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Uusi Tie -lehden pääkirjoituksessa 11.1. 
Leif Nummela toteaa, että puhdasoppisuu-
den ja pietismin asettaminen vastakkain 
johtaa yksipuolisuuteen, joka vahingoittaa 
tervettä kristillistä elämää.

– Liberaaliteologit ovat aina vastustaneet 
julistuskeskeistä lähetystyötä. Yllättävää kyllä, 
myös puhdasoppisuus arvosteli aikoinaan 
pietistien lähetystyötä. Kummankin kritiik-
ki ampui ohi.

Pietistit eivät ainoastaan julistaneet, vaan 
he tekivät myös mittavaa sosiaalista työtä, 
esimerkiksi koulu- ja kasvatustyötä, raittius-
työtä, terveystyötä ja monenlaista kauppa-
toimintaa ja tutkimustyötä.

Niiden ansiosta tyttöjen ja naisten asema 
parani ja lukemattomat ihmiset pääsivät 
terveys- ja sosiaalisten palvelujen ja kou-
lutuksen piiriin.

Samanaikaisesti pietismi johti merkittäviin 
uudistuksiin seurakuntaelämässä.

Päätoimittaja Simo Juntunen kysyy Hen-
gellisessä Kuukausilehdessä 1/2007, mikä 
on kirkon kolmannen sektorin asema kun-
tarakenteiden muutoksissa.

– Juuria nykyiselle kolmannelle sekto-
rille voi hakea 1800-luvun herätyksistä tai 

1900-luvun alun kansalaisten järjestäyty-
misestä erilaisiksi yhteiskunnallisiksi tai 
uskonnollisiksi liikkeiksi ja järjestöiksi. 
Niissä toimiminen on ollut monelle vai-
kuttamisen väylä. Kolmas sektori on siten 
yksi demokratian kulmakivi. Monet jär-
jestöt toimivat edelleenkin yhteiskunnan 
omanatuntona ajaessaan vähemmistöjen 
ja huono-osaisten asiaa.

Kunta- ja palvelurakenneuudistus on 
säilynyt ajankohtaisena keskustelunaiheena 
viimeisen vuoden ajan yhteiskunnassamme. 
Tavoitteena uudistuksessa on turvata palvelut 
jatkossakin. Muutosten edessä kuulee paljon 
epäilyjä uudistuksen onnistumisesta. Rajat 
ja rakenteet kuntien ja palveluiden välillä 
ovat joka tapauksessa nyt liikkeessä. Aika 
näyttää olivatko valitut suunnat hyväksi ja 
paljonko kolmatta sektoria tarvitaan verk-
kojen aukkoja täydentämään.

Kirkkomme seurakunnat kulkevat raken-
nemuutosten mukana. Toiset hakevat aktii-
visesti ratkaisuja, toiset seuraavat kuntien 
mukana. Kansankirkon sisäisissä rakenteissa 
”kolmatta sektoria” ovat herätysliikkeet ja 
kristilliset järjestöt. Niidenkin merkitystä 
voi arvioida sen mukaan, rakentavatko ne 
vai repivät.

S uomen evankelis-luterilaisella 
kirkolla on suuri merkitys arvo-
yhteisönä, joka edustaa hetkelli-

syyden sijasta jatkuvuutta, irrallisuuden 
sijasta juurevuutta ja pinnallisuuden 
sijasta syvällisempää käsitystä ihmi-
sestä ja elämästä.

Tämä yhteisvastuun arvomaailma 
on vahvasti läsnä suomalaisten elä-
mässä ja vahvistaa koko yhteiskunnan 
arvopohjaa. Kristillinen usko sisältää 
aina yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen 
ulottuvuuden.

Arvoyhteisöllisyyteen mielestäni 
kuuluu myös kirkolle rooli eräänlai-
sena yhteiskuntakriitikkona.

Luterilaisen kirkon piispat julkai-
sivat viime vuosituhannen lopulla 
puheenvuoron hyvinvointiyhteiskun-
nan tulevaisuudesta otsikolla ”Kohti 
yhteistä hyvää”. Piispojen kannanotto 
aiheutti jopa myrskyisäksi luonneh-
dittavan keskustelun kirkon roolista 
yhteiskuntakeskustelussa

Tuolloin moni piti kirjoitusta tila-
uksena poliittiselta vasemmistolta. Jos 
tarkastelee kirjoitusta hyvin kapeasta 
näkökulmasta, tämän näkökulman 
voi ymmärtää.

Mutta, jos haluaa nähdä kirjoituksen 
keskustelun avaajana ja vauhdittajana 
ja muistaa kirkon roolin yhteiskunta-
kriitikkona, väitteet puoluepoliittisesta 
sidonnaisuudesta voi unohtaa.

Yhteiskuntamme koki valtavan 

myllerryksen 90-luvulla ja turvaver-
koissamme oli havaittavissa selviä 
aukkoja. Kirkon tehtävä on olla ih-
misen puolella, mutta ei kuitenkaan 
yhteiskuntaa vastaan.

Tällä avauksella nostettiin keskuste-
lun keskiöön huoli ihmisten hädästä 
ja turvattomuuden ja syrjäytymisen 
lisääntymisestä.

Kuvaavaa kirkon aktiivisesta roolista 
yhteiskunnassa käytävässä keskuste-
lussa oli kirkon antama tuki Suomen 
EU-puheenjohtajuuskaudelle. Kirkot 
toivoivat, että arvoulottuvuus olisi joh-
donmukaisesti esillä kaikilla EU-poli-
tiikan aloilla, laajentumiskysymyksistä 
sosiaalipolitiikkaan ja että Euroopan 
arvoista tulisi keskustella laajasti.

Yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden 
tasapainoa tarvitaan kaikilla elä-
mänaloilla niin politiikassa kuin us-
konnossa. Viime vuodet ovat olleet 
yksilöllisyyden painoarvon nousua, 
mutta ylikorostunut yksilöllisyys voi 
kuitenkin johtaa itsekkyyteen ja vä-
linpitämättömyyteen.

Kirkko voi arvoyhteisönä johdattaa 
meitä kultaisen keskitien löytämisessä 
yksilökeskeisyyden ja yhteisöllisyy-
den välillä.

Hyvinvointiyhteiskuntamme tulee 
luoda edellytyksiä ja toisaalta kantaa 
vastuuta heikommistaan. On tuet-
tava eteenpäin menoa, osaamista, 
yrittämistä ja suurempiin haasteisiin 
ryhtymistä.

Kuitenkin kohtuuttomat vaatimuk-
set ja liian korkealle asetetut odotukset 
luovat liikaa paineita ja passivoivat.

Yhteiskuntakriitikkona toimiva kirkko 
muistuttaa monisyisessä, globaalissa 
maailmassa epäkohdista ja ongelmis-
ta painottaen eettisiä arvovalintoja ja 
osallistuu yhteiskunnalliseen keskus-
teluun omista lähtökohdistaan.

Kirkko
yhteiskuntakriitikkona

Suvi Lindén (kok.) 
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Painopaikka oulu 2007 - Kaleva 
ulkoasu aija tihinen

Kolumnisarjassa edusKuntapuolueiden nimeämät 
Kirjoittajat pohtivat ev.-lut. KirKon asemaa ja tulevaisuutta.
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Suomesta liian puhdas kuva
Joulun alla Kilpailuvirasto antoi julkisuuteen 
tiedotteen, jonka mukaan se esittää Stora En-
solle ja Metsäliitolle sakkoja kielletystä hintayh-
teistyöstä. Virasto luonnehti harjoitettua yh-
teistyötä vakavaksi.

Markkinaoikeus puolestaan käsittelee par-
haillaan asfalttiyritysten kartellia, jonka epäil-
lään aiheuttaneen kunnille ja valtiolle liian kor-
keat tienrakentamiskustannukset.

Uutiset ovat myös kertoneet yritysjohtajien 
sisäpiirikauppoihin liittyvistä tuomioista.

Luetteloa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkäk-
si. Näissä uutisissa ei sinänsä ole mitään epäta-
vallista, mutta niiden antama kuva yhteiskun-
nastamme sopii huonosti siihen kuvaan, joka 
meille annetaan vuosittain korruptiotutkimuk-
sen nimellä.

Kymmenen vuoden ajan tiedotusvälineet ovat 
julkaisseet Transparency Internationalin tilas-
toja valtioiden korruptiotilanteesta. Suomi on 
monta kertaa päässyt puhtaimmalle sijalle.

Kun näitä uutisia on riittävästi hoettu, on syn-
tynyt mielikuva, että Suomi on vähiten korrup-
toitunut valtio.

Tiedotusvälineet julkaisevat TI:n tilastot kri-
tiikittömästi tutkimustuloksina, vaikka todel-
lisuudessa ne ovat pelkkiä mielipidekyselyjä, 
jotka kohdistetaan päättäjille, virkamiehille, 
tutkijoille ja liike-elämän vaikuttajille. Siis niil-
le, joita ylipäätään kannattaa lahjoa.

TI mainitsee rivien välissä, että sen tekemis-
sä kyselyissä tiedustellaan vain vastaajien ha-
vaintoja korruptiosta eikä kaikkia valtioita huo-
lita mukaan.

Toki tulokset antavat karkeasti oikeansuun-
taisen kuvan. Esimerkiksi Haiti, Valko-Venäjä, 
Myanmar ja Sudan ovat luettelon häntäpääs-
sä, mikä luultavasti vastaa todellisuutta. Tai sit-
ten näissä maissa kyselyyn vastanneet ovat ar-
vioineet havaintojaan rehellisemmin kuin suo-
malaiset.

Vaikka Suomi olisikin vähiten korruptoitu-
nut valtio, ei tämä tarkoita, etteikö korruptio-
ta lainkaan olisi. Sitä on aina ollut ja tulee vast-
edes olemaan.

Kannattaakin miettiä, millaista kuvaa Trans-
parency Internationalin gallupien perusteella 
maastamme luodaan.

Korruptiolle hedelmällisintä kasvualustaa on 
sellainen maaperä, jossa kaikki otaksuvat, että 
korruptiota ei ole.
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Hääjuhlien kasvettua 
yhä isommiksi, 
kaupankäyntiä 
tukeviksi tapahtumiksi 
monet parit pohtivat 
mahdollisuutta pieniin 
häihin.

o ulun häämessuihin osal-
listunut kappalainen Ola-
vi Mäkelä Karjasillalta ko-
rostaa, ettei avioliitto ole 

sitä merkityksellisempi, mitä ko-
meammat häät pidetään.

– Oulussakin pidetään jo yhä 
useammin häitä, joissa paikalla 
vain pariskunta ja kaksi todistajaa 
tai näiden lisäksi pari kourallista 
vieraita. Pienet häät voivat olla 
erittäin romanttiset ja koskettavat; 
niiden etuna on intiimiys, Mäke-
lä kuvaa.

Olennaisinta on Mäkelän mu-
kaan kahden ihmisen rakkaus ja 
se, että he kertovat tahdostaan 
Jumalan edessä.

– Hääbuumi on tietenkin sii-
nä mielessä myönteinen asia, et-
tä ihmissuhteen perustaminen ja 
rakentaminen tuodaan julkiseksi. 
Liitto ei ole tällöin vihittäville yh-
dentekevä asia. Jotkut saattavat 
kuitenkin unohtaa juhlien järjes-
telyissä omatkin rajansa, Mäkelä 
huomauttaa.

oman näköiset häät

Eri pariskunnilla on Olavi Mäke-
län mukaan monia syitä pieniin 
häihin. 

– Joillakin on esimerkiksi vai-
keuksia rajata laajaa sukua. Hyvin 
usein syynä on kuitenkin se, että 
halutaan viettää oman näköiset 
häät, hän kertoo.

Kirkkohäihin liittyy usein vää-
rinkäsityksiä. Kuvitellaan, että 
isossa kirkossa pitäisi olla paljon 
vieraita.

Paikalle ei kuitenkaan tarvita kuin 
kaksi täysi-ikäistä todistajaa. Myös 
kirkko voi järjestää heidät paikalle. 
Pienistä häistä jaetaan kokemuksia 
muun muassa internetissä:

”Kyllä isoon kirkkoon voi pienen 
määrän ihmisiä kutsua ja saada ihan 
intiimin tunnelman. Monethan 

Pienetkin häät koskettavat

päätyvät maistraattivihkimiseen, 
kun ajattelevat, että kirkossa pitää 
aina järjestää ison porukan juhla.” 
(nimim. panda)

”Jos iso kirkko tuntuu liian kol-
kolta, onhan pienempiä ja intiimim-
piäkin kappeleita.” (Anouk)

Luonnossakin voi vihkiä

Pari voidaan vihkiä myös muual-
la kuin kirkossa. Jotkut valitsevat 
Olavi Mäkelän mukaan siviilivih-
kimisen siinä luulossa, että jonkin-
lainen ’kirkollinen laki’ estäisi per-
soonallisen vihkipaikan.

– Olen vihkinyt pareja joen var-
rella ja heidän omalla tontillaan. 
Myös kotivihkimiset kastejuhlan 
yhteydessä ovat yleistyneet. Täl-
lainen kaksoisjuhla saattaa myös 

ilmaiset tilat hääjuhliin
Oulun seurakuntayhtymä tarjoaa vuoden alus-
ta seurakunnan tiloja ilmaiseksi perhejuhliin. 
Voiko naapurikunnista tai muualta tuleva pari 
saada Oulusta tiloja hääjuhliaan varten, seura-
kuntayhtymän talousjohtaja Arja Ahonen?

– Jommankumman vihittävistä tai heidän van-
hempiensa tulisi kuulua Oulun seurakuntiin, toisin 
sanoen juhlan järjestäjän. Katsomme eri tilanteita 
kuitenkin joustavasti, Ahonen lupailee.

tulla vieraille yllätyksenä, Mäkelä 
hymyilee.

Erilaiset seremoniallisuudet, ku-
ten musiikki, ovat pienissä häissä 
vain neuvottelukysymys. Musiik-
kia ei tarvitse olla, jos pari ei näin 
halua.

– Esimerkiksi kirkossa riittää, 
kun pari kävelee sakastista altta-
rille, Mäkelä selvittää.

Oulussa järjestetään tammikuussa 
peräti kahdet häämessut: toiset pi-
dettiin Oulun kaupunginteatterilla 
viime viikonloppuna ja seuraavat 
järjestetään Club Teatrialla sun-
nuntaina 14. tammikuuta.

miNNa PeLtoLa

Jutun lainaukset löytyvät verkkosi-
vustolta www.naimisiin.info.

h aukiputaan seurakuntakeskuksen ja kirkon 
ympäristön kunnostussuunnitelmasta saatu 
Museoviraston lausunto aiotaan ottaa huo-

mioon alueen jatkosuunnittelussa.
Museoviraston mielestä suunnitelmissa on varat-

tu kirkon ympäristöön liikaa pysäköintipaikkoja, 
mikä rikkoo valtakunnallisesti arvokkaan kulttuu-
riympäristön. 

Kirkkoherra Jaakko Kaltakarin mukaan Hauki-
putaalla sovitellaan seurakunnan ja Museoviraston 
vastakkaisia näkemyksiä.

– Pyysimme lausuntoa ennen kuin ryhdymme 
mihinkään toimenpiteisiin. Nyt menemme rauhas-
sa eteenpäin ja teemme kestävän ratkaisun. Kirkon 

museoviraston mielipiteet 
huomioidaan haukiputaalla

kunniaa ja ympäristöä varmasti kunnioitetaan ja 
vahvistetaan.

Kaltakarin mukaan molemmat osapuolet joutuvat 
tulemaan toisiaan vastaan. Seurakunta on valmis 
vähentämään autopaikkoja.

– Pyrimme vaalimaan historiallisesti arvokasta 
ympäristöä, mutta pysäköintipaikatkin pitää jär-
jestää siten, että niitä on kohtuullisesti. Kirkossa 
ja seurakuntakeskuksessa saattaa olla esimerkiksi 
häitä ja muita tilaisuuksia samaan aikaan, jolloin 
autopaikkojen tarve on valtava. Todellisuuden pitäisi 
kohdata nämä tarpeet, Kaltakari muistuttaa.

Museoviraston lausunnon allekirjoittanut yli-
intendentti Mikko Härö sanoo ymmärtävänsä 

Haukiputaan seurakunnan toiveet autopaikkojen 
määrästä.

– Kun suunnitelmat tulivat meille, pysäköintipai-
kat näyttivät saartavan kirkon ympäristön. Pidim-
me aiheellisena tehdä tiukat arviot, mutta varmaan 
tulemme asiassa jonkin verran vastaan.

– Tietääkseni nyt on saatu sovittua, että meidän, 
seurakunnan ja muiden toimijoiden edustajat ta-
paisivat paikan päällä. Sellaista katselmusta ei vielä 
ole ollut. En ole aivan varma, koska itse en ole sinne 
lähdössä, yli-intendentti Mikko Härö kertoo.

jaNNe KaNKaaLa
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Kirkossa on aina juhlallinen tunnelma.
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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.

Oulujoen kirkossa: Su 14.1. 
klo 10 messu, toimittaa Paavo 
Moilanen, saarnaa Pentti Kor-
tesluoma, kanttorina Annukka 
Palola.
To 18.1. klo 12 eläkeläiskerhojen 
viikkomessu, toimittaa Antti 
Leskelä, saarnaa Paavo Moila-
nen, kanttorina Lauri Nurkkala. 
Kirkkokahvit Myllyojan seura-
kuntatalolla. Ks. linja-autoreitit 
Seniorit-otsikon alta.
Pikkaralan koululla su 14.1. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Pentti Kortesluoma.
Huonesuon seurakuntakodis-
sa su 14.1. klo 12 sanajuma-
lanpalvelus, toimittaa Paavo 
Moilanen. Kirkkokahvit.
Ylikiimingin kirkossa su 14.1. 
klo 10 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Olavi Isokoski.

Oulun tuomiokirkossa su 
14.1. klo 10 messu, toimittaa 
Martti Pennanen, saarnaa Timo 
Junkkaala, avustaa Juha Valp-
pu, kanttorina Raimo Paaso, 
urkurina Maija Tynkkynen. 
Kolehti Kristilliselle kasvatus-
työlle Oulun hiippakunnassa. 
Radio Dei.
Intiön seurakuntakodissa su 
14.1. klo 12 messu, toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, kant-
torina Hanna Savela.

Kastellin kirkossa su 14.1. klo 
10 messu, toimittaa Satu Saa-
rinen, avustaa Petri Satomaa, 
kanttorina Juha Soranta. Ko-
lehti kristilliselle kasvatustyölle 
Oulun hiippakunnassa.
Pyhän Andreaan kirkossa su 
14.1. klo 12 messu, toimittaa Ju-
hani Lavanko, saarnaa Kimmo 
Kieksi, avustavat Petri Satomaa, 
Mervi Keskinen, kanttorina 
Ilkka Järviö. Messun yhteydessä 
toimistosihteeri Merja Hyväri-
sen, diakoniaviranhaltijoiden 
Heidi Karvosen ja Asta Leino-
sen, seurakuntapastori Kimmo 
Kieksin, nuorisotyönohjaaja 
Riina Moilasen ja lastenohjaa-
ja Hanna Partasen tehtävään 
siunaaminen. Toimittaa Juhani 
Lavanko. Juhlakahvit.

Tuiran kirkossa: La 13.1. klo 18 
gospelmessu, toimittaa Nanna 
Helaakoski, avustaa Terhi-Liisa 
Sutinen. Kolehti Leena Pasasen 
nimikkolähettityölle Ilembulan 
lastensairaalassa.
Su 14.1. klo 10 messu, toimittaa 
Stiven Naatus, avustaa Pasi Ku-
rikka, kanttorina Heikki Jämsä. 
Kolehti kristilliselle kasvatus-
työlle Oulun hiippakunnassa.
Su 14.1. klo 18 messu, liturgia 
Lauri Kujala, puhe teol. yo 
Erja Järvi, kanttorina Tommi 
Hekkala. Kolehti nimikkolähet-
tityölle Suomen Lähetysseuran 
kautta.
Ke 17.1. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Riitta Louhelainen, 
kanttorina Marjo Irjala. Kolehti 
nimikkolähettityölle Evanke-
liumiyhdistyksen kautta.

Pyhän Luukkaan kappelissa: 
Su 14.1. klo 10 messu, toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa teol.yo Erja 
Järvi, kanttorina Jukka Jaakko-
la. Kolehti ks. Tuira klo 10.
Su 14.1. klo 16 englanninkieli-
nen jumalanpalvelus, toimittaa 
Patrick Dickson, kolehti kan-
sainväliselle työlle.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
14.1. klo 12 messu, liturgia 
Hannu Ojalehto, saarna Helena 
Paalanne, avustaa Riikka Hon-
kavaara, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Kolehti ks. Tuira klo 
10. Seurakuntavaaleissa valit-
tujen luottamushenkilöiden 
tehtävään siunaaminen.
Pateniemen kirkossa su 14.1. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Juha Huhtala, kant-
torina Jukka Jaakkola. Kolehti 
ks. Tuira klo 10.

Maikkulan kappelissa su 14.1. 
klo 12 messu, toimittaa Esa 
Nevala, avustaa Virpi Sillanpää-
Posio, kanttorina Juha Soranta. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Kaukovainion kappelissa: Su 
14.1. klo 12 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Satu Saarinen, 
kanttorina Riitta Piippo. Koleh-
ti ks. Kastelli.
Su 14.1. klo 18 arabiankielinen 
jumalanpalvelus. 

hartauselämä
oulun tuomioKirKKoseura-
Kunta

Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 11.1. klo 18.30, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Eläkepapit ja puolisot to 11.1. 
klo 13, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Sana Elää -Raamattu- ja ru-
kousilta pe 12.1. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 13.1. klo 10, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Mukana Keijo Nissilä.
Raamattuopiston talvipäivät 
13.-14.1. alkaen la klo 13, Kes-
kustan seurakuntatalo.
Opettajien raamattupiiri ti 
16.1. klo 18, Oulun tuomiokir-
kon krypta. 
Aamurukous ke 17.1. klo 8.30, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Päiväseurat ke 17.1. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo.
Lähetyspiiri ke 17.1. klo 14, 
tuomiokirkon krypta. 
Kristillinen miestenpiiri ke 
17.1. klo 18, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Seurat ke 17.1. klo 18, Oulun 
tuomiokirkon krypta. Pekka 
Välitalo.
Raamattupiiri to 18.1. klo 
14, Keskustan seurakuntatalo. 
Markuksen evankeliumi 1. lu-
ku, Anna-Mari Heikkinen.

Karjasillan seuraKunta

Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 11.1. klo 18.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Raamattupiirit:

Ti 16.1. klo 12, Kastellin kirk-
ko. 
Ke 17.1. klo 19, Kaukovainion 
kappeli. Miesten raamattu-
piiri. 
To 18.1. klo 18, Kastellin 
kirkko. 
To 18.1. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
To 18.1. klo 18.30, Pyhän An-
dreaan kirkko.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 18.1. klo 19, Kastellin 
kirkko. Stiven Naatus ja Heikki 
Tiirola.

tuiran seuraKunta

Naisten raamis to 11.1. klo 18, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Lue-
taan Matteuksen evankeliumia 
ja rukoillaan.
Miestenpiiri ti 16.1. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustaa piispa 
Olavi Rimpiläinen.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 12.1. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Raamattupiiri to 18.1. klo 
15, Pyhän Tuomaan kirkko, 
Ystävänkamari. Mukana Pasi 
Kurikka.

oulujoen seuraKunta

Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 12.1. klo 18.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Raamattupiiri ma 15.1. klo 18, 
Ystävän kammari. 

musiikki ja kulttuuri
Karjasillan seuraKunta

Kirjallisuuspiiri ke 24.1. klo 
18–20, Kaukovainion kappeli. 

Ujuta itsesi supertähdeksi 
tähtien joukkoon, maalaa taulu 
josta Da Vincikin olisi ihmeis-
sään, ole tutkimusmatkailija, 
kokija, näkijä ja lukija. Päästä 
mielikuvitus valloilleen. Oletko 
valmis uusiin maisemiin, uudet 
maailmat odottavat sinua. 
Lukeminen on hyvä harrastus 
yksin ja yhdessä. Karjasillan 
seurakunnan kirjallisuuspiirin 
viidennen ja samalla viimeisen 
lukuvuoden kevätlukukausi al-
kaa mallikkaalla tavalla.Vai mi-
tä sanot näistä: John Vikström 
ja Jörn Donner sekä Nunna 
Kristoduli ja Suvi-Anne Siimes. 
Tavataan Kaukovainion kappe-
lilla, Ystävänkamarissa!
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.

Diakonia
Karjasillan seuraKunta

Ystävän kammari ti 16.1. 
klo 12–13.30, Kaukovainion 
kappeli. 
Diakoniapiirit:
Ma 15.1. klo 12–13.30, Kauko-
vainion kappeli. 
Ke 17.1. klo 15–16.15, Maik-
kulan kappeli. 

tuiran seuraKunta

Työttömien aamukahvit ti 
16.1. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Juttutupa ti 16.1. klo 11, Kos-

kelan seurakuntakoti. 
Diakonian avustustyön puhe-
linajanvaraus alkaa pe 19.1. klo 
9-11, p. 5314616. 

Yhteinen seuraKuntapalvelu

KEHITYSVAMMAISET
Varttuneiden kehitysvam-
maisten porinapiiri ti 16.1. 
klo 13.15–14.15, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Keskustelukerho ti 16.1. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo.
NÄKÖVAMMAISET:
Raamattu-ja keskustelupiiri to 
18.1. klo 13–14.30, Öbergin talo. 
Diakoniakeskuksen alakerran 
ryhmätilassa.
PÄIHDETYÖ
Päihdetyön naistenryhmä pe 
12.1. klo 13, Öbergin talo.
Päihdetyön raamattupiiri ti 
16.1. klo 13, Diakoniakeskus.

Lähetys
Lähetyssoppi to 18.1. klo 
10–14, Keskustan seurakunta-
talo, alasali. 

Karjasillan seuraKunta

Kaukovainion lähetyspiiri 
ti 16.1. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. Hiippakunnan lähe-
tyssihteeri Matti Laurila kertoo 
Suomen Lähetysseuran työstä 
eri maissa.

oulujoen seuraKunta

Lähetys- ja raamattupiiri ma 
15.1. klo 18.30–21, Oulujoen 
kirkko, sakasti. 

Lapset ja  
lapsiperheet
oulun tuomioKirKKoseura-
Kunta

Päiväkerho ma 15.1. klo 12–15, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 17.1. klo 10–
11.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. 

Karjasillan seuraKunta

Päiväkerhot ma 15.1.: 
klo 9–11 Maikkulan kappeli, 
Pyhän Andreaan kirkko, Kas-
tellin kirkko.
klo 12–14 Pyhän Andreaan 
kirkko.
klo 12.30–14.30 Kaakkurin 
toimintakeskus.
Päiväkerhot ti 16.1.:
klo 9–11 Pyhän Andreaan 
kirkko, Kaukovainion kappeli, 
Maikkulan kappeli. 
klo 12–14 Pyhän Andreaan 
kirkko.
klo 12.30–14.30 Kaakkurin 
toimintakeskus. 
Vapaita kerhopaikkoja voi 
kysyä ohjaajilta:
Pyhän Andreaan kirkko, Hanna 
Partanen p. (08) 554 0964
Kaakkurin toimintakeskus ja 
Kaukovainion kappeli, Riitta 
Leppäluoto p. (08) 554 2212
Kastellin kirkko, Auli Kipinä 
ja Heidi Viitakangas p. (08) 
374 890
Maikkulan kappeli, ma klo 9-11 
kerho: Ritva Puska p. (08) 557 
2039, ti klo 9-11 kerho: Kati 
Moilanen ja Heidi Viitakangas 
p. (08) 557 2039.

tuiran seuraKunta

Pyhäkoulut su 14.1. klo 12, 
Rajakylän seurakuntakoti, 
Pateniemen kirkko, Niittyaro 
Purjehtijantie 4 ja Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Kansainvälinen pyhäkoulu su 
14.1. klo 15, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Perhekerhot ke 17.1. klo 9.30, 
Koskelan seurakuntakoti, 
Kuivasjärven seurakuntakoti, 
Toppilan monipalvelukeskus, 
Pateniemen kirkko, Rajakylän 
seurakuntakoti ja Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Luukkaan perhekerho to 18.1. 
klo 9.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 

oulujoen seuraKunta

Perheiden pikkukirkko ja py-
häkoulujen aloitus su 14.1. klo 
14, Myllyojan seurakuntatalo. 
Riitta Kentala, Annukka Palola 
ja Antti Leskelä.
Talvikankaan perhekahvila 
ti 16.1. klo 9.30, Talvikankaan 
monitoimitalo, nuorisotila. 
Perhekerho ke 17.1. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti, Hintan väliaikaistilat ja 
Saarelan seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 17.1. klo 9.30, 
Myllyojan seurakuntatalo, 
Sanginsuun seurakuntakoti ja 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Ylikiiminki
Perhekerho to 18.1. klo 10 
Vanha Pappila.
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kappeli. 
Karjasillan kirkkokuoron 
harjoitukset ke 17.1. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. Terve-
tuloa, myös uudet laulajat!
Pyhän Andreaan lapsikuoron 
harjoitukset to 18.1. klo 16–17, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Maikkulan tenavakuoron 
harjoitukset to 18.1. klo 16.30–
17.15, Maikkulan kappeli. 
Maikkulan lapsikuoron har-
joitukset to 18.1. klo 17.30–
18.15, Maikkulan kappeli. 

tuiran seuraKunta

Naiskuoron harjoitus ma 15.1. 
klo 18.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko.

oulujoen seuraKunta

Lapsikuoroharjoitukset ma 
15.1. klo 17.15, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Kirkkokuoroharjoitukset ke 
17.1. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo. 

muut menot
Edessäsi kokonaisena to 11.1. 
klo 18.30–20, Kastellin kirkko, 
Pappilan kammari. 
Puuhakerho ma 15.1. ja ke 
17.1. klo 9, Intiö, hautausmaan 
huoltorakennus. Tehdään 
puutöitä.
Naisten ilta ma 15.1. klo 18–20, 
Öbergin talo. Yhdessäoloa, 
saunomista ja iltahartaus.
Fransupiiri ti 16.1. klo 14, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Ohjaajana Terttu Hietala.
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. 22.1. ruokailua var-
ten p. 3161 340. Kaikki vapaa-
ehtoistoimijat mukaan!
PARISUHDE
Iltapäivä parisuhteelle. Aihee-
na vanhemmuus su 21.1. klo 
16–19, Heinätorin seurakun-
tatalo. Jaetaan kokemuksia, 
etsitään voimavaroja riittävän 
hyvään vanhemmuuteen. Il-
moittautuminen lastenhoidon 
ja tarjoilun järjestämisen vuok-
si 16.1. mennessä  p. 3161 340 
tai johanna.kerola@evl.fi.

varhaisnuoret
oulun tuomioKirKKoseura-
Kunta

Puuhakerho 1.–3. -luokkalaisil-
le tytöille ja pojille maanantaisin 
klo 18–19, Makasiininkatu ker-
hohuone. Kerhonohjaajat Satu 
ja Leena askartelevat, leikkivät 
sekä kertovat tarinoita yhdessä 
vanhojen ja uusien kerholaisten 
kanssa. Kerho on ilmainen.
Keramiikkakerho 3.–6. -luok-
kalaisille tytöille ja pojille 
tiistaisin klo 16–18, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Kerhossa 
tehdään, Manjan opastuksella 
punasavesta koriste- ja käyt-
töesineitä. Kerho on ilmainen. 

Karjasillan seuraKunta

Kokkikerho 3.–6. -luokkalaisil-
le tytöille ja pojille maanantaisin 
klo 18–19.30, Pyhän Andreaan 
kirkko.
Puuhakerho 1.–6. -luokkalai-
sille tytöille ja pojille maanan-
taisin klo 18–19, Maikkulan 
kappeli, päiväkerhotila. Lisä-
tietoja vs. nuorisotyönohjaaja 
p. 040 730 4118.
Kokkikerho 1.–6. -luokkalai-
sille tytöille ja pojille keskiviik-
koisin klo 17.30–19, Kastellin 
kirkko, alakerta, sisäänkäynti 
kirkon takaa. Lisätietoja nuo-
risotyönohjaaja Katja Ylitalo 
p. 040 831 5932.
Sählykerho 1.–6. -luokkalaisille 
torstaisin klo 16.30–17.30, Sa-
rasuon koulu. 
Sählykerho 1.–6. -luokkalaisille 
torstaisin klo 17.30–18.30, Lin-
tulammen koulu. 
Askartelukerho 1.–6. -luok-
kalaisille ke 10.1. klo 17.30–19, 
Kaukovainion seurakuntatalo.
Toiminta- ja kokkikerho 1.–6. 
-luokkalaisille tiistaisin klo 
17–18.30, Kastellin kirkko.

tuiran seuraKunta

Tyttö- ja poikakerho tiistaisin 
klo 18–19, Koskelan seura-
kuntakoti. 
Tyttö- ja poikakerho tiistaisin  
klo 18–19.30, Niittyaron seu-
rakuntakoti. 
Pienoisjunaratakerho tytöille 
tiistaisin  klo 18–19.15, Pate-
niemen kirkko.  
Pienoisjunaratakerho pojille 
keskiviikkoisin klo 16–17, Pa-
teniemen kirkko. 
Tyttö- ja poikakerho keskiviik-
koisin klo 17–18, Pateniemen 
kirkko. 
Tyttö- ja poikakerho keskiviik-
koisin klo 17–18, Tuiran koulun 
yläkerrassa. 
Puuhakerho keskiviikkoisin 
klo 17.30–18.30, Koskelan 
seurakuntakoti. 
Puuhakerho to 11.1. klo 17–18, 
Kuivasjärven seurakuntakoti. 
Tyttö- ja poikakerho to 11.1. 
klo 17–18, Rajakylän seura-
kuntakoti.
Tyttö- ja poikakerho torstaisin 
klo 18–19, Pyhän Tuomaan 
kirkko.
Varhaisnuorten raamattuker-
ho to 18.1. klo 18, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 

Kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/ta-
pahtumakalenteri. 
Lisätietoja saat seurakuntien 
nuorisotyönohjaajilta. 

Nuoret
Nuortenilta ÜberÖberg ke 
17.1. klo 18–20, Öbergin talo. 

Lupaukset mitä meille on 
luvattu. Mitä itse lupaan ja 
kenelle? 

Karjasillan seuraKunta

Nuorten taivasklubi pe 26.1. 
klo 19–23.30, Kastellin kirk-
ko. 
Nuortenilta to 18.1. klo 18, 
Kastellin kirkko.

tuiran seuraKunta

Nuorten raamattupiiri pe 
12.1. klo 19, Kuivasjärven seu-
rakuntakoti. 
Isoskoulutus su 14.1. klo 15, 
Tuiran kirkko ja Pateniemen 
kirkko. 

opiskelijat ja  
nuoret aikuiset
OPKOn ilta la 13.1. klo 19, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Usko tai älä. SRO:n talvipäivien 
ilta, Timo Junkkaala ja Tommi 
Kalenius.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 15.1. klo 
18.30, Lähetyskoti, Torikatu 
9A 32. Vanhan testamentin 
löydökset; Antti Leinonen.
Bibliodraamaryhmä ti 16.1. 
klo 18, Öbergin talo. Biblio-
draama on Raamatun tutki-
mista ryhmässä draamallisin 
menetelmin. Siinä vastakkain 
on Raamatun sanoma ja oma/
ryhmän elämä. Käsittelemme 
Joh. 15:1-17. Ryhmään kuulu-
minen edellyttää sitoutumista. 
Ryhmä kokoontuu tiistaisin 
16.1., 23.1., 30.1., 6.2., 13.2. 
ja 20.2. klo 18-21. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset p. 040 
5747129 / Ulla Säilä, hän toimii 
myös ohjaajana.
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 17.1. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Hannu Kip-
po: Kysymyksiisi vastauksia. 
(Huom: jäsenkokous klo 17.)
Rauhan Sanan ilta to 18.1. klo 
19, Koulukatu 10C. 
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 ka-
vereiden kanssa. Vapaa pääsy, 
tarjoilun järjestämisen vuoksi 
toivotaan ennakkoilmoittautu-
mista www.oulunseurakunnat.
fi/virtaa.

Seniorit
oulun tuomioKirKKoseura-
Kunta

Eläkeläiskerhojen kevätkau-
den avaus to 18.1. klo 13, Oulun 
tuomiokirkko. Mukana Juha 
Valppu ja diakoniatyöntekijät.

Karjasillan seuraKunta

Eläkeläisten kerho ma 15.1. klo 
12.30–14, Maikkulan kappeli. 
Seurakuntakerho ma 15.1. klo 
13.30–15, Caritas-koti. 
Vanhuslinja ke 17.1. klo 9–11. 
p. 040 574 7157. Vanhuksille 
suunnattu puhelinpäivystys.
Eläkeläisten kerho to 18.1. 
klo 12–14, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 18.1. klo 
13, Kastellin kirkko.

tuiran seuraKunta

Senioreiden laulupiiri to 18.1. 
klo 12.30, Tuiran kirkko.
Eläkeläisten seurat to 18.1. klo 
13, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Puhe pastori Pasi Kurikka ja 
pastori Riitta Louhelainen. 
Ilmainen kuljetus. Linja-au-
toreitti: klo 11.50 Hiidentien 
pysäkki (ajaa Järvitietä); klo 
11.55 Alppilan pysäkki; klo 
12.00 Tuiran kirkko; klo 12.05 
Mäntykoti; klo 12.10 Kangas-
tien palvelukeskus; klo 12.15 
Koskelan palvelukeskus; klo 
12.20 Koskelan seurakun-

takodin pysäkki; klo 12.25 
Rajakylän seurakuntakoti; klo 
12.30 Palokan palvelukeskus; 
klo 12.35 Pateniemen kirkko; 
klo 12.40 Teron pysäkki-Raito-
tie-Kaitoväylä; klo 12.50 Pyhän 
Luukkaan kappeli. Paluu n. 
klo 14.30.
Seurakuntakerho ti 23.1. klo 
13, Tuiran kirkko. Seuraavat 
kokoontumiset: ti 23.1., ti 6.2., 
ti 20.2., ti 20.3., ti 10.4., ti 17.4. 
ja ti 8.5. Kerhossa mukana 
diakoniatyöntekijä Aino-Liisa 
Ilkko. Ota ilmoitus talteen!

oulujoen seuraKunta

Porinapiiri ma 15.1. klo 11, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
15.1. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Eläkeläiskerhot aloittavat 
kevätkauden yhteisellä viikko-
messulla to 18.1. klo 12. 
Linja-autoreitit, auto 1: Vaa-
lantie-Sanginjoen tienhaara klo 
10.45; Lapinkangas, vanha Ari-
na klo 11; Laukan sillan kautta 
- Pikkaraisen kylä klo 11.20; 
vanhaa tietä Madekoskelle klo 
11.30; Sanginsuun sillan kautta  
- Vaalantie - Yrjö Saarelan tie  
- Sangintie - Oulujoen kirkko 
klo 11.45. 
Auto 2: Saviharju klo 10.50; 
Ylikiimingintie - Kalakaveri 
klo 11; Korvenkylä - Johdintie 
- Kaapelitie - Konetie  - Tapsitie 
- Liitintie - Parkkisenkankaan-
tie - Vaalantie  - Kuusamontie 
- Hintantie - Nokkalanmänni-
kön pysäkki klo 11.20; Hintantie 
- Lindvallin mutka - Sangintie 
- Myllyojan seurakuntatalo klo 
11.30; Vaalantie - Puntarikan-
kaantie - Oulujoen kirkko klo 
11.40. Paluukuljetus kirkkokah-
vien jälkeen n. klo 13.30.

Leirit ja retket
+- 40 = Keskellä elämää 9.–
11.2., Lapiosalmen eräleirikes-
kus. Leiri nelikymppisille yksin, 
kaksin tai lasten kanssa. Tarpeen 
mukaan lapsille järjestetään 
osaksi aikaa omaa ohjelmaa. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
Oulun hiippakunnan lähetys-
toimistoon p. 535 8522, oulu.
sls@mission.fi. Täysihoitohinta 
aikuiselta 70-100 e majoituksis-
ta riippuen.
Nuorten leiri Lortti 3.–6.3., 
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 ohjel-
ma). Ilm. viim. 9.2. p. 3161340. 
Lisätietoja nuorisotyönohjaajat 
Riina Moilanen p. 050 4334102, 
Tuulikki Ståhlberg p. 040 
5747082 ja Anssi Putila p. 050 
3408982.

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 vetäjältä 
diakoniatyöntekijä Mirva Kui-
kalta p. 040 5747 091 arkisin klo 
9-15 tai sähköpostilla mirva.
kuikka@evl.fi.

Kuorot ja  
yhdistykset
Karjasillan seuraKunta

Oulun seudun virsikuoro ma 
15.1. klo 18.30, Kaukovainion 

Kansainvälisyys
English Service su 14.1. 
klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Arabiankielinen juma-
lanpalvelus su 14.1. klo 18, 
Kaukovainion kappeli.

Tuomiokirkkoseurakunta:  
Juha Petteri Alajuuma ja Eliisa 
Mirjami Kujala, Tomi Kaler-
vo Heilimo ja Mari Susanna 
Puroila.
Karjasilta: Jorma Olavi Torkkeli 
ja Pirkko Kaarina Kurola, Eino 
Arvid Hyry ja Satu Kaarina 
Karhumaa, Ismo Aarne Kos-
kinen ja Elina Anneli Jaakkola, 
Antti Heikki Lehtonen ja Hanna 
Leena Ollila, Juha Väinö Olavi 
Niemelä ja Mari Hannele Juttu-
la, Henri Tapani Puska ja Anne 
Hannele Romppainen.
Tuira:  Rauno Antero Eskelinen 
ja Aikku Seppänen, Lassi Ilmari 
Heikkilä ja Eeva-Liisa Rantala, 
Henri Samuel Keskikallio ja 
Hanna-Maija Kirstinä, Riku 
Teemu Luoto ja Kaisa Maria 
Märsy,  Juho-Esko Eemeli Perälä 
ja Johanna Maria Panula.
Oulujoki: Teemu Lauri Kontio 
ja Mea Jenita Helander. 

Tuomiokirkkoseurakunta: Ju-
lius Cain Johannes Jakkula, Dan 
Anton Benjamin Kropsu, Sakari 
Elias Taanila, Minja Matilda 
Voutilainen, Fanni Ilona Juntu-
nen, Ossi Iivari Satomaa. 
Karjasilta: Miiu Angelika Ala-
kopsa, Christian Arthur Ben-
jamin Grönroos, Emilia Aino 
Inkeri Huotari, Iida Sofia Kerä-
nen, Joakim Vilho Aukusti Ala-
salmi, Nelli Josefiina Ilmonen, 
Olavi Harri Hermanni Karhu, 
Antti Johannes Koskinen, Juho 
Matias Rahikkala, Niilo Olavi 
Salovaara, Emilia Vaali, Karolii-
na Mirjam Tuulia Vihelä, Aapeli 
Emil Ryhänen. 
Tuira: Felix Oliver Byman, 
Matias Eeli-Aukusti Hanhela, 
Elja Aukusti Holmi, Rasmus 
Matti Viljami Kajula, Asla Sakari 
Koivumaa, Sanni Emilia Latva-
Rasku, Elia Frans Mikael Lehto, 
Jimi Henri Mikael Määttä, Juu-
so Jooa Joonatan Määttä, Denis 

Tuomiokirkko: Katri Hilkka 
Markkanen s. Pulli 87 v, Ester 
Hellevi Hjelmman s. Salokangas 
100 v, Mikko Johannes Myller 
28 v, Juha-Matti Piironen 22 v.
Karjasilta: Vieno Vilhelmiina 
Virkkunen s Säkkinen 81 v, Sally 
Matilda Raitimo s. Ruonaniemi 
90 v, Pentti Juhani Lang 60 
v, Ellida Valentina Järvelin s. 
Kursu 84 v,  Reijo Eugen Perälä 
68 v, Niilo Henrikki Markuksela 
86 v, Martti Johannes Ulander 
85 v, Markku Esko Henrikki 
Hamari 57 v, Marja-Liisa Veik-
kolainen s. Niemi 64 v, Jouni 
Matias Marjamaa 49 v, Irma 
Irene Spårman s. Anttila 81 v, 
Erkki Johannes Reinikainen 
87 v, Else Maija Näppä s. Koski 
75 v, Eelis Johannes Teräväinen 
83 v, Anna Liisa Peisa s. Taavetti 
87 v, Aili Kaarina Lauttamus s. 
Kuusela 94 v.
Tuira: Raimo Uolevi Viitala 70 
v, Pauli Alarik Koivupuro 80 v, 
Milja Terttu Kärki s. Marjala 80 
v, Eemil Jaakko Henrik Petäjä-
kangas 73 v, Vieno Kirsti Annik-
ki Huotari s. Huotari 66 v, Toimi 
Tuomas Eevert Oikarinen 82 v, 
Kimmo Juhani Rantakari 21 v, 
Jaana Kristiina Koskela 25 v, Elsa 
Meta Elisabeth Lähteenkorva s. 
Halttunen 73 v.
Oulujoki: Samuli Ahonen 80 
v, Rauha Kyllikki Saarilampi s. 
Karjalainen 68 v.

Kristittyjen  
ykseyden  

rukousviikon  
ekumeeninen 

jumalanpalvelus

su 21.1. klo 18
tuomiokirkossa

Jumalanpalveluksessa 
saarnaa pastori Mi-
ka Forsman Oulun 
adventtiseurakunnas-
ta. Järjestäjinä ovat 
adventtiseurakunta, 
ev.-lut. seurakunnat, 
helluntaiseurakunta, 
katolinen seurakunta, 
ortodoksinen seura-
kunta, NNKY ja pe-
lastusarmeija. Juma-
lanpalveluksen jälkeen 
kirkkokahvit keskustan 
seurakuntatalon alasa-
lissa, Isokatu 17.

Timonen, Johan Aleksanteri 
Vierimaa, Sonja Helene Aurora 
Ylijukuri, Jan Anton Carlson, 
Anton Jeremias Holma, Aapo 
Artturi Keskitapio, Dora Bafrin 
Aleksandra Koivula, Jere Eerik 
Johannes Mensonen, Sampo 
Juhani Miettunen, Nea Johanna 
Rainsuo, Elisa Iiris Aleksandra 
Rousu, Miro Peetu Matias 
Salonurmi, Joonas Juhani 
Toljamo.
Oulujoki: Aino Eeva Maria 
Keränen, Mico Samuli Knuuti-
nen, Jesse Juhani Leskelä, Erkka 
Aarne Daniel Nevasaari, Totte 
Eemeli Pakarinen, Markus Ola-
vi Runtti, Katariina Elisabeth 
Siltakoski, Silja Sofia Veijola, 
Eeli Onni Ahonen, Melina Elli 
Nora Balabanis, Inka Helena 
Karvonen, Pietari Johannes 
Korpierkki, Elmo Akseli Okko-
nen, Iida Marjatta Orell, Robin 
Milo Iisakki Kangaskorte.

Tuiran seurakunnassa 
aloittaa kaksi senioreille 

tarkoitettua laulupiiriä, toi-
nen Tuiran kirkossa, Myllytie 
5, ja toinen Pyhän Tuomaan 
kirkossa, Mielikintie 3. Lau-
lupiirit kokoontuvat kerran 
kuukaudessa kumpainenkin. 
Tuiran kirkossa laulupiiri on 
ensimmäisen kerran torstai-
na 18.1. klo 12.30 ja Pyhän 
Tuomaan kirkossa keskiviik-
kona 24.1. klo 12.30.

Laulupiirien musiikiksi on 
ajateltu virsiä, messusävelmis-
töä ja vanhoja koululauluja. 
Piirien ohjelmaan kuuluu 
laulamisen lisäksi olennaisena 
kahvittelu. Laulupiirien toi-
seksi vetäjäksi ryhtyvä Tuiran 
seurakunnan kanttori Jukka 
Jaakkola on vetänyt vastaavaa 
ryhmää Pudasjärvellä kym-

Senioreille oma 
laulupiiri

menen vuoden ajan, ja siellä 
osa väestä on tullut paikalle 
jo puoli tuntia ennen laula-
misen alkua, jotta he voivat 
kahvittelun lomassa vaihtaa 
rauhassa kuulumisia. Pudas-
järvellä laulupiiri on ollut 
erittäin suosittu, vakituisia 
kävijöitä on ollut nelisen-
kymmentä.

Laulupiirien toinen vetä-
jä on Tuiran seurakunnan 
diakoniatyöntekijä Paula 
Kyllönen.

Laulupiirien tarkoituksena 
on koota ihmiset yhdessä lau-
lamaan, mutta mukaan voi 
tulla vaikkei laulattaisikaan. 
Ihmisten tapaaminen on Tui-
ran seurakunnan kanttorin 
Jukka Jaakkolan mukaan 
kuitenkin yhtä tärkeää kuin 
laulaminen.
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Su 14.1. klo 10 messu tuomiokirkosta, toimit-
taa Martti Pennanen, saarnaa Timo Junkkaala, 
avustaa Juha Valppu, kanttorina Raimo Paaso, 
urkurina Maija Tynkkynen.
Su 14.1. klo 11.25 Lasten radiopyhäkoulussa lä-
hetyssihteeri Raija Korhonen kertoo lähetystyö-
aiheisen tarinan.

Toivon iltapäivä ma-pe klo 14-17:
Ke 17.1. klo 15.45 Naisen allakka; ajatuksia naisen elämästä ja maa-
ilmanmenosta. 
To 18.1. klo 15.45 Kasvun paikka; kipukohtia lasten kasvatuksessa. 
Sallinko napapaidat? Toimittaa Marja Blomster. 

Su 14.1. klo 9.45 Lasten radiopyhäkoulussa lä-
hetyssihteeri Raija Korhonen kertoo lähetystyö-
aiheisen tarinan.
Su 14.1. klo 10 messu Kemin kirkosta. 

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

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

Intiössä sijaitsevan Oulun hau-
tausmaan uudet arkkuhauta-

paikat loppuvat tammikuun aika-
na. Hautausmaalla on jäljellä enää 
uurnahautoja, veteraaneille tarkoi-
tettuja arkkuhautoja sekä jo aikai-
semmin lunastettuja perhe- ja su-
kuhautoja.

Uusien arkkuhautapaikkojen 
loputtua niiden oululaisten, joilla 
ei ole valmiiksi lunastettua arkku-
hautapaikkaa, on tehtävä valinta 
muiden olemassa olevien vaihtoeh-
tojen välillä. Mikäli vainaja halutaan 
haudata Oulun hautausmaalle, on 
uurnahautaus mahdollista. Arkku-
hautaus uusiin hautapaikkoihin on 
mahdollista sekä Oulujoen hauta-
usmaalla että Ylikiimingissä.

Arkkuhautaukset eivät tulevai-
suudessakaan lopu kokonaan. Lähes 
kaksi kolmesta vainajasta (noin 60 
%) haudataan jo olemassa oleviin 
perhe- ja sukuhautoihin.

Jonkin verran arkkuhautoja va-
pautuu vuosittain, kun vanhoja, 

uudet arkkuhautapaikat 
loppuvat oulun hautausmaalta

hallinnaltaan päättyneitä hautoja 
otetaan kuulutusten jälkeen uu-
delleen käyttöön. Ensimmäiset 
kuulutushaudat tulevat käyttöön 
syyskuussa 2007 ja seuraavat vuo-
den 2008 loppupuolella.

Ylikiimingissä neljä 
hautuumaata

Oulun seurakuntrayhtymällä on 
Ylikiimingissä hautausmaita neljä: 
kaksi kirkon ympärillä, Kiviharjussa 
(7 kilometriä kirkosta Pudasjärven 
tietä) ja Ylivuottolla (25 kilometriä 
kirkosta Puolangan tietä).

Oulujoen hautausmaalla on run-
saasti tilaa. Hautausmaan laajennus-
osa otettiin käyttöön vuonna 2005. 
Omaisella on mahdollisuus lunastaa 
tarvittaessa kolmekin vierekkäistä 
arkkupaikkaa. Suunniteltu Poikki-
maantien siltayhteys lyhentää tule-
vaisuudessa matkaa hautausmaalle 
Oulujoen eteläpuolelta.

Siunauskappeli vai 
kotikirkko

Yli 80 prosenttia vainajista siuna-
taan Oulun hautausmaan kappe-
leissa: Intiön kappelissa ja Vanhas-
sa kappelissa.

Vainaja voidaan siunata myös 
hänen kotikirkossaan. Oulun ev.-
lut. seurakuntien kirkot ja kappelit 
sopivat kaikki hautajaisten pitämi-
seen. Ainoastaan Oulujoen kirkon 
ja Oulun tuomiokirkon kohdalla 
saattaa siunaustilaisuuksien järjestä-
minen olla rajallista, koska molem-
mat ovat suosittuja hääkirkkoja ja 
etenkin kesälauantaisin varattuja.

Hautaaminen Oulujoen hautaus-
maalle merkitsee sitä, että jatkossa 
hautajaissaattoja näkyy kaupun-
kikuvassa nykyistä enemmän. Ih-
misten toivotaan muistavan, että 
hautajaissaattoon pitää suhtautua 
kunnioittavasti, eikä sitä ole tapana 
katkaista kiilaamalla omalla autolla 
saaton väliin.

Toivontuottajien Jouluradio ohitti tänä vuon-
na pääkaupunkiseudulla kuuden prosentin 

kuunteluosuudellaan useimmat kaupalliset ra-
diokanavat. Vain kaksi kaupallista kanavaa me-
ni pääkaupunkiseudulla kanavaosuudessa Jou-
luradion ohi.

Jopa Ylen valtakunnallisista kanavista yksi jäi 
kanavaosuudessa Jouluradion taakse. Oulun 
seudulla kuunteluosuus oli 3 prosenttia.

Tulokset käyvät ilmi Finnpanelin joulukuussa 
tekemästä kansallisesta radiotutkimusesta. Toi-
vontuottajien Jouluradio soi 3.–26. joulukuuta 
analogisilla kanavilla pääkaupunkiseudun lisäksi 
ensimmäistä kertaa myös Tampereella ja Ou-
lussa, jossa sitä oli mahdollista kuunnella myös 
kaapeliverkon kautta. Netissä kuuntelijoita oli 
peräti 86 maasta.

Jouluradion kuuntelijamäärä analogisilla 
kanavilla kasvoi Tampereen ja Oulun mukaan-
tulon ansiosta viime vuoteen verrattuna lähes 
kaksinkertaiseksi.

Kuuntelijoita tutkimusviikolla Jouluradiolla 
oli 161 000, joista Oulun seudulla asuvia oli noin 
33 000. Tutkimusajankohta osui tänä vuonna 

Sunnuntai-illan messut 
jatkuvat Kempeleessä

Kempeleen Vanhassa kirkossa jatkuvat tänäkin vuonna Et-
tä jaksaisin ensi viikkoon -messut.

Kerran kuussa soi gospel sunnuntai-iltaisin, ja vieraat eri 
elämänalueilta jakavat ajatuksia.

14.1. iltaan saapuu vieraaksi Pentti Waris, joka tuli ai-
koinaan kempeleläisille tutuksi seurakunnan nuorisotyön-
tekijänä. Nykyään hän toimii Suomen Raamattuopiston 
julistustyöntekijänä.

Illan musiikkivieras on Tommi Kalenius, joka on musi-
soinut gospelrintamalla mm. Turvakytkin-yhtyeessä. Klo 
17 alkava ilta päättyy ehtoolliseen.

Että jaksaisin ensi viikkoon -messun tunnusmerkkeinä 
ovat alusta saakka olleet monimuotoinen, akustisesti soi-
tettu ja laulettu gospel sekä yli kirkkokuntarajojen ulottuva 
seurakuntalaisten osallistuminen. 

Illat on suunnattu erityisesti aikuisikäisille - onhan suo-
malainen gospelmusiikkikin tullut aikuiseen ikään. Nuoret 
ja vanhat ovat kuitenkin yhtä lailla tervetulleita.

toimintaa ikääntyville 
Kiimingissä

Kiimingin seurakunta järjestää toimintaa ikääntyville, elä-
keläisille tai pian eläkkeelle jääville. 

Seurakuntakerho kokoontuu joka toinen tiistai klo 13 kir-
konkylällä ja Jäälissä sekä ystäväpiiri kuukauden kolmantena 
torstaina Huttukylässä klo 14. 

Uutena toimintana alkaa kerho Alakylässä kerran kuu-
kaudessa torstaisin klo 12. Siellä voi tavata samassa elämän-
tilanteessa olevia ihmisiä. Kerhosta tehdään myös retkiä ja 
vierailuja. Ensimmäisen kerran seurakuntakerho kokoontuu 
tiistaina 16.1. kirkonkylällä seurakuntakeskuksessa ja 23.1. 
Jäälin seurakuntatalolla. 

Huttukylän ystäväpiiri alkaa 18.1. Huttukylän nuorisoseu-
rantalolla ja Alakylän kerho 25.1. Alakylän nuorisoseuranta-
lolla. Kerhoihin on ilmainen kuljetus kerran kuukaudessa.

Seurakunnalla on myös ystävätoimintaa. Monet yksinäi-
set ihmiset kaipaavat juttuseuraa. Seurakunta järjestää myös 
koulutusta vapaaehtois- ja ystävätoimintaan.

tuomiorovasti Karvosenojan 
muotokuva paljastettiin

Oulun tuomiorovastin Heikki Karvosenojan muotokuvan 
julkistamistilaisuus pidettiin viime keskiviikkona. Teoksen 
on maalannut taiteilija Pia Hentunen.

Heikki Karvosenoja toimi Oulun tuomiokirkkoseurakun-
nan tuomiorovastina vuosina 2000–2006.

Maalaus sijoitetaan Keskustan seurakuntatalon seinälle 
kuuden edellisen tuomiorovastin muotokuvan rinnalle.

Jouluradion aloitusviikolle eli ajankohtaan, 
jonka jälkeen kuuntelu on todennäköisesti li-
sääntynyt joulua lähestyttäessä ja erityisesti 
joulunpyhinä.

Netissäkin Toivontuottajien Jouluradio oli 
iso hitti. Tänä vuonna tavoitettiin peräti 228 
510 nettikuuntelijaa. Keskimääräinen kuunte-
luaika oli netissä 56 minuuttia ja yhtäaikaisia 
kuuntelijoita oli enimmillään 1641. Radiossakin 
saavutettiin hyvä noin 52 minuutin keskimää-
räinen kuunteluaika.

jouluradiosta 
kuuntelijoiden suosikki

Uusi 
sururyhmä

Sururyhmä mahdollistaa 
surun jakamisen samassa 
tilanteessa olevien kanssa. 
Aloitamme uuden suru-
ryhmän Kaukovainion 
kappelilla to 25.1. klo 17. 
Se on tarkoitettu noin 
vuoden sisällä läheisensä 
menettäneille. Vetäjinä 
toimivat pastori Esa Nevala 
ja diakoniatyöntekijä Sirpa 
Kemppainen. 

Ilmoittautumiset 19.1. 
mennessä Sirpa Kemppai-
selle,  p. 040 574 7163.
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o ululainen Päivi Minkkinen 
on innostunut ajatuksesta, 
että uusi naisille tarkoitet-

tu ryhmä nousisi siivilleen ja muo-
dostuisi monille  kiinnostavaksi yh-
dessä olemisen paikaksi.

– Uudelle toiminnalle on tilaus-
ta. Uusi ryhmä on myös vastausta 
yleisille puheille, ettei kirkko tar-
joa ihmisille paljon mitään,  Päivi 
Minkkinen sanoo.

Hän on itse niitä kirkkoon kuulu-
via, jotka ovat viihtyneet ikäänkuin  
seurakuntayhteyden laitamilla, käy-
neet pari kertaa vuodessa kirkos-
sa  ja samalla hakeneet luontevaa 
paikkaansa seurakunnassa.

Idea naisten ehdoilla toimivas-
ta ja heitä lähellä oleviin asioihin  
paneutuvasta ryhmästä sai Päivi 
Minkkisen ryhtymään Satu Saa-
risen aisapariksi kutsumaan ryh-
mää koolle.

Kokonaisena

“Edessäsi kokonaisena” luonnehtii 
ryhmää ainakin kahdella tavalla.

mikä naista liikuttaa?
– Nainen elää naisen kehossa. 

Sen seikan hän kohtaa eri tavoin eri 
ikäisenä. Kokonaiseen naiseuteen 
ja kokonaiseen ihmisyyteen liittyy 
pelkoja ja riemuja, syvältä kosketta-
via ja hauskan keveitä asioita.

– Ihmiset kyllä tietävät, mitkä asiat 
heitä puhuttavat elämän eri koh-
dissa. Kaikki aiheet ovat sallittuja, 
Päivi Minkkinen rohkaisee.

Hän kaipaa ääneen lausuttuja 
ajatuksia, toiveita ja kysymyksiä  
avaukseksi ja lähtökohdaksi ryhmän 
toiminnalle. Niihin paneudutaan 
koolla oltaessa.

juuria, ääniä

Yksi aihe, jota monet ihmiset Päivi 
Minkkisen arvelun mukaan  pohti-
vat, on kirkkoon kuuluminen, siitä 
eroaminen tai vaikkapa  ortodoksi-
kirkkoon liittyminen sen lämmin-
henkisen maineen vuoksi.

– Erityisesti keski-iässä ihmi-
nen katselee taaksepäin ja miettii  
juuriaan, kuuntelee ääniä, jotka 
hänen elämässään ovat puhuneet. 

Päivi minkkinen korostaa, että ryhmässä kaikki ovat naisia, eivät  työrooliensa edustajia.

Yksi  ääni on varmasti kirkon ääni, 
Minkkinen ajattelee.

Lämpöä voi löytää myös omasta 
tutusta kirkosta ja sen ihmisistä.  
Lämmön elementit ovat olemassa 
meissä ihmisissä, yhteisessä  ihmi-
syydessämme.

oivalluksia

Oivallusten virta saa Päivi Mink-
kisen kehumaan vuorovaikutuk-
sen voimaa ryhmässä.

– Vuorovaikutuksen maailma 
on vertaansa vailla, elämän yksi 
ihme. Kohtaaminen on aina uutta 
ja ainutkertaista.

– Ääneni myös kantaa parem-
min joukossa, jos ryhmässä on 
jonkinlainen  yhteinen sävel. Itse 
toivon ryhmässä yhteisöllisyyden 
tavoittamista. Se ei ole kahlehtivaa. 
Tarvitsemme toisiamme, Minkki-
nen piirtää kuvaa yhteen kokoon-
tumisen merkityksestä.

Hän uskoo, että ihminen tulee 
myös kohdatuksi toisten joukos-
sa. Silloin on mahdollista viihtyä 

ja voida hyvin.

mitä haluat?

Mistä aika kiinnostavalle ryh-
mälle?

Päivi Minkkinen pitää ainakin 
omassa elämänkohdassaan van-
hahtavana fraasia, ettei ehtisi sii-
hen, mitä pitää tärkeänä.

– Tietysti ylityöt ja perheen ar-
ki voivat hukuttaa monen naisen 
kaaokseen. Väsymykseltä ja tyy-
tymättömyydeltä on näin vaikea 
tunnistaa itseään ja tarpeitaan.

– Muun muassa kaikki löydettä-
vissä olevat mahdollisuudet omassa 
elämässä edellyttävät, että kykenee 
kuuntelemaan itseään, ottamaan 
itsensä vakavasti.

PiRKKo PaaKKi

Edessäsi kokonaisena -ryhmä ko-
koontuu Kastellin kirkolla, Pappilan  
kamarissa, Töllintie 38, ensimmäisen 
kerran 11.1. kello 18.30 sekä  seu-
raavan kerran helmikuussa.

Ä itiverkko on Limingassa alka-
va uusi toimintamuoto, joka 

on seurakunnan ja terveyskeskuk-
sen yhteistyötä.

Äideille suunnattu vertaistuki-
ryhmä käyttää kokoontumisissaan 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
laatimaa toimintamallia, joka sisäl-
tää keskustelua elämään liittyvistä 
asioista, esimerkiksi itsetuntemuk-
sesta, voimavaroista, ihmissuhteista 
ja elämänkaaresta. Yhdessä jakaen 
annetaan tilaa uusien oivallusten 
syntymiseen.

– Äitiverkkoryhmä on tarkoi-
tettu pienten, alle kouluikäisten 

lasten äideille, joiden kanssa tar-
kastellaan arkea myönteisessä 
mielessä. Äidit itse ovat elämänsä 
asiantuntijoita, joille emme jaa 
elämänohjeita, diakonissa Maisa 
Hautamäki sanoo.

Hänen lisäkseen äitiverkkoryh-
mää vetää terveyskeskuspsykologi 
Laila Vainio, joka on saanut kou-
lutuksen MLL:n äitiverkkoryhmän 
toimintaan.

Ryhmä kokoontuu Tupoksen 
toimintakeskuksessa Vanamossa 
kymmenen kertaa alkaen torstaina 
8. helmikuuta.

Ilmoittautumiset 1.2. mennessä 

Äitiverkko aloittaa Limingassa
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Maisalle ma, to klo 9-10, p. 044 7521 
227 tai marja-liisa.hautamaki@evl.
fi tai laila.vainio@liminka.fi.

tiedonvälitys-
palkinto 

andelinille
Kirkkohallitus on päättänyt, 
että vuoden 2006 kirkon tie-
donvälityspalkinto jaetaan 
Borgåbladetin päätoimittajal-
le Jan-Erik Andelinille hänen 
journalistisesta työstään, jos-
sa hän on ansiokkaasti pohti-
nut arvoja sekä uskon ja us-
konnon merkitystä. Arkki-
piispa Jukka Paarma jakoi 
palkinnon 10.1. pidetyssä ti-
laisuudessa.

Päätoimittaja Jan-Erik An-
delinia luonnehditaan moni-
puoliseksi journalistiksi. Riip-
pumatta tiedotusvälineestä hän 
on työssään usein keskittynyt 
arvo- ja elämänkatsomuksel-
lisiin kysymyksiin.

Kirkon toimintaa kommen-
toidessaan Andelin osoittaa 
syvällistä asiantuntemusta 
sekä kristinuskosta että kir-
kon sisällä toimivista ryh-
mittymistä.

Palkinnon suuruus on 5000 
euroa. 

Kt 

Kirkon 
tiedotuskeskus 

40 vuotta
Kirkon sanoma ja uutinen on 
välittynyt mediaan Kirkon tie-
dotuskeskuksen (KT) kautta 
40 vuoden ajan. 

Uutistoiminnasta sekä ra-
dion ja television kirkollisis-
ta ohjelmista alkanut työ on 
laajentunut kuluneena aikana 
verkkoviestintään ja audiovi-
suaaliseen tuotantoon. Avoi-
muus, tasapuolisuus, luotet-
tavuus ja palvelu ovat KT:n 
keskeisiä periaatteita.

Kirkon tiedotuskeskus aloitti 
toimintansa vuoden 1967 alussa 
Helsingissä kymmenen työn-
tekijän voimin. Sen toiminta 
on läpi vuosien jakaantunut 
kahteen päälinjaan: tiedotuk-
seen ja julistukseen. 

Keskeiseksi on noussut 
vuorovaikutteisuus, joka to-
teutuu erityisesti internetin 
kautta. Vuosiksi 2004-2010 
on laadittu viestintästrate-
gia nimellä ”Vuoropuhelun 
kirkko”.

Medioiden lisäksi yhteistyö-
kumppaneita ovat muun muassa 
koulut ja seurakunnat.

Uutena tehtävänä on kuvaan 
tullut markkinointi esimerkiksi 
kirkon juhlavuosien ja seura-
kuntavaalien yhteydessä.

KT:ssa toimivat nyt tiedo-
tusyksikkö, radiotoimitus, 
televisiotoimitus, av-toimitus, 
verkkotiimi ja viestintäjohta-
jan toimisto. Työntekijöitä on 
kolmisenkymmentä.

Johtokunnan puheenjoh-
tajan, arkkipiispa Martti Si-
mojoen on sanottu avanneen 
tien julkisuusperiaatteen to-
teuttamiseksi Suomen evan-
kelis-luterilaisessa kirkossa. 
Kirkolliskokous hyväksyi 
vuonna 1973 kirkkolakiin py-
kälän kirkollisten asiakirjojen 
julkisuudesta. 

Julkisuusperiaate vahvistui, 
kun vuoden 1990 kirkkolakiin 
ja kirkkojärjestykseen tulivat 
säännökset asiakirjojen julki-
suudesta ja seurakuntien tie-
dottamisvelvoitteesta.

Kt
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”Hautausmaalla oli tuona 
yönä sysipimeää. Minun oli 
kuljettava käsi edessäni, etten 
törmää mihinkään. Katsoin 
olkapääni yli vasemmalle, 
koska minusta tuntui, että 
joku liikkui siellä. Silloin näin 
aaveen, se oli pyöreä olento, 
jolla oli utuiset reunat.” 

m atkailuoppaat Tiina Mikkola ja 
Tuula Kareinen hillitsevät intoa 
löytää  Oulun hautausmaalta kum-
mituksia. Suosittuja kaupungin 

kummituskierroksia Oulussa vetävät Mik-
kola ja Kareinen tietävät, että 25 oululaista-
lossa kummittelee, mutta yksikään heidän 
kuulemansa, ihokarvat pystyyn nostattava 
hyytävä tarina ei liity hautausmaalle. 

– Ihmisten pelkäämät kummitukset ovat 
osoittautuneet juopoiksi, jotka ovat pysäh-
tyneet levähtämään hautojen vierustoille, 
Tiina Mikkola nauraa ja kertoo tarinan 
anopistaan, joka käveli nuoruudessaan sydän 
sykkyrällä Kastellista hautausmaan läpi kau-
pungille. Vanhasta työkaluvajasta kuuluvat 
äänet säikäyttivät kulkijan pahanpäiväisesti: 
aaveita? Ei kuitenkaan, vaan humalaiset pi-
tivät hauskaa vajan suojassa.

Viattomien ohikulkijoiden säikyttely Ou-
lun hautausmaalla on ollut juopottelijoiden 
huvitusta jo 1800-luvun lopulla. Historian 
tietojen mukaan ilikijät henkilöt, eivät aaveet, 
säikyttelivät naisväkeä hautojen takaa niin, 
että hautausmaan portille rakennettiin 1884 
vahtitupa hautausmaan vartijaa varten.  

Kummitustarinoihin ihastuneet oppaat an-
tavat periksi: vereviä aineksia kummitteluun 
Oulun hautausmaalta löytyy. Kertakaikkisen 
onnettomia ihmiskohtaloita. Tiedä vaikka 
ovat jääneet jonnekin hautojensa lähelle 
kuljeksimaan. Etsiä aina kannattaa.

onnettomien miesten
hautoja

Tiina Mikkola ja Tuula Kareinen löytävät 
pimeässä illassa helposti etsimänsä haudat. 
Aaveita ei vain vielä näy missään. 

Taavetti Lukkarisen sanotaan kummitte-
levan Kontinkankaalla. Siellä sijaitsee sak-
salaisia sotavankeja vuosina 1915 ja 1916 
auttaneen Lukkarisen hirttopuu. 

Hänen hautapaikkansa äärellä hautaus-
maalla voi vain surkutella miehen julmaa 
kohtaloa. Lukkarinen ikävöi suuresti van-
kilassa vaimoaan, mutta anomusta tavata 
vaimo ei hyväksytty.

Oppaat jatkavat matkaa toiselle puolelle 
hautausmaata. Siellä on satulamaakarin kisäl-
lin Jakob Lagercrantzin (1824-1859) hauta. 
Hautamuistomerkissä lukee ”Surkiast suul-
lani vääntelen /tuskissani rintaani painelen 
/ Ei lohdutust voi kukaan lainata.”

Tuula Kareinen ei epäile, ettei onneton ja 
levoton kisälli olisi voinut nousta haudastaan 
kummittelemaan silloiselle köyhäinhuoneel-
le, nykyiselle Kajaanintullin koululle, jossa 
Jaakoppi-parka hirttäytyi 1859. Ainakin Ka-

Kummitusten suhteen rauhallista
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matkailuoppaat tiina mikkola (vas.) ja tuula Kareinen tutkivat vanhoja hautoja oulun hautausmaalla: mitä tarinoita niihin liittyy.
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Kummitusten suhteen rauhallista
jaanintullin koulun vieressä, Tuomitalossa, 
kummittelee.

Oppaat tuntevat hyvin juorun Lagercrant-
zista: mies sairastui ja menetti elämänhalunsa 
särkyneen sydämensä vuoksi.

outoja tapahtumia
sattuu

Uskovatko matkailuoppaat oikeasti kummi-
tuksiin? Mikkola ja Kareinen hymyilevät.

– Merkillisiä tapahtumia on olemassa. Kun 
kirkkomaalari Mikael Toppelius, jonka hauta 
on myös Oulun hautausmaalla, kuoli 1821, 
hänen kotonaan Torikadulla kaikki kynttilät 
sammuivat ja huoneissa kulki kylmä tuulen-
vire, Tiina Mikkola hehkuttaa.

– Kummitukset ovat hyviä hahmoja. Heillä 
on keskeneräisiä bisneksiä maailmassa, op-
paat sanovat lähes vakavina ja tietävät, että 
meluisan koululuokan saa opaskierroksella 
hiljaiseksi kertomalla heille taloissa kum-
mittelevista aaveista. Outo ja kummallinen 
kiehtoo ihmistä. 

Oulun ev. -lut seurakuntayhtymän pitkä-
aikainen haudankaivaja Risto Viittanen ei 
ole kolmenkymmenen vuoden aikana tör-
männyt hautausmaalla kummituksiin.

– Kummittelijat ovat osoittautuneet työ-
kavereiksi. Välillä meillä on täällä hieman 
omanlainen huumori. Kavereita on kiva 
säikytellä.

Työpaikkaansa Viittanen pitää rauhallisena. 
Vuodet ovat karaisseet miehen. Alkuaikoina 
pimeään aikaan osuneet yksinäiset työkeikat 
kauhistuttivat. Sen hän myöntää.

Palaan Oulun hautausmaalle keskiyöllä. Haudoilla on rauhallista. Häm-
mästelen muutaman yksinäisen kulkijan rohkeutta, kun he pimeässä oi-
kaisevat hautausmaan halki koteihinsa Intiöön.

Mietin, mikä yöllisessä hautausmaassa hirvittää minua. Ymmärrän, että 
en pelkää Kaisaa, Helmiä, Jaakkoa tai Markkua, joiden nimet luen hauta-
kivistä. He eivät minulle kummittele.

Minua kylmää ajatus omasta kuolemasta. Ymmärrän sen juuri kaivetun 
haudan äärellä. Vihreän muovikuvun alla on tyhjä, syvä hauta. Joku laske-
taan sinne seuraavana päivänä.

Mietin, onko ihmisen osa olla aina kuoleman äärellä peloissaan? Voinko 
joskus todeta vain tyynesti: sellaista on elämänmeno. 

Hautausmaalla ymmärtää, etteivät ihmiset kuole vain vanhana. Osa meistä 
kuolee jo lapsina, toiset nuorina, jotkut ehtivät elää aikuisiksi ennen kuin 
kuolema tavoittaa. Minun mummuni ja monet muut saivat elää pitkän 
elämän ennen kuin väsyivät olemaan keskellämme.

Oulun hautausmaalla kuulee vielä yhden aikaan yöllä paljon ääniä. Ne 
tulevat läheisten markettien pihoilta. Liikennevalot tuikkivat ja piippaavat  
yöllä sopimattoman tuntuisella tavalla.

Rautaristit pelottavinta

Lähden Kempeleen hautausmaalle etsimään kummituksia ja rauhallisuut-
ta. Kello on puoli kaksi yöllä. On satanut lunta. Hautojen välissä on tuo-
reita kenkien jälkiä. Joku on liikkunut alkuyöstä. Se hieman hirvittää: on-
ko kulkija vieläkin täällä.

Lumeen kuvastuu ristien varjoja. Se on kenties pelottavinta, mitä näen.
Kempeleen vanha kirkko on kaunis, mutta yöllä se ei houkuttele sisälle. 

Valokuvaajalle sanon, että minulle pitäisi maksaa pieni omaisuus ennen 
kuin suostuisin viettämään yksin yön kirkossa. 

Hautausmaalla kulkeminen yöllä ei herätä minussa suuria tunteita. Odo-
tin jotain muuta. 

Kun lähden autoa kohti, tulee mieleeni erään kirjan nimi Sielu ei kuole. 
Lisään siihen ajatuksissani: eivätkä kuolleet kulje.

Tuomiokirkkoseurakunnan pastori Juha Valppu sanoo minulle seuraa-
vana päivänä:

– Hautausmaat ovat päivällä kauniita, rauhoittavia puistoja, mutta yöllä 
ne muuttuvat ihmisten mielessä lähes tuon kaiken vastakohdaksi. Se on 
merkillistä.

Pastori kummastelee: miksi kuljet öisin hautausmailla? Yöllä kuuluu 
nukkua rauhassa. Kummituksia ei ole olemassakaan. 

Rh 

Kuolleet eivät kulje

aave ilmestyi 
vierelle

Oulun seurakuntien entinen päihdetyön-
tekijä, eläkeläinen Väinö Rautio asui ai-
koinaan useita vuosia hautausmaan portin 
sisäpuolella olevassa talossa. Hän osaa ker-
toa heti veret seisauttavan kummitustari-
nan entisen kotinsa lähistöltä.

– Olin tulossa kaupungilta kotiin yöllä 
hautausmaan läpi. Portilla pysähdyin häm-
mästelemään, miten säkkipimeää hautaus-
maalla oli. Kaupungin valot eivät heijastaneet 
sinne lainkaan valoa. 

– Minua hirvitti, mutta koska olin mie-
lestäni raavas mies, päätin, että minun on 
uskallettava oikaista kotiin pelkäämättä.

– Oli niin pimeää, että laiton käden etee-
ni, että en törmää mihinkään. Yhtäkkiä 
katsahdin olkapääni yli vasemmalle, koska 
minusta tuntui, että joku liikkui siellä. Sil-
loin näin aaveen. Se oli pyöreä olento, jolla 
oli utuiset reunat.

– Katsoin heti uudestaan, mutta enää en 
nähnyt mitään. Selvisin kotiin, mutta sen 
jälkeen kiersin aina pimeällä kotiin hieman 
pitemmän kautta.

Väinö Rautio nauraa vanhalle muistol-
leen. Aave syntyi hänen mielikuvituksessaan, 
mutta hyvin todelta se tuntui.

– Vieraita totuimme saattelemaan pimeällä 
kotiovelta hautausmaan portin ulkopuolelle 
saakka, Rautio muistelee hymyssä suin.

Riitta hiRvoNeN

venyvät varjot ovat pelottavinta Kempeleen 
hautausmaalla. 

Kuka kulki alkuyöstä Kempeleen hautausmaalla? tuoreet jalanjäljet säikyttivät.

Sortovallan uhrin taavetti Lukkarisen kerrotaan kummittelevan mutta ei hautausmaalla.
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Messu su 14.1. klo 
10 kirkossa, Markku 
Palosaari, Sanna Kar-
jalainen, Marja Ainali. 
Kolehti  kristilliselle 
kasvatustyölle Oulun 
hiippakunta.
Messu su 14.1. klo 13 Jäälin seurakun-
takodilla, Markku Palosaari, Marja Ai-
nali. Kolehti kristilliselle kasvatustyölle 
Oulun hiippakunta.
Rauhan Sanan seurat su 14.1. klo 15 
Montin-sali, Esko Leinonen.
Jäälin diakoniapiiri ma 15.1. klo 
12.30-14 Eeva Mertaniemi.
Eläkeläisten seurakuntakerho ti 16.1. 
klo 13 kuljetuspyyntö Ulla Junttilalle, 
p. 040 5793247. 
Viikkomessu ke 17.1. klo 14 Jaaran-
kartanossa, Miia Seppänen, Marja 
Ainali.
Kappalaisen virkaan hakeneiden 
haastattelut ke 17.1. klo 17 seura-
kuntakeskuksessa ja kirkkovaltuuston 
kokous ke 18.30  seurakuntakeskuk-
sessa. 
Huttukylän ystäväpiiri to 18.1. klo 14-
16 nuorisoseurantalo, kuljetuspyyntö 
Ulla Junttilalle, p. 040 5793247.
Aamumessu to 11.1. klo 9 kirkossa, 
Markku Palosaari, avustaa Veli-Matti 
Koivuranta.
Kirkkokuoro to 11.1. klo 18.30 seura-
kuntakeskuksessa.
Iin rovastikunnan yhteisvastuuko-
kous Haukiputaan seurakuntakeskuk-
sessa ma 22.1. Lähtö Jäälin seurakun-
takodilta klo 10.15 ja kunnanviraston 
pihalta 10.30. Paluu noin klo 15.30. 
Tervetuloa mukaan, ilmoittautumiset 
15.1. mennessä, p. 816 1003.
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.
Perhetyö: Perhekerhot ja -kahvilat 
jatkuvat viikolla 3. Perhekerho ti 16.1. 
Kirkkopirtillä ja to 18.1. Jäälin seura-
kuntakodilla klo 9.30-11. Perhekahvila 
ti 16.1. Jäälin seurakuntakodilla ja 
to 18.1. Kirkkopirtillä klo 13-14.30. 
Valokuvaus Kirkkopirtin perheker-
hossa 6.2. Varaa aika Kirkkopirtin 
lastenohjaajalta, p. 040 7431902 ke 
31.1. mennessä. Valokuvaus Jäälin 
perhekerhossa 15.2. Varaa aika Jäälin 
lastenohjaajalta, p. 0400 835374 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 5609678. 
Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö: Ilta-
kirkko pe 12.1. klo 19 kirkossa, Miia 
Seppänen. Avoimet ovet Alakylän 
nuorisoseuralla ti 16.1. klo 17-20. 
Seiska- ja kasikerho jatkuvat viikolla 
3. Varhaisnuorten kerhot kokoontuvat 
omien aikataulujen mukaan.
Rauhanyhdistys: Seurat: su 14.1. klo 
17, Timo Karsikas ja Kari Kainua. Py-
häkoulut: su 14.1. klo 12 Alakylä 1 U. 
Häkli, Alakylä 2 P. Vänttilä, Huttukylä 
J. Hekkala, Jääli P. Korkala, Kirkon-
kylä 1 J. Ohtamaa, Kirkonkylä 2 A. 
Karjalainen Kirkkopirtillä, Tirinkylä 
S. Kotajärvi.
Kastettu: Matias Viljami Heikkilä, 
Alisa Karoliina Koivukangas.

Oulun hiippakunnassa.
Perheraamattupiiri ti 16.1. klo 18 
Ketosilla Lumijoella, Pietinkuja 28.
Seurakuntakerho alkaa ke 17.1. klo 
12 srk-talolla. Kerho avoin eläkeläisille 
naisille ja miehille. Kahvitarjoilu.
Rippikoulutyö: To 18.1. klo 18-20 
rippikouluralli seurakuntatalolla. 
Siihen osallistuvat kesäleirin rippikou-
lulaiset, loput muualla kuin Limingan 
seurakunnassa rippikoulunsa käyvät 
ja talvileiriläisistä ne, jotka eivät olleet 
mukana marraskuun kerralla.
Pyhäkoulut: Su 14.1. klo 15 Koti-
Pietilässä ja  ti 16.1. klo 18 Tupoksessa 
Kimpimäellä, Kotilehto 1B.
Perhekerhot alkavat. Ti 16.1. klo 9.30-
11 Kotikololla. Ke 17.1. klo 9.30-11 
Tupoksen Vanamossa.
Lähetyssihteeri vintillä maanantaisin 
klo 12-14.
Äitiverkkoryhmä alkaa Tupokses-
sa 8.2. Ryhmä kokoontuu kerran 
kuukaudessa 10 kk ajan. Kyseessä 
on vertaistukiryhmä 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, puh. 044 7521 227 tai marja-lii-
sahautamaki@evl.fi tai laila.vainio@
liminka.fi (1.2. mennessä).
Nuoret: Uusi nuorisotyönohjaaja 
Maria Matilainen, puh. 044 5721 225. 
Uudet isoset to 11.1. klo 16.30-18 Tu-
poksen Vanamossa. Jatkoisot to 11.1. 
klo 18.30-19 lähetysvintillä (Huom! 
uusi aika ja paikka, to 18.1. ei siis 
kokoontumista.) Päivystys nuorisotoi-
mistolla ti 16.1. klo 15-16.30. Nuorten 
palveluryhmä yläaste- ja lukioikäisille 
aloittaa toimintansa ti 16.11. klo 17 
(kerran kuukaudessa) diakoniatoimis-
tossa seurakuntatalolla. Tule mukaan 
suunnittelemaan, miten voisimme 
yhdessä auttaa esim. vanhuksia. Si-
nua vastassa ovat diakonissa Sinikka 
(044 7521 226) ja nuorisotyönohjaaja 
Maria (044 7521 225). Kerhonohjaa-
jien palaveri ke 17.1. klo 15.15-16.30. 
Kerhonohjaajien virikepäivä la 20.1. 
Muhoksella.
Partio: To 11.1. Tupoksen partiolaiset 
Vanamossa normaalisti. Pe 12.1. Make 
päivystää partiotoimistossa klo 14-16. 
Havas 07 esittelyilta kaikille 14v/2007 
ja sitä vanhemmille erätytöille/-pojille, 
vaeltajille, muoreille ja waareille sekä 
johtajille seurakuntatalolla klo 18-19. 
Suuhunpantavaa, jonka jälkeen 19 
eteenpäin Havaspajose partiojohta-
jille samassa paikassa. Kaikki mukaan. 
Ilmoittakaa eteenpäin kaikille. Su 
14.1. Kirkkopalvelussa Vadelmat. 
Partiotoimisto/Markku Korhonen, 
markku.korhonen@evl.fi, 562 1223 
tai 044 752 1223.
Rauhanyhdistys: Pe 12.1. klo 18.30 
raamattuluokka (7-8) ry:llä. La 13.1. 
klo 18.30 raamattuluokka  (5-6) ry:
llä. Su 14.1. klo 11.30 pyhäkoulut ja klo 
14 seurat ry:llä. Varttuneiden kerho ti 
16.1. klo 12 ry:llä.
Kastettu: Ella Miia Maaria Hyyppä, 
Sami Matti Tapio Laurila, Kaarle Jalo 
Antti Malinen, Sofi Minella Sirniö ja 
Maria Alexandra Väisänen.

srk-talon kokoushuoneessa. Jaetaan 
kevään ja kesän myyntivuorot ja sovi-
taan tärkeät asiat. Tervetuloa uudet ja 
aiemmin mukana olleet! Kirpputori 
Ilonpisara avoinna ti 16.1. lähtien ti 
ja to klo 14-17, la klo 10-13.
Perhekerhot kokoontuvat keskiviik-
koisin Vanhassa pappilassa, Kirkon-
kylän seurakuntakodilla ja Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa klo 9.30-11 
sekä tiistaisin, keskiviikkoisin ja per-
jantaisin klo 9.30-11 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. Pe 12.1. ei 
perhekerhoa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri ke 17.1. 
klo 12 Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa. Seurakuntapiiri to 18.1. 
klo 13 Kirkonkylän seurakuntakes-
kuksessa. Tervetuloa uudet ja entiset 
piiriläiset.
Kirkkokuoron harjoitukset ke 17.1. 
klo 18 Kirkonkylän seurakuntako-
dissa.
Oma hetki -omaishoitajien keskuste-
luryhmä to 18.1. klo 12.30 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa.
Varhaisnuorten kuorot to 18.1. klo 
16.30-17.15 Kirkonkylän seurakunta-
kodissa ja pe 19.1. klo 15-16 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa. 
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.
Kevät sururyhmä alkaa to 1.2. klo 18 
Kirkonkylän seurakuntakodissa. Ryh-
mä kokoontuu neljä kertaa. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset Jaakko Tuisku, p. 
040 7703 819 tai Soile Pakkanen, p. 
040 7790 367.
Diakoniatyöntekijöiden vastaanotol-
le ajanvaraus: kirkonkylän diakonia-
toimisto ma ja to klo 9-10 Marja Posio 
puh. 5614541 tai 040 7707 431 ja Leena 
Hintsala puh. 5614 540 tai 040 7790 
365. Kokkokankaan diakoniatoimis-
to ma ja ke klo 9-10 Sirkku Määttä 
puh. 5614 643 tai 040 7790 368 ja 
Soile Pakkanen puh. 5614 642 tai 040 
7790 367.
Varhaisnuoret: Kokkokankaan seu-
rakuntakeskus: maanantaisin klo 
17.30-18.30 Toimintakerho 7-10 
–vuotiaille tytöille ja pojille, tiis-
taisin klo 16.30-17.30 Sekakerho 
9-12 –vuotiaille, keskiviikkoisin 
klo 17.30-18.30 Toimintakerho 8-11 
–vuotiaille tytöille, torstaisin klo 18-19 
Kansainvälisyyskerho 7-12 –vuotiaille, 
perjantaisin klo 16-17.30 Koiraker-
ho 9-13 -vuotiaille. Vanha pappila: 
tiistaisin klo 17-18 Monitoimikerho 
8-11 -vuotiaille pojille ja tytöille, kes-
kiviikkoisin klo 16.30-18 sekakerho 
10-12 –vuotiaille. Keskustan seura-
kuntatalo: maanantaisin klo 18-19.30 
Monitoimikerho 3-6 –luokkalaisille 
tytöille ja pojille. 
Nuoret: Nuorten ilta to 11.1. klo 19 
Vanhassa pappilassa.
Rippikoulu: Päivärippikoululaiset, 
nuorten ilta to 18.1. klo 18 Vanhassa 
pappilassa. Muut kaksi käyntiä to 11.1. 
ja 25.1. klo 19 Vanhassa pappilassa. 
Kotiseurakunnan ulkopuolella rip-
pikoulun käyvät, nuorten ilta to 25.1. 
klo 18 Vanhassa pappilassa, muut kaksi 
käyntiä tammikuun aikana to 11.1. ja 
18.1. klo 19 Vanhassa pappilassa.
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, Nor-
dea-pankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10-12. Kevätkausi alkaa ke 17.1.
Perhelentopallo lauantaisin klo 9-11 
kirkonkylän koululla.
Kempeleen rauhanyhdistys: Pe 12.1. 
klo 18 Raamattuluokat ry:llä. Su 14.1. 
klo 12 aloituspyhäkoulu ry:llä, klo 16 
seurat ry:llä.  
Murron rauhanyhdistys: Pe 12.1. klo 
19  lauluseurat Sini ja Pasi Heikkalalla, 
Juurussuontie 417, Hannu Tuohimaa. 
Su 14.1. klo 18 kirkkoseurat Tyrnävän 
kirkossa. 
Kastetut: Joona Petteri Liikanen, Elias 
Samuli Laurila, Neea Vappu Olivia 
Peltoniemi, Atte Oskari Kokkonen, 
Rasmus Jesse Oliver Kimpimäki, Milla-
Mari Roosa Lamppu.
Kuollut: Ahti Aukusti Mäkivierikko, 
58 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 

Jokelan vanhalla koululla torstaisin klo 
10-11.30 ja Martinniemen srk-kodissa 
perjantaisin klo 9.30-11.
Varhaisnuorten kerhot jatkuvat  vii-
kosta 2 alkaen.
Nuoret: Avoimet ovet Kellon srk-ko-
dissa 6-luokkalaisille keskiviikkoisin 
klo 15-17 ja klo 18-20 nuorille, Vak-
kurilassa 6-luokkalaisille torstaisin klo 
15-17 ja klo 18-20 nuorille, Martinnie-
men srk-kodissa 6-luokkalaisille tors-
taisin klo 15-17 ja klo 18-20 nuorille, 
Aseman nuokkarilla (entinen eskari) 
6-luokkalaisille torstaisin klo 15-17 ja 
klo 18-20 nuorille. 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.
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 5819316 ja 
Maija-Liisa Rehu, p. 050 4690 422.
Iin rovastikunnan yhteisvastuu-
koulutuspäivä ma 22.1. klo 11-15 
srk-keskuksessa. Vuoden 2007 Yhteis-
vastuukeräyksen kohteiden esittely, 
ruokailu ja kahvi. Ilmoittautumiset 
16.1. mennessä kirkkoherranviras-
toon, p. 5471 185.
Rauhanyhdistys: raamattuluokka 
pe 12.1. klo 18.30, pienet Niemelässä 
ja isot Kiviojalla, pyhäkoulu su 14.1. 
klo 12, läntinen Keith Haksolla, itäinen 
Matti Vähäkuopuksella, Pohjoinen 
Hannu Päkkilällä, seurat ry:llä su 14.1. 
klo 17, Timo Jurvelin, Jaakko Kaltakari, 
lauluseurat Marja ja Matti Turusella 
(Santaholmantie 37) ke 17.1. klo 
18.30, eläkepiiri srk-keskuksen mo-
nitoimisalissa ti 16.1. klo 13. Jokikylä: 
raamattuluokka isoille ja pienille ry:llä 
pe 12.1. klo 17, myyjäisompeluseurat 
ry:llä pe 12.1. klo 18.30, seurat ry:llä 
su 14.1. klo 13, Reijo Nissilä, Simo 
Saarikoski, päiväkerho ry:llä ke 17.1. 
ja to 18.1. klo 17.30-19, alueompelu-
seurat Mirja ja Ari Koivukankaalla to 
18.1. klo 18.30. Kello: seurat  ry:llä su 
14.1. klo 17, Erkki Alasaarela, Kalevi 
Teppola.
Kuollut: Raimo Juhani Lauronen 
58 v.
Kastettu: Jouni Tapio Tienhaara, Milla 
Matilda Kurkela.

Messu kirkossa su 
14.1. klo 10, litur-
gia Tervonen, saarna 
Kaltakari, kanttorina 
Pohjola. Seurakun-
ta tarjoaa ilmaista 
kirkkokyytiä. Mikäli 
tarvitset kuljetuksen, ota yhteyttä 
diakoniatoimistoon pe klo 9-11, p. 
5472 636.
Sanajumalanpalvelus Martinniemen 
srk-kodissa su 14.1. klo 12, Tervonen, 
kanttorina Niemelä, yksinlaulu Göran 
Tornberg. 
Rukousilta Kellon srk-kodissa pe 12.1. 
klo 18.30, Heinonen.
Diakonia- ja lähetyspiiri Kellon srk-
kodissa ma 15.1. klo 14.30-16.
Seurakuntakerho Jokivarren van-
hustentalolla ma 15.1. klo 13-14.30 
ja Kellon srk-kodissa ke 17.1. klo 13. 
Mikäli tarvitset kuljetuksen kerhoon, 
ota yhteyttä diakoniatoimistoon ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, p. 5472 636.
Lähetyspiiri pienryhmätilassa, Kirk-
kotie 10 C, ti 16.1. klo 13.
Juttukahvila Martinniemen srk-ko-
dissa  to 18.1. klo 13-14.30. Juttukah-
vilassa on alussa hartaushetki, jonka 
jälkeen kahvit ja vapaata keskustelua. 
Mikäli tarvitset kuljetuksen kerhoon, 
ota yhteyttä diakoniatoimistoon  ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, p. 5472 636.
Kir kkovaltuuston kokous  ke 
17.1.2007 klo 18 Wirkkulassa. Ko-
kouksen asialuettelo on nähtävänä 
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla. 
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on 
nähtävänä kirkkoherranvirastossa 
22.1.-22.2.2007 viraston aukioloaikoi-
na. Kirkkoherranvirasto on avoinna 
ma-pe klo 10-14 ja to klo 10-17.
Musiikki: Seurakunnan lapsikuoron 
harjoitukset srk-keskuksessa to 11.1. 
klo 17. Kuoro on tarkoitettu 7-13-vuo-
tiaille tytöille ja pojille. Harjoitukset 
ovat srk-keskuksessa torstaisin klo 
17-18. Uusia laulajia otetaan to 11.1. 
ja to 18.1. klo 16.30 alkaen. Kuoroa 
johtaa kanttori Minna Pohjola, p. 040 
5818 974. Entiset ja uudet laulajat, ter-
vetuloa! Kirkkokuoro Haukiputaan 
Laulun kevätkauden harjoitukset 
alkavat srk-keskuksessa to 11.1. klo 
18.30. Kuorosta kiinnostunut, ota 
yhteyttä kanttori Hannu Niemelään, 
p. 040 5471 660, e-mail: hannu.nie-
mela@evl.fi. 
Eläkeläisten musiikkipiirin kevät-
kauden ensimmäinen kokoontumi-
nen srk-keskuksen monitoimisalissa 
to 18.1. klo 13. Kaikki laulun ja muun 
musiikin ystävät tervetuloa!
Perhekerhot: Vakkurilassa tiistaisin 
klo 9.30-11, Kellon srk-kodissa tors-
taisin klo 9.30-11 ja klo 12-13.30, 

11.–18.1.2007 seurakuntaviikko

Hailuoto

Kempele

Haukipudas

Liminka

Kiiminki

Lumijoki

To 11.1. klo 14.30 
Saarenkartanon har-
taus. 
Su 14.1. klo 10 sa-
najumalanpalvelus, 
jossa rippikoululaiset 
avustavat. Rippikoululaisille opetusta 
kirkossa klo 9.30 - 13.30, välipala tarjo-
taan jumalanpalveluksen jälkeen. 
Ti 16.1. klo 9.30 - 14.30 seurakun-
tasalissa on koulutus kaikille luot-
tamustoimiin valituille ja vapaa-
ehtoisille vastuunkantajille. Klo 11 
eläkekerho.
Ke 17.1. klo 9.30 päiväkerho Kir-
konmäellä. Klo 14 Saarenkartanossa 
lauletaan, säestää diakonissa Marjo 
Heikkinen. Klo 14.45 musiikkikerho 
Saaren Sirkut.
To 18.1. klo 18.30 kirkkokuoro.
Kirkkoherranviraston aukioloajat v. 
2007: maanantaisin 9.30 - 12 ja keski-
viikkoisin 12 - 14.30. Työntekijöiden 
numerot: khra Matti Keskinen, p. 040 
743 0371, kanttori ja kasvatusvastaava 
Kaisamarja Stöckell, p. 040 743 0381, 
diakonissa Marjo Heikkinen, p. 040 
743 0382 ja suntio Juhani Seinijoki, 
p. 040 585 8010.

Messu su 14.1. klo 10 
kirkossa. Toim. Jun-
tunen, avust. Liika-
nen, kantt. Savolainen. 
Kolehti Kristilliselle 
kasvatustyölle Oulun 
hiippakunnassa.
Perhehetki su 14.1. klo 15 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa. Mukana 
Timo Liikanen ja Minna Sorvala. 
Perhehetki on lyhyt lapsille ja perheille 
tarkoitettu hartaus. Kesto noin 20 mi-
nuuttia. Tule istahtamaan pehmeälle 
tyynylle, laula ja soita kanssamme, 
kotiinkin saat viemisiä.
Että jaksaisin ensi viikkoon -messu su 
14.1. klo 17 vanhassa kirkossa (HPE). 
Vieraina julistustyöntekijä Pentti Waris 
ja muusikko Tommi Kalenius.
Herännäisseurat su 14.1. klo 18.30 
Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa.
Kirkkoherranvirasto ja muut toimis-
tot suljettu pe 12.1.
Päiväkerhoja ei ole pe 12.1.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Kirpputori Ilonpisaran kevätkauden 
kokous ti 16.1. klo 17 kirkonkylän 

www.evl.fi/srk/kempele  

Sanajumalanpal-
velus su 14.1. klo 
10. Saarna ja liturgia 
Kimmo Helomaa, 
kanttorina Mika Kot-
karanta. Virret: 340; 
309:1,4-5, 199:1 ja 4, 345, 194:1-, 331:1 
ja 6. Kolehti kristilliselle kasvatustyölle 

To 11.1. klo 10 per-
hekerho (isot) srk-ta-
lossa. Klo 14 hartaus-
hetki Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Su 14.1. klo 10 messu 
kirkossa, rovasti Jouko Lauriala, ko-
lehti kristilliselle kasvatustyölle Oulun 
hiippakunnassa. Klo 18 (huomaa aika) 
matalakynnys Korsuhovilla, mukana 
Israel-ystävät Raahesta, arvontaa. 
Ma 15.1. klo 10 perhekerho srk-talolla 
(pienten ryhmä). 
Ti 16.1. klo 10 3-v. päiväkerho ja klo 
12.30-14.30 4-v. päiväkerho.
Ke 17.1. klo 10-12 5-v. päiväkerho 
ja toinen 3-v. päiväkerhoryhmä klo 
13-14.30. Klo 14 hartaushetki Lumi-
lyhdyssä. Klo 18.30 kuoro harjoittelee 
srk-talossa.
To 18.1. klo 10 perhekerho (isot) 
srk-talossa. 
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Herättäjä-Yhdistyksen seurat su 14.1. 
klo 18.30 Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa, Kissaojantie 12.
Seurakuntakerho seurakuntatalolla to 
18.1. klo 11, Päivi Pulkkinen.
Hartaustilaisuus Teppolassa to 18.1. 
klo 11.30, Minna Salmi.
Alkoholiko ongelmasi? AA-Majakka 
ryhmä kokoontuu torstaisin alkaen 
18.1. klo 19. Minttukuja 3, Oulun-
salo.
Kempele/Herättäjä-yhdistyksen seu-
rat ja paikallisosaston vuosikokous su 
21.1. klo 18.30 Leena ja Kalevi Laurilal-
la, Riekonmarjakuja 2, Oulunsalo.
Kastettu: Säde Meriella Eleanoora 
Maunula, Inka Jemina Länkinen, 
Topi Niila Ilari Helanen, Eerika Elsa 
Elina Suomala, Arttu Ilari Hiltunen,  
Monica Maria Pekkala, Topias Matti 
Albinus Timonen (Kouvola evl), Touko 
Petteri Koskelo, Joonatan Lari Juhana 
Martimo, Jyri Daniel Savallampi.
Vihitty: Mika Markku Tapio Heinola ja 
Sanna Kristina Halonen, Markku Juha-
ni Helanen ja Satu Elisa Pieniniemi.
Kuollut: Pentti Autio 75 v,  Pauli Ben-
jam Santaniemi  84 v. 
Salonpään ry: Ke 10.1. klo 18.30 
lauluseurat Ulla-Maija ja Pentti 
Kinnusella. Pe 12.1. nuorisotyöilta 
ry:llä klo 18, Sami Pikkuaho. La 13.1. 
klo 18 raamattuluokka nuoremmat 
A. Puoskarilla ja  raamattuluokka 
vanhemmat klo 19.30 Norrgårdilla. Su 
14.1. klo 17 seurat ry:llä Jukka Tervo, 
Aarno Sassi.
Oulunsalon kk:n ry: To 11.1. klo 18.30, 
miesten neliö Umpimähkässä. Su 
14.1. klo 17 nuorisotyöilta aiheena 
Uudet laulut ja seurat, ry, Olavi Hyry. 
Ma 15.1. klo 18.30 raamatun ker-
tomuksiin perehtyminen, ry, Timo 
Määttä. Ke 17.1. klo 13 varttuneiden 
kerho, ry.
Seurakuntapastori Lauri Kotila van-
hempainlomalla.

Pe 12.1. suunnitte-
lupäivä, kirkkoher-
ranvirasto ja kaikki 
toimistot suljettu.
Su 14.1. klo 10 messu 
kirkossa, lit. Pekkala, 
saarna Kyllönen, kanttorina Kajava. 
Kolehti kristilliselle kasvatustyölle 
Oulun hiippakunnassa. 
Ti 16.1. klo 17.30 aikuisten raamat-
tupiiri srk-talon kappelihuoneessa, 
Pekkala.
Ke 17.1. klo 14 hartaus Toivola-ko-
dissa, Kyllönen. Klo 17.45 rukouspiiri 
srk-talon kappelihuoneessa, Marja 
Leena Savolainen.
To 18.1. klo 14 hartaus palvelukoti 
Armiitassa, Kyllönen.
Ma 22.1. klo 18 kirkkovaltuuston 
kokous srk-talossa.
Kuorot: Ke 17.1. klo 10. 30 päiväkuo-
ron, klo 17 lapsikuoron ja klo 18.30 
kirkkokuoron harj. srk-talossa. 
Lapset/perheet: Kerhot alkavat viikol-
la 3. Perhekerhot tiistaisin klo 9.30-
11.30 seurakuntatalolla ja Päivärinteen 
seurakuntasalissa sekä torstaisin klo 
10-12 Laitasaaren rukoushuoneella. 
Päivä- ja perhekerhoissa valokuvaus 
viikoilla 4 ja 6. 
Varhaisnuoret: Kerhot alkavat viikolla 
3. Tarkempaa tietoa kerhoista koti-
sivuiltamme tai Tuula Väänäseltä, p. 
040 524 6534. Rovastikunnallinen ker-
honohjaajien virikepäivä Muhoksen 
srk-talossa la 20.1. klo 12 alkaen.
Nuoret: Nuortenilta ke 17.1. klo 
17-18.30 Päivärinteen srk-salissa. 
Koulupastoripäivystys to 18.1. klo 
10.45-12.15 yläasteella ja lukiolla. 
Nuorisotyönohjaajat Tuula Väänänen, 
p. 040 524 6534 ja Rainer Väänänen, 
p. 040 585 1057.
Rippikoulut: Talvirippikoulun oppi-
tunnit la 13.1. klo 10-14 srk-talossa. 
Laitasaaren rukoushuone: Aamuru-
kous maanantaisin klo 6.30. Perheker-
ho torstaisin klo 10-12. 
Rauhanyhdistys: Pe 12.1. klo 19 raa-
mattuluokat ja ompeluseurat ry:llä. La 
13.1. klo 19 lauluilta kirkossa. Su 14.1. 
klo 12 ja klo 18 seurat ry:llä. Ma 15.1. 
klo 18 päiväkerhot ry:llä. Ke 17.1. klo 
10 perhekerho ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdistys: Pe 12.1. 
klo 18.30 raamattuluokka ja klo 19 om-
peluseurat. Su 14.1. klo 12 pyhäkoulut 
Pinoniemellä ja Männiköllä.
Kuollut: Valma Aira Aulikki Puhakka 
e Kärkkäinen 92 v.
Kastettu: Henri-Kalle Mikael Vimpari, 
Jere Heikki Iivari Heikkinen, Ilona 
Mirjami Kalliokoski.
Muhoksen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/muhos

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

Muhos

Oulunsalo

Pudasjärvi

L uetaanko? Tarvitaanko apua ulkoilussa? 
Mikä muu tuntuisi mukavalta?

Limingassa itää ajatus nuorten palvelu-
ryhmästä. Se antaa nuorille tilaisuuden tutustua 
aluksi siihen, miten ikääntyneet ihmiset elävät 
oman kunnan vanhainkodissa ja miten nuoret 
voisivat toimia vanhusten hyväksi.

– Virittelemme toimintaa yhdessä, diakonis-
sa Sinikka Ilmonen ja uusi nuorisotyönoh-
jaaja Maria Matilainen kertovat. He kutsuvat 
nuoria ensimmäiseen yhteiseen neuvonpitoon 
ensi viikolla.

Lahjat käyttöön

– Terveet ihmiset haluavat usein elää omillaan. 
Ikääntyneet ja voimiltaan heikentyneet sen si-
jaan tarvitsevat toisten apua ja huolenpitoa. Tä-
mä on yksi viestimme nuorille.

– Tietysti kysymme nuorilta itseltään, mil-
lainen toiminta heitä kiinnostaa. Se saattaisi 
olla vaikka kehitysvammaistyö, Sinikka ja Ma-
ria toteavat.

Maria on sitä mieltä, että nuorista löytyy val-
miutta ja intoa palvelutehtävään. He haluavat 
auttaa, tehdä jotakin konkreettista ja tuottaa 
iloa toisille.

Naiset pitävät arvokkaana myös sitä, että nuo-
ret voivat käyttää lahjojaan ja ehkä löytää myös 

Limingan nuoria 
kutsutaan 

palveluryhmään
suuntaa tulevaisuudelleen. Palveluryhmäläisille 
suunniteltu toiminta on diakoniaa, palvelua, 
jonka tarve tuskin koskaan loppuu.

oma juttu

Limingan nuoret palveluryhmäläiset saavat en-
siksi tutustua Alatemmeksellä sijaitsevaan van-
hainkotiin. Siellä otetaan ilomielin vastaan lau-
lavia ja vanhuksia lukemalla viihdyttäviä nuo-
ria. Ulkoiluttamiseenkin olisi tarvetta.

Nuoria valmennetaan kohtaamaan vanhoja 
ihmisiä, joita ehkä rasittaa sairaus tai muistin 
heikkeneminen. Ketään ei lähetetä palveluteh-
tävään yksin vaan parin tai ryhmän kanssa.

Sinikka Ilmonen muistaa nuoruudestaan 
vastaavanlaisen ryhmän, jossa hän oli muun 
muassa laulamassa.

– Oli mahtavaa kuulua ryhmään, joka ei ol-
lut luokka tai muu pakollinen vaan ihan  itse 
valittu oma juttu.

PiRKKo PaaKKi

Yläasteikäisiä ja sitä vanhempia nuoria kutsutaan 
Limingan seurakunnan diakoniatoimistoon tiis-
taina 16.1. kello 17 aloittelemaan nuorten palve-
luryhmän toimintaa.

maria matilainen ja Sinikka ilmonen lueskelivat mietelausetta, joka kannustaa ihmistä aloitta-
maan uusia asioita.

Partio: Pe 12.1. klo 18-19 Havas 07 
esittelyilta 14v- ikäisille Limingan 
srk-talossa. Sopikaa kyydeistä. Tulossa:
pe 19.- la 20.1. vartioikäisten perin-
teinen Sudenhuuto-leiri. Lisätietoa 
johtajalta.
Rauhanyhdistys: Pe 12.1 klo 19 raa-
mattuluokka Hintsalassa. Su 14.1 klo 
12 seurat ja perheruokailu ry:llä Kari 
Hirvasniemi. Ma 15.1 klo 19 sisarpiiri 
ry:llä. Päiväkerhot ry:llä klo 17.30-19 I 
ti 16.1. II ke 17.1. III to 18.1.
Kirkkoherranvirasto auki: ma, ke, 
pe klo 9-14.
Yhteystiedot: Virasto 387 172, ker-
hohuone 387 512, pastori 045 6306 
073, diakonissa 045 638 1973, suntio 
045 630 6081. 
Kuollut: Katri Elisabet (Elle) Ollakka 89 
v, Raimo Juho Antero Hinkula 71 v.
Kastettu: Aava Valentina Heinänen.

Nuorisotyön kirkol-
liset, erillisiä ilm. 
Oulunsalo -lehdessä 
10.1.
Messu kirkossa 14.1. 
klo 10,  Minna Salmi 
av. Tapio Kortesluo-
ma. 
Meidän messu su 14.1. klo 17, saarna 
Minna Salmi, lit. Tapio Kortesluoma.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
17.1. klo 13.30, Minna Salmi.
Omaishoitajien ryhmä pappilassa ke 
17.1. klo 12.

Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntakodis-
sa su 14.1. klo 10 (Kuk-
kurainen, Holmström, 
Jurmu). Lions Clubin ja 
Hilimojen kirkkopyhä. 
Kirkkokahvit.
Pyhäkoulu seurakuntakodissa su 
14.1. klo 12.
Iin rovastikunnan yhteisvastuuko-
kous Haukiputaalla ma 22.1. Mukaan 
kutsutaan kerääjiä ja muita asiasta 
kiinnostuneita. Lisätietoja ja ilmoit-
tautuminen ma 15.1. mennessä Leena 
Saarikoskelle, puh. 040 5396 402.
Diakoniatyö: Kuulovammaisten 
kerho seurakuntakodissa ke 17.1. klo 
11. Kevään ohjelman suunnittelua. 
Diakoniatoimistossa ei vastaanottoa 
ma 22.1. 
Kipuryhmä seurakuntakodissa ke 
24.1. klo 18. Vieraana terveyskeskus-
lääkäri Terttu Ahonen. Kahvitarjoilu 
ja nyyttiarpajaiset.
Omaishoitajat palvelukeskuksessa 
ke 17.1. klo 13-15. Vieraana Taina 
Laakso.
Kuorot: Kirkkokuoro to 11.1. klo 18, 
lapsikuoro to 11.1. klo 17, Sarakylän 
kuoro to 11.1. klo 18.40, eläkeläisten 
musiikkipiiri ke 17.1. klo 13 ja Vox 
Margarita ke 17.1. klo 18.30.
Lähetystyö: Kirpputori talkootuvassa 
ke 17.1. klo 10-13. Lähetysarpajaisten 
voitot osuivat seuraaville: 1. Sängyn-
peite - Siiri Poropudas, 2. Sängynpeite 
- Anna-Maija Heikkilä, 3. Matto - Mai-
ja-Liisa Luokkanen, 4. Matto - Niilo 
Talala, 5. Matto - Helena Nissi, 6. Matto 
- Elvi Timonen, 7. Matto - Kalervo 
Orreveteläinen, 8. Matto - Heikki 
Siipo, 9. Matto - Tuomo Lehmikangas, 
10. Matkahuopa - Aira Leino. Arvonta 
suoritettu 4.1. Pudasjärven poliisi-
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joitus tekee mestarin! Arja-kanttori, 
puh. 044 518 1151.
Kerhot: Pe 19.1. klo 10-12 Nuppu-
kerho 5-vuotiaille Nuppulassa. Muu 
kerhotoiminta ensi viikon lehdessä! 
Uusi lapsi- ja nuorisotyönohjaaja 
Tanja Helenius aloittaa 15.1., puh. 
044 518 1141.
Omaishoitajien joulujuhlakuvia tilat-
tavissa kirkkoherranvirastosta.
Rauhanyhdistys: Pe 12.1. klo 19 ompe-
luseurat ry:llä. Su 14.1. klo 18.30 seurat 
seurakuntatalolla, Erkki Tölli.
Vihityt: Visa Petri Junno ja Martta 
Kyllikki Pelkonen.
Kuollut: Kerttu Annikki Mustonen e 
Harju s. Tuohimaa, 84 v.

laitoksella. Onnea voittajille, kiitos 
arpojen ostajille ja myyjille!
Varhaisnuoret: Kerhot käynnistyvät 
tällä viikolla seuraavasti. Ke kokkiker-
ho srktalo, kirpputori klo 17.30-19. To 
monitoimikerho Rönö klo 15.30-17. 
To liikuntakerho Lakarinkoulu klo 
15.30-16.30. To monitoimikerho 
Hirvaskoskenkoulu klo 15.30-16.30. 
To monitoimikerho Livon koulu klo 
18-19.30. Syötteen eräkerho Syötteen 
alueen lapsille, nuorille ja aikuisille 
Syötekeskuksella 10.1. alkaen ke klo 17-
19. Tammi-helmikuussa ohjelmassa 
metsästyskortin suorittamista.
Nuoret: Rönö pe 12.1. klo 18-22.
Rippikoulu: Rippikoulusunnuntai 
rippikoululaisille ja heidän huoltajil-
leen seurakuntakodissa su 28.1. klo 
10-13. Lisätietoja kirjeestä.
Perhekerho seurakuntakodissa to 11.1. 
klo 10-13 ja ti 16.1. klo 10-13.
Satumuskari Sarakylän koululla 
päiväkerhotilassa joka toinen torstai 
alkaen 18.1. klo 16-17. Tiedustelut 
Irene Kangas, p. 040 5612 750.
Kuulutus: Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuuston kokous pidetään 
seurakuntakeskuksessa tiistaina 
16.1.2007 klo 16.30 alkaen. Koko-
uksen asialista on yleisesti nähtävänä 
8.-16.1.2007 kirkkoherranvirastossa, 
Varsitie 12, viraston aukioloaikoina. 
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on 
yleisesti nähtävänä kirkkoherranvi-
rastossa 22.1.- 4.2.2007 viraston auki-
oloaikoina. Pudasjärvellä, tammikuun 
8. päivänä 2007, Oskari Holmström, 
kirkkoneuvoston puheenjohtaja.
Rauhanyhdistykset: Seurat Hirvas-
koskella Soili ja Paavo Kortetjärvellä 
pe 12. 1. klo 19 (A. Niskasaari). Seurat 
Kurenalan ry:llä su 14.1. klo 17 (T. 
Kauhanen ja E. Illikainen). Sarakylä: 
Käsityöilta Iivari Jurmulla pe 12.1. klo 
19 ja lauluseurat Maija Kummalalla su 
14.1. klo 19.
Haudattu: Kauko Johannes Heruk-
ka 77 v, Anni Turpeinen 81 v, Elmi 
Maria Juttula 66v ja Kerttu Kyllikki 
Harju 80 v.
Avioliittoon vihitty: Markku Samuli 
Lukkari ja Mira Aulikki Koivukan-
gas.
Kastettu: Samu Wiliam Riekki, Petra 
Sofia Kehusmaa, Anni Emilia Kehus-
maa, Aada Elina Niskasaari, Lotta 
Aino Sofia Juurikka ja Neea Henriina 
Kärki.
Kirkkoherranvirasto avoinna maa-
nantaista perjantaihin 9-14, puhelin 
882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@
evl.fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi. 
Seurakunnan kirkolliset jo maanan-
taisin nettisivuilla: www.pudasjarven-
seurakunta.fi.

Rauhanyhdistys Su 14.1. klo 19 seurat 
ry:llä, Jari Launonen. Pe 19.1. klo 19 
ompeluseurat ry:llä.
Kuollut: Aarne Antti Tervakangas 
Hyvölänrannalta 60 v.

Piippola 
To 11.1. klo 18 raamat-
tu- ja keskustelupiiri 
srk-kodilla. Aiheena 
Joh 5:1-18.
Su 14.1. klo 12 sanaju-
malanpalvelus kirkossa, Piri, Määttä. 
Kolehti Gideonien työlle. Gideonien 
edustaja lukee tekstejä ja käyttää pu-
heenvuoron kolehdista.
Ma 15.1. klo 11 veteraanikuoro 
seurakuntatalolla, klo 13.30 hartaus 
Ponnarissa ja klo 14.30 kirkkokuoro 
seurakuntatalolla. 
Ti 16.1. klo 18.30 siioninvirsiseurat 
Väinölässä.
Ke 17.1. klo 10-12.30 virkistyspäivä 
Vaarintalolla.
Tulossa: su 21.1. rovastikunnallinen 
lähetyspyhä messu klo 12, jonka toi-
mittaa lrovasti, saarna hiippakunnan 
lähetyssihteeri Matti Laurila, ruoka ja 
kahvi seurakuntakodissa (keittolou-
naan suositushinta 5 e, kahvimaksu lä-
hetykselle) ja lähetystilaisuus, mukana 
mm. Botswanan lähetti Venla Kurki.
Rauhanyhdistys: Su 14.1. klo 15 
seurat ry:llä.

Pulkkila
Su 14.1. klo 12 (huom! 
aika) messu, Arkkila. 
Klo 14.30 ehtoollishar-
taus vuodeosastolla.
Ti 16.1. klo 18 lähetys-
tiimin kokous srk-kodilla.
Ke 17.1. klo 12 srk-kerhon ja eläke-
liiton yhteiset kevätkauden alkajaiset 
srk-kodilla. 
Rauhanyhdistys: pe 12.1. klo 19 
raamattuluokka ry:llä. La 13.1. klo 
19.30 seurat ry:llä. Su 14.1. klo 11.30 
pyhäkoulu ry:llä ja klo 13 seurat Koivu-
lehdossa. Pe 19.1. klo 19 ompeluseurat 
ja Kallion leirikeskusilta ry:llä.

Pyhäntä
To 11.1. klo 12 vete-
raanikuoro, klo 17 
lapsikuoro ja klo 18 
kirkkokuoro seura-
kuntatalossa.
Pe 12.1. klo 17 Hetki 

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 0207109 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.
Siikalatvan seurakunnan työnteki-
jäkokous pe 12.1. klo 12.45 Kestilän 
seurakuntakodissa.
Hygieniapassikoulutus seurakunnan 
työntekijöille sekä lähetyksen ja diako-
nian vapaaehtoistoimijoille Piippolan 
seurakuntakodilla la 13.1. alk. klo 9. 
Nuorisotyönohjaajan äitiysloman 
sijaisuus haettavana ajalle 15.1.-
13.12.2007, kysymyksiin vastaavat 
khra Erkki Piri p. 0207109 861 ja 
nuorisotyönohjaaja Marja Remes, p. 
0207109 877.
Kirkkoherra on kirkon lapsi- ja nuori-
sotyön neuvottelupäivillä Jyväskylässä 
8.-11.1.
Tulossa: rovastikunnallinen lähetys-
pyhä Piippolassa 21.01., messu klo 
12, jonka toimittaa lrovasti, saarna 
hiippakunnan lähetyssihteeri Matti 
Laurila, ruoka ja kahvi seurakuntako-
dissa ja lähetystilaisuus, mukana mm. 
Botswanan lähetti Venla Kurki.

Kestilä
Su14.1. klo 10 sana-
jumalanpalvelus kir-
kossa, Martti Arkkila, 
Määttä. Kolehti kris-
tilliselle kasvatustyölle 
Oulun hiippakunnas-
sa.
Ma 15.1. klo 17 Hetki Herralle –nuor-
tenilta kirkossa, Marja.
Pe 19.1. klo 10 seurakuntakerho Selkä-
lässä, lähtö kirkon parkista klo 9.45. 
Tulossa: su 21.1. klo 13 kirkonkylästen 
Pihlajistovierailu.

Herralle -nuortenilta kirkossa. Klo 
17.30 nuorten kuoro seurakunta-
kodissa. 
Su 14.1. klo 10 (huom. aika!) sanaju-
malanpalvelus kirkossa, Piri. Kolehti 
kristilliselle kasvatustyölle Oulun 
hiippakunnassa.
To 18.1. klo 12 perhekerho kerhohuo-
neessa, tule mukaan suunnittelemaan 
kevättä.
Rauhanyhdistys: Su 14.1. klo 16 seurat 
ry:llä, Pasi Kurtti. Ke 17.1. klo 18.30 
lauluseurat ry:llä, Jouko Limma. 
Kastettu: Sonja Matleena Tölli Pyhän-
tä ja Inari Vilhelmiina Vuokila, Espoon 
Leppävaaran srk:sta.
Vihitty: Jukka Markus Koivisto 
Kajaanista ja Liisa Mirjami Kamula 
Pyhännältä.

Siikajoki 
To 11.1. klo 16.15-17.55 
seurakunnan rippikou-
lu seurakuntatalolla.
Su 14.1. klo 12 sanaju-
malanpalvelus seura-
kuntatalolla. Reino Tanjunen.
Ma 15.1. seurakuntamme päiväker-
hot aloittavat kevätkautensa toimin-
nan. Kerhojen kokoontumisajat samat 
kuin syyskaudella 2006.
To 18.1. klo 10-12.30 perhekerho seu-
rakuntatalolla. Kynttiläkutsut.
Ke 17.1. klo 14.15 lapsikuoro seura-
kuntatalolla.
To 18.1. klo 13 diakonia- ja lähetyspiiri 
seurakuntatalolla ja klo 16.15-17.55 
seurakunnan rippikoulu seurakun-
tatalolla.
Rauhanyhdistys: Pe 12.1. klo 19.30 
raamattuluokka Väinö Lepistöllä. 
Su 14.1. klo 12 pyhäkoulut Jari Kivi-
niemellä ja Kimmo Tauriaisella sekä 
klo 17 seurat ry:llä. Ma 15.1. klo 19 
sisarkerho ry:llä. To 18.1. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä.
Palvelupiste avoinna torstaisin ja 
perjantaisin klo 10-14. Muina aikoina 
sopimuksen mukaan. Siikajoen palve-
lupiste, Pappilankuja 12, p. 241 113, 
Reino Tanjunen 044 5541 182, Anne 
Nygård 044 3438 148, Yrjö Nissinen 
044 5241 209 ja Riitta Nissinen 044-
0241 209.
Kastettu: Soila Helmi Anneli Kos-
kenkorva.
Kotiseurakunta kiittää Lilja Pesiön 
omaisia saamastaan lahjoituksesta.

He ovat 7–13-vuotiaita. Heidän päivänsä ei 
ala hampaanpesulla, aamupalalla ja koulu-
matkalla. 

Herätys on viideltä, aurinko nousee tunnin 
kuluttua. Eteensä he saavat kupin jäähtynyttä 
maissipuuroa ja sitten käteensä vesurin, kuo-
kan tai säkin.

 Heti, kun on tarpeeksi valoisaa heidät ko-
mennetaan pellolle perkaamaan rikkaruohoja, 
kuokkimaan tai poimimaan kahvin papuja. 

Työtä tehdään iltapimeään pieniä juoma-
taukoja lukuun ottamatta. Päivän päätteeksi he 
saavat toisen kupin kylmää maissipuuroa. 

Lukutaidottomat lapset ovat Intiassa Yercau-
dilaisen tilanomistajan ilmaista työvoimaa. 
Heiltä ei ole kysytty, haluaisivatko he kou-
luun. Monet ovat orpoja tai vanhempien-
sa hylkäämiä. Osalla on vanhemmat, mut-
ta kotona on liian monta suuta ruokittava-
na. Jonkun oli pakko lähteä. 

Maatilojen omistajat näkivät tässä tilai-
suutensa. Koulut olivat lapsilta jääneet käy-
mättä. He olivat saaneet isänniltään niukan 
ravinnon, vähän vaatteita, mutta runsaasti 
kuria ja rangaistuksia. Heistä kasvoi arkoja 
ja ihmisiin pelokkaasti suhtautuvia. Edessä 
häämötti ankea nuoruus ja tulevaisuus.

Tällaisen 50-päisen lapsijoukon Operaatio 
Ruutin (Pohjanmaalla toimiva kansalaisjär-
jestö) yhteistyöjärjestön työntekijät löysivät 
viime elokuussa Yercaudin vuorilta Intiasta ja 
riistivät lapset pois ”orjuudesta”. Siitä alkaen 
heidät on sijoitettu tilapäismajoitukseen. 

Kuluneet kuukaudet heitä on totutettu 
elämään yhteiskunnassa, oppimaan hy-

gieniaa, käyttäytymistä ja kanssakäymistä 
muiden kanssa. Heille on pidetty epäviral-
lista esikoulua. Tavoitteena on saada heidät 
seuraavan lukukauden alkaessa, kesäkuun 
alussa, normaaliin kouluun.

epävarma tulevaisuus

Hyvästä alusta huolimatta tulevaisuus on 
epävarma. Koulu maksaa. Kesään mennes-
sä ratkeaa, onko heidän palattava takaisin 
sinne, mistä heidät löydettiin, vai löytyykö 

Lapsiorjasta koululaiseksi

Siikasalo

Siikalatva

Tyrnävä

Rantsila
Su 14.1. klo 10 sa-
najumalanpalvelus 
kirkossa, Lauriala ja 
Leinonen. Kolehti 
Kristittyjen yhteyden 
edistämiseen, Suo-
men ekumeeninen 
neuvosto.
Ma 15.1. klo 10-12 perhekerho Palle-
rot Nuppulassa.
Tulossa: Su 21.1. klo 10 messu kirkossa, 
nimikkolähetti Ari Norro. Messun 
jälkeen lähetystilaisuus seurakun-
tatalolla. Norro kertoo Kamerunista. 
Lähetyskahvit ja -arpoja. Su 21.1. ro-
vastikunnallinen lähetyspyhä Piippo-
lassa. Messu klo 12 Piippolan kirkossa 
ja messun jälkeen lähetystilaisuus 
Piippolan seurakuntakodilla.
To 25.1. klo 19 kirkkovaltuusto 
seurakuntatalolla. Ti 30.1. klo 12.30 
virsilaulua Arvi ja Elsa Pohjolalla 
Sipolassa (noin 17 km kirkonkylältä). 
Kahvitarjoilu urkujen korjausrahaston 
hyväksi. 
Kuorot alkavat viikolla 6: Ke 24.1. 
lapsikuoro Stellat, klo 15 työt ja klo 16 
pojat. To 25.1. klo 14 Hovin Stellat ja klo 
19-20.30 Rantsilan Laulu. Toivomme 
uusia laulajia kirkkokuoroon (myös 
lapsikuoroihin mahtuu uusia mu-
kaan)! Jos osaat laulaa, mutta et tunne 
nuotteja, ei haittaa! Saat kasetin mu-
kaan, jonka avulla voi opetella. Kirkko-
kuoron esiintymisiä on kiirastorstaina 
5.4. kirkossa ja konfirmaatiomessussa 
17.6. Laulaminen rentouttaa ja har-

Murto-Ojakylä-Juu-
russuon diakoniapiiri 
to 11.1. klo 11.30 Eeva 
ja Alpo Nisulalla.
Sanajumalanpalvelus 
su 14.1. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa, Isokään-
tä. Kolehti kristilliselle 
kasvatustyölle Oulun 
hiippakunnassa.
Seurakuntakerho ti 
16.1. klo 12.30 Tyrnä-
vän srk-talolla.
Hartaus to 18.1. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Kuorot: Kirkkokuoro ke 17.1. klo 19 
Tyrnävän srk-talolla, lapsikuoro to 
18.1. klo 16 Temmeksen srk-talolla.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: To 11.1. 
klo 19 uusien tyrnäväläisten tutus-
tumisilta ry:llä. Su 14.1. klo 18 seurat 
Tyrnävän kirkossa. Murto: Pe 12.1. klo 
19 lauluseurat Sini ja Pasi Heikkalalla, 
Juurussuontie 417. Su 14.1. klo 18 
seurat Tyrnävän kirkossa.
Avioliittoon vihitty: Juha Markus 
Ahorinne ja Susanna Birgitta Var-
penius. 
Kastettu: Aada Emilia Ahorinne, Elli 
Johanna Holopainen, Sami Matti An-
tero Kallinen, Antton Oskari Lepistö, 
Anniina Maaria Rytilä, Niklas Henrikki 
Syri ja Mikael Sebastian Virkkala.

rahoitus heidän koulutukseensa.
Operaatio Ruut tarvitsee 50 uutta kum-

mia, jotta lasten tulevaisuus voidaan kään-
tää uudelle uralle. Oletko sinä se pelastava 
enkeli? Vuoden kummimaksu 120 euroa tai 
10 euroa kuussa. Sillä turvataan 1-2 lapsen 
tulevaisuus. Mukaan voi lähteä yksin tai 
pienellä porukalla. 

Lisää tietoa saa Operaatio Ruutin netti-
sivuilta www.operaatioruut.fi tai suoraan 
puheenjohtaja Aaro Leipälältä, p. 433 771 
tai 0400 199960.

intialaisia esikoululapsia.
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m ua siipeis suojaan kätke 
eli virsi 552 osoittautui 
Rauhan Tervehdyksen 
kyselyn mukaan kaikista 

suosituimmaksi virreksi. Lukijoil-
ta on kysytty viime vuoden alusta 
saakka lempivirsiä ”Tämä virsi” -
palstalla. Viisi ihmistä kertoi 552:
n olevan paras virsi.

Kyseessä on kansansävelmä Skå-
nesta, sen on sanoittanut Lina San-
dell vuonna 1865, ja virsikirjaan se 
tuli vuonna 1938.

– Tämän virren myötä voi tur-
vallisesti nukahtaa, siitä tulee hy-
vä olo, totesi sairaalapastori Juha 
Kyllönen.

– Virressä on hieno sanoma, ihas-
teli puolestaan Sylvi Alajärvi.

Liisa Lääverin mielestä 552 ei 
ole lainkaan tyypillinen virsi, vaan 
polveileva melodia tuo mieleen pi-
kemminkin hengellisen laulun.

Kolme mainintaa tai useamman 
saivat myös virret Ystävä sä lapsien 
ja Käy yrttitarhasta polku.

mummon suosikki

– Virsi 77 oli mummoni suosikki, 
sanoo kempeleläinen toimistosih-
teeri Sari Karvonen.

– Käy yrttitarhasta polku -virren 
sanat ovat erittäin puhuttelevat ja 
dramaattiset, mikä sopii tietenkin 
kaltaiselleni harrastajateatterilai-
selle, kuvaili samaa virttä Anitta 
Koivuranta.

Virret, jotka liittyivät läheisen 
kuolemaan, pääsiäiseen tai lap-
suuteen nousivat selvästi suosi-
tuimmiksi.

Virsi 631 eli Oi Herra jos mä 
matkamies maan -virsi oli paras 
Petri Sirviön mielestä.

– Minä-muotoinen näkökulma 
antaa mahdollisuuden samaistua 
virteen.

Kappalainen Markku Palosaari 
valitsi virrekseen virren 610 Ah, 
kaikki kaataa kuolema.

– Kun veljeni perhe kuoli liiken-
neonnettomuudessa, en päässyt 
hautajaisaamuna sängystä ylös en-
nen kuin lauloin itsekseni tämän 
virren kaikki yhdeksän säkeistöä. 
Virsi antoi lohtua.

mua siipeis suojaan kätke 
on suosittu virsi 

uudet virret 
menneet läpi

Uusin virsikirja on ollut käytössä 
20 vuotta, joten viime vuosi on ol-
lut virsikirjan juhlavuosi.

Vuonna 1986 julkaistun virsikir-
jan uudet virret on otettu innolla 
vastaan. Huomattava osa lukijoi-
den lempivirsistä oli juuri ”uuden” 
virsikirjan virsiä.

Muun muassa virsi 600 Hyvyy-
den voiman ihmeelliseen suojaan 
on lunastanut paikkansa yhtenä 
rakkaimmista virsistä.

– Sitä lauletaan kaikissa meidän 
perhejuhlissamme, kertoi Aulikki 
Rinta-Säntti.

Virrestä 228 Vaiti kaikki palvo-
kaamme toimittaja Lea Lappalainen 
sanoo yksinkertaisesti näin:

– Taivaassa täytyy olla juuri 
tällaista!

Virrestä 513 puolestaan totesi pu-
dasjärveläinen nuorisotyönohjaaja 
Marko Väyrynen, että ”vieläkin 
virsi tuo mieleen oman isoskoulu-
tuksen ja sen iltahartauden, jossa 
virttä veisattiin.”

Satu KReivi-PaLoSaaRi

K anttori Riitta Piippo Oulusta ei ihmettele, 
miksi 20 vuotta sitten virsikirjaan tulleet vir-
ret ovat niinkin suosittuja.

– Monissa uusissa virsissä kieli on yksinkertai-
sempaa ja sanoma siten puhuttelevampi.

Sitäkään Piippo ei ihmettele, miksi Mua siipeis 
suojaan kätke nousi niin suosituksi.

– Se on iltavirsi, ja usein lapsuudesta saakka tut-
tu. Kysely osoittaa hyvin, kuinka tärkeä iltavirsi on 
ylipäätään. Tässä virressä on mukana enkeleiden 
suoja ja armo, lupa aloittaa aina uudestaan. Virsi 
on melodialtaankin hyvin kaunis.

Riitta Piippo miettii, että kuolema koskettaa 
jokaista, ja lapsuudessa virret opitaan. Pääsiäinen 
taas on suurin kristikunnan juhla, mikä selittänee 
pääsiäisvirsien suosiota.

– Itse pidän muun muassa virrestä 177 Jeesus on 
paimen ja virrestä 482, jossa on hieno teksti. Myös 
iltavirsi 563 Ilta on tullut Luojani on minulle rakas. 

”iltavirsi on tosi tärkeä”
Riitta Piippo käyttää jumalanpalveluksissa sopivassa 
suhteessa tuttuja ja outoja virsiä.

– Alkuvirsi saisi olla aina tuttu, jotta kaik-
ki ihmiset pääsevät siihen mukaan. Uusia vir-
siä saa olla, mutta aina pitää olla myös tuttuja. 

jopa raskaita 
yhteislauluiksi

– Lukijoiden suosikkivirsistä 552 ja 77 ovat sanomal-
taan turvallisia ja koskettavia, mutta sävelmältään 
hieman kulmikkaita ja jopa raskaita yhteislauluiksi, 
miettii Kiimingin kanttori Jarkko Metsänheimo. 
– Säestän ne yleensä hiukan matalammassa sävel-
lajissa, jotta olisi helpompi laulaa.

Metsänheimo pitää virttä 600 erittäin kauniina ja 
hoitavana sekä sanoiltaan että sävelmältään.

– Tuntuu ihmeelliseltä, että runoilija D. Bon-

hoeffer kirjoittaa niin toiveikkaaseen ja valoisaan 
sävyyn, vaikka samalla odottaa tuomiotaan natsien 
keskitysleirillä.

Jarkko Metsänheimon mielestä vuoden 1986 vir-
sikirjaan tuli paljon hyviä ja uusia virsiä eri maista 
ja eri herätysliikkeistä.

Kanttori kertoo, että hänellä on lempivirsiä pal-
jon.

– Tällä hetkellä perhevirsi 464 Kuin oksat vihan-
noivat, vain puussa pysyen koskettaa syvimmin ja 
sopii hyvin sukunimenkin kanssa!

Metsänheimo toteaa, että kirkkovuoden aihe 
kullekin sunnuntaille ohjaa virsivalintoja ja tuo 
mukanaan paljon oudompia virsiä.

– Silti pitää aina valita muutama tuikituttukin 
virsi!

SK-P

iltavirsi on tärkeä monille suomalaiselle, kanttori Riitta Piippo tietää.

Kanttori jarkko metsänheimolla 
on monta lempivirttä.
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sanan aika

Sunnuntain evankeliumissa kerrotaan, kuinka 

Jeesus teki ensimmäisen tunnustekonsa: Kaa-

naan häissä hän muutti veden viiniksi. Tällä 

teollaan Hän ilmaisi olevansa Jumalan Mes-

sias, ja opetuslapset uskoivat Häneen ihmeen 

nähtyään.

Jeesuksen tekemien ihmeiden tarkoitus oli 

saada ihmiset uskomaan Häneen, ylistämään 

ihmeissä Kristusta ja luottamaan Hänessä Ju-

malan sanaan ja sen lupauksiin. ”Te saatte rie-

muiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä” 

oli Jesaja ennustanut, ja Jeesus oli tämä lähde. 

Jeesuksen sanoissa oli ja on pelastuksen lähde 

kaikkea syntiä ja saastaisuutta vastaan. Tätä eivät 

suuret kansanjoukot kuitenkaan uskoneet.  

Käykö omassa ajassamme samoin? Yhä ene-

nevässä määrin luovutaan Jumalan sanan vii-

Henkesi armokasteella, oi Jeesus meitä 

kasta. Elämän uuden virtoja vuoda-

ta taivahasta. Sanasi ovi aukaise ja 

anna sanan saarnalle nyt Pyhän Hen-

gen voima. Tuo meidät armon sanal-

la sinua lähemmäksi. Kosketa kuuron 

korvia, tee kuollut eläväksi. Oi Jeesus, 

itse elämä, sanasi kallis, väkevä säily-

tä keskellämme.
vK 123:5–6

Päivän psalmi on Ps. 105: 2-5, 39-42, 1. Lu-

kukappale 2. Kun. 4: 1-7 tai Jes. 12: 1-6 ja 2. 

Lukukappale Room. 12: 6-16. Evankeliumi 

on Joh. 2: 1-11.

Kaana sijaitsee parisenkymmentä kilomet-

riä Nasaretista pohjoiseen. Siellä valmistettiin 

purppuraa – kaanalaiset olivat siis yhteyksissä 

foinikialaisiin kauppiaisiin, jotka hallitsivat mo-

nia tuon ajan kauppareittejä. Kallis purppura 

olikin yksi olennaisimmista tuotteista, joiden 

avulla foinikialaisten mahtiasema säilyi. Purp-

purakaupan hallinnasta käytiin jopa sotia.

Purppuraa näkyi todennäköisesti myös häissä, 

joihin Jeesuksen äiti Maria oli kutsuttu. Myös 

Jeesus opetuslapsineen oli kutsuvieraiden jou-

kossa. Tuon ajan tavan mukaan häät kestivät 

kokonaisen viikon. Tarjoilu oli olennainen osa 

hääjuhlaa. Viini pääsi näistä häistä loppumaan, 

mikä oli pitoväen kannalta hieman noloa. Ma-

rian arvostus Jeesusta kohtaan ilmenee hänen 

avunpyynnössään. Jeesus oli vielä monille tun-

tematon, eikä ”hänen aikansa ollut vielä tullut”. 

Puhuttelemalla Mariaa ”naiseksi” Jeesus koros-

taa jumalallisuuttaan ja vähättelee luonnollisia 

sukulaisuussiteitä.

Kuusi kivistä vesiastiaa oli yhteensä tilavuu-

deltaan 480–700 litraa. Juutalaisilla oli tapana 

noudattaa tarkoin isien perinnäissääntöä, jonka 

mukaan kädet tuli aina pestä ennen ruokailua, 

vaikkakin vain pienellä vesimäärällä.

Puhdasta vettä oli niukalti saatavilla. Siksi 

Jeesuksen kehotus valtavien vesimäärien kan-

tamisesta astioihin vaati todellista luottamusta 

häneen. Näin palvelijat kuitenkin tekivät.

Juhlien valvoja hääpidoissa oli useimmiten 

luotto-orja. Jeesuksen vedentäyttökäskystä tie-

tämättä hän ihmetteli sulhaselle, miksi tämä on 

säästänyt hyvän viinin loppuun asti – päinvas-

toin kuin häissä yleensä tehtiin.

Jeesus on murtautunut ihmeensä myötä kaik-

kien häävieraiden tietoisuuteen. Hän on tehnyt 

ensimmäisen tunnustekonsa. Näkyvä merkki on 

raamatunkohdan mukaan toiminut myös ope-

toittamalta tieltä ja ammennetaan elinvoimaa 

ja elämänviisautta muista lähteistä. 

Eikö Jeesus opettanut toisin? Kristus tuli 

täyttämään Jumalan sanan lupaukset ja osoit-

tamaan, että pyhät kirjoitukset olivat elämän 

lähde, sillä niiden kautta puhui itse elävä Ju-

mala. Jumalan sanaan uskomalla ja luottamalla 

ihminen tuli osalliseksi tästä lähteestä. 

Jos maailman mukana siirtyi muille lähteil-

le, menetti tämän lähteen siunauksen: syntien 

anteeksiantamuksen ja iankaikkisen elämän. 

Näin toimiessaan ihminen luopui Kristuksesta, 

tuslapsille jumalallisen kirkkauden ilmaisuna. 

Nyt heidän on helpompi seurata häntä.

PeKKa tuomiKoSKi

Pekka Tuomikoski syventyy tällä sivulla joka 

viikko seuraavan sunnuntain taustoihin.

Elämän lähteestä. Omassa ajassamme olemme 

vaarassa joutua tälle tielle, joka on kadotuksen 

tie. On syytä kääntyä ja hylätä toiset tiet ja pa-

lata Pyhän Raamatun viitoittamalle tielle. 

Kristuksessa on syntien anteeksiantamus ja 

elämä. Tämä Elämä lahjoitetaan Jumalan py-

hässä sanassa, ja sen saa uskolla omistaa siitä 

iloiten ja riemuiten. Jeesuksen seurassa ym-

märtää, mitä merkitsee Elävä vesi kuolleelle 

ja janoiselle. 

maRtti aRKKiLa
PuLKKiLaN KaPPeLiSeuRaKuNNaN PaPPi

jumalan sanassa 
on elämän lähde
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Lahjalla saatiin 
kokoontumispaikka

Vuosi sitten Joululahja lähetystyölle -keräys suun-
nattiin Venezuelaan ja Kolumbiaan. Santa Tere-
san kaupungin lapset Venezuelassa saivat oman 
kokoontumistilan.

Monta vuotta lapset kokoontuivat suuren puun alla 
pallokentän laidalla, missä Señora Zaida piti pyhä-
koulua. Puu antoi vähän varjoa, mutta sateella siitä 
ei ollut suojaa. Vuosi sitten joulun alla Santa Teresan 
lapset toivoivat joululahjaksi kokoontumistilaa, jossa 
aurinko ei porottaisi eikä sade kastelisi.

Vuoden 2005 Joululahja lähetystyölle -keräys 
tuotti 271 377 euroa. Osa varoista käytettiin talon 
ostoon. Omakotitalona toiminutta kiinteistöä re-
montoidaan vielä nykyiseen käyttötarkoitukseen-
sa. Rahaa tarvitaan myös itse toimintaan tulevien 
vuosien aikana.

tuhansia vuohia 
lahjaksi

Kirkon Ulkomaanavun Toisenlaisia lahjoja annettiin 
viime vuoden aikana lähes miljoonan euron arvos-
ta. Eniten lahjoja hankittiin joulun aikaan. 

Edelliseen vuoteen verrattuna joulunajan lah-
joitukset yli kolminkertaistuivat. Suosikkeja olivat 
vuohi ja koulupuvut.

Sekä vuohia että koulupukuja annettiin useita tu-
hansia. Viiden suosituimman lahjan joukossa olivat 
myös siemenet ja kuokka, puuntaimet sekä kanat.  

Koko vuoden myyntitulos oli 935 000 euroa.
Toisenlaisia lahjoja voi hankkia ympäri vuoden. 

Toisenlaiset lahjat löytyvät osoitteesta www.toisen-
lainenlahja.fi. Lahjoja voi tilata Kirkon Ulkomaan-
avusta myös sähköpostitse toisenlainenlahja@evl.fi 
tai puhelimitse (09) 1802 583.

Raamatusta tulee 
tulevaisuudessa 
nykyistä 
paksumpi. Uuden 
käännöksen saaneet 
apokryfikirjat 
sijoitetaan Vanhan 
ja Uuden
testamentin väliin.

a pokryfikirjat ovat yh-
teisnimitys eräille juu-
talaisille ja varhaiskris-

tillisille kirjoille, joita varhai-
nen kirkko ei tunnustanut 
Raamattuun kuuluviksi. 

Viime vuoden loppuun 
mennessä kaikki apokryfi-
kirjat käännettiin ja jätettiin 
hyväksyttäviksi kirkollisko-
koukselle.

Vanhan testamentin apo-
kryfisiä kirjoja ovat muiden 
muassa Juditin, Tobiaan ja 
Siirakin kirjat. Tunnetuimmat 
Uuden testamentin apokryfi-
sista kirjoista ovat Tuomaan 
ja Pietarin evankeliumit se-
kä Paavalin ja Johanneksen 
teot ja pienet kertomukset 
Jeesuksen lapsuudesta.

Apokryfikirjojen käännös-
komitean puheenjohtaja 
professori Raija Sollamo, 
mikä ero on raamatunlu-
kijalle tutuilla Raamatun 
kirjoilla ja oudommilla 
apokryfikirjoilla? 

– Katolinen ja ortodoksinen 
kirkko pitävät apokryfikirjo-
ja muiden raamatunkirjojen 
vertaisina eli samanarvoisina. 
Tavallisen raamatunlukijan 
kannalta ne ovat hyvin lä-
hellä Vanhan testamentin 
kirjoja.

– Uskonpuhdistuksen kir-
kot ovat pitäneet apokryfikir-
joja vähäarvoisempina kuin 
muita raamatunkirjoja, ja 
siksi ne eivät ole sisältyneet 
kaikkiin raamattulaitoksiin. 
Suomessa apokryfikirjat ovat 
aina olleet mukana suurissa 
kuvitetuissa perheraamatuis-
sa. Luther piti niitä hyvinä ja 
hyödyllisinä lukea.

Tuovatko apokryfikirjat 
tavalliselle ihmiselle jotain 
uutta hengellistä viisautta 
tai tietoa?

– Kyllä. Niissä käsitellään 
aiheita, jotka esiintyvät niu-
kalti tai eivät ensinkään var-
sinaisissa raamatunkirjoissa, 
kuten ylösnousemusta, mart-
tyyriutta, juutalaisten vainoja, 
vanhempien kunnioittamista, 
heidän kunniallista hautaa-
mistaan, pidoissa käyttäyty-
mistä, suhdetta väkijuomiin, 
perheenjäsenten välisiä suh-
teita ja naisen asemaa.

On sanottu, että apokryfikir-
jojen vaikutus näkyy kansan-
viisaudessa ja sananlaskupe-
rinteessä, kirjallisuudessa, 
kuvataiteessa ja musiikissa. 
Millä tavalla? 

– Kansanviisaudessa ja sa-
nanlaskuperinteessä näkyy 
ennen kaikkea Sirakin kirjan 
vaikutus. Kuvataiteessa var-
sinkin Judit ja Susanna ovat 
olleet runsaasti esillä. Heistä 

on maalattu monia kuuluisia 
tauluja. Musiikista voisi nos-
taa esiin Händelin oratorion 
Juudas Makkabilainen.

Käännöskomiteaan kuuluva 
kreikan kielen ja kirjallisuu-
den professori Maarit Kai-

uusia kirjoja Raamattuun

apokryfikirjojen kuusi vuotta kestänyt käännöstyö saatiin loppuun viime vuoden aikana.

otteita Sirakin kirjasta
Miten naisiin tulee suhtautua?
Älä epäile vaimoasi, läheisintäsi, ettei hän oppisi epäilemään sinua.
Älä menetä sieluasi naiselle, ettei hän kävelisi ylitsesi.
Älä käy kevytkenkäisen naisen luona, ettet takertuisi hänen pauloihinsa.
Älä vietä aikaasi soittajanaisen seurassa, ettet jäisi hänen viettelystensä 
vangiksi.

(SiR. 9: 1-4)

otteita viisauden kirjasta
Vanhurskaus on tie viisauteen.
Rakastakaa vanhurskautta,
te, jotka maata hallitsette,
ajatelkaa Herraa vilpittömällä mielellä,
ja etsikää häntä sydämen yksinkertaisuudessa.

Sillä hänet löytävät ne, jotka eivät
häntä kiusaa, jotka eivät häntä epäile.

(viiSauDeN KiRja 1. LuKu)

mio, mikä on sinun lempi-
apokryfikirjasi? Miksi?

– Niitä ovat viisauskirjal-
lisuutta edustavat Viisauden 
kirja ja Sirakin kirja. Niissä 
tapaamme sekä aina yhtä 
ajankohtaista elämänviisautta 
että kiinnostavalla tavalla ai-

kaansa ja kulttuuriinsa sidot-
tuja ajattelun piirteitä.

– Suosikkini on Tobitin 
kirja, hauska ja opettavainen 
matkakertomus, jota Aleksis 
Kivi mukaili Nummisuuta-
reissaan.

Riitta hiRvoNeN

Paavo uitto Limingan 
kirkkovaltuuston 
puheenjohtajaksi

Paavo Uitto on johtanut Limingan kirkkovaltuus-
toa kaksi edellistä valtuustokautta ja sai edelleen 
jatkopestin, kun valtuusto kokoontui maanantai-
na 8.1. ensimmäiseen kokoukseensa. Varapuheen-
johtajaksi valittiin Ilpo Sippola. Puheenjohtajisto 
valitaan toimikauden ensimmäisen ja kolmannen 
vuoden alussa. 

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin 
Heini Raitio ja hänen henkilökohtaiseksi varajäse-
nekseen Hilja Niemi. 

Kirkkoneuvoston, jonka toimikausi on kaksi vuotta, 
muiksi jäseniksi valittiin Alpo Koivukangas, varalle 
Kauko Hintsala, Juha Marttila, varalle Eero Litola, 
Timo Pietilä, varalle Erkki Haverinen, Sirkka Puu-
saari, varalle Helli Heiskari, Esko Vappula, varalle 
Markku Holma, Satu Vuollo, varalle Annikki Salmela 
ja Ida Vähäsöyrinki, varalle Sari Kurtti.

Johtokuntia kirkkovaltuusto asetti neljä, kuten 
on ollut edelliselläkin kaudella. Niiden toimikausi 
on neljä vuotta 2007-2010. 

Jumalanpalvelus- ja musiikkityönjohtokuntaan 
puheenjohtajaksi valittiin Marja Alatalo ja jäseniksi 
Hanna Korri, Tapio Laurila, Kaisa Maalo, Marjatta 
Siira, Ilpo Sippola, varajäseniksi Minna Autio, Hilja 
Niemi ja Pentti Pietiläinen. 

Kasvatustyön johtokunnan puheenjohtajaksi va-
littiin Anna-Mari Junttila ja jäseniksi Reijo Junnila, 
Aila Kamula, Irena Laurila, Tapio Mattila, Jukka 
Raitio ja Ida Vähäsöyrinki, varajäseniksi Juha Kan-
gas, Heidi Virpi ja Satu Vuollo

Diakoniatyön johtokunnan puheenjohtajaksi 
valittiin Heidi Kaakinen, varalle Minna Ahola ja 
jäseniksi Markku Holma, varalle Kauko Hintsala, 
Eila Kilpeläinen, varalle Kaisa Maalo, Petteri Korho-
nen, varalle Jukka Raitio, Ritva Nikula, varalle Eeva 
Verronen,  Mari Viljas, varalle Paula Laurikkala ja 
Paula Ylikulju, varalle Minna Pitkälä. 

Lähetystyön johtokunnan puheenjohtajaksi va-
littiin Hilja Niemi ja jäseniksi Pirjo Brunni, Erkki 
Haverinen, Tapio Lahdenperä, Matti Maaranto ja 
Leea Sangi. Varajäseniksi Marja-Leena Marttila, 
Annikki Niku ja Antti Rönkkö.

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajiksi 
vuosille 2007-2010 valittiin Anneli Aliranta, Yrjö 
Heiskari, Kauko Hintsala ja Antti Sangi, varajä-
seniksi Pekka Juustila Marketta Keränen, Tapani 
Leppäluoto ja Pekka Raappana. 
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Myllyojan 

Maikkulan

• 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

iLmoita RauhaN 
teRvehDYKSeSSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-yhtiöt/

Sirkka-Liisa Hänninen,
p. 0207 54  2296

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Vuokralle tarjotaan
työhuone Oulun 

Rotuaarilta
p. 0400 964 697.

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

Y h D i S t Y K S e t

tytöt ja pojat 
– erilaisia, samanlaisia 

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus oppia. Toiset vain 
tekevät sen eri tavalla ja eri tahdissa kuin opetussuunnitel-
mat ja -ohjelmat keskimäärin olettavat. 

Erilaisten oppijoiden ohjaaminen vaatii osaamista myös 
kasvatuksen ammattilaisilta. Myös erilaisista kulttuureista 
kotoisin olevat lapset ja nuoret tarvitsevat toisentyyppistä 
ohjausta.

Erilaiset tavat oppia olivat yksi luterilaisen kirkon lapsi- ja 
nuorisotyöntekijöiden neuvottelupäivien pääaiheista. Noin 
1 100 kirkon kasvattajaa kokoontui 9.-11. tammikuuta Jy-
väskylään vuotuisille neuvottelupäivilleen. 

Avauspäivänä keskusteltiin siitä, mitä kirkko opettaa sek-
suaalisuudesta, mitä siitä pitäisi opettaa ja miksi. 

Kirkon kasvatustyön painopisteenä jatkaa vuonna 2007 
teema ”Jumalan silmissä kaunis”. Siinä korostetaan ruu-
miillisuuden ja seksuaalisuuden merkitystä tytön ja pojan 
identiteetin kehittymiselle. 

Painopiste on kirkon kasvatustyön viesti esineellistävälle, 
ulkonäköä ja pintaa korostavalle yhteiskunnalle ja kulttuuril-
le. Viesti on suunnattu myös luterilaiselle kirkolle itselleen: 
ihmisen hengellisyyttä ei voida tarkastella irrallaan suku-
puolisuudesta, ruumiillisuudesta ja seksuaalisuudesta.

Jumalan silmissä kaunis -teema puolustaa kristillistä 
ihmiskäsitystä. Yhtenä tavoitteena on vahvistaa kirkon 
kasvattajien valmiutta kohdata lapsi ja nuori kokonaisena 
ihmisenä. 

Kt


