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Kajaanin seurakuntalehdessä 2.2. Lauri 
Oikarinen kyselee seurakunnan läsnä-
olon perään.

– Seurakunnan toimintaa mitataan ti-
lastoilla. Niillä on toki oma merkityksensä. 
Tilastot eivät tavoita ”tavallisten” ihmisten 
näkymätöntä ja hiljaista kristillisyyttä, joka 
toteutuu toisista välittämisessä, erityisesti 
heikoimmilla olevien tukemisessa. Kirkon 
näkyvässä toiminnassa on keskeistä, miten 
kodeissa, kouluissa, sairaaloissa, kaikenlaisis-
sa työpaikoissa ja yhteisöissä monin tavoin 
toteutuvaa ihmisyyttä kyetään tukemaan. 
Perustehtävä on rohkaista elämään kristit-
tynä: herättää ja vahvistaa uskoa sekä tukea 
siitä versovaa eheytymistä ja lähimmäisyyttä. 
Tarvitaan läsnäoloa. Teot puhuvat enem-
män kuin sanat. Perusongelmamme voi 
olla, ettemme kykene läsnäoloon. Ehkä se 
saavutetaankin oman kärsimyksen ja heik-
kouden tien kulkemisen kautta.

Kirkko ja kaupunki -lehdessä 31.1. Sep-
po Simola kirjoittaa, että kirkko joutuu 
miettimään tietoverkon tuomia mahdol-
lisuuksia läsnäolon lisäämiseksi.

– Yksi keskeinen oivallus, joka kirkossakin 

on tehty, on, ettei verkko ole vain viestin-
nän väline, vaan yleinen toimintaympä-
ristö. Oivallus ei ehkä ole vielä kuitenkaan 
riittävän laajalle levinnyt. Kaikki kirkon 
toiminta verkossa ei voi olla viestinnän am-
mattilaisten vastuulla. Hyvä esimerkki tästä 
on Helsingissä jo monta vuotta toteutettu 
nettipappitoiminta, jota ollaan kehittämäs-
sä uuteen kuosiin niin, että se toimii entistä 
selvemmin seurakuntien yhteistyöllä toteu-
tettavana palveluna.

Oma harjoituksen aiheensa on se, miten 
osaamme pukea kirkon varsinaisen hengel-
lisen sanoman muotoon, joka puhuttelee 
ihmisiä verkkoympäristössä. Ainakaan se ei 
näytä olevan jumalanpalvelusten ja messu-
jen yksinkertainen siirtäminen välitettäväksi 
verkon kautta. Muita tapoja on keksitty ja 
pyritään kehittämään edelleen.

Keskeinen oivallus kirkon ihmisille pitäisi 
olla myös se, ettei kaiken pidä tapahtua vain 
kirkon sivuilla. Ihan yhtä vähän kuin mei-
dän pitäisi toimia vain kirkkorakennusten 
seinien sisällä. Kirkon toiminnassa puhu-
taan muutenkin paljon jalkautumisesta sin-
ne, missä ihmiset elävät ja toimivat. Miksei 
sama pätisi verkkomaailmassa.

O ulunseutu on kasvava seutu-
kunta – meillä on paljon lap-
sia ja nuoria. Kuntien taloudet 

ovat tiukoilla, joten palveluja on jou-
duttu leikkaamaan entisestään. Lapset 
ja nuoret ovat kuitenkin tärkeä ryh-
mä, jota ei saisi unohtaa. Oulunseutu 
on nykyään turvallisimpia ja viihtyi-
simpiä paikkoja, mutta liialliset leik-
kaukset kostautuvat väistämättä. Tu-
levaisuudessa kaikki, mitä nyt sääste-
tään lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
suhteen, tulee näkyviin negatiivisesti 
tulevaisuudessamme.

Nyt tarvittaisiin yhteistä keskuste-
lua yhteisistä asioista saman pöydän 
ääressä. Yksin ihminen ei voi tehdä 
paljoakaan. Yksimielisyydellä ja yhteen 
hiileen puhaltamalla pystyttäisiin saa-
vuttamaan suuriakin tuloksia. 

Valitsemalla uutta ja erilaista va-
litset ihmisen, joka elää tätä päivää. 
Ihmisen, joka tietää, mitä merkitsee, 
kun raha ei riitä tai ei pääse hoitoon 
riittävän nopeasti. Ihmisen, joka tie-
tää, mitä on opiskella nälässä. Ihmi-
sen, joka tietää, mitä on työtätekevän 
arki. Ihmisen, joka tietää millaista on, 
kun ei välitetä.

Eläkeläisille on turvattava tasapuo-
linen verotus ja terveyskeskuspalvelut 
heti, opiskelijoille mahdollisuus opis-

kella täysipäiväisesti, kotona asuvat 
opiskelijat saatava oikeudenmukai-
suuden piirin eli vanhempien tuloja 
ei saa laskea lasten tuloihin!

Työssäkäyvän työn on oltava inhi-
millistä ja palkan myös, palkalla on 
tultava toimeen ja työaikojen oltava 
oikeat. Työttömyyden tullessa eteen 
seuraavan työn on oltava inhimillis-
tä ja turvattua, jotta hän saa lainaa 
ja lomia.

Lasten ja nuorten palvelut ovat laaja 
ja monipuolinen kokonaisuus, jonka 
kaikki osa-alueet vaikuttavat toisiinsa. 
Jos yhdestä kohdasta nipistetään pala 
pois, seuraukset näkyvät toisella puo-
lella. Nyt siis yhdessä tekemään hyviä 
päätöksiä tulevaisuuden puolesta.

Kirkon luottamushenkilönä ja tä-
män kevään yhteisvastuukerääjänä 
olen havainnut, että huolimatta hyvin-
vointivaltiostamme, osa lapsistamme 
elää olosuhteissa jotka eivät turvaa 
heille yhdenveroisuutta muiden lap-
sien kanssa. Ajatuksena tähän lainaan 
yhteisöllistä mallia terveydenhuollos-
ta, jota voitaisiin käyttää myös muilla 
sektoreilla ihmisen hyvinvointia edis-
täen. Yhteisöllisessä mallissa ilmene-
vät Ranskan vallankumouksen suuret 
aatteet: vapaus, veljeys ja tasa-arvo. 
Ideana on ihmisen elinvoimaisuus: 
vapaus tarkoittaa itseohjautuvuutta, 
voimavarojen kasvua ja omatoimisuu-
den lisääntymistä. Veljeys tarkoittaa 
osallistuvuutta ja vastuullisuutta itsestä 
ja muista. Tasa-arvo korostaa suvait-
sevaisuuden  lisääntymistä, eriarvoi-
suuden vähenemistä ja vähäosaisista 
huolehtimista. Yhteisöllinen malli on 
kuin me-liitto.

Yhteen hiileen 
puhaltaen

Rauno Hekkala (vas.)
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Venäjällä uskonnolliset yhteisöt ovat ihmeissään määräyksestä, 
jonka mukaan kirkossa kävijät pitäisi merkitä rekisteriin ja tiedot 
toimittaa viranomaisille.

Määräys on johdettu taannoin kohua herättäneestä laista, jon-
ka pitäisi tehostaa kansalaisjärjestöjen toiminnan valvontaa. Muun 
muassa ortodoksinen kirkko on todennut lain noudattamisen ole-
van vaikeata. Ei ole yksinkertaista kirjata kaikkia jumalanpalveluk-
sessa käyneitä ihmisiä.

Lisäksi yhteisöjen pitäisi selvittää viranomaisille tarkasti rahaläh-
teitään, käytännössä kolehtilahjoja.

Täällä naapurin määräykset saattavat herättää hilpeyttä.
Ennen kuin Venäjän tilanteelle ryhtyy naureskelemaan, kannat-

taa katsoa hieman tarkemmin, mikä on tilanne koto-Suomessa.
Eduskunnan perustuslakivaliokunta istuu ja pohtii tässä kuussa 

useamman kokouksen ajan, onko uskonnollisten yhteisöjen jäsen-
lehtien osoitteeton jakelu laillista vai laitonta. Asiaa puidaan, kos-
ka yhden lainvalvojan mukaan jakelu on laitonta.

Venäläiset saattavat hyvinkin jättää omia päätöksiään noudattamatta, mutta 
Suomessa Posti ennätti muuttamaan jakelukäytäntöjään.

Suomi siis voitti ensimmäisen erän. Mutta kumpi ehtii antaa ensimmäiset ran-
gaistukset, Venäjä vai Suomi?

Seurakunnissa vietetään ja valmistellaan täyttä päätä Yhteisvastuukeräykseen 
liittyviä tilaisuuksia. Ehjä lapsen mieli on aihe, joka koskettaa jokaista. Tasaval-
lan presidentti kiinnitti avajaispuheessaan napakasti huomiota työelämän sai-
rastuttaviin piirteisiin.

Seurakunnilla on oiva tilaisuus aloittaa työ itsestään ja käydä läpi ensin oman 
työyhteisön toimintatapojen vaikutusta työntekijöiden perheisiin, ennen kaik-
kea lapsiin.

Ei ole salaisuus, että jatkuvat työpaineet ja epäsäännölliset työajat ovat tuot-
taneet liian paljon riitaa ja masennusta myös työntekijäperheisiin.

Pysähtyminen oman todellisuuden äärelle heijastuu koko seurakunnan, hiip-
pakunnan, ja lopulta koko kirkon elämään.

Sanoma, joka koskettaa itseä, välittyy uskottavasti muillekin.
Joka aamu on armo uus.

Maaottelun
henkeä

Oma pesä ensin
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Työelämä on ollut 
muutosten kourissa 
kauan. Muutoksiin 
on tavalla tai toisella 
sopeuduttava, jotta 
työntekijä jaksaa jatkaa 
tehtävissään.

V ielä 1980-luvulla työsuh-
teet olivat yleensä pitkiä ja 
vakiintuneita, samoin teh-
tävät, muutokset taas har-

vinaisia. Tänään on toisin.
– Työntekijät joutuvat uudenlaisiin 

tilanteisiin joskus jopa niin, että kun 
yksi muutos on juuri toteutumassa 
tai loppusuoralla, toinen on jo vi-
riämässä, kehittämiskonsultti Leena 
Keränen Verve Consultingista (en-
tinen Merikoski Consulting) totesi 
äskettäin Oulussa työhyvinvointia 
pohtineessa seminaarissa.

Muutos voi hänen mukaansa olla 
pitkä prosessi, jonka kanssa työnte-
kijän pitäisi oppia elämään pysyäk-
seen terveenä ja työkykyisenä.

Mistä väsymys?

Keränen käytti esimerkkinä kou-
lun siivoojaa. Hänen terveyten-
sä ja työkykynsä olivat kunnos-
sa, työilmapiiriä ei voinut moittia 
ja hänen omasta mielestään mo-
tivaatiokin oli tallella. Siitä huo-
limatta hän oli työpäivän jälkeen 
väsynyt eikä palautunut kunnolla 
illan aikana.

Siivoja oli tottunut itsenäiseen 
työhön, puhdistanut kaikki kou-
lun pinnat ja lopulta nähnyt kät-
tensä jäljet. Tulokseen hän sai olla 
tyytyväinen.

Kun asiaa ruodittiin, syy selvi-
si. Työ oli muuttunut niin, ettei 
siivoustehtävä käsittänyt enää 
kokonaisuutta vaan joitakin osa-
alueita. Lähellä oli ajatus, ”miksi 
työ pitää nyt tehdä huonommin 
kuin ennen”.

Myös tuleva suursiivousurakka 
yksin painoi työntekijän mieltä ja 
kuormitti hänen elämäänsä.

Missä mieli?

Väsymys voi koetella myös työnte-
kijää, jonka tehtävät näyttävät ulos-
päin kevyiltä. Aiemmasta poikkea-
van tietotekniikan opettelu, uusien 
asiakkaiden palveleminen, tuottei-
den uudistetut laatuvaatimukset tai 
hoitolaitoksen modernisoidut arki-
rutiinit, tutuista, hyvin palvelleista 
työvälineistä luopuminen tai uusi-
en sääntöjen opetteleminen vaati-

Työntekijä ei saa hukkua 
muutoksen myllerrykseen

Harvassa työyhteisössä kyetään täsmällisesti osoittamaan 
ja erittelemään niitä tilanteita, joihin väsyminen tai uupu-
minen liittyy. Tämä edellyttäisi hyvin kehittyneitä mene-
telmiä ja tapoja kerätä tietoa omasta toiminnasta ja ana-
lysoida sitä.

On tavallisempaa, että työyhteisöt pyrkivät kuvaamaan 
tilannettaan pikemminkin yleisin ja kulloinkin muodissa 
olevin termein esimerkiksi toteamalla, että ’työilmapiiri on 
huono’, ’fyysisessä ja henkisessä työkyvyssä olisi parantami-
sen varaa’, ’olemme uupuneita’, ’väki on niin ikääntynyttä’, 
’töitä on liikaa’ tai että ’on niin kiire’.

Näiden kuvaustapojen epämääräisyys on yksi syy siihen, 
miksi jaksamisongelmiin on niin vaikea tarttua.

JORMa MäkiTalO
TuTkiMuSJOHTaJa

kiRJaSSa ViiMeinen TYkYkiRJa?

vat uutta näkökulmaa ja ymmär-
rystä työhön.

– Koko työn mielekkyys voi jos-
kus joutua kyseenalaiseksi.

– Usein puhutaan muutosvas-
tarinnasta, mutta harva työntekijä 
taitaa kuitenkaan asettaa muutosta 
kyseenalaiseksi, etenkään, jos muu-
toksen suunta ja tarpeellisuus tu-
levat selviksi. Tietysti muutokseen 
sopeutuminen on joillekin haas-
teellisempaa kuin toisille, Leena 
Keränen sanoo.

uusia oivalluksia

Keräsen mielestä työpaikoilla itsel-
lään on mahdollisuus edistää työn-
tekijöiden hyvinvointia, jos vaike-
uksia ilmenee. Se tarkoittaa ensik-
sikin uudenlaisten toimintatapojen 
haltuun ottamista yhdessä.

– Koko työyhteisö voisi yhteis-
tuumin miettiä, millaisiin asioihin 
on saatava parannusta. Tämä olisi 
myös työyhteisön oppimisprosessi; 
mitä häiriöitä arkityössä on ja mis-
tä ne johtuvat. Kaikki oivaltaisivat 
muutoksen yhteisen merkityksen 
ja tavoitteen. Yksittäiseltä työnte-
kijältä tämä vaatisi vaivannäköä 
ja ponnistelua ymmärtää muutos 
omalla kohdallaan, mikä karkoit-
taisi luultavasti turhautumisen ja 
tyytymättömyyden.

– Siivoojan kohdalla uusi motivaa-
tio ja työssä jaksaminen löytyisi ehkä 
yksinkertaisesti siitä, että hän näkisi 
uudella tavalla siivoustyön ytimen 
omissa siivouskohteissaan.

uutta osaamista

Esimiesportaan työnkuvaan voisi 
kuulua aivan uusi osaamisen alue. 
He voisivat sovittaa yksittäisten 
työntekijöiden tehtävät ja niiden 
muutosten tarpeet suurempaan 

kokonaisuuteen.
– He voivat vastata kysymykseen, 

mikä on yhteisön uudenlaisen toi-
minnan ydin. Miksi työtapojen 
muokkaaminen ei tule kerralla 
valmiiksi vaan se on paras aloittaa 
kokeiluna.

– Työyhteisöt joutuvat pohtimaan 
ja ideoimaan omia ratkaisujaan itse, 
vaikka tarjoamme heille konsultoin-
tiapua, Keränen kertoo Vervestä 
(entisestä Merikosken kuntoutus- 
ja tutkimuskeskuksesta).

Verve Consultingin asiakkaina on 
suuria, keskisuuria ja pieniä yrityksiä 
kaikenlaisilta toimialoilta. 

Leena Keräsen käsityksen mu-
kaan työpaikkojen yhteisissä neu-
vonpidoissa on keksitty ratkaisuja, 
jotka sujuvoittavat toimintaa. Se 
näkyy myös työntekijöiden jak-
samisessa.

PiRkkO Paakki

Mitä omassa työssä pitäisi 
muuttaa, jos asiat eivät 
ole kunnossa?
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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

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

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

Vanha pappila, Ylikiiminki
Harjutie 5

Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

menot Oulussa katso myös www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri.

Hartauselämä
Aamurukous ke 14.2. klo 7.45, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Vii-
kon tekstit, hiljaisuutta, yhteistä 
rukousta ja laulua.
Ekumeeninen jumalanpalve-
lus to 15.2. klo 19, Tuiran kirkon 
seurakuntasalissa. Toimittaa isä 
Raimo Kiiskinen ja ekumeeni-
nen työryhmä.

oulun tuomioKirKKoseura-
Kunta

Sana Elää -Raamattu- ja ru-
kousilta pe 9.2. klo 18, Keskus-
tan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 10.2. klo 10, Oulun 
tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
-ilta la 10.2. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Opettajien raamattupiiri ti 
13.2. klo 18, Oulun tuomiokir-
kon krypta. 
Rauhanyhdistyksen kirkkoilta 
ti 13.2. klo 19, Oulun tuomio-
kirkko. Esa Nevala ja Matti 
Pennanen.
Aamurukous ke 14.2. klo 8.30, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Päiväseurat ke 14.2. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Raamattupiirit:
Ke 14.2. klo 16, Aurinkokoti, 
Isokatu 93. 
To 15.2. klo 14, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 14.2. 
klo 18, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Matti Häkkinen.
Miesten piiri ke 14.2. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Anna-Mari Heikkinen.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 15.2. klo 18.30, 
Keskustan seurakuntatalo. 

Karjasillan seuraKunta

Rauhanyhdistyksen raamat-
tuluokat:
Pe 9.2. klo 17.30, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Pe 9.2. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat:
Pe 9.2. klo 18.30, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Pe 9.2. klo 19, Maikkulan 
kappeli.
To 15.2. klo 18.30, Kaukovaini-
on kappeli. 
Herännäisseurat su 11.2. klo 
15, Pyhän Andreaan kirkko. 
Raamattupiirit:
Ti 13.2. klo 12, Kastellin kirk-
ko. 
Ke 14.2. klo 19, Kaukovainion 
kappeli. Miesten raamattu-
piiri. 
To 15.2. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
To 15.2. klo 18, Kastellin kirk-
ko.
To 15.2. klo 18.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 15.2. klo 19, Kastellin 
kirkko. Pentti Kopperoinen ja 
Veikko Sivula.

tuiran seuraKunta

Miestenpiiri ti 13.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Harri Fagerholm 
alustaa aiheesta Lähimmäisen 
rakkaus.
Raamattupiiri:
To 15.2. klo 15, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkamari. 
To 15.2. klo 18, Niittyaron 
kerhohuone. 

oulujoen seuraKunta

Rauhanyhdistyksen ompelu-

seurat pe 9.2. klo 18.30, Myl-
lyojan seurakuntatalo. 
Miesten raamattupiiri to 15.2. 
klo 19, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Ylikiimingin seurakuntapiiri
Ilmestyskirjaluento to 8.2. 
klo 18, Piispankamari. Hannu 
Kippo vierailee.

Musiikki ja kulttuuri
Musiikkia yhteisvastuulle la 
10.2. klo 9-13.30, Kauppahalli. 
Pertti Haipola, haitari.
Puhallinorkesteri Viventin 
kirkkokonsertti ke 14.2. klo 19, 
Oulun tuomiokirkko. 
Nostalginen Tilkkutäkki-ilta 
10.2. klo 18, Tuiran kirkko, 
sisäänkäynti takakautta. Mikko 
Salmi Band johdattaa vanhojen 
ja uusien riparibiisien tun-
nelmiin. Tilaisuudessa kahvit 
yhteisvastuulle.

oulun tuomioKirKKoseura-
Kunta

Laulutuokio Lähetyssopessa 
to 8.2. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo. Lauletaan mm. 
Runebergin virsiä Maija Tynk-
kysen säestyksellä.
Veisataan yhteisvastuulle su 
11.2. klo 15, tuomiokirkko. 
Yhteislaulutilaisuus, Katedraa-
likuoro, Raimo Paaso yksin-
laulu, Maija Tynkkynen urut 
ja juonto Outi Vaarala. Kolehti 
yhteisvastuukeräykselle.

Karjasillan seuraKunta

Yhteisvastuu-iltamusiikki 
to 8.2. klo 19, Kaukovainion 
kappeli. Mukana Karjasil-
lan kirkkokuoro, kanttorit 
ja kanttoriharjoittelijat, lau-

lunopiskelija Reeta Meriläinen. 
Kahvitarjoilu.
Iltamusiikkia su 11.2. klo 18, 
Pyhän Andreaan kirkko. Pieni 
on kaunista - rentouttavaa soo-
lohuilumusiikkia illan iloksi, 
mm. Bachin, Stamitzin, Kuh-
laun, Honeggerin ja Debussyn 
musiikkia. Eero Blomberg, 
huilu. Ohjelma 4 e.
Kirjallisuuspiiri ke 14.2. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. Rakkaus 
raatelee! Elämisen sietämättö-
myydestä ja keveydestä kertovat 
Tarina hullusta rakastajasta 
(Jaakko Hämeen-Anttila) ja 
Kuningas Lear (William Shake-
speare). 

oulujoen seuraKunta

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Kauneimmat hengelliset laulut 
su 11.2. klo 13, Ylikiimingin 
kirkko. Ylikiiminkiläiset yksin-
laulajat, kirkkokuoro ja mies-
kvartetti esittävät etukäteen 
toivottuja hengellisiä lauluja. 
Myös yhteislaulua. 

Diakonia
Miesten talkooryhmä Oulun 
alueella auttaa tavallisen mie-
hen taidoin kodin pienissä 
töissä. Tiedustelut Heikki Kaik-
koselta, p. 040 502 5010.
Naisten ilta ma 12.2. klo 18, 
Öbergin talo. Yhdessäoloa, 
saunomista ja iltahartaus.

Yhteinen seuraKuntapalvelu

KEHITYSVAMMAISET:
Kehitysvammaisten nuorten 
ilta pe 9.2. klo 18–20, Diakonia-
keskus. Yhdessäoloa ja mukavaa 
tekemistä.
Varttuneiden kehitysvam-

maisten porinapiiri ti 13.2. 
klo 13.15–14.15, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Kehitysvammaisten keskuste-
lukerho ti 13.2. klo 17–18.30, 
Heinätorin seurakuntatalo.
Kehitysvammaisten talvileiri 
16.–18.3, Rokuan leirikeskus. 
Ilm. viim. 28.2. p. 316 1340.
KUULOVAMMAISET:
Ystäväilta to 8.2. klo 16, Pal-
velukeskus Runola. Yhteinen 
ilta kaupungilla ja Runolassa 
asuville kuuroille.
Kuurojen lähetyspiiri ma 12.2. 
klo 17.30, Kuurojen yhdistys. 
Lasten paikka ma 12.2. klo 
17.30, Kuurojen yhdistys, 
Koskitie 19.
Viittomakielinen messu su 
18.2. klo 17, Heinätorin seura-
kuntatalo, toimittaa kuurojen 
pappi Riitta Kuusi ja saarnaa 
kuurojen pappi Erva Niitty-
vuopio. Messun jälkeen Ervan 
tulojuhla. 
NÄKÖVAMMAISET:
Raamattu- ja keskustelupiiri 
to 15.2. klo 13–14.30, Öbergin 
talo. Diakoniakeskuksen ala-
kerran ryhmätilassa.
Näkövammaisten kevätleiri 
23.–25.3., Rokuan leirikeskus. 
Ilm. viim. 1.3. p. 316 1340.
PÄIHDETYÖ:
Naistenryhmä pe 9.2. klo 13, 
Öbergin talo. 
Tavoiteryhmä ma 12.2. klo 
14.30, Öbergin talo. 
Raamattupiiri ti 13.2. klo 13, 
Diakoniakeskus. 

Karjasillan seuraKunta

Juttutupa ma 12.2. klo 13–15, 
Kastellin kirkko. Päiväkahvit. 
Käydään kevään aikana keskus-
tellen läpi elämänkaarta.

Ystävän kammari ti 13.2. klo 
12–13.30, Kaukovainion kap-
peli. Kappalainen Vesa Pöyhtäri. 
Aiheena Rooma
Diakoniapiiri ma 12.2. klo 12–
13.30, Kaukovainion kappeli. 

tuiran seuraKunta

Työttömien ateria ti 13.2. klo 
12, Rajakylän seurakuntakoti. 
Käsityöryhmä ti 13.2. klo 14, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Raamattupiiri to 15.2. klo 18, 
Rajakylän seurakuntakoti. 

oulujoen seuraKunta

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Laskiaisturnaus ti 20.2. klo 
18–19, Pylkönmäki. Kisailua 
yhteisvastuun hyväksi. Mukana 
LC-Ylikiiminki puffetteineen ja 
mäenlaskuineen.

lähetys
Lähetyssoppi to 15.2. klo 
10–14, Keskustan seurakunta-
talo, alasali. 

oulun tuomioKirKKoseura-
Kunta

Lähetyspiiri ke 14.2. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Vieraana Helmi Liljeblad.

Karjasillan seuraKunta

Kaukovainion lähetyspiiri 
ti 13.2. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. 
Toivevirsien iltapäivä su 18.2. 
klo 16–17.30, Maikkulan kap-
peli. Mikä virsi on sinulle 
rakas, ja miten se on kulkenut 
mukana elämän matkallasi? 
Tule mukaan laulamaan yh-
dessä ja halutessasi jakamaan 
tarinasi lähetyksen toivevirsien 

Oulun tuomiokirkossa su 
11.2. klo 10 messu, toimittaa 
Ari-Pekka Metso, avustaa Anna-
Mari Heikkinen, urkurina Maija 
Tynkkynen, kanttorina Raimo 
Paaso, Oulun Laulu. Kolehti 
Päihde- ja kriminaalityöhön.
Heinätorin seurakuntatalossa 
su 11.2. klo 12 kaikenikäisten 
kirkko, Ari-Pekka Metso ja 
Anna-Mari Heikkinen. Kymp-
pisynttärit ja kirkkokahvit.

Kastellin kirkossa: Su 11.2. 
klo 10 messu, toimittaa Liisa 
Karkulehto, avustaa Kimmo 
Kieksi, kanttorina Ilkka Järviö. 
Kolehti yhteisvastuukeräykselle. 
Kastelli 1 ja 2 rippikouluryh-
mät mukana. Messun jälkeen 
rippikoulua.
Pyhän Andreaan kirkossa su 
11.2. klo 12 sanajumalanpalve-
lus, toimittaa Mirjami Dutton, 
avustavat Katja Ylitalo, Esa 
Harju ja Mari Jääskeläinen, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi. Kymppisynttärit, mukana 
Pyhän Andreaan lapsikuoro. 
Kolehti ks. Kastelli. Jumalanpal-
veluksen jälkeen kakkukahvit ja 
ohjelmaa kymppisynttäriläisille 
sekä heidän perheilleen.

Tuiran kirkossa: Su 11.2. 
klo 10 messu, toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Hannu Oja-
lehto, kanttorina Heikki Jämsä. 
Kirkkokuoro. Kolehti oman 
seurakunnan nimikkolähetti-
työlle SLS:n kautta. Radiointi 
Radio Dei.
Ke 14.2. klo 20 messu, toimittaa 
Helena Paalanne, kanttorina 
Tommi Hekkala. Kolehti nuor-
ten raamatuntuntemuksen 
lisäämiseen Raamatuntutkijain 
Liitolle.
Su 11.2. klo 18 messu, toimittaa 
Nanna Helaakoski, avustaa Juha 
Huhtala, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti teologiseen 
tutkimukseen sekä kristilliseen 
maailmankatsomukseen pe-
rustuvan taiteen tukemiseen, 
Tieteen ja Taiteen Kristilliselle 
Tukisäätiölle.
Pyhän Luukkaan kappelissa: 
Pe 9.2. klo 20.30 Virtaa välil-
lämme -iltamessu, toimittaa 
Stiven Naatus, avustaa Helena 
Paalanne, kanttorina Jukka 

Oulujoen kirkossa: Su 11.2. 
klo 10 messu, toimittaa Pentti 
Kortesluoma, saarnaa Paavo 
Moilanen, kanttorina Annukka 
Palola. Kirkkokuoro avustaa.
Su 11.2. klo 12 perhekirkko, 
kymppisynttärit, toimittaa 
Pertti Lahtinen, saarnaa Ant-
ti Leskelä, kanttorina Lauri 
Nurkkala.
Ylikiimingin seurakuntapiiri
Ylikiimingin kirkossa su 11.2. 
klo 10 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Olavi Isokoski. Kant-
torina Leo Rahko.

Kaukovainion kappelissa: Su 
11.2. klo 12 messu, toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa Esa Ne-
vala, kanttorina Juha Soranta. 
Kolehti ks. Kastelli.
Su 11.2. klo 18 arabiankielinen 
jumalanpalvelus.
Maikkulan kappelissa su 11.2. 
klo 12 messu, toimittaa Satu 
Saarinen, avustaa Olavi Mäkelä, 
kanttorina Emilia Heikkilä. 
Kolehti ks. Kastelli.

Jaakkola.
Su 11.2. klo 10 messu, toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Lauri 
Kujala, kanttoreina Lauri-Kalle 
Kallunki ja kanttoriharjoittelija 
Markus Kalliokoski. Sekakuo-
ro Tuike. Kolehti ks. Tuira 
klo 10.
Su 11.2. klo 16 englanninkie-
linen jumalanpalvelus. Kolehti 
kansainväliselle työlle.
Ke 14.2. klo 20 messu, toimittaa 
Veijo Koivula. Kolehti nimikko-
lähettityölle SLEY:n kautta.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
11.2. klo 12 messu, toimittaa 
Helena Paalanne, avustavat 
nuorisotyönohjaajat, kantto-
rina Jukka Jaakkola. Kolehti 
ks. Tuira klo 10. Kymppisynt-
tärit.
Pateniemen kirkossa su 11.2. 
klo 12 messu, toimittaa Harri 
Fagerholm, avustaa Petteri 
Tuulos, kanttoreina Lauri-Kalle 
Kallunki ja kanttoriharjoittelija 
Markus Kalliokoski. Kolehti ks. 
Tuira klo 10.
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Ylikiimingin seurakuntapiiri
Maanantaikuoro ke 14.2. klo 
10, Ylikiimingin seurakuntata-
lo, Harjutie 5. 

leirit ja retket
oulun tuomioKirKKoseura-
Kunta

Seiskaleiri 17.–18.2 ., Hietasaa-
ren kaupunkileirikeskus. Leiri 
on tarkoitettu Tuomiokirk-
koseurakunnan 7-vuotiaille 
tytöille ja pojille. Mukaan voi 
tulla ystävä myös toisesta seura-
kunnasta. Askartelua, leikkejä, 
hiljentymistä yms. Hinta 10 
e/lapsi (sis. ruoka, majoitus, 
vakuutus Oulun ev.-lut. seura-
kuntien jäsenille). Ilmoittaudu 
p. 040 5752718, anna.mari.heik-
kinen@evl.fi tai p. 050 5249779, 
kaija.siniluoto@evl.fi. 
Kaikenikäisten retki Kemin 
lumilinnaan ti 6.3. klo 9–17.30. 
Tervetuloa koko perhe tai alle 
10-vuotias yhdessä aikuisen 
kanssa. Käymme nukketalol-
la, lumilinnassa sekä Kemin 
kirkossa. Hinta aikuisilta 20 e 
ja lapsilta 15 e, alle 3-vuotiaat 
sylissä ilmaiseksi (oma bussi-
paikka 10 e). Hintaan sisältyy 
matkat, ruokailu, pääsyliput se-
kä tapapurmavakuutus Oulun 
ev.-lut. seurakuntien jäsenille. 
Ilmoittaudu  050 5249779, kaija.
siniluoto@evl.fi tai 040 5752718 
anna-mari.heikkinen@evl.fi. 
Mukaan mahtuu 35 ilmoittau-
tumisjärjestyksessä, etusijalla 
tuomiokirkkosrk:n jäsenet.
Raamattu ja musiikkileiri 
19.–20.2., Rokuan leirikeskus. 
Hinta aikuiset 24 e, 4-18-
vuotiaat 17 e, alle 4-vuotiaat 
maksutta (sis. kuljetus ruoka, 
majoitus ja vakuutus). Lähtö 
ma klo 11, takaisin Oulussa ti 
klo 16. Leirillä mukana urkuri 
Maija Tynkkynen ja pastori 
Anna-Mari Heikkinen. Ilmoit-
tautumiset  040 575 2718, anna-
mari.heikkinen@evl.fi.

Karjasillan seuraKunta

Lapsiperheretki Kemin lu-
milinnaan ma 5.3. Retkelle 
voivat lähteä myös 10 vuotta 
täyttäneet lapset ilman van-
hempia, mutta toivomme van-
hempien runsasta osanottoa. 
Hinta 22 e, 4-12-vuotiailta 15 
e ja 0-3-vuotiaille ilmainen 
sylipaikalla bussissa (muuten 
10 e). Hinta sis. bussimatka, 
ruokailu ravintola Ankkurissa 
ja sisäänpääsymaksu. Otamme 
45 osallistujaa ilmoittautumis-
järjestyksessä. Ilm. viim. 19.2. 
p.  (08) 3161 340. Ilmoita myös 
ruoka-aine allergiasi.

oulujoen seuraKunta

Perheleiri 2.–4.3., Rokuan 
leirikeskus. Hinta aikuiset 32 
e, 4-18-vuotiaat 20 e ja alle 4-
vuotiaat ilmaiseksi (sis. matkat, 
majoituksen täysihoidolla ja 
vakuutuksen Oulun ev.-lut.
seurakuntien jäsenille). Ilm. 
viim. 19.2. p. (08) 3161 340. 
Etusija ensikertalaisilla.

iltapäivään. Virsien lomassa 
puheenvuorot Ritva Ikonen, 
Veikko Suorsa, Anne Kello-
kumpu. Toiveita voit kertoa 
etukäteen p. 040 575 2714 tai  
anne.kellokumpu@evl.fi.

tuiran seuraKunta

Lähetyspiiri ma 12.2. klo 16.30, 
Tuiran kirkko. 

oulujoen seuraKunta

Lähetys- ja raamattupiirit:
Ma 12.2. klo 18, Myllyojan seu-
rakuntatalo, ystävänkamari.
Ma 12.2. klo 18.30, Hintan seu-
rakuntatalo, väliaikaistila.
Ma 12.2. klo 18.30, Oulujoen 
kirkko, sakasti.
Ke 14.2. klo 14, Madekoskella 
kodeissa. Yhdyshenkilö Soila 
Närhi, p. (08) 531 6197.
Ylikiimingin seurakuntapiiri
Laskiasmyyjäiset lähetykselle 
ti 20.2. klo 11, seurakuntatalo. 
Hernekeitto ja jälkiruoka 5 e 
kahvi ja pulla 2 e. Lahjoituksia 
toivotaan myyntipöytään.

lapset ja  
lapsiperheet
oulun tuomioKirKKoseura-
Kunta

Pyhäkoulu su 11.2. klo 12, Ma-
kasiininkadun kerhohuone. 
Päiväkerho ma 12.2. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 14.2. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Perhekerho to 15.2. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seuraKunta

Ystävänpäivän iltahetki kai-
kenikäisille ke 14.2. klo 18, 
Maikkulan kappeli. Rentoa 
yhdessäoloa, loruja, tarinoita 
ja yhteislaulua. Musiikista vas-
taavat Riitta-kanttori, Yasmin 
Puska, Franzeska Saidler, Atem 
Aywel. Esiintymässä nuket 
Timo ja Tiina. Mukana myös 
papit Virpi ja Olavi, diakonissa 
Anu. Onnenpyörä. Myynnissä 
yhteisvastuutuotteita. Mehu- ja 
kahvitarjoilu. Tuotto Yhteisvas-
tuukeräykseen.
Pyhäkoulut:
Su 11.2. klo 12, Maikkulan 
kappeli. 
Su 11.2. klo 12, Kaukovainion 
kappeli. 
Ip-pyhäkoulu to 15.2. klo 14.30, 
Pyhän Andreaan kirkko.
Perhekerhot:
Ma 12.2. klo 10, Kaakkurin 
toimintakeskus. 
Ke 14.2. klo 9.30, Kastellin 
kirkko. 
Ke 14.2. klo 9.30, Kaukovainion 
kappeli. Perhekerhossa valoku-
vaus. Tule hyvissä ajoin!
Ke 14.2. klo 10, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Ke 14.2. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 

tuiran seuraKunta

Laula huolet pois -laulutuokio 
lapsiperheille su 11.2. klo 15, 
Koskelan seurakuntakoti. Tilai-
suudessa on mahdollisuus ostaa 
huoli-nukkeja. Kahvitarjoilu 
yhteisvastuun hyväksi. 
Pyhäkoulut:
Su 11.2. klo 12, Rajakylän seura-
kuntakoti, Pateniemen kirkko ja 
Niittyaro Purjehtijantie 4. 
Su 11.2. klo 15, Kuivasjärven 
seurakuntakoti.
Kansainvälinen pyhäkoulu su 
11.2. klo 15, Pyhän Luukkaan 
kappeli.  
Perhekerhot: 
Ke 14.2. klo 9.30, Koskelan seu-

rakuntakoti, Kuivasjärven seu-
rakuntakoti, Toppilan monipal-
velukeskus, Pateniemen kirkko, 
Rajakylän seurakuntakoti ja 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
To 15.2. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

oulujoen seuraKunta

Perhekahvila ti 13.2. klo 9.30, 
Talvikankaan monitoimitalo, 
nuorisotila. 
Pyhäkoulut su 11.2. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo ja 
Hintan seurakuntatalo. 
Ylikiimingin seurakuntapiiri
Perhekerho to 15.2. klo 10, 
Vanha Pappila. Yhdessäoloa ja 
kahvittelua.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten vakituisesti ko-
koontuvat kerhot löydät osoit-
teesta www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri.

tuiran seuraKunta

Varhaisnuorten raamattuker-
ho to 15.2. klo 18, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 

nuoret
Nuortenilta ÜberÖberg ke 
14.2. klo 18–20, Öbergin talo. 
Ystävänpäivän iltana ystävän 
lähellä ystävyydestä yhdessä.

Karjasillan seuraKunta

Cafe Andreas -nuortenilta ti 
13.2. klo 18–20.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. Vapaata oleilua, 
kahvittelua, laulua, pelejä ja 
mahdollisuus rauhoittua Sanan 
ääreen arjen keskellä. 
Nuortenilta to 15.2. klo 18–
19.30, Kastellin kirkko, alakerta. 
Jutustelua ja purtavaa. Mukana 
on nuorisotyönohjaaja. 

tuiran seuraKunta

Nuorten ilta la 10.2. klo 18, 
Koskelan seurakuntakoti. Mu-
siikkia, pelejä ja hyvää seuraa. 
Nuorten gospelryhmä ke 14.2. 
klo 18, Tuiran kirkko. Uusia lau-
lajia otetaan! Lisätietoa Kaisu 
Boutellieriltä 040 5104529.

oulujoen seuraKunta

Nuorten ilta pe 9.2. klo 18, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Ylikiimingin seurakuntapiiri
Nuortenilta la 10.2. klo 19, 
Pentti Tahkolalla.
Isosten ja kerhonohjaajien 
virikkeellinen koulutuspäivä 
la 24.2. klo 10, Boxilla. Ilm. 
viim. 14.2. Pasi-Tapiolle. Päivä 
on ilmainen. Leikkiä, laulua 
ja askartelua. Asianmukainen 
varustus, ulkoillaan. Mukaan 
muistiinpanovälineet.

Opiskelijat ja  
nuoret aikuiset
Sarastus-kuoro etsii laulajia. 
Tule mukaan opiskelijoiden ja 
nuorten aikuisten gospel-kuo-
roon! Tiedustelut Noora Kataja 
p. 040 741 1331.
Luottamus-iltatapahtuma 
nuorille aikuisille pe 9.2. klo 
17–20, Oulun yliopisto, Saalas-
tin sali. Musiikki Mikko Salmi 
Band, puhetta luottamuksesta 
Tommy Hellsten. Luottamus-
iltaan voi tulla yksin, kaksin tai 
kavereiden kanssa. Vapaa pääsy, 
ennakkoilmoittautumista toi-
votaan tarjoilun järjestämisen 
vuoksi osoitteessa www.oulun-
seurakunnat.fi/virtaa.
Messu pe 9.2. klo 20.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Yliopistolla 
järjestettävän Luottamus-ta-
pahtuman jälkeen voi tulla 
kappeliin hiljentymään ja 
halutessaan polvistua ehtool-
lispöytään.
Läheisyys-iltatapahtuma nuo-
rille aikuisille to 22.2. klo 18–21, 
OAMK:n Kulttuurialan yksikön 
sali. Mukana Johanna ja Mikko 
Iivanainen (musiikki), Riitta 
Ala-Luhtala ja Pekka Mustonen 
(puhetta läheisyydestä) sekä 

tanssinopettaja-opiskelijoita. 
Tervetuloa yksin, kaksin tai 
kavereiden kanssa. Vapaa pää-
sy, ennakkoilmoittautuminen 
tarjoilun järjestämiseksi www.
oulunseurakunnat.fi/virtaa.
OPISKELIJAMENOT
Körttiopiskelijoiden seurat to 
8.2. klo 19. Körtiksellä, Noke-
lantie 46 A 16.
Uusheräyksen opiskelijailta 
to 8.2. klo 19, Koulukatu 41. 
Kaikki on sallittua, mutta kaikki 
ei ole minulle hyödyksi, Veli 
Siljander.
OPKOn ilta la 10.2. klo 19, 
Öbergin talo. Kahden messiaan 
tekijä, Jukka Norvanto.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 12.2. klo 
18.30, Lähetyskoti, Torikatu 9 A 
32. Kun Raamattu ei kiinnota, 
Sirkka "Pepi" Sihvonen.
Lutukan raamattupiiri ti 
13.2. klo 16, yliopiston Tel-
lus-kirjasto. Luonnontieteen 
opiskelijoille.
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 14.2. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Juha Heino-
nen, ihmissuhteet - ystäväilta.

tuiran seuraKunta

Crossroads-ilta pe 16.2. klo 
19–23, Tuiran kirkko.  Ilta muo-
dostuu puheista, musiikista ja 
rukouksesta. Pasi Karjalainen 
puhuu aiheesta ego eimi, minä 
olen. Ohjelman jälkeen jutuste-
lua teekupposen ääressä.

Seniorit
oulun tuomioKirKKoseura-
Kunta

Hopealanka ma 12.2. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Tarinatupa ke 14.2. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Raksilan kerho to 15.2. klo 12, 
Kajaanintie 1. 

Karjasillan seuraKunta

Eläkeläisten kerhot:
Ma 12.2. klo 12.30, Maikkulan 
kappeli. 
Ti 13.2. klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
To 15.2. klo 13, Kastellin kirkko. 
kohtaamispaikka eläkeläisille.

tuiran seuraKunta

Eläkeläisten seurat to 15.2. 
klo 13, Pateniemen kirkko. 
Seuroissa puhuvat pastorit 
Riikka Honkavaara ja Lauri 
Kujala. Pateniemen eläkeläisten 
virikekuoro esiintyy, johtajana 
Andro Lehmus. Kahvitarjoilu. 
Yhteisvastuun hyväksi herk-
kukoriarpoja ja leivonnaisia. 
Linja-autoreitti: Kuivasjärvi, 
Teron pysäkki klo 12.00, Lin-
nanmaan kappeli klo 12.05, 
Hiidentien päätepysäkki klo 
12.10. Ajaa Järvitietä, Koskelan 
palvelutalo klo 12.15, Alppi-
lan pysäkki klo 12.20, Tuiran 
kirkko klo 12.25, Kangastien 
palvelukeskus klo 12.30. Ajaa 
Koskelantietä, Koskelan seura-
kuntakodin pysäkki klo 12.35, 
Rajakylän seurakuntakoti klo 
12.40, Palokan palvelukeskus 
klo 12.45, Pateniemen kirkko. 
Paluu n. klo 14.30.

oulujoen seuraKunta

Seurakuntapiirit:
Ma 12.2. klo 10, Hintan väliai-
kaistilat, Hintantie 89.
Ma 12.2. klo 13, Saarelan seu-
rakuntakoti. 
Ti 13.2. klo 12, Huonesuon 
seurakuntakoti.
To 15.2. klo 13, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
To 15.2. klo 14, Metsolan Hovi, 
Mäkituvantie 1.
Sanginsuun porinapiiri ma 
12.2. klo 11, Sanginsuun seu-
rakuntakoti. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
12.2. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Martantupa ti 13.2. klo 12.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Sanginjoen seurakuntapiiri to 
15.2. klo 12, Nykyrillä. 

kuorot ja  
yhdistykset
Karjasillan seuraKunta

Kastellin kirkkokuoron har-
joitus ma 12.2. klo 18.30, 
Kastellin kirkko. 
Oulun seudun virsikuoron 
harjoitukset ma 12.2. klo 18.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Karjasillan kirkkokuoron 
harjoitukset ke 14.2. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. Tervetu-
loa, myös uudet laulajat!
Pyhän Andreaan lapsikuoron 
harjoitukset to 15.2. klo 16, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Maikkulan tenavakuoron 
harjoitukset to 15.2. klo 16.30, 
Maikkulan kappeli. 
Maikkulan lapsikuoron har-
joitukset to 15.2. klo 17.30, 
Maikkulan kappeli. 

tuiran seuraKunta

Sekakuoro Tuike, kuorohar-
joitukset to 15.2. klo 18, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 

oulujoen seuraKunta

Lapsikuoroharjoitukset ma 
12.2. klo 16.45, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
Kirkkokuoroharjoitukset ke 
14.2. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo. 
Ylikiimingin seurakuntapiiri
Lapsikuoro to 15.2. klo 17, Yli-
kiimingin seurakuntatalo. 
Kirkkokuoro to 15.2. klo 18.30, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Muut menot
Pyhäkoulunopettajien pe-
ruskurssi la 10.2. klo 9.30, 
Kaukovainion kappeli. Tar-
vitsemme vielä joukkoomme 
uusia pyhäkoulunopettajia. 
Ilmittaudu Aila Valtavaara p. 
040 5747 109 (Tuira, Karjasilta), 
Outi Metsikkö p.050 5213380 
(tuomiokirkko) ja Korkea-
aho Eveliina p. 040 588 1543 
(Oulujoki).
Puuhakerho ma 12.2. klo 9, 
Intiö, hautausmaan huoltora-
kennus. Tehdään puutöitä.
Kivikerho ti 13.2. klo 10, Pyhän 
Tuomaan kirkko.
Kirkkotekstiilipiiri  ke 14.2. klo 
18, Kaukovainion kappeli. 
Vapaaehtoistyön peruskurssi 
24.–28.2., Öbergin talo. Kurssi 
painottuu diakonian vapaaeh-
toisten koulutukseen, mutta 
palvelee muuallakin vapaaeh-
toisena toimivia. Tiedustelut ja 
ilm. viim. 19.2. Heikki Kaikko-
nen p. 040 502 5010.
Raahe-gospel-reissu la 24.2. 
Esiintyjinä Juha Tapio ja Pater 
Noster. Hinta 15 e (sis. matkat, 
konserttiliput, iltapala). Ilmoit-
taudu tekstiviestillä Vähikselle 
040 57 47 158.
Lyijyjalkanukkien tekoa la 3.3. 
klo 9, Öbergin talo. Tule teke-
mään seurakunnallesi nukkeja, 
joita tarvitaan monissa eri tilai-
suuksissa havaintovälineenä. 
Ilmoittaudu p. 040 847 3065.

Tuomiokirkko: Rauha Aliina 
Ojalehto s. Tauriainen 81 v, 
Hilja Taimi Possakka s. Mäkä-
räinen 80 v.
Karjasilta: Siiri Helena Lehtola 
s. Jokitalo 84 v, Lauri Eino 
Kamula 77 v, Jenny Tuulikki 
Leinonen 73 v, Alli Marjatta 
Leinonen s. Kaukinen 66 v, Aili 
Kaarina Harald s. Karhunsaari 
92 v.
Tuira: Sirkka Kärki s. Moisio 
78 v, Martta Elisabet Marttila s. 
Pirttikoski 92 v, Marja Annikki 
Kotila s. Palho 72 v, Elsa Maria 
Nissinen s. Tuunanen 88 v, Eeva 
Annikki Hannula s. Häikiö 67 v, 
Aili Fält s. Paloaho 78 v.

Karjasilta: Jari Juhani Aakko 
ja Merja Kirsi Komulainen, 
Juhana Eerik Mikkola ja Sanna 
Johanna Kansanoja, Jarno Ari 
Juhani Karvonen ja Noora Anna 
Sofia Aikio.
Tuira: Antti-Taneli Väyrynen ja 
Susanna Tornberg.
Oulujoki: Janne Pekka Juuso ja 
Niina Maria Laine. 

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Taija Maaria Väisänen.
Karjasilta: Ville Veikko Her-
vos, Veera Amalia Karjalainen, 
Arttu Johannes Karppinen, 
Eeli Aslak Kämäräinen, Patrik 
Oliver Nissinen, Joona Matias 
Ilmari Paaso, Olga Isa Karoliina 
Pekkala, Kirsti Katariina Perälä, 
Olli Aku Elmeri Sippola, Matias 
Juhani Toljamo, Irina Anastasia 
Väre, Lotta Maija Ylitalo.
Tuira: Kristo Jalmari Jaa-
konpoika Heikkinen, Linnea 
Ellen Cecilia Aspegren, Kalle 
Aleksanteri Autti, Emmi-Leena 
Inkeri Lakkinen, Malva Sylvia 
Lohi, Tilda Eriika Lohi, Isla 
Kristina Luukkonen, Jere Joo-
natan Mäkelä, Niko Aleksanteri 
Palviainen, Jasper Luka Julius 
Ulander.
Oulujoki: Joel Mikael Hiltula, 
Arttu Jalmari Leo Holappa, 
Adalia Emila Jussila, Roope 
Matias Järvenpää, Oliver Eeli 
Aleksanteri Karjalainen, Anna 
Ilona Linnala, Sylvia Adalmiina 
Riekkinen, Elias Olavi Antero 
Ropanen, Niklas Ari Tapio 
Runtti, Julia Ella Aurora Tapio, 
Miisa Emilia Yli-Pyky.

kansainvälisyys
English Service su 11.2. 
klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Arabiankielinen juma-
lanpalvelus su 11.2. klo 18, 
Kaukovainion kappeli.

Yksinhuoltajien leiri 
ma 5.3. – ke 7.3. Rokuan leirikeskuksessa. 
Hinta aikuiset 41 e, alle 4-vuotiaat ilmaiseksi ja yli 
4-vuotiaat 20,50 e (sis. matkat, majoitus, ohjelma, 
ruokailu). Leirin vetäjinä toimivat diakonia-
työntekijät Riku-Matti Järvi, Saila Luukkonen ja 
lastenohjaajina Tiina Huurre ja Marja Kukkonen. 
Ilmoittautumiset 22.2. mennessä p. 316 1340.

Viittomakielinen messu 
18.2. klo 17 Heinätorin seurakuntatalossa
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Iltatapahtumat 
Pe 9.2. klo 17-20. Aiheena luotta-
mus. Oulun yliopistolla, Saalastin 
sali, os. Pentti Kaiteran katu 1. Esiin-
tyvät Mikko Salmi band, Tommy 
Hellsten. Klo 20.30 ehtoollismessu 
Pyhän Luukkaan kappelissa.

To 22.2. klo 18-21. Aiheena lä-
heisyys. Kaukovainiolla OAMK:n 
Kulttuurialan yksikön sali, Kotkan-
tie 1. Esiintyvät Johanna ja Mikko 
Iivanainen, Riitta Ala-Luhtala ja 
Pekka Mustonen. Tanssiesityksiä. 
Klo 21.30 ehtoollismessu Kauko-
vainion kappelissa.

Suhdekurssit
Suhdekurssit ovat 3-5 parin muo-
dostamia ryhmiä, jotka kokoon-
tuvat kuusi kertaa maalis-huhti-
kuun aikana. Työskentely sisäl-
tää lyhyitä alustuksia, harjoituk-
sia ja kokemusten jakamista. Kyse 

Tee Gospel-juliste
Oulugospel-julisteen suunnittelukilpai-
lu kestää 9.3. saakka. Julisteen tehtävänä 
on markkinoida tapahtumaa. Lisätietoja 
osoitteesta www.oulunseurakunnat.
fi/oulugospel tai Esa Rättyä, p. 040 574 
7125. Kilpailuehdotukset toimitetaan 
osoitteeseen Oulun seurakuntayhtymä, 
Yhteinen seurakuntapalvelu / Esa Rät-
tyä, Kirkkokatu 5, 90100 Oulu tai esa.
rattya@evl.fi.

Yhdessä elämään 
-vanhempainluento 
13.2. klo 18–20 Kaakkurin koululla
Yhdessä elämään  -yhteistyö on käyn-
nistetty kotien ja koulujen kasvatus-
työn tukemiseksi. Yhdessä elämään 
-kampanjan äiti, sairaanhoitaja Anne 
Eskelinen pitää vanhempainluennon. 
Luento sisältää mm. Yhdessä elämään 
-mallin ja vanhemman käytöspassin 
esittelyn. Mukana myös terveyskasva-
tuksellisia osioita. Lopuksi osallistujille 
jaetaan vanhemman käytöspassi. Vapaa 
pääsy. Tervetuloa!
Järjestäjinä Karjasillan seurakunta, 
Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmä 
ja Kaakkurin koulu.

on voimavaroja ja parisuhdetaito-
ja vahvistavasta työskentelystä, ei 
kriisiavusta.

Suhdekurssille osallistumismak-
su on 20 euroa/pari. Hinta sisäl-
tää Arki on extreme laji -kirjasen 
ja iltapalatarjoilut. Ryhmiin on 
ennakkoilmoittautuminen 23.2. 
mennessä puhelimitse Johanna 
Kerolalle, p. 050 5402 558 tai tie-
dustelut sähköpostitse johanna.
kerola@evl.fi.

Suhdekurssi-ryhmät Oulussa ke-
väällä 2007:
Suhdekurssi -ryhmä 1 kokoon-
tuu tiistai-iltaisin klo 18-21 Lin-
nanmaalla Pyhän Luukkaan kap-
pelissa 13.3., 20.3., 27.3., 10.4., 
17.4. ja 24.4.

Suhdekurssi -ryhmä 2 kokoontuu 
keskiviikkoisin klo 18-21 Keskus-
tassa Öbergin talossa 14.3., 21.3., 

Virtaa välillämme 
-tapahtumat Oulussa

28.3., 11.4., 18.4. ja 25.4.
Suhdekurssi -ryhmä 3 kokoon-

tuu torstaisin klo 18-21 Myllyojan 
seurakuntatalolla 15.3., 22.3., 29.3., 
12.4., 19.4. ja 26.4.

Suhdekurssi -ryhmä 4 kokoon-
tuu sunnuntaisin klo 16-19 Kaak-
kurissa Pyhän Andreaan kirkolla 
18.3., 25.3., 1.4., 15.4., 22.4. ja 29.4. 
Tässä ryhmässä on lastenhoito 
järjestetty.

Suhdekurssi -ryhmä 5 kokoon-
tuu viikonloppuna 23.-25.3. Hie-
tasaaren kaupunkileirikeskuksessa, 
lisäksi päätöskerta arki-iltana ryh-
män sopimana ajankohtana 23.3. 
klo 18-21, 24.3. klo 10-16 tai 25.3. 
klo 10-16. 

Valtakunnallista näkökulmaa löy-
tyy osoitteesta www.virtaavalil-
lamme.fi.

Hiihtolomaleirit
Juuma leirikeskus:
2.–5.3.    7–8-luokkalaisille hiihto/lasketteluleiri, vetäjänä Pertti Putila, p. 040 506 2883
5.–8.3. 4–6-luokkkalaisille, vetäjinä Anna-Leena Ylänne, p. 040 745 1469, 
 Sanna Heikkinen, p. 040 574 7069, Pekka Jarkko, p. 040 574 7068
8.–11.3.  Nuorten leiri, vetäjänä Jukka Kärkkäinen, p. 040 574 7183

Rokuan leirikeskus:
5.–7.3. 1–3-luokkalaisille, vetäjinä Katja Ylitalo, p. 040 831 5932,
 Mari Jääskeläinen, p. 040 730 4118
7.–7.3. 1–3-luokkalaisille, vetäjinä Paula Rosbacka, 
 p. 040 574 7147, Esa Rättyä, p. 040 574 7125
9.–11.3. Perheleiri, vetäjinä Kaija Siniluoto, p. 040 574 7183,
 Outi Metsikkö, p. 050 521 3380

Ilmoittautumiset Yhteisen seurakuntapalvelun toimistoon 
14.2. mennessä, p. 3161 340 (ma–pe klo 9–16). 
Voit ilmoittautua myös internetissä, osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri.
Tiedustelut leireistä vetäjiltä.

www.oulunseurakunnat.fi

Torstaina 8.2.
Iltamusiikki yhteisvastuulle Kaukovainion kappelissa 
klo 19. Karjasillan kirkkokuoro, kanttorit ja kanttori-
harjoittelijat, laulunopiskelija Reeta Meriläinen. 
Kahvitarjoilu.

Perjantaina 9.2. 
Taidemyyntinäyttelyn avajaiset Keskustan seurakunta-
talon yläsalissa klo 18–20. Myydyistä teoksista 40 % 
Yhteisvastuukeräykseen.
Yhteisvastuutapahtuma Karjasillan asukastuvalla klo 
13.30–14.30. Kerromme yhteislaulujen lomassa tämän 
vuoden yhteisvastuukohteista.

Lauantaina 10.2. 
Taidemyyntinäyttely Keskustan seurakuntatalon 
yläsalissa klo 10–17. Myydyistä teoksista 40 % Yhteis-
vastuukeräykseen.
Musiikkia yhteisvastuulle Kauppahallissa klo 9–13.30. 
Pertti Haipola, haitari. 

Sunnuntaina 11.2. 
Taidemyyntinäyttely Keskustan seurakuntatalon 
yläsalissa klo 11.30–17. Myydyistä teoksista 40 % 
Yhteisvastuukeräykseen. 
Laula huolet pois -laulutuokio lapsiperheille Koske-
lan seurakuntakodissa klo 15. Myytävänä huoli-nuk-
keja. Kahvitarjoilu.
Veisataan yhteisvastuulle tuomiokirkossa klo 15. 
Katedraalikuoro, Raimo Paaso yksinlaulu, Maija 
Tynkkynen urut, juonto Outi Vaarala. Kolehti.

Keskiviikkona 14.2. 
Ystävänpäivän iltahetki kaikenikäisille Maikkulan 
kappelissa klo 18. Rentoa yhdessäoloa, loruja, lauluja 
ja tarinoita. Onnenpyörä. Myynnissä yhteisvastuu-
tuotteita. Mehu- ja kahvitarjoilu. 

Torstaina 15.2. 
Yhteisvastuutapahtuma Lintulammen asukasyhdis-
tyksellä klo 14–15. Kerromme yhteislaulujen lomassa 
tämän vuoden yhteisvastuukohteista. Lounaan hinnas-
ta 50 senttiä yhteisvastuulle. 
Laita hyvä kiertoon -laulutapahtuma Pyhän Andre-
aan kirkossa klo 18.30. Pyhän Tuomaan lapsikuoro, 
Ynnin poikien junnut ja Maikkulan tenava-ja lapsi-
kuoro, Marjo Irjala, Noora Kataja, Riitta Piippo ja 
juontajana Virpi Sillanpää-Posio.

eHJä laPSen Mieli -SeMinaaRi
keskiviikkona 14.2.2007 klo 18-19.30
Oulun diakonia-ammattikorkeakoulussa, 
Uusikatu 46, 6. krs

Yhteisvastuukeräys tukee perheitä, joissa toisella tai molemmilla 
vanhemmilla on mielenterveydellisiä ongelmia.

Aiheesta puhuvat:
- ”Anteeksi antaminen oli  mahdollista vasta, kun olin käynyt läpi 
lapsuuteni tapahtumat”, Sanna Tanska on elänyt perheessä, jossa isä 
on sairastanut skitsofreniaa
- Vanhempien mielenterveysongelmista pitää puhua perheessä 
avoimesti. Miten asiasta kerrotaan lapsille?, lehtori Päivi Vuokila-
Oikkonen, Oulun diak
- ”Näe ja kuule lapsi”, lapsityön diakoniatyöntekijä Sirkku Nivala, 
Oulun ev. -lut. seurakuntayhtymä

Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Musiikkiesityksiä. Tilaisuuteen on 
vapaa pääsy, ohjelman hinta 20 euroa (Yhteisvastuukeräykseen).
Tilaisuuden järjestävät Diak, Oulun yksikkö ja Oulun ev. -lut. 
seurakuntayhtymä

Tahdotko tehdä hyvää?
 
Yhteisvastuukeräykseen osallistuminen on 
yksinkertaista. Annamme tällä palstalla joka 
viikko yhden vinkin, kuinka voit helposti 
osallistua Yhteisvastuukeräykseen. 

Leivo (tai osta) herkullisia pullia. Kutsu 
ystäväsi ja naapurisi päiväkahville tai ilta-
teelle, tarjoa heille kahvi ja pullat vaikkapa 
kahden euron hinnalla. Kerro, että rahat 
menevät hyvään tarkoitukseen, pienten 
lasten ja perheiden hyväksi. Rahat voit 
viedä seurakuntaan tai tilittää Oulun seu-
rakuntien Yhteisvastuukeräyksen tilille, 
574136-20123726.
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Reitillä 
oikeille urille

Oulun lionsklubit, Setlement-
ti, kaupunki ja seurakunnat 
ovat löytäneet yhteisen pro-
jektin, jolla ehkäistään nuori-
son häiriökäyttäytymistä. Pro-
jektin nimi on Reitille.

– Miten vaikuttaisimme 
nuoriin, jotka aiheuttavat 
huolta kouluilla, nuorisota-
loilla ja asuinalueillaan, Harri 
Martinsen Setlementtinuor-
ten liitosta kertoi projektin 
syntymisen taustoista.

Vastaukseksi löydettiin 
ennaltaehkäisevä työmuoto, 
joka kokoaa 10-14-vuotiaita 
nuoria järkevään, säännölli-
seen ja pitkäjänteiseen toimin-
taan. Se voi olla monenlaista 
maalaamisesta pallopeleihin. 
Oulussa suunnitellaan 2-4 
ryhmän perustamista vuo-
den aikana.

Nuorten ryhmien lisäksi 
perustetaan ryhmiä vanhem-
mille, jotka saavat tukea kas-
vatustyöhön sekä vuorovaiku-
tukseen nuorten kanssa.

Nuorten ryhmät kootaan 
siten, että koulu ottaa yh-
teyden vanhempiin, joille 
Reitille-toiminnasta kerro-
taan. Perheiden yhteisessä 
aloitustapahtumassa nuoret 
allekirjoittavat sopimuksen 
ja säännöt, joiden mukaan 
toimitaan.

Reitille-ryhmään tulevien 
nuorten uskotaan säästyvän 
raskaan sosiaalitoimen puut-
tumiselta heidän käytökseensä 
ja elämäänsä.

Varoja projektia varten 
saatiin Lions-liiton Punai-
nen sulka 2006 -keräyksel-
lä. Oulun Leijonien osuus 
projektin kustannuksista on 
noin 17 000 euroa. Oulun 
Setlementti luovuttaa noin 
10 000, Nuorisoasiainkeskus 
7 000 ja Oulun seurakunnat 
noin 4 000 euroa joko rahana, 
työpanoksena, toimitiloina 
tai välineinä.

PiRkkO Paakki

T yttöjen pienoisjunaratakerhoa 
ei löydy Suomesta ihan jokai-
sesta pitäjästä. Oulussa tämä 

hiukan erilainen tyttökerho on toi-
minut viime syksystä asti. Patenie-
men kirkolla Taskisentiellä.

– Tervetuloa leikkijunaan, se 
pyörii ympyrää ja maksaa vain 
euron, kuuluttaa herukkalainen 
Heidi Halonen, 7.

Kerhon juna ei todellisuudes-
sa pyöri vain ympyrää, eikä yksi 
euro suinkaan riitä kuvaamaan 
radan arvoa.

Oulun tuomiokirkkoseurakunta 
sai pienoisjunarata-harrastaja Rei-
jo Kankaan rakentaman hulppean 
radan lahjoituksena näyttelyitään 
uusivalta Tietomaalta muutama 
vuosi sitten. Lopulta radalle löy-
dettiin sijoituspaikaksi Patenie-
men kirkko.

– Radan arvo on useita satoja 
euroja. Etenkin junan ohjaukseen 
tarvittava elektroniikka on ollut 
kallista, kertoo tuomiokirkkoseura-
kunnan nuorisotyönohjaaja Jukka 
Kärkkäinen.

Saksalaisvalmisteisessa radassa on 
muun muassa vuoristoa, tunnelei-
ta, erilaisia vetureita, matkustaja-, 
ravintola- ja tavaravaunuja ja tihei-
tä kiskonvaihtopaikkoja. Taloihin 
saa myös tarvittaessa valot. Rataa 
ohjaillaan manuaalisesti napeista 
radan sivulla.

Suoraan 
ravintolavaunuun

Pienoisjunaradan asemalta löytyy 
myös pikkuruisia matkustajia.

– Tällä vanhalla herralla tekee heti 
mieli kahvia, pistetäänpä hänet suo-
raan ravintolavaunuun istumaan, 
Heidi Halonen supattaa.

– Ja tämä rouva kaipaa seuraa, 

ei mikä tahansa tyttökerho!

laitan toisen junanlähettäjän istu-
maan hänen viereensä. Edellinen 
junanlähettäjä lähti lomalle.

Suurikokoinen rata sijaitsee Pa-
teniemen kirkossa erillisessä, sul-
jetussa tilassa ja sinne mennään 
varsinaisista kerhotiloista aina 
yhdessä ajelemaan.

– Ei tämä rata minun huoneesee-
ni ainakaan mahtuisi, toteaa Heidi 
Halonen silmät suurina.

Pienoisjunaratakerhossa on käy-
nyt kymmenkunta 1.–3.-luokka-
laista tyttöä. Kerholaisia mahtuu 
vielä lisää.

– Ajattelimme, että tytöillekin 

ekaluokkalainen Heidi Halonen, 7, ja tokaluokkalainen emilia Väisänen, 8, opastavat pienoisjunan kuljetta-
misessa.

pitää olla oma junakerho, kun po-
jillakin on. Tämä on samalla myös 
ihan perinteinen tyttökerho, ker-
tovat vetäjät Minna Iinatti, 15, ja 
Marjo-Riitta Alatalo, 15.

Junalla ajelun lisäksi kerhossa 
leikitään, askarrellaan, jutellaan ja 
pidetään tietenkin loppuhartaus.

Pojat parempia?
Tyttöjen pienoisjunaratakerho pyörii 
tiistaisin kello 18.00–19.15. Poiki-
en pienoisjunaratakerhoa pidetään 
keskiviikkoisin kello 15–16 ja siellä 
käy 4.–6.-luokkalaisia. Kerhoa ve-

tää Tuiran seurakunnan nuoriso-
työnohjaaja Pekka Jarkko.

Poikien kerhossa rataa myös välillä 
kunnostetaan – ja pelataan lisäksi 
esimerkiksi pingistä ja coronaa.

Sukupuolten välillä on Heidi Ha-
losen mielestä taitoero junaradan 
ohjaamisessa.

– Pojat osaavat paremmin, Hei-
di väittää.

Miksihän näin?
– En tiedä miksi. Osaavat silti, 

kohauttaa Heidi olkiaan.

Minna PelTOla
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Kaikissa 
oululaisravintoloissa 
ei haluta soittaa virsiä. 
Ravintoloita ei pidetä 
virsille sopivana 
miljöönä. Tanssin 
ja alkoholitarjoilun 
sekä hengellisen 
musiikin yhdistämistä 
pidetään myös hieman 
ongelmallisena.

R avintola Uuden Seurahuo-
neen ja Foxian ravintolatoi-
menpäällikkö Kaisa Peura-

lahti Oulusta ei aio ottaa virsimu-
siikkia tanssiravintoloidensa oh-
jelmistoon.

Peuralahden mielestä virret eivät 
sovi tilaisuuteen, jossa myydään 
alkoholijuomia ja tanssitaan.

– Aika vaikeana yhdistelmä-
nä pitäisin virsiä ja tanssia, hän 
myöntelee.

Peuralahti uskoo, että virsien 
tuominen ravintolaillan musiik-

kiohjelmaan voisi loukata joitakin 
asiakkaita.

– En usko, että se koettaisiin so-
veliaaksi. Pahennusta se varmaan 
aiheuttaisi.

Sen sijaan esimerkiksi Uuden 
Seurahuoneen yksityistilaisuuksiin 
virret sopivat ravintolatoimenpääl-
likön mielestä aivan mainiosti.

Ravintola Kantiksessa ei myös-
kään aiota soittaa virsiä.

– Ei kuulu yökerhotoimintaan, 
Harri Holappa toteaa.

Kantis ei hänen mukaansa ole  
edes harkinnut virsien soittamis-
ta ohjelmistossaan, eikä aio sitä 
tehdäkään.

– Ei, ei ja ei. Sellaista ei voi edes 
ajatella.

Heinäpään Oluttuvan ravinto-
lapäällikkö Ari Rämet sen sijaan 
ei tyrmää ajatusta soittaa ravinto-
laillassa virsiä.

– Meillä on kokeiltu kaikenlaista. 
Joskus saattaa loppuillasta virsilau-
lantaakin kuulua.

Rämet kertoo, että Oluttuvassa 
on pidetty myös muistotilaisuuk-
sia, ja häätkin on tulossa.

– Täytyypä tätä virsiasiaa vielä 
miettiä.

ei, ei ja ei

Baarimesteri Marko Salonen ra-
vintola Amarillosta kertoo, että 
heidän musiikkivalintansa virsi-

” i H M i S e T  V O i S i VaT  Pa H a S T u a  S i i T ä ”

Virret eivät kelpaa kaikkiin 
oululaisravintoloihin

useimmat oululaiset ravintolat ei-
vät aio ottaa virsiä ohjelmistoon-
sa, koska miljöötä ei pidetä sopi-
vana virsille.

en sijaan on rockpohjainen kasa-
rimeininki.

– Ei ole tarvetta lähteä sitä muut-
tamaan, eikä ainakaan virsien 
suuntaan. Emme soita edes mek-
sikolaista musiikkia.

Ravintolapäällikkö Marjo Krei-
vi ravintola Edenistä kertoo, että 
tanssi-iltoina soittavat orkesterit 
pitäytyvät yleensä humpassa ja 
valssissa.

– Meillä ei kyllä sellaista linjaa 
ole ollut, että virsiä olisi siinä vä-
lissä soitettu, mutta veteraanit toki 
laulavat yhteislaulutilaisuuksissaan 
myös virsiä.

Voisiko kesken tanssi-illan ka-
jahtaa kaiuttimista Herraa hyvää 
kiittäkää?

– Hmm... tuota, ajatus vaatii 
kieltämättä hieman totuttelua. Toi-
saalta katselin hiljattain televisiosta, 
kuinka pappi puhui ravintolassa 
Saariselällä. Tilanne vaikutti ensin 
oudolta, mutta nopeasti totesin, 
että kyseessä oli mitä lämpimin ja 
puhuttelevin tilaisuus. Itse pidän 
virsistä ja laulan niitä mielelläni.

SaTu kReiVi-PalOSaaRi
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Pohjoisen
ympäristökirja
Meille annettu maa on pas-
tori Timo Heleniuksen toi-
mittama Pohjoisen kirkon 
ympäristökirja. Teos on poh-
joisen puheenvuoro suoma-
laisen luonnon tilasta ja tu-
levaisuudesta. 

Kirjassa yli 20 kirkon, tie-
deyhteisön, talouselämän 
ja yhteiskunnan vaikuttajaa 
kartoittaa ihmisen ja luoma-
kunnan suhdetta. Kirkko on 
vastannut ympäristöhaastee-
seen laatimalla oman ympä-
ristödiplomin, johon myös 
Oulun hiippakunnan ym-
päristöhanke perustuu. Kirja 
on syntynyt pääosin ympä-
ristöhanketta toteutettaessa 
vuosina 2003–2006.

Hiippakunta on ollut vilk-
kaassa vuorovaikutuksessa 
alueen yritysten ja oppilai-
tosten kanssa. Siinä missä 
ympäristönsuojelun ajatellaan 
vain rajoittavan ihmisen toi-
mintaa, se myös avaa uusia 
mahdollisuuksia yrittämiselle 
ja kutsuu ihmisen pohtimaan 
omaa moraaliaan ja rooliaan 
maailmassa.
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D ementiaa sairastavan hengelli-
sistä tarpeista pitää ammattilais-
ten mukaan uskaltaa puhua roh-
keammin.

Dementiakoordinaattori Paula Ylikul-
ju Oulun Seudun Dementiayhdistyksestä 
sanoo, että asia kuuluu paitsi omaisille ja 
hoitohenkilökunnalle, myös kirkolle.

– Kirkon pitää osaltaan huolehtia, että 
ihmiset, jotka eivät pysty itse enää vaati-
maan mitään, eivät jää ilman hengellistä 
huoltoa.

Ylikulju kertoo, että uskonnolliset tarpeet 
jopa lisääntyvät sairauden mukanaan tuo-
man turvattomuuden vuoksi.

– Usein nekin, jotka eivät aiemmin ole 
kokeneet näitä asioita tärkeiksi,  haluavat  
sairauden myötä olla enemmän tekemisissä 
hengellisten asioiden kanssa.

iltarukous
rauhoittaa

Dementiakoordinaattori Paula Ylikulju toi-
voo, että samalla tavalla kuin huolehditaan 
puhtaudesta, ruoasta, lääkityksestä ja nuk-
kumisesta, otettaisiin puheeksi myös hen-
gelliset tarpeet.

– Esimerkiksi levottomuuden taustalta voi 
löytyä kipua, nälkää, huonoa oloa tai sitten 
puutteita hengellisessä huollossa.

Jos dementiaa sairastavan iltaan on kuu-
lunut iltarukous tai iltahartauden kuun-
teleminen, on toisten huolehdittava niistä 
silloin, kun sairastunut ei enää itse osaa tai 
muista. Tutut asiat tuovat rauhaa.

–Virret, tutut psalmit  ja Isä meidän –ru-
kous muistuvat mieleen pitkään, samoin kun 
monet muut jo pienenä opitut asiat.

Paula Ylikulju miettii, miksi suomalai-
sessa hoitokäytännössä ollaan niin arkoja 
puhumaan hengellisistä asioista.

– Hengellisyys on kuitenkin yksi tarpeista, 
joka on meillä kaikilla. 

Asiaa täytyy aina lähestyä henkilön tahtoa 
herkästi kuunnellen. Jos ihminen ilmaisee 
jollakin tavalla, että  ei ole halukas hengel-
liseen tilanteeseen, hänen vakaumustaan on 
syytä kunnioittaa.

– Joskus hengelliset laulut tai puheet saat-
tavat nostaa pinnalle esimerkiksi muistoja 
lapsuudessa koetusta ahdistavasta uskon-
nollisuudesta.

Herkkästi
aistittava

Ehtoollisenjakajan täytyy aistia erityisen her-
kästi, haluaako sairastunut ehtoollisen, jos 
hän ei osaa itse sitä enää sanoa.

Hoitajien mukaan ehtoollinen useimmiten 
halutaan, jopa silloinkin, kun nieleminen on 
käynyt vaikeaksi.

– Eräs hoitaja kertoi, kuinka joskus on 

T u R H a  a R k u u S  Va i Va a  S u O M a l a i S i a

Dementiaa sairastavan hengelliset
tarpeet otettava rohkeammin esille

Yhtä tärkeää kuin pukeutuminen, nukkuminen, ruokailu ja lääkitys, on ihmisen hengellisten tarpeiden täyttämi-
nen, dementiakoordinaattori Paula Ylikulju sanoo.
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Hoitotahto selväksi
Hoitotahto-lomakkeen avulla sairastunut 
voi ilmaista hoitoansa koskevan tahtonsa. 
Hoitotahto on hyvä tehdä ajoissa, mielel-
lään mahdollisimman terveenä.

Hoitotahto sitoo terveydenhuollon 
ammattihenkilöstöä. Pätevän hoitotah-
don tekeminen edellyttää, että sen tekijä 
riittävällä tavalla ymmärtää hoitotahdon 
tekemisen merkityksen ja sisällön. Hoi-
totahdosta voidaan poiketa, jos on vahva 
syy epäillä, että hoitotahto on perustunut 
potilaan väärään käsitykseen sairauden 
luonteesta ja hoitoon liittyvistä seikoista. 
(www.alzheimer.fi)
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K ymmenkunta kertaa vuodessa hiippakunta-
kanttori Anja Hyyryläinen Yli-Iistä suunnis-
taa auton keulan kohti Rääkkylää ja sikäläistä 

palvelukeskusta. Siellä hänen äitinsä on neljä vuotta 
viettänyt vanhuuspäiviään.

Vaikka dementiaa sairastava äiti ei enää jaksa 
kovin paljon puhua, on jotain suurta ja arvokasta 
jäljellä: Laulu!

– Kun sairauden myötä Isä meidän- rukouksen ja 
Herran siunauksen sanat katosivat äidin mielestä, 
hän muisti yhä laulujen sanat.

Sairauden edetessä ovat laulujen sanatkin välillä 
kadonneet.

– Silloin äiti on yhtynyt lauluun edes sanan, parin 
verran. Kun sanatkin ovat kadonneet, on yhä sävel 
jäänyt, ja äiti on voinut hyräillä mukana.

Jouluvierailulla Anja Hyyryläistä kohtasi iloinen 
yllätys. Äiti lauloi mukana Maa on niin kaunis-virren 
melkein sanasta sanaan.

– Se oli paras joululahja, että äiti oli niin virkisty-
nyt ja jaksoi laulaa kanssani.

äiti kannusti
kanttoriksi

Äidin kanssa laulaminen on Hyyryläiselle itselleen-
kin koskettavaa ja tärkeää.

– Olemme laulaneet äidin kanssa aina. Hänen 
ansiotaan on, että minä olen tällä alalla. Äiti rukoili 
ja tuki lapsena laulu- ja jopa soittoharrastusta, mi-
kä ei siihen aikaan ollut maalaistalossa lainkaan ta-
vanomaista.

Anja Hyyryläinen laulaa äidilleen muun muassa Mä 
olen niin pienoinen-, Mun kanteleeni kauniimmin- ja 
Onpa taivaassa tarjona lapsillekin -lauluja.

– Juuri niitä samoja, joita äiti lauloi meille lapsille. 
Erittäin tärkeä hänelle on myös konfirmaatiovirsi 
Jeesus johdata, tiemme kulkua.

Anja muistelee, kuinka kotona käydessä helähti 
virsi tuvassa aina iltahartauden aikaan.

T u R H a  a R k u u S  Va i Va a  S u O M a l a i S i a

Dementiaa sairastavan hengelliset
tarpeet otettava rohkeammin esille

tärkeää, että viinissä kastettua ehtooleipää 
saa suuhunsa edes murusen.

Hoitotestamentin täyttäminen ajoissa 
auttaa useissa kysymyksissä.

Paula Ylikulju on sitä mieltä, että kerran 
kuukaudessa vietettävä hartaushetki on ai-
ka vähän useimpien hengellisiin tarpeisiin 
nähden.

– Dementiaa  sairastavien tulisi joskus pääs-
tä myös kirkkoon, jos kunto antaa myöten. 
Kirkko on tuttu ja rakas tila monelle.

Jos ihminen ei kykene enää ilmaisemaan 
omaa tahtoaan, pitäisi hengelliset asiat ottaa 
puheeksi läheisten kanssa.

Oulun seudun dementiayhdistys järjes-
tää maaliskuussa Tervaseminaarin, johon 
on kutsuttu isä Mitro puhumaan eettisistä 
näkökulmista dementiatyössä.

Oulun hiippakunta puolestaan järjestää 
huhtikuun 17. päivänä Dementoituneen 
sielunhoidollinen kohtaaminen –semi-
naarin.

– Eräässä väitöstutkimuksessa 91 pro-
senttia kotipalvelun asiakkaista kertoi, että 
hengellisiin tarpeisiin vastataan liian vähän, 
Ylikulju huomauttaa.

H i i P Pa k u n Ta k a n T T O R i  a n J a  H Y Y R Y l ä i n e n  l a u l a a  n Y T  V u O R O S Ta a n  ä i D i l l e e n

Kun sanat katoavat, sävel jää

Hiippakuntasihteeri anja Hyyryläinen on kiitollinen, että saa yhä laulaa virsiä dementiaa sairastavan äidin 
kanssa. Vaikka muisti menee, voi ottaa kädestä kiinni ja laulaa. 

– Äiti kuunteli radiokirkot ja merkitsi virret huo-
lellisesti ylös. Hän on myös merkinnyt virsikirjaansa 
pompuloilla, minkä verran on mitäkin virttä laulanut. 
Nyt meidän on helppo löytää kirjasta ne rakkaimmat 
virret, vaikka hän ei osaa niistä kertoa itse.

Anja Hyyryläinen myöntää, että hänelle on kantto-
rinakin ollut hyvin puhuttelevaa kokea virsien voima 
oman äidin kohdalla.

– Kun käyn vanhainkodeissa laulamassa, tiedän, 

että hetki on vanhuksille todella tärkeä, vaikka he 
eivät palautetta enää antaisikaan. On liikuttavaa, 
että tutun sävelen kautta voi saada syvän yhteyden 
toiseen ihmiseen, ja jopa lapsuusaikaan.

Hyyryläinen vakuuttaakin, että hän ei väsy puhumasta 
vanhemmille, kuinka tärkeää on laulaa lapsille.

- Olen saanut omakohtaisesti kokea, että yhteinen 
laulu kantaa, vaikka sanoja ei ole. 

Sk-P 

ei saa
jättää yksin

Seurakuntadiakoniasihteeri Irene Numme-
la kirkkohallituksesta sanoo, että jos ihmi-
nen on ollut aktiivinen seurakuntalainen 
voimiensa päivinä, on hänestä huolehditta-

va myös silloin kun voimat vähenevät esi-
merkiksi dementian myötä.

– Jos omaiset ottavat yhteyttä, seurakun-
nasta varmasti mennään käymään.

Seurakunnat pitävät laitoksissa hartauk-
sia, ja myös kotikäyntejä tehdään varsinkin 

joulun ja pääsiäisen aikana.
Nummela tietää, että monet seurakunnat 

järjestävät vapaaehtoisten voimin vanhuk-
sille kyytejä ja avustajia kirkkoon.

SaTu kReiVi-PalOSaaRi

Sairaanhoitaja Marika Huotari (oik.) Jaarankartanon dementiakodista kertoo, että kun vanhuksilta kysyy, mitä he haluavat tehdä, on 
laulaminen toiveista ensimmäisenä.
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Konsertti avoin kaikille. Tilaisuuden 
jälkeen iltamessu. Lastenhoito järjes-
tetty Kirkkopirtillä. Lastenhoitoon 
ilmoittautuminen 12.2. mennessä Saija 
Kivelälle, p. 040 5609 678.  
Ystäväpiiri to 15.2. klo 14 Huttukyläs-
sä. Kuljetuspyynnöt Ulla Junttilalle, p. 
040 579 3247.
Kirkkokuoron vuosikokous ja harjoi-
tus to 15.2. klo 18 Pentti Honkasella 
Haukiputaantie 1105.
Rukouspiiri 15.2. klo 18.30 Lähimmäi-
sen tuvalla, raamatunlukua, rukousta 
ja esirukousta.
Perhetyö: Perhekerho tiistaisin 
Kirkkopirtillä sekä torstaisin Jäälin 
seurakuntakodilla klo 9.30 - 11. Per-
hekahvila tiistaisin Jäälin seurakun-
takodilla sekä torstaisin Kirkkopirtillä 
klo 13 - 14.30. 
Virtaa välillämme -ryhmään ilmoit-
tautuminen perhetyöntekijä Saija 
Kivelälle 28.2. mennessä. 
Nuorisotyö: Nuorten avoimet ovet 
Alakylän nuorisoseuralla tiistaisin 
klo 17-20.
Rauhanyhdistys: Lauluseurat pe 9.2. 
klo 19 kyläpiireittäin. Nuorten ilta pe 
9.2. klo 19 rauhanyhdistyksellä. Pyhä-
koulu su  11.2. klo 12 Alakylässä Pelto-
korvella ja E. Mäenpäällä, Huttukylässä 
P. Runtilla, rauhanyhdistyksellä, kir-
konkylässä O. Tynillä ja Kirkkopirtillä, 
Tirinkylässä Turtisella. Seurat  su 11.2. 
klo 17 rauhanyhdistyksellä  Kalevi 
Kärki, Olavi Ikonen.
Kastettu: Niina Emilia Honkanen, 
Oskari Martti Antero Leskelä, Iisakki 
Gabriel Mutanen, Viljo-Veikko Antero 
Klemetti.
Vihitty: Matti Paavo Kalevi Heino-
nen ja Heli Annukka Jaukkuri, Timo 
Antero Mustonen ja Jaana Annukka 
Nevalainen. 
Tulevaa: Kiimingin Partiotuen 
vuosikokous Suvelassa ti 20.2. klo 18. 
Naistenpäivä su 25.2. Jäälin seura-
kuntakodilla alkaen klo 13 messulla.  
Markun päivän konsertti 25.4.  klo 
18 seurakuntakeskuksessa.

Nuoret: Nuorten ilta to 8.2. klo 19 
Vanhassa pappilassa. Yöpappila pe 
9.2. klo 20-24 Vanhassa pappilassa. 
Tyttöjen ilta K-13 ke 14.2. klo 18.30 
Vanhassa pappilassa. Päiväpappila 
tiistaisin klo 14-17 Vanhassa pappi-
lassa. Päivystys torstaisin klo 14-16.30 
keskustan seurakuntatalolla. Nuorten 
peli-ilta keskiviikkoisin Kempelehal-
lilla klo 17-18. 
Rippikoulu: YK2; Nuorten ilta to 8.2. 
klo 18 Vanhassa pappilassa, muut kaksi 
käyntiä helmikuun aikana torstaisin 
klo 19. YK3; Nuorten ilta to 15.2. klo 
18 Vanhassa pappilassa, muut kaksi 
käyntiä helmikuun aikana torstaisin 
klo 19.
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, Nor-
dea-pankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10-12. 
Perhelentopallo lauantaisin klo 9-11 
kirkonkylän koululla.
Kempeleen rauhanyhdistys: To 8.2. 
klo 19 kotiseurat radan itäpuoli Marja-
Liisa ja Jouko Haapalahdella, Köykky-
rintie 28. Pe  9.2. klo 18  raamattuluokka 
nuorempien ryhmä Marko Mustosella, 
Köykkyrintie 1, vanhempien ryhmä 
Juha Paanasella, Teeripolku. Su 11.2. 
klo 10 kirkkopyhä PKK, klo 16 seurat 
Kokkokankaan srk-keskus. To 15.2. klo 
19 kotiseurat radan itäpuoli Pirjo ja 
Teuvo Heikkisellä, Sinipyrstöntie 7.
Murron rauhanyhdistys: Pe  9.2.   
klo 19 lauluseurat Vesa Paasolla, Paavo 
Ahola. Su 11.2.  klo 12 pyhäkoulut: 
Jarkko Korhosella ja Kumpulalla. Su 
11.2.  klo 16 seurat Kokkokankaan 
srk-keskuksessa, Erkki Tölli, Urpo 
Luokkala. Ma 12.2.  klo 18 sisarilta 
ry:llä.
Kastetut: Niklas Jere Mikael Maijala, 
Milja Amanda Ylitalo.
Vihitty: Lasse Antero Inget ja Marjo 
Riikka Liedes. Tuomo Ensio Lindgren 
ja Taru Katriina Hintsala. Harri Matias 
Poukkula ja Annariina Sofia Hurme.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

8.–15.2.2007 seurakuntaviikko

Hailuoto

Kempele

Haukipudas

LiminkaKiiminki

To 8.2. klo 14.30 Saa-
renkartanon harta-
us.
To 8.2. klo 18.30 kirk-
kokuoro.
Su 11.2. klo 10 sanaju-
malanpalvelus.
Ma 12.2. klo 13 päiväpiiri Saaren-
kartanossa.
Ti 13.2. klo 9.30 perhekerho Kirkon-
mäellä.
Ti 13.2. klo 11 Eläkeliitto.
Ke 14.2. klo 9.30 päiväkerho.
Ke 14.2. klo 14 Kartanossa kajahtaa, 
Mäntyahon orkesteri.
Ke 14.2. klo 14.45 Saaren Sirkut.
To 15.2. klo 18.30 kirkkokuoro.
Rauhanyhdistys: Su 11.2. klo 14.30 
seurat Saarenkartanossa.

Sanajumalanpalve-
lus kirkossa su 11.2. 
klo 10, liturgia Heino-
nen, saarna Kaltakari, 
kanttorina Pohjola, 
laulu Raimo Paaso. 
Jumalanpalveluksen 
alussa uusien luottamushenkilöiden 
tehtävään siunaaminen. Jumalanpal-
veluksen jälkeen kirkkokahvit srk-kes-
kuksessa. Seurakunta tarjoaa ilmaista 
kirkkokyytiä. Mikäli tarvitset kuljetuk-
sen, ota yhteyttä diakoniatoimistoon 
pe 9.2. klo 9-11, p. 5472 636.  
Sanajumalanpalvelus Martinniemen 
srk-kodissa su 11.2. klo 12, Kaltaka-
ri, kanttorina Pohjola, laulu Pekka 
Manninen.
Seurakuntakerho srk-keskuksen 
monitoimisalissa tänään to 8.2. klo 13. 
Mikäli tarvitset kuljetuksen kerhoon, 
ota yhteyttä diakoniatoimistoon  ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, p. 5472 636.
Musiikki: Seurakunnan lapsikuoron 
harjoitukset srk-keskuksessa tänään to 
8.2. klo 17. Kirkkokuoro Haukiputaan 
Laulun harjoitukset srk-keskuksessa 
tänään to 8.2. klo 18.30. 
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
Kiittää saan -cd-levyä myyvät kuo-
rolaiset, Haukiputaan kirkkoherran-
virasto, Haukiputaan Kirja ja Lahja, 
Oulussa Kirjakauppa Biblia ja Musiik-
ki-Kullas. Cd:n hinta on 18 e.
Rukousilta Kellon srk-kodissa pe 9.2. 
klo 18.30, Martti Heinonen.
Lähetyspiiri srk-keskuksen pien-
ryhmätilassa, Kirkkotie 10 E, ti 13.2. 
klo 13.
Vanhusten ystävänpäivänjuhla srk-
keskuksessa ke 14.2. teemalla Lappi 
ja saamelaisuus, vieraana Siiri Mag-
ga-Miettunen. Juhla alkaa klo 11.30 
ruokailulla, hinta 5 e. Ilmoittautumiset 
ruokailun ja kyydin järjestämiseksi 
pe 9.2. mennessä joko kerhossa tai 
soittamalla diakoniatoimistoon pe klo 
9-11, p. 5462 636.
Roomalaiskirjeen luentosarja alkaa 
srk-keskuksen monitoimisalissa ke 
14.2. klo 18 aiheella Vanhurskas on 
elävä uskosta, Martti Heinonen. Lu-
entosarja liittyy Agricolan juhlavuoden 
ohjelmaan. Luentoja on yhteensä kuusi 
ja ne pidetään 14.2. ja 28.2. kirkonkylän 
srk-keskuksessa, 14.3. ja 28.3. Kellon 
srk-kodissa sekä 11.4. ja 27.4. Martin-
niemen srk-kodissa. Luennoitsijoina 
ovat Haukiputaan seurakunnan papit. 
Tervetuloa Roomalaiskirjeen sanoman 
äärelle yhdessä keskustelemaan Raa-
matun sanomasta. 
Laskiaistapahtuma Martinniemen 
srk-kodilla la 17.2. klo 11-13. Ohjel-
massa mäenlaskua, poniratsastusta 
(pakkasraja - 15° C), lapsille yllätys-
vieras, onnenpyörä, kosvomaalausta 
ja diasatuja. Myytävänä hernekeittoa 
4 e/litra, laskiaispullia 50 snt/kpl sekä 
makkaraa arpoja ja yhteisvastuutuot-
teita. Hernekeitto- ja pullavaraukset 
ke 14.2. mennessä diakoniatoimistoon 
perjantaisin klo 9-11, p. 5472 636 tai 
Laila Rantakokolle p, 040 8668 319, va-
ratkaa omat astiat hernekeitolle. Tuotto 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 
Hengellisen musiikin toivekonsertti 

srk-keskuksessa to 22.2. klo 19. Seu-
rakuntalaisten hengellisen musiikin 
toiveita toteuttavat Kirkkokuoro 
Haukiputaan Laulu, seurakunnan lap-
sikuoro, Trio Malikat ja oman pitäjän 
solistit. Toivoa voi myös soitinesityksiä. 
Toiveita voi esittää kirkkoherranviras-
toon, p. 5471 185 ja kanttoreille ke 14.2. 
saakka. Toivoa voi myös sähköpostilla: 
hannu.niemela@evl.fi ja tekstiviestillä, 
p. 040 5471 660 ja 040 5818 974.
Virtaa välillämme -suhdekurssi 
nuorille aikuisille alkaa keväällä 
2007. Ilmoittautuminen Maria Vähä-
kankaalle, p. 040 5633 366 helmikuun 
loppuun mennessä. Ensimmäinen 
kokoontuminen Wirkkulassa la 31.3. 
klo 9-16.
Haukiputaan seurakunnan uudiste-
tut kotisivut internetissä osoitteessa 
www.haukiputaanseurakunta.fi.
Perhekerhot: Vakkurilassa tiistaisin 
klo 9.30-11, Kellon srk-kodissa tors-
taisin klo 9.30-11 ja klo 12-13.30, 
Jokelan vanhalla koululla torstaisin klo 
10-11.30 ja Martinniemen srk-kodissa 
perjantaisin klo 9.30-11. To 15.2. ei ole 
perhekerhoja.
Varhaisnuoret: 6-luokkalaisten 
avoimet ovet: Martinniemen srk-ko-
dissa to klo 15-17, Aseman nuokkarilla 
(entinen eskari) to klo 15-17 ja Kellon 
srk-kodissa ke klo 15-17 Huom! 14.2. 
ei ole 6-luokkalaisten avoimia ovia 
Kellossa.
Nuoret: elokuvailta nuorille Wirk-
kulassa ma 12.2. klo 18, avoimet 
ovet Kellon srk-kodissa ke klo 18-20, 
Vakkurilassa to klo 17.30-19.30, Mar-
tinniemen srk-kodissa to klo 18-20 ja 
Aseman nuokkarilla (entinen eskari) 
to klo 18-20. Nuorten raamattupiiri 
lähetystoimiston pienryhmätilassa, 
Kirkkotie 10 E, ti 13.2. klo 17-18. 
Gospel-ryhmä, tule soittamaan ja lau-
lamaan gospelia Vakkurilaan tiistaisin 
klo 18-20. 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 la 24.2. 
Ilmoittautuminen alkaa 9.2. Tarjalle, p. 
040 824 5861, tarja.kainulainen@evl.fi.  
Matka ja liput konserttiin 15 e.
Rauhanyhdistys: lauluseurat Timo 
Vänttilällä (Holmantie 2) pe 9.2. klo 
18.30, pyhäkoulu su 11.2. klo 12, län-
tinen Tuomas Holmalla, itäinen Jukka 
Nissilällä, pohjoinen Toivo Wathenilla, 
seurat ry:llä su 11.2. klo 17, Kullervo 
Riekki, Timo Vänttilä, lauluseurat 
Tapani Alakärpällä (Kuivalanperäntie 
83) ke 14.2. klo 18.30, Jokikylä: päivä-
kerho ry:llä keskiviikkoisin ja torstaisin 
klo 17.30-19, raamattuluokka isoille ja 
pienille ry:llä pe 9.2. klo 17, alueom-
peluseurat Elina ja Jussi Rehulla sekä 
Reeta ja Aki Sarajärvellä pe 9.2. klo 
18.30, seurakuntapäivät ry:llä su 11.2. 
klo 13, Kello: ompeluseurat ry:llä pe 
9.2. klo18.30, pyhäkoulu su 11.2. klo 
12 Orava-Takkuranta ry:llä ja Hie-
talanmäki-Kiviniemi Simo Similällä, 
Kurtinkuja 16, seurat ry:llä su 11.2. klo 
17, Eero Kaski, Olavi Isokoski.
Kuollut: Laina Halmetoja 80 v., Saara 
Karsikas 1 v., Atte Santeri Kyngäs 5 
kk, Petri ja Maria Perätalon kuolleena 
syntynyt tyttövauva.
Avioliittoon kuulutettu: Kaarlo 
Pellervo Holma ja Mirija Elina Ojala. 
Tero Antero Moilanen ja Kati Marita 
Korento.
Kastettu: Topias Joonatan Holappa, 
Akseli Juhani Paaso, Aleksandra Ella 
Sinikka Pikkuhookana, Joni Reino 
Einar Ikonen, Elise Inkeri Leinonen, 
Heikki Erik Antero Salo, Matias Henrik 
Laaksonen, Inga-Lotta Raakel Vänttilä 
ja kaksoset: Ukko Ensio ja Sampo 
Aukusti Salin.

Messu su 11.2. klo 10 
kirkossa. Toim. Liika-
nen, avust. Puolitaival, 
kantt. Jääskeläinen.  
Lapset laulavat. Rau-
hanyhdistyksen kirk-
kopyhä. Kirkkokahvit. 
Kolehti Kempeleen Rauhanyhdistys 

ry:lle. 
Virsimatinea 20-vuotiaan virsikir-
jan merkeissä su 11.2. klo 15 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Mukana 
seurakunnan kuoroja, huilisti Anu 
Hieta sekä laulajat Paula ja Matti Ran-
kala. Tarjoilua Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi.
Ry:n seurat su 11.2. klo 16 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa.
Että jaksaisin ensi viikkoon –messu 
su 11.2. klo 17 vanhassa kirkossa 
(HPE).
Herännäisseurat su 11.2. klo 18.30 
Kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Varhaisnuorten kuorojen harjoituk-
set Kirkonkylän seurakuntakodissa 
to 8.2. klo 16.30-17.30 ja pe 9.2. kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa 
klo 15-16. 
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
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. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiriä ei ole  ke 
14.2. Osallistumme Perulaiseen iltaan 
klo 18. Seurakuntapiiri to 15.2. klo 13 
Kirkonkylän seurakuntakeskuksessa.
Kirkkokuoron harjoitukset  ke 14.2. 
klo 18 Kirkonkylän seurakuntako-
dissa.
Varttuneiden harjoitukset to 15.2. 
klo 14.30 Kirkonkylän seurakunta-
kodissa.
Perulainen ilta ystävänpäivänä ke 
14.2. klo 18 Kokkokankaan seurakun-
takeskuksessa. Ohjelmassa eläinsatu, 
matkakertomus Perusta, seurakunnan 
lapsikuoro, onnenpyörä 0,50 e/pyö-
räytys, perulaista ruokaa, perulainen 
tori, jossa on myytävänä yhteisvastuu-
tuotteita. Järj. seurakunnan lapsi- ja 
diakoniatyö.
Oma hetki -omaishoitajien keskus-
teluryhmä Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa to 15.2. klo 12.30. 
Vieraana Maarit Lampela Oulun Seu-
dun Dementiayhdistys ry:stä, aiheena 
Muistin hoitaminen.
Naisten piiri to 15.2. klo 18.30 Kirkon-
kylän seurakuntakeskuksen kahviossa. 
Mukana Sami Puolitaival.
Miesten piiri to 15.2. klo 18.30 Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa. 
Mukana Timo Juntunen.
Sähköä ilmassa -parisuhdeilta ihan 
jokaiselle! pe 16.2. klo 19-22 Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa, 
Kissanojantie 12. Virtaa välillämme 
menossa mukana: Juha Tapio ja bändi, 
Vaatu Kalajoki, tanssiesitys, Lari ja Kai-
ja Maria Junkkari, Parisuhde lahjana 
ja haasteena Juonnossa Pakkasta ja 
Tuiskua. Liput 5 e/ hlö, sis. iltapala. Osta 
mielellään lippu ennakkoon kirkko-
herranvirastosta 13.2.mennessä.
Yhteisvastuukonsertti su 18.2. klo 
18 Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa. Klassista sellolla ja pianolla Kati 
Valkama, sello, Marika Vaara, piano. 
Konsertin ohjelmalehtiset 2e YV-
keräyksen hyväksi. Myynnissä myös 
yhteisvastuutuotteita.
Kirpputori Ilonpisara avoinna ti ja to 
klo 14-17, la klo 10-13.
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. 
Hiihtolomaleiri ala-asteikäisille 
Ylikiimingn Vasamolla 5.-7.3. Lei-
rillä mm. ulkoilua, askartelua, hyvää 
ruokaa, leikkiä, laulua ja hiljentymistä. 
Ilmoittautuminen 16.2 mennessä 
Katriinalle, p.040-7790372. Leirin 
hinta on 25 e.

Kuorot: To 8.2. Täh-
det klo 16 ja kirkko-
laulajat klo 18 srk-
talolla. Vuosikokous 
klo 19.
Esikoislestadiolais-
ten seurat Pe 9.2. klo 18.30 seurakun-
tatalolla. Puhujina Unto Rantanen sekä 
Heikki Purtanen.
Kalevalainen sana-ja musiikkijuma-
lanpalvelus su 11.2. klo 10. Saarna ja 
liturgia Ilkka Tornberg, kanttorina 
Mika Kotkaranta. Kolehti Yhteisvas-
tuukeräykselle.
Messu su 11.2. klo 16 Tupoksen Va-
namossa.
Seurakuntakerhon ja halukkaiden 
retki ke 14.2. Muhoksen seurakunnan 
kerhoon ja kirkkoon. Lähtö klo 10.30 
Sarlotan nurkalta, paluu noin klo 
15.30. Hinta 10 euroa kerholaisilta, 
muut 20 euroa, (sis. ruoka, kahvi ja 
matka). Ilm. 8.2. mennessä Sinikalle, 
p. 044 7521 226.
Tupoksen Olohuone ke 14.2. klo 
12-13.30 Vanamon ruokasalissa. Ystä-
vänpäiväkahveilla vieraana Limingan 
Palvelukodin väki/Maisa ja Kyllikki.
Nuorten ja nuorten aikuisten raamat-
tupiiri ke 14.2. klo 18 lähetysvintillä.
Hartaus to 15.2. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Sähköä ilmassa -parisuhdeilta ihan 
jokaiselle pe 16.2. klo 19-22 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa, Kissano-
jantie 12, Kempele. Virtaa välillämme 
menossa mukana: Juha Tapio ja bändi, 
Vaatu Kalajoki tanssiesitys, Lari ja Kaija 
Maria Junkkari, Parisuhde lahjana ja 
haasteena. Juonnossa mukana Pakkas-
ta ja Tuiskua. Liput 5 euroa/henkilö, 
sis. iltapala. Järjestää Limingan rovas-
tikunnan seurakunnat.
Laskiaistapahtuma su 18.2. klo 13-
16 Vanamossa. Pihapiirissä kisailuja, 
leikkejä, poniajelua (1 euro). Sisällä 
laululeikkejä, keppinukke-esityksiä, 
ongintaa, yv-tuotteita. Hernekeitto, 
leipä, juoma 2 euroa/annos (myös 
kotiin 3,5 euroa/litra).  Perhelippu 5 

Messu  su 11.2. klo 
10 kirkossa, Markku 
Palosaari, Satu Kreivi-
Palosaari, Erja ja Silja 
Haho, Marja Ainali. 
Kolehti  Yhteisvas-
tuukeräys 2007. Kirkkokahvi messun 
päätyttyä seurakuntakeskuksessa.
Messu su 11.2. klo 13 Jäälin seura-
kuntakodilla, Markku Palosaari, Erja 
ja Silja Haho, Marja Ainali Kolehti 
kuten yllä.
Viikkomessu ke 14.2. klo 14 Jaaran-
kartanossa, Markku Palosaari, Jarkko 
Metsänheimo.
Luottamushenkilöiden ja työnteki-
jöiden strategiapalaveri to 8.2. klo 17 
seurakuntakeskuksessa.
Kotiseurat su 11.2. klo 14 Hilkka ja 
Iikka Perätalolla, Ukkolantie 22, T. 
Kontio, KG.Välivaara.
Diakoniapiiri ma 12.2. klo 12.30-14 
Jäälin seurakuntakodilla sekä klo 18 
Kolamäen kerhohuoneella.
Omaishoitajien ryhmä ma 12.2. klo 
14-15 Jäälin seurakuntakodilla.
Eläkeläisten seurakuntakerho ti 13.2. 
klo 13 seurakuntakeskuksessa, Markku 
Palosaari. Kuljetuspyynnöt kirkkoher-
ranvirastoon, p. 8161 003 sekä to15.2. 
klo 12 Alakylän nuorisoseurantalolla. 
Kuljetuspyynnöt Erja Haholle, p. 0400 
775 164.
Alfa-kurssi alkaa Kiimingissä ti 13.2. 
klo 18-20.30, Kirkkopirtillä. Keltainen 
puurakennus srk-keskuksen takana 
Kirkkotie 6. Illat koostuvat yhteisestä 
ruokailusta, kristinuskoon liittyvästä 
alustusaiheesta, kahvista ja keskuste-
lusta. Ilmoittautumiset ja lisätiedot 
9.2. mennessä, lähetyssihteeri Helena 
Ylimaula, p. 040501 4764, helena.
ylimaula@evl.fi, diakonissa Eeva Mer-
taniemi, p. 040 579 3248, eeva.merta-
niemi@evl.fi 
Virtaa välillämme -iltajuhla ke14.2. 
klo 18.30 seurakuntakeskuksessa. 
Esiintyy Juha Tapio. Klo 18 alkaen 
parisuhdetyönesittelyä, arpojen ja 
kahvin myyntiä yhteisvastuun hyväksi. 
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Seurakunta lähettää laskun kotiin, ja 
se maksetaan eräpäivään mennessä 
seurakunnan tilille. Hyvät partiolaisten 
vanhemmat! Tarvitsemme teidän apu-
anne partiokämpän rakentamisessa. 
Tervetuloa talkoisiin. Talkooilta tiis-
taisin. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
Jukka Raitiolle, p. 040 736 0411. Tutus-
tu lippukuntamme uusiin kotisivuihin. 
Siellä on tästä eteenpäin lippukunnan 
tiedotus päivitettynä.  www.niitty-
karpat.fi. Partiotoimisto/Markku 
Korhonen, markku.korhonen@evl.fi, 
562 1223 tai 044 752 1223.  
Rauhanyhdistys: Pe 9.2. klo 18.30 
raamattuluokka (7-8) ry:llä ja klo 18.30 
rippikoulun käyneiden lauluseurat ja 
iltakylä Maiju Junttilalla. La 10.2. klo 
18.30 raamattuluokka (5-6) ry:llä. 
Su klo 11.30 pyhäkoulut ja klo 12.30 
ruokailu ry:llä ja sekä klo 14 seurat 
ry:llä. Varttuneiden kerho ti 13.2. klo 
12 ry:llä.
Kastettu: Joona Tapani Junttila, Viola 
Eedla Rebekka Kurtti, Ella-Maria Emi-
lia Österman ja Hilda Maria Ylimäki.

Lumijoki
To 8.2. klo 10 perhe-
kerho (isot).  
Su 11.2.  klo 18 (huo-
maa aika) sanajuma-
lanpalvelus kirkossa, 
rovasti Jouko Lauriala, 
kuoro avustaa. Kolehti 
lähetystyölle nimikkolähetti Soilin 
työn tukemiseksi.
Ma 12.2. klo 10 perhekerho (pienet).  
Klo 17.30 alkaen koulutusilta valtuu-
tetuille srk-talossa.
Ti 13.2. klo 10 3 v kerho ja klo 12.30-
14.30 4 v kerho.
Ti 13.2. klo 18-19 sählykerho 4-8-
vuotiaille liikuntahallilla. Otahan oma 
maila mukaan, jos sinulla on. Lopuksi 
pieni hiljentymishetki.
Ke 14.2. klo 10-12 5 v kerho, klo 
13-14.30 3 v kerho. Klo 11-13 Ys-
tävänpäivän lounas srk-talossa 
yhteisvastuun hyväksi, herkullista 
lohikeittoa ja leivoskahvit, aikuiset 6 
e, lapset 3 e. Arvontaa, leivonnaisia ja 
yhteisvastuutuotteita.
Klo 14 hartaushetki Lumilyhdyssä. Klo 
18.30 kuoro harjoittelee srk-talossa.
To 15.2. klo 10 perhekerho (isot) 
srk-talossa. Klo 15.30 oma ryhmän 
rippikouluilta srk-talossa.
Sähköä ilmassa-parisuhdeilta ihan 
jokaiselle! pe 16.2. klo 19-22 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa Kem-
peleessä. Virtaa välillämme menossa 
mukana: Juha Tapio & bändi, Vaatu 
Kalajoki tanssiesitys, Lari ja Kaija Maria 
Junkkari, Parisuhde lahjana ja haas-
teena. Juonnossa Pakkasta ja Tuiskua. 
Liput 5 e/hlö, sis.iltapala. Osta liput 
mielellään ennakkoon kirkkoherran-
virastosta tai diakonissalta.
Partio: Kokoukset normaalisti, johtajat 
tiedottavat poikkeuksista. 
Yhteisvastuukeräyksessä tulossa:  
To 22.2. klo 19 Pohjan sotilassoitto-
kunnan konsertti kirkossa, komeaa 
musiikkia eri kokoonpanoilla, kolehti 
yhteisvastuulle, järjestää kunnan kult-
tuuritoimi ja seurakunta. Maaliskuun 
viimeisenä (31.3.) yhteisvastuuryn-
näkkö eli kerääjät liikkeellä kylillä 
ja kujilla. 
Rauhanyhdistys: Pe 9.2 klo 19 raamat-
tuluokka Altti Aspegren. Su 11.2 klo 
12 seurat ja perheruokailu ry:llä Risto 
Laurila. Päiväkerhot ry:llä klo 17.30-19 
I ti 13.2 II ke 14.2 III to 15.2.
Virasto avoinna: ma, ke, pe klo 9-14.
Yhteystiedot: Virasto 387 172, pastori 
045 630 6073, diakonissa 045 638 1973, 
suntio 045 630 6081, kerhohuone 387 
512, kotisivu: lumijoki.seurakunta.
net  
Kastettu: Oona Kanerva Pekkola, Eeva 
Liisa Maaria Hirvasniemi.

Muhos

V anhat, kuten uudemmatkin virret kerto-
vat ihmisen kaipuusta kohti Jumalaa. Ne 
ovat arjen rukouksia.

– Vaikka elämä satoja vuosia sitten oli erilaista, 
oli ihmisten uskonelämä ja hengellinen kokemi-
nen samanlaista, Noora Kataja, 25, miettii. 

Musiikinopettajaksi pian valmistuvan Nooran 
elämä on melkein yhtä musiikkia. Aviomies Timo 
soittaa oululaisyhtyeessä Lumina Polariksessa ja 
Noora itse harjoituttaa muun muassa Ynnin Poi-
kien junnuja ja opettaa sellon- ja pianonsoittoa 
kansalaisopistossa.

Virsimusiikista ensimmäiset muistot liittyvät 
pyhäkouluun ja ala-asteelle.

– Ensimmäisten luokkien opettaja laulatti 
meillä harmonin säestyksellä paljon virsiä. Se 
oli mukavaa ja olin innoissani. En koskaan aja-
tellut, että se olisi ollut jotenkin vanhanaikaista, 
Noora muistelee. 

Lähiaikoina virret ovat olleet jälleen pinnal-
la, kun Noora oli solistina CrossRoadsBandin 
levyllä.

– Keskitalon Tuomaksen johdolla teimme 
virsistä soul-jazz-vivahteisia sovituksia, ja niistä 
porukalla kokosimme kuuden kappaleen koko-
naisuuden.

Levyltä löytyvät muun muassa laulut Tie val-
mis on ja Nouskaamme vuorelle korkeimmalle. 
Ideana on tutustuttaa nuoret ja nuoret aikuiset 
virsiin, joiden sovitus on tässä tapauksessa nuo-
rekkaampaan tyyliin kolahtavampaa.

lohduttavat sanat ja sävelet

Virsien kautta Noora kertoo tajunneensa, että 
kristitty saa epäillä. Ne kannustavat epäilevää 
pysymään Jumalan yhteydessä.

– Mielestäni virret antavat ihmiselle tilaa kysellä. 
Ne koskettavat arkipäiväisillä tunteilla.

Virret antavat 
tilaa epäillä

Virsien veisuu on kuulunut yleensä vain kirk-
koon, mutta Noora olisi valmis viemään kauniita 
säveliä ja sanoja myös sinne, missä ihmiset todella 
viettävät aikaansa kuten kahvilaan.

– Ihmiset eivät ole tottuneet virsien esittämiseen 
muualla kuin kirkossa, ja jotkut voivat ihmetellä 
esimerkiksi uusia sovituksia. Mutta erikoisiakin 
ideoita voisi joskus kokeilla.

Sinistä virsikirjaa selattaessa löytyy myös kos-
kettavin virsi.

– 276, Jeesuksesta laulan.

elämän peruspilari

Nooran ja Timon kotoa löytyy monenmoista 
musiikkitavaraa. Tuleva musiikinopettaja nau-
rahtaa kantavansa urakalla cd-levyjä kotiin, vaik-
kei niitä ehtisikään useasti kuunnella. Selitykse-
nä on, että opettajan työssä ne voivat olla kui-
tenkin arvokasta opetusmateriaalia.

Tulevaisuudessa Noora haluaisi musiikin kautta 
viedä kristillistä sanomaa eteenpäin.

– Ja elää tavallista elämää, hän tokaisee hy-
myillen.

Perheen yhteinen musiikillinen elämätapa on 
haaste ja rikkaus.

– Joskus soitellaan yhdessä, mutta pääasiallisesti 
molemmilla on omat harrastuksensa. Mutta toista 
kannustetaan ja tuetaan. Ja annetaan tilaa, kun 
toinen haluaa harjoitella tai on esiintymisiä.

Kristityn nuoren vapaa-ajan yksi merkittävä 
viikoittainen tapahtuma on raamattupiiri, jossa 
saa ystävien kanssa kasvaa hengellisesti ja jakaa 
asioitaan yhdessä kannettavaksi. Usko kulkee 
mukana arjessa ja juhlassa.

– Se antaa yksinkertaisuudessaan elämän pohjan. 
Sen ymmärryksen, että kaikella on tarkoitus.

Hanna kaRkkOnen

noora kataja iloitsee musiikin lahjasta. levyhyllystä löytyy musiikkia tyylilajista toiseen. 

Su 11.2. klo 10 juma-
lanpalvelus kirkossa, 
lit. Pekkala, saarna Kyl-
lönen, kanttori Kajava. 
Kolehti julistus- ja 
seurakuntapalveluun, 
Kansan Raamattu-
seuran säätiö. Jumalanpalveluksen 
jälkeen kesä III –rippikoulun oppitunti 
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Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty!
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(08) 535 0500
Vesalantie 2,
Oulu www.rustholli.fi
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Keittiöt,
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kylpyhuoneet,
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remontit

Avaimet
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kirkossa. 
La 10.2. klo 19 lauluilta kirkossa.
Ti 13.2. klo 12 Laitasaaren seurakun-
tapiiri rukoushuoneella, Pekkala. Klo 
13 hartaus Muhoksen palvelukodissa, 
Kyllönen. Klo 19 iltahartaus Rokualla, 
Kyllönen.

Ke 14.2. klo 11.30 ystävänpäivän kes-
kipäivänkerho srk-talossa. Saamme 
vieraita Limingasta ja syömme yhteis-
vastuulounaan, 10 e. Arvonta! Klo 13 
hartaus ja ehtoollinen Päiväkeskuk-
sessa, Kyllönen. Klo 17.45 rukouspiiri 
srk-talon kappelihuoneessa, Marja 

Leena Savolainen.
To 15.2. klo 13 syntymäpäiväjuhlat 
srk-talossa. Kutsun saaneet, tervetuloa 
yksin tai omaisen/ystävän kanssa. Klo 
18 Oulujoki tulvii - gospeltapahtu-
man rippikoulukonsertti Koivu ja 
tähti – kulttuurikeskuksessa. Klo 19 

euroa (sis. onginnan, mehun, kahvin ja 
pullan) tai aikuinen 2 euroa. Järjestää 
seurakunta, kunta, 4H ja Tupoksen 
Martat.
Pyhäkoulut: Su 11.2. klo 15 Koti-
Pietilässä. Su 18.2. pyhäkoulua ei ole 
Koti-Pietilässä, osallistumme Tupok-
sen laskiaistapahtumaan. Tupoksen 
pyhäkoulu peruttu ti 13.2.
Perhekerhot: Ti 13.2. klo 9.30-11 
Kotikololla. Ehjä lapsen mieli YV-2007/
Maisa. Ke 14.2. klo 9.30-11 Tupoksen 
Vanamossa. Ystävänpäivä.
Lähetyssihteeri vintillä maanantaisin 
klo 12-14.
Ajanvaraus diakoniatoimistoon: 
Tupos ma ja to klo 9-10 Marja-Liisa 
Hautamäki, p. 044 7521 227.  Kirkon-
kylä Sinikka Ilmonen ke ja pe klo 9-10, 
p. 5621 226 tai 044 7521 226.
Nuoret: Varhaisnuorisotyö: Partahar-
jun suurleiri Pieksämäellä 25.-30.7. 10 
vuotta täyttäneille lapsille. Mahdolli-
suus osallistua myös koko perheellä! 
Leirin hinta (sis. kyydin, täysihoidon 
telttamajoituksessa sekä monipuolisen 
leiriohjelman) 95 euroa, sisaralennusta 
saa 30 euroa toisesta lapsesta alkaen. 
Lisätietoa leiristä ja ilmoittautumiset 
19.2. mennessä: nuorisotyönohjaaja 
Maria Matilainen, p. 044 752 1225. 
Käy myös katsomassa: www.ptk.
fi/sankarit.
Nuorisotyö: Ke 14.2. klo 15.15 ker-
honohjaajien kokous Nuokkarilla. Ke 
14.2. klo 16.30-18 Nuorten palveluryh-
mä diakoniatoimistossa. Haluaisitko 
antaa aikaasi ja apuasi esim. vanhuk-
sille? Tule mukaan suunnittelemaan 
ryhmän toimintaa. Ke 14.2. klo 18-20 
Nuorten ilta Nuorten kololla (Kotiko-
lon rakennus, käynti pappilan pihan 
puolelta). To 15.2. klo 18 Juha Tapion 
konsertti Muhoksella. Hinta 5e (sis. 
kyydin). Sitovat ilmoittautumiset 
Marialle. Nuorisotyönohjaaja Maria 
Matilainen, p. 044 752 1225 maria.
matilainen@evl.fi
Partio: Ke 14.2. Ruoktu-leiriläisten 
vanhempainilta Kotikololla klo 18-19. 
To 15.2. Make päivystää partiotoi-
mistossa klo 14-16. Sudenpentujen 
toimintapäivää ei pidetä. La 17.2. Piirin 
talvi-pt Lasku Oulussa. Su 18.2. Kirkko-
palvelussa Huuhkajat. Ke 21.2. Ruok-
tun leiriläiskokous seurakuntatalolla 
klo 17-18. Ilmoittautuminen Ruoktulle 
päättyy.  Kokouksessa leirikirjeet sekä 
henkilötietolomake täyttämistä varten.  
Palautetaan ennen leiriä. Lippukunnan 
kansainvälisyysilta seurakuntatalolla 
klo 18-20. Kaikki mukaan. Pe 23.2. 
Make päivystää partiotoimistossa 
klo 14-16. Su 25.2. Kirkkopalvelussa 
Kärpät. Ti 27.2. Kämppätalkoot par-
tiokämpällä kaikille partiotytöille ja 
heidän vanhemmilleen alkaen klo 18. 
Lämmintä vaatetta, lämpimät jalkineet 
sekä lämpimät työkäsineet päälle. 
Ilmoittautuminen vartioittain (vj il-
moittaa) Jukalle, p. 040 736 0411,  26.2. 
mennessä. Kaikki joukolla mukaan. Ke 
28.2. Mafeking 6/06-07 Kotikololla klo 
18-20. Partioasu, muistiinpanovälineet 
sekä muu materiaali. Pe 2.3. Make 
päivystää partiotoimistossa klo 14-16.  
3.-7.3. Ruoktu XXIV 07 partioleiri 
Hossassa Jatkonsalmen kurssikeskuk-
sessa vartiolaisille, vaeltajille ja johta-
jille. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
Markku Korhoselle 21.2. mennessä, p. 
044 752 1223 tekstiviestillä, soittamalla 
tai sähköpostilla markku.korhonen@
evl.fi. Ilmoittautuessa ilmoita nimesi, 
osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä 
huoltajan nimi. Leirimaksu 75 eu-
roa, II sisarukselta 65 euroa. Sisältää 
matkat, majoituksen, ruoan, materi-
aalin 3 taitomerkkiä sekä leirimerkin. 
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kotiseurat Hilkka Konnulla, Ahotie 
6, Jouni Riipinen, Heikkinen.
Sähköä ilmassa - parisuhdeilta ihan 
jokaiselle! pe 16.2. klo 19-22 Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa, 
Kissaojantie 12, Kempele. Virtaa 
välillämme menossa mukana: Juha 
Tapio bändeineen, Vaatu Kalajoen 
tanssiesitys, Lari ja Kaija Maria Junk-
kari: Parisuhde lahjana ja haasteena. 
Liput 5 e/hlö, sis. iltapalan. Osta lippu 
mielellään ennakkoon kirkkoherran-
virastosta 13.2. mennessä. 
Kuorot: Ke 14.2. klo 10.30 päiväkuo-
ron, klo17 lapsikuoron ja klo 18.30 
kirkkokuoron harj. srk-talossa.
Lapset/perheet: Perhekerhot tiistaisin 
klo 9.30-11.30 srk-talossa ja Päivä-
rinteen srk-salissa sekä torstaisin klo 
10-12 Laitasaaren rukoushuoneella. 
Perheviikko 15.-25.2. yhteistyössä 
kunnan kanssa. Ohjelmassa mm. 
gospeltapahtuma, Taikapetterin kou-
luvierailut, virsilauluilta, lumirieha 
ym. Koko ohjelma löytyy kunnan 
kotisivulta www.muhos.fi otsikolla 
menovinkit. 
Nuoret: Päivystys nuorisotoimistolla 
pe 9.2. klo 14-16, p. 533 1201. Yöse-
ukkari la 10.2. klo 18-23 srk-talon 
alakerrassa. Nuoret voivat tulla va-
paasti pelailemaan ja viettämään iltaa 
seukkarille nuortentiloihin. Raamat-
tupiiri nuorille ja rippikoululaisille su 
11.2. klo 12-13 srk-talon alakerrassa. 
Saa merkinnän rippikoulukorttiin. 
Nuorisotyönohjaajat Tuula Väänänen, 
p. 040 524 6534 ja Rainer Väänänen, 
p. 040 585 1057.
Rippikoulut: Kesä III - rippikoulun op-
pitunnit la 10.2. klo 10-14 srk-talossa 
sekä su 11.2. klo 10 jumalanpalvelus, 
jonka jälkeen oppitunti kirkossa. To 
15.2. klo 18 Oulujoki tulvii - gospelin 
rippikoulukonsertti Koivu ja tähti 
– kulttuurikeskuksessa. Pakollinen 
ja ilmainen kaikille tämän vuoden 
rippikoululaisille (rippikoulukortilla 
sisään) ja isoskoulutettaville. Hartaus 
klo 18.15, Teemu Isokääntä Tyrnä-
vältä ja klo 18.30 esiintyy Juha Tapio 
bändeineen. Ovella myytävänä 20 kpl 
lippuja á 5 e. Tied. Rainer Väänänen, 
p. 040 585 1057.
Laitasaaren rukoushuone: Aamuru-
kous maanantaisin klo 6.30. Perheker-
ho torstaisin klo 10-12. Seurakuntapiiri 
ti 13.2. klo 12, Pekkala.
Rauhanyhdistys: Pe 9.2. klo 19 raa-
mattuluokka ja ompeluseurat ry:llä. 
La 10.2. klo 19 lauluilta kirkossa. Su 
11.2. klo 12 ja klo 18 seurat ry:llä. Ma 
12.2. klo 18 päiväkerhot ry:llä. Ke 14.2. 
klo 10 perhekerho ry:llä. Pe 16.2. klo 
18 vuosikokous ry:llä.
Laitasaaren ry: Pe 9.2. klo 18.30 raa-
mattuluokka ja klo 19 ompeluseurat. 
La 10.2. klo11 päiväkerho. Klo 19 
lauluilta kirkossa. Su 11.2. klo 12 pyhä-
koulut Saartoalalla ja Puroilalla.
Kastettu: Timo Matias Kehänen.

La 10.2. klo 9-11.15 
rippikoulua Nuppu-
lassa, Hannu Lauriala.
Su 11.2. luottamus-
henkilöiden kirkko-
pyhä. Messu klo 10, 
Lauriala ja Leinonen. 
Kolehti Yhteisvastuukeräykselle. 
Messun jälkeen kirkkokahvit ja Yh-
teisvastuukeräyksen aloitustilaisuus 
sekä yhteisvastuulistojen jako seura-
kuntatalolla. 
Ma 12.2. klo 10-12 perhekerho Palle-
rot Nuppulassa.
To 15.2. klo 13 seurakuntakerho 
Rauhalan kerhohuoneella.
Ti 20.2. klo 19 kotiseurat Anita ja 
Jari Ojalla. Puhujana Vilho Harvala. 
Arpajaiset ja kolehti lähetti Kaija 
Martinin työlle.
Kuorot: To 8.2. klo 14 Hovin Stel-
lat Hovin koululla ja klo 19-20.30 
Rantsilan Laulu seurakuntatalolla. 
Ke 14.2. klo 11 veteraanikuoro, klo 
15 tyttökuoro ja klo 16 poikakuoro 
seurakuntatalolla. 
Kerhot: Ti 13.2. klo 10-11.30 Hovin 
Nuppukerho 3-5 -vuotiaille, klo 
13.15-15 Sipolan varhaisnuoret ja 
klo 16-18 tyttökerho Nuppulassa. 
Ke 14.2. klo 10-12 Nuppukerho 3-4 
-vuotiaille Nuppulassa ja klo 14.15-
16 Mankilan varhaisnuoret. Pe 16.2. 
klo 10-12. Nuppukerho 5 -vuotiaille 
Nuppulassa (kokoontuu joka toinen 
perjantai). Ma 19.2. klo 14-16 Hovin 
varhaisnuoret (kokoontuu joka toi-
nen maanantai).
Rauhanyhdistys: Pe 9.2. klo 19 Siika-
törmän myyjäiset ry:llä.  Su 11.2. klo 
18.30 seurat ry:llä, Mikko Hanhineva. 
Pe 16.2. klo 19 ompeluseurat ry:llä. 
Kuollut: Hanna Sofia Mikkola s. Kaup-
pinen,  84 v Rantsilan seurakunnasta 
ja Salli Johanna Porkka s. Häyry, 95 v 
Limingan seurakunnasta. 
Kastettu: Oskari Johannes Ojanta-
kanen.

nölässä, mukana Jouni Riipinen.
Ke 14.2. klo 10 - 12 virkistyspäivä Vaa-
rintalolla. Klo 16 tyttö-/poikakerho 
seurakuntakodissa.
To 15.2. klo 12 omaishoitajien virkis-
tyspäivä seurakuntakodissa Piippolas-
sa. Klo 18 kirkkoneuvoston kokous 
Piippolan seurakuntakodilla.
Rauhanyhdistys: Pe 9.2. klo 19 Siika-
latvan (Piippolan, Pulkkilan, Kestilän 
ja Pyhännän) yhteinen raamattuluok-
ka Pulkkilan ry:llä.

Pulkkila
To 8.2. klo 19 dia-
koniatiimi seurakun-
takodilla.
Pe 9.2. klo 13 päivä-
kerho.
Su 11.2. klo 10 sana-
jumalanpalvelus kirkossa, Piri ja 
Kinnunen.
Ti 13.2. klo 13 ystävyysseura vanhus-
tentalossa.
Ke 14.2. ei seurakuntakerhoa, sen 
sijaan pe 16.2. klo 9.30 lähtö seu-
rakuntakerhon vieraaksi, Kestilään 
seurakuntakodille, jossa tilaisuuden 
aluksi ruokailu.
To 15.2. klo 10 perhekerho, klo 12 
omaishoitajien virkistyspäivä Piippo-
lassa (ilmoittaudu kyytiä ja ruokailua 
varten Kirstille), klo 16 tyttö- ja 
poikakerho.
Huom! Kanttori Pekka Kyöstilä on 
siirtynyt osa-aikaeläkkeelle helmikuun 
alusta. Kirkkokuoro kokoontuu kevät-
kaudella ensimmäisen kerran to 22.2. 
Uusia laulajia toivotaan mukaan.
Rauhanyhdistys: Pe 9.2. klo 19 Siika-
latvan alueen yhteinen raamattuluokka 
ry:llä.
Vihitty: Juhana Mikkola ja Sanna Kan-
sanoja, (kirj. Oulun Karjasilta)

Pyhäntä
To 8.2. klo 12 veteraani-
kuoro, 17 lapsikuoro 
ja klo 18 kirkkokuoro 
sekä klo 17 partio ker-
hohuoneessa.
Pe 9.2. klo 17.30 nuor-
ten kuoro srk-talossa.
La 10.2. klo 9 - 14.45 rippikoulupäivä 
srk-talon kerhohuoneessa, Veijo Kin-
nunen 11.45 saakka ja Sulo Kautto 
12.15 - 14.45.
Su 11.2. klo 12 sanajumalanpalvelus 
kiskossa, Kautto ja Kinnunen. Kolehti 
Yv-keräykselle. Klo 17 SRK:n lähetys-
seurat kirkossa. 
Ma 12.2. klo 11 - 13 perhekahvila 
(MLL) kerhohuoneessa. Klo 17-18 
kerhonohjaajakokous kerhohuonees-
sa, Katariina.
Ti 13.2. lukupiirit klo 9 Kirkkotien kh 
ja klo 11 Ukonojan kh.
Ke 14.2. klo 12 varttuneenväen ker-
ho seurakuntatalossa. Klo 11 - 13.30 
päiväkerho ja klo 17 - 18.30 nuorte-
nilta kerhohuoneessa, rippikoululaiset 
saavat nuortenillasta merkinnän, 
Katariina.
To 15.2. klo 11 - 13 perhekerho ker-
hohuoneessa. Ei kuoroja tänään, Veijo 
K koulutuksessa Paavolassa. Klo 11.30 
omaishoitajat lähtevät seurakuntata-
lolta Piippolaan siikalatvasten yhtei-
seen omaishoitajapäivään. Klo 17.30 
partio kerhohuoneessa.
Huom. to 15.2. klo 18.30 Lamujoen 
seurakuntailta Jokihelmessä kyläta-
lolla, S. Kautto ja E. Junno. Kolehti 
Yv-keräykselle.
Rauhanyhdistys: Su 11.2. klo 17 SRK:n 
lähetysseurat kirkossa, Mikko Kamula 
ja Timo Aitto-oja, kolehti SRK:n lähe-
tystyölle. Ke 14.2. klo 18.30 lauluseurat 
Anne ja Juha Lahdella.
Kastettu: Jimmy Eino Viljami Vä-
hätiitto.

Kirkkoherranvirasto, Piippola p. ja fax  
0207 109 860, avoinna ma ja pe klo 9 
- 12 ja ke klo 13-17, kirkkoherra Erkki 
Piri p. 0207 109 861, talouspäällikkö 
Tarmo Myllykoski p. 0207 109 852, 
toimistosihteeri Eija Holappa p. 0207 
109 867, kanslisti Toini Anttila p. 0207 
109 878.
Seurakuntatoimistot avoinna ma, ke ja 
pe klo 9 - 12, Kestilän seurakuntatoi-
misto p. ja fax 0207 109 865, Pulkkilan 
seurakuntatoimisto p. ja fax 0207 109 
850, Pyhännän seurakuntatoimisto p. 
ja fax 0207 109 870.
Lähetyssihteeri Anneli Laukkanen on 
tavattavissa keskiviikkoisin klo 9 - 11 
Piippolassa kirkkoherranvirastossa, p 
0207 109 860.
Lähetysnäyttelyssä kävi 272 vierai-
lijaa. Kiitos näyttelyn esittelijöille ja 
kävijöille sekä kaikille näyttelyviikolla 
monin tavoin työskenneille.
To 15.2. klo 12 Siikalatvan seurakun-
nan omaishoitajapäivä Piippolan 
seurakuntakodissa, lisätietoja seura-
kunnan diakoniatyöntekijöiltä.

kestilä
Pe 9.2. seurakuntatoi-
misto suljettu! Klo 13 
seurakunnan ohjel-
maa Pihlajistossa.
La 10.2. klo 9 - 14 
rippikoulua seura-
kuntakodissa.
Su 11.2. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Kautto ja Määttä. Rippikou-
lulaiset osallistuvat. Kolehti Suomen 
Lähetysseuralle.
Ti 13.2. klo 11 - 13.30 päiväkerho 
(4-5-v) ja klo 15.30 - 17 Sudarikerho 
(3-6 lk) kerhokodissa, lisätietoja kerho-
ohjaajana Katariina Rautio, p. 0207 109 
877. Klo 19 kirkkokuoron harjoitukset 
seurakuntakodissa.
Ke 14.2. klo 11 Järvikylän diakonia- ja 
lähetyspiiri Rantalassa Rauha ja Einari 
Seppäsellä. Klo 13 leiviskänrantasten 
Pihlajistovierailu, lahjoituksia vierai-
luun liittyen voi toimittaa Keräsen 
Irjalle. Klo 18 siioninvirsiseurat ja 
vuosikokous seurakuntakodissa, 
mukana Jouni Riipinen.
To 15.2. klo 11 - 13 perhekerho ker-
hokodissa. Klo 12 omaishoitajapäivä 
Piippolassa. Klo 15.30 - 17 sekakerho 
kerhokodissa (0 - 2 lk). Klo 17.30 - 19 
nuortenilta kerhokodissa, rippikoulu-
laiset saavat tästä merkinnän.
Pe 16.2. klo 10 seurakuntakerho 
yhteisvastuun merkeissä seurakunta-
kodissa, vieraana Pulkkilan seurakun-
takerholaiset, kerhossa ruokailu. Klo 13 
ehtoollishartaus Pihlajistossa, Piri.
Rauhanyhdistys: Pe 9.2. klo 19 ompe-
luseurat ry:llä. Su 11.2. klo 12 seurat ry:
llä, Olavi Tölli ja Pekka Pelo. Pe 16.2. 
klo 19 ompeluseurat.
Kuollut: Erkki Artturi Mäläskä Järvi-
kylästä 81 v.

Piippola
Pe 9.2. klo 11 Piippo-
lan Sotaveteraanit ry:
n vuosikokous seura-
kuntakodilla, tilaisuus 
alkaa ruokailulla.
Su 11.2. klo 12 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Piri ja Määttä. Kolehti Yhteis-
vastuukeräykselle. Klo 18 raamattu- ja 
keskustelupiiri Leena ja Johannes 
Hyytisellä, aiheena Joh 5: 1-18, Jeesus 
kohtaa hylätyn.
Ma 12.2. klo 11 veteraanikuoro ja 
klo 14.30 kirkkokuoro seurakunta-
kodissa.
Ti 13.2. klo 19 siioninvirsiseurat Väi-

Tulossa: Su  25.2. messu klo 10, 
Herättäjä-Yhdistyksen kirkkopyhä 
Oulunsalon kirkossa, saarnaa Jaakko 
Elenius. Messun jälkeen lounas ja 
seurat seurakuntatalolla. Seuroissa 
puhuvat Johanna Liinamaa, Meeri 
Rinta-Jouppi, Vesa Äärelä ja Jaakko 
Elenius.
Salonpään ry:  Seurat ry:llä 11.2. klo 
17, Juhani Lepistö, Aarno Sassi. 17.2. 
nuorempien raamattuluokka Raappa-
nalla klo 18, isompien raamattuluokka 
Pohjolalla klo 19.30.
Oulunsalon kk:n ry: To 8.2. klo 18.30 
miesten neliö, Umpimähkä. Su 11.2. 
klo 12 raamattuluokka I ry, raamat-
tuluokka II; Kylänpuoli ja Keskikylä 
ry, Karhuoja; Erkki Alasaarela. klo 17 
seurat ry Olavi Korkiakoski, Markku 
Seppänen. Ma 12.2. klo 18.30 Raa-
matun kertomuksiin perehtyminen 
ry, Jouko Haapsaari. Ti 13.2. klo 19 
lauluseuroja kodeissa: Kylänpuoli; 
Olavi Nissilä, Pinaattikuja 14.  Ke 14.2. 
klo 13 varttuneitten kerho ry, klo 18 
ystävänpäivän ruokailu ry.
Kastettu:  Vilma Sofia Honkala, Viivi 
Kristiina Nauska.
Vihitty:  Taina Maarit Lehisto ja Pekka 
Juhani Vähäkangas, Kiuruvesi evl.
Kuollut:  Anna Liisa Kurikka  86 v,  
Veeti Santeri Heikkinen 5 pv.

Oulunsalo

Siikasalo

Siikalatva

Tyrnävä

Rantsila

Pudasjärvi

Siikajoki
To 8.2. klo 9 – 9.45 
yläasteen koululais-
kinkerit ja klo 10-10.45 
ala-asteen koululais-
kinkerit sekä klo 12 –13 
EHA:n koululaiskinkerit Komppalin-
nassa. Klo 16.15-18 seurakunnan rip-
pikoulu seurakuntatalolla sekä alkaen 
klo 16.15 kirkkokuoron harjoitus 
Ruukin seurakuntatalolla.
Su 11.2. klo 11-14 seurakunnan 
rippikoulu ja klo 12 sanajumalan-
palvelus sekä keskikylän kinkerit 
seurakuntatalolla. Kinkerikahvit. 
Olette kaikki tervetulleita. Aiheena 
YV 2007 ja  lähetys. Ti 13.2. klo 13 
virsihetki Puistolassa.
Ke 14.2. klo 14.15 lapsikuoro seura-
kuntatalolla.
To 15.2. klo 13-15 diakonia- ja lähe-
tyspiiri seurakuntatalolla.
Rauhanyhdistys: To 8.2. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. Pe 9.2. klo 19.30 
raamattuluokka Teemu Sallisella. Su 
11.2. klo 12 pyhäkoulut Elina Haholla 
ja Timo Jaakolalla sekä klo 17 seurat ry:
llä. Ma 12.2. klo 19 sisarkerho ry:llä. To 
15.2.klo 17.30 päiväkerho ry:llä.
Seurakunta jakaa EU – tukipaketteja 
torstaisin klo 10-12. Sinä, joka tunnet 
tarvitsevasi ko. apua, ota yhteys Anni 
Hirvaskariin, p. 241 323/050 4927 
292 tai seurakuntatoimistoon, p. 241 
113/044 3438 148. Lisätietoja saat 
tarvittaessa Annilta tai seurakunta-
toimistosta.
Diakonissa Sirkka Koivu on mukana 
Avopalvelukeskus Puistolan toimin-

Lapsi- ja nuorisotyö, 
erill. ilm  seurakun-
tasivulla Oulunsalo 
-lehdessä.
Seur akuntaker ho 
seurakuntatalolla to 
8.2. klo 11, Päivi Pulk-
kinen.
Messu kirkossa 11.2. klo 10, Vesa Ää-
relä, av. Tapio Kortesluoma.
Herättäjä-Yhdistyksen seurat su 11.2. 
klo 18,30 kirkonkylän srk-kodilla, 
Tillitie 1 Kempele.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
14.2. klo 13.30, Tapio Kortesluoma.
Seurakuntakerho seurakuntatalolla 
to 15.2. klo 11, Vesa Äärelä, Päivi 
Pulkkinen.
Hartaustilaisuus Teppolassa to 15.2. 
klo 11,30 Minna Salmi.
Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus 
seurakuntatalolla la 17.2. klo 9.
Messu kirkossa su 18.2. klo 10, Tapio 
Kortesluoma, av. Vesa Äärelä.
Perhekirkko kirkossa su 18.2. klo 17, 
Vesa Äärelä.
Körö körö kirkkoon kohtaamispaikka 
perheelle, joissa ensimmäinen alle 1-v 
lapsi. Kokoonnumme srk-talolla neljä-
nä keskiviikkona 21.2., 14.3., 11.4.,  ja 
9.5. klo 18-19.30. Mukaan mahtuu 10 
perhettä ilmoittaudu kirkkoherranvi-
rastoon, p. 5142 700. Avoinna ma ja ke 
9-13 sekä 16-18, ti, to, pe 9-13.

tatuokioissa maanantaisin klo 13-14. 
Pyydettäessä, maanantai – iltapäivisin 
hän tekee kotikäyntejä. Voit ottaa 
yhteyttä halutessasi numeroon, p. 050 
4694 774.
Siikajoen seurakuntatoimisto/palve-
lupiste avoinna torstaisin ja perjan-
taisin klo 10-14. Muina aikoina sopi-
muksen mukaan. Seurakuntatoimisto, 
p. 241 113 ja toimistosihteeri 044 3438 
148. Kiireellisissä tapauksissa voitte 
ottaa yhteyttä toimistosihteeriin yllä 
mainittuihin numeroihin.
Kuollut: Aaro Olavi Korpela 80 v., Esko 
Martti Turpeenoja 60 v ja Tauno Heikki 
Turpeenoja 89 v.
Kastettu: Tauno Arvid Haho ja Senja 
Ellevi Haho.

Murto-Ojakylä-Juu-
russuon diakoniapiiri 
to 8.2. klo 11.30 Kirsti 
Lautaojalla.
Hartaus pe 9.2. klo 
10.30 sotainvalidien 
palvelutalolla.
Messu su 11.2. klo 
10 Tyrnävän kirkos-
sa, liturgia Isokääntä, 
saarna Ikonen. Kirk-
kokuoro. Luottamus-
henkilöiden tehtävään 
siunaaminen. Kolehti julistus- ja 

Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntako-
dissa su 11.2. klo 10, 
Holmström, Jurmu.
Sarakylä: Ehtoollis-
jumalanpalvelus kap-
pelissa su 11.2. klo 10, Kukkurainen, 
Savilampi, Piirainen, kappelikuoro. 
Yhteisvastuukeräyksen aloitus, esi-
tellään keräyskohteet, kirkkokahvit. 
Arvontaa Yhteisvastuukeräyksen hy-
väksi. Muistakaa mahdollisuus käyttää 
taksikyyditystä jumalanpalvelukseen, 
edestakaisen matkan hinta 3 e.
Ystävänpäivän pyhäkoulu seura-
kuntakodissa su 11.2. klo 13. Mukaan 
kutsutaan kaikki pyhäkoululaiset 
perheineen sekä Tuohi- ja Honkakodin 
asukkaat omaisineen ja hoitohenki-
lökuntaa. 
Suuri rukous – runoja ja musiikkia, 
Eeva Kuivamäki – runot, Risto Ainali 
– urut ja Merja Pyykkönen – viulu, 
su 11.2. klo 16 seurakuntakodissa. 
Ohjelmamaksu 5 e, tilaisuuden tuotto 
Yhteisvastuukeräykselle. Kahvit.
Kirpputori talkootuvassa ke 14.2. 
klo 10-13.
Ystävänkammari yhdessä perheker-
hon kanssa, seurakuntakodissa ti 13.2. 
klo 10-12.
Kipuryhmä seurakuntakodissa ke 
14.2. klo 18. Liikkuminen kivun 
kanssa - vieraana Svoli ohjaaja/val-
mentaja Kirsi Kipinä. Nyyttiarpajaiset 
ja kahvit.
Kuorot: Eläkeläisten musiikkipiiri ke 
14.2. klo 13, lapsikuoro to 15.2. klo 
17, kirkkokuoro to 15.2. klo 18 ja Vox 
Margarita ke 14.2. klo 18.30. 
Nuorisotyö: Ilmainen reissu Raa-
he-gospeliin la 24.2. klo 14.45-24. 
Ilmoittautumiset Tiinalle tai Markolle 
viim. ke 14.2. Rippikoululaiset saavat 
reissusta jp- ja muu käynti-merkinnän. 
Iltakahvila Rönö avoinna pe 9.2. klo 18-
22. Nuorten ja luottamushenkilöiden 
iltakoulu ke 14.2. srk-talolla klo 18. 
Rippikoululaiset saavat tilaisuudesta 
muu käynti-merkinnän.
Rippikoulutyö: 2. talvitunnit srk-talol-
la klo 10-13.30: la 10.2. C ja D-ryhmät, 
la 17.2. E-ryhmä ja la 24.2. MUUT-
ryhmä. Nuorten Yv-keräys pe 23.2. 
ja pe 2.3., ilmoittaudu lipaskerääjäksi 
Tiinalle tai Markolle. Isoskoulutus 
Hilturannassa ja Kuusamossa (Isos-
ralli) 16. - 18.2. 1. ja 2. vaiheen isos-
koulutettaville. 
Perhekerho: seurakuntakodissa ti 13.2. 
klo 10-13 ja to 15.2. klo 10-13.
Rauhanyhdistykset: Seurat Kurenalan 
ry:llä su 11.2. klo 17, J. Jaakkola, P. Leh-
to. Vuosikokousseurat Hakamäessä, 
Yli-Kurentie 2, su 18.2. klo 13. (Seppo 
Leppänen). Lauluseurat Ritva Savilam-
mella, Lepolassa Lukkarinlahdentie 26, 
pe 9.2. klo 19. Vuosikokousseurat  Jon-
gulla Kaisu ja Pekka Liikasella su 18.2. 
klo 13.  Raamattuluokka Sarakylässä 
Eeva Puhakalla pe 9.2. klo 19.
Haudattu: Jaakko Harju 69 v ja Markku 
Olavi Nyman 49 v.

Avioliittoon vihitty: Markus Mikael 
Särkelä ja Tuija Annikki Länsipää.
Kastettu: Iida Joanna Oinas ja Jenny 
Maija Jounila.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 
klo 9-14, p. 882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@
evl.fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi. 
Seurakunnan kirkolliset jo maanan-
taisin nettisivuilla: www.pudasjarven-
seurakunta.fi.
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Tilaa lehti, joka avaa silmäsi

Kestotilaus on aina edullisin tilaustapa. Kestotilauksen vuosikertahinta on 81 €. Tilaus laskutetaan 6 kk välein (40,50 € + laskutuslisä 
1,50 €) ja se jatkuu niin kauan kuin tilaaja haluaa. Kestotilauksen voi muuttaa määräaikaiseksi tai irtisanoa puhelimitse tai kirjeellä 
vähintään 2 viikkoa ennen uuden tilausjakson alkamista. Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyyntinä tekemänsä tilaus viimeistään 14 
päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Tarjous on 
voimassa 31.12.2007 asti ja koskee vain uusia tilauksia.

Puhelimella
numerosta 0207 54 2333

Nimi

Katuosoite

Postinumero ja toimipaikka

Puhelin

Sähköpostiosoite

Kotimaa 
maksaa 
 posti-
maksun

Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 HELSINKI

TILAUSKUPONKI              KMU 1

Perinteikäs Kotimaa on astunut askelen kohti tämän päivän kristillisyyttä. Nyt kutsumme 
sinut keskustelemaan. Kuka vastaa lasten hätään? Miten Idols-mania vaikuttaa nuorten ar-
voihin? Kuka puhuu niiden puolesta, joilla menee huonosti? Miten vanhuutesi turvataan? Mikä 
elämässä on tärkeää? Mikä saa yli 1,5 miljoonaa suomalaista tekemään vapaaehtoistyötä? 
Uudistunut Kotimaa tarjoaa välineitä uudenlaiseen arvokeskusteluun kerran viikossa ja ym-
päri vuorokauden internetissä www.kotimaa.fi .

Hyödynnä mahtava tutustumistarjouksemme ja tilaa nyt. Saat näkökulmia elämän iloihin 
ja suruihin, kasvatukseen, ympäristövastuuseen, uskoon, arkeen ja pyhään. 

Tai tilaa maksuton näytenumero tekstiviestillä
Lähetä tekstiviesti: LEHTI KOTIMAA NÄYTE ETUNIMI SUKUNIMI OSOITE,
numeroon: 173176
(Malliviesti: LEHTI KOTIMAA NÄYTE TAUNO TILAAJA TILAUSKATU 1 00100 HELSINKI)

Internetissä
www.kotimaa.fi /uusilehti

TUTUSTUMISTARJOUS
Kyllä, hyödynnän lehden mahtavan tutustumistarjouksen 6 kk 29 euroa
(25 lehteä, kestotilauksen ensimmäinen jakso). Norm 40,50 e, säästän 11,50 e.
Kestotilaus jatkuu sen jälkeen kestotilaushintaan 81 e (laskutetaan 2 erässä á 40,50 e)

Kyllä, hyödynnän mahtavan määräaikaistarjouksen 7 kk 35 e (norm. 7 kk 60 euroa). 
Säästän 25 euroa.

Säästä
11,50 e

Opettajamme teki 45 litraa taikinaa, 
9 voipakettia ja 150 kananmunaa. 
Olisi kivaa nähdä ja tutustua Bots-
wanan lapsiin.

Jäälin koulun neljäsluokkalaisilla 
saattaa vohvelin tuoksu yhdistyä 
jatkossakin kaukaiseen Botswa-
nan maahan ja siellä Masasin päi-
väkotiin. Ei hullumpi tapa tutus-
tua auttamistyöhön.

Oppilaat paistoivat joulukuus-
sa vohveleita kummikoulunsa 
hyväksi.

Neljäsluokkalaiset halusivat hank-
kia kummioppilaita Afrikasta, ja 
lähetystyöntekijä Risto Liljebladin 
vierailu koululla innosti heidät toi-
miin erityisesti  Botswanan hyväksi. 
Lähetyssihteeri Helena Ylimaula 
auttoi kontaktien saannissa.

– Olemme sitoutuneet autta-
maan kummikohdetta 25 eurolla 
kuukaudessa kahden vuoden ajan. 
Olemme myös kirjeenvaihdossa ja 
lähetämme kuvia puolin ja toisin, 
opettaja Mirja Mikkonen kertoo 
innostuneena.

Oppilaat ovat jaksaneet ihmetellä 
vohvelitaikinan määrää, ja avustus-
kohteen asioiden lisäksi kotoinen 
paistourakka onkin mietityttänyt 
pitkän aikaa.

Paistonopeus vaihteli rajusti eri rau-
tojen välillä. Siinä missä jollakin rau-
dalla paisto vei vain yhden minuutin, 
jollakin toisella 5 minuuttia. 

Uskonnon aiheena neljännellä luo-
kalla on ”Omasta hyvästä jakami-

nen” ja koulun opetussuunnitel-
maan kuuluu myös kansainväli-
syys. Kummitoiminta liittyy luon-
tevasti myös muihin tavoitteisiin, 
kuten sosiaalisuuteen ja yhteistoi-
mintaan kasvattamiseen, maantie-
don ja maailmankuvan hahmotta-
miseen ja  sekä englannin ja äidin-
kielen taitojen harjoittamiseen. 

Mukana hankkeessa ovat kaikki 
Jäälin neljäsluokkalaiset ja heidän 
opettajansa Tiina Kauniskangas,  
Mirja Mikkonen, Ilkka Rahko ja 
Pirkko-Liisa Tolonen.

Paistajat ja myyjät jaettiin kahteen 
ryhmään, joita vaihdettiin 45 minuu-
tin välein. Myynnissä oli 4 tehtävää: 
Roskien kuskaaminen, mehun teko 
ja tarjoilu,  hillon ja kerman laitta-
minen ja vohveleidentarjoilu.

– Lapset ovat olleet hirveän in-
nostuneita, opettaja Mirja Mik-
konen nauraa.

Oppilaat laittoivat hiljattain 
Botswanaan menemään kirjeitä 
ja valokuvia, ja nyt he odottavat 
vuorostaan sieltä postia.

seurakuntapalvelulle, Kansan 
Raamattuseuran Säätiö. Messun 
jälkeen kirkkokahvi srk-talolla.
Seurakuntakerho ti 13.2. klo 12.30 
Tyrnävän srk-talolla.
Hartaus ke 14.2. klo 13 Peltolan 
Palvelukeskuksessa.
Ängeslevä-Markkuun diakonia-
piiri to 15.2. klo 11.30 Aino Hon-
kakoskella, Villentie 16 B 6.
Yhteislauluilta to 15.2. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla.
Kuorot: Lapsikuoro to 8.2. klo 16 
Temmeksen srk-talolla, kirkko-
kuoro ke 14.2. klo 19 Tyrnävän 
srk-talolla.
Varhaisnuoret: Retki ala-asteikäi-
sille ja heidän vanhemmilleen la 
3.3. Puolangan Paljakkaan. Matkan 
hinta 15 euroa/hlö. Lisäksi päivä-
lippu 17 euroa jos laskettelee. Ilm. 
16.2. mennessä khranvirastoon, 
p. 5640 600.
Nuoret: Rippikouluopetukseen 
(vain omassa seurakunnassa käy-
ville) kuuluva konserttimatka 
Oulujoki tapahtumaan Muhokselle 
torstaina 15.2. Lähtö klo 17 Tyrnä-
vän srk-talolta ja paluu klo 21. 
Sähköä ilmassa - parisuhdeilta 
perjantaina 16.2. klo 19 Kempeleen 
Kokkokankaan srk-keskuksessa, 
Kissanojantie 12. Lippuja ennak-
koon khranvirastoista.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: To 8.2. 
klo 19 lauluseurat Toivo Ikolalla. Su 
11.2. klo 16 seurat ry:llä, Pekka Nis-
silä, Jouko Piilola. Murto: Pe 9.2. klo 
19 lauluseurat Vesa Paasolla, Paavo 
Ahola. Su 11.2. klo 12 pyhäkoulut 
Tuomelalla, R Pudaksella, Huota-
rilla, J Kokkosella, klo 16 seurat 
Kokkokankaan srk-keskuksessa, 
Erkki Tölli, Urpo Luokkala. Ma 
12.2. klo 18 sisarilta ry:llä.

” H a l u a M M e  a u T Ta a  B O T S wa n a l a i S i a ,  k O S k a  H e i l l ä  e i  O l e  k a i k k i  H Y V i n ”

Jäälin lasten vohvelinpaisto on oiva
esimerkki hauskasta hyväntekeväisyydestä

– Vohvelinpaistolla saatiin he-
ti kahden vuoden rahat kokoon, 
eli 600 euroa, mutta näyttää, että 
lapsissa olisi virtaa auttaa enem-
mänkin.

Noin puolen päivän aikana meiltä 
pääsi valitettavasti vohvelitaikina 
loppumaan, mutta onneksi mei-
dän reipas apuopemme Jonna ki-
paisi Jäälin marketilla ostamassa 
lisää maitoa ja kananmunia, joten 
tuottoisa ”yrityksemme” sai jatkua, 
joten monet kiitokset siitä rakkaalle 
Jonnalle. Vohvelin myynti oli muka-
van tuottoisaa, sillä rahaa saimme 
kerättyä yhteensä 600 euroa. 

Opettajat kertovat saaneensa ai-
van uudenlaista syvyyttä uskon-
nonopetukseen vohvelinpaisto-
tempauksella ja koko kummilap-
sitoiminnalla. Ennakkoluulot ovat 
hälventyneet ja toisen auttaminen 
tuoma ilo itselle on auennut uu-
della tavalla.

Meillä on koti, vaatteita, ruokaa jne. 
Haluamme auttaa botswanalaisia, 
koska heillä ei ole kaikki hyvin. Ma-
sasin päiväkodin kaikkien lasten 
vanhemmat eivät pysty maksamaan 
päiväkotilaskuja, joten nyt me au-
tamme heitä maksamaan ne.

SaTu kReiVi-PalOSaaRi

Kursivoidut kohdat ovat jääliläisten 
neljäsluokkalaisten kirjoittamia.

Vohvelinpaistossa muutama poltti sormensa, mutta auttamisen ilo ja 
vohvelin ihana tuoksu saivat unohtamaan pikkuvaivat nopeasti.
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sanan aika

Onko sydämesi kuin tien laita, soraa ja hiek-

kaa? Siemen - Jumalan sana - on tipahtanut 

siihen, mutta ei ole löytänyt kasvualustaa. Osa 

siemenistä on tallaantunut, ja lintu on nokki-

nut loput. Olet kuullut sanan, mutta paholai-

nen on kuiskannut toiseen korvaasi: älä usko. 

Olet sulkenut korvasi etkä ole antanut sanan 

vaikuttaa.

Onko sydämesi kuin kallio? Siemen on löy-

tänyt kallion kolosta vähän hyvääkin maata. 

Se on päässyt itämään, mutta juuret ovat jää-

neet lyhyiksi. Hyvää maata ei ole ollut riittä-

västi. Oraat ovat kuivettuneet, koska ne eivät 

ole saaneet maasta kosteutta. Olet kuullut sa-

nan, ja se on lämmittänyt mieltäsi. Sitten elä-

mä ei ole mennytkään niin kuin olet suunni-

tellut ja toivonut. 

Eikö Jumala olekaan hyvä? Miksi hän sallii 

pahan? Miksi minulle piti käydä näin? Olet 

luovuttanut. Hyvälle alulle päässyt oras on kui-

vettunut ja lopulta kuihtunut pois.

Onko sydämesi kuin ohdakemaa? Maaperä 

Pyhä Jumala.

Sanasi kohtaa meissä monenlaista 

maaperää.

Olemme tien laitaa, kalliota, ohdake-

maata 

mutta myös hyvää multaa.

Muokkaa sinä meistä hyvä peltomaa.

Saata meitä kuulemaan sanaasi

ja pysymään siinä kestävinä

loppuun asti.

Sunnuntain aihe on Jumalan sanan kylvö. 

Päivän psalmi on Ps. 44: 2-5. 1. lukukappale 

on Jes. 55: 6-11 ja 2. lukukappale Ap.t. 16: 9-

15. Evankeliumi Luuk. 8: 4-15.

on hyvä. Sana on tehnyt vaikutuksen. Korvat 

ovat kuulleet ja sydän on kätkenyt. Siemen on 

löytänyt hyvän kasvualustan, ja uusi kasvi on 

alkanut kasvaa ja vahvistua. Samalla ovat kasva-

neet myös ohdakkeet. Villiintyneet rikkakasvit 

ovat alkaneet rehottaa, napanneet kaiken ener-

gian ja varjostaneet heikomman kasvin alleen. 

Uusi elämä ei ole saanut tarvitsemaansa ener-

giaa ja on kuihtunut lopulta pois. Uskon lah-

jalle ei ole ollut tilaa sydämessä, kun tilan ovat 

vallanneet elämän nautinto ja rikkaudet.

Onko sydämesi kuin hyvää multaa? Juma-

la on saanut muokata sen kuohkeaksi. Olet 

kuunnellut herkällä korvalla, mitä Jumalal-

la on ollut sinulle sanottavaa. Pyhän Hengen 

kautta avattu sana on voinut tehdä kipeääkin, 

mutta sydämellä on kasvanut halu uskoa. Sana 

on herättänyt, kutsunut ja lopulta vapauttanut. 

Olet saanut tehdä onnellisen vaihtokaupan: olet 

saanut luopua omista synneistäsi ja ottaa tilalle 

Jumalan valmistaman vanhurskauden.

Tämä kaikki on mahdollista Kristuksen so-

vitustyön tähden. Hesekiel ei puhu vain sydä-

men parantamisesta vaan koko sydämen vaih-

tamisesta: Minä annan heille uuden sydämen ja 

heidän sisimpäänsä uuden hengen, minä otan 

heidän rinnastaan kivisydämen pois ja annan 

tilalle elävän sydämen.

Elävässä uskossa sydän sykkii Jumalalle, sy-

dän on omistettu uskolle, ja katse on suunnat-

tu taivaaseen.

PeTRi SaTOMaa
SeuRakunTaPaSTORi

kaRJaSillan SeuRakunTa

Millainen on 
sydämesi 
maaperä?

Sexagesimasunnuntaista on noin 60 päivää pää-
siäiseen. Päivän aihe, Jumalan sanan kylvö, ku-
vaa Jumalan sanan tarjoamista kirjavalle kuulija-
kunnalle.

Moni raamatunlukija saattaa ihmetellä, onko kyl-
väjä tyhmä, kun hän heittelee siemeniä ”mihin sat-
tuu”. Tästä ei kuitenkaan ole kysymys - pellot si-
jaitsivat usein yleisten kulkureittien varrella ja nii-
den poikki oikaistiin kävellen. Pelloilla risteili eri-
laisia polkuja. Palestiinassa maa oli hyvin viljavaa 
ja pelloilla kasvoi myös voimakkaita rikkakasveja. 
Kylväminen tapahtui syyssateiden aikaan marras-
joulukuussa. Useimmat viljelijät olivat pienviljeli-
jöitä, jotka ”kylvivät kyynelillä” niukoista siemen-
varastoistaan.

Ensin siis kylvettiin kaikkialle, jopa kalliokohdan 
päälle. Sato oli hyvissä kasvuolosuhteissa usein jo-
pa 100- tai 150-kertainen. Siksi tekstissä mainittu 
satakertainen sato ei ole liioittelua.

Jeesuksen mukaan Jumalan valtakunnan salaisuu-
det esitetään vertauksin, ”jotta he nähdessäänkään 
eivät näkisi eivätkä kuullessaankaan ymmärtäisi”. 
Tämä ilmaus viittaa Jesajan kuvaukseen paatunees-
ta kansasta. Jeesukseen uskova saa ”avaimen” myös 
vertausten ymmärtämiseen. Seemiläisessä kulttuu-
rissa oli yleistä puhua vertauksin. Myös kirjanoppi-
neet suosivat vertauksia opetuksessaan.

Siemen kuvaa vertauksessa Jumalan sanaa. Vain 
viimeinen neljästä maaperästä on sopiva siemenen 
kasvulle. Siemen ei siis menesty missä vain. Hen-
gellisen sadon tuottamisen esteiksi voivat tulla Pa-
holaisen juonet, juurettomuus, koetukset, elämän 
huolet, rikkaudet tai nautinnot. Apostolit saivat ko-
kea evankeliumintyön koettelemuksia varhaises-
sa lähetystyössä. Erilaisilla satonäkymillä kussakin 
maaperässä viitataan sanan vastaanottamisen vai-
kutuksiin. Sadonkorjaaja on Jumala, vaikka sitä ei 
tekstissä erikseen mainitakaan.

Pekka TuOMikOSki



15nro 6 • 8.2.2007 •Rauhan Tervehdys 

Pi
Rk

kO
 P

aa
kk

i

laitinen jatkaa 
kempeleessä

Kempeleen seurakunnan kirkkovaltuuston pu-
heenjohtajana jatkaa tämän vuoden Reino Laiti-
nen. Varapuheenjohtajaksi valtuusto valitsi Urpo 
Luokkalan.

Kirkkoneuvoton varapuheenjohtaja on Tuula 
Rauma ja hänen varajäsenensä Tiina Rajala. Muut 
kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet vuosina 2007-
2008 ovat Sakari Lahtinen (Kauko Karhumaa), Kaisu 
Juvani (Johanna Sankilampi), Hannu Kukkurainen 
(Harri Hirvelä), Juha Maalismaa (Keijo Kaikkonen), 
Antti Ollikainen (Taavi Jarva), Sari Leivo (Saara Sil-
ver), Sisko Holma (Suvi Silvola) ja Jaakko Penttilä 
(Ritva Rundgren).

Johtokunnat valittiin kaksivuotiskaudeksi 2007-
2008. Julistustyön johtokunnan puheenjohtajana 
toimii kirkkoherra. Jäsenet ovat Johanna Sankilampi, 
Tarja Ylitalo, Veijo Laurila, Keijo Kaikkonen ja He-
lena Ollikainen sekä varajäsenet Anneli Markkanen, 
Jaakko Okkonen ja Pasi kantomaa.

Diakoniatyön johtokunta: Tuula Multasuo (pj), 
Riikka Siiro-Virtanen, Mauri Aikio, Kaisu Juvani, 
Matti Lahtinen ja Olavi Tahkola sekä varajäsenet 
Tuula Rauma, Oiva Kähkölä ja Heino Peteri.

Lähetystyön johtokunta: Taavi Jarva (pj), Eija Ha-
lonen, Sisko Holma, Jaakko Okkonen, Matti Rahja 
ja Kaisu Tauriainen sekä varajäsenet Oiva Kähkölä, 
Riitta-Liisa Hilli ja Ritva Kuha.

Lapsityön johtokunta: Saara Silver (pj), Pilvi Kum-
pula, Pekka Mustonen, Hannu Kukkurainen, Pasi 
Kantomaa ja Tuula Ahola sekä varajäsenet Eila Rie-
pula, Jarkko Kärkimaa ja Riikka Siiro-Virtanen.

Nuorisotyön johtokunta: Harri Hirvelä (pj), 
Timo Tuovinen, Maija Tahkola, Sari Leivo, Antti 
Ollikainen ja Tiina Rajala sekä varajäsenet Hillevi 
Huovinen, Jarmo Niemelä ja Ritva Kuha.

Rahko johtoon Tyrnävällä
Tyrnävän seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi Mark-
ku Rahkon kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuo-
siksi 2007-2008. Varapuheenjohtajaksi valittiin Toi-
vo Snellman. 

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana toimii 
seuraavana kaksivuotiskautena Anita Junttila. Kirk-
koneuvoston varsinaisiksi jäseniksi valittiin Pekka 
Markkula, Vilho Kallinen, Kyllikki Matinolli, He-
lena Lithovius, Paula Syri, Timo Uusi-Illikainen ja 
Pertti Kuha. Heidän henkilökohtaiset varajäsenensä 
vastaavassa järjestyksessä ovat Heleena Nuolioja-
Saksio, Veli-Matti Hietikko, Marjo Helin, Kristiina 
Ahola, Eila Kärppä, Raija Sakaranaho, Petri Tölli ja 
Vesa Paaso.

Kirkkovaltuusto valitsi lapsi- ja nuorisotyön joh-
tokuntaan vuosiksi 2007-2010 seuraavat henkilöt: 
puheenjohtajaksi Maarit Rajander ja muiksi jäse-
niksi Nelli Kauppi, Anne Salmenhaara, Veli-Matti 
Hietikko ja Henna Kokkonen. Varajäseniksi valit-
tiin Jukka Tuuri, Marjo Helin, Sari Fyrsten-Kylen 
ja Riitta Syri.

Diakoniatyön johtokunta: Minna Pudas (pu-
heenjohtaja), Maija Littow, Eeva-Liisa Kekkonen, 
Riitta Matero ja Mika Tölli sekä varajäsenet Eila 
Korkala, Arja Pullinen, Juha Haapakoski ja Leena 
Niskasaari.

Lähetystyön johtokunta: Tarja Bäckman (pu-
heenjohtaja), Eeva Seppänen, Pirjo Linnola, Anna-
Liisa Koskenniemi ja Ritva Kauppila sekä varajä-
senet Eini Littow, Pirjo Risteli, Leila Astikainen ja 
Soile Sirviö.

Kirkkovaltuusto valitsi lisäksi työryhmän käytän-
nön asioiden hoitamista ja valmistelua varten vuosiksi 
2007-2010. Työryhmään kuuluvat kirkkovaltuuston 
puheenjohtaja, joka toimii työryhmän puheenjoh-
tajana, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, kirk-
koherra ja talouspäällikkö.

Kuustonen MiKKo, 
HeiniMäKi JaaKKo. Q 
- LauLunteKiJän 
tarina. Wsoy.

Laulaja-lauluntekijä Mikko 
Kuustosen ura Suomen kuu-
luisimman gospelbändin Pro 
Fiden solistina ja laulunteki-
jänä, sittemmin suosittuna 
popartistina/lauluntekijänä 
Q-Stonessa, menestyneel-
lä soolouralla, tv-juontaja-
na, dokumenttien tekijänä 
ja hyväntahdonlähettilää-
nä on onnistuttu paketoi-
maan kirjaksi, joka on juuri 
yhtä mielenkiintoinen kuin  
kohteensa.

Erittäin mielenkiintoi-
nen.

Mikko Kuustosen fani 
joutuu tosin pelkäämään 
tovin, että kirja paljastaa, 
mitä karisman takaa löytyy. 
Onneksi näin ei käy. Jos pal-
jastaa liikaa, karisma katoaa 
taivaan tuuliin.

Kuustonen ei säästele itseään, 
kun hän suomii toimintaansa 
nuorena miehenä Suomen 
Raamattuopiston Pro Fide 
bändin riveissä. ”Hyppäsin 
suoraan koulunpenkiltä sie-
lunhoitajaksi. Puheillani kävi 
paljon väkeä, jotka olisivat 

kuustonen ei paljasta liikaa

oikeasti tarvinneet ammatti-
auttajaa eikä uskovaisen yli-
oppilaan pseudopsykologiaa 
ja hengellisiä neuvoja.”

Valitettavasti Raamattuo-
piston väki ei ole yltänyt aina 
samaan rehellisyyteen.

Vielä vuonna 1996, jolloin 
Pro Fide juhli 30-vuotisjuh-
liaan, ja juhlassa käytiin lä-
pi bändin koko historia, ei 
Kuustosta mainittu sanal-
lakaan, puhumattakaan, että 

yhtään hänen kappalettaan 
olisi soitettu!

On silti korrekti ele, että 
Kuustosen ja Jaakko Heini-
mäen yhdessä kirjoittamaan 
kirjaan on otettu mukaan 
”julistavan miksaajan” Heik-
ki Haatajan sinänsä paljon 
puhuva kirjoitus. 

Mikko Kuustonen on hy-
väntekijä, joka ei pelkää ajaa 
Jaguarilla eikä muutenkaan 
elvistele nöyryydellä. Kun 

hänet valittiin vuoden posi-
tiivisimmaksi suomalaiseksi, 
masennuksesta kärsinyt mies 
oli kuolla nauruun pilleri-
purkki taskussaan.

Kirja tarjoaa myös lukijalle 
monet makeat naurut. Haus-
kasti kirjan rakenne vaihte-
lee Kuustosen ja Heinimäen  
vuoropuhelusta Kuustosen 
lähipiirin ihmisten kom-
mentteihin. Välillä mennään 
eteenpäin perinteisemmällä 
elämänkertamallilla.

Pitkät ja yksityiskohtaiset 
selostukset levyjen syntypro-
sesseista nimiluetteloineen 
saattavat työläännyttää lu-
kijaa, mutta muusikkopii-
reille ne ovat kenties kirjan 
parasta antia.

Jos tarinaa lukiessa ei mal-
ta pysähtyä, kannattaa käydä 
erikseen vielä läpi kuvama-
teriaali.

Kuustonen on niitä mie-
hiä, joista lukiessaan joutuisi 
pyyhkäisemään välillä silmi-
ään, ellei  olisi juuri räjähtänyt 
nauruun. Jos hänet yrittää 
teljetä lokeroon, olipa kyltti 
mikä hyvänsä, mies katoaa 
käsistä kuin saippua.

Kirjailija-pappi Jaakko Hei-
nimäki on juuri oikea kaveri 
tämän kirjan tekoon.

SaTu kReiVi-PalOSaaRi

Siikasalo kokoaa 
voimiaan

Siikajoen ja Siikasalon yhdistyneessä seurakunnassa 
aiotaan kehittää toimintaa yksituumaisesti.

Näin vakuutettiin viime viikon keskiviikkona Siika-
joen seurakuntatalolla keskustelutilaisuudessa, johon 
osallistui seurakuntalaisia ja työntekijöitä.

Siikasalon kirkkoherra Lauri Haapala totesi, että 
muun muassa rippikoulujen järjestämiseksi on nyt 
aiempaa paremmat mahdollisuudet.

Myös jumalanpalveluselämää ja tiedottamista aio-
taan kehittää uusia toimintatapoja hyödyntämällä.

alfa -kurssi alkaa kiimingissä
Oletko kiinnostunut sitä, mistä kristinuskosta on kysy-
mys?

Tule Alfa -kurssille. Iltojen ohjelma sisältää yhteisen 
ruokailun (vapaaehtoinen maksu), luennon ja keskuste-
lua pienryhmissä. 

Alfa -kurssi alkaa Kiimingin seurakuntakeskuksessa tiistaina 
13.2. kello 18-20.30 ja kokoontuu joka viikko kevään ajan 
24.4. saakka. Kurssiin sisältyy myös viikonloppu leirikes-
kuksessa. Ilmoittautuminen diakonissa Eeva Mertaniemelle, 
puh. 040 579 3248 tai lähetyssihteeri Helena Ylimaulalle, 
puh. 040 501 4764 perjantaihin 9.2. mennessä.

Alfan perusarvoja ovat kiihkottomuus ja avoimuus. Yh-
dessä asioita pohtien ja kysellen voi Raamatun mukaan 
löytää vastauksia omaa elämää varten. Alustukset ja kes-
kustelu käsittelevät kolmiyhteistä Jumalaa, rukousta, Ju-
malan johdatusta, pahan olemusta, seurakuntaa, Jumalan 
toimintaa tämän päivän ihmisen elämässä sekä sitä, miten 
kristitty voi kertoa löydöstään muille.

Mitä taidetta kirkossa?
Sunnuntaina 11.2. pohditaan Että jaksaisin ensi viikkoon -
messussa ajankohtaista teemaa: millainen taide sopii kirk-
koon?

Kempeleen Vanhassa kirkossa klo 17 alkavan illan vie-
raiksi saapuvat tanssija-koreografi Vaatu Kalajoki ja toi-
mittaja Pirkko Paakki.

Gospelmusiikki soi Housebandin johdolla. Pastori Timo 
Juntunen juontaa ja toimittaa illan päätteeksi ehtoollisen.

Perheviikko Muhoksella
Muhoslaiset viettävät yhteistä perheviikkoa torstaista 15.2. 
alkaen. Tapahtumat aloittaa Oulujoki tulvii -rippikoulu-
gospel Koivu ja tähti -kulttuurikeskuksessa kello 18-19.30. 
Esiintyjäksi tulee Juha Tapio. Kuntalaisillekin myydään 
lippuja ovelta.

Juha Tapion konsertti alkaa samassa paikassa kello 20. 
Torstaina 22.2. järjestetään virsilauluilta kirkossa kello 

18.
Sunnuntaina 25.2. on kirkkohetki Korkalanvaaran laavulla 

kello 11.30. Tilaisuus on tarkoitettu koko perheelle.

Virvoitu virrestä
”Uusi virsikirja avaa kirkolle ja sen jäsenille mahdollisuu-
den innostua ja löytää virsien sanoma uudelleen. Virsis-
tä saamme iloa ja voimaa elämään, saamme löytää evan-
keliumin tuoreena, saamme laulaa iloamme ja hätäämme, 
kuulla Jumalan puhuttelun ja yhtyä yhdessä toisten kans-
sa kiittämään Jeesuksen rakkautta.”  

Näin luemme virsikirjan esipuheesta vuodelta 1987. 
Olemme käyttäneet nykyistä virsikirjaa 20 vuotta. Monelle 

iäkkäälle seurakuntalaiselle se on edelleen uusi virsikirja, 
mutta nuoremmalle väelle ainoa virsikirja, johon he ovat 
tutustuneet ja ottaneet omakseen. Kaikilla on ollut hyvät 
mahdollisuudet oppia uutta ja laulaa lisäksi useita virsiä 
entisin sanoin ja sävelin.

Kempeleen seurakunnan kuoroilla on koulutusta 9.-
11.2. Kuorokurssi päättyy Virsimatineaan 11.2. klo 15 Py-
hän Kolminaisuuden kirkossa. Laulamme vuosien varrella 
suosikeiksi tulleita ja vähän oudompiakin virsiä. Kuorojen 
ja huilistin lisäksi mukana ovat kouluttajat, musiikkiopis-
ton laulunopettaja Paula Rankala ja dipl. laulaja/säveltäjä 
Matti Rankala Vantaalta. 

Virsimatinea on samalla kuorojen osallistumista vasta 
alkaneeseen Yhteisvastuukeräykseen, jonka teema on tänä 
vuonna Ehjä lapsen mieli. Matinean jälkeen on tarjoilua 
yhteisvastuun hyväksi. 

Su 11.2. klo 10 messu Tuiran kirkos-
ta, toimittaa Juha Valppu, avustaa 
Hannu Ojalehto, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kirkkokuoro.
Su 11.2. klo 11.25 Lasten radiopy-
häkoulussa lapsityönohjaaja Kirsi 
Merenheimo-Mäenpää kertoo Ju-

malan sanan kylvöstä.
Toivon iltapäivä ma-pe klo 14-17:
Ke 14.2. klo 15.45 Naisen allakka. Tiedottaja Rebekka 
Naatus pohtii naisen elämää ja maailmanmenoa.
To 15.2. klo 15.45 Kasvun paikka -ohjelma. Millaista tu-
kea nuori tarvitsee ammatinvalinnassa? Sijoittumisen oh-
jaaja Ulla Hietala Marja Blomsterin vieraana. 

Su 11.2. klo 9.45 Lasten radiopy-
häkoulussa lapsityönohjaaja Kirsi 
Merenheimo-Mäenpää kertoo Ju-
malan sanan kylvöstä.
Su 11.2. klo 10 messu Ylivieskan 
kirkosta. Jumalanpalveluksen jäl-

keen edellisen maanantain Etappi-ohjelma uusintana, 
keskustelua ystävyydestä ja luottamuksesta. Oululaista 
Otso Parikkaa haastattelee Marja Blomster.
Ma 12.2. klo 17.05 Etappi-ohjelma, aiheena Vapaaeh-
toistyötä Istanbulissa, toimittaa Markus Päivärinta Ka-
lajoelta.

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

R a D i O - O H J e l M aT
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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.

Y H D i S T Y k S e T M u u T  S e u R a k u n n aT

Pa lV e l u H a k e M i S T O

ilMOiTa RauHan 
TeRVeHDYkSeSSä!

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

eTuniMi.SukuniMi@
kOTiMaa.Fi

JakeluHuOMauTukSeT
PuH. 0200 71000 

www.POSTi.Fi/PalauTe

O P i S k e l i J a M e n O T

Katso lisää menoja sisäsivujen 
Opiskelijat ja nuoret aikuiset 
kohdasta.


