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Vapaaehtoistyöhön 
tarttuminen tehtävä helpoksi.

Sivu 3.

Oulun keskusrekisteri 
toivottaa tervetulleeksi, 
hyvästelee ja onnittelee.

Sivu 7.

Anu Saari valitsi 
Maa on niin kaunis -virren.
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Hän ei odota kuolemaa, hän odottaa lohdutusta. Sivu 14.

Vanhus 
tarvitsee 
apuasi.

Sivut 8-9.



2

muut lehdet

Vastarannan Kiiski

2.
 h

el
m

ik
uu

ta
 2

00
6

Kirkon suuri rahankeräyskampanja, Yhteis-
vastuukeräys, alkaa ensi sunnuntaina. Vaikka 
keräyksen järjestäminen ei ole pakollinen, 
Suomessa ei liene ainoatakaan seurakuntaa, 
joka ei panostaisi siihen voimiaan.

Kyseessä on ponnistus, joka vaatii suun-
nittelutaitoa, organisointikykyä sekä voimia 
ja kestävyyttä suurelta joukolta ihmisiä, 
joiden vastuulle keräyksen onnistuminen 
on annettu. Seurakuntien työntekijöiden 
avuksi lasketaan tänäkin vuonna saatavan 
noin 40 000 talkoolaista toteuttamaan eri-
laisia tempauksia ja listakeräystä.

Mahtavan toteuttajajoukon lisäksi kerä-
yksen taustalla on organisaatio, joka suun-
nittelee tapahtuman valmiiksi: on tarkasti 
mietitty ulkomainen ja kotimainen kohde, on 

keräyspäälliköiden opas virikevihkoineen ja 
ideoineen sekä seurakuntiin tilaamatta lähe-
tetyt keräyslistat. Myyntiin on valmistettu 
monenlaista pientä houkuttelevaa tavaraa 
ja laadittu näyttävä mainoskampanja. 

Keräykselle on määrätty alkamispäivä ja 
kestoaika. Kaikki tämä toistuu vuodesta toi-
seen ja velvoittaa toimintaan. Tutkija sanoo 
järjestelyä seurakuntalähtöiseksi. Sellaiseen 
kaikkia tämän päivän aktiivisiakaan ihmisiä 
ei saada mukaan.

Joissakin seurakunnissa on havahduttu ajat-
telemaan, että Yhteisvastuukeräyksestä teh-
dään kaikin tavoin oman näköinen tapahtuma 
ja vältetään byrokratialta tuntuvia tilanteita. 
Niiden sijasta kuunnellaan ja toteutetaan 
omista joukoista nousevia ideoita ja anne-

taan arvoa pienillekin työpanoksille.
Eräs seurakunta esimerkiksi arvioi yhtenä 

vuonna senhetkiset voimavaransa, jätti roh-
keasti listakeräyksen väliin ja keskittyi toi-
minnallisiin tapahtumiin. Siitä huolimatta 
se teki normaalin rahallisen tuloksen.

Yhteisvastuu on niin arvokas asia, ettei 
se saisi jäädä jokavuotisen velvollisuuden 
asteelle ja pakkomuotojen puristukseen. 
Seurakuntien välinen kilpailuhenkikään ei 
kuulu yhteisvastuun luonteeseen. Vapaa-
ehtoisuudella, luovuudella ja ilolla saadaan 
kerätyksi rahaa ja luoduksi yhdessä tekemi-
sestä syntyvää hyvää mieltä. Se takaa toi-
minnan tulevaisuuden.

Oman näköinen keräys

pirkko.paakki@
rauhantervehdys.suomi.net

Omien vanhempieni ikäpolven 
nuoruus oli raskasta työntekoa 
ja sodasta selviämistä. Omil-

le lapsilleen, nykyisille keski-ikäisil-
le haluttiin taata koulutuksen kaut-
ta helpompi elämä. Kelpo elämä jär-
jestyikin suurimmalle osalle, ja teol-
listuva yhteiskunta tarvitsi työvoi-
maa. Tämän päivän nuorille oman 
paikan löytäminen on omalla taval-
laan vaikeaa.

Huoli syrjäytyvistä nuorista miehistä 
on kestojuttu sanomalehdissä. Kainuu-
laisista nuorista kertova dokumentti-
elokuva ”Joutilaat” kuvaa osuvasti ja 
ymmärtäväisesti päämäärätöntä olei-
lua, jolla ei ole tulevaisuutta syrjäisellä 
paikkakunnalla. Lähtö on kuitenkin 
monelle nuorelle vaikeaa. 

Toisenlaisista nuorista kertoi juttu, 
jossa toimittaja kirjoitti Idols-lau-
lukilpailuun osallistuvista nuorista 
tytöistä. Jutussa puhuttiin sievistä 
kympin tytöistä, joita kyllä riittää 
kilpailuun kuin kilpailuun. Luovuus 
ei asu miestoimittajan mielestä kou-
lussa menestyvissä ja kilteissä nuo-
rissa naisissa. 

Miellyttämishalu on 
ainakin naisten perus-
ominaisuus, jolloin sopi-

vasti ilkeä arvostelu tappaa kyllä yrit-
tämisenhalun.

Olen tutustunut vuosien aikana 
moniin nuoriin, yleensä jonkinlaisen 
työ- tai opiskeluharjoittelun merkeissä. 
Mieleeni on jäänyt kuva fiksuista ja yrit-
teliäistä nuorista, jotka pettymyksistä 
huolimatta jaksavat mennä eteenpäin. 
Itsenäiseen elämään ja perheen perus-
tamiseen tarvitaan rahaa, ja rahaa saa 
olemalla töissä. 

Kuitenkin on nuori sitten hyvin 
koulutettu tai vähemmän koulutettu, 
tyttö tai poika,  nykymaailmassa on 
yhä vaikeampi löytää edes työharjoit-
telupaikkaa, puhumattakaan oikeasta 
palkkatyöstä.

Vuosia on puhuttu eläkepommista, 
jonka ansiosta markkinoille vapau-
tuu tuhansia uusia työpaikkoja. Jo 
oma alani osoittaa sen, että kyse on 
liioittelusta. Eläkkeelle jäävän virka 
yhdistetään toiseen virkaan ja auto-
maatit korvaavat rutiinityöt. Nuoria 
autetaan nykyisenä itsekkäänäkin 
aikana parhaiten, auttamalla heitä 
työn syrjään kiinni. 

Jokainen harjoittelija vaatii työ-
yhteisöltä ylimääräisen 
panoksen, mutta se var-
masti kannattaa.

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

Vt. päätoimittaja Pirkko Paakki  (08) 5626 411
toimittaja  Riitta Hirvonen  (08) 5626 412
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toimisto  Saila Juutilainen (08) 5626 400
  yksityistilaukset  (08) 5626 414

Hinnat: Seurakuntatilaus 7,54 e, Yksityistilaus 20,00 e

Postiosoite PL 102, 90101 Oulu
Käyntiosoite isokatu 19 B 13, 2. krs
Puhelin (08) 5626 400
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Kestojuttu: 
Onko työtä?

Aila Joensuu, kirjastonhoitaja, Lumijoki

Matti Kontkanen kertoo syntymäpäivähaas-
tattelussaan Päivämiehessä 25.1., että hän 
on kokenut onnellisimmat hetkensä omis-
tautuessaan puolison ja isän tehtävään.

-Viime kädessä kristityn elämän tarkoi-
tus on kiteytetty kahteen käskyyn rakastaa 
Jumalaa ja kaikkea sitä, mitä hän on näh-
nyt hyväksi antaa, sekä kaikkia niitä ihmi-
siä, alkaen perheenjäsenistä, joita hän on 
ympärillemme antanut.

Totti Toivosen mielestä Tansania on opet-
tavainen maa uskonnon opiskelijalle. Juttu 
on Helsingin Sanomien koulutusliitteessä 
tammikuussa.

-Kolmasosa kansasta tunnustaa kristin-
uskoa, toinen kolmannes islamia ja loput 
alkuperäisuskontoja. Toivonen muistelee 
lämmöllä perinteiset uskonnot -kurssiaan, 
jolla opiskelijat tapasivat paikallisen paran-
tajan. ”Eihän hänen puheilleen ilman vaivaa 
voinut mennä. Onneksi yhdeltä kaverilta 
keksittiin astma.”

-Parantaja teurasti uhrivuohen pyhän 
puun alla, ja potilas sai läksiäisiksi hoito-
ohjeet: vuohenluu tyynyn alle ja vuohen-
nahkanauha ranteeseen. ”Allergia ei lähte-
nyt, vanha parantaja sen sijaan kuoli parin 
viikon kuluttua.”

Ruotuväki -lehden pääkirjoitus 26.1. lainaa 
psykologian tohtori Hannakaisa Länsi-
salmen ajatuksia luovuudesta ja innova-
tiivisuudesta.

-Uudet toimintatavat syntyvät kokeillen 
ja korjaten. Ota omat hullutkin ideat käyt-
töön, kysy myös muilta. Kopioi, yhdistele, 
kokeile, kritisoi ja kokeile uudelleen. Ja 
epäonnistu.

-Toimivien innovaatioiden pohjalle 
tarvitaan huteja. Pelle Pelotonkin räjäyt-
tää asuntonsa, kun kokeilee ja etsii uutta. 
Epäonnistumisten kautta jalostuu todel-
linen helmi.

-Harva organisaatio palkitsee henkilös-
töään hyvistä epäonnistumisista, vaikka 
esimiehen pitäisi antaa alaiselle tilaa tehdä 
myös virheitä.

Terhi Takanen selittää Jyty -lehdessä 
1/2005, että voimaantumisella tarkoitetaan 
yksilöllistä ja yhteisöllistä prosessia, joka 
uudelleensuuntaa ajatuksia.

-Voimaantumisen näkökulmasta pysäh-
tyminen ja miksi-kysyminen on  tärkeää, 
koska vasta se mahdollistaa tiedostavan 
toiminnan. Kiirekulttuurissa ja jatkuvien 
muutosten äärellä toiminnan suunta ja 
tavoitteet tahtovat hämärtyä.

aatoksia



3

Oululaiset isoset Maria Kunnari (oik.) ja Anne Juutinen oli helppo houkutella mukaan Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi esitettyyn kirpputorimuotinäytökseen Karjasillan seurakunnan yv-infotilaisuudessa. 
He lähtevät myös yhdessä muiden isosten kanssa listakerääjiksi.

Viikon 
kysymys

Annatko 
luottavaisin 

mielin 
rahaa 

Yhteisvastuu-
keräykseen?

 

Vastaa
Rauhan tervehdyksen

verkkojulkaisussa

www.nettirt.net

postia postia postia • Rauhan tervehdys, PL 102, 90101 Oulu

Rakentakaamme 
iloisin mielin!

Ihmettelemme viime viikon Rauhan Ter-
vehdys-lehdessä julkaistua Oulun hiip-
pakunnan piispan kipakkaa rajanvetoa 
Timoteuksen jumalanpalvelusyhteisön 
suuntaan. Tuomiokapitulin vs. notaa-
rin (!) allekirjoittamassa kannanotossa 
todetaan aivan oikein, että pastori Janne 
Koskela ei voi toimia Suomen ev.lut. kir-
kon järjestyksen alaisena pappina. Tah-
domme kuitenkin nöyrästi muistuttaa, 
että Koskela on koulutukseltaan teolo-
gian maisteri, on saanut ordinaatiokou-
lutuksen, antanut pappislupauksen ja 
vihitty pappisvirkaan oikean luterilai-
sen järjestyksen mukaisesti Ruotsin lä-
hetyshiippakunnassa. Häntä on siis pi-
dettävä täysivaltaisena luterilaisena pas-
torina, vaikkakaan ei Suomen ev.lut kir-
kon järjestyksen, vaan Ruotsin lähetys-

hiippakunnan alaisena.
Mielestämme piispan puhe kaksois-

jäsenyydestä on surullista ja tarkoitettu 
lähinnä pelotteluksi. Suomen Luther-sää-
tiö on oman itseymmärryksensä mukaan 
kirkon sisällä toimiva järjestö, joka raken-
taa ja tukee luterilaista jumalanpalvelu-
selämää maassamme. Tätä ymmärrystä 
tukee myös se, että LS:n dekaani Juhana 
Pohjolalla on voimassaoleva Oulun tuo-
miokapitulin virkamääräys Luther-sää-
tiön työhön. Uusi uskonnonvapauslaki 
mahdollisesti toteutuessaan koskee niitä, 
jotka kuuluvat kahteen uskonnolliseen 
yhdyskuntaan t. kirkkokuntaan, ei tie-
tenkään erilaisten kirkkomme sisällä 
toimivien järjestöjen jäseniä. 

Timoteus-yhteisö tahtoo olla iloisin 
mielin osaltaan rakentamassa kansan-
kirkkoamme niillä välineillä, joilla kris-
tillistä kirkkoa yksin voidaan rakentaa, 
evankeliumia puhtaasti julistamalla ja 

sakramentteja Kristuksen asetuksen 
mukaisesti hoitamalla. Emme tahdo 
olla kilpailemassa kenenkään kanssa 
emmekä taistelemassa ketään vastaan, 
vaan tekemässä uskollisesti yhteistä työtä 
evakeliumin puolesta. Pyydämmekin 
kaikkien esirukousta, että voisimme jakaa 
kirkossamme yhteisen näyn ja löytää 
saman suunnan evankeliumin säilymi-
seksi ja eteenpäin viemiseksi.

PAStORi JUHAnA POHJOLA
SUOMen LUtHeR-Säätiön deKAAni

VeSA SAVOLAinen
PUHeenJOHtAJA, tiMOteUKSen 

JUMALAnPALVeLUSYHteiSö

PAStORi JAnne KOSKeLA
tiMOteUKSen 

JUMALAnPALVeLUSYHteiSö

Nuori tutkija uskoo, että 
Yhteisvastuukeräyksellä 
on loistava tulevaisuus, 
jos seurakunnat lähtevät 
etsimään uusia nuoria 
kerääjiä heidän omilla 
ehdoillaan.
Kirkon perusarvo, 
lähimmäisenrakkaus, 
innostaa nykyihmistä.

P essimistisimmät ovat ennus-
taneet viime vuosina Yhteis-
vastuukeräyksen vähittäistä 

kuihtumista, kun iäkkäät, uskolli-
set kerääjät eivät enää jaksa kiertää 
kaupunkien kerrostalojen rappu-
sissa yv-listojen kanssa.

Tutkija Henrietta Grönlund on 
toista mieltä. Hän sanoo Yhteis-
vastuukeräyksessä olevan poten-
tiaalia. Sillä hän tarkoittaa, että 
hyvämaineisella keräyksellä on 
kaikki mahdollisuus saada uusia, 
nuoriakin kerääjiä, jos seurakun-
nat vain rohkenevat muokkaamaan 
keräysperinteitä uusiksi.

Henrietta Grönlund ei tuulettele 
kirkon suurkeräystä hetken mie-
lijohteesta. Sen lisäksi, että hänen 
työhistoriaansa kuuluu Yv-keräyksen 
konkreettista organisointia Tikkuri-
lan seurakunnassa, hänen pro gradu 
-tutkimuksensa aiheena vuonna 2003 
oli Yhteisvastuukerääjät jälkitradi-
tionaalisessa yhteiskunnassa. 

Parhaillaan hän tekee väitöskir-
jaa, jonka työnimenä on Nuoren 
auttajan identiteetti. Tutkimus-
kohteena ovat pääkaupunkiseudun 
nuoret aikuiset.

”Voisin toimia
auttamistyössä”

Vuonna 2008 valmistuva väitöskirja 
kertoo, että hedonistiseksi, nautin-
nonhaluiseksi leimattu nykysukupolvi 
on kiinnostunut vapaaehtoistyöstä 

vanhusten, vammaisten ja huono-
osaisten parissa. Yli 70 prosenttia 
vastaajista sanoi suhtautuvansa 
myönteisestä auttamiseen. 

Kirkon kannalta asiassa on vain 
yksi mutta. 71 prosenttia vastaa-
jista rastitti lomakkeeseen, ettei 
voisi kuvitella toimivansa kirkon 
vapaaehtoisena.

Henrietta Grönlund ei tyrmäänny 
tutkimuksensa tuloksesta. Kirkon 
on hänen mielestään ryhdyttävä 
todenteolla poistamaan yltään 
negatiivista julkisuutta ja imagoa. 
Se ei ole ylivoimainen tehtävä, sillä 
kirkon perussanoma armosta ja 
lähimmäisenrakkaudesta saa hyvän 

Lähimmäisenrakkaus 
sytyttää yhä

vastaanoton nuorilta aikuisilta. Se 
olisi vain saatava pinnalle ja kirkon 
päällimmäiseksi viestiksi.

Kirkon ongelma on sen kuva jul-
kisuudessa – ihmisten mielissä.

-Kirkon vapaaehtoistoimintaan 
mukaan lähteminen merkitsee mie-
likuvissa leimaantumista uskovai-
seksi, konservatiiviseksi, hieman 
oudoksi, Grönlund sanoo.

Kirkon varjo on siis sen maine 
vanhanaikaisena instituutiona. 
Lehtien palstoille nousevat kirkon 
homokannanotot ja suhtautumi-
nen hedelmöityshoitolakiin eivät 
hälvennä ennakkoluuloja. Kirkko 
tuntuu vaikeasti lähestyttävältä.

tervaskantojen tilalle
pyydettävä nuoria

Tässä vaiheessa voisi luulla Hen-
rietta Grönlundin lukevan madon-
luvut myös Yhteisvastuukeräyksen 
tulevaisuudelle. Mistä saada nuoria 
kerääjiä, kun vanhat tervaskannot 
eivät enää lähde mukaan.

-Nuoremmat ihmiset kaipaavat 
selkeän ”me tarvitsemme sinua” ja 
”tule kahdeksi tunniksi auttamaan” 
–viestejä. Kirkon on herätettävä 
auttamishalu. Monet tuntuvat 
ajattelevan, ettei heidän panostaan 
kaipaa kukaan. 

-Tämän päivän nuoret aikuiset 
haluavat itse suunnitella sitoutumi-
sensa: milloin osallistuvat ja miten 
osallistuvat. Tälle sukupolvelle ei 
voi sanoa ”me olemme keränneet 
yhteisvastuuta näin”.

Grönlund rohkaisee keventämään 
seurakuntien yhteisvastuuorgani-
saatiota ja esimerkiksi helpottamaan 
keräyslippaiden saamista.

-Jos lippaat pitää hakea kotiseu-
rakunnan kirkkoherranvirastosta, 
monen kaupunkilaisen kysymys 
kuuluu, mikä on minun kotiseu-
rakuntani, missä kirkkoherranvi-
rasto on.

-Lippaat pitää saada helposta 
paikasta.

Mukaan on pystyttävä
lähtemään spontaanisti

Seurakunnat tarjoavat kerääjille 
mielellään myös infotilaisuuksia, 
koulutusta, kerääjien siunaamisen 
ja lopuksi kiitokset jumalanpalve-
luksessa.

-Tämä on hirvittävän seurakunta-
lähtöinen tapa toteuttaa Yhteisvas-
tuukeräystä, ja vaatii ponnisteluja 
kerääjäksi aikovalta. Tämän päivän 
nuorten aikuisten elämään kuuluu 
hetkellisyys. Samalla kaupunkireis-
sullaan he saattavat ostaa itselleen 
kalliin merkkivaatteen ja kävellä 
sitten kaupasta lipaskerääjäksi.

-Ennen kaikkea tutkimukseni 
paljastaa, että kerääjäksi ryhdyttäi-
siin kun vain joku pyytäisi henki-
lökohtaisesti. Ihmisiä on mentävä 
lähelle. 

Tämän vuoden yv-keräyskoh-
detta, Ihmisarvoinen vanhuus, Hen-
rietta Grönlund sanoo hyväksi ja 
vetoavaksi. Nuoremmatkin ihmiset 
tuntevat julkisuudesta mielikuvan 
avuttomista vanhuksista, jotka eivät 
saa kotiinsa riittävästi apua. 

RiittA HiRVOnen
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6.2. klo 18.
Martantupa ti 7.2. klo 12.30.
Haapalehto-Myllyojan diako-
niapiiri ti 7.2. klo 17.
Perhekerho ke 8.2. klo 9.30.
Seurakuntapiiri to 9.2. klo 13.
Lapsikuoroharjoitukset to 9.2. 
klo 16.45-18.30.
Miesten raamattupiiri to 9.2. 
klo 19.

Saarelan Seurakuntakoti

Poolakuja 1
Seurakuntapiiri ma 6.2. klo 13.
Perhekerho ke 8.2. klo 9.30.

Sanginjoki

Seurakuntapiiri to 9.2. klo 12 
Ollilassa, Laukkalantie 6.

SanginSuun Seurakuntakoti

Sanginsuuntie 59
Porinapiiri ma 6.2. klo 11.
Perhekerho ke 8.2. klo 9.30.

talvikankaan monitoimitalo

Tuiskutie
Perhekahvila ti 7.2. klo 9.30.

Kastellin kirkkokuoron har-
joitus poikkeuksellisesti Karja-
sillan kirkossa ke 8.2. klo 18.
Päiväraamattupiiri ti 7.2. klo 
12. Vetäjänä kappalainen Liisa 
Karkulehto.
Mieskuoro Weljet, harjoitus 
ti klo 19.
Perhekerho ke klo 9.30.
Seurakuntakerho to klo 13.

Pyhän andreaan kirkko

Sulkakuja 8
Pyhäkoulu su klo 12.
Perhekerho ke klo 10.
Pyhän Andreaan lapsikuoron 
harjoitusta ei ole to 9.2. 

kaakkurin toimintakeSkuS

Sarasuontie 5
Perhekerho ma klo 10.

kaukovainion Seurakuntatalo

Hiirihaukantie 6
Pyhäkoulu su klo 12.
Diakoniapiirin vierailu Karja-
sillan diakonia ja lähetyspiiriin 
ma 6.2. klo 12.
Ystävänkamari vierailee Me-
rikotkan asuntolassa ti 7.2. 
klo 13.
Lähetyspiiri ti 7.2. klo 18. 
Perhekerho ke klo 9.30.
Kirkkotekstiilipiiri ke klo 18-
20. Vesa Pöyhtäri.
Sudanilaisten raamattuope-
tus ke klo 18.

maikkulan Seurakuntatalo

Kangaskontiontie 9
Yhteisvastuutempaus 5.2. 
alkaa messulla klo 12. (Ks. 
menot)
Pyhäkoulu su klo 12.
Sanan ja toivelaulujen ilta su 
5.2. klo 18.
Eläkeläisten keskustelukerho 
ma klo 12.30.
Perhekerho ke klo 9.30. 
Maikkulan diakonia- ja lähe-
tyspiiri ke klo 16.30.
Tenavakuoron harjoitus to 
klo 16.30.
Lapsikuoron harjoitus to klo 
17.30.
Raamattupiiri to klo 18.

lämSänjärven 
kauPunkileirikeSkuS

Hiihtomajantie 2
Pyhäkoulu su klo 12.

to 9.2. klo 10.30.
Ompeluseurat to 9.2. klo 
18.30.

myllytulli

Makasiininkatu 6 B
Pyhäkoulu su 5.2. klo 12.
Varhaisnuorten kerho ma 
6.2. klo 18. 
Varhaisnuorten kerho  ti  7.2. 
klo 17.

Oulun seurakuntaviikko3.-9.2.2006

JUMALAnPALVeLUKSet
Tuomiokirkossa: Su 5.2. klo 10 
papiksivihkiminen, toimittaa 
piispa Samuel Salmi, messun 
toimittaa Niilo Pesonen, avus-
taa Martti Pennanen, urkurina 
Maija Tynkkynen, kanttorina 
Raimo Paaso, Sofia Magdalena  
-yhtye. Kolehti Yhteisvastuu-
keräykselle. Radio Pooki.

MUU tOiMintA
tuomiokirkko 
Kirkko avoinna päivisin klo 
12-13.
Aamupiiri la 4.2. klo 10 kryp-
tassa.
Urkukonsertti la 4.2. klo 18 
Hans-Ola Eriksson. Ohjelma.
Opettajien raamattupiiri ti 
7.2. klo 18 kryptassa.
Aamurukous ke 8.2. klo 8.30 
kryptassa.
Vanhan pappilan lähetyspiiri 
ke 8.2. klo 14 kaupunginsairaa-
lassa os. 2 B.
Keskiviikkoseurat ke 8.2. klo 
18 kryptassa, Erkki Jokela.

keSkuStan Seurakuntatalo

Isokatu 17
Sana elää pe 3.2. klo 18 kou-
lutussalissa.
Kristillisen kasvatuksen kurs-
si  la 4.2. klo 14 koulutussalissa. 
Millainen on kristillinen maa-
ilmankuva? Juhani Seppänen, 
Martti Pennanen.
Yksinäisyydestä yhteyteen la 
4.2. klo 18 kuorosalissa.
Yhteisvastuukeräyksen  info 
ja kirkkokahvit su 5.2. tuo-
miokirkon klo 10 messun 
jälkeen alasalissa.
Kaatuneitten omaiset ma 6.2. 
klo 12 alasalissa. Vuosikokouk-
sen valmistelua.
Päiväseurat ke 8.2. klo 12 
kuorosalissa.
Lähetyssoppi to 9.2. klo 10-
15.30 alasalissa. 
Eläkepapit ja puolisot to 9.2. 
klo 14 kuorosalissa.
Raamattupiiri to 9.2. klo 14, 
Anna-Mari Heikkinen. Juma-
lan oikeat mitat.
Tuomiokirkkokuoro to 9.2. 
klo 17 juhlasalissa.
Nuorten aikuisten lähetysilta 
to 9.2. klo 19, alasalissa. 

intiön Seurakuntakoti

Intiönpolku 2 
Tarinatupa ke 8.2. klo 13.
Perhekerho to 9.2. klo 10. Jo 
idussani sykki elämä ihmei-
neen.

kajaanintie 1
Raksilan kerho to 9.2. klo12.

heinätorin Seurakuntatalo

Aleksanterinkatu 7
Päiväkerho ma 6.2. ja to 9.2. 
klo 12-15.
Hopealanka ma 6.2. klo 13. 
Ansaitsematon armo.
Keramiikkakerho ti 7.2. klo 16 
varhaisnuorille.
Musiikkikerho ti 7.2. klo 
16.30.
Virsilauluilta ti 7.2. klo 18. 
Kynttilän päivän virret. Rune-
bergin virret.
Syöpään sairastuneiden kes-
kusteluryhmä ti 7.2. klo 18.
Miesten piiri ke 8.2. klo 18 
kerhohuoneessa. 
Perhekerho ke 8.2. klo 10. 
Siunaus, jonka sain.
Toiminta ja keskustelukerho 

JUMALAnPALVeLUKSet
Tuiran kirkossa: La 4.2. klo 18 
gospelmessu, toimittaa Päivi 
Jussila, avustavat Terhi-Liisa 
Sutinen ja Matti Ketola. Su 
5.2. klo 10 messu, toimittaa 
Juha Huhtala, avustavat Riikka 
Honkavaara ja Anne-Mari 
Kyllönen, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti yhteisvastuu-
keräykselle. Lähetys radio 
Deissä. Yhteisvastuukeräys 
alkaa, kerääjien siunaaminen. 
Klo 18 iltamessu, toimittaa 
Hannu Ojalehto, avustaa Terhi-
Liisa Sutinen, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri ja kanttoriharjoittelija 
Laura Kumpula. Kolehti ks. 
Tuira. Ke 8.2. klo 20 viikko-
messu, toimittaa Lauri Kujala, 
kanttorina Lauri-Kalle Kallunki 
ja kanttoriharjoittelija Emilia 
Heikkilä. Kolehti yhteisvastuu-
keräykselle.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
4.2. klo 12 messu, toimittaa 
Riitta Louhelainen, avustaa 
Lauri Kujala, kanttorina Tommi 
Hekkala. Kolehti ks. Tuira.

Pyhän Luukkaan kappelissa su 
5.2. klo 10 perhemessu, toimit-
taa Stiven Naatus, avustaa Päivi 
Jussila, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki ja kanttoriharjoitte-
lija Emilia Heikkilä. Kolehti 
ks. Tuira.
Klo 15 English Service. Kolehti 
kansainväliselle työlle.
Pateniemen kirkossa su 5.2. klo 
12 perhemessu, toimittaa Tarja 
Korpela, avustaa Kirsi Meren-
heimo-Mäenpää,  kanttorina 
Raakel Pöyhtäri ja kanttori-
harjoittelija Laura Kumpula. 
Kolehti ks. Tuira.

MUU tOiMintA
tuiran kirkko

Myllytie 5
Miestenpiiri ti klo 18, Kaisa 
Plomp aiheesta:”Voimavarana 
toinen toisillemme.”
Ison kirjan ilta ti klo 18.30.
Raamattupiiri ke klo 15.
Seurakuntakerhoa ei ole to 9.2.
Kirkkokuoro to klo 18.30.

Pyhän tuomaan kirkko

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

Pyhän luukkaan kaPPeli

Yliopistokatu 7
Aamukahvit ti klo 10.
Lämmitä lähimmäistä -ilta ti 
klo 17.
Aamurukous ke klo 7.45.
Perhekerho ke klo 9.30.
Evankeliset Opiskelijat ke 
klo 18.30. Lasse Marjokorpi 
aiheesta Onko hiekan ja kallion 
välillä tontteja?

rajakylän Seurakuntakoti

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

Pateniemen kirkko

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

koSkelan Seurakuntakoti

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

kuivaSjärven Seurakuntakoti

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

niittyaron kerhohuone

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

meri-toPPilan 
moniPalvelukeSkuS

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

Pyhäkoulu su klo 12 Hartaan-
tie 12. 

JUMALAnPALVeLUKSet 
Oulujoen kirkossa su 5.2. 
klo 10 messu, toimittaa Pertti 
Lahtinen, saarnaa Pentti Kor-
tesluoma, kanttorina Talvikki 
Attila-Pekonen. 
Huonesuon seurakuntakodis-
sa su 5.2. klo 12 messu, toimittaa 
Ilkka Mäkinen, kanttorina 
Lauri Nurkkala. Kirkkokahvit 
ja yhteisvastuutapahtuma.
Sanginsuun seurakuntako-
dissa su 5.2. klo 14 perhekirk-
ko, toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Kirkkokahvit. 
Myllyojan seurakuntatalol-
la su 5.2. klo 18 perheiden 
kynttilänpäivän hartaushetki. 
Mukana Riitta Kentala, Sirpa 
Toppinen, Miia Pussinen, Anu 
Fedotoff. Kanttorina Talvikki 
Attila-Pekonen. Lapsikuoro 
sekä päivä- ja iltapäiväker-
holaiset avustavat. Mehu- ja 
kahvitarjoilu.

MUU tOiMintA
heikkilänkankaan Seurakun-
takoti

Kyytipojantie 2
Pyhäkoulu su 5.2. klo 12.
Perhekerho ke 8.2. klo 9.30.

hintan Seurakuntatalo

Hintantie 89. 
Nuorten gospelmessu pe 3.2. 
klo 18, toimittaa Ilkka Mäki-
nen, saarnaa Niilo Pesonen. 
Musiikista vastaa Houseband 
johtajanaan Esa Rättyä. Isos-
koulutus I ”uusille” isosille klo 
19 alkaen.
Pyhäkoulu su 5.2. klo 12.
Seurakuntapiiri ma 6.2. klo 12.
Raamattupiiri ti 7.2. klo 
18.30.
Perhekerho ke 8.2. klo 9.30.
Kuntopiiri ke 8.2. klo 18.

huoneSuon Seurakuntakoti

Leväsuontie 19
Kaikenikäisten ulkoilutapah-
tuma su 5.2. klo 13-15. Ks. 
Menot.
Pyhäkoulu su 5.2. klo 12.
Seurakuntapiiri ti 7.2. klo 12.
Perhekerho ke 8.2. klo 9.30.

hönttämäen Seurakuntakoti

Ruotukuja 1
Perhekerho to 8.2. klo 9.30.

kirkkoPirtti

Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
6.2. klo 18.30.

laanilan PalvelukeSkuS

Hoikantie 21-23
Seurakuntapiiri to 9.2. klo 14.

madekoSki

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

metSolan hovi

Mäkituvantie 1
Seurakuntapiiri to 9.2. klo 14.

myllyojan Seurakuntatalo

Koivumaantie 2
Pyhäkoulu su 5.2. klo 12.
Kynttilänpäivän hartaushetki 
su 5.2. klo 18.
Lähetys- ja raamattupiiri ma 

JUMALAnPALVeLUKSet
Karjasillan kirkossa: Su 5.2. 
klo 10 messu, toimittaa Ju-
hani Lavanko, avustavat Juha 
Vähäkangas, Nina Niemelä 
ja Anna-Leena Häkkinen, 
kanttorina Juha Soranta. 
Mieskuoro TervasCanto, Olli 
Heikkilä viulu. Yhteisvastuun 
aloitus. Kirkkokahvit. Messun 
jälkeen mahdollisuus henki-
lökohtaiseen keskusteluun ja 
rukoukseen. Kolehti yhteis-
vastuukeräykselle Kirkkopal-
velujen kautta. Su 5.2. klo 18 
gospelmessu, toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustaa Mirjami 
Dutton, Esa Rättyä, Seetri-gos-
pelmusiikkiryhmä, teejatkot 
seurakuntasalissa. Kolehti 
yhteisvastuukeräykselle.
Kastellin kirkossa su 5.2. 
klo 10 messu, toimittaa  Vesa 
Pöyhtäri, avustaa Terttu Rah-
ko, kanttorina Ilkka Järviö. 
Yhteisvastuun aloitus. Kolehti 
ks. Karjasilta.
Pyhän Andreaan kirkossa su 
5.2. klo 12 messu, toimittaa 
Mirjami Dutton, avustaa Sirpa 
Kemppainen, kanttorina Juha 
Soranta. Yhteisvastuun aloitus. 
Mukana partiolaiset. Kirkko-
kahvit. Kolehti ks. Karjasilta.
Kaukovainion seurakunta-
talossa: Su 5.2. klo 12 messu, 
toimittaa Vesa Pöyhtäri, avus-
taa Kimmo Kieksi, kanttorina 
Ilkka Järviö. Yhteisvastuun 
aloitus. Kolehti ks. Karjasilta.
Su 5.2. klo 18 arabiankielinen 
jumalanpalvelus.
Maikkulan seurakuntatalossa 
su 5.2. klo 12 messu, toimittaa 
Virpi Sillanpää-Posio, avustaa 
Esa Nevala, kanttorina Riitta 
Piippo. Yhteisvastuun aloitus. 
Kolehti ks. Karjasilta.

MUU tOiMintA
Karjasillan kirkko
Nokelantie 3
Runeberg-matinea la 4.2. klo 
18. Ks. menot.
Yhteisvastuun aloitus su 5.2. 
klo 10 messun jälkeen. Ks. 
menot.
Diakonia- ja lähetyspiiri ma 
6.2. klo 12. 
Oulun seudun virsikuoro ma 
6.2. klo 18.30.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 7.2. klo 19. Stiven 
Naatus ja Samuli Riekki.
Perhekerho ke klo 9.30.
Karjasillan ja Kastellin kirk-
kokuoron yhteisharjoitukset 
ke 8.2. klo 18.
Raamattu- ja keskustelupiiri 
ke klo 18.30.
Miesten raamattupiiri ke klo 
18.30. Vetäjänä pastori Juha 
Vähäkangas.
Seurakuntakerho to klo 
13.30.

kaStellin kirkko

Töllintie 38
Herännäisseurat su 5.2. klo 15.

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

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Reino Paavo Valtanen 83 v, Helvi 
Helena Mulari s. Rivinoja 87 v, 
Aki Leo Olavi Suikka 21 v. 
Karjasilta: Paavo Johannes Pek-
kala 75 v, Hilja Maria Kinnunen 
s. Holopainen 88 v.
Tuira: Yrjö Aleksanteri Pa-
lovaara 71 v, Saara Annikki 
Myllylä s. Kaarto 72 v, Pentti 
Iisakki Viinikanoja 63 v, Martta 
Johanna Murtomäki s. Hyttinen 
92 v, Lauri Sakari Siika-aho 63 
v, Jaakko Pauli Alvari Hepo-oja 
79 v, Esa Johannes Jämsä 73 
v, Aili Elma Mansikkamäki s. 
Haataja 87 v.
Oulujoki: Heikki Johannes 
Paasimaa 79 v, Eero Matti 
Anttila 75 v.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Reijo Tuomo Veijola ja Toini 
Maria Laukkanen.
Karjasilta: Heikki Tapani Tölli 
ja Riina Heidi Marita Laurila.
Oulujoki: Pasi Markus Mella-
Aho ja Paula Maarit Heikkilä, 
Pekka Markus Pöyhtäri ja 
Hanna Raakel Kaltakari. 

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Sanni-Sofia Kuutti, Jimi Henrik 
Aronen, Milla Maaria Pirkola.
Karjasilta: Veera Marjaana Hei-
nonen, Luukas Oskari Hietala, 
Lauri Ilmari Häkkinen, Emma 
Marika Kärkkäinen, Oona 
Alina Tauriainen.
Tuira: Justus Ilmari Jolma, Viivi 
Aleksandra Lohi, Sisu Verneri 
Vahtola, Joonas Jaakko Johan-
nes Vedenjuoksu.
Oulujoki: Venla Karoliina Park-
kisenniemi, Tobias Matinpoika 
Harinen, Matilda Stella Maria 
Harjula, Miia Liisa Kumpulai-
nen, Jesse Valtteri Mella-aho. 
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menot Talvi

kalenteri
Tapahtuma, josta haluat kertoa muillekin.

Lähetä menovinkki osoitteessa: www.nettirt.net

“Oi PUHALLA 
tUULi”

Kansanlaulujen ilta Pyhän 
Tuomaan seurakuntasalissa 
pe 17.2. klo 20. Tuiran seura-
kunnan Nuortenkuoro laulaa 
sekakuorolle ja pianolle sovi-
tettuja kansanlaulupohjaisia, 
suomalaisia lauluja. Kuoroa 
johtaa kanttori Lauri-Kalle 
Kallunki. Tilaisuuteen on 
vapaa pääsy. Ohjelma 3 euroa 
yhteisvastuukeräykseen. 

 
LePOA JA LeiKKiä

PeRHeLeiRiLLä

Tuiran seurakunnan pari-
suhdeaiheinen perheleiri Mitä 
pesän pehmikkeeksi? Rokuan 
leirikeskuksessa Utajärvellä 
24.-26.2. Viikonlopun aikana 
leikimme, hiljennymme ja 
lepäämme keskellä talvista 
luontoa. Hinta aikuiselta 41 
euroa sisältää kuljetuksen ja 
täyshoidon, 4-18 -vuotiailta 
27 euroa (sisaralennus 25%) 
ja alle 4-vuotiaat aikuisen 
seurassa ilmaiseksi. 

Lähdemme bussilla mat-
kaan perjantaina 24.2. klo 17 
Tuiran kirkolta ja palaamme 
samaan paikkaan sunnuntaina 
noin klo 15. Leirin vetäjinä 
ovat lastenohjaajat Terttu 
Aakko ja Teija Kokko sekä 
pastori Stiven Naatus. Myös 
parisuhdeprojektin vetäjä 
Johanna Kerola vierailee 
luonamme. Ilmoittautumi-
nen kristillisen kasvatuksen 
toimistoon, p. 3161 347 pe 
10.2. mennessä. 

LäMMitä LäHiMMäiStä

Tervetuloa yhteiseen iltaan 
diakonia- ja lähimmäisasi-
oiden äärelle! Kudomme 
yhdessä peittoja Tuiran alu-
een vanhuksille, vaihdamme 
kuulumisia kahvinjuonnin 
lomassa sekä hiljennymme 
iltaveisuulle. Kokoonnumme 
Pyhän Luukkaan kappelin 
seurakuntasalissa tiistaina 
7.2. klo 17-19. 

Ps. Kutomisinnostus yllätti, 

ja nyt tarvitaan sadoille vil-
lakangaslapuille näppärä-
sormisia peittojen kokoajia! 
Lisätietoja diakonissoilta 
Anne-Mari Kyllönen, p. 040-
5157267 Eeva Mertaniemi, p. 
040 5747 092.

LäHetYSiLtA

Nuorten aikuisten lähetys-
ilta to 9.2. klo 19, Isokatu 17. 
Tutustutaan pakistanilaiseen 
ruokakulttuuriin valmistamal-
la itse kyseisen maan ruokaa. 
Ruoan hinta on 5 e/ruokaili-
ja. Sitovat ilmoittautumiset 
8.2. sähköpostiosoitteeseen: 
emmi.korpi@evl.fi

YHteinen 
LAULUHetKi 

Viikkomessujen yhtey-
dessä järjestetään kaikille 
laulamisesta kiinnostuneille 
yhteinen lauluhetki, jossa 
laulamme tuttuja ja uusiakin 
hengellisiä lauluja kanttorin 
johdolla. Tilaisuus on kerran 
kuukaudessa, joka kuukauden 
viimeinen keskiviikko klo 19 
Tuiran kirkon seurakuntasa-
lissa. Laulutuokion jälkeen on 
viikkomessu Tuiran kirkossa 
klo 20. Tuiran seurakunnan 
kanttorit.

tYöttöMien LeiRi 

Rokualla 27.2.-2.3. Leiri on 
suunnattu Tuiran seurakun-
nan jäsenille. Leirin hinta 17 
e. sis kuljetuksen, täysihoidon 
ja leirivakuutuksen. Ilmoit-
tautuminen 17.2. mennessä 
diakoniakeskukseen, p. 3161 
321. Lisätietoja: diakoni Riku-
Matti Järvi, p. 040 574 7149 
ja diakonissa Kaisa Plomp, 
p. 040 751 0064. 

ULKOiLeMAAn 
HUOneSUOLLA

Kaikenikäisten ulkoiluta-
pahtuma Huonesuon seura-
kuntakodin pihapiirissä su 
5.2. klo 13-15. Ohjelmassa 
luistelua, mäenlaskua, pientä 

korvausta vastaan poroajelua 
ja makkaranpaistoa. Sisällä 
mahdollisuus askarrella las-
tenohjaajien opastuksella ja 
ostaa tuoreita munkkeja ja 
arpoja. Tapahtuman järjes-
tää Oulujoen seurakunta, ja 
tuotto menee Yhteisvastuu-
keräykselle. 

eLäKeLäiSet KeMiin

Oulujoen seurakunnan 
eläkeläisten retki Kemiin ja 
Keminmaahan 14.2. Tutus-
tumme Kemin kirkkoon ja 
ruokailemme Keminmaan 
seurakuntatalolla. Ilmoittau-
tumiset Oulujoen kirkkoher-
ranvirastoon 9.2. mennessä, 
p. 5313 513. Linja-autojen 
reitit ja lähtöaikataulut 9.2. 
ilmestyvässä lehdessä. Retken 
hinta on 23 euroa.

RUneBeRg -MAtineA

J.L. Runeberg kirjoittaa: 
”Jälleen kevään synnyn tai-
kaa virkoo maat, päivän 
hehkuun, hymyn aikaan 
versot saat, lehdet, nuput 
vartees hentoon annetaan”. 
Jo perinteikäs Runeberg -
matinea pidetään lauantaina 
4.2. klo 18 Karjasillan kirkon 
seurakuntasaleissa 1-2. Tänä 
vuonna teemana on luonto 
Runebergin runoudessa. Tee-
maa valotetaan luontokuvilla, 
runoilla ja musiikilla. Mu-
kana matineassa Karjasillan 
koulun 7. luokan oppilaat, 
Pohjankartanon kuoro Leena 
Pääkkösen johdolla, rovasti 
Matti Häkkinen, kanttori 
Juha Soranta ja pastori Juha 
Vähäkangas. Runeberg jatkaa: 
”Tuoksus myötä tuuli liikkuu 
riemukas, kultasiipi perho 
kiikkuu vanallas”.

YV tUtUKSi 
KARJASiLLALLA

Yhteisvastuun keräyskohteet 
tutuiksi Karjasillan kirkolla 
5.2. messun jälkeen. Ango-
lassa vieraillut Karjasillan 
lähetyssihteeri kertoo kuvien 

avulla vanhusten asemasta 
kehitysmaassa. Tutustumme 
myös kotimaan keräyskoh-
teeseen. Kahvit ja arvontaa 
Yhteisvastuukeräyksen hy-
väksi. Järjestäjänä Karjasillan 
diakonia- ja lähetyspiiri. 

YV-teMPAUS 
MAiKKULASSA

Yhteisvastuutempaus 5.2. 
alkaa Maikkulassa messulla 
klo 12. Sen jälkeen on tar-
jolla yhteisvastuun hyväksi 
voileipä- ja täytekakkukahvit 
(3 euroa/aikuinen), jonka 
Maikkulan diakonia- ja lä-
hetyspiiri järjestää samoin 
kuin arpajaisetkin. Kerää-
mään lähdetään yhdessä klo 
14. Listakerääjien lisäksi mu-
kana on isoiskoulutukseen 
osallistuneita. Tervetuloa 
mukaan mukavaan yhteiseen 
tapahtumaan!

gOSPeLMeSSU 
KARJASiLLALLA

Runebergin päivänä ja 
kynttilänpäivänä sunnun-
taina 5.2. klo 18 vietämme 
Karjasillan kirkossa gospel-
messua. Messun toimittaa 
pastori Juha Vähäkangas, 
puhe ja avustus pastori Mirja-
mi Dutton, musiikista vastaa 
Seetri-gospelmusiikkiryhmä 
nuorisomuusikko Esa Rätty-
än johdolla. Kolehti Yhteis-
vastuukeräykselle. Teejatkot 
seurakuntasaleissa 1-2. 

YKSinHUOLtAJien 
HiiHtOLOMALeiRi

Tule Rokualle 6.-9.3. Oh-
jelmassa ulkoilua, hiihtoa, 
mäenlaskua, askartelua ja 
mukavaa yhdessäoloa. Lei-
rin hinta: aikuiset 45,40 e, 
lapset (4-15 v.) 22,70 e, alle 
4-v. ilmaiseksi. Hinta sisältää 
matkat, majoitukset, ruo-
kailun ja vakuutuksen srk:
n jäsenille. Leirillä mukana 
diakoniatekijät  Päivi Moi-
lanen ja Anne Kellokumpu. 
Ilmoittautumiset Diakonia-

keskukseen 17.2. mennessä, 
puh. 3161 321.

KiRJALLiSUUSPiiRi 
PUHUU LAPSiStA

Seuraavalla kerralla kir-
jallisuuspiirissä sukellamme 
lapsen maailmaan. Ensi ker-
ralla keskustelemme Riitta 
Jalosen ja Kristiina Louhen 
Finlandia junior -palkinnon 
saaneesta Tyttö ja Naakkapuu 
-kirjasta ja Kirsti Kunnaksen 
Tapahtui Tiitäisen maassa 
-kirjasta. Tapaamme 22.2. 
klo 18 Karjasillan kirkolla 
(Nokelantie 39), seurakun-
tasaleissa 3-4. 

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.

iLtA nUORiLLe
AiKUiSiLLe

Tiedätkö, että ”ihmisellä ei 
ole viimeistä käyttöpäivää”. 
Tiedätkös, mitä tarkoittaa 
”Varoitus, sydämellisiä ih-
misiä!”. Nuorten aikuisten 
illassa to 23.2. klo 19-21 saat 
vastauksen näihinkin kysy-
myksiin. Kokoonnumme 
Heinätorin seurakuntata-
lolla (Aleksanterinkatu 71). 
Vieraana nuorisotyönohjaaja 
Maire ”Mono” Kuoppala. Mu-
kana menossa myös pastori 
Juha ”Vähis” Vähäkangas. 
Aloitamme alkuhartaudella 
kirkossa ja sen jälkeen siir-

rymme alasaliin kahvitte-
lemaan ja keskustelemaan 
päivän teemasta.

nAiSten RYHMä 

Öbergin talon (Kirkkokatu 
5) alakerran kokoushuonees-
sa päihdeongelman kanssa 
kipuileville joka perjantai 
klo 13. Seuraavan kerran pe 
3.2. klo 13. Järj. Oulun ev.-
lut seurakuntien päihdetyö 
ja A-kilta.

KUPPiLA MUUtti 

Kuppila toimii Isokatu 
17:n kuorosalissa perjantai-
sin (muuttunut paikka) klo 
13-15. Kuppilassa laulellaan, 
luetaan runoja, keskustellaan 
ja toisinaan arvotaan jotain 
pientä. Tule kupposelle kah-
via, kohtaamaan, keskuste-
lemaan…

nAiSten iLtA 

Öbergin talon alakerran 
ryhmätilassa, Kirkkokatu 5, 
ma 6.2. klo 18. Keskustellaan 
vanhuudesta. Mahdollisuus 
saunomiseen (omat pyyhkeet 
mukaan). 

MeSSU AVAA 
YV-KeRäYKSen

Sunnuntaina 5.2. Yv-ke-
räyksen avaus messussa tuo-
miokirkossa klo 10, jonka 
jälkeen kirkkokahvit ja yh-
teisvastuuinfo Keskustan 
seurakuntatalon alasalissa, 
Isokatu 17. Infon ja kahvi-
en jälkeen kahden tunnin 
keräystempaus halukkaille 
lähtijöille ja pizzat takaisin 
tullessa. 

Kanttorit musisoivat 
yhteisvastuulle

Kuvassa ylhäällä vasemmalta kanttorit Heikki 
Jämsä, tommi Hekkala ja Lauri-Kalle Kallunki. 
Alhaalla vasemmalta kanttoriharjoittelijat 
Laura Kumpula ja emilia Heikkilä sekä kantto-
rit Raakel Pöyhtäri ja Sanna Leppäniemi.

Tuiran kanttoreiden kuoro 
pitää tutuksi tulleen yhteis-
vastuukonserttinsa Pyhän 
Luukkaan kappelissa per-
jantaina 10.2. kello 20.

Yhteisvastuukeräyksen tee-
mana on vanhuus. Kanttorit 
pyrkivät ottamaan aiheen 
huomioon musiikin valin-
nassa.

Konsertissa laulaa Tuiran 
kanttoreista ja kahdesta kant-
toriopiskelijasta koostuva 
kuoro. Konsertin ohjelma 
tulee koostumaan melko 
tutuista, perinteisistä hen-

gellisistä lauluista ja soitin-
musiikista.

Kanttoreiden ideana on 
musisoida yhdessä ja erikseen. 
Jokainen tuo oman luovuu-
tensa ja lahjansa kokoon. 
Musiikikkia esitetään joko 
duettona, yksinlauluna tai 
kuorolauluna. Lisäksi luvassa 
on viulumusiikkia, urkumu-
siikkia ja improvisaatiota.

Konsettiin on vappaa pääsy. 
Ohjelma maksaa 5/3 euroa. 
Ohjelmien tulot luovutetaan 
Yhteisvastuukeräykseen.

Pe
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Oulun hiippakunnan tuomiokapi-
tuli hyväksyi TM Oili Tuovisen ja 
TM Nanna Helaakosken pappis-
tutkinnon. Piispa tulee, jos Jumala 
suo, toimittamaan juhlallisen pap-
pisvihkimyksen 5.2.2006. 

Tuomiokapitulin vanhemman 
pappisasessorin, Tuiran seurakun-
nan kappalaisen Niilo Pesosen, 
ensimmäinen kolmivuotiskausi 
tuomiokapitulin pappisasessorina 
päättyy 31.3.2006. Tuomiokapituli 
määräsi lääninrovastit toimittamaan 
rovastikunnissaan pappisasessorin 
vaalin 1.4.2006 alkavalle kolmivuo-
tiskaudelle maanantaina 27. päivänä 
helmikuuta 2006 klo 12. Pappisa-
sessoriksi vaalikelpoisia ovat Jouko 
Heikkinen, Halsuan seurakunnan 
kirkkoherra, Jouko Lepistö, Inarin 
seurakunnan kirkkoherra, Seppo 
Lohi, Simon seurakunnan kirkko-
herra, Paavo Moilanen, Oulujoen 
seurakunnan kirkkoherra, Pauli 
Niemelä, Kiimingin seurakunnan 
kirkkoherra, Martti Pennanen, 
tuomiokirkkoseurakunnan kap-
palainen, Niilo Pesonen, Tuiran 

seurakunnan kappalainen, Pekka 
Rehumäki, tuomiokirkkoseurakun-
nan kappalainen, Arto Seppänen, 
Utsjoen seurakunnan kirkkoherra 
ja Heikki Turunen, Alatornion 
seurakunnan kappalainen.

Vaaleissa on äänioikeus hiippa-
kunnan papeilla ja lehtoreilla.

Tuomiokapituli antoi TM Oili 
Tuoviselle virkamääräyksen Kii-
mingin seurakunnan määräaikai-
seen seurakuntapastorin virkaan 
ajalle 1.3.-31.8.2006 sekä TM Nanna 
Helaakoskelle Tuiran seurakun-
nan seurakuntapastoriksi 6.2.2006 
lukien aina siihen saakka kunnes 
kasvatuksen hiippakuntasihteerin 
virka on vakituisesti täytetty.

Lisäksi tuomiokapituli antoi 
pastori Matti Laurilalle virka-
määräyksen Oulun hiippakunnan 
lähetyssihteerin tehtäviin 1.2.2006 
alkaen toistaiseksi.

Tuomiokapituli on valinnut Kir-
kon koulutuskeskuksen ”Syvemmälle 
messuun” -kurssille hiippakunnan 
papeista ja kanttoreista kappa-
lainen Mirja-Liisa Lindströmin 

Asessorin vaali tulossa

n U O R e t

Pyhän Andreaan kirkko Sulkakuja 8
Nuorten ilta ti 7.2. klo 18.
Tuiran kirkko
Isoskoulutus la 4.2. klo 15.
Nuorten raamattupiiri, nuorisotoimisto, to 2.2. klo 18.
Gospelmessu la 4.2. klo 18.
Tuiran kirkon messu su 5.2. klo 10. Sen jälkeen nuorten (isoskou-
lutuslaisten ja senioreiden yhteinen) yhteisvastuukeräystempaus. 
Lisätietoa: terhi-liisa.sutinen@evl.fi, p. 040 7245 446.
Öberg, Kirkkokatu 5
Nuortenilta ke klo 19. Ohjelmassa pelejä, lauluja, jutustelua, hil-
jentymistä.
Meri-Toppilan monipalvelukeskus
Yökahvila pe 3.2. klo 20-23.

Nuisku
Nuorten ihmissuhdekurssi alkaa su 5.2. klo 15 Kastellin kirkolla, 
Töllintie 38. Tule opiskelemaan ihmissuhdetaitoja. Kurssi on tarkoi-
tettu 15-18 -vuotiaille. Ilmoittautumiset pe 3.2. mennessä: Johan-
nes Takaeilola, p. 040 730 4118.

VA R H A i S n U O R e t

Hei! Haluatko auttaa?

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 ker-
ralla ideoimme tulevaa ja tutustumme toisiimme. Lisätietoja ryh-
män ohjaajilta: Katja Ylitalo, p. 040 831 5932 tai Terttu Rahko, p. 
040 575 2712.

Y H t e i n e n  d i A K O n i A

Kehitysvammaistyö
Keskustelukerho ti 7.2. klo 17-18.30 Heinätorin seurakuntata-
lossa, Aleksanterinkatu 71.
Nuortenilta pe 10.2. klo 18-20 Kirkkokatu 5:ssä.

Kuulovammaistyö
Ystäväilta to 2.2. klo 16 Palvelukeskus Runolassa, Tuulaakitie 2.
Kuurojen eläkeläisten päiväpiiri ke 8.2. klo 12 diakoniakeskuk-
sessa, Kirkkokatu 5.

Näkövammaistyö
Raamattu- ja keskustelupiiri to 2.2. klo 13-14.30 Kirkkokatu 5, 
alakerrassa. 

Päihdetyö
Raamattupiiri ti 2.2. klo 13 Kirkkokatu 5:ssä, 3.krs.
Naistenryhmä pe 3.2. klo13 Kirkkokatu 5, alakerrassa.
Tavoiteryhmä ma 6.2. klo 14.30 Kirkkokatu 5, alakerrassa.
Naistenryhmä pe10.2. klo 13 Kirkkokatu 5, alakerrassa. 

Diakoniakeskus avoinna
ma, ti, to, 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.
Christa Moilanen (kehitysvammaistyö), 
p. 3161 324 ja 040 5156 935 ti ja to 9-11.
Eija Mukka (kuulovammaistyö), 
p. 3161 323, tekstip. 373 200 ja 040 5912 657 ti 9-12 ja to 13-15.
Kerttu Wallin (näkövammaistyö), 
p. 3161 322 ja 040 5912 654 ti ja to 9-11.30.
Paula Mustonen (näkövammaistyö), 
p. 3161 322 ja 050 4305 178  ti ja to 9-11.30.
Tellervo Kianto (päihdetyö), 
p. 3161 329 ja 040 7564 022 to  9-11.
Sami Keisanen (päihdetyö), 
p. 3161 326 ja 040 5157 315 ti klo 9-11.
Heikki Kaikkonen (vapaaehtoistyö), 
p. 3161 325 ja 040 5025 010 to 12-14.
Johanna Kerola (projektityö), p. 3161 342 ja 050 5402 558

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 kol-
mantena sunnuntaina klo 12 suomenkielinen ehtoollisjumalanpalve-
lus, joka tulkataan arabiaksi. Raamattuopetusta ja pyhäkoulu tiistai-
sin klo 18 Kaukovainion seurakuntatalossa.

Ryhmä huumeiden
käyttäjien omaisille

Ryhmä kokoontuu viisi kertaa kevään aikana 
torstaisin klo 18–19.30 

23.2. alkaen diakoniakeskuksessa, Kirkkokatu 5.
Otamme ryhmään enintään kymmenen henkilöä.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen pe 17.2. mennessä: 
diakonissa Tellervo Kianto, p. 3161 329, 040 756 4022 tai  diakoni Sa-

mi Keisanen, p. 3161 326, 040 515 7315.

tule rohkeasti mukaan
Järj. Oulun seurakuntayhtymän erityisdiakoniatyö

www.oulunseurakunnat.fi

KUTSU10-SYNTTÄREILLE
(Vuonna 1996 syntyneet)

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

• Hintan seurakuntakodille, Hintantie 89  • Pyhän Tuomaan kirkolle, Mielikintie 3
• Pyhän Andreaan kirkolle, Kaakurinraitti, Sulkakuja 8 

• Heinäpään seurakuntatalolle, Aleksanterinkatu 71.

Mukavaa ohjelmaa!       Synttäritarjoilu!           Oulun ev.-lut. seurakunnat

Perheiden laskettumatka itävaltaan 
28.12.2006-7.1.2007.

Kiitos
Tuiran seurakunnan nuorisotyön 
järjestämä Joulun ilosanoma -
musikaali tuotti joululahjana 
Tansaniaan Ilembulan kylän 
orpokodin uudelleenrakenta-
miseen 1 111,50 euroa. Lahja 
on ohjattu suoraan kohteeseen 
Suomen Lähetysseuran kautta.  
Lämpimät kiitokset kaikille lah-
jansa antaneille, niin yleisölle 
kuin vapaaehtoisille laulajille, 
muusikoille ja äänimiehille. 
Hän on täällä keskellämme, 
Hän tänne tullut on. 

Tuiran seurakunnan 
nuorisotyö

Rovaniemen seurakunnasta, kant-
tori Tauno Saviojan Rovaniemen 
seurakunnasta, kappalainen Aino 
Pieskän Limingan seurakunnasta 
sekä lehtori TT Petri Kasarin Haa-
pavedeltä. Varalle valittiin kanttori 
Kaarina Eronen Iin seurakunnasta 
sekä kirkkoherra Juha Aronen 
Rantsilan seurakunnasta (siirtynee 
Turun arkkihiippakuntaan).

Kirkkohallitus on ilmoittanut, 
että Oulun hiippakuntaan on 
myönnetty seuraavat ritarikuntien 
kunniamerkit: Suomen Valkoisen 
Ruusun ansioristi (SVR Ar) dia-
konissa Anja Kankaalle Pyhäjoen 
seurakunnasta, Suomen Valkoisen 
Ruusun I luokan mitali kultaris-
tein (SVR MI kr) diakonissa Päivi 
Muhojoelle Iin seurakunnasta, 
nuorisotyönohjaaja Veikko Pehko-
selle Oulun seurakuntayhtymästä, 
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan 
mitali (SVR MI) yksityisyrittäjä Leo 
Hirvasniemelle  Iin seurakunnasta 
ja Suomen Valkoisen Ruusun mitali 
(SVR M) rouva Kyllikki Keltamä-
elle Iin seurakunnasta.

Matkakohteemme on Itävallassa 
Roppen, jossa on toinen tois-

taan upeampia laskettelukeskuksia 
vierivieressä, mm. Sölden ja Ischgl. 
Matka 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 aikana 
voimme käydä myös katsomassa 
Keski-Euroopan mäkiviikon Inns-
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 omalla 
osaltaan erilaisilla talkoilla, joita jär-
jestämme ennen matkaa. Matkojen 
aikana järjestämme linja-autossa 
paljon erilaista ohjelmaa. 

Mukaan reissuun mahtuu 35 
ensin ilmoittautunutta. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset matkanjohta-
jille 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
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R A d i O - O H J e L M At

Su 5.2. klo 10 messu Tuiran kirkosta, toimittaa 
Juha Huhtala, avustavat Riikka Honkavaara ja 
Anne-Mari Kyllönen. Kanttorina on Heikki Jämsä. 
Messun yhteydessä toimitetaan yhteisvastuukerää-
jien siunaaminen. Virret: 48: 1-5 , 727, 447, 432, 
228, 222  ja 543: 1 ja 5.

Su 5.2. klo 11.25 radiopyhäkoulun pitää lastenohjaaja Terttu Aakko 
aiheesta Kynttilänpäivä.
Erilainen iltapäivä ma-pe klo 15-17: Ke 8.2. klo 16.15 Keskiviikon 
kolumnistina on Kalervo Nissilä. To 9.2. klo 16.15 Pyhästä arkeen -
sarjassa kuullaan ajatuksia valosta pimeyden keskellä.

Su 5.2. klo 9.45 radiopyhäkoulun pitää lastenoh-
jaaja Terttu Aakko aiheesta Kynttilänpäivä.
Su 5.2. klo 10 messu Oulun tuomiokirkosta. Papik-
sivihkiminen, piispa Samuel Salmi. Messun toi-
mittaa Niilo Pesonen, avustaa Martti Pennanen, 

urkurina Maija Tynkkynen ja kanttorina Raimo Paaso. Sofia Magdalena 
-yhtye. Virret: 111, 49, 112, 576, 227, 230 ja 447:3-4. Messun jälkeen 
Etapilla kuullaan uusintana juttua tämän vuoden Yhteisvastuukeräyk-
sestä. Ohjelman toimittaa Risto Parttimaa. 
Ma 6.2. klo 17.05 Etapilla puhutaan rippikoulusta ja kuunnellaan 
musiikkia suositulta Tilkkutäkki-levyltä. Haastateltavana on vs. nuo-
risotyönohjaaja Hanne Ruotsalainen Nivalasta. Ohjelman toimittaa 
Laila Korkiakoski.
Radio-ohjelmien palautesähköposti merja.laaksamo@evl.fi.

Hiihtolomaleirit
Juuma 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

Etsimme seurakuntayhtymän eri-
tyisnuorisotyön yökahvilaan lisää 
vapaaehtoisia ohjaajia.
Jos olet 18 vuotta täyttänyt ja ha-
luat viettää lauantai-iltoja 13-18 -
vuotiaiden nuorten kanssa, ota yh-

LOMALeiRi
isille ja pojille Juumassa 24.-26.3.

Leiri on tarkoitettu isille ja kouluikäisille pojille.
Ohjelmassa: ulkoilua, pilkkikisat, nikkarointia, iltaohjelmaa, saunomista, nuotiolla istuskelua, 

sunnuntaiaamuna leirijumalanpalvelus.

Leirin hinta 31 euroa aikuisilta ja 27 euroa lapsilta.
Ilmoittautumiset yhteisen seurakuntapalvelun toimistoon, p. 3161 347 ma-pe klo 9-16.

HUOM!  Jos oma iskä ei pääse, niin mukaan voi lähteä isoisän tai kummisedän kanssa.
Leiritiedustelut:  Pertti ”Purtsi” Putila, p. 040 506 2883 tai pertti.putila@evl.fi.

Leirin järjestää Oulun ev.-lut. seurakunnat/varhaisnuorisotyö.

Kun neljän Oulun 
ev.-lut. seurakunnan 
yhteinen 
keskusrekisteri 
aloitti toimintansa 
vuonna 1966, syntyi 
uudenlainen Oulun 
malli. Kirkonkirjojen 
täydelliseen 
keskittämiseen 
siirtyivät maahamme 
myöhemmin perustetut 
muut keskusrekisterit.

P astori Risto Laitila kertoo 
keskusrekisterin 40-vuotis-
historiikissa, että Oulu sai 

tunnustusta uudesta keksinnöstä. 
Kirkkohallitus teki vuoden 1968 
kirkolliskokoukselle esityksen, et-
tä tällainen järjestelmä mainittai-
siin kirkkolaissa.

Keskusrekisterin työtä leimasi 
aluksi lisääntyvä papintodistusten 
kirjoittaminen. Nimitys muuttui 
virkatodistukseksi vuonna 1971. 
Vuonna 1976 keskusrekisterissä 
kirjoitettiin 107 694 virkatodis-
tusta eli yli 422 jokaista työpäivää 
kohden. 

Todistusten käyttötarkoitusta 
ryhdyttiin seuraamaan vuonna 
1982 tarkoituksena todistusten 
vähentäminen. Tilannetta helpot-
ti automaattinen tietojenkäsittely 
viranomaisten kesken. Todistuk-
sia annettiin tuona vuonna vielä 
85 712 kappaletta, mutta 2004 
enää 6 172.

Oulun keskusrekisteri oli edelläkävijä

Atk:n aikakausi 
alkaa

Keskusrekisterissä alkoi uusi aika 
vuonna 1991, kun sukuselvitysten 
ja -tutkimusten tekeminen sai atk-
ohjelman syyskuussa. Joulukuussa 
Oulun keskusrekisteri oli jälleen 
edelläkävijä mittavassa hankkees-
sa. Atk-ohjelma otettiin käyttöön 
väestökirjanpidossa. 

Työmäärä ei vähentynyt, sillä 
kaikki työ oli edelleen tehtävä myös 
manuaalisesti. Siitä oli myös hyö-
tyä. Vuosituhannen vaihtuminen 
aloitti Laitilan mukaan pitkällisen 
ja työlään vaiheen uuden jäsenre-
kisteriohjelman käynnistämiseksi. 
Vuoden 2000 alusta kirkonkirjojen 

pitämisessä oli siirryttävä pelkäs-
tään perhelehtien manuaaliseen 
ylläpitoon.

Vasta vuonna 2003 allekirjoi-
tettiin jäsentietojärjestelmän hy-
väksymissopimus. Perhelehtien 
manuaalinen ylläpito lopetettiin 
vuoden 2005 alusta.

Keskusrekisteri tulosti ensimmäi-
sen kerran vaaliluettelon omasta 
tiedostostaan Tuiran kappalaisen 
vaalia varten vuonna 1995.

Keskusrekisteri 
palvelee

Jo keskusrekisterin alkuvuosina 
keskusteltiin väestörekisterin val-
tiollistamisesta eli keskittämisestä 

valtion hoidettavaksi. Vuosikymme-
niä kestäneen valmistelun jälkeen 
kirkon vuosisatojen perinne toimia 
kirkonkirjojen pitämisen ohella 
virallisena väestörekisterinpitäjänä 
päättyi syyskuun lopussa 1999.

Kirkolle jäi eräitä väestökirjan-
pitoa ylläpitäviä tehtäviä. Keskus-
rekisteri on edelleen velvollinen 
antamaan selvityksiä kirkollisesta 
väestörekisteristään ja niihin kuu-
luvista asiakirjoista. Se antaa myös 
virkatodistuksia, jotka ovat tarpeen 
henkilön oikeuksien ja velvollisuuk-
sien toteamiseksi.

Keskeisin tehtävä on Oulun ev.lut. 
seurakuntien kirkonkirjojen pito ja 
arkistotoimen hoitaminen.

Seurakuntalaisia keskusrekisteri 

palvelee nykyään monin tavoin. 
Risto Laitila on poiminut vuoden 
2004 tilastosta esimerkkejä: Keskus-
rekisteri toivotti 8 000 seurakuntaan 
muuttanutta ja 200 kirkon jäseneksi 
liittynyttä tervetulleeksi kirjeitse, 
otti yhteyden 1 600 kotiin, johon 
oli syntynyt lapsi, hyvästeli yli 800 
kirkosta eronnutta ja laati lähes 700 
kuolemantapaukseen liittyvät vir-
katodistukset perunkirjoituksiin ja 
muihin tarpeisiin.

Yli 6 000 asiakasta palveltiin 
virkatodistus- ja sukuselvitysasi-
oissa. Oulun ev.-lut. seurakuntien 
keskusrekisteri on nyt 40-vuotias, 
nykyaikainen  tietopankki.

PiRKKO PAAKKi

teyttä erityisnuorisotyöntekijä Outi 
Leinoseen, p. 040 574 7118 tai An-
ja Saukkomaahan, p. 040 574 7119 
niin kerromme Sinulle yökahvila-
toiminnastamme lisää ja koulutam-
me Sinut tehtävään.

Haluatko toimia nuorten parissa?

Keskusrekisterin vanhojen kirkonkirjojen tietoja luetaan nykyisin sähköisesti. Sirpa Pykäläinen tietää, että satoja vuosi vanhoja kirkonkirjoja 
tulee käsitellä varovaisesti, jotta ne säilyvät.
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Angolassa

Yv-varoilla tuetaan angolalaisten kylien jäl-
leenrakennusta pitkän sodan jälkeen. Yhteis-
vastuu keskittyy erityisesti vaikeissa ja haa-
voittuvissa olosuhteissa elävien vanhusten 
auttamiseen. Konkreettisesti auttaminen 
on esimerkiksi terveysasemien ja kaivojen 
rakentamista.

Sambiassa

Osa angolalaisista vanhuksista asuu Sambi-
an pakolaissiirtokunnissa. Meheban pako-
laissiirtokunnassa vanhuksille jaetaan ruo-
ka-apua ja heitä autetaan veden ja poltto-
puiden haussa.

Yv-keräyksen rahoilla tuetaan myös vanhus-
ten paluumuuttoa kotimaahan Angolaan.

Ugandassa

Monen ugandalaisen aids-orvon tuki on 

iäkkäät isovanhemmat. Yhteisvastuuva-
roin annetaan henkistä ja aineellista tukea 
sekä oikeusapua. Eniten tarvitseville raken-
netaan kunnon taloja huonokuntoisten sa-
vimajojen tilalle.

Kyläyhteisöissä jaetaan aids-valistusta 
sekä koulutetaan tukihenkilöitä ja oma-
apuryhmiä.

Suomessa

Keräysvaroilla kehitetään kotikäyntityötä, 
joka kohdistuu tämänhetkisen avun ulko-
puolelle jääviin vanhuksiin.

Kolmivuotinen yhteisvastuuhanke to-
teutetaan seurakuntien ja paikkakunnilla 
toimivien, vanhustyötä tekevien ammatti-
laisten kanssa.

Kotikäyntien avulla autetaan mm. vanhuksia, 
joilla on mielenterveys- tai päihdeongelmia. 
Vanhustyöntekijät haluavat kohdata myös 
iäkkäitä maahanmuuttajia.

Projektiin lähtevät kymmenen seurakun-
taa valitaan kevään aikana.

Lyhyesti 
yv-

keräyksestä:
• viime vuoden valtakunnallinen ke-
räystulos oli 717 159 euroa. Keräys-
kulut olivat 18,9 prosenttia.

• Oulun keräystuotto oli 65 355 
euroa.

• tänä vuonna yhteisvastuun avulla 
autetaan turvattomissa oloissa elä-
viä vanhuksia sekä Suomessa että 
kehitysmaissa. 60 prosenttia varoista 
menee ulkomaille, kotimaiseen 
erityiskohteeseen 20 prosenttia, 
hiippakuntien diakoniatyöhön 10 
prosenttia ja seurakuntien diakonia-
työhön 10 prosenttia.

• Yhteisvastuukeräys järjestettiin 
ensimmäisen kerran vuonna 1950. 
Alusta saakka keräyksen suojeli-
joina ovat vuorollaan olleet Suomen 
presidentit.

Näin Yhteisvastuukeräys auttaa

22-vuotias opiskelija Maria Kalliopuska ei 
jää miettimään, meneekö apu varmasti pe-
rille, kun hän antaa rahaa keräyksiin. Kirkon 
Yhteisvastuukeräykseen hän on osallistunut 
monena vuonna luottavaisin mielin.

-Osa varoista menee byrokratiaan, se on 
selvä. Toivon, että jotakin menee myös pe-
rille saakka. En ole epäileväinen.

Tämän kevään yv-aihetta, Ihmisarvoinen 
vanhuus, hän pitää hyvänä. Kukkaronnyö-
rit aukeavat mieluusti. Vanhusten hätä on 
tuttu asia.

Lahjoitettavan summan suuruus määräytyy 
yksinkertaisesti: hän antaa sen verran kuin 
käteistä sillä hetkellä on. 

YHteiSVAStUUKeRäYS ALKAA 5.2.  YHteiSVAStUUKeRäYS ALKAA 5.2. 

Yhteisvastuueuro   löytää perille

Keräyskohteen mainostaminen on Mari-
an mielestä tärkeää, koska se on ainoa kei-
no päästä ymmärtämään sitä hätää, mihin 
apua tarvitaan.

Hyviä kohteita ovat vanhukset, lapset, 
nälänhätä.

-Annan mielelläni rahaa myös rakentaviin 
hankkeisiin. Tällä tarkoitan teiden, sairaa-
loiden tai koulujen rakentamista.

Rahan kerääjällä ei ole juurikaan vaiku-
tusta siihen, millaisella summalla Maria 
osallistuu.

-Kohteliaalle pyytäjälle on tietenkin mukava 
lahjoittaa se, mitä kukkarosta löytyy.

Maria Kalliopuska antaa mielellään Yhteisvastuukeräykseen rahaa, jos hänellä on kerääjän 
tullessa käteistä.

Kerääjä toimittaa rahan seurakuntaan 
diakoniatyöntekijälle.

Seurakunta päättää sille jäävästä 10 prosentin osuudesta. 
Esimerkiksi Tuiran seurakunta käyttää varansa 

vanhuksille tarkoitetun päiväkerho- ja kotikäyntityön 
kehittämiseen.

Valvonta: Seurakunnan Yhteisvastuukeräyksestä vastaava 
työntekijä valvoo rahojen palautusta ja niiden tilitystä. 

Lahjoittaja antaa euron listakerääjälle.
Valvonta: Lahjoittaja kirjoittaa listaan nimen ja 

lahjoittamansa summan.

”Annan sen mitä minulla 
on kukkarossa”
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Jouko Lankinen kertoo, että tuomiokapituli 
auttaa taloudellisissa vaikeuksissa olevia 
seurakunnan hakemusten perusteella.

Yhteisvastuueuro   löytää perille

 Moni ugandalainen vanhus huolehtii aids-arvoksi jääneestä lapsenlapsestaan.

-Lahjoitetut rahat menevät varmasti peril-
le, Kirkon Ulkomaanavun (KUA) apulais-
toiminnanjohtaja Tuula Tapanainen sa-
noo lujasti.

Ison organisaation kirstunvartijana hän 
tunteet hyvin ne tilit, joille yhteisvastuupotti 
ohjautuu vuosittain. Hän on vuorostaan 
vastuussa rahoista niin oman talon tilin-
tarkastajille kuin myös Kirkkopalvelujen 
yhteisvastuutoimiston rahamiehille.

-Vuoden lopussa laadimme raportin, joka 
kertoo, miten paljon rahaa ohjautui eri mai-
den projekteihin. 

Tapanainen tuntee hyvin myös, miten 
raha kulkeutuu heidän talostaan Luterilai-
sen maailmanliiton käyttöön. Siellä on omat 
rahavahtinsa, ja KUA:n työntekijät seuraavat 
projektien edistymistä. Ns. maavastaavat vie-
railevat paikalla, esimerkiksi Afrikan maissa, 
katsomassa, miten varoja käytetään. 

Vuonna 2004 KUA:n osuus Yv-keräysva-
roista oli 2,3 miljoonaa euroa. Ulkomaan-
avussa ollaan totuttu arkisesti pyörittämään 
suuria rahasummia, mutta kaksi miljoonaa 
on Tapanaisellekin kunnioitusta herättävä 
luku.

Keräyksen ulkomainen osuus ohjataan 
Kirkon Ulkomaanavulle

Kirkon Ulkomaanapu lähettää rahat Luterilaiseen 
maailmanliittoon Geneveen. Sieltä rahat siirretään paikallisille 
maaohjelmille esimerkiksi Ugandaan. Maaohjelman työntekijät 

raportoivat varojen käytöstä kuukausittain Geneveen.
Valvonta: Luterilaisen maailmanliiton tilintarkastajat.

isossakin firmassa rahat 
pysyvät tallessa

Hiippakuntien diakoniarahasto saa vuo-
sittain 10 prosenttia keräystuotosta. Ou-
lun tuomiokapitulissa hiippakuntasihteeri 
Jouko Lankinen kertoo tuon osuuden ole-
van vuosittain noin 50 000 euroa.

Osa potista menee kapitulin avustusra-
hastoon, josta myönnetään taloudellista 
apua yksittäisille ihmisille seurakuntien 
hakemusten perusteella. 

Myönnetyistä avustuksista päättää tuo-
miokapitulin kollegio. Sitä johtaa piispa 
Samuel Salmi.

Toinen osa yv-varoista menee kapitulin 
projektirahastoon. Niillä rahoilla tuetaan 
seurakuntien diakonisia hankkeita. Lanki-
nen kertoo esimerkiksi Kaski-projektista, 
joka on kahden vuoden ajan onnistuneesti 
auttanut pohjoisen ylivelkaantuneita, kon-
kurssin tehneitä yrittäjiä, uuteen alkuun 
elämässään.

-Tuemme seurakuntia, emme yhdistyksiä 
tai järjestöjä. Seurakunnilla tulee kuitenkin 
olla hankkeissaan yhteistyökumppaneita. Se 
on avustuksemme ehto.

Kotimainen osuus ohjataan hiippakunnille ja vuosittain 
vaihtuvalle erityiskohteelle.

Valvonta: Projektin toteuttajan tilintarkastajat.

Yrittäjät uuteen alkuun

-Koskaan ei ole ollut edes epäilyjä yv-va-
rojen väärinkäytöksestä, Oulun seurakun-
tayhtymän tilintarkastajat KHT Risto Hy-
vönen ja henkilöstöpäällikkö Markku Kai-
nulainen sanovat. 

He ovat tarkastaneet seurakunnan yv-tilit 
jo usean vuoden ajan. Miesten tehtävänä on 
katsoa mm. ettei yksikään kerääjälle annettu 

lipas tai lista ole jäänyt palautumatta.
-Kaikki tilitetyt rahat on löydettävä tileiltä. 

Kun seurakunta järjestää yv-tilaisuuden, siitä 
on oltava oma pankkitilityksensä, Kainulai-
nen selvittää.

Niin Hyvönen kuin Kainulainenkin kehu-
vat Yhteisvastuukeräystä.

-Keräyskulut ovat minimaaliset. Käy-
tännössä lähes kaikki mitä ihmiset antavat, 
menee keräyskohteisiin. Kukaan ei tavoittele 
yhteisvastuussa omaa etuaan. Esimerkiksi 
seurakunnan yv-materiaalin painatusku-
lut ja lehti-ilmoittelu ovat todellakin pieni 
menoerä, Kainulainen on tyytyväinen.

Hyvönen ja Kainulainen myös ohjeista-
vat seurakuntaa yhteisvastuuvarojen tili-
tyksessä. 

Alkanut vuosi on tuonut Oulun seura-
kuntayhtymään uuden atk-kirjanpidon. Se 
lisää yv-tilien valvontaa.

Tilintarkastuksen ja tarkastusraportin jäl-
keen yv-rahat voidaan tilittää Kirkkopalve-
lujen Yhteisvastuukeräyksen tilille. 

Seurakunta lähettää rahat ja tilityksen 
yhteisvastuutoimistoon Kirkkopalveluihin.

Valvonta: Seurakunnan tilintarkastajat.

Kaikki listat ja lippaat 
palautuvat

Kirkkopalvelujen yhteisvastuutoimisto lähettää kerätyt varat 
ulkomaiselle ja kotimaiselle kohteelle.

Valvonta: Yhteisvastuutoimiston tilintarkastajat.

Risto Hyvöselle (vas.) ja Markku Kainulai-
selle yv-keräys on tuttua ja kunnioitusta 
herättävää lähimmäisapua.

Tuomiokapitulin tileille tulleita keräysva-
roja valvovat kapitulin tilintarkastajat.

Riittääkö 50 000 euroa ihmisten hädän 
lievittämiseen?

-Kaikki saadaan menemään mitä tulee. Jos 
rahoja olisi enemmän, niille olisi varmasti 
käyttöä, Lankinen sanoo ja kehuu pohjois-
suomalaisia anteliaiksi.

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

YHteiSVAStUUKeRäYS ALKAA 5.2.  YHteiSVAStUUKeRäYS ALKAA 5.2. 
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LEHTITILAUKSET: www.kotimaa.fi /tilaukset
TILAAJAPALVELU, (09) 4155 2333, tilauspalvelut@kotimaa.fi

Hailuoto

2.-8.2.2006

Haukipudas

Kempele

Kiiminki

seurakuntaviikko

Kirkkokuoro to 2.2. 
klo 18.30.
Pyhäkoulu su 5.2. 
klo 12.
Rippikoulutunnit 
(diakonia) kirkolla su 
5.2. klo 16.
Messu su 5.2. klo 18. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen iltatee ja Runebergin tortut 
sekä yhteisvastuuinfo ja listojen jako.
Raamattu- ja rukouspiiri srk-salissa 
ti 7.2. klo 18.30.
Päiväkerho ke 8.2. klo 9.30.
Ke 8.2. ei ole musiikkikerhoa.
Aamukahvila to 9.2. klo 9.
Kuollut: Sylvi Maria Havana s Vähä-
metsä 94 v, Fanni Elisabet Parrila s 
Pirkola 87 v.

Messu kirkossa su 5.2. 
klo 10, liturgia Kalta-
kari, saarna Nevala, 
kanttorina Niemelä. 
Konfirmoitavana 2. 
talvirippikouluryh-
mä. Yhteisvastuuke-
räyksen kirkkopyhä. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen yhteisvastuulistojen jako 
srk-keskuksessa klo 12. Uusia kerääjiä 
toivotaan mukaan.  
Seurakuntakerho srk-keskuksen mo-
nitoimisalissa to 2.2. klo 13 ja Kellon 
srk-kodissa ke 8.2. klo 13. Mikäli tarvit-
set kuljetuksen kerhoon, ota yhteyttä 
diakoniatoimistoon ajanvarausvas-
taanotolle perjantaisin klo 9-11, puh. 
5472 636. Huom! Muuttunut aika!

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, puh. 5472 636. 
Huom! Muuttunut aika!
Lähetystyön käsityötalkoot srk-kes-
kuksen pienryhmätilassa to 2.2. klo 
14 alkaen. 
Etnoruokailta Kellon srk-kodissa ma 
6.2. klo 18. Japanilainen ruoka, Säde 
Pokka. Ruoasta peritään omakustan-
nushinta. Ilmoittaudu jo tänään Hele-
na Ylimaulalle, puh.040 501 4764.
Kehitysvammaisten Tuki ry:n äitipii-
ri srk.-keskuksen neuvotteluhuoneessa 
ma 6.2. klo 18.
Raamattupiiri srk-keskuksen monitoi-
misalissa ke 8.2. klo 18.30. (Hepr. 6.)
Ystävänpäivän tilaisuus 14.2.klo 12.30 
seurakuntakeskuksessa FM Markus H. 
Korhonen puhuu aiheesta Ikääntymi-
nen voimavarana – kuinka eri sukupol-
vet kohtaisivat. Kahvitarjoilu ja arvontaa 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Oulun konservatorion kamarior-
kesteri ConBrion konsertti srk-kes-
kuksessa su 12.2. klo 18, Johtaa Osmo 
Leponiemi. Vapaa pääsy, ohjelma 5 e.
Jorma Hynnisen ja Risto Laurialan 
suuri yhteisvastuukonsertti srk-kes-
kuksessa su 19.2. klo 19. Liput 10/7 e 
ennakkoon Kiiminkijoen opiston toi-
mistosta ja kirkkoherranvirastosta.
Musiikkitoimintaa: Seurakunnan 
Lapsikuoron harjoitukset tänään to 
2.2. klo 17.  Kirkkokuoro Hauki-
putaan Laulun harjoitukset Kellon 
srk-kodissa tänään to 2.2. klo 18.30. 

Johtokunta kokoontuu klo 17.30.
Nuorten toimintaa: Elokuvailta 
Wirkkulassa ma 6.2. klo 18. Avoimet 
ovet Kellon srk-kodissa keskiviikkoisin 
klo 18-20 ja Martinniemen srk-kodissa  
torstaisin  klo 18-20.  Nuorten raamis 
Wirkkulassa perjantaisin klo 18.
Diakoniatyöntekijöiden vastaan-
ottoajat. Avustusasioissa ajanvaraus 
diakoniatoimistosta perjantaisin klo 
9-11, puh. 547 2636 tai käymällä 
paikanpäällä os. Kirkkotie 10.  Muissa 
asioissa yhteys suoraan oman alueen 
työntekijään: Laila Rantakokko, puh. 
040 866 8319 (Kiiminkijoen pohjois-
puoli lukuun ottamatta Niemeläntör-
mää), Heli Puuperä, puh. 040 589 8362 
(Kiiminkijoen eteläpuoli Säästökuopan 
seutuun saakka sekä Niemeläntörmä) 
tai Helena Seppänen, puh. 040 581 
9316 (Kello, Kiviniemi, Takkuranta ja 
Kalimenkylä).
Seurakunnan syntymäpäiväterveh-
dyskäytäntö on muuttunut. Tänä 
vuonna 70 vuotta täyttäville järjestetään 
yhteinen juhla. Juhlaan kutsutaan hen-
kilökohtaisesti kirjeellä. Onnitteluad-
ressi postitetaan 75 ja 85 vuotta täyttä-
ville. Mikäli haluatte merkkipäivänänne 
seurakunnan työntekijän käyntiä, ot-
takaa yhteyttä kirkkoherranvirastoon, 
puh. 5471 185 tai suoraan haluamaanne 
työntekijään. 80 ja 90 vuotta täyttäviin 
seurakunnan työntekijä ottaa yhteyttä 
ja sopii tervehdyskäynnistä.
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, puh. 040 5819 316 
(varmimmin tiistaisin klo 9-10).
Kirkkoneuvosto on valinnut nuori-
sotyönohjaan virkaan Katri Haapa-
korvan.
Aikuisrippikoulu 4., 9., 11., 16. ja 18.5. 
klo 17.30-20.30. Ilmoittautuminen 
kirkkoherranvirastoon 31.3. mennes-
sä, p. 5471 185.
Uusheräyksen seurat Kellon srk-
kodissa 5.2. klo 18. Todistuspuheen-
vuoro Jorma Räisänen, laulu Mervi 
Kukkonen. Niilo Karjalainen ja Pekka 
Siljander.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: raa-
mattuluokka Laukkasella pe 3.2. klo 
18.30, seurat ry:llä su 5.2. klo 14, 
Osmo Alamäki, Matti Kenttä, sisarpiiri 
Lohella to 9.2. klo 18.30 (nyyttikestit), 
aiheena Miten hoidan itseäni. Kello: 
raamattuluokka ry:llä pe 3.2. klo 
17.30, ompeluseurat ry:llä la 4.2. klo 
18.30. Jokikylä: päiväkerho ry:llä 
to 2.2. klo 17.30-19 sekä ke 8.2. klo 
17.30-19, raamattuluokka isoille ja 
pienille ry:llä pe 3.2. klo 17.30, myyjäis-
ompeluseurat ry:llä pe 3.2. klo 18.30, 
pyhäkoulut su 5.2. klo 12, Asemakylä 
eteläinen Aki Saarijärvellä, Asemakylä 
pohjoinen Markku Rehulla, keskikylä 
Jorma Leskelällä, Taipaleenkylä Ari 
Koivukankaalla, Vänttilänperä Jukka 
Vänttilällä. 
Kuollut: Martti Juhani Manninen 
80 v.
Avioliittoon kuulutettu: Jarmo Tuo-
mas Salo ja Neea Katariina Nissinen. 
Mika Tapani Koivukangas ja Niina 
Katariina Alakärppä.
Kastettu:  Erika Linnea Kipinä, Netta 
Helinä Saarijärvi, Meri Tuulikki Lau-
rikkala, Jere Henrik Remahl.

Messu Su 5.2. klo 10 
kirkossa. Toim. Kor-
pela, avust. Riihimä-
ki, kantt. Savolainen. 
Nonetti-lauluyhtye 
laulaa. Kolehti Yhteis-
vastuukeräykselle.
Pyhäkoulu kirkossa saarnan aikana.
Yhteisvastuukeräyksen teemana on 
ihmisarvoinen vanhuus.  Keräyksen 
avulla tuetaan turvattomissa oloissa 
eläviä vanhuksia Suomessa, Angolassa, 
Sambiassa ja Ugandassa. Listakerääjät 
kiertävät kodeissa helmikuun aikana. 
Kynttiläkirkko su 5.2. klo 17 lukion 
montussa. Toim. Jaakko Tuisku. Oh-

jelmassa yhteislaulu ja laululeikki sekä 
raamatunlukua. Seurakunnan päivä-
kerhon lapset esiintyvät. Voit sytyttää 
kynttilöitä yhteisvastuun hyväksi 1 
e/kpl. Kynttiläkirkon jälkeen tee- ja 
mehutarjoilu kirkon aulassa.
Herännäisseurat su 5.2. klo 18.30 Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa. 
Mukana Jouni Haataja, Jouko Lauriala 
ja Veikko Kärnä.
Versojen harjoitukset su 5.2. klo 18 
kirkonkylän seurakuntakodissa.
Lapsikuorojen harjoitukset to 2.2. klo 
16.15 kirkonkylän seurakuntakodissa 
ja pe 3.2. klo 15 Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa.
Naisten piiriä ei ole 2.2. Osallistutaan 
Yhteisvastuukeräyksen infoiltaan.
Yhteisvastuukeräyksen infoilta to 2.2. 
klo 18 kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Keräyskohteiden esittelyä. Tuotemyyn-
tiä ja kahvitarjoilu. Lähetystyöntekijä 
Kerttu Nygren kertoo työstään Etiopi-
assa. Kerääjät ja kaikki kiinnostuneet 
tervetuloa.
Ystäväpalvelukurssi ti 7.2. klo 18 
kirkonkylän seurakuntakodissa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri ke 8.2 
klo 12 Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa. Kaarina Suni kertoo 
Yhteisvastuukeräyksestä. Seurakun-
tapiiri to 9.2. klo 13 kirkonkylän 
seurakuntakodissa.
Perhekerhot kokoontuvat keskiviikkoi-
sin Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa, Vanhassa pappilassa, kirkonkylän 
seurakuntakodilla ja Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa klo 9.30-11. 
Kirkkokuoron harjoituksia ei ole 
ke 8.2. 
Kirpputori Ilonpisara avoinna tiistai-
sin ja torstaisin klo 14-17 sekä lauan-
taisin klo 10-13. Lahjoituksia otetaan 
vastaan ainoastaan aukioloaikoina. 
Pyydämme lahjoittajia ottamaan 
huomioon sen, että tavaran täytyy 
olla hyväkuntoista; puhtaita ja ehjiä eli 
myyntikelpoisia. Emme ota vastaan ko-
neita tai huonekaluja. Kirppikselle voi 
tuoda myös käytettyjä postimerkkejä 
(kuorta/korttia väh. 1 cm merkin ym-
pärillä), jotka Suomen Lähetysseurassa 
huutokaupataan lähetystyön hyväksi.
Kummit ja lapset! Tervetuloa oman 
kummin/kummilapsen kanssa yhtei-
seen toimintapäivään la 11.2. klo 15 
Kokkokankaan srk-talolle. Tilaisuus on 
maksuton. Ilmoittautuminen tarjoilua 
varten 6.2. mennessä: Soile Pakkanen 
040 7790367, Marjukka Tuisku 040 
779 0375 tai Minna Sorvala 040 779 
7705 tai sähköpostitse: etunimi.su-
kunimi@evl.fi.
Että jaksaisin ensi viikkoon –messu su 
12.2. klo 17 vanhassa kirkossa (HPE). 
Teemana Miksi kannattaa kuulua kirk-
koon? Mukana yhtye Soiva Siili.
Ystävänpäivätapahtuma ti 14.2. klo 
18 Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa. Ohjelmassa musiikkia ja lasten 
esityksiä. Ylikylän koulun kuoro Sakari 
Sipilän johdolla ja Ylikylän koulun 
voimistelukerho Laura Rahikkalan 
johdolla esiintyvät. Järj. seurakunta ja 
Kempeleen Pelastakaa Lapset ry.
Kevätkauden sururyhmä alkaa ke 
12.4. klo 17.30-19 kirkonkylän seura-
kuntakodissa. Ryhmä kokoontuu viisi 
kertaa. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
31.3. mennessä Sirkku Määttä, p. 040 
779 0368 tai Timo Riihimäki, p. 040 
779 0308.
Varhaisnuoret: Toimintakerho kou-
luikäisille keskustan seurakuntatalolla 
ma klo 18-19.30. Toimintakerho  
2.- 4.-luokkalaisille Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa ti klo 17.30-19. 
Tyttökerho 7-10-vuotiaille Vanhassa 
pappilassa ke klo 16.30-18. Seka-
kerho 1.-5.-luokkalaisille keskustan 
seurakuntatalolla ke klo 17-18.30. Mo-
nitoimikerho kouluikäisille Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa ke klo 
18-19.30. Tyttökerho 8-10-vuotiaille 
Vanhassa pappilassa  to klo 16.30-18.  
Sählykerho 4.-6.-luokkaisille pojille 
Ketolanperän koulun salissa to klo 
17-18. Koirakerho 10-12-vuotiaille 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa 
pe klo 16-17.30. Kaakaokutsut 4.-6. 
-luokkalaisille torstaisin klo 14-16 
kirkon sivurakennuksessa.
Nuoret: Nuorten ilta to 2.2. klo 19 
Vanhassa pappilassa. Yöpappila pe 
3.2. klo 20-24 Vanhassa pappilassa. 

Päiväpappila ti 7.2. 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 3.2. 
klo 18 raamattuluokat ala-aste Petri 
Lampelalla, Tarakkamäentie 6 yläaste 
Perttu Hannukselalla, Horsmatie 8. La 
4.2. klo 11 myyjäiset ry:llä. Su 5.2. klo 12 
pyhäkoulut ry:llä, Paiturissa Sanna ja 
Pasi Pulkkisella, Kokkokankaalla Mus-
tosella, Köykkyrintie 1, Santamäessä 
Antti Leivolla, Niittyrannantie 154. Su 
5.2.  klo 17 seurat ry:llä. To 9.2. klo 19  
kotiseurat radan itäpuoli Erja ja Pauli 
Junttilalla, Kokkokankaantie 41.
Murron rauhanyhdistys: Pe  3.2.  
Klo 19  Lauluseurat Kujalalla, Hannu 
Tuohimaa. La  4.2.  klo 19    raamattu-
luokka ry:llä. Su 5.2.  klo 16  seurat ry:
llä, Aarno Haho ja Paavo Ahola.
Kastetut: Frans Viktor Paihonen, Arttu 
Pekka Sipola, Joonas Aatu Ensio Tau-
riainen, Lyydia Josefiina Palola, Arttu 
Matias Koskelo, Oskari Pekka Olavi 
Järvenpää.
Kuollut: Selma Sigrid Takalahti s. 
Nieminen, 99 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele

Kynttilänpäivän per-
hemessu su 5.2. klo 10  
kirkossa Raimo Salo-
nen, Birgitta Kontio, 
Jarkko Metsänheimo. 
Kolehti Yhteisvastuu-
keräykselle.
Yhteisvastuukeräyksen aloitus, 
kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa  
messun päätyttyä, jossa saatavana 
myös yv-keräyslistoja.
Maakirkko su 5.2. klo 13 Huttukylän 
koululla, Markku Palosaari, Marja 
Ainali, Ulla Junttila.
Kynttiläkirkko su 5.2. klo 18 Jäälissä 
Jäälin majan rannassa, Arto Kouri, 
Birgitta Kontio, Jarkko Metsänheimo. 
Yv-keräyslistoja saatavana tilaisuuden 
jälkeen.
Partiolaisten lupauksenantotilaisuus 
su 5.2. klo 19 kirkossa.
Raamattupiiri to 2.2. klo 18.30 Lähim-
mäisen tuvalla.
Diakoniapiiri ma 6.2. klo 12.30 Jäälin 
seurakuntakodilla.
Seurakuntakerho eläkeläisille ti 7.2. 
klo13 Montin-salissa. Kuljetuspyynnöt 
Asta Leinoselle, p. 040 579 3248.
Kirkkokuoro ti 7.2. klo 18.30 srk-
keskuksessa.
Puuhanaiset eli naisten keskustelu- ja 
käsityöpiiri ti 7.2. klo 18-20 Kirkko-
pirtillä. Askartelemme ystävänpäivän 
kortteja tai neulatyynyjä. Mukaan 
mahtuu vielä!
Diakonia- ja lähetysilta ti 7.2. klo 
18.30 Terttu ja Kalevi Riikolalla, Kan-
niaisenkuja 8.
Hartaus ke 8.2. klo 13 Jäälissä Kotirin-
teellä ja kirkonkylässä Koivulehdossa 
klo 14, Ulla Junttila.
Omaishoitajat to 9.2. klo 14 Jäälin 
seurakuntakodilla, Asta Leinonen , 
Ulla Piltonen ja kirkonkylässä Lähim-
mäisen tuvalla klo 14.30 Ulla Junttila, 
Irmeli Ronkainen. Huom! muuttunut 
päivä.
Rukouspiiri to 9.2. klo 18.30 Lähim-
mäisen tuvalla, rukousta, raamatun 
lukua ja esirukousta.
Lauluilta pe 10.2. Klo 18.30 Eila ja 
Pentti Honkasella, Alakylässä. Tuotto 
Yv-keräykselle.
Eläkeläisten toimintapäivä la 11.2. 
klo 10-14 Jäälin koululla. Ohjelmassa 
mm. kädentöitä, liikuntaa ym. klo 13 
Hannes Asikaisen virsikonsertti. Osal-
listumismaksu 5 euroa. Tuotto Yhteis-
vastuukeräykselle. Ilmoittautumiset 
6.2. mennessä kirkkoherranvirastoon, 
p. 8161 003.
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JAtKUU S. 12.

Siikajoella ollaan ymmällään 
siitä, että kuntaselvitys Ruukin 
kunnan kanssa pohjustaa 
seurakunnalle itsenäisyyden 
menetystä, ei pelkästään 
yhteistyötä.

S iikajoen seurakunnassa ollaan vahvasti 
itsenäisyyden kannalla. Seurakunnassa 
viime viikolla pidetystä neuvottelukoko-

uksesta annettiin tiedote, jossa todetaan, että 
”seurakunnallamme on nyt ja tulevaisuudessa 
mahdollisuus selviytyä niistä haasteista, jotka 
ovat seurakunnan toiminnan kannalta mer-
kittäviä. Seurakuntalaistemme palvelut ovat 
ymmärtääksemme olleet huomioiden kaikki 
seurakuntalaisemme kaikin tavoin esimer-
killisiä. Näistä me tulemme seurakuntalais-
ten yhteistyöllä selviämään.”

Kuntaliitoksen tapahtuessa seurakunnalla 
ei kuitenkaan ole valinnan mahdollisuuksia, 
vaan myös seurakunnat liitetään yhteen. Sii-
kajoen seurakunnasta tulee Siikasalon seura-
kunta, koska Ruukin seurakunta on muut-
tunut Siikasaloksi. Siikajokea ei auta sekään, 
että seurakunta on saanut toimia itsenäisenä 
vuodesta 1689 lähtien.

Siikajoen kunnalle liittyminen Ruukkiin 
on elintärkeää kunnan huonon taloudellisen 
tilanteen vuoksi. -Viime syksynä alkanut selvi-
tystyö paljasti nopeasti, että Siikajoen kunnan 
talous on lohduttomassa jamassa, selvitysmies 
Tommi Lepojärvi sanoo.

Siikajokisia informoidaan asioiden tilasta. 
Ensimmäinen yleisötilaisuus oli viime kes-
kiviikkona Karinkannassa. Toinen pidetään 
tiistaina 7.2. keskikylällä Heikinhovissa.

äänestys tulossa

Kyläläiset saavat ilmaista kantansa kuntalii-
tokseen neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä 
sunnuntaina 19. helmikuuta. Sitä ennen on 
ennakkoäänestys. Jokaiselle äänioikeutetulle 
lähetetään omaan osoitteeseen kirje, joka sisäl-
tää äänestyslipun, vaalikuoren, lähetekirjeen ja 
ohjeet, miten niiden kanssa menetellään.

Siikajoella 
hämmennystä kunta- ja 
seurakuntaliitoksista

-Pääkysymyksenä on, tulisiko Siikajoen 
kunta lakkauttaa ja perustaa uusi kunta, 
jonka muodostavat Siikajoki ja Ruukki. Vas-
tausvaihtoehtoina ovat, kyllä, ei sekä se, ettei 
äänestäjä kannata kumpaakaan vaihtoehtoa. 
-Karinkantalaisissa on paljon kuntalaisia, 
jotka haluisivat mieluiten liittyä Lumijokeen, 
Siikajoen kunnansihteeri Sinikka Kauppi-
nen selittää.

Valtuusto päättää, miten se tulkitsee äänes-
tyksen tuloksen. Valtuuston kokous on 27. 
helmikuuta. Kauppisen mukaan aikataulu 
on kireä, jotta liitoksesta luvatut avustusrahat 
saadaan valtiolta.

Siikajoella on 1 325 asukasta. Jos kunta liit-
tyy Ruukkiin, asukkaita tulee olemaan noin 
6 000. Siikajokisia lohduttanee se, että uuden 
kunnan nimeksi tulee Siikajoki.

Kun Ruukin ja Vihannin seurakunnat liit-
tyivät yhdeksi seurakunnaksi tämän vuoden 
alussa, seurakunnan nimeksi tuli Siikasalo. 
Uusimman kuntaliitoksen jälkeen olisivat 
olemassa Siikajoen kunta (Ruukki ja Siikajo-
ki), Siikasalon seurakunta (Ruukki, Siikajoki 
ja Vihanti) sekä Vihannin kunta.

PiRKKO PAAKKi

Perhetyö: perhekahvila Jäälissä kes-
kiviikkoisin klo 13 ja Kirkkopirtillä 
torstaisin klo 13, perhekerho torstaisin 
Jäälin seurakuntakodilla klo 9.30 ja  
Kirkkopirtillä perjantaisin klo 9.30.
Lastenparkki perjantaisin Jäälin seu-
rakuntakodilla klo 9-11.30. 
Ilta rakkaudelle -tilaisuus Oulussa 
Kaakkurissa pe 17.2. Jos olette kiinnos-
tuneita lähtemään tilaisuuteen, ottakaa 
14.2. mennessä yhteyttä Saijaan, p. 
040 560 9678, niin hankimme lippuja 
tilaisuuteen. Parilipun hinta 20 euroa 
(sisältää ohjelman ja iltapalan).
Nuorisotyö: Avoimet ovet tiistaisin 
Alakylän Nuorisoseuralla klo 17-20 
ja keskiviikkoisin Huttukylän Nuori-
soseuralla keskiviikkoisin klo 17-20. 
Nuorten ilta  to 2.2. klo 19 Jäälin 
seurakuntakodilla.
Lähetyksen kirpputori avoinna ma –pe 
klo 10-17. Ale -kassillinen vaatteita 3 
euroa. (Paitsi erikseen hinnoitellut). Viri-
kekahvila avoinna ma - pe klo 9-16.
Rauhanyhdistys: Yläasteikäisten nuor-
ten ilta la 4.2. klo 19 kirkkopirtillä.
Pyhäkoulu su 5.2. klo 12 Huttukylässä 
Juujärvellä, Alakylässä  Moilasella ja 
Haholla, Tirinkylässä Siepillä, Jäälissä 
Kakolla, LaivakankaallaJ. Nikulalla, 
kirkonkylässä Ohtamaalla ja kirkko-
pirtin pyhäkoululaiset osallistuvat 
perhekirkkoon. Seurat su 5.2. klo 17 
seurakuntakeskuksessa, Jouko Leino-
nen, Mikko Kälkäjä.
Kuollut: Hanna Maria Pekkala s. 
Moilanen 87 v.
Kastettu: Venla Siiri Marjatta Haipus, 
Toivo Matti Mikael Kokkoniemi.

Kuorot: To 2.2. seu-
rakuntatalolla  klo 
16  Tähdet ja klo 18 
kirkkolaulajat. To 9.2. 
ei kuoroja.
Messu su 5.2. klo 10 
kirkossa. Saarnaa Aino Pieskä, litur-
gina Jouko Lauriala, kanttorina Mika 
Kotkaranta. Virret: 540, 126, 543, 527, 
452, 579. Kolehti yhteisvastuukeräyk-
selle. Tekstinlukijoina Eila Junttola ja 
Lauri Sangi. Mukana kirkkolaulajat. 
Yhteisvastuukeräys avataan 57 kerran. 
Kerääjien siunaaminen penkeissä istu-
en. Limingan-Lumijoen sotaveteraa-
nien 40-vuotisjuhlajumalanpalvelus. 
Juhla jatkuu jumalanpalveluksen 
jälkeen tervehdysten vastaanottona klo 
11.30-12.30 Kotikololla, jonka jälkeen 
ruokailu ja juhla seurakuntatalolla.
Sanajumalanpalvelus su 5.2. klo 
15 Tupoksen koululla. Tornberg ja 
Kotkaranta.
Ylistysilta su 5.2. alkaen klo 17 seura-
kuntatalolla. Vieraina Suvi Nehvonen 
ja ylistysryhmä Oulusta. Rukouspal-
velua ja pieniä puheita.
Hiljaisuuden ilta ja ehtoollinen ke 8.2. 
klo 18 Rantakylän kappelissa teemalla 
Jumala on valo.
Raamattu-ja rukouspiiri ke 8.2. klo 
18.30 Marjo ja Martti Junttolalla Ala-
temmeksellä.
Seurakuntakerhoa ei ole ke 8.2.  
Seurakuntakerhon ja kaikkien ha-
lukkaiden retki to 9.2. Oulunsalon 
seurakuntakerhoon, kirkkoon ja Zep-
peliiniin. Lähtö klo 10 Sarlotta ja paluu 
noin klo 15.30-16. Hinta kerholaiset 
6 euroa ja muut 13 euroa. (Sis. ruoka 
ja kyyti). Ilmoittautumiset ma 6.2. 

mennessä, puh. 5621226.
Hartaus to 9.2. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Kotiseurat la 11.2. klo 18 Antti ja 
Anna-Maria Rönköllä, Kedonperäntie 
9. Vieraana Miika Peuhkuri Kansanlä-
hetyksestä.
Yhteisvastuulistoja jaetaan pe 3.2. klo 
14-18 S-Marketissa ja su 5.2. kirkossa 
messun jälkeen, arkena diakoniatoi-
mistossa ja kirkkoherranvirastossa. 
Uusia kerääjiä Limingan kasvun joh-
dosta tarvitaan, voitko sinä lahjoittaa 
aikaasi? Puh. 5621226.
Tulossa: To 16.2. klo 18 kirkkolaulajien 
harjoitus ja vuosikokous.
Diakonissan vastaanoton ajanvaraus  
ma-ke-pe klo 9-10, puh. 5621226.
Lähetystyö: Lähetyssihteeri vintillä 
(pappilan  piharakennus) maanan-
taisin klo 10-12. Tule tutustumaan, 
kutomaan, juomaan kahvit tai muuten 
vain juttelemaan.
Pyhäkoulutyö: Su 5.2. klo 15 pyhä-
koulu Koti-Pietilässä. Ti 7.2. klo 18 
pyhäkoulu Tupoksessa Kimpimäellä, 
Kotilehto 1B.
Perhekerhot ti 7.2. klo 9.30-11 srk-
talolla. Aiheena lapsi liikenteessä, mu-
kana vanh. konstaapeli Petri Korkala. 
Ke 8.2. klo 9-10.30 Tupoksen Tuiskun 
tiloissa. Aiheena vauvajumppa, ohjaa-
jana Mari Vuorio.
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, puh. 
562 1220  10.2. mennessä. Hinta on 5 
euroa, sisältää linja-autokuljetuksen ja 
liput tapahtumaan. Ilmoittautuneille 
tulee retkikirje. Matkaan lähdemme 
klo 15 ja palaamme takaisin Liminkaan 
klo 19. Lisätietoja Mirvalta, puh. 040 
5285736.
Partiotyö: Pe 3.2. Make päivystää 
partiotoimistossa klo 14-16. Partio-
paidat ovat saapuneet. Maksa 42 euroa 
partiotyön tuen tilille 523308-2765442 
ja tule noutamaan omasi partiotoi-
mistosta mahdollisimman pian. Klo 
16 Ruoktulle lähtevien partiojoh-
tajien ilmoittautuminen ja kokous 
partiotoimistossa. Laumanjohtajien 
virkistysilta. Lisätietoa lähempänä. 
Vartiolaisten Kajo 06 leiri Heinijärvellä 
kämppäpaikalla pe-la 3.-4.2. Leirikirje 
tulossa Kotikololle jakoon.  Su 5.2. 
Kirkkopalvelussa Ruusunmarjat. Ma 
6.2. Kärppäkäräjät Kotikololla klo 
18-19.30. Ti 7.2. Sudenpentupojat Li-
mingan paloasemalla. Ke 8.2. Ruoktulle 
lähtijöiden vanhempainilta Kotikololla 
klo 18-20. Osallistuminen tärkeää. 
Partiontuki ry:n hallituksen kokous 
ke 8.2. klo 19 Kotikololla. Läsnäolosi 
välttämätön! To 9.2. Sudenpentutytöt 
Limingan paloasemalla. Tarkemmat 
ohjeet tulossa. Su 12.2. kirkkopalve-
lussa Pihlajanmarjat.
Rauhanyhdistys: Pe 3.2. klo 18.30 
rippikoulun käyneiden nuorten  lau-
luseurat ja iltakylä ry:llä. La 4.2. klo 
18.30 raamattuluokka (5-6) ry:llä. Su 
5.2. klo 11.30 pyhäkoulut. Klo 14 seurat 
Alatemmeksen vanhainkodilla. Klo 17 
seurat ry:llä. Ke 8.2. klo 19 lauluseurat 
ry:llä. Varttuneiden kerho ti 14.2. klo 
12 ry:llä.
Kastettu: Veeti Jouni Tapani Niini-
maa ja Jasmin Amanda Karintytär 
Pellikka. 

To 2.2. klo 10-11.30 
perhekerho srk-ta-
lossa. Klo 14 hartaus-
hetki Alatemmeksen 
vanhainkodissa. Klo 
15.30 (huom aika) 
herännäisseurat Lu-
mijoen pappilassa, mukana Tuomo 
Ruuttunen ja Pasi Kurikka. Seurojen 
jälkeen Lumijoen paikallisosaston 
vuosikokous. Klo 19 kirkkovaltuuston 
kokous srk-talossa. Kokouksen asiana 
on päätös seurakuntaliitoksesta. Kirk-
kovaltuuston kokoukset ovat julkisia, 
joten kokousta voi tulla seuraamaan. 
Pe 3.2. klo 18-19.30 varhaisnuortenil-
ta kerhohuoneessa. Klo 20  nuortenilta 
Korsuhovilla.
Su 5.2. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Tölli, kolehti Yhteisvastuu-
keräykselle. 
Ma 6.2. klo 10-11.30 perhekerho srk-
talossa. Klo 15 lasten raamattukerho 
Selkäinaholla, Honkatie 6. 
Ti 7.2. klo 10-11.30  3-vuotiaiden 
päiväkerho ja klo 12.30-14.30 4-vuo-
tiaiden päiväkerho Lukkarinkan-
kaalla. Klo 18-19.15 rippikouluilta 
kirkossa.
Ke 8.2. klo 10  5-vuotiaiden päiväkerho 

Lukkarinkankaalla. Klo 12 keskipäivä-
kerho srk-talossa, Luuk 2:22-33. Klo 14 
hartaushetki Lumilyhdyssä. Klo 14-16 
kokkikerho Lukkarinkankaalla. 
Klo 18.30 kirkkokuoron harjoitukset 
srk-talossa.
To 9.2. klo 10 -11.30 perhekerho 
srk-talossa.
Liminka-Lumijoen sotaveteraanien 
40-v juhlajumalanpalvelus Limingan 
kirkossa su 5.2.klo 10.  Jumalanpalve-
luksen jälkeen tervehdysten vastaanotto 
klo 11.30-12.30 Kotikololla, jonka jäl-
keen ruokailu ja juhla srk-talolla. 
Talvileiri Siikajoen Rapulassa 1-3 -
luokkalaisille., alkaen la 11.2. klo 13, 
päättyy su 12.2. klo 13, raamiksia, 
leikkejä, kilpailuja, herkuttelua jne. 
Ilmoittautuminen 8.2. mennessä kirk-
koherranvirastoon, puh 387 172. Lisä-
tietoja Jussi Härköseltä, 044 092 7825 tai 
Sinikka Prokkolalta, 044 503 7080.
Partio: Huom! Viikosta 5. alkaen 
Punatulkut ja Ketut kokoontuvat 
joka toinen viikko! Ti 31.1. Punatul-
kut 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.
Rauhanyhdistys: To 2.2 klo 13 varttu-
neiden kerho Hilja ja Ahti Anttilalla. Pe 

3.2 klo 19 raamattuluokka Vainikaisel-
la. Su 5.2 klo 13 seurat ry:llä Oiva Tölli 
ja Olavi Hyry. Ma 6.2. sisarpiiri ry:llä 
klo 19. Päiväkerhot ry:llä klo 17.30-19 
I ti 7.2 II ke 8.2 III to 9.2.
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://lumijo-
ki.seurakunta.net
Kuollut: Aarne August Lappalainen, 
92 v.
Kastettu: Joona Aarne Hekkala, Vertti 
Eeli Marttila.

Su 5.2. klo 10 kynt-
tilänpäivän messu 
kirkossa, lit. Kyllö-
nen, saarna Pekkala, 
k a n t to r i  Ka j av a , 
kirkkokuoro. Kolehti 
Yhteisvastuukeräyk-
selle. Klo 12 kyläkirkko Kylmälänkylän 
kappelissa, Pekkala, Kajava. Klo 18 
keskiaikaista musiikkia srk-talossa, 
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 (BeRnHARd SeVeRin ingeMAnn, 
SUOM. HiLJA HAAHti. SAKSASSA 1842)

 
Teatterinjohtaja Anu Saari Oulusta kertoo lempivir-
tensä olevan virsi 30: Maa on niin kaunis.

-Kuulun siihen sukupolveen, joka aloitti koulupäi-
vänsä veisaamalla virren, mutta tämä virsi liittyy ennen 
kaikkea äitiini, joka kuoli nuorena. Hän lauloi kotona 
usein, että ”Maa on niin kaunis, kirkas Luojan taivas...”  
Laulamme tätä virttä vielä nykyäänkin sisarusten kans-
sa, eikä se ole meille pelkästään jouluvirsi. Virsi tuo 
mieleen äidin.

tällä palstalla lukijat saavat 
kertoa lempivirsistään.

esiintyy mm. yläasteen ja lukion 
musiikkiryhmät, aikuisten kuoro, 
Johanna Kiviharju, huilu, Sanna 
Moilanen, klarinetti. Tarjoilu sisältyy 
5 euron ohjelmamaksuun. Arvontaa! 
Illan tuotto Yv-keräykselle. 
Ma 6.2. klo 13 hartaus Päiväkeskuk-
sessa, Kyllönen.
Ti 7.2. klo 12 Laitasaaren seurakun-
tapiiri rukoushuoneella, Kyllönen, 
vieraana kunnanjohtaja Jukka Syvä-
virta. Klo 17 aikuisten raamattupiiri 
srk-talon kappelihuoneessa, Pekkala.
Ke 8.2. klo 11.30 keskipäivänkerho 
srk-talossa, Jouni Heikkinen sekä 
vieraita Osuuspankista. Arvonta! Klo 
17.45 rukouspiiri srk-talon kappeli-
huoneessa, Marja Leena Savolainen.
Kuorot: Ke 8.2. klo 17 lapsikuoron 
ja klo 18.30 kirkkokuoron harj. srk-
talossa. Kirkkokuoron vuosikokous 
ke 15.2. klo 18.30 srk-talossa.
Lapset/perheet: Perhekerhot tiistaisin 
klo 9.30-11.30 srk-talossa ja Päivärin-
teen srk-salissa, keskiviikkoisin klo 
13-15 nuoriso- ja voimailutalolla ja 
torstaisin klo 10-12 Laitasaaren ruko-
ushuoneella. 
Varhaisnuoret: Tiedot kerhoista koti-
sivuiltamme tai Tuula Väänäseltä, puh. 
040 524 6534.
Nuoret: To 2.2. koulupastoripäivystys 
yläasteella ja lukiolla klo 10.45-12.15. 
Nuortenilta Päivärinteellä srk:n ker-
hotilassa klo 17-18.30. Pe 3.2. päivystys 
nuorisotoimistolla klo 14-16 puh. 533 
1201. Nuortenilta srk-talossa klo 18-
19.30. Ke 8.2. koulupastoripäivystys 
Oulun seudun ammattiopistolla (Pao) 
klo 11-12. To 9.2.  koulupastoripäivystys 
yläasteella ja lukiolla klo 10.45-12.15. La 
11.2. yökahvila Valopilkku Nuokkarilla 
klo 20-24. Nuorisotyönohjaajat Rainer 
Väänänen, puh. 040 585 1057 ja Tuula 
Väänänen, puh. 040 524 6534. 
Oulujoki tulvii - gospeltapahtuma la 
18.2. klo 16-18.15 Koivu ja tähti -kult-
tuurikeskuksessa. Pakollinen ja ilmai-
nen kaikille Muhoksen seurakunnan 
rippikoululaisille ja isoskoulutettaville, 
muuten liput 5 e. Esiintyjät: Elliots, 
Salmi - Perttilä - Helenius, Ahtopaine.
Partio: Seurapeliyö Lämsänjärvellä 
Oulussa 3.-4.2., lähtö yhteiskyydeillä pe 
klo 18.30 srk-talolta. Vaeltajien Kamina-
leiri 10.-12.2. Ranta-Kemilässä. Viikolla 
7 ei ole lauma- ja vartioiltoja, vaan 
kaikille yhteinen nuotioilta to 16.2. 
klo 18-20 Korkalonvaarassa. Lumiplö-
jäys-leiri 25.-26.2. Paljakassa, Karhut 
ja Banaanikärpäset. Piirileiri Leimulle 
(31.7.-6.8.) ilm. helmikuun loppuun 
mennessä. Laput jaossa lauma- ja varti-
oilloissa. Tied. Riitta, p.040 5733315.
Laitasaaren rukoushuone: Aamuru-
kous ma klo 6.30. Seurakuntapiiri ti 
7.2. klo 12, Kyllönen, vieraana kunnan-
johtaja Jukka Syvävirta. Perhekerho 
torstaisin klo 10-12.
Rauhanyhdistys: Pe 3.2. klo 19 raa-
mattuluokka ja ompeluseurat ry:llä. 
Su 5.2. klo 12 pyhäkoulut: kk Ylikulju, 
Korivaara Männikkö, Pälli A. Pitkänen, 
Suokylä Karppinen. Klo 13 seurat Kyl-
mälänkylän kappelissa ja klo 18 ry:llä. 
Ma 6.2. klo 18 päiväkerho. 

Oulunsalo

Laitasaaren rauhanyhdistys: La 4.2. klo 
13 päiväkerho. Su 5.2. klo 13 seurat.
Kastettu: Eveliina Sofia Hanhisuanto, 
Jaime Aaron Kammonen, Emilia Aili 
Matilda Rikkonen. 

Seurakuntakerho 
srk-talolla to 2.2. klo 
11, Tuomo Kangas ja 
Lahja Rautiola.
Vapaaehtoistoimin-
nan koulutus Pappi-
lassa la 4.2. klo 8.30-
14. Vaikeassa elämäntilanteessa olevan 
ihmisen kohtaaminen ja tukeminen 
sekä auttaminen käytännössä ja siinä 
jaksaminen.
Messu kirkossa su 5.2. klo 10, Kappalai-
nen Vesa Äärelän virkaan asettaminen. 
Lounas ja juhla srk-talolla.
Herännäisseurat su 5.2. klo 18.30 Kok-
kokankaan srk-keskus, Kempele.
Turinapiiri Varjakassa ti 7.2 
Reppu nuortenilta torstaisin klo 18.30, 
tiistaisin ei ole nuorteniltaa. Avoimet 
ovet 10-13 -vuotiaille tiistaisin klo 14-
17, tyttö ja poikakerho 10-13 vuotiaille 
tiistaisin klo 18-19.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
8.2. klo 13.30/ Tuomo Kangas.
Lähetysilta nuortentila Repussa (Lun-
kintie 3 A 1) ke 8.2 klo 18.
Seurakuntakerho srk-talolla to 9.2 
klo 11 alkaen ruokailulla, Vesa Äärelä 
vieraina Limingan srk-kerholaiset.
Seurakuntatalo: tyttö ja poikakerho 
7-11 v siirtyy keskiviikolta torstaihin 
klo 18-19. Tyttö ja poikakerho 12-13 
v. keskiviikkoisin klo 18-19.
Hartaustilaisuus Teppolassa to 9.2. 
klo 11.30, Lauri Kotila.
Pyhäkoulut klo 12 srk-talolla, Pitkä-
kankaan päiväkodilla (Joutsenosasto) ja 
Salonpään kerhotilassa vanhempi-lapsi 
piiri srk-talolla, tiistaisin klo 12.30.
Kirkkovaltuuston kokous srk-talolla 
to 16.2 klo 19.
Messu kirkossa su 12.2 klo 10, Lauri 
Kotila.
Kastetut: Aku Petteri Vertanen, Anni 
Ellinoora Takamäki, Elias Väinö San-
teri Pesonen, Veeti Hannes Mikael 
Tuunanen.
Salonpään ry: Pe 3.2 klo 18.30 laulu-
seurat ja myyjäiset Johanna ja Rauno 
Kotajärvellä. Su 5.2. klo 17 seurat 
Umpimähkässä.
Oulunsalon rauhanyhdistys: To 2.2 
klo 18.30 sisarpiiri Umpimähkässä, 
aihe: Kokonaisvaltainen hyvinvointi, 
su 5.2 klo 12 raamattuluokka, ryhmä 
1, Pertti Lahtinen, Tillitie 9 raamat-
tuluokka, ryhmä 2: Kylänpuoli ja 
Keskikylä; Hannu Kettukangas, Hek-
torintie 14 Karhuoja; Tuomo Kangas, 
Niementie 39, klo 18 seurat kirkossa, 
Jukka Tervo, Toivo Määttä, Ti 7.2 klo 19 
lauluseuroja kodeissa: Karhuoja: Toivo 
Määttä, Heinäsuolankuja 5, Su 12.2 klo 
12 raamattuluokka, ryhmä 1, Esko Tol-
jamo, Vihannestie 11, raamattuluokka, 
ryhmä 2: Kylänpuoli ja Keskikylä; Eino 
Vuorio, Pippurikuja 3, Karhuoja; Antti 
Kanniainen, Pahajärventie 88.

Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntako-
dissa su 5.2. klo 10, 
Lantto, Kukkurainen, 
Piirainen ja Vox Mar-
garita. Kirkkokahvit. 
Muistakaa kirkkokyytimahdollisuus 
taksilla, edestakaisen matkan hinta 3 e. 
Kootkaapa porukka ja tulkaa yhteisellä 
kyydillä jumalanpalvelukseen.
Yhteisvastuukeräys alkaa su 5.2., 
teemana tänä vuonna Ihmisarvoinen 
vanhuus. Keräyskohteiden esittely 
ja listojen jako jumalanpalveluksen 
jälkeen. Arpoja myytävänä yhteisvas-
tuun hyväksi.
Yhteisvastuuhaaste: Kaikkia seurakun-
talaisia haastetaan tulemaan rohkeasti 
mukaan listakerääjiksi. Tänä keväänä 
haastetaan erityisesti Pudasjärven 
maa- ja kotitalousnaiset, Pudasjärven 
Martat ja Pudasjärven LC/Hilimat 
osallistumaan listakerääjinä. Ottakaa 
haaste rohkeasti vastaan ja tulkaa tem-
paisemaan yhteisvastuun hyväksi jo heti 
keräyksen aloituspäivänä 5.2.  
Pyhäkoulu: seurakuntakodissa su 
5.2. klo 12.
Kuorot: Lapsikuoroa ei ke 8.2. klo 17, 
seuraavan kerran ke 15.2. klo 17. Vox 
Margarita ke 15.2. klo 18, kirkkokuoro 
to 2.2. klo 18. Eläkeläisten musiikkipiiri 
ke 8.2. klo 13.
Lähetystyö: Kirpputori talkootuvassa 
ke 8.2. klo 10-14. Lähetystalkooilta La-
karin koulun käsityötalon yläkerrassa 
ma 6.2. klo 18.
Diakoniatyö: Kuulovammaisten ker-
ho rippikoulusalissa ke 8.2. klo 11. 
Omaishoitajat palvelukeskuksessa ma 
6.2. klo 11.
Perhekerho Puhoksen koululla ma 
6.2. klo 10-13 ja seurakuntakodissa ti 
7.2. klo 10-13.
Varhaisnuorisotyö: Varkkari-Rönö 
(4.-6.-luokkalaisille) avoinna pe 3.2. 
klo 16.30-18 seurakuntatalolla.
Nuorisotyö: Iltakahvila Rönö avoinna 
pe 3.2. klo 18-22 seurakuntatalolla. 
Raahe-gospel la 25.2. klo 14-24. Hinta 
10 e (sis. kyydit, liput ja iltapalan). 
Ilmoittautumiset Riikalle tai Markolle 
viim. pe 17.2. Rippikoululaiset saavat 
reissusta jp+muu käynti-merkinnät 
rippikoulukorttiinsa.
Isoskoulutuksen käynyt nuori tai 
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: Rippikoulun talvi-
tunnit 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).
Muistojen Liepeen pappila –kirjoi-
tuskilpailu jatkuu helmikuun loppuun 
asti. Kaikille avoimessa kilpailussa 
toivotaan mm. kuvattavan Liepeen 
pappilassa tapahtuneita vihkimisiä, 
kasteita, rippikoulua, asukkaita, piiko-
mista ja renkinä oloa, myös nykyajasta 
saa kirjoittaa. Kirjoituksiin saa liittää 
kuvia. Tarkat kirjoitusohjeet  saa kirk-
koherranvirastosta, puh. 882 3100.
Rauhanyhdistykset: Lauluseurat rau-
hanyhdistyksellä pe 3.2. klo 19. Seurat 
rauhanyhdistyksellä la 4.2. klo 19 ja 
su 5.2. klo 17, Teuvo Aho ja Martti 
Murtoperä. Lauluseurat Sarakylässä 
Taisto Mannisella su 5.2. klo 19.
Haudattu: Aila Annikki Outila 62 v, 
Aimo Pentti Tapio Penttilä 52 v  ja 
Kirsti Orvokki Parviainen 55 v.
Kastettu: Susanna Briitta-Stiina Riek-
ki, Atte Joosua Hiltula ja Matias Väinö 
Kalevi Huusko.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 
9-14, puhelin 882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi@evl.fi, 
työntekijät: etunimi.sukunimi@evl.fi. 
Seurakunnan kirkolliset jo maanan-
taisin nettisivuilla: www.pudasjarvi.
fi/seurakunta.

To 2.2.  arkipyhäkou-
lua klo 9 Tenavarinteel-
lä ja klo 10 Lastentalol-
la. Klo 13 seurakun-
takerho Rauhalassa ja 
klo 18.30 herättäjän 
seurat Anita ja Jari 
Ojalla, Tuomo Ruuttunen ja Hannu 
Lauriala.

La 4.2. klo 9-12 rippikoulua Nuppu-
lassa, Eeva-Liisa ja Minna.
Isostoiminnasta kiinnostuneet: Ot-
takaa yhteyttä Minnaan, p. 044 518 
1141. Isoset mukaan lauantain 4.2. 
rippikouluun.
Su 5.2. klo 10 sanajumalanpalvelus 
seurakuntatalolla. Kolehti Yhteisvas-
tuukeräykselle. Jumalanpalveluksen 
jälkeen Yhteisvastuukeräyksen aloi-
tustilaisuus seurakuntatalolla. Vanhat 
ja uudet kerääjät tervetuloa! Klo 18.30 
raamattupiiri Liisa ja Ilkka Lehdolla. 
Ti 7.2. klo 11 eläkeliitto seurakuntatalol-
la, hartaus kirkkoherra Juha Aronen.
Su 12.2. klo 10 sanajumalanpalve-
lus seurakuntatalolla, liturgi rovasti 
Hannu Lauriala, saarna pastori Tapio 
Pokka, kanttori Arja Leinonen. Ko-
lehti mongolien sukuisten kansojen 
seurakuntatyöhön (Kylväjä). Juma-
lanpalveluksen jälkeen lähetyskahvit 
ja –arpoja sekä lähetystilaisuus. 
Aiheena Jumalan ennättävä armo, 
Tapio Pokka.
Alueellinen Siionin virsien juhlasun-
nuntai 12.2. Kokkolan kaupungin 
kirkossa: klo 10 Messu; klo 13 Kansan 
Veisuut; klo 14.30 Juhlakonsertti. 
Väliajoilla saatavana ruokaa ja kahvia 
srk-keskuksessa. 
Kuorot: To 2.2. ja 9.2. klo 19 Rantsilan 
Laulu ja ke 8.2. klo 11 veteraanikuoro 
seurakuntatalolla. To 9.2. klo 14 Hovin 
Stellat Hovin koululla.
Kerhotoiminta: Ma 6.2. klo 10–12.30 
perhekerho Pallerot seurakuntatalolla. 
Viikolla 6 eli 6.-10.2. ei ole lapsi- ja 
varhaisnuorisotyön kerhoja. 
Diakoniatoimisto suljettu 7.- 8.2. 
Rauhanyhdistys: Su 5.2. klo 18.30 seu-
rat ry:llä, Heikki Saarela. Ke 8.2. klo 13 
varttuneiden kerho ry:llä. Pe 10.2. klo 
19 Siikatörmän myyjäiset ry:llä. 
Kuollut: Hilkka Annikki Porkka s. 
Similä, 76 v. 

Su 5.2. vietetään Sii-
kajoen rauhanyhdis-
tyksen kirkkopyhää 
alkaen klo 10 jumalan-
palveluksella ja HPE:
lla kirkossa ja jatkuu 
klo 13 seuroilla ry:llä. Rovasti Olavi 
Voittonen.
Tulevaa: Su 12.2. vietetään Siionin vir-
sien juhlasunnuntaita Kokkolan kau-
pungin kirkossa alkaen klo 10 messulla. 
Järjestäjänä Kokkolan suomalainen 
seurakunta ja Herättäjä - Yhdistys sekä 
klo 12 sanajumalanpalvelus Siikajoen 
srk-talolla. Tanjunen.
Naisten hengelliset päivät Kalajoen 
Kristillisellä Opistolla 10. - 12.2. Päivil-
le voi osallistua myös osa-aikaisesti. Il-
moittautumiset, lisätiedot ja ohjelmat 
opiston toimistosta, puh. 463 9200 tai 
toimisto@kko.fi.
Rauhanyhdistyksen toiminta: To 2.2. 
klo 17.30 päiväkerho ry:llä. Pe 3.2. klo 
19.30 raamattuluokka Juho Nikolalla. 
Su 5.2. klo 10 HPE kirkossa ja klo 13 
seurat ry:llä. To 9.2. klo 17.30 päivä-
kerho ry:llä.
Yhteisvastuukeräyksen 2006  kohtee-
na ja aiheena on tänä vuonna erityisesti 
vanhukset.
Kotiseurakunta kiittää kaikkia yh-
teisvastuukirkkopyhän tilaisuuteen 
osallistuneita ja vastuunkantajia. 
Kirkkoherranvirasto avoinna: Ma klo 
12-17, ke ja pe klo 9-12.
Siikajoen seurakunnan kotisivu: 
www.siikajoenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto p. ja fax 0207 109 
860, avoinna ma, ke  klo 9-12  ja  pe klo 
9-13, kirkkoherra Erkki Piri 0207 109 
861, talouspäällikkö Tarmo Myllykoski 
0207 109 852, toimistosihteeri Eija 
Holappa  mm. virkatodistukset 0207 
109 867, Kestilän seurakuntatoimisto 
p. ja fax 0207109 865,  Pulkkilan seura-
kuntatoimisto p. ja fax 0207 109 850, 
Pyhännän seurakuntatoimisto p. ja 
fax 0207 109 870, seurakuntatoimistot 
avoinna ma, ke ja pe klo 9-12.
Tulossa alueellinen Siionin virsien 
juhlasunnuntai 12.2. Kokkolan 
kaupungin kirkossa: klo 10 Messu, 
klo 13 Kansan Veisuut, klo 14.30 
Juhlakonsertti. Naisten hengelliset 
päivät Kalajoen Kristillisellä Opistolla 
10.-12.2. Päiville voi osallistua myös 

osa-aikaisesti. Ilmoittautumiset, lisä-
tiedot, p. 4639200. 

Kestilä
Päiväkerholaisten ja 
varhaisnuorten kerho-
ajoista tietoja Marjalta, 
p 040 7427 669.
To 2.2. lasten päiväker-
hot normaalisti. 
Pe 3.2. klo 11 seurakuntakerho seu-
rakuntakodissa. Klo 13 seurakunnan 
ohjelmaa Pihlajistossa.
Su 5.2. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Leinonen, Kyöstilä. Kolehti 
Yv-keräykselle. Presidentti avaa tänään 
valtakunnallisen Yhteisvastuukeräyksen, 
avauspuhe  Tv1:ssä klo 11.35, jonka jälkeen 
11.45 dokumentti Yhteisvastuu 2006: 
Parasta ennen. Vuoden keräysteemana on 
Turvaa ihmisarvoinen vanhuus.
Ti 7.2. klo 10.30 – 12.30 perhekerho 
kerhokodissa, MLL, Tuija Tervonen. 
Klo 19 kirkkokuoro seurakuntakodis-
sa. Huom! ei varhaisnuorten kerhoja, 
Marja koulutuksessa.
Ke 8.2. klo 10 – 13 ystävänkammari 
kerhokodissa. Klo17 – 20 Yhteisvastuu-
keräys Kestilässä ovelta ovelle, sivukylillä 
kerääjät voivat olla liikkeellä jo päivällä. 
Keräyksen jälkeen listat palautetaan 
seurakuntakodille, jossa kerääjille pannu 
kuumana entisten vuosien tapaan.
To 9.2.klo 9 koulukirkko koulun 
talvipäivään liittyen. Huom! ei lasten 
päiväkerhoja, Marja koulutuksessa.
Su 12.2. pitkäaikaisen kirkkoherramme 
Tapion läksiäisjuhla alk. klo 10 mes-
sulla kirkossa, jonka jälkeen kaikille 
ruokailu ja kahvit koululla, tervehdysten 
vastaanotto klo 11.30 alk. seurakunta-
kodissa, jossa juhla klo 12.30.
Rauhanyhdistys: Pe 3.2. klo 19 om-
peluseurat ry:llä.
Kuollut:  Jenny Pehkonen s. Nissinen 
kirkonkylästä 94 v.
Vihitty: Eino Ilpo Juhani Koskela ja 
Suvi Tuulia Sarajärvi.

Piippola
La 4.2. ei rippikoulua, 
seuraavan kerran lei-
rille lähtö 17.2. klo 17 
srk-kodin  edestä.
Su 5.2. klo 12 kyntti-
länpäivän messu, saarnaa diakonissa 
Kerttu Nygren, tekstinlukijana ja eht. 
avustajana Johannes Hyytinen. Kolehti 
lähetystyöhön/Lestadiolainen Uusherä-
ys ry. Kirkkokahvi seurakuntakodilla ja 
samalla Yhteisvastuukeräyksen avaus, 
mukana Sailan sijainen diakonissa Aila 
Helander, entiset ja uudet kerääjät terve-
tulleita. Kynttiläpäivän seurat jatkuvat 
srk-kodilla, diakonissa Kerttu Nygren 
kertoo diakoniatyöstä Etiopiassa. 
Ma 6.2. klo 11 veteraanikuoro, klo 
14.30 kirkkokuoro, klo 16.30 Leske-
länkerho.
Ti 7.2. klo 12 seurakuntakerho Väi-
nölässä, klo 15 tyttö- ja poikakerho 
srk-kodilla
Ke  8.2. omaishoitajien koulutuspäivä 
Kärsämäellä, lähtö klo 8.15 Piippolasta, 
klo 10 lasten päiväkerho (3-5 v.) srk-
kodilla.
To 9.2. klo 16 tyttökerho srk-kodilla
Rauhanyhdistys: Su 5.2.klo 15 seurat 
ry:llä.

Pulkkila
To 2.2. klo 19 kirkko-
kuoron harjoitukset 
seurakuntatalolla.
Su 5.2. klo 10 messu 
kirkossa, Piri ja Määttä. 
Yhteisvastuukeräys alkaa. INFO-ti-
laisuus seurakuntatalolla ja listojen 
jako. Kahvit.
Ti 7.2. alkaen klo 10 päiväkerho 3 - 4 
v seurakuntatalolla.
Ke 8.2. ei seurakuntakerhoa, klo 16 
yli 10 v tyttökerho srk-talolla
To 9.2. klo 10 perhekerho seurakun-
tatalolla.
Pe 10.2. klo 12 lastenkerho 5 –6 v 
seurakuntatalolla, klo 15 tyttö- ja 
poikakerho alle 10 v, kerhojen vetäjänä 
Marketta Taipaleenmäki. Lisätietoja, p 
0207 109 864
Rauhanyhdistys: Pe 3.2. klo 19 raa-
mattuluokka ry:llä. La 4.2 klo 19.30 
seurat ry:llä, Arttu Kamula. Su 5.2. 
klo 11.30 pyhäkoulua ry:llä ja klo 13 
seurat  Koivulehdossa.
Kuollut: Maria Matilda Margareeta 
Ojanaho 80 . Salme Kaarina Rönkä  e 
Partanen 75 v. Arto Yrjö Viitala 42 v. 
Markku Pekka Junno 42 v.
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Pyhäntä
Lasten ja varhaisnuor-
ten kerhot: 4-5-vuoti-
aiden päiväkerholais-
ten ja varhaisnuorten 
kerhoajoista tietoja 
Marjalta, p. 0407427 
669. Viikolla 6 ei ole kerhoja.
To 2.2. klo 12 veteraanikuoro, klo 17 
(huom. aika) lapsikuoro ja klo 18 kirk-
kokuoro, klo 18.30 kirkonkylän dia-
koniapiiri Ukonojan kerhotiloissa. 
Pe 3.2. Yv-keräys alkaa jälleen, aiheena 
ihmisarvoinen vanhuus. Kerääjä kerää 
yritykset ja yhteisöt. 
Su 5.2. kynttilänpäivänä klo 12  messu 
kirkossa, Leinonen ja Kyöstilä. Yhteis-
vastuukeräys toteutetaan presidentin 
avauspuheen jälkeen. Kerääjät lähtevät 
liikkeelle.
Ke 8.2. omaishoitajien kuntoutus ja 
loma -jaksamisen teemapäivä Kär-
sämäellä. Yhteiskuljetus koko Siika-
latvan seurakunnan alueelta. Päivä 
on omaishoitajille maksuton, järjestää 
sosiaalitoimi ja kappeliseurakunnat. 
Lähtö srk-talolta klo 8.45. 
To. 9.2. huom. ei kuoroja kanttorin 
koulutuksen vuoksi.
Rauhanyhdistys:  Su 5.2. klo 11 pyhä-
koulut M. Mustosella, H. Korsulaisella ja 
S. Yrjänällä sekä seurat klo 16 Ry:llä, Aimo 
Karhumaa ja Matti Lahti.  Ke 8.2. klo 18.30 
lauluseurat Riitta ja Jouni Laine.
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: Maria Elisabeth Laurila.
Avioliittoon kuulutetaan: Tuomas 
Juhana Vuokila Espoosta ja Riikka Mar-
jaana Aitto-oja Siikalatvan srk:sta.

Tyrnävä

Ristiin rastiin –
juttusarjassa seurakunnan 
työntekijät kommentoivat 
omasta näkökulmastaan 
toista työalaa. i osassa 

kanttori pohti papin työtä, 
ii osassa talousjohtaja 

nuorisotyönohjaajan työtä. 
nyt seurakuntamestari 
puhuu lastenohjaajan 

työstä.

R i S t i i n RAStiin

K un Toivo Ukkola pienenä 
poikana kulki Tolosen Hel-
levin pyhäkoulussa, olivat 

taululle laitettavat pienet lampaat 
himoittua tavaraa. Lampaita ker-
tyikin aikamoinen lauma, Toivol-
le nimittäin pyhäkoulu oli mielui-
sa paikka.

Seurakuntien lastenohjaajia ei 
siihen aikaan edes ollut, mutta 
sittemmin hän on tutustunut am-
mattikuntaan ennen muuta omien 
lastensa kautta. Myös lapsenlapsille 
seurakuntien lapsityö on tuttua.

-Vaikka olemme lastenohjaajien 
kanssa saman työnantajan palve-
luksessa, en silti törmää työssäni 
lastenohjaajiin, Oulun seurakun-
tayhtymän hautaustoimen seura-
kuntamestari kertoo.

Toivo Ukkolan työ koostuu pää-
asiassa hautajaisiin liittyvistä sun-
tion töistä, mutta osansa on myös 
puistotöillä.

-Puolitoista tuntia ehdin tänä aa-
muna lingota käytäviä, hän kertoo 
ja puistelee lumia olkapäiltään.

Kerkeästi on työtakki vaihdet-
tava tummaan pukuun iltapäivän 
surutilaisuuksia varten.

Juuri hautajaisissa Toivo Ukkola 
kohtaa myös lapsia.

-Samalla tavalla kuin talon ra-
kentamisessa täytyy perusta tehdä 
huolella, on myös ihmisen kasvussa 
juuri lapsena luotu perusta mer-
kittävintä. Lastenohjaajat tekevät 
siis mitä arvokkainta työtä, Uk-
kola miettii.

toivo Ukkola uskoo, että raamatunkertomukset kiinnostavat myös 
nykypäivän lapsia. 

Hautaustoimen seurakuntamestari toivo Ukkola
pitää lastenohjaajien työtä hyvin haastavana 

Kaiken perusta luodaan  lapsena

työala on haastava

Lapset ovat aitoja ja luontevia, 
mutta työala on Ukkolan arvion 
mukaan myös hyvin haastava.

-Kyllä minulla on pinnaa riittä-
nyt lasten kanssa olemiseen, mutta 
en tiedä, kuinka kävisi, jos se olisi 
ihan ammatti.

Toivo Ukkola pitää nimenomaan 
kristillisen kasvatuksen antamista 
arvokkaana asiana.

-Raamatunkertomukset kiinnos-
tavat lapsia aina, en uskokaan, että 
niiden tenho olisi vähentynyt. 

Toivo Ukkola uskoo, että myön-

teinen suhtautuminen lapseen 
raivaa sijaa myös varsinaiselle 
opetukselle.

-Lasten kanssa työskentelevien 
täytyy olla sekä kiintyneitä lap-
siin että tuntea kaiken kaikkiaan 
kiinnostusta heidän maailmaan-
sa kohtaan. Sellainen on yleensä 
luontainen lahja.

Ukkola pitää lastenohjaajien työ-
panosta kunnioitettavana myös sen 
vuoksi, että lapset eivät päästä kysy-
myksineen aikuista helpolla.

-Juuri kun pääsee selittämästä 
jonkun asian, tulee pikaisesti jatko-
kysymys ”Miksi?”, 11 lapsenlapsen 
vaari hymyilee.

ilon äänet,
surun äänet

Seurakuntamestari Toivo Ukkola 
on esitellyt Intiön siunauskappelia 
useille rippikouluryhmille, mut-
ta ei panisi pahakseen, jos joskus 
lapsiryhmäkin kävisi tutustumassa 
paikkaan ohjaajansa kanssa.

Ukkola saa kohdata työssään 
paljon tunteita, niin myös lasteno-
hjaajat omassa työssään.

- Lasten kanssa äänet ovat usein 
iloisia, kun minä saan nähdä sitä 
elämän surullista puolta. Toisaalta 
lapset tuovat olemuksellaan iloa 
myös tänne. Joskus vanhemmat 
epäröivät ottaa lapsia mukaan 
vainajaa katsomaan, mutta lapset 
suhtautuvat siihenkin tilanteeseen  
luontevasti.

Lapsityön johtokunnassa aika-
naan istunut Toivo Ukkola pitää 
itse kaikista eniten kirkon sana-
jumalanpalveluksista, mutta hän 
toivoo, että vanhemmat tulisivat 
lastensa kanssa seurakunnan jär-
jestämiin perhemessuihin.

-Lasten ääni kirkossa ei haittaa, 
mutta rippikoululaisten äänekäs 
juttelu on joskus tuntunut häirit-
sevältä. Nykyään häiriöitä ei juuri 
tapaa, kun rippilapset ohjataan 
kirkon etuosaan.

Toivo Ukkola on ollut itsekin 
laumanjohtajana partiotoimin-
nassa.

-Jos pidetään huolta siitä, että 
lapsella ja nuorella on hyviä har-
rastuksia, kenenkään ei tarvitse 
olla isompanakaan ikkunoita pot-
kimassa, hän uskoo.

Toivo Ukkola pitää myös mu-
siikin osuutta lasten kasvatuksessa 
suurena.

- On mukavan kuuloista, kun 
lapsenlapset hyräilevät kerhotä-
deiltä oppimiaan lauluja.

SAtU KReiVi-PALOSAARi

Kiimingin seurakunnassa on ke-
vään aikana luvassa runsaasti eri-
laisia yhteisvastuutapahtumia. Tä-
nä keväänä halukkaat voivat kerä-
tä rahaa myös listoilla ja lippail-
la entiseen tapaan. Sunnuntaina 
avauspäivänä 5.2. on messun jäl-
keen kirkkokahvit, Huttukyläs-
sä vietetään maakirkkoa kello 13 
ja illalla kello 18  on vielä Jäälissä 
kynttiläkirkko.

Lauantaina 11. helmikuuta vie-
tetään eläkeläisten toimintapäivää 
kello 10-14 Jäälin koululla. Palve-
lemassa ovat nuoret. Tilaisuuteen 
liittyy myös Hannes Asikaisen 
konsertti.

Yhteistä 
tekemistä 

ikäihmisille
Kiimingin seurakunta ja Dia-
kin opiskelijat Pieksämäeltä 
järjestävät la 11.2. toiminta-
päivän Jäälin koululla. Mu-
kaan on kutsuttu kaikki yli 65-
vuotiaat kiiminkiläiset. 

Ohjelmassa on mm. mu-
siikkia, liikuntaa, kädentaitoja 
ja puutöitä, keskustelua sekä 
päivän päätteeksi Hannes 
Asikaisen konsertti. 

Päivän hinta 5 euroa/hen-
kilö sisältää välipalakahvit. 
Tuotto menee suoraan Yh-
teisvastuukeräykseen. 

Tapahtumaan on ennakkoil-
moittautuminen kirkkoher-
ranvirastoon, p. 8161 003.

To 2.2. klo 11.30 
Markkuu-Ängeslevän 
diakoniapiiri Anna 
Laukastolla, Valiontie 
7 B 4.
Pe 3.2. klo 13.30 har-
taus Kotolassa.
Su 5.2. klo 16 (huom! 
aika) sanajumalan-
palvelus Tyrnävän kir-
kossa. Ikonen. Lapsi- ja 
kirkkokuoro. Lasten ja 
Isovanhempien kirk-
kopyhä sekä Yhteisvastuukeräyksen 
avaus. Kolehti Yhteisvastuukeräykselle. 
Kirkkokahvi ja pyhän muu ohjelma srk-
talolla. Kirkkokyyti Temmekseltä, yhteys 
Olavi Savelaan, p. 0400 280 678.
Ti 7.2. klo 12.45 seurakuntakerho 
Tyrnävän srk-talolla.
Ke 8.2. klo 19 Virsikirja 20 vuotta -
yhteislauluilta Tyrnävän srk-talolla.
To 9.2. klo 10.30 hartaus Mäntyrin-
teellä. Klo 11.30 Murto-Juurussuon 
diakoniapiiri Salli Kestillä.
Kuorot: Ke 8.2. lapsikuoro klo 17 
Tyrnävän srk-talolla.
Rippikoulu: Kevätryhmän rippikou-
lun oppitunnit la 4.2. klo 9-15 Tyrnä-
vän srk-talon kerhohuoneessa.
Nuoret: Nuortenilta pe 3.2. klo 18 Tyr-
nävän srk-talolla, ti 7.2. klo 18 Murron 
koululla ja ke 8.2. klo 18 Temmeksen 
srk-talolla. Kerhonohjaajien palaveri la 
11.2. klo 14-17. Isoiskoulutusleiri 17.-
19.2. Rokualla. Lasketteluleiri 9.-12.3. 
Kuusamossa Oulujoen seurakunnan 
nuorten kanssa. Hinta 50 euroa sis. 
kuljetuksen, majoituksen ja ruoan, las-
kettelulippu ja välinevuokraus ei sisälly 
hintaan. Sitovat ilmoittautumiset 13.2. 
klo 12 mennessä Merjalle, p. 044 737 
2617, (mukaan mahtuu vielä 10).
Yhteisvastuun listakerääjät kier-
tävät ovelta ovelle kevään aikana. 
Toivomme myönteistä suhtautumista 
keräykseen.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: La 4.2. klo 
12 myyjäiset ry:llä. Su 5.2. klo 16 seurat 
ry:llä, Ilkka Alakärppä. Ma 6.2. klo 
19.15 sisarpiiri ry:llä. Murto: Pe 3.2. 
klo 19 lauluseurat Kujalalla, Hannu 
Tuohimaa. La 4.2. klo 19 raamattu-
luokka ry:llä. Su 5.2. klo 16 seurat ry:
llä, Aarno Haho ja Paavo Ahola.
Avioliittoon vihitty: Veijo Kalevi Jur-
velin ja Anni Soile Irene Rauhio.
Kastettu: Iidaliisa Marjaana Lohi, Ta-
neli Eki Tapani Heikura, Alisa Maarit 
Näsänen, Maija Amanda Illikainen, 
Viivi Krista Katariina Jurvelin.
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Kiimingissä runsaasti
YV-tapahtumia

Lauantaina 11. helmikuuta kel-
lo 19-21 on myös kuutamohiihto 
Loukkojärvellä, myytävänä mak-
karaa ja kahvia.

Ystävänpäivänä 14. helmikuuta 
on musiikki-ilta seurakuntakes-
kuksessa. Luvassa on yksinlaulua 
sekä kirkkokuoron ja eläkeläisten 
lauluryhmän musisointia.

Tiistaina 28.2. on laskiaistapah-
tuma Jäälin seurakuntakodilla ja 
Kiimingin seurakuntakeskuksessa. 
Hernekeittoa, munkkia ja toimintaa 
katetaan koko perheelle.

Maaliskuun 19. päivänä on iloi-
nen perhekirkko kello 13, minkä  
jälkeen perhetapahtumassa esiintyy 

taikuri Petteri Hakanen.
Lauantaina 8. huhtikuuta on 

Jäälin koululla kirpputori- ja myy-
jäistapahtuma, jonne voi varata 
pöydän 5-10  eurolla. Sunnuntaina 
16.4. kantaesitetään Kirkkopirtillä 
Risto Ainalin säveltämä laulusarja 
Viisi laulua pääsiäisen teksteihin. 
Laulujen sanat on kirjoittanut 
Satu Kreivi-Palosaari. Markku 
Palosaari lukee laulujen välissä 
lyhyitä psalmitekstejä.

Tietoa Yv-keräyksestä, listoja ja 
lippaita saa Ulla Junttilalta, p. 040 
579 3247. Lisätietoja myös kerä-
ysjohtaja Raino Kotajärveltä, p. 
0400 593626.
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sanan aika

on kynttilänpäivä. nimitys kynttilänpäivä juontaa siitä keskiaikaisesta 
tavasta, että tänä sunnuntaina vihittiin vuoden aikana kirkossa käytettävät 
kynttilät. Juhlan raamatullisena aiheena on Jeesus-lapsen tuominen temppeliin 
ja jumalallinen kirkkaus, joka hänessä tuli maailmaan ja ilmestyi meille. 
Siunatessaan lasta ja hänen vanhempiaan vanha Simeon ylistää Jumalaa 
pelastuksesta. Päivän psalmi on Ps. 48: 11-15, 1. Lukukappale Mal. 3: 1-
2, 2. lukukappale 1. Joh. 1: 5-7, evankeliumi Luuk. 2: 22-33.

ensi sunnuntai

Anna hyvä Jumala

meille vanhan Simeonin

rohkeus uskoa,

että valo hipaisee,

lohdutus tulee

ennen kuin kaikki on ohi.

- Jumala on siis kuollut, Emppu tokaisee iltarukouksen 

jälkeen.

- Ai, miten niin? Äiti kysyy ihmeissään.

- No kun se asuu taivaassa, Emppu sanoo ja jatkaa 

uudella kysymyksellä:

- Onko Jumala Jeesuksen näköinen?

iLtARUKOUKSen AiKAAn, HAnneLe RePO, wSOY

Lohdutusta 
odottamassa

”Jumalan kiitos, että hän  pääsi viimein kotiin.”

On  hyvin iäkkään henkilön  hautajaiset ja me puhumme hiljaisella ää-

nellä toisillemme. 

Emme salaa, että lähtöä on jo toivottu. Elämä  niin vanhana, sairaana ja 

toimintakyvyttömänä  ei voi olla enää elämisen arvoista. Varsinkaan kun 

toivoa paremmasta ei ole.  ”Hän sai elää pitkän elämän”, kuiskailemme. 

Puemme ajatuksemme kauniisiin sanankäänteisiin. ”Hän oli jo toivonut 

lähtöä. Hän ei olisi jaksanut enää.” 

Raamatussa hätkähdyttää Simeon, vanha jumalaapelkäävä mies. Hän ei 

odota kuolemaa, hän odottaa lohdutusta. 

Ja kun lohdutus tulee, se hätkähdyttää vielä enemmän: Pieni poika! 

Entä jos Simeon tänä päivänäkin keskellämme odottaa lohdutusta?  Ehkä 

hän on maannut jo vuosia sairaalan kroonikkopuolella. Ehkä hän on kärsi-

nyt pitkään yksinäisyydestä. Kenties häntä kurittaa alkoholismi.

Mikä olisi hänelle se lohdutus, jonka kohdattuaan voi sanoa kuin Raama-

tun Simeon: Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä.

Kosketus, lapsen katse, tutun virren säkeistö. Lämmin ruoka, puhelu su-

kulaiselta, rahisevasta tyynyradiosta kuultu Herran siunaus. Yhdessä kat-

sotut iltauutiset?

Ehkä lohdutus onkin tulossa yön pimeällä hetkellä, kun yökkökin nu-

kahtaa silmänräpäykseksi. Poika koskettaa odottavan sydäntä, antaa valon 

hipaista.

Ei kukaan ihminen jaksa olla aina hereillä, hymyillä, koskettaa kärsivää. 

Ehkä silloin voi sentään käydä Simeonin vierelle odottamaan ja toivomaan: 

Lohdutus tulee vielä.

Usein lohduttaja onkin sairas itse.

Hautajaisissa me tarkoitimme fraaseillamme hyvää. Yritimme sanoilla 

täyttää sen, mikä on sanatonta.

Onneksi me ihmiset emme kuitenkaan koskaan voi tietää, milloin on pa-

ras lähteä, mikä elämä on arvokasta.  

Kotiin pääsee jokainen, kun aika on. Rukoilemme, että lohdutettuna. 

SAtU KReiVi-PALOSAARi 
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Niin kuin kotka siivillänsä

poikiansa peittelee,

niin hän minut kädellänsä

armiaasti suojelee.

Äidinkohdussa jo antoi

muodon, hengen, elämän,

sieltä tähän hetkeen hän

huostassansa hoiti, kantoi.

Kaikki loppuu aikanaan,

armonsa ei milloinkaan.

VK 270:2
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PA LV e L U H A K e M i S t O

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN 

OMAISUUS

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

KULTAKORUJA HALVALLA 
JA REHELLISESTI 
PAINON MUKAAN

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

OULUN  KULTA

Panttilainakonttori Oy

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 374 239
Avoinna 

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

JAKeLUHäiRiöt/
JAKeLUKieLLOt

SUOMen KiRKKO-MediAt OY 
ASiAKASPALVeLU

PUH. (09) 4155 2294

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

M U U t  S e U R A K U n n At

Y H d i S t Y K S e t

Kauppurienkatu 19 
• 90100 Oulu 

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

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

KAIKKI ALAN 
KEHYSTYSTYÖT

Sutisen
Taide- ja 
Kehystysliike

Erikoishammasteknikko

VELI HEIKKINEN
90100 Oulu, Rautatienkatu 10

Puh. 0208 372 560

• PROTEESIT
• POHJAUKSET     
• KORJAUKSET

Kynttiläkirkko 
Jäälinjärven rannalla

Lastenohjaajat 
vierailevat
viikottain 

vanhainkodissa

Jäälin asukasyhdistys jär-
jestää yhdessä Kiimingin 
seurakunnankanssa kyntti-
läkirkon Jäälinjärven ran-
nalla sunnuntai-iltana 5.2. 
klo 18-18.45.

Jumalanpalveluksen toi-
mittaa Arto Kouri, avustaa 
Birgitta Kontio, tekstinluki-
jana on Seppo Holtinkoski.  
Mukana kirkkokuoron lau-

luryhmä. Jumalanpalveluk-
sen lopuksi Jäälin Majalla 
tarjolla lämmintä mehua ja 
pikkuleipää. Tilaisuudessa 
mahdollisuus osallistua vapaa-
ehtoiseen lahjaan yhteisvas-
tuun hyväksi.

Laulamisen helpottamiseksi 
ota otsa- tai taskulamppu 
mukaan.

Kiimingin seurakunnan las-
tenohjaajat ovat viime syksystä 
lähtien tehneet yhden työ-
tunnin viikossa vanhainko-
dilla. He ovat  muun muassa 
lukeneet vanhuksille, leikit-
täneet heitä ja askarrelleet 
yhdessä.

-Meillä jäi eräs pienten las-
ten kerhoryhmä syntymättä, 

ja siinä yhteydessä heräsi 
ajatus, että lastenohjaajat 
voisivat vierailla myös van-
hainkodissa, lapsityönohjaaja 
Birgitta Kontio kertoo.

Idea lähti lastenohjaajista 
itsestään, ja he ovat pitäneet 
kokeilusta. Myös vanhainko-
dilla on vieraat otettu ilolla 
vastaan. (SK-P)

Että jaksaisin ensi viikkoon -
messu pureutuu helmikuun 
12. päivän iltana ajankohtai-
seen teemaan: miksi kannat-
taa kuulua kirkkoon?

Tuona sunnuntaina soi 
Kempeleen Vanhassa kirkossa 
siis jälleen gospel, ja musiikin 
lomassa kuullaan seurakun-

Messun teemana 
Kempeleessä

Miksi kuulun kirkkoon
talaisten puheenvuoroja. Illan 
päättää ehtoollinen.

Musiikista tässä klo 17 al-
kavassa, omintakeisessa mes-
sussa huolehtii tällä kertaa 
Soiva Siili, ja yhtyeen jäsen 
Kyösti Salmijärvi kertoo myös 
omasta suhteestaan kirkkoon 
ja seurakuntaan.

Radiolähetysjärjestö Sanan-
saattajien kehityspäälliköl-
le, FM Ilkka Kastepohjalle 
on myönnetty ensimmäi-
nen Kristillinen mediateko 
-palkinto. Hän sai tunnus-
tuksen yli 20-vuotisista an-
sioistaan kristillisen radio-
työn taustavaikuttajana. Pal-
kinnon myönsi Kristillinen 
Medialiitto.

Kristillisen Medialiiton 
mukaan Ilkka Kastepohja on 
keskeinen vaikuttaja suoma-
laisen sähköisen kristillisen 
viestinnän rakennemuutok-
sessa. Radiolähetysjärjes-
tö Sanansaattajissa hän on 
työskennellyt vuodesta 1994. 
Noihin aikoihin alkoi itäisen 
Euroopan kirkoille avautua 
mahdollisuuksia tehdä omia 
radio-ohjelmia, mutta kou-
lutetusta työvoimasta oli pu-
laa. Ilkka Kastepohja onkin 
matkustanut kouluttamassa 
radiotyöhön tekijöitä muun 
muassa Venäjällä, Slovakias-
sa, Kroatiassa ja Ruotsissa. 
Viimeaikaiset koulutusmat-
kat ovat vieneet häntä myös 
Viroon ja Turkkiin.

Ilkka Kastepohja on ollut 
vaikuttamassa kristillisten 
ohjelmien vapautumiseen 
Suomen paikallisradioissa. 
Hän on ollut tiiviisti mukana 
myös Radio Dein synty- ja 
kasvuprosessissa sekä hen-
kilöstön koulutuksessa.

Hänen roolinsa on ollut 
merkittävä Sanansaattajien 
tuottaman Raamattu kannes-
ta kanteen -radio-ohjelman 
synnyssä ja kehittämisessä. 
Palkitsemistilaisuudessa huo-

Tyrnävän kirkkovaltuusto 
käsittelee Rantsilan seura-
kunnan liittymistä kappeli-
seurakuntana Tyrnävän seu-
rakuntaan sen jälkeen, kun 
alueen kunnat ovat muo-
dostaneet yhteistyömallin-
sa. Tyrnävän kirkkovaltuus-
to antoi lausuntonsa tuomio-
kapitulille viime viikon ko-
kouksessaan.

Rantsilan seurakunta on 
tehnyt tuomiokapitulille 
aloitteen seurakunnan liitty-
misestä Limingan tai Tyrnä-
vän seurakuntaan. Rantsilan 
seurakunnan kirkkovaltuus-

ton pöytäkirjassa 14.11.2005 
selvitetään liitoshankkeen 
nykytilanne. Pöytäkirjan ot-
teesta käy ilmi, että Rantsilan 
kunta ei ole päättänyt, mihin 
suuntaan se on tulevaisuudes-
sa liittymässä, vaan odottaa 
valtion päätöksiä kuntien 
liittymisasioissa.

Rantsilan kunnalla ei ole 
yhteistä maarajaa Tyrnävän 
kunnan kanssa, eikä kuntien 
välillä ole vielä käyty keskuste-
lua kuntien yhteenliittymises-
tä. Tyrnävän seurakunnalla ei 
ole ollut yhteistyötä Rantsilan 
seurakunnan kanssa.

Kastepohjalle 
kristillinen 

mediapalkinto
mioitiin myös ohjelman to-
teutuksesta vastaavat pastori 
Jukka Norvanto ja toimittaja 
Inga-Lill Rajala.

– Ohjelma osoittaa, että 
kristillinen media toimii 
pääasiassa sisältönsä kautta. 
Raamattu on edelleen maa-
ilman levinnein mediatuote, 
ja Raamattuun perustuvat 
mediatuotteet ovat merkit-
täviä kaikkialla maailmas-
sa, Kristillisen Medialiiton 
puheenjohtaja Taisto Lehi-
koinen perustelee huomi-
onosoitusta.

Kristillinen Medialiitto 
myöntää Kristillinen me-
diateko -palkinnon jatkossa 
vuosittain tammikuun 25. 
päivänä, jota pidetään apos-
toli Paavalin kääntymyksen 
muistopäivänä. Taustalla on 
näkemys Paavalista yhtenä 
kristikunnan tehokkaim-
mista ja monipuolisimmista 
viestijöistä. Palkinto on luon-
teeltaan ekumeeninen. Ensi 
vuonna palkinnon saajan va-
litsee MTV3:n uutisankkuri 
Keijo Leppänen.

Kristillinen Medialiitto 
(KML) on ollut yhteiskun-
nallinen vaikuttaja 1960-lu-
vulta alkaen. Sen edeltäjä oli 
Kristillinen Radio- ja televisio-
liitto. Vuonna 2003 järjestön 
nimi muutettiin Kristilliseksi 
Medialiitoksi vastaamaan 
paremmin median moni-
puolistuvaa ilmettä.

Radiolähetysjärjestö Sa-
nansaattajat r.y. (SANSA) 
on vuonna 1973 perustettu 
Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon lähetysjärjestö. 

Rantsilan tulevaisuus 
harkinnassa

nettiPAPPi
Keskustelukumppanisi, kun haluat kysyä tai 
pohtia jotain elämääsi liittyvää asiaa. Voit 
myös kysyä käytännön seurakuntaelämään
kohdistuvia kysymyksiä. Kysy osoitteessa:

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

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

LAKIASIAT
KALLE PYRHÖNEN KY

Varatuomari Kalle Pyrhönen
Rautatienkatu 9, 90100 OULU

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

- perunkirjoitukset - perinnönjaot - testamentit - oikeudenkäynnit

§ §

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

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

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit, 
myös maksuttomat oikeudenkäynnit

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

Vaihda
takuuikkunat!
MYÖS RAHOITUKSELLA!

puh. 020 7690 114

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille. 

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

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

MAIKKULAN
FYSIOTERAPIA
Riihitie 3
90240 Oulu

Puh. (08) 557 2822
Gsm 040 544 4592

Fysikaaliset hoidot, hieronta

OSTETAAN / 
OTETAAN MYYNTIIN

OSTETAAN / 
OTETAAN MYYNTIIN

Kaikkea hyväkuntoista 
tavaraa mm. kuolinpesät

Myös pienet erät 
hyväkuntoista tavaraa

 040 707 8444/0400 581 390

Lippitie 1 Alppila p. 020 7414821
Ma-Pe 10.00-18.00  La ja Su 10.00-16.00

Isokatu 8 Keskusta p. 020 7414820
Ma-Pe 10.00-18.00  La 10.00-16.00

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

Nopeasti ja edullisesti!
Ajanvaraus (08) 520 4200

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

S e U R A K U n n At

SIIKALATVAN SEURAKUNTA
julistaa haettavaksi

SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN
Kestilän kappeliseurakuntaan 1.3.2006 lukien.

Seurakuntamestarin tehtäviin kuuluu; suntion-, vahti-
mestarin-, kellonsoittajan-, talonmiehen sekä haudan-
kaivajan tehtävät.  Seurakuntamestarin virkaan voidaan
ottaa elämäntavoiltaan säännöllinen evankelisluterilai-
nen kirkon jäsen.
Kelpoisuusehtona virkaan on lisäksi tehtävien edellyt-
tämä koulutus tai käytännön kokemus ko. tehtävissä.  
Ajokortti / auto välttämätön. Virkaan valitun tulee 
esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen 
viran vastaanottamista.
Palkkaus määräytyy C04 mukaan (R16-R19a)

Hakuaika päättyy 24.2.2006 klo 14.00 ja hakemukset 
toimitetaan osoitteella:
Siikalatvan seurakunta, Pappilankuja 6,  92620  PIIP-
POLA, merkintä ”srk-mestari”.
Tiedustelut: talouspäällikkö Tarmo Myllykoski 
0400-164 675, kirkkoherra Erkki Piri 040-7414 753 
tai Kestilän kappalainen Tapio Leinonen 0207 109866 
ja Kestilän srk-mestari Pasi Kurkinen 0207 109868.

O P i S K e L i J A M e n O t

Pyhän Luukkaan kappeli, Yli-
opistokatu 7: Su 5.2. klo 10 
perhemessu. Su 5.2. klo 15 Holy 
Communion. Ke 8.2. klo 7.45 
aamurukous. Öbergin talo, 
Kirkkokatu 5: To 2.2. klo 18-20 
Sarastus-kuoro. Uudet laulajat 
ovat tervetulleita. Ti 7.2. klo 18 
talvitiistai. Karjasillan kirkko, 
Nokelantie 39: La 4.2. klo 18 
Runeberg-matinea. Su 5.2. klo 
18 gospelmessu. Ke 8.2. klo 18.30 
miesten raamattupiiri. Hintan 
kirkko, Hintantie 89: Pe 3.2. klo 
18 gospelmessu. Tuiran kirkko, 
Myllytie 5: La 4.2. klo 18 gospel-
messu. Su 5.2. klo 18 messu. Ti  
7.2. klo 18.30 ison kirjan ilta. Ke 
8.2. klo 20 viikkomessu.


