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varjoon jääneil lä on elämisen oikeus. Sivu 14.

LiiSa Ja KaRi vUoLLo

kutsuvat 
hoitamaan 

parisuhdetta
Sivu 7.

Pappien yhteistyö 
käännekohdassa? 

Sivu 3.

tuiran messu minulle tehty. 
Sivu 5.

Jelppaaminen on tärkeää, 
sanoo Kauko. 

Sivu 13.
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Koulukiusaaminen rävähti tietoisuuteem-
me noin 17 vuotta sitten eräässä koulus-
sa sattuneen ampumistapauksen johdosta. 
Koulupoika oli saanut tarpeekseen kiusaa-
misesta ja teki siitä lopun.

Siitä lähtien on kiusaamisen syitä poh-
dittu kouluissa sekä vanhempien ja koulu-
väen tapaamisissa. Tutkijat ovat selvittä-
neet kiusatuksi joutumisen ja kiusaajaksi 
ryhtymisen taustoja, ja ihmisiä on valis-
tettu siitä, mitä kiusaaminen on ja miten 
siihen tulisi puuttua.

Onko mistään ollut apua? Toistakymmentä 
vuotta sitten pistettiin pystyyn ensimmäi-
nen koulukiusaamisen vastainen kampan-
jakin, ja silti tutkimukset osoittavat, että 
edelleen joka kuudes koululainen tulee 
kiusatuksi.

Iltapäivälehti kampanjoi äskettäin kiusaa-

mista vastaan ja haastatteli erilaisia koulu-
kiusaamisen uhreja. Heidän joukossaan on 
useita niinsanottuja julkkiksia, jotka teki-
vät varmasti hyvän työn antaessaan kas-
vonsa ja kertomuksensa kampanjan käyt-
töön. Ehkä julkisuuden ihmisen esimerkki 
saa aikaiseksi jotakin, mihin kasvatus tai 
hyvät neuvot eivät yllä.

Koulukiusattujen kertomuksissa yksi asia 
pisti erityisesti silmään. Monen mielestä 
aikuiset eivät ottaneet kiusatun kokemuk-
sia ihan vakavasti. Aikuisen apuun ei voi-
nut luottaa.

Lapset saattavat leikkiä rajuja leikkejä 
eivätkä ymmärrä, missä raja väkivaltaan ylit-
tyy. Aikuisen täytyy ymmärtää. Mitä hyötyä 
on valistavista tutkimuksista, kiusattujen 
tukiyhdistyksen taannoisista ponnisteluista 
tai koulurauhan julistuksesta, jos jalojen 

periaatteiden toteutuminen jätetään lasten 
varaan. Ja mitä pitäisi ajatella väitteistä, 
ettei kiusaamisasiasta välitettäisi kaikissa 
koulussa puhua mitään.

Vastuu kiusaamisen lopettamisesta on 
jokaisella aikuisella oli hän sitten lapsen 
vanhempi, opettaja tai vaikka koulun vie-
ritse kävelevä satunnainen ohikulkija.

Tässä lehdessä on juttu intialaisista lap-
sista, joille koulunkäynti on onnellinen etu-
oikeus ja askel hyvään elämään. On sietä-
mätöntä, jos moni suomalainen lapsi saa 
omasta kouluajastaan vain raskaan taakan 
kannettavakseen.

aikuiset vastuussa kiusaamisesta

pirkko.paakki@
rauhantervehdys.suomi.net

J oku ehkä alkaa lukea tätä juttua 
toivoen, että kerron jotakin hy-
vin varmaa ja selkeää Muham-

media esittäneen pilakuvan aiheut-
taneesta tapahtumaketjusta. Harvat 
pystyvät asiasta kirjoittamaan mitään 
varmaa. Ainakin minä joudun pohti-
maan sitä varovasti, kysymysmerkke-
jä mielessäni lisäillen.

Moni islamia tunteva eurooppa-
lainen saattoi aavistaa, että valtava 
tunnekuohu niistä pilakuvista tulee. 
Muhammed on muslimeille jo itsestään 
kielletty piirrosaihe, mutta varsinkin, 
kun hänen persoonaansa liitetään ter-
rorismi, loukkaus on räikeä.

Osaammeko kuitenkaan tunteen 
tasolla mieltää, miltä muslimeista tuntui? 
Onko meillä kristityillä suomalaisilla 
mitään yhtä pyhää, jonka loukkaami-
nen suututtaisi meitä samalla tavalla? 
Jumalasta ja Jeesuksesta kertovaan lei-
kinlaskuun olemme sen verran joutu-
neet tottumaan, että epäilen vastaavan 
laajan tunnekuohun  syntymistä. 

Mielikuvitus liikkeelle. Entä jos 
televisiossa ja tiedotusvälineissä ker-
rottaisiin jostakin kansasta, jonka kes-
kuudessa tietyt ihmiset tuntevat suurta 
vastenmielisyyttä suomalaisia kohtaan? 
Osoituksena tästä inhosta suomalais-
lapsen näköisiä nukkeja silvottaisiin 
ja poltettaisiin toisten hurratessa tv-
kameroiden edessä. Jos paikallinen 
hallitus sanoisi, että sananvapauden 
nimissä he eivät voi asialle mitään 
eivätkä edes pyytäisi 
anteeksi  tapahtunutta, 
suuttumuksemme ja 
tyrmistyksemme olisi 
varmasti taattu.

Joku ehkä miettii, 
että eiväthän pilakuvat 

ja tuollaiset silpomiset ole sama asia. 
Eivät olekaan, mutta todetessamme 
tämän osoitamme, että meidän on 
vaikea ymmärtää, miltä muslimeista 
tuntuu.

Pilakuvien aiheuttamaa suuttumusta 
on helppo käyttää väkivallan lietson-
taan. Länsimaiden ja muslimimaiden 
suhteet ovat jo muutenkin jännittyneitä. 
Nyt toivoisi, että entistä selkeämmin 
kaikki osapuolet toimisivat tilanteen 
rauhoittumisen puolesta. En koko 
aikana ole oikein ymmärtänyt, miksi 
kollektiivista anteeksipyyntöä ei voitu 
heti aluksi esittää edes siitä, että tanska-
laisyhteisön piirissä on loukattu pienen 
maahanmuuttajajoukon arvoja. 

Toisaalta olisi myös hyvä, jos mus-
limijohtajat entistä selvemmin tuo-
mitsisivat väkivallan ja toimisivat 
sen ehkäisemiseksi. Näin on monissa 
muslimimaissa jo toimittu, mutta 
hämmentävän paljon väkivalta on 
saanut myös ymmärtämystä.

Kun puhutaan sananvapaudesta ja 
itsesensuurista, ei ole mielestäni tar-
peeksi mainittu, että kaiken aikaahan 
on ollut mahdollista kriittisen asialli-
sesti pohtia tiedotusvälineissä islamia 
ja esimerkiksi  monien muslimimaiden 
puutteita uskonnonvapauden suhteen. 
Kristityksi kääntyminen on monessa 
maassa lähes mahdotonta. Unohtaa ei 
voi myöskään ihmisoikeusrikkomuksia 
ns. kristityissä maissa. Tällainen kes-
kustelu on todellista sananvapautta, 

ja sen kaventumisen 
uhatessa voisin tarvit-
taessa vähän osoittaa 
mieltäkin. 

Julkaisija Rauhan tervehdys ry.
 iSSn 0356-2840
 Perustettu 1907
Kustantaja Suomen Kirkko-Mediat oy
Levikki n. 107 800, 21 seurakuntaa
aikataulu ilmestyy torstaisin,
 kesällä joka toinen viikko.

vt. päätoimittaja Pirkko Paakki  (08) 5626 411
toimittajat  Riitta Hirvonen  (08) 5626 412
  Satu Kreivi-Palosaari (08) 5626 410
  Hanna Karkkonen (08) 5626 412
toimisto  Saila Juutilainen (08) 5626 400
Hinnat: Seurakuntatilaus 7,54 e, Yksityistilaus 20,00 e
verkkojulkaisu:  www.nettirt.net     

Postiosoite PL 102, 90101 oulu
Käyntiosoite isokatu 19 B 13, 2. krs
Puhelin (08) 5626 400
Fax  (08) 5626 444
toimituksen sähköposti:
toimitus@rauhantervehdys.suomi.net
etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.suomi.net 

ilmoitukset
Kotimaa-yhtiöt/ 
Sirkka-Liisa Hänninen (09) 4155 2296,
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
Paikalliset yritykset 
Maire Laakso   (017) 361 6243
maire.laakso@dnainternet.net

Painopaikka oulu 2006 - Kaleva 
Ulkoasu Mari Lähteenmaa
Jakeluhäiriöt ja -kiellot:
Kirkkomediat / asiakaspalvelu
p. (09) 4155 2294 (ma-to)
Sähköposti: 
asiakaspalvelu@kirkkomediat.fi

Pilakuvia vai 
sananvapautta

Matti Laurila, hiippakunnan lähetyssihteeri

Dosentti Jyrki Komulaisen mielestä kir-
kon pitää tarkastella toimintatapojaan 
kriittisesti. Asiasta kertoo Esse 9.2.

-Komulainen perää kirkolta visiota siitä, 
mikä sen olemus oikein on. Hänen mieles-
tään kirkon pitäisi nähdä itsensä muullakin 
tavalla kuin instituutiona tai organisaationa. 
Kansankirkko voisi olla alhaaltapäin, kan-
sasta, kasvava kirkko.

Tarvitaan luovia ruohonjuuritason rat-
kaisuja. Yksi esimerkki tästä on messun 
alkamisaika - se voisi olla muukin kuin 
sunnuntaina kello 10.

Kanttori-urkuriliiton puheenjohtaja Mikael 
Helenelund sanoo Crux -lehden vuoden en-
simmäisessä numerossa, ettei elinvoimaista 
kirkkoa saada aikaan pahinta peläten.

-Lisääntyvä kirkosta eroaminen on suuri 
haaste kirkolle ja sen työntekijöille. Mutta 
tieto ihmisten kasvavasta luottamuksesta ja 
kiinnostuksesta kirkkoa kohtaan on hyvä 
lähtökohta seurakuntatyölle. Kirkko, joka 
aidosti kohtaa ihmisiä kirkon jäsenyyteen 
katsomatta ja joka avoimesti ja rohkeasti 
julistaa uskon, toivon ja rakkauden sano-
maa sanoin, sävelin ja teoin, on mahdolli-
suuksien kirkko.

Jaakko Hämeen-Anttila kertoo Kaltios-
sa 1/2002, että hän muutti koulun pen-
kiltä Oulusta etelään, mutta tavallises-
ti pohjoinen tuntuu hänestä silti enem-
män kodilta.

-Hitaampi elämänrytmi, mietiskelevä 
asenne, yksinäisyydenkaipuu, kaikki ne liit-
tyvät minulla pohjoiseen, enkä voisi oikein 
elää ilman niitä. Etelästä on hyvä palata 
pohjoiseen, vilkkaasta sosiaalisuudesta rau-
hoittavaan hiljaisuuteen ja nopeatempoisesta 
elämästä hitaaseen vakavuuteen.

Maarit Tastula kirjoittaa Hyvä Terveys -leh-
den helmikuun numerossa, että suomalai-
sessa kulttuurissa toisen kehuminen herät-
tää epäluuloja: mitä tuo minusta haluaa?

-Vasta-alkajalle voi suositella vaarat-
tominta keinoa: selän takana kehumista. 
Jatkokurssilainen voi yrittää jo kehumista 
päin näköä. Kohde ja ajoitus on kuitenkin 
valittava tarkkaan, ja siksi todellinen mes-
tari iskeekin silloin, kun kohde on heikossa 
jamassa: avioeron, lopputilin, emämuna-
uksen tai hermoromahduksen partaalla - 
hetkellä, jolloin vanhat kaveritkin vaihtavat 
kadulla puolta siinä pelossa, että epäonnis-
tuminen tarttuu.

aatoksia
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Kirkko tarvitsee 
selkeät pelisäännöt, 
joihin nojaudutaan 
naispappeuden 
aiheuttamissa pulmissa. 
Tarvittaessa käytetään 
järeitä keinoja.
Piispainkokous sai tällä 
viikolla käsiteltäväkseen 
asiaa koskevan 
mietinnön.

P iispa Mikko Heikan johdolla 
kokoontunut työryhmä esit-
tää, että mikäli viranhaltija 

esimiehen kehotuksesta piittaamat-
ta jatkuvasti kieltäytyy yhteistyöstä 
toisen viranhaltijan kanssa, tilan-
teeseen voidaan puuttua antamalla 
huomautus tai jopa käynnistämällä 
kurinpitomenettely.

Äärimmäisessä tapauksessa ku-
rinpitomenettely voisi johtaa jopa 
virasta erottamiseen.

Ponsi kaiken takana

Kirkkolain 23. luku antaa tuo-
miokapitulille oikeuden määrätä 
pappi menettämään pappisvir-
kansa, jos tämän velvollisuuksien 
vastainen käyttäytyminen osoittaa 
hänet sopimattomaksi toimimaan 
pappina. Naispappeuteen kielteisesti 

-P iispainkokoukselle annettu lausun-
to tuo toivon pilkahduksen. Työn-
tekijöille seurakunta on työpaikka, 

jossa on oltava selkeät pelisäännöt. Työn-
tekijän perusoikeus on edellyttää, että niitä 
myös noudatetaan, Karjasillan seurakunnan 
kirkkoherra Juhani Lavanko sanoo.

 

Uusi tilanne
 
Jos Heikan työryhmän lausunto etenee 

piispainkokouksesta lausuntokierrokselle 
kirkkohallitukseen, tuomiokapituleille ja 
seurakunnille ja niistä edelleen piispainko-
kouksen toimenpide-ehdotuksiksi, ollaan 
uudessa tilanteessa.

otetaanKo Kovat Keinot KäYttöön?

naispappeutta koskeva opillinen 
kiista ei saa enää häiritä työtä

kirkon eri viroissa ja tehtävissä”, 
mietintö toteaa.

Naispappeuden torjujaa ei ole 
tarkoitus leimata harhaoppiseksi, 
ja hänellä on oikeus tulla vihityk-
si papiksi.

Syrjintä kielletty

Piispainkokouksen saama mie-
tintö kieltää kaikenlaisen syrjin-
nän. Välittömäksi syrjinnäksi 
luonnehditaan työvuorojen mää-
rittely sukupuolen perusteella, 
naispuolisen pastorin siirtäminen 
pois hänelle jo määrätystä työ-
tehtävästä tai sukupuolen käyt-
täminen perusteena esimerkiksi 
sijaista valittaessa tai kutsuttaessa 
vierailijoita.

Välilliseksi syrjinnäksi katsotaan 
esimerkiksi työtehtävien jakaminen 
sukupuolen perusteella, jotta vältyt-

Näköpiirissä olisi mahdollisuus velvoittaa 
jokainen pappi yhteistyöhön kaikkien mui-
den kanssa myös jumalanpalvelustilanteissa 
alttarilla.

Jos velvoite ei auta, asian voi viedä tuo-
miokapituliin.

-Töistä kieltäytymisestä voi  kanteluita tie-
tenkin tehdä nykytilanteessakin. Menettely 
on raskas ja hidas,  Lavanko toteaa.

 

Uskottavuus koetuksella
 
Kirkkoherra Juhani Lavanko on joutu-

nut omassa seurakunnassaan pohtimaan 
työnantajan ja esimiehen asemaa ristirii-
tatilanteissa.

-Työtoverin ammatillisen identiteetin 
kiistämistä en voi hyväksyä. Vastuullisen 
työnantajan on kohdeltava työntekijöitään 
tasapuolisesti sukupuoleen katsomatta. Se 
on itsestäänselvyys, ja siinä mielessä Heikan 
työryhmän mietintö on hyvä.

-Periaatteellisella tasolla myös esimiehen 
omaatuntoa loukkaa, jos pappeja ei voi koh-
della tasapuolisesti, vaan työtilanteita on 
järjesteltävä papin sukupuolen perusteella, 
Lavanko toteaa.

Hän ei pidä ison seurakuntansa työjär-
jestelyjä erityisen hankalina, mutta tilanne, 
jossa katsotaan henkilöön on hänen mieles-
tään eettisesti ja moraalisesti väärin ja syö 
kirkon uskottavuutta. 

Uutta toivoa

• Paula Närhen 
kyselyn mukaan 
noin 13 prosenttia 
miespapeista ei hyväksy 
naispappeutta.

• Noin 4 prosenttia 
kieltäytyy osittain 
yhteistyöstä 
tavallisimmin 
jumalanpalveluksessa ja 
2-3 prosenttia kokonaan 
yhteistyöstä naispapin 
kanssa.

• Erilaisten 
virkanäkemysten 
aiheuttamia ongelmia 
on tuomiokapitulien 
arvion mukaan 
9 seurakunnassa, 
lieviä ongelmia 16 
seurakunnassa. 
Lääninrovastien arvion 
mukaan vakavia 
ongelmia on 11 ja lieviä 
57 seurakunnassa.

• Vertailu aiempiin 
tutkimuksiin osoittaa, 
että torjujien määrä on 
vähenemässä. Jyrkimmin 
vastustavien asenteet 
ovat kuitenkin tiukkoja, 
ja paikoin ristiriidat ovat 
kärjistyneet.

• Noin kolmannes 
Suomen ev.-lut. kirkon 
papeista on naisia. 

täisiin naispapin ja naispappeuteen 
torjuvasti suhtautuvan joutumiselta 
samaan jumalanpalvelukseen.

väistyminen nöyryyttää

Tutkija Paula Närhen mukaan 
ponnen hengen mukainen yhteis-
työ voi toteutua silloin, kun kaikilla 
osapuolilla on sekä halua että val-
miutta antaa tilaa erilaisille näke-
myksille. Jotkut naispapit joutuvat 
kuitenkin tilanteisiin, joissa heidän 
odotetaan mukautuvan naispap-
peuden torjujien ehtoihin, mikä 
koetaan nöyryyttävänä ja pappi-
sidentiteettiä loukkaavana.

Närhen tutkimus kertoo, että 
suurin osa hänen haastattelemis-
taan papeista ei enää sallisi yhteis-
työstä kieltäytymistä omantunnon 
syihin vedoten.

PiRKKo PaaKKi

suhtautuvat miespapit nojautuvat 
kirkolliskokouksen hyväksymään 
ponteen, joka takaa toimintava-
pauden virkakysymyksessä eri 
mieltä oleville.

Ponnesta Heikan työryhmä sa-
noo, että se ymmärretään väärin. 

Ponsi ei anna papille tai muulle 
työntekijälle oikeutta olla teke-
mättä kaikilla tasoilla yhteistyötä 
toisen viranhaltijan kansa. ”Pon-
nen tarkoittama kirkon työntekijän 
toimintavapaus merkitsee lähinnä 
sitä, että torjujilla on oikeus toimia 

R t  F a K ta

”Yleinen työelämää koskeva ja kirkollinen lainsäädäntö 
edellyttävät, että viran haltija hoitaa kaikki virkaansa 
kuuluvat työtehtävät, toimittaa jumalanpalveluksen 
ja viettää ehtoollista kaikkien pappien kanssa.
 Työntekijä ei voi virkaansa hoitaessaan yksipuolisesti 
kieltäytyä hoitamasta virkatehtäviään. Yhteistyön velvoite 
koskee kaikkia työtilanteita ja kaikkia työntekijöitä.
 Kirkon työntekijä ei voi käytännön työssään noudattaa 
sellaisesta yleisestä tai kirkollisesta lainsäädännöstä poikkeavaa 
vakaumustaan, jolle ei ole lain turvaamaa suojaa.”

Heikan työryhmän mietinnöstä
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JUMaLanPaLveLUKSet
Tuomiokirkossa su 19.2. klo 
10 messu, toimittaa Martti 
Pennanen, saarnaa Tuomas 
Pöyhtäri, avustaa Pekka Re-
humäki, kanttorina Raimo 
Paaso, Tuiran kamarikuoro. 
Kolehti lasten virsikasvatuksen 
tukemiseen valtakunnallisen 
Virsivisan kautta (Lapsityön 
Keskus ry).
Heinätorin seurakuntatalossa 
su 19.2. klo 12 messu, toimittaa 
Martti Pennanen, kanttorina 
Raimo Paaso, kirkkokahvit.

MUU toiMinta
Tuomiokirkko 
Kirkko avoinna päivisin klo 
12-13.
Aamupiiri la 18.2. klo 10 
kryptassa.
Viittomakielinen messu su 
19.2. klo 12 kryptassa.
Opettajien raamattupiiri ti 
21.2. klo 18.
Aamurukous ke 22.2. klo 8.30 
kryptassa.
Vanhan pappilan lähetyspiiri 
ke 22.2. klo 14. Aiheena 1. Joh. 
1. Elämän sana, Satu Saarinen. 
Keskiviikkoseurat ke 22.2. klo 
18 kryptassa, Simo Kaappola.

keskusTan seurakunTaTalo

Isokatu 17
Sana elää pe 17.2. klo 18 kou-
lutussalissa.
Rauhan Sanan talvipäivät la 
18.2. seurat klo 12, 14, 17 ja 
lauluilta klo 19.30. Su 19.2. 
seurat klo 12, 15 ja 17.
Kaatuneitten omaiset ma 20.2. 
klo 12 alasalissa, vuosikokous.
Päiväseurat ke 22.2. klo 12 
kuorosalissa.
Lähetyssoppi to 23.2. klo 10-
15.30 alasalissa. 
Raamattupiiri to 23.2. klo 14, 
Outi Vaarala. 
Tuomiokirkkokuoro to 23.2. 
klo 17 juhlasalissa. 
Ompeluseurat to 23.2. klo 
18.30 alasalissa.

inTiön seurakunTakoTi

Intiönpolku 2 
Tarinatupa ke 22.2. klo 13.
Perhekerho to 23.2. klo 10. 
Kiitos Jeesus ruoasta.

kajaaninTie 1
Raksilan kerho to 23.2. klo12.

HeinäTorin seurakunTaTalo

Aleksanterinkatu 71
Kirkkokahvit messun jälkeen 
su 19.2. n. klo13. Lähetyssihteeri 
Anna-Leena Häkkinen kertoo 
Angolan matkastaan. Katso 
menot.
Päiväkerho ma 20.2. ja to 23.2. 
klo 12-15.
Hopealanka ma 20.2. klo 13. 
Jumalan rakkauden uhritie.
Keramiikkakerho ti 21.2. klo 
16 varhaisnuorille.
Musiikkikerho ti 21.2. klo 
16.30.
Virsilauluilta ti 21.2. klo 18, 
Esko Laukkanen, lähetysvirret.
Syöpään sairastuneiden kes-
kusteluilta ti 21.2. klo 18.
Miesten piiri ke 22.2. klo 18 
kerhohuoneessa.
Perhekerho ke 22.2. klo 10. 
Kiitos Jeesus ruoasta.
Toiminta ja keskustelukerho 
to 23.2. klo 10.30.
Nuoret aikuiset to 23.2. klo 18.

myllyTulli

Makasiininkatu 6 B
Pyhäkoulu su 19.2. klo 12.
Varhaisnuorten kerho ma 
20.2. klo 18. 
Varhaisnuorten kerho  ti  21.2. 
klo 17.

Domus BoTnica

Toivoniementie 1
Kerho ke 22.2. klo 13. Laskiai-
nen, katumus ja paasto, Mirva 
Kuikka.

aurinkokoTi

Isokatu 93
Raamattupiiri ke 22.2. klo 16. 
Aiheena Joh.13: 21-38, Jyrki 
Vaaramo.

JUMaLanPaLveLUKSet
Karjasillan kirkossa su 19.2. 
klo 10 messu, toimittaa Satu 
Saarinen, avustaa Anna-Leena 
Häkkinen, kanttorina Taina 
Voutilainen. Kirkkokahvit. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
henkilökohtaiseen keskuste-
luun ja rukoukseen. Kolehti 
kristilliselle kasvatustyölle 
Oulun hiippakunnassa.
Kastellin kirkossa su 19.2. 
klo 10 messu, toimittaa Esa 
Nevala, avustaa Virpi Sillan-
pää-Posio, kanttorina Juha 
Soranta. Kirkkokahvit. Kolehti 
ks. Karjasilta.
Pyhän Andreaan kirkossa: Pe 
17.2. klo 21 iltamessu, toimittaa 
Petri Satomaa, saarna Hannu 
Nyman, avustavat Kimmo 
Kieksi, Seppo Viljamaa, Hanna 
Partanen ja Päivi Sutinen, kant-
torina Taina Voutilainen. Vox 
Andreas -kuoro. Iltapala. 
Su 19.2. klo 12 messu, toi-
mittaa Petri Satomaa, avustaa 
Hanna Partanen, kanttorina 
Taina Voutilainen. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Kaukovainion seurakuntata-
lossa: Su 19.2. klo 12 perhe-
kirkko, toimittaa Vesa Pöyhtäri, 
avustaa Auli Kipinä, kanttorina 
Ilkka Järviö. Kirkkokahvit. Ko-
lehti ks. Karjasilta.
Su 19.2. klo 18 arabiankielinen 
jumalanpalvelus.
Maikkulan seurakuntatalossa  
su 19.2. klo 12 messu, toimittaa 
Esa Nevala, kanttorina Juha So-
ranta. Kolehti ks. Karjasilta.
Caritas-Kodissa su 19.2. klo 14 
messu, toimittaa Petri Satomaa, 
kanttorina Hanna Savela.

MUU toiMinta
karjasillan kirkko

Nokelantie 3
Karjasillan diakonia- ja lähe-
tyspiiri ma 20.2. klo 12.
Oulun seudun virsikuoro ma 
20.2. klo 18.30.
Perhekerho ke 22.2. klo 9.30.
Kirkkokuoron harjoitukset 
ke klo 18.
Kirjallisuuspiiri ke 22.2. klo 
18. Ks. menot
Raamattu- ja keskustelupiiri 
ke klo 18.30.
Miesten raamattupiiri ke klo 
18.30. Mukana kappalainen 
Satu Saarinen.
Seurakuntakerho Caritas-ko-
dissa to 23.2. klo 14.30.

kasTellin kirkko

Töllintie 38
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 17.2. klo 19. Jyrki 
Vaaramo ja Risto Nivala.

Lähetyksen virsiseurat su 19.2. 
klo 15. Ks. menot.
Juttutupaa ei ole 20.2.
Kastellin kirkkokuoron har-
joitus ma klo 18.30.
Mieskuoro Weljet, harjoitus 
ti klo 19.
Perhekerho ke 22.2. klo 9.30. 
Valokuvaus.
Seurakuntakerho to 23.2. klo 
13. Toiverunoja, ota mukaan 
lempirunosi.

PyHän anDreaan kirkko

Sulkakuja 8
Pyhäkoulu su 19.2. klo 12.
Perhekerho ke 22.2. klo 10.
Vox Andreas -kuoron harjoitus 
ke 22.2. klo 18.30.
Kaakkurin lapsikuoron har-
joitus to klo 16.
Laulaen iloa saamme  -lasten-
laulutapahtuma to 23.2. klo 
18.30. Ks. menot.

kaakkurin ToiminTakeskus

Sarasuontie 5
Perhekerho ma klo 10.

kaukovainion seurakunTaTalo

Hiirihaukantie 6
Pyhäkoululaiset osallistuvat 
perhekirkkoon su 19.2. klo 12.
Herännäisseurat su 19.2. klo 15.
Diakoniapiiri ma 20.2. klo 12.
Ystävänkamari ti klo 12.
Lähimmäisten oma ilta ti 21.2. 
klo 17. Ks. menot.
Lähetyspiiri ti 21.2. klo 18. 
Perhekerho ke klo 9.30.
Kirkkotekstiilipiiri ke klo 18 
-20. Vesa Pöyhtäri.
Sudanilaisten raamattuopetus 
ke klo 18.
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat to 23.2. klo 18.30.
Mieskuoro TervasCanto, har-
joitukset ystävänkamarissa  to 
23.2. klo 18.

maikkulan seurakunTaTalo

Kangaskontiontie 9
Pyhäkoulu su klo 12.
Eläkeläisten keskustelukerho 
ma 20.2. klo 12.30. 
Perhekerho ke 22.2. klo 9.30.
Maikkulan diakonia- ja lähe-
tyspiiri ke klo 16.30.
Tenavakuoron harjoitus to 
klo 16.30.
Lapsikuoron harjoitus to klo 
17.30. 
Raamattupiiri to klo 18.

lämsänjärven 
kauPunkileirikeskus

Hiihtomajantie 2
Pyhäkoulu su klo 12.

JUMaLanPaLveLUKSet
Tuiran kirkossa su 19.2. klo 10 
messu, liturgia Pasi Kurikka, 
saarna Heikki Haataja, kantto-
rina Heikki Jämsä. Psalmikuoro. 
Kolehti nimikkolähettityölle 
Suomen Luterilaiselle Evanke-
liumiyhdistykselle. Messun jäl-
keen Evankeliumiyhdistyksen 
piirin talvijuhla, katso erillinen 
ilmoitus menoissa!
Klo 18 iltamessu, toimittaa Niilo 
Pesonen, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti ks. P.Tuomas.
Ke 22.2. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Harri Fagerholm, kant-
torina Sanna Leppäniemi. Kolehti 
nimikkolähettityöhön Mordvassa 
Kansanlähetyksen kautta.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
19.2. klo 12 ”tilkkutäkkimessu”, 
toimittaa Riikka Honkavaara, 

avustaa Tarja Korpela, kantto-
rina Sanna Leppäniemi. Kolehti 
nimikkolähettityölle Suomen 
Lähetysseuralle. Talvirippikou-
lun vanhempien kutsutilaisuus. 
Katso erillinen ilmoitus messus-
ta menoista!
Pyhän Luukkaan kappelissa 
su 19.2. klo 10 messu, toi-
mittaa Lauri Kujala, avustaa 
Risto Tuominen, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Kolehti 
ks. P.Tuomas.
Klo 15 English Service. Kolehti 
kansainväliselle työlle.
Pateniemen kirkossa su 19.2. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Riitta Louhelainen, 
kanttorina Lauri-Kalle Kallun-
ki. Kolehti ks. P.Tuomas.

MUU toiMinta
Tuiran kirkko

Myllytie 5
Lähetyspiiri ma klo 16.30.
Miestenpiiri ti klo 18,  Petteri 
Tuulos.
Ison kirjan ilta ti klo 18.30.
Raamattupiiri ke klo 15.
Yhteinen lauluhetki ke 22.2. 
klo 19, katso menot!
Seurakuntakerho to klo 13.
Kirkkokuoro to klo 18.30.

PyHän Tuomaan kirkko

Mielikintie 3
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
Diakoniapiiri ti klo 13.
Harmonisen laulun ryhmä 
ti klo 18.
Perhekerho ke klo 9.30.
Kirkkolaulajat ke klo 18.
Seurakuntapiiri to klo 13.
Raamattu- ja keskustelupiiri 
to klo 15.
Pyhän Tuomaan lapsikuorot 
to klo 17 alkaen.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 23.2. klo 19.

PyHän luukkaan kaPPeli

Yliopistokatu 7
Kanttoreiden Yhteisvastuu-
konsertti pe 10.2. klo 20.
Tunnustuskirjaluento ma 
klo 18.30, Heikki Haataja 
aiheesta:”Jumalan Poika ja 
vanhurskaus.” 
Aamukahvit ti klo 10.
Tunnustuskirjaluento t i 
klo 18.30, Jaakko Lounela 
aiheesta:”Usko ja hyvät teot.”
Aamurukous ke klo 7.45.
Perhekerho ke klo 9.30.
Tunnustuskirjaluento ke klo 
18.30, Hannu Kippo aiheesta: 
”Saarnavirka ja sakramentit.”
Evankeliset Opiskelijat ke klo 
18.30.  

Rajakylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2
Pyhäkoulu su klo 12.
Työttömien ateria ti klo 12.
Perhekerho ke klo 9.30.
Seurakuntakerho to klo 14.
Raamattupiiri to klo 18.

PaTeniemen kirkko

Taskisentie
Pyhäkoulu su klo 12.
Raamattu -ja rukouspiiri ti 
klo 18.
Perhekerho ke klo 9.30.

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.

JUMaLanPaLveLUKSet
Oulujoen kirkossa su 19.2. 
klo 10 messu, toimittaa Paavo 
Moilanen, saarnaa Antti Leske-
lä, kanttorina Lauri Nurkkala. 
Oulujoen kirkon kamarikuoro 
avustaa. Radio Dei. 
Huonesuon seurakuntakodis-
sa su 19.2. klo 12 messu, toimit-
taa Antti Leskelä, kanttorina 
Lauri Nurkkala. Kirkkokahvit. 

MUU toiMinta
Heikkilänkankaan 
seurakunTakoTi

Kyytipojantie 2
Pyhäkoulu su 19.2. klo 12.
Perhekerho ke 22.2. klo 9.30.

HinTan seurakunTaTalo

Hintantie 89. 
Pyhäkoulu su 19.2. klo 12.
Seurakuntapiiri ma 20.2. 
klo 12.
Perhekerho ke 22.2. klo 9.30.
Kuntopiiri ke 22.2. klo 18.
Kirkkokuoroharjoitukset ke 
22.2. klo 18.
Liikuntavammaisten kerho pe 
24.2. klo 13.

Huonesuon seurakunTakoTi

Leväsuontie 19
Pyhäkoulu su 19.2. klo 12.
Paastonajan kohtaamisia su 
19.2. messun jälkeen klo 13. 
Teemana luopuminen rukouk-
sen tähden – kristillinen paasto. 
Mukana Helena Ylimaula.
Kuntopiiri ma 20.2. klo 19.
Seurakuntapiiri ti 21.2. klo 12.
Perhekerho ke 22.2. klo 9.30.

HönTTämäen seurakunTakoTi

Ruotukuja 1
Perhekerho to 23.2. klo 9.30.

kirkkoPirTTi

Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
20.2. klo 18.30.

laanilan Palvelukeskus

Hoikantie 21-23
Seurakuntapiiri to 23.2. klo 14.

maDekoski

Lähetys- ja raamattupiiri ko-
deissa ti klo 14, yhdyshenkilö 
Soila Närhi, puh. 5316 197.

myllyojan seurakunTaTalo

Koivumaantie 2
Pyhäkoulu su 19.2. klo 12.
Lähetys- ja raamattupiiri ma 
20.2. klo 18.

Martantupa ti 21.2. klo 12.30.
Haapalehto-Myllyojan diako-
niapiiri ti 21.2. klo 18.
Perhekerho ke 22.2. klo 9.30.
Papua-ilta ke 22.2. klo 18.
Seurakuntapiiri to 23.2. klo 13.
Lapsikuoroharjoitukset to 
23.2. klo 16.45-18.30.
Miesten raamattupiiri to 23.2. 
klo 19.
Yhteisvastuumyyjäiset pe 24.2. 
klo 11-13. Ks. menot.

oulujoen PaPPila

Virsilauluilta ke 22.2. klo 18.30 
Irma ja Paavo Moilasella, Pappi-
lantie 69. Kahvitarjoilu ja arvon-
taa yhteisvastuukeräykselle.  

saarelan seurakunTakoTi

Poolakuja 1
Perhekerho ke 22.2. klo 9.30.

sanginjoki

Seurakuntapiiri to 23.2. klo 
12, Rauha Perälällä, Kontio-
koskentie 30.

sanginsuun seurakunTakoTi

Sanginsuuntie 59
Seurakuntapiiri ma 20.2. klo 12.
Virsilauluilta to 23.2. klo 18. 
Kahvitarjoilu yhteisvastuuke-
räykselle.
Perhekerho ke 22.2. klo 9.30.

Talvikankaan moniToimiTalo

Tuiskutie
Perhekahvila ti 21.2. klo 9.30.

oulun seurakuntaviikko17.-23.2.2006

TalviniiTTyaron kerHoHuone

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

Palokan PalveluTalo

Seurakuntakerho to 23.2. klo 
13.30.

meri-ToPPilan 
moniPalvelukeskus

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

Pyhäkoulu
Hartaantie 12, su klo 12. 

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

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Hilda Virginia Silander s. Kirs-
tinä 96 v, Terttu Liisa Tuulikki 
Stenius s. Paasi 77 v. 
Karjasilta: Asta Annikki Hon-
kala s. Rönkä 87 v, Eeva Liisa 
Vaittinen 78 v.
Tuira: Senja Eliina Kaipainen 
s. Eskelinen 85 v, Kai Kristian 
Kaukua 37 v, Sulo Johannes 
Kumpulainen 73 v, Kerttu Maria 
Peltola s. Karppinen 82 v, Reijo 
Juhani Peltola 53 v, Orvokki 
Rissanen s. Heiskanen 66 v, 
Keijo Kai Väisänen 51 v.
Oulujoki: Minna Maarit Blom-
berg s. Blomberg 36 v, Reino 
Tauno Olavi Oikarinen 63 v. 

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Jaakko Matti Knut Kallio-Koski 
ja Tanja Piritta Taskila, Toni 
Samuli Vihelä ja Johanna Tuulia 
Manninen, Eero Antero Nurk-
kala ja Kirsi Alina Anttila.
Karjasilta: Mikko Aleksi Hirve-
lä ja Heidi Johanna Keränen.
Tuira: Lasse Juhani Leppänen ja 
Anu Maria Hotakainen, Kimmo 
Tapio Hakkarainen ja Sanna-
Leena Hiltunen.
Oulujoki: Jarno Samppa Har-
mainen ja Minna Elisa Saaren-
pää, Jussi Johannes Ruuska ja 
Jaana Susanna Sammalmaa, 
Pasi Markus Mattila ja Anna-
Kaisa Häkkinen. 
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menotTalvi

t uiran kirkon sunnuntai-illan messuja kehitetään. 
Virsikirjan lisäksi iltakirkossa käytetään kevään 
aikana Messulauluja-kirjaa. Tuiran vt. kanttori 

Sanna Leppäniemi sanoo Messulaulujen sisältävän 
mm. monille tuttuja hengellisiä lauluja.

-Esimerkiksi Pekka Simojoen ja Petri Laaksosen 
sävelmiä, Sanna Leppäniemi kertoo.

Virsien ja hengellisten laulujen lisäksi jumalan-
palveluksessa voidaan hiljentyä myös taizé-laulu-
jen avulla.

Kappalainen Niilo Pesonen toivoo, että seurakun-
talaiset rohkaistuisivat tekemään sunnuntai-illan 
kirkkohetkeen esimerkiksi yhteisiä esirukouksia.

-Haluamme lisätä messun vapaamuotoisuutta ja 
seurakuntalaisten osallistumista siihen.

Tuiran työntekijöitä ilahduttaa, että tavallista juma-
lanpalvelusta hieman lyhyemmässä iltakirkossa on 
käynyt myös nuoria ja nuoria aikuisia. Pesonen ja 

< niilo Pesonen ja Sanna Leppäniemi haluavat sunnuntain messuihin iloisen ilmeen. 
Musiikin harrastajat tavoittavat Sannan p. 050 575 0861.

Seurakuntalaisia 
kaivataan uudistajiksi

Leppäniemi uskovatkin, että reippaista nuorista löytyy 
arkailemattomia jumalanpalveluksen tekijöitä.

Vaikka hämyinen iltamessu sopii aamu-unisen 
nuoren elämänrytmiin paremmin kuin perinteinen 
kello kymmenen jumalanpalvelus, myös monet van-
hemmat ihmiset käyvät mielellään iltakirkoissa.

-Tarkoituksenamme on järjestää kaikenikäisten 
kirkkohetkiä, joissa syntyy tunne, että tämä oli tehty 
juuri minua varten, Pesonen ja Leppäniemi kerto-
vat haaveestaan, että jumalanpalvelus voisi olla eri-
ikäisten yhteinen kokemus.

Tuiran uusi kanttori Sanna Leppäniemi innostaa 
vielä vapaaehtoisia soittajia, laulajia, kuoroja ja soi-
tinryhmiä ottamaan häneen yhteyttä. Musiikinte-
kijöille on varmasti käyttöä uutta ilmettä hakevissa 
iltakirkoissa. 

Sunnuntai-illan messut alkavat kello 18.

Riitta HiRvonen 
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angoLaa 
tUtUKSi 

KiRKKoKaHveiLLa

Su 19.2. klo 12 messun jäl-
keen kirkkokahvit Heinäto-
rin seurakuntatalossa, Alek-
santerinkatu 71. Karjasillan 
lähetyssihteeri Anna-Lee-
na Häkkinen kertoo kuvin 
matkastaan Angolaan, jonka 
vanhukset ovat yksi Yhteis-
vastuukeräyksen ulkomaan 
kohteista tänä vuonna.

vaPaaeHtoiSia
PYHäKoULUtiiMiin

Tule mukaan Oulun tuo-
miokirkkoseurakunnan py-
häkoulutiimiin. Aloitamme 
projekti- ja periodipyhäkou-

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Lassi Ilmari Leipälä.
Karjasilta: Milla-Maria Sofia 
Siira, Micke Johannes Tapio 
Takalahti, Milja Sofia Leinonen, 
Terhi Katariina Luodonpää, 
Enni Lotta Saarinen, Anni Kat-
riina Salo, Anni Maija Matilda 
Saukkonen, Silja Margareta 
Vesala.
Tuira: Nuutti Petteri Holo-
painen, Joona Lauri Johannes 
Rantamäki, Jenni Katariina 
Erkkilä, Mikael Alarik Sebas-
tian Halme, Kalle Eetu Akseli 
Karppinen, Aleksi Jari-Hannes 
Komminaho, Lenni Konsta 
Koskenkorva, Akseli Otso Ma-
tias Kukkonen, Veikka Iivari 
Kuoppamaa, Konsta Arvid 
Kälkäjä, Aino Eliisa Länsimaa, 
Daniel Oiva Otieno, Emilia Ida 
Katariina Partanen, Jussi Heikki 
Rautio, Sonja Maria Ryky, Antti 
Nestori Turunen.
Oulujoki: Sara Linnea Alaruik-
ka, Iivari Alvar Elgbacka, Leevi 
Samuli Jääskeläinen, Helmi 
Mirjami Karppinen, Henri 
Matias Mattila, Elia Marko 
Kristian Saarinen. 

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.

HiiHtoLoMaLLa 
vUontiSPiRtiLLe

Lähde hiihtolomalla 4.-8.3. 
leirille pohjoiseen Vuontis-
pirtille, joka sijaitsee tuntu-
ri-Lapissa, Pallas-Ounastun-
turin kansallispuiston maise-
massa. Hyvät mahdollisuu-
det murtomaahiihtoon tai 
lasketteluun Levillä ja Pal-
laksella, bussi mukana ko-
ko matkan ajan. Retken hin-
ta täysihoitoineen ja mat-
koineen aikuiselta hotellis-
sa (2hh) 220 e ja lapsilta 4-
14 v. lisävuoteessa 130 e, al-
le 4-v. 40 e. Hinnat sisältä-
vät myös tapaturmavakuu-
tuksen Oulun seurakuntien 
jäsenille. Lisätiedustelut mat-
kan vetäjiltä, diakoniatyön-
tekijä Mirva Kuikalta, p. 040 
5747 091 tai Kirsi Karppisel-
ta, p. 040 5747 181. Ilmoit-
tautumiset kristillisen kasva-
tuksen toimistoon, p. 3161 
347 arkisin klo 9-15. Ilmoit-
tautuneille lähetetään kirje 
helmikuun aikana.

LäHetYKSen
viRSiSeURat

Kastellissa su 19.2. klo 15. 
Tule laulamaan, hiljenty-
mään, rukoilemaan ja kuu-
lemaan viestejä nimikkolä-
heteiltä “kentiltä” lähetyk-
sen leppoisissa merkeissä. 
Mukana Satu Saarinen, Tert-
tu Rahko, Anna-Leena Häk-
kinen ja Ilkka Järviö Karja-
sillan seurakunnasta.

LäHiMMäiSten 
iLta

Karjasillan vapaaehtoisten lä-
himmäisten ilta ti 21.2. klo 17 

alkaen Kaukovainion seura-
kuntatalossa Ystävän kama-
rissa. Tarjolla pientä iltapa-
laa, keskustelemme masen-
nuksesta. Mukana diakonia-
työntekijät Mervi Keskinen 
ja Anne Kellokumpu.

LaULeLLen
MaaiLMaLLe

Karibuni - welcome! Lau-
laen iloa saamme. Nyt lap-
set ja aikuiset laulamaan ja 
soittamaan Pyhän Andre-
aan kirkkoon torstaina 23.2. 
klo 18.30. Teemme laulellen 
matkan maailmalle. Voit ot-
taa oman soittimesi mukaan. 
Matkaoppaina Virpi, Tena-
vakuoro, Maikkulan ja Py-
hän Andreaan lapsikuorot. 
Säestyksestä vastaavat Riit-
ta, Taina ja soitinryhmä. 
Mehu- ja kahvitarjoilu yh-
teisvastuulle.

KiRJaLLiSUUSPiiRi 

Sukellamme lapsen maa-
ilmaan kirjallisuuspiirissä 
22.2. klo 18 Karjasillan kir-
kolla, Nokelantie 39, seura-
kuntasaleissa 3-4. 

PeRHeRetKi
LUMiLinnaan 

Lähdemme Kemin Lumilin-
naan lauantaina 4.3. Käymme 
myös kirkossa sekä pikaisesti 
Haaparannassa. Retken hin-
ta on 4-12 -vuotiailta 12 e ja 
aikuisilta 20 e. Hintaan sisäl-
tyy edestakainen linja-auto-
matka, ruokailu, sisäänpääsy 
Lumilinnaan ja tapaturmava-
kuutus Oulun ev.lut. seura-
kuntien jäsenille. Huom! Al-
le 9-vuotiaat lapset vain van-
hempien mukana. Ilmoit-
tautumiset viimeistään 17.2. 
yhteisen seurakuntapalvelun 
toimistoon, os. Kirkkokatu 
5, p. 3161 347 ma-pe klo 9-
16. Lisätietoja nuorisotyön-
ohjaaja Katja Ylitalolta, p. 
040 8315 932 tai Oulunsuun 
suuralueen asukastupaemän-
nältä Tarja Räkköläiseltä, p. 
044 7031 659.

tUnnUStUSKiRJaPäivät

Tuiran kirkossa su 19.2. klo 10 
messu, saarna Heikki Haataja. 
Suomen Luterilaisen Evanke-
liumiyhdistyksen piirin talvi-
juhla ja vuosikokous messun 
ja kahvin jälkeen sekä tunnus-
tuskirjapäivien ensimmäi-
nen luento Tunnustus, tun-
nustuksellisuus ja Augsbur-
gin tunnustuksen 1. kohta, 
Hannu Kippo. 
Muut luennot Pyhän Luuk-
kaan kappelilla, Yliopistoka-
tu 7, seurakuntasalissa: su 
19.2. klo 18.30 luento, Heik-
ki Haataja aiheesta Perisyn-
ti. Keskustelua. Ma 20.2. klo 
18.30 luento, Heikki Haa-
taja aiheesta Jumalan Poika 
ja vanhurskaus. Keskuste-
lua. Ti 21.2. klo 18.30 luen-
to, Jaakko Lounela aiheesta 
Usko ja hyvät teot. Ke 22.2. 
klo 18.30 luento, Hannu 
Kippo aiheesta Saarnavirka 
ja sakramentit.

tiLKKUtäKKi-
MeSSU 

Pyhän Tuomaan kirkolla 
su 19.2. klo 12. Tule laula-
maan tuttuja ja uusia hen-
gellisiä lauluja tilkkutäkki-
messuun. Messussa avus-
taa nuorten musiikkiryh-
mä. Esillä myös Lämmitä lä-
himmäistä -projektissa syn-
tyneitä upeita tilkkutäkkejä. 
Kirkkokahveista vastaa Kos-
kelan alueen diakoniapiiri. 
Vapaaehtoinen kahviraha 
yhteisvastuun hyväksi. Ter-
vetuloa kaikenikäiset yhtei-
seen messuun!

MieLenteRveYS-
KUntoUtUJien LeiRi 

Mielenvireys ry:n ja ev.-lut.
seurakuntien yhteinen lei-
ri seurakuntien leirikeskuk-
sessa Rokualla 20.-22.3. Lei-
rin hinta 41 e sisältää matkat 
ja täysihoidon. Vetäjinä ovat 
diakoniatyöntekijät Ulla Rim-
pinen ja Raili Toppinen sekä 
Aija Syväkangas Mielenvirey-
destä. Ilmoittautuneille lähe-

tetään leirikirje, jossa kerro-
taan mm. lähtö- ja paluuajat.  
Ilmoittautuminen perjantai-
hin 3.3. mennessä diakonia-
keskukseen, p. 3161 321 tai 
Mielenvireyteen, p. 3112 748 
tai 041 454 8261.

YHteinen LaULUHetKi

Viikkomessun yhteydessä 
järjestetään kaikille laula-
misesta kiinnostuneille yh-
teinen lauluhetki, jossa lau-
lamme tuttuja ja uusiakin 
hengellisiä lauluja kantto-
rin johdolla ke 22.2. klo 19 
Tuiran kirkon seurakunta-
salissa, Myllytie 5.  

KingMat KeRtovat
tYöStään

Kylväjän työntekijät Ben ja 
Liisa Kingma ovat jääneet 
eläkkeelle. He ovat vierai-
namme lähetysseuroissa la 
25.2. klo 16 Pyhän Luukkaan 
kappelissa, Yliopistokatu 7. 
Kingmat ovat pitkään teh-
neet työtä islaminuskoisten 
parissa. Saamme kuulla hei-
dän työstään kentällä.

PaPUa-iLta 

Myllyojan seurakuntatalossa 
ke 22.2. klo 18. Tutustum-
me uusien nimikkolähet-
tien Tanja ja Kimmo Kau-
ton kohdemaahan. Emmi 
Korpi kertoo Papua-Uu-
dessa-Guineassa tehtäväs-
tä raamatunkäännös- ja lä-
hetystyöstä. Iltateellä koleh-
ti Suomen Lähetysseural-
le Tanja ja Kimmo Kauton 
työn tukemiseksi.

YHteiSvaStUU-
MYYJäiSet 

Myllyojan seurakuntatalossa 
pe 24.2. klo 11-13. Myytävänä 
hernekeittoa (myös kotiin vie-
täväksi, oma astia mukaan), 
leivonnaisia, vohvelikahvit, 
arpoja ja narutusta. Tuotto 
Yhteisvastuukeräykselle. Jär-
jestäjänä on Oulujoen seura-
kunnan diakoniatyö.

naiSten RYHMä 

Öbergin talon (Kirkkokatu 5) 
alakerran kokoushuoneessa 
päihdeongelman kanssa ki-
puileville pe 24.2. klo 13. 

teRveiSiä
JaPaniSta

Naisten ilta ma 20.2. klo 18 
Öbergin talon alakerran ryh-
mätilassa, Kirkkokatu 5. Lä-
hetystyöntekijä Säde Pokka 
tuo terveisiä Japanista. Mah-
dollisuus saunomiseen, omat 
pyyhkeet mukaan.

Kodin
KoHennUSta 

Seurakunnan miesten 
talkooryhmä hoitaa 
pikkuisia kodin huol-
tohommia tavallisten 
miesten taidoin. Soi-
ta Heikki Kaikkoselle, 
p. 3161 325 tai 040 502 
5010. Leikkaa tämä il-
moitus talteen!

KUPPiLa 

Isokatu 17:n kuorosalissa 
(muuttunut paikka) perjan-
taisin klo 13-15. Kuppilassa 
laulellaan, luetaan runoja, kes-
kustellaan ja toisinaan arvo-
taan jotakin pientä. Tule kup-
poselle kahvia, kohtaamaan, 
keskustelemaan…

HaLUatKo toiMia 
nUoRten PaRiSSa?

Etsimme seurakuntayhtymän 
erityisnuorisotyön yökahvilaan 
lisää vapaaehtoisia ohjaajia. 
Jos olet 18 vuotta täyttänyt ja 
haluat viettää lauantai-iltoja 
13-18 -vuotiaiden nuorten 
kanssa, ota yhteyttä erityisnuo-
risotyöntekijä Outi Leinoseen, 
p. 040 574 7118 tai Anja Sauk-
komaahan, p. 040 574 7119, 
niin kerromme yökahvilatoi-
minnastamme lisää ja koulu-
tamme Sinut tehtävään.
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n U o R e t

Kastellin kirkko Töllintie 38
Nuiskukurssi su 19.2 klo 14.
Pyhän Andreaan kirkko Sulkakuja 8
Nuorten ilta ti klo 18.

Raamis ja ruxa to 16.2. klo 18 Tuiran kirkon nuorisotoimistossa.
Nuorten yökahvila pe 17.2. klo 20-23 Toppilan Monipalvelukes-
kuksessa. 
Nuortenilta la 18.2. klo 18 Tuiran kirkolla.
Nuortenilta keskiviikkoisin Öbergissä, Kirkkokatu 5, klo 19. Ohjel-
massa pelejä, lauluja, jutustelua, hiljentymistä.

Tiedätkö, että ”ihmisellä ei ole viimeistä käyttöpäivää”. Tiedätkö, 
mitä tarkoittaa ”Varoitus, sydämellisiä ihmisiä!”. Nuorten aikuis-
ten illassa to 23.2. klo 19-21 saat vastauksen näihinkin kysymyk-
siin. Kokoonnumme Heinätorin seurakuntatalolla (Aleksanterin-
katu 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.

va R H a i S n U o R e t

Huonesuon seurakuntakoti Leväsuontie 19
Sekakerhoa 1.-2.-luokkalaisille ti klo 18-19 ei ole enää. 
Hintan seurakuntatalo Hintantie 89
Uusi tyttö- ja poikakerho, 1.-4.-luokkalaiset, ti klo 17.30-18.30.

Hiihtolomaleireillä vielä tilaa!
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 14v., 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.

Y H t e i n e n  d i a K o n i a

Kehitysvammaistyö
Keskustelukerho ti 21.2. klo 17-18.30 Heinätorin seurakuntatalossa, 
Aleksanterinkatu 71.
Perheilta ke 22.2. klo 16.30-20 Hietasaaressa, Hietasaarentie 19. Sauna, 
ruokailu ym. ohjelmaa. Ruokailu maksullinen, ilmoittaudu diakoniakes-
kukseen, puh. 3161 321.
Talvileiri 17.-19.3. Rokualla. Ilmoittautumiset 28.2.mennessä diakonia-
keskukseen, puh. 3161 321, lisätietoja Christa Moilaselta.

Kuulovammaistyö
Viittomakielinen messu su 19.2. klo 12 tuomiokirkon kryptassa. Huom 
paikka.
Viittomakielinen messu su 19.2. klo 14 Palvelukeskus Runolassa, Tuu-
laakitie 2.
Kuurojen eläkeläisten päiväpiiri ke 22.2. klo 12 diakoniakeskuksessa, 
Kirkkokatu 5.
Kuurojen kevätleiri Rokualla 8.–9.4. Ilmoittautuminen 22.3. mennessä 
Eija Mukalle 040 591 2657, eija.mukka@evl.fi

Näkövammaistyö
Kevätleiri 24.-26.3. Rokualla. Ilmoittautumiset 9.3. mennessä diakonia-
keskukseen, puh. 3161 321 tai Kerttu / Paula, puh. 3161 322.

Päihdetyö
Naistenryhmää ei ole pe 17.2. Vasamon retken vuoksi.
Tavoiteryhmä ma 20.2. klo 14.30 Kirkkokatu 5, alakerrassa.
Raamattupiiri ti 21.2. klo 13 Kirkkokatu 5:ssä, 3.krs.
Naistenryhmä pe 24.2. 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.

Erityisdiakoniatyö, Kirkkokatu 5, p. 3161 321.

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 Dick-
son, tel. 040 524 2778.
Sudanilaisten arabiankielinen jumalanpalvelus sunnuntaisin klo 18 
Kaukovainion seurakuntatalossa, Hiirihaukantie 6. Kuukauden kol-
mantena sunnuntaina klo 12 suomenkielinen ehtoollisjumalanpalve-
lus, joka tulkataan arabiaksi. Raamattuopetusta ja pyhäkoulu tiistai-
sin klo 18 Kaukovainion seurakuntatalossa.

Päivän 
vieraita deissä

Radio Dein Aamu -lähetyksissä klo 
9-10 (uusinta iltapäivällä klo 14-15) 
kuullaan ajankohtaista asiaa.

Maanantaina 20.2. on vieraana fi-
losofian tohtori Marko Juntunen ja 
keskustelun aiheena islam. Tiistaina 
21.2. on vuorossa Adventistiunionin 
presidentti Atte Helminen ja kes-
kiviikkona jazz-legenda, muusikko 
Junnu Aaltonen. Torstaina kuulem-
me Mielenterveyden keskusliiton 
valitseman Hyvän mielen lähettilään, 
eli ortodoksikirkon isä Mitro Revon 
haastattelun. Keskustelun aiheena 
mm. mielenterveys ja paasto. 

Perjantaina rovasti Veli-Matti 
Hynninen keskustelee Kotimaa-
lehden päätoimittajan Olav S. Me-
linin kanssa aiheesta Media - Ko-
timaa - Arvot. Mikä on kristillisen 
lehden tehtävä? Tuleeko ihmisten 
odotuksiin vastata? 

Pelastusrengas
Miten syntyvät työyhteisön vuo-

rovaikutusongelmat ja miten niitä 
voidaan ratkaista? Maanantaina 
20.2. klo 21.45 Pelastusrenkaassa 
toimittaja Päivi Kyyrön vieraina 
työnohjaajat Anja Malmivaara ja 
Liisa Valve-Mäntylä. 

Uskolliset kummit ovat 
ilahduttaneet vuosien 
aikana useita kertoja 
palvelukoti Kanervan 
kehitysvammaisia ja 
heidän hoitajiaan.

K aukovainion diakoniapiiri on 
yli 25 vuoden ajan ollut Tah-
kokankaan palvelukeskuksen 

15-paikkaisen kehitysvammaisten 
palvelukoti Kanervan kummi. 

Viime jouluna diakoniapiiriläiset 
lahjoittivat osastolle vuosien pro-
jektina olleen seinävaatteen. Neljän 
ryijyn kokoelma kuvastaa neljää 
vuodenaikaa. Yksityiskohtiin on 
panostettu, ja erilaiset materiaa-
lipinnat ja kirkkaat värit houkut-
televat katsomaan ja kokeilemaan 
taideteosta aivan läheltä.

Hoitajat kertovat, että asuk-
kaat ovat pitäneet kovasti uudesta 

KUTSU
Perheiden tukena 50 vuotta

Oulun seurakuntayhtymän Perheasiain 
neuvottelukeskus aloitti toimintansa tammikuussa 1956.

Tämän kunniaksi tarjoamme oululaisille seminaarin
tiistaina 21.2.2006 klo 19.00 Pakkalan salissa, 

Kaarlenväylä 3.

Avaussanat
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja 

kirkkoherra Juhani Lavanko

Tervehdys
piispa Samuel Salmi

Esitelmä
 Hyvin toimiva perhe

lääketieteellisen psykologian ja perheterapian dosentti 
Karl-Erik Wahlberg

Tervetuloa

Oulun seurakuntayhtymä Perheasiain neuvottelukeskus

diakoniapiiriläiset ovat 
ihastuttavia kummeja

Maija-Liisa Lehtoniemi (vas.) ja irja Ruusu tarkastelevat, miltä taideteos näyttää Kanervan seinällä. Mukana 
vierailulla olivat myös Ulla taipale ja anja Penjala.

tekstiilistä ja ovat tuumineet, että 
kyllä joku on nähnyt vaivaa sen 
tekemisessä. 

- Kanervassa on vähän taidetta 
ja tekstiilejä. Arvostamme paljon 
tällaisista lahjaa, Kanervan hoitaja 
Helena Tokola kiittelee.

odotetut tapaamiset

Tokola muistelee, että kummit 
ovat ilahduttaneet palvelukotia 
vuosien mittaan tuomalla karkkia 
ja kaikenlaisia käsitöitä nukeista 
sukkiin ja virkattuihin liinoihin. 
Lahjoitettuihin käsitöihin törmää 
päivittäin. Torkkupeitot kuten vil-
lasukatkin ovat kovassa käytössä 
tänäänkin. Villaiseen peittoon kää-
riytyy mielellään myös yöhoitaja 
talvipakkasilla. 

Jokajouluiset tapaamiset ovat 
kummien ja Kanervan väen kesken 
tärkeitä. Silloin lauletaan, kahvitel-
laan ja vietetään aikaa yhdessä. 

Kummitoiminnan koetaan anta-

van sisältöä elämään ja avartavan 
maailmaa molemmin puolin. 

- Tässä kohtaavat eri sukupolvet 
ja maailmat. Asukkaille ja hoitajille 
on tärkeää tietää, että meistä välite-
tään. Vieraat ovat hyvin odotettuja, 
Tokola kertoo.  

- Me kerromme iloiten kaikille, 
että he ovat meidän ikiomia kum-
mejamme, jotka ovat lahjoittaneet 
meille kaikkea ihanaa, hoitajat 
hehkuttavat.

Kanervan asukkaat ovat dia-
koniapiiriläisten mielessä usein. 
Varsinkin silloin, kun suunnitel-
laan ja työstetään uusia ideoita 
kummikotiin. 

Käsityön harrastajien mielessä 
loistaa jo uusia ideoita. Tapaami-
sessa kysellään, minkä kokoisil-
le sukille olisi eniten tarvetta, ja 
uuden seinävaatteen paikkaakin 
katsottiin. 

Hanna KaRKKonen

H
an
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 LÄSNÄOLEVA POISSAOLEVA JÄSENMÄÄRÄ VÄESTÖ KASTETUT KUOLLEET SRK:AAN SRK:STA KIRKKOON KIRKOSTA AVIOLIITOT AVIOEROT
 VÄESTÖ VÄESTÖ YHTEENSÄ + / -   MUUTTANEET MUUTTANEET LIITTYNEET ERONNEET
Karjasilta   34 299 + 51 570 213 2 438 2 391 78 345 294 115

Oulujoki   18 473 - 68 357 75 818 973 31 138 154 53

Tuira   41 856 - 8 618 237 2 943 2 740 111 549 360 106

Tuomiokirkko   18 843 + 414 150 149 1 935 1 464 38 286 143 54 

Oulu yhteensä   113 471 + 389 1 695 674 8 134 7 568 258 1 318 951 328

Hailuoto 824 45 869 - 26 7 18 - - 1 7 1 1

Haukipudas 15 504 850 16 354 + 217 311 87  1 031 915 18 133 89* 30

Kempele 13 015 176 13 191 + 392 249 31 1 388 1 142 14 76 78 44

Kestilä 1 584 43 1 627 - 21 15 23 59 65 1 8 8 1

Kiiminki 10 952 145 11 097 + 252 225 - 930 783 24 66 41 30

Liminka 6 961 141 7 102 + 372 177 37 706 434 3 42 32** 15

Lumijoki 1 758 45 1 803 - 36 18 110 75 -  6 8 4

Muhos 7 303 330 7 633 + 23 111 65 435 428 7 34 41*** 10

Oulunsalo 8 657 170 8 827 + 133 183 25 765 762 18 34 71 22

Piippola 1 172 64 1 236 - 20 10 16 79 84 - 9 5 -

Pulkkila 1 499 100 1 599 - 44 8 25 56 76 - 9 13 6

Pudasjärvi 8 305 596 8 901 - 205 92 88 274 457 6 29 29 15

Pyhäntä 1 769 32 1 801 + 13 29 12 68 66 1 8 10 4

Rantsila 1 966 83 2 049 - 20 30 21 99 124 2 4 6 3

Ruukki 4 063 224 4 287 - 47 46 41 227 260 3 20 13 8

Siikajoki 1 225 44 1 269 - 13 18 6 67 92 4 4 6 4

Tyrnävä 5 382 120 5 502 113 112 49 488 405 5 35 33 17

* 62 kirkollista, 27 siviilivihk. ** 9 siviilivihk. *** 28 kirkollista

o ulun ja sen lähikuntien vä-
kimäärä vahvistui viime 
vuoden aikana. Kun kau-

pungin sekä kahdeksan ympäris-
tökunnan lisääntynyt väestö las-
ketaan yhteen, lisäys on lähes 1 
950 henkeä.

Oulussa kasvu ei ollut ihan 
edellisen vuoden luokkaa. Viime 
vuonna asukasmäärä lisääntyi 
389 henkeä, vuonna 2004 luku 
oli 485. Maaseutukunnista Kem-
pele ja Liminka kasvoivat eniten, 
kummankin väkimäärän lisäys oli 
lähellä 400:ää.

Kunnissa, jotka suunnittelevat 
tai ovat toteuttaneet kunta- tai 
seurakuntaliitoksen, väkimäärä 
on vähentynyt noin parinkym-
menen ihmisen verran kussakin. 
Ainoastaan Pyhännällä väkiluku 
nousi 13 henkeä.

Pudasjärven kaupungissa miinus-
ta kirjattiin viime vuoden viimei-
senä päivänä 205 henkilön verran 
(edellisenä vuonna -122).

Oulussa kirkkoon liittyi viime 
vuoden aikana 258 henkilöä, mi-
kä on 52 enemmän kuin edellise-
nä vuonna. Kirkosta erosi 1 318 
henkilöä eli 491 edellisvuotta 
enemmän.

Haukiputaalla kirkosta eronneita 
oli viime vuonna 133 (edellisenä 

R a d i o - o H J e L M at

Su 19 .2. klo 10 messu Oulujoen kirkosta, 
toimittaa Paavo Moilanen, saarnaa Antti 
Leskelä, kanttorina Lauri Nurkkala. Oulu-
joen kirkon kamarikuoro avustaa. Virret: 
194: 1-4, Laudamus, 358, 525, 476, 230 ja 
576: 2, 3 ja 5. 

Su 19.2. klo 11.25 radiopyhäkoulun pitää lastenohjaaja Outi 
Metsikkö aiheesta Niin pieni siemen.
Erilainen iltapäivä ma-pe klo 15-17:  Ke 22.2. klo 16.15 Keski-
viikon kolumnistina on Outi Ervasti. To 23.2. klo 16.15 Pyhästä 
arkeen -sarjassa kuullaan ajatuksia Raamatusta.

 
Su 19.2. klo 9.45 radiopyhäkoulun pitää 
lastenohjaaja Outi Metsikkö aiheesta Niin 
pieni siemen.
Su 19.2. klo 10 messu Kemin kirkosta. Messun 
jälkeen Etappi-uusinnassa on aiheena lähe-

tystyöhön valmistautuminen. Haastateltavana on pastori Kirsi 
Hiltunen Oulusta. Ohjelman toimittaa Merja Laaksamo. 
Ma 20.2. klo 17.05 Etappi kuullaan Ylivieskasta. Ohjelman toim-
ittaa Jussi Leppälä.
 
Radio-ohjelmien palautesähköposti merja.laaksamo@evl.fi

Puolisot voivat vaikuttaa 
paljon parisuhteensa 
hyvinvointiin. 
Huoltotyön voi aloittaa 
ennen kuin liitto 
on saanut pahan 
pohjakosketuksen.

 

P erheenäiti ilahtuu, kun huo-
maa aamulla kotinsa keitti-
össä siistin tiskipöydän. Sen 

puhdistaminen on ollut aviomie-
hen huomionosoitus puolisolle: 
minä ajattelen sinua.

Parisuhteen hoitaminen voi olla 
kynttiläillallisia tai yhteisiä etelän-
matkoja, mutta se voi olla myös 
pieniä käytännön asioita. Oulun 
seurakuntien diakoniatyöntekijä, 
Kotiinpäin–parisuhdeprojektis-

Sitoutumisessa on siunaus
sa työskentelevä Johanna Kerola 
puhuu hyvän tekemisestä toiselle, 
elämänkumppanin huomioimisesta 
omissa ratkaisuissaan.

Oulun Kaakkurin koululla on 
perjantaina 17.2. Ilta Rakkaudelle 
–juhla. Johanna Kerola ja illan isän-
täpari Liisa ja Kari Vuollo toivovat 
tilaisuuden antavan oivalluksia juuri 
arkirakkauden hoitamiseen.

-Perheen autoakin huolletaan, 
miksei sitten omaa parisuhdetta. 
Sillä ajaa elämässä paljon pitemmälle 
kuin yhdelläkään autolla.

Vuollot ovat miettineet, mitä 
perjantai-ilta voisi onnistuessaan 
tarjota pariskunnille.

-Olisi hienoa, jos ihmiset voi-
sivat huokaista illan aikana, ettei 
”me ollakaan ainoita, joilla on 
ongelmia”. Vaikeista asioista sel-
viäminen on helpompaa, kun on 
halu tahtoa rakastaa. 

Parisuhdetta halutaan
hoitaa

 Ilta Rakkaudelle –juhlan järjestäjien 
ei tarvitse hermoilla, tuleeko tilaisuu-
teen väkeä. Vastaavanlaisia parisuhteen 
hoitamiseen keskittyviä juhlahetkiä on 
järjestetty aikaisemminkin, ja ne ovat 
innostaneet satoja pariskuntia.

-Ihmiset haluavat viettää aikaa 
rakkauden ympärillä, Johanna 
Kerola kuvailee.

Tilaisuuden järjestäjät eivät ih-
mettele iltojen suosiota. Tuttujen 
ja tuntemattomien avioerot saavat 
ihmiset hämilleen: miten säilyttää 
oma liitto ehjänä, miten parisuhdetta 
voisi varjella, ravita ja varustaa, ettei 
se kaatuisi vastoinkäymisiin.

Vuollot ja Johanna Kerola puhu-
vat perjantai-illasta mahdollisena 
löytöretkenä parisuhteeseen: mitä 
minä olen, mitä toinen on ja mitä 
me olemme yhdessä.

-Jokaisen parisuhteen alkutaipalee-
seen liittyy unelmia siitä, mitä puolisot 
voisivat olla yhdessä. Niiden haaveiden 
ei saa antaa sammua. Vuodet tuovat 
muutoksia elämään, mutta omassa 
mielessään kannattaa säilyttää muis-
tikuvat suhteen alkuajoista. Vastara-
kastuneiden näkyä yhteisestä elämästä 
kannattaa herätellä eloon.

Kaikilla tökkii
joskus parisuhteessa

 Ilta rakkaudelle –juhlaa järjes-
telee vapaaehtoisten seurakunta-
laisten joukko yhdessä Karjasil-
lan seurakunnan työntekijöiden 
kanssa. Vuollot haluavat sanoutua 
irti mielikuvasta, että järjestäjinä 
ovat avioliitoissaan täydellisesti 
onnistuneet.

-Talkooväelläkin tökkii joskus 
parisuhteessa, Liisa Vuollo tun-
nustaa. –Kenenkään liitto ei ole 
vaaleanpunaista hömppää, eikä ole 
meidän rakkausiltammekaan. Siellä 
puhutaan nimenomaan rosoisesta 
rakkaudesta. 

Illan suunnittelussa innokkaasti 
mukana ollut pastori Petri Satomaa 
miettii, miksi miehet ovat usein 
naisia hitaampia innostumaan pa-
risuhteen ”huoltotöistä”. 

-Miehet saattavat arvioida, ettei 
tällaisessa rakkaujuhlassa käsitellä 
asioita realistisesti. ”Perusjamppa” 
on jähmeä pohjalainen. Hän ajat-
telee suoraviivaisesti, että kun on 
kerran luvannut rakastaa, mitä sitä 
sitten enää parsimaan. Lupaus on 
annettu, ja se pitää.

-Voihan siihen hitauteen läh-
teä vaikuttaa myös arkuus ryhtyä 

miettimään omia tekemisiään ja 
tekemättä jättämisiään, Satomaa 
arvioi.

Vaikka Ilta rakkaudelle –iltojen 
mainoksissa ja julisteissa tilaisuu-
teen kutsutaan aviopareja, Johan-
na Kerola kertoo, ettei Kaakkurin 
koulun ovella kysytä keneltäkään, 
millaisessa suhteessa elät.

-Me haluamme puhua vain si-
toutumisen siunauksesta.

Riitta HiRvonen

 

Klo 18.30 alkavassa Ilta Rak-
kaudelle –juhlassa puhuvat 
Maija ja Hannu Nyman. Oh-
jelmassa on myös runsaasti 
musiikkia, ja toimittaja Hannu 
Tarvas lausuu rakkausaiheisia 
runoja. Tilaisuuden jälkeen 
on ehtoollismessu Pyhän An-
dreaan kirkossa. Juhlalippuja 
(20 e/pari) voi kysellä pas-
tori Petri Satomaalta, p. 040 
574 7168. 

Tilaisuuden järjestävät 
Karjasillan seurakunta, Ou-
lun ME-yhteisö ja Kaakkurin 
yhteistoimintaryhmä. 

Kaakkurin rakkausilta on osa oulun seurakuntien Kotiinpäin –projektin toimintaa, ja juhlaa on valmistellut 
iloinen joukko seurakuntalaisia. Heitä yhdistää hyvät kokemukset avioparityöstä. 

Oulun seutu vahvistui taas
vuonna 75) ja kirkkoon liittyneitä 
18 (23). Sen sijaan Oulunsalossa 
kirkosta erosi vähemmän ja sii-
hen liittyi enemmän ihmisiä kuin 

vuonna 2004. Kiimingissä kirk-
koon liittyi 24 ihmistä (edellisenä 
vuonna 8) ja erosi 66 (57).
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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

Operaatio Ruut sai alkunsa 
10 vuotta sitten Kirkon 
Ulkomaanavun järjestämältä 
Intian matkalta, jolle Pyhäjoen 
silloinen kirkkoherra Aaro 
Leipälä osallistui. 
Leipälä kertoo, miten 
Ruut tukee köyhien lasten 
koulunkäyntiä.

 

S elvi on 11-vuotias tyttö Intian niemi-
maan eteläosassa, Yercaudin pikku-
kaupungin läheltä Keeraikadun ky-
lästä. Perheeseen kuuluu äiti ja neljä 

tytärtä. Isä on lähtenyt omille teilleen. 
Äiti työskentelee kahviviljelmällä, mutta 

ei pysty tuloillaan elättämään perhettään. 
Lapsista kolmen täytyy myös käydä työssä 
pelloilla kuuden euron kuukausipalkalla. 
Selvi on perheessä ainoa, joka osaa lukea. 
Hän on päässyt kouluun. Sen on tehnyt 
mahdolliseksi Operaatio Ruut Suomesta, 
Pohjanmaalta.

aamukuudesta 
auringonlaskuun  

Selville koulunkäynti on iso juttu monessa 
mielessä. Ensinnäkin se on etuoikeus, joka 
hänen kylässään on vain harvoille suotu. 
Koulu avaa hänelle toisenlaisen tulevaisuu-
den kuin työssä käyville sisarille. 

Selvi on nyt koko perheen toivo. Hänen 
vielä hennoilla harteillaan lepää paljon. 
Mutta tulevaisuuteen on vielä pitkä matka. 
Iso juttu on myös kouluun kulkeminen. 
Hänen on lähdettävä kotoa aamukuudel-
ta kävelemään pimeitä polkuja pitkin tien 
varteen ehtiäkseen linja-autoon ja kouluun 
puoli yhdeksäksi. 

Illalla hän palaa juuri auringonlaskun aikaan, 
kun pimeys valtaa Keeraikadun kylän. 

Selvi 
on onnellinen 

Sähköä kodissa ei ole kuten ei 400 miljoo-
nalla muullakaan intialaisella. Kotitehtävien 
suorittaminen on hankalaa. Mutta tyttö on 
sitkeä ja menestyy hyvin. Jonakin päivänä 
hän toivoo voivansa auttaa kyläläisiään opet-
tajana, terveydenhoitajana, kätilönä tai sosi-
aalityöntekijänä. Hän on onnellinen. 

Samanlaisia tarinoita yksin Yercaudin ym-
päristössä löytyy satoja. Operaatio Ruut on 
juuri päättymäisillään olevan lukuvuoden 

aikana antanut 723 lapselle mahdollisuuden 
käydä koulua. Lisäksi 98 nuorta on saanut 
ammattikoulutusta osavaltion pääkaupun-
gissa Chennaissa. 

Suomessa toiminnassa on mukana noin 
600 henkilöä eri puolilla maata, mutta suu-
rin osa Pohjanmaan rannikolla Kokkolasta 
Ouluun.

ensiksi 
koti orvoille

Ensimmäisenä toimena kymmenen vuotta 
sitten kerättiin varat kodin rakentamisek-
si 27 orpolapselle, joilla oli kodin yhteisö, 
mutta ei juuri rakennusta, jossa asua. Uusi 
koti on ollut valmis jo viisi vuotta, ja lapsia 
on tällä hetkellä 39. 

Intian matka osoitti avun tarpeen, mutta 
myös auttamisen mahdollisuuden. Ryhdyt-
tiin etsimään ”koulukummeja”, jotka sitou-
tuvat aina vuodeksi kerrallaan maksamaan 
10 euroa kuukaudessa. Tämä summa kat-
taa ala-asteella kahden, ylemmillä luokilla 
yhden lapsen tai nuoren kaikki koulukulut: 
koulumaksut, koulutarvikkeet, koulupuvut 
ja ruokailun.

Operaatio Ruut on viranomaisten valvo-
ma rekisteröity yhdistys. Toimita on ollut 
tuloksellista. Ensimmäisen vuoden 16 oppi-
laasta määrä on kasvanut tämän vuoden yli 
800:aan. Kustannustehokkuus on korkealla 
tasolla. Kaikki tapahtuu vapaaehtoisvoimin 
niin Suomessa kuin Intiassakin. Yhdistys-
toiminnan kuluiksi jäävät vain postimaksut, 
valtiolle maksettava vuotuinen rahankerä-

yslupa ja pankkien perimät rahan lähettä-
miskulut. 

Lapset 
kiittävät ahkeruudella

Menot on voitu rahoittaa esimerkiksi 
joulukorttien myynnillä, arpajaisilla ja ti-
laisuuksissa kerätyillä kolehdeilla. Pyhäjoen 
seurakunta auttaa monistuksissa ja muissa 
toimistokuluissa. Näin kummimaksut voidaan 
kokonaisuudessaan lähettää Intiaan.

Intiassa yhteistyökumppani Deepam Peop-
les Society päättää, ketkä vapaan opiskelu-
paikan kulloinkin saavat. Valinnan suorit-

     KoULU on iSo JUttU

Köyhän intialaisen perheen 
toivo on lasten harteilla

taa eri intressipiirejä edustava 10-henkinen 
ryhmä. Vapaaoppilaiksi valitaan yhtä paljon 
tyttöjä ja poikia, muslimeja, hinduja, kato-
lisia, luterilaisia. 

Lapset ovat kiittäneet saamastaan lahjasta 
opiskelemalla ahkerasti. Ankeista kotiolois-
ta huolimatta he ovat yleensä edistyneet 
erinomaisesti.

Rosvot 
vaanivat koulutiellä

Intia elää vahvasti vanhoissa perinteissä. 
Kastilaitos, joka on tosin virallisesti poistet-
tu, määrittää hyvin pitkälle ihmisten elämää. 

ammattikurssilla köyhätkin lapset 
oppivat tietojenkäsittelyä.
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Suomalaiset avustavat Selviä 
koulunkäynnissä.

Lapset käyvät 
iloisesti koulua.
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nettiPaPPi
Keskustelukumppanisi, kun haluat kysyä 
tai pohtia jotain elämääsi liittyvää asiaa. 
voit myös kysyä käytännön seurakunta-
elämään kohdistuvia kysymyksiä. 
Kysy osoitteessa: www.nettirt.net

     KoULU on iSo JUttU

Köyhän intialaisen perheen 
toivo on lasten harteilla

tuomiokapituli asetti Hailuodon 
seurakunnan kirkkoherran viran 

ainoalle vaalisijalle vs. kirkkoherra 
Matti Keskisen.

Tuomiokapituli totesi Hanna-Maria 
Keräsen ja Jonna Ypyän kelpoisiksi 
hakijoiksi Haapaveden ja Oulaisten 
seurakuntien kanttorin virkaan, Hanna-
Maria Keräsen kelpoiseksi hakijaksi 
Kolarin seurakunnan kanttorin vir-
kaan sekä Päivi Hannukselan ja Sari 
Pylkön kelpoisiksi hakijoiksi Tervolan 
seurakunnan kanttorin virkaan. Kaikki 
virat edellyttävät ammattikorkeakoulu-
tutkintoa tai vastaavaa tutkintoa.

Tuomiokapituli hyväksyi tilinpäätök-
sen ja toimintakertomuksen ja lähetti 
tilinpäätöksen hiippakuntavaltuus-
ton vahvistettavaksi sekä toiminta-
kertomuksen hiippakuntavaltuuston 

Kiiminki hakee 
kappalaista

hyväksyttäväksi.
Tuomiokapituli vahvisti Kiimingin 

seurakunnan kirkkovaltuuston pää-
töksen perustaa kappalaisen virka ja 
julisti viran haettavaksi 14.3.2006 klo 
16 mennessä.

Tuomiokapituli myönsi kirkko-
herra Pertti Telkille pyynnöstä eron 
eläkkeelle siirtymistä varten ja julisti 
haettavaksi Kemin seurakunnan kirk-
koherran viran 14.3.2006 klo 16 men-
nessä. Lisäksi tuomiokapituli määräsi 
Kemin seurakunnan kirkkoherran 
sijaiseksi kappalainen Heikki Koiviston 
22.2.2006 alkaen siihen saakka kunnes 
vakituinen viran haltija on ottanut 
viran vastaan.

Tuomiokapituli myönsi rovasti Risto 
Haulokselle siirron Kuopion hiippa-
kuntaan 1.3.2006 lukien.

Jorma Hynninen laulaa ja Risto Lau-
riala soittaa pianoa suuressa yhteis-

vastuukonsertissa Haukiputaan seura-
kuntakeskuksessa, Kirkkotie 10, sun-
nuntaina 19.2. klo 19.

Jorma Hynnisen ohjelmassa L.v. Beet-
hovenin kuusi laulua Gellertin runoi-
hin, O. Merikannon sarjan Haudoilta 
ja Taneli Kuusiston yksinlauluja.

Risto Lauriala soittaa kaksi J.S.Bachin 
alkusoittoa, J.Sibeliuksen viisi kappaletta 
op.75 (Puut) ja R.Schumannin kaksi 
laulua: Widmung ja Frühlingsnacht 
F.Lisztin pianosovituksina.

Baritoni Jorma Hynninen on kan-
sainvälisesti tunnetuimpiin kuuluva 
suomalainen muusikko. Hän on paitsi 
esiintynyt maailman merkittävissä 
ooppera- ja konserttitaloissa myös 
vaikuttanut suomalaisen uuden oop-
peran kehitykseen. Lisäksi Hynninen 
on työskennellyt taiteellisena johtajana 
ensin Suomen Kansallisoopperassa ja 
Savonlinnan oopperajuhlilla vuoteen 
2002. Sibelius-Akatemian laulutaiteen 
professorina Hynninen toimi vuosina 
1997-2003.

Pianotaiteilija Risto Lauriala tuli 
suuren yleisön tietoisuuteen vuonna 
1970 voitettuaan ensimmäisen pal-
kinnon Maj Lind -pianokilpailussa. 
Lauriala on esiintynyt ahkerasti kama-
rimuusikkona, orkestereiden solistina 
ja lied- pianistina Euroopan maissa, 
Neuvostoliitossa/Venäjällä, Japanissa 

Hynninen ja Lauriala 
Haukiputaalla 

yhteisvastuukonsertissa

ja USA:ssa. Lauriala on toiminut Sibe-
lius-Akatemian säestyksen sekä piano- 
ja kamarimusiikin lehtorina ja tehnyt 
lukuisia levytyksiä.

Konsertin liput maksavat 10/7 euroa, ja 
niitä voi hakea ennakkoon Haukiputaan 
kirkkoherranvirastosta ja Kiiminkijoen 
opiston toimistosta. Lipunmyynti alkaa 
tuntia ennen konsertin alkua.

Konsertin järjestävät Haukiputaan 
seurakunta ja Kiiminkijoen opisto.

Jorma Hynninen
Tiukka pitäytyminen perinteessä estää usein 
myös lasten, varsinkin tyttöjen lähettämisen 
kouluun. Koulua käymättömät vanhemmat 
eivät ymmärrä koulutuksen arvoa. 

Usein kouluun pääsyn estää rahan puute. 
Lasten on jo hyvin nuorena autettava perheen 
elättämisessä kahviviljelmillä, riisipelloilla, 
paimenina, lastenhoitajina. Toimeentulo 
ei näistä ansioista juuri kohene, mutta työ 
estää kouluun pääsyn.

Paitsi taloudelliset ja kultturelliset syyt 
kouluun pääsyn voi estää myös liian pitkä 
tai vaarallinen koulumatka. Muutama ki-
lometri pimeillä vuoristopoluilla voi olla 
kohtalokas. Matkalla on villieläimiä, käär-

meitä, rosvoja, sieppaajia ym. Vanhemmat 
eivät uskalla aina lähettää varsinkaan tyt-
töjä koulupoluille. Vanhemmat eivät osaa 
juuri auttaa opiskelussa. Pieni koululainen 
jää usein yksin. 

tietojenkäsittelyä 
ja ompelua

Aluksi Operaatio Ruut tuki vain perus-
opetusta. Viime vuosina apua on voitu antaa 
myös ammattikurssitoimintaan osavaltion 
pääkaupungissa Chennaissa. Suurin osa 
opiskelee tietojenkäsittelytekniikkaa muu-
tamasta viikosta jopa kahden vuoden mit-
taisilla kursseilla. 

Myös konekirjoitus- ja ompelutaidoille 
on työmarkkinoilla kysyntää. Kaikki kurssin 
suorittaneet ovat saaneet myös työpaikan. 

Intian talous kehittyy voimakkaasti. En-
si lukuvuonna on suunnitelmissa aloittaa 
myös korkeakouluopintojen tukeminen. 
Opiskelijoista erottuu jatkuvasti joku huip-
pulahjakas nuori. Hänellä olisi innostusta 
ja lahjoja mutta ei varallisuutta jatkaa kor-
keakouluun. 

vähällä 
voi tehdä paljon

Operaatio Ruut etsii nyt projektirahoitusta 
tällaisten nuorten tukemiseen. Kustannuk-
set ovat 1 000 euroa vuodessa. Koulutus 
kestää 3-4 vuotta. Ensimmäinen sponsori 
tähän tarkoitukseen on jo löytynytkin. Jol-
lekin onnelliselle kaukaisen paratiisin portit 
avautuvat ensi kesänä.

Operaatio Ruutin vuosimaksu on 120 eu-
roa. Sen voi maksaa niin monessa erässä kuin 
haluaa, vaikkapa 10 euroa kuukaudessa. 

Lukuvuosi alkaa kesäkuun alussa. Rahaa ei 
anneta perheille, vaan niillä maksetaan suo-
raan koululle kaikki kulut. Koulun antama 
alkuperäinen kuitti lähetetään Suomeen. 

Loppukesällä jokainen lahjoittaja saa to-
sitteen, josta voi todeta, kenelle, millä luo-
kalla ja missä koulussa opiskelevalle tuki 
on mennyt. 

Toiminnan tarkoituksena ei ole kiinteän 
kummisuhteen luominen. Tavallisesti lapset 
saavat tietää vain, että apu tulee heille Suo-
mesta. Tällä pyritään välttämään riippuvuus-
suhteen syntymistä puolin ja toisin.

aaRo LeiPäLä

Operaatio Ruut esittäytyy kuvin ja mat-
kakertomuksin Limingan seurakuntata-
lolla sunnuntaina 19.2. ja Karjasillan kir-
kolla sunnuntaina 26.2. kirkkokahveilla 
heti jumalanpalvelusten jälkeen.

Ruutin tukijaksi pääsee ottamalla 
yhteyden Aaro Leipälään, puh. 433 
771, os. Harjutie 4  86100 Pyhäjoki 
tai maksamalla kummimaksun suo-
raan Operaatio Ruutin tilille 538117-
219005.
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Kouluruoka on tärkeä lasten 
terveelliselle kehitykselle.
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Hailuoto

16.-22.2.2006

Haukipudas
Kempele

Kiiminki

Liminka

seurakuntaviikko

Uudistunut Lähetyssanomat on 
lähetys- ja kehitysyhteistyön 

tuntija. 
Lehti on jatkossakin 

ihmisläheinen ja 
värikäs kanava 

lähetystyön ja kulttuurien maailmaan.
 

  Tilaa Lähetyssanomat!

Tilaukset riitta.santalahti@mission.fi  tai (09) 1297 317
www.mission.fi /lahetyssanomat

11 nroa: Kestotilaus 42,-  
Opiskelija/oppilaitos 32,-

Kirkkokuoro to 16.2. 
klo 18.30.
Pyhäkoulu su 19.2. 
klo 12.
Messu su 19.2. klo 18.
Päiväpiiri ti 21.2. 
klo 13.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 21.2. 
klo 18.30 Leena Ketolalla, Marjanie-
mentie 85.
Päiväkerho ke 22.2. klo 9.30.
Musiikkikerho ke 22.2. klo 14.
Aamukahvila to 23.2. klo 9.

Sanajumalanpalve-
lus kirkossa su 19.2. 
klo 10, liturgia Siljan-
der, saarna Heinonen, 
kanttorina Pohjola, 
yksinlaulu Göran 
Thornberg. Rippikoululaisten kirk-
kopyhä. Jumalanpalveluksen jälkeen 
kirkkokahvit srk-keskuksessa.
4-vuotissynttärit srk-keskuksessa 
su 19.2. klo 13. Tammi-kesäkuussa 
4 vuotta täyttävät lapset perheineen 
tervetuloa!
Jorma Hynnisen ja Risto Laurialan 
suuri yhteisvastuukonsertti srk-kes-
kuksessa su 19.2. klo 19. Liput 10/7 eu-
roa, ennakkoon Kiiminkijoen opiston 
toimistosta ja kirkkoherranvirastosta 
sekä tuntia ennen konserttia ovelta.
Lähetysilta srk-keskuksessa tänään 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.
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. 
Raamattupiiri srk-keskuksen mo-
nitoimisalissa ke 22.2. klo 18.30 
(Hepr.7.). 
Turvallisuuskoulutusta vapaaehtois-

työssä toimiville to 23.2. klo 18-21 
Jatulin takkahuoneessa. Kouluttajia 
poliisin ja palolaitoksen edustajat. 
Kahvitarjoilu. Ilmoittautumiset 17.2. 
mennessä Helena Seppäselle, p. 040 
581 9316.
Laskiaistapahtuma Martinniemen 
srk-kodilla 25.2. klo 11-13. Ohjelmassa 
mäenlaskua, kärryajelua ponilla, Band-
vagen -maastoajoneuvoajelua, kasvo-
maalausta, diasatuja ja onnenpyörä. 
Myytävänä hernekeittoa 4 e/litra, 
laskiaispullia 50 snt/kpl sekä makka-
raa, arpoja ja yhteisvastuutuotteita. 
Hernekeitto- ja pullavaraukset 22.2. 
mennessä diakoniatoimistoon pe klo 
9-11, p. 547 2636 tai Laila Rantakokolle, 
p. 040 866 8319. Varatkaa omata astiat 
hernekeitolle. Pakkasraja -18º C. Tuot-
to Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Musiikkitoimintaa: Seurakunnan 
Lapsikuoron harjoitukset srk-kes-
kuksessa tänään to 16.2. klo 17. 
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
harjoitukset Kellon srk-kodissa tänään 
to 16.2. klo 18.30. Kirkkokuoron 
harjoituspäivä Isollaniemellä la 18.2. 
klo 9-15. Eläkeläisten musiikkipiiri 
srk-keskuksen monitoimisalissa to 
23.2. klo 13.
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.
Aikuisrippikoulu 4., 9., 11., 16. ja 18.5. 
klo 17.30 - 20.30. Ilmoittautuminen 
kirkkoherranvirastoon 31.3. mennes-
sä, p. 547 1185.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: vuosi-
kokous ry:llä pe 17.2. klo 18.30, pyhä-
koulu su 19.2. klo 12, läntinen Tapio 
Rautiolla, itäinen Ville Koukkarilla ja 
pohjoinen Hannu Päkkilällä, seurat ry:
llä su 19.2. klo 17, Matti Räihä, Timo 
Vänttilä. Kello: raamattuluokka Lei-
nosella, Käpylänkuja 22, pe 17.2. klo 
17.30, ompeluseurat ry:llä pe 17.2. 
klo 18.30, syntymäpäiväseurat ry:llä 
su 19.2. klo 17, pyhäkoulut su 19.2. 
klo 12 Orava-Takkuranta Littowilla, 
Kellonlammentie ja Hietalanmäki-Ki-
viniemi Isoaholla, Hekkalanlahdentie 
46, sisarilta ry:llä to 23.2. klo 18.30, 
aihe: vuorovaikutuksen haasteet, 
vuosikokous ry:llä pe 24.2. klo 18. 
Jokikylä: raamattuluokka isoille 
ja pienille ry:llä pe 17.2. klo 17.30, 

nuorten myyjäiset ry:llä la 18.2. klo 13, 
rauhanyhdistyksen vuosikokous ry:
llä su 19.2. klo 13. Käsitellään sääntöjen 
14 § mukaiset asiat, päätetään toimi-
talon laajennuksen suunnittelusta ja 
aikataulusta, päiväkerho ry:llä to 22.2. 
sekä ke 23.2. klo 17.30-19. 
Kuollut: Eeva Maria Hanhela  92 v, Eero 
Kalervo Örn 81 v, Rauha Mirjami Kurt-
tila 77 v, Toivo Ilmari Halonen 73 v.
Avioliittoon kuulutettu: Juha Tapani 
Hekkala ja Paula Birgitta Sarajärvi.
Kastettu: Lassi-Oskari Ristonpoika 
Annala, Saaga Fanni Alina Sulkala, 
Olivia Adalmiina Lukka, Roope Rico 
Helmeri Perätalo, Hilda Elisa Latvakos-
ki, Riina Anna Sofia Saarinen, Laura 
Tuulia Sivula.

Messu su 19.2. klo 10 
kirkossa. Toim. Jun-
tunen, avust. Silvast, 
kantt. Savolainen. Ko-
lehti Oulun Pipliaseu-
ralle. Pyhäkoulu kir-
kossa saarnan aikana.
Sanan ja rukouksen ilta su 19.2. klo 
18 kirkossa. Mukana Patrick Dickson 
ja Versot. Rukouspalvelua. Kahvila. 
Versojen harjoitukset klo 17.
Lapsikuoron harjoitukset to 16.2. klo 
16.15 kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Lapsikuoron harjoitukset pe 17.2. klo 
15 Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa.
Naisten piiri to 16.2. klo 18.30 kirkon-
kylän seurakuntakodissa.
Miesten piiri to 16.2. klo 18.30 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa.
Nuortenaikuisten kuoron harjoi-
tukset pe 17.2. klo 17.30 kirkonkylän 
seurakuntakodissa.
Lähetysilta ma 20.2. klo 18 kirkonky-
län srk-talolla. Lähetystyöntekijä Ulla 
Mäkinen: Muslimien kohtaaminen. 
Ulla on työskennellyt muslimien ja 
kristittyjen kohtaamispaikassa Saksas-
sa. Vapaaehtoinen kahviraha.
Ystäväpalvelukurssi ti 21.2. kirkonky-
län seurakuntakodissa. Opintokäynti 
Hyvän Mielen Talolle, lähdemme 
seurakuntatalolta klo 17.30.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri ke 22.2 
klo 12 Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa. Seurakuntapiiri to 23.2. klo 
13 kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Aloitamme ruokailulla klo 12.
Perhekerhot kokoontuvat keskiviik-
koisin Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa, Vanhassa pappilassa, 
kirkonkylän seurakuntakodilla ja 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa klo 
9.30-11. 
Päiväkerhoja ei ole pe 24.2.
Kirkkokuoron harjoitukset ke 22.2. 
klo 18.30 kirkonkylän seurakunta-
kodissa.
Oma hetki - omaishoitajien keskus-
teluryhmä to 23.2. klo 12.30-14 Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa. 
Tunteita omaishoidossa, Taina Laakso 
Omaishoitajat ja Läheiset -liitosta.
Kirpputori Ilonpisara avoinna tiis-
taisin ja torstaisin klo 14-17 sekä 
lauantaisin klo 10-13. 
Laskiaismyyjäiset ti 28.2. klo 12-14 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa 
ja kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Myytävänä hernekeittoa, laskiaispullia, 
yv-tuotteita ja arpoja.
Jäikö sinulla linnunpönttö tai tilk-
kutäkki kesken? Järjestämme kes-
keneräisten kättentöiden näyttelyn 
yhteisvastuun hyväksi kirkonkylän 
srk-kodilla 17.-18.3. Osanottomaksu 
5 e. Voit tuoda keskeneräisen työn ja 
siihen liittyvän pienen tarinan dia-
koniatoimistoon 2.-3.3. viraston au-
kioloaikana. Tiedustelut Marja Posio, 
p. 040 770 7431 tai Kerttu Hannila, p. 
040 504 4472.
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.
Varhaisnuorten hiihtolomaleiri Pin-
tamon leirikeskuksessa Pudasjärvellä 
6.-8.3. Leirillä mm. ulkoilua ja askar-
telua, hyvää ruokaa, leikkiä, laulua ja 
hiljentymistä. Ilmoittautuminen pe 
17.2. klo 12-15 Anskulle, p. 040 779 
0372. Leirin hinta on 25 e.
Nuoret: Nuorten ilta to 16.2. klo 19 
Vanhassa pappilassa. Yöpappila pe 
17.2. klo 20-24 Vanhassa pappilassa. 
Päiväpappila ti 21.2. klo 14-17 Van-
hassa pappilassa. Päivystys torstaisin 
klo 14-16.30 keskustan seurakunta-
talolla. 
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 17.2. 
klo 18 raamattuluokka ala-aste Jouko 
Hintsalalla, Voipolku, yläaste Hannu 
Niemelällä, Leppäkuja 8. Pe 17.2. 
klo 19 nuortenilta, Veijo Laurilalla, 
Kokkokankaantie 169. Su 19.2. klo 12 
pyhäkoulut ry:llä, Santamäessä Han-
nukselalla, Horsmatie 8, Kokkokangas 
Tolosella Sadepisara 10, Paiturissa 
Riikka ja Markku Kestillä. To 2.3. klo 
19 kotiseurat radan itäpuoli Kaarina 
ja Antero Koivulalla, Talitiaisentie 
6, länsipuoli Sari ja Martti Leivolla, 
Niittyrannantie 152 B.
Murron rauhanyhdistys: Pe 17.2. klo 
18.30 vuosikokous ry:llä, Kari Ahola. 
La 18.2. klo 19 raamattuluokka ry:llä. 
Su 19.2. klo 12 pyhäkoulut Markku 
Heikkalalla ja Kari Aholalla. Su 19.2. 
klo 16 seurat ry:llä, Oiva Tölli ja Jukka 
Kolmonen.
Kastetut: Saana Johanna Karhumaa, 
Atte Juhani Pulkkinen, Jaakko Kaa-
po Matias Sotkasiira, Pinja Aliina 
Anttila.
Vihitty: Hannu Petteri Aspegren ja 
Johanna Helena Jaara
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele

Messu su 19.2. kir-
kossa klo 10, Matti 
Keskinen, Asta Lei-
nonen, saarna prof. 
Antti Raunio, Jarkko 
Metsänheimo. Ko-
lehti Herättäjäyhdistyksen Kiimingin 
paikallisosastolle. Messun jälkeen 
kirkkokahvit yhteisvastuun hyväksi 
Kiimingin Vanhalla koululla Mon-
tin-salissa aiheena Miten Kiimingin 
seurakunnan toiminta on luterilaista? 
prof. Antti Raunio.
Iltakirkko Jäälin messuna su 19.2. klo 
18 Jäälin seurakuntakodilla. Kirkko-
kuoro ja soitinryhmä.
Ystäväpiiri to 16.2. klo 14 Huttukylässä 
nuorisoseuralla, kuljetuspyynnöt Ulla 
Junttilalle, p. 040 579 3247.
Raamattupiiri to 16.2. klo 18.30 Lä-
himmäisen tuvalla.
Kiimingin Partiotuki ry:n vuosiko-
kous su 19.2. klo 16 Suvelassa.
Diakoniapiiri ma 20.2. klo 12.30 Jäälin 
seurakuntakodilla.
Kirkkovaltuuston kokous ti  21.2. klo 
18. seurakuntakeskuksessa.
Seurakuntakerho eläkeläisille ti 21.2. 
klo 13 Montin-salissa.
Kirkkokuoro ti 21.2. klo 18.30 Van-
halla koululla.
Puuhanaiset ti 21.2. klo 18 Kirkko-
pirtillä.
Hartaus ke 22.2. klo 13 Jäälissä Koti-
rinteellä, Asta Leinonen.
Psyykkisesti sairaiden omaishoitaji-
en ryhmä ke 22.2. klo 17 Lähimmäisen 
tuvalla.
Kinkerit to 23.2. klo 19 Huttukylässä 
Maija-Liisa ja Heikki Huttulalla.
Kaatuneitten Omaisten Kiimingin 
osaston vuosikokous to 23.2. klo 18 
seurakuntakeskuksessa, johtokunta 

kokoontuu klo 17.
Rukouspiiriä ei ole to 23.2.
Uskalla tulla kirkkoon -messu pe 24.2. 
klo 19  kirkossa,  Markku Palosaari, 
Seppo Meriläinen.
Häpeän ja syyllisyyden synty ja 
tarkoitus la 25.2. klo 12-14, kappa-
lainen Markku Palosaari. Kiimingin 
seurakuntasali.
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. 
Nuorisotyö: Avoimet ovet tiistaisin 
Alakylän nuorisoseuralla klo 17-20 ja 
keskiviikkoisin Huttukylän nuoriso-
seuralla keskiviikkoisin klo 17-20.
Nuorten ilta to 16.2. klo 19 Jäälin 
seurakuntakodilla.
Yhteisvastuukeräyslippaita ja -listoja 
saa seurakunnan taloustoimistosta 
arkisin klo 9-15. Lisätietoja Ulla Junt-
tilalta, p. 040 579 3247.
Lähetyksen kirpputori avoinna ma 
-pe klo 10-17. Alekassillinen vaatteita 
3 euroa. (Paitsi erikseen hinnoitellut). 
Virikekahvila avoinna 13.2. alkaen ma-
pe klo 8-16.30.
Rauhanyhdistys: Nuorten ilta pe 17.2. 
klo 18.30 Kirkkopirtillä. Raamattuluo-
kat la 18.2. klo 18 kyläpiireittäin Tero 
Tuomivaaralla, Marjaana Klasilalla, 
Vesa Isoaholla, Väinö Suomisella.
Pyhäkoulu su 19.2. klo12 Huttukylässä 
Ollilalla, Alakylässä Peltokorvella 
ja Kaistolla, Tirinkylässä Käkelällä, 
Jäälissä Lumilalla, Laivakankaalla P. 
Ervastilla,  kirkonkylässä Vannaksella 
ja kirkkopirtillä A. Väyrynen. Vuo-
sikokous su 19.2.klo 19 seurakunta-
keskuksessa.
Kuollut: Eino Levinen 77 v.,  Erkki 
Johannes Ruonakangas 71 v., Esko 
Kalevi Vengasaho 64 v.
Kastettu: Tytti Josefiina Aitto-oja, 
Saana Aino Emilia Alamikkelä, Olli 
Pekka Verneri Eskola, Antton Eerik 
Halonen, Lukas Aleksei Kurtti, Lukas 
Eino Johannes Mahlakaarto.

Kuorot: To 16.2. klo 
16 Tähdet, klo 18 
kirkkolaulajien har-
joitus ja vuosikokous 
seurakuntatalolla.
Hartaudet to 16.2. 
klo 13 Palvelukodilla ja klo 13.15 
vuodeosastolla.
Messu su 19.2. klo 10 kirkossa. Saarnaa 
rovasti Aaro Leipälä, kanttorina Mika 
Kotkaranta. Virret: 547, 111:7, 426:1-3, 
192:1-3ja7, 513, 511:1-, 229, 339:1ja4. 
Kolehti Operaatio Ruut, Intian köyhien 
auttamiseen. Lioneiden kirkkopyhä. 
Nuorisotyönohjaajan ja isosten tehtä-
vään siunaaminen. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen kirkkokahvit ja Operaatio 
Ruut -tilaisuus Elämää köyden varassa 
seurakuntatalolla.
Omaishoitajien päiväkahvit ma 20.2. 
klo 12 (huom. aika) seurakuntatalossa. 
Fysioterapeutti Tuija Oravisjärvi antaa 
vinkkejä kotona selviytymiseen, Maisa 
ja Minna.
Seurakuntakerho ke 22.2. klo 12  
eläkeläisille seurakuntatalolla. Saam-
me vieraiksi Mrselan pariskunnan 
Kroatiasta, jotka kertovat lähetyster-
veisiä. Mukana myös lähetyssihteeri 
Inkeri Kujala.
Raamattu-ja rukouspiiri ke 22.2. klo 
18.30 Antti ja Anna-Maria Rönköllä, 
Kedonperäntie 9.
Elämää köyden varassa, Iloksi Inti-
assa - tilaisuus su 19.2. klo 12 seu-
rakuntatalossa. Rovasti Aaro Leipälä 
kertoo kuvin ja sanoin kummilapsi-
toiminnasta: Operaatio Ruut. Tilaisuus 
alkaa Lioneiden järjestämällä kahvi-
tarjoilulla klo 11.30 (vap.eht. maksu 
kummityöhön) Lisäksi arvontaa. 
Ohjelma sopii kaikenikäisille.
Tulossa: Su 26.2. laskiaistapahtuma, 
joka alkaa perhejumalanpalveluksella 
klo 11 kirkossa. Klo 12-15 rieha seura-
kuntatalon pihapiirissä. Järj. kunta, 4H, 
srk ja maatalousnaiset. Monipuolista 
ohjelmaa sisällä ja ulkona sekä her-
nerokkaa ym. Leipoisitko leivän tai 
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JatKUU S. 12.

UUdet vainaJien SäiLYtYStiLat on otettU KäYttöön KeMPeLeeSSä

Kunnon puitteet kunnioittavat 
vainajia ja omaisia

K empeleen seurakuntaan on saatu ajanmu-
kaiset vainajien säilytystilat. Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon huoltorakennuksen yhte-

yteen rakennetut tilat pitävät sisällään kylmäkaa-
pistohuoneen ja  kauniin hyvästijättötilan.

Aiemmin Kempeleessä ei ole ollut lainkaan vai-
najien kylmälaitteistoja.

-Kunnolliset puitteet kunnioittavat sekä vaina-
jia, että omaisia, huomauttaa kirkkoherra Markku 
Korpela.

-Tilanne on omaisille muutenkin niin raskas, 
että ei ole kohtuullista, jos heidän täytyy vielä 
tilojen puutteen vuoksi esimerkiksi palella.

Rakennukseen laitettiin myös asialliset wc-
tilat, jotka ovat kesäisin myös vanhan kirkon 
kävijöiden käytössä.

Yhteensä uudet tilat maksoivat vajaat 300 
000 euroa, lisäksi samassa yhteydessä asfal-
toitiin pihaa 54 000 eurolla, minkä avulla 
saatiin 30 uutta parkkipaikkaa kirkkovierai-
den käyttöön.

Säilytystilojen kokonaisala on 150 neliötä. 
Kylmäkaapistohuoneessa paikkoja on 12 
vainajalle.

Entinen rakennus purettiin uuden tieltä 
viime keväänä pääosiltaan. Paikalle jäivät vain 
traktoritalli ja pieni huoltorakennus. 

-Nyt lähiomaiset voivat kaikessa rauhassa 
jättää jäähyväisiä kauniissa sakraalitilassa 
myös ennen hautajaistilaisuuden alkamista, 
Markku Korpela toteaa.

Hyvästijättöhuoneeseen on asennettu kau-
nista puuta pehmentämään tilaa. Koriste-
enkelit ja pehmeät kohdevalot tuovat tilaan 
lämpimän tunnelman.

SatU KReivi-PaLoSaaRi

Kirkkoherra Markku Korpela pitää tärkeänä, että omaiset voivat viivähtää rauhassa jättämässä 
hyvästit rakkaalleen.

Uusi vainajien säilytystila pitää sisällään kylmä-
kaapistohuoneen, hyvästijättötilan ja asialliset 
wc-tilat.
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useamman angolalaisen vanhuksen 
hyväksi?
Yhteisvastuukerääjät alkavat kiertää 
ovilla. Toivotaan siunausta heidän 
arvokkaalle vapaaehtoistyölleen.
Diakonissan vastaanoton ajanvaraus 
ma-ke-pe klo 9-10, puh. 562 1226.
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: Pyhäkoulu su 19.2. 
klo 15 Koti-Pietilässä. Ti 21.2. klo 18 
pyhäkoulu Tupoksessa Kimpimäellä, 
Kotilehto 1B. 
Perhekerhot: Ti 21.2. klo 9.30-11 seu-
rakuntatalossa. Lastenvaate-esittely.
Ke 22.2. klo 9 -10.30 Tupoksen Tuis-
kun tiloissa. Laulu- ja leikkituokio. 
Mukana Mervi Råman harmonikan 
kanssa. Huom! Viikoilla 9 ja 10 ei 
perhekerhoja.
Nuoret: Jatkoisoskoulutus to 16.2. klo 
18.15 -19.45 Koti-Pietilässä. Nuorten 
retki Oulujoki tulvii -gospeltapahtu-
maan Muhokselle la 18.2. Jatkoisosten 
tehtävään siunaaminen su 19.2. klo 
10 kirkossa. Isoskoulutus to 23.2. klo 
18.15-19.45 Koti-Pietilässä. Pe 24.2. klo 
15.30 Yhteisvastuukeräyksen opastus 
isosille ja jatkoisosille diakoniatoimis-
tossa. La 25.2. isosten ja jatkoisosten 
yhteisvastuu-lipaskeräys kaupoissa.
Partiotyö: Tästä eteenpäin partion 
info löytyy ainoastaan tästä lehdes-
tä. Suuremmista tapahtumista sekä 
leireistä ja retkistä tulee erillinen 
info Kotikololla jaettavaksi. Markku 
Korhonen päivystää partiotoimistossa 
perjantaisin 14-16 ellei toisin ilmoiteta. 
Tiedustelut partiotoiminnasta, puh. 
562 1223 ja markku.korhonen@evl.
fi. Partiopaidat ovat tulleet. Maksa 
42 e tilille: Partiotyön Tuki ry 523308-
27654. Nouda omasi mahdollisimman 
pian partiotoimistosta.
Partiopiirin piirileiri Leimu 2006 
Taivalkoskella, Maijanlammella 31.7.-
6.8. Leirikirjeet ja ilmoittautumiskaa-
vakkeet jaossa Kotikolon alakerrassa. 
Leiri on tarkoitettu sudenpennuille, 
vartiolaisille, vaeltajille ja johtajille. 
Pökkelöä ei pidetä. Leirimaksut tilille: 
Limingan seurakunta 523308-215780. 
Ilmoittautuminen partiotoimistoon 
em. kaavakkeella 28.2. mennessä.
Lippukunnan Ruoktu XXIII 06 talvi-
leiri vartiolaisille, vaeltajille ja johtajille 
4.-8.3. Ilmoittautuminen Makelle 15.2. 
mennessä. Leirille lähtijöiden kokous 
Kotikololla 15.2. klo 17-18. Leirikirjeet 
jaossa Kotikolon alakerrassa.
Pe 17.2. Ruoktujohtajien kokous partio-
toimistossa klo 16-17. Su 19.2. Kirkkopal-
velussa Kanervat. Ke 22.2. Lippukunnan 
Shangalala-tempaus. Tarkemmat tiedot 
johtajilta. Pe 24.2. Ruoktujohtajien 
kokous partiotoimistossa klo 16-17. Lip-
pukunnan hallitus partiotoimistossa 
klo 18-20. Su 26.2. Partiolaiset joukolla 
kirkkoon. Partioasut päälle. Kirkkopal-
velussa Variksenmarjat.
Rauhanyhdistys: Pe 17.2 klo 18.30 
vuosikokous ry:llä. La 18.2 klo 18.30 
Äidit ja Isät -ilta ry:llä. Su 19.2 klo 11.30 
pyhäkoulut, klo 13 seurat Niittypirtin 

palvelutalolla ja klo 17 seurat ry:llä.
Kuollut: Saara Heiskari e. Härmä 81 
v 7 kk 14 pv.
Kastettu: Jenna Marianna Juusola, 
Arttu Juho Aukusti Kekkonen, Klaus 
Mikael Pekkarinen, Eedla Adele Pulk-
kinen ja Oona Annika Utriainen.

Su 19.2. klo 12 (huom! 
aika) lasten virsikirk-
ko kirkossa, lit. ja saar-
na Pekkala, kanttori 
Kajava, lapsikuoro. 
Kolehti oman srk:n 
partiotyölle. 
Lasten, nuorten ja perheiden tapah-
tumaviikko 18.-26.2. yhteistyössä 
kunnan nuorisotoimen ja eri järjes-

töjen kanssa. Ohjelmassa mm. gos-
peltapahtuma, virsikirkko, elokuvia 
ja teatteria, kirkkokonsertteja, diskoja, 
hiihtokilpailut ja lumirieha. Tarkempia 
tietoja erillisistä ilmoituksista, kunnan 
ja seurakunnan kotisivuilta sekä lapsi- 
ja nuorisotyöntekijöiltä. 
Ti 21.2. klo 12 Laitasaaren seurakun-
tapiiri rukoushuoneella, Leena Leskelä 
ja diakonissaopisk. Minna Mäkelä. 
Aiheena Yhteisvastuukeräys. Klo 17 
aikuisten raamattupiiri srk-talossa, 
Pekkala. 
Ke 22.2. klo 11.30 keskipäivänker-
ho srk-talossa. Yhteisvastuulounas, 
-arvonta ja muuta asiaa tämän vuo-
den Yhteisvastuukeräyksestä, Leena 
Leskelä, Jouni Heikkinen. Klo 13.30 
Rivilän kerho, Pia Heikkinen, Pekkala. 
Klo 14 hartaus Toivola-kodissa, Jouni 
Heikkinen. Klo 17.45 rukouspiiri srk-
talon kappelihuoneessa, Marja Leena 
Savolainen. 
To 23.2. klo 13 virsilaulutuokio Päi-
väkeskuksessa, Kajava. Klo 13 Vetelin 
poikakuoron konsertti kirkossa. Tilai-
suus kaikille avoin ja ilmainen.
Diakonissaopiskelija Minna Mäkelä 
työharjoittelujaksolla seurakunnas-
samme 20.2.- 6.4. 
Tulossa: Laskiaislounas srk-talossa ti 

28.2. klo 11-13 lähetystyön tukemisek-
si. Arvontaa! Arpapöydän lahjoituksia 
otetaan mielellään vastaan. Tied. Anja 
Hämäläinen, puh. 040 562 9131.
Kuorot: Ke 22.2. klo 17 lapsikuoron 
ja klo 18.30 kirkkokuoron harj. 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: Oulujoki tulvii -gospeltapah-
tuma la 18.2. klo 16-18.15 Koivu ja tähti 
– kulttuurikeskuksessa. Pakollinen ja 
ilmainen Muhoksen rippikoululaisille 
ja isoskoulutettaville, muuten liput 
5 e. Ala-asteikäiset ja nuoremmat 
vanhempien kanssa samalla lipulla. 
Esiintyjät: Elliots, Salmi - Perttilä 
- Helenius, Ahtopaine. Puhe pastori 
Teemu Isokääntä Tyrnävältä. Nuori-
sotyönohjaajat Rainer Väänänen, puh. 
040 585 1057 ja Tuula Väänänen, puh. 
040 524 6534.
Partio: Lumiplöjäys-leiri 25.-26.2. 
Paljakassa, Karhut ja Banaanikärpäset. 
Piirileiri Leimulle (31.7.-6.8.) ilm. helmi-

kuussa. Laput jaossa lauma- ja vartioil-
loissa. Tied. Riitta, p. 040 573 3315.
Laitasaaren rukoushuone: Aamuru-
kous ma klo 6.30. Srk-piiri ti 21.2. klo 
12. Perhekerho torstaisin klo 10-12.
Rauhanyhdistys: Pe 17.2. klo 18 
vuosikokous ry:llä. La 18.2. klo 19 
nuortenilta Laitasaaren ry:llä. Su 
19.2. klo 12 pyhäkoulut: kk Antila, 
Korivaara Niskanen, Pälli Pähtilä, 
Suokylä O. Keränen. Klo 17 seurat 
ry:llä. Ma 20.2. klo 18 päiväkerho. Ti 
21.2. klo 12 seurat Päiväkeskuksessa. 
Ke 22.2. klo 19 sisarilta. Pe 24.2. klo 18 
laskiaismyyjäiset ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdistys: La 18.2. 
klo 19 nuortenilta. Su 19.2. klo 12 ja 
18 seurat ry:llä.
Kuollut: Kosti Alfred Vaarala 79 v, 
Maija Liisa Lotvonen 57 v, Mirjam 
Eleonoora Lusikka e Törmi 90 v, Niilo 
Johannes Mustikka 84 v.
Vihitty: Markku Tapani Kilpua ja Katja 
Marjut Mäkinen.
Kastettu: Vilma Aada Helmiina Kil-
pua, Alisa Olivia Ihme, Eetu Olavi 
Kinnunen, Monica Yaiza Maria Matas 
Retsu. 
Seurakunnan kotisivu: www.evl.
fi/srk/muhos

To 16.2. klo 10 - 11.30 
perhekerho srk-talos-
sa. Klo 14 luontokerho 
kerhohuoneessa.
Pe 17.2. klo 18 - 19.30 
varhaisnuortenilta 
kerhohuoneella, klo 
20. nuortenilta Korsuhovilla.
Su 19.2. klo 13 (huomaa aika) sana-
jumalanpalvelus kirkossa, Ilkka Torn-
berg, kuoro avustaa, kolehti päihde- ja 
kriminaalityöhön kirkkohallituksen 
kautta. Klo 15 Matalakynnys Korsuho-
villa. laulua, Sanaa, ym., huomaa uusi 
aika, joka on tästä alkaen klo 15.
Ma 20.2. klo 10 - 11.30 perhekerho srk-
talossa. Klo 15 lasten raamattukerho 
Selkäinaholla, Honkatie 6. 
Ti 21.2. klo 10 - 11.30  3-vuotiaiden 
päiväkerho ja klo 12.30 - 14.30 4-vuoti-
aiden päiväkerho Lukkarinkankaalla. 
Ke 22.2. klo 10  5 -vuotiaiden päi-
väkerho Lukkarinkankaalla. Klo 14 
hartaushetki Lumilyhdyssä. Klo 14 
- 16 kokkikerho Lukkarinkankaalla. 
Klo 18.30 kirkkokuoron harjoitukset 
srk-talossa.
To 23.2. klo 10 - 11.30 perhekerho srk-
talossa. Tänään ei ole luontokerhoa.
Partio: Ti 21.2. Ketut srk-talolla klo 
17-18.30. Meri- ja Metsähanhet kes-
kiviikkoisin klo 18-20 Naskun laavulla. 
Katajanmarjat maanantaisin klo 17.30 
kololla. Mesimarjat tiistaisin klo 17.30 
kololla.
Rauhanyhdistys: Pe 17.2 klo 19 raa-
mattuluokka Hannu Vanhalalla. Su 
19.2 klo 12 pyhäkoulut: I ja II Mylly-
mäellä III Juha Klaavolla  IV Alakär-
pällä klo 18 vuosikokous ry:llä Kyösti 
Karjula. Päiväkerhot  klo 17.30-19  ry:
llä I ti 21.2 II ke 22.2 III to 23.2.
Diakonissalla ei säännöllistä vastaanot-
toa, mutta voit soitella Marjolle ja sopia 
ajasta, p. 387 512 tai 045 638 1973. 
Yhteisvastuukeräys: lauantaina 25.3. 
on Lumijoella yhteisvastuurynnäkkö. 
Klo 12-15 ovat kerääjät liikkeellä joka 
paikassa. Ilmoittaudu kerääjäksi, apu-
asi tarvitaan. Ota yhteys virastoon tai 
johonkin työntekijään!
Kirkkoherranvirasto auki: ma, ke, 
pe klo 9-14. 
Yhteystietoja: virasto, p.  387 172, 
kerhohuone, p. 387 512, Markku Tölli, 
p. 045 630 6073, Hilkka Haaraniemi, p. 
045 630 6081, Helena Ylilauri, p. 045 
630 6082, Marjo Koski-Vähälä, p. 045 
638 1973, seurakunnan verkkosivu 
http://lumijoki.seurakunta.net
Kastettu: Elias Henri Pekka Heinonen, 
Sanna Elisabet Klaavo.
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Tyrnävä

Siikalatva

Rantsila

Siikajoki

Rakkaamme

Aki Leo Olavi
SUIKKA

s. 3.9.1984 Lappeenranta
k. 15.1.2006 Oulu

Rakkaudella

Äiti, isä, veljet,
sisko perheineen,

Johanna,
sukulaiset ja ystävät

Herra tietää 
päiviemme määrän.

Siunaus toimitettu 28.1.2006
Lämmin kiitos osanotosta.

t ä M ä  v i R S i

(PiRKKo HaLonen, 1968 Ja 1984. 
viRSiKiRJaan 1986)

KM, toimistonhoitaja Heli Heikkilä-Saarinen Kirkkopalvelui-
den Oulun aluetoimistosta pitää ehdottomasti parhaana virt-
tä 499, Jumalan kämmenellä.

-Minulla on pieniä lapsia, ja tätä laulua he  haluavat laulaa ja 
leikkiä kotonakin, kun ovat sen päiväkodin arkipyhäkoulussa 
ja hartaushetkissä oppineet. Sanat puhuttelevat myös aikuista, 
ja olen huomannut, että lapsille ne selvästi tuovat turvaa.  Lau-
lussa esille tuodut kuvat ovat ihanan konkreettisia; Lintunen-
kaan ei pelkää!

Jumalan kämmenellä ei pelkää lintunen/Jumalan kämmenellä ei 
pelkää ihminen./Kaikille tilaa riittää, kaikille paikkoja on/ Jumalan 
kämmenellä ei kukaan ole turvaton.

tällä palstalla lukijat saavat 
kertoa lempivirsistään.

Oulunsalo

Pudasjärvi

Seur akuntaker ho 
srk-talolla to 16.2. klo 
11 Tapio Kortesluoma 
ja Lahja Rautiola. 
Kirkkovaltuuston 
kokous srk-talolla to 
16.2. klo 19.
Messu kirkossa su 19.2., Vesa Äärelä, 
saarnaa Juhani Lavanko. Kirkkokahvit. 
(Herättäjän kirkkopyhä)
Seurat srk-talolla kirkonmenojen 
jälkeen.
Pyhäkoulua ei ole 19.2. Pyhäkoululai-
set tervetuloa perhekirkkoon!
Perhekirkko su 19.2. klo 16.
Vanhempi-lapsi piiri srk-talolla, ti 
21.2. klo 12.30. Laskiainen.
Turinapiiri Varjakassa ti 21.2 klo 
13.30.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
22.2. klo 13.30, Lauri Kotila.
Omaishoitajien kokoontuminen 
pappilassa ke 22.2 klo 12.
Lähetysilta pappilassa 22.2 klo 18. 
Väinö Simojoki kertoo sanoin ja kuvin 
kokemuksistaan Taiwanilla.
Seurakuntakerhon retkipäivä. Lähtö 
srk-talolta klo 9. Retki on täysi.
RC -kerho srk-talolla torstaisin klo 
17-18. 
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.
Tilkkutäkkilaulujen ilta pe 24.2 Mar-
denilla, Pihlajakuja 10 B 12.
Tulossa: Yv-myyjäiset srk-talolla 
laskiaistiistaina 28.2., to 2.3. klo 
18.30 srk-talolla: Kohtaavatko suku-
polvet, aiheesta puhuu FM Markus 
H.Korhonen, kahvitarjoilu, tuotto 
Yv-keräykselle sekä lähetyslounas srk-
talolla su 5.3.
Messu kirkossa su 26.2.,Tapio Kortes-
luoma, saarnaa Lauri Kotila.
Kastetut: Anni Ester Elisabet Tervonen, 
Petra Olivia Vänttilä ja Ronja Olivia 
Kangasoja.
Vihityt: Jussi Tuomas Mäntymaa (Tre 
Messukylä) ja Jaana Tellervo Lehtosaari 
(Tre Messukylä).
Salonpään ry: Pe 17.2. klo 18.30 lau-
luseurat Ulla-Maija ja Pentti Kinnu-
sella. Vuosikokous pidetään leirikeskus 
Umpimähkässä 24.2. klo 18.30, esillä 
sääntömääräiset asiat.
Oulunsalon ry: Ti 14.2. klo 19 laulu-
seuroja kodeissa: Keskikylä: Jorma Väy-
rynen, Hätälänkuja 3, To 16.2. klo 14 
seurat Salonkartanossa, Matti Lääkkö. 
Su 19.2. klo 12 raamattuluokka, ryhmä 
1, Teuvo Haapalahti, Kauppiaantie 22 
raamattuluokka, ryhmä 2: Kylänpuoli 
ja Keskikylä; Sakari Haulos, Kapriskuja 
6 Karhuoja; Jouko Korkiakoski, Kar-
huojantie, klo 18 seurat kirkossa, Matti 
Liukkonen, Lauri Kotila, Ti 21.2. klo 

19 lauluseuroja kodeissa: Keskikylä: 
Tapio Pudas, Kovalankuja 2 Karhuoja: 
Timo Määttä, Karhuojantie, Ke 22.2. 
klo 18.30 kehitysvammaisten kerho 
Kantolalla, Pikkutikantie 4.

Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntako-
dissa su 19.2. klo 10, 
Kukkurainen, Kyllönen, 
Piirainen.
Pyhäkoulu seurakunta-
kodissa su 19.2. klo 12.
Kuorot: lapsikuoro ke 22.2. klo 17, Vox 
Margarita ke 22.2. klo 18, kirkkokuoro 
to 16.2. klo 18 ja eläkeläisten musiik-
kipiiri ke 22.2. klo 13.
Lähetystyö: Lähetystalkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon yläkerrassa ma 
20.2. klo 18. Lähetyksen kirpputori 
talkootuvassa ke 22.2. klo 10 -14.
Diakoniatyö: Lähimmäiset seurakun-
takodissa ti 21.2. klo 18.
Nuorisotyö: Iltakahvila Rönö avoinna 
pe 17.2. 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.
Varhaisnuorisotyö: Varkkari-Rönö 
(4.-6.-luokkalaisille) avoinna pe 17.2. 
klo 16.30 - 18 seurakuntatalolla.
Perhekerho: Puhoksen koululla ma 
20.2. klo 10 - 13 ja seurakuntakodissa 
ti 21.2. 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 
Sarakylän kappelissa su 19.2. klo 19. 
Ompelulauluseurat Sari ja Tapani 
Ranualla pe 24.2. klo 18. Lauluseurat 
rauhanyhdistyksellä su 19.2. klo 17, 
Seppo Leppänen. Vuosikokousseurat 
Pia ja Vesa Ervastilla su 26.2. klo 14, 
Jukka Jaakkola. Lähetysseurat: Pär-
jänsuolla Jouni Luokkasella ke 22.2. 
klo 19,  Sarakylässä Pasi Kummalalla 
to 23.2. klo 19, Hirvaskoskella Paavo 
Kortetjärvellä pe 24.2. klo 19, Jaurak-
kajärvellä Atta Ojalalla la 25.2. klo 
19 ja  Hetekylässä Markus Ekdahlilla 
vuosikokous su 26.2. klo 13, Erkki 
Ahonen ja Veli Parhiala.
Haudattu: Yrjö Paavo Ervasti 84 v ja 
Toivo Olavi Määttä 71 v.
Kastettu: Jani Matias Koivukangas, 
Jaakko Juhani Seppänen, Veera Helena 
Ele, Santeri Eino Ilmari Kellolampi ja 
Aliina Orvokki Pesälä.
Kirkkoherranvirasto avoinna maa-
nantaista perjantaihin 9 -14, p. 882 
3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi@evl.fi, 
työntekijät: etunimi.sukunimi@evl.fi. 
Seurakunnan kirkolliset jo maanan-
taisin nettisivuilla:www.pudasjarvi.
fi/seurakunta. 

To 16.2. seurakunta-
kerhon retki Luohual-
le Pökkylän Punaiseen 
Tupaan. Lähtö Rauha-
lasta klo 11, paluu noin 
klo 14. 
To 16.2. klo 19 vir-
silauluilta Vesa Tervojalla, mukana 
kirkkokuoro Rantsilan Laulu.
Su 19.2. klo 10 sanajumalanpalvelus 
seurakuntatalolla, Aronen. Jumalan-
palveluksen jälkeen lähetyskahvit ja 
raamattupiiri.
Ti 21.2. klo 11 eläkeliitto seurakun-
tatalolla.
Ke 22.2. klo 19 kirkkovaltuusto seu-
rakuntatalolla.
Laskiaissunnuntaina 26.2. klo 10 
messu kirkossa, saarna Timo Hakka-
rainen, liturgi Juha Aronen, kanttori 
Arja Leinonen. Jumalanpalveluksen 
jälkeen lähetyskahvit ja -arpoja sekä 
raamattupiiri seurakuntatalolla.
Kuorot: Ke 22.2. klo 11 veteraanikuo-
ro, klo 13 Pienet Stellat ja klo 15 Isot 

Stellat seurakuntatalolla. 
Kerhotoiminta: Ma klo 10 - 12.30 
Perhekerho Pallerot seurakuntatalolla 
ja klo 14 - 16 Hovin kerho koulu-
ikäisille. Ti 10 - 11.30 Hovin kerho 
3-5 -vuotiaille, klo 13.15 - 15 Sipolan 
kerho kouluikäisille ja klo 16 - 18 
Tyttökerho Nuppulassa. Ke klo 10 - 
12 kirkonkylän kerho 3-5 -vuotiaille 
Nuppulassa ja klo 14.15 - 16 Mankilan 
kerho kouluikäisille. 
Rauhanyhdistys: Pe 17.2. klo 19 om-
peluseurat ry:llä. Su 19.2. klo 12.30 
vuosikokous ry:llä. Ke 22.2. klo 13 
varttuneiden kerho ry:llä.

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.
To 23.2. Raahen rovastikunnan 
kanttoreiden sävelhartaus Pyhännän 
kirkossa. 

Kestilä
To 16.2. päiväkerhot 
normaalisti.
Pe 17.2. seurakunta-
retki Rokualle. Lähtö 
srk-kodilta klo 9.15. 
Ilm. Leenalle, p. 0207 
109 869, klo 13 seurakunnan ohjelmaa 
Pihlajistossa.
Su 19.2. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, pastori, lähetystyöntekijä 
Tapio Pokka, Kinnunen. Kolehti Yh-
teisvastuukeräykselle.
Ti 21.2. klo 11 Järvikylän diakonia- ja 
lähetyspiiri Rahikkalassa. Klo 10.30 
- 12.20 perhekerho kerhokodissa, 
Tuija/MLL. Varhaisnuorten kerhot 
kerhokodissa normaalisti. Klo 19.30 - 
20.30 Toivo-nuortenilta kerhokodissa. 
Klo 19 kirkkokuoron harjoitukset 
seurakuntakodissa.
Ke 22.2. klo 10 - 13 ystävänkammari 

kerhokodissa.
To 23.2. lasten päiväkerhot nor-
maalisti.
Pe 24.2. klo 13 seurakunnan ohjelmaa 
Pihlajistossa.
Su 26.2. klo 10 messu kirkossa, Kautto, 
Kinnunen. Kolehti Kirkon Ulkomaa-
navulle.
Rauhanyhdistys: Pe 17.2. klo 19 om-
peluseurat ry:llä. Su 19.2. klo 13 Kes-
tilän rauhanyhdistyksen vuosikokous, 
lopuksi seurat, Tuomo Koivukangas. 
Pe 24.2. klo 19 ompeluseurat Maria 
ja Rauno Pikkaraisella. Su 26.2. klo 
19 seurat ry:llä, Tuomas Oikarinen, 
Markku Pikkarainen.

Piippola  
To 16.2. klo 18.30 sii-
oninvirsiseurat Väi-
nölässä.
Su 19.2. klo 12 messu 
kirkossa, Piri, Määt-
tä. Rippikoululaiset 
osallistuvat ristiskulkueeseen,  tekstin 
lukuun ja kolehdin kantoon. Kolehti 
Yhteisvastuukeräykselle, Kirkkopal-
velut ry.
Ma 20.2. klo 11 veteraanikuoro, klo 
14.30 kirkkokuoro, klo 16.30 Leske-
länkerho.
Ti 21.2. klo 12 seurakuntakerho Väi-
nölässä, klo 15 tyttö- ja poikakerho 
srk-kodilla.
To 23.2. klo 16 tyttökerho srk-ko-
dilla. 
Rauhanyhdistys: su 19.2. klo 15 vuo-
sikokous ja seurat ry:llä.

Pulkkila
To 16.2. klo 10 perhe-
kerho  ja klo 19 kirk-
kokuoro.
Pe 17.2. klo 10 päivä-
kerho 5-6 -vuotiaille, 
klo 15 tyttö-ja poika-
kerho alle 10 -vuotiaille sekä klo 18 
nuortenilta seurakuntakodilla.
Su 19.2. klo 10 messu Kopponen, Ulla 
Koskelo.
Ti 21.2. klo 10 päiväkerho 3-4 -vuo-
tiaille.
Ke 22.2. klo 10 Palvelupäivä. Oh-
jelmassa mm. palvelupäiväkinkerit. 
Teemana Kristityn kasvu.
To 22.2. klo 16 tyttökerho yli 10 -
vuotiaille.
To 22.2. klo 10 perhekerho ja klo 19 
kirkkokuoro. 
Rauhanyhdistys: Pe 17.2. klo 19 om-
peluseurat ry:llä. Su 19.2. klo 13 seurat 
ry:llä. Aatos Mehtälä.
Tulossa: Viikko 8 on Pulkkilassa päih-
teettömyysviikko. Kotiseurakunta on 
mukana keskuskoululla.
Kuollut: Anna Kaisa Häcklin 88 v, Kaj 
Seppo Kurttila 36 v.

Pyhäntä
To 16.2. klo 12 vete-
raanikuoro, klo 17 
lapsikuoro, klo18 kirk-
kokuoro seurakunta-
talolla.
Su 19.2. klo 12 messu 

To 16.2. klo 11.30 
Markkuu-Ängeslevän 
diakoniapiiri Maire ja 
Pekka Leinosella.
Pe 17.2. klo 10.30 har-
taus Sotainvalidien 
palvelutalolla. Klo 
13.30 hartaus Lepo-
lassa.
Su 19.2. klo 10 sa-
najumalanpalvelus 
Tyrnävän kirkossa, 
Isokääntä. Klo 12 mes-
su Temmeksen kirkossa, Isokääntä. 
Kolehti Sanansaattajat ry:n radiolä-
hetystyölle.
Ma 20.2. klo 13 hartaus Punahil-
kassa.
Ti 21.2. klo 12.45 seurakuntakerho 
Tyrnävän srk-talolla. Klo 19 Ilosa-
nomapiiri Tyrnävän srk-talolla.
To 23.2. klo 11.30 Murto-Juurussuon 
diakoniapiiri Eila ja Markku Heikki-
lällä, Särkkäranta 6. Klo 14 hartaus 
Alatemmeksen vanhainkodilla. Klo 
18.30 seurakuntailta Ritva ja Esko 
Ruottisella.
Kuorot: Ke 22.2. lapsikuoro klo 17  
ja kirkkokuoro klo 19 Tyrnävän srk-
talolla.
Nuoret: Isoiskoulutusleiri 17.-19.2. 
Rokualla.
Rippikoulu: Rippikouluryhmät, Kesä 
I ja Kesä II lähtevät la 18.2. klo 15 
Tyrnävän srk-talolta Teemun johdolla 
Muhokselle Gospel-tapahtumaan.
Tulossa: Perheleiri 18.-19.3. Kiimingin 
Suvelassa. Osallistumismaksu 10 eu-
roa/aik., 5 euroa/lapsi, alle 4 v ilmainen, 
sis. kyydin, majoituksen, ruokailut ja 
ohjelman. Ilm. 28.2. mennessä khran-
virastoon, p. 564 0600. Lisätietoja 
Riitalta, p. 044 737 2630 tai Merjalta, 
p. 044 737 2617.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: To 16.2. klo 
19 lauluseurat Leevi Koskelolla. Pe 17.2. 
klo 19 nuortenilta Liukolla. Su 19.2. klo 
16 seurat ry:llä, Mikko Hallikainen. Ke 
22.2. klo 19 myyjäispalaveri, C ja A ry:
llä. Murto: Pe 17.2. klo 18.30 vuosiko-
kous ry:llä, Kari Ahola. La 18.2. klo 19 
raamattuluokka ry:llä. Su 19.2. klo 12 
pyhäkoulu Kantolalla, Kreivillä, Hannu 
Kinnusella ja Satomaalla, klo 16 seurat 
ry:llä, Oiva Tölli, Jukka Kolmonen.
Kuollut: Pentti Heikki Mällinen 79 v.
Kastettu: Joanna Jadeliina Kreivi.

kirkossa, pastori, lähetystyöntekijä, 
Tapio Pokka ja Kinnunen, klo13.30 
hartaus Nestorissa, Arttu Kamula.
Ma 20.2. klo 11-13 perhekerho Ta-
vastkengällä.
Ke 22.2. klo 13 diabeteskerho seura-
kuntatalolla.
To 23.2. huom. ei kuoroja, klo 14.
Rauhanyhdistys: Ke 15.2. klo 18.30 
lauluseurat ry:llä, La 18.2. klo 18 
myyjäiset ja seurat ry:llä.

To 16.2. klo 9-10 Ehan 
kinkerit (Gumeruksen 
alakoulu)  Aiheena 
Lähetys ja diakonia. 
Virret: 485 ja 486. 
Su 19.2. klo 12 sanaju-
malanpalvelus srk-talolla. Tan-
junen.
Ti 21.2. klo 13 virsihetki Puistolassa ja 
klo 18 seurakuntakuoro srk-talolla.
Ke 22.2. klo 14 lapsikuoro srk-
talolla.
Rauhanyhdistys: To 16.2. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. Pe 17.2. klo 19.30 
raamattuluokka Karsikkaalla. Su 19.2. 
klo 13 seurat ry:llä. To 23.2. 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.
Siikajoen kirkossa 12.2. avioliittoon 
kuulutettu: Marko Tapio Hyväri
Tampere Messukylä evl ja Hanna Terttu 
Tuomikoski Oulunsalo evl.
Tulevaa: Laskiaissunnuntaina 26.2. klo 
13 maakirkko urheilukentän maas-
tossa, jonka jälkeen laskiaistapahtuma.
Tarjolla kahvia, mehua, laskiaispullia, 
makkaraa yms. Tule mukaan viet-
tämään koko perheellä mukavaa 
iltapäivää laskiaistapahtuman mer-
keissä. Järjestäjänä LC-Siikajoki ja 
kotiseurakunta.
Yhteisvastuu 2006 keräyksen koh-
teena ja aiheena on tänä vuonna 
erityisesti vanhukset. Keräyskohteet 
ulkomailla Uganda, Sambia ja Angola 
sekä Suomessa maamme vanhukset.
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Ristiin rastiin –juttusar-
jassa seurakunnan työnte-
kijät kommentoivat omas-
ta näkökulmastaan tois-
ta työalaa. tähän mennes-
sä on pohtinut kanttori 
papin työtä, talousjohtaja 
nuorisotyönohjaajan työ-
tä, seurakuntamestari las-
tenohjaajan työtä ja tie-
dottaja lähetyssihteerin 
työtä. nyt puhuu haudan-
kaivaja diakoniatyönteki-
jän työstä.

R i S t i i n RaStiin

-J os jelppaaminen ylleensä 
on tärkeää, niin siinä ta-
pauksessa diakoniatyö on 

tärkeää, toteaa Kauko Sinko, kii-
minkiläinen haudankaivaja.

Hän muistelee nähneensä tele-
visio-ohjelman, jossa jokin pai-
mentolaiskansa lähti kaksi ker-
taa vuodessa vaellukselle. Lapset 
autettiin vielä joen yli, mutta jos 
vanhus ei jaksanut, hänet jätettiin 
paikoilleen.

-Kyllä sivistynyt yhteiskunta 
mitataan siitä, kuinka se huolehtii 
esimerkiksi vanhuksistaan, Sinko 
arvelee.

Kauko Sinko antaa kiitosta seura-
kunnan diakoniatyöntekijöille, että 
he jaksavat sopeutua ja paneutua 
niin monenlaisiin tilanteisiin.

-Siinä täytyy olla venyvä luon-
ne.

Hän ei pidä itseään aivan niin 
kärsivällisenä, vaikka Sinko tekee 

Piippolan kirkkomuseo 
on ainutlaatuinen 
nähtävyys. Sen 
tunnetuksi tekemiseksi 
perustettiin 
suojeluyhdistys 7. päivä 
helmikuuta.

oman kirkkomuseon perusta-
minen sekä Kansallismuse-
on tekemä harvinaislaatui-

nen päätös deponoida aikoinaan 
sinne luovutetut kirkkoaarteet ta-
kaisin Piippolaan nosti hankkeen 
valtakunnallisesti tunnetuksi.

-Yhdistyksen tarkoituksena on nyt 
ruveta tekemään museota eläväk-
si, Piippolan kappeliseurakunnan 
kirkkoherra, lääninrovasti Erkki 
Piri toteaa.

Rovasti Piri valittiin yhdistyksen 
hallituksen puheenjohtajaksi sekä 
yhdistyksen kunniajäseneksi. Sekä 
kirkkomuseon perustamisessa että 
kirkkoaarteiden palauttamishank-
keessa kirkkoherra Piri toimi ideoi-
jana ja alullepanijana seurakunnan 
luottamushenkilöiden sekä seura-
kuntalaisten tuella.

näkyvästi esille

Piippolan kirkkomuseon suojelu-
yhdistys lähtee näkyvästi tekemään 
tunnetuksi niin nähtävyyttä kuin 
vuodenvaihteessa muotoutunutta 
Siikalatvan seurakuntaakin.

Parasta-aikaa yhdistys selvittää 
seurakunnan myötävaikutuksella 
Leader- hankkeen työllistämis-
mahdoillisuuksia sekä kirkkomu-

Piippolaan perustettiin 
kirkkomuseon 
suojeluyhdistys

seossa myytävien painotuotteiden 
valmistamista.

Yhdistyksen perustavassa ko-
kouksessa päätettiin, että 6. päivä 
kesäkuuta pidetään Piippolassa 
kirkkomuseopyhä. Tulevana kesä-
nä kirkkomiljöössä pidetään myös 
musiikki- ja runotapahtumia.

anneLi LaUKKanen

tiedote kertoo 
Piippolaan tapu-
lin tiloihin peruste-
tusta kirkkomuseosta, 
joka tekee kirkkopi-
han arvokkaasta mil-
jööstä historiallisesti 
ja kulttuurillisesti mer-
kittävän kohteen koko 
Suomen mittakaavassa.

diaKoniatYö on  HaUdanKaivaJa KaUKo SinKo MieLeStä Sitä että

auta miestä mäjessä
kyllä paikkakunnalla mitä tärkeintä 
työtä: hän kaivaa haudat ja tyhjen-
tää likakaivoja.

-Niistä ammateista ei kukaan 
koululainen kerro haaveilevansa, 
mies hymähtää.

Kerran kun hän ajoi säiliöautol-
la pihaan, pieni pojannappula tuli 
kysymään, että ”miten sinusta tuli 
paskakuski?”

Ennen kuin Kauko ehti sanoa mi-
tään, poika vastasi kysymykseensä 
itse: ”Sinä olet koulussa vaan tapel-
lut, etkä lukenut ollenkaan.”

Kaukoa juttu naurattaa yhä 
makeasti.

Seurallinen
pitää olla

Jonkun on jätekaivot tyhjen-
nettävä ja haudat kaivettava, ja 
Kauko Sinkolle ne työt ovat sopi-
neet hyvin.

-Diakoniatyöntekijöiden täytyy 
olla hirveän seurallisia ja tulla juttuun 
toisten kanssa. Haudankaivajan ei 
tarvitse seurustella, hän miettii.

Sinkon  arvion mukaan seurakun-
tadiakonissa tekee sairaanhoitajan 
työtä, ja myös muuta yleishyödyl-
listä sosiaalista työtä.

-Tekevät muutkin samantyyp-
pisiä asioita, mutta seurakunnan 
diakoniatyöntekijällä pitää olla se 
usko. Vaikka eipä sillä, on sellaisia 
pappejakin, jotka eivät usko paljon 
mittään, Sinko puhelee.

Hän itse lienee pitäjän ahkerim-
pia kirkossakävijöitä.

-Se on vaan tapa, Sinko kuittaa. 
Ei hän silti väheksy tapaa.

-Sanotaanhan esikuvastammekin, 
että ”hän meni tapansa mukaan 
synagogaan”.

Kauko Sinko ei törmää työssään 
diakoniatyöntekijöihin, eikä edes 
oikein keksi, mikä voisi olla yhteistä 
haudankaivajalle ja diakoniatyön-
tekijälle.

-Tapaan minä tietysti myös su-
revia omaisia, koska urakkasopi-
muksen mukaan minun on oltava 
paikalla aina kun vainajaa tuodaan, 
hän huomaa.

- Joskus omaiset haluavat jutella 
minunkin kanssa.

Sinko sanoo, että silloin kun on 
kyse nuoresta itsemurhan tehneestä 

vainajasta, sanat takertuvat ainakin 
hänen kurkkuunsa.

-Ei siihen ossaa sanoa kertakaik-
kiaan mittään, toivottavasti dia-
koniatyöntekijät ossaavat.

Miehet voivat
vaikka imuroida

 
Vaikka Suomessa tiedetään ol-

leen ainakin kaksi naispuolista 
haudankaivajaa, pitää Sinko työtä 
pääsääntöisesti miesten hommana. 
Vastaavasti hän pitää diakonia-
työtä naisten hommana, vaikka 
arvelee samalla, että vanhuksille 

voisi olla apua miesdiakoniatyön-
tekijöistäkin.

-He voisivat korjata paikkoja ja 
nikkaroida... ja ehkä... no miksei... 
vähän imuroidakin.

Kun Sinko miettii, ketkä kaikki 
tarvitsevat yhteiskunnassa apua, 
tulevat juuri vanhukset mieleen 
ensimmäisenä.

Sinkon mielestä vanhukset tar-
vitsevat eniten apua turvattomuu-
teensa. Köyhiä ja nälkäisiä he eivät 
enää ole.

Päihdepuolen töistä Sinko sen 
sijaan on mietteliäs.

-Kyllä juopotkin tarttevat apua, 
monet kun eivät yksinkertaisesti 
hallitse tilannetta, hän tietää.

-Toisaalta en ole koskaan nähnyt 
kenenkään päihtyvän ilman, että 
kaataisi itse viinaa kurkkuunsa.

Kauko Sinkon työ haudankaiva-
jana on raskasta fyysisesti. Yhden 
haudan kaivaminen lapiolla vie tal-
viaikaan helposti päivänkin. Ei työ 
ole henkisestikään helppoa.

-Kuolema on mielessä usein. Ei 
tähän joka pojasta, eikä joka toi-
sestakaan ole.

Ehkäpä juuri siksi kirkonpenkki 
kutsuu Sinkoa usein. Hän haluaisi 
käydä kirkossa enemmänkin, mutta 
ei tahdo joutaa.

-Kolehti siellä kerätään silloin 
tällöin diakoniatyölle.

Sinkon mielestä yksi lause sopii 
hyvin ohjenuoraksi diakoniatyöhön. 
Sitä voivat toteuttaa niin työntekijät 
kuin seurakuntalaiset.

-Auta miestä mäjessä!

SatU KReivi-PaLoSaaRi

Kauko Sinko pitää vanhusten turvattomuutta diakoniatyöntekijöiden 
suurimpana haasteena.

Mitä globalisaatio merkitsee 
Kiimingin seurakunnalle

ja perheelle

Seurakuntien kuorot kokoontu-
vat kesäkuussa Kuopioon Valta-
kunnallisille Kirkkomusiikkijuh-
lille. Juhlien teemana on ehtoollis-
musiikki. Myös Oulun hiippakun-
nan kuorot osallistuvat runsaslu-
kuisesti tapahtumaan. Kirkkomu-
siikkipiireissä järjestetään keväällä 
yhteisiä harjoituksia. Pohjois-Poh-
janmaan kirkkomusiikkipiirin lap-
sikuorot kokoontuvat huhtikuun 
alussa kuorokurssille Ouluun.

-Viisi vuotta kestänyt juhlien 
valmistelu alkaa olla loppusuo-
ralla. Nyt odotetaan lopullisia il-

Professori Antti Raunio (47) 
Helsingin yliopistosta nostaa 
Kiimingissä sunnuntaina 19.2. 
esille haasteita, joita globalisaa-
tio asettaa kunnille, seurakun-
nille ja erityisesti diakoniatyölle 
ja perheelle.

Raunio käy läpi, mitä luteri-
lainen etiikka merkitsee globa-
lisaation kannalta juuri Kiimin-
gin seurakunnassa. Merkittäviä 

kysymyksiä ovat myös, onko 
vähemmän sosiaalinen yhteis-
kunta ainoa vaihtoehto tässä 
maassa ja miten globalisaatio 
koskettaa tavallista perhettä.

Tilaisuus alkaa klo 10 mes-
sulla Kiimingin kirkossa, missä 
Antti Raunio saarnaa. Kirkko-
kahvien jälkeen hän luennoi 
aiheestaan.

Kuorot valmistautuvat 
Kuopioon

moittautumisia. Kesäkuussa pitäisi 
Kuopio-hallissa kajahtaa noin 10 
000 hengen suurkuoron laulu, 
kertoo mukana valmisteluissa ol-
lut Valtakunnallisten Kirkkomu-
siikkijuhlien Keskustoimikunnan 
jäsen, Oulun hiippakuntakanttori 
Anja Hyyryläinen.  

-Konserttitarjonta on Kuopiossa 
runsasta ja monipuolista. Kuorolaiset 
pääsevät kuuntelemaan ja nauttimaan 
myös muiden kuorojen esityksistä. 
Afrikkalainen Uinjilisti-kuoro tuo 
kaukaisimman tervehdyksen juh-
lille, Hyyryläinen sanoo.
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sanan aika

on 2. sunnuntai ennen paastonaikaa. Sen aiheena on Jumalan sanan kylvö. 
Tämän sunnuntain evankeliumiteksteissä puhutaan Jumalan sanan kylvämisestä. 
Jeesus on kylväjä, mutta myös hänen opetuslapsensa on lähetetty uskollisesti 
kylvämään sanaa luottaen siihen, että Jumala antaa aikanaan kasvun. Päivän 
psalmi on Ps. 44: 2-5. Ensimmäisenä lukukappaleena luetaan Jes. 5: 1-7 ja 
toisena lukukappaleena 1.Kor. 1: 20-25. Evankeliumi on Matt. 13: 31-33.

ensi sunnuntai

 Kiitos, että saan olla näin pieni, näin kokonaan sinusta riippuvainen.

 Kiitos, että voimasi tulee täydelliseksi vasta heikkoudessani.

 Kiitos, että haluat käyttää sitä

 mikä maailmassa on vähäistä, sitä, joka ei ole yhtään mitään.

Vähä on paljo ja pieni on suurta

pienemmät puut kestää paremmin tuulta

muista ku seuraavaks katselet kuuta

täältä se vaan näyttää pieneltä susta.

PiKKU g

Tämä on minun maailmani

minun kotini

minun pikkuruumiini

minä tahdon olla iloinen

hypähtää pari kertaa

ottaa pakkasilmaa keuhkot täyteen ja vakuuttua:

tämä, tämä on minun maailmani.

KaaRina vaLoaaLto

Pienen siemenen 
suuri voima

Sain lapsena lahjaksi hopeisen kaulaketjun, johon oli 

pujotettu pieni lasipallo. Kun oikein tarkasti katsoi, näkyi 

pallon sisällä jotain: lasimassaan oli upotettu pieni siemen 

– sinapinsiemen. 

Äitini opetus minulle oli: ”Pienikin on tärkeä. Monet 

ihmiset pitävät suurta ääntä itsestään ja tekemisistään. 

He mielellään mainostavat omia saavutuksiaan. Mutta 

todella suuret teot tehdään hiljaisuudessa. Pienikin on 

tärkeä”. Tämä ajatelma on tuonut elämäni aikana minulle 

suurta lohdutusta ja rohkaisua. 

Harvan ihmisen elämänpolku on kullalla silattu, vaikka 

joskus saattaa tuntua siltä, että kenelläkään toisella ei ole 

kannettavana niin raskasta ja vaikeaa taakkaa kuin itsellä. 

Luonteemme, perimämme ja kasvatuksemme ohjaavat 

meidän suhtautumistamme vaikeuksiin ja ongelmiin. 

Toiselle elämä on täynnä mahdollisuuksia ja haasteita, 

toiselle se on vain synkkä taistelutanner. 

Voisiko ratkaisu kaikkeen mitättömyyteen ja myller-

rykseen olla sensaatiomainen vastaisku! Voisivatko levot-

tomuuden aallot tyyntyä kuuluisuuden, näyttävyyden ja 

rikkauden merellä! 

Ei onnistu – vastaa Jeesus. Elämän syvimmätkään ongel-

mat eivät ratkea sillä, että aina yritämme itse. Vapahtaja 

ei vähättele aloitekykyisyyttä, rohkeutta sanoa ja ottaa 

kantaa. Hän iloitsee rohkeista julistajista ja palavasielui-

sista uskonsa tunnustajista. Mutta hän antaa elintilaa 

ja elämisen oikeuden myös niille, jotka jäävät varjoon, 

suojaan, piiloon. Hän on lähellä, kun mietit, rohkenetko 

mennä ehtoollispöytään. 

Hän on lähellä pientä, jonka uskon hiukkasella on 

suuri voima.

PiRKKo PoiSUo

Ri
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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

Y H d i S t Y K S e tM U U t  S e U R a K U n n at

vUoKRattavana
Kauppurienkatu 19 

• 90100 Oulu 
• Puh. (08) 311 3837
Avoinna ma 10–18, 

ti-pe 10-17, la 10–15.
www.sutinenky.fi

KAIKKI ALAN 
KEHYSTYSTYÖT

Sutisen
Taide- ja 
Kehystysliike

Kellossa 
juhlat

Kellon seurakuntakodin 
uudistetut toimitilat siu-
nataan laskiaissunnuntaina 
alkaen klo 12 sanajumalan-
palveluksella Kellon seura-
kuntakodissa.

Jumalanpalveluksen jälkeen 
on kirkkokahvit ja muuta 
ohjelmaa.

viikon 
kysymys

Hoidatko 
parisuhdettasi?

vastaa Rauhan 
tervehdyksen

verkkojulkaisussa

www.nettirt.net

Halutaan vuokrata tila ää-
nitysstudiokäyttöön Oulun 
alueelta. P. 040 539 1262 
tai 044 309 0581.

H a L U ta a n 
v U o K R ata

Senaatin päätöksellä 22.2.1886 
muodostettiin Utajärvestä it-
senäinen kirkkoherrakunta. 
Vuodesta 1766 alkaen Uta-
järvi oli ollut Muhoksen kap-
peliseurakunta. 

Ensimmäisen vakinaisen 
kirkkoherran Utajärvi sai kui-
tenkin vasta Muhoksen kirkko-
herran vaihdoksen yhteydessä 
vuonna 1899. Seurakunnan 
alue pysyi muuttumattoma-
na aina vuoteen 1954 saakka, 
jolloin Vaalan alue erotettiin 
Utajärven seurakunnasta ja 
siitä muodostettiin yhdessä 

Säräisniemen kanssa Vaalan 
seurakunta.

Juhlavuoteen liittyy piispan-
messu Utajärven kirkossa sun-
nuntaina 19.2. klo 10. Messun 
toimittaa Oulun hiippakunnan 
piispa Samuel Salmi, rovasti 
Juhani Karanta saarnaa. 

Messun jälkeen on ruokai-
lu ja päiväjuhla seurakun-
tatalolla. Juhlassa filosofian 
tohtori Ritva Kylli pitää esi-
telmän Utajärven seurakun-
nan itsenäistymisvaiheista. 
Tilaisuuden päätteeksi on 
kahvitarjoilu.

Utajärven seurakunta 
120 vuotta

Oululaisille vähäosaisil-
le suunnitellaan ruoka- 
ja vaateavustusten jakoa 
Rotuaarilla sunnuntai-
na 12.3.

Oulun helluntaiseura-
kunta ja Pelastusarmeija 
kutsuvat tapahtuman 
järjestäjiksi kaikkia, jotka 
haluavat tarjota sekä hyvää 
mieltä että konkreettista 
apua sitä tarvitseville.

Tapahtuman suoje-
lijana toimii Oulun so-
siaali- ja terveyslauta-
kunnan puheenjohtaja, 
kunnallisneuvos Raimo 
Järvenpää. Yhteistyökut-

sun ovat allekirjoittaneet 
Markku Tossavainen 
helluntaiseurakunnas-
ta ja Leonardo da Silva 
Pelastusarmeijasta.

Rotuaarin tapahtumaan 
on luvannut osallistua 
myös mm. helsinkiläinen 
Heikki Hursti, joka jat-
kaa isänsä Veikko Hurs-
tin työtä vähäosaisten 
joulujuhlan järjestäjänä 
pääkaupungissa.

Tapahtumasta kertovat 
lisää Hannu Orava, p. 0400 
284 323 ja Taisto Vähäaho, 
p. 050 552 0461.

tule antamaan 
apua vähäosaisille 

oulussa

toimituksen sähköposti: toimitus@rauhantervehdys.suomi.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 

Yleis- ja erikois lääkäreiden vastaanotot.
Ajokortti ym. todistukset.

Nopeasti ja edullisesti!
Ajanvaraus (08) 520 4200

LÄÄKÄRIKESKUS
ZEPPELIN
Zeppelinintie 1, PL 51, 90451 Kempele
www.laakarikeskuszeppelin. /

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

o P i S K e L i J a M e n o t

Pyhän Luukkaan kappeli, 
Yliopistokatu 7: Su 19.2. klo 
10 messu. Su 19.2. klo 15 Holy 
Communion. Ke 22.2. klo 7.45 
aamurukous. Öbergin talo, 
Kirkkokatu 5: Ti 21.2. klo 18 
opiskelijoiden ja nuorten ai-
kuisten talvitiistai. Huonesuon 
seurakuntakoti, Leväsuontie 
19: Su 19.2. klo 14 paastonajan 
kohtauspaikka. Tuiran kirkko, 
Myllytie 5: Su 19.2. klo 18 ilta-
messu. Ti 21.2. klo 18.30 ison 
kirjan ilta.

JaKeLUHäiRiöt 
Ja -KieLLot:

Kirkkomediat/asiakaspalvelu
p. (09) 4155 2294 (ma - to)

Sähköposti: 
asiakaspalvelu@kirkkomediat.fi


