
s e u r a k u n t a l e h t i  1 0 0 .  v u o s i k e r t a  1 8 . 1 . 2 0 0 7  n r o  3

Yksi sana voi kirkastaa päiväsi.  Sivu 14
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Vantaan Laurin pääkirjoituksessa 11.1. 
Pauli Juusela kirjoittaa, että lehtiotsik-
kojen synnyttämistä mielikuvista kirkkoa 
ei tunnista.

– Kumpi on suurempi uutinen? Se, että 
kirkosta eroamisen trendi jatkui vai se, että 
kirkkoon liittyjien määrä nousi poikkeuk-
sellisen paljon eli 12 prosenttia?

Entä kuka edustaa julkisuudessa kirkos-
ta eronneita, joista suurin osa ei suinkaan 
ole vakaumuksellisia ateisteja? Miksi pieni 
ateistis-fundamentalistinen yhdistys saa 
nettisivuilleen mediasta jatkuvasti runsaasti 
täysin kritiikitöntä palstatilaa?

Kirkossa tuntuvat eniten kiinnostavan 
naispappeutta ja homoja vastustavat ryh-
mittymät ja yksittäisten pappien sekoilut 
ja rötökset.

Totta kai asemaansa väärin käyttäneestä 
sielunhoitajasta tai rattijuoppoudesta käräh-
täneestä kirkkoherrasta pitääkin kirjoittaa, 
mutta kuka muistuttaisi, että nämä ovat 
harvinaisia poikkeuksia.

Kun tutkimusten mukaan suomalaisilla 
on yleensä positiivisia kokemuksia kohtaa-
mistaan papeista, syntyy lööppien perusteel-
la aivan toinen kuva kirkosta. Lööpit ovat 

kuitenkin tietoisesti rakennettuja myyn-
ninedistämiskeinoja: niihin nimenomaan 
etsitään julkisuutta rakastavia tai äärimie-
lisiä pappeja.

Julkisuus muodostaa kirkosta mielikuvaa, 
josta on välillä vaikea tunnistaa työpaik-
kaansa. Tällä en tarkoita sitä, ettei kirkossa 
olisi ongelmia. Totta kai on, ja niihin pitää 
puuttua. Mutta joskus kaipaisin suhteelli-
suudentajua. Kirkossa on yli 20 000 työn-
tekijää ja runsaat neljä miljoonaa jäsentä. 
Se on kansankirkko, joka on pitänyt kattoa 
korkealla ja seiniä avaralla, siksi joukkoon 
mahtuu monenlaista.

Bosniasta palannut sotilaspappi Petri Määttä 
arvioi 17.1. Kirkonseutu-lehdessä, monista 
ratkaisemattomista ongelmista huolimatta 
Bosniassa ei syty uutta sotaa.

– Itse uskon, ettei ainakaan tämä sodan 
kauheudet nähnyt sukupolvi ryhdy uu-
destaan sotimaan. Ihmisillä on perushalu 
elää rauhassa ja rakentaa omaa elämäänsä 
mahdollisimman turvallisissa oloissa. Kenen 
edun mukaista on sitten sotia, sillä jokuhan 
sodista hyötyy.

j oulun aikana moni meistä muis-
teli luonnonkatastrofia, Tsu-
namia.

Tapahtuman yhteydessä syntyi mit-
taamaton auttamisen tarve. Apua olivat 
tarjoamassa niin valtiovalta, kirkko, 
järjestöt kuin yksittäiset henkilöt.

Suomalaiset olivat hädässä kau-
kana kotoa.  Minua henkilökohtai-
sesti lohdutti piispa Eero Huovisen 
inhimillinen ja aito lähestymistapa 
surun keskellä. Hän kohotti omalla 
toiminnallaan merkittävästi myös 
kirkon roolia.

Elämän ja maailman kehitys on muut-
tunut. Ihmiset liikkuvat eri maissa ja 
tieto kulkee salaman nopeasti.

Toisaalta kiire ja kovat arvot vaikut-
tavat usein hallitsevilta. Yhä harvemmin 
puhutaan lähimmäisen rakkaudesta. 

Tästä syystä Tsunamin tapahtu-
masarja yllätti ainakin minut ja antoi 
paljon toivoa. Suomalaisia autettiin 
Aasian lomakohteessa.

Onko tilanne erilainen, kun ulko-
maalainen haluaa syystä tai toisesta 
tulla Suomeen?

Suomi on entistä selvemmin muutta-
massa monikulttuuriseksi yhteiskunnaksi 
– halusimmepa sitä tai emme.  Tämä 
ei tarkoita sitä, että suomalaiset tavat 
tai kulttuuri häviäisivät. Päinvastoin 
nämä saattavat jopa vahvistua.

Maahanmuuttajien kotoutuminen 
suomalaiseen yhteiskuntaan on meille 
suuri haaste. Tässä asiassa kielen oppi-
minen ja koulutus, ja sitä kautta pääsy 
työelämään, ovat avainkysymyksiä.

Monikaan meistä ei hyväksy, että 
ulkomaalainen saapuu maahan naut-
timaan hyvinvointiyhteiskunnan tar-
joamista palveluista. Suomeen saapu-
via koskettavat aivan samat oikeudet 
ja velvollisuudet kuin ketä tahansa 
suomalaista!

Valitettavan usein syrjäytyminen 
yhteiskunnasta alkaa kieliongelmis-
ta. Tästä syystä nostan tärkeimmäksi 
toimenpiteeksi jatkossa kieliopetuk-
sen vahvistamisen ja riittävän tar-
jonnan.

Suomalaisilla on edelleenkin ennak-
koluuloja maahanmuuttajia kohtaan. 
Toisaalta toisesta maasta saapuvan 
on vaikea ymmärtää suomalaisten 
kulttuuria.

Usein taustalta löytyy myös uskon-
toon liittyviä näkemyseroja ja siitä 
syystä yhteentörmäyksiltä ei voi välttyä. 
Tämä on kirkolle mahdollisuus.

Olen ilokseni huomannut, että 
kirkko tarjoaa esimerkiksi maahan-
muuttajille rippikouluja. Jotkut seu-
rakunnista toteuttavat omaa maahan-
muuttajatyötä.

Toivon, että tätä työtä voidaan vah-
vistaa ja edistää. Valtiovallan voimava-
rat ovat rajalliset ja laajalla yhteistyöllä 
lopputuloksissa onnistutaan.

Tavoitteena pitää olla erilaisuuden 
suvaitseminen ja tasa-arvon edistä-
minen eri kulttuureista tulevien ih-
misten välillä.

maahanmuuttajat ovat
kirkolle mahdollisuus
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Yhdessä 
ruudun ääreen

Seurakuntien jäsenmäärien kehitystä seurataan tiedotusvälineis-
sä samalla tavalla kuin yritysten pörssikursseja ja osavuosikatsa-
uksia. Neljännesvuosittain kysellään, onko saavutettu markkinoi-
den luottamus vai pitäisikö toimintaa muuttaa. Sillä ei niin väliä, 
muutetaanko toimintaa hyvään vai huonoon suuntaan. Tärkeintä 
on, mihin kurssit osoittavat.

Toiminnan ja varsinkin periaatteiden muuttaminen pelkästään 
jäsenmääriä ja yksittäisiä kannanottoja tulkitsemalla olisi melkoi-
nen harha-askel.

Jokaista risausta säikkymällä kirkko ajautuisi tuuliajolle, koska 
kirkkoon liittyneiden ja eronneiden määrät heilahtelevat nope-
asti.

Tilastoilta ei tietenkään saa ummistaa silmiä, mutta yksipuoli-
seen jäsenmääräkeskusteluun vajoamalla kirkon varsinainen ole-
massaolon tarkoitus pääsee helposti unohtumaan.

Kirkon pitää levittää sanomaansa ja tehdä palvelutyötä ihmisten 
keskuudessa olosuhteista ja jäsenmääristä riippumatta.

Kirkkohallitus avasi viime viikolla yhteistyötahojensa kanssa Peliraati-nimisen verk-
kosivuston, jossa esitellään lasten ja vanhempien arvioita tietokonepeleistä.

Sivujen on tarkoitus antaa tietoa kasvatuksen tueksi. Vapaaehtoiset arvioijat poh-
tivat muun muassa pelien herättämiä tunteita, väkivaltaisuutta, arvomaailmaa ja 
yleistunnelmaa.

Samalla he kysyvät, millaisia malleja pelit antavat ja millaista käyttäytymistä ne 
lapsissa aiheuttavat. Myös asiantuntijoiden kokoamaa tietoa on tarjolla.

Aika näyttää, minkä verran sivustosta on hyötyä. Kaupoissa myytävissä peleis-
sä on ikärajamerkinnät, mutta niistä ei ole paljon apua. Monet vanhemmat var-
masti kaipaavat tarkempaa tietoa peleistä, koska eivät osaa eivätkä ehdi itse sy-
ventyä niihin.

Eräät sivuston ohjeista tosin kuulostavat hieman dogmaattisilta. Esimerkiksi kir-
jallisen sopimuksen laatiminen perheenjäsenten kesken pelaamisen yksityiskoh-
dista saattaa tuntua joistakin oudolta.

Ehkäpä paras ohje käy ilmi sivuston iskulauseesta, jossa kehotetaan vanhempia 
pelaamaan yhdessä lastensa kanssa.

Siihen tarvitaan yhteistä aikaa.

työtä tilastoista
riippumatta



3nro 3 • 18.1.2007 •rauhan tervehdys 

o ulun yhteisen kirkkovaltuus-
ton puheenjohtaja Pekka 
Lahdenperä allekirjoittaa 

Pekka Rehumäen väitteen, että 
Oulun seurakuntayhtymältä, sen 
neljältä seurakunnalta, puuttuu 
selkeä yhteinen missio. 

– Kun missiota ei ole määritelty 
selvästi, ja sen perusteella strategi-
aa, seurakunnissa tehdään helpos-
ti asiat niin kuin aina ennenkin. 
Uuteen olisi kuitenkin pystyttävä 
reagoimaan.

Lahdenperä ajattelee, että missio 
tulisi voida yksinkertaistaa Matteuksen 
evankeliumin lähetyskäskyyn.

– Kun tiedetään missio, sen 
jälkeen voida visioida, millainen 
seurakunta on 10 vuoden päästä. 
Tätä kaikkea seurakuntayhtymän 
toimintasuunnitelmassa ei ole ny-
kyisin määritelty kyllin selvästi.

työpäivän sisältö
tärkeä tietää

Pekka Lahdenperä ei suoralta kä-
deltä ole samaa mieltä Pekka Re-
humäen kanssa siitä, että seura-
kuntayhtymä ei ole satsannut hen-
gelliseen työhön niin hyvin kuin 
se voisi.

– Henkilöstön oikea määrä ei 
ratkea vain vertailemalla, kuinka 
paljon pappeja tai diakoniatyön-

tekijöitä on naapuriseurakunnissa 
väestöpohjaan nähden. Minusta 
on tärkeämpää tietää, mitä papit 
tekevät työpäivinään. Papin päi-
väkirja on parempi mittari kuin 
vertailu muihin.

12 vuotta valtuutettuna toimineen 
Lahdenperän mielestä on selvää, 
että jos papin kaikki aika menee 
ns. lakisääteisiin töihin, resursso-
inti on silloin pielessä. Pelkästään 
niitä tekemällä seurakunnan missio 
ei toteudu.

– Työntekijöitä pitää ottaa sen 
jälkeen, kun tiedetään, mihin heitä 
seurakunnan mission toteutumi-
sessa tarvitaan. Toisaalta mission 
onnistumiseen kaivataan mukaan 
seurakuntalaisia. Ei se toteudu vain 
virkavallan avulla.

Säästää vai 
tuhlata?

Pekka Rehumäen lopputyössä ky-
sytään, tietääkö rikas Oulun seu-
rakuntayhtymä, mihin se käyttää 
vaurauttaan.

Lahdenperä miettii Rehumäen 
ajatusta ja toteaa:

– Pitäisikö veroprosenttia alen-
taa, jolloin säästöt hupenisivat vai 
pitääkö se säilyttää nykyisellään ja 
tuhlata rahaa enemmän.

Kun tarkassa taloudenpidossa 

t uomiokirkkoseurakunnan 
kappalaisen virasta virkava-
paalla oleva Pekka Rehumä-
ki lähti laatimaan johtami-

sen erikoisammattitutkinnon lop-
putyönä strategiaa tuomiokirkko-
seurakunnalle. Kun työ valmistui, 
kasassa oli kymmeniä sivuja kriit-
tistä arviointia Oulun ev. -lut. seu-
rakuntayhtymästä.

Rehumäen mukaan strateginen 
ajattelu on seurakuntayhtymässä 
vielä alkutekijöissään.

Hän tutki lopputyötään varten 
seurakunnan toimintakertomuk-
sia useilta vuosilta, tilastoja ja ti-
linpäätöstietoja, ja päätyi väittee-
seen, ettei seurakuntayhtymällä 
ole yhteistä suuntaa, mihin sitä 
tulisi kehittää.

– Me emme tiedä, mitä teemme. 
Tällä tarkoitan, että tekemisemme 
on ammattiosaamista, ja jokainen 
osaa tehdä oman työnsä, mutta aja-
tus yhteisestä työstä puuttuu. 

– Olenko idealisti, kun odotan, 
että meillä tulisi olla jokin yhteinen, 
velvoittava ja innostava tavoite, jota 
kohden ponnistella? Nyt on vain eri 
suuntiin vetäviä yksiköitä, joista 
vahvimmat pärjäävät parhaiten, 
Rehumäki kysyy ja haluaa luonneh-
tia itseään kriittisen solidaariseksi 
työnantajaansa kohtaan. 

toiminta-ajatuksen sijasta
puhuttava missiosta

Pekka Rehumäki kaipaa sitä, että 
seurakuntayhtymän talous- ja toi-
mintasuunnitelmissa puhuttaisiin 
yhteisestä missiosta tai visiosta. Nyt 
niissä käytetään liike-elämästä tut-
tuja termejä kuten toiminta-ajatus 
ja tehtävä. 

– Missio on teologinen termi. 
Se pitää sisällään ajatuksen kirkon 
perustehtävästä, jota ei voi valita 
niin kuin liikeyritykset voivat valita 
toiminta-ajatuksensa. 

– Kirkon missio on lähetyskäs-
kyssä annettu, sitä ei ole peruttu 

eikä muutettu. Sen mukaan seura-
kunnan on jatkettava työtä, jonka 
Jeesus aloitti: kutsua kaikkia ihmi-
siä uskoon ja palvella siellä, mihin 
muu apu ei yllä. 

– Voi kuulostaa yksinkertaisel-
ta, mutta on käytännössä kaikkea 
muuta kuin sitä.

Rehumäen yksinkertainen väite 
on, että Oulun seurakuntayhtymä 
on tätä menoa ajautumassa sivu-
raiteelle perustehtävänsä hoita-
misessa.

rahaa tuhlattava
hengelliseen työhön

Koska seurakuntayhtymän talous 
on kunnossa, Rehumäen mielestä 
rahaa pitäisi sijoittaa ja suorastaan 
tuhlata kirkon perustehtävään. Sil-
lä hän tarkoittaa hengelliseen työ-
hön satsaamista.

Rehumäen väite on kuitenkin, 
että seurakuntayhtymän panostus 
on ollut 2000-luvulla suurinta toi-
misto- ja hallintohenkilöstöön.

”Tämä on ainoa yhtymän hen-
kilöstöryhmä, joka on oleellisesti 
kasvanut 2000-luvun ensimmäisinä 
vuosina ja yhä kasvaa.”

Rehumäki ihmettelee ajatusta, 
että vuosien 2006-2008 talous- ja 
toimintasuunnitelmassa toimisto- 
ja hallintohenkilöstön lukumäärää 
kaavaillaan lisättäväksi vielä peräti 
viidenneksellä. Paisuva hallinto 
työllistää aina itse itseään, mikä 
merkitsee myös hengellistä työtä 
tekeville lisää paperitöitä.

Liian vähän väkeä 
hengellisessä työssä

Lopputyössään Rehumäki toteaa, 
että Oulun seurakuntien hengellisen 
työn tekijöiden määrä ei ole kasva-
nut eikä tule kasvamaan edes väki-
luvun mukaisessa suhteessa. 

– Meillä papeilla pitäisi olla 
mahdollisuus viipyä ihmisten luo-

Seurakunnan tuhlattava ihmisiin

na heidän arjessaan ja juhlassaan. 
Diakoneilla ja nuorisotyönteki-
jöillä samoin. Meillä pitäisi olla 
nykyistä enemmän aikaa seura-
kuntalaisille. 

– Seurakunta ei pohjimmiltaan 
ole erilaisia tilaisuuksia vaan Ju-
malan pyhän läsnäolon ihmeellistä 
tulemista meidän arkeemme.

– Seurakuntayhtymä ei ole mi-
kään pörssiyhtiö, jonka pitäisi 
näyttää mahdollisimman suurta 
lukua viivan alla. Seurakunnan 
pitäisi käyttää tulonsa ihmisten 
kohtaamiseen ja palveluun.

Rehumäki tuntee hyvin 90-lu-
vun jälkeisen laman varoittelevat 
puheenvuorot: Meillä ei ole enää 
varaa palkata enempää työnteki-
jöitä, hyvät vuodet ovat nyt taka-
na päin.

Hänen ajatuksensa on kuitenkin, 
että Oulun seurakuntayhtymä on 
niin vakavarainen, että sillä on varaa 
kaikkeen, mitä se pitää tärkeänä. 

– Kyse on arvoista, joihin se si-
toutuu ja valinnoista, joita se tekee 

budjettivalmistelun yhteydessä. 

toiseksi vähiten
satsausta toimintaan

Pekka Rehumäki kertoo lopputyös-
sään, että vuonna 2004 keskimää-
räinen veroprosentti koko kirkos-

sa oli 1.33. Oulun seurakuntayhty-
mässä se oli 1,25, mikä oli Suomen 
suurten seurakuntien ja yhtymien 
keskimääräistä tasoa.

Oulun seurakuntayhtymä on yksi 
Suomen rikkaimpia. Siksi Rehumäki 
ihmettelee, miksi se silti panostaa 
toimintaan vuodessa 160 euroa 
jäsentä kohti, mikä on reilusti alle 
seurakuntien käyttämän keskiar-
von. Vain Rovaniemellä satsataan 
toimintaan vielä vähemmän, 151 
euroa jäsentä kohti vuodessa.

– Onko vakavaraisuus vain hy-
väksi, kun selvästi köyhemmät 
seurakunnat uskaltavat sijoittaa 
enemmän toimintaan kuin varakas 
Oulu?, Rehumäki miettii. 

– Yhtymän tilinpäätöstiedoista 
pitäisi voida yksiselitteisesti lukea, 
että se on tietoinen perustehtävästään 
ja uskollinen sen hoitamiselle.

– Katteeseen näyttää kertyvän 
vuosittain löysää rahaa, joten miksi 
toiminnassa pitää pihtailla.

Tällaisia perusasioita Pekka Rehu-
mäki toivoisi tämän vuoden alusta 
työnsä aloittaneiden luottamushen-
kilöiden vakavasti pohtivan.

riitta hirvoNeN

Kursiivilla kirjoitettu lainaus on 
Pekka Rehumäen lopputyöstä.

Seurakuntayhtymän yhtymä-
johtaja Ilpo Kähkönen, missä 
kunnossa Oulun ev. -lut. seura-
kuntayhtymän talous on?

– Oulun seurakuntayhtymän 
talous on hyvässä kunnossa.

Mikä on seurakunnan tilikauden 
tulos vuosilta 2005 ja 2004?

– Tulos oli 5.010.560 euroa 
vuonna 2004 ja 5.093.608 eu-
roa vuonna 2005. Vuonna 2005 
yhteisövero oli 4.980 000 euroa, 
rahoitustuottoja 1.022 000 eu-
roa sekä satunnaisia tuottoja 
379 000 euroa.

– Vuonna 2004 yhteisövero oli 
4.333 000 euroa, rahoitustuotto-
ja 511 000 euroa ja satunnaisia 
tuottoja 92 000 euroa.

– Viime vuonna yhteisöveron 
jako-osuuksia seurakuntien kes-
ken muutettiin. Muutos alensi 
Oulun yhteisöveroa n. yhdellä 
miljoonalla eurolla.

Mitä sanotte Pekka Rehumäen 
väitteeseen, että seurakunnan 
panostus on ollut 2000-luvulla 
suurinta toimisto- ja hallinto-
henkilöstöön?

– Henkilöstötilinpäätöksen 
kooste toimintakertomuksessa 
vuodelta 2005 kertoo seuraavat 
luvut: hengellisen työn tekijöitä 
oli 153 vuonna 2003, vuonna 
2004 heitä oli 170 ja 172 vuon-
na 2005. Muita (työntekijöitä) 
2003 oli 97, 101 vuonna 2004 ja 
107 vuonna 2005. 

– Ryhmän muut luvut pitävät 
sisällään hallinnon, seurakuntien 
toimistojen henkilöstön, hauta-
usmaan, kiinteistön ja kirkon-
palvelujen työntekijät.

– Samanaikaisesti on lisätty 
palveluja myös ympäristöseu-
rakunnille, jotka rahoittavat 

hallinnossa osansa.

Mihin seurakunta säästää va-
roja? Onko tulossa esimerkiksi 
suuria investointeja?

– Talousarviossa investointien 
määräksi on arvioitu kaudel-
le 2007-2009 yhteensä 34.265 
000 euroa. Luku sisältää myös 
käynnissä olevat, keskeneräiset 
investoinnit.

– Mahdolliset seurakuntalii-
tokset vaikuttavat myös. Oulun 
kirkollisveroprosentti on 1,25. 
Ympäristöseurakunnilla se on 
korkeampi ja mahdollisissa lii-
toksissa liittyvien veroprosentti 
laskee, mutta kulut pysyvät to-
dennäköisesti samalla tasolla. Tä-
mäkin erotus on jollakin tavalla 
katettava, jos liitoksia tulee.

Oulun seurakunta on taloudel-
lisesti hyvinvoiva seurakunta. 
Lopputyössään Rehumäki ih-
mettelee, miksi se silti panostaa 
toimintaan vuodessa 160 euroa 
jäsentä kohti, mikä on reilusti 
alle seurakuntien käyttämän 
keskiarvon (joka on 186 e).

– Vertailukelpoisuus eri seura-
kuntien ja seurakuntayhtymien 
kesken on todella vaikeaa. Ver-
tailukohteina pitäisi olla saman 
kokoluokan toimijoita.

– Voidaan myös kysyä, ovatko 
(muissa seurakunnissa) kaikki 
tehtävät tulleet hoidetuiksi. Jos 
on, niin silloin on toimittu te-
hokkaasti.

– On huomattava, että luvuis-
sa ovat mukana myös hallinnon 
luvut. Hallinto on tehokkaampaa 
suurissa yksiköissä hoidettuna, 
mikä puolestaan vaikuttaa kes-
kiarvoihin alentavasti.

rh

uusiin haasteisiin reagoitava
viivan alle jää joka vuosi iso pot-
ti, Lahdenperän mielestä on lupa 
kysyä, selittyykö plusmerkkinen 
tilinpäätös huonolla toiminnan 
suunnittelulla. Niinkinhän joku 
voi ajatella.

– Ei ylijäämää voi huiskia mihin 
vain. Ei tilanne parane sillä, että esi-
merkiksi teologien virkoja ripotellaan 
sinne ja tänne kun naapureillakin 
on useampia pappeja.

– Seurakunnan virkarakenteesta 
pitää keskustella. Jos huomataan, 
että hengellisen työn tekijöitä on 
liian vähän, meillähän on hyvä 
tilanne, koska seurakunnalla on 
vara palkata heitä lisää.

Lahdenperä on eri mieltä kuin 
Rehumäki siitä, että Oulun seura-
kuntayhtymän hallinto on lihonut 
viime vuosina liikaa verrattuna hen-
gellisen työntekijöiden määrään.

Hallinnon kasvamista selittää 
muun muassa se, että Oulun seu-
rakuntayhtymä myy taloushallin-
topalveluja lähiseurakunnille. 

– Seurakunta joutuu esimerkiksi 
toimimaan nykyisin yhä useammin 
internetissä tavoittaakseen nuoret 
seurakuntalaiset. Se vaatii seurakun-
nan viestinnältä omaa osaamista. 
Eivät papit sitä työtä osaa.

– Nykyisen kaltaisessa yhteiskun-
nassa seurakunnan hallinto kasvaa. 
Sille ei voi mitään. rh

Kymmeniä miljoonia 
investointeihin

Pekka rehumäen ja Pekka Lahdenperän mielestä oulun ev.-lut. seura-
kuntayhtymän viime vuosien toimintasuunnitelmissa ei ole määritelty 
seurakunnan missiota riittävän selkeästi.
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jumalanpalvelukset oulun kirkoissa

toimipaikatKirkot

Talvi

Kevät

Kesä

Syksy

Joulu

Tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39
Kastellin kirkko 
Töllintie 38
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9
Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6

Tuiran kirkko 
Myllytie 5
Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3
Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7
Pateniemen kirkko 
Taskisentie
Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2
Heinätorin seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19
Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89
Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1
Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2
Kaakkurin toimintakeskus 
Sarasuontie 5
Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17
Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86
Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2
Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2
Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4
Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2
Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1

Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59
Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19
Vanha pappila 
Isokatu 17
Öbergin talo,  
Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

menot oulussa Katso myös www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri.

Tuiran kirkossa: Su 21.1. klo 
10 messu, toimittaa Riikka 
Honkavaara, avustaa Helena 
Paalanne, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti kristittyjen yh-
teyden edistämiseen Suomen 
ekumeeniselle neuvostolle. 
Radiointi Radio Dei.
Su 21.1. klo 18 messu, toimittaa 
Nanna Helaakoski, avustaa Erja 
Järvi, kanttorina Marjo Irjala. 
Kolehti nimikkolähetti Kirsi 
Hiltusen työlle Taiwanissa.
Ke 24.1. klo 20 viikkomessu, toi-
mittaa Harri Fagerholm, kant-
toreina Lauri-Kalle Kallunki ja 
kanttoriharjoittelija Markus 
Kalliokoski. Kolehti oman seu-
rakunnan nimikkolähettityölle 
Kansanlähetyksen kautta.
Pyhän Luukkaan kappelissa: 
su 21.1. klo 10 messu, toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Lauri Kuja-
la, kanttorina Tommi Hekkala. 
Kolehti ks. Tuira klo 10.
Su 21.1. klo 16 English Service, 

toimittaa Pekka Rehumäki, ko-
lehti kansainväliselle työlle.
Su 21.1. klo 18 gospelmessu, 
toimittaa Ari Savuoja, kolehti 
oppilaitostyön kummioppi-
laalle. Iltapalatarjoilu.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
21.1. klo 12 messu, toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Pasi Ku-
rikka, kanttorina Heikki Jämsä. 
Kolehti ks. Tuira klo 10.
Rajakylän seurakuntakodissa 
su 21.1. klo 12 sanajuma-
lanpalvelus, toimittaa Harri 
Fagerholm, kanttorina Tom-
mi Hekkala. Kolehti ks. Tuira 
klo 10.
Pateniemen kirkossa su 21.1. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Erja Järvi, kanttorina 
Marjo Irjala. Kolehti ks. Tuira 
klo 10.

Oulun tuomiokirkossa: La 20.1. 
klo 18 tuomasmessu, toimittaa 
Ulla Säilä ja saarnaa Matti Pik-
karainen. Tuomasmessulaulajat 
toimivat esilaulajina. Kolehti 
kerätään Oppilaitostyön kum-
mioppilaalle Nepalissa Suomen 
Lähetysseuran kautta.
Su 21.1. klo 10 messu, toimittaa 
Martti Pennanen, avustaa Jyrki 
Vaaramo, kanttorina Raimo 
Paaso. Kolehti Kristittyjen yh-
teyden edistämiseen Suomen 
ekumeenisen neuvoston kautta. 
Radiointi Radio Pooki.
Su 21.1. klo 18 ekumeeninen ju-
malanpalvelus, saarnaa pastori 
Mika Forsman Oulun advent-
tiseurakunnasta. Kirkkokahvit 
Keskustan seurakuntatalossa, 
Isokatu 17. 
Heinätorin seurakuntatalossa 
su 21.1. klo 12 messu, toimittaa 
Juha Valppu, kanttorina Hanna 
Savela.

Kastellin kirkossa su 21.1. klo 
10 messu, luottamushenkilöi-
den tehtävään siunaaminen, 
toimittaa Juhani Lavanko, 
avustaa Esa Nevala, kanttorina 
Ilkka Järviö. Kirkkokahvit. 
Kolehti kristittyjen yhteyden 
edistämiseen Suomen ekumee-
nisen neuvoston kautta. 
Pyhän Andreaan kirkossa su 
21.1. klo 10 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Petri Satomaa, 
saarnaa Liisa Karkulehto, kant-
torina Juha Soranta, kamari-
kuoro Cantio Laudis, johtaa 
Olli Heikkilä. Radiointi Yle 1. 
(Huom. aika klo 10) Kolehti 
ks. Kastelli.
Kaukovainion kappelissa: Su 
21.1. klo 12 messu, toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Virpi 
Sillanpää-Posio, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. Kolehti ks. 
Kastelli.
Su 21.1. klo 18 arabiankielinen 
jumalanpalvelus.

Oulujoen kirkossa:  Pe 19.1. klo 
18 gospelmessu ja isoskoulutus, 
Pentti Kortesluoma, Sari Meri-
läinen, Ilkka Mäkinen.
Su 21.1. klo 10 messu, toimittaa 
Ilkka Mäkinen, saarna rovasti 
Jouni Riipinen, kanttorina 
Lauri Nurkkala. Yksinlaulu 
Eljas Ulvinen.
Hönttämäen seurakuntako-
dissa su 21.1. klo 12 sanaju-
malanpalvelus, toimittaa Pertti 
Lahtinen, kanttorina Lauri 
Nurkkala. Kirkkokahvit.
Sanginsuun seurakuntako-
dissa su 21.1. klo 14 sanaju-
malanpalvelus, toimittaa Ilkka 
Mäkinen, kanttorina Annukka 
Palola
Ylikiimingin kirkossa su 21.1. 
klo 10, sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Hanna-Maija Karja-
lainen, kanttorina Leo Rahko.

Maikkulan kappelissa su 21.1. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Petri Satomaa, kant-
torina Erika Holappa. Kolehti 
ks. Kastelli.
Tahkokankaan palvelukes-
kuksessa su 21.1. klo 13 sa-
najumalanpalvelus, toimittaa 
Elina Hyvönen, kanttorina Juha 
Soranta.

hartauselämä
oulun tuomioKirKKoseura-
Kunta

Aamupiiri la 20.1. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Virsi-ilta ti 23.1. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Juma-
lanpalvelusvirsiä, Esko Lauk-
kanen.
Keskiviikkoseurat ke 24.1. 
klo 18, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Erkki Jokela.
Raamattupiiri to 25.1. klo 
14, Keskustan seurakuntatalo. 
Jeesus kotonaan (Mk.2), Anna-
Mari Heikkinen.
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat to 25.1. klo 13, Intiön 
seurakuntakoti. 

Karjasillan seuraKunta

Rauhanyhdistyksen raamattu-
luokka pe 19.1. klo 17.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 19.1. klo 18.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Vuosikokous ja herännäisseu-
rat su 21.1. klo 15, Kastellin 
kirkko. Tervetuloa viettämään 
yhteinen hetki Siionin virsien 
ja lyhyiden seurapuheiden 
parissa.
Raamattupiirit:
Ti 23.1. klo 12, Kastellin kirk-
ko. 
Ke 24.1. klo 18.30, Kaukovai-
nion kappeli. Raamattu- ja 
keskustelupiiri. 

Ke 24.1. klo 19, Kaukovainion 
kappeli. Miesten raamattu-
piiri.
To 25.1. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
To 25.1. klo 18, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 25.1. klo 18.30, 
Kaukovainion kappeli. 

tuiran seuraKunta

Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat: 
Pe 19.1. klo 17, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Kuivasjärven alue.
Pe 19.1. klo 18, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Miestenpiiri ti 23.1. klo 18, 
Tuiran kirkko. Olavi Karjalainen 
alustaa aiheesta Ajankohtaista 
Israelista.
Rauhanyhdistyksen seurat to 
25.1. klo 19, Pyhän Tuomaan 
kirkko.
Raamattupiirit:
To 25.1. klo 15, Pyhän Tuomaan 
kirkko, ystävänkamari. Mukana 
Pasi Kurikka.
To 25.1. klo 18, Niittyaron 
kerhohuone. 

oulujoen seuraKunta

Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 19.1. klo 18.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Miesten raamattupiiri to 25.1. 
klo 19, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

musiikki ja kulttuuri
Karjasillan seuraKunta

Kirjallisuuspiiri ke 24.1. klo 
18, Kaukovainion kappeli, ys-
tävänkamari. Kirjallisuuspiirin 
viidennen ja samalla viimeisen 
lukuvuoden kevätlukukausi 
alkaa mallikkaalla tavalla. Vai 
mitä sanot näistä: John Vikströ-
min ja Jörn Donnerin Elämme, 
siis kuolemme sekä nunna Kris-
todulin ja Suvi-Anne Siimeksen 
Taivas alkaa maasta.
Amanin konsertti su 28.1. klo 
16, Maikkulan kappeli. Rum-
mut kumisevat, kansa tanssii 
ja laulaa. Amani on Suomen 
Lähetysseuran työyhteydessä 
toimiva musiikkiryhmä, jonka 
kotipaikkana on Oulu.
Perinteinen Runeberg-ma-
tinea ma 5.2., Kaukovainion 
kappeli. "Suomi on liian köyhä 
elättääkseen kahta runoilijaa". 
J. L. Runebergin runontaival. 
Tiedossa runoja, säveliä, soin-
tuja, mielikuvia ja kielikuvia. 
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 
2 e Yhteisvastuukeräykseen.

oulujoen seuraKunta

Ylikiiminki 
Kauneimmat hengelliset lau-
lut su 11.2. klo 13, Ylikiimingin 
kirkko. Ylikiiminkiläiset yksin-
laulajat, kirkkokuoro ja mies-
kvartetti esittävät etukäteen 
toivottuja hengellisiä lauluja, 

joita laulamme myös yhdessä. 
Toivomukset Leo Rahkolle p. 
040 7300408, leo.rahko@evl.
fi tai kirjallisena seurakun-
tatalon postilaatikkoon 1.2. 
mennessä.

Diakonia
Karjasillan seuraKunta

Juttutupa ma 22.1. klo 13–15, 
Kastellin kirkko. Päiväkahvit. 
Käydään kevään aikana keskus-
tellen läpi elämänkaarta.
Ystävän kammari ti 23.1. 
klo 12–13.30, Kaukovainion 
kappeli. 
Omaishoitajien ryhmä ke 
24.1. klo 12–13.30, Kaukovai-
nion kappeli. Kuukausittain 
kokoontuva veraistukiryhmä. 
Ryhmän tarkoitus on tukea ja 
virkistää omaishoitajia ja auttaa 
heitä jaksamaan pitkäaikaisessa 
hoitosuhteessa. Tule suun-
nittelemaan yhdessä kevään 
kokoontumisia. Tied. Asta 
Leinonen p. 040 5747157
Diakoniapiirit:
Ma 22.1. klo 16.30–18, Kauko-
vainion kappeli. 
Ke 24.1. klo 15–16.15, Maikku-
lan kappeli. 

tuiran seuraKunta

Diakonian avustustyön puhe-
linajanvaraus perjantaisin klo 
9-11 p. 531 4616. 
Juttutupa ti 23.1. klo 11, Kos-

kelan seurakuntakoti. 
Työttömien ateria ti 23.1. klo 
12, Rajakylän seurakuntakoti. 
Diakoniapiiri ti 23.1. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Käsityöryhmä ti 23.1. klo 14, 
Rajakylän seurakuntakoti.

oulujoen seuraKunta

Madekosken diakoniapiiri to 
25.1. klo 12, Sanginsuun seu-
rakuntakoti. 

Yhteinen seuraKuntapalvelu

PÄIHDETYÖ:
Naistenryhmä pe 19.1. klo 13, 
Öbergin talo. 
Tavoiteryhmä ma 22.1. klo 
14.30, Öbergin talo. 
Raamattupiiri ti 23.1. klo 13, 
Diakoniakeskus. 
KEHITYSVAMMAISET:
Keskustelukerho ti 23.1. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
KUULOVAMMAISET:
Kuurojen eläkeläisten päivä-
piiri ke 24.1. klo 12, Öbergin 
talo. 
NÄKÖVAMMAISET:
Kerho ke 24.1. klo 13–14.30, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Lähetysbingo.

Lähetys
Lähetyssoppi to 25.1. klo 
10–14, Keskustan seurakunta-
talo, alasali. 

oulun tuomioKirKKoseura-
Kunta

Lähetyspiiri ke 24.1. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Varoitus epäjumalanpalve-
luksesta (1.Kor:10), Väinö 
Simojoki.

Karjasillan seuraKunta

Kaukovainion lähetyspiiri 
ti 23.1. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. Lähetyssihteeri vs. 
Anne Kellokumpu kertoo Yh-
teisvastuukeräyksestä.

oulujoen seuraKunta

Lähetys- ja raamattupiirit: 
Ma 22.1. klo 18, Myllyojan seu-
rakuntatalo, ystävänkamari. 
Ma 22.1. klo 18.30, Hintan seu-
rakuntatalo, väliaikaistilat. 
Ma 22.1. klo 18.30, Oulujoen 
kirkko, sakasti. 

Lapset ja  
lapsiperheet
oulun tuomioKirKKoseura-
Kunta

Perhekerho to 18.1. klo 10–
11.30, Intiön seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 21.1. klo 12, Ma-
kasiininkadun kerhohuone. 

Karjasillan seuraKunta

Pyhäkoulut:
Su 21.1. klo 12, Maikkulan 
kappeli, Kaukovainion kappeli 
ja Lämsänjärven kaupunkilei-
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Rovaniemi. Tule mukaan ja 
vedä kaverisikin hurrrjaan seik-
kailuun kohti tuntematonta! 
Tähän kaikkeen vaaditaan vain 
15 vuoden ikä ja 80 e rahaa 
(sis. matkat ja majoituksen, 
vakuutuksen, ruoat ja ohjelma). 
Ilm. viim. 9.2. p. 316 1340. 
Lisätietoja nuorisotyönoh-
jaajat Riina Moilanen p. 050 
433 4102, Tuulikki Ståhlberg 
p. 040 574 7082 ja Anssi Putila 
p. 050 340 8982.

oulun tuomioKirKKoseura-
Kunta

Hiljainen viikko Tunturi-
Lapissa. Lähde hiihtämään ja 
hiljentymään pohjoisen upei-
siin maisemiin 31.3.–4.4. (la-
ke). Menemme tunturihotelli 
Vuontispirtille, joka on Pallas-
Ounastunturin kansallispuis-
ton maisemissa. Retken hinta 
täysihoitoineen ja matkoineen 
aikuiselta hotellissa (2 hh) 240 e, 
(1 hh) 300 e ja mökeissä (3-4 hh) 
210 e. Hinnat sisältävät myös 
tapaturmavakuutuksen Oulun 
seurakuntien jäsenille. Leirillä 
mukana myös pastori Jouko 
Lankinen. Ilmoittautumiset 
ja tiedustelut matkan vetäjäl-
tä, diakoniatyöntekijä Mirva 
Kuikalta p. 040 574 7091 tai 
sähköpostilla mirva.kuikka@
evl.fi. Ilmoittautuminen myös 
internetissä, www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumakalenteri.

Kuorot ja  
yhdistykset
oulun tuomioKirKKoseura-
Kunta. 
Tuomiokirkkokuoron kevät-
kausi alkaa 18.1. klo 17, Kes-
kustan seurakuntatalo. Uudet 
ja vanhat laulajat tervetuloa! 
Lisätietoja Raimo Paasolta p. 
040 838 6807

Karjasillan seuraKunta

Oulun seudun virsikuoron 
harjoitukset ma 22.1. klo 18.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Karjasillan kirkkokuoron har-
joitukset ke 24.1. klo 17, Kau-
kovainion kappeli. Tervetuloa, 
myös uudet laulajat!
Pyhän Andreaan lapsikuoron 
harjoitukset to 25.1. klo 16–17, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Maikkulan tenavakuoron 
harjoitukset to 25.1. klo 16.30–
17.15, Maikkulan kappeli. 
Maikkulan lapsikuoron harjoi-
tukset to 25.1. klo 17.30–18.15, 
Maikkulan kappeli. 

oulujoen seuraKunta

Kirkkokuoroharjoitukset ke 
24.1. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo. 

muut menot
Tuomasmessu la 20.1. klo 
18, Oulun tuomiokirkko. Ks. 
tarkemmin osastosta jumalan-
palvelukset!
Yksinäisyydestä yhteyteen 
-ilta la 20.1. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Herättäjän päivä Oulujoella 
su 21.1. klo 12.15, Myllyojan 
seurakuntatalo. Tilaisuus alkaa 
messulla Oulujoen kirkossa klo 
10. Messun jälkeen kokoon-
numme Myllyojan seurakun-
tatalolle kirkkokahville ja sen 
jälkeen on seurat. Seuroissa 
puhuvat Juhani Laurila, Pentti 
Liimatta, Kerttu Inkala ja Simo 
Kaappola. Päätössanat lausuu 
Paavo Moilanen.
Puuhakerho ma 22.1. klo 9, 
Intiö, hautausmaan huoltora-
kennus. Tehdään puutöitä.
Kivi- ja tiffanylasikerho ma 
22.1. klo 18, kerhohuone. 
Kivikerho ti 23.1. klo 10, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Sururyhmä to 25.1. klo 17, 
Kaukovainion kappeli. Ryhmä 
on tarkoitettu läheisensä noin 
vuoden sisällä menettäneille. 
Ryhmässä jaetaan kokemuksia 
ja puretaan tunteita yhdessä 

rikeskus. 
Perhekerhot:
Ma 22.1. klo 10, Kaakkurin 
toimintakeskus. 
Ke 24.1. klo 9.30, Maikkulan 
kappeli, Kastellin kirkko ja 
Kaukovainion kappeli. 
Ke 24.1. klo 10, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

tuiran seuraKunta

Pyhäkoulut:
Su 21.1. klo 12 Kuivasjärven 
seurakuntakoti, Niittyaro Pur-
jehtijantie 4, Pateniemen kirkko 
ja Rajakylän seurakuntakoti. 
Su 21.1. klo 15, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Kansainvälinen 
pyhäkoulu. 
Perhekerhot:
Ke 24.1. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti, Kuivasjärven 
seurakuntakoti, Toppilan mo-
nipalvelukeskus, Rajakylän seu-
rakuntakoti, Pyhän Tuomaan 
kirkko ja Pateniemen kirkko. 
To 25.1. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

oulujoen seuraKunta

Pyhäkoulut:
su 21.1 klo 12, Hintan väliai-
kaistilat ja Myllyojan seura-
kuntatalo.
Perhekahvila ti 23.1. klo 9.30, 
Talvikankaan monitoimitalo, 
nuorisotila. 
Perhekerhot ke 24.1. klo 9.30, 
Hintan väliaikaistilat, Huone-
suon seurakuntakoti, Sangin-
suun seurakuntakoti, Saarelan 
seurakuntakoti, Heikkilänkan-
kaan seurakuntakoti ja Myllyo-
jan seurakuntatalo. 
Ylikiiminki 
Perhekerho to 25.1. klo 10, 
Vanha Pappila, Harjutie 5.

varhaisnuoret
Karjasillan seuraKunta

Oloillat 11–14-vuotiaille ma 
22.1. klo 18–20, Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus. Yhteistä 
tekemistä, olemista ja pientä 
napostelua. Illat kerran kuu-
kaudessa: 19.2., 26.3., 16.4. ja 
7.5. Ilmoittaudu iltaan nuori-
sotyönohjaajalle viikkoa aikai-
semmin tekstiviestillä: Mari 
Jääskeläinen p. 040 730 4118, 
Esa Harju p. 040 575 2713 ja 
Katja Ylitalo p. 040 831 5932. 
Kysy myös lisätietoja illasta. 
Tervetuloa mukaan!

tuiran seuraKunta

Varhaisnuorten raamattuker-
ho to 18.1. klo 18, Kuivasjärven 
seurakuntakoti.
 
oulujoen seuraKunta

Puuhakerho 1–6 -luokkalaisille 
maanantaisin klo 17–18.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. Kerhossa askarellaan, 
leikitään, pelataan ja puuhail-
laan kaikkea mukavaa.
Superklubi 1–3 -luokkalaisille 
tiistaisin klo 17–18, Hintan seu-
rakuntatalo. Kaikille superista 
ajanvietosta kiinnostuneille.
Tsiptsap-kerho 4–5-luokkalai-
sille tiistaisin klo 17.30–19, Myl-
lyojan seurakuntatalo. Kerhossa 
kokkaillaan ja vietetään aikaa 
yhdessä askarrellen, leikkien 
ja pelaillen. 
Hanshulihulikerho 3–4 -luok-
kalaisille tiistaisin klo 18–19, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Kerhossa askarrellaan, leikitään, 
pelataan, leivotaan ja vietetään 
aikaa iloisesti yhdessä. 

Liikkujat 1–4-luokkalaisille 
keskiviikkoisin klo 17–18, Heik-
kilänkankaan seurakuntakoti. 
Kerhossa liikutaan, pompitaan 
ja pyöritään sekä pelataan 
yhdessä.
Matka Makuaniaan -kokkiker-
ho 2–3-luokkalaisille keskiviik-
koisin klo 18–19.30, Myllyojan 
seurakuntatalo. Luvassa make-
aa mahan täydeltä ja hyödyllisiä 
välipalavinkkejä sekä leikkejä ja 
mukavaa yhdessäoloa. 
PePot (pelipojat) 2–4 -luokka-
laisille pojille keskiviikkoisin. 
klo 18–19, Saarelan seurakunta-
koti. Tule viihtymään hauskassa 
seurassa pallopelien ja leikkien 
ihmemaassa. Mukaan et tarvitse 
muuta kuin herkkää mieltä, 
omien välineiden tuominen ei 
ole pakollista. Urheiluvaatteet 
lajin, paikan ja sään mukaan. 
Piiparnakkelikerho 1–4 -luok-
kalaisille keskiviikkoisin klo 
18–19, Hintan seurakuntatalo. 
Kerhossa pidetään hauskaa 
yhdessä touhuten, askarrellen 
ja ulkoillen. 
Maapallokerho 0–3-luokkalai-
sille tytöille torstaisin klo 17.30–
18.30, Saarelan seurakuntakoti. 
Tutustutaan kaukomaihin ja 
koti-Suomeen, leikitään, lau-
letaan, askarrellaan ja vietetään 
leppoisasti aikaa yhdessä.
Kuviskerho 1–6 -luokkalaisille. 
Toisinaan leivotaan ja musisoi-
daan, näytellään ja ilmaistaan 
itseämme.
VAPA-A-KLUBI torstaisin klo 
18–19.15, Hönttämäen seura-
kuntakoti. 

Nuoret
Nuortenilta ÛberÖberg ke 
24.1. klo 18–20, Öbergin talo. 
Pelit seis, nyt on syytä pysäh-
tyä.

Karjasillan seuraKunta

Cafe Andreas -nuortenilta 
ti 23.1. klo 18–20.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Nuorten ilta ke 24.1. klo 
18–19.30, Maikkulan kappeli. 
Yhdessäoloa ja purtavaa.
Taivasklubi pe 26.1. klo 19–
23.30, Kastellin kirkko. 

tuiran seuraKunta

Nuorten raamattupiiri pe 
19.1. klo 19, Kuivasjärven seu-
rakuntakoti. 
Nuorten ilta la 20.1. klo 18, 
Koskelan seurakuntakoti. Tule 
nauttimaan musiikista, pelihet-
kistä ja hyvästä seurasta. 
Nuorten gospelryhmä ke 24.1. 
klo 18–19.30, Tuiran kirkko. 
Tule mukaan laulamaan tuttuja 
ja vähän tuntemattomampiakin 
gospel-lauluja. Uusia laulajia 
otetaan mukaan! Lisätietoa ryh-
män harjoituksista saat Kaisu 
Boutelieriltä p. 040 5104529.

oulujoen seuraKunta

Ylikiiminki 
Olo-ilta ke 24.1. klo 16.30–18, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Tarjolla koulutusta isosille, 
Sanaa ja pientä purtavaa.

opiskelijat ja  
nuoret aikuiset
Rauhan Sanan ilta to 18.1. klo 
19, Koulukatu 10 C. 
OPKOn ilta la 20.1. klo 19, Kes-
kustan seurakuntatalo. Viisaus, 
joka teki taivaan ja maan, Juhani 
Seppänen.
Gospelmessu su 21.1. klo 
18, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Toimittaa Ari Savuoja, Wähä-
väkisten juhlaveisuu, mukana 
Oulun körttiopiskelijoiden 
kuoro, iltapalatarjoilu.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 22.1. 
klo 18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Masennus; Asko 
Matikka.
Lutukan raamattupiiri ti 
23.1. klo 16, yliopiston Tel-
lus-kirjasto. Luonnontieteen 
opiskelijoille.

Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 24.1. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Anne Ho-
peavuori: tärkeä Rukous.
Körttiopiskelijoiden seurat 
to 25.1. klo 19. Marjaana ja 
Matti Tikanmäellä, Peltolantie 
14 as 12.
Uusheräyksen opiskelijailta 
to 25.1. klo 19, Koulukatu 41. 
Anna Lahtisen Minä väsyn, 
väsytkö sinä?
Luottamus-iltatapahtuma 
nuorille aikuisille pe 9.2. klo 
17–20, Oulun yliopisto, Saalas-
tin sali. Musiikkia Mikko Salmi 
Band, puhetta luottamuksesta 
Tommy Hellsten. Tapahtuma 
aloittaa Virtaa välillämme 
-parisuhdeprojektin nuorille 
aikuisille. Luottamus-iltaan voi 
tulla yksin, kaksin tai kavereiden 
kanssa. Vapaa pääsy, tarjoilun 
järjestämiseksi toivotaan en-
nakkoilmoittautumista osoit-
teessa www.oulunseurakunnat.
fi/virtaa

tuiran seuraKunta

Crossroads-ilta pe 19.1. klo 19, 
Tuiran kirkko. Ilta koostuu pu-
heista, musiikista ja rukoukses-
ta. Pastori Stiven Naatus puhuu 
aiheesta Vanhan testamentin 
Joona. Illan jälkeen voi jäädä 
nauttimaan rennosta yhdessä-
olosta teekupposen ääressä.

Seniorit
oulun tuomioKirKKoseura-
Kunta

Hopealanka ma 22.1. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Toiminta- ja keskustelukerho 
to 25.1. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 25.1. klo 13, 
Kajaanintie1. 

Karjasillan seuraKunta

Eläkeläisten kerho ma 22.1. klo 
12.30–14, Maikkulan kappeli. 
Vanhuslinja ke 24.1. klo 9–11. 
p. 040 574 7157. Vanhuksille 
suunnattu puhelinpäivystys.
Eläkeläisten kerho to 25.1. klo 
13, Kastellin kirkko.

tuiran seuraKunta

Senioreiden laulupiiri to 18.1. 
klo 12.30, Tuiran kirkko. Yhteis-
laulua ja kahvit.
Seurakuntakerho ti 23.1. klo 
13, Tuiran kirkko. Kokoontuu 
kevään aikana tiistaisin: 23.1., 
6.2., 20.2., 20.3., 10.4., 17.4. ja 
8.5. Kerhossa mukana diakonia-
työntekijä Aino-Liisa Ilkko. Ota 
ilmoitus talteen!
Senioreiden laulupiiri ke 24.1. 
klo 12.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Seurakuntapiiri to 25.1. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 

oulujoen seuraKunta

Seurakuntapiirit:
Ma 22.1. klo 10, Hintan väliai-
kaistilat, Hintantie 89. 
Ma 22.1. klo 12, Sanginsuun 
seurakuntakoti.
To 25.1. klo 14, Hoikantien pal-
velutilat, Hoikantie 21-23.  
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
22.1. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Martantupa ti 23.1. klo 12.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Ylikiiminki 
Seurakuntakerho ti 23.1. klo 
11, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. 

Leirit ja retket
+- 40 = keskellä elämää  
9.–11.2., Lapiosalmen erälei-
rikeskus. Leiri nelikymppisille 
yksin, kaksin tai lasten kanssa. 
Tarpeen mukaan lapsille järjes-
tetään osaksi aikaa omaa ohjel-
maa. Tiedustelut ja ilmoittau-
tumiset Oulun hiippakunnan 
lähetystoimistoon p. 535 8522, 
oulu.sls@mission.fi. Täysi-
hoitohinta aikuisilta 70-100 e 
majoituksista riippuen.
Nuorten leiri Lortti 3.–6.3., 

toisten surevien kanssa. Vetäji-
nä toimivat pastori Esa Nevala 
ja diakoniatyöntekijä Sirpa 
Kemppainen. Tiedustelut ja ilm. 
viim. 19.1. Sirpa Kemppainen, 
p. 040 574 7163.
Kastellin pappilan toimitilo-
jen siunaaminen to 25.1. klo 
10, Kastellin kirkko. Toimittaa 
kirkkoherra Juhani Lavanko.
Vapaaehtoisten koulutussun-
nuntai su 28.1., Heinätorin 
seurakuntatalo. Osallistumme 
messuun tuomiokirkossa klo 
10, jonka jälkeen ruokailu 
Heinätorin seurakuntatalossa. 
Oulun kriisikeskuksen johtaja 
Sirkka Viitalan luento aiheesta 
Sairastuminen elämän kriisinä. 
Ilm. viim.  ma 22.1. ruokailua 
varten p. 316 1340. Kaikki va-
paaehtoistoimijat mukaan!

Kansainvälisyys
English Service su 21.1. 
klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Ks. tarkemmat 
tiedot kohdasta Jumalan-
pelvelukset.
Arabiankielinen juma-
lanpalvelus su 21.1. klo 18, 
Kaukovainion kappeli.

Karjasilta: Tommi Kalervo 
Kurkela ja Satu Niina Inkeri 
Rovanperä, Olli Juhana Rantala 
ja Heli Sinikka Ollitervo.
Oulujoki: Paavo Johannes 
Määttä ja Marke Sofia Siira, Juk-
ka Tapio Heikkinen ja Johanna 
Kyllikki Koskelainen.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Julius Cain Johannes Jakkula, 
Enna Aino Helmiina Hintsala.
Karjasilta: Niilo Kalle Mikael 
Karhu, Tea Adele Ohtonen, 
Noora Karoliina Similä, Eetu 
Otto Jalmari Tikkanen, Teemu 
Antero Autio, Tomi Johannes 
Autio, Liisa Katariina Huhta, 
Olivia Aleksandra Karhumaa, 
Jere Niklas Juhani Kokko, Vivia 
Iida Matilda Mainio, Johan 
Miikkael Nurkkala, Pyry Eino 
Hermanni Okkonen, Matias 
Antti Juhani Puonti, Juho 
Viljami Saarela, Laura Eerika 
Sundqvist, Minja Vieno Sofia 
Valtokari, Joakim Vilho Aukusti 
Alasalmi, Valma Vieno Léandre 
Goerger, Eeli Olavi Ylinampa.
Tuira: Lennu Albert Alamar-
timo, Jaso Sakari Kortesalmi, 
Nella Alissa Eveliina Lehto, 
Ida-Sofia Niemelä, Kasper 
Lauri Juhani Stenius, Emmi 
Katariina Suorsa, Denise Janet 
Ancela Taivaanranta,  Noora 
Emilia Halla-aho, Iida Emilia 
Jarkontytär Järvenoja, Lenni 
Kaleva Kangas, Eelis Pekka 
Kukkonen, Daniel Eelis Vilja-
mi Mustajärvi, Reeta Amanda 
Määttä, Miia Maria Pyörälä, 
Nelli Sofia Taipaleenmäki, 
Leevi Taisto Eemeli Tenkula, 
Sini Sofia Annikki Tuovinen, 
Akseli Eevert Ylimartimo, Aada 
Emilia Alexandra Kaijala, Antti 
Alexander Vasarmo, Isaac Aki 
Johannes Krekula.
Oulujoki: Wilma Aino Sofia 
Mattila, Venla Kiia-Kaarina 
Tervahauta, Selena Gabriela 
Rönkä, Okko Tuomas Anttila, 
Veikko Tuomas Heikkilä, Jesse 
Heikki Matias Keränen, Linnea 
Maria Moilanen, Jenna Pauliina 
Saarela.

Tuomiokirkko: Pentti Kalevi 
Hilli 74 v, Ossi Sakari Juusti 73 
v, Olavi Erland Kinnunen 84 v, 
Antti Ferdinand Kangosjärvi 
82 v, Anna Liisa Norokytö s. 
Järvelin 88 v.
Karjasilta: Raija Kaarina Poh-
janpalo 61 v, Alli Fredriika 
Korkala s. Pyhälä 87 v.
Tuira: Yrjö Olli Herva 83 v, 
Rauni Inkeri Markuksela s. 
Broström 58 v, Olavi Marin 83 
v, Matti Lauri Tapio Savilaakso 
54 v, Lyydi Rovio s. Jääskeläinen 
89 v, Kerttu Kaarina Jämsä s. 
Holmisto 78 v, Juha Matti Savi-
korpi 54 v, Annikki Aleksandra 
Rainio s. Sandgren 84 v.
Oulujoki: Vieno Väänänen 84 v, 
Markku Eemil Hiuspää 55 v.

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus

su 21.1. klo 18
tuomiokirkossa

Saarnaa pastori Mika 
Forsman Oulun adventti-

seurakunnasta. 

Järjestäjinä adventtiseura-
kunta, ev.-lut. seurakun-
nat, helluntaiseurakunta, 

katolinen seurakunta, 
ortodoksinen seurakunta, 
NNKY ja pelastusarmeija. 

Kirkkokahvit keskustan 
seurakuntatalon alasalissa, 

Isokatu 17. Tervetuloa!

Kynttiläkonsertti
Keskustan seurakuntatalon 

juhlasalissa, Isokatu 17
su 28.1. klo 15

Aila Knihtilä ja 
Raimo Paaso laulu
Maija Tynkkynen 
virginaali ja piano

- BUXTEHUDE -
- MENDELSSOHN -

Kahvitarjoilu
10 euroa

Oulun Zontakerho I

Toivotaan runsasta 
osanottoa. Paikalla 
olisi hyvä olla ajoissa, 
mieluiten ennen klo 
9.55. 

Virret: 184:3-5; 
334b:1,5-8; 295:1,5-8; 
576:1-; 389:1,4.

Su 21.1. klo 10 
sanajumalanpalvelus 

Pyhän Andreaan  
kirkossa, radioidaan 

Yle 1:n kautta. 
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Su 21.1. klo 10 messu Tuiran kirkossa, toimit-
taa Stiven Naatus, avustaa Pasi Kurikka, kant-
torina Heikki Jämsä.
Su 21.1. klo 11.25 Lasten radiopyhäkoulussa ai-
heena Jeesus herättää uskon.
Toivon iltapäivä ma-pe klo 14-17:
Ke 24.1. klo 15.45 Naisen allakka. Parisuhde-

työntekijä Johanna Kerolan ajatuksia naisen elämästä ja maailman-
menosta. 
To 25.1. klo 15.45 Kasvun paikka -ohjelmasarja lasten kasvattamisen 
iloista ja kivuista. Kuinka usein papin lapset kuluttavat kirkon penk-
kiä? Pastori Virpi Sillanpää-Posiota haastattelee Marja Blomster. 
Su 14.1. klo 9.45 Lasten radiopyhäkoulussa lähetyssihteeri Raija Kor-
honen kertoo lähetystyöaiheisen tarinan.
Su 14.1. klo 10 messu Kemin kirkosta. 

Su 21.1. klo 9.45 Lasten radiopyhäkoulussa ai-
heena Jeesus herättää uskon.
Su 21.1. klo 10 messu Oulun tuomiokirkosta, 
toimittaa Martti Pennanen, avustaa Jyrki Vaa-
ramo, kanttorina Raimo Paaso. Jumalanpalve-
luksen jälkeen Etappi-ohjelman uusinta, toi-

mittaa Jussi Leppälä Ylivieskasta.
Ma 22.1. klo 17.05 Etappi-ohjelmassa hengellisen musiikin toivekon-
sertti, toimittaa Mervi Jutila Alavieskasta.

Radio-ohjelmien palautteet: radiostudio.oulu@evl.fi

r a D i o - o h j e L m at

urkukonsertteja 
tulindberg-salissa

Oulun konservatorion Tulindbergin salissa, Musiikkikeskus, 
Lintulammentie 1, järjestetään urkukonserttien sarja. Tulind-
bergin salin vuonna 1991 rakennettu hienot, lähinnä myöhäis-
barokkityyliä edustavat urut ovat palvelleet kirkkomusiikkikou-
lutusta kautta vuosien. Soitin ja mainio akustiikka soveltuvat 
myös urkukonsertteihin hyvin. 

Tiistaina 23.1. Miklos Spanyi, Oulun konservatorion lehtori, 
soittaa Dietrich Buxtehuden, Carl Philipp Emanuel Bachin ja 
August Gottfried Ritterin musiikkia. Lisäksi konsertissa kan-
taesitetään Risto Ainalin vuonna 2006 sävelletty uusi urkuteos 
Johdanto ja variaatiot vanhasta unkarilaisesta koraalista. Teos 
on omistettu Miklos Spanyille.

Tiistaina 20.2. esiintyy Oulun konservatorion lehtori Ris-
to Ainali, 27.3. Oulun seudun ammattikorkeakoulun lehtori 
Maija Lehtonen ja 24.4. Kajaanin seurakunnan kanttori Erkki 
Tyni.

Konsertit alkavat kello 20. Niihin on vapaa pääsy.

Lisäys
Viime viikon Rauhan Tervehdyk-
sessä (nro 2) kerrottiin Oulun hau-
tausmaalle haudatun Taavetti Luk-
karisen auttaneen vuosina 1915 ja 
1916 saksalaisia sotavankeja.

Lukkarinen oli saksalaisten va-

johdantokurssi 
katoliseen uskoon

Oulun katolinen kirkko järjestää johdantokurssin katoliseen 
uskoon. Kurssi pidetään katolisen kirkon kirkkosalissa Oulus-
sa osoitteessa Liisantie 2.

Kurssin ensimmäinen luento on keskiviikkona 31.1. klo 18. 
Aiheena ovat pyhimykset, kristillisen elämän esimerkit ja Py-
hä Franciscus.

Keskiviikkona 14.2. klo 18 puhutaan Jumalan ilmoituksesta 
ja sen eteenpäin välittämisestä. Osan 1 aiheet: Kristus Jeesus - 
”koko ilmoituksen välittäjä ja täyteys”. Apostolinen Traditio. 
Tradition ja Raamatun suhde toisiinsa. Uskon perinnön tul-
kinta: Kirkon opetusvirka.

Sama aihe jatkuu 28.2. klo 18 osalla 2: Pyhä Raamattu. Raa-
matun innoitus ja totuus. Pyhä Henki Raamatun selittäjäksi. 
Raamatun kaanon. Raamattu kirkon elämässä.

Keskiviikkona 14.3. klo 18 aiheena on Ihmiselämä Kristukses-
sa, osa 1: Ihmiselämän kunnioittaminen. Ihmisen arvokkuuden 
kunnioittaminen. Rauhan säilyttäminen.

28.3. klo 18 sama aihepiiri jatkuu. Osa 2: Kutsumus sivey-
teen. Aviopuolisoiden välinen rakkaus. Loukkaukset avioliiton 
arvokuutta vastaan.

hyyryläinen jatkaa 
Oulun hiippakuntakanttori ja Yli-Iin kanttori Anja Hyyryläi-
nen valittiin Suomen Kirkkomusiikkiliiton varapuheenjohta-
jaksi vuodeksi 2007. Hyyryläinen on toiminut liittohallituk-
sessa vuodesta 1995 lähtien. Varapuheenjohtajana hän on ol-
lut viisi vuotta.

valo oratorio ouluun
Mittavan suosion saanut Valo Oratorio nähdään helmi-maa-
liskuussa kahdeksalla paikkakunnalla Suomen tunnetuimpiin 
lukeutuvissa kirkoissa. 

Valo Oratorio on ainutlaatuinen musiikkia ja valoa yhdistävä 
taide-elämys, jossa maailmankuulu urkutaiteilija Kalevi Kivi-
niemi esiintyy yhdessä Uspenskin Katedraalikuoron kanssa. 
Musiikkinautinnon kruunaavat valotaiteilija Ekku Peltomäen 
sävähdyttävät valoteokset.

Ohjelmistossa on mm. Jean Sibeliuksen, Oskar Merikannon, 
Sergei Rahmaninovin, Sergei Tanejevin ja Lasse Mårtensonin 
musiikkia.

Oulun tuomiokirkossa Valo Ortorio esitetään lauantaina 3.3. 
Konsertti alkaa kello 20.

Lippuja saa Lippupalvelun lippukaupoista ja puhelinpalve-
lusta sekä osoitteessa www.menolippu.fi. Lippujen hinta on 
36 euroa.

pe 9.2. klo 17–20

Ohjelma

17.00  Aloitus ja kahvittelua
17.30  Mikko Salmi Band
18.30  Tommy Hellsten
20.00  Päätös

20.30  Messu Pyhän Luukkaan kappeli, Yliopistokatu 7

Tapahtumaan vapaa pääsy. Iltapalatarjoilun järjestämisen 
vuoksi toivotaan ilmoittautumista netin kautta 
www.oulunseurakunnat.fi/virtaa

Virtaa välillämme -iltatapahtumissa käsitellään mm. puheen 
ja musiikin avulla parisuhteessa elämisen asioita. Oulussa 
järjestettäviin tapahtumiin on tervetulleita kaikki itsensä 
nuoriksi aikuisiksi kokevat ihmiset yksin, kaksin tai kave-
reiden kanssa. Iltatapahtuman jälkeen on mahdollista tulla 
kirkkoon yhteiseen messuun.

Saalastin sali, 
Oulun yliopiston päärakennus 

Pentti Kaiteran katu 1

Tommy Hellsten Mikko Salmi

Luottamus

Äitiverkkoryhmiä 
myös ouluun

Mannerheimin Lastensuojelulii-
ton Äitiverkkoryhmät aloittavat 
toimintansa Oulussa.

Oulunsuun asukastuvalla ryh-
mä kokoontuu ensimmäisen ker-
ran maanantaina 22.1. Ohjaajana 
toimii Marita Hopia. Hänelle voi 
ilmoittautua 21.1. mennessä, p. 
040 5909 293.

MLL:n toimistolla Nummika-
dulla ryhmä aloittaa tiistaina 30.1. 
ohjaananaan Mirja Niemi. Ilmoit-
tatumisaikaa on 29.1. saakka, p. 
0400 959 812. Tämä 5+ -ryhmä 
on tarkoitettu erityisesti suurten 
perheiden äideille.

– Ryhmät toimivat pääsääntöises-
ti vapaaehtoisten äitien vetäminä. 
He ovat saaneet koulutuksen viime 
lokakuussa.

– Jokainen ryhmä muotoutuu 
omannäköisekseen osanottajien 
tarpeiden mukaan. Kohderyhmänä 
ovat tavalliset pienen lasten äidit, 
jotka kokevat tarvetta pohtia yh-
dessä äitiyttä ja naiseutta. Tällaiset 
vertaisryhmät ovat hyvä tuki per-
heille, MLL:n Pohjois-Pohjanmaan 
piirin perhetoiminnan päällikkö 
Airi Kananen sanoo.

Toisella kokoontumiskerralla 
ryhmä suljetaan eikä uusia jäse-
niä oteta.

kooja, ja hän värväsi nuoria mie-
hiä jääkäreiksi Saksaan. Kun Luk-
karisesta annettiin vuonna 1915 
pidätysmääräys, hän oli piilotta-
nut rekeensä kolme itävaltalaista 
sotavankia.je
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Rantsilan kanttori Arja Leino-
nen aloittelee kevään toimin-

takautta toivoen, että entiset ja uu-
det kuorolaiset innostuisivat lau-
lamaan kirkkokuorossa.

– Kuoroon tulevan ei tarvitse 
pelätä, että nuotinlukutaito oli-
si pääsyvaatimuksena. Laulujen 
harjoittelemista edistää kasetti, 
jonka äänittämistä suunnittelen, 
Arja-kanttori sanoo.

Ensin hänen on tiedettävä kuo-
ron kokoonpano ja äänet ja myös 
ohjelmisto, joka kuoron harjoitel-
tavaksi otetaan.

Sen jälkeen kanttori laulaa stem-
mat kaseteille, jotka luovuttaa 
laulajille.

Kasetteja on aiemminkin käytetty 
laulujen alkuharjoitteluun.

– Tiedän, että moni kuuntelee 
kasettia mielellään vaikkapa teh-
dessään kotitöitä. Pääasiallinen 
työ tehdään tietysti kuoroharjoi-
tuksissa.

Arja Leinosella on tuntuma, että 
nuotinlukutaidottomuus kiusaa 
monia ja voi estää kuoroon ha-
keutumisen. Koulussa nuotteja 
ei välttämättä opita tuntemaan, 
niihin perehtyminen riippuu 
opettajasta.

– Monilla nuorilla on tarkka 
korva, ja he oppivat soittamaan 
korvakuulolta. Sama pätee aikuisiin 
laulamisesta kiinnostuneisiin.

Laulunopettaja
kuoropäivään

Rantsilan kirkkokuorolaisten määrä 
on pienentynyt viime vuosina en-
tisten pitkäaikaisten laulajien jää-
tyä kuorosta pois iän tai sairauden 
vuoksi. Uusia ja nuoria ei ole tul-
lut tilalle vastaavaa määrää.

Kanttori kyllä ymmärtää, ettei 
perheellisten ja työssäkäyvien ai-
ka riitä kaikkeen kiinnostavaan. 

Rantsilassakin on tarjolla paljon 
harrastusmahdollisuuksia.

– Luulenpa, että kuoroon sitou-
tuminen panee jotkut ajattelemaan, 
että kuoro vie liikaa aikaa. Harjoi-
tuksiin olisi saavuttava joka torstai. 
Kuoro ei ole vain yksi projekti.

– Myös sunnuntaiset esiintymiset 
jumalanpalveluksessa arveluttavat 
muutamia. Niitä on kuitenkin har-
voin, Arja-kanttori sanoo.

Kiirastorstaiksi 5.4.on tarkoitus 
harjoitella ohjelmaa, samoin kon-
firmaatiomessuun 17.6. 

Arja Leinonen on aikonut pyytää 
Raahesta laulunopettajan pitämään 
rantsilalaisille laulajille kuoropäi-
vää. Sen sekä rentouttavan laula-
misen ja mukavan yhdessäolon hän 
toivoo innostavan laulutaitoiset 
kuoroon.

PirKKo PaaKKi

uudet nuotit kasetilta

haukiputaan 
Projektikuoro 

tekee 
mozartin 

requiemin
 

Haukiputaan Projektikuo-
ro esittää W. A. Mozartin 
Requiemin 16.-17.5. Hau-
kiputaalla ja Oulussa. Re-
quiem toteutetaan Madet-
ojan lukion sekakuoron ja 
Oulu Festivon kanssa ka-
pellimestari Rauno Rän-
nälin johdolla.

Haukiputaan Projekti-
kuoron valmentaa kanttori 
Hannu Niemelä. 

Kuoro kokoontuu en-
simmäisen kerran Kellon 
seurakuntakodissa 31. tam-
mikuuta klo 19.

Kuoroon otetaan uusia 
laulajia koelaulun kautta. 
Erityisesti tarvitaan mie-
sääniä lisää. 

Kuorosta kiinnostunut, 
ota pikaisesti yhteyttä Hannu 
Niemelään p. 040 5471 660, 
e-mail: hannu.niemela@evl.
fi. Myös entisten laulajien 
tulee ilmoittaa osallistu-
misestaan tähän projektiin 
Hannu Niemelälle viimeis-
tään 25.1.

Haukiputaan Projektikuoro 
on perustettu vuonna 2003 
ja sen taustayhteisöt ovat 
Haukiputaan seurakunta ja 
Kiiminkijoen opisto. 

musiikillinen 
vesper 

haukiputaalla
Sunnuntaina 21.1. klo 18 
on Haukiputaan kirkossa 
mahdollisuus kuulla har-
vinaista soitinyhdistelmää. 
Stephanie Archer, nokka-
huilu ja Taru Pisto, urut 
ovat koonneet musiikilli-
sen vesperin, joka sisältää 
musiikkia, Raamatun teks-
tejä ja rukousta. 

Stephanie Archer on 
Kanadassa syntynyt, Ou-
luun kolme vuotta sitten 
kotiutunut muusikko ja 
pedagogi, ja hän opettaa 
nokkahuilun soittoa Oulun 
konservatoriossa. Taru Pisto 
on Oulun seudulla vaikut-
tava pianonsoiton opettaja 
ja kirkkomuusikko. 

Illan musiikillinen aikajana 
ulottuu 1200-luvun puoli-
välistä aina tähän päivään 
saakka. Vanhimman teoksen 
alkuperä on tuntematon, 
mutta 1300-luvulla elänyt 
Guillaume de Machaut oli 
aikansa merkittävin sävel-
täjä. Varhaisbarokin sävel-
täjänimiä ovat Frescobaldi, 
Pachelbel, Pepusch, van 
Eyck ja Loeillet. Vesperissä 
on myös mukana barokin 
mestareiden, J.S. Bachin ja 
Händelin, musiikkia. Oman 
aikamme musiikkia edustaa 
Juha Piston vuonna. 2006 
säveltämä pieni urkuteos.

Tilaisuuteen on vapaa 
pääsy, ohjelma maksaa 5 
euroa. Puheen vesperissä 
pitää rovasti Pekka Sil-
jander.

Joose Vähäsöyrinki 
saapui 
opiskelukaupungistaan 
Kuopiosta 
kotiseudulleen 
Oulunsaloon 
vastaanottamaan 
hänelle myönnettyä 
kulttuuripalkintoa.

P alkinto annetaan merkittä-
västä kulttuurityöstä tai te-
osta. Joosen ansioksi lue-

taan mm. hänen esiintymisensä 
Oulunsalossa erilaisissa tilaisuuk-
sissa, lauluiltojen vetäminen mu-
seolla sekä yltäminen jaetulle toi-
selle palkinnolle viime kesänä val-
takunnallisissa Kangasniemen lau-
lukilpailuissa, joissa ensimmäistä 
palkintoa ei jaettu.

Joose itse on lukenut isänsä päivä-
kirjoista, että hän esiintyi jo kuusi-
vuotiaana isän perheestään kokoa-
massa tiernapoikaryhmässä.

– Koulussa lauloin ala-asteen 
juhlissa ja olin mukana Tuomo 
Kankaan johtamassa kuorossa. 
Samoihin aikoihin kiinnostuin 
myös huilunsoitosta. Opiskelin si-
tä Oulunsalon taidekoulussa Jussi 
Vilkunan johdolla.

– Hyvän opettajan ansiosta in-
nostukseni musiikkiin vain kas-
voi ja ymmärsin sen merkityksen 
itselleni. Tuli mieleen, että mu-
siikista voisi ehkä tulla ammatti, 
Joose kertoo.

Madetojan musiikkilukiossa yh-
deksi vaihtoehdoksi nousi kirkko-
musiikki ja kanttorin työ.

radistin taidot 
hyppysissä

Joose Vähäsöyrinki keksi mennä 
armeijaan vapaaehtoisena. Aja-

tuksena oli päästä soittokuntaan 
huilistiksi.

–Komppanianpäällikön mieles-
tä minusta olisi puolustusvoimille 
enemmän hyötyä radistina. Siinä 

hommassa muusikot pärjäävät 
mainiosti hyvän rytmitajunsa an-
siosta.

–Mahdollisessa sissitoiminnassa 
radisteja tarvitaan. Heidän pieni 

laitteensa lähettää signaalin kau-
as, ja sitä on vaikea häiritä, Joose 
selittää.

Tähän mennessä Joose Vähäsöy-
rinki on ehtinyt valmistua kirkko-
muusikoksi Oulun konservatoriosta. 
Sibelius-Akatemian Kuopion osas-
tolta hän saanee musiikin maisterin 
paperit ennen vuoden loppua.

– Sen jälkeen haluaisin vielä kes-
kittyä opiskelemaan laulua, käydä 
ehkä ulkomailla ja opiskella kirkko-
musiikin ja liedin kieltä saksaa.

– Mihin tieni lopulta johtaa. Tu-
leeko minusta seurakunnan kanttori 
vai ehkä laulunopettaja, sen tiedän 
myöhemmin, Joose pohtii.

hienoa, että
työtä arvostetaan

Oman kotikunnan kulttuuripalkin-
to ja voitto laulukilpailuissa ovat 
hienoja asioita, joita Joose Vähä-
söyrinki arvostaa.

– Oli yllätys, että työtäni on arvos-
tettu Oulunsalossa. Se myös rohkai-
see ajattelemaan, että olen oikealla 
alalla ja että minulla on annettavaa 
muille tulevaisuudessakin.

Kangasniemen laulukilpailuun 
Joose harjoitteli kaksi laulua al-
kukilpailua ja neljä loppukilpai-
lua varten.

– Vaikka en ole kilpailuhenkinen 
toivoin, että pääsisin esittämään 
kaikki lauluni. Ne olivat hyvin erilai-
sia. Loppukilpailuissa lauloin kaksi 
suomalaista laulua, yhden liedin ja 
yhden ooppera-aarian.

– Oopperan maailmaan en ole 
kasvanut, liedin monipuolisuus 
kiehtoo, mutta omimmaksi tun-
nen hengellisen musiikin, Joose 
Vähäsöyrinki linjaa.

Jos hän joskus toimisi seurakun-
nan kanttorina hän haluaisi työs-
kennellä nuorten kuoron kanssa, 
kouluttaisi sitä ja kehittäisi sen 
sointimaailmaa.

PirKKo PaaKKi

joose vähäsöyrinki on äänialaltaan baritoni.

joosen laulukeikat alkoivat 
kuusivuotiaana

Lahdenperälle 
jatkokausi

Oulun ev.-lut. seurakuntayh-
tymän yhteinen kirkkoval-
tuusto järjestäytyi maanan-
taina. Puheenjohtajana jat-
kaa kauden 2007–2008 va-
ratuomari Pekka Lahden-
perä. Varapuheenjohta-
jaksi valittiin Riitta-Liisa 
Luukkonen.

Yhteisen kirkkoneuvoston 
puheenjohtajaksi Oulun tuo-
miokapituli nimesi kirkko-
herra Juhani Lavangon.

Neuvoston jäsenet ovat 
Harry Sandelin, Marja Rysä, 
Arto Kivioja, Eino Laakso-
nen, Pirkko Kamula, Riitta 
Jouppila, Maija Päkkilä, 
Antero Aakko, Markku Vie-
ru, Reijo Sallinen ja Minna 
Ylikärppä.
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Tarja ja Juha Maalismaa 
kehuvat ikäänsä. 
Nelikymppisenä kun käy 
asioita läpi, tietää kuka on 
ja mitä haluaa. 40 vuotta on 
eräänlainen portti minuuteen.

K empeleläinen Tarja Maalismaa, 
38, nauraa itselleen, kun häneltä 
kysyy, eikö haaveissa enää ole lä-
hetystyöhön lähteminen niin kuin 

nuorempana.
– Nyt on jo niin paljon iltarutiineja. Oma 

sänky on tullut perin rakkaaksi ja pitkät 
yöunet niin tarpeellisiksi. Nelikymppisenä 
seikkailunhalu on kadonnut jonnekin.

Tarjan puoliso Juha Maalismaa, 40, pro-
testoi rutiineja vastaan: niistä pääsee eroon 
ja niitä voi vaihtaa.

Lähetystyöhön lähtemistä pohdittiin vuo-
sia sitten vakavasti Maalismaiden kodissa. 
Molemmat ovat käyneet aikoinaan Suomen 
Lähetysseuran esikoulutuskurssin. Tarja Maa-
lismaan täti Sirkka Rautiainen on ollut 20 
vuotta Pakistanissa lähettinä. Kirjeenvaihto, 
sähköpostiyhteydet ja tapaamiset ovat pitä-
neet huolta siitä, että Tarja ja Juha tietävät 
hyvin, millainen lähetystyöntekijän arki on. 
Heillä on siitä realistinen kuva.

terrori-iskut
muuttivat suunnitelmia

2001 heitä kysyttiin töihin Pakistaniin. Syys-
kuun 11. päivän tapahtumat maailmalla 
muuttivat suunnitelmia. Matkalaukkuja ei 
koskaan pakattu, mutta lähtemättä jäämi-
nen ei harmita.

Maalismailla puhutaan lämpimästi lähe-
tystyöstä. He eivät hyväksy syytöksiä, että 
länsimaisten tekemä lähetystyö olisi kult-
tuuri-imperialismia, jonkinlaista suurval-
tapolitiikkaa.

– Lähetystyön kyseenalaistajat eivät ehkä 
tiedä, mitä lähetystyö on todellisuudessa. 
Lähetit ovat usein työssään oppijan osassa. 
Lähetystyö on vuorovaikutusta. 

– Eivät he mene kenenkään luokse ju-
listamaan yhtä ainoaa oikeaa tietä, Juha 
ajattelee.

vaarallisuus
ei kiehdo

Maalismaat arvostavat lähetystyönteki-
jöitä. 

– Meille kulkeminen vapaasti on itsestään 
selvää. Pakistanissa länsimaalaisen, yksinäi-
sen naisen ei ole yksinkertaista liikkua yksin, 
Tarja on kuullut tädiltään.

– Eläminen siellä on välillä oikeasti vaaral-
lista. En tiedä, olisiko minusta ollut sellaiseen. 
Pakistanissa lapseni joutuisivat käymään 
koulua kaukana kodista. Nyt ajattelen, että 
en haluaisi heille sellaista kokemusta.

Maalismaat eivät kuitenkaan hämmästele, 
miksi monet lähtevät ja työskentelevät vuosia 
lähetystyössä, vaikka kotimaassa moni asia 
olisi helpompaa.

– Ihmiset tykkäävät työstään, tuntevat sen 
mielekkääksi ja löytävät elämälleen tarkoi-
tuksen. He saavat ystäviä. Heidän elämän-
sä siirtyy pois Suomesta. Paluu tänne ei ole 
yksinkertaista. Asiat muuttuvat. 

Maalismaat toivovat, että lähetystyönte-
kijöiden työkokemusta ulkomailla arvostet-
taisiin suomalaisessa yhteiskunnassa.

– Eivät he istu siellä apinanleipäpuun alla 
vailla minkäänlaista käsitystä ja tietoa kehi-
tyksestä, esimerkiksi nykytekniikasta.

Nokian komennus ulkomailla näyttää ko-
mealta cv:ssä, mutta vuodet lähetystyös-
sä Afrikassa eivät ehkä olekaan niin suurta 
meriittiä, Juha protestoi.

Suomalaisissa
väärää vaatimattomuutta

Tarja ja Juha  miettivät, miksi monet suo-
malaiset arkailevat puhua uskostaan. 

Aika muuttaa unelmat todeksi

– Olemmeko me väärällä tavalla vaatimatto-
mia? Meidän yhteiskunnassamme huoleh-
ditaan tarkasti, etteivät kristilliset tapamme 
loukkaa toisella tavalla uskovia. Kouluissa 
pelätään järjestää joulujuhlia.

– Ei kristillisyys loukkaa täällä asuvaa 
muslimia. Hän ajattelee sen olevan osa suo-
malaisuutta. Jos me menemme Saudi-Ara-
biaan, eivät siellä Mekkaan päin rukoilevat 
muslimit mieti, ovatko he pahennukseksi 
joillekuille, Juha toteaa. – He kertovat mie-
lellään uskostaan ja ajattelustaan.

– Jos arkuudestamme keskustella hengelli-
sistä asioista haluaa löytää jotakin positiivista, 
tulee mieleen, onko uskonto suomalaisille 
jollakin tavalla arvokas ja ehkä pyhäkin asia. 
Siitä, toisin kuin jostakin yhdentekevästä 
asiasta, ei haluta puhua kevyesti. 

– Toisaalta lehdissä kirjoitellaan avoimesti 
esimerkiksi ihmisten seksuaalisuudesta. Ot-
sikot paljastavat itse kunkin salarakkaan. 

Neljäkymmentä on
hyvä ikä  

Vaikka rakkaille rutiineille ja oman sängyn 
ylivoimaisuudelle nauretaan Maalismaalla, 

joululahjapeli on viihdyttänyt juhaa, tarjaa ja heidän lapsiaan jenniä ja juusoa monta kertaa joulun jälkeen. 
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Aika muuttaa unelmat todeksi Nelikymppisille 
oma leiri

Lapiosalmen eräleirikeskuksessa on 9.–11.2. noin nelikymppisten 
Keskellä elämää -leiri. Viikonlopputapahtuman järjestää Oulun 

tuomiokapitulin lähetystoimisto.
Lähetyssihteeri Matti Laurila kertoo, että aloite nelikymppisten lei-

ristä tuli seurakuntalaisilta. Heillä oli halu tavata toisia samanikäisiä 
ihmisiä.

Laurila korostaa, etteivät he halua mainostaa leiriä perheleirinä, kos-
ka lähtijöissä on perheettömiä ja myös heitä, joilla perhe on, mutta se 
ei ole Lapiosalmella mukana.

Ohjelmassa on nelikymppisten elämän pohdiskelua, ulkoilua ja lä-
hetystä.

Lapsille on tarpeen mukaan omaa ohjelmaa.
Laurila toivoo, että heidän järjestämänsä viikonlopputapahtuma 

tavoittaisi myös niitä nelikymppisiä, joille Posiolla, kauniin luonnon 
keskellä sijaitseva Lapiosalmi on uusi paikka.

Leirille ilmoittautuminen jatkuu 2.2. saakka, p. 535 8522. Ilmoittau-
tua voi myös sähköpostitse oulu.sls@mission.fi.

se ei tarkoita, että mikään uusi ei olisi heille 
enää mahdollista.

Molemmat kehuvat neljänkympin raja-
pyykkiä. Hyvä ikä. Nelikymppisenä ei ole 
enää niin tarkka siitä, mitä muut minusta 
ajattelevat. Haaveita on aika pistää todeksi 
– tai sitten todeta, ettei kaikkia unelmiaan 
tarvitse toteuttaa. 

Juha Maalismaa ryhtyi opiskelemaan 
teologiaa neljä vuotta sitten. Hän osti myös 
moottoripyörän ja sanoo, että ”saksofonia 
tekisi mieli soittaa”.

Tarja kuvailee neljänkymmenen ikää por-
tiksi minuuteen.

– Kuva siitä, mitä haluaa olla, on jo ole-
massa. Työelämässä tietää, ettei itsestään 
voi repiä mahdottomuuksia.   

Maalismaat tietävät, että heidän iässään 
monet avioparit lähtevät parisuhteessaan 
toiselle kierrokselle. Vanha suhde ei enää 
tyydytä.

– Tämä ikä on avioliitossa kriittinen vai-
he, Maalismaat arvioivat. He ovat mukana 
seurakunnan avioparityössä ja ovat mietti-
neet, miten elvyttää vanhaa suhdetta niin, 
ettei virtaa tarvitsisi lähteä etsimään uusista 
kumppaneista.

Juha varoisi tuudittautumasta siihen, että 

suhde olisi niin ”taivaassa tehty”, ettei sitä 
tarvitsisi hoitaa.

täällä rukous
unohtuu helposti

Juha ja Tarja miettivät hetken, millaista hei-
dän iässään elämä olisi lähetyskentillä.

– Lähetystyössä korostuu rukous. Siel-
lä eletään rukoukseen turvaten, Tarja on 
huomannut. – Meillä rukous jää helposti 
toissijaiseksi.

– Ehkä siellä ihmistä ei revitä niin mo-
neen suuntaan. Iltapäivälehtien maailma 
on heille vierasta. Toki sekin avautuu in-
ternetin välityksellä.

– Lähetystyössäkin nelikymppinen tietää, 
ettei ole enää nuori. Jäljellä on rajallisesti 
aikaa, Tarja sanoo.

Kirkko on huokaillut jo vuosia, miten ta-
voittaa kaksi-kolmikymppiset mukaan toi-
mintaansa. Maalismaat tietävät, ettei heidän 
ikäistenkään ole helppo löytää omaa joukkoa 
kirkosta. Kirkon tarjonnassa on tällä kohdin 
musta aukko.

Helmikuussa he osallistuvat Lapiosalmen 
eräleirikeskukseen +-40-vuotaiden omaan 

lähetysaiheiseen viikonlopputapahtumaan. 
He laulavat nuorten aikuisten kuorossa, mut-
ta välillä olo on sellainen, etteivät he enää 
ikänsä puolesta kuuluisi joukkoon.

Maalismaat sanovat, ettei kolmi- eikä 
nelikymppisten kannata odottaa kotona 
passiivisena, milloin joku järjestäisi heille 
mukavaa tekemistä. Odottamisen sijaan 
kannattaa toimia itse. 

Kun Oulussa järjestetään ensi vuonna val-
takunnallinen lähetysjuhla, Maalismaat us-
kovat olevansa talkooväen joukossa. Vaikka 
sitten ruokapöytiä pyyhkimässä.

riitta hirvoNeN

Sanaristikoiden täyttäminen on juhan ja tarjan yhteinen ajanviete. 

Lapset suostuvat lähtemään 
vanhempiensa mukaan seurakuntaan, 
jos siellä on jotakin kivaa tekemistä 
heille. mitään suurta ja ihmeellistä 

lasten ohjelman ei tarvitse olla, 
että se kiinnostaa.
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kylän seurakuntakodilla ja Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa klo 9.30-11 
sekä tiistaisin, keskiviikkoisin ja per-
jantaisin klo 9.30-11 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri  ke 24.1. 
klo 12 Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa. Seurakuntapiiri to 25.1. 
klo 13 kirkonkylän seurakuntakes-
kuksessa.
Kirkkokuoron harjoitukset  ke 24.1. 
klo 18 kirkonkylän seurakuntako-
dissa.
Kirkkovaltuuston kokous to 25.1.07 
klo 18. Pöytäkirjan nähtävilläoloaika  
29.1.-6.3.07 klo 9-15 kirkkoherran-
virastossa ja kotisivuilla www.evl.
fi/srk/kempele/hallinto.htm.
Lähetysilta ma 29.1. klo 18 kirkon-
kylän srk-talolla. Matkakertomus 
pyhiinvaelluksesta Santiago de Com-
postelaan.
Kirpputori Ilonpisara avoinna ti ja to 
klo 14-17, la klo 10-13.
Kevään sururyhmä alkaa to 1.2. klo 18 
Kirkonkylän seurakuntakodissa. Ryh-
mä kokoontuu neljä kertaa. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset Jaakko Tuisku, p. 
040 770 3819 tai Soile Pakkanen, p. 
040 779 0367.
Varhaisnuoret: Kokkokankaan seu-
rakuntakeskus: maanantaisin klo 
17.30-18.30 Toimintakerho 7-10 
-vuotiaille tytöille ja pojille, tiistaisin 
klo 16.30-17.30 Sekakerho 9-12 -vuo-
tiaille, keskiviikkoisin klo 17.30-18.30 
Toimintakerho 8-11 -vuotiaille tytöille, 
torstaisin klo 18-19 Kansainvälisyys-
kerho 7-12 -vuotiaille, perjantaisin 
klo 16-17.30 Koirakerho 9-13 -vuo-
tiaille. Vanha pappila: tiistaisin klo 
17-18 Monitoimikerho 8-11 -vuotiaille 
pojille ja tytöille, keskiviikkoisin klo 
16.30-18 sekakerho 10-12 -vuotiaille. 
Keskustan seurakuntatalo: maanan-
taisin klo 18-19.30 Monitoimikerho 
3-6 -luokkalaisille tytöille ja pojille. 
Nuoret: Nuorten ilta to 18.1. klo 19 
Vanhassa pappilassa.
Rippikoulu: Päivärippikoululaiset, 
nuorten ilta to 18.1. klo 18 ja 25.1. 
klo 19 Vanhassa pappilassa. Kotiseu-
rakunnan ulkopuolella rippikoulun 
käyvät, nuorten ilta to 18.1. klo 19 ja 
25.1. klo 18 Vanhassa pappilassa.
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, Nor-
deapankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10-12. 
Perhelentopallo lauantaisin klo 9-11 
kirkonkylän koululla.
Kempeleen rauhanyhdistys: Pe 19.1. 
klo 18  raamattuluokka ala-aste Pauli 
Junttilalla, Kokkokankaantie 41, yläaste 
Tapani Turpeisella, Laiduntie 9. Su  
21.1.klo 12 pyhäkoulut ry:llä, Paituris-
sa Heli ja Lasse Hintsalalla, Kokkokan-
kaalla Pyhtilällä, Mesikämmenentie 16, 
Keskusta-Ollila Göös, Teppolantie 280, 
klo 16 seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe 19.1. 
klo 19 lauluseurat Minna ja Rauno 
Pudaksella, Paavo Ahola. Su 21.1. klo 
16 seurat ry:llä, Pekka Marin, Aarne 
Ronkainen.
Kastetut: Luukas Martti Antero Kar-
vonen, Iida Matleena Häcklin, Neela 
Mikaela Kärenlampi.
Vihitty: Pertti Raimo Antero Kantola 
ja Hanna Maria Lehtonen.
Kuollut: Antti Olavi Koskela, 80 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

Messu su 21.1. klo 10 
kirkossa, Pauli Nie-
melä, Birgitta Kontio, 
Jarkko Metsänheimo. 
Kolehti Kristittyjen 
yhteyden edistämi-
seen.
Sanajumalanpalvelus su 21.1. klo 
13 Jäälin seurakuntakodilla, Raimo 
Salonen,  saarnaa Sauli Ojalehto, Else 
Piilonen. Kolehti Kristittyjen yhteyden 
edistämiseen.
Pyhäkoulu: su 21.1. klo 12 Kirkkopir-
tillä, Birgitta Kontio.
Diakoniapiiri ma 22.1 klo 18 - 20 
Kolamäen kerhohuone.
Eläkeläisten seurakuntakerho ti 
23.1. klo 13 Jäälin seurakuntakodilla. 
Kuljetuspyyntö Eeva Mertaniemelle, 
p. 040 579 3248.
Lähetyspiiri ti 23.1. klo 12. Muuttunut 
aika. Lähimmäisentuvalla punainen 
koulu seurakuntakeskuksen takana 
Kirkkotie 6, Helena Ylimaula. 
Huttukylän ystäväpiiri to 18.1. klo 14 
-16 nuorisoseurantalo, kuljetuspyyntö 
Ulla Junttila, p. 040 579 3247.
Kirkkokuoro to 18.1. klo 18.30 seura-
kuntakeskuksessa.
Sururyhmä to 18.1. klo 18 Montin-
salissa.
Iin rovastikunnan yhteisvastuukoko-
us Haukiputaan seurakuntakeskukses-
sa ma 22.1. Lähtö Jäälin seurakuntako-
dilta klo 10.15 ja kunnanviraston piha 
10.30. Paluu noin klo 15.30. 
Herännäisseurat: su 21.1. klo 15 Mon-
tin-salissa ja sen jälkeen Herättäjäin 
paikallisosaston vuosikokous. 
Eläkeläisten seurakuntakerho  to 25.1. 
klo 12 Alakylän nuorisoseurantalolla 
kuljetuspyyntö Erja Haholle, p. 0400 
775 164. 
Hartaus to 25.1 klo 13, Koivulehto.
Vienan Karjala -ilta ma 29.1. klo 
18  Montin- salissa. Kahvit klo 17.30 
alkaen. Mukana Ari Huotari ja Anne 
Haapalainen.
Kylätoimikuntien kokous ma 29.1. 
klo 19 Montin-salissa.
Rukouspiiri to 1.2. klo 18.30  Lä-
himmäisen tuvalla, raamatunlukua, 
rukousta ja esirukousta.
Perhetyö: Perhekerhot ja -kahvilat 
jatkuvat viikolla 3.
Perhetyö: Perhekerho to 18.1. Kirkko-
pirtillä sekä Jäälin seurakuntakodilla 
klo 9.30 - 11. Perhekahvila: to 18.1. 
Jäälin seurakuntakodilla sekä Kirk-
kopirtillä klo 13 - 14.30. Valokuvaus 
Kirkkopirtin perhekerhossa 6.2. Varaa 
aika Kirkkopirtin lastenohjaajalta, 
p. 040 743 1902 ke 31.1. mennessä. 
Valokuvaus Jäälin perhekerhossa 15.2. 
Varaa aika Jäälin lastenohjaajalta, p.  
0400 835 374 ke 7.2. mennessä.
Virtaa Välillämme -ryhmään ilmoit-
tautuminen perhetyöntekijä Saija 
Kivelälle 28.2. mennessä. 
Pizzaa ja parisuhdetta pe 2.2. klo 18.30 
Jäälinmajalla, aiheena Parisuhteen 
parantava voima. Aiheesta alustaa 
terapeutti Seija Haipus. Lastenhoito 
Jäälin seurakuntakodilla. Ilmoittau-
tuminen 26.1. mennessä Saijalle, p. 
040 560 9678. 
Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö: Seis-
ka- ja kasikerho jatkuvat viikolla 3. 

Etiopia-lähetysilta su 21.1. klo 19 
srk-talolla. Riikka ja Erkki Haverinen 
kertovat Etiopian matkastaan  sanoin 
ja kuvin. Iltapala.
Omaishoitajien päiväkahvit ma 22.1. 
klo 12-13.30 srk-talolla/Maisa.
Raamattu ja rukouspiiri ti 23.1. klo 
18.30 Juvosilla, Jukantie 4 A 1.
Seurakuntakerho ke 24.1. klo 12 
srk-talolla. Leena Eskelinen esittelee 
Israelilaisia ihonhoitotuotteita. Varaa 
rahaa mahdollisia ostoksia varten.
Limingan rovastikunnan Virtaa Vä-
lillämme isäntä- ja ohjaajaparien 
tapaaminen ke 24.1. klo 18  Tupoksen 
Vanamossa.
Nuorten ja nuorten aikuisten raamat-
tupiiri ke 24.1. klo 18 lähetysvintillä.
Hartaus to 25.1. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Kuorot: To 25.1. Tähdet klo 16 ja kirk-
kolaulajat klo 18 srk-talolla.
Päiväkahvit mielenterveyskuntou-
tujille joka kuukauden viimeinen 
tiistai klo 12 lähetysvintillä (srk-talon 
pihapiirissä). Ensimmäinen kokoon-
tuminen 30.1. Mukana diakonissa 
Sinikka Ilmonen.
Pyhäkoulut: Su 21.1. klo 15 Koti-
Pietilässä ja  ti 23.1. klo 18 Tupoksessa 
Kimpimäellä, Kotilehto 1B.
Perhekerhot: Ti 23.1. klo 9.30-11 Koti-
kololla. Ke 24.1. klo 9.30-11 Tupoksen 
Vanamossa. Leena Eskelinen esittelee 
israelilaisia ihonhoitotuotteita.
Lähetyssihteeri vintillä maanantaisin 
klo 12-14.
Ylistysilta su 28.1. klo 17 srk-talolla.
Tupoksen olohuone ke 31.1. klo 
12-13.30 Vanamon ruokasalissa (pää-
ovesta sisään). Aloitamme avoimen 
ryhmämuotoisen toiminnan, joka on 
suunnattu kaikenikäisille tuposlaisille. 
Kokoontumiset ovat joka toinen viikko 
ja ohjelma muotoutuu tarpeiden mu-
kaan. Kahvitarjoilu ja hartaus lopuksi. 
Tule suunnittelemaan ja ideoimaan! 
Toiminnasta vastaavat diakonissa Mai-
sa hautamäki ja tuposlainen Kyllikki 
Väyrynen. Lisätietoja Maisalta, p. 044 
7521 227, marja-liisa.hautamaki@evl.
fi tai Kyllikki, p. 040 5721 280.
YV-keräys 2007 Ehjä lapsen mieli 
alkaa 4.2. Otamme ilolla vastaan arpa-
voittoja erilaisiin yhteisvastuun ja dia-
konian tilaisuuksiin. Astioita, esineitä, 
käsitöitä jne. Arpavoitot voi tuoda 
diakoniatoimistoon kirkonkylälle tai 
Tupokseen. Lisätietoja Maisalta, p. 
044 7521 227.
Äitiverkkoryhmä alkaa Tupoksessa 
8.2. Ryhmä kokoontuu kerran kuu-
kaudessa 10 kk ajan. Kyseessä on ver-
taistukiryhmä pienten lasten äideille. 
Ryhmän sisältö muovautuu jäsenten 
tarpeiden mukaan. Ryhmän ohjaajina 
tk. psykologi Laila Vainio ja diakonissa 
Maisa Hautamäki. Tiedust. ja ilm. 
Maisa Hautamäki ma ja to  klo 9-10, 
p. 044 7521 227 tai marja-liisahauta-
maki@evl.fi tai laila.vainio@liminka.
fi (1.2.2007 mennessä).
Nuoret: Nuorisotyönohjaaja Maria 
Matilainen, p. 044 7521 225. Kerhon-
ohjaajien ideapäivä la 20.1. Muhoksel-
la. Tarkempi info Marialta. Päivystys 
nuorisotoimistolla ti 23.1. klo 14-16. 
Uudet isoset to 25.1. klo 16.30-18 
Vanamossa. Jatkoisoset lähetysvintillä 
klo 18.30-20. Huom! Molemmat ryh-
mät siis samana päivänä. Tule isoseksi 
talviriparille 3.-9.3.! Uusi tai vanha 
isonen, laadi hakemus, jossa kerrot yh-
teystietosi, leirikokemuksesi ja vastaat 
lisäksi kysymykseen, miksi olet hyvä 
isonen. Toimita hakemus Marialle 25.1. 
mennessä joko paperilla tai sähköisesti 
maria.matilainen@netti.fi.
Partio: To 18.1. Make päivystää partio-
toimistossa klo 14-16. Pe-la 19.-20.1.07 
Partiotyttöjen Sudenhuuto 07 leiri 
Rantakylän koululla. Vetäjänä Ultsi ja 
johtajat. Partiopoikien Sudenhuuto 07 
leiri Ukuranperän urheilutalolla. Vetä-
jänä Make ja johtajat. Leirikirjeet jaossa 
Kotikolon eteisessä. Ilmoittautuminen 
vartionjohtajalle 17.1. mennessä. 
Johtaja ilmoittaa leirin vetäjälle 17.1. 
mennessä. Kaikki mukaan. Su 21.1. 
Kirkkopalvelussa Kotkat. Ke 24.1. Vael-
tajailta 14 v/2007 ja sitä vanhemmille 
partiolaisille lippukunnan kämpällä 
klo 18-20. Omat kyydit ja eväät. Läm-
min ulkoiluasu ja jalkineet, istuinalus-
ta, muki, puukko, työkäsineet, kirves 
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To 18.1. klo 18.30 
kirkkokuoro aloittaa 
laulukauden.
Su 21.1. klo 10 messu ja 
Lionsien kirkkopyhä, 
kirkkokahvit.
Su 21.1. klo 12 pyhäkoulu.
Su 21.1. klo 15 diakonialähetyslaulut 
Pappilanmäellä. Tule ja tutustu!
Ma 22.1. klo 13 päiväpiiri Pappilanmä-
ellä (Huom. uusi aika ja paikka!).
Ti 23.1. klo 10-11 aamukahvila Luu-
kulla (Huom. uusi aika!).
Ti 23.1. klo 18 raamattu- ja rukousilta 
Seppo ja Kyllikki Viitaluomalla, Län-
sivainiontie 25.
Ke 24.1. klo 9.30 päiväkerho.
Ke 24.1. klo 14.45 musiikkikerho 
Saaren Sirkut.
To 25.1. klo 14.30 Saarenkartanon 
hartaus.
To 25.1. klo 18.30 kirkkokuoro.

Sanajumalanpalve-
lus kirkossa su 21.1. 
klo 10, liturgia Sil-
jander, saarna Nevala, 
kanttorina Niemelä, 
Kirkkokuoro Hauki-
putaan Laulu. 
Iltamusiikki kirkossa su 21.1. klo 18. 
Stephanie Archer nokkahuilu ja Taru 
Pisto urut. Puhe Pekka Siljander. Vapaa 
pääsy, ohjelma 5 e.
Juttukahvila Martinniemen srk-ko-
dissa tänään to 18.1. klo 13-14.30. 
Juttukahvilassa on alussa hartaushetki, 
jonka jälkeen kahvit ja vapaata keskus-
telua. Mikäli tarvitset kuljetuksen ker-
hoon, ota yhteyttä diakoniatoimistoon 
ajanvarausvastaanotolle perjantaisin 
klo 9-11, p. 5472 636.
Omaishoitajien ryhmä to 18.1. klo 
14-15.30 Wirkkulassa (Kirkkotie 10 
D). Ryhmä kokoontuu kerran kuu-
kaudessa. Ryhmän vetäjinä toimivat 
Helena Seppänen, p. 040 581 9316 ja 
Maija-Liisa Rehu, p. 050 4690 422.
Musiikki: Eläkeläisten musiikki-
piirin kevätkauden ensimmäinen 
kokoontuminen srk-keskuksen mo-
nitoimisalissa tänään to 18.1. klo 13. 
Kaikki laulun ja muun musiikin ystävät 
tervetuloa! Seurakunnan lapsikuoron 
harjoitukset srk-keskuksessa tänään to 
18.1. klo 17. Kuoro on tarkoitettu 7-13  
-vuotiaille tytöille ja pojille. Harjoituk-
set ovat srk-keskuksessa torstaisin klo 
17-18. Uusia laulajia otetaan to 18.1. 
klo 16.30 alkaen. Kuoroa johtaa kant-
tori Minna Pohjola, p. 040 5818 974. 
Entiset ja uudet laulajat, tervetuloa! 
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
harjoitukset Kellon srk-kodissa tänään 
to 18.1. klo 18.30. Kuorosta kiinnos-
tunut, ota yhteyttä kanttori Hannu 
Niemelään, p. 040 5471 660, e-mail: 
hannu.niemela@evl.fi.  
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
Kiittää saan -cd-levyä myyvät kuo-
rolaiset, Haukiputaan kirkkoherran-
virasto, Haukiputaan Kirja ja Lahja, 
Oulussa Kirjakauppa Biblia ja Musiik-
ki-Kullas. Cd:n hinta on 18 e.
Raamattupiiri srk-keskuksen moni-
toimisalissa ke 24.1. klo 18.30.
Seurakuntakerho srk-keskuksen 
monitoimisalissa to 25.1. klo 13. 
Mikäli tarvitset kuljetuksen kerhoon, 
ota yhteyttä diakoniatoimistoon  ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, p. 5472 636.
Sanajumalanpalvelus Kellon srk-
kodissa su 28.1. klo 18, liturgia Maria 
Vähäkangas, saarna Ari Huotari. Ju-
malanpalveluksen jälkeen Ari Huotari 
ja Anne Haapalainen kertovat työstä 
Vienan Karjalassa. Kahvitarjoilu klo 
17.30 alkaen.
Perhekerhot: Vakkurilassa tiistaisin 
klo 9.30-11, Kellon srk-kodissa tors-
taisin klo 9.30-11 ja klo 12-13.30, 
Jokelan vanhalla koululla torstaisin klo 
10-11.30 ja Martinniemen srk-kodissa 
perjantaisin klo 9.30-11.
Varhaisnuorten kerhot jatkuvat vii-
kosta 2 alkaen.
Varhaisnuoret: 6-luokkalaisten 

avoimet ovet: Kellon srk-kodissa ke 
klo 15-17, kirkonkylällä, Vakkurilassa 
(vanha srk-koti) to klo 15-17 sekä 
Martinniemen srk-kodissa to klo 15-17 
ja Aseman nuokkarilla (entinen eskari) 
to klo 15-17.
Nuoret: Avoimet ovet Kellon srk-
kodissa ke klo 18-20, Vakkurilassa to 
klo 18-20, Martinniemen srk-kodissa 
to klo 18-20 ja Aseman nuokkarilla 
(entinen eskari) to klo 18-20.  Nuorten 
gospel-kirkko Vakkurilassa su 21.1. klo 
18. Gospel-ryhmä aloittaa toimintansa 
Vakkurilassa ti 23.1. Ryhmän tarkoi-
tuksena on soittaa yhdessä hengellistä 
musiikkia ja esiintyä seurakunnan 
omissa tilaisuuksissa kevään aikana. 
Soittajia ja laulajia kaivataan mukaan. 
Oma soitin ei ole välttämätön! Ilmoit-
tautumiset ja lisätiedot Katrilta, p. 045 
657 6122. Nuorten leiri Isollaniemellä 
23.-25.3. Ilmoittautuminen leirille 
alkaa 15.1. Tarjalle, p. 040 824 5861, 
tarja.kainulainen@evl.fi tai Katrille, p. 
045 657 6122, katri.haapakorva@evl.fi. 
Leirimaksu 10 e.  Raahe-gospel 24.2. 
Ilmoittautuminen alkaa 9.2. Tarjalle, p. 
040 824 5861, tarja.kainulainen@evl.fi. 
Matka ja liput konserttiin 15 e.
Rauhanyhdistys: pyhäkoulu su 21.1. 
klo 12, läntinen Matti Pisilällä, itäi-
nen Heikki Räihällä, pohjoinen Leo 
Hiltusella, seurat ry:llä su 21.1. klo 
17, Antti Kaisto, lauluseurat Minna ja 
Sami Lohella (Kauppilantie 5) ke 24.1. 
klo 18.30, Jokikylä: raamattuluokka 
isoille ja pienille ry:llä pe 19.1. klo 17, 
alueompeluseurat Maria ja Markku 
Huttusella sekä Heli ja Tuomo Luk-
karilla pe 19.1. klo 18.30, pyhäkoulut 
su 21.1. klo 12: Asemakylä etel. Sauli 
Ylikulju, Asemakylä pohj. Tuomo 
Lukkari, keskikylä Jyrki Vänttilä, 
Taipaleenkylä Ari Luhtaniemi, Vänt-
tilänperä Jussi Jämsä, seurat ry:llä 
su 21.1. klo 17, Alpo Isotalus, Erkki 
Hurtig, päiväkerhot ry:llä to 18.1, ke 
24.1. ja to 25.1. klo 17.30-19, Kello: 
pyhäkoulu su 21.1. Orava-Takku-
ranta Ari Kalliokoskella, Eskonpolku 
7 ja Hietalanmäki-Kiviniemi Petteri 
Rontilla, Ahvenkuja 4, sisarilta ry:llä 
to 25.1. klo 18.30, Riitta Luukkanen 
alustaa aiheesta elämän ilo.
Kuollut: Reino Erkki Uusi-Hallila 82 
v., George Elmunen 75 v., Raimo Jo-
hannes Aleksander Terävä 61 v., Sauli 
Tuomas Pietari Tuokko 35 v.
Kastettu: Emilia Maria Sofia Han-
hiluoto, Tommi Sakari Räsänen, 
Niko Mikael Myllynen, Jere Fredrik 
Hämälä, Elias Allan Martimo, Auku 
Eemil Leinonen, Helka Maria Katariina 
Kuismin, Niila Santeri Kanste, Silja 
Tuulia Karhumaa, Sofia Anna Matilda 
Piippola.

Messu su 21.1. klo 10 
kirkossa. Toim. Riihi-
mäki, avust. Tuisku, 
kantt. Jääskeläinen. 
Kolehti Suomen eku-
meeniselle neuvostolle 
kristittyjen yhteyden 
edistämiseen.
Sanan ja rukouksen ilta su 21.1. klo 
17 kirkossa. Vieraana laulaja ja laulun-
tekijä Minna Rissanen, Jaakko Tuisku 
ja versot. Rukouspalvelu. Versojen 
harjoitukset klo 16 kirkossa.
Varhaisnuorten kuorot aloittavat 
kevätkauden. Uudet laulajat ovat 
tervetulleita mukaan. Harjoitukset 
kirkonkylän seurakuntakodissa to 18.1. 
klo 16.30-17.30 ja pe 19.1. Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa klo 15-16. 
Nuortenaikuistenkuoro aloittaa 26.1 
pe klo 18 kirkonkylän seurakunta-
kodissa. Kuoroista saa tietoja Eija 
Savolaiselta, p. 040 7790 337.
Naisten piiri aloittaa kevätkauden to 
18.1. klo 18.30 kirkonkylän seurakun-
takodissa. Luetaan Korinttilaiskirjettä. 
Ota oma Raamattu mukaan. Tervetu-
loa uudet ja entiset piiriläiset.
Miesten piiri to 18.1. klo 18.30 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Perhekerhot kokoontuvat keskiviik-
koisin Vanhassa pappilassa, kirkon-

Rippikoulutyö: To 
18.1. klo 18-20 rip-
pikouluralli seura-
kuntatalolla. Siihen 
osallistuvat kesälei-
rin rippikoululaiset, 
loput muualla kuin Limingan seu-
rakunnassa rippikoulunsa käyvät ja 
talvileiriläisistä ne, jotka eivät olleet 
mukana marraskuun kerralla.
Messu su 21.1. klo 10 saarna ja liturgia 
Ilkka Tornberg, avustaa Kimmo Helo-
maa, kanttorina Mika Kotkaranta. Vir-
ret: 184:3-7, 126, 295:1-4, 448, 232, 225, 
455:1-2. Kolehti kristittyjen yhteyden 
edistämiseen Suomen ekumeenisen 
neuvoston kautta.

(jos on), juotavaa, voileipiä, makkaraa 
yms.  Polttopuutempaus sekä muuta 
vaeltajaohjelmaa. Pe 26.1. Make ei 
päivystä.  La 27.1. Nahkaliljakävely. 
Tiedustelut Epulta. Su 28.1. Kirkko-
palvelussa Telkät. Tutustu lippukun-
tamme uusiin kotisivuihin. Siellä on 
tästä eteenpäin lippukunnan tiedotus 
päivitettynä.  www.niittykarpat.fi  
Partiotoimisto/ Markku Korhonen, 
markku.korhonen@evl.fi, 562 1223 
tai 044 752 1223. 
Rauhanyhdistys: Pe 19.1. klo 18.30 
kodinseurat Anni ja Sampo Koivu-
kankaalla sekä Sanna-Maria ja Jussi 
Leinosella. La 20.1. klo 18.30 raamat-
tuluokka (5-6) ry:llä. Su 21.1. klo 11.30 
pyhäkoulut ja klo 18 seurat Limingan 
kirkossa sekä kirkkokahvit ry:llä.
Kastettu: Eetu Juhani Isokoski ja Anni 
Karoliina Martinmäki.
Kuollut: Jaakko Henrikki Syrjäpalo 75 
v 9 kk 13 pv.
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To 18.1. klo 10 perhe-
kerho (isot). 
Pe 19.1. klo 18-19.30 
varhaisnuortenilta 
Korsuhovilla (huom 
uusi paikka). Klo 20 
nuortenilta Korsu-
hovilla.
Su 21.1. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Tölli, kolehti kristittyjen 
yhteyden edistämiseen Suomen eku-
meenisen neuvoston kautta.  
Ma 22.1. klo 10 perhekerho (pienet). 
Ti 23.1. klo 10 3 v kerho ja klo 12.30-
14.30 4 v kerho.
Ke 24.1. klo 10-12 5 v kerho, klo 13-
14.30 3 v kerho (ryhmä 2). Klo 12 
kevätkauden ensimmäinen keskipäivä-
kerho srk-talossa, Matt : 23-27. Klo 14 
hartaushetki Lumilyhdyssä. Klo 18.30 
kuoro harjoittelee srk-talossa.
To  25.1. klo 10 perhekerho (isot) 
srk-talossa. Klo 18 kirkkovaltuuston 
kokous seurakuntatalossa.
Partio: 19.- 20.1. Sudenhuuto-leiri.  
Metsähanhien kokous poikkeukselli-
sesti tiistaina 23.1., talkoillaan partio-
kämpällä, lisätietoa johtajalta.
Rauhanyhdistys: Pe 19.1 klo 19 Aikuis-
tenilta ry:llä Pekka Sippola. Su 21.1. klo 
12 pyhäkoulu I=Jussila II=Juha Klaavo 
III=Jari Kiviahde. Päiväkerho ry:llä 
klo 17.30-19 I ti 23.1. II ke 24.1. III to 
25.1. To 25.1. klo 13 Varttuneidenkerho 
H&V Kiviahteella.
Viraston aukioloa virkavapauden 
takia tilapäisesti lyhennetty: auki ma, 
ke, pe klo 9-12.
Yhteystiedot: Virasto 387 172, pastori 
045 630 6073, diakonissa 045 638 1973, 
suntio 045 630 6081, kerhohuone 
387 512.

Lapsi- ja nuorisotyö, 
erill. ilm.  seurakun-
tasivulla Oulunsalo 
-lehdessä.
Seur akuntaker ho 
seurakuntatalolla to 
18.1. klo 11, Vesa Ää-
relä.
Hartaustilaisuus Teppolassa to 18.1. 
klo 11.30, Minna Salmi.
Alkoholiko ongelmasi? AA-Majakka 
ryhmä kokoontuu torstaisin. klo 19. 
Minttukuja 3, Oulunsalo.
Messu kirkossa su 21.1. klo 10, Vesa 
Äärelä.
Herättäjä-Yhdistyksen seurat ja 
paikallisosaston vuosikokous su 21.1. 
klo 18.30 Leena ja Kalevi Laurilalla, 
Riekonmarjakuja 2, Oulunsalo. 
Ma 22.1. klo 18 Pappilassa vapaaeh-
toistoiminnan peruskoulutus vapaa-
ehtoistoiminnan eettiset periaatteet ja 
tukihenkilön rooli.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
24.1. klo 13.30, Tapio Kortesluoma.
Lähetysilta Repussa ke 24.1. klo 18. 
Minne päätyivät oulunsalolaisten 
vauvanpeitot? Tansanian-matkastaan 
kertovat Sirpa ja Jarmo Komulainen.
Seurakuntakerho seurakuntatalolla to 
25.1. klo 11. Tapio Kortesluoma.
Hartaustilaisuus Kempeleen vuo-
deosastolla to 25.1. klo 13, Tapio 
Kortesluoma.
Koulutusilta to 25.1. klo 18  Pappilassa 
diakonian vapaaehtoistyöntekijöille. 
Illan aiheena masentunut vanhus. Lu-
ennoitsijana opettaja Rauno Laitila.
Messu kirkossa su 28.1. klo 10, Vesa 
Äärelä
Virsilaulupiiri ti 30.1. klo 12.30 Salon-
päässä Varjakan kerhotilassa.
Kastettu: Otto Hermanni Kärki, Jussi 
Eino Matias Kauhanen, Veeti Viljami 
Tauriainen, Atte Iisakki Savela, Minea 
Mette Matilda Pitkälä, Elmo Oskari 

kinen. Klo 19 lähetysilta Marjatta 
ja Eero Seppäsellä, Leskeläntie 16, 
Heikkinen.
Kuorot: Ke 24.1. klo 17 lapsikuoron 
ja klo 18.30 kirkkokuoron harj. srk-
talossa.
Lapset/perheet: Perhekerhot tiistaisin 
klo 9.30-11.30 srk-talossa ja Päivä-
rinteen srk-salissa sekä torstaisin klo 
10-12 Laitasaaren rukoushuoneella. 
Päivä- ja perhekerhoissa kuvaus vii-
koilla 4 ja 6. 
Varhaisnuoret: Rovastikunnallinen 
kerhonohjaajien virikepäivä srk-ta-
lossa la 20.1. klo 12 alkaen.
Nuoret: Raamattupiiri nuorille ja 
rippikoululaisille su 21.1. klo 12-13 srk-
talon alakerrassa. Nuorisotyönohjaajat 
Tuula Väänänen, p. 040 524 6534 ja 
Rainer Väänänen, p. 040 585 1057.
Rippikoulut: Päivärippikoulun op-
pitunnit la 20.1. klo 10-14 srk-talossa 
sekä su 21.1. klo 10 alkaen messu, jonka 
jälkeen oppitunti kirkossa. 
Partio: Partioillat alkavat viikolla 4 
seuraavasti: Ti klo 18-19 Apinavar-
tio/poikavartio 12-14 v, ke klo 18-19 
Sähköhämähäkit/poikavartio 10-11 
v, to klo 18-19 Hamsterit/tyttölauma 
7-10 v. Vaeltajat 14 v.- kokoontuvat 
yleensä ke klo 19-20.30. Mume kou-
luttaa kevään aikana uusia lauman- ja 
vartionjohtajia. Jos olet kiinnostunut, 
ota yhteyttä Riittaan, p. 533 1174 tai 
040 573 3315.
Laitasaaren rukoushuone: Aamuru-
kous maanantaisin klo 6.30. Perheker-
ho torstaisin klo 10-12. 
Rauhanyhdistys: Pe 19.1. klo 19 raa-
mattuluokat ja ompeluseurat ry:llä. 
La 20.1. klo 19 nuortenilta Laitasaaren 
ry:llä. Su 21.1. klo 12 pyhäkoulut: 
kirkonkylä Hanhisuanto, Korivaara 
Tuomikoski, Pälli Hyry, Suokylä Er-
vasti. Klo 17 seurat ry:llä. Ma 22.1. klo 
18 päiväkerhot ry:llä. Ke 24.1. klo 10 
perhekerho ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdistys: La 20.1. 
klo 11 päiväkerho ja  klo 19 nuortenilta 
ry:llä. Su 21.1. klo 12 ja klo 18 seurat 
ry:llä.
Kuollut: Jarkko Teudor Juhani Tör-
mälä, 31 v.
Kastettu: Noora-Maria Anneli Lukin, 
Saara Kaisla Vilhelmiina Runtti.
Avioliiton kirkollinen siunaus: Akh-
tar Abbas ja Päivi Maria Hellsten.
Muhoksen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/muhos

Oulunsalolaiset tilaajat
RT-lehti tulee entisillä tilaustie-
doilla 31.01.2007 saakka.
Seurakunnan jäsenille lehti 
voidaan tilata seurakunnan 
kustannuksella. Lehteä haluavia 
pyydetään ilmoittamaan kirk-
koherranvirastoon arkisin  kello 
9-13  puhelimitse 514 2700 tai fax 
521 2117 ja sähköposti marjatta.
keskimolo@evl.fi

Lumijoki

Muhos

Oulunsalo

S eurakuntien vapaaehtoistoimijoilla ei usein-
kaan ole koulutusta elintarviketyöhön. Tie-
toa tarvitaan, koska elintarvikehuoneistois-

sa toimitaan omavalvonnan mukaisesti, elintar-
vikeneuvoja Maija Ojalehto selvittää.

Piippolalaisen Ojalehdon toimipaikka on Pro-
Agria Oulu/ Oulun Maa- ja kotitalousnaisissa. 
Muun muassa hygieniaosaamiskoulutukset ja 
-testaukset ovat olleet osa hänen monitahoista 
työsarkaansa vuodesta 2002.

Suomessa hygieniaosaaminen on lakisäätei-
nen velvoite, ja elintarvikkeiden parissa työs-
kentelevällä on oltava Elintarviketurvallisuus-
viraston myöntämä hygieniaosaamistodistus 
eli hygieniapassi.

asetus vuoden alussa

– Maaliskuun 1. päivästä 2006 lähtien voi-
maan tullut elintarvikelaki edellyttää, että kai-
killa elintarvikehuoneistossa helposti pilaan-
tuvia, pakkaamattomia elintarvikkeita käsitte-
levällä on oltava kyseinen todistus, myös niillä 
henkilöillä, joilla aikaisemmin on riittänyt tut-
kintotodistus. 

Tarkempia säännöksiä elintarvikehygieenisestä 
osaamisesta annetaan sosiaali- ja terveysminis-
teriön asetuksella alkuvuonna 2007.

Elintarvikeneuvoja Maija Ojalehdon näke-
myksen mukaan seurakuntien työntekijöitä ja 
vapaaehtoisia on hygieniaosaamiskoulutuksiin 
osallistunut, mutta kovin moneen seurakuntaan 
ei koulutusta vielä tähän mennessä ole tilattu.

– Siikalatvan seurakunta on ensimmäisten 
joukossa, lauantaina Piippolan seurakunta-
kodilla työntekijöitä ja vapaaehtoistoimijoita 
kouluttanut Ojalehto toteaa.

 

hygieniapassi 
tarpeellinen 

vapaaehtoisillekin
Erityisesti helposti pilaantuvien elintarvikkei-
den kanssa on oltava tarkkana. Omavalvonta-
suunnitelman tulee vastata muun muassa niitä 
riskejä, joita raaka-aineisiin, tuotteisiin ja käsit-
telyvaiheisiin liittyy. 

Hyväkään valmistushygienia ei kuitenkaan 
riitä, jos kylmäketju pettää. Riskipaikkoja voi-
vat olla esimerkiksi pilaantuvien raaka-ainei-
den kuljetus, valmistettujen tarjottavien säilytys 
tai tarjoilu.

– On tärkeää, että hygieniaosaaminen otetaan 
huomioon myös silloin tällöin tapahtuvassa 
toiminnassa. Riskit ovat samanlaiset, toimitaan 
usein tai harvoin, Ojalehto muistuttaa. 

täytekakun kanssa tarkkana

Esimerkkeinä helposti pilaantuvista elintarvik-
keista Ojalehto mainitsee tarjoilupöydistä usein 
löytyvät täytekakut, leipäjuustot sekä lihapas-
teijat. Varsinkin, jos tarjottavat ovat pöydässä 
pitkään Ojalehto suosittelee kattamaan tämän-
tyyppiset tuotteet kylmäalustalle.

Seurakunnissa on monenlaista, vapaaehtoistoi-
mijoiden työpanoksiin pohjautuvaa toimintaa, 
kuten esimerkiksi myyjäisiä. Myös myytävien 
elintarviketuotteiden valmistuksen ja pakkaa-
misen tulee tapahtua niiltä edellytettyjen hygie-
niaosaamisvaatimusten mukaisesti.

– Myytävissä tuotteissa tulee olla myös la-
kisääteiset päällysmerkinnät, ja myyjäisistä on 
tehtävä ilmoitus terveysviranomaiselle.

Hygieniaosaamiskoulutus pohjautuu kirjalli-
seen aineistoon sekä luentoon. Oulun Maa- ja 
kotitalousnaiset järjestävät hygieniaosaamis-
koulutuksen ja -testin tilauksesta.
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Siikalatvan seurakunta koulutti hygieniaosaajia.

Varhaisnuorten kerhot kokoontuvat 
omien aikataulujen mukaan.
Rauhanyhdistys: Seurat: su 21.1. klo 
14, Ilkka Alakärppä Pyhäkoulut: su 
21.1. klo 12 Alakylä 1 J. Holappa, Alaky-
lä 2 O.Salmela, Huttukylä E. Tornberg, 
Jääli P.Lukka, Kirkonkylä 1 B.Kontio, 
Kirkkopirtillä Kirkonkylä 2, Tirinkylä 
M.Impiö Raamattuluokka: pe 19.1. 
klo 19 Kirkkopirtillä, A-M.Haikara, 
A.Berg.
Kastettu: Tomi Oskari Oikarinen, 
Joakim Miikkael Äijälä, Arttu Jaakko 
Huitsi, Väinö Johannes Peltola. 
Vihitty: Nygren Markku Antero ja 
Ala-Marttila Milla Maria.
Kuolleet: Mirja Annikki Kääriä 78 v, 
Minea Anneli Hanhela 2 kk , Mikko 
Petteri Kaltakari 16 v.

Su 21.1. klo 10 messu 
kirkossa, lit. Kyllönen, 
saarna Juhani Seppä-
nen, kanttori Kajava. 
Kolehti kristittyjen 
yhteyden edistämi-
seen, Suomen eku-
meeninen neuvosto. Messun jälkeen 
kirkkokahvit ja seurakuntatapahtuma 
Jumala tuntee pelkosi srk-talossa, 
Juhani Seppänen. Klo 18 Herättäjä-
yhdistyksen vuosikokous ja klo 19 
seurat srk-talossa, Jouni Riipinen, 
Heikkinen. 
Ma 22.1. klo 18 kirkkovaltuuston ko-
kous srk-talossa. Klo 18 raamattuilta 
srk-talossa, aiheina Mistä pelot tulevat, 
Tapio Pokka ja Pelottava vai turvallinen 
tulevaisuus, Juhani Seppänen.
Ti 23.1. klo 10.30 Kylmälänkylän seu-
rakuntapiirin kevätkauden aloitus 
kappelissa, Sari Mustonen. Klo 12 San-
ginjoen seurakuntapiirin kevätkau-
den aloitus Aune Kivirannalla, Leena 
Leskelä, Heikkinen. Klo 14 hartaus 
Sinisiivessä, klo 14.30 tk-sairaalassa 
ja klo 15 ryhmäkodissa, Kyllönen. Klo 
18 raamattuilta srk-talossa, aiheina 
Pelätä ja rakastaa Jumalaa – mitä se on, 
Juhani Seppänen ja Älä pelkää, Ilkka 
Keränen. Klo 19 iltahartaus Rokualla, 
Heikkinen.
Ke 24.1. klo 11.30 keskipäivänkerhon 
kevätkauden aloitus srk-talossa, Leena 
Leskelä, Heikkinen. Klo 13 hartaus 
Päiväkeskuksessa, Kyllönen. Klo 17.45 
rukouspiiri srk-talon kappelihuonees-
sa, Marja Leena Savolainen.
To 25.1. klo 13 alkaen hartaushetket 
Jokirinteen palvelukodeissa, Heik-

Korkiakoski (Karjasilta evl), Erno 
Edvard Limma, Oliver Kaspian Kä-
märäinen.
Vihitty:  Markku Antero Kauhanen ja 
Pirjo Irmeli Okkonen.
Salonpään ry: Lauluseurat to 18.1. klo 
18.30 Eeva-Maija ja Samuli Sorvalilla. 
Seurat su 21.1. klo 14 ry:llä, Olavi Voit-
tonen, Pentti Kinnunen. Lauluseurat 
to 25.1. klo 18.30 Salonpään ry:llä.
Oulunsalon kk:n ry.To 18.1. klo 18.30 
päiväkerho-opettajien kokous ry:llä. 

Su 21.1. klo 12 raamattuluokka 1. ry, 
raamattuluokka II, Kylänpuoli ja Kes-
kikylä: ry, Karhuoja: Tuomas Lääkkö, 
seurat ry:llä klo 17, Kullervo Riekki, 
Timo Määttä. Lauluseuroja ti 23.1. klo 
19: Karhuoja: Pentti Kuitula.
Kirkkoherranvirasto ja toimistot sul-
jettu pe 19.1. koulutuksen vuoksi.
Seurakuntapastori Lauri Kotila van-
hempainlomalla.
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To 25.1. klo 12 veteraanikuoro, 17 
lapsikuoro, klo 18 kirkkokuoro ja 
klo 18.30 kk:n diak.piiri Päivi ja Reijo 
Pirttisalolla, Lekapolku 12.
Pe 26.1. klo 17.30 nuorten kuoro.
Rauhanyhdistys: Su 21.1. klo 13.30 
hartaus Nestorissa ja klo 16 seurat 
ry:llä. Ke 24.1. klo 18.30 lauluseurat 
ry:llä.
Kuollut: Unto Paavali Ahonpää 76 v.

Piri, puhe Matti Laurila, Venla Kurki 
kertoo lähetystyöstä Botswanassa. 
Lopuksi kahvitarjoilu, josta vapaaeh-
toinen maksu lähetykselle. 
Tulossa: lähetysnäyttely Piippolan 
seurakuntatalolla 29.1. - 2.2.

Kestilä
Pe 19.1. klo 10 seura-
kuntakerho Selkälässä, 
linja-autokyyti kirkon 
parkista 9.45. Klo 13 
seurakunnan ohjel-
maa Pihlajistossa.
Su 21.1. klo 10 messu kirkossa, Tuomi-
nen ja Kinnunen. Kolehti kristittyjen 
yhteyden edistämiseen, Suomen eku-
meeninen neuvosto. Klo 13 kirkonky-
lästen Pihlajistovierailu.
Ti 23.1. klo 19 kirkkokuoro seura-
kuntakodissa.
Ke 24.1. klo 10 - 13 ystävänkammari 
kerhokodissa.
Pe 26.1. klo 13 ehtoollishartaus Pih-
lajistossa, Tuominen.
Rauhanyhdistys: Pe 19.1. klo 19 om-
peluseurat ry:llä. 

Piippola 
Su 21.1. klo 12 messu 
ja rovastikunnallinen 
lähetyspyhä, liturgia 
lääninrovasti Erkki 
Piri, saarna hiippa-
kunnan lähetyssihteeri 
Matti Laurila, kanttori Pekka Kyöstilä, 
tekstinlukijoina Botswanan lähetti 
Venla Kurki ja lähetyssihteeri Anneli 
Laukkanen, viulun soittoa Riikka Piri. 
Messun jälkeen ruokailu seurakunta-
kodissa (keittolounaan suositushinta 
5 e). Ruuan jälkeen lähetystilaisuus: 
tervehdyssanat khra Erkki Piri, puhe 
Matti Laurila, Venla Kurki kertoo 
lähetystyöstä Botswanassa. Lopuksi 
kahvitarjoilu, josta vapaaehtoinen 
maksu lähetykselle.
Ma 22.1. klo 9 työntekijäpalaveri.
Ma 22.1. klo 11 veteraanikuoro ja 
klo 14.30 kirkkokuoro seurakunta-
talolla.
Ti 23.1. klo 12 seurakuntakerho 
Väinölässä.
Tulossa: lähetysnäyttely Piippolan 
seurakuntatalolla 29.1. - 2.2. Rippikou-
lu la 27.1. klo 9 srk-kodilla, Piippolan 
rippikouluryhmän konfirmaatio on 
helluntaina 27.5. klo 12.
Kuollut: Irja Elisabet Piippo s. Hir-
vasaho 81 v.

Pulkkila 
Su 21.1. klo 12 sa-
najumalanpalvelus 
kirkossa, Risto Tuo-
minen.
Ma 22.1 klo 18 SLEY:n 
Pulkkilan osaston vuosikokous ja klo 
19 seurat Pekka Hietasella, Hannu Kip-
po, Martti Arkkila, Sirpa Honkanen.  
Ti 23.1. klo 13 ystävyysseura vanhus-
tentalolla.
Ke 24.1. klo 9.15 pyhäkoulu eskari ja 
klo 9.45 päiväkoti/muksula.
Ke 24.1. klo 12 srk-kerho. Klo 13 eh-
toollishartaus Koivulehdossa.
To 25.1. klo 10 perhekerho alkaa.
To 25.1. klo 13 omaishoitajien ko-
koontuminen srk-kodilla. Mukana 
Pilvi Suokas kunnasta.
La 27.1. klo 10-14 rippikoulua srk-
kodilla.
Tulossa: Raamattuopiston päivät 28.-
30.1. Mukana mm. Juhani Seppänen. 
Rauhanyhdistys:  Pe 19.1. klo 19 ompe-
luseurat ja Kallion leirikeskusilta ry:llä. 
La 20.1. klo 19.30 nuortenilta ry:llä. Su 
21.1. klo 13 seurat ry:llä, Erkki Kautto 
ja Timo Poikkimäki. Pe 26.1. klo 19 
raamattuluokka ry:llä.
Kastettu: Ella Adele Limingoja.

Pyhäntä
To 18.1. klo 12 perhe-
kerho kerhohuoneessa, 
12 veteraanikuoro, 17 
lapsikuoro ja klo 18 
kirkkokuoro.
Pe 19.1. klo 17.30 nuor-
ten kuoro.
Su 21.1. klo 14 (huom. aika!) messu 
kirkossa, Olavi Palovaara ja Veijo 
Kinnunen. Kolehti Kolehti kristitty-
jen yhteyden edistämiseen Suomen 
ekumeeniselle neuvostolle.
Ma 22.1. klo 18.30 Lamujoen diak.piiri 
Eeva ja Raimo Karttusella.
Ke 24.1. klo 11 Tavastkengän diak.piiri 
Manta ja Aimo Turusella.

5.4. kirkossa ja konfirmaatiomessussa 
17.6. Laulaminen rentouttaa ja har-
joitus tekee mestarin! Arja-kanttori, 
puh. 044 518 1151.
Kerhotoiminta: Ma 22.1. klo 14-16 
Hovin varhaisnuoret (kokoontuu 
joka toinen maanantai).
Ti 23.1. klo 10-11.30 Hovin Nuppu-
kerho 3-5-vuotiaille, klo 13.15-16 
Sipolan varhaisnuoret ja klo 16-18 
tyttökerho Nuppulassa. Ke 24.1. 
klo 10-12 Nuppukerho 3-4 -vuo-
tiaille Nuppulassa ja klo 14.15-16 
Mankilan varhaisnuoret. Perjantain 
Nuppukerho 5-vuotiaille kokoontuu 
seuraavan kerran 2.2. (kokoontuu 
joka toinen perjantai). Uusi lapsi- ja 
nuorisotyönohjaaja Tanja Helenius, 
puh. 044 518 1141.
Omaishoitajien joulujuhlakuvia tilat-
tavissa kirkkoherranvirastosta.
Rauhanyhdistys: Pe 19.1. klo 19 
ompeluseurat ry:llä. Ke 24.1. klo 13 
varttuneiden kerho ry:llä.
Pe 26.1. klo 19 ompeluseurat ry:llä. 
Kuollut: Matti Verneri Kylmänen, 
89 v, Oulusta tuomiokirkkoseura-
kunnasta.

Tilaa hakemus
Hakuaineiston voi tilata Lomaliitto ry:stä ma–pe klo 8.30–16.00 
puh. (09) 6138 3210 tai (09) 613 8311. Hakuaineisto ja sähköinen 
palautusmahdollisuus: www.lomaliitto.fi/lomatoiminta.

Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki
myyntipalvelu@lomaliitto.fi   
www.lomaliitto.fi

Tuetut 
TeemaLomat 2007
Piristystä elämään!  Lomalla ollaan yhdessä, levätään, liikutaan oman 
kunnon mukaan ja saadaan vinkkejä terveelliseen elämään. Tuetut lomat 
on suunnattu sellaisille henkilöille tai perheille, joilla ei omin voima-
varoin ole mahdollisuutta viettää lomaa. Hakijoiden valintaan vaikut-
tavat hakijan/perheen tulotaso, aiemmin saatu lomatuki, perhesuhteet, 
terveydellinen tilanne ja muut loman tarvetta osoittavat tekijät.

5–6 vrk:n loman omavastuuhinta vaihtelee lomakohteen ja ajankohdan 
mukaan 40–200 /aikuinen, 20–30 /lapsi 6–14 v, alle 6 vuotiaat lapset 
veloituksetta. Hinnat sisältävät majoituksen, puolihoidon (aamiainen 
+ päivällinen) sekä teeman mukaisen lomaohjelman. Osaan lomista 
sisältyy täysihoito.

Teemat ja kohderyhmät
Kaikenikäiset. Lapsiperheet. Yksinhuoltajaperheet. Uusperheet. 
Murkkuperheet. Sinkut. Ikäihmiset. Eläkeläiset. Leskeksi jääneet. 
Terveyslomat. Syöpäpotilaat. Tuki- ja liikuntaelinvaivaiset. 
Sydänlomat. Hengitä Helpommin. Kilot kuriin. Liikuntalomat. 
Luontolomat. Kulttuurilomat. Yhdessä tekemisen iloa. Työttömät. 

Lomia järjestetään seuraavissa lomakohteissa
• Hotelli Lepolampi, Espoo
• Hotelli Rantakalla, Kalajoki
• Punkaharjun Valtionhotelli
• Hotelli Keurusselkä, Keuruu 
• Hotelli Korpilampi, Espoo
• Hotelli Ylläs Saaga,

Ylläsjärvi
• Imatran Kylpylä 
• Kylpylä Hotelli Casino, 

Savonlinna
• Kylpylä Kivitippu, Lappajärvi
• Kunnonpaikka,Vuorela
• Kylpylähotelli Rauhalahti, 

Kuopio

• Kylpylähotelli Summassaari, 
Saarijärvi

• Runnin Kylpylä
• Yyterin Kylpylähotelli, Pori
• Punkaharjun Lomakeskus
• Aurinkohiekkojen Lomakeskus, 

Kalajoki
• Suur-Saimaan Lomakeskus, 

Taipalsaari
• Taavetin Lomakeskus, Luumäki
• Sulkavan Lomakeskus
• Lomakeskus Huhmari, Polvijärvi
• Kansanlääkintäkeskus Kaustinen
• Toiminta- ja palvelukeskus 

Meri-Karina, Turku

Siikajoki
To 18.1. klo 13 dia-
konia- ja lähetyspiiri 
seurakuntatalolla ja 
klo 16.15-17.55 seu-
rakunnan rippikoulu 
seurakuntatalolla.
Pe 19.1. seurakuntatoimisto/palve-
lupiste suljettu työntekijäkokouksen 
vuoksi.
Su 21.1. klo 12 sanajumalanpalvelus 
seurakuntatalolla. Markku Tölli.
Su 21.1. rovastikunnallinen lähe-
tyspyhä Siikalatvan seurakunnassa, 
Piippolassa. Aloitamme lähetyspyhän 
messulla klo 12 Piippolan kirkossa ja 
messun jälkeen lähetystilaisuus seura-
kuntakodilla. 
Rauhanyhdistys: To 18.1. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. Pe 19.1. klo 18.30 
ompeluseurat Ari-Pekka Toppilalla. 
La 20.1. klo 19.30 raamattuluokka Aki 
Karsikkaalla. Su 21.1. klo 12 pyhäkou-
lut Ari Kälkäisellä ja Ismo Hyvärillä.
Ke 24.1. klo 18.30 ompeluseurat ry:llä. 
To 25.1. klo 17.30 päiväkerho ry:llä.
Siikajoen palvelupiste, Pappilankuja 
12, p. 241 113 tai toimistosihteeri gsm 
044 3438 148. Palvelupiste avoinna 
torstaisin ja perjantaisin klo 10-14. 
Muina aikoina sopimuksen mukaan. 
Kuollut: Lahja Eliina Rehula e Pekuri 
85 v.

Siikasalo

Siikalatva

Tyrnävä

Rantsila

Pudasjärvi
Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntako-
dissa su 21.1. klo 10, 
Kyllönen, Jaakkola.
Sarakylä: Ehtoollis-
jumalanpalvelus Sa-
rakylän kappelissa su 21.1. klo 10, 
Kukkurainen, Jurmu. Muistakaa 
mahdollisuus käyttää taksikyyditystä 
jumalanpalvelukseen, edestak. matkan 
hinta 3 e.
Seurat seurakuntakodissa to 18.1. klo 
18, Hannu Kippo.
Pyhäkoulu Tuohikodilla su 21.1. 
klo 13.
Lähetystyö: Lähetystalkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon yläkerrassa ma 
22.1. klo 18.
Kirpputori talkootuvassa ke 24.1. 
klo 10-13.
Kuorot: Lapsikuoro to 18.1. klo 17, 
kirkkokuoro to 18.1. klo 18 ja Sara-
kylän kappelikuoro to 25.1. klo 18.45. 
Vox Margarita seuraavan kerran to 
1.2. klo 18.
Diakoniatyö: Diakoniatoimistossa 
ei vastaanottoa ma 22.1. Ystävän 
kammari  ti 23.1. klo 10-12.
Kipuryhmä seurakuntakodissa ke 
24.1. klo 18. Vieraamme  terveys-
keskuslääkäri Terttu Ahonen, kertoo 
kivun hoidosta. Kahvit ja nyyttiar-
pajaiset.
Nuoret: Rönö pe 19.1. klo 18.
Rippikoulu: Rippikoulusunnuntai 
rippikoululaisille ja heidän huoltajil-
leen seurakuntakodissa Su 28.1. klo 
10-13. Lisätietoja kirjeessä.
Perhekerho seurakuntakodissa to 
18.1. klo 10-13 ja ti 23.1. klo 10-13. 
Perhekerho Suvannon koululla to 
25.1. klo 10-13.
Rauhanyhdistykset: Kurenalan ry:llä 
seurat su 21.1. klo 17 ja ompeluseurat 
pe 26.1. klo 18. Sarakylä: Raamattu-
luokka Taisto Mannisella pe 19.1. klo 
19, lauluseurat Juhani Jurmulla su 
21.1. klo 19.
Haudattu: Pentti Haarahiltunen 61 v, 
Tilda Kukka 87 v.
Kastettu: Joel Ossi Matias Suanto.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 
klo  9-14, p. 882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@
evl.fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi. 
Seurakunnan kirkolliset jo maanan-
taisin nettisivuilla: www.pudasjarven-
seurakunta.fi.

To 18.1. klo 13 seu-
rakuntakerho Rau-
halassa.
Su 21.1. klo 10 messu 
kirkossa, nimikkolä-
hetti Ari Norro. Ko-
lehti Norrojen työn 
tukemiseen. Messun jälkeen lähetys-
tilaisuus seurakuntatalolla. Norro 
kertoo Kamerunista. Lähetyskahvit 
ja -arpoja.
Su 21.1. rovastikunnallinen lähe-
tyspyhä Piippolassa. Messu klo 12 
Piippolan kirkossa, saarna Oulun 
hiippakunnan lähetyssihteeri, pastori 
Matti Laurila, liturgia lääninrovasti 
Erkki Piri, kanttori Pekka Kyöstilä, 
musiikkia: Riikka Piri, viulu ja Pekka 
Kyöstilä, urut ja laulu. Messun jälkeen 
lähetystilaisuus Piippolan seurakun-
takodilla.
Ma 22.1. klo 10-12 perhekerho Palle-
rot Nuppulassa.
Ti 23.1. klo 11 eläkeliitto seurakun-
tatalolla.
To 25.1. klo 19 kirkkovaltuusto seu-
rakuntatalolla. 
Ti 30.1. klo 12.30 virsilaulua Arvi ja 
Elsa Pohjolalla Sipolassa. Kahvitarjoilu 
urkujen korjausrahaston hyväksi. 
Kuorot: Ke 24.1. klo 11 veteraanikuo-
ro, klo 15 tyttökuoro Stellat ja klo 16 
poikakuoro Stellat seurakuntatalolla 
(lapsikuoroihin mahtuu uusia laulajia 
mukaan). 
To 25.1. klo 14 Hovin Stellat Hovin 
koululla ja klo 19-20.30 Rantsilan 
Laulu Nuppulassa (huom. paikka!). 
Toivomme uusia laulajia kirkkokuo-
roon! Jos osaat laulaa, mutta et tunne 
nuotteja, ei haittaa. Saat kasetin mu-
kaan, jonka avulla voi opetella. Kirkko-
kuoron esiintymisiä on kiirastorstaina 

Kirkkoherranvirasto, Piippola p. ja fax 
0207 109 860, avoinna ma ja pe klo 9 
- 12 ja ke klo 13-17, kirkkoherra Erkki 
Piri p. 0207 109 861, talouspäällikkö 
Tarmo Myllykoski p. 0207 109 852, 
toimistosihteeri Eija Holappa p. 0207 
109 867, kanslisti Toini Anttila p. 0207 
109 878.
Seurakuntatoimistot avoinna ma, ke ja 
pe klo 9 - 12. Kestilän seurakuntatoi-
misto p. ja fax  0207 109 865 , Pulkkilan 
seurakuntatoimisto p. ja fax 0207 109 
850 , Pyhännän seurakuntatoimisto p. 
ja fax 0207 109 870.
Lähetyssihteeri Anneli Laukkanen on 
tavattavissa keskiviikkoisin klo 9 - 11 
Piippolassa kirkkoherranvirastossa, p. 
0207109 860.
Nuorisotyönohjaajan äitiysloman 
sijaisuus haettavana ajalle 15.1. 
- 13.12.2007, kysymyksiin vastaavat 
khra Erkki Piri, p. 0207 109 861 ja 
nuorisotyönohjaaja Marja Remes, p. 
0207109 877.
Siikalatvan seurakunnan pappien ja 
kanttorinen palaveri Kestilässä pe 
19.1. klo 9.
Rovastikunnallinen lähetyspyhä 
Piippolassa 21.1. alk. klo 12 messulla 
kirkossa, liturgia lääninrovasti Erkki 
Piri, saarna hiippakunnan lähetys-
sihteeri Matti Laurila, kanttori Pekka 
Kyöstilä, tekstinlukijoina Botswanan 
lähetti Venla Kurki ja lähetyssihteeri 
Anneli Laukkanen, viulun soittoa 
Riikka Piri. Messun jälkeen ruokailu 
seurakuntakodissa (keittolounaan 
suositushinta 5 e). Ruuan jälkeen lähe-
tystilaisuus: tervehdyssanat khra Erkki 

Hartaus pe 19.1. klo 
10.30 Sotainvalidien 
palvelutalolla.
Ehtoollishartaus pe 
19.1. klo 13.30 Lepo-
lassa.
Messu su 21.1. klo 
10 Tyrnävän kirkos-
sa, Ikonen. Kolehti 
kristittyjen yhteyden 
edistämiseen, Suo-
men ekumeeninen 
neuvosto.
Raamattu- ja keskustelupiiri su 21.1. 
klo 16 Tyrnävän srk-talolla.
Hartaus ma 22.1. klo 13 Punahilkka-
kodissa.
Seurakuntakerho ti 23.1. klo 12.30 
Tyrnävän srk-talolla.
Kuorot: lapsikuoro to 18.1. klo 16 
Temmeksen srk-talolla, kirkkokuoro 

ke 24.1. klo 19 Tyrnävän kirkossa.
Nuoret: Nuortenillat pe 19.1. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla, ti 23.1. klo 18 
Murron koululla ja Temmeksen srk-
talolla. Kerhonohjaajien virikepäivä 
la 20.1. Muhoksella.
Kirkkovaltuuston kokous ke 24.1. klo 
19 Tyrnävän srk-talolla. Kokouksen 
asialuettelo on nähtävänä khranvi-
raston ilmoitustaululla khranviraston 
aukioloaikana. Kirkkovaltuuston 
kokouksen tarkistettu pöytäkirja muu-
toksenhakuohjeineen on nähtävänä 
khranvirastossa 26.1.-26.2. Virasto 
avoinna ma-pe klo 9-14 ja lisäksi to 
klo 15-17.
Temmes: Hartaus to 18.1. klo 10.30 
Mäntyrinteellä. Hartaus to 18.1. klo 
14 Alatemmeksen vanhainkodilla. 
Sanajumalanpalvelus su 21.1. klo 12 
Temmeksen kirkossa, Ikonen.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: To 18.1. 
klo 19 lauluseurat Mikko Ristisellä. Su 
21.1. klo 16 seurat ry:llä. Ke 24.1. klo 19 
myyjäispalaveri ry:llä, kaikki ryhmät. 
Murto: Pe 19.1. klo 19 lauluseurat 
Minna ja Rauno Pudaksella, Paavo 
Ahola. Su 21.1. klo 16 seurat ry:llä, 
Pekka Marin, Aarne Ronkainen.
Kuollut: Aino Elisabet Bräysy s Yli-
pahkala 84 v.
Kastettu: Niklas Miko Petteri Dahl-
ström, Juuli Vilhelmiina Kautto, Ant-
ton Kristian Mankinen, Maija Sylvia 
Rekinen, Eedit Inkeri Äijälä.
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Kysyimme 
seurakuntien uusilta 
luottamushenkilöiltä, 
mitä heille tulee 
mieleen sanasta 
luottamus.

haukiputaan 
kirkkovaltuusto, 
aarno manninen, 58 v
”Luottamus on rehellisyyttä ja 
suoraselkäisyyttä. Luottamusteh-
tävissä pitää muistaa kenen asial-
la on. Äänestäjät ovat allekirjoitta-
neet luottamuksensa minuun. Sil-
loin oman jakkaran säilyttäminen 
ei voi olla tärkeintä.

Yritysmaailmassa toimineena olen 
aina ajatellut, että jokaisen euroa 
on arvostettava samalla tavalla. Ei 
niin pientä asiaa, ettei rehellinen 
pidä olla.

Työkavereilleni sanoin aikoina-
ni, että ilmoitan etukäteen, kun 
alan varastaa. Siihen asti minuun 
voi luottaa.”

muhoksen 
kirkkovaltuusto, 
juha Piirala, 37 v
”Uskon perustus on luottamus sii-
hen, että on joku, joka pystyy te-
kemään sellaista, mihin me ihmi-
set emme pysty.

Luottamustehtävään äänestämi-
nen tarkoittaa luottamusta siihen, 
että toinen pystyy tekemään sen, 
minkä itsekin voisi tehdä ja mikä 
on toisten parhaaksi.

Kaikkien toiveisiin en pysty vas-
taamaan, koska ihmiset toiveet 
menevät ristiin. Ehkä luottamus-
ta parhaimmillaan onkin se, että 
ristiriitatilanteissa  osaa toimia 
kokonaisuuden kannalta parhaalla 
mahdollisella tavalla.

Joskus se voi tarkoittaa hankalien 
ratkaisujen tekemistä eikä sitä, että 
toteuttaa kaikkien toiveita.

Perheessä lasten luottamus syn-
tyy siitä, että olen jämäkällä tavalla 
oikeudenmukainen. Näin on myös 
työssäni koulumaailmassa. Koulussa 
on pakko olla välillä ankara, mutta 
sitä on oltava säännönmukaisesti 
ja samalla tavalla kaikille.

Oppilaisiin joutuu pettymään 
joskus, mutta se on ymmärrettävää: 
murrosikäiset kulkevat helposti eri 
reittejä. Siitä on kuitenkin lähdet-
tävä, että luottaa nuoreen. Petty-
myksiä tulee, mutta ne kuuluvat 
elämään. Uusi mahdollisuus on 
oltava kaikilla.

Toisaalta kun luottaa, ja toinen 
on luottamuksen arvoinen, syntyy 
mahtava tunne. 

Raudanlujasti luotan kotipiirissä 
vaimooni. Hän antaa elämääni pal-
jon. Se on keskeistä elämässäni.”

Limingan 
kirkkovaltuusto, 
Leea Sangi, 39 v
”Jos luottamusta ei ole, on hankala 
elää elämäänsä. Tuntuisi raskaalta, 
jos ihmissuhteissa ei voisi luottaa. 
Minun elämänasenteeni on luotta-
vainen. Luotan siihen, että aurin-
ko nousee joka aamu, luotan lap-

siini, mieheeni ja Jumalaan. 
Luottamus lapsiin tulee siitä, että 

luotan itse heihin. Luottamus on 
vuorovaikutusta ja molemmin-
puolista.

Luottamus syntyy, kun on itse 
luottamuksen arvoinen. Jos luot-
tamus menee, sen takaisin saa-
minen on tosi hankalaa. Sen olen 
joutunut kokemaan muutamissa 
ystävyyssuhteissa.

Luottamustehtävässä yritän pär-
jätä maalaisjärjellä niin, että en petä 
äänestäjiäni.

Maatalousyrittäjänä luottamus 
tähän työhön tulee selkäytimestä, 
ystäviltä, toisilta viljelijöiltä ja siitä, 
että tykkään tehdä tätä työtä.”

Karjasillan 
kirkkoneuvosto, Pia-riitta 
Korvenheimo, 38 v
”Luottamus on ihmisen perustarve 
siinä missä ruoka, juoma, lämpö, 
ilma. Luottamus on tärkeimpien 
asioiden joukossa elämässä.

Suomalaiset ovat luottavaisia. 
Meillä voi luottaa naapureihin, 
meillä voi luottaa siihen, että bussit 
tulevat ajallaan. Me olemme tottu-
neet luottamaan, että ihmiset tule-
vat ajoissa sovittuihin tapaamisiin. 
Jos myöhästymme, soitamme ja 
pahoittelemme ettemme ehdi.

Luottamus on pieniä asioita ja 

Suomalainen luottaa

tekoja.
Vaikka jossakin määrin on ter-

vettä olla epäluuloinen, en halua 
aikuisena ja opettajana kaataa 
omia epäluulojani lasten niskaan. 
Kasvattajana minun pitää olla 
luottavainen.

Nykyisin olen miettinyt, miten 
tämän päivän keski-ikäiset voivat 
luottaa siihen, miten heitä hoide-
taan vanhana. Voimmeko vanheta 
luottavaisina tulevaisuuteemme?

En ole joutunut elämässäni ko-
kemaan suuria pettymyksiä, mutta 
ajattelen, että niistä voi ottaa opik-
seen. En halua jäädä jahkaamaan 
pettymyksiä. Eilinen on mennyttä. 

Anteeksi pyytämisen ja anteeksi 
antamisen jälkeen lähdetään uu-
teen alkuun.

Luottamushenkilönä oleminen 
tarkoittaa minulle sitä, että ihmiset 
luottavat minun tulevan toimeen 
erilaisten ihmisten kanssa. En jän-
nitä uusien ihmisten kohtaamista. 
Uskallan avata suuni, kertoa asiani, 
kysyä ja keskustella. Olen rehelli-
sesti sitä mitä olen.

Äänestäjäni luottavat myös sii-
hen, että en ajattele asioita vain it-
seni kannalta. Luottamustehtävissä 
on hedelmällistä jakaa osaamistaan 
toisille. Se ei ole minulta pois.”
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sanan aika

Eräs sadanpäämies tuli Jeesuksen luo ja pyysi 

parantamaan sairaan palvelijansa. Jeesus lupa-

si tulla. Sadanpäämies kuitenkin esti Jeesusta 

sanomalla, ettei ole sen arvoinen, että Jeesus 

voisi tulla hänen kotiinsa. – Sano vain sana ja 

palvelijani paranee, hän sanoi.

Sadanpäämies komensi sataa alaista. Hän oli 

työssään oppinut huomaamaan, että sana vai-

kuttaa. Jeesus hämmästyi miehen vahvaa uskoa 

ja sanoi hänelle: – Mene. Tapahtukoon niin kuin 

uskot. Samalla hetkellä palvelija parani.

Muistan saaneeni yläasteella tekstiviestin, 

jossa pyydettiin kuvailemaan viestinlähettäjää 

yhdellä sanalla. Laitoin saman viestin eteenpäin 

omille ystävilleni. 

Eräänä iltana, useita viikkoja viestin lähettä-

Sanat anna oikeat,

kädet alttiit auttavat.

Lohduttamaan viedä voit

minut, jonka itse loit.

PeKKa SimojoKi 
rauhaN ruKouS

Päivän psalmi on Ps. 102: 16-23, 1. lukukap-

pale 5. Moos. 10: 17-21 tai 1. Kun. 8: 41-43 ja 

2. lukukappale Room. 1: 16-17. Evankeliumi 

on Matt. 8: 5-13.

misen jälkeen, sain viestin läheiseltä ystävältäni, 

ihastukseni kohteelta. Viestissä luki vain ”tär-

kein”. Yhden sanan vuoksi muistan tuon tavalli-

sen päivän edelleenkin. Yhdellä sanalla voi olla 

valtavia vaikutuksia. Päivä – tuon yhden sanan 

takia, voi muuttua hetkessä. Sanat voivat hajot-

taa ja sanat voivat parantaa. Meille on annettu 

silmät joilla nähdä ja korvat joilla kuulla, mut-

ta myös sanan voima, jolla luoda läheistemme 

päivästä toisenlainen rohkaisemalla, lohdutta-

malla, antamalla anteeksi, pyytämällä anteeksi 

– rukoilemalla toistemme puolesta. 

Sadanpäämies oli ehkä rukoillut palvelijan-

sa puolesta, mutta hän tiesi myös sen, että Jee-

suksella Jumalan poikana oli vieläkin suurempi 

voima vaikuttaa sanalla.

Luther on opettanut rukouksesta, että ”pa-

rempi vähän sanoja ja paljon ajatusta, kuin vä-

hän ajatusta ja paljon sanoja”. Tuo sama ope-

tus on meille hyvä neuvo sanaillessamme jo-

kapäiväisessä elämässämme. Joskus vain yksi 

sana riittää.

tiiNa iNKeroiNeN
NuoriSotYöNohjaaja

PuDaSjÄrveN SeuraKuNta

Sanalla on suuri voima

Matteuksen evankeliumin tekstille (Matt.8:5-13) 
löytyvät rinnakkaiskohdat Luukkaan ja Johannek-
sen evankeliumeista. Kaikki kolme evankelistaa ker-
tovat yhtäpitävästi kohtaamisen tapahtuneen Gen-
nesaretinjärven rannalla Kapernaumissa, joka oli 
Pietarin ja Andreaksen kotipaikka sekä Jeesuksen 
toiminnan keskus. 

Sadanpäämies oli komppanianpäällikkö, välipor-
taan komentaja. Hän kuului todennäköisesti Ga-
lilean neljännesruhtinas Herodes Antipaan raja-
joukkoihin. Palvelija oli upseerille tärkeä ja rakas. 
Upseerin usko Jeesukseen oli luja, ja hän oli valmis 
ottamaan sosiaalisen riskin saadakseen Jeesuksen 
parantamaan hänelle läheisen ihmisen. Halvaan-
tuminen merkitsee yhden tai useamman lihasryh-
män täydellistä pysähtymistä. Se voi aiheutua ai-
vovauriosta, hermostollisista syistä tai esimerkik-
si poliosta. 

Sadanpäämies ei ollut juutalainen. On huomionar-
voista, että ”pakanana” pidetty uskoo Jeesukseen. 
Jeesus vertaa hänen vahvaa uskoaan monien ”luva-
tun kansan” jäsenten heikkoon tai olemattomaan 
uskoon. Jeesus on valmis rohkeasti tulemaan up-

seerin kotiin. On kuitenkin merkille pantavaa, et-
tä sanoessaan ”en ole sen arvoinen” sadanpäämies 
myös tietää, ettei juutalaiselle ollut sopivaa vie-
railla pakanoiden kodissa. Samaan teemaan pala-
taan vielä lopussa, kun Jeesus ennustaa hänet hy-
länneiden juutalaisten saavan lopulta kovan ian-
kaikkisen kohtalon. 

Matteuksen evankeliumissa painotetaan monessa 
kohdassa ”rajoittamatonta” lähetystyötä ja evan-
keliumin eteenpäin viemistä myös Israelin kansan 
ulkopuolisille ihmisille. Tämä huipentuu suorasa-
naisesti tutussa lähetyskäskyssä sanoihin ”tehkää 
kaikki kansat...” 

Pakanatkin saavat Jeesuksen lupauksen mukaan käy-
dä taivasten valtakunnassa aterialle yhdessä Abra-
hamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Näin ei ole eroa 
eri kansanryhmillä - tärkeintä on lapsenomainen 
usko, jonka sadanpäämieskin omisti.

PeKKa tuomiKoSKi

Pekka Tuomikoski syventyy tällä sivulla joka viikko 
seuraavan sunnuntain tekstin taustoihin.
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hailuoto valitsi 
hallintoelimensä

Hailuodon seurakunnan kirkkovaltuuston puheen-
johtajaksi valittiin Paavo Sipola ja varapuheenjoh-
tajaksi Sari Vuorinen.

Valtuuston varsinaiset jäsenet ovat Liisa Holmi, 
Tuula Isola, Sirpa Kartimo-Pramila, Markku Keto-
la, Àrpàd Kovács, Ulla Parrila, Anna-Liisa Piekkola, 
Aaro Sauvola ja Jorma Sipilä. 

Kirkkovaltuuston kokoukseen kutsutaan kirkko-
neuvoston puheenjohtaja Matti Keskinen sekä kirk-
koneuvoston varapuheenjohtaja Anja Haapala.

Asialista ja kutsu lähetetään seuraaville: 1. varajäsen 
Kalevi Tönkyrä, 2. varajäsen Arto Vähämetsä ja 3. 
varajäsen Kati Kovács.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkko-
herra Matti Keskinen ja varapuheenjohtajana Anja 
Haapala (varalla Sirpa Kartimo-Pramila). Varsinai-
set jäsenet (ja varajäsenet) ovat Ulla Parrila (Kalevi 
Tönkyrä), Anna-Liisa Piekkola (Tuula Isola), Árpád 
Kovács (Marjo Piekkola), Aaro Sauvola (Pentti Haa-
pala) ja Markku Ketola (Ahti Patokoski).

Diakonia- ja lähetystyön johtokunta: puheenjoh-
taja Kaarina Kurikka (Sisko Heikkinen). Varsinaiset 
jäsenet (ja varajäsenet) Markku Ketola (Pentti Haa-
pala), Sirkka Hautanen (Liisa Holmi), Raija Juola 
(Asta Hanni), Liisa Kaverinen (Aila Sauvola) ja Eila 
Kangas (Jorma Sipilä).

Julistus- ja kasvatustyön johtokunta: puheenjohtaja 
Tuula Isola (Pekka Nieminen). Varsinaiset jäsenet (ja 
varajäsenet) Sari Vuorinen (Heli Sipilä), Sirpa Kar-
timo-Pramila (Birgitta Ruonala), Minna Maikkola 
(Marjo Piekkola), Anja Haapala (Nina Karvosenoja) 
ja Ahti Patokoski (Susanna Vuotikka).

tuomiorovasti valitaan 
toukokuussa

Tuomiokapituli määräsi Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnan (tuomiorovasti) kirkkoherranvaalin suo-
rittamiseksi vaalisijoille asetetut toimittamaan päi-
väjumalanpalveluksen Oulun tuomiokirkossa seu-
raavasti:

1. vaalisijalla oleva Ylivieskan seurakunnan kirk-
koherra, TT, rovasti Timo Määttä sunnuntaina 
15.4.2007 klo 10, 2. vaalisijalla oleva Oulun ev.-lut. 
seurakuntien yhteisen seurakuntapalvelun johtaja, 
TT, rovasti Matti Pikkarainen sunnuntaina 22.4.2007 
klo 10 ja 3. vaalisijalla oleva Kiimingin seurakunnan 
kirkkoherra, TT, FM, Pauli Niemelä sunnuntaina 
29.4.2007 klo 10.

Vaali alkaa Oulun tuomiokirkossa sunnuntaina 
13.5.2007 klo 10 pidettävän jumalanpalveluksen jäl-
keen ja jatkuu siten kuin vaalilautakunta siitä omalla 
kuulutuksellaan tarkemmin ilmoittaa. 

Ennakkoäänestys toimitetaan Oulun tuomiokirk-
koseurakunnan kirkkoherranvirastossa 7.-11.5.2007 
klo 9-18 välisenä aikana ja kotiäänestyksenä.

ei yhteistä virkaa

Tuomiokapituli päätti jättää perustamatta Hailuo-
don ja Kempeleen seurakuntien yhteisen kirkko-
herranviran.

Tuomiokapituli keskeytti toistaiseksi Utajärven 
seurakunnan aloitteen käsittelyn seurakuntajaon 
muuttamisesta siten, että Utajärven seurakunta liitet-
täisiin Muhoksen seurakuntaan.  Tuomiokapituli jää 
odottamaan mahdollisia kuntarakenteen muutoksia 
ja kehottaa Utajärven ja Muhoksen seurakuntia seu-
raamaan kuntien toimenpiteitä asiassa.  

Oulun Diakonissalaitoksen Konserni on vuoden 
2006 joululahjanaan lahjoittanut 2000 euroa Oulun 
hiippakunnan diakoniarahastoon lasten ja nuorten 
auttamiseksi.

Tuomiokapituli on vuonna 2006 myöntänyt dia-
konia-avustuksia Yhteisvastuu -keräyksestä saaduista 
varoista yhteensä 39 102,36 euroa.  

Tuomiokapituli julisti haettavaksi Siikalatvan 
seurakunnan Kestilän kappeliseurakunnan kappa-
laisen viran. 

Seurakuntatyön johtamisen kurssin ovat vuonna 
2006 suorittaneet pastorit Liisa Karkulehto, Petri 
Kasari, Teemu Riihimäki, Petri Satomaa, Jaakko 
Tuisku, Risto Tuominen ja Kari Yliräisänen.

Kappalainen Pekka Rehumäelle myönnettiin opin-
tovapaata ajalle 1.1.–28.2.2007.  

Piispa Salmi toimittaa piispantarkastuksen 16.–
18.11.2007 Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymässä ja 
Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa.

a lli Rönkkömäki tu-
li uskoon 12-vuoti-
aana ja halusi lukea 

kaikenlasta hengellistä kir-
jallisuutta.

– Rauhan Tervehdyksen 
näin jossakin ja päätin tilata 
sen. Olin silloin rippikoulu-
ikäinen. Rahat keräsin vähitel-
len isän antamista markoista 
ja hilikuista. Olin pihi enkä 
tuhlannut rahoja pastilleihin 
tai muuhun turhaan, Alli 
Rönkkömäki muistaa.

Lehti oli silloin pieni kool-
taan ja sivumäärältään. Alli 
Rönkkömäen elämään sil-
lä kuitenkin oli merkittävä 
vaikutus.

– Olin saanut lähetyskutsun 
jo varhain. Olin innokas lu-
kemaan, ja siksi tartuin myös 
johonkin Intiasta kertovaan 
kirjaan. Järkytyin kovasti 
leskeksi jääneen naisen koh-
talosta. Nainen surmattiin. 
Ymmärsin, että siinä maassa 
ei Jeesusta tunnettu.

– Tiesin, että lähetysken-
tälle lähtevillä täytyy olla 
ammatti. Sellaisen saamis-
ta olin rukoillut. Rauhan 
Tervehdyksestä luin, että 

diakonissalaitos ottaa uusia 
oppilaita. Sain pyrkiä sinne 
isän luvalla, koska oli vasta 
19-vuotias. Tuohon aikaan-
han oltiin täysi-ikäisiä vasta 
21-vuotiaina.

Sota keskeytti
lähetyskurssin

Alli Rönkkömäki sanoo itse-
ään vanhan kerääjäksi. Siitä 
on esimerkkinä kansio, jo-
hon hän on tallettanut leh-
tileikkeitä. Osa kertoo hänen 
elämänsä vaiheista, osan hän 
on itse pyynnöstä kirjoitta-
nut kuulumisina lähetys-
kentältä.

Muutamissa lehdissä on 
ollut hänestä kuvia sisaren 
asussa, jollaista vanhaan sään-
tökuntaan kuuluneet sisaret 
käyttivät. Kolmen vuoden 
koulutuksen ja vuoden kestä-
neen täydennyskoulutuskurs-
sin jälkeen Alli Rönkkömäki 
määrättiin monenlaisiin töi-
hin. Esimerkiksi sodan aikana 
hän palveli Oulussa hoitaja-
na sairaaloiksi muutetuissa 
kouluissa. Myöhemmin yksi 

työpaikka oli Martinniemen 
ensiapuasemalla.

– Välirauhan kesänä opiske-
lin yksityisesti englantia, Alli 
Rönkkömäki kertoo lähetys-
kurssiin liittyvistä opinnoista. 
Kurssi keskeytyi sodan vuoksi 
viideksi vuodeksi.

– Martinniemestä mi-
nut kutsuttiin jatkamaan 
kurssia.

Kiinalainen rukous
ei ole unohtunut

Vuonna 1945 Alli Rönkkö-
mäen haave toteutui ja matka 
lähetyskentälle alkoi. Määrän-
pää oli Manner-Kiina, jonne 
tuohon aikaan piti matkus-
taa Amerikan kautta.

– Yli kymmenen suomalai-
sen kanssa seilasimme laivalla 
New Yorkiin. Viivyimme siellä 
jonkin aikaa ja opiskelimme 
englantia suomalaisen papin 
rouvan johdolla. Hänkin 
puhui suomea vaikkei ollut 
koskaan maassa käynyt.

– Matka laivalla Tyynen-
meren yli Kiinaan kesti kuu-
kauden. Koska matkusta-
jalaivaan tuli vika teimme 
matkan rahtilaivalla yhdessä 
öljy- ja puuvillalastin kans-
sa. Aika kului taas englantia 
opiskellen.

Yli kolmen vuoden ai-
kana suomalaiset julistivat 
evankeliumia mm. pitämällä 
katukokouksia ja jakamalla 
traktaatteja.

– Lähetysasemallamme 
asui suomalaisten lisäksi kol-
misenkymmentä kiinalaista. 
Heidän kanssaan luettiin 
joka ilta Isä meidän -rukous 
kiinaksi. Päätin ainakin sen 
opetella kunnolla, vaikka 

muu kielenopiskelu tapahtui 
vain kiinalaisen evankelistan 
opastuksella.

Alli Rönkkömäki panee 
kätensä ristiin ja sulkee sil-
mänsä. Kiinankielisen ruko-
uksen hän lausuu edelleen 
takeltelematta.

tiedon
pitää kulkea

Työ Kiinassa päättyi vuonna 
1949, kun kommunistihallin-
to pakotti lähetit poistumaan 
maasta. Alli Rönkkömäki sai 
töitä Oulussa kuurojen sisa-
rena 21 vuodeksi.

Nyt hän asustelee pie-
nessä kaupunkiyksiössään, 
jossa monet kirjat edelleen 
muistuttavat kiinnostukses-
ta lukemiseen. Omin silmin 
hän ei enää tekstiä näe, kirjat 
ja lehdet avautuvat hänelle 
kasetin avulla.

– Hengelliset ja puhdas-
henkiset kirjat kiinnosta-
vat, roskaromaaneja en ole 
halunnut lukea enkä halua 
niitä kuunnella, Alli Rönk-
kömäki toteaa.

Hän ei innostu arvioimaan 
nykyistä Rauhan Tervehdys-
tä verrattuna sen aiempiin 
vuosiin, vaikka on seuran-
nut lehteä aina asuessaan 
sen levikkialueella. – Hyvä, 
että lehti tulee kotiin.

Alli Rönkkömäelle on 
edelleen tärkeää saada tietää, 
mitä seurakunnat tarjoavat 
jäsenilleen. Vaikka 96-vuo-
tiaan jalka nousee hitaasti 
hän haluaa lähteä seuroihin 
ja joihinkin hänelle tärkeisiin 
piireihin.

PirKKo PaaKKi

elämän suunta löytyi 
lehden avulla

Leikekirja sisältää paljon alli rönkkömäelle tärkeitä muistoja.

Oululainen Alli Rönkkömäki on 
melkein yhtä vanha kuin sataan 
vuoteen yltävä Rauha Tervehdys. 
Viime vuonna 96 vuotta täyttäneen 
entisen kuurojen seurakuntasisaren 
ja hengellisen lehden historiat 
kohtasivat, kun silloinen 
temmesläinen rippikoulutyttö päätti 
tilata lehden luettavakseen.
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Myllyojan 

Maikkulan

jaKeLu-
huomautuKSet

Puh. 0200 71000 
WWW.PoSti.Fi/PaLaute

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

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

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

Pa Lv e L u h a K e m i S t o

Y h D i S t Y K S e t

m u u t  S e u r a K u N N at

Oulun Lähetys-
seurakunta

Sanan, ylistyksen ja rukouk-
sen illat säännöllisesti sun-
nuntaisin klo 16. 
Myllytullin koululla, Kirkko-
katu 1. Su. 21.1. vierailijana 
Håkan Westergård.

Tervetuloa!

o P i S K e L i j a m e N o t

Katso lisää menoja sisäsivujen 
Opiskelijat ja nuoret aikuiset 
kohdasta.

Saarenpää jatkaa 
oulunsalossa

Ilkka Saarenpää jatkaa Oulunsalon seurakunnan kirkko-
valtuuston puheenjohtajana vuodet 2007-2008. Varapu-
heenjohtajaksi valtuusto valitsi Pauli Ojalan.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra 
Tapio Kortesluoma. Varapuheenjohtajaksi valittiin Rau-
no Hekkala.

Kirkkoneuvoston jäseniä ovat seuraavat kaksi vuotta Sep-
po Salo, Oili Kauppi-Pasma, Merja Simojoki, Maarit Les-
kelä, Hannu Kettukangas, Pekka Tahkola ja Marja-Leena 
Pitkälä. Heidän henkilökohtaiset varajäsenensä ovat Risto 
Siekkinen, Eero Pernu, Mirja Vahera, Eero Ylitalo, Anja Salo, 
Jyrki Pelkonen, Sirkka Lehto ja Ulla Niemikorpi.

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunnan pu-
heenjohtajaksi valittiin vuosiksi 2007-2010 Merja Simojoki 
sekä jäseniksi Eero Ylitalo, Mervi Södö, Pentti Kinnunen 
ja Kalevi Säkkinen. Varajäsenet ovat Pirkko Kivelä ja Esko 
Toljamo.

Lapsityön johtokunta 2007-2010: puheenjohtaja Katri 
Suomala ja jäsenet Maarit Leskelä, Jani Ronkainen, Ulla 
Niemikorpi ja Hannu Kettukangas, varajäsenet Anne Lyt-
tinen ja Timo Räihä.

Nuorisotyön johtokunta 2007-2010: puheenjohtaja Ris-
to Siekkinen ja jäsenet Seppo Salo, Irina Suominen, Sirkka 
Lehto ja Teuvo Haapalahti, varajäsenet Antto Joutsiniemi 
ja Aino Tervaniemi.

Diakoniatyön johtokunta 2007-2010: puheenjohtaja Ee-
ro Pernu ja jäsenet Jorma Uusi-Illikainen, Tuulikki Ojala, 
Marja-Leena Pitkälä ja Pirjo Toljamo, varajäsenet Pirjo 
Miettinen ja Kalevi Säkkinen.

Lähetystyön johtokunta 2007-2010: puheenjohtaja Ilk-
ka Saarenpää, jäsenet Eila Siltanen, Anja Salo, Anna-Maija 
Lawson Hellu, Rauno Hekkala, varajäsenet Tapio Helanen 
ja Petra Kalapudas.

Tilintarkastajat 2007-2010: puheenjohtaja Arto Marttila. 
Auktorisoitu tilintarkastaja valitaan myöhemmin. Henki-
lökohtainen varajäsen Juha Kortesoja.

iLmoita rauhaN 
tervehDYKSeSSÄ!

ilmoitusmyynti
Minna Zilliacus, 
p. 0207 54 2361
Seija Kosunen, 
p. 0207 54 2270
Juha Väyrynen, 
p. 0207 54 2307

etuNimi.SuKuNimi@
Kotimaa.Fi


