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Aatoksia

toimivat opittujen mallien mukaan, 
ajattelematta. He hokevat samaa py-
hää mantraa talouskasvusta. 

Metsä pitää hakata, mieluummin 
paljaaksi. Vaikka Sanginjoen alueen 
puilla ei ole juurikaan taloudellista 
merkitystä ja oikeastaan elävä metsä 
olisi paljon arvokkaampaa, puita pi-
tää kaataa, niin on tehty aina, mini-
maalinen voittokin on revittävä luon-
nosta irti. 

Vaikka Hailuodossa yritetään 
markkinoida luontoretkeilyä, reit-
tien päälle rakennetaan metsäauto-
teitä, jotta avohakkuu voisi jatkua. 
On tosiaan mahtava ulkoilla paljaak-
si hakattujen aukkojen keskellä ja va-
roa, ettei tukkirekka aja päälle.   

Ydinjätteiden varastoiminen sato-
jen tuhansien vuosien ajaksi ylittää jo 
hulluuden rajan, varsinkin kun käy-
tännön suunnitelma varaston hoita-
miseksi on tehty vain sadaksi vuo-
deksi.

Tarvitaan muutosta. Kirkon pitäisi 
olla tiennäyttäjä. Valitettavasti myös 
seurakuntien toiminta määräytyy ta-
loudesta käsin. Monet pitävät tilan-
netta normaalina, vaikka on kirjoi-
tettu: ”Te ette voi palvella sekä Juma-
laa, että mammonaa.”

Arpàd KovàcS
Kirjoittaja on Hailuodossa asuva ja 

luonnossa liikkuva pastori

Jumala vai 
mammona?

Koko luomakunta odottaa hartaasti 
Jumalan lasten ilmestymistä. 

Roomalaiskirjeen 8. luvun jae 
on yksi muutamista Paavalin 
hyvistä oivalluksista. 

Valitettavasti nyt näyttää 
siltä, että luomakunta saa odottaa pit-
kään, sillä emme käyttäydy Jumalan 
lasten tavoin, emme toisiamme koh-
taan, emmekä luomakuntaa kohtaa. 
Hitaasti, mutta varmasti tuhoamme 
elinympäristömme ja samalla teem-
me elämän tuskalliseksi ihmisille. 

Ilmastomuutoksen todellisuus on 
jo hyväksytty. Pieni vähemmistö yrit-
tää väittää ilmastomuutoksen johtu-
van muun muassa geologisista syistä, 
mutta mikäli he ovat oikeassa, vaara 
on monikertainen verrattuna tilan-
teeseen, jossa ilmastomuutos olisi ko-
konaan ihmisen syytä. 

Jos tietoa ei ole, mistä kasvihuone-
kaasut tulevat ja silti tuotamme niitä 
holtittomasti lisää, seuraamukset voi-
vat olla kohtalokkaat koko planeetal-
le. Näin ollen väite ei voi mitenkään 
toimia puolustuksena asenteelle, ettei 
tarvitse olla huolissaan. 

Ajatukset, kuten edellä mainittu 
kasvihuone-ilmiön epäselvyys, us-
ko talouskasvun ratkaisevaan voi-
maan, kosmeettiset toimenpiteet ku-
ten päästökauppa ja kierrätyksen sy-
sääminen "kuluttajan" vastuuksi, joh-
tuvat tilasta, jota Raamattu kuvaa pe-
risynniksi. 

Vaikka ympäristötuhojen ja so-
siaalisten ongelmien syyt ovat pää-
osin ahneudessa, myös tietämättö-
myydellä on roolinsa. Toimintamal-
lit ovat usein 1960- ja 1970-luvuilta, 
jolloin uskottiin resurssien rajatto-
muuteen. Modernit päättäjät, men-
neen ajan nuoret sankarit, ja heidän 
kouluttamansa aivopestyt seuraajat, 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Muut lehdet 

Idea reilusta 
yhteiskunnasta
Tuomas Aho jakaa Espoon seurakuntasano-
mien kolumnissa huolensa Suomen taloudel-
lisesta tilasta:

”Näinä päivinä valittava presidentti itse-
näisyyden satavuotisjuhlia runsaan viiden 
vuoden kuluttua. Hieno saavutus kansakun-
nalta saavuttaa tuo merkkipaalu. Epävarmaa 
kuitenkin on, missä kunnossa satavuotias ta-
savalta tuolloin on.

Keskuuteemme on selvästi hiipinyt epäilys, 
että vaurastuminen ja hyvinvoinnin lisäänty-
minen eivät ole enää itsestäänselvyyksiä. Kas-
vu on yhä kovemman työn takana. Ikäänty-
misen myötä työssäkäyvien ja veronmaksajien 
määrä vähenee. Hyvinvointipalvelujen rahoit-
taminen käy yhä raskaammaksi, eivätkä teki-
jät tahdo riittää. Jännite lisääntyy, kun sosiaa-
liset ongelmat kärjistyvät työttömyysalueilla.

Eurojen riittävyyttä tärkeämpi kysymys 
on henkinen ilmapiiri yhteiskunnassa. Hajot-
tavat voimat tuntuvat nyt vahvemmilta kuin 
yhdistävät. Itsekkyys on lisääntynyt. Työssä ei 
viihdytä, ja pako pois töistä kiihtyy. Veroja ei 
haluta maksaa, mutta palveluja halutaan yhä 
enemmän.”

Esse 2.2.2012

Kristillinen  
arvopohja tärkeää
Uusi Tie -lehdessä pohdittiin arvojen 
merkitystä presidentin valinnassa:

”Presidentinvaalien yhteydessä on use-
alla taholla puhuttu arvoista. On sanottu, 
että presidentinvaalit ovat arvovaalit. Näin 
varmasti onkin. Myös kristittyä äänestä-
jää kiinnostaa ehdokkaiden arvomaailma. 
Tärkeimpiä suoraan Raamatusta nousevia 
yhteiskunnallisia arvoja ovat muun muas-
sa oikeudenmukaisuus, vähäosaisista huo-
lehtiminen, vieraanvaraisuus, rehellisyys, 
perhearvot ja totuudenmukainen uskon-
nollinen arvomaailma.

Ei voi mitenkään olla yhdentekevää, 
mitä valtionpäämies ajattelee oikeuden-
mukaisuudesta, maanpuolustuksesta, 
taloudesta, vähäosaisista, perheestä, us-
konnonvapaudesta, uskonnosta ja muis-
ta olennaisista elämänalueista.”

Uusi Tie 2.2.2012

Yksi anteeksipyyntö, monta tekoa

Piispa Samuel Salmen sanat itkettivät kan-

saa Inarissa viime viikonloppuna. Piispa 

pyysi Saamelaiset kirkossa -seminaarissa 

anteeksi kirkon osallisuutta 80 vuoden takais-

ten rotuopillisten tutkimusten siivittämiin hau-

tarauhan rikkomuksiin. Hän pyysi myös anteek-

si kirkon aiempaa vähättelevää suhtautumista 

saamelaisten kieleen ja kulttuuriin. Anteeksi-

pyyntöä oli toivottu kauan. 

Kirkolliskokouksen saamelaisedustaja Jouni 

Jomppanen on kiitollinen piispan eleestä. Toi-

sin kuin saamelaiskäräjien puheenjohtaja Kle-

metti Näkkäläjärvi tämän lehden sivulla 3, hän 

tulkitsee sen koko kirkon anteeksipyynnöksi, 

sillä arkkipiispa Kari Mäkinen oli piispa Salmen 

rinnalla tilaisuudessa. 

Jomppanen ei kaipaa enää virallista anteek-

sipyyntöä kirkolliskokoukselta, kirkon ylimmäl-

tä päättävältä elimeltä. Saamelaiskäräjien valit-

semana kirkolliskokousedustajana Jomppanen 

on seurannut vuosia työtä saamelaisten ase-

man parantamiseksi kirkossa. 

Konkreettisia esimerkkejä ovat saamelais-

työn sihteerin viran saaminen Oulun hiippa-

kuntaan sekä erityisen saamelaistyöryhmän 

perustaminen. Hänen mielestään kirkko on 

alkanut ymmärtää saamelaisten aseman alku-

peräiskansana. 

”Olen seminaarin jälkeen hyvillä mielin. Tule-

vaisuudelle jää vielä odotuksia”, hän toteaa.

Kirkon onkin jatkettava konkreettisia toimia 

saamelaisten tasa-arvoisen kohtelun takaami-

seksi paitsi Oulun hiippakunnassa, myös koko 

maassa. 

Rukous muistuttaa

Viime sunnuntaiaamuna useissa kirkoissa rukoil-

tiin, että Jumala lahjoittaisi Suomen kansalle ju-

malaapelkäävän johtajan, jolla on viisauden hen-

ki ja joka lujana ja horjumatta noudattaa oikeamieli-

syyttä.

Rukous on jumalanpalvelusten kirjasta. 

Seurakunnan yhteisessä esirukouksessa jumalanpal-

veluksessa rukoillaan aina kirkon, kärsivien ja esivallan 

puolesta.

On vaikea tietää, kokeeko uusi presidentti Sauli Niinis-

tö tarvitsevansa esirukousta, mutta ehkä hänen on työs-

sään hyvä muistaa rukouksen sanoihin kirjoitettu toive 

siitä, millaisen johtajan ainakin kirkossa käyvät kansalai-

set haluavat.

Kirkossa rukoillaan joka sunnuntai hieman eri sanoin 

vastuullista johtajaa, joka edistää kansan parasta, yksi-

mielisyyttä ja rauhaa. 
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 Jos evankelisluterilainen 
kirkko haluaa pyytää 
anteeksi saamelaisilta, 
sen tulisi pohtia 
osuuttaan saamelaisen 
muinaisuskon 
katoamisessa, saamen 
kielten ja joikuperinteen 
uhanalaistumisessa 
sekä myös poliittisessa 
vaikuttamisessa.

Klemetti Näkkäläjärvi

Piispa pyysi anteeksi saamelaisilta
Saamelaiskäräjien puheenjohtaja haluaa kirkon virallisen kannan

Oulun hiippakunnan piis-
pa Samuel Salmi on pyy-
tänyt saamelaisilta an-
teeksi tapahtumia, joissa 

kirkko oli mukana alistamassa ja 
nöyryyttämässä saamen kansaa. 

Piispa esitti anteeksipyyntön-
sä viime lauantaina Saamelaiset 
kirkossa -seminaarissa Inarissa, 
missä hän nosti esille saamelaisiin 
kohdistuneet rotuopilliset tutki-
mukset ja kirkon suhtautumisen 
saamenkieleen ja kulttuuriin.

Salmi viittasi 1930-luvulla teh-
tyihin rotututkimuksiin, joiden 
yhteydessä saamelaisten luita nos-
tettiin haudoista kallonmittauk-
sia varten. Saamelaisten pääkal-
loja vietiin Inarin hautausmaalta 
anatomian laitokselle Helsinkiin. 
Luita säilytetään edelleen eri yli-
opistoissa. 

– Olimme vieraan ideologi-
an kannustamina valmiita alista-
maan saamen kansaa ja viemään 
eteenpäin tutkimuksia, jotka oli-
vat ihmisarvon kannalta nöyryyt-
täviä ja alentavia. 

Salmi tunnusti tuntevansa ta-
pahtuneen johdosta häpeää. 

– Tämän viran haltijana Oulun 
hiippakunnassa tahdon sanoutua 
niistä irti ja pyytää rikkomuksia 
anteeksi, hän sanoi.

Kirkon rooli 
perinteen hävittämisessä
Kirkon ja saamelaisten välejä sa-
toja vuosia hiertäneet ongelmat 
ovat syntyneet nykyisen Oulun 
hiippakunnan alueella, joten Ina-
rin uudessa kulttuurikeskuksessa 
Sajoksessa henkilökohtaisen an-
teeksipyyntönsä esitti Oulun hiip-
pakunnan piispa.

Saamelaiskäräjien puheenjoh-
tajan Klemetti Näkkäläjärven 
mielestä piispa Salmen anteeksi-
pyyntö on hyvä alku, mutta ei kir-
kon virallinen kanta. Hänen mie-
lestään anteeksipyyntö tulisi kä-
sitellä virallisesti kirkolliskoko-
uksessa. 

– Olemassa olevien tutkimus-
ten ja perimätiedon valossa kir-
kolla ei sinänsä ollut virallista 
roolia luiden nostamisessa. Jos 
evankelisluterilainen kirkko ha-
luaa pyytää anteeksi saamelai-
silta, sen tulisi pohtia osuuttaan 
saamelaisen muinaisuskon katoa-
misessa, saamen kielten ja joiku-
perinteen uhanalaistumisessa se-
kä myös poliittisessa vaikuttami-
sessa, Näkkäläjärvi kirjoitti myö-
hemmin blogissaan.

vaietut asiat 
pysyvät taakkana
Arkkipiispa Kari Mäkinen piti se-
minaarin herättämiä kysymyksiä 
ongelmien selvittelyssä askeleena 
eteenpäin. Hän arvioi, että semi-
naari toi näkyväksi saamelaisten 
todellisuutta kirkossa. 

– Sellainen, joka tulee näky-
väksi ja keskustelun piiriin aut-

taa kulkemaan eteenpäin. Se mi-
kä pysyy näkymättömissä ja vai-
ettuna, pysyy myös taakkana.

Arkkipiispa toivoi, että kirkko 
voisi olla auttamassa ja tukemassa 
sitä, että saamelaisten kokemus-
historia tulisi kirkossa ja yhteis-
kunnassa näkyväksi ja ettei ke-
nenkään tarvitsisi kantaa sitä si-
sällään taakkana. 

massa on nähtävä kielten rikkaus 
ja tehtävä töitä, jotta kaikki olisi-
vat yhdenvertaisia kielen ja kult-
tuurin suhteen.

Saamelaisten sosiaali- ja ter-
veysyhdistyksen SamiSosterin 
enontekiöläinen projektipäällik-
kö Ristenrauna Magga muistut-
ti, että saamen kansan perusta on 
äidinkielessä. 

– Kieli on kansan muisti, joka 
säilyttää ja kuljettaa kulttuuripe-
rintöä. Se sisältää saamen kansan 
arvot, kokemukset ja tietämyk-
set, joiden kautta koko ajatteluta-
pa määräytyy. Siksi saamen kie-
len turvaamiseksi ja edistämisek-
si kirkon toiminnassa on tehtävä 
hyviä tekoja, hän sanoi.

citysaamelaisia 
uhkaa suomalaistuminen
Maggan mielestä anteeksipyyn-
tö sinänsä ei ratkaise asioita, vaan 
saamelaisten yhdenvertaisuuden 
edistämiseksi kirkon on tehtävä 
myös konkreettisia tekoja. 

Hän huomautti, että saame-
laisten yhdenvertaisuutta on vai-
kea edistää, jos työhön ei anneta 
resursseja. Rahaa ja työntekijöitä 
tarvitaan varsinkin kielen ja kult-
tuurin säilyttämiseksi.

Saamelaisia on Suomen puolel-
la noin 9 000, joista 65 prosenttia 
asuu saamelaisalueen ulkopuo-
lella. Saamelaiskäräjien ensim-
mäinen citysaamelaisjäsen Piri-
ta Näkkäläjärvi kertoi, että alle 
kymmenvuotiaista lapsista jopa 
75 prosenttia asuu muualla kuin 
saamelaisalueilla. 

– Miten käy heille, jotka eivät 
pääse kasvamaan saamelaiseen 
kulttuuriyhteyteen? Onko seu-
raavan citysaamelaissukupolven 
kohtalona suomalaistuminen? 
hän kysyi.

Kaipuu saamenkieliseen 
kirkkoelämään
Saamelaisalueella kirkolla on saa-
menkielisiä palveluja, joskin nii-
den saatavuus vaihtelee eri seura-
kunnissa. Sen sijaan citysaame-
laisille kirkolla ei ole kovin paljon 
tarjottavaa. 

Helsingin Vanhassa kirkossa 
tullaan tosin järjestämään yhtei-
siä saamelais-suomalaisia messu-
ja, mutta Pirita Näkkäläjärvi toi-

voi kirkon toimivan enemmän 
varsinkin lasten ja nuorten paris-
sa. Hänen mielestään kirkko voi-
si tukea nuoria ja lapsia järjestä-
mällä esimerkiksi yhteisiä leire-
jä saamelaisten kotiseutualueella 
sen ulkopuolella asuville saame-
laislapsille ja -nuorille.

Myös etelässä asuvat ikäihmi-
set kaipaavat saamenkielistä kirk-
koelämää. Mahdollisuudet äidin-
kielisiin palveluihin kuitenkin 
ovat rajallisia, koska saamenkie-
lentaitoisia kirkon työntekijöitä ei 
ole riittävästi.

KArI ALALUUSUA

Lisää aiheesta pääkirjoituksessa s. 3.

SamiSosterin projektipäällikkö Ristenrauna Magga toivoi arkkipiispa Kari Mäkiseltä (vas.) ja piispa Samuel Salmelta tukea, jotta kirkko tekisi konkreettisia tekoja 
saamelaisten yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Saamelaiskäräjien puheenjohtajan Klemetti Näkkäläjärven (vas.) mielestä 
anteeksipyyntö tulisi käsitellä virallisesti kirkolliskokouksessa. Seminaarin tauolla hän 
keskusteli poromies Jouni Hettan kanssa.

– Mitä enemmän kerrotaan ja 
käsitellään myös kipeitä ja vaikei-
ta asioita, sitä enemmän proses-
si voi olla vapauttavaa, hän sanoi.

Yhdenvertaisuus 
kieleen ja kulttuuriin
Kirkon suhtautuminen saamen-
kieleen ja kulttuuriin on aikain 
saatossa vaihdellut kirkon viran-
haltijoiden asenteiden ja mielen-
kiinnon mukaan. Piispa Salmen 
mielestä tämän päivän maail-

Ku va t  K a r i  A la luusua
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• Rauhan Tervehdys on saanut 
paljon myönteistä palautetta ja 
olen minäkin sitä antanut. Nyt 
haluan erityisesti kiittää Vasta-
rannan Kiiskiä. Hänen piirrok-
sensa ja tekstinsä ovat aina niin 
napakoita ja ajankohtaisia. 

RT nro 3 (26.1.) aiheena pre-
sidentinvaalien toinen kierros 
oli tosi hyvä. Samalla muistin 

kuusi vuotta sitten olleen Vas-
tarannan Kiisken kun Halonen 
ja Niinistö olivat vastakkain. 
Sekin oli tosi neronleimaus.

Jospa tekisitte jutun Erk-
ki Kiiskestä, olisi mukava lu-
kea millainen hän on, idearik-
kaalta ja lahjakkaalta vaikuttaa 
piirrosten ja tekstien myötä.

MErJA

Toimitus vastaa: 
Erkki Kiiski on lehtemme 
pitkäaikaisin avustaja, ja hän 
on todellakin jutun arvoinen. 
Kiitokset kannustuksesta, 
koetamme toteuttaa toiveesi. 
Näin hyvästä juttuvinkistä 
palkitsemme sinut myös 
kirjalahjalla!

Postia toimitus@rauhantervehdys.fi  |  PL 102, 90101 OULU

Vastaus pääkirjoitukseen 26.1.

Lähetystyö on sekä julistusta että 
kansainvälistä diakoniaa

Rauhan Tervehdyksen 
pääkirjoituksessa (26.1.) 
kommentoitiin Kirkon 
Ulkomaanavun johta-

jan Antti Pentikäisen haastatte-
lua Espoon seurakuntalehdes-
sä. Pentikäinen totesi haastatte-
lussa, että ”Lähetystyö on mur-
roksessa. Sen painopiste on siir-
tynyt yhä lähemmäksi kansain-
välisen diakonian ja KUA:n toi-
mintamuotoja. Jos tämä on lä-
hetysjärjestöjen suunta, olem-
me valmiita yhteistyökeskuste-
luihin.”

Rauhan Tervehdys pohti, pi-
tääkö tämä suunta paikkansa. 
Onko esimerkiksi kirkon suu-
rimman lähetysjärjestön Suo-
men Lähetysseuran painopiste 
muuttunut kohti kehitysyhteis-
työtä ja kansainvälistä diakoni-
aa, kuten Pentikäinen ajattelee?

On varmasti totta, että Suo-
men Lähetysseuran lähtökoh-
tana on alun perin ollut hyvin 
vahvasti Jeesuksen  kehotusten 
mukaisesti evankeliumin julis-
taminen. Mutta lähetystyö on 
alusta saakka sisältänyt myös 
palvelua, muun muassa tervey-
denhuoltoa ja koulutusta. Tänä 

päivänä tätä lähetystyön ole-
mukseen aina kuulunutta puol-
ta voidaan kutsua modernein 
termein kansainväliseksi dia-
koniaksi tai kehitysyhteistyök-
si. Lähetystyö etsii niitä, jotka 
eniten tarvitsevat apuamme. 

Tämä ei kuitenkaan merkit-
se, että julistus eli sanoma an-
teeksiantavan Jumalan rakkau-
desta olisi jäämässä taka-alalle. 
Sekä julistus että palvelu ovat 
aina sisältyneet ja tulevat ai-
na sisältymään Jeesuksen anta-
maan tehtävään. Tämä on yh-
tä itsestään selvää kuin se, että 
Jeesus sekä opetti että paransi.  
Itse asiassa juuri nyt kristittyjen 
määrä kasvaa Lähetysseuran 
yhteistyökirkoissa hyvin voi-
makkaasti, ja kirkot tarvitsevat 
tukea tässä julistustyössä. Usko 
evankeliumiin myös voimaan-
nuttaa ihmiset toimimaan pa-
remman elämän puolesta.

On hyvä, että Pentikäinen 
toivoo keskustelua kansainvä-
lisen diakonian ja lähetystyön 
yhteydestä. Vaarana on, että 
kirkoltamme ja seurakunnilta 
ohenee kokonaisnäky siitä teh-
tävästä, johon meidät on kut-

suttu. Jotkut seurakunnat tai 
kristityt saattavat tulkita kan-
sainvälisen diakonian yksipuo-
lisen korostamisen siten, että 
julistus lähetystyössä voidaan 
jättää vain joillekin siitä kiin-
nostuneille kristityille tai jopa 
unohtaa kokonaan. Jos näin kä-
visi, kirkko menettäisi identi-
teettinsä. Tilanne olisi saman-
kaltainen, jos seurakunnissa 
lakkautettaisiin jumalanpalve-
lukset, jotta säästyisi enemmän 
resursseja lähimmäisten palve-
lemiseen.

Haastan tämän lehden tilaa-
jaseurakuntia keskustelemaan 
siitä, miten seurakuntien lähe-
tystehtävää olisi suunnattava. 
Kuinka paljon resursseja olisi 
käytettävä julistukseen ja kuin-
ka paljon palveluun? Miten työ 
olisi organisoitava seurakunnis-
sa?  Toivon myös valtakunnal-
lisen keskustelun jatkuvan ai-
heesta.

MATTI LAUrILA
Oulun hiippakunnan lähetyssihteeri

Suomen Lähetysseura 

Me emme omista totuutta, mutta haluamme 
etsiä sitä yhdessä toisten kanssa

Kohta me papit yhdessä 
luottamushenkilövalit-
sijoiden kanssa päätäm-
me, keitä tulevassa kir-

kolliskokouksessa ja hiippa-
kuntavaltuustossa istuu. En-
simmäistä kertaa vaaleissa on 
mukana myös Mahdollisuuk-
sien kirkko -ehdokaslista.

Me ajattelemme, että todel-
lisuus on monimuotoinen. On 
erilaisia ihmisryhmiä, on eri-
laisia näkemyksiä, on erilaista 
uskoa. Jokaisella on oikeus tul-
la nähdyksi ja kuulluksi. Jokais-
ta yksilöä ja ryhmää tulee myös 
kunnioittaa. Siksi me olemme 
perustaneet uuden ehdokaslis-
tan. Että mahdollisimman mo-
nen ääni tulisi kuuluviin. 

Me olemme joistakin asiois-

ta eri mieltä kuin vaalissa ole-
vat kaksi muuta ehdokaslis-
taa ja näiden ehdokkaat. Se ei 
kuitenkaan tarkoita, ettemme 
kunnioittaisi heitä ja heidän 
mielipiteitään.

Mielestämme nämä vaalit 
ovat myös tulevaisuuden vaa-
lit. Jokainen meistä on raken-
tamassa yhteistä toimintakult-
tuuria Oulun hiippakuntaan. 
Se, kuinka me näissä vaaleissa 
toimimme, viestii hiippakun-
tamme tuoreille ja myös tule-
ville työntekijöille, miten voim-
me keskustella ja olla. Vaike-
nemmeko, tasoitammeko ero-
ja, annammeko toisten päättää 
vai kannustammeko erilaisuu-
den hyväksymiseen ja rohke-
aan keskusteluun?

Toivomme rohkeutta jokai-
selle teologille hiippakunnas-
samme olla oma itsensä, lu-
paa ajatella niin kuin ajattelee 
ja rohkeutta myös kertoa näke-
myksiään.  

Tulevaisuus vaatii meiltä ky-
kyä ajatella kriittisesti, mutta 
myös taitoa kehittää empatiaa 
muita ihmisiä kohtaan. 

Yhdessä keskustellen ja toi-
sia aidosti kuunnellen löydäm-
me oikeat päätökset.

JUHA rAUHALA
kirkkoherra

kirkolliskokous- ja 
hiippakuntavaltuustoedustajaehdokas

KATArIINA pITKÄNEN
oppilaitospastori

kirkolliskokousedustajaehdokas

PPeekkkkaa LLaahhddeennppeerrää

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Myös korttimaksu.

Palveluja

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg  Sampo Heikkilä

hammassamPo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Isokatu 32 B Oulu, puh. 375 128

Tarkennus
Viimeviikkoisessa, 2. helmikuu-
ta ilmestyneessä Rauhan Ter-
vehdyksessä oli epätarkkuus Ou-
lun seurakuntien oppilaitostyös-
tä kertovan jutun kuvatekstissä. 
Juttu oli otsikoitu "Mitä sinulle 
kuuluu, kysyy oppilaitospastori". 

Kuvassa todettiin olevan Ou-
lun seurakuntien entisiä ja nykyi-
siä oppilaitospastoreita ja -dia-
koneja, mutta siinä jäi mainit-
sematta, että Taina Voutilainen 
on kirkkomuusikko. Voutilainen 
kuuluu oppilaitostyön tiimiin. 
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Kirkon 
työntekijöille 
pelisäännöt
Kirkkohallituksessa käynnis-
tyy pelisääntöjen tekeminen 
kirkon työntekijöille tilanteis-
sa, joissa työntekijä voisi jou-
tua ristiriitatilanteeseen virka-
asemassaan. Osana ohjeita kä-
siteltäisiin myös työntekijälle 
tarjottavaan lahjoitukseen tai 
testamenttiin suhtautumista.

Ohjeisiin herättelevä teki-
jä oli osaltaan Ilta-Sanomien 
uutinen kirkkoherran saamas-
ta miljoonaperinnöstä. Tarve 
ohjeisiin ei kirkon työmarkki-
nalaitoksen työmarkkinajoh-
tajan Risto Voipion mukaan 
sinänsä liity kyseiseen tapa-
ukseen. 

Kirkkoneuvos Voipion mu-
kaan nyt on kyse yleisemmäs-
tä ja laajasta tarpeesta luoda 
työntekijäryhmille pelisään-
nöt moniin eri tilanteisiin, sa-
maan tapaan kuin vaikkapa 
valtion virkamiehillä on.

– Olemme kirkkohallituk-
sessa tällä viikolla asiasta kes-
kustelleet ja todenneet, että 
tarve on ilmeinen.

Tämä ei Voipion mukaan 
tarkoita, että kirkon työnteki-
jöiden toimintaan kohdistuisi 
erityisiä epäilyksiä.

Liitosten 
tavoitteet 
toteutuneet 
heikosti
Kirkon tutkimuskeskuksen te-
kemä tutkimus osoittaa, että lii-
tosseurakuntien työntekijät ko-
kevat seurakuntaliitosten tavoit-
teiden toteutuneen heikosti. 

Erityisesti kritisoitiin talo-
uteen liittyvien tavoitteiden 
toteutumista. Eniten kiitosta 
tutkimuksessa keräsi seura-
kuntatyön monipuolistumi-
nen ja seurakuntaidentiteetin 
säilyminen.

Kyseessä on seurantatutki-
mus, jonka ensimmäinen osa 
toteutettiin vuonna 2009. Ky-
sely lähetettiin yhteensä 1867 
työntekijälle, ja sen vastaus-
prosentti oli 19.

Tutkija Hanna Salomäki 
Kirkon tutkimuskeskuksesta 
muistuttaa tutkimuksen kar-
toittaneen työntekijöiden tun-
temuksia ja näkemyksiä. Se ei 
kerro seurakuntien talouslu-
vuista tai toimintakertomus-
ten tilastoista, joista on omat 
osatutkimuksensa.

Lähestyvät vaalit innostivat

Papit puhuivat tabuista
Hengellisen yhteyden 
puuttuminen 
vanhoillislestadiolaisiin on 
pohjoisen hiippakunnan 
tabu. Näin todettiin 
kirkolliskokousvaalien 
pappispaneelissa. 

Kirkolliset – tai pikemmin-
kin pohjoisen kristillisyy-
den tabut – nostivat läm-
pötilaa muutoin viileäs-

sä Oulun tuomiokapitulin talli-
kappelissa, kun joukko kirkollis-
kokous- ja hiippakuntavaltuusto-
vaalien pappisehdokkaita oli sel-
vittämässä paneelissa näkemyksi-
ään äänioikeutetuille. 

Kun yleisöstä kysyttiin 
vaietuista keskustelunaiheista, 
Mahdollisuuksien kirkko -listal-
la hiippakuntavaltuustoon ehdol-
la oleva Tuiran seurakunnan kap-
palainen Lauri Kujala sanoi tabu-
jen liittyvän paljolti vanhoillisle-
stadiolaisuuteen.

– Yhteistyö vanhoillislestadio-
laisten pappien kanssa sujuu arjen 
seurakuntatyössä – sehän on selvä 
– mutta hengellinen yhteys puut-
tuu väliltämme. Sitä ei tahdo löy-
tyä. Raja on olemassa. Tämä on 
erityisesti Oulun hiippakunnan 
haava, Kujala puhui.

Kujalan lisäksi paneeliin osal-
listuivat Kansankirkon rakentajat 
-ehdokaslistaa edustava kappalai-
nen Petteri Tuulos Tuiran seura-
kunnasta ja kirkkoherra Ritva-
Elina Pylväs Toholammin seura-
kunnasta.  Oulun seurakuntien 
oppilaitostyön pastori Katarii-
na Pitkänen on ehdolla Kujalan 
tavoin Mahdollisuuksien kirk-
ko -listalla ja Rauhan Sana -jär-
jestön palveluksessa oleva pasto-
ri Vesa Pöyhtäri Tunnustukselli-
set-listalla.

kenneta siten, että heidät jätetään 
jonkin listan ulkopuolelle. 

– Vanhoillislestadiolaisuudessa 
on monella tavalla ajattelevia hen-
kilöitä, hän huomautti.

Samaa asiaa korosti myös Pet-
teri Tuulos.

Kansankirkon rakentajissa 
vanhoillislestadiolaisia pappeja 
on ehdokkaana yhteensä neljä. 

Seurakuntaoppi 
hiertää välejä
Katariina Pitkänen totesi panee-
lissa Pöyhtärille, että Mahdolli-
suuksien kirkko ehdokaslistal-
le on haettu samanmielisiä hen-
kilöitä. 

– Niinhän listoja muodoste-
taan. Mahdollisuuksien kirkon lis-
tan perustana ei ole se, että joita-
kuita suljetaan pois, hän korosti.

Mahdollisuuksien kirkko -va-
litsijayhdistyksen asiamies Vir-
pi Sillanpää-Posio on aiemmin 
todennut Rauhan Tervehdykses-
sä, ettei vanhoillislestadiolaisten 
seurakuntaoppi ole linjassa kir-
kon opetuksen kanssa. Sillan-
pää-Posion mukaan tämä teolo-
ginen eroavaisuus on haluttu il-
maista avoimesti listan ehdokas-
asettelulla.

Pylväs eikä Tuulos pitänyt on-
gelmana sitä, että heidän äänen-
sä saattaa suhteellisesta vaalita-
vasta johtuen – ja vanhoillislesta-
diolaisten tavasta keskittää äänet 
omilleen, kuten yleisöstä sanot-
tiin – päätyä listan lestadiolaiseh-
dokkaille.

– Jos niin menee, olkoon sitten 
niin, Pylväs totesi ja kertoi juuri 
vanhoillislestadiolaisten pappien 
pyytäneen häntä ehdokkaaksi. 

Ei haittaa, vakuutti myös Tuu-
los.

”Naispappeuden torjujille 
ollaan kirkossa nihkeitä”
Paneelissa avattiin myös toinen 
tabu. Naispappeutta vastusta-
van Vesa Pöyhtärin mielestä seu-

rakunnat antavat nihkeästi tiloja 
niin sanotuille vanhan virkakäsi-
tyksen omaaville, jotta he voisivat 
järjestää naispapittomia jumalan-
palveluksia. 

Tunnustukselliset-listan edus-
tajien yhtenä teemana on, että pe-
rinteisesti uskovia kirkon jäseniä 
ei tule syrjiä heidän vakaumuk-
sensa vuoksi seurakunnissa.

Kujala totesi Pöyhtärille, että 
esimerkiksi Tuiran seurakunnas-
sa on melkeinpä poikkeuksetta 
sunnuntaisin messuja, joissa toi-
mittajina on vain miespappeja.

– Mutta tämä ei kelpaa teille, 
Kujala huomautti Pöyhtärille.

Tunnustukselliset-listan oh-
jelmajulistuksessa perätään mah-
dollisuutta henkilöseurakuntiin 
ja hyväksymistä sille, että nais-
pappeuden torjuvat papit voivat 
hankkia pappisvihkimyksensä 
muista luterilaisista kirkoista.

Kujala kertoi paneelissa pitä-

vänsä henkilöseurakuntia nurk-
kakuntaisina.

– Niihin olisi vaikea päästä 
mukaan. Henkilöseurakunnat ve-
täisivät ihmisiä erilleen toisistaan, 
kun pitäisi päästä pikemminkin 
lähemmäksi toisia.

Pöyhtäri piti kuvausta nurk-
kakuntaisuudesta loukkaavana. 
Hänen mukaansa seurakuntalai-
set ovat aikuisia ihmisiä, jotka ky-
kenevät ohjailematta itse päättä-
mään, mihin seurakuntaan halu-
avat liittyä ja mihin eivät.

TEKSTIT: rIITTA HIrvoNEN
  

Lue tämän lehden takasivulta, 
miten Oulun hiippakunnan 
kirkolliskokousehdokkaat ovat 
vastanneet Kirkkohallituksen 
ehdokasesittelysivuston 
kysymyksiin.  Kirkolliskokous- ja 
hiippakuntavaltuustovaalit  ovat 13.2.

Pappispaneelissa ei ollut yhtään 

vanhoillislestadiolaista kirkollisko-

kousehdokasta tai hiippakuntaval-

tuuston pyrkivää. 

Kansankirkon rakentajien asia-

mies Karjasillan kappalainen pet-

ri Satomaa kertoo lähettäneensä 

kutsun tilaisuuteen kaikille listan 

ehdokkaille, myös vanhoillislesta-

diolaisille.

– Todennäköisesti heillä oli jo-

ko esteitä tai he eivät vain halun-

neet osallistua paneeliin. Syitä sil-

le, että yleisönkään joukossa ei ol-

lut yhtään vanhoillislestadiolaista 

pappia, voi vain arvailla. Yksi syy 

voi olla se, että yleensäkään teolo-

gikokoontumiset eivät ole houku-

tellut pappeja paikalle. 

– Pakkanen ja tallikappelin kyl-

myys saattoivat olla joillekin syynä 

poisjääntiin, Satomaa arveli. 

Koska Satomaa ei ollut paikalla, 

hän toteaa ”ettei tiedä, missä sä-

vyssä vanhoillislestadiolaisuudesta 

paneelissa on puhuttu”. 

– Toivottavasti keskustelu käy-

tiin rakentavassa hengessä, hän li-

sää.

Helsingin yliopiston eksege-

tiikan dosentti Kari Latvus kertoi 

15.12.2011 ilmestyneessä Rauhan 

Tervehdyksessä, että useissa hiip-

pakunnissa on helmikuisissa kirkol-

liskokous- ja hiippakuntavaltuusto-

vaaleissa ensimmäistä kertaa laa-

jasti uudistushenkisiä valitsijayh-

distyksiä. Latvuksen olettamuksen 

mukaan uudistushenkisten yhdis-

tysten listoilla ei todennäköisesti 

ole mukana vanhoillislestadiolai-

sia pappeja. 

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

Pappispaneeliin osallistuivat pastorit Katariina Pitkänen (vas.), Lauri Kujala, Petteri Tuulos, Ritva-Elina Pylväs ja Vesa Pöyhtäri.

vanha 
tapa muuttui
Kujalan ja Pitkäsen edustaman 
Mahdollisuuksien kirkko -valit-
sijanyhdistyksen listan ehdokkaa-
na ei ole yhtään vanhoillislestadi-
olaista. Aihe puhutti paneelissa, 
sillä perinteisesti vanhoillislesta-
diolaiset papit ovat olleet Oulun 
hiippakunnassa samalla listalla 
muiden pappien kanssa. 

Vesa Pöyhtäri totesi, ettei yh-
teyttä vanhoillislestadiolaisiin ra-

Seurakuntalaiset 
ovat aikuisia ihmisiä, 
jotka kykenevät 
ohjailematta itse 
päättämään, mihin 
seurakuntaan haluavat 
liittyä ja mihin eivät. 

Vesa Pöyhtäri

Miksi vanhoillislestadiolaiset 
puuttuivat paneelista? 



6    Nro 5    9.–16.2.2012

Muut seurakunnat

Yhdistykset

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Kaikki ovat tervetulleita.

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14.00 
Tervetuloa!

•	 Su	12.2.	klo	15.00	Hyvää Sanomaa
	 Armas	Lindberg
•	 Ti	14.2.	klo	18.00	Rukouskokous
	 Eero	Pokela
•	 Su	19.2.	klo	15.00	Hyvää Sanomaa
	 Ritva	Himanka
•	 Ti	21.2.	klo	18.00	Rukouskokous
	 Feija	Frima

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie	2,	90820	Kello

TERVETULOA!

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: to 9.2. klo 18.30 seurat ja paikallisosaston 
vuosikokous Elli Pyhäluodolla, Murrontie 11, Utajärvellä, la 11.2. klo 16.00 
Seppo Tenhun syntymäpäiväseurat Ratakatu 14 A 14 Oulu, (tarjoilu  
klo 13.00 alkaen, mahdolliset muistamiset HY:n tai SLS:n kautta, viite: Sep-
po 80 v), ti 14.2. klo 18.30 seurat ja vuosikokous Väinölässä Piippolassa,  
ti 14.2. klo 19.00 kotiseurat Marja-Leena ja Matti Savolaisella Muhoksella.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 16.2. klo 18.00 Mirjami Larinkarilla, Meri-
tullinraitti 7 A 4, Kaukovainio, Oulu.

www.ohsrk.fi

Pe 10.2. klo 19.30 LIFT, Pauli Uusikylä, Henri 
Pesonen, Noora & Co. La 11.2. klo 18 ISRAEL-ilta, 
Paula Junttila, Vesa Liljamo, Jouko Annala. Su 12.2. 
klo 11 Lähetysjumalanpalvelus, Paula Junttila, 
Hannu Orava, Holy Wind. Pyhäkoulu ja lastenko-
kous. Su 12.2. klo 17 Church@78, International 

Service, Samuel Grönholm, Mia Barnes, Andrey Sirotkin. Ke 15.2. klo 19 Sana ja 
rukous, ehtoollinen, Markku Tossavainen, Pasi Markkanen, Maaret ja Ari Natu-
nen. To 16.2. klo 13 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. www.uskotv.fi 
TERVETULOA!

To 9.2. klo 18 Lähetyspiiri. Su 12.2. 
klo 16.30 Pyhäkoulu, klo 17 Seurat 
Esko Leinonen. Su 26.2. klo 18 Yhdis-
tyksen sääntömääräinen vuosikokous. 
Tervetuloa!

Tänään Opiskelija/NA ilta 
klo 19. Seurat su 12.2. klo 15. 
Olli Hiitola, Heikki Myllylä. 
Raamattupiiri ma 13.2. klo 14. 
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

SANAN PÄIVÄ Su 12.2. klo 10.30 ja klo 14.30, vieraina Everstit 
Arja Laukkanen ja Aino Muikku. Tule Sanan ääreen! 

Ma 13.2. Kokous klo 18.00 Haukiputaalla os. Simpuntie 5. Remontin 
tähden ei kokouksia Pakkahuoneen kadulla 13.2. eteenpäin. Tervetuloa!

Ilmoitus Rauhan tervehdys 9.2.2012 

1-palstainen x 40 mm, mv, kristillisten yhdistysten ja järjestöjen ilmoitussivulle. 

 

Laskutus: 

Suomen Raamattuopisto/Julistustyö 

PL 15 

02701 Kauniainen 

 

Ilmoituksen lähettäjä: Tapio Pokka 

p. 044 0210 110 

 

 

 


    www.sro.fi           www.kylvaja.fi 

Tervetuloa iltamessuun  
Su 12.2. klo 17 

Pateniemen kirkossa  
Saarnaa Heikki Mäki-Pesola (SRO),  

liturgina Tapio Pokka (Kylväjä). 
Lapsille omaa ohjelmaa, kirkkokahvit. 

Järj.  Suomen Raamattuopisto, Kylväjä, Tuiran srk 

To 9.2. klo 19 Lähde-ilta, Martti Väyrynen, aihe: 
’Ristin voima’, God´s Bell, rukouspalvelua, tarjoilu. 
Pe 10.2. klo 18 Varkki-ilta, 10–14-vuotiaille. La 11.2. 

klo 18 Kotikokous Martinmäellä, Karihaka 21, Liminka. Su 12.2. klo 11 Aamukirkko & 
pyhäkoulu, Toni Väyrynen, Risto Wotschke, aihe: ’Ylhäältä tuleva viisaus’. Ke 15.2. 
klo 13 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta, Mikko Kaikkonen. To 16.2. klo 19 Rukousilta, 
Eija Soini, Laila Väyrynen. www.oulu.svk.fi. Tervetuloa!

Su 12.2. klo 11.00 JUMALANPALVELUS
Ke 15.2. klo 19.00 SANAN JA 

RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Kirjat ovat olleet keskiössä pariskunnan tutustumisessa ja suhteessa. Jaakko Hämeen-Anttila kertoo lukevansa kirjoja lähes joka päivä ja Virpi   Hämeen-Anttila huomauttaa, että hänelle yksi 
käsilaukun valintakriteeri on se, että siihen pitää mahtua kirjoja. Kahdelle tyttärelle kodin tekee kodiksi se, että siellä on paljon kirjoja.

Kilpikonna 
ja jänis

Ku va t :  J u k ka G rans t r ö m
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Virpi ja Jaakko Hämeen-Anttilan 
rakkaustarina kietoutuu kirjoihin 
ja kirjoittamiseen

Haastateltavana oltiin silloinkin. Toi-
mittaja Ilkka Malmberg teki Yliop-
pilaslehteen juttua, jota varten oli ko-
koontunut joukko nuoria saman pöy-

dän ääreen. 
Virpin huomio kiinnittyi Jaakkoon, joka 

oli niin omistautunut tieteelle kuin olla saat-
toi ja lausui varmoja ja perusteltuja mielipi-
teitä. Virpi ei voinut muuta kuin ihailla niin 
määrätietoista ja järjestelmällistä miestä. Elet-
tiin vuotta 1982.

Molemmat olivat kirjaston vakioporukkaa 
ja molemmilla oli harvinainen ala. Virpi oli 
indologi ja Jaakon aluetta oli Lähi-idän tut-
kimus. Pari jutteli paljon, he kävivät tauoilla 
kahvilassa ja siirtyivät kesän puhjettua teras-
seille. Keskusteltavaa riitti loputtomiin. 

Mitään ei sovittu tai päätetty, virta vei hei-
tä samaan suuntaan luonnostaan. Pari vuotta 
myöhemmin Hämeen-Anttilat solmivat avio-
liiton.

Jaakko Hämeen-Anttila syntyi Oulussa per-
heeseen, jossa kirjallisuus ja harvinaiset kie-
let olivat olleet läsnä jo useammassa polves-
sa. Tähtitieteen professori Antero Hämeen-
Anttilan ja lastentarhanopettaja Saara Han-
nosen toinen lapsi kiinnostui jo varhain ara-
bian kielestä, jota hän lähti opiskelemaan Hel-
singin yliopistoon 17-vuotiaana. 

Jaakon luokkatoveri kertoo nuoren miehen 
olleen vakuuttunut jo lukioaikana siitä, että 
hän elää tutkijana yksin koko elämänsä. Tut-
kija hänestä tulikin, mutta rakkaus muutti yk-
sinäisen elämän. Parisuhde ja lapset toivat elä-
mään ihan uuden suunnan. 

Eikä hiljaisesta nössykästä ole muutenkaan 
paljoa jäljellä. Vuosien ja kokemusten kartut-
tua Jaakko Hämeen-Anttila sanoo olevan-
sa nykyisin suulas. Hän esiintyy ja on esillä 
paljon – häntä pyydetään usein luennoimaan 
eri puolille maailmaa, radioon ja televisioon 
kommentoimaan ja taustoittamaan erityises-
ti islamilaisen maailman tapahtumia. 

Myös Virpi oli ujo ja hiljainen nuorena. Hä-
nenkin kotonaan kirjoja ja taidetta arvostet-
tiin. Virpi harrasti myös musiikkia. Opetus-

työ on koulinut rohkeammaksi. Parisuhde, äi-
tiys ja perhe-elämä ovat tuoneet Virpin elä-
mään uusia sävyjä. 

Työnjako perheessä on loksahtanut paikal-
leen yhtä luontevasti kuin parisuhteen vakiin-
tuminenkin. Kumpikin tekee sitä, minkä pa-
remmin osaa ja mikä sujuu helpommin. 

Pariskunta muistelee tilannetta lasten ol-
lessa pieniä, kun oltiin muuttamassa uuteen 
asuntoon: Jaakko jäi kotiin kolmikuukauti-
sen vauvan kanssa ja huolehti ruuat ja vaipan-
vaihdot. Virpi meni tapetoimaan uuden ko-
din seiniä. 

Perheen äidin kontolle on lasten vartut-
tua jäänyt harrastuksiin kuljettaminen, kos-
ka Jaakko ei aja autoa. 

Myös tyttäret lukevat paljon, joten kotona, 
mökillä ja matkoilla voidaan oleilla rauhas-
sa siten, että jokainen lukee omaa kirjaansa. 
Perheessä myös puhutaan paljon. Pariskunta 
kuvailee, että kiireetön aamiainen kestää hel-
posti kaksi tuntia, koska heillä on niin paljon 
puhumista. 

– On tärkeää, että kotona on sellainen ih-
minen, joka ymmärtää minulle tärkeitä asioi-
ta, Virpi sanoo.

Monet pariskunnat kasvavat erilleen, kun 
tehtävä vanhempina on tullut siihen pistee-
seen, että lapset muuttavat pesästä. Hämeen-
Anttiloiden mukaan pitkä yhdessäolo on vai-
kuttanut niin, että toinen taipuu kohti toista. 

Vaikka Jaakon loogisuus saattaa ärsyttää 
Virpiä ”niissä tilanteissa, joissa ei kaipaa loo-
gisuutta”, parin yhteinen tuntemus on, että 
”halutaan samoja asioita”. Ilmassa on aistit-
tavissa keskinäinen kunnioitus ja ihailu. 

Virpi sanoo ihailevansa myös Jaakon rau-
hallisuutta, joka tarttuu muihinkin. Molem-
milla on voimakas oman tilan tarve, jota puo-
liso osaa kunnioittaa, koska tunnistaa saman 
tarpeen myös itsessään. Iän myötä oppii sen, 
että jotkut asiat ovat tärkeitä ja jotkut eivät – 
niiden vähemmän tärkeiden asioiden kanssa 
on turhaa haaskata aikaa ja energiaa.

Hämeen-Anttilan perhe on jo kymmenen 

vuoden ajan suunnannut ulkomaanlomillaan 
samaan paikkaan Italiassa, Riccioneen. Työn 
vastapainoksi he kaipaavat lomilla miellyttä-
viä rutiineja. Se tarkoittaa valmismatkoja sa-
maan tuttuun kohteeseen, jopa samaan ho-
telliin. 

Loma merkitsee pariskunnalle ja koko per-
heelle sitä, että sanoudutaan irti maailmasta, 
viihdytään omissa oloissaan. 

Jaakko tarkentaa, että hänelle oma rauha 
merkitsee sitä, että hän saa olla tarvittaessa 
ihan yksin ja toisaalta sitä, että he voivat per-
heenä olla omissa oloissaan neljän hengen voi-
min.

Kumpikin puoliso on aikaansaava, ja yksis-
tään kirjallinen tuotanto on molemmilla mit-
tava. He sanovat työskentelevänsä intensii-
visesti, koska työt ovat yksinkertaisesti niin 
kiinnostavia. Vapaa-aikaakin kyllä jää. 

Usein vapaa-aika ja työ limittyvät. Jaak-
ko kertoo, että yhtenä kesänä hän alkoi lu-
kea huvikseen persialaista anekdoottikokoel-
maa 1200-luvulta. Hupilukeminen poiki sit-
temmin kolme kirjaa. Virpi toteaa, että kai-
kinpuolinen uteliaisuus ja ennakkoluulotto-
muus ovat työssä hyödyksi, koska romaaniin 
voi laittaa mitä tahansa. Aina mukana kulke-
vaan muistikirjaan tulee merkintöjä milloin 
mistäkin ja usein nämä muistiinpanot pääty-
vät jossain muodossa romaaniin.

Yhteiset kirjaprojektit ovat myös hitsan-
neet pariskuntaa yhteen. Kirjoitusprosessis-
sa näkyvät selvästi luonteiden erot. Jaakko saa 
oman osuutensa aina nopeammin valmiiksi 
kuin Virpi, joka editoi, muuttaa, hioo niin et-
tä suunnilleen viideskymmenes versio on se 
lopullinen. 

Virpi sanookin huvittuneena, että yhteis-
ten kirjojen tekemisessä Jaakko on jänis ja Vir-
pi kilpikonna. Mutta yhteiseen maaliin pääs-
tään. Se on kuin tunnelin kaivamista niin, et-
tä kumpikin aloittaa työn omasta päästä työ-
maata. Viimeisessä vaiheessa työt yhdistetään 
ja lopputuloksena on valmis ja toimiva tunneli. 

MArJo pÄÄKKÖNEN

Kirjat ovat olleet keskiössä pariskunnan tutustumisessa ja suhteessa. Jaakko Hämeen-Anttila kertoo lukevansa kirjoja lähes joka päivä ja Virpi   Hämeen-Anttila huomauttaa, että hänelle yksi 
käsilaukun valintakriteeri on se, että siihen pitää mahtua kirjoja. Kahdelle tyttärelle kodin tekee kodiksi se, että siellä on paljon kirjoja.

Virpi Helena 
Hämeen-Anttila 

(os. Määttä)
• syntynyt 15.10.1958 Espoossa

• tutkija, kääntäjä, kuvittaja ja kirjailija

• opettanut Helsingin yliopistossa 

sanskritia ja Intian kirjallisuutta, historiaa, 

filosofiaa ja kulttuurihistoriaa

• julkaissut kymmenkunta romaania, 

viimeisin Railo (2011)

• esikoisromaanista Suden vuosi on 

tehty samanniminen elokuva (2007)

• Nietos-sarja kirjoitettu Maria-tyttären kanssa

• Vuoden tieteentekijä 2004

Jaakko Markus  
Hämeen-Anttila
• syntynyt 26.2.1963 Oulussa

• arabian kielen ja islamin tutkimuksen 

professori Helsingin yliopistossa

• julkaissut lukuisia kirjoja ja artikkeleita sekä 

käännöksiä itämaisesta kirjallisuudesta 

• pitää tärkeänä yliopiston kolmatta, 

yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtävää 

opetuksen ja tutkimuksen ohella

• tutkii parhaillaan arabialaisen 

proosakirjallisuuden syntyä 700-luvulla

• viimeksi julkaistu kirja Tuhannen ja yhden yön 

erotiikka (2011)

• Valtion tiedonjulkistamispalkinto 2005
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Eetterissä

Siveän aviovaimon huokaus
Naisen alistettu asema 1700-luvulla 
näkyy hyvin aviovaimon rukouksesta. 
Sekä ulkoisen kaunistautumisen että 
säädyllisen puheenparren tuli vastata 
tarkoin tunnettuja normi-ihanteita. 
Vaimo kutsuu itseään rukouksessa 
Jumalan palkkapiiaksi.

Entisajan vaimoilla oli suuri vastuu erityisesti 
kodin taloudenhoidosta. Isäntä kantoi käytän-
nön vastuun perheen asioinnista kylällä. Jos 
roolit sekoittuivat, nainen sai hyvin helpos-

ti kyläluudan leiman. Hän oli siis venyttänyt omaa 
rooliaan ja pyrkinyt avarammille vesille vakiintu-
neen kristillisen ihanteen vastaisesti. 

Nainen saattoi olla vahva kodin hengetär, mut-
ta hänen oletettiin tietävän paikkansa ja aseman-
sa. Kuvaava on vanha sananparsi, jonka mukaan 
”vaimo ja hevonen on hakattava kerran viikossa”. 
Parhaimmassa tapauksessa aviopari tunsi kuiten-
kin keskinäistä rakkautta.

Aviovaimon rukous
Jumala – Isä, Poika ja Pyhä Henki – jolta tulee kaikki armo ja hyvä siunaus! 
Katso minua heikkoa armosi silmillä, kun olet kutsunut minut pyhään aviosäätyyn ja asettanut 
perheenemännäksi. Anna minulle, Sinun palkkapiiallesi, pyhä armosi, että minä ennen kaikkea Sinua 
rakastaisin ja etsisin ja että olisin aina valmis Sinua oikein palvelemaan. 
Suo että kunnioittaisin ja rakastaisin aviomiestäni (ja olisin hänelle kärsivällinen, hiljainen, 
kunniallinen, puhdas ja nöyryydessä kuuliainen). Älä anna ylpeyden ja toisia pahentavan vaatetuksen 
olla minun kaunistukseni, vaan että olisin sydämeni salatussa ihmisessä kaunistettu ilman vilppiä, 
siveyden hengellä ja kristillisillä avuilla. 
Johdata minua armollasi, oi Jumala, että minä pyhän nimesi kunniaksi ja ylistykseksi kasvattaisin 
lapseni Jumalan kunnioituksessa ja kristillisesti ja etten edistäisi heissä yhtään syntiä, uppiniskaisuutta 
ja ylpeyttä. 
Opeta minua ymmärtäväisesti ja kärsivällisesti hallitsemaan huonettani ja perhettäni tietäen sen, 
että minulla on myös ylin hallitsija taivaassa. Suo armosi, että minulla sekä rakkaalla miehelläni ja 
lapsillani olisi terveyttä, raittiutta ja jokapäiväistä leipää Sinun jumalallisen tahtosi mukaisesti. 
Auta meitä, etteivät vihamiehemme meitä vahingoittaisi ja että voisimme elää ja nauttia lahjoistasi 
niin, ettei se ole esteenä autuudellemme – vaan että me kaikessa etsisimme Sinua, Herra, ja 
ahkeroisimme kantaa ristiäsi antamiesi voimien avulla.
Suo, että voisimme loppuun asti palvella Sinua ja meidät näin otettaisiin sisälle ikuiseen elämään, 
taivaan kotiin, Aamen.”

Nykysuomeksi toimittanut ja johdannolla varustanut Pekka Tuomikoski / Kotimaadeski 
Lähde: Vanhan virsikirjan Rukouskirja vuodelta 1701

Rauhan Tervehdys julkaisee tämän vuoden lehdissä liminkalaisen historioitsija Pekka Tuomikosken kokoaman 
rukoussarjan Vanhan kansan rukouksia vuoden 1701 virsikirjan rukouskirjan pohjalta. 

Kempeleen seurakunta hakee

Apuemäntää 
ja tarvittaessa töihin kutsuttavaa 

Keittiötyöntekijää
Utajärvelle, Oulujoen rannalla sijaitsevaan leirikeskukseen 1.6.–
31.7.2012 väliseksi ajaksi ja tarvittaessa myös muille ajankohdille.

Apuemännän ja tarvittaessa töihin kutsuttavan keittiötyöntekijän tehtävä-
nä on ruoka- ja kahvitarjoilujen asiakaslähtöinen toteuttaminen. Lisäksi 
työtehtäviin kuuluu tilojen siivousta ja tilojen valvontaa. Apuemäntä 
toimii myös leirikeskusemännän sijaisena.

Tehtävässä noudatetaan jaksotyöaikaa ja työhön sisältyy ilta- ja viikon-
lopputyötä. Apuemännältä odotetaan kokin tai suurtalouskokin tutkin-
toa tai käytännön työkokemusta. Keittiötyöntekijältä toivotaan alan 
työkokemusta, mutta myös alaa opiskelevat ja vastavalmistuneet otetaan 
huomioon. Hakijoilla edellytetään olevan hygieniapassi. Siivouskokemus 
katsotaan eduksi.

Tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 303 mukaan ja pe-
ruspalkka on 1 746,19 €/kk tai 10,71€/h. Peruspalkan lisäksi maksetaan 
vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa työkokemuksen perusteella 
enintään 15% peruspalkasta.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 11.3.2012 klo 21.00 
mennessä sähköpostitse osoitteella pasi.jarva@evl.fi tai postitse osoitteel-
la: Kempeleen seurakunta, PL 28, 90441 Kempele. Kuoreen merkintä 
”Apuemäntä”.

Lisätietoja 13.2. alkaen: Kempeleen seurakunnan emäntäpalvelut  
Pasi Jarva, puh. 040 779 0665, pasi.jarva@evl.fi.

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

VVO:n asunnossa saat 
omistusasumista vastaavan 
asumisturvan. 

Tutustu tarjontaamme ja 
täytä hakemus jo tänään: 
www.vvo.fi

Asiat mallillaan

Paikkoja avoinna

radio dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
Oulun seurakuntien 
aluelähetys kello 9–12.
Su 12.2. klo 8.45 radiopyhäkou-
lussa on aiheena Jumalan sanan 
kylvö. Klo 9.05 Päivän valinnas-
sa Mikko Salmi puhuu kirkol-
liskokouksen maallikkovaaleis-
ta. Klo 9.15 Armonpulla. Oman 
tarinansa kertoo Antero Aakko. 
Klo 9.30 Oululainen uskontun-
nustus. Vieraana on lastenohjaa-
ja Auli Kipinä, joka työskentelee 
sairaiden lasten parissa Oys:ssa. 

Klo 9.45 Herätys eilen ja tänään. 
Tutkija Hanna Salomäkeä haas-
tattelee Mervi Päivärinta. Klo 10 
messu Oulujoen kirkosta. Klo 
11.30 radiopyhäkoulun uusinta. 
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kuullaan muusikko 
Jukka Leppilammen ajatuksia.

Radio Dei Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
Ma–pe klo 16–17 
juontajana Mikko Salmi.
Pe 10.2. klo 14.40 Päivän valin-
nassa asiaa Kirkolliskokouksen 

maallikkovaaleista.
Pe 10.2. klo 16.03–17 Toivon 
tuomiokapitulissa keskustellaan 
pappien koulutuksesta ja teolo-
giharjoittelusta. Keskustelijoina 
Kempeleen kirkkoherra Pekka 
Rehumäki ja kappalainen Lau-
ri Kujala Tuiran seurakunnasta.
Ma 13.2.–ke 15.2 klo 16.20 Ar-
monpulla. Haastateltavana ma 
Antero Aakko ja ti–ke kansainvä-
lisen työn pastori Árpád Kovács.
Ke 15.2. klo 16.40 Oululainen 
uskontunnustus. Pekka Tuomi-
nen kertoo, kuinka usko Juma-

laan löytyi. 
To 16.2. klo 16.20 Herätys eilen 
ja tänään. Tutkija Hanna Salo-
mäen haastattelu.

radio pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su klo 9.45 radiopyhäkoulu. 
Klo 10 radiojumalanpalvelus 
Nivalan kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 12.2. kello 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. 

 YLE radio 1, 90,4 MHz,
www.yle.fi/radio1
To 9.2. klo 18.50 iltahartaus, Kii-
mingin kirkkoherra Pauli Nie-
melä.
La 11.2. klo 18 iltahartaus, van-
hustyön pastori Markku Palo-
saari Oulusta.

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
Kuuntele Pyhän Kolminaisuu-
den kirkon jumalanpalvelukset 
suorana netistä.

Ilmoitusmyynti 
Kustannus-oy Kotimaa / Minna Zilliacus

p. 020 754 2361, minna.zilliacus@kotimaa.fi

ILMOITA
varaa tilasi 8 päivää ennen lehden ilmestymistä.

Myötärinteentie 451, 87500 KAJAANI  Puh. 040-518 5954, 08-629 091

www.rauhanmajatalo.fi, info@rauhanmajatalo.fi

Rauhan Majatalo
kristillinen keskus

GOD CAN – JUMALA VOI ! 13.–15.2.
ROBERT CURRY opastaa sinut sellaisiin Jumalan salaisuuksiin, 
joista voit ammentaa rikkauksia elämääsi pitkän aikaa!
Hinta: kurssimaksu 200€ + tarvittaessa täyshoito, ilm. viim. 10.2.
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Pienten alkujen 
valtakunta
Jumalan valtakunta on kuulemma sinapinsiemenen ja hapatteen kaltainen. Näin väit-
tää Jeesus Nasaretilainen ensi sunnuntain evankeliumitekstissä. Ainakin tällaisen uus-
avuttoman kaupunkilaisen näkökulmasta Jeesuksen vertaukset kaipaavat hienoista 
avaamista. 

Sinapinsiemen on ilmeistesti joku hyvin pieni kasvin siemen, josta kokoonsa nähden 
kasvaa jättimäinen puu. Viimeksi törmäsin sinapinsiemeniin muistaakseni höyryävän 
jauhelihakeiton äärellä. 

Mikä sitten on hapate? Aivan vieras käsite. Ensiksi ajattelin, että hapattamisessa on 
kysymys taikinan jonkinlaisesta pilaamisesta. Selvitettyäni hieman asiaa, tajusin, että 
hapattamisprosessissa leipätaikina kohotetaan. Hapate siis lisätään taikinaan ja ikään 
kuin hiivan tavoin se nostattaa taikinan. Suomen kielessä ei itse asiassa ole edes tapana 
käyttää hapate-sanaa. Puhutaan mieluummin taikinan juuresta. Juuri-sana kertookin 
mielestäni paljon osuvammin hapatteen vaikutuksesta leipätaikinassa. Hapatetta lisät-
täessä taikina ei todellakaan happane käyttökelvottomaksi, vaan tekee leivästä kuoh-
keamman. 

Sinapinsiemen ja hapatteen avulla Jeesus halusi kertoa lähimmilleen yksinkertaisesti 
Jumalan valtakunnasta: Ilosanoma rakastavasta Jumalasta on kylvetty sinapinsiemenen 
tavoin maahan vähäpätöisenä, mutta se kasvaa ja vahvistuu. Jumalan valtakunta hedel-
möittää ja innostaa kaikkea luotua. Se ei tunkeudu maailmaan suurten fanfaarien saat-
telemana ikään kuin ulkopäin. Päinvastoin Jumalan valtakunta kasvaa sisältä käsin. Se 
vaikuttaa maailmaan kohottavasti, aivan kuten hiiva pullataikinaan. 

Jumalan valtakunta on pienten ja vähäpätöisten alkujen valtakunta.

MIKKo SALMI
Karjasillan seurakuntapastori

Sanan aika Jes. 5: 1–7
Ystävästäni minä tahdon laulaa, 
laulun rakkaasta ystävästäni ja 
hänen viinitarhastaan.
    Ystävälläni oli viinitarha 
hedelmällisellä rinnemaalla.
Hän muokkasi sen, perkasi puhtaaksi kivistä
ja istutti sinne jaloa viiniköynnöstä,
hän rakensi sen keskelle vartiotornin
ja louhi kallioon viinikuurnan.
Hän odotti makeiden rypäleiden satoa,
mutta tarha kasvoi villimarjoja.
    Ja nyt, Jerusalemin asukkaat
 ja Juudan miehet,
ratkaiskaa minun ja viinitarhani asia!
Mitä pitäisi vielä tehdä viinitarhalleni?
Mitä jäi tekemättä?
Minä odotin siltä rypäleitä, 
miksi se kasvoi villimarjoja?
    Nyt kerron teille, mitä teen viinitarhalleni.
Minä revin aidan sen ympäriltä,
ja se jää eläinten laitumeksi,
minä hajotan sen muurin,
ja se jää kaikkien tallattavaksi.
Minä jätän tarhani hylkymaaksi.
Sitä ei enää kitketä, ei karsita,
siihen nousee ohdaketta ja orjantappuraa.
Minä kiellän pilviä sille vettä satamasta.
    Herran Sebaotin viinitarha on Israelin kansa 
ja Juudan heimo se köynnös, josta hän iloitsi.
Hän odotti oikeuden valtaa, 
mutta kaikki oli mielivaltaa,
hän tahtoi vanhurskasta hallitusta,
mutta kuuli vain katkeraa valitusta. 

1. Kor. 1: 20–25 
Missä ovat viisaat ja oppineet, missä tämän 
maailman älyniekat? Eikö Jumala ole
tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Jumala on 
kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma ei 
omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa, 
Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin 
pelastaa ne, jotka uskovat. Juutalaiset vaativat
ihmetekoja, ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me 
sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. 
Juutalaiset torjuvat sen herjauksena, ja muiden 
mielestä se on hulluutta, mutta kutsutuille, niin 
juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, ristiinnaulittu 
Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. 
Jumalan hulluus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan
heikkous ihmisiä voimakkaampi.

Matt. 13: 31–33
Jeesus esitti opetuslapsilleen tällaisen vertauksen: 
"Taivasten valtakunta on kuin sinapinsiemen, 
jonka mies kylvi maahansa. Se on pienin kaikista 
siemenistä, mutta kun sen taimi kasvaa täyteen 
mittaansa, se on puutarhan kasveista suurin. 
Lopulta se on kuin puu, niin että taivaan linnut 
tulevat ja pesivät sen oksille."
    Vielä hän esitti heille vertauksen: "Taivasten 
valtakunta on kuin hapate. Kun nainen sekoitti sen 
kolmeen vakalliseen jauhoja, koko taikina happani."

Sunnuntai 12.2.2012
Päivän psalmi Ps. 44:2–5
1. lukukappale Jes. 5:1–7

2. lukukappale 1. Kor. 1:20–25
Evankeliumi Matt. 13:31–33
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa 9.–16.2.2012

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 12.2. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Tiina Kinnunen ja avustaa 
Mari Flink. Kanttorina Péter 
Marosvári ja urkurina Lauri-
Kalle Kallunki. Lähetys www.
virtuaalikirkko.fi.
Messu su 12.2. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalolla. Toi-
mittaa Tiina Kinnunen, T. 
Saapunki ja K. Mustonen, 
kanttorina Péter Marosvári.

Karjasillan seurakunta
Messu su 12.2. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Ju-
hani Lavanko, avustaa Kim-
mo Kieksi, kanttorina Ilkka 
Järviö. Messun jälkeen mah-
dollisuus keskusteluun ja ru-
koukseen. 
Messu su 12.2. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Petri 
Satomaa, saarna teol.yo Ma-
rika Huttu, kanttorina Pirjo 
Mäntyvaara.
Perhemessu su 12.2. klo 12 
Pyhän Andreaan kirkossa. 
Toimittaa Heikki Karppinen, 
avustaa Jukka Kärkkäinen, 
Atte Kääriäinen, Anna-Lee-
na Ylänne, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto. Lauluryhmä Heliä 
avustaa. 10-synttärit. 
Sanajumalanpalvelus su 
12.2. klo 12 Kaukovainion 
kappelissa. Toimittaa teol. 
yo Olli Luhtasela, kanttorina 
Ilkka Järviö. 

Messu su 12.2. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Liisa Karkulehto, avustaa 
Anu Kontio, kanttorina Riit-
ta Piippo. YV-aloitus.

Tuiran seurakunta
Messu su 12.2. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Pasi Ku-
rikka, avustavat Päivi Jussila 
ja Terhi-Liisa Sutinen, kant-
torina Laura Kumpula. Py-
hä Tuomas 4-päivärippikou-
lu mukana messussa.
Messu su 12.2. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Harri Fagerholm, avustaa 
Jukka Kolmonen, kanttorina 
Heikki Jämsä. 
Messu su 12.2. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Sanna Jukkola, avustavat 
Sanna Tervo ja Pekka Jarkko, 
kanttorina Raakel Pöyhtäri. 
ONMKY:n tyttökuoro Lau-
luflikat, johtaa Ahti Sepp. 
10-synttärit.
Sanajumalanpalvelus su 
12.2. klo 12 Rajakylän seura-
kuntakodissa. Toimittaa teol.
yo Juho Kalapudas, kanttori-
na Heikki Jämsä. 
Iltamessu su 12.2. klo 17 Pa-
teniemen kirkossa. Toimittaa 
Tapio Pokka, saarna Heikki 
Mäki-Pesola, musiikista vas-
taa Säde Pokka. 
Iltamessu su 12.2. klo 18 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Riikka Hon-
kavaara, avustaa Päivi Jussila, 
kanttoreina Laura Kumpula ja 
Raakel Pöyhtäri. Messussa ru-
kouslauluja ja hiljaisuutta. Tee-
tä tuntia ennen messua.

Viikkomessu ke 15.2. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Jukka Kolmonen, kanttorina 
Laura Kumpula. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 12.2. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Saarnaa Riit-
ta Kentala, toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, kanttorina 
Lauri Nurkkala. Radio Dei.
Perhekirkko su 12.2. klo 12 
Hintan seurakuntatalossa. 
Toimittaa Pentti Kortesluo-
ma, kanttorina Sanna Leppä-
niemi. Kymppisynttärit. 

YLI-II
Sanajumalanpalvelus su 
12.2. klo 10 Yli-Iin kirkossa. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.

YLIKIIMINKI
Sanajumalanpalvelus su 
12.2. klo 10 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Olavi Isokos-
ki, kanttorina Sanna Leppä-
niemi.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
12.2. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Timo Juntunen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell. Hai-
luodon Lionsit avustavat ja 
tarjoavat kirkkokahvit yh-
teisvastuukeräyksen hyväksi. 
Kirkkokyytejä voi kysyä Mar-
jalta p. 040 7430 382.

Haukipudas
Sanajumalanpalvelus su 
12.2. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jari Flink, saarna Jaakko 
Kaltakari, kanttorina Han-
nu Niemelä. Sofia Magdale-
na -lauluyhtye, johtaa Raimo 
Paaso.  

Kempele
Messu su 12.2. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Juha Maalismaa, 
avustaa Anu Ojala, diakoni 
Soile Pakkanen, kanttorina 
Marjo Irjala, musiikki Nonet-
ti, johtaa Tibor Garanvölgyi. 
Pyhäkoulu saarnan aikana. 
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
kempeleenseurakunta.fi. 

Kiiminki
Messu su 12.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Harri Isopah-
kala, avustaa Kirsi Paavola, 
kanttorina Eeva Holappa.
Messu su 12.2. klo 13 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Har-
ri Isopahkala, avustaa Kirsi 
Paavola, kanttorina Eeva Ho-
lappa.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
12.2. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Ilkka Tornberg, kanttori-
na Mika Kotkaranta. Lionei-
den kirkkopyhä. Lionsladyt 
tarjoaa kirkkokahvit jp:n jäl-
keen kirkossa.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
12.2. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku ja kantto-
rina Maili Muuttola-Junkko-
nen. 

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
12.2. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, kanttori-
na Timo Ustjugov.
Ystävänpäivämessu perhe-
kerholaisille ti 14.2. klo 9.30 
kirkossa. Toimittaa Simo Pek-
ka Pekkala, Ossi Kajava, las-
tenohjaajat. Messun jälkeen 
ystävänpäiväkutsut seura-
kuntatalossa.

Oulunsalo
Sanajumalanpalvelus su 
12.2. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa pastori Raimo Salonen, 
kanttorina Taru Pisto.
 
Siikalatva
KeSTiLä
Sanajumalanpalvelus su 
12.2. klo 10 Kestilän seura-
kuntakodissa. Toimittaa Sai-
la Karppinen, kanttorina Vei-
jo Kinnunen. Kirjastopyhä. 
Kirkkokahvit kirjastossa.

PiiPPOLa
Messu su 12.2. klo 10 Piip-
polan seurakuntakodissa. Li-
turgi Erkki Piri, saarna Juhani 
Nevalainen, kanttorina Unto 
Määttä. Keittolounas ja kirk-
kokahvit. Uusheräyksen talvi-
seurat, Juhani Nevalainen, Ti-
mo Hakkarainen ja Johannes 
Hyytinen. Kirkkokahvit myös 
kirjastossa, kirjastopyhä.  

PuLKKiLa
Iltakirkko su 12.2. klo 19 
Pulkkilan seurakuntatalossa. 
Toimittaa Ahti Myllykoski, 
kanttorina Veijo Kinnunen. 
Kirkkokahvit. 

PyHänTä
Su 12.2. ei ole Pyhännällä 
jumalanpalvelusta. Tervetu-
loa muiden kappeleiden ju-
malanpalveluksiin. 

RanTSiLa
Messu su 12.2. klo 13 Rant-
silan seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Saila Karppinen, kant-
torina Unto Määttä. Kirjasto-
pyhä. Kirkkokahvit kirjastos-
sa.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
12.2. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttorina Pentti Korkiakos-
ki.
Messu su 12.2. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.

Rukous
Kaikkivaltias Jumala,

rakas taivaallinen Isä.

Sinä puhut meille Pojassasi.

Anna sanasi vaikuttaa 

sydämessämme,

niin että kunnioittaisimme sinua

sanoin ja teoin

ja olisimme rakkautesi todistajia.

Tätä rukoilemme

Herramme Jeesuksen Kristuksen 

nimessä.

Rukous kirkkovuosikalenterista

Kempeleen kirkkoherran Pekka Rehumäen 60-vuotiskahvit nautittiin 5. helmikuuta pidetyn jumalanpalveluksen päätteeksi. Niitä ennen kirkkoherra kätteli jumalanpalvelukseen osallistuneita kirkkosalin ovella.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Hartaus to 9.2. klo 14, Kesku-
tan palvelukeskus. Tiina Kin-
nunen.
Raamattupiiri to 9.2. klo 
14, Vanha pappila. Luetaan 
Luukkaan evankeliumia.
Ompeluseurat to 9.2. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
Sunnuntain opetusseurat su 
12.2. klo 15, Vanha pappila. 
Jumalan Sanan kylvö - mik-
si? miten?
Elämän Lähteellä - Sanan- 
ja rukouksen ilta su 12.2. 
klo 17, Heinätorin seurakun-
tatalo. Anna-Liisa Valtavaara 
puhuu aiheesta: Huolehtimi-
nen. Sanan julistusta - ope-
tusta, puheita, laulua, ylistys-
tä, rukouspalvelua.
Hartaus ti 14.2. klo 18.30, 
Kuntotalo. Mari Flink.
Aurinkokodin raamattupiiri 
ke 15.2. klo 15, Aurinkokoti. 
Jyrki Vaaramo.
Keskiviikkoseurat ke 15.2. 
klo 18, Vanha pappila. Jussi 
Lahtinen.
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 15.2. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Järjestäji-
nä Oulun NNKY:n lisäksi Sina-
pinsiemen ry ja tuomiokirk-
koseurakunta.
Hartaus to 16.2. klo 14, Sa-
ra Wacklin -koti. Ari-Pekka 
Metso.
Raamattupiiri to 16.2. klo 
14, Vanha pappila. Luetaan 
Luukkaan evankeliumia.
Intiön raamattupiiri to 16.2. 
klo 15, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
 
Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 9.2. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 10.2. klo 18, Kastel-
lin kirkko. 
Kastellin kirkon Raamattu-
piiri ti 14.2. klo 12, Kastellin 
kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
15.2. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 16.2. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirkko. 
Raamattupiiri to 16.2. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Torstai-illan Raamattupiiri to 
16.2. klo 18, Kastellin kirkko. 
Kevään kokoontumiset joka 
toinen torstai. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 9.2. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja pastori Riitta Louhelai-
selta p. 040 5850 818.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 10.2. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Raamattuluokka kerhohuo-
neessa klo 18–18.30.
Miesten piiri ti 14.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Pasi Kurikka 
alustaa aiheesta: "Aleksis Ki-
vi ja seitsemän veljestä."
Raamattupiiri to 16.2. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja pastori Riitta Louhelai-
selta p. 040 5850 818.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Ystävänpäivän musiikkihetki 
ti 14.2. klo 12, Oulun tuomio-

kirkko. Ks. ilmoitus s. 13.
Kuorokavalkadi ma 20.2. 
klo 19, Oulun tuomiokirkko. 
Tilaisuudessa kuullaan Ou-
lun seurakuntien kuoroja ja 
OAMK:n kamarikuoroa. Tilai-
suuden juontaa Timo Kärk-
käinen. Vapaa pääsy. 
Urkumaraton ti 21.2. klo 19, 
Oulun tuomiokirkko. Oulun 
seurakunnan kirkkomuusi-
kot ja OAMK:n urkujensoi-
ton opiskelijat Ismo Hint-
salan johdolla musisoivat 
"täyslaidallisen" urkumu-
siikkia. Tilaisuuden juontaa 
kanttori Lauri-Kalle Kallun-
ki. Vapaa pääsy. 

Karjasillan seurakunta
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille 
ke 15.2. klo 18–20, Kastellin 
kirkko. Mirjam Kälkäjä: Pil-
venpitelijät, Pekka Jaatinen: 
Kalpeat sotilaat.
Bachin aaria- ja urkuilta pe 
24.2. Pyhän Andreaan kirk-
ko. Kirkkomusiikkiviikkoon 
liittyvä konsertti. Ohjelmas-
sa Bachin aarioita ja urkumu-
siikkia. Pirjo Mäntyvaara lau-
lu, Eero Blomberg huilu ja Sir-
pa Ilvesluoto urut.
"Kaikki tai ei mitään" -gos-
pelkonsertti la 25.2. klo 19, 
Kastellin kirkko. Ks. ilmoitus 
s. 14.

Tuiran seurakunta
Laulaen kevättä kohti to 
9.2. klo 13.30, Rajakylän 
seurakuntakoti. Tervetuloa 
mukaan laulamaan. Muka-
na diakoni Sami Riipinen ja 
kanttori Katri Sippola. 
Virsilauluilta su 12.2. klo 19, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Ks. 
ilmoitus s. 13.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405.
Diakonian vastaanotto tors-
taisin klo 9, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Vastaanotolla 
mahdollisuus verenpaineen 
mittaukseen.
Diakonian aamu ti 14.2. klo 
9, Elohuone. Diakonian aamu 
juttutuvan merkeissä. Tarjol-
la maksuton aamupala va-
paaehtoisten sekä diakonia-
työntekijän tarjoamana. 

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. (08)  
5313 219 tai Karjasillan dia-
koniatoimistolta.
Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappeli. 
Maksuton puuroaamiainen, 
joka sisältää puuroa, leipää, 
kahvia ja teetä. 
Palvelupiiri ma 13.2. klo 
12–13.30, Karjasillan kirkko. 
Paikka sinulle, joka haluat 
toimia seurakunnassa erilai-
sissa vapaaehtoistehtävissä.
Diakoniapiiri ma 13.2. klo 
16.30–18, Kaukovainion kap-
peli. 
Ystävänkamari ti 14.2. klo 
13–14.30, Kaukovainion kap-
peli. 
Maikkulan diakoniaryhmä ti 
14.2. klo 14–15.30, Maikkulan 
kappeli, takkahuone. 

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 Tuiran kirkko p. (08) 531 
4616. Muissa asioissa keskus-
teluajasta tai kotikäynnistä 
voi sopia oman alueen dia-
koniatyöntekijän kanssa.
Työttömien ateria pe 10.2. 
klo 12, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Diakonian vapaaehtois-
ten järjestämä ateria 2 €. Li-
sätietoja diakonissa Saila 
Luukkonen p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 13.2. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Tarjolla hartaus ja aamupala. 
Lisätietoja diakonissa Saila 
Luukkonen p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 13.2. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. Li-
sätietoja diakonissa Eeva-
Marja Laitiselta p. 040 5157 
267.
Diakoniapiiri ma 13.2. klo 
14–16, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Lisätietoja diakonissa 
Saila Luukkonen p. 040 5747 
092.
Ystävänpäivän myyjäiset ti 
14.2. klo 11, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Ks. ilmoitus s. 13. 
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 16.2. klo 13–
14.30, Pateniemen kirkko. 
Mukana myös pastori Riikka 
Honkavaara.
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 23.2. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. Mukana Tuiran seu-
rakunnan kappalainen Päi-
vi Jussila ja diakoni Heli Mat-
tila p. 040 5747 145. Kerhon 
lomassa pieni liikuntatuokio, 
jonka pitää eläkkeellä oleva 
sairaanhoitaja Saara Riihola.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519.
Diakonian aamu ma 13.2. klo 
10.30, Myllyojan seurakunta-
talo. Tarjolla maksuton aa-
mupala kaikenikäisille, mu-
kana seurakunnan työnteki-
jä ja vapaaehtoisia. 

yhteiset  
seurakuntapalvelut
KEHITYSVAMMAISET
Keskustelukerho ti 14.2. klo 
17, Heinäpään seurakuntata-
lo. Avoin ryhmä kaikenikäi-
sille.
Perhepiiri to 16.2. klo 12, 
Caritas. Ryhmä vanhemmil-
le, joilla on kehitysvammai-
nen lapsi.

KUULOVAMMAISET
Hyvä tietää -luento pe 10.2. 
klo 9.30. 
Lähetyspiiri ma 13.2. klo 14, 
Tuiran kirkko. 
Aabrahamin poppoo ti 14.2. 
klo 13.30, Caritas-koti. Kuu-
lovammaisten päiväpiiri jos-
sa on kirjoitustulkkaus. Ryh-
mällä on Kuurojen Lähetyk-
sen kautta oma kummilap-
si Afrikassa ja hänen koulun-
käyntiään tuetaan kahvimak-
suna kerätyillä varoilla.

NäKöVAMMAISET
Saunailta ma 13.2. klo 18–
20.30, Caritas-kodin sauna-ja 
uima-allasosasto. Saunotaan, 
uidaan ja istutaan iltaa. Tar-
jolla iltapalaa. Opas on vastas-

sa Caritas-kodin pääoven lä-
heisyydessä klo 17.40 alkaen. 
Näkövammaisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri to 
16.2. klo 13–14.30, Caritas-
koti, Caritas-sali. Tule tutki-
maan raamattua ja luotsaa-
maan elämää pintaa syvem-
mältä. Kahvitarjoilu. Opasys-
tävä vastassa Caritas-kodin 
pääoven läheisyydessä klo 
12.30 alkaen. 
Kevättalven leiri 16.–18.3. 
Rokuan leirikeskuksessa. 
Monipuolista ohjelmaa, ul-
koilua, hiihtoa, hiljentymis-
tä, hyvää ruokaa ja iloista yh-
dessäoloa. Lähtö perjantai-
na klo 10. Paluu Ouluun sun-
nuntaina n. klo 16. Leirin hin-
ta on 46 €. Vetäjinä diakonia-
työntekijät Paula Mustonen 
ja Kati Riipinen. Ilmoittaudu 
1.3. mennessä mennessä dia-
koniatyön erityispalvelujen 
toimistoon p. 044 3161 552 
tai www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo.

PäIHDETYö
Työttömien ruokailu keski-
viikkoisin klo 11–13, Öber-
gin talo. 
Naistenryhmä pe 10.2. klo 
13–15.30, Diakoniakeskus. 
Tavoiteryhmä ma 13.2. klo 
14.30–16, Diakoniakeskus. 

Miesten saunailta ke 15.2. 
klo 16–18, Öbergin talo. 

Lähetys
Lähetyssoppi – myyjäiset 
ja kahvila avoinna torstaisin  
2.2.–29.3. klo 10–13. Isokatu 
11, Elohuone. 
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja avoinna ma–ke ja pe 
klo 10–14. 
Raamattu Aleksis Kiven tuo-
tannossa pe 10.2. klo 12–13, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Lähetystovi, Pasi Kurikka.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Lähetyspiiri to 9.2. klo 14, 
Vanha pappila. Raamattutun-
ti Harri Fagerholm.
Lähetyspiiri to 16.2. klo 14, 
Vanha pappila. Raamattutun-
ti Anna-Mari Heikkinen.

Karjasillan seurakunta
Lähetyspiiri ti 14.2. klo 
17.30, Kaukovainion kappe-
li. Terveisiä Namibiasta, Mar-
jo Kumpulainen.

Tuiran seurakunta
Lähetyskerhojen ilmoitus 
löytyy sivulta 13.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
9.2. klo 18, Hintan seurakun-
tatalo, 3 krs. Hissillä estee-
tön pääsy kolmanteen ker-
rokseen. 
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
13.2. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo, ystävänkammari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 13.2. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
16.2. klo 18, Hintan seura-
kuntatalo, 3 krs. Hissillä es-
teetön pääsy kolmanteen 
kerrokseen. 

yLi-ii
Lähetysilta ke 15.2. klo 18, 
Yli-Iin seurakuntatalo. Vie-
raana Pentti Kortesluoma. 
Arvontaa ja vapaaehtoinen 
kahvimaksu lähetykselle. Ter-
vetuloa!

yLiKiiMinKi
Piispankamari pe 10.2. klo 
11, Ylikiimingin asukastupa. 
Lähetyksen kirpputorikah-
vila avoinna perjantaisin klo 
11–14.

Hyvä munkki 
-ystävänpäiväkonsertti

enot Oulussa 9.–16.2.2012M

Ystävänpäivänä 14. helmikuu-
ta kello 19 alkaen järjestetään 
Karjasillan kirkossa konsertti, 
jossa esiintyy Pohjan Sotilas-

soittokunta. Konsertilla kerätään varo-
ja Oulun Rotaryklubin, Pelastakaa Lap-
set ry:n sekä Ilon Ääni ry:n hyvänteke-
väisyyskohteisiin. Vapaaehtoinen mak-
su 10 euroa. Mukana on myös Oulun 
Sotilaskotiyhdistys, joka myy kahvia ja 
munkkeja jo kello 18 alkaen sekä kon-
sertin väliajalla.

Ilon Ääni on vapaaehtoisvoimin toi-
miva yhdistys, joka toimittaa huma-
nitaarista apua Etelä-Afrikkaan hä-
dänalaisille lapsille. Nyt yhdistyksen 
tavoitteena on saada erään orpokodin 
pihalle leikkikenttä, jossa myös liikun-
tarajoitteiset lapset voivat leikkiä.

Jo olemassa olevaa, huonokuntois-
ta leikkikenttää on korjailtu joka vuo-
si. Kentällä on tavallinen liukumäki ja 
keinu, joita liikuntarajoitteiset lapset 
eivät pysty käyttämään.

– Haluamme hankkia sinne ainakin 
linnunpesäkeinun. Lisäksi voidaan suun-
nitella monitoimivälineitä, joissa on esi-
merkiksi loivempi liukumäki, sanoo Ilon 
Ääni ry:n puheenjohtaja Satu Saarinen.

Monilla orpokodin lapsista on hiv 
tai aids, johon heillä on lääkitys.

– Kun he saavat lääkettä, he pystyvät 
elämään samanlaista elämää kuin terveet 
lapset. Siksi on tärkeää, että myös heil-
lä on mahdollisuus leikkiin, Saarinen to-
teaa.

Idea ystävänpäiväkonsertista lähti 
Oulun Rotaryklubilta, joka viime syk-
synä aloitti yhteistyön Pelastakaa Lap-
set ry:n ja Ilon Äänen kanssa.

– Sotilassoittokunta sekä sotilasko-
tiyhdistys tulivat mukaan, sillä seura-
kunnalla oli jo valmiiksi hyvä ja toimi-
va yhteistyön heidän kanssaan, kertoo 
Karjasillan kirkkoherra Jouni Lavanko, 
joka kuuluu Oulun Rotaryklubiin.

KATJA KIISKINEN

Ku va t :  S a t u  S aa r i n e n

Satu Saarinen vierailulla 
orpokodissa, jonne kerätään 
rahaa ystävänpäivänkonsertilla.
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enot Oulussa 9.–16.2.2012M
Lapset ja  lapsiperheet

Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoa www.
oulunseurakunnat.fi/muskari.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Ystävänpaja to 9.2. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Pajassa askartelemaan ystä-
vänpäivälahja sekä nautitaan 
hyvästä seurasta hartauden 
ja kahvittelun kera. Kaikki 
ovat sydämellisesti tervetul-
leita mukaan! 

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot löy-
tyvät osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri.

Karjasillan seurakunta
Mysteeri-leiri, 1.–3.-luokka-
laisten kevätleiri pe 13.4. su 
15.4. Vasamon leirikeskus. 
Leirillä ulkoillaan, askarrel-
laan, hiljennytään Raama-
tun sanoman äärellä, syö-
dään hyvää ruokaa ja ratko-
taan leirin mysteeriä. Hin-
ta on 30 €, sisältää matkat, 
majoituksen, ohjelman, ruo-
at ja tapaturmavakuutuk-
sen Oulun ev.-lut. seurakun-
tien jäsenille. Ilmoittautumi-
set 30.3. mennessä www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo. Lisä-
tietoja: Anna-Leena Ylänne, 
p. 040 8315 932, anna-leena.
ylanne@evl.fi.

Oulujoen seurakunta 
Varhaisnuorten avarit tiis-
taisin klo 15–17, Hintan seu-
rakuntatalo, nuorten kellari 
4–6-luokkalaisille. Lisätietoja 
vs. nuoisotyönohjaaja Sanna 
Parkkinen p. 040 8211 979, 
sanna.parkkinen@evl.fi. 

Kalakerhon toimintapäivä 
la 18.2. klo 11–15, Lämsän-
järven kaupunkileirikeskus.
Mahdollisuus tutustua ker-
hon toimintaan. Päivän aika-
na keskustellaan kerhon ke-
vään ohjelmasta, retkistä ja 
leireistä. Mukaan voi tulla yk-
sin tai yhdessä vanhempien, 
kummien tai isovanhempi-

en kanssa! Tervetuloa tutus-
tumaan makkaranpaiston ja 
pienen askartelun merkeis-
sä! Lisätietoja Sanna Parkki-
nen, vs. nuorisotyönohjaaja, 
p. 040 8211 979, sanna.park-
kinen@evl.fi.

nuoret

Karjasillan seurakunta
Karjasillan seurakunnan 
isoskoulutus ti 14.2. klo 17, 
Kastellin kirkko. Ensimmäi-
sen vuoden koulutettaville. 
Yhteydenotot Johanna Ran-
tala p. 040 574 7147 tai jo-
hanna.rantala@evl.fi.
Kastellin avarit ti 14.2. klo 
18–20.30, Kastellin kirkko. 
Joka toinen tiistai. Lisätieto-
ja avareista Jukka "Käkkärä" 
Kärkkäiseltä p. 040 574 7 183.
Nuorisotyön päivystys to 
rstaisin klo 15–17, Karjasil-
lan kirkko (käynti ulkoa nuo-
risotyön ovesta, ei viraston 
kautta). Päivystys on tarkoi-
tettu sekä nuorille että nuor-
ten vanhemmille. Lisätiedot: 
Johanna Rantala p. 040 574 
7147 tai johanna.rantala@
evl.fi.

Tuiran seurakunta
Tuiran nuorten varttikirkko 
ja nuortenilta torstaisin klo 
18, Tuiran kirkko. Lisätieto-
ja nuorisotyönohjaaja Anssi 
Putila (anssi.putila@evl.fi) p. 
050 3408 982.
Meri-Toppilan yökahvila pe 
10.2. klo 20–23, Meri-Toppi-
lan Nuorisotalo. Ilta on päih-
teetön. Lisätietoja nuoriso-
työnohjaaja Anssi Putilalta 
(anssi.putila@evl.fi) p. 050  
3408 982.
Tuiran nuorten gospelryh-
mä ke 15.2. klo 17, Tuiran 
kirkko. Gospelryhmä kutsuu 
mukaan soittamisesta ja lau-
lamisesta intoutuneita nuo-
ria! Treenaamme keskiviik-
koisin Tuiran kirkolla. Lisätie-
toja saat Merjalta, p. 040 524 
5944, merja.oksman@evl.fi 
tai Jaakolta, p. 044 3161 414, 
jaakko.syynimaa@evl.fi. 

nuoret aikuiset 
Aalef-ilta su 12.2. klo 16, Hin-
tan seurakuntatalo. Käymme 
läpi sunnuntain raamatun-
tekstit. Iltojen aiheena ovat 

uskon perusjutut: Raamat-
tu, rukous, lähetys ja yhteys. 
Järjestäjänä Oulujoen seura-
kunta.
Matalan kynnyksen Raamis 
ke 15.2. klo 18, Elohuone. 
Tarjolla iltapalaa. Lisätieto-
ja Mari Flink p. 050 5649 070.

OPiSKeLijajäRjeSTöT
Evankelinen nuorten aikuis-
ten ilta pe 10.2. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Ta-
pani Ruotsalainen: Diakonia 
- laupiaana samarialaisena.
OPKOn ilta la 11.2. klo 18.30, 
Öbergin talo, Kirkkokatu 5. 
Uhrit Vanhassa testamentis-
sa, Juha Muukkonen
3K-ilta ma 13.2. klo 18.30, 
Kansanlähetyksen lähetysko-
ti, Torikatu 9 A 23. Tapio Pok-
ka: Lopunajat - ilo ahdistuk-
sen keskellä.
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 15.2. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Voihan va-
litusvirret! Martti Pyykönen.

Seniorit
Keskustelutilaisuus ma 13.2. 
klo 10–11, Kumppanuuskes-
kus. Aiheena Muistelun mer-
kitys ja yhteislauluina vanho-
ja koululauluja. Mukana dia-
koni Paula Kyllönen.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkeläisten kerho to 9.2. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 9.2. 
klo 12.30, Intiön seurakun-
takoti. 
Tarinatupa ke 15.2. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 16.2. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 16.2. 
klo 12.30, Intiön seurakun-
takoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläiskerho to 9.2. klo 12–
14, Pyhän Andreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 9.2. klo 
13–14.30, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 9.2. klo 
13.30–15, Karjasillan kirkko. 
Seniorikahvila ke 15.2. klo 
12–14, Kaukovainion kappe-
li, Ystävänkammari. 

M

Jukka Leppilampi 
TaivasKlubissa

Cross Cafen TaivasKlubi-illassa esiintyy per-
jantaina 17. helmikuuta gospelmuusikko 
Jukka Leppilampi. ”Henki kulkee” -kon-
sertti alkaa kello 21 Elohuoneella, osoit-

teessa Isokatu 11.
Leppilampi aloitti uransa jo 1970-luvulla proge-

yhtye Tabula Rasan solistina. 1980- ja 90-lukujen 
aikana Jukasta kasvoi yksi Suomen gospelmusiikin 
kulmakivistä. Kokeneena esiintyjänä Leppilampi 
pitää jokaista keikkaansa ainutlaatuisena heittäy-
tymisenä tilanteen vietäväksi.

Usko, toivo ja rakkaus motivoivat muusikkoa 
tekemään hengellistä musiikkia ja tuomaan hänet 
tällä kertaa Ouluun. 

– Olen ollut useasti Oulussa vuosikymmenien 
saatossa. Kaupungissa on historiaa, joka tekee sen 
heti persoonalliseksi ja eläväksi minulle itselleni. 
En tule jonnekin tyhjään. Tiedän jotain ja minusta 
tiedetään jotain, joten lähtökohta on hyvin rikas, 
Leppilampi korostaa.

Vapaaehtoinen ohjelmamaksu on kaksi euroa 
Yhteisvastuulle. Kahvila on avoinna kello 19–00.30.

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan van-
hustyön linja vastaa keski-
viikkoisin klo 9–11 puhelin-
numerossa (08) 5314 616. Nu-
meroon voit soittaa, kun olet 
yksin tai kaipaat kuuntelija, 
kun haluat puhua sinulle tär-
keistä asioista tai kun haluat 
pyytää kotikäyntiä tai jättää 
soittopyynnön.
Seniorien laulupiiri to 9.2. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Ohjelmassa 
kahvitarjoilu, yhteislauluja ja 
hartaus. Mukana Päivi Moila-
nen ja Raakel Pöyhtäri. 
Eläkeläisten kerho to 9.2. 
klo 13, Tuiran kirkko. Muka-
na pastori Jukka Kolmonen. 
Lisätietoja diakonissa Aino-
Liisa Ilkolta p. 040 7510 064.
Eläkeläisten kerho to 9.2. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Lisätietoja diakonissa Päi-
vi Moilaselta p. 040 5747 064.
Eläkeläisten kerho to 16.2. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tiedustelut diakoni Päi-
vi Moilanen p. 040 5747 064.
Seniorien laulupiiri to 16.2. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Oh-
jelmassa kahvitarjoilu, yh-
teislauluja ja hartaus. Muka-
na Paula Kyllönen ja Raakel 
Pöyhtäri.

Oulujoen seurakunta
Seurakuntakerho to 9.2. klo 
10, Huonesuon seurakunta-
koti. 
Eläkeläisten kerho to 9.2. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho ma 13.2. 
klo 11.30, Hintan seurakun-
tatalo. Lähdemme retkelle 
Sanginsuun seurakuntako-
dille klo 11.30.
Eläkeläisten kerho ma 13.2. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Aikuisten kuntopiiri ke 15.2. 
klo 17, Hintan seurakuntata-
lo. 
Eläkeläisten kerho to 16.2. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 16.2. 
klo 14, Metsolan Hovi. 

Hiihtolomalla tunturiin
3.–7. maaliskuuta

Lähde nauttimaan pohjoisen talvesta Vuontispirtin 
upeisiin maisemiin hiihtolomalla 3.–7.3. (la–ke). 
Tunturihotelli Vuontispirtti sijaitsee tunturi Lapissa, 
Pallas-Ounastunturin kansallispuiston maisemissa. 
Retken hinta ruokailuineen ja majoituksineen on 
aikuisilta 320 € mökissä ja lapset 4–14-v. 220 € 
mökissä ja lapsi alle 4-v. 100 €. Hinnat sisältävät myös 
tapaturmavakuutuksen Oulun seurakuntien jäsenille. 
Matkan vetäjinä ovat nuorisotyönohjaaja Tuulikki 
Ståhlberg ja hiippakuntasihteeri-diakonissa Mirva 
Kuikka. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Tuulikki Ståhlbergille 
mielellään sähköpostitse: tuulikki.stahlberg@evl.fi tai 
p. 040 574 7082 mahdollisimman pian, viimeistään 
17.2. Ilmoittautuneille lähetetään kirje ja lasku 
ilmoittautumisajan päätyttyä.

äitiryhmä 
torstaina 9.2. klo 18 Vanha Pappila, Jönssensali/vintti. 
Äitiryhmä on kaikenikäisten äitien kohtaamispaikka. 
Ryhmässä on lämminhenkinen ja luottamuksellinen il-
mapiiri. Tule mukaan! Lisätietoja: mari.tuokkola@evl.fi, 
p. 050 524 9779.

00

Kymppisynttärit
Tervetuloa tänä vuonna 10 vuotta  

täyttäneiden ja täyttävien  
sekä heidän perheidensä yhteiseen juhlaan!

Su 12.2. klo 12 
Pyhän Andreaan kirkossa
Pyhän Tuomaan kirkossa
Hintan seurakuntatalolla

Heinätorin seurakuntatalolla
Su 12.2. klo 16

Ylikiimingin seurakuntatalolla
Juhlat aloitetaan jumalanpalveluksella tai messulla,  

jonka jälkeen on ohjelmaosuus, kakkutarjoilu ja 
infoa 10-leiristä. Juhlat ovat kaikille avoimet.

Aikuisten 
keskustelupiirejä

Miestenpiiri tiistaisin Tuiran kirkossa klo 18.
Lähetys- ja raamattupiiri keskiviikkoisin 

Pyhän Tuomaan kirkossa klo 17.
Raamattupiiri keskiviikkoisin 

Pateniemen kirkossa klo 17.30.
Raamattupiiri torstaisin Tuiran kirkossa klo 12.30.

Osa ryhmistä kokoontuu viikoittain ja osa harvemmin. 
Seuraa ilmoitteluamme Rauhan Tervehdyksessä ja 
www.oulunseurakunnat.fi/kalenteri. Tervetuloa!

K r i s t i i na  H e mmink i

w w w.sxc . hu /  J u h o Tas t u la
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Leirit ja retket

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Tuomiokirkkoseurakunnan 
eläkeläisten leiri 26.–29.3. 
Rokualla. Ohjelmassa ulkoi-
lua, mahdollisuus hiihtämi-
seen ja mukavaan yhdessä 
oloon. Vetäjinä pastori Jyrki 
Vaaramo ja diakonissa Kirsi 
Karppinen. Leirin hinta 62 €, 
sisältää matkat ja vakuutuk-
sen Oulun seurakuntien jäse-
nille. Ilmoittautumiset www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo tai 
p. (08) 3161 340. Viimeinen il-
moittautumispäivä 5.3.
Hiljentymään hangille 
Vuontispirtille 31.3.–4.4. 
Kevätretki Pallas-Yllästuntu-
rin kansallispuiston maise-
miin. Retken hinta 300 €/2 hh 
hotellissa sekä 3–4 h mökeis-
sä. Hinta sis. tapaturmava-
kuutuksen Oulun seurakun-
tien jäsenille. Etusija ensiker-
talaisilla oululaisilla. Sitovat 
ilmoittautumiset 2.3. men-
nessä www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo tai arkisin 9–16 p. 
(08) 3161 340. Valituille lä-
hetetään leirikirje. Lisätieto-
ja: diakoniatyöntekijät Heidi 
Karvonen p. 040 5747 091 ja 
Sirkku Nivala p. 040 7304 117.

Tuiran seurakunta
Perheleiri Juumassa 23.3.–
25.3. Lähde mukaan ko-
ko perheellä. Vietämme ai-
kaa toiminnan parissa ulkoil-
len, askarellen ja hiljenty-
en. Ilmoittautuminen päät-
tyy 13.3. Ilmoittautuminen: 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmoittautumiset. Lisätietoja 
Riikka Honkavaaralta p. 044 
3161 415. 

Oulujoen seurakunta
Oulujoen seurakunnan elä-
keläisten leiri 19.3.–21.3. Ro-
kuan leirikeskus. Leirin hinta 
44 €, sisältäen matkat, täysi-
hoidon ja vakuutuksen Ou-
lun ev.lut. seurakuntien jä-
senille. Ilmoittautuminen 
viimeistään 24.2. yhteiseen 
seurakuntapalveluun p. (08) 
3161 340 (etusija Oulujoen 
seurakunnan jäsenille) tai 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo. Kanssasi mukana dia-

konissat Eija Röning ja Anna-
Maija Sälkiö. Tarkempia tie-
toja leirikirjeessä. 

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista löy-
dät lisätietoa osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
kalenteri.

Muut menot
Pyhiinvaellus laista evanke-
liumiin Jumalan voideltua 
seuraten su 12.2. klo 11.45, 
Vanha pappila. Tilaisuus al-
kaa kryptan kirkkokahvin 
jälkeen. Mukana Jaakko Lou-
nela. 
Miesten keskusteluilta ma 
13.2. klo 18, Maikkulan kap-
pelin takkahuone. Aiheena: 
Mistä kristinuskossa todella 
on kysymys?
Fransupiiri ti 14.2. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Sinkkuilta pe 24.2. klo 18.30, 
Vanha pappila. Tutustutaan 
Risto Laitilan johdolla Van-
han pappilan historiaan ja 
nykypäivään. 
Ilta rakkaudelle to 22.3. klo 
18.30, Kaakkurin koulun au-
la. Arkijuhla aviopareille ja 
avioliittoa suunnitteleville 
pareille amorin ja huumo-
rin sävyttämässä ilmapiiris-
sä. Ohjelmassa puhetta pari-
suhteen keskeisistä kysymyk-

Nokelantie 48 B, käynti  
Latokartanontien puolelta.

Avoinna 
ma–ke, pe 
klo 10–14. 

Askartelu- ja käsityö-
materiaalien alennus-

myynti 6.–10.2.

Muovikassillinen 
tavaraa 5 euroa. 

Tervetuloa ostoksille! 
P. 044 3161 720.

Kerhoja ja
muskareita

Tuiran ja Karjasillan seurakuntien
tammi–kesäkuussa 2008 syntyneiden

 4-vuotiaiden synttärit 
su 19.2.2012 klo 15

Tuiran kirkossa, Myllytie 5 ja 
Karjasillan kirkossa, Nokelantie 39

Aloitamme juhlan kirkkohetkellä. Juhlan 
päätteeksi päivänsankarit saavat lahjan.

      
Ilmoittaudu oman seurakuntasi (Tuira 

tai Karjasilta) juhlaan viimeistään ma 6.2. 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi /ilmo

Heinä–joulukuussa syntyneiden 
4-vuotissynttäreitä juhlitaan seurakunnissa 

syksyllä 2012.

DiakoniaYhteisvastuukeräyksen aloitus
sunnuntaina 12.2. klo 12 Maikkulan kappelissa. 
Taidepyhiksen taidenäyttely, muffinssikahvila, 
askartelupaja ja arpajaiset.

Yhteisvastuutilaisuus 14.2. klo 14 Metsolan Hovissa. 
Pilke-kuoro laulaa. Puheen pitää Ilkka Mäkinen. 
Kahvitarjoilu ja myytävänä arpoja. 
Tuotto Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 
Järjestää Oulujoen seurakunta.

Yhteisvastuukeräys perjantaina 24.2. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Tuiran seurakunnan vapaaehtoisten 
suorittama Yhteisvastuu lipaskeräys järjestetään 
perjantaina 24.2 klo 10.00–18.00 välisenä aikana 
alueen liikkeissä. Keräysluvan antaneiden liikkeiden 
yhteystiedot, keräyslippaat ja muut tarvittavat 
materiaalit voitte noutaa Tuiran kirkolta 
Nuotta 2 huoneesta. 
Lisätietoja diakonaityöntekijät Sami Riipinen 
p. 040 5747 149 ja Heli Mattila p. 040 5747 145. 

päivä
Ystävänpäivän Cafe Krypta tiistaina 14.2. klo 10, 
Oulun tuomiokirkon kryptassa. Muista ystävää ja 
tuo hänet Cafe Kryptaan nauttimaan herkullisia 
kahvilan antimia hyvässä seurassa. Kahvila auki 
klo 10–15. Kahvilan tuotto yhteisvastuukeräyk-
selle. Musiikkihetki tuomiokirkossa klo 12, järjes-
tää kanttori Lauri-Kalle Kallunki.

Ystävänpäivän myyjäiset tiistaina 14.2. klo 11–13 
Pyhän Tuomaan kirkossa. Myytävänä: lihakeittoa, 
hernekeittoa, ohraryynipuuroa, marjakeittoa, lei-
vonnaisia sekä käsitöitä. Arvontaa, onnenpyörä ja 
askartelua. Tuotto Yhteisvastuukeräykseen.
Olet lämpöisesti tervetullut! Järjestää Välivainio-
Puolivälinkankaan Diakoniapiiri.
 
Ystävänpäivän musiikkihetki tiistaina 14.2. klo 
12, Oulun tuomiokirkossa. Lauri-Kalle Kallunki 
musisoi uruilla. Ohjelma koostuu ystävänpäivän 
aiheisesta musiikista. Vapaa pääsy! 

Tuiran seurakunnan 
lähetyskerhot aikuisille

Maanantaisin
Puutyökerho klo 9 Siivessä, lähetyksen puoti ja paja.
Lähetyspiiri klo 14 Tuiran kirkossa.

Tiistaisin
Kivi- ja tiffanykerho klo 10 Pyhän Tuomaan kirkossa.
Käsityökahvila klo 13 Koskelan seurakuntakodissa.

Keskiviikkoisin
Puutyökerho klo 19 Siivessä, lähetyksen puoti ja paja.
Lähetys ja raamattupiiri klo 17 Pyhän Tuomaan kirkos-
sa.

Kerhot kokoontuvat viikoittain tai harvemmin. Seuraa il-
moituksiamme Rauhan Tervehdyksessä tai www.oulun-
seurakunnat.fi/lahetystapahtuma. Lisätietoja lähetyssih-
teeri Tarja Oja-Viirret p. 040 5747 172.

Neulansilmä 
torstaina 9.2. klo 17 Hönttämäen 
seurakuntatalossa. Neulansilmä on kaikenikäisten 
naisten ja tyttöjen kansainvälinen käsityökerho, 
joka on tarkoitettu sekä suomalaisille että 
maahanmuuttajille. Tervetuloa mukaan oppimaan 
tai opettamaan! Lisätietoja antaa Sari Meriläinen 
p. 040 558 3294 ja Katja Haipus p. 044 316 1459.

Diakonian aamu 
maanantaina 13.2. klo 10.30 Myllyojan 
seurakuntatalossa. Tarjolla maksuton aamupala 
kaikenikäisille, mukana seurakunnan työntekijä ja 
vapaaehtoisia. 

Pateniemen perhekerho 

keskiviikkona 15.2. klo 9.30 Pateniemen 
kirkossa. Perhekerho on lasten ja aikuisten 
kohtaamispaikka, jossa hiljennytään, 
kahvitellaan, tutustellaan, jutustellaan, lauletaan, 
leikitään ja askarrellaan yhdessä. Tervetuloa 
perhekerhoon! Lisätietoja anu.hannula@evl.fi; 
pekka.jarkko@evl.fi; tuulikki.sthålberg@evl.fi.

Virsilauluilta 
sunnuntaina 12.2. klo 19 Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Laulutilaisuuksia järjestetään kerran kuukaudessa sun-
nuntai-iltana. Tilaisuuteen voi tulla 19–20 välisenä ai-
kana ja käytössä on sekä nykyinen että vuoden 1701 
virsikirja.

Päivä Silmukka 
keskiviikkona 15.2. klo 13 Vanhassa pappilassa. 
Mukava tapaamispaikka, jossa tehdään käsitöitä, 
askarrellaan, jutellaan ja ollaan yhdessä. 

sistä ja avioparihaastattelu. 
Juontajina ovat Maija ja Han-
nu Nyman. Illan aikana esiin-
tyvät tenori Petrus Schrode-
rus, pianisti Markus Vaara se-
kä koo-Mikko Vaismaa. Tilai-
suuden aluksi tarjotaan kah-
vit suolaisen ja makean palan 
kera Pyhän Andreaan kirkos-
sa klo 18. Kahvitilaisuuden 
musiikista vastaavat Iida Pa-
losaari, laulu ja JP Pulkkinen, 
kitara. Ilmainen lapsiparkki 
Pyhän Andreaan kirkossa klo 

Ystävän-

w w w.sxc . hu /   S co t t  Snyd e r

18–20 (varaukset etukäteen, 
p. 044 3161 567). Illan päät-
teeksi iltamessu Pyhän An-
dreaan kirkossa klo 20. Mes-
sun jälkeen on yhdessäoloa 
ja iltapala. Osallistumismak-
su 30 € (sisältää ohjelman ja 
tarjoilun kahdelle). Lippujen 
myynti: Karjasillan kirkkoher-
ranvirasto (Nokelantie 39) ja 
Pyhän Andreaan kirkko (Sul-
kakuja 8). Järjestäjät: Karja-
sillan seurakunta ja Mennään 
eteenpäin-toiminta.
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enot Oulussa 9.–16.2.2012M

Toimipaikat

Elohuone  
Isokatu 11

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   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajakylän   
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   
Asemakatu 6

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Öbergin talo  
Kirkkokatu 5

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  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Yli-Iin kirkko

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 316 1401 
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932

Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3200
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

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

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

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki
avoinna sopimuksen mukaan, p. (08) 8177 008
Kappalainen Olavi Isokoski p. 040 7300 407

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

Yli-Iin seurakuntapiiri
Elatuspellontie 4 a 2, 91200 Yli-Ii 
avoinna ma, ti, to, pe klo 9–13, p. 040 523 9723
Kappalainen Pertti Lahtinen p. 040 719 7931

Virkatodistukset

Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavaraukset 
kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 1. kerros, 90100 Oulu
p. (08) 316 1410, pappi.oulu@evl.fi Erityisdiakonia 

Näkö-, kuulo- ja kehitysvammaistyö sekä päihde- ja 
kriminaalityö, asunnottomien palvelu.
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. (08) 316 1321
avoinna ma–pe klo 9–16

p. 01019 0071 
su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.

Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa paikallispuhelu-
maksun verran. Matkapuhelinta käytettäessä laskutusperusteena 
ovat oman operaattorin puheluhinnat. Huom! Kaikki operaat-
torit eivät sisällytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Kirkolliset toimitukset Tilavaraukset Palveleva puhelin

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

Elämän polku
Kastetut

Tuomiokirkko: Leevi Benja-
min Stöckell, Neo Romeo Ut-
riainen.
Karjasilta: Moona Maria 
Kaukonen, Ville Emil Lampi, 
Akseli Toivo Tapani Lotvo-
nen, Aleksi Pauli Olavi Lot-
vonen, Krista Susanna Raa-
kel Luhtala, Enni Peppi Tuu-
lia Maajaakkola, Minea Hel-
mi Talvitie, Oliver Väinö Ee-
mil Toivainen.
Tuira: Ville Oliver Çelik, On-
ni Tapani Kela, Jasper Eeme-
li Olavi Laukka, Sofiella Mar-
ja Carolina Ojanperä, Samu 
Veikka Aukusti Sarviaho.
Oulujoki: Elle Adele Klasila, 
Simeon Iisak Pohjola, Otso 
Tapio Saravesi, Misella Maria 
Jessiina Sipola.

Vihityt
Karjasilta: Antti Johannes 
Rantala ja Maaret Elina Aho-
la.
Tuira: Janne Vesa Tapani Ke-
la ja Iina Vilma Emilia Kois-
tinen, Joakim Tobias Holm-
lund ja Saara Katja Pauliina 
Nevala.
Oulujoki: Arto Juha Turkka 
ja Satu Kristiina Palovaara, 
Ari Antti Teivainen ja Tytti 
Maria Lopakka.

Kuolleet
Tuomiokirkko:  Sirkka Lii-
sa Jurvelin s. Kukkonen 58, 
Reino Kesti 89, Timo Kalervo 
Kyllönen 74, Paavo Johannes 
Lämsä 95, Elvi Orvokki Yli-
luoma s. Rundelin 79.
Karjasilta: Jorma Antero Hie-
tala 73, Reetta Katri Hietala 
s. Tahvanainen 87, Antti Jo-
hannes Jarkko 82, Eija Sinik-
ka Kaarnijoki 58, Einari Kah-
ma 79, Toini Anelma Iso-Ka-
mula s. Sänkiaho 86.
Tuira: Signe Sylvi Kylmänen 
s. Viitajylhä 96, Anja Kaarina 
Mäkinen s. Sirviö 71, Veikko 
Martti Osvald Vierimaa 84.
Oulujoki: Eija Irene Klaavun-
iemi 56, Pentti Juhani Kok-
ko 74, Tytti Emilia Pelto 19, 
Heikki Juhani Sorvari 58, Lil-
ja Marjatta Korhonen s. Kar-
jalainen 71.

Vanhat koululaulut 
sunnuntaina 19.2. klo 15 Pateniemen kirkossa. 
Lauletaan yhdessä vanhoja koululauluja. 
Pateniemen Martat tarjoavat pullakahvit pientä 
maksua vastaan. Tilaisuuden juontaa Harri 
Fagerholm ja lauluja säestää Katri Sippola.

Kappelin laulun ”Kaikki tai ei mitään” - 
gospelkonsertti 
lauantaina 25.2. klo 19 Kastellin kirkossa. Pekka 
Simojoen, Petri Laaksosen, Jarkko Maukosen 
ja Lasse Mårtensonin tunnetuimpia lauluja 
rakkaudesta, yhteydestä, toivosta, uskosta ja 
kiitollisuudesta. Kappelin laulussa musisoivat 
Riitta Piippo, Harriet Tervonen, Mika Visuri, 
Seppo Lonkila ja Juhani Tervonen sekä lisäksi 
konsertin säestyksessä ovat mukana Tiina Siloaho 
(huilu), Mira Visuri (viulu).

Talvisia tarinoita  –  
perinteinen Sinisen hetken konsertti
sunnuntaina 26.2. klo 15–16 Heinätorin 
seurakuntatalolla. Ohjelmassa esiintyy Ritva 
Lehtiniemi-Anundi, laulu Marjatta Lapinkari, 
lausunta Kirsti Leino, piano sekä yhteislaulujen 
säestys. Yleisöllä mahdollisuus laulaa mukana. 
Ohjelma 15 euroa, sisältää kahvitarjoilun. 
Tuotto käytetään syrjäytymisvaarassa olevien 
nuorten tukemiseksi Oulun ev.-lut. seurakuntien 
erityisnuorisotyön kautta. 
Järjestäjä Zonta-kerho Oulu II.

Musiikkia
kirkoissa

Valokuvauskilpailu 
Yhteisvastuukeräyksen 2012 
teemasta Pienestä kiinni 
Kilpailuaika: 5.2.–31.3.2012

Kilpailu avattiin 5.2. klo 12. Kilpailun tuomaristo 
julkistetaan myöhemmin. Parhaat kuvat palkitaan ja 
voittajat julkistetaan 17.5. 

Kilpailussa on kaksi sarjaa: 
Alle 15-vuotiaille (Sarja A) ja muille (Sarja B). 
Kuvien on oltava osallistujan itsensä ottamia ja niihin 
tulee olla täydet tekijänoikeudet. Jos kuvissa esiintyy 
tunnistettavia henkilöitä, kuvaajan vastuulla on kysyä 
heiltä lupa kuvan julkaisemiseen. 
Sähköiset kuvatiedostot lähetetään jpg-muodossa 
sähköpostilla osoitteeseen: yv.ouluntuomiokirkko@
evl.fi. 
Jokaisen kuvan tiedostonimessä tulee olla kuvaajan 
ja kuvan nimi. Sähköpostin otsikoksi kirjoitetaan 
"Pienestä kiinni” ja oma nimi. Viestikenttään 
kirjoitetaan: kuvan/kuvien nimet, mihin sarjaan (A–B) 
kukin kuva osallistuu sekä kuvaajan etu- ja sukunimi, 
osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 
Valokuvauskilpailun järjestää Oulun 
tuomiokirkkoseurakunta. 

Lisätietoa kilpailusta osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/tuomiokirkko.
Lisätietoja teemasta www.yhteisvastuu.fi. 



15   Nro 5    9.–16.2.2012

Kirkkoherranvirastossa 
päivystys 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 
p. 040 7430 371
Kanttori 
p. 040 7430 381
Diakonissa 
p. 040 7430 382
Suntio 
p. 040 5858 010

15

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki
Saarenkartanon hartaus to 
9.2. klo 14.
Kirkkokuoro to 9.2. klo 
18.30. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 12.2. klo 14.30 Eeva Hol-
milla, Ojakuja 2. Puhujana 
Juhani Lepistö.
Kirkkovaltuuston kokous 
ma 13.2. klo 18 srk-salissa. 

Asioina kirkolliskokous ja 
hiippakuntavaalit.
Eläkeliitto ti 14.2. klo 11 
srk-salissa. Vieraana Eija Si-
pola Osuuspankilta.
Päiväpiiri ke 15.2. klo 13 
Saarenkartanossa.
Kaverikerho to 16.2. klo 10.
Kirkkokuoro to 16.2. klo 
18.30.

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki
avoinna 
ma, ke, pe
klo 9–14

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 387 172
Srk-talo 
p. (08) 387 395
Kerhohuone
p. (08) 387 512
p. 043 2111 916
vs. Kirkkoherra
p. 044 3506 041
Suntio 
p. 045 6306 081
Diakonissa 
p. 045 6381 973

Seurakunnissa tapahtuu 9.–16.2.2012

Omat rippikoululaisemme 
osallistuvat tähän iltaan!
Tulossa: Friday club pe 17.2. 
klo 17.30–19.30 srk-talolla, 
0.–4.-lk:lle. Monenlaista puu-
haa, nyyttärit ja raamishet-
ki. Leiri 24.–26.2. 4.–6.-luok-
kalaisille Siikajoen pappilas-
sa. Ilmoittaudu Sinikalle ti 
21.2. mennessä sinikka.har-
konen@lumijoki.fi tai p. 044 
5037 080.

Ry:n toimintaa: Pe 
10.2. klo 19 raa-

mattuluokka 
5.–6.-lk S&E 
Hirvasnie-
mi ja 7.–8.-
lk A&A Hek-
kala. La 11.2. 
pizzapäivä. Su 

12.2. klo 12 py-
häkoulu I Lääk-

kö II S&K Hirvasnie-
mi III Pitkänen ja klo 17 

seurat ry:llä. Ma 13.2. klo 10 
puurokerho T&I Kämäräinen. 
Päiväkerho ry:llä ma, ke klo 
17–18.30 ja ti, to klo 17.30–19.

Päiväkerhot normaalisti.  
Perhekerho torstaisin klo 10 
srk-talolla. Tervetuloa mu-
kaan kaikki uudet ja vanhat 
kerholaiset! Huom! to 23.2. 
kerhossa mukana "me&i"-
lastenvaate-esittelijä kevät- 
ja kesäuutuuksineen.
Lähetysilta to 9.2. klo 18.30 
srk-talolla ”Ihmisarvoinen 
elämä”, mukana Toni Eskola.
Lapsiparkki pe 10.2. klo 
9–12 kerhohuoneel-
la, 3–6-vuotiaille. 
Maksuton, mut-
ta paikka va-
rattava etukä-
teen joka ker-
ralle (ma–to) 
Silja p. 043 211 
1916.
Tule mukaan 
laulamaan Jip-
pii-lauluja srk-ta-
lolle pe 10.2. klo 18–19, 
0.–6.-lk:lle, Juha ja Sinikka. 
Sanajumalanpalvelus su 
12.2. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku ja kantto-
rina Maili Muuttola-Junkko-
nen.
Rippikouluilta ma 13.2. klo 
16.30 srk-talolla. (Huom. Tar-
koitettu oman leirimme nuo-
rille! Muistathan merkitä ka-
lenteriin myös seurakuntail-
lan to 16.2.!)
Kirkkovaltuuston kokous 
ma 13.2. klo 18 srk-talolla.
Kokkikerho B ke 15.2. klo 
12.30 kerhohuoneella. 
Kuoroharjoitukset ke 15.2. 
klo 18.30 srk-talolla.
Seurakuntailta to 16.2.klo 18 
srk-talolla ”Raamattuvuosi”, 
mukana Jaakko Tuisku. Huom! 

A ar o Ku k ko h ov i

Tule mukaan 
laulamaan 

Jippii-lauluja 
srk-talolle pe 10.2. 

klo 18–19, 0.–6.-lk:lle, 
Juha ja Sinikka. 

Ystävänpäivää 
juhlitaan Saarenkartanossa:

Onnensaaren ja Tuomikan lapset vierailevat klo 10.
Ystävänpäivän juhla klo 14, luvassa mukavaa 

ohjelmaa ja kahvit.

J U H L AV U O D E N  T E E M A I L L AT  – 

Siunatut kädet 
Laskiaissunnuntaina 19.2. klo 16.30 vieraana Alpo 

Parrila – aiheena merimiesmatot – merimiehen 
köysityöt. Teetarjoilu. Ilta päättyy klo 18 alkavaan 

iltakirkkoon.

Muut juhlavuoden teemaillat: 18.3., 15.4. ja 27.5.
Varsinainen juhlamessu vietetään syksyllä 

kiitollisuuden sunnuntaina 9.9.      

Siivoustalkoot kirkolla 
perjantaina 17.2. klo 9 alkaen.

Laitetaan porukalla kirkkoa juhlakuntoon 
– keittiön siivousta, kukkien hoitoa ja 

muuta näkyvää puuhaa! Välipalaa tarjotaan 
talkoolaisille – tervetuloa mukaan!

120-vuotiasta Oulunsalon kirk-
koa juhlittiin viime sunnuntaina. 
Kirkko valmistui syksyllä 1891 ja 
vihittiin käyttöön 7.  helmikuu-
ta 1892.

Itse asiassa Oulunsalossa oli ol-
lut ihan hyvä kirkko, mutta se pa-
loi. Oli vuosi 1882, kun salama iski 
herranhuoneeseen. Kaikeksi kum-
maksi toinen salama ulottui Lumi-
joen kirkkoon ja sekin kärähti.

Meren lahdelta muuan raahe-
lainen laivuri näki, kuinka kaksi 
kirkkoa paloi, kertoo Oulunsalon 
entinen kirkkoherra Pekka Kin-
nunen.

Kärähtäneen kirkon tilalle pi-
ti rakentaa uusi.  Sen suunnitteli 
arkkitehti Julius Basilier. Kirkko 
on tyypiltään länsitornillinen pit-
käkirkko, ja sen väri on lähellä al-
kuperäistä vaaleankeltaista.

Kirkon valmistuttua lähetettiin 
Jaakko Jaakola-niminen mies vie-
mään ristiä kirkontorniin. Hän sel-
viytyi tehtävästään, vaikka sen on 
Kinnusen mukaan täytynyt tuntua 
vaikealta ja raskaalta. Ennen suo-
malaiset osasivat ja pärjäsivät.

Piispa Gustaf Johansson vih-
ki kirkon. Sen kerrotaan käyneen 
muutamin pontevin sanoin.

120-vuotiasta kirkkoa kel-
paa juhlia.  Jumalanpalvelus ve-
ti sunnuntaina kirkon lähes täy-

teen, vaikka pakkanen lähestyi 
uhkaavasti 30 astetta. Vieraita 
oli lähes 200.

Kirkkokansa istui penkeissä 
päällysvaatteissaan. Se lienee va-
kituinen tapa, mutta silti muuan 
tuttipullolla varustettu pikkutyt-
tö tarkeni hyvin mekossaan. Hän 
juoksenteli käytävällä ja kävi vä-
lillä koluamassa lelukoria, joka 
oli kirkon takaosassa. Korissa nä-
kyi olevan parikin nallea ja muu-
ta lapsia miellyttävää. Isoa veljeä 
eivät nallet kiinnostaneet. 

Messun jälkeen seurakuntata-
lossa nautittiin lohisoppaa, juo-
tiin kahvit ja syötiin leivonnaisia 
hyvällä yleisömenestyksellä.

Kolme vuosikymmentä Ou-
lunsalon kirkkoherrana työsken-
nellyt Pekka Kinnunen on nau-
hoittanut vanhojen oulunsalolais-
ten kertomuksia. Hänen mukaan-
sa tehtävässä oli parasta hahmot-
taa ihmisten ja heidän sattumuk-
siensa palapeli. 

Näin syntyi kiehtovia tari-
nakudelmia, joissa kirkollakin on 
roolinsa. 

Kinnusen haastattelema Ma-
ria Jaakola muun muassa kertoi, 
kuinka hänen appensa oli raken-
tamassa kirkkoa. 

pEKKA HELIN

Lämmin juhla kylmässäP
ek

ka
 H

el
in

Saara Aalto ilahdutti
Oulunsalon kirkkoa on ehditty juhlia jo ennen sunnuntaitakin. 
Oulunsalossa syntynyt, nykyisin Helsingissä asuva, 24-vuotias lau-
laja-lauluntekijä Saara Aalto ilahdutti ja sykähdytti oulunsalolai-
sia lauantai-iltana kirkon juhlakonsertissa. Saaran lisäksi ilmaisul-
laan sydämiä sulattivat myös Saaran sisko Suvi, sekä Saaran mies 
Teemu Roivainen.

Saara Aalto kiitti, kun sai tulla rippikirkkoonsa esiintymään ja 
kehui kirkon tunnelmaa ja akustiikkaa, sekä oulunsalolaisia, jotka 
pakkasta uhmaten tulivat paikalle täyttäen kirkon viimeistä penk-
kiä myöten. Kirkko sai arvoisensa juhlakonsertin, jossa yleisön oli 
hyvä olla.

HANNELE HEINoNENHirmupakkanen ei hidastanut juhlintaa Oulunsalon kirkossa.
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Yhteisvastuukeräys 2012 ehkäisee ylivelkaantumista. 
Kerätyillä varoilla tuetaan pienrahoitustoimintaa 

Ugandassa ja Suomessa Takuu-Säätiön 
pienluottohanketta.

Liity Yhteisvastuun arkienkeliarmeijaan 
ja tule tekemään hyviä töitä. Voit olla arkienkeli 

monella tavalla. Tule kerääjäksi, osallistu 
tapahtumiin tai lahjoita rahaa.

www.yhteisvastuu.fi.

Seurakunnissa tapahtuu 9.–16.2.2012

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

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

p.    (08) 561 4500
fax. (08) 561 4555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Juttukahvila kaikenikäisille 
to 9.2. klo 13 Martinniemen 
srk-kodilla. 
Rukouspiiri to 9.2. ja 16.2. 
klo 19 Puttaan Tuvalla.
Kirkkonäytelmä Markuksen 
evankeliumi to 9.2. klo 18–
20 kirkossa. Esittäjänä Torni-
on Kaupunginteatterin joh-
taja Pauli Mahlamäki, joka 
tulkitsee evankeliumin kym-
menet historialliset henkilöt. 
Esitys kestää 2 tuntia ja siinä 
on yksi väliaika. Vapaa pää-
sy. Väliajalla voi antaa vapaa-
ehtoisen lahjoituksen Yhteis-
vastuukeräykseen. 
Kellon diakonia-lähetyspii-
ri ma 13.2. klo 14.30  Kellon 
srk-kodilla.
Kirkkovaltuuston kokous 
ma 13.2. klo 18 srk-keskuk-
sen isossa salissa. Kokouksen 
asialuettelo on nähtävänä 
kirkkoherranviraston ilmoi-
tustaululla. Kokouksen tar-
kistettu pöytäkirja on näh-
tävänä kirkkoherranvirastos-
sa 16.2.–16.3. Kirkkoherranvi-
rasto on avoinna ma–pe klo 
10–14 ja to klo 10–17.
Urkuvartti srk-keskuksessa 
ke 15.2. klo 12.15 Else Sassi.
Ripari-ilta rippikoululaisil-
le ke 15.2. klo 17 Kellon srk-
kodilla. Ilta koostuu ohjatus-
ta osasta, ja sen jälkeen on 
mahdollisuus pelailla ja olla 
vapaasti yhdessä. Rippikoulu-
korttiin voi hakea max. 2 ker-
taa ripari-illasta.
Raamattupiiri ke 15.2. ja ke 
22.2. klo 18 Puttaan Tuvalla.
Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 16.2. klo 13 srk-keskuksen 

monitoimisalissa.
Kätevät kädet -ryhmä maa-
nantaisin klo 12–14 Puttaan 
Tuvalla.  Tervetuloa mukaan! 
Järj. Yhdessä yhdistys ja Hau-
kiputaan seurakunta.
Martinniemen päiväkerhos-
sa tilaa 3–5-vuotiaille lapsil-
le. Tiedustelut lastenohjaajil-
ta p. 045 1394 096.
Perhekerhot: Kellon srk-ko-
dilla torstaisin klo 9.30–11, 
Martinniemen srk-kodilla 
perjantaisin klo 9.30–11, kir-
konkylällä Wirkkulassa per-
jantaisin klo 10–11.30 se-
kä Jokelan vanhalla koululla 
perjantaisin klo 10–11.30. 
Puttaan Tupa avoinna tors-
taisin ja perjantaisin klo 12–
15 Kirkkotie 10 C. Tervetuloa 
sekä uudet että aikaisemmin 
käyneet istahtamaan ja ju-
tustelemaan.
Missiokerho (alakouluikäis-
ten raamattu- ja lähetysker-
ho) perjantaisin klo 16 Put-
taan Tuvalla. 
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: pyhäkou-
lut su 12.2. klo 12 A. Paasol-
la, Kokolla, P. Huttusella ja R. 

Pyhäkoulu su saarnan aikana 
kirkossa (ei perhemessuissa).
Miesten piiri to 9.2. klo 18.30 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
Nuttukerho ma klo 18 kir-
konkylän srk-talolla. 
Diakonian palveluryhmä ul-
koilee yhdessä palvelukoti 
Hovilan asukkaiden kanssa 
ma 13.2. klo 13.30.
Ystävän tupa kokoontuu Pi-
rilän tuvalla ti 14.2. klo 10–12.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot kokoontuvat 
klo 9.30–11: pe Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Ke Kes-
kustan srk-talolla. Ke ja to 
Vanhassa pappilassa. Ti ja ke 
Kokkokankaan srk-keskuk-

sessa. Perhepäivähoitajien ja 
hoitolasten ryhmä ma Kes-
kustan srk-talolla ja pe Kok-
kokankaalla. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
ke 15.2. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Raamattu-
tunti, rovasti Veikko Kärnä. 
Seurakuntapiiri to 16.2. Kir-
konkylän srk-kodissa alkaen 
klo 12–13 kahvitarjoilulla, klo 
13 hartaus. Vieraana fysiote-

Alakärpällä, seurat su 12.2. 
klo 17 ry:llä. Kello: raamat-
tuluokka pe 10.2. klo 17.30 
ry:llä, ompeluseurat pe 10.2. 
klo 18.30 ry:llä, pyhäkou-
lu su 12.2. klo 12 Ojalalla ja 
Leinosella, seurat su 12.2. 
klo 17 ry:llä, päiväkerho ma 
13.2. klo 17.30 ry:llä. Jokiky-
lä: Isojen ja pienten raamat-
tuluokka pe 10.2. klo 17.30 
ry:llä, ompeluseurat pe 10.2. 
klo 18.30 Laura ja Jukka Joki-
talolla ja Niina ja Juha Jäm-
sällä, Onkamontie 118, nuor-
tenilta la 11.2. klo 19 ry:llä, 
seurakuntapäivä su 12.2. klo 
14, päiväkerhot ti 14.2. ja ke 
15.2. klo 17.30 ry:llä.
Kastetut: Taavi Artturi Syrjä-
palo, Aleksanteri Mikael Ha-
lonen.
Avioliittoon kuulutettu: 
Jussi Henrik Halonen ja Siiri 
Annikki Hannus, Petri Oska-
ri Pirttilahti ja Jaana Maarit 
Puurunen.
Kuollut: Eero Antero Riepula 
67, Merja Kristiina Kaarivaa-
ra 50, Kalle Eemeli Virkkunen 
31, Laura Elina Litendahl 25.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 10–14
to klo 10–17 

p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

rapeutti.
Kirkkokuoro ke 15.2. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Työikäisten naisten piiri ke 
15.2. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Naisten piiri to 16.2. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kuorot to 
klo 16–16.45 Kirkonkylän srk-
kodissa ja pe klo 15–16 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Mukulamuskari on 5–7-vuoti-
aille tarkoitettu musiikkihet-
ki. Kokoontuminen ma klo 18 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Lukukausim. 10 €. Lisä-
tiedot ja ilmoitt. p. 040 7790 
337 / Marjo.
Varhaisnuorten kerhot ks. 
http://www.kempeleenseu-
rakunta.fi. 
Nuoret: Nuorten illat torstai-
sin klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Yöpappila pe 10.2. klo 20 
Vanhassa pappilassa.
Kirpputori Ilonpisara avoinna 
ti ja to klo 14–17 ja la klo 10–13. 
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joilla 
on päivisin aikaa ma klo 10–
12 Kirkonkylän srk-kodissa. 
Kastetut: Lumi Helmi Maria 
Savilaakso, Olli-Justus Pietari 
Amee, Evia Isabel Partanen, 

Laskiaistapahtumat  
lauantaina 18.2. klo 11–13 

Kellon seurakuntakodilla, Kylätie 8 ja Martinniemen 
seurakuntakodilla, Repolantie 2

• Taikuri Roope Ylitalo Kellossa klo 11 ja 
Martinniemessä klo 12.30.
• Lounaskahvio, makkaranpaistoa, 
poneja ja muuta ohjelmaa.
• Lelunvaihtopöytä 
– oma vaihtolelu 
mukaan. 
• Keitto- ja 
laskiaispulla-
tilaukset 
kotipakettiin 15.2. 
mennessä.
Kellossa 
jauhelihakeitto 
(p. 045 1393 993)
Martissa hernekeitto 
(p.040 8668 319).

Tuotto Yhteisvastuu-
keräykseen.

Hengellisen musiikin 

toivekonsertti
torstaina 1.3. klo 18.30 seurakuntakeskuksessa
Seurakuntalaisten hengellisen musiikin toiveita toteutta-
vat Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro, seurakunnan lapsi-
kuoro ja oman pitäjän solistit. Toiveita voi esittää kantto-
reille 15.2. saakka sähköpostilla tai tekstiviestillä:
hannu.niemela@evl.fi, p. 040 5471 660 ja 
else.sassi@evl.fi, p. 040 5818 974.

Taizé-rukoushetki 
torstaina 9.2. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Paulus Pikkarainen, Minna Sorvala, Hannu Kukkurai-
nen. Noin puolen tunnin mittainen rukoushetki koos-
tuu yksinkertaisista rukouslauluista, raamatunteksteis-
tä ja hiljaisuudesta.

Oma Hetki 
-omaishoitajien ryhmä Kokkokankaan srk-keskuksessa 
to 16.2. klo 12.30–14, vieraana Anna-Maija Saastamoi-
nen ja Heini Kemola Oulun seudun omaishoitajat ja lä-
heiset ry:stä, Omaishoitajien lakisääteiset vapaat.

Leevi Oskari Kinnunen, Aatos 
Manuel Laitila, Santtu Her-
manni Hassinen, Marie Kata-
riina Moilanen.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Kotiseurat itäpuoli to 
9.2. klo 19 Haapalahti, Köyk-
kyrintie 28. Lauluilta pe 10.2. 
klo 19 Oulun seudun nuor-
ten lauluilta Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa (kuunnelta-
vissa srk:n nettisivuilta), ilta-
kylä Murron ry:llä. Pyhäkou-
lut su 12.2. klo 12 Paituri: Kes-

ti, Pulkkisentie 11 Linnakan-
gas: Leinonen, Vesihaudan-
tie 10 Keskusta-Ollila: Laiti-
la, Laaksokuja 8B Santamä-
ki: Hannula, Rytitie 29 Kok-
kokangas-Haapamaa: Haapa-
koski, Pirttikuja 4. Seurat su 
12.2. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Nuorten lauluilta pe 10.2. 
Kempeleen kirkossa, iltapa-
la ja puheenvuoro Murron 
ry:llä. Vuosikokous Su 12.2. 
klo 16 ry:llä.
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www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
ma–pe klo 9–16
p. 040 5844 406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki 

Kirkkoherranvirasto
toimii väliaikaisesti 
pappilan 
kivinavetassa, 
käynti srk-talon 
pihan puolelta
ma, ti, to ja pe klo 
9–15 ke klo 9–14 ja 
16–18

p.      (08) 562 1200
         044 752 1220
fax.   (08) 562 1235

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Messu su 12.2. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Harri Iso-
pahkala, avustaa Kirsi 
Paavola, kanttorina Eeva 
Holappa.
Messu su 12.2. klo 13 Jää-
lin kappelissa. Toimittaa 
Harri Isopahkala, avustaa 
Kirsi Paavola, kanttorina 
Eeva Holappa.

Iltahartaus radiossa YLE 1 to 
9.2. klo 18.50. Pauli Niemelä.
Raamattupiiri to 9.2. klo 10 
vanhan koulun lähimmäisen 
tupa.
Eläkeläiskuoro pe 10.2. klo 
10 seurakuntakeskuksessa, 
johtajana Tuomo Nikkola.
Pyhäkoulu su 12.2. klo 12 
Kirkkopirtin päiväkerhotila.
Diakoniatyön avustuskäy-
tännöt muuttuvat: Talou-
dellisissa asioissa diakoni-
an vastaanotolle ajanvaraus 
vain maanantaisin klo 9–11 
puhelimitse tai sähköpostil-
la. Ajanvarausnumero on 040 
700 8151.
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokailu 
ma 13.2. klo 11–12 Jäälin kap-

pelilla. Aterian hinta 3 €.
Juttunurkka ma 13.2. klo 10–
13 Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Diakonia- ja ystäväpiiri ma 
13.2. klo 13–14.30 Kolamäen 
kerhohuoneella. Tuo pieni ys-
tävänpäiväpaketti mukanasi.
Diakoniapiiri ma 13.2. klo 
13–14.30 Jäälin kappelin 
neuvotteluhuoneessa. Ryh-
mä on käsitöistä ja askarte-
lusta kiinnostuneille.
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 14.2. klo 12–13.30 Alaky-
län nuorisoseuralla. Kuljetus-
pyynnöt Jaanalle p. 040 5793 
248, ma 13.2. klo 12 mennessä.
Lähetyspiiri ti 14.2. klo 12.30 
Montin-salissa.
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ke 15.2. klo 14–15.30 Hut-
tukylän koululla. Kuljetus-
pyynnöt Jaanalle p. 040 5793 
248, ti 14.2. klo 12 mennessä.
”Ystäväni on kuin villasuk-
ka”- lauluja, runoja ja miet-
teitä ystävyydestä ti 14.2. 
klo 18 alkaen kahvi-, mehu-
tarjoilulla ja arpajaisilla Yh-
teisvastuun hyväksi. 

Lähetysvintti kokoontuu 
maanantaisin klo 12–14 Lä-
hetysvintillä kahvittelun, ju-
tustelun ja käsitöiden mer-
keissä.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 
14.2. klo 18.30 Junttolalla, Jy-
väskyläntie 63 c, Alatemmes.
Lähimmäispalvelun tuki-
henkilöilta ti 14.2. klo 18 Lä-
hetysvintillä. Kiinnostaako 
lähimmäisen palvelu esim. 
tukihenkilönä?
Seurakuntakerho ke 15.2. 
klo 12 seurakuntatalolla. Ai-
heena Ystäväni. Ota lapsuu-
den / nuoruuden ystävästä 
kuva mukaan. Mukana Kert-
tu Weissenfelt.
Yhteisvastuu: Rippikoululai-
set keräävät la 11.2. yhteis-
vastuuta kirkonkylällä (Pap-
pilanpelto, Kaarteenaho 
ym.) ja Tupoksessa Tuomi-
rannassa  ja keskustassa. Toi-
vomme kaikille hyvää miel-
tä hyvän asian puolesta. Yh-
teisvastuutuotteita ostetta-
vissa kirkkoherranvirastosta 

Kastetut: Viola Matilda 
Kosola. Leevi Mikael Laine.
Vihityt: Markus Ilmari 
Mykkälä ja Mira Johanna 
Snellman.
Kuolleet: Luukas Juhana 
Kiviniemi 1, Teuvo Johan-
nes Heikkinen 76, Elsa Jo-
hanna Siltakoski e Pelko-
nen 78.

ja diakoniatoimistoista. Kau-
niita heijastimia, avaimenpe-
räpoletti, pannunalusia ym. 
vaikka ystävälle.
Kuorot: Tähdet-kuoro ke 
15.2. klo 17–18 srk-talolla. 
Kirkkolaulajat ke 15.2. klo 
18.30–20.30 srk-talolla.
Nuorisotyö: Nuortenilta to 
9.2. Vanamossa klo 18–20. 
HUOM! 16.2. ei ole nuorte-
niltaa talviryhmän vanhem-
painillan vuoksi! Bändihar-
kat ti 14.2. Vanamossa klo 
17.30. Tule mukaan musisoi-
maan! Lisätietoja Marialta p. 
044 752 1236.  Isoskoulutus-
ta ke 15.2. Nurkassa klo 18.
Varhaisnuorisotyö: Vark-
kaNurkka Avoimet Ovet pe 
10.2. klo 17–20 11–14-vuoti-
aille NuorisoNurkassa (srk-ta-
lon pääty). Varkka-Vintti ke 
15.2. klo 15.15–16.45 Lähe-
tysvintillä. Varkka-Vintti on 
kansainvälisyys- ja lähetysai-
heinen kerho 11–14-vuotiail-
le. Lisätietoa varhaisnuorten 
kerhotoiminnasta seurakun-

nan kotisivuilta.
Bändipyhäkoulu 5–7-vuo-
tiaille pe 17.2. klo 13.15–14, 
bändikerhot ala-asteikäisille 
klo 14.15–15 ja 15.15–16. Va-
namon kerhohuoneessa.
Perhekerhot: Tiistaina 14.2. 
klo 9.30–11 Koti-Pietilässä. 
Ystävänpäiväaskartelua. Tu-
poksen Vanamossa  keski-
viikkona 15.2. klo 9.30–11. 
Yhdessäoloa. 
Partio: To 9.2. Käsityöilta tar-
pojille, samoajille ja vaeltajil-
le Limingan kk:n alakoulun 
teknistentöiden luokassa klo 
17–19. 11.–12.2. Ketunkiljaisu 
12 Partiokämpällä seikkaili-
ja-, tarpoja- ja samoajatytöil-
le. Tarkemmat tiedot retkikir-
jeessä joka on kotisivuilla ja 
jaossa Kotikololla. To 16.2. 
Ruoktu 12 leiriläiskokous Ko-
tikololla klo 17–18. Leirille il-
moittautuminen päättyy. 
Käsityöilta tarpojille, samo-
ajille ja vaeltajille Limingan 
kk:n alakoulun teknistentöi-
den luokassa klo 17–19. Pe 
17.2. Päivystys Partiotoimis-
tossa klo 15–17. Ruoktujoh-
tajien kokous Partiotoimis-
tossa klo 17–18. Lippukun-
nan hallitus Partiotoimistos-
sa klo 18–20. Ma 20.1. Vaelta-
jailta.  Ti 21.2. Muistelemis- ja 
lähetysilta seurakuntatalolla 
koko lippukunnalle klo 18–
20. Järjestää seikkailijaosas-
to. RUOKTU XXIX 12 talvilei-
ri seikkailijoille, tarpojille, sa-
moajille, vaeltajille ja  johta-
jille Taivalkosken Siiranjärvel-
lä 3.–7.3. Ohjelmassa: merkki-

”Ystäväni 
on kuin villasukka”

– lauluja, runoja ja mietteitä ystävyydestä

Jäälin kappelilla ti 14.2. klo 18 alkaen 
kahvi-, mehutarjoilulla

 (vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuulle)

    Ohjelma alkaa noin klo 18.30

Arpajaiset Yhteisvastuun hyväksi
(arvat 3kpl / 2 €)

 Mukana Jäälin koulun kuorolaisia 
Raakel Pyykkösen ja Katja Paanasen johdolla.

Iidaliina Lehmikangas 6 v. laulu ja Muksutiimi sekä 
pikkumuusikoita.

Järj. Kiimingin seurakunnan YV-toimikunta

Iin rovastikunnan 
tyttöjen ja poikien toimintapäivä 

(1.–6.-lk) 24. maaliskuuta Iissä.
Ohjelmassa askartelua, musiikkia, liikuntaa, nikkarointia 

ym. yli kahdessakymmenessä toimintapisteessä. 
Koulujen kautta jaetaan tarkempi tiedote. 

Ilmoittautuminen: 23.2. mennessä tekstiviestillä 
040 7431 904 tai sähköpostilla aulikki.rinta-santti@evl.fi: 

lapsen nimi, koulu ja luokka, ruoka-allergiat. 
Reissu täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

suorituksia, päivän mittainen 
maastoleikki, maasto seikkai-
lu, pilkkimistä, pt yms. Ilmoit-
tautuminen Makelle tai kirk-
koherranvirastoon kololta ja 
johtajilta saatavalla kaavak-
keella 16.2. mennessä. Leiri-
maksu 75 €,  toisilta sisaruk-
selta 70 €. Sisältää matkat, 
majoituksen, ruoan, vakuu-
tuksen, suoritusmerkin, lei-
rimerkin, materiaalin.  Retki-
kirjeen saa Kotikololta ja ne-
tistä. Lähde mukaan ja tuo 
kaverisikin. Limingan seura-
kunta partiotyö, markku.kor-
honen@evl.fi.

Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka (7.–8.) pe 10.2. klo 
18.30 ry:llä ja Oulun seudun 
nuortenilta klo 19 Kempe-
leen kirkossa. Äidit ja isät il-
ta la 11.2. klo 18.30 ry:llä. Py-
häkoulut su 12.2. klo 11.30 ja 
seurat klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla ja ry:llä sekä 
klo 17 ja 18.30 seurat ry:llä. 
Varttuneidenkerho to 16.2. 
klo 12 ry:llä ja sisarilta klo 19 
ry:llä.
Kastettu: Selma Amanda Au-
roora Nissinen.
Kuollut: Pekka Kalervo Kan-
niainen 65.

Naisten kasvuryhmä ke 15.2. 
klo 14–15.30 Montin-salissa
Naisten saunailta to 23.2. 
klo 18–20 Suvelassa.
Perhekerhot Kirkkopirtillä 
maanantaisin klo 9.30–11.30 
ja Jäälin kappelissa perjantai-
na klo 9.30–11.30.
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelissa torstaisin klo 
9.30–11.
Esikkoryhmä ti 14.2. klo 10–
12 Jäälin kappelilla. Ryhmä 
ensimmäisen lapsen saaneil-
le vanhemmille kahvikuppo-
sen äärellä.
Lastenparkki Jäälin kappelil-
la torstaisin klo 12–15. Ilmoit-
tautumiset parkkiin maanan-
taista keskiviikkoon klo 15 
mennessä p. 0400 835 374/
lastenohjaajat.
Nuorisotyö: Musaryhmä ke 
15.2. klo 18–20 Jäälin kappe-
lin nuortentilassa. Musaryh-
mä (”Kitaran soiton alkeita”) 
to 9.2. ja to 16.2. klo 16.30–18 
Jäälin kappelin nuortentilassa. 
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat su 12.2. klo 15 Mon-

tin-salissa. Puhujana Matti 
Rahja.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
12.2. klo 17 rauhanyhdistys, 

Jouko Luukkonen ja Tapio 
Kukko.

Paastonajan ryhmä
Pappilan yläkerrassa
Aloitus: 22.2.klo 19 tuhkakeskiviikon 
messussa Kappelilla Rantakylässä 
(tarvitsetko kyytiä?)
Kokoontumiset:   klo 18–19.30, 
1.3., 15.3. ja 28.3.
Paastonaika kutsuu uudistamaan ja 
syventämään hengellistä elämää.
Ilmoittautumiset 22.2. mennessä 
Aino Pieskä p.  044 7521 224  tai 
Sinikka Ilmonen p. 044 7521 226

ESIKKO
Ryhmä sinulle, joka olet 
saanut ensimmäisen lap-
sesi. 

Tule pienokaisesi kanssa 
tutustumaan toisiin samassa elämän-

tilanteessa oleviin ja vaihtamaan ajatuksia hei-
dän kanssaan. Kokoonnumme kaikkiaan 6 kertaa, maa-
nantaisin klo 10–12. Tupoksessa, Vanamon toimintakes-
kuksessa kokoontuva ryhmä alkaa 27.2. ja kirkonkylän 
seurakuntatalolla kokoontuva ryhmä alkaa 16.4.
 Ilmoittautuminen Erjalle tai Heinille to 16.2. mennes-
sä. Yhteystiedot löytyvät alta. Ilmoitathan myös erityis-
ruokavalion, joka tulisi huomioida kahvituksia järjestet-
täessä. Toiminta toteutetaan yhteistyössä Limingan seu-
rakunnan diakoniatyön ja neuvolan perhetyön kanssa. 
Yhteystiedot: neuvolan per-
hetyöntekijä Erja Vainiokan-
gas p. 044 497 3684, erja.vai-
niokangas@liminka.fi, 
seurakunnan diakoni Heini 
Karhumaa p. 044 752 1227, 
heini.karhumaa@evl.fi.
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Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
Suljettu ke 15.2. 

Käynti- ja 
postiosoite:
Muhostie 7 B
91500 Muhos

p. (08) 5331 284
fax. (08) 5331 284

Kirkkoherra 
p. 040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. (08) 533 1174, 
fax. (08) 533 1174

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13

Virkatodistuspyynnöt
sähköpostiosoittesta:
oulunsalonseura-
kunta@evl.fi tai 
p. (08) 5142 700

www.oulunsalon-
seurakunta.fi

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo

Hartaus to 9.2. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Pekka Kyllönen.
Omaishoitajien ryhmä to 
9.2. klo 13 Päiväkeskuksen 
takkahuoneessa, Leena Les-
kelä, Sari Stenroth. 
Kauneimmat hengelliset 
laulut to 9.2. klo 13.30 Mike-
van palvelukodeissa, Ossi Ka-
java.
Hartaus to 9.2. klo 14 Vire 
kodissa, Pekka Kyllönen.
Pyhäkoulu su 12.2. klo 11.30–
12.30 srk-talon alakerrassa. 
Kirkkovaltuuston kokous 
ma 13.2. klo 18 seurakunta-
talossa.
Laitasaaren seurakuntapiiri 
ti 14.2. klo 12 rukoushuoneel-
la, Pekka Kyllönen.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
14.2. klo 13 Muhoksen pal-
velukodissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Siioninvirsiseurat ti 
14.2. klo 19 Marja 
Leena ja Matti 
Savolaisella, 
Vainiotie 5, 
Jouni Heik-
kinen.
Kirkkoher-
ranvirasto 
ja kaikki toi-
mistot suljet-
tu ke 15.2. koko 
päivän.
Rukouspiiri ke 15.2. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savolai-
nen. 
Lähetyslauluilta to 16.2. klo 
19 Heleena Rekilällä, Heljän-
tie 4, Jouni Heikkinen.

Kuorot: Ke 15.2. klo 17 lap-
sikuoron ja klo 18.30 kirkko-
kuoron harjoitukset seura-
kuntatalossa. 
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–
11.30 seurakunta-
talossa ja klo 10–
12 Päivärinteen 
seurakuntasa-
lissa sekä jo-
ka toinen tor-
stai klo 10–12 
Laitasaaren ru-
koushuoneel-
la. Kylmälänkylän 
kappelin perhekerho 
keskiviikkoisin klo 15–17. Py-
häkoulu su 12.2. klo 11.30–
12.30 srk-talon alakerrassa. 
Ystävänpäivämessu perhe-
kerholaisille ti 14.2. klo 9.30 
kirkossa, jonka jälkeen kutsut 

seurakuntatalossa. 
Nuoret/rippikou-

lut: Koulupas-
toripäivystys 

torstaisin 
klo 11–12.15 
yläkoulul-
la ja lukiol-
la. Nuorte-
nilta to 9.2. 

klo 17–18.30 
Päivärinteen 

srk-salissa. Yö-
kahvila Valopilikku 

la 11.2. klo 19–24 Nuok-
karilla. Raamattupiiri rippi-
koululaisille su 12.2. klo 12–
13 srk-talon alakerrassa.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho to 9.2. 

klo 10–12. Seurakuntapiiri ti 
14.2. klo 12.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 9.2. klo 18.30 ompeluseu-
rat ry:llä. Pe 10.2. klo 19 nuor-

ten ilta Kempeleen 
ry:llä. Su 12.2. klo 

14 seurat ry:llä. 
Ma 13.2. klo 
17.30 ja 18.30 
päiväkerhot 
ry:llä. Ti 14.2. 
klo 12.30 seu-

rat Päiväkes-
kuksessa. To 

16.2. klo 18.30 
ompeluseurat ko-

deissa: T. Sivula, Örönkuja 2 
ja M. Tihinen, Rättiläntie 11.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 10.2. klo 19 ompe-
luseurat ry:llä. Klo 19 Ou-
lun seudun nuorten lauluilta 
Kempeleen kirkossa. Su 12.2. 
klo 12 pyhäkoulut: Hyrkki 
Törmänen, Peurantie 21, Lai-
tasaari A&M Tölli, Mettäpe-
räntie 75, Huovila Hanhisuan-
to, Ritolantie 28. Klo 17 seu-
rat ry:llä. Ti 14.2. klo 12.30 
seurat Päiväkeskuksessa. Klo 
17.30 päiväkerho ry:llä. Ke 
15.2. klo 18–20 raamattu-
luokka ry:llä. To 16.2. klo 19 
sisarilta ry:llä.
Kastettu: Juuso Unto Olavi 
Virtanen, Niklas Kristian Pit-
känen, Rasmus Stian Lappa-
lainen.
Kuollut: Jaakko Johannes 
Kärsämä 78.

Seurakunnissa tapahtuu 9.–16.2.2012

Perinteinen 
lähetyksen

Laskiaislounas
tiistaina 21.2. 

klo 11–13
seurakuntatalossa.

Siioninvirsiseurat 
ti 14.2. klo 19 

Marja Leena ja 
Matti Savolaisella, 
Vainiotie 5, Jouni 

Heikkinen.

Perhekerhot keskiviikkoisin 
klo 9.30 Repussa ja Salonpään 
ry:llä. sekä musiikkipainottei-
nen perhekerho maanantai-
sin klo 12.30–14 Repussa.
Parkkikerho perhehoidon 
väelle keskiviikkoisin klo 
9–10.30 Vattukujalla.
Hartaus Salonkartanossa 
15.2. klo 13.30.
Seurakuntakerho to 16.2. 
klo 11 seurakuntatalolla, Riit-
ta Markus-Wikstedt.
Hartaus to 16.2. klo 11.30 
Teppolassa, Minna Salmi.
Tulossa: Hiihtolomalei-
ri 7–13-vuotiaille. 5.–7.3. Il-

moittautuminen seurakun-
nan nettisivuilla. Lisätietoja 
nuorisotyöntekijöiltä.
Kirkonkylän ry: Su 12.2. klo 
12 raamattuluokka I, ry. Raa-
mattuluokka II; Kylänpuo-
li ja Keskikylä; ry Karhuo-
ja; Karvonen Aarno, klo 16 
seurat ja kolehtimyyjäiset, 
ry, Raimo Österberg, Mau-
no Linnanmäki. Ma 13.2. klo 
18.30 Raamattu tutuksi -il-
ta. Ti 14.2. klo 18:30 laulu-
seuroja kodeissa: Kylänpuo-
li: Olavi Nissilällä, Pinaatti-
kuja 14. Su 19.2. klo 12 raa-
mattuluokka I, ry. Raamattu-

Matka kohti pääsiäistä
Hengellisen matkakumppanuuden ryhmä
Ryhmässä etsitään pääsiäisen syvää merkitystä hiljentymi-
sen, raamatuntekstien, rukouksen ja keskustelun avulla.
Ryhmään voidaan ottaa 10 osallistujaa ja se on kaikille avoin.
Ryhmä on luottamuksellinen ja edellyttää osallistujilta si-
toutumista kaikkiin ryhmäkokoontumisiin.
Kokoonnumme ke klo 18–19.30, 15.2., 29.2., 14.3. 
ja 28.3. toimitalon päiväkerhotilassa, Vattukuja 2.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen ryhmän ohjaajille:
diakonissa Riitta Markus-Wikstedt p. 044 7453 848 tai 
vt. kappalainen Minna Salmi p. 044 7453 846.

luokka II; Kylänpuoli ja Kes-
kikylä; ry. Karhuoja; Esa Kur-
kela. Klo 16 opistoilta ja seu-
rat, ry. Ti 21.2. klo 18.30 lau-
luseuroja kodeissa: Keskiky-
lä; Seppo Lindroosilla, Sarka-
kuja 7. Kylänpuoli; Tauno Hil-
tunen, Marjakuja 29. Pe 24.2. 
klo 18.30 vuosikokous, ry.
Salonpään ry: Seurat su 12.2. 
klo 16 ry:llä.
Kastettu: Susanna Sara Elisa 
Arffman, Peetu Sebastian Si-
monen,  Amanda Tuulia Kur-
kela.
Kuollut:  Airi Marjaana Kou-
va 57.

Koko perheen 

laskiais-
tapahtuma
sunnuntaina 19.2. klo 12–15 seurakuntatalolla

Sisällä myytävänä: hernekeittoa ja laskiaispullaa yht. 3,50 € / hlö
mehu/kahvi ja laskiaispulla 2 € / hlö

Ohjelmassa
• kasvomaalausta, pomppulinna ja onnenpyörä,
kaikki yhteensä 1 € / hlö
• Ulkona mäenlaskua ja lumiveistoskisa
makkara ja mehu 1,50 € / hlö

Tuotto menee Yhteisvastuun hyväksi.

Tilaisuuden järjestää lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyö.

Laskiaismyyjäiset
tiistaina 21.2. klo 11–14 seurakuntatalolla

Tervetuloa viettämään Laskiaissunnuntaita koko perheen kanssa! Tuotto menee 
Yhteisvastuun hyväksi.
Tervetuloa!

Kotiin 
viemisiksi:

Hernekeitto 5 € / l
Rieska 2 € / kpl
Laskiaispullat 

0,90 € / kpl 
tai 5 kpl / 3,50 €

mehu/kahvi ja 
laskiaispulla 

2 € / hlö

Hernekeitto, 
rieska, juoma, 

kahvi ja laskiaispulla 
yht. 5 € / hlö

tai
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www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, to, pe klo 9–13
p. 020 7109 860
siikalatva@evl.fi

Seurakuntatoimistot
Kestilä, Pulkkila, 
Pyhäntä ke klo 9–12
Rantsila ma, ti, ke 
klo 9–12

Kirkkoherra
lääninrovasti
Erkki Piri
p. 020 7109 861

Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 020 7109 731

Perttu Kyllönen
p. 020 7109 871

Saila Karppinen
p. 020 7109 866

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17
p. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Mieskuoro 
Seurakuntaan perustetaan 
mieskuoro. Kuoro toimii pro-
jektikuoron periaatteella. 
Harjoituksia on keskimäärin 
joka toinen torstai ja tähtäi-
menä on pääsiäisajan juma-
lanpalvelus. Kysellä voi Veijo 
Kinnuselta p. 040 8231 860. 
Ensimmäinen kerta to 9.2. 
klo 18 Pyhännän srk-talossa.

KeSTiLä
Kirppiskammari avataan 
pappilassa. Lahjoituksia voi 
tuoda seurakuntatoimistoon. 
Etenkin leluja toivotaan. Li-
sätietoja diakonissalta p. 020 
7109 733.
Ehtoollishartaus pe 10.2. klo 
14 Pihlajistossa.
Ompeluseurat pe 10.2. klo 
19 ry:llä.
Rippikoulua la 11.2. klo 9–14 
srk-kodissa. 
Seurat su 12.2. klo 13.15 Pih-
lajistossa.
Järvikylän diakonia- ja lähe-
tyspiiri ti 14.2. klo 11 Rahik-
kalassa.
Yhteisvastuukeräyspäivä ke 
15.2. Kerääjät ovat liikkeelle 
päivän aikana. 
Leiviskän diakoniakylätoi-
mikunnan vierailu ke 15.2. 
klo 13 Pihlajistossa.
Seurakuntakerho pe 17.2. 
klo 10 srk-kodissa.
Ompeluseurat pe 17.2. klo 
19 ry:llä.
Kirkkokuoro to klo 18 srk-ko-
dissa. 
Kerhot: Päiväkerho to klo 
12, varhaisnuoret ti klo 15 ja 

perhekerho ke klo 10 kerho-
kodissa.
Kuollut: Kalevi Aapraham 
Kontti 86.

PiiPPOLa
Uusheräyksen talviseurat su 
12.2. klo 10 messun jälkeen 
srk-kodissa, Juhani Nevalai-
nen, Timo Hakkarainen ja Jo-
hannes Hyytinen.
Sotaveteraanien vuosikoko-
us ma 13.2. klo 11 Väinölässä.
Seurakuntakerho ti 14.2. klo 
12 Väinölässä. 
Siioninvirsiseurat ja vuosi-
kokous ti 14.2. klo 18.30 Väi-
nölässä, mukana Matti Nuo-
rala.
Veteraanien lauluryhmä to 
klo 11 srk-kodissa. 
Kuollut: Timo Aulis Haata-
ja 58. 

PuLKKiLa
Ehtoollisharta-
us pe 10.2. klo 
13 Koivulehdos-
sa.
Seurat su 12.2. 
klo 13 ry:llä, 
Mikko Kamula ja 
Hannu Aitto-oja.
Lankapiiri ma 13.2. klo 
17 srk-talon kerhotilassa.
Raamattuluokka pe 17.2. su 
klo 19 ry:llä.
Käsikellokuoroharjoitukset 
ke klo 16.30  srk-talossa. 
Kirkkokuoro ke klo 18 srk-ta-
lossa.
Seurakuntakerho to klo 12 
srk-talossa.
Lapsikuoro to klo 15 srk-ta-

Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 9.2. klo 
10.30 Marjut ja Taisto Lippo-
sella, Kaakilantie 14 A 1.
Nuttupiiri to 9.2. klo 17–19 
Tyrnävän srk-talon takkahuo-
neessa. Tervetuloa uudet ja 
entiset ”nuttuilemaan”. Lu-
vassa hyvää seuraa ja tieten-
kin kahvit.
Seurakuntakerho ti 14.2. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Raamattu - ja tuumailupii-
ri kokoontuu to 16.2. klo 18 
Temmeksen seurakuntatalol-
la. Tulehan mukaan hyvään 
porukkaan rakentumaan yh-
teisestä uskosta ja iloitse-
maan yhdessäolosta.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Diakoniatyöntekijä tavat-
tavissa maanantaisin klo 
9–10.30 Temmeksen srk-ta-
lon toimistossa.
Kuoron harjoitukset: Kirk-
kokuoro keskiviikkoisin klo 
18 Tyrnävän srk-talolla, Tem-
meksen lapsikuoro torstaisin 

lossa.
Kerhot: Varhaisnuoret to klo 
16, päiväkerho pe klo 10 ja 
perhekerho ma 20.2. klo 10 
srk-talon kerhohuoneessa.

PyHänTä
Alueellinen raamattuluokka 
pe 10.2. klo 19 ry:llä.
Myyjäiset la 11.2. klo 18 
ry:llä.
Seurat su 12.2. klo 15 ry:llä.
Nuortenilta ti 14.2. klo 17 
srk-talon grillikodalla.
Lauluseurat ke 15.2. klo 
18.30 Kautolla.
Hartaus to 16.2. klo 10 Nes-
torissa.
Kuorot: Nuorisokuoro ke klo 
16.30, veteraanikuoro to klo 
12 ja lapsikuoro to klo 16.30 
srk-talossa. 

Kerhot: Puuhakerho to 
klo 11.15 ja klo 12.15 

sekä ti klo 12.15 
koululla. Var-
haisnuoret ke 
klo 15, päivä-
kerho pe klo 10 
ja perhekerho 
ti 14.2. klo 10 

srk-talon kerho-
tilassa.

RanTSiLa
Hartaus pe 10.2. klo 14 Poh-
jantähdessä.
Siikatörmän myyjäiset pe 
10.2. klo 19 ry:llä.
Vuosikokous su 12.2. klo 13 
ry:llä.
Raamattu- ja keskustelupii-
ri su 12.2. klo 14 Nuppulassa. 
1. Moos. 44.

Vapaaehtoisten 
tapaaminen 
seurakuntatalon takka-
huoneessa torstaina 16.2. 
klo 15. Paikanpäälle odo-
tellaan erityisesti lähim-
mäis- ja ystäväpalvelun 
ihmisiä ja niitä, jotka koh-
taavat erilaisissa elämän-
tilanteissä eläviä ihmisiä 
vapaaehtoistoimintojen 
puitteissa.

Varhaisnuorten 
kerho 

tiistaisin klo 13–15 
Temmeksen srk-talolla, 
keskiviikkoisin 
klo 13–15 Tyrnävän 
srk-talolla ja 
torstaisin 
klo 13–15 Murron 
kerhohuoneessa. 
Vetäjänä 
nuorisotyöntekijä 
Merja Lukkari.

klo 16 Temmeksen srk-talolla 
ja Tyrnävän lapsikuoro tors-
taisin klo 17.30 Tyrnävän srk-
talolla.
Nuortenilta pe 10.2. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla.
Temmes: Naisten ilta to 9.2. 
klo 18 Anneli Miettusella, 
Ojakyläntie 13 a.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 9.2. klo 19 Nis-
silällä, Kiurukuja 2. Su 12.2. klo 
14.30 hartaus VillaTyrnissä ja 
klo 16 seurat ja uusien tyrnä-
väläisten tutustumisilta ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Nuorten lauluilta pe 10.2. 
Kempeleen kirkossa, iltapa-
la ja puheenvuoro Murron 
ry:llä. Vuosikokous su 12.2. 
klo 16 ry:llä.

Veteraanien vuosikokous ti 
14.2. klo 11 srk-talossa. Kah-
vitarjoilu klo 10.30 ennen ko-
kousta.
Veteraanikuoro ke 15.2. klo 
11 srk-talossa.
Syöpäkerho ja vuosikokous 
ke 15.2. klo 12.30 srk-talossa, 
mukana Anita Härkönen. 
Seurakuntakerho to 16.2. 
klo 13 Rauhalassa.
Ompeluseurat pe 17.2. klo 
19 ry:llä.

Rippikoulua la 18.2. klo 9–14 
srk-talossa. 
Stellat ke klo 17 srk-talossa. 
Päiväkerhot: Pikku Nuput to 
klo 10 ja klo 13 sekä Isot Nu-
put ti klo 10 ja klo 12.30 Nup-
pulassa. 
Kerhot: Varhaisnuoret to klo 
15.30 Mankilan koululla ja ti 
klo 15.15 Hovin koululla. Per-
hekerho Pallerot ma klo 10 ja 
tyttökerho klo 15.15 Nuppu-
lassa.

Kastettu: Eetu Tapio Huuh-
tanen, Lilja Maria Linnea Ma-
linen, Roni Eerik Pekka Las-

Sanajumalan-
palvelus 
su 12.2. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, 
kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.

Messu 
su 12.2. klo 12 Tem-
meksen kirkossa.Toi-
mittaa Timo Liikanen, 
kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.

Jaksamista arkeen 
Helena Tornberg, luovuus- ja vuorovaikutusalan 

kouluttaja, valmentaja ja esiintyjä.
Ti 14.2. klo 18 Pulkkilan yläkoulussa. Kahvitarjoilu.  

Luento on tarkoitettu vanhemmille, huoltajille ja 
kaikille jaksamisesta kiinnostuneille. 

tumäki.
Avioliittoon vihitty: Esko 
Kalevi Honkakoski ja Paula 

Taina Annikki Ruonala.
Kuollut: Alpo Matias (Matti) 
Nissilä 82.

Nuttupiiri kokoontuu torstaisin klo 17–19 Tyrnävän srk-talon takkahuoneessa. Tervetuloa mukaan!

Kirkko-
valtuusto 

ma 13.2. klo 18 
Rantsilan 

srk-talossa.
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teen. Maallikoista sen nosti esiin 
20, papeista yhdeksän ehdokasta. 

rakenteet uusiksi 
ja säädökset linjaan
Huomattavaa on, että seurakun-
tien rakenteelliset muutokset, 
kuten liitokset eivät juuri saaneet 
kannatusta papeilta tai maalli-
koilta seurakuntien toiminta-
mahdollisuuksien parantajana. 

Sen sijaan kysyttäessä tärkein-
tä säädöshanketta tulevalla kau-
della niin pappien kuin maallikoi-
den mielestä se on seurakuntien 
rakenteiden uudistaminen. Pa-

peista sen nimesi 25 ehdokasta ja 
myös maallikoissa yli puolet vas-
taajista näki rakenneuudistuksen 
tärkeimpänä tehtävänä. 

Maallikot nostivat vahvasti 
esiin myös kirkkolainsäädännön 
kokonaiskodifioinnin eli yhte-
näistämisen. Se sai kannatusta yli 
40 prosentilta vastaajista. Papeista 
taas kirkkolainsäädännön valitsi 
vain yhdeksän vastaajaa.

Uskonnonopetuksen 
säilyttävä kouluissa
Kirkon ja yhteiskunnan suhteissa 
on niin pappien kuin maallikoi-

Kirkolliskokousehdokkaat 
kaipaavat kirkkoon yhteisöllisyyttä

Kirkon tutkimuskeskus on 
kerännyt kaikilta maan 
kirkolliskokousehdokkail-
ta vastaukset viiteen kysy-

mykseen. 
Oulun hiippakunnassa on 

maallikkoehdokkaita seitsemäl-
lä listalla yhteensä 82, joista nai-
sia 32 ja miehiä 50. Papiston eh-
dokkaita on 34, joista naisia 5 ja 
miehiä 29. 

Rauhan Tervehdys kävi läpi 
Oulun hiippakunnan ehdokkai-
den vastaukset.

Ehdokkaat ovat valinneet kus-
takin kysymyksestä kaksi tär-
keimpinä pitämäänsä vaihtoeh-
toa. 

painopisteeksi jumalan-
palvelukset ja lapsiperheet
Oulun hiippakunnan 31 kyse-
lyyn vastanneen pappisehdok-
kaan joukosta 18 on sitä mieltä, 
että kirkon työssä pitäisi seuraa-
valla kirkolliskokouskaudella pai-
nottaa eniten jumalanpalveluselä-
mää. 

Tunnustukselliset-listan eh-
dokkaiden parissa jumalanpalve-
lus oli huomattavan suosittu, sillä 
sen valitsi yhdeksän listan kym-
menestä kyselyyn vastanneesta 
ehdokkaasta.

Seuraavaksi eniten kannatusta 
papeilta sai painotus lapsiperhei-
siin. Huomattavaa on, että kirk-
kojen välisen ekumenian listasi 
painotettavaksi asiaksi vain yksi 
ehdokas.

76 kyselyyn vastanneen maal-
likkoehdokkaan joukosta 50 on 
sitä mieltä, että kirkon työssä pi-
täisi painottaa eniten lapsiperhei-
tä. Toiseksi eniten saa kannatus-
ta jumalanpalveluselämä, joka pa-
peilla oli suosituin vaihtoehto. 

Kirkkojen välisen yhteyden ja 
ekumenian nostaa painopistealu-
eeksi vain kaksi maallikkoa, jo-
ten siinä niin maallikot kuin pa-
pit ovat hyvin samoilla linjoilla.

Yhteisöllisyyttä 
ja hyvää johtajuutta
Seurakuntien toimintamahdol-
lisuuksia pappisehdokkaiden 
enemmistö turvaisi ensisijaises-
ti yhteisöllisyyttä korostamalla. 
Siihen kuuluisi ”seurakuntalais-
ten mahdollisuus vaikuttaa, osal-
listua ja tehdä yhdessä”. 

Eräs ehdokas perusteli vastaus-
taan näin: ”Velttouteen ja uskon-
nolliseen välinpitämättömyyteen 
kasvattava väestörekisterikirkol-
lisuus on seurakunnan irvikuva.”

Myös maallikkoehdokkaiden 
enemmistön mielestä seurakun-
tien toimintamahdollisuudet tur-
vataan yhteisöllisyydellä. Sen va-
litsi 76 vastaajasta 48. Seuraavaksi 
eniten maallikoilta sai kannatusta 
panostaminen hyvään johtajuu-
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•  Hiippakunnat valitsevat omat pappis- ja maallikkoedustajansa kirkolliskokoukseen 

 ja hiippakuntavaltuustoon 13. helmikuuta.

•  Kirkolliskokoukseen valitaan 64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa. Oulun hiippakunnasta  

valitaan kahdeksan maallikkoedustajaa ja neljä pappisedustajaa sekä yksi saamelaisten edustaja.

•  Papit valitsevat kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston pappisedustajat.

•  Maallikkoedustajien vaalissa äänioikeutettuja ovat seurakuntien luottamushenkilöt.

MAALLIKKOJEN EHDOKASLISTAT

I Kirkko Keskelle Arkea – Keskusta ja sitoutumattomat 

(20 ehdokasta)

II Elävä seurakunta – lähellä ihmistä (10 ehdokasta)

III Kemin kirkkokansan työväenyhdistys ry. (1 ehdokas)

IV Kristillisten arvojen puolesta (14 ehdokasta)

V Kuunteleva kirkko (10 ehdokasta)

VI Oulun hiippakunnan perussuomalaiset (3 ehdokasta)

VII Uskon ja kirkon tulevaisuuden puolesta (24 ehdokasta)

PAPPIEN EHDOKASLISTAT

I Mahdollisuuksien kirkko (12 ehdokasta)

II Tunnustuksellinen (12 ehdokasta)

III Kansankirkon rakentajat (10 ehdokasta)

den mielestä tärkeintä oman us-
konnon opettamisen säilyttämi-
nen peruskouluissa ja lukioissa. 
Papeista sen nimeää 22 ehdokas-
ta, maallikoista 58. 

Toiseksi tärkeintä pappien mie-
lestä oli se, että kirkko ottaa lau-
sunnoillaan aktiivisesti kantaa 
esimerkiksi avioliittoa ja perhet-
tä, ihmisoikeuksia ja uskonnon-
opetusta koskeviin lainsäädäntö-
hankkeisiin. 

Maallikot taas nostivat vahvas-
ti esiin kirkkojen ja valtiollisten 
kulttuuristen siteiden säilymisen 
esimerkiksi televisio- ja radioju-
malanpalvelusten ja valtiopäivien 
avajaisjumalanpalvelusten muo-
dossa. Tämän nosti esiin 44 eh-
dokasta. 

Papeista neljä valitsi kahden 
tärkeimmän asian joukkoon sen, 
että puolustusvoimissa tehdään 
jatkossakin kirkon hengellistä 
työtä. Maallikoista vain yksi va-
litsi tämän vaihtoehdon.

pEKKA HELIN
ELSI SALovAArA

Kirkolliskokousvaalin ehdokkaisiin 
ja heidän vastauksiinsa voi tutustua 
osoitteessa http://sakasti.evl.fi/
kirkolliskokousvaalit.

ehdokkaita 34
naisia 5 

miehiä 29 

ehdokkaita 82
naisia 32
miehiä 50


