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Muutaman jutun sarjassa tässä lehdessä 
kysytään seurakuntien työntekijöiltä, mitä 
he ajattelevat toista työalaa edustavan 
henkilön tehtävistä. Pienen hämmentyneen 
epäröinnin jälkeen moni suostui leikkiin, 
vaikka toisen ihmisen työn arviointi ei 
tietenkään kuulunut kenenkään tehtäviin. 
Yleensä onkin tavallista sanoa, ettei tiedä 
toisen työalan vaatimuksista mitään.

Ristiriitojen selvittelyssä vastapuolen 
asemaan asettuminen lienee yksi keino 
setviä asioita, mutta tavallisessa elämässä 
ja työyhteisössä taitaa olla harvinaista 
uhrata aikaa työtovereiden haasteiden 
ja paineiden pohtimiseen, hänen uuras-
tuksensa havainnoimiseen ja ehkä myös 
onnistumisten oivaltamiseen. 

Kun seurakunnan raha-asioita hoitava 
talouspäällikkö sanoo arvostavansa suu-
resti nuorisotyöntekijän työalaa ja hänen 
saavutuksiaan, tulee tunne, että nuoriso-
työntekijä on näkyvä, hänen työnsä ote-
taan todesta, hän on seurakunnassaan 
”yksi meistä”, samalla asialla vaikka eri 
tehtävissä.

Kunnioittava puhe ei mahdu tavalliseen 
arkipäivään, vaikka se olisi tärkeää kenen 
tahansa hyvinvoinnille ja työssä viihty-
miselle. Kunnioitus ja arvostus ei tarkoita 
tyhjiä ylisanoja tai mielistelyä vaan rehel-
listä palautetta. Harva ihminen saa aikaan 
niinsanottuja suuria tekoja. Pienten asioi-
den hyvä hoitaminen sen sijaan on monen 
vahvuus, joka ansaitsee huomion. Arjen 

teoilla maailma pysyy pystyssä.
Ihmisten odotetaan elävän vastuullisina 

kansalaisina, huolehtivan velvollisuuksistaan 
työssä ja kotona. Mutta vastuun velvoitus 
tuntuu päättyvän tehtäviin eikä koskevan 
enää asenteita. Ja asenteistahan kaikki on 
kiinni. Omia arvojaan ja ajattelutapaansa 
on siksi joskus hyvä puntaroida.

Asenteista ja arvostuksesta on olemassa 
väitöskirja. Yhteiskuntatieteiden lisensi-
aatti Heikki Ikäheimo toteaa filosofian 
alaan kuuluvassa väitöksessään, että ”ilman 
kokemusta, että ihmiset arvostavat minua 
on vaikea arvostaa itseään”.

Kiitos arjen teoista

pirkko.paakki@
rauhantervehdys.suomi.net

K untien rajat väistyvät ja puna-
tiiliset kunnanvirastot horju-
vat, kun valmistellaan kunnal-

listen palvelujen turvaamista laaduk-
kaina pitkälle tulevaisuuteen. Ajat ovat 
muuttuneet, kunnat eivät. Siksi valtio-
valta on asettanut kunta- ja palvelura-
kennehankkeen, joka kevään mittaan 
antaa ehdotuksia aikansa eläneen pai-
kallishallinnon uudistamiseen. Koska 
on parempi juosta kuin tulla juoksu-
tetuksi, kunnissa valmistaudutaan jo 
etukäteen tohinalla tulevaan. Kunta-
kentässä kuhisee.

Kunta- ja palvelurakenneuudistuk-
sen mittavuudesta huolimatta suurelle 
osalle väestöä koko hanke näyttäytynee 
miltei yhdentekevänä, jopa tylsänä ja 
pitkäveteisenä hallinnollisena selkka-
uksena. Asia ei isosti kiinnosta niitä, 
jotka eivät ole kuntien palveluksessa 
tai joilla ei muuten ole tiivistä suoraa 
kosketusta kuntaorganisaatioon. He 
ovat tottuneet siihen, että talvisodan 
aikaisessa yhteisvastuun hengessä 
rakennetut yhteiskunnan peruspilarit, 
tasa-arvoon ja huolenpitoon vannovat 
peruspalvelut, ovat ja pysyvät. 

Omassa lähipiirissäni monet kertovat 
ohittavansa aihetta käsittelevät suuret 
lehtiotsikot olettaen, että yhteiskunta 
joka tapauksessa hoitaa samat tehtävät 
kuin tähänkin asti. Korkea 
verotus antaa oletukselle 
oikeutuksen.

Tavalliset kuntalaiset 
ajattelevat palveluita käy-
tännön kautta. Merkityk-
sellisiä eivät ole koulujen 
johtamisjärjestelmät, vaan 

se, että lapset pääsevät hyvään kou-
luun. Terveysasemien laskutuksen tai 
asiakirjahallinnon organisointi ei ole 
tähdellistä, vaan se, että sairaat pää-
sevät lääkärin hoitoon. 

Palvelut ja niiden saaminen ovat 
merkitseviä asioita, eivät palveluiden 
takana olevat rakenteet. Mutta silti - 
samalla kun vaadimme veroille vas-
tinetta palveluiden laajassa kirjossa, 
meillä on oikeus myös odottaa, että 
ne järjestetään tehokkaalla tavalla. On 
jopa vastuutonta, jos palvelurakenteita 
ja hyvinvointivaltion tuotantojärjes-
telmiä ei aika ajoin kyseenalaistettaisi 
perin pohjin.

Alkanut vuosi on paikallishallinnossa 
hyvin mielenkiintoinen. Kuntien rajoja 
piirretään uusiksi. Vaakunoita tulee 
häviämään ja lautakuntia katoamaan. 
Toisaalta palveluntuotanto keskittyy, 
mikä kohentaa palveluiden saatavuutta 
ja tasalaatuisuutta. 

Päätöksentekijät ovat tarttuneet 
arkaan aiheeseen tomerasti Oulun 
seudulla. Kuntapäättäjien suurinta 
vastuullisuutta osoittaa se, että kun-
nallista palvelurakennetta, olkoon se 
hyvä tai huono, ei pidetä yllä tulevien 
sukupolvien kustannuksella. Vastuul-
linen kirstunhoitaja elää ja sopeuttaa 
toimintansa sen mukaiseksi, mitä 

rahakukkarossa tosi asiassa 
on. Näinhän hoidetaan 
kotitalouksiakin. 
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Kuntakentässä kuhisee

Juha-Jaakko Sinikumpu, johtava lääkäri

Petri Fiilin on lukenut tutkimuksen säh-
köpostin käytöstä. Hän väittää Faktan 
tammikuun numerossa, että sähköpos-
tin käyttö pidentää työpäivää. 

-Sähköpostiriippuvuus pahenee Euroo-
passa viestimäärien kasvaessa. Suomessa yli 
kaksi kolmasosaa tutkimukseen vastanneista 
sanoo viettävänsä päivittäin yli kaksi tuntia 
sähköpostin äärellä.

-Kaikista sähköpostin käyttäjistä kol-
mannes tarkistaa sähköpostinsa ensim-
mäisenä herättyään aamulla ja hieman alle 
kolmannes viimeisenä illalla nukkumaan 
mennessään.

Stig Kankkonen kirjoittaa Kyrkpressenis-
sä 19.1., että on vaikea ymmärtää vapaa-
ajattelijoiden vahingoniloa, kun ihmiset 
eroavat kirkosta.

-Heidän päätavoitteensa näyttää olevan, 
että ihmiset jättävät jotakin taakseen (kir-
kon), ei se, että he löytäisivät jotakin uutta. 
Sellaista asennetta voi tuskin sanoa erityisen 
myönteiseksi tai rakentavaksi.

Kalevi Lehtinen peräänkuuluttaa Viik-
kolehdessä 18.8. kansanliikettä viemään 

evankeliumia eteenpäin ihmissuhdever-
kostoissa.

-Lehtisen mielestä länsimaissa omak-
suttu liiallinen holhousmentaliteetti saa 
seurakunnat sisäänpäin kääntyneiksi orga-
nisaatioiksi.

-Jeesuksen kristillisyys oli sissiliike, jossa 
ihmiset kohdattiin siellä, missä he olivat. 
Jeesus ei koskaan opettanut kansaa, että 
tulkaa ja kuulkaa, vaan kristittyjä sanomalla 
menkää ja julistakaa.

Ilkka Halava vastaa Askeleen tammikuun 
numerossa kysymykseen, millaisista asi-
oista kirkko voisi luopua.

-Kannatan sitä, että muutaman vuo-
den välein kyseenalaistetaan työmuodot 
ja katsotaan, miten ne auttavat ihmisten 
ja Jumalan kohtaamisessa. Jos eivät auta, 
niin vaihtoon.

-Mutta aikaan sovitettu perinne on suuri 
vahvuus. Esimerkiksi pääsiäinen, joulu ja 
vaikkapa helluntai ovat juhlapyhiä, joissa 
perinteen pitäisi näkyä. Samoin kristillis-
ten perinteiden siirtämisen kasvatuksessa 
tulisi olla kirkon suuren mielenkiinnon 
kohteena.

aatoksia
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Missä Ruukin kirkolliset

Miksi Ruukin seurakunnan kirkolliset 
eivät enää näy Rauhan Tervehdyksessä? 
Haluaisin lukea entisen kotipaikkani 
uutisia.

NIM. VANHA MIES

Vastaus edelliseen

Ruukin ja Vihannin seurakunnat ovat 
tämän vuoden alusta lähtien muodos-
taneet uuden Siikasalon seurakunnan. 
Se ei ole Rauhan Tervehdyksen tilaa-
jaseurakunta vaan julkaisee kirkolliset 
ilmoituksensa Raahelainen -nimisessä 
lehdessä.

Rauhan Tervehdys julkaisee kirkol-
liset ilmoitukset niistä seurakunnista, 
jotka ovat lehden tilaajia.

TOIMITUS

KRISTITTyJEN yKSEyS OULUSSA

Kansankirkkoon kuuluvien seurakuntien 
lehden Rauhan Tervehdyksen ykkösuu-
tinen Kristittyjen ykseysviikolla (19.1.) 
oli otsikoitu: Timoteus-yhteisö sai kodin 
adventtikirkosta. Mielipidepostissa oli Kirsi 
Leviäkankaan: Kiitos, Samuel Salmi. Ne 
luetteluani jäin pohtimaan lukuisia epävar-
moja seurakuntalaisiani. Ristiriita syntyy 
seurakuntia hajottavien (skismaatikkojen) 
ja harhaoppisten (hereettisten) henkilöiden 
toiminnan saamasta julkisuudesta. Erityi-
sesti epävarmuutta lisäävät ne lehdet, joita 
sukupolvien ajan on totuttu arvioimaan 
oman kirkon puolestapuhujina.

Oulun ekumenialla on kunniakkaat 
perinteet, samoin eri tavoin uskovien 
kristittyjen yhteisellä rukouspiiritoimin-
nalla. Nämä ovat arvokkaita kasvupaik-
koja meille kaikille niin vihityille kuin 
kastetuillekin papeille. 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon oike-
usjärjestyksen kimppuun on viime aikoina 

hyökätty sisältä ja ulkoa. Sisältä seurakuntaa 
ovat pyrkineet hajottamaan adventtikirk-
kotiloissa alttarinsa itse siunanneet yhtei-
söt eri puolilla maatamme. Ulkopuolelta 
uhka on vihreiden kansanedustajan aloite 
perustuslain säätämän aseman poistami-
seksi kansankirkoiltamme. Se murentaisi 
arvokasvatustamme ja kansankirkon hyvää 
hedelmää kantanutta yhteistyötämme kun-
nan päiväkotien ja koulujen kanssa.  

Koululaisen Tietosanakirjan mukaan 
adventistit ovat uskonnollinen liike, jolle 
tunnusomaista on Herran pikaisen tule-
misen odotus ja lauantain pyhittäminen 
lepopäivänä. Liikkeen perusti USA:ssa 
William Miller (1782-1849). 

Oulun hiippakunnan lainoppinut asessori 
Osmo Rahja Kalevassa korostaa Timoteus-
yhteisön ”papin” olevan kansankirkkomme 
oikeusjärjestyksen mukaan maallikko. 
Maallikko toimittaa hätäkasteen. Koti-
seurakunnan kirkkoherran määräämän 
papin tulee vahvistaa hätäkaste käsikirjan 
mukaan. Tämä tulisi jokaisen kirkkomme 

Piispa on 
tuomiokapitulissa 
käydyn keskustelun 
jälkeen pyytänyt, 
että hiippakunnan 
kirkkoherrat eivät sallisi 
evankelis-luterilaisten 
seurakuntien tiloissa 
Timoteus-yhteisön 
toimintaa. Pyyntö 
perustuu mm. 
seuraaviin näkökohtiin:

1. Luterilainen maailmanliitto on 
erottanut Kenian piispa Obaren 
kaikista luottamustehtävistä, kos-
ka tämä on vihkinyt Ruotsissa niin 
kutsuttuun Missionsprovinsiin piis-

Piispa Samuel Salmi 
kehottaa seurakunta-
laisia miettimään, mihin 
yhteisöön he haluavat 
tulevaisuudessa kuulua. 
Vielä tällä hetkellä 
on mahdollista olla 
samanaikaisesti 
usean uskonnollisen 
yhteisön jäsen.

J oidenkin ihmisten mieles-
tä Timoteus-yhteisön tilai-
suuksissa käyvät eivät ym-

märrä, että he kääntävät selkän-
sä kirkollemme. 

-Vastuu kirkon lain ja järjestyksen 
noudattamisesta on ennen muuta 
paimenilla, joiden tulisi  puolestaan 

herätä huomaamaan, mitä he te-
kevät suhteessa omaan kirkkoon-
sa. Ei Suomen ev.lut. kirkko ole 
häätämässä tai heittämässä ketään 
pois piiristään, mutta kirkko on 
voimaton pitämään suojissaan ja 
tehtävissään henkilöä, joka tietoi-
sesti haluaa toimia vastoin kirkon 
lakia ja järjestystä.

Mikäli Timoteus-yhteisön jäsenet 
hyväksyvät paimenensa menettely-
tavat ja opin korostukset, tekevät 
he itse oman valintansa. 

Olisiko selkeintä, että Timoteus-
papit eroaisivat kirkosta silläkin 
uhalla, että he vetäisivät mukaan-
sa seurakuntalaisia?

-Ei ole olemassa sellaisenaan mi-
tään käsitettä ”Timeoteus-papit”. 
Timoteus-yhteisö on saanut yhden 
nk. paimenen, joka on vihitty Mis-
sionsprovinsenin piirissä Ruotsissa. 
Hän on Timoteus-yhteisön pappi, 

Kaksoisjäsenyys pakottaa 
tekemään ratkaisun

ei Suomen ev.lut.kirkon pappi. 
Näyttäisi kuitenkin siltä, että Mis-
sionsprovinsenin tavoitteena on 
rakentaa sellaista yhteisöä myös 
meidän maahamme, joka saa jat-
kossakin pappeja sen toiminnan  
kautta. Sarjassaan Janne Koskelan 
vihkimys oli Suomeen toinen. 

-Asiassa on myös toinen merkit-
tävä näkökohta. Suomen eduskun-
nan päätettäväksi on marraskuussa 
2005 jätetty uskonnonvapauslakiin 
liittyvä kirkolliskokouksen pää-
tös, jonka mukaan mahdollisuus 
kaksoisjäsenyyteen luterilaisen 
kirkon piirissä poistuu automaat-
tisesti. Kun Missionsprovinsenin 
uskonnollis-yhteisöllinen luonne 
juridisesti selvitetään, joutuvat Mis-
sionsprovinsenin papit ja kannat-
tajat väistämättä kaksoisjäsenyyttä 
koskevan lainsäädännön johdosta 
päättämään, kumpaan heidän jä-
senyytensä rekisteröidään.

oikeusteologian näkökulmasta maallik-
kona toimivan yhteisöpapin tuoda lap-
sen vanhemmille selkeästi julki. Koskela 
osoittaa ryhtiä, kun pidättäytyy kasteen 
toimittamisesta.

Minulle kerrottiin Ouluun tultuani 
tuomiokirkkomme eteisessä tapahtunut 
anekdootti. Eri kirkon edustajat olivat 
jakamassa esitteitä kirkkoon saapuville 
seurakuntalaisille. Tuomiorovastille oli 
asia kerrottu. Rovasti Airas oli mennyt 
paikalle ja kieltänyt poikia kalastelemasta 
seurakuntalaisiaan. Nämä olivat kysyneet, 
minkä lain nojalla. ”Kalastuslain”, rovasti 
oli vastannut. 

Apostoli Paavali kehottaa kristittyjä kilvoit-
telemaan keskenään yhdessä asiassa. Toinen 
toistemme kunnioittamisessa kilpailkaamme 
keskenämme. Näin pidämme yllä monimuo-
toista evankeliumin ja rakkaudenpalvelun 
aarretta keskuudessamme ja edistämme 
kristittyjen ykseyttä Oulun seudulla. 

MATTI KESKINEN

Oulun hiippakunnan suhde 
Timoteus-yhteisöön

paksi Arne Olssonin. Toimi on ta-
pahtunut vastoin Ruotsin ev.-lut. 
kirkon ilmaisemaa tahtoa.

2. Timoteus-yhteisön paimen, TM 
Janne Koskela, on vihitty Ruotsin 
Missionsprovinsissa Arne Olsso-
nin toimesta. On huomattava, et-
tä Olssonilla ei ole pappisoikeuk-
sia Ruotsin luterilaisessa kirkossa. 
Suomen ev.-lut. kirkolla ei myös-
kään ole sopimusta po. uskonnol-
lisen yhteisön kanssa.

3. Timoteus-yhteisö on ilmaissut 
toimintatavoitteekseen mm. ju-
malanpalveluselämän, jossa jul-
kisuudessa esitettyjen periaattei-
den mukaan ei ole tilaa kirkkom-
me virkakäsityksen tasapainoisel-
le toteutumiselle ja sakramenttien 

oikealle jakamiselle. 

4. Yhteisön paimenena toimii hen-
kilö, jolla ei ole kirkon voimassa-
olevaan lakiin ja järjestykseen pe-
rustuvia pappisoikeuksia. Yhtei-
sö hyväksyy paimenen, jolla ei ole 
ordinaatiokoulutusta, seurakun-
nan vokaatiota, pappistutkintoa 
tai pappislupausta. Yhteisössä on 
julkisuudessa myös käytetty luteri-
laisen papinviran kanssa identtisiä 
tunnuksia. Missionsprovinsin pai-
menet eivät kuulu Oulun hiippa-
kunnan eivätkä muidenkaan Suo-
men ev.-lut. kirkon hiippakuntien 
papistoon.

Piispa pyytää kirkkoherroja otta-
maan huomioon sen, etteivät Mis-
sionsprovinsissa vihityt papit ole 

tarvittavien edellytysten puuttuessa 
kelpoisia toimittamaan Herran py-
hää ehtoollista tai pyhiä toimituksia 
Suomen ev.-lut. kirkossa. Heillä ei 
näin ollen ole luonnollisestikaan 
oikeutta täyttää pyhiin toimituksiin 
liittyviä rekisteröintiasiakirjoja eikä 
muutoinkaan esiintyä Suomen ev.-
lut. kirkon pappisvirassa toimivina 
henkilöinä.

Uskonnonvapauslakiin perus-
tuen jokaisella on oikeus kuulua 
sellaiseen uskonnolliseen yhteisöön 
mihin haluaa. Timoteus-yhteisö on 
lähtenyt linjalle, jossa se on selvästi 
piirtänyt rajan oman toimintansa ja 
Oulun hiippakunnan välille. Siihen 
on lakiin perustuva vapaus, mutta 
vapauteen liittyy myös vastuu. 
Tässä yhteydessä vastuu mer-

Tuomiokapitulin tiedot-
teessa kirkkoherroja keho-
tetaan olemaan avaamatta 
seurakunnan tiloja Timo-
teus-yhteisön toiminnalle. 
Onko hiippakunnassa Ou-
lun ulkopuolella muodos-
tumassa samantapaisia yh-
teisöjä, joista on aiheellista 
varoittaa?

-Piispan näkökulmasta tar-
kasteltuna Oulun hiippakunnan 
hengellinen elämä on vilkasta, 
sitoutuminen kirkkoon vahvaa 
ja perinteiset herätysliikkeet ovat 
hiippakunnan keskeinen voima-
vara. Kuljemme luottavaisesti 
kohti tulevaa.

Kirkkoneuvos Risto Junttila sanoi 
Oulussa syksyllä, ettei jäsenkato 
murenna kansankirkkoa. Ovatko 
Luhter-säätiöön kuuluvat yhtei-
söt tällainen vaara vai pelkästään 
jonkinlainen lieveilmiö?

-Kärjistyneitä pienliikkeitä on 
ollut kautta kirkon historian. Ne 
ovat sosiologisesti ymmärrettäviä 
syntytaustoiltaan, vaikka niiden  
skismaattista yhteisönmuodostusta 
saman kirkon piirissä ei voi vaalia 

ja helliä, kuten Oulujoen kirkosta 
radioidussa saarnassa 22.1.2006 
vielä tehtiin. Siinä puhuttiin ”tuos-
ta pienestä rakkaasta yhteisöstä” ja 
haluttiin tällä tavoin suojella kirkon 
lain ja järjestyksen kanssa ristirii-
dassa olevaa yhteisöä ja rakentaa 
kansankirkon alttarin kanssa ris-
tiriidassa olevaa järjestelmää. 

-Usein ajan myötä pienliikkeet 
tasaantuvat sanomaltaan ja moni 
löytää tiensä jälleen kansankirkon 
valtauomaan. Oulun seudulta tästä 
on esimerkkejä jo 1960-luvulta.

PIRKKO PAAKKI

kitsee sitä, että jos yhteisö paime-
nensa johdolla ei noudata Suomen 
ev. -lut. kirkon lakia ja järjestystä, 
se ei myöskään skismaattisine yh-
teisönmuodostuksineen voi toimia 
Suomen ev.-lut. kirkon järjestämis-
sä puitteissa.

Tuomiokapitulissa 18.1. 2006

Helena Paalanne
Vs. notaari
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seurat pe 27.1. klo18.30.
Pyhäkoulu su klo 12.
Perhekerho ke klo 10.
Uuden kuoron harjoitus ke 
klo 18.30.
Seurakuntakerho to 2.2. klo 12.
Pyhän Andreaan lapsikuoron 
harjoitus to klo 16.
Uusi raamattupiiri ti 2.2. klo 
18.30. 

KaaKKurin toimintaKesKus

Sarasuontie 5
Perhekerho ma klo 10.

KauKovainion seuraKuntatalo

Hiirihaukantie 6
Pyhäkoulu su klo 12.
Diakoniapiiri ma klo 12 -14.
Ystävänkamari ti klo 12.
Lähetyspiiri ti 31.1. klo 18. Vie-
raina Sambian nimikkolähetit 
Elvi ja Jaakko Lounela.
Perhekerho ke klo 9.30.
Kirkkotekstiilipiiri ke klo 18 
-20. Vesa Pöyhtäri.
Sudanilaisten raamattuopetus 
ke klo 18.
Seurakuntakerho to 2.2. klo 
13.30.

maiKKulan seuraKuntatalo

Kangaskontiontie 9
Rauhanyhdistyksen raamattu-
luokka pe 27.1. klo 18.
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 27.1. klo 19.
Pyhäkoulu su klo 12.
Lähetystapahtuma ja kirk-
kokahvit su 29.1. klo 12 mes-
sun jälkeen, johon Maikkulan 
rippikoululaiset osallistuvat. 
Tapahtumassa Sambian nimik-
kolähetit Elvi ja Jaakko Lounela 
kertovat työstään. Ks. menot.
Eläkeläisten keskustelukerho 
ma klo 12.30.
Perhekerho ke 1.2. klo 9.30. Vie-
raana pastori Mirjami Dutton.
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.

Oulun seurakuntaviikko27.1. - 2.2.2006

Talvi

JUMALANPALVELUKSET
Tuomiokirkossa: La 28.1. klo 18 
Tuomasmessu, toimittaa Juha 
Kyllönen, saarnaa Katariina 
Pitkänen, körttiopiskelijoiden 
kuoro. Katso menot.
Su 29.1. klo 10 messu, toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, avustaa 
Ari-Pekka Metso, urkurina 
Maija Tynkkynen, kanttorina 
Raimo Paaso. Kolehti Euroo-
pan kirkkojen ekumeenisen 
yleiskokouksen järjestelyjen 
tukemiseen. Radio Dei.
Ke 1.2. klo 18 viikkomessu, 
Oulun ev.-lut. seurakuntien 
keskusrekisteri 40 v, toimittaa 
Veijo Koivula, kanttorina Rai-
mo Paaso.

MUU TOIMINTA
tuomioKirKKo 
Kirkko avoinna päivisin klo 
12-13.
Aamupiiri la 28.1. klo 10 
kryptassa.
Aamurukous ke 1.2. klo 8.30 
kryptassa.
Vanhan pappilan lähetyspiiri 
ke 1.2. klo 14 kryptassa, 2. Piet. 
2. Väärät opettajat ja heidän 
tuomionsa.
Keskiviikkoseurat ke 1.2. klo 18 
kryptassa, Matti Häkkinen.

KesKustan seuraKuntatalo

Isokatu 17
Sana elää pe 27.1. klo 18 kou-
lutussalissa.
Sinkkuilta pe 27.1. klo 18.30 
alasalissa.
Kristillisen kasvatuksen kurssi 
aloittaa la 28.1. klo 14 kou-
lutussalissa. Miksi tarvitaan 
kristillistä kasvatusta?
Yksinäisyydestä yhteyteen la 
28.1. klo 18 kuorosalissa.
Kynttiläkonsertti su 29.1. klo 
15 juhlasalissa yhteisvastuun 
hyväksi, katso menot.
Päiväseurat ke 1.2. klo 12 
kuorosalissa.
Lähetyssoppi to 2.2. klo 10-
15.30 alasalissa. Klo 13 laulu-
hetki, Maija Tynkkynen.
Tuomiokirkkokuoro to 2.2. klo 
17 juhlasalissa.
Raamattupiiri to 2.2. klo 14, 
Anna-Mari Heikkinen. Laulu 
viinitarhalle (Jes. 27).

intiön seuraKuntaKoti

Intiönpolku 2 
Tarinatupa ke 1.2. klo 13.
Perhekerho to 2.2. klo 10. Siu-
naus jonka sain.
Ikäihmisten neuvola to 2.2. 
klo 12.
Raamattupiiri to 2.2. klo 16, 
Ari-Pekka Metso. Matteus 7. 
ja 8. luku.

Kajaanintie 1
Raksilan kerho to 26.1. klo12.

Heinätorin seuraKuntatalo

Aleksanterinkatu 7
Päiväkerho ma 30.1. ja to 2.2. 
klo 12-15.
Hopealanka ma 30.1. klo 13. 
Kristus, Jumalan kirkkauden 
säteily.
Keramiikkakerho ti 31.1. klo 
16 varhaisnuorille.
Musiikkikerho ti 31.1. klo 
16.30.
Miesten piiri ke 1.2. klo 18 
kerhohuoneessa. 
Perhekerho ke 1.2. klo 10. 
Siunaus, jonka sain.
Toiminta ja keskustelukerho 

to 2.2. klo 10.30.

myllytulli

Makasiininkatu 6 B
Pyhäkoulu su 29.1. klo 12.
Varhaisnuorten kerho ma 
30.1. klo 18. 
Varhaisnuorten kerho  ti  31.1. 
klo 17.

JUMALANPALVELUKSET
Karjasillan kirkossa su 29.1. 
klo 10 messu, toimittaa Ju-
hani Lavanko, avustaa Vesa 
Pöyhtäri ja Jari Merikanto, 
kanttorina Taina Voutilainen. 
Rippikoulusunnuntai. Messun 
jälkeen mahdollisuus henki-
lökohtaiseen keskusteluun ja 
rukoukseen. Kolehti Euroopan 
kirkkojen kolmas ekumeeni-
nen yleiskokous Romaniassa v. 
2007, järjestelyjen tukemiseen 
kirkkohallituksen kautta.
Kastellin kirkossa su 29.1. klo 
10 messu, toimittaa Esa Nevala, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kolehti 
ks. Karjasilta.
Pyhän Andreaan kirkossa su 
29.1. klo 12 messu, toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa Hanna 
Partanen, kanttorina Taina 
Voutilainen. Musiikissa avus-
taa Kaakkurin gospelryhmä. 
Rippikoulusunnuntai, mukana 
Kaakkurin alueen rippikoulu-
laiset. Kolehti ks. Karjasilta.
Kaukovainion seurakuntata-
lossa: Su 29.1. klo 12 sanaju-
malanpalvelus, toimittaa Vesa 
Pöyhtäri, kanttorina Hanna 
Savela. Su 29.1. klo 18 arabian-
kielinen jumalanpalvelus.
Maikkulan seurakuntatalossa 
su 29.1. klo 12 messu, toimittaa 
Virpi Sillanpää-Posio, saarnaa 
Jaakko Lounela, kanttorina 
Riitta Piippo. Messun jälkeen 
lähetystapahtuma Maikkulan 
rippikoululaisille. Kolehti ks. 
Karjasilta.

MUU TOIMINTA
Karjasillan KirKKo

Nokelantie 3
Diakonia- ja lähetyspiiri ma 
30.1. klo 18. Vieraina Sambian 
nimikkolähetit Elvi ja Jaakko 
Lounela.
Perhekerho ke klo 9.30.
Kirkkokuoron harjoitukset 
ke klo 18.
Raamattu- ja keskustelupiiri 
ke klo 18.30.
Miesten raamattupiiri ke klo 
18.30. Mukana pastori Juha 
Vähäkangas.
Seurakuntakerho to klo 
13.30.

Kastellin KirKKo

Töllintie 38
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 27.1. klo 18. 
Juttutupa ma 30.1. klo 12.30.
Kastellin kirkkokuoron har-
joitus ma 30.1. klo 18.30.
Mieskuoro Weljet, harjoitus 
ti klo 19.
Perhekerho ke klo 9.30.
Seurakuntakerho to klo 13.
Nuorten palveluryhmä Kas-
tellin kirkon kellarissa to 2.2. 
klo 18. Ks. menot.
Raamattupiiri pappilan ka-
marissa to 2.2. klo 18.

pyHän andreaan KirKKo

Sulkakuja 8
Rauhanyhdistyksen ompelu-

JUMALANPALVELUKSET
Tuiran kirkossa: Su 29.1. klo 
10 messu, toimittaa Juha Huh-
tala, avustavat Pasi Kurikka 
ja Ulla Rimpinen, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri ja kanttori-
harjoittelija Laura Kumpula. 
Kolehti Euroopan kirkkojen 
ekumeenisen yleiskokouksen 
järjestelyihin Romaniassa 
vuonna 2007, kirkkohallituk-
sen kautta. Klo 18 iltamessu, 
toimittaa Lauri Kujala, kant-
torina Sanna Leppäniemi. 
Kolehti Pietarin katulapsityön 
tukemiseen Martinus-Säätiön 
kautta.
Ke 1.2. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Pasi Kurikka, kant-
torina Heikki Jämsä. Kolehti 
nimikkolähettityölle Suomen 
Lähetysseuran kautta.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
29.1. klo 12 messu, toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Stiven 
Naatus, kanttorina Lauri-Kalle 

Kallunki ja kanttoriharjoittelija 
Emilia Heikkilä. Kolehti ks. 
Tuira klo 10.
Pyhän Luukkaan kappelissa 
su 29.1. klo 10 messu, toimittaa 
Harri Fagerholm, avustaa Lauri 
Kujala, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki ja kanttoriharajoitte-
lija Emilia Heikkilä. Nuorten 
kuoro. Kolehti ks. Tuira klo 10. 
Klo 15 English Service. Kolehti 
kansainväliselle työlle.
Rajakylän seurakuntakodissa 
su 29.1. klo 12 sanajuma-
lanpalvelus, toimittaa Riikka 
Honkavaara, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri ja kanttoriharjoittelija 
Laura Kumpula. Kolehti ks. 
Tuira klo 10.
Pateniemen kirkossa su 29.1. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Riitta Louhelainen, 
kanttorina Sanna Leppäniemi. 
Kolehti ks. Tuira klo 10.

MUU TOIMINTA
tuiran KirKKo

Myllytie 5
Crossroads-ilta pe klo 19.
Herännäisseurat su klo 15.
Miestenpiiri ti klo 18, Jussi 
Haapala aiheesta:”Kaste.”
Ison kirjan ilta ti klo 18.30.
Raamattupiiri ke klo 15.
Seurakuntakerho to klo 13.
Crossroads-rukousrengas to 
klo 19.
Kirkkokuoro to klo 18.30.

pyHän tuomaan KirKKo

Mielikintie 3
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe klo 18.30.
Pyhäkoulu su klo 12.
Musiikkileikkikoulu Trilli ma 
klo 9-12 ja klo 16.30-18.30.
Tuiran kirkon Naiskuoro ma 
klo 18.30.
Musiikkileikkikoulu Trilli ti 
klo 10-12.30. Tiedustelut Anna 
Haanpää-Vesenterä, p. 040 
5832 368.
Aikuisten korukivikerho ti 
klo 10-14.
Harmonisen laulun ryhmä 
ti klo 18.
Perhekerho ke klo 9.30.
Kirkkolaulajat ke klo 18.
Seurakuntapiiri to klo 13.
Raamattu- ja rukouspiiri to 
klo 15.
Pyhän Tuomaan Lapsikuorot 
to alkaen klo 17.

pyHän luuKKaan Kappeli

Yliopistokatu 7
Kansainvälinen pyhäkoulu 
su klo 15.
Hiljaisuuden ilta ma klo 19.
Aamukahvit ti klo 10.
Aamurukous ke klo 7.45.
Perhekerho ke klo 9.30.
Evankeliset Opiskelijat ke 
klo 18.30. Aleksi Kuokkanen 
aiheesta:”Yhdistävä kristilli-
syys.”
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 2.2. klo 19.

rajaKylän seuraKuntaKoti

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

pateniemen KirKKo

Taskisentie
Pyhäkoulu su klo 12.
Perhekerho ke klo 9.30.
Diakoniapiiri to klo 13.

KosKelan seuraKuntaKoti

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

Kuivasjärven seuraKuntaKoti

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

niittyaron KerHoHuone

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

JUMALANPALVELUKSET 
Oulujoen kirkossa su 29.1. 
klo 10 messu, toimittaa Antti 
Leskelä, saarnaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Messuun kutsutaan vuoden 
2006 rippikoululaiset vanhem-
pineen.
Huonesuon seurakuntako-
dissa su 29.1. klo 12 sanaju-
malanpalvelus, toimittaa Ilkka 
Mäkinen, kanttorina Talvikki 
Attila-Pekonen. 

MUU TOIMINTA  
HeiKKilänKanKaan 
seuraKuntaKoti

Kyytipojantie 2
Pyhäkoulu su 29.1. klo 12.
Perhekerho ke 1.2. klo 9.30.

Hintan seuraKuntatalo

Hintantie 89. 
Pyhäkoulu su 29.1. klo 12. 
Isoskoulutus "vanhoille isosil-
le" su 29.1. klo 14.
Seurakuntapiiri ma 30.1. klo 
12.
Raamattupiiri ti 31.1. klo 
18.30.
Perhekerho ke 1.2. klo 9.30.
Kuntopiiri ke 1.2. klo 18.

Huonesuon seuraKuntaKoti

Leväsuontie 19
Pyhäkoulu su 29.1. klo 12.
Seurakuntapiiri ti 31.1. klo 12.
Perhekerho ke 1.2. klo 9.30.

Hönttämäen seuraKuntaKoti

Ruotukuja 1
Perhekerho to 2.2. klo 9.30.

KirKKopirtti

Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
30.1. klo 18.30.

laanilan palveluKesKus

Hoikantie 21-23
Seurakuntapiiri to 2.2. klo 14.

madeKosKi

Diakoniapiiri to 2.2. klo 12 San-
ginsuun seurakuntakodissa.
Lähetys- ja raamattupiiri ko-
deissa ti klo 14, yhdyshenkilö 
Soila Närhi, puh. 5316 197.

metsolan Hovi

Mäkituvantie 1
Seurakuntapiiri to 26.1. klo 14.

myllyojan seuraKuntatalo

Koivumaantie 2
Pyhäkoulu su 29.1. klo 12.
Lähetyslounas su 29.1. klo 
11.30. Ks. menot.
Lähetys- ja raamattupiiri ma 
30.1. klo 18.
Martantupa ti 31.1. klo 12.30.
Haapalehdon diakoniapiiri ti 
31.1. klo 17.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 31.1. klo 19, Hannu 
Ojalehto ja Kalle Laivamaa.
Perhekerho ke 1.2. klo 9.30.
Yhteisvastuukeräyksen pereh-
dyttämisilta ke 1.2. klo 17.30.
Seurakuntapiiri to 2.2. klo 13.
Lapsikuoroharjoitukset to 2.2. 
klo 16.45-18.30.
Miesten raamattupiiri to 2.2. 
klo 19.

saarelan seuraKuntaKoti

Poolakuja 1
Perhekerho ke 1.2. klo 9.30.

sanginsuun seuraKuntaKoti

Sanginsuuntie 59
Seurakuntapiiri ma 30.1. klo 12.
Perhekerho ke 1.2. klo 9.30.

talviKanKaan monitoimitalo

Tuiskutie
Perhekahvila ti 31.1. klo 9.30.

Perhekerho ti klo 9.30.

tuiran palveluKesKus

Kangastie 1
Seurakuntakerho ti 31.1. klo 14 

meri-toppilan monipalvelu-
KesKus

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

Pyhäkoulut :
Hartaantie 12, su klo 12. Väli-
vainion rukoushuone pe 27.1. 
klo 18.30. 

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

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Ilona Hilkka Tellervo Wallin s. 
Tuomikoski 86 v, Elma Annikki 
Haukipuro s. Pohjanen 82 v. 
Karjasilta: Maria Elisabet Lak-
kala s. Kumpulainen 87 v, Jorma 
Kalevi Rauhanummi 75 v, Esa 
Juhani Tiri 60 v, Erkki-Johannes 
Toppinen 71 v, Elsa Annikki Här-
mä s. Määttä 65 v, Alli Kyllikki 
Pääskylä s. Makkonen 82 v.
Tuira: Vuokko Vellamo Harlin 
s. Niinivaara 89 v, Teuvo Aatos 
Väyrynen 73 v, Isla Holma 1 
pv, Iida Marjatta Sotkasiira 
s. Räisänen 79 v, Hilja Maria 
Nurkkala s. Siltakoski 91 v, Eija 
Maria Metsäntaus-Rodwell s. 
Metsäntaus 69 v, Alpo Henrik 
Vasela 61 v. 
Oulujoki: Seppo Jaakko Kullberg 
52 v, Matti Juhani Haapala 48 v.
                     

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Antti Taneli Kontio ja Heidi 
Hanna Maria Kianto.
Tuira: Markku Antero Korhola 
ja Tiina Kaarina Kivilinna, 
Tapio Eemil Immonen ja Seija 
Tuulikki Koivukangas, Joonas 
Petteri Puroila ja Elina Maaria 
Puurunen. 
Oulujoki: Teemu Tapio Vesa ja 
Titta Tuija Tuulia Timonen.

kalenteri
Tapahtuma, josta haluat kertoa muillekin.

Lähetä menovinkki osoitteessa: www.nettirt.net
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Karjasilta: Siiri Susanna Hen-
riksson, Matias Oskari Mälli-
nen, Elmeri Eemil Saarinen, 
Jesse Tapani Sulkala, Aleksi 
Samu Juhani Uimonen.
Tuira: Jyrki Viljam Tauriai-
nen, Sanni Maria Aleksandra 
Enqvist, Ella Kaarina Hassi, 
Rosalia Elisabet Heinonen, 
Matias Antero Immonen, Mi-
kael Janne Tapio Immonen, 
Ailiina Ida Sanelma Koskinen, 
Rasmus Valtteri Leppälä, Riia 
Annukka Myllymäki, Emilia 
Jenny Sofia Parkkinen, Elina 
Aili Juulia Rautio, Juuso Matias 
Tikanmäki, Isla Holma.
Oulujoki: Emma Karoliina 
Häkkinen, Sara Alexia Jaakola, 
Mikko Jesse Eemeli Pudas, Joo-
nas Viljami Ronkainen.

Ilta rakkaudelle
17.2. klo 18.30 

Kaakkurin koulun aulassa, Pesätie 15 Oulu

Ohjelmassa puhetta parisuhteen keskeisistä kysymyksistä. 
Juontajina ovat Maija ja Hannu Nyman. Illan aikana esiintyvät tenori 
Tuomas Katajala, pianisti Markus Vaara, viulisti Jari Suomalainen ja 

toimittaja Hannu Tarvas. Tilaisuuden lopuksi tarjotaan kahvit suolaisen ja 
makean palan kera. Illan päätteeksi iltamessu Pyhän Andreaan kirkossa klo 21. 

Messun jälkeen on yhdessäoloa ja iltapala.

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

Pyhän Andreaan kirkko (Sulkakuja 8) ja 
kirjakauppa Biblia (Hallituskatu 27).

Järjestäjät: Karjasillan seurakunta, 
Mennään eteenpäin ja Kaakkurin yhteistyöryhmä.

HILJAISUUdEN 
RETRIITTI 

Hiljaisuuden retriitti pi-
detään Rokualla 10.-12.2. 
perjantai-illasta sunnuntai-
iltapäivään. Retriitin teemana 
on Sinä olet minun voimani. 
Hiljaisuuden retriitin juuret 
ovat kirkon vanhassa perin-
teessä. Jeesus kehotti oppilai-
taan menemään yksinäiseen 
paikkaan ja levähtämään 
vähän. Retriittiin osallistu-
jat sitoutuvat keskinäiseen 
puhumattomuuteen. Yh-
dessäolo ei kuitenkaan ole 
äänettömyyttä ja erillisyyttä, 
vaan sen runko muodostuu 
ehtoollisen vietosta, yhteisis-
tä rukoushetkistä, aterioista, 
levosta ja ulkoilusta.

Retriitin hinta on 41 e.  Li-
sätietoja saa retriitinohjaajilta 
Ulla Säilältä, p.040 5747 129 
tai Salla Tuomiselta, p.040 
5747 132. Ilmoittautumiset 
p. 3161 347 torstaihin 2.2. 
mennessä.

KURSSI 
KASVATUKSESTA

Kristillisen kasvatuksen 
kurssi lauantaisin 28.1.-11.2. 
Keskustan seurakuntatalon 
koulutussalissa, Isokatu 17, 
alkaen 28.1. klo 14. Miksi tar-
vitaan kristillistä kasvatusta? 
Luennoitsijoina nuoriso-oh-
jaaja Juhani Seppänen ja KL, 
rovasti Martti Pennanen. Lap-
sille omaa ohjelmaa luentojen 
aikana. Vapaa pääsy.

OLETKO MENETTäNyT 
LäHEISESI?

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnan surupiiri alkaa 
ke 1.2. klo 18 Isokatu 17:n 
koulutussalissa (2. krs). Ko-
koonnumme keskiviikkoisin 
kuusi kertaa klo 18 seuraavina 
päivinä: 1.2., 8.2., 15.2., 8.3., 
15.3. ja 22.3. Ilmoittautumiset 
pe 27.1. mennessä ryhmän 
vetäjälle, pastori Ari-Pekka 
Metsolle: ari-pekka.metso@
evl.fi tai 040 5747 143.

SIIONIN VIRSIä 
TUOMASMESSUSSA

Tule laulamaan Siionin 
virsiä Tuomasmessuun. Mes-
sua vietetään la 28.1. klo 18 
tuomiokirkossa. Messun 
teemana on En pelkää siis 
vaarojen matkaa. Pastori Juha 
Kyllönen toimittaa messun, ja 
siinä saarnaa pastori Katariina 
Pitkänen. Messun musiikista 
vastaa Oulun körttiopiskeli-
joiden kuoro Minna-Maija 
Huhdan johdolla. Kolehti 
kerätään kummioppilaalle, 
joka kouluttautuu sairaanhoi-
tajaksi Nepalissa. Seuraavan 
messun (25.2.) suunnittelupa-
laveri on 9.2. klo 17 Öbergin 
talossa, Kirkkokatu 5. 

VAPAAEHTOISIA 
PääSIäISVAELLUKSEEN

Lähde mukaan toteutta-
maan pääsiäisvaellusta, joka 
pidetään Karjasillan kirkos-
sa 3.-7.4. Ilmoittautuminen 

Petri Satomaalle sähköpos-
tilla petri.satomaa@evl.fi tai 
p. 040 574 7168.

UUSI RAAMATTUPIIRI

Kaakkurissa Pyhän An-
dreaan kirkossa (Sulkakuja 
8) pidetään raamattupiiri 
joka toinen to klo 18.30-20. 
Tutustumme Raamatun hen-
kilöihin. Vetäjinä Mirjami 
Dutton ja Petri Satomaa.

LOUNELAT 
KARJASILLALLA

Sambian nimikkolähetit Elvi 
ja Jaakko Lounela kiertävät 
Karjasillan seurakunnassa 
viikolla 5: Maikkulan seura-
kuntatalolla su 29.1. klo 12 
alkaen messu, kirkkokahvit 
ja Sambian työn esittelyä, 
johon Maikkulan rippikou-
lulaiset osallistuvat. Lounelat 
ovat myös lähetyspiireissä 
ma 30.1. klo 18 Karjasillan 
kirkolla, ti 31.1. klo 18 Kau-
kovainion seurakuntatalolla 
ja ke 1.2. klo 9.30 Karjasillan 
perhekerhossa.

KOULUTUSTA 
VAPAAEHTOISILLE

Koko seurakuntayhtymän 
vapaaehtoisväen ja muiden 
asiasta kiinnostuneiden kou-
lutussunnuntai pidetään 29.1. 
Tuiran kirkolla alkaen mes-
sulla klo 10. Messun jälkeen 
lounas ja alustus aiheesta 
Miten kohtaan masentu-
neen vanhuksen? Aiheesta 
alustaa psykiatrian erikois-
sairaanhoitaja Pirjo Vallo. 
Yhteiset päätöskahvit n. klo 
14. Ilmoittautumiset tarjoi-
lun vuoksi diakoniakeskuk-
seen 23.1. mennessä, p. 3161 
321. Lisätietoja antavat Tui-
ran diakonissat Anne-Mari 
Kyllönen, p. 040 5157 267 
ja Eeva Mertaniemi, p. 040 
5747 092.

LEIRI TyöTTöMILLE

Työttömien leiri Rokualla 

27.2.-2.3. Leiri on suunnattu 
Tuiran seurakunnan jäsenil-
le. Leirin hinta 17 e sisältää 
kuljetuksen, täysihoidon ja 
leirivakuutuksen. Ilmoit-
tautuminen 17.2. mennessä 
diakoniakeskukseen, p. 3161 
321. Lisätietoja leiristä: dia-
koni Riku-Matti Järvi, p. 040 
5747 149 ja diakonissa Kaisa 
Plomp, p. 040 751 0064. 

MISSä VIETäT 
HIIHTOLOMASI? 

Levin upeat tunturit ja 
lumiset metsät odottavat 
laskettelijoita ja hiihtäjiä. 
Varaa paikkasi ajoissa ja 
lähde nuorten hiihto- ja 
lasketteluleirille Muonioon 
Muotkavaaran leirikeskuk-
seen. Ajankohta on 4.-8.3. 
Leirimaksuun 195 e sisältyvät 
matkat, majoitus, ruoka ja 
tapaturmavakuutus (ei las-
kettelulippuja). Tiedustelut ja 
ilmoittautuminen: Tuulikki 
Ståhlberg, p. 040 5747 082, 
Tuiran seurakunta.

CROSSROAdS-ILTA 

Tuiran kirkolla pe 27.1. 
klo 19. Ilta koostuu puheista, 
musiikista ja rukouksesta. Jo-
hanna Kerola puhuu aiheesta: 
Rakastumisesta rakastamiseen. 
Illan jälkeen voi jäädä nautti-
maan rennosta yhdessäolosta 
teekupposen ääressä. 

CROSSROAdS-
RUKOUSRENgAS 

Kokoontuu Tuiran kirkolla 
to 2.2. klo 19. 

 
HERäNNäISSEURAT

Tuiran kirkolla, Myllytie 5, 
su 29.1. klo 15. Kahvitarjoilu 
ennen seuroja, ja seurojen 
päätteeksi paikallisosaston 
vuosikokous. 

LOUNAALLA TERVEISIä 
ETIOPIASTA

Oulujoen seurakunnas-

sa nautitaan Lapinmuorin 
porokeittoa lisukkeineen su 
29.1. klo 11.30 alkaen messun 
jälkeen Myllyojan seurakun-
tatalossa. Vapaaehtoisväen 
tarjoaman lähetyslounaan 
jälkiruokana on kahvi ja 
kampanisu. Aterian jälkeen 
kuullaan ja nähdään terveisiä 
Etiopiasta ja siellä tehtävästä 
lähetystyöstä. Kertojana on 
opiskelija Eeva Anundi, joka 
oli syksyllä mukana Suomen 
ev.-lut. Kansanlähetyksen 
järjestämällä opintomatkalla 
Etiopiassa. Vapaaehtoinen 
maksu, jonka tuotto ohjataan 
Kansanlähetyksen lähetys-
työlle Etiopiassa.

EIKö OLE KORJAAJAA?

Kaipaatko kodin kohen-
nusta? Seurakunnan miesten 
talkooryhmä hoitaa pikkuisia 
kodin huoltohommia taval-
listen miesten taidoin. Soita 
Heikki Kaikkoselle, p. 3161 
325 tai 040 502 5010. Leik-
kaa talteen !

KUPPILA 

Isokatu 17:n kuorosalissa 
(huomioi muuttunut paikka) 
toimii kuppila perjantaisin 
klo 13-15 . Kuppilassa laulel-
laan, luetaan runoja, keskus-
tellaan ja toisinaan arvotaan 
jotakin pientä. Tule kuppo-
selle kahvia, kohtaamaan, 
keskustelemaan…

SINKKUILTA 

Keskustan seurakuntata-
lon alasalissa, Isokatu 17, pe 
27.1. klo 18.30. Illan aikana 
etsitään yksinäisyyden mah-
dollisuuksia.

PERHEIdEN 
LäHETySPIIRI 

Öbergin talossa, Kirkko-
katu 5 (huomioi paikka) su 
29.1. klo 15-17.30. Telttara-
kennusta varten omat viltit 
mukaan. Ohjelmassa tervei-
siä Israelista, musisointia ja 
maistiaisia. Lisätietoja Emmi 
Korpi, p. 040 506 5511.

Keskustan seurakuntatalon 

juhlasalissa, Isokatu 17, su 29.1. klo 15.

Virve Karen laulu

Sinikka Ala-Leppilampi ja Anne Somero viulu

Maija Tynkkynen cembalo ja piano

- W.A. MOZART -

Kahvitarjoilu 10 euroa  |  Oulun Zontakerho I

Kynttiläkonsertti
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N U O R E T

Pyhän Andreaan kirkko, Sulkakuja 8
Nuorten yökahvila pe 27.1. klo 20.
Nuortenilta ti 31.1. klo 18.
Tuiran kirkko, Myllytie 5
Raamis ja ruxa to 26.1. klo 18.
Nuortenilta la 28.1. klo 18. 
Öberg, Kirkkokatu 5
Nuortenilta ke klo 19. Ohjelmassa pelejä, lauluja, jutustelua, 
hiljentymistä. 

VA R H A I S N U O R E T

Hei!
Oletko nuori ja vähintään 7. luokalla? 

Haluatko olla ilahduttamassa ja auttamassa toisia ihmisiä?
Tule mukaan uuteen nuorten ryhmään. Kokoonnumme to 2.2. 
klo 18 Kastellin kirkon kellarissa. (Töllintie 38). Ensimmäisellä 

kerralla ideoimme tulevaa ja tutustumme toisiimme. 
Lisätietoja ryhmän ohjaajilta: Katja Ylitalo, p. 040 831 5932 

tai Terttu Rahko, p. 040 575 2712.

Tuiran varhaisnuorten kerhot 
Kerhot alkoivat viikolla 2. Kerhoissa askarrellaan, leikitään/pela-
taan, kuunnellaan tarinoita, on yllätyksiä, hiljennytään ja pidetään 
hauskaa vanhojen ja uusien ystävien kanssa. Kerhot ovat maksut-
tomia ja niihin ilmoittaudutaan kerhopaikalla. Seuraaviin kerhoi-
hin mahtuisi vielä hyvin mukaan! 
Pyhän Luukkaan kappeli, Yliopistonkatu 7
Enkkukerho 3.-6.-lk. tytöille ja pojille ma klo 17-18. Mukaan voi-
vat tulla kaikki englannista kiinnostuneet! 
Tuiran kirkko, Myllytie 5
Tyttö- ja poikakerho 3.-5.-lk ma klo 17-18.
Tyttö- ja poikakerho 1.-3.-lk. ti klo 17-18. 
Niittyaron seurakuntakoti, Purjehtiantie 4
Tyttö- ja poikakerho 1.-3.-lk. ma klo 18-19. 
Tuiran seurakunnan varhaisnuorisotyöstä vastaavat nuoriso-
työnohjaajat: Siniluoto Kaija, p. 050 5249 779 (kerhotyö), Tervo 
Sanna, p.040 7451 469, Pekka Jarkko, p. 040 5747 068 ja Johanna 
Pajuniemi, p.040 5245 944. Kaikkien sähköpostit ovat seuraavan 
esim. Mukaiset: topi.tonttu@evl.fi

y H T E I N E N  d I A K O N I A

Kehitysvammaistyö
Keskustelukerho ti 31.1. klo 17-18.30 Heinätorin seurakuntata-
lossa, Aleksanterinkatu 71.
Varttuneiden porinapiiri ti 31.1. klo 13.15-14.15 Heinätorin seu-
rakuntatalossa, Aleksanterinkatu 71.
Avotyöntekijöiden keskusteluilta ke 1.2. klo 17-18.30 Kirkkoka-
tu 5:ssä.

Kuulovammaistyö
Kuurojen lähetyspiiri ma 30.1. klo 17.30 Koskitie 19:ssä.
Lasten paikka –askartelua ja muuta mukavaa lapsille ma 30.1. klo 
17.30 Koskitie 19:ssä.
Huonokuuloisten päiväpiiri Aabrahamin poppoo ti 31.1. klo 13.30 
diakoniakeskuksessa, Kirkkokatu 5. 
Kuuroutunut, olet tervetullut Aabrahamin poppooseen! Ilmoi-
ta tulostasi Eijalle kirjoitustulkkausta varten tp. 373 200, 040 591 
2657 tai eija.mukka@evl.fi
Ystäväilta to 2.2. klo 16 Palvelukeskus Runolassa, Tuulaakitie 2.

Näkövammaistyö
Näkövammaisten kerho ke 1.2. klo 13-14.30 Isokatu 17, alasalissa.
Raamattu- ja keskustelupiiri to 2.2. klo 13-14.30 Kirkkokatu 5, 
alakerrassa. 

Päihdetyö
Naisten ryhmää ei ole pe 27.1. Vasamon retken vuoksi.
Tavoiteryhmä ma 30.1. klo 14.30 Kirkkokatu 5, alakerrassa.
Raamattupiiri ti 31.1. klo 13 Kirkkokatu 5:ssä, 3. krs.
Naistenryhmä pe 3.2. 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.  Tieduste-
lut 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 on Sunday at 3pm at the Chapel of St Luke, Yli-
opistokatu 7. For more information, please contact Patrick Dick-
son, tel. 040 524 2778.
Sudanilaisten arabiankielinen jumalanpalvelus sunnuntaisin klo 
18 Kaukovainion seurakuntatalossa, Hiirihaukantie 6. Kuukauden 
kolmantena sunnuntaina klo 12 suomenkielinen ehtoollisjumalan-
palvelus, joka tulkataan arabiaksi. Raamattuopetusta ja pyhäkoulu 
tiistaisin klo 18 Kaukovainion seurakuntatalossa.

K oskelan vanhassa seura-
kuntatalossa Koskelantiel-
lä Oulussa oli pieni, mutta 

uhkaava palonalku viime viikon 
keskiviikkoiltana. Talo oli suljet-
tuna koko loppuviikon. Viikon 
alusta toiminta on jatkunut taas 
normaalisti.

Tulipalossa vaurioitui pieni ruo-
kasali rakennuksen eteläsivulla. 

Palon syy ei ole selvinnyt vielä. 
Alustavasti sähkövikaa on epäilty 
palon aiheuttajaksi.

Tulipalo rajoittui 10 vuotta sitten 
korjatun seurakuntatalon yhteen  

kamariin. Huoneesta jouduttiin 
purkamaan lattia sekä osaksi sei-
niä ja kattoa. Viikonloppuna saa-
tiin palon jäljiltä savunpoisto ja 
desinfiointi kuntoon.

Koskelan seurakuntakoti kuu-
luu Tuiran seurakunnan tiloihin. 
Yläkerrassa on lasten ja nuorten 
toimintaa, alakerrassa pidetään 
jumalanpalveluksia, kasteita ja 
vihkimisiä. Lisäksi siellä kokoon-
tuu aikuisten piirejä ja kerhoja. 
Seurakuntataloa vuokrataan myös 
juhlien järjestämistä varten.

Kiinteistöjohtaja Markku Kan-

gasniemi ei osannut vielä arvioida 
palon aiheuttamien vaurioiden ta-
loudellisia kustannuksia.

- Vähällä tässä päästiin, jos ote-
taan huomioon, minkälaiset mah-
dollisuudet  tilanteessa oli isoonkin 
vahinkoon, hän sanoo.

Tulipalo syttyi varttia vaille yh-
deksän illalla. Savun havaitsi koiraa 
ulkoiluttamassa ollut nainen, joka 
kuuli myös rakennuksen sisällä hä-
lyttävän palovaroittimen.

Koskelan seurakuntatalo on ra-
kennettu 1920-luvulla. (SK-P)

NORMAALI TOIMINTA JATKUU KOSKELAN SEURAKUNTATALON TILOISSA
 

Tulipalo oli aiheuttaa 
isot vahingot

O rtodoksit saavat oman hau-
tausmaa-alueen Oulujoen 
hautausmaalta tarpeellis-

ten toimenpiteiden jälkeen. Asi-
asta päätti Oulun  ev.-lut. seura-
kuntien yhteinen kirkkoneuvosto 
viime viikolla.

Aloite ortodoksisen perinnekal-
miston perustamisesta lähti Ou-
lun ortodoksisen hiippakunnan  
metropoliitalta Panteleimonilta. 
Metropoliitan mukaan Oulujoen 
hautausmaahan verrattain yhtenäi-
selle alueelle on 1920-luvulta alka-
en siunattu Karjalan pakolaisia ja 
myös muualta Karjalasta Ouluun 
muuttaneita ortodokseja. 

Kuulutus 
vie vuoden

Ortodoksinen seurakunta on 
kiinnostunut ensisijaisesti van-
han alueen käyttöön ottamisesta. 
Sitä ennen on toimeenpantava 
vanhojen, hallinta-ajaltaan päät-
tyneiden hautojen kuulutus. Täl-

laisia hautoja on useita kymmeniä. 
Kuulutus tehdään myös vanhoille, 
unohdetuille ainaishautapaikoille. 
Jos hautojen haltijoita ei tavoiteta 
eikä hautapaikkoja jatkolunaste-
ta, haudat palautuvat Oulun seu-
rakuntayhtymälle, ja ne voidaan 
ottaa uudelleen käyttöön.

Kuulutusaika on vuosi. Vasta 
sen jälkeen ortodokseille voidaan 
varata oma hautausmaa-alue, jolle 
ortodoksinen kirkko saa pystyttää 
yhteismuistomerkin.

Metropolitta Panteleimonin mu-
kaan ortodoksikirkossa on herännyt 
kiinnostus perinteiseen kirkolliseen 
hautakulttuuriin, johon kuuluvat 
mm. standardikivien sijaan ristit 
ja grobut. Grobu on karjalainen 
haudanpäällisrakennus. 

Sankarihauta-alueet 
kuntoon

Oulun hautausmaalla sijaitsevat 
sankarihauta-alueet kunnostetaan. 
Oulun ev.-lut. seurakuntien yhtei-

nen kirkkoneuvosto päätti viime 
viikolla, että alueiden peruskun-
nostuksen suunnittelua jatketaan 
niin, että työ voidaan toteuttaa 
kesäkauden aikana.

Sankarihauta-alueiden kunto ei 
vastaa muun hautausmaa-alueen 
hoitotasoa. Alueita ei ole koskaan 
peruskunnostettu. Tarveselvityksen 
mukaan nurmikot, kivilaatoitukset 
ja salaojitus tulisi uusia, käytävät ja 
sankarimuistomerkin edusta korja-
ta sekä varmistaa liikuntaesteisten 
kulkuedellytykset. Muistomerkit 
tulisi kunnostaa.

Sankarihauta-alueella on yhteis-
muistomerkki ja sen ympärillä hau-
takohtaiset punagraniittiset kivet. 
Karjalaan jääneiden vainajien muis-
tomerkki sijaitsee hautausmaan pää-
portilta vanhalle kappelille johtavan 
käytävän varrella. Vapaussoturien 
hauta-alue sijaitsee vanhan kappe-
lin kaakkoispäädyn läheisyydessä ja 
vakaumuksensa puolesta vuonna 
1918 kaatuneiden muistomerkki 
entisellä rivihauta-alueella.

Ortodoksit saamassa oman 
hauta-alueen Oulujoella

- Kyllä oli enkeli katolla, huokaisi Koskelan seurakuntatalon lähellä asuva seurakuntamestari Kaisu Väisänen. 
Hän hälytti palokunnan, kun sai koiran ulkoiluttajalta tiedon, että talosta tulee savua.
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R A d I O - O H J E L M AT

Su 29.1. klo 10 messu tuomiokirkosta, toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen, avustaa Ari-Pekka 
Metso, urkurina Maija Tynkkynen ja kantto-
rina Raimo Paaso.
Su 29.1. klo 11.25 radiopyhäkoulun pitää lap-
sityönohjaaja Kirsi Merenheimo-Mäenpää ai-

heesta Jeesus auttaa hädässä.
Erilainen iltapäivä ma-pe klo 15-17:
Ke 1.2. klo 16.15 Miten Oulussa varustaudutaan Yhteisvastuu-
keräykseen?
To 2.2. klo 16.15 Pyhästä arkeen -sarjassa puhutaan siitä, mi-
ten Jumala auttaa.

Su 29.1. klo 9.45 radiopyhäkoulun pitää lap-
sityönohjaaja Kirsi Merenheimo-Mäenpää ai-
heesta Jeesus auttaa hädässä.
Su 29.1. klo 10 messu Pattijoen kirkosta. 
Messun jälkeen kuullaan Etapilla uusintana 
Alavieskassa järjestettävästä Joki-Gospelis-

ta. Ohjelman toimittaa Mervi Jutila.
Ma 30.1. klo 17.05 Etapilla kuullaan tämän vuoden Yhteisvas-
tuukeräyksestä. Ohjelman toimittaa Risto Parttimaa.

Hiihtolomaleirit
Juuman leirikeskus: 
3.-6.3. 4.-6.-lk. Jonne Takaeilola, p. 040 730 4118 
ja Jukka Moilanen, p. 040 506 0315 (huom! muutos päivissä).  
9.-12.3. yli 15 -v. Jouni Heikinheimo, p. 040 737 9643 
ja Jukka Kärkkäinen, p. 040 574 7183.

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

Ilmoittautumiset yhteisen seurakuntapalvelun toimistoon 16.2. mennessä, p. 316 1347 
ma-pe klo 9-16. Tiedustelut leireistä leirien vetäjiltä.
Järjestää Oulun ev.-lut. seurakunnat.

Kasvattajille luentoja

Karjasillan kuorot ja musiikkiryhmät ovat käyn-
nistyneet. Kaikkiin ryhmiin mahtuu lisää laula-
jia. Ryhmät kokoontuvat seuraavasti: 
Pyhän Andreaan kirkko 
ke klo 18.30-20 nuorekkaitten aikuisten kuoro 
Vox Andreas
to klo 16-17 lapsikuoro (1.-6.-luokkalaiset ty-
töt ja pojat) 
joka toinen maanantai klo 18.30-20 nuorten gos-
pelryhmä (alkoi 16.1.)
Maikkulan kirkko
to klo 16.30-17.15 tenavakuoro (3-6 -vuotiaat) 
to klo 17.30-18.30 lapsikuoro (1.-6.-luokkalaiset)

M atkakohteemme on Itä-
vallassa Roppen, jossa on 
toinen toistaan upeam-

pia laskettelukeskuksia vierivie-
ressä, mm. Sölden ja Ischgl. Mat-
ka on tarkoitettu perheille, joissa 
on 10-14 -vuotiaita lapsia. Mikäli 
perheessä on myös nuorempia tai 
vanhempia sisaruksia, ovat hekin 
tervetulleita mukaan vanhempien 
harkinnan mukaan. Matkan aika-
na voimme käydä myös katsomassa 
Keski-Euroopan mäkiviikon Inns-

Perheiden laskettelumatka
Itävaltaan 

28.12.2006-7.1.2007
bruckin osakilpailua. 

Matkan hinta on 600 e/aikuinen 
ja 400 e/lapsi. Hinta sisältää matkat 
linja-autolla ja matkaohjelman, 
hyttipaikat lauttaväleillä, majoittau-
tumisen Hampurin merimieskir-
kolla, puolihoidon matkakohteessa, 
hyvän aamupalan joka aamulle ja 
tapaturmavakuutuksen. Matkan 
hintaan ei sisälly hissilippuja eikä 
ruokailuja matkustuspäivinä.

Matkan hintaa voi pienentää 
omalta osaltaan erilaisilla talkoilla, 

joita järjestämme ennen matkaa. 
Matkojen aikana järjestämme linja-
autossa paljon erilaista ohjelmaa. 

Mukaan reissuun mahtuu 35 en-
sin ilmoittautunutta. Tiedustelut ja 
ilmoittautumiset matkanjohtajille 
helmikuun loppuun mennessä. 
Rinneterveisin nuorisotyönohjaajat: 
Pertti, Purtsi, Putila, p. 040 5062 
883 pertti.putila@evl.fi ja Kaija 
Siniluoto, p. 050 5249 779 kaija.
siniluoto@evl.fi

Tuomiokapituli on todennut kap-
palainen Anita Leppälän ja pastori 
Tapani Kirsilän kelpoisiksi hake-
maan Sievin seurakunnan kirkko-
herran virkaa. Lisäksi tuomiokapi-
tuli totesi pastori Janne Kopposen 
ja pastori Risto Tuomisen kelpoi-
siksi hakemaan Siikalatvan seura-
kunnan kappalaisen virkaa.

Pastori Timo Elloselle tuomioka-
pituli antoi virkamääräyksen Posion 
seurakunnan seurakuntapastorin vir-
kaan ajalle 23.1.-31.12.2006, mikäli 
Helsingin hiippakunnan tuomio-
kapituli myöntää suostumuksen, 
pastori Lauri Paaterolle Kittilän 
seurakunnan seurakuntapastorin 
virkaan ajalle 15.2.-31.12.2006, mikäli 
Kuopion hiippakunnan tuomioka-
pituli myöntää suostumuksen sekä 
pastori Sanna Jukkolalle Nivalan 
seurakunnan seurakuntapastorin 
virkaan ajalle 1.4.2006-31.12.2007. 
Tuomiokapituli peruutti aiemman 
päätöksen (istunto 3.1.2006 § 15) 
ja päätti antaa pastori Jyrki Vaa-

ramolle virkamääräyksen Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan mää-
räaikaiseen ja osa-aikaiseen (65%) 
seurakuntapastorin virkaan ajalle 
1.2.-30.6.2006.

Tuomiokapituli kutsui 25.1.2006 
pidettyyn pappistutkintoon teo-
logian maisterit Oili Tuovisen ja 
Nanna Helaakosken.

Tuomiokapituli lakkautti pastori 
Heikki Lanton virkamääräyksen 
Pudasjärven seurakunnan seurakun-
tapastorin virkaan 31.3.2006 lukien 
eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Tuomiokapituli myönsi kirk-
koherra Juhani Pitkälälle pyyn-
nöstä eron Kolarin seurakunnan 
kirkkoherran virasta eläkkeelle 
siirtymisen vuoksi 1.12.2005 luki-
en sekä julisti haettavaksi Kolarin 
seurakunnan kirkkoherran viran 
24.2.2006 mennessä.

Tuomiokapituli päätti, että Rant-
silan seurakunnan kirkkoherran vir-
kaa ei julisteta haettavaksi johtuen 
seurakunnan liitoshankkeista.

Kaksi hakijaa 
Siikalatvan 

kappalaiseksi

Karjasilta kutsuu laulamaan
Kastellin kirkko
ma klo 18.30-20.30 kirkkokuoro
Karjasillan kirkko
ke klo 18-20 kirkkokuoro
Kaukovainion seurakuntatalo
joka toinen torstai klo 18-20 mieskuoro Tervas-
Canto (alkoi 12.1.)
Tiedustelut
Pyhä Andreas: Taina Voutilainen, p. 050 5251 882, 
Jukka Moilanen, p. 040 5060 315 (gospelryhmä), 
Maikkula: Riitta Piippo, p. 040 5833 035, Kastel-
li: Ilkka Järviö 040 5747 160, Karjasilta ja Kauko-
vainio: Juha Soranta, p. 050 4067 286.

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa 
alkaa kolmiosainen luentosarja kris-
tillisestä kasvatuksesta. Ensimmäi-
nen luento on la 28.1. klo 14 Kes-
kustan seurakuntatalossa, Isokatu 
17. Sen aiheena on Miksi tarvitaan 
kristillistä kasvatusta? 

Tilaisuudessa on mahdollisuus 

keskusteluun ja kyselyyn. Lapsille 
järjestetään omaa puuhailua kuo-
rosalissa.

Helmikuussa jatkuvan luentosarjan 
järjestävät Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta, Suomen Raamattuopisto 
ja Kristillinen opintokeskus.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

JA
AN

I 
Fö

H
R

Matti Laurila 
vakinaiseksi

Suomen Lähetysseura on nimit-
tänyt pastori Matti Laurilan 
Oulun hiippakunnan lähetys-
sihteeriksi 12.1.2006 alkaen. 

Matti Laurila on jo hoitanut 
lähetyssihteerin sijaisuutta 
15.7.2004 alkaen viran vaki-
naisen haltijan, pastori Olavi 
Heinon siirryttyä Lähetysseuran 
ulkomaiseen työhön Tansani-
aan. Matti Laurila on aiemmin 

toiminut pastorina Kempeleen 
seurakunnassa. 

Hiippakunnan lähetyssihteerin 
työnantaja on Suomen Lähe-
tysseura, mutta lähetyssihteeri 
toimii muiden hiippakuntasi-
hteerien tavoin tuomiokapitulin 
toiminnallisen osaston yhtey-
dessä vastaten hiippakunnal-
lisesta lähetystoiminnasta ja 
-koulutuksesta. 
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”Seurakunta voisi olla 
turvaverkko, kun  paikkaansa 
etsivä nuori aikuinen joutuu 
vaihtamaan maisemia 
pätkätöiden ja opintojen 
perässä.”

- Minä saan viettää niin paljon aikaa saman-
ikäisten kanssa, että toivoisin seurakunnan 
tarjoavan mahdollisuuden kohdata nimen-
omaan eri-ikäisiä. Lapsia, nuoria, keski-ikäi-
siä ja vanhuksia.

Eveliina Niva, Kempeleestä syksyllä Ou-
tokumpuun muuttanut 24-vuotias tanssi-
nopiskelija, yllättää.

Hän on yksi niistä nuorista aikuisista, joista 
kirkossa puhutaan. Yksi niistä, joiden pelätään 
jättävän kirkon asiat taakseen kokonaan.

- Kun muutin uudelle paikkakunnalle, 
marssin alkajaisiksi seurakuntaan kysymään, 
mitä heillä olisi minulle tarjota.

Vastaus oli aika lohduton.
- Nuoriso-ohjaajan kanssa totesimme, 

että ei mitään.
Seurakunta onneksi oli tällä kertaa he-

reillä ja pastorin kanssa yhteistyössä saatiin 
kokoon alfa -ryhmä, jossa käydään läpi kris-
tinuskon perusteita.

Eveliina on  muutaman opiskelutoverin-
sa kanssa osallistunut kurssille ja pohtii sa-
malla seurakunnan ja kirkon roolia omassa 

elämässään.
- Elämäntilanteessa, jossa parisuhdekysy-

mykset pyörivät mielessä ja omaa paikkaa 
yhteiskunnassa joutuu hakemaan, kaipaan 
selvästi vanhempien ihmisten, varsinkin 
naisten elämänkokemusta tuekseni, Eve-
liina miettii.

Kun oma äiti ja sisarukset asuvat kaukana, 
seurakunta voisi tarjota nuorelle aikuiselle 
yhteisöä, jossa saa kokea jonkinlaista tun-
netta perheestä.

- Että joku vanhempi nainen sanoisi, että 
”niin se meidänkin Martti aina aluksi...”, 
Eveliina nauraa.

Nuori aikuinen 
kaipaakin eri-ikäisten seuraa

Tanssinopiskelija Eveliina Niva esittää, että seurakunta voisi olla avoin kohtaamispaikka 
kaiken ikäisille.

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

Opiskelijamaailma
eristäytyy 

Eveliina Nivalla on jo monia opiskelu-
vuosia takanaan. Hän valmistui puolitoista 
vuotta sitten kulttuurituottajaksi Seinäjoen 
ammattikorkeakoulusta.

- Opiskelijamaailma helposti eristäytyy 
omaan elämäntyyliinsä, omanikäisten jouk-
koon. Pidän lähes tulkoon vaarallisena, että 
juuri siinä elämänvaiheessa näkemykset saat-
tavat jäädä jotenkin yksipuolisiksi.

Eveliina miettii,  että itseään etsii vim-
matusti ja samalla ajautuu yhä kauemmas 
itsestään.

- Ja koko ajan saattaa potea koti-ikävää.
Hän näkisi seurakunnalla hyvät mah-

dollisuudet tulla nuorille aikuisille apuun 
taitekohdassa.

- Seurakunta on lähes ainoa yhteisö, jos-
sa vielä toimii eri ikäisiä ihmisiä yhdessä 
ja rinnakkain. Voisiko se olla turvaverkko 
vieraalla paikkakunnalla elävälle nuorelle 
aikuiselle?

Eveliina arvelee, että seurakuntien opis-
kelijatyössä vatvotaan helposti samoja on-
gelmia samanikäisten kanssa.

- Miten lohdullinen ajatus olisi se, että 
aina uudella paikkakunnalla voisi men-
nä seurakuntaan ja löytää sieltä lähelle eri 
ikäisiä ihmisiä –  eräänlaisen  korvikkeen 
kodille ja perheelle. Pelkään kuitenkin, et-
tä nopeasti seurakunnassa nuori aikuinen 
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Ehtoollinen tuntuu tärkeältä
26 -vuotias Ilkka Ainali Kii-

mingistä on käynyt kirkossa 
lapsesta sakka. Nykyään hän 

osallistuu jumalanpalvelukseen pari ker-
taa kuukaudessa. 

-Kirkko on tuntunut aina omalta pai-
kalta, hän sanoo.

Kirkosta voi tulla Ilkalle myös työpaikka. 
Hän opiskelee parhaillaan Jyväskylän 
kristillisessä opistossa suntioksi.

-Valmistuin jouluna  tekniikan insi-
nööriksi ja haaveilen, että voisin tulevai-
suudessa jollakin tavalla yhdistää kirkon 
työn ja aiemman koulutukseni.

Jumalanpalveluksessa Ilkka Ainali pitää 
tärkeimpänä ehtoollisen saamista.

- Myös saarnan kautta voin saada sisäl-
töä elämälleni. Ylipäätään tuntuu hyvältä 
pyhittää sunnuntaipäivä ja pysähtyä edes 
yhdeksi hetkeksi viikon aikana.

O ululainen Minna Akimo, 32, myön-
tää käyneensä kovan jaakobinpainin 
kuulumisestaan kirkkoon. Painin 

voitti kirkko – toistaiseksi.
- Ja vain toistaiseksi, Minna tähdentää.
Minna luettelee toimittajan täsmällisyy-

dellä syitä, minkä vuoksi kirkosta eroami-
nen oli lähellä.

- Kirkko on näyttäytynyt minulle mus-
tavalkoisena ja suvaitsemattomana, mutta 
vuosien varrella kuva on hieman muuttunut. 
Kirkon suhtautuminen naisiin ja naispap-
peuteen on yksi suurimmista kysymyksis-
tä, joka ratkaisee jatkossa asenteeni. Olisin 
ollut kiinnostunut ortodoksisesta kirkosta, 
mutta se ei näyttäytynyt yhtään tasa-arvoi-
sempana paikkana.

Minna Akimo olisi ylpeä kirkosta, joka 
puolustaisi ryvettynyttä ihmistä. Sellaistakin, 
joka on mokannut itse asiansa.

- En täysin koe kirkkoa sellaisena. Kirkkoon 
kuuluminen on tällä hetkellä minulle vain 
tapa, vaikka tietenkään tapa ei ole mikään 
hyvä syy kuulua kirkkoon.

Akimo kyllä uskoo, että tykkäisi Jeesuksesta, 
jos tämä tulisi Rotuaarilla vastaan. 

- Jeesus oli tulisieluinen persoona. Pisti 
pöydät matalaksi ja kiihkoili. Varmaan hän 
joutui menemään joskus myös itseensä.

”Kuuluminen kirkkoon 
on vain tapa”

Minnaa miellyttää myös se, että Jeesus ka-
veerasi kaikkien epäonnistujien kanssa.

Myös kirkon suhtautuminen seksuaali-
vähemmistöihin on Minna Akimolle mer-
kittävä asia. Hän itse elää miesystävänsä 
kanssa avoliitossa, mutta ei ymmärrä, miksi 
joidenkin rakkaus olisi vähemmän arvokasta 
kuin toisten.

- Onneksi tässä on tapahtunut hienoista 
muutosta. Minusta kirkon tulisi puolustaa 
ihmistä kaikessa inhimillisyydessään, aut-
taa markkinavoimien ja työmarkkinoiden 
puristuksessa kamppailevia. Jaksaa huu-
taa, että ihminen on arvokas sellaisenaan, 
ei suorituksilla mitattuna.

Hänen mielestään seurakunnat ovat 
unohtaneet lapsettomat nuoret aikuiset. 
Lapsiperheitä ja vanhuksia kyllä kutsutaan 
tapahtumiin, ja hyvä niin, mutta...

- Voisihan pappi joskus  meille muillekin 
soittaa ja kysyä, mitä kuuluu. 

Minna Akimo myöntää reilusti, että hänen 
asenteensa kirkkoa ja sen asiaa kohtaan on 
ristiriitainen. Osansa lienee Raahessa käy-
dyllä rippikoululla, joka jätti mustavalkoisen 
kuvan kirkosta.

- Mutta sanoohan itse Raamattukin, et-
tä olkaa kylmiä tai kuumia, älkää penseitä! 
(SK-P)

Seurakunnissa 
pyritään nykyään jo 
ikäryhmä –ajattelusta 
kokonaisvaltaisempaan 
näkemykseen, uskovat 
asiantuntijat.

-Seurakunnat yrittävät nyt  saada per-
heitä kokoon, kun ovat vuosikymmeniä 
tehneet työtä erottaakseen perheenjäse-
net toisistaan, huokaisi eräs pitkän lin-
jan nuorisotyönohjaaja.

Seurakunnissa on osattu lohkoa; pik-
kulapsityö, lapsityö, nuorisotyö, nuoret 
aikuiset, nuoret aikuiset plus, aikuistyö, 
vanhustyö...

Seurakunnat rakastavat myös piirejä: 
raamattupiiri, naistenpiiri, käsityöpiiri, 
diakoniapiiri, miestenpiiri...

Ja nyt nuori aikuinen sanoo, että hän 
haluaisikin tavata kaikenikäisiä!

Lisää korrektisti, että niihin seurakun-
nan piireihin on silti vähän vaikea men-
nä, kun ihmiset ovat jo ryhmäytyneet. 
Ryhmät taas vaikuttavat ilmapiiriltään 
aika suljetuilta

Asioita halutaan
katsoa laajemmin

Rovasti Helena Samulin kirkon per-
heasiain toimistosta kertoo, että ainakin 
yhteistyö eri yksiköiden välillä lisääntyy 
koko ajan.

 -Näyttää siltä, että asioita halutaan 
katsoa jo  laajemmin.

Myös lisääntyvä perhetyö seurakun-
nissa puhuu saman asian puolesta.

Tuiran seurakunnan kirkkoherra 
Hannu Ojalehto kuuluu kirkkohalli-
tuksen perheasiain toimikuntaan. Hän 
on myös sitä mieltä, että seurakuntien 
toiminnassa täytyy pyrkiä kokonaisval-

Toiminta koko perheille lisääntyy 

-Mikä yhdistää 13- ja 39-vuotiasta?
-No tietenkin se, että molemmat 

haluavat olla nuoria aikuisia!
Vitsin kertoo Kotimaa-konserniin 

kuuluvan uuden Ilo-lehden päätoi-
mittaja Olli Seppälä.

Myös hän on joutunut miettimään 
ikäkysymyksiä ja niihin liittyviä mie-
likuvia.

Seppälän Ilo -lehteä ei ole markki-
noitu nuorille aikuisille, vaan työikäi-
sille. Hän sanoo, että käytännössä sillä 
tarkoitetaan 30-55 -vuotiaita. Seppälä 
huomauttaa kuitenkin, että ikään liit-
tyvät yleistykset ovat karkeita.

 - Käsite ”työikäiset” pitää sisällään 
pikemminkin vakiintuneen elämän-
tavan, samoin kuin ”nuoret aikuiset”, 
joiden ajatellaan olevan vielä perheet-
tömiä, paikkaansa etsiviä ihmisiä.

Nuoret aikuiset -käsite kaiken kaik-
kiaan pitää sisällään ikään kuin jatko-
ajan nuoruuteen: ”Aikuinen mutta ei 
vielä täydessä vastuussa.”

Seppälä myöntää, että yritykset ku-
vata eri ikäryhmiä uusilla nimityksillä  
menevät helposti komiikan puolelle.

- Jos taas puhutaan pelkästään ai-
kuisista, käsite kattaa yhtä hyvin fik-
sun 16-vuotiaan ja järjissään olevan 
99-vuotiaan.

Yksi käyttökelpoinen tapa puhua 
tietystä ikäryhmästä on edelleenkin 
puhe kolmekymppisistä, nelikymp-
pisistä tai viisikymppisistä.

-Ei sekään ongelmatonta ole. Kypsä 
37-vuotias ja itsensä edelleen nuoreksi 
tunteva 49-vuotias voivat mieltää ole-
vansa nelikymppisiä, vaikka haitari 
on aika suuri.

Nuorisosihteeri Kaisa Aitlahti  
Nuorten Keskuksesta ajattelee myös 
käsitteen ”nuori aikuinen” kuvaavan 
sellaista ihmistä, jonka elämässä on 
vielä paljon muuttuvia tekijöitä. Nuo-
ri aikuinen on 18-29-vuotias, mutta 
myös yli kolmekymppiset elävät usein 
käsitteeseen liittyvää elämäntilannetta. 
30-40 -vuotias on Aitlahden mielestä 
yksinkertaisesti aikuinen.

- Aikuinen -sanaa käytetään seura-
kunnissa harvoin siksi, että aikuisille on 
tarjolla vain vähän toimintaa. Heidät 
mielletään kirkon jäseniksi enemmän 
lasten kautta.  (SK-P)

”Kaikki 
haluavat 

olla nuoria 
aikuisia”

Ilkka Ainali on osallistunut Kajaanissa 
aktiivisesti opiskelijoiden kristilliseen 
toimintaan.

-Evankeliumin vieminen sellaisena 
kuin Raamattu sen opettaa, on kaikella 
tavalla merkittävää.

Ilkka pelkää, että monet kokevat kir-
kon ”liian” pyhäksi paikaksi.

-Työntekijöiden pitäisi kertoa asioista 
kansanläheisesti, ettei kynnys kirkkoon 
käy liian korkeaksi.

Ilkka Ainali on ollut seurakunnalla 
useampaan otteeseen kesätöissä ja pitä-
nyt kokemastaan.

-Minä olen tykännyt seurakunnasta 
työyhteisönä. Myös suntioksi opiskelevien 
porukassa on nyt hyvä ryhmähenki. Ensi 
syksynä päästään opiskelemaan  myös 
teologisia aineita. (SK-P)

taisempaan ajatteluun.
- Ikäryhmäajattelu on ollut pitkään 

toimintastrategiana kirkossa, ja var-
masti se toimii jossakin määrin jatkos-
sakin. Toimintamuodot ovat kuitenkin 
rakentaneet liian suuria rajoja ikäryh-
mien välille.

Ojalehto sanoo, että perheessä ja suku-
laisten parissa yhteisöön kuuluvat kaikki 
vauvasta vaariin, ja nyt myös seurakun-
nissa on kiinnostuttu uudella tavalla 
kaikkia kokoavasta toiminnasta.

- Yhteisöllisyys jää kapeaksi, jos ollaan 
vaan oman ikäryhmän seurassa.

Seurakuntiin on perustettu perhetyön 
virkoja ja muutkin työntekijät ovat ot-
taneet perhetyöstä enenevässä määrin 
vastuuta.

- Ihailtavalla tavalla kanttoritkin ovat 
kiinnostuneita toiminnasta, joka koskee 
koko perheitä, Ojalehto kehuu.

SATU KREIVI-PALOSAARI

päätyy antavaksi osapuoleksi, vaikka 
vielä tarvitsisi vanhempien ihmisten 
tukea itselleen. 

Rippikoulusta
on jo aikaa

Toinen nuoren aikuisen tarve, jo-
hon seurakunta voi vastata, on tie-
dontarve.

- Rippikoulussa jyllää mielessä niin 
paljon, että perusasiatkin voivat jäädä 
vieraiksi tai unohtua pian, Eveliina 
Niva sanoo.

Alfa-kurssilla hän on saanut päivittää 
kristinuskon tietojaan.  Eveliina sanoo, 
että tuntuu tarpeelliselta, että joku se-
littää asioita  Raamatusta ja niitä voi 
käydä keskustelemalla läpi.

- Uskonto on ollut aiemmin jotenkin 
irti omasta elämästä, nyt se on tullut 
lähemmäksi. Ehkä sitä vasta tässä iässä 
alkaa kysyä niitä isoja kysymyksiä. 

SATU KREIVI-PALOSAARI

Ilkka Ainali on viihtynyt seurakunnan ilma-
piirissä ja hankkii nyt myös suntion päte-
vyyden itselleen.

Varmaan tulisieluinen Jeesus joutui joskus 
myös menemään itseensä,  arvelee Minna 
Akimo.

SA
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Hailuoto

26.1. - 1.2.2006

Haukipudas

Kempele

Kiiminki

Liminka

Lumijoki

seurakuntaviikko

To 26.1. klo 18.30 
kirkkokuoro.
Su 29.1. klo 10 sa-
najumalanpalvelus. 
Rippikoululaiset ja 
heidän vanhemmat 
toivotetaan tervetulleiksi jumalan-
palvelukseen. Jumalanpalveluksen 
jälkeen rippikoulutunnit Luukulla 
klo 14 saakka.
Su 29.1. ei ole pyhäkoulua.
Eläkeliitto ti 31.1. klo 11.
Päiväkerho ke 1.2. klo 9.30.
Kartanossa kajahtaa ke 1.2. klo 14. 
Musiikki liikuttaa kh Päivi Kokko.
Musiikkikerho ke 1.2. klo 14.
Perhekahvila to 2.2. klo 9.30.

Messu kirkossa su 
29.1. klo 10, liturgia 
Nevala, saarna Sil-
jander, kanttorina 
Niemelä. Konfirmoi-
tavana 1. talvirippi-
kouluryhmä. 
Diakonia- ja lähetyspiiri Kellon srk-
kodissa ma 30.1. klo 14. 
Seurakuntakerho Jokivarren vanhus-
tentalolla ma 30.1. klo 13 ja srk-kes-
kuksen monitoimisalissa to 2.2. klo 13. 
Mikäli tarvitset kuljetuksen kerhoon, 
ota yhteyttä diakoniatoimistoon ajanva-
rausvastaanotolle perjantaisin klo 9-11, 
p. 5472 636. Huom! Muuttunut aika!
Keskustelu- ja rukouspiiri Siljande-
reilla, Reippaantie 1, ke 1.2. klo 18.30 
(Luuk. 2:22-33).
Eläkeläisten juttukahvila Martinnie-
men srk-kodilla to 2.2. klo 13-14.30. 
Juttukahvilassa on alussa hartaushetki, 
jonka jälkeen kahvit ja vapaata kes-
kustelua. Verenpaineen mittausta klo 
13.30-14.30. Mikäli tarvitset kuljetuk-
sen kerhoon, ota yhteyttä diakonia-
toimistoon ajanvarausvastaanotolle 
perjantaisin klo 9-11, p. 5472 636. 
Huom! Muuttunut aika!
Lähetystyön käsityötalkoot srk-kes-
kuksen pienryhmätilassa to 2.2. klo 
14 alkaen. 
Musiikkitoimintaa: Eläkeläisten 
musiikkipiiri srk-keskuksen monitoi-
misalissa tänään to 26.1. klo 13. Tämän 
vuoden ensimmäinen kokoontumi-
nen. Kaikki laulun ja muun musiikin 
ystävät tervetuloa. Seurakunnan Lap-
sikuoron harjoitukset tänään to 26.1. 
klo 17.  Kirkkokuoro Haukiputaan 
Laulun harjoitukset srk-keskuksessa 
tänään to 26.1. klo 19. 
Jorma Hynnisen ja Risto Laurialan 
suuri yhteisvastuukonsertti srk-kes-
kuksessa su 19.2. klo 19. Liput 10/7/5 e 
ennakkoon kirkkoherranvirastosta.
Nuorten toimintaa: Avoimet ovet 
Kellon srk-kodissa keskiviikkoisin klo 
18-20 ja Martinniemen srk-kodissa  
torstaisin klo 18-20.  Nuorten raamis 
Wirkkulassa perjantaisin klo 18.
Diakoniatyöntekijöiden vastaanotto-
ajat muuttuvat. Avustusasioissa ajan-
varaus diakoniatoimistosta perjantai-
sin klo 9-11, p. 547 2636 tai käymällä 

paikanpäällä, os. Kirkkotie 10. Muissa 
asioissa yhteys suoraan oman alueen 
työntekijään:  Laila Rantakokko, p. 040 
866 8319 (Kiiminkijoen pohjoispuoli 
lukuun ottamatta Niemeläntörmää), 
Heli Puuperä, p. 040 589 8362 (Kii-
minkijoen eteläpuoli Säästökuopan 
seutuun saakka sekä Niemeläntörmä) 
tai Helena Seppänen, p. 040 581 9316 
(Kello, Kiviniemi, Takkuranta ja Ka-
limenkylä).
Sururyhmä aloittaa 15.2. klo 18 srk-
keskuksessa. Ryhmä tarjoaa läheisensä 
menettäneille mahdollisuuden kä-
sitellä asiaa yhdessä toisten samassa 
elämäntilanteessa olevien kanssa. 
Ryhmän vetäjinä toimivat pastori Arto 
Nevala ja diakonissa Helena Seppä-
nen. Ilmoittautumiset 7.2. mennessä 
Helena Seppäselle, p. 040 5819 316 
(varmimmin tiistaisin klo 9-10).
Rauhanyhdistyksen toimintaa: Hau-
kipudas: raamattuluokka Niemelällä 
pe 27.1. klo 18.30, Iin rauhanyhdistyk-
sen myyjäiset ry:llä la 28.1. klo 11, jat-
kuu iltaohjelmalla klo 18, pyhäkoulu 
su 29.1. klo 12, läntinen Arto Nevalalla, 
itäinen Sauli Myllysellä, pohjoinen 
Markku Paasolla, seurat hoivaosas-
tolla su 29.1. klo 16, Timo Vänttilä ja 
srk-keskuksessa klo 18, Esko Saukko, 
Pekka Soronen, alueompeluseurat ke 
1.2. klo 18.30, eteläinen Sirkka ja Martti 
Kurkelalla (Torpantie 16), pohjoinen 
Maija ja Pauli Jokelalla (Kääriäntie). 
Kello: sisarilta Siiralla tänään to 
26.1. klo 18.30, seurat ry:llä su 29.1. 
klo 17, Juha Kaarivaara, Matti Kenttä, 
pyhäkoulut su 29.1. klo 12 Orava-Tak-
kuranta Kalliokoskella, Eskonpolku 7 
ja Hietalanmäki-Kiviniemi Pirkko ja 
Simo Similällä, Kurtinkuja.  Jokikylä: 
päiväkerho ry:llä to 26.1. klo 17.30-
19, raamattuluokka isoille ja pienille 
ry:llä pe 27.1. klo 18, ompeluseurat 
Niina ja Juha Jämsällä pe 27.1. klo 
18.30, pyhäkoulut su 29.1. klo 12, 
Asemakylä eteläinen Erkki Pekka 
Rehulla, Asemakylä pohjoinen Jukka 
Karsikkaalla, keskikylä Pasi Mertanie-
mellä, Taipaleenkylä Harri Heikkalalla, 
Vänttilänperä Pekka Vänttilällä. 
Kuollut: Hilda Matilda Ovaska 88 v. 
ja Anna-Liisa Kivistö 86 v.
Kastettu: Roni Juhani Paloniemi ja 
Petrus Valtteri Honkanen.

Messu Su 29.1. klo 10 
kirkossa. Toim. Silvast, 
avust. Juntunen, kantt. 
Kirkkomäki. Kolehti 
Kirkkohallitukselle. 
Pyhäkoulu kirkossa 
saarnan aikana.
Hiljaisuuden messu su 29.1. klo 17 kir-
kossa. Liturgi Tuisku, saarna Juntunen, 
kantt. Savolainen. Mukana lauluryhmä 
Oulunsalosta.
Lapsikuorojen harjoitukset to 26.1. 
klo 16.15 kirkonkylän seurakuntako-
dissa ja pe 27.1. klo 15 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa.
Työikäisten miesten piiri la 28.1. klo 
16 Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa.
Sairaalavierailuryhmän palaveri ti 
31.1. klo 13 keskustan seurakuntako-

dilla kokoushuoneessa. Sairaalavierai-
lu ti 7.2. klo 13.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri ke 1.2 klo 
12 Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa ja seurakuntapiiri to 2.2. klo 13 
kirkonkylän seurakuntakodissa.
Perhekerhot kokoontuvat keskiviik-
koisin Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa, Vanhassa pappilassa, 
kirkonkylän seurakuntakodilla ja 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa klo 
9.30-11. 
Kirkkokuoron harjoitukset ke 1.2. 
klo 18.30 kirkonkylän seurakunta-
kodissa.
Varttuneiden harjoitukset to 2.2. 
klo 14.30 kirkonkylän seurakunta-
kodissa.
Yhteisvastuukeräyksen infoilta to 2.2. 
klo 18 kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Keräyskohteiden esittelyä. Tuotemyyn-
tiä ja kahvitarjoilu. Kerääjät ja kaikki 
kiinnostuneet tervetuloa.
Kirpputori Ilonpisara avoinna tiis-
taisin ja torstaisin klo 14-17 sekä 
lauantaisin klo 10-13. 
Tulossa: Kummit ja lapset! Tervetuloa 
oman kummin/kummilapsen kanssa 
yhteiseen toimintapäivään la 11.2. klo 
15 Kokkokankaan srk-talolle. Tilaisuus 
on maksuton. Ilmoittautuminen tar-
joilua varten 6.2. mennessä: Soile Pak-
kanen 040 7790 367, Marjukka Tuisku 
040 7790 375 tai Minna Sorvala 040 
7797 705 tai sähköpostitse: etunimi.
sukunimi@evl.fi.
Tulossa: Ystävänpäivätapahtuma ti 
14.2. klo 18 Kokkokankaan seurakun-
takeskuksessa. Ohjelmassa musiikkia 
ja lasten esityksiä. Järj. seurakunta ja 
Kempeleen Pelastakaa Lapset ry.
Tulossa: Kevätkauden sururyhmä 
alkaa ke 12.4. klo 17.30-19 kirkonkylän 
seurakuntakodissa. Ryhmä kokoontuu 
viisi kertaa. Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset 31.3. mennessä Sirkku Määttä 
p. 040-7790368 tai Timo Riihimäki, 
p. 040 7790 308.
Varhaisnuoret: Toimintakerho kou-
luikäisille keskustan seurakuntatalolla 
ma klo 18-19.30. Toimintakerho  
2.-4.-luokkalaisille Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa ti klo 17.30-19. 
Tyttökerho 7-10-vuotiaille Vanhassa 
pappilassa ke klo 16.30-18. Seka-
kerho 1.-5.-luokkalaisille keskustan 
seurakuntatalolla ke klo 17-18.30. Mo-
nitoimikerho kouluikäisille Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa ke klo 
18-19.30. Tyttökerho 8-10-vuotiaille 
Vanhassa pappilassa  to klo 16.30-18.  
Sählykerho 4.-6.-luokkaisille pojille 
Ketolanperän koulun salissa to klo 
17-18. Koirakerho 10-12-vuotiaille 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa 
pe klo 16-17.30. Kaakaokutsut 4.-6. 
–luokkalaisille torstaisin klo 14-16 
kirkon sivurakennuksessa.
Nuoret: Nuorten messu to 26.1. klo 19 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Päi-
väpappila ti 31.1. klo 14-17 Vanhassa 
pappilassa. Päivystys torstaisin klo 
14-16.30 keskustan seurakuntatalolla. 
Nuorten leiri 17.-18.2. Yhdessäoloa, 
gospelia & keilausta. Ilmoittautumi-
nen 8.2. mennessä.Oulujoki tulvii 
–gospeltapahtuma 18.2. Muhoksella. 
Ilmoittautuminen 16.2. mennessä.
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, Nor-
dea-pankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10-12. 
Perhelentopallo lauantaisin klo 10.30-
12 kirkonkylän koululla. 
Kempeleen rauhanyhdistys: Pe 27.1. 
klo 18 raamattuluokat ala-aste Lasse 
Hintsalalla, Roinilantie 8, yläaste Arto 
Tahkolalla, Patotie 6. Su 29.1. klo 12 
pyhäkoulut ry:llä, Paiturissa Mia ja 
Jaakko Tahkolalla, Kokkokankaalla 
Karvosella, Porttilyhdynkuja 1, Santa-
mäessä Käkelällä, Niittyrannantie 142. 
Su 29.1.  klo 17 seurat ry:llä. To 2.2. klo 
19  kotiseurat radan itäpuoli Outi ja 
Seppo Joensuulla, Suotie 16.
Murron rauhanyhdistys: Pe  27.1. 
klo 19 Lauluseurat Haurulla. La  28.1. 
klo 19 raamattuluokka ry:llä. Su 
29.1. klo 12 pyhäkoulut: Kokkosella 
ja Rasinkankaalla. Su  29.1. klo 16 
seurat ry:llä.
Kastetut: Antti Juho Aukusti Kor-
kiakoski, Alpo Kalevi Uusitalo, Jen-
niina Katariina Tahkola, Sami Petteri 
Kaivola, Miro Valtteri Laava, Aino 

Matilda Vuorjoki, Aleksi Janne Juhani 
Anttonen.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele

Messu kirkossa 29.1. 
klo 10, Markku Palo-
saari, Aulikki Rinta-
Säntti, Marja Ainali.
Kolehti  Euroopan 
kirkkojen kolmas eku-
meeninen yleiskokous Romaniassa v. 
2007 - järjestelyjen tukemiseen.
Messu Jäälin messuna  su 29.1. klo 
18 Jäälin seurakuntakodilla, Markku 
Palosaari, Marja Ainali, kvartetti. 
Kolehti kuten yllä.
Konsertti su 29.1. klo 15 seurakunta-
keskuksessa, esiintyjinä ruotsinkielisen 
ammattikorkeakoulun musiikin opis-
kelijoita  ja opettajia Pietarsaaresta.
Rukouspiiri to 26.1. klo 18.30 Lähim-
mäisen tuvalla, rukousta, raamatunlu-
kua ja esirukousta.
Rauhan Sanan seurat  su 29.1. klo 15 
Montin-salissa, Heino Kouva.
Seurakuntakerho ti 31.1. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodilla. Keskustelu- ja kä-
sityöpiiri ti 31.1. klo 13 Lähimmäisen 
tuvalla.
Kirkkokuoron harjoitus ti 31.1. klo 
18.30 seurakuntakeskuksessa.
Viikkohartaus ke 1.2. klo 14 Jaaran-
kartanossa, Markku Palosaari, Marja 
Ainali.
Herännäisseurat ke 1.2. klo 18.30 
Montin-salissa ja sen jälkeen pai-
kallisosaston vuosikokous, Tuomo 
Ruuttunen, Matti Keskinen.
Raamattupiiri to 2.2. klo 18.30 Lä-
himmäisen tuvalla.
Viikkomessu pe 27.1. klo 19 kirkossa,
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. 
Varhaisnuorisotyö: Kerhonohjaajien  
kokous su 29.1. klo 18.30 kirkkopirtillä, 
kaikille kerhonohjaajille.
Nuorisotyö: Viikkomessu pe 27.1. klo 
19 kirkossa. Avoimet ovet tiistaisin 
Alakylän Nuorisoseuralla klo 17-20 
ja keskiviikkoisin Huttukylän Nuori-
soseuralla keskiviikkoisin klo 17-20. 
Nuorten ilta  to 2.2. klo 19 Jäälin 
seurakuntakodilla.
Lähetyksen kirpputori avoinna ma 
–pe klo 10-17. Ale: Kassillinen vaatteita 
3 euroa. (Paitsi erikseen hinnoitellut).
Virikekahvila avoinna ma-pe klo 
9-16.
Rauhanyhdistys: Raamattuluokat la 
28.1. klo 18 kyläpiireittäin Simosella, 
Lumilalla, Bergillä, A. Pennasella. Py-
häkoulu su 29.1. klo 12 Huttukylässä 
S. Heikkilällä, Alakylässä  Holmilla ja 
Puurusella, Tirinkylässä Hekkalalla, 
Jäälissä  Paukkusella, Laivakankaalla 
Korkalalla, kirkonkylässä Hintikalla 
ja kirkkopirtillä.
Laulutuokio ja seurat  su 29.1.klo 
18 seurakuntakeskuksessa, Sampo 
Kaariniemi.
Kastettu: Milla Emilia Ervasti, Sini 
Maria Kuusirati, Hermanni Aatto 
Iisakki Lassila, Enna Erika Pelttari,  
Helmi Maria Vilhelmiina Portti, Pihla 
Olivia Saukkonen.
Tulossa: Su 5.2. klo 10  Kynttilänpäivän 
perhemessu kirkossa ja Yhteisvastuu-
keräyksen aloitus kirkkokahvit seura-
kuntakeskuksessa, klo 13 Maakirkko 
Huttukylän koululla, Markku Palosaa-
ri, klo 18 Kynttiläkirkko Jäälinjärvellä, 
partiolaisten lupauksenantotilaisuus 
klo 18 kirkossa.

Kuorot alkavat: To 
26.1. seurakuntatalol-
la klo 16 Tähdet ja klo 
18 kirkkolaulajat.
Sanajumalanpalve-
lus su 29.1. klo 12 
(huom. aika!) kirkossa. Saarna ja litur-
gia Markku Tölli, kanttorina Markus 
Vaara. Virret: 379, 337, 389: 1,3 ja 5, 

482, 341:1-, 387:1 ja 6. Kolehti Euroo-
pan kirkkojen kolmas ekumeeninen 
yleiskokous Romaniassa v. 2007, 
järjestelyjen tukemiseen Kirkkohalli-
tuksen kautta.
Niittypirtin kerho ma 30.1. klo 13.30. 
Mukana diakonissa Sinikka.
Ystävärengas ma 30.1. klo 12 srk-ta-
lolla. Aihe Elon aallokoissa, mukana 
Maisa.
Siioninvirsiseurat ti 31.1. klo 19 
seurakuntatalolla. Omien puhujien 
lisäksi vieraanamme Uusheräyksen 
lähetti Kerttu Nygren. Seurojen  lo-
puksi Herättäjän paikallisosaston 
vuosikokous.
Seurakuntakerho ke 1.2. klo 12 srk-
talolla, kaikille eläkeikäisille avoin. 
Ilmainen kahvitarjoilu. Mukana Si-
nikka. Raili Junttila opastaa venyttelyn 
saloihin.
Yhteisvastuulistoja jaetaan 31.1. klo 
9-11 diakoniatoimistossa sekä pe 3.2. 
klo 14-18 S-Marketissa. Uusia kerääjiä 
tarvitaan. Moniin yhteisvastuuarpa-
jaisiin otetaan mielellään vastaan 
erilaisia arpavoittoja kuten käsitöitä, 
lahjakortteja, tuotepaketteja ja mitä ta-
hansa mukavaa. Ota yhteys Sinikkaan, 
p. 562 1226 tai Seppo Tuomikoskeen, 
p. 0400 686 948.
Diakonissan vastaanoton ajanvaraus  
ma-ke-pe klo 9-10, p. 5621226.
Lähetystyö: Lähetyssihteeri vintillä 
(pappilan  piharakennus) maanan-
taisin klo 10-12. Tule tutustumaan, 
kutomaan, juomaan kahvit tai muuten 
vain juttelemaan.
Pyhäkoulutyö: Su 29.1. klo 15  pyhä-
koulu Koti-Pietilässä. Ti 31.1. klo 18 
pyhäkoulu Tupoksessa Kimpimäellä, 
Kotilehto 1B.
Perhekerhot ti 31.1. klo 9.30-11 srk-
talolla. Vauvajumppaa ohjaa Mari 
Vuorio. Tupoksen kerhoa ei tällä 
viikolla.
Nuoret: Isoiskoulutus ja jatkoisoiskou-
lutus to 2.2. klo 18.15-19.45. Koti-Pie-
tilässä. Lähde mukaan retkelle! Gospel-
tapahtuma Oulujoki tulvii Muhoksella 
la 18.2. Mukaan pääset ilmoittautu-
malla kirkkoherranvirastoon, p. 562 
1220 pe 10.2. mennessä. Hinta 5 euroa 
sisältää linja-autokuljetuksen ja liput 
tapahtumaan. Ilmoittautuneille tulee 
retkikirje. Matkaan lähdemme klo 15 ja 
palaamme takaisin Liminkaan klo 19. 
Lisätietoja Mirvalta, p. 040 5285736.
Partiotyö: Su 29.1. kirkkopalvelussa 
Karhut. Pe 3.2. Make päivystää par-
tiotoimistossa klo 14-16. Partiopai-
dat ovat saapuneet. Maksa 42 euroa 
partiotyön tuen tilille ja nouda omasi 
partiotoimistosta mahdollisimman 
pian. Klo 16 Ruoktulle aikovien par-
tiojohtajien ilmoittautuminen ja ko-
kous partiotoimistossa. Lippukunnan 
hallituksen kokous partiotoimistossa 
klo 18-20. 4.-5.2. laumanjohtajien vir-
kistyspäivät. Su 5.2. kirkkopalvelussa 
Ruusunmarjat. Ma 6.2. Kärppäkärä-
jät Kotikololla klo 18-19.30. Ke 8.2. 
Ruoktulle lähtijöiden vanhempainilta 
Kotikololla klo 18. Osallistuminen 
tärkeää. 
Rauhanyhdistys: Pe 27.1. klo 18.30 
kodinseurat Tuula ja Kalevi Nevalalla 
sekä Raija ja Pentti Kämäräisellä. La 
28.1. klo 18.30 raamattuluokka (7-8), 
klo 18.30 nuortenilta Sirpa ja Jarmo 
Lepistöllä. Su 29.1. klo 13 seurakun-
tapäivä ry:llä. Varttuneiden kerho ti 
31.1. klo 12 ry:llä.
Kastettu: Thomas Robert Henrikki 
Jarvis, Aatu Samuel Miettinen ja Senni 
Lyydia Vähäkangas. 

To 26.1. klo 10-11.30 
p e r h e ke r h o  s r k -
talossa. Klo 14-15.30 
luontokerho Luk-
karinkankaalla. 
Su 29.1. klo 10 messu 
kirkossa, Tölli, kolehti 
Euroopan kirkkojen kolmas eku-
meeninen yleiskokous Romaniassa v. 
2007, järjestelyjen tukemiseen, Kirk-
kohallitus. 
Ma 30.1. klo 10-11.30 perhekerho srk-
talossa. Klo 15 lasten raamattukerho 
Selkäinaholla, Honkatie 6. Klo 18 
raamattupiiri Eeronkedon Hellillä 
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Tyrnävällä, os. Joonaantie 4 c 4.
Ti 31.1. klo 10-11.30 3-vuotiaiden 
päiväkerho ja klo 12.30-14.30 4-
vuotiaiden päiväkerho Lukkarink-
ankaalla.
Ke 2.1. klo 10 5-vuotiaiden päiväkerho 
Lukkarinkankaalla .Klo 12 keskip-
äiväkerho srk-talossa, Luuk 2:22-33. 
Klo 14 hartaushetki Lumilyhdyssä. Klo 
14-16 kokkikerho Lukkarinkankaalla. 
Klo 18.30 kirkkokuoron harjoitukset 
srk-talossa.
To 2.2. klo 10-11.30 perhekerho 
srk-talossa. Klo 14 hartaushetki 
Alatemmeksen vanhainkodissa. Klo 
15.30 herännäisseurat Lumijoen 
pappilassa, mukana mm. Tuomo 
Ruuttunen ja Pasi Kurikka. Seurojen 
jälkeen Lumijoen paikallisosaston 
vuosikokous. Tervetuloa seuroihin! 
Klo 19 kirkkovaltuuston kokous srk-
talossa. Kokouksen asiana on päätös 
seurakuntaliitoksesta. 
Rauhanyhdistys: Pe 27.1 klo 19 
raamattuluokka Tanhualla. Su 29.1 
klo 12 pyhäkoulu I ja II Pikkarainen 
III Kämäräinen IV A Anttila klo 16.30 
hartaus Lumilyhdyssä Markku Kan-
gasniemi klo 18 seurat ry:llä, Markku 
Kangasniemi ja Kari Hirvasniemi. 
Päiväkerho ry:llä klo 17.30-19 I ti 31.1. 
II ke 1.2. III to 2.2.
Partio: Huom! Viikosta 5. alkaen 
Punatulkut ja Ketut kokoontuvat 
joka toinen viikko! Ti 31.1. Punat-
ulkut klo 17-18.30 ja Ketut ti 7.2. klo 
17-18.30 jne. Meri- ja Metsähanhet 
keskiviikkoisin klo 18-20 pappilan 
laavulla. Katajanmarjat maanantaisin 
klo 17.30 kololla. Mesimarjat tiistaisin 
klo 17.30 kololla. 
Kirkkoherranvirasto auki: ma, ke, 
pe klo 9-14. 
Yhteystietoja: virasto 387 172, ker-
hohuone 387 512, Markku Tölli 045 
6306073, Hilkka Haaraniemi 045 
6306081, Helena Ylilauri 045 6306082, 
seurakunnan nettisivut http://lumi-
joki.seurakunta.net

Su 29.1. klo 10 juma-
lanpalvelus kirkossa, 
lit. Heikkinen, saarna 
Kyllönen, kanttori Ka-
java. Kolehti Euroopan 
kirkkojen kolmannen 
ekumeenisen yleis-
kokouksen järjestelyjen tukemiseen 
Kirkkohallituksen kautta.
Ti 31.1. klo 11.30 Kylmälänkylän seu-
rakuntapiiri kappelissa, Jouni Heikki-
nen. Klo 14 hartaus Sinisiivessä. Klo 
17 aikuisten raamattupiiri srk-talon 
kappelihuoneessa, Pekkala.
Ke 1.2. ei keskipäivänkerhoa. Klo 14 
hartaus Toivola-kodissa. Klo 17.45 ru-
kouspiiri srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
To 2.2. klo 13 alkaen hartaus ja eh-
toollinen Jokirinteen palvelukodeissa. 
Klo 13 hartaus Päiväkeskuksessa. Klo 
19 lähetysilta Anja ja Raimo Hämäläi-
sellä, Vainiontie 4, Heikkinen.
Tulossa: Su 5.2. klo 18 keskiaikaista 
musiikkia srk-talossa. Esiintyy mm. 
lukion lauluryhmä, musiikkikoulun 
oppilaita ja opettajia, Johanna Kivihar-
ju, huilu, Sanna Moilanen, klarinetti. 
Ohjelmamaksun tuotto Yhteisvastuu-
keräykselle, joka alkaa 5.2. 
Kuorot: Ke 1.2. klo 17 lapsikuoron 
ja klo 18.30 kirkkokuoron harj. srk-
talossa.
Lapset/perheet: Perhekerhot tiistaisin 
klo 9.30-11.30 srk-talossa ja Päivä-
rinteen srk-salissa, keskiviikkoisin 
klo 13-15 nuoriso- ja voimailutalolla 
ja torstaisin klo 10-12 Laitasaaren 
rukoushuoneella. 
Varhaisnuoret: Kerhot alkaneet vii-
kolla 3. Tarkemmat tiedot kerhoista 
kotisivuiltamme tai Tuula Väänäseltä, 
p. 040 524 6534.
Nuoret: Pe 27.1. päivystys nuorisotoi-
mistolla klo 14-16, p. 533 1201. Nuor-
tenilta srk-talossa klo 18-19.30. La 28.1. 
yökahvila Valopilkku Nuokkarilla klo 
20-24. Nuorisotyönohjaajat Rainer 
Väänänen, p. 040 585 1057 ja Tuula 
Väänänen, p. 040 524 6534. 
Rippikoulut: Kesä III-rippikoulua la 
28.1. klo 10-14 Koortilassa ja su 29.1. 
klo 10 alkaen kirkossa sekä klo 12-14 
srk-talossa.
Partio: Laumat ja vartiot kokoontu-
vat seuraavasti: ma klo 18-19 Men-
ninkäiset, tyttölauma 7-10 v, ti klo 

18-19 Sudet, poikavartio 10-11 v, ke 
klo 18-19 Karhut ja Karhunpennut, 
tyttö- ja poikavartio 10-14 v, to klo 
18-19 Lohikäärmeet, poikalauma 7-9 
v, Banaanikärpäset eli vaeltajat ke klo 
19-20.30. Tiedustelut Riitalta puh. 040 
573 3315. Seurapeliyö Saunajärvellä 
Oulussa, lähtö yhteiskyydeillä pe 3.2. 
klo 18.30 srk-talolta.
Laitasaaren rukoushuone: Aamuru-
kous ma klo 6.30. Perhekerho torstaisin 
klo 10-12.
Rauhanyhdistys: Pe 27.1. klo 19 
raamattuluokka ja ompeluseurat ry:
llä. Su 29.1. klo 12 pyhäkoulut: kk 
M.Toljamo, Korivaara Myllyniemi, 
Pälli J. Pitkänen, Suokylä Karhumaa. 
Ma 30.1. klo 18 päiväkerho. Ti 31.1. 
klo 13 lauluseurakerho.
Laitasaaren rauhanyhdistys: Pe 27.1. 
klo 18.30 raamattuluokka ja klo 19 
ompeluseurat.
Kastettu: Leevi Olavi Aukusti Kylmä-
nen, Julia Tiia Tuulia Jääskö, Petrus 
Arvo Daniel Mehtälä.
Muhoksen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/muhos.

Seurakuntakerho to 
26.1. klo 11, Lahja 
Rautiola, Lauri Kotila. 
Tilaisuus alkaa arki-
lounaalla, 5 e.
Hartaustilaisuus 
Teppolassa to 26.1. 
klo 11.30, Tapio Kortesluoma.
Messu kirkossa su 29.1. klo 10, Vesa 
Äärelä, av Tapio Kortesluoma.
Pyhäkoulut klo 12 srk-talolla, Pitkä-
kankaan päiväkodilla (Joutsenosasto) 
ja Salonpään kerhotilassa.
Yhteisvastuukerääjille tiedotus ja 
infoilta pappilassa ti 31.1. klo 18.
Vanhempi-lapsi piiri ti 31.1. seura-
kuntatalolla klo 12.30.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
1.2. klo 13.30 Lauri Kotila.
Seurakuntakerho srk-talolla to 2.2. klo 
11, Tuomo Kangas ja Lahja Rautiola. 
Messu kirkossa su 5.2. klo 10. Kappalai-
nen Vesa Äärelän virkaan asettaminen. 
Lounas ja juhla srk-talolla.
Vapaaehtoistoiminnan koulutus 
pappilassa la 4.2. klo  8-16. Vaikeassa 
elämäntilanteessa olevan ihmisen koh-
taaminen ja tukeminen sekä auttaminen 
käytännössä ja siinä jaksaminen.
Herännäisseurat su 5.2. klo 18.30 
Kempeleessä Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa.
Salonpään ry:. Pe 27.1. klo 18.30 lau-
luseurat Riitta ja Reijo Koivukankaalla. 
Pe 3.2. klo 18.30 lauluseurat ja myyjäi-
set Johanna ja Rauno Kotajärvellä. Su 
5.2. klo 17 seurat Umpimähkässä.
Oulunsalon ry:n toimintaa: To 26.1. 
klo 14 seurat Salonkartanossa, Toivo 
Määttä. La 28.1. klo 12 seurat Teppo-
lassa, Toivo Määttä. Su 29.1. klo 12 raa-
mattuluokka, ryhmä 1, Juha Kortesoja, 

Etnoruoka onnistuu 
lihapullien tekijöiltä

Haukiputaalaiset 
innostuivat 
kokeilemaan 
uusia ruokalajeja. 
Pakkassäässä 
maistuivat tuliset 
turkkilaiset ruoat.

-Miksi linssit pitää huuhdella 
niin moneen kertaan? Käyttä-
vätkö turkkilaiset paljon val-
kosipulia? Saako bulguria ta-
vallisesta kaupasta?

Ravitsemusterapeutti, Tur-
kin siirtolaisten parissa lähe-
tystyötä tehnyt Ulla Mäkinen 
joutui vastaamaan monenlai-
siin kysymyksiin, kun Kellon 
seurakuntakodilla valmistettiin 
linssikeittoa ja vehnäsalaattia, 
kisiriä.

Haukiputaan seurakunnan 
etnoruokakurssi oli houkutellut 
kymmenkunta ruoanlaittajaa. 
Joukossa oli myös yksi mies.

Maija-Liisa Väänänen ei 
kokkaillut ensimmäistä kertaa 
etnoruokaa. Väänäset tutustui-
vat pojan vaihto-oppilasvuoden 

aikana Amerikassa asuvaan kii-
nalaiseen perheenisään, joka on 
kyläillyt myös Haukiputaalla ja 
opettanut Maija-Liisaa laittamaan 
oman maansa herkkuja.

-Työlästä, mutta ei ylivoi-
maisen vaikeaa, Maija-Liisa 
Väänänen kuvailee kiinalaisen 
aterian valmistamista.

Linssit olivat hänelle tut-
tuja, mutta kisiriin käytettävää 
rouhittua vehnää, bulguria, 
kokenut kokki ei ollut ennen 
maistanut.

Vaikka etnoruoka innostaa 
Maija-Liisa Väänästä, kotona 
syntyy useimmiten tuttuja 
ruokalajeja.

-Suomalainen mies haluaa 
suomalaista ruokaa, perheen 
ruoanlaittaja sanoo.

Karjalanpiirakan-
tekijälle sopii myös 

etnoruoka

Maija Rajanti ja Elsa Rissa-
nen ovat Maija-Liisa Väänäsen 
tavoin lähes ammattilaisia kau-
han pyörittämisessä.

Rajanti kertoo olevansa kylän 
ainoa karjalanpiirakantekijä 
– kunnon jauhopeukalo. Etno-
ruoan tekeminen ei sen sijaan 
ole hänelle tuttua.

-Haluan kuitenkin tutustua 
uusiin makuihin. Ulkomailla 
olen syönyt ihania aterioita.

Vaikkeivät Rajanti ja Rissanen 
ole tottuneita laittamaan vieraista 
ja hieman oudoista aineksista 
ruokaa, uuteen reseptiin tart-
tuminen ei pelota.

-Uskallusta on. Viime viikolla 
teimme patee-ruokia Marttojen 
kurssilla.

Kun linssikeitto ja kisir olivat 
valmiita, kurssilaiset asettuivat 
syömään kauniisti katetun pöy-
dän äärelle.

Lämmin linssikeitto maistui 
hyvältä kylmässä talvi-illassa.

-Oikein hyvä määrä minttua, 
kurssilaiset maiskuttelivat.

Seurakunnan etnoruokakurssi 
jatkuu Kellon seurakuntakodilla 
6.2. Silloin syödään japanilaista 
ruokaa. Sen valmistamista opet-
taa Japanissa lähetystyössä ollut 
Säde Pokka.

RIITTA HIRVONEN

Maija Rajanti ja Elsa Rissanen maistelivat linssi-
keittoa ja miettivät, kaipaako se lisää suolaa.  
Kun linssikeittoon saatiin tarpeeksi makua, Ulla 
Mäkinen pääsi tarjoilemaan sitä ja kisiriä etnoruo-
kakurssilaisille.
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To 2.2. lasten päiväkerhot normaa-
listi.
Pe 3.2. klo 11 seurakuntakerho seu-
rakuntakodissa.
Rauhanyhdistys: Pe 27.1. klo 19 om-
peluseurat ry:llä. Su 29.1. klo 19 rau-
hanyhdistyksen lähetysseurat Kestilän 
kirkossa, K. Luhtaniemi. Pe 3.2. klo 19 
ompeluseurat ry:llä.
Kuollut: Lilja Karoliina Rahikkala s. 
Kärkkäinen kirkonkylästä 87 v ja Väinö 
Yrttiaho kirkonkylästä 91 v.

Piippola 
Su 29.1. klo 12 messu 
kirkossa, Kopponen, 
Määttä. Kolehti Euroo-
pan kirkkojen kolmas 
ekumeeninen yleisko-
kous Romaniassa v 2007, järjestelyjen 
tukemiseen, Kirkkohallitus.
Ma 30.1. klo 11 veteraanikuoro, klo 
14.30 kirkkokuoro, klo 16.30 Leske-
länkerho, klo 19 rauhanyhdistyksen 
lähetysseurat srk-kodilla, Aimo Hie-
tamies, Kari Luhtaniemi.
Ti 31.1. klo 12 seurakuntakerho Väi-
nölässä, klo 15 tyttö- ja poikakerho 
srk-kodilla
Kuollut: Leskinen Veikko Olavi 52 v.

Pulkkila 
To 26.1. klo 10 perheker-
ho, klo 11 tyttökerho, 
klo 19 kirkkokuoro.
Pe 27.1. klo 18 nuor-
tenilta.
Su 29.1. klo 10 messu, 
jossa saarnaa Juhani Seppänen Raa-
mattuopistolta (Kopponen, Kyöstilä). 
Sen jälkeen kirkossa Raamattuopiston 
tilaisuus teemoilla Armo - unohdettu 
aarre ja Jumala odottaa, että voisi olla 
armollinen
Ma 30.1. klo 18 seurakuntatalolla 
raamattuhetki teemalla Armoa vai 
voimaa kristitty tarvitsee? Klo 19 
Minun armossani on sinulle kylliksi 
- iltatilaisuus, mukana Japanin lähetti 
Tapani Pokka, Juhani Seppänen ja 
Janne Kopponen
Ti 31.1. klo 18 seurakuntatalolla 
raamattuhetki Voiko armo korvata 
oikeuden? Tarjoiluväliaika, kirjapöytä 
ja klo 19 iltatilaisuus Armon lapset 
riemuitkaa - ylitse kaikkien rajojen! 
Mukana Timo Hakkarainen, Juhani 
Seppänen ja Pekka Kyöstilä
Ke 1.2. klo 12 seurakuntakerho.
To 2.2. klo 10 perhekerho.
Tulossa: Ke 8.2. omaishoitajat Kär-
sämäellä, kyselyt ja ilmoittautumiset 
Kirstille, p 040 5083 403. Teemapäivä: 
kuntoutus ja loma oman jaksamisen 
tukena.
Rauhanyhdistys: Pe 27.1. klo 19 raa-
mattuluokka ry:llä. Su 29.1. klo 11.30 
pyhäkoulu ry:llä, klo 19 seurat ry:llä. 
Ti 31.1. klo 19 rauhanyhdistyksen 
lähetysseurat ry:llä.
Kastettu: Jeremias Nikolai Toppila.

Pyhäntä
To 26.1. klo 11 ehtool-
lishartaus Nestorin tu-
vassa.
Kuorot seurakuntata-
lossa: veteraanikuoro klo 
12, lapsikuoro klo 15 ja 
kirkkokuoro klo 18.
La 28.1. päivärippikoulun rk-päivä 
klo 9–14.45 seurakuntatalossa. Kaikki 
mukaan.
Su 29.1. klo 12 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Kautto, Kinnunen.
Ma 30.1. perhekerho Pyhännällä klo 
11–13. 4 5-vuotiaiden päiväkerho-
laisten ja varhaisnuorten kerhoajoista 
tietoja Marjalta, p. 0407427 669.
Ke 1.2. klo 12 varttuneenväen kerho 
seurakuntatalolla. Klo 14 hartaus 
Kuurankukassa.

Kirkkoherranvirasto p. ja fax 0207 109 
860, avoinna ma, ke klo 9-12 ja pe klo 
9-13. Kirkkoherra Erkki Piri, p. 0207 
109 861, talouspäällikkö Tarmo Mylly-
koski, p. 0207 109 852, toimistosihteeri 
Eija Holappa mm. virkatodistukset, p. 
0207 109 867
Kestilän seurakuntatoimisto p. ja fax 
0207109 865 
Pulkkilan seurakuntatoimisto p. ja fax 
0207 109 850 
Pyhännän seurakuntatoimisto p. ja 
fax 0207 109 870, seurakuntatoimistot 
avoinna ma, ke ja pe klo 9-12.
Pe 27.1. klo 13 Siikalatvan seurakun-
nan työntekijöiden kokous Piippolan 
srk-kodilla.
Tulossa alueellinen Siionin virsien 
juhlasunnuntai 12.2. Kokkolan 
kaupungin kirkossa: Klo 10 messu, 
klo 13 kansan veisuut, klo 14.30 juh-
lakonsertti.
Naisten hengelliset päivät Kalajoen 
Kristillisellä Opistolla 10.-12.2. Päi-
ville voi osallistua myös osa-aikai-
sesti. Ilmoittautumiset ja lisätiedot, 
p. 4639200 

Kestilä
Päiväkerholaisten ja 
varhaisnuorten kerho-
ajoista tietoja Marjal-
ta, p 040 7427 669.
Su 29.1. klo 10 messu 
kirkossa, Leinonen, Kinnunen. Ko-
lehti Kirkkohallitukselle Euroopan 
kirkkojen yleiskokouksen järjestelyjen 
tukemiseen Romaniassa v. 2007.
Ti 31.1. klo 10.30–12.30 perhekerho 
kerhokodissa, Marja Numminen. Klo 
15.30–17 askartelukerho (0-2-lk) ja 
klo 17.30–19 sudarikerho (2-6-lk). Klo 
19 kirkkokuoro seurakuntakodissa.

Pudasjärvi

Paprikakuja 2 raamattuluokka, ryhmä 
2: Kylänpuoli ja Keskikylä; Heimo Tölli, 
Vihanneskuja 1 Karhuoja; Antti Kor-
keakoski, Visakoivunkuja 16. Klo 18 
seurat kirkossa, Pertti Lahtinen, Erkki 
Alasaarela. Ti 31.1. klo 19 lauluseuroja 
kodeissa: Kylänpuoli: Hannu Leino-
nen, Nauriskuja 6, Keskikylä: Sakari 
Kellokoski, Vookelinkuja 7, Karhuoja: 
Pertti Turtio, Karhuoja. To 2.2. klo 
18.30 sisarpiiri Umpimähkässä, aihe 
”Kokonaisvaltainen hyvinvointi”.
Kastetut: Mattila Ellen Aleksandra ja 
Hyry Reetta Tuulikki.

Tyrnävä

Siikalatva

Rantsila

Siikajoki

Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntako-
dissa su 29.1. klo 10, 
Kyllönen, Lantto, Jaak-
kola ja kirkkokuoro. 
Rippikoulusunnuntai, 
jumalanpalveluksen jälkeen kirkko-
kahvit ja tilaisuus rippikoululaisille ja 
vanhemmille.
Ehtoollisjumalanpalvelus Sarakylän 
kappelissa su 29.1. klo 10, Kukkurai-
nen, Piirainen.
Pyhäkoulu seurakuntakodissa su 
29.1. klo 12.
Kuorot: Lapsikuoro ke 1.2. klo 17, Vox 
Margarita ke 1.2. klo 18, kirkkokuoro 
to 26.1. klo 18 ja Sarakylän kuoro ke 
1.2. klo 18.30.
Lähetystyö: Kirpputori talkootuvassa 
ke 1.2. klo 10-14.
Perhekerho Puhoksen koululla ma 
30.1. klo 10-13 ja seurakuntakodissa 
ti 31.1. klo 10-13.
Varhaisnuorisotyö: Varkkari-Rönö 
(4.-6.-luokkalaisille) avoinna pe 27.1. 
klo 16.30-18 seurakuntatalolla.
Nuorisotyö: Iltakahvila Rönö avoinna 
pe 27.1. 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 käyntimerkinnät 
rippikoulukorttiinsa.
Isoskoulutuksen käynyt nuori tai 
varttuneempikin! Sinulla on mah-
dollisuus hakea leirityöhön talviloman 
rippikoululeireille (vk 10, 6.-10.3.). 
Vapaat hakemukset Riikalle tai Mar-
kolle viim. ma 6.2.
Rippikoulutyö:  Rippikoulusun-
nuntai su 29.1. klo 10-13 seurakun-
tatalolla. Rippikoulusunnuntai on 
tarkoitettu rippikoulunuorelle sekä 
hänen vanhemmilleen ja huoltajilleen. 
Tarkempi ohjelma on tullut kirjeessä. 
Rippikoulun talvitunnit srk-talolla 
klo 10-13.30: La 4.2. (A+B-ryhmä), 
la 11.2. (C+D-ryhmä) ja la 18.2. 
(E+muut-ryhmä). 
Rauhanyhdistys: Lauluseurat rau-
hanyhdistyksellä su 29.1. klo 17 ja pe 

3.2. klo 19. Raamattuluokka Saraky-
lässä Iivari Jurmulla pe 27.1. klo 19 
ja lauluseurat Anssi Nurmelalla su 
29.1. klo 19.
Haudattu: Rauha Sofia Hietala 90 v ja 
Hilma Valpuri Pohjanvesi 87 v.
Vihitty: Petri Mikael Holappa ja He-
lena Päivikki Paukkeri.
Kastettu: Joonas Johannes Muranen.
Kirkkoherranvirasto avoinna maa-
nantaista perjantaihin klo 9-14, p. 
882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi@evl.fi 
työntekijät:etunimi.sukunimi@evl.fi 
Seurakunnan kirkolliset jo maanan-
taisin nettisivuilla:www.pudasjarvi.
fi/seurakunta. 

Su 29.1. klo 10 sana-
jumalanpalvelus seu-
rakuntatalolla, Aronen 
ja Leinonen. Kolehti: 
Euroopan kirkkojen 
kolmas ekumeeninen 
yleiskokous Romani-
assa v. 2007, järjestelyjen tukemiseen, 
Kirkkohallitus. Jumalanpalveluksen 
jälkeen lähetyskahvit ja raamattupiiri 
seurakuntatalolla.
To 2.2. klo 18.30 herättäjän seurat 
Anita ja Jari Ojalla, Tuomo Ruuttunen 
ja Hannu Lauriala. 
La 4.2. klo 9-12 rippikoulua Nup-
pulassa.
Su 5.2. klo 10 sanajumalanpalvelus 
seurakuntatalolla. Jumalanpalveluksen 
jälkeen yhteisvastuukeräyksen aloi-
tustilaisuus seurakuntatalolla. Vanhat 
ja uudet kerääjät tervetuloa! Klo 18.30 
raamattupiiri Liisa ja Ilkka Lehdolla. 
Alueellinen Siionin virsien juhlasun-
nuntai 12.2. Kokkolan kaupungin 
kirkossa: klo 10 Messu; klo 13 Kansan 
Veisuut; klo 14.30 Juhlakonsertti. 
Väliajoilla saatavana ruokaa ja kahvia 
srk-keskuksessa. 
Kuorot: To 26.11. klo 14 Hovin Stellat 
Hovin koululla ja klo 19 Rantsilan 
laulu seurakuntatalolla. Ke 1.2. klo 11 
veteraanikuoro, klo 13 Pienet Stellat 
ja klo 15 Isot Stellat seurakuntatalolla. 
To 2.2. klo 19 Rantsilan Laulu seura-
kuntatalolla.
Kerhotoiminta: Ma klo 10–12.30 per-
hekerho Pallerot seurakuntatalolla ja 
klo 14-16 Hovin kerho kouluikäisille. 
Ti 10-11.30 Hovin kerho 3-5 vuotiaille, 
klo 13.15-15 Sipolan kerho kouluikäi-
sille ja klo 16-18 Tyttökerho Nuppulas-
sa. Ke klo 10-12 kirkonkylän kerho 3-5 
vuotiaille Nuppulassa ja klo 14.15-16 
Mankilan kerho kouluikäisille. 
Rauhanyhdistys: Pe 27.1. klo 19 ompe-
luseurat ry:llä. Su 29.1. klo 12.30 seurat 
ry:llä. Ma 30.1. klo 19 sisarilta nyyttäreinä 
Ella ja Jukka Näsäsellä Temmeksellä.
Kuollut: Antti Eelis Näsänen, 57 v.

Su 29.1. alkaen klo 10 
vietetään yhteisvas-
tuukirkkopyhää 2006 
ja Siikajoen seurakun-
nan rippikoululaisten 
konfirmaatiotilaisuus 
Siikajoen kirkossa. Yhteisvastuu-
listojen jako tapahtuu konfirmaatioti-
laisuuden jälkeen kirkossa. Listoja on 
saatavana myös myöhemmin kanttori 
Yrjö Nissiseltä. Yhteisvastuukeräyksen 
ja konfirmaatiojuhlan juhlakahvit 
kirkossa. Olette kaikki rippikoulu-
laisten vanhemmat, isovanhemmat, 
sukulaiset, ystävät ja kummit terve-
tulleita yhteiseen konfirmaatiojuhlaan 
ja yhteisvastuukeräyksen 2006 aloitus 
tilaisuuteen.
Ma 30.1. klo 18 naistenpiiri srk-
talolla.
Ti 31.1. klo 13 virsihetki Puistolassa ja 
klo 18 seurakuntakuoro srk-talolla.
Ke 1.2. klo 9-9.45 Gumeruksen 
alakoulun koululaiskinkerit ja klo 
10-10.45 Gumeruksen yläkoulun 
koululaiskinkerit Komppalinnassa. 
Aiheena lähetys- ja diakonia. Virret 485 
ja 486. Klo 13 diakonia- ja lähetyspiiri 
srk-talolla.
Rauhanyhdistyksen toiminta: To 26.1. 
klo 17.30 päiväkerho ry:llä. Pe 27.1 klo 
18.30 ompeluseurat ry:llä. Su 29.1. klo 
12 pyhäkoulut Jari Kiviniemellä ja 
Timo Savikoskella sekä klo 18 seurat 
ry:llä. Ke 2.1. klo 18.30 ompeluseurat 
Pauli Toppilalla. To 2.2. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä.
Kirkkoherranvirasto avoinna: Ma klo 
12-17 ke ja pe klo 9-12.
Siikajoen seurakunnan kotisivu: www.
siikajoenseurakunta.fi

To 26.1. klo 11.30 
Murto-Juurussuon 
diakoniapiiri Marjut 
ja Taisto Lipposella, 
Matintie 4 A 2 ja klo 14 
hartaus Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Pe 27.1. klo 11 Eläkelii-
ton kerho Temmeksen 
srk-talolla.
Su 29.1. klo 10 mes-
su Tyrnävän kirkossa, 
Ikonen. Oulun seu-
rakuntien näkövammaisten kirkko-
pyhä. Klo 12 sanajumalanpalvelus 
Temmeksen kirkossa, Isokääntä. 
Kolehti Euroopan kirkkojen kolmas 
ekumeeninen yleiskokous Romani-
assa v. 2007, järjestelyjen tukemiseen, 
Kirkkohallitus.
Ti 31.1. klo 12.45 seurakuntakerho 
Tyrnävän srk-talolla.
Ke 1.2. klo 13 hartaus Peltolan palve-
lukeskuksessa.
To 2.2. klo 11.30 Markkuu-Ängesle-
vän diakoniapiiri Anna Laukastolla, 
Valiontie 7 B 4.
Vuoden 2006 Yhteisvastuukeräyksen 
teema on Ihmisarvoinen vanhuus. 
Seurakuntamme keräysjohtajana toi-
mii Erkki Tölli. Keräystä toteuttamaan 
tarvitaan entisiä ja uusia listakerääjiä. 
Mikäli sinulla on aikaa tällaiseen tärke-
ään palvelutehtävään, soittele Riitalle, 
p. 044 737 2630.
Kuorot: Ke 1.2. lapsikuoro klo 17 ja 
kirkkokuoro klo 19 Tyrnävän srk-
talolla.
Nuoret: Nuortenilta pe 27.1. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla. Isoskoulutus la 
28.1. klo 12 Tyrnävän srk-talolla.
Tulossa: Su 5.2. klo 16 sanajumalan-
palvelus Tyrnävän kirkossa. Lasten ja 
vanhusten kirkkopyhä sekä Yhteisvas-
tuukeräyksen aloitus. Kirkkokahvi ja 
pyhän muu ohjelma srk-talolla.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: To 26.1. klo 
19 lauluseurat Toivo Snellmanilla. Pe 
27.1. klo 19 nuortenilta Ojalassa. Su 
29.1. klo 16 seurat ry:llä, Paavo Ahola. 
Ke 1.2. klo 12 Keskiviikkokerho ry:llä. 
Murto: Pe 27.1. klo 19 lauluseurat Hau-
rulla. La 28.1. klo 19 raamattuluokka 
ry:llä. Su 29.1. klo 12 pyhäkoulu Mar-
jasella, Rahkolla, Hannilalla ja Virpillä 
sekä klo 16 seurat ry:llä.
Avioliittoon vihitty: Heikki Tapani 
Tölli ja Riina Heidi Marita Laurila 
(Karjasilta evl).
Kastettu: Sofia Iida Katariina Pohjola, 
Niklas Frans Artturi Tanhua.

Tulossa: Kynttilänpäivä 5.2. klo 12 
messu kirkossa, Leinonen, Kyöstilä. 
Yhteisvastuukeräys toteutetaan pre-
sidentin avauspuheen jälkeen. Aihe: 
Ihmisarvoinen vanhuus.
Ke 8.2. omaishoitajat Kärsämäellä, 
ilmoittautumiset 2.2. mennessä En-
nalle, p. 0207 109 874. Teemapäivä: 
kuntoutus ja loma oman jaksamisen 
tukena.
Rauhanyhdistys: La 28.1. klo 19 kodin 
ilta ry:llä, Matti Taskila aiheesta  Uskon 
kuuliaisuus. Ke 1.2. klo 18.30 lauluseu-
rat Marja-Leena ja Markku Tuulella. Su 
5.2. pyhäkoulut klo 11 M. Mustosella, 
H. Korsulaisella ja S. Yrjänällä sekä 
seurat klo 16 ry:llä, Aimo Karhumaa 
ja Matti Lahti.
Raha-automaattiyhdistyksen tuella 
Pyhännän Vanhustentaloyhdistys 
tiedottaa: Ma keppikerho klo 12–14, 
ti kerhot Palvelukeskus Nestorissa klo 
10–14, to vakkakerho Nestorissa klo 
9.30–13, pe ruskakerho Tavaskengällä 
Op:n tiloissa klo 9.45–12.15.
Kastettu: Nadia Astrid Pickett.

Sururyhmä alkaa 
Haukiputaalla

Sururyhmä alkaa Haukiputaan seurakuntakes-
kuksessa keskiviikkona 15.2. kello 18. Ryhmä 
kokoontuu kuusi kertaa kevään aikana.

Sururyhmä tarjoaa läheisensä menettä-
neille mahdollisuuden käsitellä asiaa yh-
dessä toisten samassa elämäntilanmteessa 
olevien kanssa. Ryhmän vetäjinä toimivat 
pastori Arto Nevala ja diakonissa Helena 
Seppänen. Ilmoittautumiset Helena Sep-
päselle, p. 040 5819 316.

Siikalatvan valtuutetut
Siikalatvan uuden seurakunnan kirkkovaltuuston jäse-
niksi vuosiksi 2006 - 2010 on valittu seuraavat henkilöt. 
Lyhennykset nimien perässä tarkoittavat Kestilää, Piip-
polaa, Pulkkilaa ja Pyhäntää.

Rasinkangas Arto KE, Puurunen Elvi KE, Hakkarainen 
Timo PU, Tissari Seppo PY, Nissinen Leena PY, Ylikoski 
Ritva PU, Kärki Sinikka PU, Hyytinen Johannes PI, Kär-
kölä Liisa PU, Hyvönen Lilja PI, Kylmäaho Kaisu KE, Ui-
monen Matti PY, Pikkarainen Arto KE, Kauranen Erkki 
PI, Leiviskä Irma PY, Alasalmi Tapani KE, Särkelä Matti 
PI, Myllykoski Matti PU ja Jarva Pirkko PU.
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Ristiin rastiin -juttusarjassa 
seurakunnan työntekijät 
kommentoivat omasta 
näkökulmastaan toista 

työalaa. Ensimmäisessä osassa 
kanttori pohti papin työtä. 

Toisessa osassa talousjohtaja 
Maria Satalahti kertoilee 

näkemyksiään seurakunnan 
nuorisotyönohjaajan työstä. 

R I S T I I N RASTIIN

L U K E M I S TA

S iinä on vaaransa, jos seu-
rakunnassa on oikein läm-
min ja mukava nuorisotyön-

ohjaaja.
- Osaltaan hyvät kokemukset 

nuorisotyönohjaajista ovat vai-
kuttaneet siihen, että  olen tässä 
työssä, hymyilee Haukiputaan 
seurakunnan talousjohtaja Maria 
Satalahti.

- Varokaa vain ohjukset! Joku 
tämän päivän nuoristanne voi ol-
la huomispäivän hirmuinen kirs-
tunvartija.

Maria Satalahti tuli mukaan seu-
rakunnan nuorten toimintaan heti 
rippikoulun jälkeen. Hän toimi 
isosena ja kerhonohjaajana. Opin-
not lukion jälkeen veivät kuitenkin 
Vaasan yliopistoon kauppatieteitä 
lukemaan. Valmistuttuaan mais-
teriksi hän teki muutamia lyhyitä 

työsuhteita kunnes tuli valituksi 
kotiseurakuntansa talouspäälli-
köksi vuonna 1997. Myöhemmin 
virkanimike muutettiin talous-
johtajaksi.

- Nuorisotyönohjaajat tuovat 
työyhteisöön sellaista väriä ja elä-
mää, jota saa vain elämällä nuorten 
kanssa. Kun itse aikansa seurustelee 
papereiden kanssa, voi tietyn reip-
pauden kadottaa, hän miettii.

No mikä
ettei…

Maria Satalahti ei pidä aivan 
mahdottomana, että olisi itsekin 
hakeutunut nuorisotyöhön. Edes 
ajatus kolmesta kesäisestä leirivii-
kosta ei saa häntä irvistämään.

- Ei toki. Olen silti oikein tyyty-
väinen nykyiseen työhöni. Seura-
kunnassa tarvitaan ihmisiä moniin 
tehtäviin.

Hyvä nuorisotyönohjaaja on 
Satalahden mukaan itsensä kans-
sa sovussa oleva ihminen. Hän on 
lämmin ja helposti lähestyttävä, 
silti myös jämäkkä.

- Minusta he ovat sellaisia, Maria 
Satalahti sanoo.

- Itse asiassa näistä ominaisuuk-
sista olisi hyötyä myös taloushallin-
non töissä. Ehkä ammateissa onkin 
enemmän yhteistä, kuin pinnalta 

katsoen arvaisi.
Talousjohtaja uskoo, että nuo-

risotyönohjaajan työn tekee vaa-
tivaksi esimerkiksi  se, että rippi-
koulunuoret ovat hyvin erilaisissa 
kehitysvaiheissa, vaikka ovatkin 
samanikäisiä.

- Nuorisotyönohjaajan täytyy 
osata olla heille kaikille aikuisen 
malli. Se on vaativaa.

Työmäärä
rannaton

Maria Satalahti toivoo, että nuo-
risotyöntekijät osaisivat säästää it-
seään ja rajata työmääräänsä.

- Tällaisessa seurakunnassa, jossa 
kasvavia lapsia ja nuoria on paljon, 
työmäärä on rannaton. Toivon, että 
nuorisotyöntekijät myös rohkeasti 
raivaavat vapaa-aikaa itselleen ja 
perheelleen.

Hän pitääkin nuorisotyönohjaajan 
työnkuvan hankalimpana puolena 
epämääräisiä työaikoja. Liikkeellä 
on oltava usein aamusta ja taas 
uudelleen illasta. Eikä välttämättä 
päivälläkään ehdi vapaalle.

Maria Satalahti ei yhdy väittee-
seen, jonka mukaan nuorisotyön-
ohjaajia ei arvosteta.

- Minä arvostan nuorisotyön-
ohjaajien työtä suuresti ja minun 
havaintoni mukaan koko työyhtei-

sö arvostaa. Nuorisotyö on myös 
yksi painopistealue seurakunnas-
sa ja koitamme pitää huolta, että 
heidän tilansa ja resurssinsa ovat 
kunnossa.

Joulun alla eräs nuorisotyönoh-

Varokaa ohjukset, 
joku nuoristanne voi päätyä seurakuntaan kirstunvartijaksi

Viihdyn itsekin luonnossa, ja perheen kanssa teemme metsään pieniä 
retkiä, talousjohtaja Maria Satalahti kertoo. Nuoristyönohjaajan työ ei 
tunnu siinäkään mielessä vieraalta.

jaajista opasti Haukiputaan seura-
kunnan työporukkaa askartelun 
saloihin. 

- Sekin oli avartava kokemus.

SATU KREIVI-PALOSAARI
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Murha seurakunnassa
jouKo räty: punertaa marjat piHlajain. 

romaani riKoKsesta. Perussanoma Oy 2005, 195s. 
 

Turun keskusrekisterin johtaja Jouko Räty tunnetaan kollegoiden 
keskuudessa virka-ansioidensa lisäksi pohdiskeluistaan ja rikkaas-
ta kielenkäytöstään. Joukon kuunteleminen tuo aina mukaan ki-
helmöivää jännitystä, kun hän johdattaa kuulijoitaan johonkin 
tavoittelemaansa päämäärään.

Rikas kieli ei ole pahitteeksi myöskään kirjailijalle, ei edes ri-
kosromaanin tekijälle. Jouko Rädyn rikosromaanissa kuulija py-
syy hereillä sekä mielenkiintoisesti etenevän juonen, lämpimien 
henkilökuvausten että värikkään kielen ansiosta. Seurakuntaan 
saapunut uusi pappi saa surmansa seurakunnan virastotalossa, 
ja rekisterinjohtaja Ahola alkaa epäillä, että kyseessä on harkittu 
murha.

Kirja on samalla ikkuna seurakunnan “sisäpiireihin”. Räty on 
sijoittanut tapahtumat Joensuuhun, ja siellä erityisesti seurakun-
nan keskusrekisteriin. Mukavalla tavalla romaanissa tulevat esille 
seurakunnan monet työmuodot ja eri työntekijäryhmät. Keskeiset 
henkilöt kuvataan lämpimällä ja syvällisellä tavalla, kukin hahmo 
alkaa elää lukijan mielessä aitona ihmisenä. Omalle erityisalalleen 
vihkiytyneenä Jouko Räty onnistuu luontevasti tuomaan esille 
myös keskusrekisterin toimintaan liittyviä ongelmia, kuten vaik-
kapa tietosuojalain asettamat rajoitukset. 

Vaikka kyseessä onkin rikosromaani, sen kerronta ja kuvaus 
on niin lämmintä, että lukijalle jää hyvä mieli. Räty on aiemmin 
ehtinyt jo kirjoittaa nuorten kirjoja sekä yhden dekkarin. Toivoa 
sopii, että häneltä liikenee jatkossakin aikaa kirjailijan työlle.

VEIJO KOIVULA

Salaisuudet eivät 
halua, että niitä 

tuijotetaan
jalonen, riitta & louHi, Kristiina: 

minä, äiti ja tunturiHärKKi. Tammi 2005

Parivaljakon edellinen kirja ”Tyttö ja naakkapuu” voitti viime 
vuonna Finlandia junior-palkinnon. Tämä kirja on jatko-osa. Ta-
rinasta tulee trilogia, kun ensi vuonna ilmestyy parivaljakon kol-
mas kirja ”Revontuulenlumi”.

Minä, äiti ja tunturihärkki kertoo tytön ja äidin matkasta kauas 
pohjoiseen, Pohjois-Norjaan, jäämeren rannalle. He ovat viemäs-
sä tunturihärkkiä takaisin kotiseudulleen, kuten äiti oli luvannut: 
”Tunturihärkki viedään takaisin kotiin, äiti sanoi. Ensin se pääsi 
äidin keräämän Kasviston paksusta pinkasta lasin alle ja tauluksi 
olohuoneen seinälle. Nyt se pääsee Norjaan omalle tunturilleen, 
josta äiti sen lapsena otti. Äiti oli luvannut kasville, että jonakin 
päivänä se pääsee takaisin”.

Tarina jatkuu tytön monologina, havaintojen tekemisenä ja uu-
sien asioiden ihmettelynä. Tällä kertaa keskitytään äitiin ja hänen 
maailmaansa, matkana lapsuuteen, muistoihin. Äiti on tytölle 
salaisuus. Tytöstäkin paljastuu uusia asioita.

Riitta Jalonen ei tarinoi holtittomasti, vaan tarkasti keskittyen. 
Kristiina Louhi antaa ajatuksille kuvan, maiseman, kirkkaan vä-
rimaailman (keltainen sadetakki), sanojen väri määrittää kuvan. 
Sana ja kuva ovat yhdistyneenä kaunis, koskettava elämys, ker-
rassaan vastustamaton eeppinen tarina.

JUHA VäHäKANgAS
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sanan aika

on neljäs sunnuntai loppiaisesta. Sen aihe on Jeesus auttaa hädässä. 
Sanoma kehottaa meitä jättäytymään kaikessa Jeesuksen varaan. 
Hän auttaa meitä sisäisessä ja ulkonaisessa hädässä. Luonnonvoi-
matkin ovat Jeesukselle alamaisia. Ihminen on kaikessa riippuvai-
nen hänestä. Usko häneen, joka tyynnytti myrskyn ja pelasti Pieta-
rin hukkumasta, voittaa toivottomuuden ja antaa uutta luottamusta.  
Päivän psalmi on Ps. 107: 1-2, 23-31, 1. Lukukappale 1.Kun. 17: 1-6, 
2.lukukappale Hepr. 11: 23-27, evankeliumi Joh. 6: 16-21.

ensi sunnuntai

Rakas Jeesus,

kävelethän sinä  elämäni aalloilla

silloinkin kun ne näyttävät

talonkorkuisilta. 

Sanot hermostuneelle:

”Minä se olen.”

Ja kannat kainalossa turvaan.

Esirukouksen aloittanut pikkuveli piti tukevasti 

kättään isän kädessä sytyttäessään kynttilän. 

Isä lauloi hänelle enkelilaulun ja yllättäen 

kirkkokansa yhtyi siihen. Sielumme silmillä 

katsoimme kaikki yhdessä taivaamme kirkkauteen 

siirtynyttä äitiä ja pikkusiskoa.

HyMyN TAKAA, LILJA KINNUNEN-RIIPINEN
SUOMEN LäHETySSEURA

Esimerkiksi raivonpuuska tai itku on onniteltava 

asia, koska ne kertovat surutyön ahkeroivan eikä 

laiskottelevan.

SUNTION KäSIKIRJA,  TOIM. ANTTI HEINOLA, KIRJAPAJA

Myrskyä

Olin hädin tuskin kouluikäinen, kun menimme sukulaisten mökille saa-

reen. Pieni perämoottori säksätti ja työnsi venettä eteenpäin isolla järvellä. 

Niemen jälkeen tuuli iski pieneen purteemme. 

Aikuisetkin tarrautuivat heittelehtivän veneen laitaan. Vähitellen pää-

simme saaren suojiin. Itse taisin hakea turvaa äidin kyljestä ja muistella 

iltarukouksen sanoja. 

Tämän pyhän evankeliumissa opetuslapset joutuivat Gennesaretin-järven 

hornankattilassa pimeän ja myrskyn armoille. Eivät he olleet vesillä mitään 

noviiseja vaan kalastajia ja kokeneita kulkijoita. He pelkäsivät ja kunnioit-

tivat myrskyä, mutta Jeesuksen näkeminen myrskyn keskellä hätkähdytti. 

Evankelistat kertovat asiaa niin uskottavasti, että rantakivillä kävelystä ei voi 

puhua. Viesti on selvä: Myrsky ja pimeyskään eivät estä Jumalan Poikaa.

Jeesus rauhoitti heidät ja sanoi: ”Minä tässä, älkää pelätkö.” Ja samassa 

oltiinkin jo rannassa.  Vapahtaja oli kaiken inhimillisen yläpuolella ja samalla 

niin lähellä opetuslasten hätää.

Ihmisen pienuus on luonnon armoilla vapisuttavaa. Elämäkin heittelee 

välillä arvaamatta. Paljon me hallitsemme, mutta emme luontoa, emme 

lopulta elämääkään. Monelta on ranta jäänyt matkallaan näkemättä. Ran-

nikkoseudun pelastuneet kalastajat ovat usein lahjoittaneet kotikirkkoonsa 

purjeveneen, joka on esillä muistuttamassa Jumalan johdatuksesta elämän 

myrskyissä. 

Myrskyn kourissa pelottaa. Elämän kuohuissa ei näe valoa. Johanneksen 

evankeliumissa myrskyssä kamppailevat opetuslapset saivat avun siitä, kun 

Jeesus tuli lähelle ja puhui rauhoittavasti. Ei hän ehtinyt edes veneeseen. 

Riitti, kun tuli lähelle. Ranta alkoi näkyä. 

Elämän pimeässä ja myrskyssä Vapahtaja tulee hätääntyneen lähelle ja 

sanoo: ”Minä se olen, älä pelkää, reitti löytyy, vaikka et sitä itse näe.”

ESA LöyTöMäKI

SA
TU

 K
RE

IV
I-

PA
LO

SA
AR

I
SA

TU
 K

RE
IV

I-
PA

LO
SA

AR
I



15

NETTIPAPPI
Keskustelukumppanisi, kun haluat 
kysyä tai pohtia jotain elämääsi 
liittyvää asiaa. Voit myös kysyä 
käytännön seurakuntaelämään
kohdistuvia kysymyksiä.

Kysy osoitteessa:

www.nettirt.net

y H d I S T y K S E T

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

S E U R A K U N N AT

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

O P I S K E L I J A M E N O T

Pyhän Luukkaan kappeli, 
Yliopistokatu 7: Su 29.1. klo 
10 messu. Su 29.1. klo 15 Holy 
Communion. Ma 30.1. klo 19 
hiljaisuuden ilta. Ke 1.2. klo 
7.45 aamurukous. Öbergin 
talo, Kirkkokatu 5: Ti 31.1. klo 
18 talvitiistai. Tuomiokirkko: 
La 28.1. klo 18 tuomasmessu. 
Karjasillan kirkko, Nokelantie 
39: Ke 25.1. klo 18.30 miesten 
raamattupiiri. Tuiran kirkko, 
Myllytie 5:  Pe 27.1. klo 19 
Crossroads. Su 29.1. klo 18 
messu. Ti 31.1. klo 18.30 ison 
kirjan ilta. Ke 1.2. klo 20 viik-
komessu.

JAKELUHäIRIöT / JAKELUKIELLOT
SUOMEN KIRKKO-MEdIAT Oy ASIAKASPALVELU

PUH. (09) 4155 2294

Suomalaiset luottavat kirk-
koon nyt enemmän kuin 
kertaakaan neljännesvuosi-
sataan. Kirkkoon luottavi-
en suomalaisten osuus oli 
vuonna 2005 ennätykselli-
set 63 prosenttia.

- Tulos on erittäin roh-
kaiseva signaali, mittaahan 
se koko kansan näkemystä. 
Esimerkiksi kirkosta eroa-
misesta kertovat luvut pal-
jastavat vain 0,6 prosentin 
mielipiteen, toteaa Kirkon 
tutkimuskeskuksen johtaja 
Kimmo Kääriäinen.

Viidessä vuodessa kirkkoon 
luottavien osuus on kasvanut 
kuusi prosenttiyksikköä. Kasvu 
on ollut huomattavaa, kun 
lähtöpisteeksi otetaan vuosi 
1990, jolloin vain kolmasosa 
kansasta sanoi luottavansa 
kirkkoon.

- Yleensä talouskasvun ja 
kovien arvojen aikana myös 
kirkkomyönteisyys vähenee. 
Nyt on yllättäen käynyt toi-
sin päin, kirkkoon luotetaan 
entistä enemmän.

Kääriäinen uskoo, että 
kirkon profiloituminen ni-

TUTKIJAKIN yLLäTTyI MyöNTEISESTä TULOKSESTA
TALOUSKASVUN JA KOVIEN ARVOJEN AIKANA

Kansa luottaa kirkkoon
menomaan heikompiosais-
ten auttajana on vaikuttanut 
tulokseen. 

- Seurakunnissa tehtävä 
perustyö, esimerkiksi toi-
mitukset ja diakonia,  tuo 
jatkuvasti hyvää palautetta, 
hän kertoo.

Päteviä vastauksia
monenlaisiin 

ongelmiin

Suomalaiset kokevat kirkon 
antavan aiempaa paremmin 
päteviä vastauksia ihmisten 
ongelmiin. Vajaa puolet 
suomalaisista katsoo, että 
kirkko antaa vastauksia ih-
misen moraalisiin ongelmiin 
ja tarpeisiin, perhe-elämän 
ongelmiin, sekä nykypäivän 
sosiaalisiin ongelmiin. 

Vuoteen 2000 verrattuna 
muutokset ovat noin kym-
menen prosenttiyksikköä 
ylöspäin. Yhtä korkealla luvut 
ovat viimeksi olleet 1980-lu-
vun alussa.

World Values -tutkimuk-
sen mukaan kolme neljästä 

Viikon kysymys

Oletko jo huomannut 
päivän pitenemisen?

Vastaa Rauhan Tervehdyksen
verkkojulkaisussa

www.nettirt.net

T ä M ä  V I R S I

 (LEENA IMPIö 1984, VIRSIKIRJAAN 1986, 
TOISINTO SORTAVALASTA) 

Lastenohjaaja Eija Koivuluoma Pudasjärveltä mai-
nitsee kaikkein rakkaimmaksi  virrekseen virren 
464: Kun oksat vihannoivat.
- Viisi vuotta sitten kun isäni kuoli, lauloin virren 
viimeistä säkeistöä  hänelle: Jää lähellemme Jeesus/
jää kaikkiin vaiheisiin/myös luopumiseen lähtöön/su-
ruihin suurimpaan.
- Pidän virrestä muutenkin, koska se korostaa per-
hettä ja muistuttaa, että toisten kanssa yhteen on 
luotu ihminen. Virsi käy hienosti läpi koko elä-
mänkaaren.

Tällä palstalla lukijat saavat 
kertoa lempivirsistään.

suomalaisesta 
katsoo kirkon 
antavan päte-
viä vastauksia 
myös hengelli-
siin ongelmiin 
ja tarpeisiin. 
Vuonna 1993 
näin ajatteli 
vain reilu kol-
mannes suo-
malaisista.

- Vaikka 
suomalaisten 
uskonnolli-
suus on viime 
vuosikymme-
ninä enene-
vässä määrin 
yksityistynyt ja irtautunut 
uskonnollisista auktoritee-
teista, kirkon koetaan tar-
joavan päteviä vastauksia 
uskonnollisiin kysymyksiin, 
sanoo Kääriäinen.

Kansainvälinen World 
Values -arvokartoitus on 
hiljattain toteutettu yhteensä 
80 maassa. Suomen aineisto 
kerättiin  syys–lokakuussa 
2005. Tutkimuksessa haas-
tateltiin yli tuhatta suoma-

laista. Vastaava tutkimus 
tehdään joka viides vuosi, ja 
se tarjoaa vertailuaineistoa 
vuodesta 1980 lähtien. Ensi 
kesänä World Values -tut-
kimuksesta ilmestyy Kirkon 
tutkimuskeskukselta laajempi 
julkaisu, jossa tarkastellaan 
eri elämänalueita koskevien 
arvojen muutoksia.

KT/ SATU KREIVI-PALOSAARI
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M U U T  S E U R A K U N N AT

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

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

LAKIASIAT
KALLE PYRHÖNEN KY

Varatuomari Kalle Pyrhönen
Rautatienkatu 9, 90100 OULU

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

- perunkirjoitukset - perinnönjaot - testamentit - oikeudenkäynnit

§ §

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

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

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit, 
myös maksuttomat oikeudenkäynnit

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

Vaihda
takuuikkunat!
MYÖS RAHOITUKSELLA!

puh. 020 7690 114

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille. 

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

SIURUANTIE 347 93100 PUDASJÄRVI

HAUTAKIVET- L ISÄKAIVERRUKSET

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

LEIKKAA

TALTEEN!

OULUN SIIVOUSPALVELUOULUN SIIVOUSPALVELU
Valikoimaamme kuuluvat muun muassa:

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

Tutustu palveluihimme nettisivuillamme tai
soita!

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

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


