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Jumala valitsee pieniä ja vaatimattomia. Sivu 14.

KOULUTUSmAHdOLLISUUdET 
SELVITETään

Teologian 
opiskeluinto 

viriää 
Oulussa

Sivut 8-9.
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Oli mukavaa katsella eläkkeelle siirtyvää, 
joka sai viimeisenä työpäivänään lämpi-
miä halauksia työtovereiltaan. Lähtijän 
mieltä nämä hyvää toivottelevat halauk-
set ilahduttivat kuulemma vielä useita 
päiviä jälkeenpäin.

Taannoin hymyiltiin hyväntahtoisesti jul-
kaisulle, jonka nimi on Pieni halauskirja. 
Se kun ylistää läheisyyttä ja halaamista 
ylenpalttisesti: Halaaminen tuntuu hyvältä, 
lievittää yksinäisyyttä, kohottaa itsetun-
toa, auttaa voittamaan pelkoja, helpottaa 
jännitystä ja lihassärkyä ja vähentää unet-
tomuutta. Se tekee mahdottomat päivät 
siedettäviksi ja on vielä demokraattista-
kin, koska jokainen voi halata.

Menetelmä on helppoudessaan ällistyt-
tävä, jos se muuttaa maailmaa hieman 

entistä paremmaksi, ihmissuhteita läm-
pimämmiksi ja ehkä työyhteisöjäkin kan-
nustavammiksi.

Halaamishoito olisi helppo nauraa suo-
hon, ellei olisi tutkimusta, joka osoittaa 
oksitosiini -nimisen hormonin tuotannon 
lisääntyvän, kun halataan tai kosketetaan 
toista ihmistä lempeästi. Oksitosiinilla 
sanotaan olevan monia terveyttä edistä-
viä vaikutuksia. Tutkimuksen tekijä väit-
tää, ettei yksi halaus päivässä riitä, niitä 
tarvitaan neljä.

Nyt eletään Yhteisvastuukeräyksen aikaa. 
Keräyksen teemana on Ihmisarvoinen 
vanhuus. Keräysvaroilla kehitetään koti-
palvelutyötä.

Anne Viljanen kirjoittaa Yhteisvastuu 
2006 -lehdessä, että suomalaiset vanhuk-

set saavat hyvää hoitoa fyysisiin tarpei-
siinsa, mutta moni kokee kipeänä vuoro-
vaikutuksen sekä toisten ihmisten koh-
taamisen puutteen. Sekä kodeissa että 
laitoksissa elää vanhuksia, joiden suurin 
ongelma on yksinäisyys.

Kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja seu-
rakunnan työntekijät huolehtivat monien 
vanhusten käytännön asioista, mutta heidän 
rinnalleen olisivat tervetulleita vapaaehtoi-
set, joilla olisi aikaa seurustella ja vaikka 
halata vanhusta, jos sellainen molemmille 
sopii. Kummankin terveydeksi.

Halaushoitoa

pirkko.paakki@
rauhantervehdys.suomi.net

P appeja käy vähän sääliksi, sil-
lä hyvän saarnan pitäminen 
on lähes mahdotonta. Kosket-

tavalla ja kiinnostavalla puheella pi-
täisi tavoittaa kaikki läsnäolijat. Tä-
män lisäksi saarnan kuunteleminen 
on poikkeuksellista ajassamme, joka 
ihannoi vauhtia ja liikettä. Liikkumat-
ta ja korvat höröllä istuminen onkin 
lähes extreme-laji.

En ole pappi, joten ajatukseni saarnaa-
misesta perustuvat penkissä kököttäjän 
osaan. Messukaava on dramaturgisesti 
sillä tavoin puuduttava, että saarnaan 
tultaessa herää pieni toivonkipinä. 
Jospa nyt tarjotaan oivallus, aidosti 
kiinnostava ajatus!

Parhaita ovat sanasta sanaan kirjoi-
tetut saarnat. Kirkossa ei millään jaksa 
kuunnella sekavaa jutustelua. Pulina-
puhetta riittää arkenakin. Välittömyyttä 
tavoitteleva pappi luottaa muutamaan 
tukisanaan, mutta olisi muistettava, että 
lopputulos eli saarna on aina teksti. 
Kuulija turhautuu, jos lauserakenteet 
ovat epäselviä ja puhekielinen tyyli 
vuorottelee huolitellun kielenkäytön 
kanssa. Ajattelu ei viihdy sotkuisessa 
kielessä vaan alkaa harhailla. 

Ihmettelen, miksi papeilta edelly-
tetään saarnaamisessa yksilösuoriu-
tumista. Esimerkiksi tieteessä tekstiä 
parannellaan yhteisvoimin. 
Olisi vaivatonta lähettää 
tulevan sunnuntain saarna 

etukäteen sähköpostitse erilaisille 
lukijoille kommentoitavaksi. Näin 
saarnatekstien laatu paranisi, ja viesti 
löytäisi varmemmin perille. Vertais-
arviointi pappien kesken voisi näkyä 
terävöityvänä ilmaisuna ja maneerien 
käytön karsimisena saarnoissa.

Soolosaarnaamisen taakka välte-
tään myös siten, että papit kirjoittavat 
yhteisen saarnan. Ryhmätyö saa näkyä 
lopputuloksessa vaikka näin: ”Vanhoil-
lislestadiolainen pappi sanoi, naisten 
pappeuden kieltävä kollega painotti, 
seurakunnan naispappi vastasi..” Vies-
tinnän kiinnostavuus lisääntyy, kun 
eri näkökulmat keskustelevat saar-
nassa. Lisäksi papit voivat tahollaan 
pitää saman saarnan ja värittää sitä 
tyylilleen sopivaksi.

Entä kuva osana nykyaikaista saar-
naa? Videotykki kuuluisi saarnatuolin 
viereen, sillä visuaalinen viesti kosket-
taa joskus puhetta välittömämmin ja 
syvemmin. 

Saarna on teksti, jonka täytyy elää 
ajassa. Me korvat höröllä penkissä 
kököttäjät olemme valmiit kokeiluihin 
ja yllättäviin avauksiin. Jos aktiiviseu-
rakuntalaiset toivovat perusteellista 
saarnaremonttia, niin rivijäsenten 
tavoittamiseksi sillä on jo kiire. Lyhyestä 
virsi kaunis, sanotaan. Sama pätee myös 

saarnaan ja ihan varmasti 
kolumnistin aatoksiin.
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Lyhyt saarna on kaunis

Raimo niemelä, lehtori

• Lastenpsykiatri Raisa Cacciatore kehot-
taa Kotimaassa 3.2.aikuisia viestittämään 
nuorille, että pettymyksistä selvitään.

Cacciatore kehotti aikuisia kysymään 
nuorelta, mikä tästä tulee isona.

-On tärkeää, että on unelma, vaikka se 
olisi älytönkin. Aikuinen voi auttaa nuorta 
pohtimaan, mitä nuori voi tehdä tai mitä 
he yhdessä voivat tehdä, että unelma tulisi 
lähemmäksi. Meidän tehtävämme ei ole 
pudottaa lapsia ja nuoria maan pinnalle, 
maailma tekee sen kyllä.

• Päätoimittaja Timo Rämä antaa Vie sa-
noma -lehdessä 1/2006 kiitosta kirkon 
katastrofiavulle ja lähetystyön viemälle 
avulle, mutta muistuttaa tärkeimmästä, 
evankeliumin esillä pitämisestä.

-Evankeliumin ytimestä käydään nyt tais-
telua; siitä, että se pysyisi keskeisimpänä ja 
mahdollisimman kirkkaana opetuksessamme, 
mutta myös siitä, että osaisimme itse elää 
tämän evankeliumin ydinsanoman varassa. 
Niin kovin helposti hairahdumme etsimään 
tukea omista ansioistamme ja jostakin aivan 
muualta kuin ristin evankeliumista.

• Matti Laitsaari kauhistelee Kahtamoisessa 
2.2., miten fiktiivisestä ihmisestä otetaan 
kaikki irti. Laitsaari tarkoittaa Matti Ny-
käsestä tehtyä elokuvaa, joka ei ole kan-
sallinen suurteos, mutta kiinnostaa suu-
resti suomalaisia.

-Filmin tekijät myöntävät, että päähen-
kilön kanssa ei ole oltu missään yhteydessä 
elokuvan tekemisen aikoina. Valkokankaalla 
nähdään keinotodellisuutta. Nykäsestä on 
tehty fiktio. Voiko elossa olevalle ihmiselle 
enää huonommin käydä?

• Diakoniapappi Kirsi Hakanpää kirjoittaa 
Kirkko ja me -lehdessä 1/2006, että jokai-
sella pitäisi olla joku, joka silloin tällöin 
varmistaa, että kaikki on hyvin.

-Me tarvitsemme lähellemme ihmisiä, 
jotka välittävät meistä ja jotka ovat valmiita 
tukemaan ja kantamaan meitä elämän vai-
keuksissa. Työpaikallasi olet korvattavissa, 
mutta ystävänä, lapsena, äitinä tai pappana 
olet korvaamaton. Meihin ihmisiin  ei onneksi 
ole merkitty parasta ennen -päiväystä.

aatoksia
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Viikon 
kysymys

Kiinnostavatko 
uskontojen 

oppikysymykset 
sinua?

Vastaa
Rauhan Tervehdyksen

verkkojulkaisussa

www.nettirt.net

T änä keväänä on käynnisty-
mässä Oulun ja Joensuun yli-
opistojen välinen teologisten 

opintomahdollisuuksien selvit-
tämishanke. Hankkeen rahoittaa 
Oulun hiippakunta.

-Tarkoituksena on hahmotella 
yhteistyössä Oulun avoimen yliopis-
ton ja Oulun ja Joensuun yliopis-
tojen kanssa teologisten opintojen 
kokonaisuus, hiippakuntasihteeri 
ja piispan teologinen sihteeri Timo 
Helenius kertoo.

-Selvityshankkeella halutaan 
peilata Oulun yliopiston ja Oulun 
avoimen yliopiston opetustarjon-
ta suhteessa Joensuun yliopiston 
teologisen tiedekunnan perustut-
kintoon.

Vuoden 2004 piispainkokouksessa 
piispa Samuel Salmen esille ottama 
ajatus teologisten aineiden opiske-
lumahdollisuudesta Oulussa on  siis 
edennyt jatkovalmisteluissa.

Maaliskuussa valmistuu myös 
opetusministeriön rahoittama 
valtakunnallinen selvitys teologi-
koulutuksen tulevasta kokonais-
tarpeesta.

Yliopistot ovat
itsenäisiä toimijoita

Oulun piispan aloite puolitoista 
vuotta sitten sai aikaan kohun, jol-
loin varsinkin Helsingin yliopiston 
teologisen tiedekunnan väki vastusti 
oululaishanketta kiivaasti.

- Joensuun ja Oulun yliopistojen 
kanssa tehtävä selvityshanke on 
toki näiden yliopistojen keskinäi-
nen asia. Yliopistot ovat itsenäisiä 
laitoksia, jotka voivat vapaasti sel-
vitellä  yhteistyömahdollisuuksia 
toisten yliopistojen kanssa, Hele-
nius huomauttaa.

Yliopistojen välistä yhteistyötä on 
toteutettu onnistuneesti Oulussa 
muun muassa farmasian alalla.

- Tuomiokapituliin tulleiden 
kyselyjen pohjalta on käynyt ilmi, 
että teologian opiskelumahdolli-

YHTEISTYöKUmPPAnInA JOEnSUUn YLIOPISTO

Teologian opiskelumahdollisuus
selvitetään Oulussa perinpohjin

suus Oulussa koettaisiin erittäin 
merkittäväksi ja tervetulleeksi koko 
Pohjois-Suomessa.

Helenius kertoo, että teologia 
kiinnostaa sekä nuoria juuri lukion  
päättäneitä henkilöitä, että myös 
sellaisia aikuisia ihmisiä, joilla on 
jo yksi työura takanaan.

-Heillä ovat perheet, kodit ja muut 
sidonnaisuudet jo niin vahvat, että  
koko elämän siirtäminen kauas on 
hyvin hankalaa.

Työvoimapoliittiset
syyt olemassa

Oulun hiippakunta perustelee 
selvityshankkeen rahoittamista 
myös työvoimapoliittisista syistä. 
Pappispula on totta jo nyt joissakin 
pohjoisen seurakunnissa. 

Selvityshankkeen aikana kartoi-
tetaan, minkälaisen koulutuspolun 
avoimen yliopiston teologiset opinnot 
sekä Oulun yliopiston humanistinen 
ja kasvatustieteellinen tiedekunta 
yhdessä voivat tarjota.

Oulun yliopisto pystyy kotimai-
sen ja ensimmäisen vieraan kielen 
lisäksi tarjoamaan myös klassisten 
kielten opetusta.

-Oulun yliopistosta on noussut 
klassisten kielten opettajia jopa 
Suomen Akatemian tutkijoiksi, 
Helenius mainitsee.

Oulussa on erikoiskoulutettu 
aiemmin myös uskonnon aine-
opettajia.

Oulun yliopisto kiinnostaa kir-
kon väkeä myös sen vuoksi, että 
humanistinen tiedekunta antaa 
ainoana Suomessa saamenkielen 
ja saamelaiskulttuurin koulutusta. 
Kirkkolain mukaan saamelaisalueella 
on tarjottava seurakuntapalveluja 
saamelaisten omalla kielellä, mikä 
koskee myös hallintoa.

Piispa Samuel Salmi vierailee 
Joensuun yliopistossa torstaina  9. 
helmikuuta. 

SATU KREIVI-PALOSAARI
Tuomiokapituliin tulleiden kyselyiden pohjalta on käynyt ilmeiseksi, että Ouluun todella kaivataan teolo-
gian opiskelumahdollisuutta, kertoo hiippakuntasihteeri Timo Helenius.

Arkkipiispa Paarma kirjoitti muslimijohtajille

Suomen luterilaisen kirkon arkkipiispa, 
Suomen ekumeenisen neuvoston 
puheenjohtaja Jukka Paarma on 

lähettänyt myötätunnon ilmauksen Suo-
men islamilaisen yhdyskunnan imaamille 
Khodr Chehabille ja Suomen Islam-seura-
kunnan puheenjohtajalle Okar Daherille ja 
heidän kauttaan Suomen muslimiväestölle. 
Arkkipiispan kirjeen takana on profeetta 
Muhamedia esittävistä pilapiirroksista 
noussut kiista.

Arkkipiispa tuomitsee kaikkinaisen 
sananvapauden varjolla tapahtuvan tar-
koituksellisen uskovien ihmisten pyhinä 
pitämien asioiden loukkaamisen.

Avoimessa kirjeessään arkkipiispa kirjoit-
taa, että ”kun islamin edustajia on loukattu, 
se on sattunut myös kristittyihin”.

-Pidän valitettavana, että loukkaantumi-
sen kokeminen on johtanut eräissä maissa 

väkivaltaisuuksiin, jotka ovat yhtälailla tuo-
mittavia. Onnetonta on, jos tämä yllyttää 
vihanpitoon uskontojemme välillä, Jukka 
Paarma ajattelee.

Kirkkojen edustajat
rauhanrakentajiksi

Suomen ekumeenisen neuvoston pää-
sihteeri Jan Edström on iloinen Paarman 
puheenvuorosta.

-Kirkot voivat olla nyt rauhanrakenta-
jien roolissa. Arkkipiispan kirje on yksi 
rauhanele, Edström sanoo ja toivoo eri 
kirkkojen johtajien yhteistä esiintuloa 
mellakoiden laantumiseksi.

Suomessa kolmen uskonnon, juutalai-
suuden, islamilaisuuden ja kristinuskon 
johtajat ovat tavanneet toisensa säännölli-

sesti vuodesta 2001, World Trade Centeriin 
kohdistuneiden terrori-iskujen jälkeen.

Tapaamisten yhtenä tarkoituksena on lie-
ventää uskontojen vastakkainasettelua.

Edström on pahoillaan, ettei tanska-
laisessa Jyllands-Postenissa ymmärretty 
uskontojen välistä dynamiikkaa, kun lehti 
julkaisi pilapiirroksen pommipäisestä pro-
feetta Muhamedista.

-Jos he olisivat soittaneet Tanskan eku-
meeniseen neuvostoon, sieltä olisi varmasti 
kehotettu jättämään piirrokset julkaise-
matta. Kaikkea mitä voi julkaista, ei kan-
nata julkaista, Edström sanoo.

-Uskontojen peruskuviot pitäisi selvit-
tää nyt nopeasti, ettei tällaista pääse enää 
syntymään.

RIITTA HIRVOnEn
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virsikuoro avustaa, johtajanaan 
Taru Pisto. Herättäjänpäivän 
seurat messun jälkeen Oulujoen 
pappilassa. 
Hintan seurakuntatalossa 
su 12.2. klo 12 perhekirkko, 
toimittaa Pertti Lahtinen, saar-
naa Riitta Kentala, kanttorina 
Juha Pöykkö, 10-synttärit ja 
kakkukahvit. 

mUU TOImInTA
Heikkilänkankaan 
seurakuntakoti

Kyytipojantie 2
Pyhäkoulu su 12.2. klo 12.
Perhekerho ke 15.2. klo 9.30.

Hintan seurakuntatalo

Hintantie 89. 
Nuorten ilta pe 10.2. klo 18, 
Raamattua päivittäin, opetus-
tuokio Ilkka Mäkinen.
Pyhäkoulu su 12.2. klo 12.
Virsilauluilta ja kirkkokahvit 
ti 14.2. klo 18. Ks. menot.
Perhekerho ke 15.2. klo 9.30.
Kuntopiiri ke 15.2. klo 18.

Huonesuon seurakuntakoti

Leväsuontie 19
Pyhäkoulu su 12.2. klo 12.
Kuntopiiri ma 13.2. klo 19.
Perhekerho ke 15.2. klo 9.30.

Hönttämäen seurakuntakoti

Ruotukuja 1
Perhekerho to 16.2. klo 9.30.

kirkkopirtti

Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
13.2. klo 18.30.

madekoski

Diakoniapiiri to 16.2. klo 12 
Iida Tauriaisella, Koivulantie 
23. 
Lähetys- ja raamattupiiri ko-
deissa ti klo 14, yhdyshenkilö 
Soila Närhi, puh. 5316 197.

myllyojan seurakuntatalo

Koivumaantie 2
Pyhäkoulu su 12.2. klo 12.
Lähetys- ja raamattupiiri ma 
13.2. klo 18.
Perhekerho ke 15.2. klo 9.30.
Kirkkokuoroharjoitukset ke 
15.2. klo 18.
Lapsikuoroharjoitukset to 
16.2. klo 16.45-18.30.
Miesten raamattupiiri to 16.2. 
klo 19. 

saarelan seurakuntakoti

Poolakuja 1
Perhekerho ke 15.2. klo 9.30.

sanginsuun seurakuntakoti

Sanginsuuntie 59
Rauhanyhdistyksen seurat su 
12.2. klo 17. 
Perhekerho ke 15.2. klo 9.30.

talvikankaan monitoimitalo

Tuiskutie
Perhekahvila ti 14.2. klo 9.30.

Su 12.2. klo 18 arabiankielinen 
jumalanpalvelus.
Maikkulan seurakuntatalossa 
su 12.2. klo 12 messu, toimittaa 
Vesa Pöyhtäri, kanttorina Riitta 
Piippo. Kolehti ks. Karjasilta.

mUU TOImInTA:
karjasillan kirkko

Nokelantie 3
Karjasillan diakonia- ja lähe-
tyspiiri ma 13.2. klo 18. Ks. 
menot.
Perhekerhoa ei ole ke 15.2.
Kirkkokuoron harjoitukset 
ke klo 18.
Raamattu- ja keskustelupiiri 
ke klo 18.30.
Miesten raamattupiiri ke klo 
18.30. Vetäjänä pastori Juha 
Vähäkangas.
Seurakuntakerho to klo 
13.30.

kastellin kirkko

Töllintie 38
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 10.2. klo 18.
Kastellin kirkkokuoron har-
joitus ke klo 18.30.
Mieskuoro Weljet harjoitus 
ti klo 19.
Perhekerhoa ei ole ke 15.2.
Seurakuntakerho to 16.2. klo 
13. Aiheena rippikoulu. Mukana 
pastori Kimmo Kieksi.
Raamattupiiri pappilan kama-
rissa to 16.2. klo 18.

pyHän andreaan kirkko

Sulkakuja 8
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 10.2. klo 18.30.
Virsilauluilta su 12.2.klo 18.
Perhekerhoa ei ole ke 15.2.
Seurakuntakerho to 16.2. 
klo 12.
Kaakkurin lapsikuoron har-
joitus to 16.2. klo 16.
Raamattupiiri to 16.2. klo 
18.30.

kaakkurin toimintakeskus

Sarasuontie 5
Perhekerho ma klo 10.

kaukovainion seurakuntatalo

Hiirihaukantie 6
Pyhäkoulu su klo 12.
Diakoniapiiri ma 13.2. klo 17.
Ystävänkamari ti klo 12.
Lähetyspiiri ti 14.2. klo 18. 
Perhekerhoa ei ole ke 15.2.
Kirkkotekstiilipiiri ke klo 18 
-20. Vesa Pöyhtäri.
Sudanilaisten raamattuopetus 
ke klo 18.
Seurakuntakerho to 16.2. 
klo 13.
Mieskuoro TervasCanto har-
joitukset to 16.2. klo 18.

maikkulan seurakuntatalo

Kangaskontiontie 9
Rauhanyhdistyksen raamattu-
luokka pe 10.2. klo 18.
Rauhayhdistyksen ompelu-
seurat pe 10.2. klo 19.
Pyhäkoulu su klo 12.
Eläkeläisten keskustelukerho 
ma 13.2. klo 12.30. Mukana 
Liisa Karkulehto.
Perhekerhoa ei ole ke 15.2.
Maikkulan diakonia- ja lähe-
tyspiiri ke klo 16.30.
Tenavakuoron harjoitusta ei 
ole  to 16.3.
Lapsikuoron harjoitus to klo 
17.30. Vetäjänä kanttori Taina 

Heinätorin seurakuntatalo

Aleksanterinkatu 71
Kymppisynttärit su 12.2. kai-
kenikäisten kirkon jälkeen 
n. klo 13 alasalissa. Kahvi- ja 
mehutarjoilu.
Kaikenikäisten kohtaaminen 
su 12.2. klo 16, puhujana Miika 
Peuhkuri, järjestää Kansanlähe-
tys. Katso menot.
Päiväkerho ma 13.2. ja to 16.2. 
klo 12-15.
Hopealanka ma 13.2. klo 13. 
Ystävyyden sanat.
Keramiikkakerho ti 14.2. klo 
16 varhaisnuorille.
Musiikkikerho ti 14.2. klo 
16.30.
Miesten piiri ke 15.2. klo 18 
kerhohuoneessa.
Keskustelupiiri Hyvä kysymys, 
ke 15.2. klo 18 takkahuoneessa, 
Anna-Mari Heikkinen ja Kirsi 
Karppinen.
Perhekerho ke 15.2. klo 10. Sain 
sinulta pari ystävää.
Toiminta ja keskustelukerho 
to 16.2. klo 10.30.

myllytulli

Makasiininkatu 6 B
Pyhäkoulu su 12.2. klo 12.
Varhaisnuorten kerho ma 
13.2. klo 18. 
Varhaisnuorten kerho  ti  14.2. 
klo 17.

Oulun seurakuntaviikko10.-16.2.2006

Talvi

JUmALAnPALVELUKSET
Tuomiokirkossa su 12.2. klo 
10 messu, toimittaa Pekka 
Rehumäki, avustaa Ari-Pekka 
Metso, urkurina Maija Tynk-
kynen, kanttorina Raimo Paaso, 
Tuomiokirkkokuoro. Kolehti 
Kristittyjen yhteyden edistä-
miseen Suomen Ekumeenisen 
neuvoston kautta.
Heinätorin seurakuntatalossa 
su 12.2. klo 12 kaikenikäisten 
kirkko ja 10-synttärit, toimittaa 
Jyrki Vaaramo, avustaa Anna-
Mari Heikkinen, kanttorina 
Maija Tynkkynen.

mUU TOImInTA
tuomiokirkko 
Kirkko avoinna päivisin klo 
12-13.
Aamupiiri la 11.2. klo 10 
kryptassa.
Aamurukous ke 15.2. klo 8.30 
kryptassa.
Vanhan pappilan lähetyspiiri 
ke 15.2. klo 14. Aiheena 1. Joh. 
3. Rakastakaa toisianne, Väinö 
Simojoki.
Keskiviikkoseurat ke 15.2. 
klo 18 kryptassa, Pekka Re-
humäki.

keskustan seurakuntatalo

Isokatu 17
Sana elää pe 10.2. klo 18 kou-
lutussalissa.
Kristillisen kasvatuksen kurssi 
la 11.2. klo 14 koulutussalissa. 
Lasten laulut ja virret kristillisen 
kasvatuksen välineenä, Säde 
Pokka ja Juhani Seppänen.
Yksinäisyydestä yhteyteen la 
11.2. klo 18 kuorosalissa.
Virsimatinea su 12.2. klo 15 
juhlasalissa. Mukana kanttori 
Raimo Paaso, Tuomiokirkko-
kuoro, johtajana Anna-Maria 
Pietiläinen ja pastori Pekka 
Rehumäki. Katso menot.
Päiväseurat ke 15.2. klo 12 
kuorosalissa.
Lähetyssoppi to 16.2. klo 10-
15.30 alasalissa. 
Raamattupiiri to 16.2. klo 14, 
Anna-Mari Heikkinen. Jumala 
lupaa näkevät silmät ja kuulevat 
korvat.
Tuomiokirkkokuoro to 16.2. 
klo 17 kevätkokous ja harjoitus 
juhlasalissa. 

intiön seurakuntakoti

Intiönpolku 2 
Tarinatupa ke 15.2. klo 13.
Perhekerho to 16.2. klo 10. Sain 
sinulta pari ystävää.
Raamattupiiri to 16.2. klo 16. 
Matteus 9. ja 10. luku. Ari-Pekka 
Metso.

Kajaanintie 1
Raksilan kerho to 16.2. klo12.

JUmALAnPALVELUKSET
Karjasillan kirkossa su 12.2. 
klo 10 messu sekä Liisa Kar-
kulehdon ja Satu Saarisen 
kappalaisen virkaan asettami-
nen, toimittaa lääninrovasti 
Hannu Ojalehto. Saarna Liisa 
Karkulehto, avustaa Satu Saa-
rinen, urkurina Riitta Piippo, 
kanttorina Ilkka Järviö, Karja-
sillan ja Kastellin kirkkokuoro. 
Juhlakahvit. Radio Dei. Messun 
jälkeen mahdollisuus henki-
lökohtaiseen keskusteluun ja 
rukoukseen. Kolehti Sambian 
orpolapsityölle Suomen Luteri-
laisen Evankeliumiyhdistyksen 
kautta.
Kastellin kirkossa su 12.2. 
klo 10 messu, toimittaa Vesa 
Pöyhtäri, avustaa Katja Ylitalo, 
kanttorina Erica Holappa. Ko-
lehti ks. Karjasilta.
Pyhän Andreaan kirkossa su 
12.2. klo 12 perhejumalan-
palvelus, toimittaa Mirjami 
Dutton, avustavat Jukka Moila-
nen, Katja Ylitalo ja Esa Harju, 
kanttorina Taina Voutilainen. 
Lapsikuoro. Kymppisynttä-
rit. Kirkkokahvit. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Kaukovainion seurakunta-
talossa: Su 12.2. klo 12 mes-
su, toimittaa Kimmo Kieksi, 
kanttorina Eeva-Maija Sorvari. 
Lähetyssafari. Kolehti ks. Kar-
jasilta.

JUmALAnPALVELUKSET:
Tuiran kirkossa: Su 12.2. klo 
10 messu, toimittaa Harri Fa-
gerholm, avustaa Pasi Kurikka, 
kanttorina Sanna Leppäniemi. 
Kolehti päihde- ja kriminaali-
työhön eri järjestöille Kirkko-
hallituksen kautta.
Klo 18 iltamessu, toimittaa Päivi 
Jussila, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki ja kanttoriharjoittelija 
Emilia Heikkilä. Kolehti ks. 
Pyhä Tuomas.
Ke 15.2. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Petteri Tuulos, kant-
torina Heikki Jämsä. Kolehti 
oman seurakunnan nimikko-
lähettityöhön Suomen Lähe-
tysseuran kautta.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
12.2. klo 12 perhemessu, toi-
mittaa Niilo Pesonen, avustavat 
Stiven Naatus, Kaija Siniluoto, 
Pekka Jarkko ja Sanna Tervo, 
kanttorina Raakel Kaltakari 
ja kanttoriharjoittelija Laura 
Kumpula. Pyhän Tuomaan 
Lapsikuoro. Kolehti yhteisvas-
tuukeräykselle. 10-synttärit.
Pyhän Luukkaan kappelissa: 
Su 12.2. klo 10 messu, toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Emmi 
Korpi, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki ja kanttoriharjoitte-
lija Emilia Heikkilä. Kolehti 
ks. Tuira. 
Klo 15 English Service. Kolehti 
kansainväliselle työlle.
Ke 15.2. klo 20 messu, toimittaa 
Veijo Koivula, kanttorina Sanna 
Leppäniemi.
Rajakylän seurakuntakodissa 
su 12.2. klo 12 perhekirkko, 
toimittaa Riikka Honkavaara, 
avustaa Tarja Korpela, kantto-
rina Tommi Hekkala. Kolehti 
ks. P. Tuomas.
Pateniemen kirkossa su 12.2. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Risto Tuominen, 
kanttorina Sanna Leppäniemi. 
Kolehti ks.Tuira.

mUU TOImInTA:
tuiran kirkko

Myllytie 5
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 10.2. klo 18.30.
Miestenpiiri ti klo 18, Erkki 
Koskenniemi aiheesta Taivaassa 
ei ole luusereita.
Ison kirjan ilta ti klo 18.30.
Raamattupiiri ke klo 15.
Seurakuntakerho to klo 13.
Kirkkokuoro to klo 18.30.

JUmALAnPALVELUKSET 
Oulujoen kirkossa su 12.2. 
klo 10 messu, toimittaa Pentti 
Kortesluoma, saarnaa Arvi 
Seppänen, kanttorina Talvikki 
Attila-Pekonen. Oulunseudun 

pyHän tuomaan kirkko

Mielikintie 3
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 10.2. klo 18.30.
Pyhäkoulu su klo 12.
Musiikkileikkikoulu Trilli ma 
klo 9-12 ja klo 16.30-18.30.
Tuiran kirkon Naiskuoro ma 
klo 18.30.
Musiikkileikkikoulu Trilli 
ti klo 10-12.30. Tiedustelut 
Anna Haanpää-Vesenterä p. 
040 5832368.
Aikuisten korukivikerho ti 
klo 10-14.
Perhekerho ke klo 9.30.
Kirkkolaulajat ke klo 18.
Seurakuntapiiri to klo 13.
Raamattu-ja keskustelupiiri 
to klo 15.
Pyhän Tuomaan Lapsikuorot 
to alkaen klo 17.

pyHän luukkaan kappeli

Yliopistokatu 7
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 10.2. klo 18.30.
Kanttoreiden Yhteisvastuu-
konsertti pe 10.2. klo 20.
Aamukahvit ti klo 10.
Aamurukous ke klo 7.45.
Perhekerho ke klo 9.30.
Evankeliset Opiskelijat ke klo 
18.30. Pertti Lahtinen aiheesta 
Välittäminen.
Eläkeläisten seurat to 16.2. klo 
13, ks. menot!

rajakylän seurakuntakoti

Tervakukkatie 2
Pyhäkoulu su klo 12.
Työttömien ateria ti klo 12.
Perhekerho ke klo 9.30.

pateniemen kirkko

Taskisentie
Pyhäkoulu su klo 12.
Perhekerho ke klo 9.30.
”Oma hetki sinulle nainen” to 
16.2. klo 18.30.

koskelan seurakuntakoti

Koskelantie 86
Pyhäkoulu su klo 12.
Juttutupa ti klo 12.
Perhekerho ke klo 9.30.

kuivasjärven seurakuntakoti

Karppalantie 6
Pyhäkoulu su klo 12.
Perhekerho ke klo 9.30.

niittyaron kerHoHuone

Purjehtijantie 4
Pyhäkoulu su klo 12.
Raamattupiiri ti klo 18.
Perhekerho ti klo 9.30.

meri-toppilan 
monipalvelukeskus

Kuivaamokatu 6
Pyhäkoulu su klo 12.
Perhekerho ke klo 9.30.

Pyhäkoulut:
Su klo 12, Hartaantie 12.  
Pe 10.2. klo 18.30, Välivainion 
rukoushuone.

Puuhakerho Intiössä, hau-
tausmaan huoltorakennus, 
kasvihuoneen kellari, ma ja 
ke klo 9.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Pentti Jalmari Fredriksson 71 
v, Kurt Ismo Tanner 51 v, Aune 
Tellervo Oksa s. Kanala 93 v, Aili 
Valma Veijola s. Kärsämä 91 v. 
Karjasilta: Riitta Tellervo Esko-
la s. Pälli 54 v, Olga Maria Laine 
101 v, Eeva Aliina Kinnunen s. 
Karkiainen 96 v.
Tuira: Tapani Mankinen 34 v, 
Pentti Johannes Lehisto 73 v, 
Eeva Maria Juvani 88 v.
Oulujoki: Raimo Antero Ko-
valainen 57 v, Jorma Petteri 
Heikkinen 67 v.

Voutilainen.
Raamattupiiri to klo 18.

lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus

Hiihtomajantie 2
Pyhäkoulu su klo 12.
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Karjasilta: Kyösti Kullervo Kin-
nunen ja Anu Elisa Saartoala.
Tuira: Juho-Pekka Matias Hä-
mäläinen ja Saara-Kaisa Kota-
järvi, Hannu Juhani Päätalo ja 
Anne Marjo Susanna Wåghals.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Mia Igho Elina Onomor, Leo 
Alarik Latvala, Iida Liisi Wil-
helmiina Puijola, Joona Veeti 
Kristian Sassi.
Karjasilta: Iina Wilma Carolina 
Alatalo, Anttijussi Iivari Kar-
jalainen, Leevi Aukusti Kesti, 
Onni Eemeli Kotimaa, Taru 
Lilja Amelie Kuuva, Sonja Maria 
Kämäräinen, Joonas Kristian 
Laine, Juuso Kalle Valtteri Raa-
tesalmi, Pinja Vilhelmiina Riek-
ki, Salla Marjaana Siitonen.
Tuira: Lauri Olavi Savilampi, 
Eppe Väinämö Ilvesluoto, Ella 
Olivia Jaakola, Ossi Ilmari 
Niskanen, Aatu-Oskari Alfred 
Pitkäaho, Pinja Maria Isabella 
Salonen, Minttu Karoliina 
Taipale, Kalle Alfred Juhani 
Takkula.
Oulujoki: Isadoora Eleanoor 
Halme,Valtteri Eino Juhani 
Huotari, Matias Väinö Kalevi 
Huusko, Inka Eeva Peppiina 
Saartoala, Peppi Ilona Sund-
ström, Eerik Petteri Öster-
berg.

T uomiokirkkoseurakunnan kappalainen Pekka 
Rehumäki intoutuu kehumaan Ruotsin kirkon 
suomenkielistä virsikirjaa. Hän kuvailee sitä 

moderniksi, rohkeammin uudistetuksi kuin mei-
dän oma virsikirjamme.

-Naapurikirkon virsikirjassa on useita hengellisten 
laulujen aarteita, Rehumäki mainitsee yhden esimer-
kin erilaisuudesta, mutta sanoo, että kirjassa on myös 
perinteisiä suomalaisen virsikirjan virsiä. 

-Monissa Ruotsin kirkon suomenkielisissä virsissä 
on sointumerkinnät. Ne kertovat virsien laulelmal-
lisuudesta. Kirjaan on otettu mukaan mm. Pekka 
Simojoen ja Anna-Mari Kaskisen sävelmiä.

Rehumäki uskaltautuu ennustamaan, että suo-
malaisten seuraava uudistettu virsikirja muistuttaa 
paljon rakkaiden naapureidemme virsikirjaa.

< Pekka Rehumäki esittelee Ruotsin kirkon suomalaista virsikirjaa. 700 virttä on käännetty Ruotsin kirkon 
   virsikirjasta ja lopussa on lisäyksenä 49 perinteistä suomalaista virttä sekä suomeksi että ruotsiksi.

Naapurit tekivät 
rennomman virsikirjan

Keskustan seurakuntatalossa (Isokatu 17) on tilai-
suus tutustua ensi sunnuntaina 12.2. klo 15 siihen, 
millaisia virsiä ruotsinsuomalaiset veisaavat.

Niiden pariin johdattelevat kanttori Raimo Paaso 
ja Tuomiokirkkokuoro johtajanaan Anna-Maria Pie-
tiläinen. Laulujen lomassa Pekka Rehumäki kertoo 
Anders Frostensonista, Ruotsin rakastetuimmasta 
virsirunoilijasta. Hänen tunnetuin virtensä on Ju-
malan rakkaus on kuin meren aava.

Rehumäki kuvailee virsien laulamista hengellisen 
elämän hoitamiseksi.

-Jos laulunlahja kiellettäisiin, olisimme invalideja. 
Laulaminen on aina mukavaa.

RIITTA HIRVOnEn

KAIKEnIKäISTEn 
KOHTAAmInEn 

Heinäpään seurakuntatalossa, 
Aleksanterinkatu 71, su 12.2. 
klo 16. Aiheena ansaitsema-
ton armo, puhujana Miika 
Peuhkuri. Tilaisuuden jär-
jestää Kansanlähetys.

USKOn PERUSASIOITA

Keskustelupiiri Hyvä Kysy-
mys aloittaa Heinätorin seu-
rakuntatalossa, Aleksante-
rinkatu 71, ke 15.2. klo 18. 
Keskustelupiirissä käsitellään 
lyhyen alustuksen jälkeen 
uskon perusasioita. Muka-
na diakoniatyöntekijä Kirsi 
Karppinen ja pastori Anna-
Mari Heikkinen

LIITY PYHäKOULUTIImIIn

Tule mukaan Oulun tuo-
miokirkkoseurakunnan py-
häkoulutiimiin. Aloitamme 
projekti- ja periodipyhäkou-
lutyön. Etsimme vapaaehtoi-
sia, jotka voisivat osallistua 
pyhäkoulutiimimme työ-
hön. Pyhäkoulutyö ei edel-
lytä jokaviikkoista sitoutu-
mista. Lisätietoja antavat 
lastenohjaaja Outi Metsik-
kö, p. 050 521 3380 tai pas-
tori Anna-Mari Heikkinen, 
p. 040 575 2718.

KUVIA nAmIBIASTA

Karjasillan diakonia- ja lä-
hetyspiiri ma 13.2. klo 18. 
Irmeli Aho-Still ja Mart-
ti Still kertovat ja näyttävät 
kuvia Namibian kirkon ra-
kentamisesta.

YKSInHUOLTAJIEn 
HIIHTOLOmALEIRI

Tule mukaan Rokualle 6.-
9.3. Ohjelmassa ulkoilua, 
hiihtoa, mäenlaskua, askar-
telua ja mukavaa yhdessäoloa. 
Leirin hinta: aikuiset 45,40 e, 
lapset (4-15 -v.) 22,70 e, alle 
4-v. ilmaiseksi. Hinta sisältää 
matkat, majoitukset, ruokai-
lun ja vakuutuksen srk:n jä-

senille. Leirillä mukana dia-
koniatyöntekijät Päivi Moi-
lanen ja Anne Kellokumpu. 
Ilmoittautumiset Diakonia-
keskukseen 17.2. mennessä, 
p. 3161 321.

KIRJALLISUUSPIIRI 

Keskustelemme Riitta Jalosen 
ja Kristiina Louhen Finlandia 
junior- palkinnon saaneesta 
Tyttö ja Naakkapuu -kirjasta 
ja Kirsti Kunnaksen Tapah-
tui Tiitäisen maassa -kirjasta 
22.2. klo 18 Karjasillan kir-
kolla, Nokelantie 39.

TYöTTömIEn LEIRI 

Rokualla 27.2.-2.3. Leiri on 
suunnattu Tuiran seurakun-
nan jäsenille. Leirin hinta 17 
e. sis kuljetuksen, täysihoi-
don ja leirivakuutuksen. Il-
moittautuminen 17.2. men-
nessä diakoniakeskukseen, 
p. 3161321. Lisätietoja lei-
ristä: diakoni Riku-Matti 
Järvi, p. 040 5747 149, dia-
konissa Kaisa Plomp, p. 040 
751 0064. 

PARISUHdELEIRI

Tuiran seurakunnan pari-
suhdeaiheinen perheleiri Mi-
tä pesän pehmikkeeksi? Ro-
kuan leirikeskuksessa Uta-
järvellä 24.-26.2. Viikonlo-
pun aikana leikimme, hil-
jennymme ja lepäämme kes-
kellä talvista luontoa. Hin-
ta aikuiselta 41 euroa sisäl-
tää kuljetuksen ja täyshoi-
don, 4-18-vuotiailta 27 eu-
roa (sisaralennus 25%), alle 
4-vuotiaat pääsevät aikuisen 
seurassa ilmaiseksi. 

Lähdemme bussilla mat-
kaan perjantaina 24.2. klo 17 
Tuiran kirkolta ja palaamme 
samaan paikkaan sunnuntaina 
noin klo 15. Leirin vetäjinä 
ovat lastenohjaajat Terttu 
Aakko ja Teija Kokko sekä 
pastori Stiven Naatus. Myös 
parisuhdeprojektin vetäjä 
Johanna Kerola vierailee 
luonamme. Ilmoittautumi-
nen kristillisen kasvatuksen 

toimistoon, p. 3161 347 pe 
10.2. mennessä. 

ELäKELäISTEn SEURAT 

Pyhän Luukkaan kappelissa, 
Yliopistokatu 7, to 16.2. klo 
13. Seuroissa mukana pas-
torit Petteri Tuulos ja Risto 
Tuominen sekä Normaali-
koulun perusasteen 0-6 -
luokkien oppilaskuoro, joh-
tajanaan opettaja Kirsti Kar-
humaa sekä diakoniatyönte-
kijät Päivi Moilanen ja Eeva 
Mertaniemi.

Linja-autokuljetus kiertää 
seuraavasti Tuiran seura-
kunnan alueella: klo 11.45 
Kuivasjärvi, Raitotie, Teron 
pysäkki, klo 11.55 Patenie-
men kirkko, klo 12 Palokan 
Palvelukeskus, klo 12.10 
Rajakylän seurakuntakoti, 
klo 12.15 Koskelan seura-
kuntakoti, klo 12.20 Koske-
lan palvelukeskus, klo 12.25 
Alppilan pysäkki, klo 12.35 
Kangastien Palvelukeskus, 
klo 12.40 Tuiran kirkko, 
klo 12.45 Hiidentien pää-
tepysäkki, klo 12.55 Pyhän 
Luukkaan kappeli.

Seurat päättyvät yhteiseen 
kahvihetkeen n. 14.30, jonka 
jälkeen paluukuljetus. Jär-
jestää Tuiran seurakunnan 
diakoniatyö.

YSTäVänPäIVän 
LAULUTILAISUUS

Hintan seurakuntatalolla 
ti 14.2. klo 18. Ohjelmassa 
yksinlaulua Jorma Kärnä, 
puhe Ilkka Mäkinen, kant-
torina Talvikki Attila-Peko-
nen. Lauletaan virsiä lapsuu-
desta vanhuuteen. Kahvit ja 
sydänpiparit. Tuotto Yhteis-
vastuukeräykselle.

KAnTTOREIdEn 
KOnSERTTI

Tuiran seurakunnan kant-
toreiden ja kanttoriharjoit-
telijoiden järjestämä Yhteis-
vastuukonsertti Pyhän Luuk-
kaan kappelissa 10.2. klo 20. 
Luvassa  kuorolaulua, yksin-

laulua, urkumusiikkia, viulu-
musiikkia ja improvisaatio-
ta. Musiikkia esittävät Tuiran 
seurakunnan kanttorit Heik-
ki Jämsä, Lauri-Kalle Kallun-
ki, Tommi Hekkala, Raakel 
Pöyhtäri ja Sanna Leppänie-
mi sekä kanttoriharjoitteli-
jat Laura Kumpula ja Emilia 
Heikkilä. Vapaa pääsy, ohjel-
ma 5e/3e, ohjelmatulot Yh-
teisvastuukeräykselle. 

PERHELEIRI

Oulujoen seurakunnan per-
heleiri Rokualla 3.-5.3. Lei-
rin hinta; aikuiset 32 e, lap-
set 4-14 -vuotiaat 20 e ja alle 
4 -vuotiaat ilmaiseksi. Hin-
ta sisältää matkat, majoituk-
sen täysihoidolla ja vakuu-
tuksen (Oulun ev.lut. seu-
rakuntien jäsenille). Leiril-
lä mukana ovat Pentti Kor-
tesluoma, Anne Pöykiö, Anu 
Fedotoff ja Ulla-Maija Ruot-
salainen. Ilmoittautuminen 
Oulujoen kirkkoherranviras-
toon, p. 5313 513 ma 20.2. 
mennessä.

HETKI nAISILLE

Oma hetki sinulle nainen Pa-
teniemen kirkossa to 16.2. 

klo 18.30-19.30. Illan aihe on 
Kohti Jumalaa, kohti ihmis-
tä. Ilta rakentuu teehetkes-
tä, johdatuksesta hiljaisuu-
teen sekä rukoushiljaisuu-
desta ja –lauluista. Mukaan 
sinua kutsuvat pastori Tar-
ja Korpela ja diakoniatyön-
tekijä Raili Toppinen

nAISTEn RYHmä 

Öbergin talon (Kirkkokatu 5) 
alakerran kokoushuoneessa 
päihdeongelman kanssa kipui-
leville pe 10.2. klo 13. 

LäHdE LUmILInnAAn

Perheretki Kemin lumilinnaan 
lauantaina 4.3. Käymme pi-
kaisen ostosreissun Haapa-
rannassa, tutustumme Ke-
min kirkkoon ja Lumilin-
naan. Huom! Alle 9-vuoti-
aat lapset vain vanhempien 
mukana. Tarkempaa tietoa 
ensi viikon lehdessä.

Ilmoittautumiset viimeis-
tään 17.2. yhteisen seurakun-
tapalvelun toimistoon, p. 
3161 347 klo 9-16. Lisätietoja: 
Katja Ylitalo, p. 040 8315 932 
tai Tarja Räkköläinen, p. 044 
7031 659.

RI
IT

TA
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n
En

Veisuu jatkuu
 

Pidetty Virsikirja kannesta kanteen –lauluil-
ta kutsuu virsien ystäviä jo kolmannen ker-
ran sunnuntaina 12.2. klo 18 Pyhän Andreaan 
kirkkoon Kaakkurissa, Kaakkurinraitti, Sulka-
kuja 8. Virsien aihealueena on tällä kertaa Py-
häinpäivä - Jumalan sana.

Laulattajina ovat kanttori Riitta Piippo ja 
kanttoriharjoittelija Taru Pisto.

-Illat ovat olleet yllättävän suosittuja, ensimmäi-
sellä kerrallakin oli kolmisenkymmentä ihmistä 
laulamassa, Karjasillan kanttori Juha Soranta 
kertoo. Kaikki ovat tervetulleita, laulutaito ei 
ole edellytys. Ainoastaan halu laulaa on.
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n U O R E T

Kastellin kirkko Töllintie 38
Nuorten palveluryhmä to 16.2. klo 18.
Pyhän Andreaan kirkko Sulkakuja 8
Nuorten ilta ti 14.2. klo 18.
Heikkilänkankaan seurakuntakoti Kyytipojantie 2
Nuorten avoimet ovet ti klo 19-21.
Hintan seurakuntatalo Hintantie 89
Nuorten avoimet ovet ma klo 19-21.
Saarelan seurakuntakoti Poolakuja 1
Nuorten avoimet ovet to klo 19-21.
Sanginsuun seurakuntakoti Sanginsuuntie 59
Nuorten avoimet ovet to klo 19-21.
Talvikankaan monitoimitalo Tuiskutie
Nuorten avoimet ovet ma klo 17-21.
Öberg Kirkkokatu 5
Nuortenilta ke klo 19, pelejä, lauluja, jutustelua, hiljentymistä.

Raamis ja ruxa to 9.2. klo 18 Tuiran kirkolla nuorisotoimistolla.
Nuorten yökahvila pe 10.2. klo 20-23 Toppilan Monipalvelukes-
kuksessa.
Yökahvilat kerran kuussa perjantaisin klo 20:
Hintan seurakuntatalolla 10.2., 3.3., 7.4. ja 5.5., Myllyojan seura-
kuntatalolla 3.2., 10.3., 28.4. ja 19.5., Talvikankaan monitoimita-
lolla 24.2., 24.3., 21.4. ja 12.5. Tarkempia tietoja avoimista ovista ja 
yökahviloista Jouni Heikinheimolta, p. 040 737 9643. 

Tiedätkö, että ”ihmisellä ei ole viimeistä käyttöpäivää”. 
Tiedätkös, mitä tarkoittaa ”Varoitus, sydämellisiä ihmisiä!” Nuorten 
aikuisten illassa to 23.2. klo 19-21 saat vastauksen näihinkin kysy-
myksiin. Kokoonnumme Heinätorin seurakuntatalolla, Aleksante-
rinkatu 71. Vieraana nuorisotyönohjaaja Maire ”Mono” Kuoppala. 
Mukana menossa myös pastori Juha ”Vähis” Vähäkangas. Aloi-
tamme alkuhartaudella kirkossa, ja sen jälkeen siirrymme alasaliin 
kahvittelemaan ja keskustelemaan päivän teemasta.

Y H T E I n E n  d I A K O n I A

Kehitysvammaistyö
Nuortenilta pe 10.2. klo 18-20 Kirkkokatu 5:ssä.
Keskustelukerho ti 14.2. klo 17-18.30 Heinätorin seurakuntatalossa, 
Aleksanterinkatu 71.
Varttuneiden porinapiiri ti 14.2. klo 13.15-14.15 Heinätorin seurakunta-
talossa, Aleksanterinkatu 71.
Talvileiri 17.-19.3. Rokualla. Ilmoittautumiset 28.2.mennessä diakonia-
keskukseen puh. 3161 321 lisätietoja Christa Moilaselta.

Kuulovammaistyö
Kuurojen lähetyspiiri ma 13.2. klo 17.30 Koskitie 19:ssä.
Lasten paikka –askartelua ja muuta mukavaa lapsille ma 13.2. klo17.30 
Koskitie 19:ssä.

Näkövammaistyö
Näkövammaisten kerho ke 15.2. klo 13-14.30 Isokatu 17, alasalissa.
Raamattu- ja keskustelupiiri to16.2. klo 13-14.30 Kirkkokatu 5, alaker-
rassa. 
Kevätleiri 24.-26.3. Rokualla. Ilmoittautumiset 9.3. mennessä diakonia-
keskukseen puh. 3161 321 tai Kerttu / Paula puh. 3161 322.

Päihdetyö
Naistenryhmä pe 10.2. klo 13 Kirkkokatu 5, alakerrassa.
Tavoiteryhmä ma 13.2. klo 14.30 kirkkokatu 5, alakerta.
Raamattupiiri ti 14.2. klo 13 Kirkkokatu 5:ssä, 3.krs.
Naistenryhmä pe 17.2. klo 13 Kirkkokatu 5, alakerrassa. 

Diakoniakeskus avoinna
ma, ti, to ja pe klo 9-16 ja ke klo 12-16.

Rauhan Tervehdys on mahdollista saada äänilehtenä.  
Tiedustelut p. 3161 321 tai 3161 322.

T H E  I n T E R n AT I O n A L  w O R K  I n  O U L U
K A n S A I n V ä L I n E n  T Y ö

Holy Communion every Sunday at 3pm at the Chapel of St Luke,  
Yliopistokatu 7. For more information, please contact Patrick 
Dickson, tel. 040 524 2778.
Sudanilaisten arabiankielinen jumalanpalvelus sunnuntaisin 
klo 18 Kaukovainion seurakuntatalossa, Hiirihaukantie 6. 
Kuukauden kolmantena sunnuntaina klo 12 suomenkielinen 
ehtoollisjumalanpalvelus, joka tulkataan arabiaksi. 
Raamattuopetusta ja pyhäkoulu tiistaisin klo 18 Kaukovainion 
seurakuntatalossa.

HALUATKO 
TOImIA nUORTEn PARISSA?

Etsimme seurakuntayhtymän erityisnuorisotyön yökahvilaan lisää 
vapaaehtoisia ohjaajia. Jos olet 18 vuotta täyttänyt ja haluat viet-
tää lauantai-iltoja 13-18 -vuotiaiden nuorten kanssa, ota yhteyttä 
erityisnuorisotyöntekijä Outi Leinoseen, p. 040 574 7118 tai Anja 
Saukkomaahan, p. 040 574 7119, niin kerromme Sinulle yökahvi-
latoiminnastamme lisää ja koulutamme Sinut tehtävään.

Miksi osallistun 
Yhteisvastuukeräykseen?

Aila Knihtilä, 
musiikinopettaja, 

laulajatar

”En voi olla osallistumatta. Sehän 
on kansalaisvelvollisuus. Varat 
menevät tänä vuonna vanhusten 
hyväksi, ja se on aivan erityisen 
hyvä kohde.

Kun katson kaupoissa tai liiken-
teessä vanhoja ihmisiä, sisälläni lii-
kahtaa jotakin: onko heillä kaikki 
hyvin, sujuuko heidän arkensa. 
Vanhukset ansaitsevat enemmän 
kuin vain minimin. Heille kuuluu 
arvostus ja arvokas kohtelu. 

Pahinta on, jos vanhus jää 
yksin eikä kukaan katso hänen 
peräänsä.”

matti Partanen, 
musiikkiterapeutti

”Olen innokas osallistumaan 

Yhteisvastuukeräykseen, kun lipas-
kerääjä osuus kohdalle. Annan 
rahani riemurinnoin. Vaivatonta 
auttamista.

Yhteisvastuukeräys muistuttaa, 
että meidän, joilla on, pitää antaa 
niille, joilla ei ole. Minullakin kyllä 
on varmasti varaa antaa, mutta en 
tahdo saada aikaiseksi osallistua 
– en vaivaudu. ”

Henna Ylilauri, 
yrittäjä, miss-Suomi 

perintöprinsessa 2004

”Antamisesta saa kivan mielen. 
Yhteisvastuukeräys menee hyvään 
tarkoitukseen. Kun antaa itselle 
sopivan summan, en usko, että se 
on omasta pois.”

Tapio Karjalainen, 
maakuntaneuvos

”Olemme yleensä osallistuneet 
Yhteisvastuukeräykseen, kun kerääjä 
on kohdalle sattunut. Yv-keräys on 
instituutio. Sillä on pitkä perinne ja 
oma asemansa. Kansallisesti ja kan-
sainvälisesti merkittävä keräys.

Vanhustenhoidon ongelmat 
tulivat henkilökohtaisesti esille, 
kun huolehdin nyt edesmenneistä 
vanhemmistani. Vanhustenhuol-
lossa on monenlaisia puutteita, 
esimerkiksi resurssipula.” 

Oikaisu
Yhteisvastuukeräyksen valtakunnalli-
nen keräystulos oli viime vuonna 4 706 
493,16 euroa eikä 717 159 euroa niin 
kuin Rauhan Tervehdyksessä virheel-
lisesti viime viikolla kerrottiin.

KUTSU
10-SYNTTÄREILLE
(Vuonna 1996 syntyneet)

Kutsumme Sinut ja perheesi perhekirkkoon 
ja 10-synttäreille su 12.2.  klo 12.

Hintan seurakuntakodille, Hintantie 89 
Pyhän Tuomaan kirkolle, Mielikintie 3
Pyhän Andreaan kirkolle, Kaakurinraitti, Sulkakuja 8
Heinäpään seurakuntatalolle, Aleksanterinkatu 71.

Mukavaa ohjelmaa! Synttäritarjoilu!

Oulun ev.- lut. seurakunnat

Liisa Toivonen, näyttelijä, 
draaman ja teatterin 

opettaja, ohjaaja

”Olen pahoillani siitä, että Oulun 
seurakunnat lopetti tärkeän Saa-
pas-toiminnan muutama vuosi sit-
ten, mutta lupaan laittaa roposeni 
Yhteisvastuukeräykseen, koska työ 
vanhusten eteen on tärkeää.

Kulttuurimme ei tarpeeksi arvosta 
ja kunnioita ikää. Vanhuksissa on 
paljon viisautta, tietoa ja taitoa. 
Heistä saa rakkautta.”

RIITTA HIRVOnEn

Kaksi kappalaista virkaan Karjasillalla
Karjasillalla on juhlapäivä sun-
nuntaina 12.2. Lääninrovasti Han-
nu Ojalehto toimittaa Karjasillan 
kirkossa klo 10 messun sekä Liisa 
Karkulehdon ja Satu Saarisen kap-
palaisen virkaan asettamisen. Mes-
sun jälkeen on juhlakahvit seura-
kuntasalissa.

Messussa saarnaa Liisa Karkulehto 
ja avustaa Satu Saarinen. Urkurina 
on Riitta Piippo ja kanttorina sekä 
Karjasillan ja Kastellin kirkkokuo-
rojen johtajana Ilkka Järviö.

Virkaan asettamisessa läänin-
rovasti Hannu Ojalehtoa avusta-
vat kirkkoherra Juhani Lavanko, 
oppilaitospastori Katariina Pitkä-
nen, lähetyssihteeri Anna-Leena 
Häkkinen, Kastellin alueneuvoston 

puheenjohtaja Jyrki Ristiluoma ja 
Karjasillan alueneuvoston jäsen 
Pekka Mikkola. Notaarina toimii 

seurakuntapastori Juha Vähä-
kangas. 

Satu SaarinenLiisa Karkulehto
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R A d I O - O H J E L m AT

Su 12.2. klo 10 messu Karjasillan kirkosta se-
kä Liisa Karkulehdon ja Satu Saarisen kappa-
laisen virkaan asettaminen, toimittaa läänin-
rovasti Hannu Ojalehto. Saarna Liisa Karku-
lehto, avustaa Satu Saarinen, urkurina Riitta 
Piippo, kanttorina Ilkka Järviö. Karjasillan ja 

Kastellin kirkkokuoro. Virret: 111: 1-3,6-7, 726, 444, 525, 452, 
228, 339: 1-2 ja 536: 1,5.
Su 12.2. klo 11.25 radiopyhäkoulun pitää lastenohjaaja Kirsi 
Isola aiheesta Ystävät.
Erilainen iltapäivä ma-pe klo 15-17: Ke 15.2. klo 16.15 Kotiin-
päin -projektista kertoo projektityöntekijä Johanna Kerola. 
To 16.2. klo 16.15 Pyhästä arkeen -sarjassa kuullaan ajatuk-
sia armosta.

 
Su 12.2. klo 9.45 radiopyhäkoulun pitää las-
tenohjaaja Kirsi Isola aiheesta Ystävät.
Su 12.2. klo 10 messu Pattijoen kirkosta. 
Messun jälkeen Etappiuusinnassa puhutaan 
rippikoulusta ja kuunnellaan musiikkia suo-

situlta Tilkkutäkki-levyltä. Haastateltavana on vs. nuorisotyön-
ohjaaja Hanne Ruotsalainen Nivalasta. Ohjelman toimittaa Lai-
la Korkiakoski.
Ma 13.2. klo 17.05 Etapilla on aiheena lähetystyöhön valmis-
tautuminen. Haastateltavana on pastori Kirsi Hiltunen Oulus-
ta. Ohjelman toimittaa Merja Laaksamo.
 
Radio-ohjelmien palautesähköposti merja.laaksamo@evl.fi

Hiihtolomaleirit
Juuman leirikeskus:
3.-6.3. 4.-6.lk. Jonne Takaeilola, p. 040 730 4118 
ja Jukka Moilanen, p. 040 506 0315. 
9.-12.3. yli 14-v. Jouni Heikinheimo, p. 040 737 9643 
ja Jukka Kärkkäinen, p. 040 574 7183.

Rokuan leirikeskus:
6.-8.3. 1.-3.lk. Terhi-Liisa Sutinen, p. 040 724 5446 
ja Matti Ketola, p. 040 574 7069.
8.-10.3. 1.-3.lk. Esa Harju, p. 040 575 2713 
ja Paula Rosbacka, p.040 574 7169.
10.-12.3. perheleiri, Sari Meriläinen, p. 040 558 3294 
ja Niilo Pesonen, p. 040 574 7083.

Ilmoittautumiset yhteisen seurakuntapalvelun toimistoon 
16.2. mennessä, p. 316 1347 ma-pe klo 9-16. 

Tiedustelut leireistä leirien vetäjiltä. 

Järjestää: Oulun ev.-lut. seurakunnat.

Sururyhmä 
itsemurhan kautta 

läheisensä menettäneille

LOmALEIRI
isille ja pojille Juumassa 24.-26.3.

Kahden lapsen äiti 
Reeta Viljamaa laulaa 
Tuiran seurakunnan 
nuortenkuorossa 
kolmatta vuotta. 
Turusta kotoisin oleva 
Reeta on aloittanut 
kuoroharrastuksen 
seurakunnan lapsi- ja 
nuorisokuorossa ennen 
kuin osasi edes lukea.

R eeta Viljamaan elämässä 
kuorolla on suuri merkitys: 
-En voi elää ilman kuoroa. 

Se on elämäntapa, olen aina laula-
nut. Laulaminen ja yhdessä teke-
minen antaa Reetalle voimia elä-
mään: -Jos harjoituksiin tulo es-
tyy, se on itseltä pois.

Ouluun muuttaessa Reetalla oli 
suuria elämänmuutoksia edessä: hän 
oli avioitunut, muuttanut uudelle 
paikkakunnalle, aloittanut uudes-
sa työpaikassa ja alkanut odottaa 
esikoistaan.

-Kuulin Tuiran seurakunnan 
kuorosta ja ajattelin, että jos siihen 

KUOROmUSIIKISTA VOImIA ARKEEn

Tuiran seurakunnan nuortenkuoro 
valmistautuu kansanlaulujen iltaan

pääsen, selviän näistä muutoksista, 
Reeta kertoo.

Uudet laulajat ovat 
tervetulleita

Tuiran seurakunnan nuorten-
kuorossa laulaa 18-35 -vuotiaita 
opiskelijoita, perheenäitejä, ja 
työssä käyviä. Kuoro laulaa Lauri-
Kalle Kallungin johdolla lähinnä 
hengellistä musiikkia mutta myös 
kansanlauluja. 

Kuoron pääasiallisena tehtävänä 
on avustaa Tuiran seurakunnan ju-
malanpalveluksissa, mutta se pitää 
myös omia iltamusiikkituokioita 
muutamia kertoja vuodessa. Laulu-
matkoja kuoro on tehnyt muun mu-
assa Kuusamoon ja Reisjärvelle.

Nuoret ihmiset menevät ja tulevat, 
lähtevät opiskelemaan ja vaihtavat 
paikkakuntaa. Tämä näkyy myös 
kuorossa, kun laulajat vaihtuvat 
jonkin verran joka vuosi. Kuoroon 
otetaankin mielellään mukaan uu-
sia laulajia. Koelauluja järjestetään 
joka syksy ja kevät.

Kuorossa ei sooloilla
Reeta on oppinut paljon kuo-

rossa laulamisesta, mutta haasteita 

riittää edelleen. 
-Kuorolaulun haasteena on oppia 

laulamaan osana kokonaisuutta. Kuo-
rossahan kukaan ei voi sooloilla.

Kuorolaulussa Reetan mielestä 
helpottavaa on se, että päävastuu 
on johtajalla: -Riittää kun huolehtii 
itsestään, kuuntelee muita ja seu-
raa johtoa.

mARI HIETAnEn JA SAARA JUnES

”Oi puhalla tuuli” - 
kansanlaulujen ilta

Tuiran seurakunnan nuor-
tenkuoro laulaa kansanlau-
luja Pyhän Tuomaan kirkon 
seurakuntasalissa perjantai-
na 17. helmikuuta kello 20. 
Illassa kuullaan sekakuo-
rolle ja pianolle sovitettuja 
kansanlaulupohjaisia laulu-
ja. Kuoroa johtaa kanttori 
Lauri-Kalle Kallunki, ja pia-
noa soittaa kanttori Raakel 
Pöyhtäri. Tilaisuuteen on va-
paa pääsy. Ohjelmasta saa-
tavat tulot menevät Yhteis-
vastuukeräykseen. 

Itsemurhan kautta läheisensä me-
nettäneet ovat saaneet viime vuosi-
na hyviä kokemuksia ja vertaistu-
kea keskusteluryhmistä. Ryhmissä 
on jaettu oman elämän menetys-
tä luottamuksellisesti ja käyty läpi 
omia ajatuksia ja tunteita. Yhdes-
sä on etsitty selviytymiskeinoja ja 
eteenpäin auttavia näkökulmia.

Seuraava itsemurhan lähipiirissään 
kokeneiden keskusteluryhmä alkaa 
tiistaina 4.4. klo 18 Oulun kriisikes-
kuksessa. Ryhmään voi ilmoittautua 
5.3. mennessä sairaalapastori Juha 
Kyllöselle numeroon 040 5797 807. 
Ryhmän vetäjinä toimivat psyko-
terapeutti Sirkka Viitala ja sairaa-
lapastori Juha Kyllönen.

Sururyhmän toiminnasta vastaa 
Oulun Kriisikeskus yhdessä Oulun 
ev.-lut. seurakuntien sairaalasie-
lunhoidon kanssa.

Ryhmään voi hakeutua vapaasti 
kotikunnasta riippumatta. Ryhmä  
kokoontuu kuutena peräkkäisenä 
tiistaina, ja ryhmään tullessaan sitou-
tuu samalla ryhmän toimintaan. 
Osallistuminen on maksutonta.

Ryhmästä on eniten hyötyä sil-
loin, kun läheisen kuolemasta on 
aikaa vähintään kolme kuukautta. 
Mitään takarajaa osallistumiselle 
ei ole, sillä toisaalta kipeän asian 
käsittelyyn voi olla tarvetta vielä 
vuosienkin päästä.

Ilta rakkaudelle
17.2. klo 18.30 

Kaakkurin koulun aulassa, Pesätie 15 Oulu

Ohjelmassa puhetta parisuhteen keskeisistä kysymyksistä. 
Juontajina ovat Maija ja Hannu Nyman. Illan aikana esiintyvät tenori 

Tuomas Katajala, pianisti Markus Vaara, viulisti Jari Suomalainen 
ja toimittaja Hannu Tarvas. Tilaisuuden lopuksi tarjotaan kahvit 
suolaisen ja makean palan kera. Illan päätteeksi iltamessu Pyhän 

Andreaan kirkossa klo 21. Messun jälkeen on yhdessäoloa ja iltapala.

Osallistumismaksu 20 e (sisältää ohjelman ja tarjoilun kahdelle).
Lippujen myynti: Karjasillan kirkkoherranvirasto (Nokelantie 39), 

Pyhän Andreaan kirkko (Sulkakuja 8), Kaakkurin asukastupa 
(Sarasuontie 5) ja kirjakauppa Biblia (Hallituskatu 27).
Järjestäjät: Karjasillan seurakunta, Mennään eteenpäin 

ja Kaakkurin yhteistyöryhmä.

• Leiri on tarkoitettu isille ja kouluikäisille pojille.
• Ohjelmassa: ulkoilua, pilkkikisat, nikkarointia, iltaohjelmaa, sauno-
mista, nuotiolla istuskelua, sunnuntaiaamuna leirijumalanpalvelus.
• Leirin hinta 31 euroa aikuisilta ja 27 euroa lapsilta.
• Ilmoittautumiset yhteisen seurakuntapalvelun toimistoon, 
p. 3161 347 ma-pe klo 9-16.
• Huom! Jos oma iskä ei pääse, mukaan voi lähteä isoisän 
tai kummisedän kanssa.
• Leiritiedustelut:  Pertti ”Purtsi” Putila, p. 040 506 2883 
tai pertti.putila@evl.fi.
Leirin järjestää: Oulun ev.-lut.seurakunnat/varhaisnuorisotyö.

Oulun ev.-lut. seurakuntien yh-
teinen kirkkovaltuusto päätti, että 
Oulun hautapaikkamaksuihin tu-
lee prosentin korotus maaliskuun 
alusta lukien. Esimerkiksi arkku-
hautapaikka, jonka hallinta-aika 
on 50 vuotta, maksaa oululaisel-
le 419 euroa (aiemmin 415 e). Jos 
hallinta-aika on 25 vuotta, mak-
su on 53 euroa (52). Veteraaneil-
le hautasija on ilmainen.

Uurnapaikka anonyymialueella 25 
vuodeksi maksaa oululaiselle 21,50 
euroa (21). Ulkopaikkakuntalaisten 
maksut ovat suuremmat.

Oulun ev.-lut. seurakuntien 
yhteinen kirkkoneuvosto päätti, 
että Isonkadun ja Asemakadun 
kulmauksessa sijaitseva Vanha 
pappila peruskorjataan homevau-
rioiden takia.

Prosentin 
korotus 

hautapaikka-
maksuihin

Kuorolaiset marraskuisella kävelyretkellä Kiutakönkäällä.
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matti Keskinen teki monenlaista työtä 
ennen kuin seurakunta sai hänet papik-
seen 12 vuotta sitten. Kätilö tosin tiesi 
miehen elämän ensihetkillä, että pappi 
pojasta vielä tulee.
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Papiksi vai ei? Tiina Onnela empii vielä, hakeutuako valmistumisen jälkeen kirkon työhön. 

K eminmaalta kotoisin oleva Tiina 
Onnela on 23-vuotias nuori nainen, 
joka valmistuu lähitulevaisuudessa 
teologiksi Helsingin yliopistosta. Gra-

du on työn alla, ja sivuaineopinnot valmis-
tumassa hyvää vauhtia. Viime maaliskuussa 
hän toimi kuukauden teologiharjoittelijana 
Karjasillan seurakunnassa Oulussa.

-Olen hirveän epävarma vielä, mihin suun-
tautuisin. Ainoastaan se on varmaa, että ei 
minusta opettajaa tule, Tiina kuvailee.

Kirkon työ ei ole hänelle millään taval-
la poissuljettu vaihtoehto, mutta ei se ole 
myöskään itsestäänselvyys.

-Kaikki luulevat, että teologian opiskeli-
jasta tulee väistämättä pappi, vaikka eihän 
se niin ole.

Tiinasta tosin saattaa tullakin pappi. Hän 
oli kesäteologina viime kesänä Sodanky-
län seurakunnassa ja sai hyvän tuntuman 
hommasta.

-Työ oli yllättävän mielenkiintoista, hän 
kertoo.

Tiina Onnelan mielestä yliopiston  pitäisi 
tarjota enemmän käytännön harjoitusta.

-Tietopuolella kyllä pärjää, mutta käytän-
nön työ tuntuu haastavalta, hän miettii.

-Muutenkin opiskelu on niin teoreettis-
ta, että kaipaisin varsinaiselle opiskeluajalle 
enemmän konkreettista toimintaa.

Tiina Onnela on kuitenkin sitä mieltä, 
että teologinen tiedekunta ei ole tuottanut 
pettymystä.

-Ala kiinnosti ja kiinnostaa yhä!

”Kutsu oli niin voimakas, että
en rohjennut epäröidä”

Oululainen seurakuntapastori Raimo Sa-
lonen on hyvä esimerkki siitä, että koskaan 
ei ole myöhäistä vaihtaa uusille urille.

-Minulla on kauppateknikon koulutus 
ja työskentelin aikanaan kaupallisella alalla 
monessa eri tehtävässä. Pikkuhiljaa tuli kui-
tenkin halu pysähtyä ja vaihtaa suuntaa.

Raimo Salonen työskenteli ammatinvaih-
don alkajaisiksi pitkään Oulun seurakun-
tayhtymällä seurakuntamestarina.

Pappien touhuja aikansa seurattuaan hän 
hakeutui avoimeen yliopistoon suorittamaan 
teologian approa työn ohessa.

TIInA VALmISTUU TEOLOgIKSI nUOREnA, RAImO JA mATTI InnOSTUIVAT PAPIKSI AIKAmIEHInä

Kirkon työ kiehtoo 

Teologisia ja sivuaineopintoja kertyi lopulta 
niin paljon, että hänelle aukesi tie teologiseen 
tiedekuntaan ilman pääsykokeita.

Raimo Salonen valmistui 53-vuotiaana 
teologian maisteriksi vuonna 2000. Saman 
vuoden keväänä hänet vihittiin papiksi.

Raimo Salonen sanoo kokeneensa niin 
selvän kutsun papin tehtävään, ettei hän 
rohjennut asiaa epäröidä.

-Kuuntelin sydämeni ääntä, ja lähdin 
liikkeelle, kun tilaisuus tuli, hän selvittää 
mutkattomasti.

Perheen isän Helsingissä kulkeminen oli 
toki raskasta aikaa koko perheelle.

Opinnot eivät olleet Raimon mielestä vai-
keita, vain kreikka, latina ja heprea pistivät 
miehen kunnolla pänttäämään. 

-Seurakuntamestari on työssään niin lähellä 
Jumalan sanan julistamista, että työ pappina 
tuntui sekin hyvin tutulta ja luontevalta.

Kuuden vuoden työskentely pappina on 
osoittanut, että valinta oli oikea.

-Pidän todella tästä työstä.

äiti pojasta
pappia toivoi...

Kiimingissä ja Hailuodossa vs. kirkkoherrana 
työskentelevä Matti Keskinen on klassinen 
tapaus, josta on monet laulutkin tehty. 

-Äitini mukaan jo kätilö oli sanonut, että 
tästä pojasta tulee pappi. 50 vuotta meni en-
nen kuin lapsuuden profetia tuli todeksi.

Keskisellä on myös kauppatieteen mais-
terin paperit, ja papiksi hän hakeutui kes-

ILmOITA RAUHAn 
TERVEHdYKSESSä!

Valtakunnallinen ilmoitusmyynti
Kotimaa-yhtiöt/

Sirkka-Liisa Hänninen,
p. (09) 4155 2296

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Paikallinen ilmoitusmyynti:
Maire Laakso, p. (017) 361 6243
maire.laakso@dnainternet.net
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O ulun hiippakunta järjesti viime 
keväänä ensimmäistä kertaa val-
mennuskurssin teologiseen tiede-

kuntaan. Näin haluttiin madaltaa kynnystä 
hakeutua opiskelemaan alaa.

Rohkaisevan tuloksen seurauksena 
valmennuskurssi järjestetään myös ensi 
keväänä 3.-4.5.Oulun hiippakunnan tuo-
miokapitulin koulutussalissa. Valmennus-
kurssilla käsitellään sekä Joensuun että 
Helsingin  yliopiston pääsykoekirjat.

- Samalla kurssi toimii ensimmäisenä 
ja varhaisena etappina teologin koulu-
tuspolussa. Tietysti toivomme, että kurs-
silta teologiseen päässeet suunnistavat 
valmistuttuaan papin tehtäviin Oulun 
hiippakuntaan, hiippakuntasihteeri Pek-
ka Asikainen kertoo.

Viime kevään valmennuskurssille osal-
listui 20 henkilöä, joista useat pääsivät 
opiskelemaan Joensuun tai Helsingin 
yliopistoon teologiaa.

HIIPPAKUnTA JäRJESTää TAAS SUOSIOTA SAAnEEn VALmEnnUSKURSSIn

Motivaatio on paras apu teologian 
opiskelijalle

- Saimme jälkikäteen sellaista palautet-
ta, että valmennuskurssi antoi virikkeitä 
ja innostusta teologian opiskeluun. Opis-
kelupaikan varmistamiseksi tärkeimpänä 
asiana on opiskelijan oma motivaatio, jota 
valmennuskurssi tukee tiedollisesti, Asikai-
nen muistuttaa.

Papiksi ei
lueta etänä

Käytännössä teologian maisterin tutkin-
non opiskelu ei ole mahdollista etäopintoina 
tällä hetkellä.

-Tutkinnossa on yhä enenevässä määrin 
kursseja, joilla on läsnäolovelvollisuus, kertoo 
opintoneuvoja Sinikka Silfverberg Helsingin 
yliopiston teologisesta tiedekunnasta.

Osan kursseista voi suorittaa kirjatentteinä 
ja kirjallisina töinä,  ja joillakin kursseilla on 
verkko-opintomahdollisuus.

-On myös kursseja,  joita ei voi suorittaa 
muutoin kuin olemalla paikalla.

Avoimessa päntätään
tasaiseen tahtiin

Oulun yliopiston avoimessa yliopistossa 
opiskelijamäärät yleisen teologian puolella 
ovat pysyneet viimeisen viiden vuoden ai-
kana tasaisina.

Lukuvuonna 2004-2005 teologian pe-
rusopintoja luki avoimessa 55 opiskelijaa 
ja aineopintoja 34 opiskelijaa.

Iso notkahdus näkyy tilastoissa vuosien 
2002 ja 2003 luvuissa, jolloin perusopintojen 
opiskelijoiden määrä putosi 104 opiskelijasta 
46 opiskelijaan.

-Tuolloin Diakonia-ammattikorkeakoulu 
siirtyi kokonaan omaan opetukseen, kertoo 
humanististen aineiden  suunnittelija Tari 
Koskinen.

Aiemmin Diakin opiskelijat hankkivat 
10 opintoviikkoa avoimen yliopiston jär-
jestämällä opetuksella.

Tutkintouudistuksen jälkeen eli tämän 
lukuvuoden aikana perusopintojen pa-
rissa ahertaa kaikkiaan 36 opiskelijaa ja 
aineopintojen parissa 32 opiskelijaa.

Osa opiskelijoista on tulevia opettajia, 
jotka hankkivat pätevyyden uskonnon-
opettajaksi.

Ilman pääsykokeita voi Helsingin yli-
opistoon hakeutua lukemaan teologiaa, 
jos on suoritettuna yleisen teologian pe-
rus- ja aineopinnot vähintään arvosanalla 
hyvät tiedot. Lisäksi täytyy olla toisen ai-
neen perusopintokokonaisuus tai riittävä 
määrä  Helsingin yliopiston teologisen 
tiedekunnan tutkintoon sisällytettävissä 
olevia aineopintoja tai klassisten kielten 
opintoja.

SATU KREIVI-PALOSAARI 

Oulun seudulla ei podeta vielä varsinaista 
pappispulaa.

-Virkoja vapautuu tasaiseen tahtiin, 
mutta niitä myös täytetään tasaiseen tah-
tiin. Tilanne on vaikein syrjäisemmissä 
seurakunnissa, kertoo tuomiokapitulin  
vs. notaari Helena Paalanne.

Esimerkiksi Kolarin seurakunta on tällä 
hetkellä kokonaan vailla vakituista pappia. 
Sen sijaan Oulun seurakunnissa tilanne on 

Oulun seutu kiinnostaa nuoria pappeja
Paalanteen mukaan kääntymässä samantyyp-
piseen suuntaan kuin Helsingin hiippakunnas-
sa. Nuoret papit ovat kiinnostuneet tulemaan 
töihin Oulun seudulle, virkoja on paljon ja 
myös liikkuvuus viroissa on suurta.

- Oulun seudulla on siis pätkätyötä tarjolla, 
mutta vakituisia virkoja on vaikea saada.

Paalanne uskoo, että pappispula iskee 
Oulun hiippakuntaan  5-10 vuoden sisäl-
lä, kun suurten ikäluokkien eläköityminen Seurakuntapastori Raimo Salonen sai niin 

väkevän kutsun sananjulistajaksi, että muu 
ei auttanut, kuin lähteä liikkeelle.
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Uteliaisuus muuttui innostukseksi
M oni ihminen on kuullut Marja-Liisa 

”Maisa” Hautamäen joskus tokai-
sevan, että ”On se hyvä, että Jumala 

varjeli minua papin ammatilta. Ei tarvitse 
vastata niin vaikeisiin kysymyksiin.”

Nyt näyttää siltä, että ”varjelus” olisi siinä 
suhteessa  vähenemään päin. Maisa opiske-
lee avoimessa yliopistossa yleisen teologian 
aineopintoja.

- Kun aloitin appron opiskelun syksyllä 
2004 olin vain utelias. Aika pian uteliaisuus 
muuttui innostukseksi.

Nyt hän miettii, jatkaako teologian opintoja 
Helsingin tai Joensuun yliopistossa.

Koska hänellä on aiempia yliopisto-opin-
toja takana, voi väylä teologiseen aueta jo 
niiden perusteella.

-Minä en kerta kaikkiaan tiedä!, hän 
puuskahtaa.

-Tietysti paras vaihtoehto on opiskella 
Oulussa, mikäli se tulee mahdolliseksi.

Vaikka päätös jatkamisesta on jossakin 
vaiheessa tehtävä, on hän vielä turvautu-
nut äitinsä lempisanontaan: Luoja tietää 
– vaan ei kerro.

Avoimessa opiskelu on Hautamäen mielestä 
ollut tavattoman innostavaa jo senkin vuoksi, 
että mukana on niin eri-ikäisiä ihmisiä.

- Kirkkohistoriaa lukiessani on tullut mie-
leen, että oikeastaan monet asiat olisi pitänyt 
kirkon työntekijänä jo osata.

20 vuotta diakonissana työskennellyt 
Hautamäki kertoo opiskelun vain vahvis-
taneen ammatti-identiteettiä juuri kirkon 
työntekijänä.

- Olen saanut myös hartauksiini uutta 
syvyyttä, hän iloitsee.

Käytännöllinen teologia ja eksegetiikka 
ovat olleet mieluisia, mutta systemaattinen 

Maisa  kertoo tyytyväisenä, että myös 
työnantaja Limingan seurakunnassa on 
rohkaissut häntä opin tielle.

-Nyt täytyy vain tehdä päätös. (SK-P)

diakonissa maisa Hautamäen ensimmäinen työpaikka oli Oulun tuomiokirkkoseurakunta. 
Tutussa kirkossa on hyvä käydä miettimässä, jatkaako teologian opintoja vain ei.
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ki-iässä, kun suunnitelmiin tuli palvelu-
keskushankkeen perustaminen Toppilaan. 
Hän on toiminut aiemmin muun muassa 
lehtorina, yrittäjänä, elinkeinoasiamiehenä 
ja konsulttina.

- Minä ymmärrän, mitä on elämä seura-
kunnan ulkopuolellakin. Silti papin työssä 
olen hämmästynyt ammattia koskevista 
sitkeistä käsityksistä. Kyllä se vaan yhä on 
niin, että papin kanssa ei olla kavereita, hän 
naurahtaa.

-Ihmiset kuvittelevat, että papilla on jo-
takin jumalallista erikoistietoa, mitä muil-
la ei ole.

Keskinen on toiminut ihmisten autta-
mistehtävissä aiemminkin, ja monesti hän 
myöntää ajatelleensa, että paras apu olisi 
paksu shekkivihko.

-Pappina olen huomannut, että ei se raha 
ratkaiseva asia olekaan.

Seurakuntien työilmapiiri on ollut murrok-
sessa juuri nuorten ja naisten vyöryessä papin 
virkoihin. Lasiseiniä riittää helistäväksi.

-Toisin kuin vaikka pörssiyhtiössä, seura-
kunnassa johtoa saa kritisoida, eikä virasta 
joudu ulos. Asioita nostetaan railakkaasti 
esille, mikä on  hyvä. Kipeätkin asiat voi-
vat olla rakkauden palveluksessa, Keskinen 
kommentoi.

-Seurakuntien palkat eivät ole kaksiset, 
mutta hauskaakin tämä työ on.

 SATU KREIVI-PALOSAARI

teologia tuntunut välillä vaikealta. Helsin-
gin yliopistolta kulkevia luennoitsijoita hän 
kehuu loistaviksi.

-En edes ole paha stressaamaan tenttiä, 
paitsi tietysti sitä seuraavaa...

alkaa olla todellisuutta. Eläköityminen 
tapahtuu luonnollisesti virkarakenteen 
yläpäästä. Pois jää suuri joukko kappa-
laisia ja kirkkoherroja.

-Pappispula koskettanee kipeimmin 
syrjäseutujen seurakuntia. En usko 
pappispulan näkyvän kovin konkreet-
tisesti Oulun seudulla edes sitten kun 
”huonot vuodet” ovat käsillä, Paalanne 
sanoo. (SK-P)
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Hailuoto

9.-15.2.2006

Haukipudas

Kempele

Kiiminki

Liminka

seurakuntaviikko

Kirkkokuoroa ei ole 
to 9.2.
Sanajumalanpalvelus 
su 12.2. klo 10, Pekka 
Kinnunen.
Eläkeliitto ti 14.2. klo 
11.
Päiväkerho ke 15.2. klo 9.30.
Kartanossa kajahtaa ke 15.2. klo 
14. Mistä tunnet sä ystävän -mini-
konsertti Waldek Komurek ja Jari 
Suomalainen.
Musiikkikerho ke 15.2. klo 14.
Perhekahvila to 16.2. klo 9.30.
Kastettu: Veeti Sakari Lepistö.

Sanajumalanpalve-
lus kirkossa su 12.2. 
klo 10, liturgia Nevala, 
saarna Vähäkangas, 
kanttorina Pohjola, 
Lapsikuoro.  
Oulun konservatorion kamarior-
kesteri Con Brion konsertti srk-kes-
kuksessa su 12.2. klo 18, Johtaa Osmo 
Leponiemi. Vapaa pääsy, ohjelma 5 e 
Yhteisvastuukeräykselle.
Diakonia- ja lähetyspiiri Kellon srk-
kodissa ma 13.2. klo 14.
Ystävänpäivän tilaisuus srk-keskuk-
sessa ti 14.2. klo 12.30. FM Markus H. 
Korhonen puhuu aiheesta Ikääntymi-
nen voimavarana - kuinka eri sukupol-
vet kohtaisivat. Kahvitarjoilu ja arvontaa 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Lähetysilta srk-keskuksessa to 16.2. 
klo 18. Lehtori Martti Asunmaa kertoo 
sanoin ja kuvin keskivenäläisen mari-
kansan uskonnollisista oloista.
Rukousilta Kellon srk-kodissa pe 17.2. 
klo 18.30, Heinonen.
Jorma Hynnisen ja Risto Laurialan 
suuri yhteisvastuukonsertti srk-kes-
kuksessa su 19.2. klo 19. Liput 10/7 e 
ennakkoon Kiiminkijoen opiston toi-
mistosta ja kirkkoherranvirastosta.
Kirkkohetki kehitysvammaisille ja 
heidän läheisilleen kirkossa ti 21.2. 
klo 17. Musiikista, näytelmästä ja 
laulusta vastaavat kehitysvammaisten 
pappi Elina Hyvönen, kanttorit Hannu 
Niemelä ja Minna Pohjola, lapsityön-
ohjaaja Outi Palokangas ja diakonissa 
Heli Puuperä. Kirkkohetken jälkeen 
kahvit seurakuntakeskuksessa. 
Musiikkitoimintaa: Seurakunnan 
Lapsikuoron harjoitukset srk-kes-
kuksessa tänään to 9.2. klo 17. 
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
harjoitukset srk-keskuksessa tänään 
to 9.2. klo 18.30.
Nuorten toimintaa: Avoimet ovet 
Kellon srk-kodissa keskiviikkoisin klo 
18-20 ja Martinniemen srk-kodissa  
torstaisin klo 18-20. Nuorten raamis 
Wirkkulassa perjantaisin klo 18.
Diakoniatyöntekijöiden vastaan-
ottoajat. Avustusasioissa ajanvaraus 
diakoniatoimistosta perjantaisin klo 
9-11, puh. 547 2636 tai käymällä 
paikanpäällä os. Kirkkotie 10. Muissa 
asioissa yhteys suoraan oman alueen 
työntekijään: Laila Rantakokko, puh. 

040 866 8319 (Kiiminkijoen poh-
joispuoli lukuun ottamatta Nieme-
läntörmää), Heli Puuperä, puh. 040 
589 8362 (Kiiminkijoen eteläpuoli 
Säästökuopan seutuun saakka sekä 
Niemeläntörmä) tai Helena Seppänen, 
puh. 040 581 9316 (Kello, Kiviniemi, 
Takkuranta ja Kalimenkylä).
Seurakunnan syntymäpäiväterveh-
dyskäytäntö on muuttunut. Tänä 
vuonna 70 vuotta täyttäville järjestetään 
yhteinen juhla. Juhlaan kutsutaan hen-
kilökohtaisesti kirjeellä. Onnitteluad-
ressi postitetaan 75 ja 85 vuotta täyttä-
ville. Mikäli haluatte merkkipäivänänne 
seurakunnan työntekijän käyntiä, ot-
takaa yhteyttä kirkkoherranvirastoon, 
puh. 5471 185 tai suoraan haluamaanne 
työntekijään. 80 ja 90 vuotta täyttäviin 
seurakunnan työntekijä ottaa yhteytä 
ja sopii tervehdyskäynnistä.
Aikuisrippikoulu 4., 9., 11., 16. ja 18.5. 
klo 17.30-20.30. Ilmoittautuminen 
kirkkoherranvirastoon 31.3. mennessä 
p. 5471 185.
Rauhanyhdistyksen toimintaa: Hau-
kipudas: sisarpiiri Lohella tänään to 
9.2. klo 18.30 (nyyttikestit), aiheena 
Miten hoidan itseäni, ompeluseurat 
Sirpa ja Tuomas Holmalla pe 10.2. klo 
18.30, seurat ry:llä su 12.2. klo 17, Eero 
Lahtinen, Mauno Kurunlahti, eläkepii-
ri srk-keskuksen monitoimisalissa ti 
14.2. klo 13. Kello: ompeluseurat ry:llä 
la 10.2. klo 18.30, pyhäkoulut su 12.2. 
klo 12 Orava-Takkuranta Kaltakarilla, 
Takkurannantie 220 ja Hietalanmäki-
Kiviniemi Hirvasniemellä, Kivinie-
menrantatie 48, seurat ry:llä su 12.2. 
klo 17, Esko Vattula, Markku Holma. 
Jokikylä: päiväkerho ry:llä to 9.2. klo 
17.30-19 sekä ke 15.2. klo 17.30-19, 
raamattuluokka isoille ja pienille ry:llä 
pe 10.2. klo 17.30, alueompeluseurat 
Aino ja Olavi Vänttilällä sekä Maria-
Helena ja Markku Laukalla pe 10.2. klo 
18.30, seurakuntapäivät ry:llä su 12.2. 
klo 13, alustus Aarno Sassi.
Kuollut: Veikko Johannes Jämsä 87 v, 
Martti Heikki Inkilä 71 v.
Avioliittoon kuulutettu: Marko Kris-
tian Hoikkaniemi ja Tiina Tellervo 
Hernesniemi.
Kastettu:  Konsta Aarne Alfons Salmu, 
Tommi Aukusti Rehu, Juho Jaakko 
Osvald Hekkanen, Eeli Matias So-
ronen, Jere Aleksis Pentti, Siiri Elise 
Olivia Ryynänen, Mona Jenni Kristiina 
Lotvonen.

Sanajumalanpalvelus 
su 12.2. klo 10 kirkos-
sa. Toim. Riihimäki, 
kantt. Kirkkomäki. 
Miesten lauluryhmä 
laulaa. Rauhanyhdis-
tyksen kirkkopyhä. 
Kirkkokahvit. Kolehti Kempeleen rau-
hanyhdistykselle. Pyhäkoulu kirkossa 
saarnan aikana.
Että jaksaisin ensi viikkoon -messu su 
12.2. klo 17 vanhassa kirkossa (HPE). 
Teemana Miksi kannattaa kuulua kirk-
koon. Mukana yhtye Soiva Siili.
Ry:n seurat su 12.2. klo 17 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa.

Lapsikuorojen harjoituksia ei ole to 
9.2. Lapsikuoron harjoitukset pe 10.2. 
klo 15 Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa.
Kummi- ja lapsi -toimintapäivä la 
11.2. klo 15 Kokkokankaan seurakun-
takeskuksessa.
Työikäisten miesten piiri la 11.2. klo 
16 Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa.
Ystävänpäivätapahtuma ti 14.2. klo 
18 Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa. Ohjelmassa musiikkia ja lasten 
esityksiä. Ylikylän koulun kuoro Sakari 
Sipilän johdolla ja Ylikylän koulun 
voimistelukerho Laura Rahikkalan 
johdolla esiintyvät. Järj. seurakunta ja 
Kempeleen Pelastakaa Lapset ry.
Parisuhdemessu 17.2. Tyrnävällä on 
siirretty pidettäväksi 31.3.
Ystäväpalvelukurssi ti 14.2. klo 18 
kirkonkylän seurakuntakodissa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri ke 15.2 
klo 12 Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa. Seurakuntapiiri to 16.2. klo 
13 kirkonkylän seurakuntakodissa.
Perhekerhot kokoontuvat keskiviikkoi-
sin Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa, Vanhassa pappilassa, kirkonkylän 
seurakuntakodilla ja Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa klo 9.30-11. 
Gospel-konsertti Nuorva & Kosonen ja 
Soihtuorkesteri ke 15.2. klo 18.30 Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa.
Kirkkokuoron harjoitukset ke 15.2. 
klo 18.30 kirkonkylän seurakunta-
kodissa.
Varttuneiden harjoitukset to 16.2. 
klo 14.30 kirkonkylän seurakunta-
kodissa.
Kirpputori Ilonpisara avoinna tiis-
taisin ja torstaisin klo 14-17 sekä 
lauantaisin klo 10-13. 
Terveyskeskuksen vuodeosaston 
hartaus to 16.2. klo 13. Mukana Jaakko 
Tuisku.
Naisten piiri to 16.2. klo 18.30 kirkon-
kylän seurakuntakodissa.
Miesten piiri to 16.2. klo 18.30 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa.
Varhaisnuoret: Toimintakerho kou-
luikäisille keskustan seurakuntatalolla 
ma klo 18-19.30. Toimintakerho 
2.-4.-luokkalaisille Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa ti klo 17.30-19. 
Tyttökerho 7-10-vuotiaille Vanhassa 
pappilassa ke klo 16.30-18. Seka-
kerho 1.-5.-luokkalaisille keskustan 
seurakuntatalolla ke klo 17-18.30. Mo-
nitoimikerho kouluikäisille Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa ke klo 
18-19.30. Tyttökerho 8-10-vuotiaille 
Vanhassa pappilassa  to klo 16.30-18. 
Sählykerho 4.-6.-luokkaisille pojille 
Ketolanperän koulun salissa to klo 
17-18. Koirakerho 10-12-vuotiaille 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa 
pe klo 16-17.30. Kaakaokutsut 4.-6. 
-luokkalaisille torstaisin klo 14-16 
kirkon sivurakennuksessa.
Nuoret: Nuorten ilta to 9.2. klo 19 
Vanhassa pappilassa. Päiväpappila ti 
14.2. klo 14-17 Vanhassa pappilassa. 
Gospel-konsertti Nuorva & Kosonen 
ja Soihtuorkesteri ke 15.2. klo 18.30 
Kokkokankaan seurakuntakeskukses-
sa. Päivystys torstaisin klo 14-16.30 
keskustan seurakuntatalolla. Oulu-
joki tulvii - gospeltapahtuma 18.2. 
Muhoksella. Ilmoittautuminen 16.2. 
mennessä.
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, Nor-
dea-pankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10-12. 
Perhelentopallo lauantaisin klo 10.30-
12 kirkonkylän koululla. 
Kempeleen rauhanyhdistys: Pe 10.2. 
klo 18 raamattuluokat ala-aste Risto 
Kumpulalla, Ollilantie 26, yläaste Risto 
Mällisellä, Airistonkuja. Su 12.2. klo 
10  Kirkkopyhä PKK,  klo 17 seurat 
Kokkokankaan srk. To 16.2. klo 19  
kotiseurat radan itäpuoli Marja-Liisa 
ja Jouko Haapalahdella, Köykkyrintie 
28, radan länsipuoli Eeva ja Jarkko 
Mällisellä, Teppolantie 81.
Murron rauhanyhdistys: Pe 10.2. klo  
19 lauluseurat Rytilällä, Voitto Paaso. 
Pe 10.2. klo 19 nuortenilta Syrillä. La 
11.2. klo 19  raamattuluokka ry:llä. Su 
12.2. klo 12  pyhäkoulut Haurulla ja 
Lapelalla. Su 12.2. klo 16  seurat ry:llä, 
Mauno Eilola ja Vesa Kumpula.
Kastetut: Viivi Talvikki Riihimäki, 

Aleksi Tapani Erälä.
Kuollut: Vilma Kyllikki Kuivala e. 
Paloaho s. Tuuttu, 74 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele

Konfirmaatiomessu 
su 12.2. klo 10  kirkos-
sa, Arto Kouri, Sanna 
Karjalainen, Marja 
Ainali. Kolehti päih-
de- ja kriminaalityölle 
eri järjestöille.
Iltakirkko su 12.2. klo 18 Jäälin seu-
rakuntakodilla, Arto Kouri, Jarkko 
Metsänheimo.
Omaishoitajat to 9.2. klo 14 Jäälin 
seurakuntakodilla, Asta Leinonen, 
Ulla Piltonen ja kirkonkylässä Lähim-
mäisen tuvalla klo 14.30 Ulla Junttila, 
Irmeli Ronkainen. Huom! muuttunut 
päivä.
Rukouspiiri to 9.2. klo 18.30 Lähim-
mäisen tuvalla, rukousta, raamatun 
lukua ja esirukousta.
Lauluilta pe 10.2. Klo 18.30 Eila ja 
Pentti Honkasella, Alakylässä. Tuotto 
Yv-keräykselle.
Kuutamohiihtoa ei ole la 11.2. Louk-
kojärvellä, siirretty pe 10.3.
Eläkeläisten toimintapäivä la 11.2. klo 
10-14 Jäälin koululla. Ohjelmassa mm. 
kädentöitä, liikuntaa ym. klo 13 Hannes 
Asikaisen virsikonsertti. Osallistumis-
maksu 5 euroa. Tuotto Yhteisvastuuke-
räykselle. Vielä mahtuu mukaan!
Muunnelmia kitaralla - virsikonsertti 
la 11.2. klo 13 Jäälin koululla, Hannes 
Asikainen, kitara.
Rauhan Sanan seurat su 12.2. klo 15 
Kirkkopirtillä, Esko Leinonen.
Eläkeläisten musiikkikerho ma 13.2. 
klo 12 Lähimmäisen tuvalla.
Keskustelupiiri ma 13.2. Jäälissä 
Kotirinteellä.
Keskustelu- ja käsityökerho ti 14.2. 
klo 13 Lähimmäisen tuvalla.
Seurakuntakerho eläkeläisille ti 
14.2. klo 13 Jäälin seurakuntakodilla, 
kuljetuspyynnöt Ulla Junttilalle, p. 
040 579 3247.
Ystävänpäivän musiikki-ilta ti 14.2 
klo 18 seurakuntakeskuksessa, kah-
vit Yv-keräyksen hyväksi klo 17.30 
alkaen.
Kirkkokuoro ti 14.2. klo 17.30 Mon-
tin-salissa.
Hartaus ke 15.2. klo 14 Jaarankar-
tanossa, Markku Palosaari, Jarkko 
Metsänheimo.
Ystäväpiiri to 16.2. klo 14 Huttukylässä 
nuorisoseuralla, kuljetuspyynnöt Ulla 
Junttilalle, p. 040 579 3247.
Kiimingin Partiotuki ry:n vuosiko-
kous su 19.2. klo 16 Suvelassa.
Lähetyksen kirpputori avoinna ma 
-pe klo 10-17. Ale kassillinen vaatteita 
3 euroa. (Paitsi erikseen hinnoitellut). 
Virikekahvila avoinna 13.2. alkaen ma-
pe klo 8-16.30.
Perhetyö: perhekahvila Jäälissä kes-
kiviikkoisin klo 13 ja Kirkkopirtillä 
torstaisin klo 13, perhekerho torstaisin  
Jäälin seurakuntakodilla klo 9.30 ja 
Kirkkopirtillä perjantaisin klo 9.30.
Lastenparkki perjantaisin Jäälin seu-
rakuntakodilla klo 9-11.30. 
Ilta rakkaudelle -tilaisuus Oulussa 
Kaakkurissa pe 17.2. Jos olette kiinnos-
tuneita lähtemään tilaisuuteen, ottakaa 
14.2. mennessä yhteyttä Saijaan, p. 

Kuorot: To 9.2. ei 
kuoroharjoituksia. To 
16.2. klo 16 Tähdet, 
klo 18 kirkkolaulajien 
harjoitus ja vuosi-
kokous seurakunta-
talolla.
Hartaus to 9.2. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Kotiseurat la 11.2. klo 18 Antti ja 
Anna-Maria Rönköllä, Kedonperäntie 
9. Vieraana Miika Peuhkuri Kansanlä-
hetyksestä.
Sanajumalanpalvelus su 12.2. klo 
12 kirkossa. (Huom.aika!) Saarna ja 
liturgia Markku Tölli. Kanttorina Mika 
Kotkaranta. Virret: 547, 399:3-4, 201, 
404, 387:1-, 265. Kolehti Limingan-
Lumijoen sotaveteraanien parissa 
tehtävään hengelliseen työhön.
Seurakuntakerho ke 15.2. klo 12 
seurakuntatalolla. Vieraana rovasti 
Markku Niku.  Aiheena Israelin luonto 
ja historia, dioin. Miehet myös roh-
keasti mukaan!
Vapaaehtoistyön tukihenkilöilta 
ke 15.2. klo 18 diakoniatoimistossa. 
Aiheena Ihmisarvoinen vanhuus. Ota 
mukaan vanhan ihmisen kuva, sinulle 
tärkeä ja oma nuoruuden kuvasi.
Hartaudet to 16.2. klo 13 palvelukodil-
la ja klo 13.15 vuodeosastolla.
Tulossa: Elämää köyden varassa 
– Iloksi Intiassa su 19.2. klo 12  seu-
rakuntatalolla. Vieraana rovasti Aaro 
Leipälä. Tarkemmin ensiviikolla. Su 
26.2. laskiaisrieha seurakuntatalon pi-
hapiirissä, järjestää srk, 4-H ja kunta.
Diakonissan vastaanoton ajanvaraus 
ma-ke-pe klo 9-10, puh. 562 1226.
Rippikoulutyö: Talviryhmä: Rip-
pikouluopetusta ke 15.2. klo 18-20 
seurakuntatalolla.
Liminkalaiset, kaiken ikäiset, haas-
tetaan tekemään pannulappu tai 
pannunalusta Yhteisvastuukeräyksen 
vanhusten hyväksi. Tuotokset myy-
dään 2 euroa/kpl mm. 17.3. Kultainen 
nuoruus -muisteloissa ja 22.3. Kolmen 
polven -laulutapahtumassa. Laita sana 
kiertämään! Lisätietoja Sinikka Ilmo-
nen, puh. 562 1226.
Lähetystyö: Lähetyssihteeri vintillä 
(pappilan  piharakennus) maanan-
taisin klo 10-12. Tule tutustumaan, 
kutomaan, juomaan kahvit tai muuten 
vain juttelemaan.
Pyhäkoulutyö: Su 12.2. klo 15  perhe-
pyhäkoulu seurakuntatalolla, mukana 
Hannele ja Ilkka Lusikka Oulusta. 
Tulkaa mukaan koko perheellä, lapset, 
isät ja äidit, mummut ja papat, kummit 
ja muut. Pyhäkoulun jälkeen mehu-ja 
kahvitarjoilu. Ti 14.2.  klo 18 pyhäkoulu 
Tupoksessa Kimpimäellä, Kotilehto 
1B. Ke 15.2. klo 18 Koti-Pietilässä 
Tuikut –ryhmän suunnittelupalaveri. 
Jos olet kiinnostunut Tuikut-liikun-
taryhmästä, tule ideoimaan ryhmän 
perustamiseen ja toteuttamiseen 
liittyviä asioita.
Perhekerhot ti 14.2. klo 9.30-11 
srk-talolla. Vietämme ystävänpäivää. 
Tupoksessa ei kerhoa.
Nuoret: Jatkoisoiskoulutus  to 16.2. 
klo 18.15-19.45 Koti-Pietilässä. Lähde 
mukaan retkelle! Gospel-tapahtuma 
Oulujoki tulvii Muhoksella la 18.2. 
Mukaan pääset ilmoittautumalla kirk-
koherranvirastoon, puh. 562 1220  10.2. 
mennessä. Hinta on 5 euroa, sisältää 
linja-autokuljetuksen ja liput tapahtu-
maan. Ilmoittautuneille tulee retkikirje. 
Matkaan lähdemme klo 15 ja palaamme 

040 560 9678, niin hankimme lippuja 
tilaisuuteen. Parilipun hinta 20 euroa 
(sisältää ohjelman ja iltapalan).
Nuorisotyö: Avoimet ovet tiistaisin 
Alakylän Nuorisoseuralla klo 17-20 
ja keskiviikkoisin Huttukylän Nuori-
soseuralla keskiviikkoisin klo 17-20. 
Nuorten ilta  to 16.2. klo 19 Jäälin 
seurakuntakodilla.
Rauhanyhdistys: Pyhäkouluja ei ole 
su 12.2. Seurat  su 12.2.klo 17 seura-
kuntakeskuksessa, Pekka Sippola, Ilkka 
Alakärppä.
Kuollut: Aune Johanna Korpela s. Pent-
tilä 91 v.,  Mauno Kalervo Vesa 67 v.
Kastettu: Joni Tapani Pyöriä.
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JATKUU S. 12.

takaisin Liminkaan klo 19. Lisätietoja 
Mirvalta, puh. 040 5285736.
Partiotyö: Pe 10.2. Make ei päivystä. 
Su 12.2. Kirkkopalvelussa Pihlajan-
marjat. Ke 15.2. Ruoktu leiriläiskokous 
Kotikololla klo 17. Jaetaan leirikirjeet 
ja ilmoittautumislomakkeet. Pe 17.2. 
Make päivystää partiotoimistossa klo 
14-16. Nouda partiopaitasi. Ruoktu-
johtajat Kotikololla klo 16-17. Su 19.2. 
Kirkkopalvelussa Kanervat. Ruoktu 
XXIII 06 talvileiri Jatkonsalmessa Hos-
sassa 4.-8.3.06 vartiolaisille, vaeltajille 
ja johtajille. Ilmoittaudu suullisesti 
viimeistään leiriläiskokouksessa. Sieltä 
saat ilmoittautumiskaavakkeen ja lei-
rikirjeen. Maksa leiri viimeistään 28.2. 
mennessä tilille: Limingan seurakunta 
523308-215780, maksu 1 perheen jäsen 
75 euroa, 2 perheen jäsen 60 euroa. Lei-
mu 06 maksetaan samalle seurakunnan 
tilille. Ilmoittautumiskaavakkeita 
Kotikolon alakerrassa.  
Rauhanyhdistys: Pe 10.2. klo 18.30 
raamattuluokka (7-8) ry:llä. La 11.2. klo 
18.30 raamattuluokka (5-6) ry:llä. Su 
12.2.  klo 11.30 pyhäkoulut ja 14 seurat 
ry:llä. Varttuneiden kerho ti 14.2. klo 12  
Emmi Puhakalla Tupoksessa.
Kastettu: Toni Mikael Koivukangas, 
Matti Olavi Matias Luukinen ja Petja 
Simeon Lesonen. 

To 9.2. klo 10-11.30 
perhekerho srk-ta-
lossa.
Su 12.2. klo 10 sa-
najumalanpalvelus 
kirkossa, Tölli, ko-
lehti: Soili-nimikkolähetin työn 
tukemiseen.
Ma 13.2.  klo 10-11.30 perhekerho srk-
talossa. Klo 15 lasten raamattukerho 
Selkäinaholla, Honkatie 6. 
Ti 14.2.  klo 10-11.30  3-vuotiaiden päi-
väkerho ja klo 12.30-14.30 4-vuotiai-
den päiväkerho Lukkarinkankaalla. 
Ke 15.2. klo 10  5-vuotiaiden päivä-
kerho Lukkarinkankaalla. Klo 12 kes-
kipäiväkerho srk-talossa, 1 Kor:20-25. 
Klo 14 hartaushetki Lumilyhdyssä. Klo 
14-16 kokkikerho Lukkarinkankaalla. 
Klo 18.30 kirkkokuoron harjoitukset 
srk-talossa.
To 16.2. klo 10-11.30 perhekerho 
srk-talossa.
Talvileiri Siikajoen Rapulassa 1-3 
-luokkalaisille, alkaen la 11.2. klo 13, 
päättyy su 12.2. klo 13. Lisätietoja Jussi 
Härköseltä, p. 044 092 7825 tai Sinikka 
Prokkolalta, p. 044 503 7080.
Partio: Huom! Viikosta 5. alkaen 
Punatulkut ja Ketut kokoontuvat 
joka toinen viikko! Ti 14.2. Punatul-
kut klo 17-18.30 ja  ti 21.2. Ketut klo 
17-18.30 jne. Meri- ja Metsähanhet 
keskiviikkoisin klo 18-20 pappilan 
laavulla. Katajanmarjat maanantaisin 
klo 17.30 kololla. Mesimarjat tiistaisin 
klo 17.30 kololla.
Rauhanyhdistys: Pe 10.2. klo 19 raa-
mattuluokka Aimo Aspegrenillä. Su 
12.2 klo 12 seurat ja perheruokailu 
ry:llä Ali Viinikka. To 16.2 klo 13 
varttuneidenkerho Enni ja Veikko 
Lahdenperällä. Päiväkerhot ry:llä klo 
17.30-19 I ti 14.2 II ke 15.2 III to 16.2. 
Su 19.2. klo 18 vuosikokous ry:llä, 
esillä sääntömääräiset asiat.
Diakonissalla ei säännöllistä vastaan-
ottoa, mutta voit soitella Marjolle ja 
sopia ajasta, p. 387 512 tai 045 638 
1973. Yhteisvastuukeräyksestä lisätie-
toja Marjolta.
Kirkkoherranvirasto auki: ma, ke, 
pe klo 9-14. 
Yhteystietoja: virasto, p. 387 172, ker-
hohuone, p. 387 512, Markku Tölli, p. 
045 630 6073, Hilkka Haaraniemi, p. 
045 630 6081, Helena Ylilauri, p. 045 
630 6082, diakonissa, p. 045 6381973,  
seurakunnan nettisivut  http://lumi-
joki.seurakunta.net
Vihitty: Hannu Petteri Aspegren ja 
Johanna Helena Jaara.
Kastettu: Emma Alexsandra Katariina 
Karjala.

Su 12.2. klo 10 messu 
kirkossa, lit. Pekka-
la, saarna Heikkinen,  
kanttori Marjo Irjala. 
Kolehti kristittyjen yh-
teyden edistämiseen, 

Parkkipaikka seura-
kuntatalolla ke 8.2  klo 
9, perhepäivähoitajille 
ja lapsille.
Hartaustilaisuus 
Salonkartanossa ke 
8.2. klo 13.30, Tuo-
mo Kangas.
Lähetysilta ke 8.2 klo 18, Repussa mu-
kana Vesa Äärelä (Lunkintie 3 A 1).
Seurakuntakerho srk-talolla to 9.2 
klo 11, Vesa Äärelä ja Päivi Pulkkinen 
alkaen ruokailulla,  vieraina Limingan 
srk-kerholaiset
Hartaustilaisuus Teppolassa to 9.2 klo 
11.30, Lauri Kotila.
RC –kerho srk-talolla torstaisin alk. 
9.2 klo 17-18. 
Messu kirkossa su 12.2 klo 10 Lauri 

Kotila.
Pyhäkoulut klo 12 srk-talolla, Pitkä-
kankaan päiväkodilla (Joutsenosasto) 
ja Salonpään kerhotilassa.
Vanhempi-lapsipiiri srk-talolla ti  
14.2. klo 12.30, ystävänpäivä sekä 
lähetyssihteerin vierailu.
Turinapiiri Varjakassa ti 14.2 klo 
13.30.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
15.2 klo 13.30, Lauri Kotila.
Seurakuntakerho srk-talolla to 16.2. 
klo 11, ystävänpäiväkerho: lauluja ja 
runoja ystävyydestä, Tapio Kortesluo-
ma ja Lahja Rautiola.
Repussa gospelia maanantaisin klo 
17.
Reppu nuortenilta torstaisin klo 18.30, 
tiistaisin ei ole nuorteniltaa. Reppu 
auki nuorille pe klo 20-01.
Reppu avoimet ovet 10-13 vuotiaille 
tiistaisin klo 14-17 tyttö- ja poikakerho 
10-13 vuotiaille tiistaisin klo 18-19.
Seurakuntatalo, tyttö- ja poikakerho 
7-11 v. siirtyy keskiviikolta torstaihin 
klo 18-19, tyttö- ja poikakerho 12-13 
v. tiistaisin klo 18-19.
Kirkkovaltuuston kokous srk-talolla 
to 16.2 klo 19.
Messu kirkossa su 19.2. Vesa Äärelä, 
saarnaa Juhani Lavanko. Kirkkokahvit 
(Herättäjän kirkkopyhä). Seurat seu-
rakuntatalolla kirkonmenojen jälkeen, 
kahvitarjoilu.
Tulossa: Perhekirkko kirkossa su 19.2. 
klo 16.
Tilkkutäkkilaulujen ilta pe 24.2 Mar-
denilla, Pihlajakuja 10 B 12.
Kastetut: Atte Matias Iljana, Heikki 
Santeri Johannes Hautamaa.
Kuolleet: Matti Johannes Remes 
81 v.
Salonpään ry: Vuosikokous pidetään 
leirikeskus Umpimähkässä 24.2 klo 
18.30, esillä: sääntömääräiset asiat.
Oulunsalon ry:n: Su 12.2 klo 12 raa-
mattuluokka, ryhmä 1, Esko Toljamo, 
Vihannestie 11, raamattuluokka, ryhmä 
2: Kylänpuoli ja Keskikylä; Eino Vuorio, 
Pippurikuja 3, Karhuoja; Antti Kanni-
ainen, Pahajärventie 88, klo 18 seurat 
kirkossa, Mikko Kälkäjä, Timo Määttä, 
Ma 13.2 klo 18.30 raamatun kertomuk-
siin perehtyminen, Jouko Haapsaarella, 
Kuusikkotie 5, Ti 14.2 klo 19 lauluseuroja 
kodeissa: Keskikylä: Jorma Väyrynen, 
Hätälänkuja 3, To 16.2 klo 14 seurat 
Salonkartanossa, Matti Lääkkö.

Pudasjärvi

Lumijoki ei taivu 
seurakuntaliitokseen 

Lumijoen seurakunnan kirkkovaltuusto äänesti seurakuntalii-
toksesta Liminka-Lumijoki. Valtuusto päätti, että Lumijoki ei 
halua seurakuntaliitosta. Päätös oli yksimielinen.

Asia tuli vireille vuosi sitten, kun Oulun hiippakunnan tuo-
miokapituli kehotti useita seurakuntia harkitsemaan yhdisty-
misiä. Lumijoki sai kehotuksen aloittaa neuvottelut liittymiseksi 
Liminkaan niin kutsuttuna kappeliseurakuntana. 

Lumijoella on asiaa harkittu vuoden ajan. Taloudelliset syyt 
eivät kirkkovaltuuston mielestä seurakuntaliitokseen pakota. 
Myöskään kirkkohallituksen lupaamat porkkanarahat eivät 
riittäneet houkuttelemaan toisenlaiseen päätökseen.  

Oulujoki tulvii 
gospelia muhoksella

Ahtopaine

Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntakodissa 
su 12.2. klo 10, Lounela, 
Kukkurainen, Jaakkola. 
Kirkkokahvit, vieraana 
Sambian lähetit Elvi ja 
Jaakko Lounela.
Sarakylän kappeli: Ehtoollisjuma-
lanpalvelus su 12.2. klo 10, Lantto, 
Puhakka. Kirkkokahvit. Diakoni 
Tarja Saarijärvi kertoo kirkkokahvien 
yhteydessä Yhteisvastuukeräyksen 
tämänvuotisista kohteista ja jakaa kerä-
yslistoja. Muista mahdollisuus käyttää 
taksikyyditystä jumalanpalvelukseen, 
kootkaa taksit täyteen.
Ystävänpäivän pyhäkoulu seurakun-
takodissa su 12.2. klo 13. Tervetuloa 
kaikki pyhäkoululaiset perheineen ja 
isovanhempineen sekä Tuohi- ja Hon-
kakodin väki mukaan pyhäkouluun. 
Sambia-ilta seurakuntakodissa ma 
13.2. klo 18. Lähetyskentältä kotimaa-
han palanneet Elvi ja Jaakko Lounela 
kertovat kuulumisia viimeisestä 
kaudestaan Sambiassa. Nyt meillä jo-
kaisella on tilaisuus paeta pakkasten 
keskeltä heidän mukanaan Afrikan 
lämpöön ja ihmetellä mm. sambialai-
sen naisen elämää paahtavan auringon 
alla tai kuulla kuinka siellä koulutetaan 
pappeja kirkon työntekijöiksi.
Lähetystyön kirpputori talkootuvassa 
ke 15.2. klo 10-14. Poiketkaapa kahville 
ja tuoreelle pullalle. Keskiviikkoaamui-
sin pullatalkoisiin seurakuntatalon 
keittiölle mahtuu mukaan, Elvi Kipinä 
toimii yhdyshenkilönä.
Kipuryhmä seurakuntakodissa ke 15.2. 
klo 18. Anne Karvonen Pudasjärven ap-
teekista kertomassa aiheesta Lääkekor-
vaukset. Kahvit ja nyyttiarpajaiset.
Yhteisvastuukeräys: Keräyslistan 
voit hakea kirkkoherranvirastosta tai 
diakoniatyöntekijöiltä.
Kuorot: lapsikuoro ke 15.2. klo 17, Vox 
Margarita ke 15.2. klo 18, kirkkokuoro 

to 9.2. klo 18. 
Varhaisnuorisotyö: Varkkari-Rönö 
(4.-6.-luokkalaisille) avoinna pe 10.2. 
klo 16.30-18 seurakuntatalolla.
Nuorisotyö: Iltakahvila Rönö avoinna 
pe 10.2. klo 18-22 seurakuntatalolla. 
Raahe-gospel la 25.2. klo 14-24. Hinta 
10 e (sis. kyydit, liput ja iltapalan). 
Ilmoittautumiset Riikalle tai Markolle 
viim. pe 17.2. Rippikoululaiset saavat 
reissusta jp+muu käynti-merkinnät 
rippikoulukorttiinsa.
Isoskoulutuksen käynyt nuori tai vart-
tuneempikin! Sinulla on mahdollisuus 
hakea leirityöhön talviloman rippi-
koululeireille (vk 10, 6.-10.3.). Vapaat 
hakemukset Riikalle tai Markolle.
Rippikoulutyö: Rippikoulun talvitunnit 
srk-talolla klo 10-13.30: la 11.2. (C+D-
ryhmä) ja la 18.2. (E+MUUT-ryhmä).
Perhekerho seurakuntakodissa ti 14.2. 
klo 10-13.
Muistojen Liepeen pappila -kirjoitus-

kilpailu jatkuu helmikuun loppuun 
asti. Kaikille avoimessa kilpailussa 
toivotaan mm. kuvattavan Liepeen 
pappilassa tapahtuneita vihkimisiä, 
kasteita, rippikoulua, asukkaita, piiko-
mista ja renkinä oloa, myös nykyajasta 
saa kirjoittaa. Kirjoituksiin saa liittää 
kuvia. Tarkat kirjoitusohjeet  saa kirk-
koherranvirastosta, puh. 882 3100.
Rauhanyhdistykset: Lauluseurat An-
neli ja Pauli Hirvasniemellä, Puistotie 
1 B, ke 15.2. klo 18.
Jongun ry:n vuosikokous ja seurat 
Kaisu ja Pekka Liikasella su 19.2. klo 13. 
Seurat seurakuntakodissa su 12.2. klo 
17, Timo Riihimäki ja Arvo Niskasaari. 
Raamattuluokka Sarakylässä Antti 
Kummalalla pe 10.2. klo 19.
Kastettu: Atte Jeremias Väisänen, Joo-
na Veikka Mikael Karppinen ja Ninna 
Steffi Eerika Rasmusson.

Suomen ekumeeninen neuvosto. 
Ti 14.2. klo 11.30 Kylmälänkylän 
seurakuntapiiri kappelissa, Pia Heik-
kinen. Klo 13 hartaus Muhoksen pal-
velukodissa, Kyllönen. Klo 13.30 har-
taus ja ehtoollinen palveluasunnoilla, 
klo 14 hartaus Sinisiivessä, klo 14.30 
hartaus ja ehtoollinen tk-sairaalassa 
ja klo 15 hartaus ryhmäkodissa. Klo 
17 aikuisten raamattupiiri srk-talon 
kappelihuoneessa, Pekkala. Klo 19 
iltahartaus Rokualla.
Ke 15.2. klo 11.30 keskipäivänkerho 
srk-talossa, saamelaisuudesta esitelmöi 
Anu Katekeetta. Kirkkoherranvi-
rasto auki vain klo 11.30-15. Klo 13 
virsilaulutuokio Päiväkeskuksessa, 
Kajava. Klo 17.45 rukouspiiri srk-
talon kappelihuoneessa, Marja Leena 
Savolainen. 
To 16.2. klo 13 syntymäpäiväjuhlat 
srk-talossa. Kutsun saaneet, tervetuloa 
yksin tai omaisen/ ystävän kanssa. 
Klo 13 alkaen hartaus ja ehtoollinen 
Jokirinteen palvelukodeissa. Klo 14 
hartaus Armiitassa. Klo 19 herättäjän 
seurat Tuulikki ja Veikko Salosella, 
Hepo-ojantie 4, Heikkinen. 
Kuorot: Ke 15.2. klo 17 lapsikuoron 
ja klo 18.30 kirkkokuoron harj. srk-
talossa. Kirkkokuoron vuosikokous 
klo 18.30 srk-talossa.
Lapset/perheet: Perhekerhot ti klo 
9.30-11.30 srk-talossa ja Päivärinteen 
srk-salissa, ke klo 13-15 nuoriso- ja 
voimailutalolla ja to klo 10-12 Laita-
saaren rukoushuoneella. 
Varhaisnuoret: Tiedot kerhoista koti-
sivuiltamme tai Tuula Väänäseltä, puh. 
040 524 6534.
Nuoret: Pe 10.2. päivystys nuoriso-
toimistolla klo 14-16 puh. 533 1201. 
Nuortenilta srk-talossa klo 18-19.30. 
La 11.2. yökahvila Valopilkku Nuok-
karilla klo 20-24. Su 12.2. klo 12-13 
raamattupiiri nuorille ja rippikoululai-
sille srk-talossa. Nuorisotyönohjaajat 
Rainer Väänänen, puh. 040 585 1057 
ja Tuula Väänänen, puh. 040 524 6534. 
Oulujoki tulvii - gospeltapahtuma la 
18.2. klo 16-18.15  Koivu ja tähti – kult-
tuurikeskuksessa. Pakollinen ja ilmai-
nen kaikille Muhoksen seurakunnan 
rippikoululaisille ja isoskoulutettaville, 
muuten liput 5 e. Alle kouluikäiset ja 
ala-asteikäiset vanhempien kanssa 
samalla lipulla. Esiintyjät: Elliots esit-
tävän taiteen ryhmä, Salmi - Perttilä 
- Helenius, Ahtopaine. Puhe pastori 
Teemu Isokääntä Tyrnävältä. 
Partio: Vaeltajien Kamina-leiri 10.-12.2. 
Ranta-Kemilässä. Viikolla 7 ei ole lau-
ma- ja vartioiltoja, vaan kaikille yhtei-
nen nuotioilta to 16.2.  klo 18-20 Korka-
lonvaarassa.  Lumiplöjäys-leiri 25.-26.2. 
Paljakassa, Karhut ja Banaanikärpäset. 
Piirileiri Leimulle (31.7.-6.8.) ilm. 
helmikuun loppuun mennessä. Laput 
jaossa lauma- ja vartioilloissa. Tied. 
Riitta, p.040 573 3315.
Laitasaaren rukoushuone: Aamu-
rukous ma klo 6.30. Perhekerho 
torstaisin klo 10-12.
Rauhanyhdistys: Pe 10.2. klo 19 raa-
mattuluokka ja ompeluseurat ry:llä. 
Su 12.2. klo 12 ja  klo 18 seurat ry:llä. 
Ma 13.2. klo 18 päiväkerho. Pe 17.2. 
klo 18 vuosikokous ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdistys: Pe 10.2. 
klo 18.30 raamattuluokka ja klo 19 om-
peluseurat. La 11.2. klo 11 päiväkerho. 
Su 12.2. klo 12 pyhäkoulut Saarniolla 
ja Kinnusella.
Kuollut: Erkki Johannes Räisänen 
80 v.
Kastettu: Paavo Sakari Karppinen. 

Oulujoki tulvii -gospeltapah-
tuma järjestetään Muhok-

sella kulttuurikeskus Koivussa ja 
tähdessä lauantaina 18.2. Esiin-
tyjiksi saapuvat Elliots, Mikko 
Salmi trio ja Ahtopaine.

Elliots on kristillinen esittä-
vän taiteen ryhmä, joka pyrkii 
tarjoamaan lapsille ja nuorille 
laadukasta opetusta pitkälle 
tanssineiden ohjaajien väli-
tyksellä. 

Tanssin lisäksi Elliots tekee 
musikaaleja, joista seuraava, Tori-
non enkelit, esitetään Oulussa 
toukokuussa 2006.

Muhoksella esiintyvä ryhmä 
voitti viime syksynä Maata 
näkyvissä festareiden artisti-
skaban.

Mikko Salmi on rajoja rikkova 
“poppipappi”, kotonaan niin 
rokkibaareissa kuin kirkoissakin. 
Levyltä tutuiksi tulleet kappaleet 
ovat pääasiassa Mikon omaa 
käsialaa. Mikko Salmi trioon 
kuuluvat myös muusikko Make 

Perttilä ja “kitarapastori” Timo 
Helenius.

Ahtopainetta luonnehditaan 
gospelpunkin kuninkaaksi. 
Yhtyeessä Mikko Nisukangas 
laulaa, Sami Marte soittaa bas-
soa, Marko Jalasto ja Tuomas 
Kaila kitaraa ja Samu Sihvola 
rumpuja.

Oulujoki tulvii -gopeltapah-
tuma alkaa kello 16. Elliotsin 
esitys on klo 16.05. Salmi, Pert-
tilä ja Helenius esiintyvät klo 
16.20. Tyrnävän kappalainen 
Teemu Isokääntä puhuu klo 
17.15. Ahtopaineen vuoro on 
klo 17.30. Tilaisuus päättyy 
klo 18.15.

Liput maksavat 5 euroa. Ala-
aste ikäiset ja nuoremmat pääse-
vät vanhempien lipulla. Muhok-
sen seurakunnan vuoden 2006 
rippikoululaiset pääsevät sisään 
rippikoulukortilla. Gospelilta 
on pakollinen Muhoksen rip-
pikoululaisille ja isoskoulutet-
taville. 
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T ä m ä  V I R S I

 (SAnAT: PAUL gERHARdT 1647, 
SäVEL: TOISInTO POHJOIS-SAVOSTA)

Oulun konservatorion kirkkomusiikin lehtori 
Tuomo Nikkola haluaa nostaa esille virren 117.

-En taida olla ainoa kanttori, joka lempivirttä kysyttäessä ei 
saa suustaan selvää vastausta. Mutta, olen edelleen erityisesti 
sellaisten virsien ystävä, joille Jumalan sana, Jeesuksen sovitus-
työ, Jeesuksen ja apostolien elämä ja opetukset antavat päällim-
mäisen leiman. 

Paul Gerhardt sen esimerkiksi osasi: Jumalan sana, sen ja 
omat kauniit kielikuvat, lämmin, rohkaiseva, lohduttava tapa 
pukea sanoiksi syvät sisällöt, nöyrä rukouksen mieli ja henki. 
Ja kun tekstin rinnalla kulkee kaunis suomalainen, sisältöä hie-
nosti tukeva kansan sydämessä syntynyt sävelmätoisinto, niin 
mikäpä on laulaessa.

Lähde armon, rakkauden/Henki taidon, totuuden/lahjoittaja elon 
uuden/lohduttaja sydämen/hengelleni todista/että kuulee Jumala/
minua kuin isä lastaan/eksynyttä juoksee vastaan. (117:3)

Tällä palstalla lukijat saavat 
kertoa lempivirsistään.

lishartaus Pihlajistossa, Leinonen.
Su 12.2. pitkäaikaisen kirkkoher-
ramme Tapion läksiäisjuhla alk. klo 
10 messulla kirkossa, jonka jälkeen 
kaikille ruokailu ja kahvit koululla, 
tervehdysten vastaanotto klo 11.30 
seurakuntakodissa, jossa juhla alkaa 
klo 12.30. Jos tarvitset kyytiä soita 
Eija, p. 0207 109 867 tai Leena, p. 
0207 109 869
Ti 14.2. klo 10.20 - 12.30 perhekerho 
kerhokodilla. Klo 15.30 alk. varhais-
nuoren kerhot normaalisti. Klo 19 
kirkkokuoron harjoitukset seura-
kuntakodissa.
Ke 15.2. klo 13 leiviskänrantasten 
Pihlajistovierailu. To 16.2.  päiväker-
hot normaalisti.
Pe 17.2. klo 11 seurakuntakerho, 
klo 13 seurakunnan ohjelmaa Pih-
lajistossa.
Su 19.2. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Kautto, Kinnunen.
Rauhanyhdistys: Pe 17.2. klo 19 ompe-
luseurat ry:llä. Su 19.2. klo 13 Kestilän 
rauhanyhdistyksen vuosikokous, lo-
puksi seurat, Tuomo Koivukangas.

Piippola 
Su 12.2. klo 19 (huom.
aika) sanajumalanpal-
velus, Piri, Kyöstilä. 
Kolehti ulkomailla vai-
keuksiin joutuneiden 
maanmiestemme auttamiseksi, Suo-
men  Merimieskirkko ry.
Ma 13.2. klo 11 veteraanikuoro, klo 
12.15 kehitysvammaisten kerho 
srk-kodilla 13.30 Ponnarin hartaus 
srk-kodilla, klo 14.30 kirkkokuoro, 
klo 16.30 Leskelänkerho.
Ti 14.2 klo 15 tyttö- ja poikakerho 
srk-kodilla
Ke  15.2. klo 10 virkistyspäivä Vaarin-
talolla, klo 10 lastenpäiväkerho 3-5 v 
srk-kodilla.
To 16.2. klo 16 tyttökerho srk-ko-
dilla, klo 18.30 Siioninvirsiseurat 
Väinölässä. 
17.2. - 19.2. rippikoululeiri,  tarkem-
mat ohjeet kirjeellä.
Rauhanyhdistys: Pe 10.2. klo 19 
Siikalatvan yhteinen raamattuluokka 
Piippolan ry:llä.
Avioliittoon vihitty: Jarmo Antero Sel-
käinaho ja Sari Hannele Kylmänen.

Pulkkila
To 9.2. klo 19 kirkko-
kuoro.
Pe 10.2. klo 10 lasten 
päiväkerho 5-6 v , klo 
15 tyttö- ja poikakerho 
alle 10 v. seurakunta-
talolla.
Su  12.2. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa.
Ti 14.2. klo 10 lasten päiväkerho ( 3-4 
v) seurakuntatalolla, klo 13 ystävyys-
seura vanhustentalolla.
Ke 15.2. klo 12 seurakuntakerho, klo 
16 tyttökerho yli 10 v.
To 16.2 klo 10 perhekerho ja klo 19 
kirkkokuoro. 
Rauhanyhdistys: Pe 10.2. raamattu-
luokka vierailee Piippolan ry:llä klo 19. 
Su 10.12. klo 13 seurat  ry:llä klo 13. 
Simo Joentakanen, Hannu Jokitalo. 
Kuollut: Tuomas Martti Linkolehto 
80 v. 

Pyhäntä
To. 9.2. Huom. ei kuo-
roja kanttorin koulu-
tuksen vuoksi.
La 11.2. ei ole rippi-
koulua.
Su 12.2. klo 10 sa-
najumalanpalvelus kirkossa, Eero 
Nuolioja ja Veijo Kinnunen (huom. 
poikk. aika).
Ma.13.2. klo 11-13 perhekerho seu-
rakuntatalolla, päiväkerholaisten ja 
varhaisnuorten kerhoajoista tietoja  
Marjalta, p. 040 7427 669. Vähäisen 
kävijämäärän vuoksi Lamujoenkoulun 
kerhot eivät enää kokoonnu, terv. 4-H, 
seurakunta.
Ke.15.2.klo 12 varttuneen väen kerho 
seurakuntatalolla.
To.16.2. klo 12 veteraanikuoro, klo 
17 lapsikuoro, klo18 kirkkokuoro 
seurakuntatalolla.
Su.19.2. klo 12 messu, Kautto ja Kin-
nunen, klo13.30 hartaus Nestorissa, 
Arttu Kamula.
Rauhanyhdistys: Su.12.2.klo 17 lähe-
tysseurat kirkossa.

Tyrnävä

Siikalatva

Rantsila

Siikajoki

Suomensukuiset marit 
aiheena Haukiputaalla

Keski-Venäjällä asuvien suomen-
sukuisten marien kulttuurista ja 
uskonnollisista oloista kuullaan 
Haukiputaan seurakuntakeskuk-
sessa torstaina 16.2. kello 18. 

Marit ovat perinteisesti luon-
nonuskontoja harjoittava kansa. 
Haukiputaalla asuva lehtori Martti 
Asunmaa on vieraillut useita kertoja 

Keski-Venäjällä Marin tasavallassa 
ja tutustunut siellä sekä luonnon-
uskontoja harjoittaviin että lute-
rilaisiin. Asunmaa kertoo sanoin 
ja kuvin asuinalueellaan vainotun 
marivähemmistön  elämästä.  

Ennen tilaisuutta on kahvit lähe-
tystyön hyväksi.

Haukiputaalla pohditaan 
sukupolvien kohtaamista

Ystävänpäivänä 14.2. Haukipu-
taan seurakuntakeskuksessa jär-
jestetään Yhteisvastuukeräyksen 
teemaan liittyvä tilaisuus, jossa 
FM Markus Korhonen puhuu 

aiheesta Ikääntyminen voimava-
rana - miten eri sukupolvet koh-
taisivat. Tilaisuus alkaa klo 12.30 
kahvitarjoilulla. 

Virsimuunnelmia
kitaralla Kiimingissä

Virsimuunnelmia kitaralla on 
virsiteeman ympärille raken-
tuva konsertti, joka esitetään 
Kiimingissä Jäälin koululla lau-
antaina klo 13.

Konsertissa kuullaan Hannes 
Asikaisen  klassiselle kitaralle 
tekemiä virsisovituksia, jotka 
hän myös itse esittää. Lisäksi 
konsertissa lauletaan yhdessä 
virsiä kitaran säestyksellä.

Konsertissa kuultavat virsi-
variaatiot ovat kitarakappaleita, 
joissa virsimelodia esiintyy usein 
teemana eli muunnelmien lähtö-
kohtana. Virsiteemaa muutellaan 
kappaleissa klassisen musiikin eri 
aikakausien tyylien mukaisesti. 
Suurin osa virsistä on sovitettu 

alkuperäisen sävellysajan musiikkia 
apuna käyttäen. Sovituksissa on 
pyritty tyyliuskollisuuteen, mutta 
myös yllätyksellisyyteen.

Hannes Asikainen opiskeli 
kitaransoittoa Päijät-Hämeen 
ja Keski-Suomen konserva-
torioissa. Hän valmistui kita-
ransoitonopettajaksi vuonna 
1998. Tällä hetkellä Asikainen 
on hoitovapaalla opettajantöis-
tään Jyväskylän ammattikor-
keakoulusta ja Jämsänkosken 
musiikkiopistosta. Klassisen 
musiikin konserttien ohella 
hän myös johtaa Jyväskylän 
Tuomasmessujen musiikkia ja 
esiintyy gospelkonserteissa eri 
puolilla Suomea.

Kirkkoherranvirasto avoinna maa-
nantaista perjantaihin 9-14, puh. 882 
3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi@evl.fi, 
työntekijät: etunimi.sukunimi@evl.fi. 
Seurakunnan kirkolliset jo maanan-
taisin nettisivuilla:www.pudasjarvi.
fi/seurakunta

Su 12.2. klo 10 sa-
najumalanpalvelus 
seurakuntatalolla, li-
turgi rovasti Hannu 
Lauriala, saarna pastori 
Tapio Pokka, kanttori 
Arja Leinonen. Kolehti 
mongolien sukuisten kansojen seura-
kuntatyöhön (Kylväjä). Jumalanpalve-
luksen jälkeen lähetyskahvit ja -arpoja 
sekä lähetystilaisuus. Aiheena Juma-
lan ennättävä armo, Tapio Pokka.
Alueellinen Siionin virsien juhlasun-
nuntai 12.2. Kokkolan kaupungin 
kirkossa: klo 10 messu; klo 13 Kansan 
Veisuut; klo 14.30 juhlakonsertti. 
Väliajoilla saatavana ruokaa ja kahvia 
srk-keskuksessa. 
To 16.2. seurakuntakerho tekee retken 
Luohualle Pökkylän Punaiseen Tu-
paan. Lähtö Rauhalasta klo 11, paluu 
noin klo 14. Perillä laatikkoruoka ja 
kahvit rahkapiirakan kera. Ilmoittau-
tuminen torstaina 9.2. virastoon, puh. 
250 143 tai perjantaina kanttorille, puh. 
044 518 1151. Kaikki kerhossa käyneet 
ovat tervetulleita!
To 16.2. klo 19 virsilauluilta Vesa 
Tervojalla.
Su 19.2. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Aronen. 
Kuorot: To 9.2. klo 19 Rantsilan Laulu 
ja ke 15.2. klo 11 veteraanikuoro, 
klo 13 Pienet Stellat ja klo 15 Isot 
Stellat seurakuntatalolla. To 16.2. klo 
19 Rantsilan Laulu virsilauluiltaan 
Tervojalle.  
Kerhotoiminta: Ma klo 10-12.30 Per-
hekerho Pallerot seurakuntatalolla ja 
klo 14-16 Hovin kerho kouluikäisille.
Ti 10-11.30 Hovin kerho 3-5 vuotiaille, 
klo 13.15-15 Sipolan kerho kouluikäi-
sille ja klo 16-18 Tyttökerho Nuppulas-
sa. Ke klo 10-12 kirkonkylän kerho 3-5 
vuotiaille Nuppulassa ja klo 14.15-16 
Mankilan kerho kouluikäisille. 
Rauhanyhdistys: Su 12.2. klo 19 seurat 
seurakuntatalolla, Pekka Nissilä. Pe 
17.2. klo 19 ompeluseurat ry:llä.

Naisten hengelliset 
päivät Kalajoen Kris-
tillisellä Opistolla 
10. - 12.2. Päiville voi 
osallistua myös osa-
aikaisesti. Ilmoittautu-

miset, lisätiedot ja ohjelmat opiston 
toimistosta, p. 463 9200 tai:
toimisto@kko.fi.
Su 12.2. vietetään Siionin virsien 
juhlasunnuntaita Kokkolan kaupun-
gin kirkossa alkaen klo 10 messulla. 
Järjestäjänä Kokkolan suomalainen 
seurakunta ja Herättäjä - Yhdistys.
Klo 12 sanajumalanpalvelus Siikajoen 
srk-talolla, Tanjunen.
Ti 14.2. klo 13 virsihetki Puistolassa ja 
klo 18 seurakuntakuoro srk-talolla.
Ke 15.2. Huom! aika. klo 12 diakonia- 
ja lähetyspiiri srk-talolla sekä klo 14 
lapsikuoro srk-talolla.
To 16.2. klo 9-10 Ehan kinkerit. 
Aiheena Lähetys ja diakonia. Virret: 
485 ja 486. 
Yhteisvastuukeräyksen 2006 koh-
teena ja aiheena on tänä vuonna 
erityisesti vanhukset.
Tulevaa: Su 19.2. klo 12 sanajumalan-
palvelus srk-talolla. Tanjunen.
Rauhanyhdistys: To 9.2. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. Pe 10.2. klo 18.30 
ompeluseurat Olavi Toppilalla. La 
11.2 klo 19.30 raamattuluokka Jouko 
Pietarilalla. Su 12.2  klo 12 pyhäkoulut 
Reino Alakorvalla ja Sauli Toppilalla 
sekä klo 18 seurat ry:llä. Ma 13.2. klo 
19 sisarkerho ry:llä. Ke 15.2. klo 18.30 
ompeluseurat ry:llä. To 16.2. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä.
Kirkkoherranvirasto avoinna: ma klo 
12-17. ke ja pe klo 9-12.
Siikajoen seurakunnan kotisivu: 
www.siikajoenseurakunta.fi
Seurakunnan työntekijät ja virasto: 
kirkkoherra Tanjunen, p. 044 5541 
182, kanttori Nissinen, p. 044  5241 
209, srk-mestari Nissinen, p. 044 0241 
209,  talouspäällikkö Nygård, p. 044 
3438 148, lastenohjaaja, p. 044 5563 
542,  virasto, p. 241 113.

Siikalatvan seurakunta
Kirkkoherranvirasto p. ja fax 0207 109 
860, avoinna ma, ke  klo 9-12 ja  pe klo 
9-13, kirkkoherra Erkki Piri 0207 109 
861, talouspäällikkö Tarmo Myllykoski 
0207 109 852, toimistosihteeri Eija 
Holappa mm. virkatodistukset 0207 
109 867, Kestilän seurakuntatoimisto 
p ja fax 0207109 865, Pulkkilan seura-
kuntatoimisto p. ja fax 0207 109 850, 
Pyhännän seurakuntatoimisto p. ja 
fax 0207 109 870, seurakuntatoimistot 
avoinna ma, ke ja pe klo 9-12.
Ke 15.2. klo 18 Siikalatvan seura-
kunnan kirkkovaltuuston kokous 
Piippolan srk-kodilla.

Kestilä
To 9.2.klo 9 koulukirk-
ko koulun talvipäi-
vään liittyen. Huom! 
ei lasten päiväkerhoja, 
Marja koulutuksessa.
Pe 10.2. klo 13 ehtool-

To 9.2. klo 10.30 har-
taus Mäntyrinteellä. 
Klo 11.30 Murto-Juu-
russuon diakoniapiiri 
Salli Kestillä.
Su 12.2. klo 10 messu 
Tyrnävän kirkossa. 
Isokääntä. Kolehti Ou-
lun Pipliaseuralle.
Ti 14.2. klo 12.45 seu-
rakuntakerho Tyrnä-
vän srk-talolla.
Ke 15.2. klo 13 hartaus 
Peltolan palvelukeskuksessa.
To 16.2. klo 11.30 Markkuu-Änges-
levän diakoniapiiri Maire ja Pekka 
Leinosella.
Kuorot: Ke 15.2. lapsikuoro klo 17  
ja kirkkokuoro klo 19 Tyrnävän srk-

talolla.
Nuoret: Nuortenilta pe 10.2. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla. Kerhonohjaajien 
palaveri la 11.2. klo 14-17 Tyrnävän 
srk-talolla. Isoiskoulutusleiri 17.-19.2. 
Rokualla.
Yhteisvastuukerääjiä tarvitaan vielä 
erityisesti Murron alueelle. Mikäli 
olet kiinnostunut soita Riitalle, p. 044 
737 2630.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: To 9.2. klo 
19 opisto- ja leiri-ilta ry:llä. Su 12.2. 
klo 16 seurat ry:llä, Pauli Alasaarela. 
Ti 14.2. klo 19 Ystävänpäiväilta ry:llä. 
Ke 15.2. klo 12 Keskiviikkokerho ry:llä. 
Murto: Pe 10.2. klo 19 lauluseurat Ryti-
lällä, Voitto Paaso ja klo 19 nuortenilta 
Syrillä. La 11.2. klo 19 raamattuluokka 
ry:llä. Su 12.2. klo 12 pyhäkoulu Puu-
rusella, Marinilla, Lapinkankaalla ja 
Lohella, klo 16 seurat ry:llä, Mauno 
Eilola, Vesa Kumpula.

Hannes Asikainen
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Omaishoitajat ja Läheiset -lii-
ton alueohjaaja Pirjo Riippa 
kertoo omaishoidon ajankoh-
taisista asioista Oulussa lauan-
taina. Ystävyyden ja hyvänolon 
tapahtuma alkaa Oulun kau-
punginkirjastossa 11.2. kello 
10. Pirjo Riipan puheenvuo-
ro on  kello 11.

Omaishoitajan näkökul-
masta puhuvat Arja ja Seppo 

Ystävyyden 
ja hyvänolon 
tapahtuma

Frondelius kello 12. Luon-
taishoitaja Maarit Marttisen 
aiheena kello 12 ovat värit 
elämässä ja nauruterapeutti 
Jaana Katajamaan aiheena 
kello 14 nauru elämässä.

Paikalla on sekä lapsille 
että aikuisille ”läheisparkki”, 
jonne on mahdollisuus jäädä 
hetkeksi! Tapahtuma on kai-
kille avoin ja maksuton!

Ristiin rastiin –juttusar-
jassa seurakunnan työnte-
kijät kommentoivat omasta 
näkökulmastaan toista 
työalaa. I osassa kanttori 
pohti papin työtä, II osassa 
talousjohtaja nuorisotyön-
ohjaajan työtä ja III osassa 
seurakuntamestari lasteno-
hjaajan työtä. nyt tiedot-
taja kertoo näkemyksiään 
lähetyssihteerien työstä.

R I S T I I n RASTIIn

-Lähetyssihteerit todella tukevat 
lähettejään. Kirjeillä, pienillä pa-
keteilla ja ennen kaikkea rukouk-
sessa, tiedottaa Satu Lapinlampi, 
Oulun seurakuntayhtymän tiedot-
taja mielihyvin.

Mutta rukoileeko kukaan lähe-
tyssihteerien puolesta?

-Apua, tuota en ole tullut ajatel-
leeksi. Hyvä pointti! Toivottavasti 
rukoilee.

Satu Lapinlampi kehuu lähetys-
sihteereitä niin estottomasti, että 
kaikkea ei hirviä lehteen laittaa. 
Hän kuitenkin tietää, mistä puhuu, 
sillä tiedottaja työskentelee lähetys-
sihteerien kanssa paljon varsinkin 
joulun ja loppiaisen aikaan. Silloin 
lähetit usein lähetetään matkaan 
työkohteisiinsa.

TIEdOTTAJA SATU LAPInLAmPI mIETTII LäHETYSSIHTEERIn TYöTä

Lähettien tukeminen vaatii tarmoa,
organisointikykyä ja rukousta

-He ovat sitkeitä ja tarmokkaita. 
Tekevät muuten aikamoista sisälä-
hetystäkin  työyhteisöissään, kun 
kertovat meille ihmisistä, joilla asiat 
eivät ole hyvin.

Satu Lapinlampi kävi itsekin ai-
kanaan pohdinnoissa läpi, olisiko 
hänestä lähetyskentille.

-Totesin olevani itse enemmän 
sellainen soppaa, saippuaa ja sie-
lunhoitoa –tyyppi, mutta tavatto-
masti arvostan lähetystyötä, hän 
vakuuttaa.

Tiedottajana Satu Lapinlampi 
kokee lähetyssihteerin työnkuvan 
hyvin lähelle tulevaksi.

-Myös lähetyssihteerien täytyy 
tiedottaa paljon, joten siinä mielessä 
me teemme samanlaista työtä. 

”Kaiken huipuksi
hyväntuulisesti”

Tiedottamisen lisäksi lähetys-
sihteerit hoitavat muun muassa 
lähettien kouluvierailut, lähettien 
siunaamiset ja lukemattomat lä-
hetyspiirit.

-Lähettien täytyy tehdä se kaik-
ki vieläpä hyväntuulisesti, jotta 
he saavat ihmiset mukaan asiaan, 
Lapinlampi huomauttaa.

Hän miettii sitäkin, kuinka vaa-
tivaa on ahkeroida taustatyön pa-
rissa,  kun ”gloria” menee usein 
varsinaisille läheteille.

-Luulenpa, että myös lähetyssih-

teerin ammatin täytyy olla kutsu-
musammatti.

Lähetyssihteereillä ovat tiedottajan 
tietojen mukaan vastassa vieläkin 
monet ennakkoluulot.

-Monet ihmiset uskovat yhä, että 
lähetystyö on pakkokäännyttämistä, 
jota tietysti pidetään vastenmielisenä. 
Lähetyssihteerit joutuvat sitkeästi 
jakamaan tietoa siitä, minkälaista 
kokonaisvaltaista auttamista työ 
nykyään on.

Satu arvelee, että yksi suuri haaste 
lähetyssihteerien työssä on ihmisten 
kiire ja siihen liittyvä ajankäyttö.

-Heidän täytyy onnistua kaappaa-
maan mielenkiintomme lähetystyö-
hön yhä uudelleen ja uudelleen.

Perheiden lähetyspiiri
on hieno idea

Lapinlammen mielestä lähetys-

sihteerit onnistuvat mielenkiinnon 
kaappauksessa hyvin. Yksi mukava 
esimerkki on vaikkapa Oulussa ke-
hitelty perheiden lähetyspiiri, jossa 
perheet saavat yhdessä ryhtyä toi-
mimaan jonkin omalta tuntuvan 
kohteen hyväksi.

-Lähetystyössä joutuu keksimään 
koko ajan uusia juttuja, ja kyllä he 
keksivätkin.

Toinen Satu Lapinlammen suo-
sikki on torstainen Lähetyssoppi 
Oulussa keskustan seurakuntata-
lolla. Tiedottajan mukaan tarttuu 
silloin monenlaista hyvää kotiin 
vietäväksi.

-Uskomatonta, että ihmiset 
jaksavat leipoa ja käyttää aikaa ja 
rahaa lähetystyön hyväksi viikoit-
tain. Ja kun ne leivonnaiset ovat 
niin hyviä!

Lähetyssihteerien lisäksi kiitosta 
saavat kaikki lähetystyön parissa 
ahkeroivat ihmiset.

Vaikka Satu  itse ei ole haikaillut 
lähetyskentille, hän on kiinnostunut 
monista lähetyskohteista.

-Olisi hienoa tutustua Saksas-
sa turkkilaisten parissa tehtävään 
työhön tai sitten Venezuelan lähe-
tystyöhön. Myös Taiwanin suhde 
Kiinaan tekee siitä maasta hyvin 
mielenkiintoisen kohteen, hän 
kertoo.

SATU KREIVI-PALOSAARI

Jo lähetyskäskyn perusteella on selvää, että lähetyssihteerit tekevät 
työtä kristinuskon ytimessä, tiedottaja Satu Lapinlampi huomauttaa.

Oulun konservatorion ja ammat-
tikorkeakoulun urkuriopiskelijat 
konsertoivat ranskalaisen roman-
tiikan ajan urkumusiikin mestari-
kurssin päätöksenä tuomiokirkos-
sa tiistaina 14.2. klo 19. 

Kurssin aiheena ovat olleet rans-
kalaisen romantiikan ajan mestaril-
liset virtuoosisävellykset, säveltäjinä 
Camille Saint-Saëns, Cesar Franck, 

Ranskalainen urkukonsertti
Louis Vierne, Leon Boëllmann ja 
Charles-Marie Widor. Opiskelijat 
ovat myös perehtyneet aikakauden 
soittimien erityispiirteisiin sekä 
säveltäjien elämäkertoihin. Mes-
tarikurssilla on ollut opettajana 
diplomiurkuri ja diplomipianisti, 
lehtori Ismo Hintsala Oulun seu-
dun ammattikorkeakoulusta. 

Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Kiimingin seurakuntakes-
kuksessa järjestetään yhteis-
vastuun hyväksi musiikki-il-
ta tiistaina 14.4. alkaen kel-
lo 18. Musiikki kertoo Ju-
malan hyvyydestä, ihmis-
ten toisistaan välittämises-
tä ja ystävyydestä.

Yksinlaulua ja duettoja 
esittävät kanttorit Marja 
Ainali, Tuomo Nikkola ja 
Jarkko Metsänheimo sekä 
kanttoriharjoittelija Essi 
Takkinen.

Kirkkokuoron laulut ker-
tovat ihmisten suhteesta 
Luojaansa. Eläkeläisten lau-
luryhmän laulut liittyvät 
luontoon  ja isänmaahan. 
Tilaisuudessa lauletaan myös 
yhdessä kiitosvirsiä.

Tilaisuuden juontaa Ulla 
Junttila. Arvontaa ja kahvi-
tarjoilua kello 17.30 alkaen. 
Kuljetusta tarvitsevat voivat 
soittaa Ulla Junttilalle, p. 040 
579 3247.

Ystävän-
päivän 

musiikki-
ilta

Haukiputaan seurakuntakeskuk-
sessa pidetään sunnuntaina 12.2. 
klo 18 orkesterikonsertti. Kon-
sertissa esiintyy Oulun Konserva-
torion Con Brio -kamariorkeste-
ri johtajanaan Osmo Leponiemi. 
Orkesterissa soittaa yli kolmekym-
mentä konservatoriossa opiskele-
vaa nuorta. 

Con Brio Haukiputaalla
Tilaisuuden säveltäjänimiä ovat mm. 

E. Grieg, J. Strauss ja A. Dvorak. Kon-
sertissa kuullaan myös W.A. Mozartin 
Divertimento D (DKW 136) sekä P. 
Tschaikovskyn säveltämää musiikkia 
baletista Joutsenlampi.  

Konserttiin on vapaa pääsy. 
Ohjelmatulot menevät Yv-kerä-
ykselle.

Kempeleen Vanhassa kirkossa pu-
hutaan sunnuntaina 12.2. ajankoh-
taisesta aiheesta: miksi kannattaa 
kuulua kirkkoon?

Kyseessä on Että jaksaisin ensi 
viikkoon -messu, johon kuuluu 
gospelmusiikkia, seurakuntalaisten 
puheenvuoroja ja ehtoollisenvietto. 

Että jaksaisin ensi viikkoon
Tässä omintakeisessa messussa mu-
sisoi tällä kertaa Soiva Siili-duo eli 
Kyösti Salmijärvi ja Markus Lam-
pela. Lyhyitä puheenvuoroja illan 
teemasta käyttävät Aini Järvenpää, 
Martti Hannula ja Kyösti Salmi-
järvi. Messu alkaa kello 17.
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sanan aika

on 3. sunnuntai ennen paastonaikaa. Sen aiheena on ansaitsematon armo. 
Päivän evankeliumiteksteissä muistutetaan, että Jumalan armoa ei tarvitse 
ansaita. Hänen hyvyytensä on sama kaikkia kohtaan. Hän ei luovu meistä 
milloinkaan. Päivän psalmi on Ps. 18: 2-7. Ensimmäisenä lukukappaleena 
luetaan 1.Sam. 16: 1-13 ja toisena lukukappaleena Room. 9: 11-23. Evankeliumi 
on Luuk. 17: 7-10.

ensi sunnuntai

Jumala, haluan uskoa, etteivät minun ansioni, 

arvoni, ominaisuuteni, omituisuuteni, taitoni tai 

taipumukseni estä minua tuntemasta armoa.

Jumalan armo on kaiken alku. Armo tulee ennen 

ihmisen uskoa.

Oletteko henkilökohtaisesti kokenut olevanne kuin 

Jumalan kämmenellä?

–Olen aika ujo mies kertomaan omista kokemuksis-

tani. Tähän asti on selvitty. Sekin on suurta armoa.

Mutta onko elämässä ollut hetkiä, jolloin olette 

oivaltanut jotain armosta?

-Kun kirkon alttarilla sanotaan: ”Tämä on Her-

ramme Jeesuksen Kristuksen ruumis, sinun puoles-

tasi annettu.” On aika puhuttelevaa vastaanottaa 

Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis, joka on 

minun puolestani annettu.

TOIVO JA SAnAn TAIKA PIISPA EERO HUOVISEn 
HAASTATTELUSTA SAnA-LEHdESSä.

Jumalan silmissä 
kaunis helmi

Suoritusyhteiskunnassa mittaamme herkästi omaa ja toistemme arvoa 

tekemisillä ja aikaansaannoksilla. Sen vuoksi meissä jokaisessa on 

enemmän tai vähemmän suorittajaa, vaikka emme sitä myöntäisikään. 

Pahimmillaan koko elämä on suorittamista. Yritämme kelvata itselle 

ja muille.

Rakkaus tulee kuitenkin olemisesta, ei tekemisestä. Siksi ei mikään 

tekeminen, eikä minkään vaatimuksen täyttäminen vie sitä rakkauden 

nälkää, joka meissä on. Hyväksyntä, jota haetaan suoritusten kautta ja 

mittaa täyttämällä vie kyltymättömyyteen tai uupumukseen.

Tämän viikon pyhäpäivän aiheena on ansaitsematon armo. Päivän 

viesti meille erilaisissa suoritus- ja vaatimuskierteissä pyöriville, ansio-

sidonnaisille, on se, että rakkaus on jo. Sitä ei tarvitse ansaita.

Ihminen kurottaa ylös ajatellen, että pitäisi yltää enempään, mutta 

Jumala yllättääkin meidät laskeutumalla alas luoksemme. Ihminen 

rakastaa hyvää ja kaunista, mutta Jumala sitä, mikä ei ole mitään. Luther 

sanoo, että syntiset ovat kauniita, koska heitä rakastetaan.

Jumala valitsee pieniä ja vaatimattomia. Hän osoittaa voimansa meissä, 

jotka emme itse pysty luomaan elämäämme ja rakkauttamme.

Rakkaus ja oleminen ovat ensin, sitten tulevat tekemiset ja muut. Kun 

pohja ja järjestys säilyvät, säilyvät elämän mieli, omanarvontunto ja teke-

misen tolkku. Ansioilla mittaamisen sijaan tulee tilaa myötätunnolle ja 

inhimillisyydelle, itsensä ja toisten armahtamiselle. 

TIInA REInIKAInEn
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S E U R A K U n n AT

PA LV E L U H A K E m I S T O

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN 

OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, moottori-
 kelkat, säilytys lämpimässä hallissa
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava 
 arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- osaomistus- ja asumisoikeus-
 asunnot
- soittimet, elektroniikka, taide, jne

KULTAKORUJA HALVALLA 
JA REHELLISESTI 
PAINON MUKAAN

- uusia ja kunnostettuja 
 käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 4 e
- korjataan koruja, tilaustöitä
- ostetaan puhelinosakkeita,
 rahat heti käteen

OULUN  KULTA

Panttilainakonttori Oy

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 374 239
Avoinna 

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

PA I K K O J A  AV O I n n A

O P I S K E L I J A m E n O T

Pyhän Luukkaan kappeli, 
Yliopistokatu 7: Su 12.2. klo 
10 messu. Su 12.2. klo 15 Holy 
Communion. Ke 15.2. klo 7.45 
aamurukous. Öbergin talo, 
Kirkkokatu 5: Ti 14.2. klo 18 
opiskelijoiden ja nuorten ai-
kuisten talvitiistai, keskustelua 
elämästä ja uskosta. Keskustan 
seurakuntatalo, Isokatu 17: To 
9.2. klo 19 nuorten aikuisten 
lähetysilta. Tuiran kirkko, 
Myllytie 5: Su 12.2. klo 18 ilta-
messu. Ti 14.2. klo 18.30 ison 
kirjan ilta.

JAKELUHäIRIöT / JAKELUKIELLOT
SUOmEn KIRKKO-mEdIAT OY ASIAKASPALVELU

PUH. (09) 4155 2294

Y H d I S T Y K S E Tm U U T  S E U R A K U n n AT

SIIVOOJA-EMÄNTÄ 
KIIMINGIN SEURAKUNTAAN

Haemme työsopimussuhteista siivooja- emäntää 
Kiimingin seurakuntaan. Työtä tehdään useamman 
kiinteistön alueella: kirkonkylän seurakuntakeskukses-
sa, kirkkopirtillä, vanhalla koululla, Jäälin seurakunta-
kodilla, kirkossa, Suvelan leirikeskuksessa. Auto on 
tehtävässä välttämätön.

Olet osa kiinteistötiimiämme, jonka tehtävänä on huo-
lehtia kiinteistöjen kunnosta seurakuntamme hengel-
listä toimintaa tukien.

Työtehtäväsi koostuvat noin 75 % siivouksesta ja 25% 
emännän tehtävistä. Siivoojana vastaat kiinteistöjen 
puhtaanapidosta. Emännän tehtävät sisältävät esim.  
ruoka – ja kahvitarjoiluihin osallistumista sekä yleisiä 
toimistojen, keittiöiden ja kahvihuoneiden siisteydestä 
vastaamistehtäviä.  Työaika on klo 7-15 arkisin mutta 
välillä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Työ on osa-
aikaista, tuntipalkkaista, 6-8 h työtä vuorokaudessa, 
joskus myös ylityötä. Kokonaistuntimäärä 4 viikon 
jaksossa on enintään 153 h. Palkkaus määräytyy Kir-
VESTES hinnoitteluryhmän C04 R16-R17 mukaan.

Edellytämme että olet evl. lut kirkon jäsen, työtä pel-
käämätön, joustava, itsenäiseen työhön kykenevä ja 
yhteistyökykyinen. Omaat käytännön siivouskokemus-
ta vähintään 2v, eduksi sinulle lasketaan seurakunnan 
toiminnan sekä työtilojen tunteminen ja hygieniapassi.

Hakemukset toimitettava 23.2.2006 klo 16.00 men-
nessä osoitteella: Kiimingin seurakunta, talousjohtaja, 
PL 5, 90901 Kiiminki
Tehtävässä on 5 kk koeaika. Valitun tulee ennen työn 
aloittamista toimittaa lääkärintodistus terveydentilasta 
ja työtehtäviin soveltuvuudesta. Työt aloitetaan sopi-
muksen mukaan ja mahdollisimman pian.

Lisätietoja arkisin klo 10.00-12.00 puh: 040 5764 219  
Kati Yrttiaho, talousjohtaja

VUOKRATTAVAnA

Haapakorva 
Haukiputaalle
Haukiputaan seurakunnan 
kirkkovaltuusto perusti nel-
jännen nuorisotyönohjaajan 
viran seurakuntaan 1.1.2006 
alkaen. Kirkkoneuvosto valitsi 
yksimielisesti virkaan Katri 
Haapakorvan ja varalle Riina 
Moilasen. Virkaa haki mää-
räaikaan mennessä 10 hen-
kilöä.

Tue
Yhteisvastuu-

keräystä

Keräyspuhelin
0600 1 2006

(10,10 e/puh.+ppm)

Keräystilit
nordea 208918-6775
OKO 572302-121619
Sampo 800016-51651

nETTIPAPPI
Keskustelukumppanisi, kun 

haluat kysyä tai pohtia jotain 
elämääsi liittyvää asiaa. 

Voit myös kysyä käytännön 
seurakuntaelämään

kohdistuvia kysymyksiä.
Kysy osoitteessa:

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

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

LAKIASIAT
KALLE PYRHÖNEN KY

Varatuomari Kalle Pyrhönen
Rautatienkatu 9, 90100 OULU

Puh. 311 4492, fax 311 4508, GSM 044 563 1558
www.lakiasiat-pyrhonen.fi

- perunkirjoitukset - perinnönjaot - testamentit - oikeudenkäynnit

§ §

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

Kirkkokatu 4 A 12, 90100 Oulu
puh. 377 191 ja 0400 687 201, fax. 377 091,

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit, 
myös maksuttomat oikeudenkäynnit

PERUNKIRJOITUKSET
ja muut lakiasiainpalvelut VUOSIEN 
KOKEMUKSELLA. Tarvittaessa myös 
kotonanne iltaisin ja viikonloppuisin.
Varatuomari H. Luukkonen, 
Uusikatu 23 A 4, puh. 339 962.

Vaihda
takuuikkunat!
MYÖS RAHOITUKSELLA!

puh. 020 7690 114

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille. 

Anjanmutka 5, 90830 Haukipudas. 
GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

SIURUANTIE 347 93100 PUDASJÄRVI

HAUTAKIVET- L ISÄKAIVERRUKSET

p. O400-891 974
T I L A A    E S I T E !

OULUN SIIVOUSPALVELUOULUN SIIVOUSPALVELU
Valikoimaamme kuuluvat muun muassa:

* kotisiivoukset
* suursiivoukset
* peruspesut ja vahaukset
* rakennus- ja saneeraussiivoukset

Tutustu palveluihimme nettisivuillamme tai
soita!

p. 0400 519 159 / 0400 571 159
info@oulunsiivouspalvelu.fi
www.oulunsiivouspalvelu.fi


