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Kotimaa-yhtiöiden toimitusjohtaja Pauli 
Aalto-Setälä pohtii Talentissa 1/2007 tun-
neälyn ja johtamista.

– Tunneälyn puutostilaan on luontai-
nen syy. Kontaktit ihmisiin työpaikalla vä-
henevät. Mikä tahansa, mitä ei harjoittele, 
on vaikeaa.

– Nuorempi sukupolvi tietää, ettei käs-
kemällä mitään tapahdu. Paitsi että ihmiset 
irtisanoutuvat työpaikastaan ja vaihtavat 
parempaan.

Tuomas Nevanlinna kertoo Ilo-lehden nu-
merossa 12, kuinka kristinusko on hänelle 
toisinajattelua.

– Olin kouluaikoina ateisti, mutta sit-
temmin opin suhtautumaan myös siihen 
epäilevästi.

Kirkko ja koti -lehdessä 2/2007 Lahja Pyy-
könen kirjoittaa, miksi Luther-säätiön 
pastoreilla ei ole pappisoikeuksia Suo-
men kirkossa.

– Kirkko leimataan kylmän byrokraat-
tiseksi siksi, että esimerkiksi pappisoi-
keuksien sallimisessa kirkon on elettävä 
järjestyksensä mukaan. Mitä seurauksia 
olisi vaikkapa siitä, jos poliisina tai lää-
kärinä voisi toimia kuka tahansa ja mil-
loin tahansa?

Sana-lehdessä 25.1. päätoimittaja Hannu 
Nyman ihmettelee, miksi osa vainojen uh-
reista unohdetaan liian helposti.

– Neuvostoliiton aikaiset hirmuteot ovat 
vielä lähes kokonaan käsittelemättä. Missä 
viipyy Kamputsean hirmuhallitsijan Pol 
Potin hirmuhallinnon väkivaltaisuuksien 
käsittely? Kuka osaa laskea Maon Kiinan 
uhrien lukumäärän? Onko todella mah-
dollista, että sivistynyt Eurooppa ei muka 
kykene painostamaan omia keskitysleirejä 
organisoineen Serbian sotilasjohtajia oikeu-
teen? Ja tuntuu lähes irvokkaalta moralisoi-
da Saddam Husseinin hirttämistä samaan 
aikaan kun hänen kaltaisensa surmauttavat 
kansalaisiaan kaiken päivää – ja siitä me 
vaikenemme.

Puheet menneitten sukupolvien kärsi-
myksistä ja silloisten johtajien syyllistä-
minen on liian helppoa, jos omana aika-
namme emme kykene estämään vastaavaa 
tapahtumasta. Holokausti ei saa totisesti 
jäädä vain viihdeteollisuuden draamojen 
ja lukemattomien dokumenttien aiheeksi. 
Sen tärkein tehtävä on pitää meidät hereillä 
omana aikanamme.

Kysymys on viime kädessä meissä kai-
kissa asuvan pahan patoamisesta. Siihen 
tarvitaan rohkeutta seistä hyvä puolella sen 
hintaa kyselemättä.

e räs pastori on julkaissut vastikään 
profetian, jonka mukaan Suomes-
sa koittaa päivä, kun eduskun-

nan täysistunto aloitetaan rukouksel-
la. Voisiko sellaista tapahtua?

Suhtaudun profetiaan suurella va-
rauksella. Itse asiassa senkin vuoksi, 
että jo nyt, ei vain yksittäinen istunto, 
vaan koko istuntokausi, valtiopäivät, 
aloitetaan yhteisellä valtiopäiväju-
malanpalveluksella Helsingin tuo-
miokirkossa.

Se on varsinaisesti rukoushetki, ei 
jumalanpalvelus siinä merkityksessä 
kuin sen jokainen kirkko omassa it-
seymmärryksessään ajattelee.

Joka tapauksessa kolmiyhteisen Ju-
malan nimi lausutaan näin yhdessä 
kaikkien istuntojen yli.

Jumalan nimeä ei lausu eduskunta. 
Eduskunta pyytää Suomen kristillisiä 
kirkkoja lausumaan sen yhdessä ja 
rukoilemaan eduskuntatyön puolesta 
yhteisessä rukoushetkessä.

Ja hyvä näin, eduskuntahan ei ole 
uskonyhteisö. Kirkot rukoilevat ja 
eduskunta säätää lakeja.

Kukin kansanedustaja tietysti sitten 
rukoilee yksityishenkilönä ja osallistuu 
varsinaisiin messuihin omissa uskon-
yhteisöissään.

Kirkko ja kirkot hoitavat oman tehtä-

vänsä hyvin, kun ne ”saarnaavat evan-
keliumia ja jakavat sakramentit”.

Kirkon tehtävänä ja kutsumuksena 
on olla yhteisö, joka tukeutuu Juma-
laan ja palvelee jäseniään tasapuolisesti 
sen opin mukaan, joka Raamatussa 
on annettu.

Kirkko ei saa suostua valtion us-
kontovirastoksi. Kansallissosialistinen 
Saksa ja Neuvostoliitto sitoivat kirkon. 
Se irrotettiin omasta perustastaan ja 
pantiin yhteiskunnan pelinappulaksi. 
Jäljet pelottavat.

Kirkon yhteiskuntavastuu lähtee 
sen olemuksesta ja missiosta käsin. Se 
pyrkii olemaan keskustelukumppani 
kulloistenkin vallanpitäjien kanssa, 
keskustelukumppani, joka tuo kes-
kusteluun mukaan oman Raamattuun 
perustuvan arvopohjansa.

Kirkko on yhteiskunnalle lojaali 
kumppani ja samalla itsenäinen, jopa 
mustasukkaisen tarkka omasta vapau-
destaan aina marttyyriuteen asti.

Tänä päivänä kirkon ja yhteiskunnan 
yhteispeli on pääosin hyvällä tolalla.

Kirkolla on etua läheisestä yhtey-
destään yhteiskuntaan, mutta samal-
la sillä on vastuunsa. Hautaustoimi, 
lapsi-, nuoriso- ja perhetyö, diakonia 
ja kansainvälinen diakonia ja muu 
sellainen on kirkon vastuunottoa yh-
teiskunnassa.

Etulyöntiasemaansa muiden uskon-
yhteisöjen parissa luterilaisen kirkon 
ei tule käyttää toisten painamiseen, 
vaan koota muutkin yhteisöt vuo-
ropuheluun yhteiskuntaa ja kirkkoja 
koskevissa asioissa.

Kirkko ja 
yhteiskunta

vesa Pöyhtäri (kd.)

Kolumnisarjassa edusKuntapuolueiden nimeämät 
Kirjoittajat pohtivat ev.-lut. KirKon asemaa ja tulevaisuutta. muut lehdet
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ulkoistettua jälkien siivoamista
Liikenne- ja viestintäministeriön käynnis-
tämä Eläköön yhteys -hanke, jolla vanhuk-
sia sopeutetaan digitaalisten televisiolähe-
tysten aikaan, on saanut yhteistyökumppa-
neiksi yllättäviä tahoja.

Digisovitinkauppiaiden asemesta han-
keessa ovat mukana muun muassa Tampe-
reen ev.-lut. seurakuntien diakoniakeskus ja 
HelsinkiMissio.

Moni vanhus on varmasti avun ja neuvo-
jen tarpeessa. Analogisten televisiolähetys-
ten pitäisi päättyä elokuun lopussa. Uutta ja 
usein kovin epäkäytännöllistä tekniikkaa pi-
täisi opetella soveltamaan monissa muissa-
kin arkisissa asioissa. Nyt digisovittimet aihe-
uttavat lisää murheita.

Se, että liikenne- ja viestintäministeriö 
käynnisti kyseisen hankkeen ja että diakonia-

työn on pitänyt lähteä siihen mukaan, on ku-
vaava esimerkki tv-lähetysten digitalisoimi-
sinnon naurettavuudesta.

Kirkkojärjestyksen mukaan seurakunnan ja 
sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jon-
ka tarkoituksena on “kristilliseen rakkauteen 
perustuva avun antaminen erityisesti niille, 
joiden hätä on suurin ja joita ei muulla ta-
voin auteta”.

Suurella sydämellä tulkittuna digisovitin-
neuvonta mahtuu tähän määritelmään. Dia-
koniatyöhön kuuluu avun antaminen eikä 
ongelmien aiheuttajien etsiminen. Mukaan 
lähteminen kertoo seurakuntien ja Helsinki-
Mission aidosta auttamishalusta.

Sen sijaan ministeriölle tällaiseen apuun 
turvautuminen on noloa. Hankkeen taustal-
ta kun voi löytää muitakin motiiveja kuin ha-

lun ehkäistä vanhusten syrjäytymistä.
Suomen tv-talouksista tähän mennessä 

vain 56 prosentilla on mahdollisuus katsella 
digitaalisia lähetyksiä. Jotta vastaanottimia 
ei syksyllä pimenisi, pitäisi seitsemässä kuu-
kaudessa digitalisoida melkein yhtä monta 
tv-taloutta kuin on digitalisoitu neljän vuo-
den aikana. Se tarkoittaa noin miljoonaa ta-
loutta.

Ministeriön käynnistämä auttamishanke 
onkin ministeriön oma hätähuuto. Siksi tä-
hän kansalliseen digitalisointiprojektiin on 
kehdattu ottaa mukaan jopa kristillinen jär-
jestö ja seurakuntien diakoniatyö.

Aivan kuten alkoholiveron alentamisesta 
syntyneet sotkut jäivät muiden siivottavaksi 
näyttää myös digi-tv:n ongelmien hoitami-
nen kaatuvan muiden kuin valtion harteille.
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ikäihmiset tarvitsevat 
ymmärrystä ja hoitavia käsiä
Vanha tarina kertoo puukuppia vuolevasta nuoresta miehes-
tä, joka halusi osoittaa vanhemmilleen, että nurkkaan syö-
mään määrätty isoisä tai isoäiti tulee olemaan myös heidän 
oma kohtalonsa.

Myös Raamattu muistuttaa kohtelemaan lähimmäistä siten, 
kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan. Nimenomaan meidän keski-
ikäisten pitäisi nousta puolustamaan vanhusten hoitoa. Tämän 
olemme velkaa edeltäville sukupolville ja onhan sama tilanne 
edessä omalla kohdallamme ennen kuin arvaammekaan.

Sen lisäksi, että Oulussa on pulaa eritasoisista ikäihmisten 
hoitopaikoista ja hoitavista käsistä, on parantamista omahoi-
tajajärjestelmässä ja suhtautumisessa ikääntymisen tuomiin 
haittoihin.

Jos puolisoaan, sisartaan tai lastaan hoitavat naiset tekisivät 
lakon, olisi moni kunta ihmeissään palvelukysynnän kanssa.

Iäkäs tätini dementoitui viimeisinä elinvuosinaan hoiva-
kodissa. Emme olleet kokeneen henkilökunnan kanssa mok-
siskaan tätini ronskista kielenkäytöstä. Ymmärsimme, että 
muistihäiriöiden edettyä tietylle asteelle, muuttuvat käytös ja 
puheet jopa uhkaaviksi.

Muutos saattaa säikäyttää, ellei itse ole kohdannut vastaavaa 

tilannetta omien sukulaistensa kohdalla.
Dementoituneita vanhuksia asuu omaishoitajan avustamana 
entistä enemmän tavallisissa kerrostaloissa. Naapureiden ja ta-
loyhtiöiden suvaitsevaa suhteutumista parantaisi, jos suomalai-
sissa kaupungeissa olisi vanhaa maaseudun yhteisöllisyyttä.

Olin 1970-luvun puolivälissä kesätöissä apuhoitajana tukhol-
malaisessa sairaalassa. Jo tuolloin ruotsalaisella henkilökunnalla 
oli aikaa istua vanhuksen vuoteen vieressä, avustaa syömises-
sä, kammata hiukset ja seurustella. Itsekin opin ruotsin kielen 
pitkien mielenkiintoisten keskustelujen aikana.

Meillä henkilökunnan lisäämistä hankaloittaa se, että mark-
kinoilla ei juuri ole vapaita hoitajia. Hoivatyössä on tehtä-
viä, joihin riittää alempi koulutus. Ei minullakaan ollut kuin 
vuosi hammaslääkärin opintoja takana kun olin kesätöissä 
sairaalassa.

Eikö hoitotiimissä voisi olla sairaanhoitajien, lähihoitajien ja 
sairaala-apulaisten lisäksi työpaikkakoulutettuja, tavanomai-
sissa askareissa avustavia työntekijöitä?

Vanhusten hyvinvoinnista on tehtävä koko kansan hanke 
ja muistutettava nykyisille päättäjille, että sen minkä taakseen 
jättää sen edestään löytää. Sivistysvaltion mitta on miten se 
kohtelee heikoimpiaan.

KYöSti oiKAriNeN
ProFeSSori

KAuPuNgiNvALtuutettu, ouLu

Postia
mielipidepalstalle
Keskustelua-palstalla julkaistaan 
lukijoiden mielipiteitä. Tekstit voi 
toimittaa joko sähköpostilla (janne.
kankaala@rauhantervehdys.suomi.
net), postitse (PL 102, 90101 OU-
LU) tai faxilla puh. (08) 5626 444. 
Kirjoittajan yhteystiedot on liitet-
tävä jokaiseen tekstiin. 

Toimituksella on oikeus lyhentää 
tekstejä tarvittaessa ja tehdä niihin 
otsikot. 
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Vanhuksille, joilla 
televisiot ovat vaarassa 
pimetä elokuun 
lopussa, tarjotaan 
apua diakoniatyön 
voimin.

j os digisovittimen asennus tai 
käyttö ei onnistu, voi vanhus 
pyytää kotiinsa vapaaehtoi-
sen avustajan neuvomaan 

uuden laitteen käyttämistä.
Tämä palvelu on osa liikenne- 

ja viestintäministeriön Eläköön 
yhteys -hanketta ja se käynnistyy 
12. helmikuuta.

Palvelua tarjotaan kuukauden 
ajan. Valtakunnallinen puhelin-
numero julkaistaan helmikuun 
toisella viikolla.

Tarkoituksena on kouluttaa va-
paaehtoisia, jotka käyvät ihmisten 
luona kädestä pitäen neuvomassa 
digisovitinten käyttöä.

Jos vanhuksella on ongelmia 
digisovittimen kanssa, saattaa aut-
tamisprojektien kanssa pää mennä 
vielä enemmän sekaisin.

Viestintäministeriön valtakun-
nallisen hankkeen vapaaehtois-
työntekijät tulevat enimmäkseen 
Suomen Lions-liiton ja pääkau-
punkiseudulla toimivan kristillisen 
HelsinkiMission kautta.

Mukana on lisäksi Tampereen 
seurakuntien diakoniakeskus, joka 
tosin pyörittää myös omaa Suurella 
sydämellä -auttamishankettaan. Se 
tekee samaa työtä, mutta toimii vain 
Tampereen alueella. Silti samassa 
diakoniakeskuksessa hoidetaan 
valtakunnallisen hankkeen puhe-
linvaihdetta.

Tampereen seurakuntien pro-
jektityöntekijä Ilkka Kalmanlehto 
sanoo, että molemmissa hankkeissa 
kohderyhmät ovat samat. Ministe-
riön hanke on valtakunnallinen ja 
määräaikainen, mutta Tampereen 
palvelu on jatkunut pitempään ja 
toimii vain paikallisesti.

Digisovitin kuntoon kotikäynnillä

Sopii 
diakoniatyöhön

Kalmanlehdon mukaan televisio 
on niin olennainen osa ihmisten 
elämää, että digisovittimen käy-
tön opastaminen kuuluu diakonia-
työn alaan.

– Palvelu on suunnattu sellaisille 
henkilöille, joilla ei ole omaa tuki-
verkostoa eikä mahdollisuutta tilata 
apua yksityiseltä palveluntarjoajalta. 
Koska kyseessä on viimeinen aut-
tava käsi, on se silloin diakoniaa, 
joskin aika laajasydämistä.

Monet vanhukset tarvitsevat 
Kalmanlehdon mukaan vähintään 
tunnin ajan perusteellista neuvontaa. 
Jos digisovittimen asentajat tulevat 
liikkeestä, on heillä vain varttitunti 
aikaa pistää laitteet paikoilleen ja 
lähteä saman tien.

– Kun laitteet on asennettu, jotkut 
vanhukset pelkäävät niiden mene-
vän rikki. Siksi kotona vierailevat 
avustajat neuvovat ja opastavat 
kaikessa rauhassa.

Kalmanlehto kertoo, että toisi-
naan on vaikeata määritellä, kuka 
on todellisen avun tarpeessa.

– Puhelimessa ei voi kysyä hen-

kilön taustoja. Ja toisaalta voidaan 
ajatella, että varakaskin henkilö 
saattaa olla yksinäinen, jolloin 
diakoniatyöhön kuuluu heidän 
auttaminen. Tällaisia tapauksia ei 
vielä ole tullut vastaan.

Kerrostaloasukkaiden 
ongelma

Liikenne- ja viestintäministeriössä 
valtakunnallista auttamishanketta 
lähdettiin kehittämään suurimpien 
kaupunkien näkökulmasta. Projek-
tipäällikkö Tauno Äijälän mukaan 

kerrostaloissa asuu vanhuksia, joi-
den yhteydet ulkomaailmaan ovat 
katkenneet. Yhteys rakennetaan di-
gisovittimella.

– Sivistynyt yhteiskunta tuntee 
huolen pienimmistään. Maaseudul-
la ihmiset vielä katsovat ikkunasta, 
nouseeko naapurin piipusta savua. 
Kaupunkien kerrostaloissa ihminen 
voi vapaasti eristäytyä maailmasta 
eikä kukaan huomaa mitään. Siksi 
yritämme auttaa vanhuksia, joilla ei 
ole ketään muuta, joka auttaisi.

Palvelu pyritään ulottamaan myös 
harvaanasutuille seuduille. 

Rahaa hankkeessa käytetään vain 
vapaaehtoisten kouluttamiseen. 
Yhteistyötahoja ei Äijälän mukaan 
tarvinnut etsiä.

– Lions-liitto, Helsinkimissio ja 
Tampereen ev.-lut. seurakunnat 
ottivat itse yhteyttä meihin. Ta-
voitteena on saada kaikkiaan kolme 
tuhatta vapaaehtoista auttajaa. Sen 
toteutuminen on jo aika lähellä.

jANNe KANKAALA

vapaaehtoistyöntekijät tulevat vanhuksen luo neuvomaan digisovittimen käyttöä, mutta eivät lähde kaup-
paan ostamaan sovitinta.
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menot oulussa Katso myös www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri.

Oulun tuomiokirkossa:  Su 4.2. 
klo 10 ordinaatiomessu, toimit-
taa Martti Pennanen, saarnaa 
Raimo Aspfors, papiksi vih-
kiminen piispa Samuel Salmi, 
avustaa Niilo Pesonen, kantto-
rina ja kuoronjohtajana Raimo 
Paaso, Sofia Magdalena-yhtye. 
Kolehti Yhteisvastuukeräyk-
selle. Radio Dei. Kirkkokahvit 
Keskustan seurakuntatalon 
alasalissa.
Su 4.2. klo 15 kaikenikäisten 
kirkko, erityisesti isovanhem-
mille ja lastenlapsille, toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, kantto-
rina Hanna Savela.
Su 4.2. klo 18 Kunpa Sinut 
tuntisin paremmin – arkisten 
laulujen messu, toimittaa Juha 
Valppu, saarnaa Terho Pursi-
ainen. Kolehti Yhteisvastuuke-
räykselle.

Kastellin kirkossa: Su 4.2. 
klo 10 Messu, toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustavat Liisa Kar-
kulehto, Terttu Rahko ja Katja 
Ylitalo, kanttorina Ilkka Järviö. 
Kirkkokuoro. Rippikouluryh-
mä mukana. Yhteisvastuun 
aloitus -tapahtuma messun 
jälkeen. Kolehti Yhteisvastuu-
keräykselle.
Su 4.2. klo 18 gospelmessu, 
toimittaa Juha Vähäkangas, 
avustaa Esa Harju. Karjasillan 
gospelryhmä Esa Rättyän joh-
dolla. Messun jälkeen teejatkot. 
Pastori Virpi Sillanpää-Posio 
kertoo tämän vuoden Yhteis-
vastuukeräyksestä.
Kaukovainion kappelissa: Su 
4.2. klo 12 messu, toimittaa 
Vesa Pöyhtäri, avustaa Riina 
Moilanen, kanttorina Anna 
Stina Nyman. Kirkkokahvit. 

Tuiran kirkossa: Su 4.2. klo 
10 messu, toimittaa Petteri 
Tuulos, avustavat Harri Fager-
holm, Päivi Moilanen ja Saila 
Luukkonen, kanttorina Heikki 
Jämsä. Psalmikuoro. Kolehti 
Yhteisvastuukeräykselle. Yh-
teisvastuukeräyksen avaus.
Su 4.2. klo 18 messu, toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Nanna 
Helaakoski, kanttorina Tom-
mi Hekkala. Kolehti ks. Tuira 
klo 10.
Ke 7.2. klo 20 viikkomessu, toi-
mittaa Juha Valppu, kanttorina 
Marjo Irjala. Kolehti Yhteisvas-
tuukeräykselle.
Pyhän Luukkaan kappelissa: 
Su 4.2. klo 10 messu, toimittaa 
Stiven Naatus, avustaa Erja 
Järvi, kanttorina Jukka Jaakkola. 
Kolehti ks. Tuira.
Su 4.2. klo 16 englanninkieli-
nen jumalanpalvelus, kolehti 
kansainväliselle työlle.

Oulujoen kirkossa su 4.2. 
klo 10 messu, toimittaa Pertti 
Lahtinen, saarna Antti Leskelä, 
kanttorina Lauri Nurkkala.
Huonesuon seurakuntako-
dissa su 4.2. klo 12 kansan-
laulumessu, Ilkka Mäkinen, 
säestys Pertti Haipola, haitari.
yhteisvastuutempaus.
Ylikiimingin kirkko su 4.2. 
klo 10 messu, toimittaa Olavi 
Isokoski. Maanantaikuoro. 
Kanttorina Leo Rahko. Mes-
sun jälkeen kirkkokahvit ja 
Yhteisvastuukeräyksen aloitus 
seurakuntatalossa. 

Kolehti ks. Kastelli.
Su 4.2. klo 18 arabiankielinen 
jumalanpalvelus. 
Pyhän Andreaan kirkossa su 
4.2. klo 12 perhemessu, toi-
mittaa Petri Satomaa, avustaa 
Hanna Partanen, kanttorina 
Emilia Heikkilä. Päiväkerho 
ja iltapäiväkerho mukana. 
Yhteisvastuukeräyksen aloi-
tus. Kirkkokahvit. Kolehti ks. 
Kastelli.
Maikkulan kappelissa su 4.2. 
klo 12 vauvakirkko, toimittaa 
Virpi Sillanpää-Posio, avustavat 
Mari Jääskeläinen, Kati Moila-
nen ja Ritva Puska, kanttorina 
Riitta Piippo. Tenavakuoro 
ja lapsikuoro. Yhteisvastuun 
avaus, kaikki alueen työntekijät 
mukana. Yhteisvastuulounas. 
Kolehti ks. Kastelli.

Pyhän Tuomaan kirkossa su 
4.2. klo 12 messu, toimittaa 
Helena Paalanne, avustavat 
Nanna Helaakoski ja Erja Järvi, 
Esa Rättyä ja Gospelryhmä. 
Kolehti ks. Tuira.
Pateniemen kirkossa su 4.2. klo 
12 perhemessu, toimittaa Juha 
Huhtala, avustavat Riitta Lou-
helainen ja Kirsi Merenheimo-
Mäenpää, kanttorina Tommi 
Hekkala. Kolehti ks. Tuira.
Rajakylän seurakuntakodissa 
su 4.2. klo 12 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Pasi Kurikka, 
kanttorina Marjo Irjala. Kolehti 
ks. Tuira.

hartauselämä
oulun tuomioKirKKoseura-
Kunta

Aamupiiri la 3.2.  klo 10, Oulun 
tuomiokirkon krypta. 
Sanan ja rukouksen ilta su 4.2. 
klo 17, Keskustan seurakuntata-
lo. Puhujana Kalle Seppänen.
Virsi-ilta ti 6.2. klo 18, Heinä-
torin seurakuntatalo. Jumalan 
sanasta kertovat virret, Esko 
Laukkanen.
Aamurukous ke 7.2. klo 8.30, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Keskiviikkoseurat ke 7.2. 
klo 18, Oulun tuomiokirkon 
krypta. 
Miesten piiri ke 7.2. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Raamattupiiri to 8.2. klo 14, 
Keskustan seurakuntatalo. Jee-
suksen vertauksia (Mk. 4:1-34), 
Anna-Mari Heikkinen.
Ompeluseurat to 8.2. klo 18.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 

Karjasillan seuraKunta

Rauhanyhdistyksen raamattu-
luokka pe 2.2. klo 17.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 2.2. klo 18.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Raamattupiirit: Ti 6.2. klo 12, 
Kastellin kirkko. 
Ke 7.2. klo 18.30, Kaukovainion 
kappeli. 
Ke 7.2. klo 19, Kaukovainion 
kappeli. Miesten raamattupiiri 
mukana Juha Vähäkangas.
To 8.2. klo 18.30, Pyhän Andre-
aan kirkko. 

tuiran seuraKunta

Miestenpiiri ti 6.2. klo 18, 

Tuiran kirkko. Päivi Jussila 
alustaa.
Raamattupiirit: 
To 8.2. klo 15, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkamari. 
To 8.2. klo 18, Niittyaron ker-
hohuone. 
Naisten raamis to 8.2. klo 18, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

oulujoen seuraKunta

Miesten raamattupiiri to 8.2. 
klo 19, Myllyojan seurakun-
tatalo.
Ylikiiminki 
Tupaantuliaisseurat pe 2.2. klo 
19, Marja ja Harri Laurilalla. 
Rauhanyhdityksen seurat su 
4.2. klo 13, Ylikiimingin rau-
hanyhdistys. 

musiikki ja kulttuuri
oulun tuomioKirKKoseura-
Kunta

Laulutuokio Lähetyssopessa 
to 8.2. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo. Lauletaan mm. 
Runebergin virsiä Maija Tynk-
kysen säestyksellä.

Karjasillan seuraKunta

J. L. Runebergin runontaival 
ma 5.2. klo 18.30,  Kaukovainion 
kappeli. Käy riemut päivieni 
kätköpaikkaan – runoja, säveliä, 
sointuja, mielikuvia ja kieliku-
via. Vapaaeht. käsiohjelma 2 e 
yhteisvastuulle. Mukana pastori 
Juha Vähäkangas ja kanttori 
Riitta Piippo.
Iltamusiikki Yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi to 8.2. klo 
19, Kaukovainion kappeli. 
Mukana Karjasillan kirkko-
kuoro, Karjasillan kanttorit ja 

kanttoriharjoittelijat sekä lau-
lunopiskelija Reeta Meriläinen. 
Kahvitarjoilu. 
Toivevirsien iltapäivä su 18.2. 
klo 16, Maikkulan kappeli. Mikä 
virsi on sinulle rakas, ja miten 
se on kulkenut mukanasi? Pu-
heenvuorot Ritva Ikonen, Veik-
ko Suorsa, Anne Kellokumpu.
Toiveita voit kertoa etukäteen, 
p. 040 5752714, anne.kellokum-
pu@evl.fi.

oulujoen seuraKunta

Ylikiiminki
Kauneimmat hengelliset lau-
lut su 11.2. klo 13, Ylikiimin-
gin kirkko. Ylikiiminkiläiset 
yksinlaulajat, kirkkokuoro ja 
mieskvartetti esittävät etu-
käteen toivottuja hengellisiä 
lauluja joita laulamme myös 
yhdessä.

Diakonia
Miesten talkooryhmä auttaa 
tavallisen miehen taidoin kodin 
pienissä töissä. Tied. Heikki 
Kaikkonen p. 040 502 5010.
Vireyttä mielelle - Mielen-
terveyskuntoutujien leiri 
26.–28.2., Rokuan leirikeskus. 
Hinta 41 e. Ilm. viim. 9.2. 
Mielenvireydentoimistoon, 
Pakkahuoneenkatu 12A, p. 041 
548 5177.

oulun tuomioKirKKoseura-
Kunta

Tarinatupa ke 7.2. klo 13, Intiön 
seurakuntakoti. 

Karjasillan seuraKunta

Ystävän kammari ti 6.2. klo 
12–13.30, Kaukovainion kap-

peli. Pastori Juha Vähäkangas. 
Aiheena yhteisvastuu ja Peru.
Diakoniapiirit: Ma 5.2. klo 
16.30–18, Kaukovainion kap-
peli. Kappalainen Vesa Pöyhtäri 
vierailee kerhossa.
Ke 7.2. klo 15–16.15., Maikku-
lan kappeli. 

tuiran seuraKunta

Juttutupa ti 6.2. klo 11, Koske-
lan seurakuntakoti. 
Työttömien ateria ti 6.2. klo 12, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Käsityöryhmä ti 6.2. klo 14, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Diakoniapiirit: 
Ti 6.2. klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Ti 6.2. klo 14, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Vieraana kanttori Lau-
ri-Kalle Kallunki.

oulujoen seuraKunta

Martan tupa ti 6.2. klo 12.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Madekosken diakoniapiiri to 
8.2. klo 12, Iida Tauriaisella, 
Koivulantie 23, 90310 Oulu.
Kuntopiiri ma 5.2. klo 18.30, 
Huonesuon seurakuntakoti. 

Yhteinen seuraKuntapalvelu

KUULOVAMMAISET:
Raamattupiiri ma 5.2. klo 13, 
Palvelukeskus Runola, Tuu-
laakitie 2. 
Eläkeläisten päiväpiiri ke 7.2. 
klo 12, Öbergin talo.

KEHITYSVAMMAISET:
Kehitysvammaisten keskus-
telukerho ti 6.2. klo 17–18.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
NÄKÖVAMMAISET:
Näkövammaisten kerho ke 
7.2. klo 13–14.30, Keskustan 

seurakuntatalo. 
PÄIHDETYÖ:
Naistenryhmä pe 2.2. klo 13, 
Öbergin talo. 
Tavoiteryhmä ma 5.2. klo 
14.30, Öbergin talo. 
Raamattupiiri ti 6.2. klo 13, 
Diakoniakeskus. 

Lähetys
Lähetyssoppi to 8.2. klo 10–14, 
Keskustan seurakuntatalo, 
alasali. 

oulun tuomioKirKKoseura-
Kunta

Lähetyspiiri ke 7.2. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Pyhän Hengen lahjat, Ari 
Savuoja.

Karjasillan seuraKunta

Kaukovainion lähetyspiiri 
ti 6.2. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. Aiheena rukous, kap-
palainen Vesa Pöyhtäri.

tuiran seuraKunta

Lähetyspiiri ma 5.2. klo 16.30, 
Tuiran kirkko. 

oulujoen seuraKunta

Vienan-Karjala -ilta to 1.2. 
klo 18, Huonesuon seurakun-
tatalo. Ari Huotari ja Anne 
Haapalainen kertovat työstään 
Vienan-Karjalassa. Mukana 
Ylikiimingin lähetysväkeä ja 
Hintan Marttoja. Vapaaeh-
toinen kahvikolehti Vienan-
Karjalan työlle. Ylikiimingistä 
tulevat: kokoontuminen klo 17 
seurakuntatalolle, josta lähtö 
Huonesuon seurakuntakodille.  
Kyytiä tarvitsevat yht. Katiin p. 

040 528 1813.
Lähetys- ja raamattupiirit: 
Ma 5.2. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo, ystävänkamari.
Ma 5.2. klo 18.30, Oulujoen 
kirkko, sakasti.
Ma 5.2. klo 18.30, Hintan seu-
rakuntatalo, väliaikaistila.

Lapset ja  
lapsiperheet
oulun tuomioKirKKoseura-
Kunta

Pyhäkoulu su 4.2. klo 12–13, 
Makasiininkadun kerhohuo-
ne. 
Päiväkerho ma 5.2. klo 12–15, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Perhekerhot: 
Ke 7.2. klo 10, Heinätorin seu-
rakuntatalo. 
To 8.2. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 
To 8.2. klo 12, Heinätorin seu-
rakuntatalo. 

Karjasillan seuraKunta

Vauvakirkko. ”Körö körö kirk-
koon” vauvasta vaariin, su 4.2. 
klo 12, Maikkulan kappeli. Vau-
vaköröttelyä ja musiikkia. Oma 
helistin ja nalle mukaan! Mu-
kana Maikkulan tenavakuoro 
ja lapsikuoro. Kirkon jälkeen 
lounas yhteisvastuun hyväksi. 
Lihapullat ja perunamuusi, 
vauvoille myös kasvissosetta. 5 
/3 e. Alle 2-v. ilmaiseksi.
Ystävänpäivän iltahetki kai-
kenikäisille ke 14.2. klo 18, 
Maikkulan kappeli. Rentoa 
yhdessäoloa, loruja, lauluja ja 
tarinoita. Musiikista vastaavat 
Riitta-kanttori, Yasmin Puska, 
Franzeska Saidler, Atem Ay-
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Tuomiokirkko: Unto Hem-
minki Vuopala 72 v, Taru Helena 
Leinonen 38 v, Matti Verneri 
Kylmänen 89 v, Leevi Ilmari 
Nissilä 85 v, Kaarle Oskari 
Kiviniemi 90 v, Hilkka Loviisa 
Halonen 95 v.
Karjasilta: Toivo Johannes Ran-
tasuo 89 v, Tarja Anneli Komula 
s. Istula 29 v, Olli-Pekka Eerola 
60 v, Ensio Armas Tolkki 67 v, 
Anja Kaarina Timonen 70 v.
Tuira: Veikko Aleksanteri Iso-
poussu 81 v, Anna Emilia Tam-
minen s. Karjalainen 79 v.
Oulujoki: Vieno Annikki Koisti 
s. Isokangas 86 v, Tuomas Hem-
minki Moilanen 90 v, Johannes 
Pekka Viljami Matela 68 v.

wel. Esiintymässä nuket Timo 
ja Tiina. Mukana myös papit 
Virpi ja Olavi, diakonissa Anu. 
Onnenpyörä. Myynnissä yh-
teisvastuutuotteita. Mehu- ja 
kahvitarjoilu. Tuotto Yhteis-
vastuukeräykseen. 
Lapsiperheretki Kemin lu-
milinnaan ma 5.3.  Retkelle 
voivat lähteä 10 vuotta täyttä-
neet lapset ilman vanhempia, 
mutta toivomme vanhempien 
runsasta osanottoa. Hinta  
aikuiset 22 e, 4–12-vuotiaat  
15 e ja 0–3-vuotiat ilmaiseksi 
sylipaikalla bussissa (muuten 
10 e). Hinta sis. bussimatkan, 
ruokailun ravintola Ankku-
rissa ja sisäänpääsymaksun 
Lumilinnaan. Retkelle otamme 
45 osallistujaa ilmoittautumis-
järjestyksessä.Ilm. viim. 19.2. p. 
316 1340. Ilmoita myös ruoka-
aine allergiasi.
Pyhäkoulut: 
Su 4.2. klo 12, Maikkulan kap-
peli ja Kaukovainion kappeli. 
Su 4.2. klo 13, Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus. Huom. 
aika!
Iltapäiväpyhäkoulu to 8.2. klo 
14.30, Pyhän Andreaan kirkko. 
Mukana on iltapäiväkerholaisia, 
tervetulleita ovat myös muut 
7–8-vuotiaat.

tuiran seuraKunta

Pyhäkoulut:
Su 4.2. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Pyhäkoulu jumalan-
palveluksen saarnan aikana.
Su 4.2. klo 12, Niittyaron ker-
hohuone, Pateniemen kirkko ja 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Kansainvälinen pyhäkoulu su 
4.2. klo 15, Pyhän Luukkaan 
kappeli ja Kuivasjärven seura-
kuntakoti. 
Perhekerhot:
Ke 7.2. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti, Kuivasjärven seu-
rakuntakoti, Toppilan monipal-
velukeskus, Pateniemen kirkko, 
Rajakylän seurakuntakoti ja 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
To 8.2. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

oulujoen seuraKunta

Perhekahvila ti 6.2. klo 9.30, 
Talvikankaan monitoimitalo, 
nuorisotila. 
Perhekerhot:
Ke 7.2. klo 9.30, Hintan seu-
rakuntatalo, Huonesuon 
seurakuntakoti, Sanginsuun 
seurakuntakoti, Heikkilänkan-
kaan seurakuntakoti, Saarelan 
seurakuntakoti ja Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu su 4.2. klo 12, Myl-
lyojan seurakuntatalo. 
Ylikiiminki
Päiväkerhot:
Ma 5.2. ja ti 6.2. klo 17.30, Yli-
kiimingin rauhanyhdistys. 
Perhekerho to 8.2. klo 10, 
Vanha Pappila. 

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

Nuoret
Nuortenilta ÛberÖberg ke 7.2. 
klo 18, Öbergin talo.  Tutustu-
taan YV-keräykseen ja mieti-
tään, miten osallistua itse.

Karjasillan seuraKunta

Cafe Andreas -nuortenilta ti 
6.2. klo 18, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

tuiran seuraKunta

Nuorten gospelryhmä ke 7.2. 
klo 18, Tuiran kirkko.  Lisä-
tietoa Kaisu Boutellier, p. 040 
5104529.

oulujoen seuraKunta

Gospelmessu pe 2.2. klo 18, 
Oulujoen kirkko. Messun 
jälkeen isoskoulutus. Sirpa 
Karjalainen, Pertti Lahtinen, 
Sari Meriläinen, Esa Rättyä ja 
Oulujoen nuoret.
Ylikiiminki
Olo-ilta ke 7.2. klo 17, Yli-
kiimingin seurakuntakeskus. 
Tarjolla isosille koulutusta, 
Sanaa ja pientä purtavaa.
Rippikoulutapaaminen ke 
7.2. klo 15.15, Ylikiimingin 
seurakuntatalo. 

opiskelijat ja  
nuoret aikuiset
Sarastus-kuoro etsii laulajia. 
Tied. Noora Kataja p. 040 741 
1331.
OPISKELIJAJÄRJESTÖT:
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.
Rauhan Sanan ilta to 1.2. klo 
19, Koulukatu 10 C. Kynt-
tilänpäivän Jeesus - valon 
vanhatestamentillinen tausta, 
Vesa Pöyhtäri.
OPKOn ilta la 3.2. klo 19, Öber-
gin talo. Egyptin orjuudesta lain 
orjuuteen, Ari Savuoja.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 5.2. klo 
18.30, Lähetyskoti, Torikatu 
9 A 32. Kristityn kasvu, Hebr. 
5:11-6:6; Ari Lukkarinen.
Lutukan raamattupiiri ti 
6.2. klo 16, yliopiston Tel-
lus-kirjasto. Luonnontieteen 
opiskelijoille.
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 7.2. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Polku al-
kuseurakunnasta opiskelijail-
taamme, Ari Juupaluoma.

Seniorit
oulun tuomioKirKKoseura-
Kunta

Hopealanka ma 5.2. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 8.2. klo 12, 
Kajaanintie 1. 

Karjasillan seuraKunta

Eläkeläisten kerhot: 
Ma 5.2. klo 12.30, Maikkulan 
kappeli. 
Ma 5.2. klo 13.30, Caritas-
koti. 
To 8.2. klo 13, Kastellin kirk-
ko. 

tuiran seuraKunta

Tuiran vanhustyön puhelin-
päivystys ke 7.2. klo 9–11. p. 
531 4616. Vanhustyön puhelin-
päivystys on aina keskiviikkoi-
sin samaan aikaan. Numerosta 
vastaa vanhustyöntekijä Paula 
Kyllönen.
Senioreiden laulupiiri to 8.2. 
klo 12.30, Tuiran kirkko. 
Seurakuntapiiri to 8.2. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 

oulujoen seuraKunta

Seurakuntapiirit:
Ma 5.2. klo 10, Hintan väliai-
kaistilat, Hintantie 89. 
Ma 5.2. klo 12, Sanginsuun 
seurakuntakoti.
Ti 6.2. klo 12, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
To 8.2. klo 13, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
To 8.2. klo 14, Hoikantien pal-
velutilat, Hoikantie 21-23. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
5.2. klo 19, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Ylikiiminki
Maanantaikuoro ke 7.2. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo.

Leirit ja retket
Nuorten leiri Lortti 3.–6.3, 
Rovaniemi. Tule mukaan ja 
vedä kaverisikin hurrrjaan seik-
kailuun kohti tuntematonta! 
Tähän kaikkeen vaaditaan vain 
15 vuoden ikä ja 80 e rahaa (sis. 
matkat ja majoituksen, vakuu-
tuksen, ruoat ja ohjelman). Ilm. 
viim. 9.2.  p. 316 1340. Lisätietoa 
nuorisotyönohjaajat Riina 
Moilanen 050 433 4102, Tuu-
likki Ståhlberg 040  574 7082 ja 
Anssi Putila 050 340 8982.

tuiran seuraKunta

Perheleiri Rokualla 16.–18.2., 
Rokuan leirikeskus. Tervetuloa 
ulkoilemaan ja hengähtämään 
kauniisiin talvimaisemiin. 
Leirillä mukana pastori Riikka 
Honkavaara sekä lastenohjaajat 
Tiina-Kaisa Tiri ja Satu Peso-
nen. Ilmoittautumiset www.
oulunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri. Hinta aikuiset 41 e, 
4–18-vuotiaat 27 e, sis. matkat, 
majoituksen ja ruoat.

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. 316 1340. Etusija 
ensikertalaisilla.

Kuorot ja  
yhdistykset
Karjasillan seuraKunta

Kastellin kirkkokuoron har-
joitus ma 5.2. klo 18.30, Kas-
tellin kirkko. 
TervasCanto-kuoron harjoitus 
ti 6.2. klo 17.30, Kaukovainion 
kappeli. 
Mieskuoro Weljet ti 6.2. klo 
18.30, Kastellin kirkko. 
Karjasillan kirkkokuoron 
harjoitus ke 7.2. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. Tervetuloa, 
myös uudet laulajat!
Maikkulan tenavakuoron 
harjoitus to 8.2. klo 16.30, 
Maikkulan kappeli. 
Maikkulan lapsikuoron har-
joitus to 8.2. klo 17.30, Maik-
kulan kappeli. 

oulujoen seuraKunta

Hintan Martat ti 6.2. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Kirkkokuoroharjoitus ke 7.2. 
klo 18, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Madekosken Martat ke 7.2. 
klo 18, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Ylikiiminki
Lapsikuoro to 8.2. klo 17, Yli-
kiimingin seurakuntatalo. 
Kirkkokuoro to 8.2. klo 18.30, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

muut menot
Lyijyjalkanukkekurssi la 3.2. 
klo 9, Öbergin talo. Tule teke-
mään seurakunnallesi nukkeja, 
joita tarvitaan havainnollista-
miseen eri tapahtumissa. Ilm. 
p. 040  847 3065 klo 9–16.
Puuhakerho ma 5.2. klo 9, 
Intiö, hautausmaan huolto-
rakennus. Kerhossa tehdään 
puutöitä.
Kaatuneitten Omaiset ma 
5.2. klo 12, Keskustan seura-
kuntatalo. 
Kivikerho ti 6.2. klo 10, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Kirkkotekstiilipiiri ke 7.2. klo 
18, Kaukovainion kappeli. 
Eläkepapit ja puolisot to 8.2. 
klo 13, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Israel-ilta to 8.2. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalo. 
Naisten keskusteluryhmä to 
8.2. klo 18, Kastellin kirkko. 
Illan teema Kokonaisena olemi-
nen - mitä se voisi olla? 

Kansainvälisyys
English Service su 4.2. 
klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Arabiankielinen juma-
lanpalvelus su 4.2. klo 18, 
Kaukovainion kappeli.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Matti Petteri Raustia ja Laura 
Eliisa Niemi. 
Karjasilta: Pekka Oskari Liuska 
ja Jutta Maria Junkkonen, Juha 
Petteri Turunen ja Jemina Ma-
rianna Vanharanta.
Tuira: Mika Henrik Rissanen 
ja Outi Hannele Mäkinen, 
Marko Tapani Uusitalo ja Sanna 
Kaarina Ollitervo, Jyrki Juhani 
Hyvärinen ja Monika Johanna 
Yliruikka.
Oulujoki: Aki Johannes Vai-
nionpää ja Jaana Kristiina Kar-
jalainen, Sakari Kustaa Hökkä ja 
Jaana Tuulikki Luokkanen.

Tuomiokirkkoseurakunta: Aa-
ron Jouni Juhani af Hällström, 
Elias Olavi Jesiöjärvi, Ruben 
Pietari Koski, Nico-Patrik 
Pohjola.
Karjasilta: Mona Mirjami Ar-
vio, Sandra Maria Bollström, 
Eeli Tapani Heikkilä, Enni 
Maria Heikkilä, Oona Lumia 
Karhumaa, Linnea Katariina 
Lehtikangas, Aleksi Johannes 
Lehtopuu, Frans-Emil Rafael 
Ranta.
Tuira: Iida Silvia Isoaho, Kaa-
po Henrikki Kangas, Aurora 
Ida Maria Marjakangas, Vilho 
Allan Mertaniemi, Markus 
Lauri Samuli Määttä, Emilia 
Iida Nevatalo, Jaakko Oskari 
Paitsola, Peppi Hertta Eerika 
Perälä, Roosa Kristiina Rahko, 
Samu Matias Rantaniemi, 
Miljabella Amadea Saukkonen, 
Eetu Aleksanteri Turpeinen, 
Niklas Iisakki Turpeinen, Viena 
Vanamo Pigg.
Oulujoki: Juuli Marjaana Har-
tikka, Veera Karoliina Härkö-
nen, Emmi Anja Sofia Koivu-
ranta, Julia Kristiina Lakkala, 
Ira Karoliina Suominen, Jesse 
Julius Jarkko.

Eroryhmä
Kevään eroryhmä kokoontuu Perheasiain neu-
vottelukeskuksessa 21.2. alkaen. Kokoontumiset 
keskiviikkoisin klo 15–16.30 kymmenen kertaa.
Ryhmässä jaetaan eroon liittyviä kokemuksia sa-
massa elämäntilanteessa olevien kanssa ja etsitään 
voimavaroja arkeen. 
Ilmoittautumiset Perheasiain neuvottelukeskuk-
seen 29.1.–5.2. puh. (08) 561 8700.

IS THERE MORE 

TO LIFE THAN THIS? 

Images and text © Alpha International 2003 

ALFA KURSSI 
pureutuu kristinuskon peruskysymyksiin ja sisältöön  

10:llä kiinnostavalla ja käytännöllisellä kerralla.  
Onko kaikki elämä tässä? Tule Alfaan ja ota selvää mitä 

elämällä on tarjottavana sinulle! 

ALFA-KURSSI nuorille aikuisille 
8.2.-19.4. Isokatu 11 (Cross Cafe) to klo 18.30-21

Nuorten ALFA  
17.2.-21.4. Kastellin kirkko, Töllintie 38 la klo 17.30-19

Järjestää Karjasillan seurakunta. Lisätietoa ja ilm. 
Kimmo Kieksi, 050-3105001 tai kimmo.kieksi@evl.fi 

ALFA-KURSSI Kiimingissä 
Kirkkopirtti (keltainen rakennus), Kirkkotie 6 

13.2. alkaen tiistaisin klo 18 

Järjestää: Kiimingin seurakunta. Lisätietoa ja ilm.  
Eeva Mertani emi 040-5793248 ja Helena Ylimaula 040-5014764

TULEVIA ALFA-KURSSEJA  

ALFA-KURSSIT Oulussa  
Tuiran kirkolla sekä Pyhän Andreaan  

kirkolla (Kaakkuri). Kurssit alkavat helmi-
kuun aikana. Seuraa ilmoittelua. 

ALFA-KURSSI Kempeleessä 
Lisätietoa Sari Karvonen 08-5614522 

Lisätietoa Oulun seudun muista alfoista saat Ari Kauppilalta, 
ari.kauppila@oulu.fi 

käy riemut
päivieni

kätköpaikkaan

Runeberg-matinea 
ma 5.2. klo 18.30

Kaukovainion kappelissa,
Hiirihaukantie 6
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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.

Äiti-ryhmä haukiputaalla
Haukiputaan seurakunnassa järjestetään yhteistyössä kumppa-
nuusyhdistyksen ja MLL:n kanssa Äiti-ryhmä, jonka tavoitteena 
on tukea perheiden jaksamista arjessa. 

Ryhmä työskentelee psyko- ja sosiodraaman keinoin, ja kokoon-
tumisissa käsitellään omaan elämään ja kasvuun liittyviä asioita. 
Ryhmään mahtuu kahdeksan naista. Ryhmä kokoontuu vuoden 
ajan 13.2. alkaen joka toinen tiistai klo 17.30-20 seurakunnan 
lapsi-ja nuorisotila Vakkurilassa, Kirkkotie 10 B. 

Infotilaisuus samassa tilassa torstaina 8.2. klo 18. Tiedustelut ja 
ilmoittautumiset ryhmänohjaaja TO, TRO Teija Veikkolalle, p. 
040 542 0651 klo 16:n jälkeen.

Kenelle NNKY-päivän 
tunnustuspalkinto?

”Muutumme ihmisinä - muutamme yhteisöjä” -teemavuonna 
NNKY-liitto jakaa tunnustuspalkinnon yksittäiselle naiselle tai 
työryhmälle, joka tukee ja edistää tyttöjen ja naisten hyvinvoin-
tia uutta luoden. Palkinnon suuruus on 7 000 euroa, ja se luovu-
tetaan Maailman NNKY-päivänä 24.4.2007.

Odotamme ehdotuksia perusteluineen 22.2.2007 mennessä 
osoitteella: NNKY-liitto ry / ”Uutta luova nainen”, Pohjoinen 
Rautatiekatu 23 B, 00100, Helsinki.

NNKY on ekumeeninen, monikulttuurinen ja kansainvälinen 
nuorten ja naisten liike.

Tiedustelut: tiedottaja Mari Hyttinen, p. (09) 4342 2915, mari.
hyttinen@ywca.fi www.ywca.fi

Kitarakonsertti Pudasjärvellä
Pudasjärveltä kotoisin oleva 24-vuotias kitaristi Lauri Manninen 
konsertoi Pudasjärven seurakuntakodissa sunnuntaina 4.2. 

Konsertissa kuullaan musiikkia säveltäjiltä L. Milan, L. de Nar-
vaez, R. de Visée, J.K. Mertz, G.P. Telemann sekä E. Rautavaara. 
Konsertin jälkeen on kahvit Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

roomalaiskirjeen luentosarja 
haukiputaalla

Haukiputaan papisto pitää Roomalaiskirjeen luentosarjan hel-
mi-huhtikuussa. Luentosarja liittyy Agricolan juhlavuoden oh-
jelmaan. Huhtikuun 9. päivänä tulee kuluneeksi 450 vuotta Suo-
men kirkon uskonpuhdistajan ja suomen kirjakielen isän Mika-
el Agricolan kuolemasta.

Luentoja on yhteensä kuusi. Ne pidetään helmikuussa Haukipu-
taan seurakuntakeskuksessa, maaliskuussa Kellon seurakuntakodissa 
ja huhtikuussa Martinniemen seurakuntakodissa seuraavasti:

Seurakuntakeskuksessa ke 14.2. klo 18. Vanhurskas on elävä 
uskosta. Martti Heinonen. Ke 28.2. klo 18. Laki ja evankeliumi. 
Jaakko Kaltakari.

Kellon seurakuntakodissa ke 14.3. klo 18. Kaste ja usko. Pekka 
Siljander. Ke 28.3. klo 18. Uusi elämä Kristuksessa. Arto Nevala.

Martinniemen seurakuntakodissa ke 11.4. klo 18. Elämä rak-
kaudessa ja kuuliaisuudessa. Maria Vähäkangas. Pe 27.4. Esivalta. 
Juhani Tervonen.

Perhemessu ja kynttiläkirkko 
Kiimingissä

Kynttilänpäivänä 4.2. on Kiimingin kirkossa perhemessu klo 10. 
Perhemessuun on haastettu kiiminkiläisiä lapsia tulemaan yh-
dessä kumminsa kanssa. Lapset ovat tehneet koulussa, kerhossa 
ja päiväkodeissa kutsuja omalle kummilleen. Perhemessussa lau-
laa Kiiminkijoen koulun kuoro. Messun jälkeen on seurakunta-
keskuksessa yhteisvastuulounas.

Kynttilänpäivän iltana järjestetään Jäälinjärven rannassa perin-
teinen kynttiläkirkko klo 18. Kynttiläkirkossa laulaa Kiimingin 
kirkkokuoro. Tilaisuuden jälkeen Jäälinmaja tarjoaa mehut ja 
piparit. Kynttiläkirkko järjestetään yhteistyössä Jäälin asukasyh-
distyksen kanssa.

Cross
CafeIsokatu 11, 

90100 Oulu

KRISTILLINEN NUORTEN AIKUISTEN KAHVILA
tarjoilee parillisten viikkojen perjantaina evan-

keliumia, elävää musiikkia ja elämyksiä rennos-
sa seurassa. Katso tarkemmat päivämäärät 

ja tule paikan päälle!

9.2. * 23.2. White (acoustic duo) *
9.3. * 23.3. * 30.3. * 20.4. Mikko Goes 
to Heaven (acoustic duo) * 4.5. CRB * 
18.5. * 1.6. *

Kahvilan tuotolla tuetaan Suomen Lähetysseuran 
kautta tehtävää lähetystyötä. 

www.oulunseurakunnat. /nuoretaikuiset

17.2. klo 10 – 18.2 klo 15, 
Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa. 

Leiri on tarkoitettu Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan 7-vuotiaille tytöille ja pojille. 
Mukaan voi tulla ystävä myös toisesta seu-
rakunnasta. Leirillä askarrellaan, leikitään, 
musisoidaan, hiljennytään ja puuhataan 
kaikenlaista kivaa yhdessä. Leirin hinta on 
10 e/lapsi sisältäen ohjelman, ruuat, ma-
joituksen sekä vakuutuksen Oulun ev.-lut. 
seurakuntien jäsenille. 

Ilmoittaudu Anna-Marille 
(anna-mari.heikkinen@evl.fi/
puh. 040 5752718) 
tai Kaijalle (kaija.siniluoto@evl.fi/
puh. 050 524 9779). 
Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje. 

Tervetuloa mukaan!

Seiskaleiri

TAPAHTUMIA
Sunnuntaina 4.2.
Kaikenikäisten yhteisvastuutapahtuma Huo-
nesuon seurakuntakodissa klo 13.30 askartelun 
merkeissä. Tarjoilua ja arvontaa pientä maksua 
vastaan yhteisvastuun hyväksi.

Yhteisvastuukeräysksen avaus Tuiran kirkossa 
klo 10. Kerääjät siunataan ja kirkkokahvilla jae-
taan tietoa keräyksestä sekä annetaan kerääjille 
listoja ja lippaita alueille.

Kirkolla kuhisee yhteisvastuun hyväksi klo 
10 Kastellin kirkkossa, klo 12 Pyhän Andreaan 
kirkossa, klo 12 Maikkulan kappelissa ja klo 14 
Kaukovainion kappelissa. Keräys alakaa! Tule 
sunnuntaina kirkolle messuun ja sen jälkeen 
lähdemme porukalla Yhteisvastuukeräystä teke-
mään. 

Vauvakirkko Maikkulan kappelissa klo 12. Vau-
vaköröttelyä ja musiikkia. Oma helistin ja nalle 
mukaan! Mukana Maikkulan tenavakuoro ja 
lapsikuoro. Kirkon jälkeen lounas yhteisvastuun 
hyväksi. 

Yhteisvastuulounas Maikkulan kappelissa klo 
12.30. Lihapullat ja perunamuusi, vauvoille myös 
kasvissosetta 5/3 e, alle 2-v. ilmaiseksi.

Maanantaina 5.2.
J. L. Runebergin runotaival Kaukovainion 
kappelissa klo 18.30. Vapaaehtoinen käsiohjelma 
2 e yhteisvastuun hyväksi. Mukana pastori Juha 
Vähäkangas ja kanttori Riitta Piippo. 

Keskiviikkona 7.2.
Nuortenilta ÛberÖberg Öbergin talossa klo 18.  
Tutustutaan YV-keräykseen ja mietitään, miten 
osallistua itse.

taidemyyntinäyttely
pe 9.2. klo 18–20 (avajaiset)

la 10.2. klo 10–17
su 11.2. klo 11.30–17

Keskustan seurakuntatalolla, Isokatu 17
Lauri Arola, Pekka Homanen, Sanna Huhtela, Anja Kurikka, 
Liisa Kilpeläinen, Ismo Lampinen, Esa Leskelä, Jaakko Mat-
tila, Matti Mikkola, Kaisu Nissi, Moosa Myllykangas, Maija 
Paavola, Anna Parkkonen, Päivi Pussila, Juha Sutinen, 
Maija-Liisa Sänkiaho, Alma Tyni-Viguer ja Raimo Törhönen

Nostalginen  
Tilkkutäkki-ilta 
Mikko Salmi Band johdattaa vanhojen ja 
uusien riparibiisien tunnelmiin 10.2 klo 18 
Tuiran kirkolla (Myllytie 5, sisäänkäynti 
takakautta). Tilaisuudessa kahvit Yhteis-
vastuulle. Tervetuloa mukaan laulamaan ja 
tunnelmoimaan!

j.
P.
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j uice Leskinen kirjoitti otsi-
kon sanat lauluunsa Kaksois-
elämää. Laulu on yksi niistä 

suomalaisen kevyen musiikin kap-
paleista, joita lauletaan Oulun tuo-
miokirkossa järjestettävässä uuden-
laisessa messussa. Sanat annettiin 
myös messun nimeksi.

– Kutsumme messua myös arki-
sen musiikin messuksi, kappalainen 
Juha Valppu sanoo. Messuun on 
valittu suomalaisten tuntemia lau-
luja, joita he kuuntelevat radiosta 
tai omilta levyiltään arkipäivänsä 
ratoksi.

Lauluissa on kuitenkin syvällisiä 
ajatuksia ja elämää pohtivia miet-
teitä, joiden sisältöä voi luonnehtia 
hengelliseksi.

– Ideana oli koota suomalaisesta 
popista, rockista ja iskelmälyrii-
kasta kappaleita, joissa soi kristi-
tyn kaipuu taivaan kotiin elämän 
vaikeuksien keskeltä. Erityisesti 
muutamat Juicen laulut ovat kos-
kettavia, nuorisotyönohjaaja Jukka 
Kärkkäinen sanoo.

Yhtenä esimerkkinä hän mainit-
see kappaleen Viidestoista yö. Sekin 
valittiin laulettavaksi messuun.

Arki on pyhä

Miten kirkkoon ja messuun sopi-
vat tällaiset laulut?

Jukka Kärkkäinen on pohtinut, 
miksi ihmisen arki ja pyhä ovat kau-

kana toisistaan. Kirkkokulttuuri ja 
arkikulttuuri ovat eriytyneet kah-
deksi eri asiaksi. Kuitenkin ihmi-
nen kuuntelee yhä uudelleen niin 
sanottua kevyttä musiikkia, joka tuo 
hengellisyyden, uskon ja Jumalan-
kin lähelle ihan kotioloissa.

– Maallisten laulujen avulla, 
arkipäivän keskellä, ihminen voi 
kohdata Jumalan yhä aidosti kuin 

sunnuntaina kirkossa tai hengelli-
sessä tilaisuudessa.

– Ajatellaan vaikka Unto Mono-
sen Satumaata. Se ei ole menettänyt 
tehoaan vuosien vieriessä, Kärk-
käinen toteaa. Tälläkin laululla on 
sijansa arkisen musiikin messussa. 
Kaikki laulut on Kärkkäisen mu-
kaan valittu siten, että ne sopivat 
kirkossa esitettäviksi.

Seurakunnan tuhlattava?
Mieleni tekee vähän kommentoida Pekkojen haastattelussa (RT 18.1.) 
esille tulleita asioita. Rehumäen Pekka on perehtynyt hyvin aiheeseensa. 
Yhdyn suurelta osin hänen kysymyksenasetteluunsa ja näkemyksiinsä.

Mieltäni on kiusannut jo pitemmän aikaa yleisen hallinnointikulttuurin 
leviäminen seurakuntaan sillä tavalla, että seurakunnan omaleimaisuus 
hukkuu kielenkäytön myötä.

Huippu oli joskus viime keväältä. Jossakin kirjoituksessa käytettiin 
termiä ”jumalanpalvelusasiakas”! Mikähän se mahtaa olla?

Olemmeko me kirkolta palkkaa saavat jonkin erityisen palvelun tuot-
tajia ja muut seurakuntalaiset asiakkaita tai tilaajia?

Tällainen kahtiajako on terminologian myötä väistämätön. Haluan 
ja koen kuuluvani kuitenkin seurakuntaan seurakuntalaisena samalla 
kun saan palkkaa siitä, että mahdollistan omalta osaltani seurakunnan 
yhteisen kokoontumisen.

Artikkelissa oli pohdintaa myös hallintoon satsaamisesta ja sen paisu-
misesta. Mielenkiintoista oli tässä taannoin pistää Kirkkolaki ja -järjestys 
syrjään ja pläräillä ja ihmetellä Kirkon tilastollista vuosikirjaa. Vertasin 
joitakin työntekijälukuja isojen seurakuntayhtymien kesken.

Vaikka Oulussa ei ole mitenkään kovin synkkä seurakuntalaisten lu-
kumäärässä hallinnon työntekijää kohden (yksi työntekijä/2215 seura-
kuntalaista) on se yhtymien häntäpäässä toisessa suhteessa.

Tilastollisen vuosikirjan määrittelemässä ”seurakuntatyössä” on yksi 
työntekijä 664 seurakuntalaista kohden. Kun katsotaan vain vakinaisessa 
suhteessa olevien työntekijöiten lukumääriä, luvut synkkenevät vertai-
lussa jonkin verran.

Mikä on seurakunnan tehtävä ja missio? Vanha kuva sanoo sen olevan 
kolminainen: todistus, yhteys ja palvelu.

Edelleen luvuilla leikittelyä: kun näissä tehtävissä on kussakin yksi seu-
rakuntatyön työntekijä, on heidän ”tukenaan” yksi hallinnon työntekijä. 
Vain Porissa näyttäisi näitä hallinnon tukijoukkoja olevan pikkuisen taa-
jemmassa ja Tampereella saman verran. Onkohan tämä suhde sopiva?

Mieluusti näkisin, että tällä työntekijäjaolla hallinto ja siihen liittyvät 
työt tulisivat hoidetuksi siten, että voisimme esim. diakoniassa keskittyä 
hyvin pontevasti toimimaan tukea ja apua tarvitsevien seurakuntalais-
ten hyväksi.

Kuitenkin meille vyöryy koko ajan tehtäviä, joitten hoitaminen ja joi-
hin liittyvien asioitten oppiminen vie merkittävän osan sekä työajasta 
että energiasta.

Hyvät Pekat! Kiitos ajatuksistanne ja näkemyksistänne! Sanojen ja 
lukujen takana on aina asioita, asenteita, arvoja. Niitä on hyvä tarkas-

tella ja arvioida.
Pekkojen tavoin rakastan työtäni ja kirkkoani. Ehkä se tekee myös sen 

että en voi suhtautua siihen välinpitämättömästi vaan minunkin on ol-
tava joskus hyvinkin kriittinen.

heiKKi KAiKKoNeN

onko sinua kohdeltu väärin 
hakiessasi toimeentulotukea?
Teen pro gradu -tutkimusta samassa osoitteessa asuvien henkilöiden toi-
meentulotukiongelmista, ja tarkoitukseni on kerätä tätä varten kerto-
muksia ihmisten kokemuksista toimeentulotuen hakijana.

Jos asut samassa asunnossa yhden tai useamman henkilön kanssa – oli 
se sitten aviopuoliso, elämänkumppani, ystävä tai pelkkä asuintoveri – ja 
olet kohdannut tähän liittyviä ongelmia toimeentulotukea hakiessasi, 
olet etsimäni henkilö!

Kerro minulle tilanteestasi ja siihen liittyvistä toimeentulotukion-
gelmista sekä saamastasi kohtelusta sosiaalitoimistossa. Kertomukselle 
ei ole mitään rajoitteita tai ehtoja, vaan niin pituus kuin muotokin on 
täysin vapaa. Ainoa pyyntö on, että siitä kävisi ilmi ikä, sukupuoli ja 
asuinpaikka. 

Käsittelen kaikki kertomukset ehdottoman luottamuksellisesti, eikä 
niitä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kyseessä olevaan 
tutkimukseen. Kertomuksissa mahdollisesti ilmenevät tunnistetiedot 
– kuten nimi, asuinpaikka tai sosiaalitoimisto – eivät tule esiintymään 
itse tutkimuksessa. Tutkimuksen teolla ei ole myöskään minkäänlaista 
yhteyttä sosiaalitoimistoihin.

Kertomukset tai mahdolliset kysymykset voi lähettää minulle sähkö-
postilla tai postitse alla oleviin osoitteisiin.

Tutkimusta koskeviin kysymyksiin vastaa tarvittaessa myös professori 
J.P. Roos (j.p.roos@helsinki.fi). 

hANS hÄmÄLÄiNeN
SoSiAALiPoLitiiKAN Yo.

hANS-miKAeL.hAmALAiNeN@heLSiNKi.Fi

Osoite: Yhteiskuntapolitiikan laitos, Snellmaninkatu 10 (PL 18),  
00014 Helsingin yliopisto

”Kunpa sinut oppisin
tuntemaan paremmin”

Jos tahdot tietää
mitä on pimeä,
asu luonani lokakuu.
Jos tahdot nähdä valon,
pysy luonani kesä

mikko Kuustonen; jos tahdot tietää

Kaikille äänille 

Messuun ovat tervetulleita kai-
kenikäiset ihmiset. Myös laulet-
tava musiikki sovitetaan niin, että 
sitä on helppo laulaa, Kari Kuiva-
mäki lupaa. Hän kokoaa soittaji-
en ja laulajien ryhmän Oulun yli-
opiston musiikkikasvatuksen opis-
kelijoista.

– Otamme mukaan tavallisia 
bändisoittimia, esimerkiksi kos-
ketinsoittimia, kitaroita, bassoja ja 
lyömäsoittimia. Messuun harjoit-
telemme kuusi, seitsemän laulua, 
Kuivamäki sanoo.

Messun avustajaksi on lupau-
tunut myös hanuritaiteilija Pertti 
Haipola.

Arkisten laulujen messu toimi-
tetaan tavanomaisen jumalanpal-
veluskaavan mukaan, mutta virret 
sekä alku- ja loppumusiikki kor-
vataan iskelmälauluilla yhtä virttä 
lukuun ottamatta.

Messun toimittaa pastori Juha 
Valppu. Saarnaajaksi saapuu eräs 
kirkkomme syvällisimmistä ajatteli-
joista, pastori Terho Pursiainen.

PirKKo PAAKKi

Arkisten laulujen messu Oulun tuo-
miokirkossa sunnuntaina 4.2. kel-
lo 18.

Arkut ja 
uurnat

saasteettomiksi
Arkkujen ja uurnien tulee 
olla ympäristöystävällistä, 
hajoavaa ja poltettavaa ma-
teriaalia.

Näin todetaan Suomen 
hautaustoiminnan keskus-
liiton aloitteesta laadituissa 
laatusuosituksissa. Niiden 
tarkoituksena on ympäris-
töhaittojen ennaltaehkäisy. 
Suosituksilla pyritään vähen-
tämään haitallisten aineiden 
päätymistä sekä hautausmaan 
maaperään että krematorioiden 
savukaasuina ilmaan.

Suosituksissa käydään läpi 
mm. valmistuksessa käytetyt 
aineet kuten lakat, liimat, maalit 
ja muut käsittelyaineet.

Kirkkohallitus on lähettä-
nyt suositukset kaikkiin seu-
rakuntiin ja suosittaa, että ne 
omalta osaltaan edistäisivät 
laatujärjestelmän käyttöön-
ottoa. 

Suosituksilla pyritään hel-
pottamaan sekä hautaustoi-
mistojen, seurakuntien että 
omaisten valintoja siten, et-
tä he saavat selkeästi tietää, 
mitkä arkut ja uurnat ovat 
ympäristölle ystävällisiä. 
Suositukset auttavat myös 
valmistajia ja maahantuojia 
tietämään, millaisia arkkujen 
ja uurnien tulee olla.

Suositusten laatiminen on 
ollut arkkuja ja uurnia koskevan 
ympäristötyön ensimmäinen 
etappi. Tavoitteena on luoda 
rekisteri ympäristöystävällis-
ten arkkujen ja uurnien val-
mistajista, maahantuojista ja 
heidän tuotteistaan.

uusia 
diplomeja 

Kirkkohallitus on myöntä-
nyt ympäristödiplomin mm. 
Kempeleen, Tyrnävän ja Uta-
järven seurakunnille.

Ympäristödiplomin saamisen 
edellytyksenä on seurakunnan 
ympäristösuunnitelma, joka 
kattaa seurakunnan toiminnan 
hautausmaista päiväkerhoon 
ja metsien hoidosta kirkko-
kahvien kuppeihin.

Hailuodon seurakunnal-
le myönnettiin verotulojen 
täydennystä tälle vuodelle 
13 520 euroa, Limingalle 2 
849, Lumijoelle 35 596, Sii-
kalatvalle 72 395, Siikasa-
lolle 45 666, Rantsilalle 49 
847, Tyrnävälle 25 508 sekä 
Utajärven seurakunnalle 62 
486 euroa.

Kirkkohallitus vahvisti Siika-
latvan seurakunnan Pulkkilan 
kirkon korjaussuunnitelman. 
Kirkko on Josef Stenbäckin 
suunnittelema puukirkko, 
joka rakennettiin vuosina 
1908-09.
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Yhteisvastuukeräys 
2007 auttaa suomalaisia 
ja perulaisia lapsia, 
joiden vanhemmilla on 
mielenterveyden 
ongelmia. 

K eräys käynnistyy sunnuntaina 4.2. 
presidentti Tarja Halosen puheen 
jälkeen ja jatkuu huhtikuun lop-
puun saakka. 

Keräyksen teemana on Ehjä lapsen mie-
li. Keräyksellä autetaan perheitä katkaise-
maan mielenterveysongelmien periytymi-
sen kierre. 

Suomen suurimman vuosittaisen kansa-
laiskeräyksen toteuttaa 40 000 vapaaehtoista 
kerääjää ja talkoolaista. 

Näkymätön
vastuunkantaja

Joka neljäs suomalainen kärsii mielenterve-
ysongelmista jossakin elämänsä vaiheessa. 
Mielen sairauksilla on taipumus siirtyä su-
kupolvelta toiselle. 

On arvioitu, että jopa 60 prosenttia vaka-
vaa masennusta sairastaneiden vanhempien 
lapsista saattaa sairastua itsekin ennen 25. 
ikävuottaan.

– Vanhemman sairastuessa lapsesta saat-
taa tulla näkymätön vastuunkantaja. Kun 
perheitä tuetaan ja ongelmia käsitellään, 
mahdollinen sairastumisen kierre saadaan 
pysäytetyksi ja lapsilla on mahdollisuus 
varttua tasapainoisiksi aikuisiksi, lastenpsy-
kiatri, Stakesin kehittämispäällikkö Tytti 
Solantaus sanoo.

Turvallinen aikuinen – sukulainen, tut-
tava tai vaikka opettaja - voi auttaa lasta 
selviämään vaikeuksistaan. Siksi lapsia ja 
vanhempia pitää rohkaista puhumaan on-
gelmista ja hakemaan tarvittaessa ulkopuo-
lista apua.

Nettineuvontaa,
vanhempainkoulu

Kotimaassa yhteisvastuuvaroilla käynniste-
tään muun muassa koululaisille suunnatta-
va tiedotuskampanja, joka hälventää ennak-
koluuloja ja madaltaa lasten kynnystä ha-
kea apua, kun perheessä on mielentervey-
den ongelmia. 

Lapsille ja nuorille avataan oma nettineu-
vontapalvelu ja peli, jonka avulla teemaa 
lähestytään. Hankkeen toteuttaa Mielen-
terveyden keskusliitto.

Ulkomailla Yhteisvastuukeräys keskittyy 
erityisesti Peruun. Andien vuoristokyli-
en ihmiset elävät ankarissa olosuhteissa ja 
köyhyydessä, eikä kulttuuri suosi lasten ja 
aikuisten välistä kanssakäymistä. 

Perheväkivalta ja alkoholinkäyttö var-
jostavat monien perheiden elämää, ja ih-
miset kärsivät masennuksesta ja huonosta 

Yhteisvastuukeräyksen avustuskohde tänä vuonna

LAPSEN EHJÄ MIELI

AvuN KANAviA
Keräystilit
Nordea 208918-6775
OKO 572302-121619
Sampo 800016-51651

Keräyspuhelin
0600 1 2007
Yksi puhelu kartuttaa keräystä 10,10 
euron verran. Lisäksi tulee paikallis-
puhelumaksu

Internetsivut
Myös verkon kautta voi osallistu 
keräyksen osoitteessa 
www.yhteisvastuu.fi

rADio jA 
teLeviSio

YLE Radio 1:
4.2. klo 10 Yhteisvastuukeräyksen 
avajaisjumalanpalvelus Keski-Po-
rin kirkosta, saarnaa keräyksen esi-
mies, piispa Kari Mäkinen.
YLE TV 1:
4.2. klo 10 Yhteisvastuukeräyksen 
avajaisjumalanpalvelus Liedon kir-
kosta, saarnaa keräyksen esimies, 
piispa Kari Mäkinen. 
4.2. klo 13.15 Tasavallan presiden-
tin avauspuhe.

Yhteisvastuu 2007 
-dokumenttielokuvat

Ehjä lapsen mieli 4.2. klo 13.25, 11.3. 
klo 10.45 ja 24.3. klo 18.45.
Mörkö 4.2. klo 19.40, 10.2. klo 08.55, 
12.2. klo 19.55 ja 4.3. klo 19.40.
Piiska 18.2. klo 19.41, 19.2. klo 19.55 
ja 10.3. klo 08.55.
Leija 11.2. klo 19.41, 25.2. klo 19.41 
ja 26.2. klo 19.55.

60 prosenttia Yhteis-
vastuukeräyksen tuo-
tosta menee kehitysyh-
teistyöhön ja katastro-
fiapuun Kirkon Ulko-
maanavun kautta. 

20 prosenttia tuo-
tosta käytetään 
lasten auttami-
seksi kotimaas-
sa Mielentervey-
den keskusliiton 
kautta. 

20 prosenttia ohjau-
tuu Kirkon diako-
niarahaston, hiip-
pakuntien ja seu-
rakuntien avustus-
työhön.

itsetunnosta.
Yhteisvastuuvaroilla opastetaan perulaisia 

isiä ja äitejä vastuulliseen vanhemmuuteen 
erityisissä vanhempainkouluissa.

Lapsille järjestetään työpajoja ja nukke-
teatteria, joiden avulla vahvistetaan lapsen 
itsetuntoa ja opetetaan väkivallattomuutta 
ja lasten oikeuksia. Lisäksi alueelle koulu-
tetaan mielenterveysneuvojia.
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Virtaa välillämme on 
Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon 
nuorille aikuisille 
tarkoitettu 
tapahtumasarja, jonka 
tavoitteena on antaa 
valmiuksia parisuhteen 
kehittämiseen.

t apahtumien keskuksena on 
Suhdekurssi. Se tarjoaa tilai-
suuden keskustella omasta pa-

risuhteesta ja rakkauden lainalai-
suuksista. Tunteet, ristiriidat, into-
himo ja hellyys tai arkirakkaus eivät 
aiheina jätä ketään kylmäksi.

Kurssi sisältää lyhyitä alustuksia, 
harjoituksia ja yhteisten kokemusten 
jakoa. Ryhmät ovat avoimia niin 
avio-, avo- kuin myös seurustele-
ville pareille.

Virtaa välillämme -projektin 
tavoitteena on vakiinnuttaa Suh-

virtaa parisuhteisiin
dekurssit osaksi seurakuntien py-
syvää toimintaa. 

Kaikki tapahtumat ovat avoimia 
kiinnostuneille yli paikkakunta- ja 
seurakuntarajojen.

Selkeitä 
muutoksia

Suhdekurssit ovat pienryhmiä, joi-
hin parit ilmoittautuvat etukäteen. 
Ryhmät kokoontuvat kuusi kertaa 
käsitellen parisuhteessa elämisen 
kysymyksiä. Suhdekursseja vetä-
vät tehtävään koulutetut vapaa-
ehtoisparit.

Tampereella pidettyjen vastaa-
vien kurssien osallistujat pitivät 
sitoutumista ja ristiriitojen ratkai-
sua kurssien keskeisinä aiheina. He 
myös ilmoittivat kurssien tuoneen 
selkeitä muutoksia parisuhteeseen. 
Osa kertoi ymmärtävänsä ja otta-
vansa kumppaniaan huomioon nyt 
paremmin. Moni oli tunnistanut 
mahdollisuuden kehittää itseään 
parisuhteen arjessa.

Limingan rovastikunnassa
Parisuhdeilta
Perjantaina 16.2. klo 19 Sähköä ilmassa -parisuhdeilta Kempe-
leen Kokkokankaan seurakuntakeskus, Kisaojantie 12. Juha Ta-
pio yhtyeineen, Lari ja Kaija Maria Junkkari, aiheena Parisuhde 
lahjana ja haasteena. Tanssiesitys Vaatu Kalajoki. Juonto Soile 
Pakkanen ja Jaakko Tuisku. Lippu 5 e/hlö sis. iltapalan. Lippu-
ja ennakkoon kirkkoherranvirastoista.
Suhdekurssit 
Arkena klo 18-21 ja sunnuntaina klo 16.30-19.30 Tupoksessa 
14.3./21.3./28.3./15.4./18.4. Kempeleessä 22.3./29.3./15.4./19.4.
/26.4. Tyrnävällä 25.9./7.10./9.10./16.10./30.10.
Ilmoittautuminen 26.2. mennessä: Sinikka Ilmonen 044 7521 226 
tai Eija Salmenhaara 044 7372 615. Osallistumismaksu 20 e/pari. 
Voit valita kokoontumispaikan.
Parisuhdemessu
Pe 9.11. klo 19 Tupoksessa ja Limingassa.

Kiimingissä
Iltajuhla
Ystävänpäivänä 14.2. Kiimingin seurakuntakeskuksessa. Juhlassa 
esiintyy Juha Tapio. Konsertin jälkeen iltamessu Kiimingin kirkos-
sa. Lastenhoito järjestetään Kirkkopirtillä. Lastenhoitoon ilmoit-
tautumiset viimeistään 12.2. perhetyöntekijä Saija Kivelälle.
Suhdekurssit
Kevään kokoontumiset tiistaisin klo 18-21 seurakuntakeskukses-
sa Montin-salilla. Lastenhoito järjestetään Kirkkopirtillä. Kevään 
kurssi alkaa 20.3. Kevään suhdekurssille ilmoittautumiset 28.2. 
mennessä perhetyöntekijä Saija Kivelälle, p. 040 5609 678.
Muuta toimintaa
Pizzaa ja parisuhdetta –illat keväällä: Pe 2.2. klo 18.30 Jäälinma-
jalla. Illan aiheena Parisuhteen parantava voima. Aiheesta alus-
taa parisuhdeterapeutti Seija Haipus. Lastenhoito järjestetään 
Jäälin seurakuntakodilla. Ilmoittautumiset 26.1. mennessä per-
hetyöntekijälle.
Pe 30.3. klo 18.30 Montin-salilla. Illan aiheena on parisuhteen 
elinkaari. Illan alustajana on Hannu Kippo. Lastenhoito järjes-
tetään Kirkkopirtillä. Ilmoittautumiset 23.3. mennessä perhe-
työntekijälle. 

haukiputaalla
Iltajuhla
Kiiminkiläisten kanssa Kiimingin seurakuntakeskuksessa 14.2.
Suhdekurssit
Ensimmäinen kokoontuminen lauantaina 31.3. kello 10-16 Virk-
kulassa. Viikonloppu 14.-15.4. Isollaniemellä. Aloitus lauantai-
na kello 10. Viimeinen kokoontuminen lauantaina 28.4. kello 
16 Virkkulassa.

virtaa välillämme 
iltajuhla aloittaa

Ennen kurssia tapahtumat käyn-
nistyvät Iltajuhlilla. Ne ovat kai-
kille avoimia tilaisuuksia ja antavat 
mahdollisuuden tutustua Virtaa vä-
lillämme -suhdekursseihin. 

Oulussa ensimmäistä iltajuhlaa 
vietetään Oulun yliopiston Saalastin 
salissa perjantaina 9.2. klo 17-20. 
Teemana on luottamus. Juhlassa 
esiintyvät pastori Mikko Salmi ja 
terapeutti, teologi, kirjailija Tom-
my Hellsten. 

Kello 20.30 alkaa messu Pyhän 
Luukkaan kappelissa.

Torstaina 22.2. klo 18-21 pu-
hutaan läheisyydestä OAMK:n 
Kulttuurialan yksikön salissa, os. 
Kotkantie 1. Esiintyjinä Johanna 
ja Mikko Iivanainen, Riitta Ala-
Luhtala ja Pekka Mustonen sekä 
tanssinopettaja-opiskelijoita.

Kello 21.30 alkaa messu Kauko-
vainion kappelissa.

Iltapalatarjoilun järjestämisen 
vuoksi toivotaan ilmoittautumista 
netin kautta www.oulunseurakun-
nat.fi/virta.

K iiminkiläiset Ulpu ja Jarkko 
Korpua eivät kauan miet-
tineen, lähteäkö Virtaa vä-

lillämme -suhdekursien vetäjiksi. 
Parisuhdeasiat ovat heidän mie-
lestään kurssien arvoiset.

– Saimme valita joko ohjaajapa-
rin tai isäntäparin tehtävät. Halu-
simme isänniksi, sillä he käyvät 
kurssin muiden mukana. Ohjaajien 
tehtävänä on perehtyä yhteen tee-
maan ja vetää sen käsittelyä, Ulpu 
ja Jarkko kertovat.

Yli kolmikymppinen pariskunta 
valmistautuu järjestämään Kiimingin 
seurakuntakeskuksen Montin-salin 
miellyttäväksi kokoontumispaikaksi 
kurssilaisille.

– Ehkä musiikkia, takkatulta 
tai kynttilänvaloa ja iltapala esille. 
Tarkoitus on karkoittaa arkirutiini 
pois paikalta. Tehtävämme on myös 
kerrata pelisäännöt sekä esitellä kul-
loinenkin ohjaajapariskunta.

Ulpu ja Jarkko Korpualla on 

aiempaakin kokemusta parisuh-
detapahtumista.

– Yleensä pariskuntien ongel-
mat tai kriisit ovat samanlaisia. 
Töistä tullaan väsyneinä kotiin, ja 
silloin löytyy helposti sanomista 
vaikka mistä.

–Isäntäparien koulutuksessa 
meille selvisi, että riidat paitsi syn-
tyvät samanlaisista aisoista myös 
etenevät samoin muodoin, kum-
pikin nauraa.

Suuret tunteet viha ja rakkaus 
liittyvät toisiinsa. Kukapa vento-
vieraan tekemisistä kehtaisi pa-
hasti sanoa, sellainen on varattu 
lähimmälle.

Korpuan perheessä osataan ilmaista 
tunteet ja ajatukset. Sitä he joutuivat 
harjoittelemaan yllättäen.

– Ostimme talon, ryhdyimme 
rakentamaan pesää ja viihdyimme. 
Lapsikin syntyi. Sitten havaittiin, 
että talo oli pahasti homeessa. Seu-
rauksena olivat pitkään kestäneet 

riitaisuudet, taloudelliset huolet ja 
terveysongelmat.

– Mikään ei tee ihmisestä niin 
lapsellista kuin omaisuudesta rii-
teleminen. Siinä taannutaan uh-
maikäisen tasolle. Perheen sisälläkin 
tilanne on paha paikka. Mutta kun 
siitä selviää, taitaa selviytyä kaikesta 
muustakin, Jarkko analysoi.

Heillä ei puhuta hammastahna-
tuubin vääränlaisesta muodosta 
vaan pohditaan, mistä erimielisyys 
johtuu, jos sellaista ilmenee.

Suhdekurssille on kuukausi ai-
kaa ilmoittautua. Jarkko lähettää 
terveisiä erityisesti miehille, jotka 
epäröivät, vaikka vaimot mielisi-
vät mukaan.

– Ei se niin kauheaa ole. Emme 
pidä mitään terapiaistuntoja. Kes-
kusteluun voi ottaa osaa, jos haluaa 
tai olla puhumatta.

– Jos oma parisuhde ei kiinnosta 
niin mikä sitten?

PirKKo PAAKKi

u L P u N  j A  j A r K o N  r e S e P t i : 

Keskustellaan kotona

Kaija ja Lari junkkari

juha tapio

jarkko ja ulpu Korpua
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ja Tuomo Taskisella, Haukkasuontie 4. 
Pe 2.2. klo 18  raamattuluokka nuo-
rempien ryhmä Olavi Myllylällä, Niit-
tyrannantie 91, vanhempien ryhmä 
Perttu Hannukselalla, Horsmatie 8. La 
3.2. klo 12 lauantaikerho ry:llä. Su  4.2 
.klo 12 pyhäkoulut, Kokkokankaalla, 
Mäellä, Mikkolankuja 3,  Keskusta-
Ollila,  Jokelaisella, Savitie 11, klo 16 
seurat ry:llä. To 8.2. klo 19  kotiseurat 
radan itäpuoli Marja-Liisa ja Jouko 
Haapalahdella, Köykkyrintie 28.
Murron rauhanyhdistys: Pe  2.2. klo 
19 lauluseurat Ritva ja Jarkko Kor-
hosella, Vesa Kumpula. Su  4.2.  klo 
16  seurat ry:llä, Pekka Sippola, Antti 
Kemppainen.
Kastetut: Urho Juho Iisakki Sulkala, 
Eetu Otto Jalmari Tikkanen, Aleksi 
Kaarlo Juhani Matinlassi, Vella Hel-
miina Vähäkangas.
Kuollut: Marja-Liisa Rekilä s. Wuotila, 
54 v. Eino Johannes Sangi, 78 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

vaatteet, työkintaat ja kirveet mukana. 
Omat kyydit. Vetäjänä Make. Pe 9.2. 
Make päivystää partiotoimistossa 
klo 14-16. Su 11.2. Kirkkopalvelussa 
Piisamit. Ke 14.2. Ruoktuleirille läh-
tevien partiolaisten vanhempainilta 
Kotikololla klo 18-19.  To 15.2. Make 
päivystää partiotoimistossa klo 14-16. 
La 17.2. Sudenpentujen toimintapäivä. 
Tarkemmat tiedot laumanjohtajilta. La 
17.2. Piirin talvi-pt Lasku Oulussa. Su 
18.2. Kirkkopalvelussa Huuhkajat. Hy-
vät partiolaisten vanhemmat! Tarvit-
semme teidän apuanne partiokämpän 
rakentamisessa. Talkooilta tiistaisin. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Jukka 
Raitiolle, p. 040 736 0411.
Tutustu lippukuntamme uusiin ko-
tisivuihin. Siellä on tästä eteenpäin 
lippukunnan tiedotus päivitettynä. 
www.niittykarpat.fi  
Partiotoimisto/Markku Korhonen, 
markku.korhonen@evl.fi, 562 1223 
tai 044 752 1223.  
Rauhanyhdistys: Pe 2.2 klo 18.30 
raamattuluokka (7-8) ry:llä. La 3.2 
klo 18.30 raamattuluokka (5-6) ry:llä. 
Su 4.2 klo 11.30 pyhäkoulut ja klo 14 
seurat Alatemmeksen vanhainkodilla 
sekä klo 17 seurat ry:llä.
Kastettu: Aamos Iivari Kaikkonen, 
Henna Susanna Kämäräinen, Sara 
Joseliina Nikkinen, Emilia Aleksandra 
Näppä, Alex Kaarlo Oliver Selonen, 
Anniina Eleonoora Simuna, Eelis Os-
kari Virpi ja Nora Natalia Väliheikki.
Kuollut: Toivo Edvard Pulli 82 v 1 
kk 29 pv ja Antti Timo Seppälä 45 v 
7 kk 23 pv.

toiveita toteuttavat Kirkkokuoro 
Haukiputaan Laulu, seurakunnan 
lapsikuoro ja oman pitäjän solistit. Toi-
voa voi myös soitinesityksiä. Toiveita 
voi esittää kirkkoherranvirastoon p. 
5471 185 ja kanttoreille 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 Vähäkan-
kaalle, 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.
Varhaisnuoret: 6-luokkalaisten 
avoimet ovet: Kellon srk-kodissa ke 
klo 15-17, kirkonkylällä, Vakkurilassa 
(vanha srk-koti) to klo 15-17 sekä 
Martinniemen srk-kodissa to klo 15-
17 ja Aseman nuokkarilla (entinen 
eskari) to klo 15-17. Raamattukerho 
varhaisnuorille (7-12 v.) lähetystoi-
miston pienryhmätilassa, Kirkkotie 
10 E, ti 6.2. klo 17-18.
Nuoret: Avoimet ovet Kellon srk-
kodissa ke klo 18-20, Vakkurilassa to 
klo 18-20, Martinniemen srk-kodissa 
to klo 18-20 ja Aseman nuokkarilla 
(entinen eskari) to klo 18-20. Gospel-
ryhmä aloittaa toimintansa Vakkuri-
lassa ti 23.1. Ryhmän tarkoituksena on 
soittaa yhdessä hengellistä musiikkia 
ja esiintyä seurakunnan omissa tilai-
suuksissa kevään aikana. Soittajia ja 
laulajia kaivataan mukaan. Oma soitin 
ei ole välttämätön! Ilmoittautumiset 
ja lisätiedot Katrilta, p. 045 657 6122. 
Nuorten leiri Isollaniemellä 23.-
25.3. Ilmoittautuminen leirille alkaa 
15.1. Tarjalle, p. 040 824 5861, tarja.
kainulainen@evl.fi tai Katrille, p. 045 
657 6122, katri.haapakorva@evl.fi. 
Leirimaksu 10 e.  Raahe-gospel la 24.2. 
Ilmoittautuminen alkaa 9.2. Tarjalle, p. 
040 824 5861, tarja.kainulainen@evl.fi.  
Matka ja liput konserttiin 15 e.
Rauhanyhdistys: raamattuluokka pe 
2.2. klo 18.30, isot Laukkasella, pienet 
Nevalalla, seurat ry:llä su 4.2. klo 14, 
Timo Määttä, Arto Nevala, eläkepiiri 
srk-keskuksen monitoimisalissa ti 
6.2. klo 13, naisten virkistysretki 
Haaparannalle la 17.2., lisätietoja ja 
ilmoittautumiset: 040 5133 076 tai 
040 5552 460, Jokikylä: päiväkerho 
ry:llä keskiviikkoisin ja torstaisin klo 
17.30-19, raamattuluokka isoille ja 
pienille ry:llä pe 2.2. klo 17, myyjäis-
ompeluseurat ry:llä pe 2.2. klo 18.30, 
pyhäkoulu su 4.2. klo 12: Asemakylä 
etel. Seppo Ketolalla, Asemakylä pohj. 
Timo Littowilla, keskikylä Seppo Re-
hulla, Taipaleenkylä Kari Vangasaholla 
ja Vänttilänperä Pekka Vänttilällä, 
Kello: ompeluseurat ry:llä pe 2.2. 
klo 18.30.
Kuollut: Pauli Alfred Vänttilä 81v., 
Mervi Helmi Helena Halonen 49 v.
Avioliittoon kuulutettu: Kyösti 
Antero Lasanen ja Heidi Johanna 
Reippainen. Jaakko Matias Tornberg 
ja Anni Maria Vänttilä.
Kastettu: Jere Oskari Ahonen, Jesper 
Vili Antero Aspegren, Joonas Eemeli 
Siipola, Aino Sofia Isojämsä, Minea 
Jessica Onnela.
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To 1.2. klo 18.30 kirk-
kokuoro.
Su 4.2. klo 10 kyntti-
länpäivän messu, Vesa 
Äärelä.
Su 4.2. klo 12 pyhä-
koulu.
Ma 5.2. klo 13 päiväpiiri Kirkon-
mäellä.
Ti 6.2. klo 10 aamukahvila Luukulla.
Ti 6.2. klo 18 raamattu- ja rukousilta 
Raili Haapalalla, Rantatie 64.
Ke 7.2. klo 9.30 päiväkerho. 
Ke 7.2. klo 14.45 Saaren Sirkut.
To 8.2. klo 14.30 Saarenkartanon 
hartaus.
To 8.2. klo 18.30 kirkkokuoro.
Kastettu: Matteus Aale Benjamin 
Soronen.

Perhemessu kirkossa 
su 4.2. klo 10, liturgia 
Tervonen, saarna Vä-
häkangas, kanttorina 
Pohjola, seurakunnan 
lapsikuoro, päiväker-
holaiset laulavat. Jumalanpalvelukseen 
kutsutaan erityisesti kummeja kummi-
lastensa kanssa. Jumalanpalveluksen 
jälkeen kirkkokahvit srk-keskuksessa. 
Yhteisvastuukeräyslistojen jako moni-
toimisalissa kirkkokahvien jälkeen.
Juttukahvila Martinniemen srk-
kodissa tänään to 1.2. klo 13-14.30. 
Juttukahvilassa on alussa hartaushetki, 
jonka jälkeen kahvit ja vapaata keskus-
telua. Mikäli tarvitset kuljetuksen ker-
hoon, ota yhteyttä diakoniatoimistoon 
ajanvarausvastaanotolle perjantaisin 
klo 9-11, p. 5472 636.
Musiikki: Eläkeläisten musiikkipiiri 
srk-keskuksen monitoimisalissa tä-
nään to 1.2. klo 13. Kaikki laulun ja 
muun musiikin ystävät tervetuloa! 
Seurakunnan lapsikuoron harjoituk-
set srk-keskuksessa tänään to 1.2. klo 
17. Kuoro on tarkoitettu 7-13  -vuo-
tiaille tytöille ja pojille. Uusia laulajia 
otetaan. Kuoroa johtaa kanttori Minna 
Pohjola, p. 040 5818 974. Kirkkokuoro 
Haukiputaan Laulun harjoitukset 
Kellon srk-kodissa tänään to 1.2. klo 
18.30. Kuorosta kiinnostunut, ota 
yhteyttä kanttori Hannu Niemelään, 
p. 040 5471 660, e-mail: hannu.nie-
mela@evl.fi. 
Diakonia- ja lähetyspiiri Kellon srk-
kodissa ma 5.2. klo 14.30-16.
Raamattupiiri srk-keskuksen moni-
toimisalissa ke 7.2. klo 18.30 (1. Piet 
3. luku).
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.
Äiti-ryhmä aloittaa jälleen. Ryhmä kä-
sittelee psyko- ja sosiodraaman keinoin 
omaan elämään ja kasvuun liittyviä 
asioita ja näin tukee myös perheiden 
jaksamista arjessa. Kokoontumiset lap-
sityön tiloissa Vakkurilassa, Kirkkotie 
10 B, joka toinen tiistai klo 17.30-20 
alkaen ti 13.2. Infotilaisuus to 8.2. klo 
18. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
Teija Veikkola, p. 040 5420 651 klo 
16 jälkeen. 
Laskiaistapahtuma Martinniemen 
srk-kodilla la 17.2. klo 11-13. Ohjel-
massa mäenlaskua, poniratsastusta 
(pakkasraja -15° C), lapsille yllätys-
vieras, onnenpyörä, kasvomaalausta 
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 

Kuorot: to 1.2. Tähdet 
klo 16 ja kirkkolaula-
jat klo 18 srk-talolla.
Messu su 4.2. klo 
10 Saarna ja liturgia 
Ilkka Tornberg, kant-
torina Mika Kotkaranta. Virret: 540, 
334:5-7, 49, 487, 785, 576:1-, 543:1 
ja 5. Kolehti Yhteisvastuukeräykselle. 
Kirkkolaulajat avustavat.
Sanajumalanpalvelus su 4.2. klo 15 
Tupoksen Vanamossa. Kirkkokahvit.
Raamattu-ja rukouspiiri ti 6.2. klo 
18.30 Rönköillä, Kedonperäntie 9.
Seurakuntakerho ke 7.2. klo 12 Tu-
poksen Vanamossa. Lähtö klo 11.45 
Sarlotan nurkalta. Paluu klo 14. Mu-
kana Maisa. Matka ilmainen.
Nuorten ja nuorten aikuisten raamat-
tupiiri ke 7.2. klo 18 lähetysvintillä.
Esikoislestadiolaisten seurat pe 
9.2. klo 18.30 seurakuntatalolla. Pu-
hujina Unto Rantanen sekä Heikki 
Purtanen. 
Pyhäkoulut: su 4.2. klo 15 Koti-Pie-
tilässä ja  ti 6.2. klo 18 Tupoksessa 
Kimpimäellä, Kotilehto 1B.
Perhekerhot: ti 6.2. klo 9.30-11 Koti-
kololla. Ke 7.2. klo 9.30-11 Tupoksen 
Vanamossa.
Lähetyssihteeri vintillä maanantaisin 
klo 12-14.
Yv-keräys Ehjä lapsen mieli avataan 
su 4.2. Entiset kerääjät ja uudet luot-
tamushenkilöt ovat saaneet kirjeet. 
Voisitteko hakea listat hyvissä ajoin. 
Lisää kerääjiä tarvitaan. Jos olet halukas 
keräämään, soita Maisalle, p. 044 7521 
227. Arpavoittoja otetaan edelleenkin 
vastaan diakoniatoistossa.
www.evl.fi/virtaa, etsi Limingan ta-
pahtumat.
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: nuorisotyönohjaaja Maria 
Matilainen, p. 044 752 1225.
Ma 5.2. klo 17 gospelmessun ensim-
mäinen suunnittelukokous seura-
kuntatalolla. Palvelutehtäviä messussa 
on monenlaisia, siis rohkeasti vain 
mukaan!
Ti 6.2. klo 16.30-18 nuorten lähetys-
vintti vintillä.
Ke 7.2. klo 18-20 nuorten ilta Nuorten 
kololla (Kotikolon rakennus, käynti 
pappilan pihan puoleisesta ovesta).
To 15.2. klo 18 Juha Tapion konsertti 
Muhoksella. Lippu 5 e. Kyyti ilmai-
nen. Ilmoittaudu Marialle, p. 044 
752 1225.
Partio: Pe 2.2. Make päivystää par-
tiotoimistossa klo 14-16.  2.-3.2. 
Partiotyttöjen Sudenhuuto 07 -leiri 
Rantakylän koululla. Vetäjinä Ultsi 
ja johtajat. Leirikirje tulossa jakoon. 
2.2. Hallitus 1. Rantakylän koululla 
klo 18-20. Vastaa huolto-osasto. Su 
4.2. Kirkkopalvelussa Hirvet. Ma 5.2. 
Kärppäkäräjät Rantakylän hiihtos-
tadionilla klo 18.30. Vetäjänä Niina 
Matturi. Ti 6.2. Telkät ja Karhut Par-
tiokämpälle klo 17.30-20. Lämpimät 

Kynttilänpäivän per-
hemessu  su 4.2. klo 
10 kirkossa, teemana 
Kummin kanssa kirk-
koon, Miia Seppänen, 
Saija Kivelä, Marja 
Ainali, Kiiminkijoen koulun kuoro 
johtajana Eeva-Liisa Pietiläinen
Yhteisvastuulounas messun päätyttyä 
seurakuntakeskuksessa klo 13 asti. 
Lounaalla  jauhelihaperunalaatikko, 
salaattia  sekä jälkiruokana kahvi, 
marjakiisseli. Hinta aikuisilta 5 e, alle 
6 v. 3 e ja alle 2 v. ilmaiseksi. Saatavana 
myös yhteisvastuukeräyslistoja.  Ko-
lehti Yhteisvastuukeräykselle  
Kynttiläkirkko su 4.2. klo 18 Jäälissä 
Jäälijärvellä, Miia Seppänen, Saija 
Kivelä, Jarkko Metsäheimo. Kolehti  
sama kuin edellä.
Partiolaisten lupauksenantotilaisuus  
su 4.2. klo 18.30 kirkossa.
Rukouspiiri 1.2. klo 18.30 Lähimmäi-
sen tuvalla, raamatunlukua, rukousta 
ja esirukousta.
Kirkkokuoro to 1.2. klo 18.30 seura-
kuntakeskuksessa.
Pizzaa ja parisuhdetta pe 2.2. klo 18.30 
Jäälin Majalla, aiheena Parisuhteen 
parantava voima. Aiheesta alustaa 
terapeutti Seija Haipus. Lastenhoito 
Jäälin seurakuntakodilla. 
Omaishoitajien ryhmä ma 5.2. klo 
14 Lähimmäisen tuvalla, Ulla Junttila, 
Irmeli Roininen.
Diakoniapiiri ma 5.2. klo 18 - 20  
Kolamäen kerhohuoneella.
Lähetyspiiri ti 6.2. klo 12 Lähimmäi-
sen tuvalla punainen koulu seura-
kuntakeskuksen takana Kirkkotie 6, 
Ulla Junttila.
Eläkeläisten seurakuntakerho ti 6.2. 
klo 13 Jäälin seurakuntakodilla, Raimo 
Salonen.
Hartaus ke 7.2. klo 13 Kotirinteellä,  klo 
14 Kolamäessä, Markku Palosaari.
Kaatuneitten omaisten ilta ke 7.2. klo 
18 seurakuntakeskuksessa.
Lähimmäispalveluilta ti 7.2. klo 18.30 
Lähimmäisen tuvalla.
Perhetyö:  Perhekerho tiistaisin 
Kirkkopirtillä sekä torstaisin Jäälin 
seurakuntakodilla klo 9.30 - 11. Perhe-
kahvila tiistaisin Jäälin seurakuntako-
dilla sekä torstaisin Kirkkopirtillä klo 
13 - 14.30. Valokuvaus Kirkkopirtin 
perhekerhossa 6.2. Varaa aika Kirk-
kopirtin lastenohjaajalta, p. 040 743 
1902 ke 31.1. mennessä. Valokuvaus 
Jäälin perhekerhossa 15.2. Varaa aika 
Jäälin lastenohjaajalta, p. 0400 835 374 

Kynttilänpäivän per-
hemessu su 4.2. klo 10 
kirkossa. Toim. Tuisku, 
avust. Juntunen, kantt. 
Savolainen. Päiväker-
holaiset esiintyvät. 
Kirkkokahvit. Kolehti 
Yhteisvastuukeräykselle. 
Yhteisvastuukeräys alkaa su 4.2. 
jatkuen huhtikuun loppuun. Lipas-
kerääjät kiertävät kodeissa helmikuun 
aikana. Tämän vuoden teemana on 
Ehjä lapsen mieli. Keräyksellä tuetaan 
Suomessa ja Perussa perheitä, joissa on 

mielenterveysongelmia. Tervetuloa 
info-tilaisuuteen Kirkonkylän seu-
rakuntakotiin to 1.2. klo 17.30. Aloi-
tamme kahvitarjoilulla. Illassa mukana 
psykologi Hannele Heikka Kempeleen 
mielenterveysneuvolasta ja diakonissa 
Soile Pakkanen kertoo Perun opin-
tomatkastaan. Tilaisuudessa jaetaan 
keräyslippaita. Lippaita jaetaan myös 
kirkonkylän diakoniatoimistossa pe 
2.2. ja ma 5.2. sekä 4.2. messun jälkeen 
kirkossa. Muina aikoina lippaita voi 
tiedustella diakoniatyöntekijöiltä.
Varhaisnuorten kuorojen harjoituk-
set Kirkonkylän seurakuntakodissa 
to 1.2. klo 16.30-17.30 ja pe 2.2. kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa 
klo 15-16. 
Naisten piiri osallistuu yhteisvastuun 
info-tilaisuuteen to 1.2. klo 17.30 Kir-
konkylän seurakuntakodissa. 
Miesten piiri to 1.2. klo 18.30 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa.
Sairaalavierailu ti 6.2. klo 13 terveys-
keskuksen vuodeosastolla.
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: Päiväpiiri  ke 7.2. klo 
12 Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa. Seurakuntapiiri to 8.2. klo 13 
Kirkonkylän seurakuntakeskuksessa.
Kirkkokuoron harjoitukset  ke 7.2. klo 
18 kirkonkylän seurakuntakodissa.
Virsimatinea 20-vuotiaan virsikir-
jan merkeissä su 11.2. klo 15 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Mukana 
seurakunnan kuoroja sekä laulajat 
Paula ja Matti Rankala. Tarjoilua Yh-
teisvastuukeräyksen hyväksi.
Että jaksaisin ensi viikkoon -messu 
su 11.2. klo 17 vanhassa kirkossa 
(HPE).
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 
Kaija Maria Junkkari, Parisuhde lah-
jana ja haasteena Juonnossa Pakkasta 
ja Tuiskua. Liput 5 e/ hlö, sis. iltapala. 
Osta mielellään lippu ennakkoon kirk-
koherranvirastosta 13.2.mennessä.
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, tiistaisin 
klo 16.30-17.30 Sekakerho 9-12 -vuo-
tiaille, keskiviikkoisin klo 17.30-18.30 
Toimintakerho 8-11 -vuotiaille tytöille, 
torstaisin klo 18-19 Kansainvälisyys-
kerho 7-12 -vuotiaille, perjantaisin 
klo 16-17.30 Koirakerho 9-13 -vuo-
tiaille. Vanha pappila: tiistaisin klo 
17-18 Monitoimikerho 8-11 -vuotiaille 
pojille ja tytöille, keskiviikkoisin klo 
16.30-18 sekakerho 10-12 -vuotiaille. 
Keskustan seurakuntatalo: maanan-
taisin klo 18-19.30 Monitoimikerho 
3-6 -luokkalaisille tytöille ja pojille. 
Nuoret: Nuorten ilta to 1.2. klo 19 Van-
hassa pappilassa. Tyttöjen ilta K-13 
ke 7.2. klo 18.30 Vanhassa pappilassa. 
Päiväpappila tiistaisin klo 14-17 Van-
hassa pappilassa. Päivystys torstaisin 
klo 14-16.30 keskustan seurakuntata-
lolla. Nuorten peli-ilta keskiviikkoisin 
Kempelehallilla klo 17-18. 
Rippikoulu: YK1; Nuorten ilta to 1.2. 
klo 18 Vanhassa pappilassa ja muut 
kaksi käyntiä helmikuun aikana tors-
taisin klo 19. 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-
deapankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10-12. 
Perhelentopallo lauantaisin klo 9-11 
kirkonkylän koululla.
Kempeleen rauhanyhdistys: To 1.2. 
klo 19 kotiseurat radan itäpuoli Paula 
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III=Alakärppä. Su 4.2 klo 18 seurat ry:
llä Paavo Marttila ja Kyösti Karjula. Ma 
5.2 klo 19 sisarpiiri ry:llä. Päiväkerho 
ry:llä klo 17.30-19 I ti 6.2 II ke 7.2 III 
to 8.2. To 8.2 klo 13 varttuneidenkerho 
Tanhualla. 
Viraston aukioloa virkavapauden 
takia tilapäisesti lyhennetty: auki ma, 
ke, pe klo 9-12.
Yhteystiedot: Virasto 387 172, pastori 
045 630 6073, diakonissa 045 638 1973, 
suntio 045 630 6081, kerhohuone 
387 512.
Kastettu: Adalia Emila Jussila.

Su 4.2. klo 10 kyntti-
länpäivän perhemes-
su kirkossa, lit. Heik-
kinen, saarna Pekkala, 
kanttori Kajava, kirk-
kokuoro, lapsikuoro. 
Messun yhteydessä 
Yhteisvastuukeräyksen avaus, sekä 
uusien luottamushenkilöiden ja yv-
kerääjien tehtävään siunaaminen. 
Kolehti Yv-keräykselle. Messun jäl-
keen kirkkokahvit ja yhteisvastuuinfo 
srk-talossa. Klo 14 jumalanpalvelus 
Rokualla, Pekkala, Kajava. Klo 16 
Raamattu rakkaaksi – raamattuopetu-
silta srk-talossa. Illan aiheena Tunsiko 
Mooses Jeesuksen?, Pepi Sihvonen, 
Liisa Kingma, Ben Kingma.
Ma 5.2. klo 13 hartaus ja ehtoollinen 
Päiväkeskuksessa, Heikkinen.
Ti 6.2. klo 10.30 Kylmälänkylän seu-
rakuntapiiri kappelissa, Pekkala. Klo 
17.30 aikuisten raamattupiiri srk-
talon kappelihuoneessa, Pekkala. Klo 
18-20 vanhemmuutta tukeva luento 
Koivu ja tähti – kulttuurikeskuksessa, 
Samuli Koiso-Kanttila Väestöliitosta. 
Ke 7.2. klo 11.30 keskipäivänkerho 
srk-talossa, Pekkala. Klo 14 hartaus 
Toivola-kodissa, Heikkinen. Klo 17.45 
rukouspiiri srk-talon kappelihuonees-
sa, Marja Leena Savolainen.
To 8.2. klo 13 hartaushetket Jokirin-
teen palvelukodeissa, Heikkinen. Klo 
14 hartaus palvelukoti Armiitassa, Pek-
kala. Klo 19 lähetysilta Raija ja Martti 
Niemellä, Kärnäntie 2, Heikkinen.
Kuorot: Ke 7.2. klo 17 lapsikuoron 
harj. srk-talossa. Klo 18.30 kirkko-
kuoron vuosikokous, jonka jälkeen 
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. 
Ti 6.2. klo 18-20 vanhemmuutta 
tukeva luento Koivu ja tähti – kulttuu-
rikeskuksessa, Samuli Koiso-Kanttila 
Väestöliitosta. Aiheena Lapsuudesta 
aikuisuuteen – asiaa seksuaalitervey-
destä, kasvusta ja kehityksestä. 
Nuoret: Päivystys nuorisotoimistolla 
pe 2.2. klo 14-16, p. 533 1201. Yö-
seukkari la 3.2. klo 18-23 srk-talon 
alakerrassa. Nuoret voivat tulla va-
paasti pelailemaan ja viettämään iltaa 
seukkarille nuortentiloihin. Raamat-
tupiiri nuorille ja rippikoululaisille 
su 4.2. klo 12-13 srk-talon alakerrassa. 
Saa merkinnän rippikoulukorttiin. 
Koulupastoripäivystys yläasteella ja 
lukiolla to 1.2. ja 8.2. klo 10.45-12.15. 
Nuortenilta ke 7.2. klo 17-18.30 
Päivärinteellä ja to 8.2. klo 18-19.30 
srk-talossa. Nuorisotyönohjaajat Tuula 
Väänänen, p. 040 524 6534 ja Rainer 
Väänänen, p. 040 585 1057.
Rippikoulut: Kesä II - rippikoulun 
oppitunnit la 3.2. klo 10-14 srk-talossa 
sekä su 4.2. klo 10 messu, jonka jälkeen 
oppitunti kirkossa. To 15.2. klo 18 
Oulujoki tulvii - gospeltapahtuman 
rippikoulukonsertti Koivu ja tähti 
– kulttuurikeskuksessa. Pakollinen ja 
ilmainen kaikille tämän vuoden rip-
pikoululaisille (rippikoulukortilla) ja 
isoskoulutettaville (ilmoittautuminen 
ovella). Hartaus klo 18.15, Teemu Iso-
kääntä Tyrnävältä ja klo 18.30 esiintyy 
Juha Tapio bändeineen. Ovella myytä-
vänä 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. 
Rauhanyhdistys: Pe 2.2. klo 19 raa-
mattuluokka ja ompeluseurat ry:llä. 
La 3.2. klo 19 alueelliset virkistys- ja 
tiedotusillat: Korivaara R. Terho ja Pälli 
A. Pitkänen. Su 4.2. klo 12 pyhäkoulut: 
kirkonkylä S. Hannuksela, Korivaara 

To 1.2. klo 10 perhe-
kerho (isot).  Klo 15.30 
rippikouluilta srk-ta-
lossa (oma ryhmä).
Pe 2.2. klo 18 varhais-
nuortenilta Korsuho-
villa, klo 20 nuortenil-
ta Korsuhovilla.
Su 4.2. klo 10 kynttilänpäivän sanaju-
malanpalvelus kirkossa, Tölli, kolehti 
Yhteisvastuukeräykseen. 
Ma 5.2. klo 10 perhekerho (pienet). 
Ti 6.2. klo 10 3 v kerho ja klo 12.30-
14.30 4 v kerho.
Ke 7.2. klo 10-12 5 v kerho, klo 13-
14.30  3 v kerho (ryhmä 2). Huom. 
tänään ei ole keskipäiväkerhoa. Klo 14 
hartaushetki Lumilyhdyssä. Klo 18.30 
kuoro harjoittelee srk-talossa.
To  8.2. klo 10 perhekerho (isot) srk-
talossa. 
Partio: Ke 7.2. ei ole Metsänhanhien 
kokousta.
Yhteisvastuukeräyksessä tulossa:  
ke 14.2.  srk-talossa ystävänpäivä-
lounas yhteisvastuun hyväksi  klo 
11-13, lohikeittoa, leivoskahvit (6/3 
e). Maaliskuun viimeisenä (31.3.) 
yhteisvastuurynnäkkö eli kerääjät 
liikkeellä kylillä ja kujilla. 
Rauhanyhdistys: Pe 2.2 klo 19 nuor-
tenilta Töllillä ja  raamattuluokka  
Vainikaisella. Su 4.2 klo 12 pyhäkou-
lu I=Alaraappana II=Vainikainen 

ke 7.2. mennessä.
Virtaa välillämme -ryhmään ilmoit-
tautuminen perhetyöntekijä Saija 
Kivelälle 28.2. mennessä. 
Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö: Seis-
ka- ja kasikerho jatkuvat viikolla 3. 
Varhaisnuorten kerhot kokoontuvat 
omien aikataulujen mukaan. Nuorten 
avoimet ovet Alakylän nuorisoseuralla 
tiistaisin klo 17-20
Rauhanyhdistys: Lauluseurat pe 
2.2. klo 19 kyläkunnittain. Pyhä-
koululaiset  su 4.2. kynttilänpäivän 
perhemessuun. Seurat  su 4.2. klo 17 
rauhanyhdistyksellä  Pekka Asikainen, 
Kauko Säkkinen. Raamattuluokka 
pe 2.2. klo 19  Tuomo Liedes, Antti 
Kälkäjä.
Kastettu: Vellamo Lyydia Hekkala, 
Anni Eveliina Karhu, Elia Antton 
Koivukangas, Miska Joonatan Taka-
rautio, Nelli Jessica Tuulia Tarvainen, 
Matias Antero Kilpeläinen, Aamu 
Olivia Rantala.
Vihitty Lasse Tapani Perttu ja Anne 
Maria Keihäskoski. 
Kuollut Martta Tapio e. Linninen 
78 v. 
Tulevaa: Alfa-kurssi alkaa Kiimingissä 
ti 13.2.2007 klo 18-20.30, Kirkkopirtil-
lä. Keltainen puurakennus srk-keskuk-
sen takana Kirkkotie 6. Illat koostuvat 
yhteisestä ruokailusta, kristinuskoon 
liittyvästä alustusaiheesta, kahvista 
ja keskustelusta. Ilmoittautumiset ja 
lisätiedot 9.2. mennessä lähetyssihteeri 
Helena Ylimaula, p. 040 501 4764, he-
lena.ylimaula@evl.fi, diakonissa Eeva 
Mertaniemi, p. 040 579 3248, eeva.
mertaniemi@evl.fi 
Virtaa välillämme -iltajuhla ke14.2. 
klo 18.30 seurakuntakeskuksessa. 
Esiintyy Juha-Tapio. Klo 18 alkaen 
parisuhdetyönesittelyä, arpojen ja 
kahvin myynti yhteisvastuun hyväksi. 
Konsertti avoin kaikille. Tilaisuuden 
jälkeen iltamessu. Lastenhoito järjes-
tetty Kirkkopirtillä. Lastenhoitoon 
ilmoittautuminen 12.2. mennessä Saija 
Kivelälle, p. 040 560 9678.  
Kiimingin Partiotuen vuosikokous 
Suvelassa ti 20.2. klo 18. 

Lumijoki

Muhos

Oulunsalo

Y hteisvastuukeräyksen hyväksi keksitään 
aina uusia ideoita. Kempeleessä pannaan 
lippaat tositoimiin. 

– Päätimme luopua perinteisestä listakeräyk-
sestä, mutta ovelta ovelle kulkemista ei lopete-
ta. Listat vain korvataan lippailla, Kempeleen 
seurakunnan diakoniatyöntekijät Marja Posio 
ja Leena Hintsala sekä keräyspäällikkönä pari 
vuotta toiminut Kaarina Suni kertovat. 

Ajatus syntyi yhdessä tuumaten.
– Lipas on sekä kerääjälle että lahjoittajalle 

helpompi keräysväline kuin lista. Jokainen voi 
pudottaa lippaaseen summan, jota kukaan ei 
kontrolloi. Nimeään ei tarvitse raapustaa pa-
periin, mikä on monelle rahalahjan antajalle 
tärkeää, naiset tietävät.

mukava kokeilla

Kempeleeseen on tilattu 150 uutta lipasta Yh-
teisvastuukeräystä varten. Ne jaetaan kerääjil-
le samalla tavoin kuin listat aiemmin. Kerääjil-
lä on myös omat alueensa, joissa he kiertävät 
ovelta ovelle tuttuun tapaan.

– Mukava kokeilla tällaista. Ei tarvitse kuin 
mutkattomasti pistää raha lippaaseen, eräs ke-
räämään valmistautuva tuumaa.

Jos ihmisillä ei satu olemaan rahaa varattuna 
tai heitä ei tavoiteta, he saavat lapun, jossa on 
Kempeleen seurakunnan Yhteisvastuukeräyksen 
tilinumero pankkiin.

– Kerääjä säästyy rahojen laskemiselta, sillä 

Lippaat liikkeelle 
Kempeleessä

sinetöidyt lippaat palautetaan avaamattomina 
seurakunnan taloustoimistoon. Siellä toimis-
tosihteeri Tuija Tauriainen avaa lippaat ja ryhtyy 
laskemaan. Me menemme avuksi, Marja, Leena 
ja Kaarina lupaavat.

Urakasta selvitään, sillä lippaat palautuvat 
seurakuntaan vähitellen.

virtaa löytyy

– Kempeleläisillä tuntuu olevan virtaa lähteä 
toteuttamaan erilaisia yhteisvastuutapahtumia, 
Leena Hintsala on huomannut.

Perinteisiä tapahtumia ovat laskiais- ja vappu-
myyjäiset. Ystävänpäivänä 14. helmikuuta jär-
jestetään perulaishenkinen ilta Kokkokankaalla. 
Tulossa on Virsikirja 20 vuotta -juhla, nuorten 
lipaskeräys Zeppelinissä sekä Kansanlaulukirkko 
huhtikuun lopulla.

– Meillä seurakunnan kaikki työmuodot 
osallistuvat Yhteisvastuukeräykseen, naiset 
iloitsevat.

PirKKo PAAKKi

Yhteisvastuukeräyksen informaatiotilaisuus jär-
jestetään Kempeleen kirkonkylän seurakuntasa-
lissa torstaina 1.2. kello 17.30. Paikalta voi nou-
taa myös lippaan. Diakonissa Soile Pakkanen ker-
too Perusta ja psykologi Hannele Heikka mielen-
terveysasioista.

Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty!
Toiveremontti

(08) 535 0500
Vesalantie 2,
Oulu www.rustholli.fi

Ilmainen
remonttiarvio
kotonasi

Keittiöt,
saunat,
kylpyhuoneet,
huoneisto-
remontit

Avaimet
käteen
-kotiremontit
luotettavasti

Kalliokoski, Pälli E. Oikarinen, Suokylä 
Karppinen. Klo 17 seurat ja leirikeskus-
ilta ry:llä. Ma 5.2. klo 18 päiväkerhot ry:
llä. Ke 7.2. klo 10 perhekerho ry:llä. 
Laitasaaren ry: La 3.2. klo11 päiväker-
ho ja klo 18 toimintailta. Su 4.2. klo 13 
seurat ry:llä.

Kaarina Suni, Leena hintsala ja marja Posio ajattelevat, että kevyt lipas on oivallinen keräysväline.

Lapsi- ja nuorisotyö, 
erill. ilm  seurakun-
tasivulla Oulunsalo 
-lehdessä.
Ha r t a u s t i l a i s u u s 
Teppolassa to 1.2. klo 
11.30, Minna Salmi.
Seurakuntakerho seurakuntatalolla 
to 1.2. klo 11. Lahja Rautiola, vie-
raana Heikki Vesa, aiheena muistoja 
työelämästä.

Messu kirkossa su 4.2. klo 10, saarna 
Minna Salmi, lit. Tapio Kortesluoma. 
Kirkkokahvit ja Yhteisvastuukeräyksen 
avaus seurakuntatalolla.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
7.2. klo 13.30, Tuomo Kangas.
Lähetysilta Repussa ke 7.2. klo 18, 
Väinö Simojoki.
Seurakuntakerho seurakuntatalolla to 
8.2. klo 11, Päivi Pulkkinen.
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.
Kastettu: Aleksi Olavi-Antero Annu-
nen, Elina Peppi Helinä Ketola, Tuo-
mas Noel Nestori Kaveri, Sannimaija 
Cristina Mäntyjärvi.
Vihitty: Ilpo Ensio Heikkinen ja Petra 
Iida Emilia Kiuru.
Salonpään ry:  Lauluseurat to 1.2. klo 
18,30 Sirpa ja Heikki Klaavolla. Seu-

rat ry:llä 11.2. klo 17 Juhani Lepistö, 
Aarno Sassi.
Oulunsalon kk:n ry. Ti 30.1. klo 19 
lauluseuroja kodeissa: Keskikylä: 
Maija-Leena ja Pentti Kinnunen, Hek-
torintie 12. Karhuoja: Tarja ja Aarno 
Karvonen, Kaverikuja 4. Ke 31.1. klo 13, 
varttuneitten kerho ry. Su 4.2. klo 12 
raamattuluokka I; ry  raamattuluokka 
II  Kylänpuoli ja Keskikylä, ry  Karhuo-
ja; Heino Määttä, klo 17 seurat ry Leo 
Karhumaa, Matti Lääkkö. Ti 6.2. klo 
19 lauluseuroja kodeissa:  Keskikylä, 
Marita ja Arto Luokkanen Pajukuja 1,  
Kylänpuoli Liisa ja Markku Seppänen, 
Nauriskuja 14.  
Yv-keräys alkaa 4.2. Kerääjät kiertele-
vät Oulunsalolaisten kotien ovilla, toi-
vomme myönteistä suhtautumista.
Kuollut:  Pentti Benjam Järveläinen  
88 v.
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kokahvit ja Yhteisvastuukeräyksen 
listojen jako + info. Pyritään  kerää-
mään listat kirkonkylällä saman päivän 
aikana. Illalla klo 18 srk-talolla listojen 
palautus ja kahvit.
Su 4.2. klo 14 Aili ja Kaarlo Hyvösen 
muistoseurat Eeva Hyvösellä Viitasten 
kylällä.
Ke 7.2. klo 12 srk-kerho. Klo 19 kap-
pelineuvosto.
Rauhanyhdistys: Pe 2.2. klo 19 raa-
mattuluokka ry:llä. Su 4.2. klo 11.30 
pyhäkoulua ja klo 19 seurat ry:llä. Pe 
9.2. klo 19 Siikalatvan alueen yhteinen 
raamattuluokka ry:llä.
Kastettu: Jaakko Emil Eilola.

Pyhäntä
To 1.2.  klo 12 ve-
ter a a n i k u oro ,  1 7 
lapsikuoro ja klo 18 
kirkkokuoro sekä klo 
17 partio kerhohuo-
neessa.
Pe 2.2. klo 17.30 nuorten kuoro.
Su 4.2. klo 12 kynttilänpäivän messu 
kirkossa, Arkkila ja Kyöstilä. Kolehti 
Yhteisvastuukeräykselle. Yhteisvastuu-
keräys Perun ja Suomen lasten hyväksi 
alkaa Tasavallan Presidentin avauksen 
jälkeen. Turvaa ehjä lapsen mieli.
Ma 5.2. klo 11 - 13 MLL:n perhekahvila 
kerhohuoneessa.
Ti 6.2. lukupiirit Kirkkotie klo 9 - 10 ja 
Ukonoja klo 11 (kerhohuoneet).
To 8.2. klo 12 veteraanikuoro, 17 
lapsikuoro ja klo 18 kirkkokuoro sekä 
klo 17 partio kerhohuoneessa.
Rauhanyhdistys: Su 4.2. klo 16 seurat 
ry:llä, Juhani Tokola ja Veli-Pekka 
Koskela. Ke 7.2. klo 18.30 lauluseurat 
ry:llä.
Vihitty: Lasse Matias Limma ja Katri 
Pauliina Kaisto.

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 020 7109 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.
Lähetysnäyttely Piippolan seurakun-
tatalolla 29.1. - 2.2., vapaa pääsy.
Nuorisotyönohjaajan sijaiseksi on 
valittu Katariina Rautio Ylivieskasta, 
p. 0207 109 877. 

Kestilä
Pe 2.2. klo 10 seura-
kuntakerho seura-
kuntakodissa. Klo 13 
seurakunnan ohjel-
maa Pihlajistossa.
Su 4.2. klo 10 messu 
kirkossa, Piri ja Määttä, kirkkokuoro 
mukana. Kolehti Yhteisvastuukerä-
ykselle. Tasavallan presidentti avaa 
valtakunnallisen Yhteisvastuukeräyk-
sen, puhe Tv 1 klo 13.15 ja sen jälkeen 
dokumenttiohjelma yv-asiasta.
Ti 6.2. klo 19 kirkkokuoro seurakun-
takodissa.
Ke 7.2. klo 10 - 13 klo 10 - 13 ystä-
vänkammari seurakuntakodissa. Klo 
17 alkaen yhteisvastuun listakeräys 
ovelta ovelle Kestilässä. Kerääjät 
palauttavat listat keräyksen jälkeen 
seurakuntakodille, jossa tarjolla voi-
leipäkahvit.
Tulossa: la 10.2. klo 9 - 14 rippikoulua, 
su 11.2. sanajumalanpalvelus, johon 
rippikoululaiset osallistuvat. Kerhois-
ta: ti 13.2. klo 11 lasten päiväkerho 
(4-5 v, entiset ryhmät) ja klo 15.30 
sudarikerho (3-6 lk), to 15.2. klo 11 
perhekerho ja klo 15.30 sekakerho 
(0-2 lk). Nuorisotyönohjaaja Katariina 
Rautio, p 0207 109 877.
Rauhanyhdistys: Pe 2.2. klo 19 ompe-
luseuramyyjäiset ry:llä. Su 4.2. klo 19 
seurat ry:llä, Toivo Kalliokoski. Pe 9.2. 
klo 19 ompeluseurat ry:llä.
Kuollut: Aino Mirjami Väyrynen s. 
Kurkinen 68 v. (kirj. Raahe) 

Piippola 
Lähetysnäyttely Piip-
polan seurakuntatalol-
la 29.1. - 2.2.
Su 4.2. klo 12 mes-
su kirkossa, toimittaa 
Piri, saarna Pekka Siljander, kanttori 
Unto Määttä, kirkkokuoro mukana. 
Kolehti Lestadiolainen Uusheräys ry:
lle. Seurakuntatalolla kirkkokahvit ja 
lauluseurat messun jälkeen. Yhteis-
vastuukerääjät kokoontuvat messun 
jälkeen seurakuntatalolle, jossa Yh-
teisvastuukeräys avataan ja kerääjät 
saavat keräyslistat.
Ma 5.2. klo 9 Piippolan työntekijäko-
kous. Klo 11 veteraanikuoro, klo 12.15 
kehitysvammaisten kerho ja klo 14.30 
kirkkokuoro seurakuntakodissa.
Ti 6.2. klo 11 sotainvalidien vuosi-
kokous seurakuntakodilla. Klo 12 
seurakuntakerho Väinölässä.
Ke 7.2. klo 16 tyttö-/poikakerho seu-
rakuntakodilla.
Pe 9.2. klo 11 Piippolan Sotaveteraanit 
ry:n vuosikokous seurakuntakodilla, 
tilaisuus alkaa ruokailulla.
Rauhanyhdistys: Pe 9.2. klo 19 Siika-
latvan (Piippolan, Pulkkilan, Kestilän 
ja Pyhännän) yhteinen raamattuluok-
ka Pulkkilan ry:llä.

Pulkkila 
To 1.2. klo 17.15 rip-
pikoululaiset lähtevät 
Haapavedelle nuori-
sotapahtumaan.
Pe 2.2. klo 13 päivä-
kerho. Illalla ei nuor-
teniltaa.
Su 4.2. klo 10 messu kirkossa. Kirk-

Siikasalo

Siikalatva

Tyrnävä

Rantsila

Pudasjärvi

OSTETAAN  P U H E L I N O S A K K E I T A
Ostamme käteisellä eri puhelinyhtiöiden osakkeita
(Oulun Puhelin ym.) Maksamme reilun hinnan ja

huolehdimme kauppakirjoista ym. tarvittavista
asiakirjoista. Soita puh. 044 255 7157

Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntakodis-
sa su 4.2. klo 10, Kuk-
kurainen, Holmström, 
Piirainen, Vox Mar-
garita.  Hyvän mielen 
kirkkopyhä. Kirkkokahvit. Yhteis-
vastuukeräyksen aloitus. 
Yhteisvastuukeräys info su 4.2. juma-
lanpalveluksen jälkeen. Keräysteema-
na Turvaa ehjä lapsen mieli.  Tule mu-
kaan toimintaan lasten hyväksi. Sinä 
voit vaikuttaa ja vaikuttamalla auttaa! 
Mukana Leena Pesälä. Keräyslistoja 
jaetaan, arvontaa, (arpajaistavaraa 
otetaan vastaan). 
Sarakylä: Ehtoollisjumalanpalvelus 
kappelissa su 11.2. klo 10, Kukkurai-
nen, Piirainen. Yhteisvastuukeräyksen 
aloitus. Kirkkokahvit.
Pyhäkoulua ei ole su 4.2.  Ystävänpäi-
vän pyhäkoulu su 11.2. klo 13.
Kotipyhäkoulu: Pyhäkoulunopettajat 
voivat tulla pitämään pyhäkoulua myös 
kodeissa. Jos haluat pyhäkoulun kotiisi, 
ota yhteys Sinikka Luokkaseen, p. 040 
571 4629.
Lähetystyö:  Talkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon yläkerrassa ma 
5.2. klo 18.
Kirpputori talkootuvassa  ke 7.2. klo 
10-13.
Diakonia: Ystävänkammari seura-
kuntakodissa ti 6.2. klo 10-12 (ystä-
vänpäiväaskartelua).
Kuulovammaisten kerho seurakun-
takodissa ke 7.2. klo 11.
Nuorisotyö: Rönö pe 2.2. klo 18-22.  
Rippikoululaisilla on mahdollisuus 
saada merkintä rippikoulukorttiin.
Varhaisnuorisotyö: Kerhonohjaajien 
koulutuksen 2. osa Hilturannassa 
2.-4.2.
Perhekerho seurakuntakodissa to 1.2. 
klo 10-13. kerhossa vieraana Riitta-
Liisa Luukkonen klo  10.30-11.15 
kertomassa aiheesta Sylissä,  ja ti 6.2.  
sekä to 8.2. klo 10-13.
Satumuskari seurakuntakodissa ti 6.2. 
klo 16.30-17.15. 
Satumuskari Sarakylän koululla 
torstaisin klo 16-17, lisätietoja Ireneltä, 
p. 040 561 2760.
Kuorot to 8.2:  Lapsikuoro klo 17, 
kirkkokuoro klo 19 ja Sarakylän kap-
pelikuoro klo18.40.
Lauri Mannisen kitarakonsertti seu-
rakuntakodissa su 4.2. klo 15. Ohjelma 
5 e. Kahvit Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi.
Konsertti Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi seurakuntakodissa su 11.2. 
klo 16. Risto Ainali - urut, Eeva Kui-
vamäki - lausuntaa, Merja Pyykkönen 
- viulu. 
Rauhanyhdistykset: Seurat Kurenalan 
ry:llä su 4.2. klo 17, H Saarela, A Mikko-
nen. Sarakylässä raamattuluokka Antti 
Kummalalla pe 2.2. klo 19 ja lauluseurat 
Elsa Puhakalla su 4.2. klo 19.
Haudattu:  Selma Valpuri Huhta  86 v 
ja Mikko Elias Lasanen 50 v.
Vihitty: Kalle Antero Särkelä ja Leena 
Katariina Majava.
Kastettu: Emmi Marjukka Pähtilä, 
Rasmus Arttu Matias Rahkola ja 
Nanna Elina Mirjam Penttilä, Tiina 
Eveliina Laakkonen, Arttu Johannes 
Karppinen.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 
klo 9-14, p. 882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@
evl.fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi. 
Seurakunnan kirkolliset jo maanan-
taisin nettisivuilla: www.pudasjarven-
seurakunta.fi.

To 1.2. klo 13 seura-
kuntakerho Rauhalan 
kerhohuoneella.
Su 4.2. klo 10 sanaju-
malanpalvelus kirkos-
sa, pastori Olavi Palo-
vaara ja Arja Leinonen. 
Kolehti Kristilliselle kasvatustyölle 
Oulun hiippakunnassa. 
Ma 5.2. klo 10-12 perhekerho Pallerot 
Nuppulassa.
Ti 6.2. klo 11 eläkeliitto seurakun-
tatalolla.
Kuorot:  To 1.2. klo 14 Hovin Stellat 
Hovin koululla ja klo 19-20.30 Rantsi-

lan Laulu seurakuntatalolla.  Ke 7.2. klo 
11 veteraanikuoro, klo 15 tyttökuoro 
ja klo 16 poikakuoro seurakuntatalol-
la.  To 8.2. klo 14 Hovin Stellat Hovin 
koululla ja klo 19 Rantsilan Laulu 
seurakuntatalolla. 
Kerhot: Pe 2.2. klo 10-12 Nuppukerho 
5 -vuotiaille Nuppulassa (kokoontuu 
joka toinen perjantai). Ma 5.2. klo 14-
16 Hovin varhaisnuoret (kokoontuu 
joka toinen maanantai). Ti 6.2. klo 
10-11.30 Hovin Nuppukerho 3-5 
vuotiaille, klo 13.15-15 Sipolan var-
haisnuoret ja klo 16-18 tyttökerho 
Nuppulassa. Ke 7.2. klo 10-12 Nuppu-
kerho 3-4 -vuotiaille Nuppulassa ja klo 
14.15-16 Mankilan varhaisnuoret.
Rippikoulu: La 9-11.15 rippikoulua 
Nuppulassa, Hannu Lauriala. Isois-
toiminta alkaa! Haluatko isoseksi 
rippikouluun? Ilmoittaudu Tanjalle, 
p. 044 518 1141 tai 250 175. 
Tulossa: Su 11.2. luottamushenki-
löiden kirkkopyhä. Messu klo 10, 
messun jälkeen kirkkokahvit ja Yh-
teisvastuukeräyksen aloitustilaisuus 
seurakuntatalolla. 
Rauhanyhdistys: Su 4.2. klo 18.30 
leirikeskusilta ry:llä, Risto Launonen. 
Pe 9.2. klo 19 Siikatörmän myyjäiset 
ry:llä. 

Siikajoki
To 1.2. klo 16.15 – 18 
seurakunnan rippi-
koulu seurakuntata-
lolla.
Su 4.2. vietämme yh-
teisvastuukirkkopyhää seurakunta-
talolla alkaen klo 12 jumalanpalveluk-
sella. Huom! kaikki rippikoululaiset, 
myös eri järjestöjen rippikouluihin 
menevät seurakuntatalolle. Yhteisvas-
tuukeräyksen avaus ja yhteisvastuulis-
tojen jako sekä yv-kerääjien siunaus. 
Tilaisuus jatkuu yhteisvastuu kahvi 
-tilaisuudella seurakuntatalolla. 
Ma 5.2. klo 12-17 yhteisvastuukota 
Heikin Hovin pihalla. Myytävänä 
kahvia ja makkaroita. Tuotto yhteis-
vastuun hyväksi.
Ti 6.2. klo 13 virsuhetki Puistolassa.
Ke 7.2. klo 14.15 lapsikuoro seura-
kuntatalolla.
To 8.2. klo 9 – 9.45 yläasteen koulu-
laiskinkerit ja klo 10-10.45 ala-asteen 
koululaiskinkerit sekä klo 12 –13 
EHA:n koululaiskinkerit Komppa-
linnassa. Aiheena Yhteisvastuu 2007 
ja lähetys. Klo 16.15-18 seurakunnan 
rippikoulu seurakuntatalolla sekä 
alkaen klo 16.15 kirkkokuoron har-
joitus Ruukin seurakuntatalolla.
To 8.2. seurakuntatoimisto/palvelu-
piste suljettu henkilöstön koulutuksen 
vuoksi. Palvelupiste avoinna seuraavan 
kerran pe 9.2. klo 10-14.
Su 11.2. klo 11-14 seurakunnan rippi-
koulu ja klo 12 sanajumalanpalvelus 
sekä keskikylän kinkerit seurakun-
tatalolla. Kinkerikahvit. Aiheena YV 
2007 ja lähetys. 
Rauhanyhdistys: To 1.2. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. La 3.2. klo 19.30 
raamattuluokka Timo Jaakolalla. Su 
4.2. klo 13 seurat ry:llä. Ke 7.2. klo 
18.30 ompeluseurat ry:llä. To 8.2. klo 
17.30 päiväkerho ry:llä.
Siikajoen seurakuntatoimisto/palve-
lupiste avoinna torstaisin ja perjantai-
sin klo 10-14. Muina aikoina sopimuk-
sen mukaan. Seurakuntatoimisto, p. 
241 113 ja toimistosihteeri 044 3438 
148. Kiireellisissä tapauksissa voitte 
ottaa yhteyttä toimistosihteeriin yllä 
mainittuihin numeroihin.

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 

Hartaus pe 2.2. klo 
13.30 Kotolassa.
Perhekirkko ja Yh-
teisvastuukeräyksen 
avaus su 4.2. klo 16 
Tyrnävän kirkossa. 
Lapsikuoro. Kolehti 
Yhteysvastuukeräyk-
selle. Messun jälkeen 
iltapala srk-talolla.
Seurakuntakerho ti 
6.2. klo 12.30 Tyrnävän 

srk-talolla.
Murto-Ojakylä-Juurussuon dia-
koniapiiri to 8.2. klo 11.30 Kirsti 
Lautaojalla.
Kuorot: Lapsikuoro to 1.2. klo 16 
Temmeksen srk-talolla, kirkkokuoro 
ke 7.1. klo 19 Tyrnävän srk-talolla.
Temmes: Hartaus to 1.2. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla. Messu 
su 4.2. klo 12 Temmeksen kirkossa, 
Ikonen. Raamattu- ja keskustelupiiri 
su 4.2. klo 14 Temmeksen srk-talolla. 
Hartaus to 8.2. Mäntyrinteellä.
Vuoden 2007 Yhteisvastuukeräyksen 
teema on Ehjä lapsen mieli. Yhteisvas-
tuulistakerääjät kiertävät ovelta ovelle 
kevään aikana. Toivomme myönteistä 
suhtautumista keräykseen. Uudet 
listakerääjät soitelkaa Riitalle, p. 044 
7372 630.
Päiväkerhot 3-5-vuotiaille: Tyrnävän 
srk-talolla ma klo 9-11 ja klo 13-15. Ti 
klo 9-11 ja klo 13-15. Ke klo 9-11 ja klo 
13-15. Temmeksen srk-talolla ke klo 
9-11. Murrossa, os. Kivikausi 2 B 11 
ma klo 13.15-15.15, ti klo 13.15-15.15, 
to 13.15-15.15.
Perhekerhot: ti klo 10-12 Temmeksen 
srk-talolla, ke klo 13-15 Murrossa, Ki-
vikausi 2 B 11, to klo 10-12 Tyrnävän 
srk-talolla.
Varhaisnuoret: Retki ala-asteikäisille 
ja heidän vanhemmilleen la 3.3. Puo-
langan Paljakkaan. Matkan hinta 15 
euroa/hlö. Lisäksi päivälippu 17 euroa 
jos laskettelee. Ilm. 16.2. mennessä 
khranvirastoon, p. 5640 600.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: Pe 2.2. 
klo 19 myyjäiset ry:llä. Su 4.2. klo 16 
opistoseurat ry:llä, Mikko Kinnunen. 
Ma 5.2. klo 19.15 sisarpiiri ry:llä. Mur-
to: Pe 2.2. klo 19 lauluseurat Jarkko 
Korhosella, Vesa Kumpula. Su 4.2. klo 
10 pyhäkoululaisten kirkkopyhä, klo 
16 seurat ry:llä, Pekka Sippola, Antti 
Kemppainen.
Kastettu: Ellen Aurora Karhumaa, 
Luca Patrick Johannes Keränen, Heini 
Tuulia Kärsämä, Noora Emilia Majava, 
Inka Marita Tölli.

Yhteisvastuukeräyksen  
tilinumero Oulussa

574136-2123726
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tillman-Sutela 
valittiin 
johtoon 

muhoksella
Muhoksen seurakunnan kirkko-
valtuustoa johtaa Eila Tillman-
Sutela vuosina 2007-2008. Va-
rapuheenjohtajana toimii Mi-
ka Kalliokoski. 

Kirkkoneuvostoon seuraavaksi 
kaksivuotiskaudeksi valittiin va-
rapuheenjohtajaksi Martti Kivi-
harju (varalle VäinöVäänänen) 
ja jäseniksi Asta Pikkarainen 
(Erkki Lyijynen), Irja Kinnula 
(Anna-Kaisa Happonen), Ter-
hi Putaala (Paula Juka), Juha 
H. Kukkohovi (Marja Heikki-
nen), Anneli Rissanen (Kullervo 
Riekki) ja Mauri Kesti (Anna 
Nilosaari).

Jumalanpalvelus- ja musiik-
kityön johtokunta v. 2007-2010: 
puheenjohtaja Anna-Kaisa Vä-
liaho, Mika Kalliokoski, Marja 
Heikkinen, Valto Savolainen, 
Liisa Piippo, varajäsenet Pekka 
Mattila, Anne Niskanen. 

Kasvatustyön johtokunta: 
puheenjohtaja Juha Piirala,  
Raili Männikkö, Raili Haapasalo, 
Juhani Paakki, Lea Kinnunen, 
Yrjö Louhisalmi, varajäsenet 
Leena Väyrynen, Veikko Vitikka, 
Aino Ervasti. 

Diakoniatyön johtokunta: 
Ismo Antila, Irja Kinnula, Erkki 
Lyijynen, Paula Korva, Irja Lus-
tig, varajäsenet Erkki Uotinen, 
Marjatta Pitkänen. 

Lähetystyön johtokunta: pu-
heenjohtaja Liisa Ruottinen, Sauli 
Laakkonen, Matti Savolainen, 
Anna-Kaisa Happonen, Helena 
Kohtalo-Törmänen, varajäsenet 
Timo Männikkö, Tuula Leino-
nen. 

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

m uhoksen seurakunta on 
tammikuussa aloittanut 
Ensimmäinen lapsi -vie-

railut. Seurakunnan edustaja käy 
kaikissa kodeissa, joihin on syn-
tynyt ensimmäinen lapsi.

Muhoksella perheille ja vanhem-
mille on tarjolla monenlaista toi-
mintaa. Seurakunta kutsuu kaikkia 
jäseniään perhemessuun kahtena 
sunnuntaina alkuvuoden aikana. 
Kynttilänpäivänä 4.2. messu alkaa 
kello 10. Palmusunnuntaina 1.4. 
messu alkaa kello 12.

Perhekerhoja pidetään tiistaisin 
seurakuntatalolla ja Päivärinteen 
seurakuntasalilla kello 9.30-11.30 
sekä torstaisin Laitasaaren ruko-
ushuoneella kello 10-12.

Vanhemmuutta tukeva luento 
järjestetään Koivu ja Tähti -kult-

tuurikeskuksessa tiistaina 6.2. 
kello 18-20. Samuli Koiso-Kant-
tila Väestöliitosta puhuu aiheesta 
Lapsuudesta aikuisuuteen - asiaa 
seksuaaliterveydestä, kasvusta ja 
kehityksestä.

Perheviikkoa vietetään 15.-25. 
helmikuuta. Maaliskuun 21. päivänä 
on vuorossa Naisten messu.

Pääsiäisen alla pidetään Hiljaisen 
viikon iltakirkkoja. Erityisesti lapsia 
kutsutaan heille tarkoitettuun Hil-
jaisen viikon iltakirkkoon torstaina 
5.4. kello 9.30.

Isovanhempien ja lasten päivä-
leiri järjestetään Koortilassa lau-
antaina 5.5.

Vauvakirkko on tiistaina 8.5. kello 
9.30. Sen jälkeen kaikille tarjotaan 
kakkukahvit seurakuntatalolla.

muhos panostaa perheisiin

vauvakirkko on tuttikansan oma 
puolituntinen. Kirkkohetkes-

sä körötellään, leikitään, lauletaan, 
helistellään ja siunataan.

Tilaa on kunniavieraiden lisäksi 
kaikille: vanhemmille, sisaruksille, 
kummeille ja isovanhemmille. 

Vauvakirkolle on suunniteltu ”kaa-
va”, jota voi noudattaa. Vanhemmat 
sisarukset saavat esimerkiksi poimia 
yhteisestä korista ”kirkkokaverin” 
eli nallen tai mollamaijan.

Jumalanpalvelus alkaa vauva-
muskarilaisten kulkueella, minkä 
jälkeen körötellään yhdessä kirk-
koon papinmuorin penkkiin tutun 
leikin tahdissa.

Monta muutakin asiaa on suun-

virtaa 
välillämme

Muhoslaiset ovat tervetulleita Limingan rovasti-
kunnan yhteisille Virtaa välillämme -suhdekurs-
seille maalis-huhtikuussa Tupoksessa ja Kem-
peleessä.

Sähköä ilmassa -parisuhdeilta alkaa Kempeleen 
Kokkokankaalla perjantaina 16.2. kello 19.

Kursseista ja tapahtumista saa lisää tietoa osoit-
teesta www.evl.fi/virtaa

vauvan kanssa kirkkoon
niteltu lasten ehdoilla. Esimerkiksi 
kiitoslaulun aikana kaikki saavat 
heiluttaa helistimiä. Vauvakirkossa 
halutaan olla myös arjen keskel-
lä. Anna-Mari Kaskisen sanoin 
kirkossa voi kaikua laulu ”Välillä 
kun riidellään, joku kovin suut-
tuu. Auta, että sovuksi paha mieli 
muuttuu.”

Yleensä lapset viihtyvät kirkossa. 
Yksi katselee kuvakirjaa ja toinen 
jokeltelee tyytyväisenä

Moni vanhempi miettii, uskal-
taako tulla kirkkoon lasten kanssa. 
Vauvakirkon ajatuksena on, että 
perheet saisivat pyhän kokemuk-
sen, eikä kirkkoon tulemista tar-
vitsisi jännittää.
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sanan aika

Kynttilänpäivän evankeliumiteksti on kerto-

mus siitä, kuinka Joosef ja Maria tuovat pie-

nen lapsensa temppeliin. He halusivat pyhittää 

esikoispoikansa Herralle ja uhrata uhrin, joka 

laissa oli määrätty. Näin he omalta osaltaan 

tahtoivat noudattaa oman uskonsa perinnettä 

ja täyttää Herran tahdon. 

Temppeliin saapui samaan aikaan, Pyhän 

Hengen johdattamana, myös vanha Simeon, 

joka oli hurskas ja jumalaapelkäävä mies. Ju-

mala oli luvannut hänelle, että hän saisi vielä 

ennen kuolemaansa nähdä kansansa Vapahta-

jan. Heti lapsen nähdessään hän tiesi, että tämä 

lapsi oli Jumalan lupaama Vapahtaja. Hän otti 

lapsen käsivarsilleen ja puhkesi ylistämään Ju-

malaa. Nyt hän saisi rauhassa lähteä. Jumalan 

lupaukset olivat hänen osaltaan täyttyneet. 

Vanhan Simeonin ja Jeesus-lapsen kohtaa-

Rakas Jumala. Auta meitä kulkemaan 

joka päivä valossasi ja totuudessa-

si, ettemme eksyisi. Johdata meitä sa-

nallasi aina oikeaan suuntaan koh-

ti sinua ja pelastavaa armoasi. Kiitos, 

että Sinun lupauksesi pysyvät aina ja 

ikuisesti. 

on kynttilänpäivä. Päivän psalmi on Ps. 48: 

11-15. 1. lukukappale Jes. 52: 8-10 ja 2. lu-

kukappale 2. Kor. 3: 18-4: 6. Evankeliumi on 

Luuk. 2: 22-33.

minen oli merkittävä hetki pelastushistoriassa. 

Nimittäin tässä hetkessä vanhan liitto edustaja, 

Simeon, ja uuden liiton perusta, Jeesus, koh-

tasivat toisensa kasvoista kasvoihin. Tämä oli 

Jumalan merkkinä siitä, että Hänen lupauksen-

sa uudesta pelastajasta oli täyttynyt. Maailman 

synnin pimeyteen oli Jeesuksessa syttynyt valo, 

Jumalan kirkkauden säteily.

Meidänkin vanhempamme ovat noudattaneet 

oman uskonsa perinnettä ja Jumalan tahtoa 

tuodessaan meidät kasteelle. Kasteessa meidät 

on liitetty Jumalan perheväkeen ja kaikkien 

Hänen lupaustensa omistamiseen. 

Jokaiselle kastetulle on sytytetty myös oma 

kastekynttilä merkiksi siitä, että Jeesus on 

maailman valo. Kukaan, joka seuraa Häntä 

ei kulje koskaan pimeässä. Sen tähden mekin 

saamme luottaa vanhan Simeonin tapaan Ju-

malan lupauksiin ja kulkea Hänen pelastavas-

sa valossaan.

miiA SePPÄNeN
KAPPALAiNeN

KiimiNKi

Kristus, jumalan 
kirkkauden 
säteily

Keskiaikainen kirkollinen tapa oli, että kynttilänpäi-
vänä vihittiin käyttöön tulevan vuoden aikana kir-
kossa käytettävät kynttilät. Tähän sopii myös pyhän 
raamatullinen aihe, Jeesus-lapsen tuominen temp-
peliin puhdistusmenoja varten. Jeesus oli jo ympä-
rileikattu kahdeksantena päivänä syntymästä.

Marian ja Joosefin temppelikäynnillä oli ainakin 
kaksi motiivia. Toisaalta Marian oli puhdistaudut-
tava neljänkymmenen päivän päästä synnytyksestä. 
Seitsemän synnytyksen jälkeistä päivää hän oli epä-
puhdas ja vielä 33 päivää ”kotiarestissa”, minkä jäl-
keen oli soveliasta käydä uhraamassa ja näin puh-
distautumassa. Rikkaampien juutalaisten piti hank-
kia uhriksi vuoden vanha karitsa. Pariskunnan an-
tamat kaksi metsäkyyhkystä olivat yleinen köyhän 
kansan polttouhri ja syntiuhri. Ne kuvastivat Ma-
rian ja Joosefin sosiaalista asemaa, mutta eivät hen-
gellisessä mielessä olleet sen vähäarvoisempia. 

Suomen luterilaisessa kirkossakin oli yleisenä tapa-
na vielä 1800-luvun lopulla ”kirkottaminen”, jossa 
näkyi kaikuja tästä seremoniasta. Vaikka papit sa-
noutuivat irti kirkottamisen puhdistusseremoni-

allisesta luonteesta, tapa säilyi yllättävän pitkään. 
Monin paikoin kirkottamiseen liittyi rukousten 
ja ”kirkkoon ottamisen” lisäksi äidin antama lah-
ja papille(!)

Jokainen esikoisena syntyvä poikalapsi oli ”pyhi-
tettävä Herralle”. Jeesuksesta käytiin maksamas-
sa tällainen pyhitysraha, jonka tosin olisi voinut 
ottaa vastaan kuka tahansa pappi vaikkapa maa-
seudulla. Jeesus oli kuitenkin vanhempineen läs-
nä tuon ajan uskonnollisessa keskuksessa, Jerusa-
lemin temppelissä.

Simeon on Vanhan ja Uuden testamentin ”yhdys-
henkilö”, joka näkee Jeesuksessa Herran Voidellun. 
Kuninkaat voideltiin öljyllä virkaansa. Simeon puh-
keaa kiitosvirteen. Sitä on sittemmin 400-luvulta 
lähtien käytetty iltajumalanpalveluksissa kiitosru-
kouksena. Sana pelastus korostuu erityisesti kuten 
Marian kiitosvirressäkin. Simeonin arvellaan kuu-
luneen maan hiljaisiin juutalaisiin, joiden keskuu-
dessa Messias-toivo oli erityisen vahva. 

PeKKA tuomiKoSKi
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Lumijoen 
puheenjohtajisto

Lumijoen seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi toi-
mielinten puheenjohtajiksi seuraavat henkilöt:

Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi Paavo 
Sallinen ja varapuheenjohtaja Jorma Koivula, 
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Seppo 
Pietilä, palvelujohtokunnan puheenjohtajaksi 
Jarmo Ketonen ja lähetysjohtokunnan puheen-
johtajaksi Aura Anttila.

Niskasaari jatkaa 
Pudasjärvellä

Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston pu-
heenjohtajana jatkaa Arvo Niskasaari ja varapu-
heenjohtajana Terttu Puurunen. Tuulikki Tihi-
nen valittiin kirkkoneuvoston varapuheenjohta-
jaksi. Hänen varajäsenensä on Sinikka Pietilä.

Kirkkoneuvoston muut jäsenet ja varajäsenet 
kaksivuotiskautena 2007-2008 ovat Virpi Ho-
lappa (Eliisa Ojala), Jouni Piri (Kalle Tihinen), 
Jorma Alatalo (Martti Räisänen), Kerttu Luok-
kanen (Leena Heikkinen), Jukka Lehto (Raimo 
Hirvasniemi), Pekka Majava (Henri Hämäläinen) 
ja Marja-Leena Törrö (Eija Ikonen).

Johtokunnat työskentelevät neljä vuotta 2007-
2010.

Julistustyön johtokunta: Taina Vainio (pj), 
Esko Ahonen, Tuomo Väyrynen, Pirkko Hämä-
läinen ja Raili Uitto, varajäsenet Toni Niemelä, 
Mervi Rautio, Tuomo Pesälä, Martta Vuorma ja 
Tuula Kuukasjärvi.

Kasvatusasiain johtokunta: Heikki Turves 
(pj), Marja Lantto, Mirja Pikkuaho, Tauno Ku-
jala ja Heikki Harju, varalla Janne Moilanen, 
Jaana Rajala, Aira Lauhikari, Vesa Simonen ja 
Hannu Pohjanvesi.

Diakoniatyön johtokunta: Iivari Jurmu (pj), 
Sari Ranua, Vuokko Loukusa, Tuomo Jokikokko, 
Pirkko Raitamaa ja Kerttu Luokkanen, varalla 
Eero Illikainen, Anna Illikainen, Anu Juusola, 
Petri Lasanen ja Leena Rantala.

Lähetystyön johtokunta: Paula Vähäkuopus 
(pj), Terttu Määttä, Fanni Hemmilä, Harri Piip-
ponen ja Heikki Putula, varalla Sirkku Fali, Elvi 
Kipinä, Linnea Manninen, Alpo Laakkonen ja 
Pekka Törrö.

rantsilan 
toimielimet

Rantsilan kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi toi-
mikaudeksi 2007-2008 valittiin Ilkka Lehto ja va-
rapuheenjohtajaksi Tuomo Näsänen.

Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston vara-
puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 
Eeva-Liisa Flinkin ja hänelle henkilökohtaiseksi 
varajäsenekseen Saila Karppisen.

Kirkkoneuvoston jäsenet ja henkilökohtaiset 
varajäsenet seuraavana kaksivuotiskautena ovat 
Raili Kangas (Sinikka Junttila), Matti Hilli (Heikki 
Autio), Jouni Kajula (Jari Oja), Juha Linna (Salme 
Jurmu) ja Johanna Kallio (Eero Leinonen).

Diakoniatyön johtokunnan puheenjohtajaksi 
toimikaudeksi 2007-2010 valittiin Lea Tolonen 
ja jäseniksi Saila Karppinen (Elli Rasi), Pirjo 
Haapala (Jaana Kangas), Eero Rahikainen (El-
li Punkeri), Auvo Mankinen (Kalevi Oja), Ee-
ro Leinonen (Airi Mankinen) ja Anja Lauriala 
(Marja-Liisa Alanko).

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunta: 
puheenjohtaja Eeva Varonen (Johanna Kallio) 
sekä jäsenet Silja Kantola (Anne Haapakoski) ja 
Ilkka Heikkilä (Jukka Ojantakanen).

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta: puheen-
johtaja Riitta Kesälä ja jäsenet Mikko Savolampi 
(Eija Keskitalo), Elina Äijälä (Hannu Porkka), 
Esa Salmela (Ismo Kervinen), Sinikka Mikkola 
(Sisko Pahikka-aho) ja Hannu Alanko (Maaret 
Äijälä).

Lähetystyön johtokunta: puheenjohtaja Kirsti 
Ojantakanen ja jäsenet Sari Kajula (Sari Sudhom), 
Jaana Kangas (Aune Porkka), Ilmari Koskela 
(Leena Haapakoski), Jari Oja (Auvo Mankinen) 
ja Esko Poikola (Heikki Autio).

Kirkon viime 
vuoden toiminta 
on jälleen kerran 
puristettu 
tilastotiedoksi. 
Kun käytössä on 
vain numeroita, 
paljon tärkeää 
jää kertomatta 
seurakuntalaisille.

S eurakunnan työnte-
kijät ovat postittaneet 
tilastonsa Kirkkohalli-

tukseen. Vuosittain lasketta-
vat numerot ja luvut kerto-
vat muun muassa järjestet-
tyjen tilaisuuksien tarkan 
määrän. Myös osanottajien 
lukumäärä kirjataan tarkas-
ti tilastoihin. 

Diakoniatyöntekijät las-
kevat asiakaskontaktinsa ja 
kuinka monessa kodissa he 
ovat vierailleet. Pian Kirk-
kohallituksessa tiedetään, 
kuinka paljon päiväkerhoja 
ja iltapäiväkerhoja seurakun-
nissa on ollut viime vuoden 
aikana ja ennen kaikkea kuinka 
paljon niissä on käynyt lap-
sia. Leirit ja retket on myös 
summattu.

Oulujoen seurakunnan 

lehtori Riitta Kentala pääsee 
omasta mielestään vähällä 
tilastoinnissa. Tilastointi 
on jonkinlainen alkuvuo-
den riesa, mutta ei aiheuta 
hänelle stressiä.

Kentala harmittelee, että 
seurakunnan toimintaa joutuu 
kuvailemaan vain numeroilla. 
Ihmisten kohtaamisesta pitäisi 
puhua muilla tavoilla.

– Numerot eivät kerro, mi-
ten me työntekijät olemme 
hoitaneet tilastoon merkityt 
tilaisuudet. Ne eivät puhu 
ihmisten tyytyväisyydestä tai 
tyytymättömyydestä.

– Tilastoluvuilla ei voi 
myöskään sanoa, miten me 
työntekijät olemme saaneet 
tyydytystä työstämme.

Kaikki tärkeä
ei näy tilastoissa

Oulunsalon kappalainen Ve-
sa Äärelä sanoo, että tilastoi-
hin jää merkitsemättä monia 
sielunhoidollisia kohtaamisia 
”kujilla ja aitovierillä”.

– Kaupan jonossa käytyjä 
keskusteluja papereihin ei voi 
kirjata. Lomakkeisiin ei voi 
myöskään laittaa unettomien 
öiden määriä. Ihmisillä on 
elämässään isoja ongelmia. 
Kaikkea tapahtunutta ei 
voi ottaa kontolleen, mutta 

hymyt ja mielipahat jäävät 
paljastumatta

tahtomattaankin ihmisten 
asioita jää miettimään, ja 
niihin yrittää etsiä ratkaisuja, 
Äärelä sanoo.

Karjasillan diakoniatyön-
tekijä Sirpa Kemppainen 
kuvailee kujien ja aitovieri-
en kohtaamisia isä Camillon 
työksi. Sitä ei voi muuttaa 
tilastotiedoksi.

– Tilastot eivät myöskään 
kysy, kuinka paljon meillä 
menee aikaa tilaisuuksien 
valmisteluihin. Diakonia-
työntekijät ovat usein avus-
tamassa jumalanpalveluk-
sissa. Sitä työtä ei meidän 
lapuissa näy. 

– Myös hymyt, kiitokset 
ja mielipahat jäävät tilas-
toimatta.

Pudasjärven kanttori Juk-
ka Jaakkola toivoo, että 
työntekijä pystyisi tilastoissa 
paremmin kertomaan, mi-
ten hän käyttää työaikansa. 
Tilaisuuksien valmisteluun 
menee paljon aikaa.

– Toivottavasti jotkin toiset 
tilastot kysyvät vuorostaan 
sitä, hän miettii. 

veronmaksajalla on
oikeus tietää

Kirkkohallituksen tilastosih-
teeri Helena Kontio kertoo, 
mihin vuosittain kerättäviä 

tietoja tarvitaan.
– Niiden perusteella pää-

tetään esimerkiksi kirkon 
yhteisöverosta. Ne kertovat 
kirkollisveron maksajille, mi-
ten heidän antamiaan varoja 
käytetään: millaisia palvelu-
ja kirkko tuottaa, miten se 
osallistuu yhteiskunnalliseen 
toimintaan. 

– Tilastot ovat tarpeellisia 
myös seurakuntien oman 
toiminnan ja talouden suun-
nittelussa.

Kontio tietää, että tilas-
topaperit aiheuttavat työtä 
seurakunnissa. Hän arvaa, 
että joidenkin mielestä lii-
ankin paljon.

Kontio ajattelee, ettei Kirk-
kohallitus kysele tilastoilla 
tarpeetonta.

– Me tilastoimme sitä, mitä 
mahdollisimman kattavasti 
seurakunnissa tapahtuu. Ei ole 
mitään järkeä laittaa tilastoihin 
sitä, mitä tapahtuu vaikkapa 
10 seurakunnassa. 

– Koskaan numerot ja luvut 
eivät kerro kaikkea toimin-
nasta, eivätkä ne todellakaan 
puhu kirkon järjestämien 
tapahtumien ja tilaisuuksien 
laadusta ja sisällöstä.

riittA hirvoNeN

Piispa toimittaa pappisvihkimyksen Oulun tuomio-
kirkossa kynttilänpäivänä 4.2. klo 10 alkaen. Pap-
pistutkinnon suorittivat teologian maisterit Meri 
Tirroniemi, Kaija-Liisa Keränen, Sami Puolitai-
val, Jonas Bergenstad ja Seija Helomaa. 

Tuomiokapituli antoi virkamääräyksiä seuraavasti: 
Meri Tirroniemi Kittilän seurakunnan määräaikai-
seksi seurakuntapastoriksi 1.4.–31.12.2007, kuitenkin 
siten, että Tirroniemi aloittaa työsuhteisena pastorina 
jo helmikuun aikana, Kaija-Liisa Keränen Kolarin 
seurakunnan seurakuntapastoriksi 4.2.2007 alkaen 
toistaiseksi, Jonas Bergenstad Kittilän seurakunnan 
seurakuntapastoriksi 4.2.2007 alkaen toistaiseksi, 
Sami Puolitaival Kempeleen seurakunnan seura-
kuntapastoriksi 4.2.2007 alkaen vähintään 31.8.2007 
saakka tai kunnes Kempeleen seurakunnan vaki-
nainen kirkkoherra ottaa viran vastaan sekä Seija 
Helomaa Siikasalon seurakunnan seurakuntapas-
torin viransijaiseksi ajalle 5.2.–31.7.2007.

Pastoraalitutkinnon on suorittanut pastori Ti-
mo Juntunen.

Kelpoisiksi hakijoiksi Oulunsalon seurakunnan 
kanttorin virkaan todettiin kanttorit Marjo Irjala, 
Jari Ketola, Taru Pisto ja Taru Ängeslevä. 

Tuomiokapituli totesi Himangan seurakunnan 
kirkkoherran virkaa hakeneet kappalainen Reino 
Tanjusen ja kappalainen Jorma Puhakan kelpoisiksi 
hakijoiksi ja asetti heidät vaalisijoille seuraavasti: I 
vaalisija  Siikasalon seurakunnan kappalainen Rei-
no Tanjunen ja II vaalisija Raahen seurakunnan 
kappalainen Jorma Puhakka.

Tuomiokapituli antoi pastori Juha Valpulle 
valtakirjan Tuiran seurakunnan 6. kappalaisen 
virkaan.

Tuomiokapituli antoi pastori Hanna-Maija Kar-
jalaiselle virkamääräyksen Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan seurakuntapastorin virkaan (65%) 
ajalla 1.3.2007–31.12.2008 sekä oikeutti hänet sen 
lisäksi toimimaan pappina Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan tehtävissä (35%) samalla ajalla. 

Tuomiokapituli julisti haettavaksi Siikasalon 
seurakunnan Vihannin kappeliseurakunnan kappa-
laisen viran sekä Raahen seurakunnan kappalaisen 
viran 5.3.2007 mennessä. 

Su 4.2. klo 10 pappisvihkimys ja 
messu tuomiokirkosta, toimittaa 
Martti Pennanen, saarnaa Raimo 
Aspfors, papiksivihkiminen piis-
pa Samuel Salmi, avustaa Nii-
lo Pesonen, kanttorina ja kuo-
ronjohtajana Raimo Paaso, Sofia 

Magdalena-yhtye.
Su 4.2. klo 11.25 Lasten radiopyhäkoulussa lastenoh-
jaaja Outi Metsikkö puhuu kynttilänpäivästä.
Toivon iltapäivä ma-pe klo 14-17:
Ke 7.2. klo 15.45 Naisen allakka. Oululainen lastenlää-
käri ja tutkija Marja-Leena Mattila pohtii naisen elämää 
ja maailmanmenoa.
To 8.2. klo 15.45 Kasvun paikka -ohjelmassa aiheena 
Kuinka puhun surusta lapselle. Diakoniatyöntekijä Sirk-
ku Nivalaa haastattelee Marja Blomster.

Su 4.2. klo 9.45 Lasten radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Outi Metsik-
kö puhuu kynttilänpäivästä.
Su 4.2. klo 10 messu Raahen kir-
kosta. Jumalanpalveluksen jälkeen 
Etappi-ohjelman uusinta, aihee-

na Eläkkeellelähdön kynnyksellä. Vieraana Raahen seu-
rakunnan pitkäaikainen kappalainen Pekka Nuutinen. 
Ohjelman toimittaa Risto Parttimaa.
Ma 5.2. klo 17.05 Etappi-ohjelmassa keskustelua ystä-
vyydestä ja luottamuksesta. Marja Blomsterin vieraana 
oululainen seurakuntanuori Otso Parikka.

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

r A D i o - o h j e L m At

viisi uutta pappia

Yhteisvastuukeräys 2007 
alkaa sunnuntaina 4.2.
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Vaihda
takuuikkunat!
MYÖS RAHOITUKSELLA!

puh. 020 7690 114

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
rAuhAN tervehDYKSeN

jAKeLuhÄiriöiStÄ voit SoittAA 
NumerooN 0200 71000 

tAi NetiN KAuttA
WWW.PoSti.Fi/PALAute

Oulun Lähetys-
seurakunta

Sanan, ylistyksen ja rukouk-
sen illat säännöllisesti sun-
nuntaisin klo 16. Myllytullin 
koululla, Kirkkokatu 1. 
Su. 4.2. vierailijoina Jacobus 
ja Clara van den Berg Etelä-
Afrikasta. Tervetuloa!

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

Katso lisää menoja sisäsivujen 
Opiskelijat ja nuoret aikuiset 
kohdasta.

Yhteisvastuukeräyksen  
tilinumero  Oulussa

574136-2123726


