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Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyh-
distyksen pääsihteeri Aimo Hautamäki 
toivoo 60-vuotishaastattelussaan Raahen 
Seudussa 23.1. kirkon ottavan mallia van-
hoillislestadiolaisesta liikkeestä.

– Kirkkoa ohjaa valitettavasti paljolti ylei-
nen mielipide, ei Raamatun sana. Elämme 
synninluvallisuuden maailmassa.

– Vanhoillislestadiolaisuus on kirkon sel-
käranka, kirkko on tuuliajolla.

Sanansaattajassa 18.1. päätoimittaja Hannu 
Kippo kirjoittaa, että lääkäreiden vakau-
muksesta on tullut ongelma.

– Tekniset ja taloudelliset arvot ovat 
maassamme ja länsimaissa yleensäkin kor-
keassa kurssissa. Kaikkea mitataan helposti 
rahalla ja toiminnallisin mittarein. Tällaisen 
maailman työelämän liukuhihnalla olevat 
enemmistöstä, esimerkiksi vakaumuksensa 
mukaan poikkeavat ihmiset pyritään helposti 
heittämään hihnalta pois.

Ei ole vaikeaa nostattaa esimerkiksi lääkä-
reiden keskuuteen uskonnollisen vakaumuk-
sen vastaista henkeä. Ei tarvitse kuin vedota 
potilaan oikeuteen saada ehkäisyneuvontaa 
tai abortti, niin vastakkainasettelu on val-
mis. Lääkäriä, joka kieltäytyy toimenpiteistä 

voidaan pahimmassa tapauksessa syyttää 
virkavelvollisuuden laiminlyönnistä.

Espoon seurakuntasanomien pääkirjoitus 
3/48 arvioi kirkkoherran asemaa seura-
kunnassa.

– Kirkkoherran esimiesasemaa rajoittavat 
useat eri tekijät. Taloudellista päätösvaltaa 
seurakunnassa käyttää verotuksen, kiinteis-
töjen ja virkasuhteiden osalta seurakuntien 
yhteinen kirkkovaltuusto. Kunkin seura-
kunnan sisäisestä varojen käytöstä päättää 
seurakuntaneuvosto. Kirkkoherran todel-
linen valta luottamushenkilöihin nähden 
on vaikutusvaltaa. Omalla persoonalla, 
asiantuntemuksella ja ammattitaidolla on 
kirkkoherran otettava paikkansa seurakun-
tansa hallinnossa, yhteistyössä luottamus-
henkilöiden kanssa.

– Kirkkoherran onnistuminen tehtäväs-
sään ei koskaan riipu yksin hänestä. Hyvä 
seurakunta ansaitsee omalla toiminnallaan 
itselleen hyvän kirkkoherran. Aktiivinen seu-
rakunta tukee kirkkoherraansa, antaa hänelle 
tehtäviä, suuntaviivoja sekä palautetta. Se 
on myönteisessä yhteistyössä valitsemansa 
kirkkoherran kanssa.

k irkon keskeinen tehtävä on 
hengellinen: kertoa pelastuk-
sesta ja armosta.

Hengellisen tehtävän toteuttamisessa 
on kirkollisilla toimituksilla merkittä-
vä asema: kasteella, konfirmaatiolla, 
avioliittoon vihkimisellä ja hautaan 
saattamisella. Yhteiskunnan kannalta ei 
ole yhdentekevää, millaista pelastusta 
sen kansalaisille tarjotaan.

Uskonnon käyttäminen ihmisen 
alistamiseen, hallitsemiseen ja talo-
udelliseen hyväksikäyttöön on tor-
juttava.

Suomen evankelis-luterilainen kirk-
ko on kansankirkko kaikkien ihmisten 
auttamiseksi niissä elämänpiireissä, 
joissa he ovat.

Yksilöllisyyden korostaminen, kulu-
tushysteria ja kilpailutalous heikentävät 
yhteisöllisyyttä. Kirkon tehtävänä on 
luoda yhteydentunnetta yhteiskuntaan 
ja näin vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa. 
Kirkon on oltava entistäkin herkempi 
havaitsemaan epäkohtia ja toimimaan 
niiden poistamisen puolesta.

Moraalin pohjana tulee olla kul-
tainen sääntö, ”Tee toiselle se, minkä 
toivoisit itsellesi tehtävän”.

Jokaisen on kysyttävä itseltään: 
Osaanko asettua toisen asemaan?

Kirkko, kodin ja koulun ohella, 
on ollut merkittävä arvojen ylläpitä-
jä ja kasvattaja yhteiskunnassamme. 

Sen sanoma korostaa solidaarisuut-
ta kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevien kanssa.

Tämä saa ilmentymänsä kirkon 
diakoniatyössä. Kirkon arvojen on 
näyttävä myös kirkon omassa työym-
päristössä. Naispappeuden sallimisen 
ja homoseksuaalien oikeuksien edistä-
misen hyväksi on kirkon etenkin täällä 
pohjoisessa tehtävä vielä paljon työtä 
myös omassa piirissään.

Kirkkojen ja uskonnollisten yhtei-
söjen asemaa järjestettäessä on lähtö-
kohtana oltava uskonnonvapaus. Se 
merkitsee oikeutta sekä harjoittaa että 
olla harjoittamatta uskontoa.

Kansallisella tasolla valtio ja kirkot 
sekä paikallisella tasolla kunnat ja seu-
rakunnat voivat harjoittaa tarpeelliseksi 
katsomaansa yhteistyötä.

Kirkon ja valtion samoin kuin 
kuntien ja seurakuntien taloudelliset 
suhteet tulee järjestää sopimuksin. Se 
tekee mahdolliseksi luopua yhteisö-
jen kirkollisverosta, jos se katsotaan 
tarpeelliseksi.

Tämän päivän ja tulevaisuuden 
politiikkaa ei voida täysin ymmärtää 
eikä maailman tapahtumia jäsentää 
ilman uskontojen tuntemista.

Olemme siirtymässä aikaan, jossa 
uskontoihin perustuvat arvojärjestykset 
ovat usein poliittisen toiminnan pe-
rustana. Se ei saa merkitä kiihkoilua 
eikä uskontojen poliittisen hyväksi-
käytön sallimista.

Uskonnon hajottavat, maailmaa 
jakavat, etnisiä ristiriitoja vahvistavat 
voimat on sidottava. Niiden sijaan on 
vapautettava uskontojen myönteiset, 
ihmisen eheyttä ja yhteyttä, solidaari-
suutta ja luomakunnan eheyttä vah-
vistavat voimat.
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Sivistystä tarvitaan seurakuntapolitiikassa
Kirkkovaltuustot ovat pitäneet näinä päivinä 
järjestäytymiskokouksiaan, joissa valitaan luot-
tamushenkilöitä moniin eri tehtäviin. Noin 12 
000 seurakuntavaaleilla valittua luottamushen-
kilöä osallistuu valintojen tekemiseen.

Osa on saattanut kokea karvaan pettymyk-
sen juuri ensimmäisessä kokouksessa. Ensi-
kertalaiselle voi syntyä tunne, että hän on oi-
kean valitsijan sijasta pelkkä sivustakatsoja. 
Neuvostojen ja toimikuntien jäseniä valittaes-
sa käydään ryhmien välisiä neuvotteluja kulis-
sien takana. Paikkojen jakamisessa käytetään 
kahta perinteistä työkalua: matematiikkaa ja 
kyynärpäätä.

Neuvottelujen tulokset kerrotaan valtuus-
toissa ilmoitusluontoisina asioina. Harvassa ko-
kouksessa päästään edes äänestämällä mittaa-
maan valtuuston jäsenten mielipiteitä.

Joka on päättänyt kovin hurskain aatok-

sin lähteä mukaan seurakunnan päätöksente-
koon, tömähtää pian kovalle maalle.

Tämä johtuu siitä, että seurakuntien luotta-
muselinten luullaan ja toivotaan olevan jonkin-
laista politiikasta vapaata, puhdasta vyöhyket-
tä. Se on harhainen ajatus.

Kun ihmisiä kootaan joukoksi päättäjiä, alka-
vat he erilaisten mielipiteiden mukaan liittou-
tua ryhmiksi. Tällaisessa joukossa ihmiset käyt-
täytyvät sekä yksilöinä että ryhmän jäseninä. 
Sitä kutsutaan politiikaksi ja se on luonnollista 
sekä välttämätöntä.

Seurakunnat eivät ole tällaisen käyttäytymi-
sen ulkopuolella.

Ei ole kielteinen asia, että seurakuntien pää-
töksenteossa on mukana politiikkaa. Eri asia 
on, tehdäänkö seurakunnissa sivistynyttä vai 
sivistymätöntä politiikkaa.

Sivistynyt päätöksenteko tarkoittaa keskus-

telemista, kuuntelemista ja erilaisten mielipi-
teiden huomioimista. Se merkitsee myös hen-
kilökohtaisista eduista luopumista kokonaisuu-
den hyväksi, tasapuolisuutta, asiakysymyksissä 
pitäytymistä, päätösten huolellista perustele-
mista ja eriävien mielipiteiden sallimista.

Jos järjestäytymiskokouksissa ja niitä valmis-
teltaessa tehdään sivistymätöntä politiikkaa, 
lannistetaan sillä heti alussa luottamushenki-
löitä, joilla olisi paljon annettavaa seurakun-
tien hyväksi. Sen johdosta joudutaan seuraa-
vissa seurakuntavaaleissa käyttämään entistä-
kin enemmän rahaa äänestysaktiivisuuden las-
kun estämiseksi.

Suurin vastuu seurakuntapolitiikan tasosta 
on kokeneimmilla ja pitkäaikaisimmilla luot-
tamushenkilöillä, koska he ovat asemansa va-
kiinnuttaneet ja tuntevat päätöksenteon kie-
murat.



3nro 4 • 25.1.2007 •rauhan tervehdys 

Papeista alkaa olla 
Suomessa kova kysyntä. 
Koulutusta on lisätty 
avoimen yliopiston 
tarjontaa ja etäopintoja 
kehittämällä.

o ulussa on mahdollista 
suorittaa Joensuun yli-
opiston vaatimusten mu-
kaisia teologian opinto-

ja. Valtaosa teologian kandidaatin 
tutkinnosta voidaan suorittaa hyö-
dyntämällä Oulun yliopiston, Ou-
lun avoimen yliopiston ja Pohjois-
Pohjanmaan kesäyliopiston opin-
totarjontaa.

Kandidaatin tutkinnon myöntää 
kuitenkin aina Joensuun yliopisto. 
Teologian maisteriksi on mahdol-
lista jatkaa Joensuun yliopiston 
teologisessa tiedekunnassa.

– Teologien työllistymistilanne 
on hyvä. Heitä tarvitaan enemmän 
kuin tällä hetkellä valmistuu. Jo 
lähivuosina tarvitaan 250 uutta 
teologian maisteria, arvioi Kim-
mo Jaatila, Avoin väylä teologiksi 
-selvityksen laatija.

– Avoin koulutusväylä sopii eten-
kin aikuisopiskelijoille, jotka eivät 
voi muuttaa opintojen perässä toi-
selle paikkakunnalle. Merkittävä osa 
teologian kandidaatin opinnoista 
voidaan suorittaa monimuoto-
opiskeluna. Tenttimahdollisuuksia 
ja opiskelun tukipalveluita järjes-
tetään useilla paikkakunnilla, Jaa-
tila kertoo.

Avointa yliopisto-opetusta on 
kehitetty määrätietoisesti opetus-
ministeriön esitysten mukaisesti. 
Tarkoituksena on laajapohjaisem-
pi opiskelijoiden rekrytointi sekä 
joustava vastaaminen alueellisiin 
tarpeisiin.

– Sillä ei ole merkitystä, mitä 
väylää pitkin ammattiin etenee. 
Kirkko kyllä osaa arvostaa työn-
tekijöitä, joilla on monipuolista 
työ- ja elämänkokemusta, Jaatila 
vahvistaa.

pehmeä ala vetää 
puoleensa

Kimmo Jaatilan mukaan kiinnostus 
teologian opiskeluun Joensuun yli-
opistossa on säilynyt tasaisen vah-
vana. Uusi ilmiö on se, että suuri 
osa opiskelijoista on varttuneem-
pia, 40–50-vuotiaita.

– Viimeaikainen trendi on ollut 
se, että entistä useampi opiskelijoista 
on ammatinvaihtajia. Kirkon piiris-
tä tulee kanttoreita, nuorisotyön-
ohjaajia ja diakoniatyöntekijöitä 
opiskelemaan papiksi. Moni tulee 
myös aivan muulta alalta.

– On havaittavissa, että ihmiset 
haluavat vaihtaa pehmeämmäl-
le alalle.

teologeista huutava pula

o ulun tuomiokirkkoseurakunnas-
sa vanhustyön pastorina toimiva 
Jyrki Vaaramo opiskeli papik-

si kypsällä iällä. Kun eläkeikä armei-
jan leivissä alkoi häämöttää kymme-
nen vuotta sitten, Vaaramo alkoi lu-
kea teologiaa tasaiseen tahtiin.

Ensin hän tentti Helsingin yliopiston ja 
sitten Joensuun yliopiston vaatimusten 
mukaisia opintoja Vaasasta, Oulusta ja 
Rovaniemeltä käsin. Käytännön opinnot 
sujuivat Joensuussa puolessa vuodessa. 
Aiemmista tutkinnoista hyväksyttiin 
runsaasti korvaavuuksia.

– Seitsemän vuotta siinä kaiken kaik-
kiaan meni. Opiskelin pari tuntia joka 
ilta lasten mentyä nukkumaan. Päivää-
kään en ollut töistä poissa opintojen 
takia, kertoo Vaaramo.

Moni on kysynyt, kokeeko maallikko-
saarnaajana toiminut Vaaramo olleensa 
väärällä alalla 25 vuotta. Yllättäen Vaa-
ramo sanoo, että upseerin tehtävissä oli 

Hengellisiin sotajoukkoihin 
majurin työn ohessa

monia samoja ihmisläheisiä elementtejä 
kuin papin työssäkin.

– Kutsumukseni on olla lähellä ihmi-
siä ja heidän tukenaan. Varusmiehistä 
moni tuli vaikeista oloista, ja heidän 
kanssaan sai tehdä monenlaista avus-
tustyötä. Periaatteeni oli varusmiesten 
kanssa se, että aina pitää mennä hei-
koimman ehdoilla. Kaveria ei jätetä, 
Vaaramo sanoo.

Sisään ihmisten 
kokemusmaailmaan

Pappina Vaaramo kokee suurta vastuu-
ta tehtävästään evankeliumin välittäjä-
nä. Hän pitää aina saarnatessaan mie-
lessään, että kyseessä saattaa olla jolle-
kin kuulijoista ainutkertainen tilaisuus 
kuulla Jumalan kutsu. Papin tehtävä on 
hänen mielestään tehdä Sana eläväksi 
niin, että se tavoittaa nykyihmisen ko-
kemusmaailman.

Opiskelijoista osalla on alusta 
saakka selkeä kutsumus papin tai 
uskonnonopettajan ammattiin.

Osa taas haluaa selkeyttää kä-
sityksiään hengellisistä asioista ja 
hankkia tutkinnon, joka soveltuu 
moneen. Muun muassa sosiaali- ja 
konsulttialalla monet ovat pohja-
koulutukseltaan teologeja. Viestintä, 
tutkimus, järjestötyö ja kehitysyh-
teistyö työllistävät teologeja.

Valtaosa teologeista toki työllis-
tyy kirkon tehtäviin, jotka ulottuvat 
hallinnollisista viroista monenlai-
seen opetus-, neuvonta- ja sielun-
hoitotyöhön.

Jaatila muistuttaa, että opiske-
lemaan voi tulla monenlaisen va-
kaumuksen pohjalta. Teologikou-
lutus ei ole sidoksissa evankelislu-

– Sanon aina, että sinne Gennesaretin 
järven rannalle ei saa jäädä. Raamatun 
sanoma pitää tuoda tähän päivään.

Kirkkohistorian opinnoista oli val-
tavasti hyötyä sen ymmärtämisessä, 
kuinka kristinoppi on muotoutunut 
aikojen kuluessa, ja kuinka sitä on tul-
kittu erilaisiin tarpeisiin.

Muinaisten kirkkoisien oivallukset 
ovat yhäkin ajankohtaisia. Koska tul-
kintavaihtoehdot ovat monet, papin on 
tärkeää osata perustella kantansa.

– Teologian opinnoissa harjaantui 
siihen, miten tieteellisessä väittelys-
sä perusteellaan asiat. Viime kädessä 
kuitenkin luotan siihen, että Jumala 
itse avaa sanansa Raamattua lukiessa, 
Vaaramo sanoo.

riikka VuoriJÄrVi 

terilaisen kirkon eikä muidenkaan 
yhteisöjen kantoihin.

Tiedeyhteisössä pikemminkin 
pyritään ottamaan etäisyyttä us-
konnollisten yhteisöjen omiin nä-
kemyksiin ja tarkastelemaan niitä 
tieteellisen tutkimuksen valossa.

– Tämä ei tarkoita sitä, että hy-
vää tiedettä olisi sellainen, joka 
pyrkisi määrätietoisesti repimään 
kirkon perinteitä ja Raamattua, 
Jaatila sanoo. 

pohjoisessa pappisvaje
Teologikoulutuksessakin on huo-
mattu, että lähellä olevat opiskelu-
mahdollisuudet lisäävät kiinnostus-
ta alaan. Oulusta avautuvan kou-
lutusväylän toivotaan tuovan hel-

potusta Oulun hiippakunnan  työ-
voimatilanteeseen.

Jo nyt Pohjois-Suomessa on 40 
papin vajaus. Oulun hiippakunnan 
tuomiokapitulin notaarin Outi Uu-
simäen mukaan suurten ikäluokki-
en eläköityminen tulee näkymään 
seurakunnissa dramaattisesti.

– Lähes puolet Oulun hiippa-
kunnan papeista eläköityy vuoteen 
2015 mennessä. Tämä tarkoittaa 
150 avointa papin virkaa. Vuosit-
tain tarvittaisiin 15 uutta pappia 
kompensoimaan työvoiman pois-
tuminen, Uusimäki kertoo.

Uusimäen mukaan monet seu-
rakunnat joutuvat tulemaan toi-
meen pitkiäkin aikoja vajaalla 
työvoimalla.

– Jonotuslistaa töihin haluavista 
teologeista meillä ei ole, vakuuttaa 
Uusimäki.

riikka VuoriJÄrVi

Sotilaspalttoon vaihtaminen 
papin albaan oli Jyrki Vaaramolle 

luonteva valinta. 
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Jumalanpalvelukset oulun kirkoissa

toimipaikatkirkot

Talvi

Kevät

Kesä

Syksy

Joulu

Tuomiokirkko 
Kirkkokatu

Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39

Kastellin kirkko 
Töllintie 38

Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti

Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6

Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3

Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7

Pateniemen kirkko 
Taskisentie

Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2

Heinätorin seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2

Kaakkurin toimintakeskus 
Sarasuontie 5

Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86

Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4

Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1

Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19

Vanha pappila 
Isokatu 17

Vanha pappila, Ylikiiminki
Harjutie 5

Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

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

Tuiran kirkossa: Su 28.1. klo 
10 messu, liturgia Hannu Oja-
lehto, saarna Ari Lukkarinen, 
avustaa Harri Fagerholm, 
kanttoreina Lauri-Kalle Kal-
lunki ja kanttoriharjoittelija 
Markus Kalliokoski. Kolehti 
nimikkolähettityölle Evanke-
liumiyhdistyksen kautta.
Su 28.1. klo 18 messu, toimittaa 
Helena Paalanne, avustaa Riik-
ka Honkavaara, kanttoreina 
Lauri-Kalle Kallunki ja kant-
toriharjoittelija Markus Kallio-
koski. Kolehti ks. P.Tuomas.
Ke 31.1. klo 20 viikkomes-
su, toimittaa Petteri Tuulos, 
kanttorina Heikki Jämsä. Ko-
lehti Suomen Merimieskirkon 
työlle.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
28.1. klo 12 messu, toimittaa 
Nanna Helaakoski, avustaa 
Riitta Louhelainen, kanttorina 
Tommi Hekkala. Kirkkolaula-

Oulun tuomiokirkossa su 28.1. 
klo 10 messu, toimittaa Jyrki 
Vaaramo, avustaa Ari-Pekka 
Metso, kanttorina Raimo Paaso, 
urkurina Maija Tynkkynen. 
Kolehti Euroopan ekumeenisen 
yleiskokouksen tukemiseen 
Kirkkohallituksen kautta.

Kastellin kirkossa su 28.1. klo 
10 messu, toimittaa Olavi Mä-
kelä, avustavat Liisa Karkulehto, 
Kimmo Kieksi ja Katja Ylitalo, 
kanttorina Ilkka Järviö. Rip-
pikoulusunnuntai. Kutsutaan 
mukaan rippikoululaisten ko-
tiväkeä. Kirkkokahvit. Kolehti 
Euroopan kirkkojen kolmas 
ekumeeninen yleiskokous Ro-
maniassa v. 2007, järjestelyjen 
tukemiseen Kirkkohallituksen 
kautta.
Kaukovainion kappelissa su 
28.1. klo 12 messu, toimittaa 
Vesa Pöyhtäri, kanttorina Juha 
Soranta. Rippikoulusunnuntai. 
Kolehti ks. Kastelli.

Oulujoen kirkossa su 28.1. 
klo 10 messu, toimittaa Pentti 
Kortesluoma, saarnaa Pertti 
Lahtinen, kanttorina Annukka 
Palola. Radio Dei.
Ylikiimingin kirkossa su 28.1. 
klo 10 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Hanna-Maija Karja-
lainen, kanttorina Sari Wallin.

Pyhän Andreaan kirkossa su 
28.1. klo 12 messu, toimittaa 
Mirjami Dutton, avustaa Jukka 
Moilanen, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. Rippikoulusun-
nuntai. Kolehti ks. Kastelli.
Maikkulan kappelissa su 28.1. 
klo 12 nuorten sanajumalanpal-
velus, toimittaa Virpi Sillanpää-
Posio, avustavat Esa Nevala ja 
Mari Jääskeläinen, kanttorina 
Riitta Piippo. Rippikoulu-
sunnuntai. Mukana laulu- ja 
soitinryhmä. Kirkkokahvit. 
Kolehti ks. Kastelli.
Kaukovainion kappelissa su 
28.1. klo 18 arabiankielinen 
jumalanpalvelus. 

jat. Kolehti Euroopan kirkkojen 
kolmannen yleiskokouksen 
järjestelyjen tukemiseen Ro-
maniassa.
Pyhän Luukkaan kappelissa: 
Su 28.1. klo 10 messu, toi-
mittaa Stiven Naatus, avustaa 
Riikka Honkavaara, kanttorina 
Jukka Jaakkola. Kolehti ks. P. 
Tuomas.
Su 28.1. klo 16 englanninkieli-
nen jumalanpalvelus, toimittaa 
Pekka Rehumäki, kolehti kan-
sainväliselle työlle.
Rajakylän seurakuntakodissa 
su 28.1. klo 12 sanajumalan-
palvelus, toimittaa Erja Järvi, 
kanttorina Jukka Jaakkola. 
Kolehti ks. P.Tuomas.
Pateniemen kirkossa su 28.1. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Pasi Kurikka, kant-
torina Marjo Irjala. Kolehti ks. 
P.Tuomas.

Hartauselämä
Hiljaisuuden ilta ma 29.1. klo 
19, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Ilta muodostuu psalmivuoro-
luvusta, hiljaisesta rukouksesta 
ja Herran Pyhästä ehtoollisesta. 
Illan jälkeen on mahdollisuus 
jäädä teelle juttelemaan.

oulun tuomioKirKKoseura-
Kunta

Aamupiiri la 27.1. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Raamattupiiri ke 31.1. klo 16, 
Aurinkokoti, Isokatu 93. Vehnä 
ja rikkavilja (Matt. 13:24-30, 
36-43.
Heinätorin miestenpiiri ke 
31.1. klo 18, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 31.1. 
klo 18, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Erkki Jokela.
Raamattupiiri to 1.2. klo 14, 
Keskustan seurakuntatalo. Jee-
suksen maine leviää (Mk. 3).
Tarinatupa ke 31.1. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti.

Karjasillan seuraKunta

Rauhanyhdistyksen raamattu-
luokka pe 26.1. klo 18, Maikku-
lan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 26.1. klo 19, Maik-
kulan kappeli. 
Raamattupiirit:
Ti 30.1. klo 12, Kastellin kirk-
ko. 
Ke 31.1. klo 19, Kaukovainion 
kappeli. Miesten raamattu-
piiri.
To 1.2. klo 18, Kastellin kirk-
ko. 
To 1.2. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
To 1.2. klo 18.30, Pyhän Andre-

aan kirkko.

tuiran seuraKunta

Evankeliumiyhdistyksen päi-
väjuhla su 28.1. klo 11, Tui-
ran kirkko. Mukana Hannu 
Ojalehto, Markku Vieru ja Ari 
Lukkarinen. Lauletaan Siionin 
kannelta. Lopuksi osaston vuo-
sikokous. Tervetuloa!
Siionin virsiseurat su 28.1. 
klo 15, Tuiran kirkko. Lisäksi 
Herättäjä-Yhdistyksen Tuiran 
Paikallisosaston vuosikokous. 
Kaikki joukolla mukaan päät-
tämään, miten jatketaan lähes 
30-vuotiasta perinnettä.
Miestenpiiri ti 30.1. klo 18, 
Tuiran kirkko. Pasi Kurikka 
alustaa.
Rauhanyhdistyksen Kuivas-
järven alueen ompeluseurat 
pe 26.1. klo 17, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Raamattupiirit:
To 1.2. klo 15, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkamari. 
To 1.2. klo 18, Niittyaron ker-
hohuone. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 1.2. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

oulujoen seuraKunta

Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 26.1. klo 17, Sangin-
suun seurakuntakoti.
Miesten raamattupiiri to 1.2. 
klo 19, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

Musiikki ja kulttuuri
oulun tuomioKirKKoseura-
Kunta

Kynttiläkonsertti su 28.1. klo 
15, Keskustan seurakuntatalon 
juhlasali. Aila Knihtilä ja Raimo 

Paaso laulu, Maija Tynkkynen 
virginaali ja piano. Kahvitarjoi-
lu YV-keräyksen hyväksi. Liput 
10 e. Ohjelmassa Buxtehuden 
ja Mendelssohnin musiikkia. 
Järjestää Oulun Zontakerho I ja 
tuomiokirkkoseurakunta.

Karjasillan seuraKunta

Amanin konsertti su 28.1. klo 
16, Maikkulan kappeli. Rum-
mut kumisevat, kansa tanssii 
ja laulaa. Amani on Suomen 
Lähetysseuran työyhteydessä 
toimiva musiikkiryhmä, jonka 
kotipaikkana on Oulu.
Perinteinen Runeberg-mati-
nea ma 5.2. klo 18.30, Kauko-
vainion kappeli. J.L. Runeber-
gin runontaival "Käy riemut 
päivieni kätköpaikkaan". Tie-
dossa runoja, säveliä, sointuja, 
mielikuvia ja kielikuvia. Vapaa-
ehtoinen käsiohjelmamaksu 2 
e Yhteisvastuukeräykseen. Mu-
kana pastori Juha Vähäkangas 
ja kanttori Riitta Piippo.

Diakonia
Miesten talkooryhmä Oulun 
alueella. Ryhmä auttaa tavalli-
sen miehen taidoin kodin pie-
nissä töissä. Tiedustelut Heikki 
Kaikkoselta, p. 040 5025010.
Liikuntavammaisten kerho 
pe 26.1. klo 13–14.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. Mukana 
diakoniatyöntekijät Päivi Moi-
lanen ja Sirpa Kemppainen.
Naisten ilta ma 29.1. klo 18–20, 
Öbergin talo. Yhdessäoloa, 
saunomista ja iltahartaus.

Karjasillan seuraKunta

Diakoniatyön vastaanottojen 
ajanvaraus maanantaisin klo 
9-11, p. 5313219.

Juttutupa ma 29.1. klo 13–15, 
Kastellin kirkko. Päiväkahvit. 
Käydään kevään aikana keskus-
tellen läpi elämänkaarta.
Diakoniapiiri ma 29.1. klo 
12–13.30, Kaukovainion kap-
peli.
Ystävän kammari ti 30.1. 
klo 12–13.30, Kaukovainion 
kappeli. 
Diakoniapiiri ke 31.1. klo 
15–16.15, Maikkulan kappeli. 

tuiran seuraKunta

Työttömien aamukahvit ti 
30.1. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Työttömien ateria ti 30.1. klo 
12, Rajakylän seurakuntakoti. 
Käsityöryhmä ti 30.1. klo 14, 
Rajakylän seurakuntakoti.
Lämmitä lähimmäistä -ilta ti 
30.1. klo 17, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Leikkaamme ma-
tonkuteita, kudomme sukkia, 
lapasia ja peittoja Yv-keräyksen 
hyväksi.
Raamattupiiri to 1.2. klo 18, 
Rajakylän seurakuntakoti. 

oulujoen seuraKunta

Lapinkangas-Sanginsuun 
diakoniapiiri ti 30.1. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Yhteisvastuukeräyksen in-
foilta ke 31.1. klo 17.30, Myl-
lyojan seurakuntatalo. Uudet 
ja vanhat kerääjät tervetuloa! 
Nisukahvit, keräyslippaiden 
ja -listojen jako. KUA:n yh-
dyshenkilön diakonissa Soile 
Pakkasen terveiset Perusta.

Yhteinen seuraKuntapalvelu

KUULOVAMMAISET:
Kuurojen lähetyspiiri ma 29.1. 
klo 17.30, Kuurojen yhdistys, 
Koskitie 19. 

Lasten paikka ma 29.1. klo 
17.30, Kuurojen yhdistys, 
Koskitie 19. 
KEHITYSVAMMAISET:
Varttuneiden kehitysvam-
maisten porinapiiri ti 30.1. 
klo 13.15–14.15, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Kehitysvammaisten keskuste-
lukerho ti 30.1. klo 17–18.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Perheilta ke 31.1. klo 16.30–
19.30, Hietasaaren kaupunki-
leirikeskus. Kehitysvammaisille 
perheineen. Sauna, ruokailu ja 
ohjelmaa. Ruokailu maksulli-
nen, ilmoittaudu p. 3161 340.
NÄKÖVAMMAISET:
Raamattu-ja keskustelupiiri 
to 1.2. klo 13–14.30, Öbergin 
talo. Diakoniakeskuksen ala-
kerran ryhmätilassa.
PÄIHDETYÖ:
Päihdetyön naistenryhmä pe 
26.1. klo 13, Öbergin talo. 
Päihdetyön tavoiteryhmä ma 
29.1. klo 14.30, Öbergin talo. 
Päihdetyön raamattupiiri ti 
30.1. klo 13, Diakoniakeskus. 

lähetys
Lähetyssoppi to 1.2. klo 10–14, 
Keskustan seurakuntatalo, 
alasali. 

oulun tuomioKirKKoseura-
Kunta

Lähetyspiiri ke 31.1. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Herran aterian oikea vietto, 
Matti Häkkinen.

Karjasillan seuraKunta

Kaukovainion lähetyspiiri 
ti 30.1. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. Kanttori Juha Soranta 
laulattaa.

tuiran seuraKunta

Lähetyspiiri ma 29.1. klo 16.30, 
Tuiran kirkko. 

oulujoen seuraKunta

Lähetyslounas su 28.1. klo 
11.30, Myllyojan seurakun-
tatalo. Lounas alkaa messun 
jälkeen noin klo 11.30. Tarjolla 
porokeittoa lisukkeineen sekä 
jälkiruoka. Hinta 6 e/henkilö. 
Kuulemme nimikkolähettien 
terveisiä Papua-Uusi-Guine-
asta.
Lähetys- ja raamattupiirit:
Ma 29.1. klo 18, Myllyojan seu-
rakuntatalo, ystävänkamari.
Ma 29.1. klo 18.30, Hintan seu-
rakuntatalo, väliaikaistila.
Ma 29.1. klo 18.30, Oulujoen 
kirkko, sakasti.
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. Vapaaehtoi-
nen kahvikolehti Vienan-Kar-
jalan työlle.
Ylikiiminki 
Kokoontuminen to 1.2. klo 17 
Ylikiimingin seurakuntatalolle, 
josta lähtö Huonesuon seura-
kuntakodille Vienan-Karjala-
iltaan. Kyytiä tarvitsevat yhteys 
Katiin p. 040 5281813.

lapset ja  
lapsiperheet
oulun tuomioKirKKoseura-
Kunta

Pyhäkoulu su 28.1. klo 12–13, 
Makasiininkadun kerhohuo-
ne. 
Päiväkerho ma 29.1. klo 12–15, 
Heinätorin seurakuntakoti. 
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Ylikiimingin seurakuntatalo, 
Harjutie 5. 
Kirkkokuoro to 1.2. klo 18.30, 
Ylikiimingin seurakuntatalo, 
Harjutie 5.

Muut menot
Sinkkuilta pe 26.1. klo 18.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Kaiken ikäisten aikuisten yksin-
eläjien kohtaamispaikka. Elä-
mää haittaavista peloista alustaa 
työnohjaaja Matti Hökkä.
Puuhakerho ma 29.1. klo 9, 
Intiö, hautausmaan huoltora-
kennus. Tehdään puutöitä.
Kivi- ja tiffany-lasikerho ma 
29.1. klo 18, Kerhohuone. 
Juttutupa ti 30.1. klo 11, Kos-
kelan seurakuntakoti. 
Sururyhmä ke 31.1. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Sururyhmä nuorensa menettä-
neille vanhemmille. Ilmoittau-
tumiset sairaalapastori Hannele 
Lusikalle, p. 040 579 7806.
Kirkkotekstiilipiiri ke 31.1. klo 
18, Kaukovainion kappeli. 
Tuomasmessun suunnittelu 
to 1.2. klo 17, Öbergin talo. 
Messu 17.2. on tekijöidensä 
näköinen. Voit antaa panoksesi 
sen suunnitteluun ja toteutuk-
seen. Tarvitsemme juontajia, 
lukijoita, kolehdinkerääjiä, teen 
keittäjiä, leipojia jne. Yhteys-
henkilönä toimii Ulla Säilä p. 
040 5747129.

nuorisotyönohjaajat Riina 
Moilanen p. 050 4334102, Tuu-
likki Ståhlberg p. 040 5747082 ja 
Anssi Putila p. 050 3408982.

tuiran seuraKunta

Perheleiri 16.–18.2., Rokuan 
leirikeskus. Tervetuloa ulkoile-
maan ja hengähtämään Rokuan 
kauniisiin talvimaisemiin. 
Leirillä mukana pastori Riikka 
Honkavaara sekä lastenohjaajat 
Tiina-Kaisa Tiri ja Satu Peso-
nen. Ilmoittautumiset www.
oulunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri.

kuorot ja  
yhdistykset
Karjasillan seuraKunta

Kastellin kirkkokuoron har-
joitus ma 29.1. klo 18.30, 
Kastellin kirkko. 
Oulun seudun virsikuoron 
harjoitukset ma 29.1. klo 18.30, 
Kaukovainion kappeli. 
TervasCanto kuoron harjoitus 
ti 30.1. klo 17.30, Kaukovainion 
kappeli. 
Karjasillan kirkkokuoron 
harjoitukset ke 31.1. klo 19, 
Kaukovainion kappeli. Terve-
tuloa, myös uudet laulajat!
Pyhän Andreaan lapsikuoron 
harjoitukset to 1.2. klo 16–17, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Maikkulan tenavakuoron 
harjoitukset to 1.2. klo 16.30–
17.15, Maikkulan kappeli. 
Maikkulan lapsikuoron har-
joitukset to 1.2. klo 17.30–
18.15, Maikkulan kappeli. 

tuiran seuraKunta

Naiskuoron harjoitus ma 29.1. 
klo 18.30, Pyhän Tuomaan 
Kirkko.
Pyhän Tuomaan Lapsikuoron 
koelaulu to 1.2. klo 16-17.30, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Vielä 
ehdit kevätkaudelle mukaan 
laulamaan. Kolme ryhmää 5–
16 -vuotiaille. Tiedustelut Anu 
Vuorenmaa p. 044 2825163 ja 
Marjo Irjala p. 040 5747086.

oulujoen seuraKunta

Kirkkokuoroharjoitukset ke 
31.1. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo. 
Ylikiiminki
Lapsikuoro to 1.2. klo 17, 

Perhekerhot:
Ke 31.1. klo 10–11.30, Heinäto-
rin seurakuntatalo. 
To 1.2. klo 10–11.30, Intiön 
seurakuntakoti. 

Karjasillan seuraKunta

Vauvakirkko. ”Körö körö 
kirkkoon” vauvasta vaariin su 
4.2. klo 12, Maikkulan kappeli. 
Vietämme Ohjelmassa vauva-
köröttelyä ja musiikkia. Oma 
helistin ja nalle mukanasi! Mu-
kana Maikkulan tenavakuoro 
ja lapsikuoro. Kirkon jälkeen 
lounas yhteisvastuun hyväksi. 
Lihapullat ja perunamuusi, 
vauvoille myös kasvissosetta. 5 
e / 3 e. Alle 2-v ilmaiseksi.
Lapsiperheretki Kemin lu-
milinnaan ma 5.3. Retkelle 
voivat lähteä myös 10 vuotta 
täyttäneet ilman vanhempia, 
mutta toivomme vanhempien 
runsasta osanottoa. Hinta 
aikuiset 22 e, 4–12-vuotiaat 
15 e ja 0–3-vuotiaat ilmaiseksi 
sylipaikalla bussissa, muuten 
10 e (sis. bussimatka, ruokailu 
ravintola Ankkurissa, pääsy-
maksu). Mukaan mahtuu 45 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ilm. viim. 19.2 p. (08) 3161 
340. Ilmoita myös ruoka-aine 
allergiasi. 
Mummon ja vaarin pysäkki la 
27.1. klo 15, Pyhän Andreaan 
kirkko.
Pyhäkoulu su 28.1. klo 13, Kau-
kovainion kappeli ja Maikkulan 
kappeli.
Pyhäkoulu su 28.1. klo 14, Läm-
sänjärven kaupunkileirikeskus. 
Huom. uusi aika klo 13.
Sarasuontien perhekerho ma 
29.1. klo 10, Kaakkurin toimin-
takeskus. 
Perhekerhot ke 31.1. klo 9.30: 
Maikkulan kappeli, Kastellin 
kirkko ja Kaukovainion kap-
peli. Kaakkurin perhekerho ke 
31.1. klo 10, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Iltapäiväpyhäkoulu to 1.2. klo 
14.30, Pyhän Andreaan kirkko. 
Mukana on iltapäiväkerholaisia, 
tervetulleita ovat myös muut 
7-8-vuotiaat.

tuiran seuraKunta

Pyhäkoulut:
Su 28.1. klo 12, Niittyaro, 
Rajakylän seurakuntakoti ja 
Pateniemen kirkko. 
Su 28.1. klo 15, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Kansainvälinen 
pyhäkoulu. 
Su 28.1. klo 15, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. Huom. uusi 
aika!
Perhekerhot:
Ke 31.1. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti, Kuivasjärven seu-
rakuntakoti, Toppilan monipal-
velukeskus, Pateniemen kirkko, 
Rajakylän seurakuntakoti ja 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
To 1.2. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

oulujoen seuraKunta

Perhekahvila ti 30.1. klo 9.30, 
Talvikankaan monitoimitalo, 
nuorisotila. 
Perhekerhot:
Ke 31.1. klo 9.30, Hintan seu-
rakuntatalo, Heikkilänkankaan 
seurakuntakoti, Myllyojan 
seurakuntatalo, Sanginsuun 
seurakuntakoti, Huonesuon 
seurakuntakoti ja Saarelan 
seurakuntakoti. 
Ylikiiminki 
Perhekerho to 1.2. klo 10, 
Vanha Pappila, Harjutie 5. Yh-
dessäoloa ja kahvittelua

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten vakituisesti ko-
koontuvat kerhot löydät osoit-
teesta www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri. 
Sankarit-suurleirin kokoon-
tuminen to 25.1., Öbergin 
talo. Kansainvälinen telttaleiri 
Partaharjulla 25.-30.7. kutsuu 
sinua yli 10-vuotias. Vielä 
muutama leiripaikka vapaana. 
Hinta 70 e (sis. matkat, ruoka, 
telttamajoitus, ohjelman ja 
vakuutuksen Oulun ev.-lut. 
seurakuntien jäsenille). Lisä-
tietoja maire.kuoppala@evl.fi 
tai 040 5747124.
10+ toimintapäivä la 27.1. 
klo 12–16, Öbergin talo. Tari-
noinnin lumoa ja videoinnin 
viehättävää maailmaa pientä 
välipalaa unohtamatta. Lisäin-
foa maire.kuoppala@evl.fi ja 
sirpa.karjalainen@evl.fi

tuiran seuraKunta

Raamattukerho to 1.2. klo 18, 
Kuivasjärven seurakuntakoti. 

Nuoret
Karjasillan seuraKunta

Nuorten Taivasklubi pe 26.1. 
klo 19–23.30, Kastellin kirkko. 
Cafe Andreas -yökahvila pe 
26.1. klo 20–23.59, Pyhän An-
dreaan kirkko. Sanan äärellä ja 
yhdessäoloa, pelejä ja lauluja. 
Joka perjantai on oma teema, 
jonka ympärille ilta rakentuu. 
Nuorten sanajumalanpalvelus 
rippikoulusunnuntaina 28.1., 
Maikkulan kappeli. Tule mu-
kaan laulamaan, hiljentymään 
ja rukoilemaan. Lauletaan 
nuorten veisuja. Mukana laulu- 
ja soitinryhmä. Jumalanpalve-
luksen jälkeen kirkkokahvit- ja 
mehut. 
Cafe Andreas -nuortenilta 
ti 30.1. klo 18–20.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Nuorten ilta ke 31.1. klo 
18–19.30, Maikkulan kappeli. 
Yhdessäoloa ja purtavaa! Ter-
vetuloa!

tuiran seuraKunta

Nuorten raamattupiiri pe 
26.1. klo 19, Kuivasjärven seu-
rakuntakoti. 
Nuorten ilta la 27.1. klo 18, 
Koskelan seurakuntakoti. Mu-
siikkia, pelejä ja hyvää seuraa. 
Nuorten gospelryhmä ke 31.1. 
klo 18, Tuiran kirkko. Uusia lau-
lajia otetaan mukaan! Lisää tie-
toa ryhmän harjoituksista Kaisu 
Boutellieriltä 040 5104529. 

oulujoen seuraKunta

Nuorten ilta - Pyhän Hengen 
lahjat pe 26.1. klo 18.30, Huo-
nesuon seurakuntakoti. Jeesus 
lupasi lähettää Henkensä ope-
tuslasten tueksi. Tutustumme 
lähemmin, mitä kaikkea Pyhä 
Henki oikein tekee. Aiheeseen 
johdattaa Ilkka Mäkinen.

opiskelijat ja  
nuoret aikuiset
Luottamus-iltatapahtuma 
nuorille aikuisille pe 9.2. klo 
17–20, Oulun yliopisto, Saalas-
tin sali. Musiikkia Mikko Salmi 
Band, puhetta luottamuksesta 
Tommy Hellsten. Tapahtuma 
aloittaa Virtaa välillämme 
-parisuhdeprojektin nuorille 
aikuisille. Luottamus-iltaan voi 
tulla yksin, kaksin tai kavereiden 
kanssa. Vapaa pääsy, tarjoilun 
järjestämisen vuoksi toivo-
taan ennakkoilmoittautumista 
osoitteessa www.oulunseura-
kunnat.fi/virtaa.
Sarastus-kuoro etsii laulajia. 
Tule mukaan opiskelijoiden ja 
nuorten aikuisten gospel-kuo-
roon! Tiedustelut Noora Kataja 
p. 040 741 1331.
OPISKELIJAJÄRJESTÖT:
Körttiopiskelijoiden seurat 
to 25.1. klo 19. Marjaana ja 
Matti Tikanmäellä, Peltolantie 
14 as 12.

Uusheräyksen opiskelijailta 
to 25.1. klo 19, Koulukatu 41. 
Anna Lahtinen: Minä väsyn, 
väsytkö sinä?
OPKOn ilta la 27.1. klo 19, 
Öbergin talo. Synninpaisumus, 
Mailis Janatuinen.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 29.1. klo 
18.30, Lähetyskoti, Torikatu 9 
A 32. Jouko Nieminen: Ristin 
hulluus, Jumalan voima.
Lutukan raamattupiiri ti 
30.1. klo 16, yliopiston Tel-
lus-kirjasto. Luonnontieteen 
opiskelijoille.
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 31.1. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Jarno Nas-
kali: Mitä ajatella abortista?
Rauhan Sanan ilta to 1.2. klo 
19, Koulukatu 10 C. Vesa Pöyh-
täri: kynttilänpäivän Jeesus 
- valon vanhatestamentillinen 
tausta.
 

Seniorit
oulun tuomioKirKKoseura-
Kunta

Toiminta- ja keskustelukerho 
to 25.1. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Hopealanka ma 29.1. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Seurakuntakerho ke 31.1. 
klo 13, Toivoniementie 4. Vie-
railemme Eeva-Liisa Siltalan 
kotona, Mirva Kuikka.
Raksilan kerho to 1.2. klo 13, 
Kajaanintie1. 

Karjasillan seuraKunta

Vanhuslinja ke 31.1. klo 9–11. 
puh. 040 574 7157. Vanhuksille 
suunnattu puhelinpäivystys.
Eläkeläisten kerhot:
Ma 29.1. klo 12.30, Maikkulan 
kappeli.
To 1.2. klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
To 1.2. klo 13, Kastellin kirkko. 
Vieraana lähetyssihteeri Ulla 
Mäkinen kertomassa islami-
laisuudesta.

tuiran seuraKunta

Seurakuntapiiri to 1.2. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko.
Seurakuntakerho to 1.2. klo 14, 
Rajakylän seurakuntakoti. 

oulujoen seuraKunta

Seurakuntapiirit: 
Ma 29.1. klo 10, Hintan väliai-
kaistilat, Hintantie 89. 
Ma 29.1. klo 13, Saarelan Pal-
velukoti. 
Ti 30.1. klo 12, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
To 1.2. klo 12, (Sanginjoen 
seurakuntapiiri) Ollilassa. 
To 1.2. klo 13, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
To 1.2. klo 14, Metsolan Hovi, 
Mäkituvantie 1. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
29.1. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti.
Porinapiiri ma 29.1. klo 11, 
Sanginsuun seurakuntakoti.
Ylikiiminki
Maanantaikuoro ke 31.1. klo 
10, Ylikiimingin seurakunta-
talo, Harjutie 5. 

leirit ja retket
+- 40 = Keskellä elämää 9.–
11.2., Lapiosalmen eräleiri-
keskus. Leiri nelikymppisille 
yksin, kaksin tai lasten kanssa. 
Tarpeen mukaan lapsille jär-
jestetään osaksi aikaa omaa 
ohjelmaa. Tied. ja ilm. Oulun 
hiippakunnan lähetystoimis-
toon p. 535 8522, oulu.sls@
mission.fi. Leirin täysihoito-
hinta on aikuiselta 70-100 e 
majoituksista riippuen.
Nuorten leiri Lortti 3.–6.3., 
Rovaniemi. Tule mukaan ja 
vedä kaverisikin hurrrjaan seik-
kailuun kohti tuntematonta! 
Tähän kaikkeen vaaditaan vain 
15 vuoden ikä ja 80 e rahaa (sis. 
matkat ja majoituksen, vakuu-
tuksen, ruoat ja ohjelma). Ilm. 
viim. 9.2. 3161340. Lisätietoja 

kansainvälisyys
English Service su 28.1. 
klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Ks. tarkemmat 
tiedot kohdasta Jumalan-
pelvelukset.
Arabiankielinen juma-
lanpalvelus su 28.1. klo 18, 
Kaukovainion kappeli.

Karjasilta: Timo Tapani Pyhä-
luoto ja Ulla Johanna Lassila, 
Sami Kalevi Pakanen ja Katja 
Elisabet Säynäjäkoski.
Tuira: Ismo Olli Henrikki Moi-
sio ja Terhi Kirsti Hannele Holo-
painen, Mikko Eemeli Karinsalo 
ja Anni Maarit Sademies, Joni 
Petteri Karppinen ja Sirja Soja 
Sofia Hukkanen.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Nelli Olivia Torvela, Seliina Julia 
Kauppila, Sofia Ella Alisa Koso-
nen, Erik Mikael Peuhkuri.
Karjasilta: Matias Petteri Her-
netkoski, Anna Olga Lydia 
Hiltunen, Elmo Oskari Kor-
kiakoski, Emmi Anni Amanda 
Niskakangas, Atte Tuukka 
Andreas Tuovinen, Eerika Ella 
Ilona Äijälä.
Tuira: Emma Milla Amalia 
Heikkinen, Olli Artturi Moisio, 
Lassi Tapani Määttä, Jenina 
Casandra Naukkarinen, Vieno 
Vanamo Pigg, Eerika Lumia Pi-
rinen, Aleksi Mikael Säilynoja, 
Ella Maria Huttunen.
Oulujoki: Heta Katariina Hon-
kalampi, Vilma Maria Väi-
sänen.

Tuomiokirkko: Tyyne Elina 
Pietilä s. Tenhunen 83 v, Riitta 
Linnea Sauvola s. Kuusisto 
58 v.
Karjasilta: Väinö Oskari Eskola 
83 v, Terttu Anneli Hamari s. 
Alatalo 75 v, Martta Myllymäki 
s. Tapio 94 v.
Tuira: Sulho Henrikki Pirilä 85 
v, Saija Sylvia Oja 72 v, Raimo 
Uolevi Ritokangas 55 v, Jarmo 
Juha Samuli Seppänen 46 v, 
Eino Edvin Puusti 89 v.
Oulujoki: Laina Serafiina On-
tero s. Karjalainen 93 v, Esko 
Henrikki Väyrynen 80 v. Vieno 
Maria Jaakkola s. Ikäläinen 
77 v.

Kalakerho
joka toinen tiistai alkaen 31.1. Lämsänjärven leirikeskuksessa 
(Hiihtomajantie 2) klo 17–20. 

Olethan vähintään 10 vuotta ja olet kiinnostunut kalastuksesta. 
(Nuoremmat vain huoltajan kanssa.) Kerhossa tehdään itse vaappuja 
sekä puuhataan muuta kalastukseen liittyvää. Voi tulla mukaan, 
vaikka ei koko ajaksi ehtisikään. Kerhossa tarjotaan pientä iltapalaa. 
Kerhoon voidaan ottaa 10 kerholaista sekä kaikki innokkaat huoltajat.

Kerho tekee kesän alussa kalaleirin (kolme yötä) sekä mahdollisesti 
pilkkiretken kevättalvella.  Voit ilmoittautua leirille, vaikka et kerhoon 
tulisikaan ja toisinpäin.

Ennakkoilmoittautumiset ja tiedustelut pertti.putila@evl.fi 
tai 040 506 2883. Ilmoittautua voit myös netissä 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri.

Tervetuloa mukaan!
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Su 28.1. klo 10 messu Oulujoen kirkosta, toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, saarnaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Annukka Palola.
Su 28.1. klo 11.25 Lasten radiopyhäkoulussa 
lapsityönohjaaja Päivi Lohilahti-Mällinen pu-
huu aiheesta Jeesus auttaa hädässä.
Toivon iltapäivä ma-pe klo 14-17:

Ke 31.1. klo 15.45 Naisen allakka. Pastori Nanna Helaakosken aja-
tuksia naisen elämästä ja maailmanmenosta.
To 1.2. klo 15.45 Kasvun paikka - opetan kierrätystä lapsille.

Su 28.1. klo 9.45 Lasten radiopyhäkoulussa 
lapsityönohjaaja Päivi Lohilahti-Mällinen pu-
huu aiheesta Jeesus auttaa hädässä.
Su 28.1. klo 10 messu Pattijoen kirkosta. Ju-
malanpalveluksen jälkeen Etappi-ohjelmassa 
hengellisen musiikin toivekonsertti, toimittaa 

Mervi Jutila Alavieskasta.
Ma 29.1. klo 17.05 Etappi-ohjelma, toimittaa Risto Parttimaa Raa-
hesta.

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

r a D i o - o H J e l M at

laulutoive tekstarilla 
tai perinteisesti 
postilaatikkoon

Ylikiimingissä pidettävän Kauneimpien hengellisten laulu-
jen konsertin ohjelma rakennetaan seurakuntalaisten toi-
veiden perusteella

Tipauttamalla mieluisimman hengellisen laulun nimen 
Ylikiimingin seurakuntatalon postilaatikkoon on mukana 
valitsemassa musiikkia sunnuntaina 11.2. klo 13 Ylikiimin-
gin kirkossa järjestettävään konserttiin.

Kauneimpien hengellisten toivelaulujen konsertissa esiin-
tyy ylikiiminkiläisiä yksinlaulajia, kirkkokuoro ja mieskvar-
tetti. Osa lauluista lauletaan yhteislauluina.

Toivomukset esitetään 1.2. mennessä ylikiiminkiläisten 
omalle kanttorille Leo Rahkolle soittamalla tai tekstiviestil-
lä puhelimeen 040 7300 408 tai sähköpostitse osoitteeseen 
leo.rahko@evl.fi. Toiveen voi myös sujauttaa kirjallisena 
Ylikiimingin seurakuntatalon postilaatikkoon.

Musiikkileikkikoulussa 
paikkoja vapaana

Tuiran seurakunnan musiikkileikkikoulussa Trillissä on 
tilaa muutamille perheille. Ryhmät kokoontuvat maanan-
taisin ja tiistaisin Pyhän Tuomaan kirkolla. Lisätietoa asi-
asta antaa musiikkileikkikoulun opettaja Tuija Puurunen, 
p. 050 3576 915.

Mummon ja vaarin pysäkki
Pyhän Andreaan kirkossa kuukauden viimeisinä lauantaina 
klo 15-17. Seuraava pysäkki on lauantaina 27.1.
Eri sukupolvet kohtaavat mummon ja vaarin pysäkillä. Pysä-
killä kerrotaan, millaista elämä oli silloin, kun ei ollut juok-
sevaa vettä, sähköä, televisiota, tietokoneita eikä kännyköitä. 
Jotta voisi ymmärtää nykyaikaa, on hyvä tuntea menneisyyttä. 
Mummon ja vaarin pysäkillä keskustellaan, lauletaan, leiki-
tään ja hiljennytään perinteen siirtämisen merkeissä.
Pysäkille ovat kaikki lapset tervetulleita aikuisen ystävän 
kanssa ikään katsomatta. Pysäkille voi tulla ilman ennakkoil-
moittautumista, silloin kun itselle parhaiten sopii. Lapsi on 
pysäkillä oman aikuisen vastuulla. 
Tapaamisiin, 
Annikki-mummo ja Pekka-vaari

Hiihtolomaleirit

Juuma leirikeskus:
2.-5.3.  7–8 luokkalaisille hiihto/lasketteluleiri, vetäjänä Pertti Putila, p. 040 506 2883  
5.-8.3.   4–6 luokkalaisille  Vetäjinä Anna-Leena Ylänne, p. 040 745 1469, 
 Sanna Heikkinen, p. 040 574 7069, Pekka Jarkko, p. 040 574 7068
8.-11.3.  Vetäjänä Nuorten leiri, 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.-9.3. 1–3  luokkalaisille Vetäjinä: Paula Rosbacka, 
 p. 040 574 7147, Esa Rättyä, p. 040 574 7125
9.-10.3. Perheleiri, vetäjinä: Kaija Siniluoto, p. 040 574 7183,  
 Outi Metsikkö, p. 050 521 3380
7.-9.3 1–3 luokkalaisille Esa Harju p. 040 575 2713 ja   
 Paula Rosbacka p. 040 574 7169
9.-10.3 perheleiri Sari Meriläinen p. 040 558 3294 ja  
 Niilo Pesonen p. 040 574 7083

Ilmoittautumiset Yhteisen seurakuntapalvelun toimistoon 
14.3. mennessä p. 3161 340 (ma-pe klo 9-16). 
Tiedustelut leireistä vetäjiltä.

Lasten päiväkerho   
Karjasillan seurakunnan Kaakkurin alueen päiväkerhoryhmät 
toimivat Pyhän Andreaan kirkolla (Sulkakuja 8) ja Sarasuon 
päiväkodissa (Sarasuontie 5). Kerhoryhmät kokoontuvat 
kahdesti viikossa kaksi tuntia kerrallaan. Mukaan pääsevät 
4–6-vuotiaat lapset (4 vuotta täytettävä viimeistään touko-
kuun loppuun mennessä). Lukukausimaksu on 10 e/lapsi. 
Kerhossa vietetään pieni kerhohartaus, askarrellaan, leikitään, 
lauletaan, jumpataan, soitetaan ja kuunnellaan satuja.
Ryhmissä on tilaa. Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Pyhän Andreaan kirkko / Hanna Partanen ja Päivi Sutinen p. 
5540964. Sarasuon päiväkoti / Riitta Leppäluoto p. 5542212

Pyhäkoulu
Kaakkurin alueen pyhäkoulu 
pidetään arkipyhäkouluna 
Pyhän Andreaan kirkossa 
torstaisin klo 14.30-15. 
Tervetuloa!
Terveisin,
Hanna Partanen

Eroryhmä
Kevään eroryhmä kokoontuu Perheasiain neuvottelu-
keskuksessa 21.2. alkaen. Kokoontumiset keskiviikkoisin 
klo 15–16.30 kymmenen kertaa.
Ryhmässä jaetaan eroon liittyviä kokemuksia samassa 
elämäntilanteessa olevien kanssa ja etsitään voimavaroja 
arkeen. Ilmoittautumiset Perheasiain neuvottelukeskukseen 
29.1.–5.2. puh. (08) 561 8700.

Vireyttä mielelle  
-mielenterveyskuntoutujien leiri

26.–28.2., Rokuan leirikeskus. 
Ilm. viim. 9.2. Mielenvireyden toimistoon, Pakkahuoneenkatu 
12 A, p. 041 548 5177. Hinta 41 e, (sis. majoituksen, ruuan ja 
matkat). Vetäjinä Aija Syväkangas, Raili Toppinen ja 
Irma-Elina Mukari.
Järjestäjinä Mielenvireys ry ja Oulun seurakunnat. 

Haipola puuttui
Rauhan Tervehdyksen viime nu-
merossa lueteltiin Oulun seura-
kuntayhtymän yhteisen kirkko-
neuvoston jäsenet, mutta luettelos-
ta oli unohtunut dir. mus. Pertti 
Haipola. Hänet valittiin yhteisen 
kirkkoneuvoston varapuheenjoh-
tajaksi vuosiksi 2007–2008.

Henkilövaihdoksia
Toimittaja Riitta Hirvonen on siirtynyt vuodeksi Kotimaa-
lehden Oulun aluetoimituksen toimittajaksi.

Hirvosen sijaisena  Rauhan Tervehdyksessä työskente-
lee ensi vuoden helmikuulle saakka toimittaja Satu Krei-
vi-Palosaari.

Sanan ja rukouksen illat 
alkavat Jäälissä

Sunnuntaina 28.1. alkavat kerran kuukaudessa pidettävät 
Sanan ja rukouksen illat Jäälin seurakuntatalossa. Ilta alkaa 
kello 18, ja teemana on Jeesus auttaa hädässä. Puheenvuo-
rojen ja laulujen lisäksi voi jättää esirukouspyyntöjä. Nii-
den mukaan rukoillaan yhdessä.

Illan vieraana on psykiatri, seurakunnan luottamushen-
kilönä aloittanut Ari Kauppila, joka pitää todistuspuheen-
vuoron. Pastori Raimo Salonen pitää hartauden, ja kanttori 
Marja Ainali vastaa musiikista. Illan juontaa lähetyssihteeri 
Helena Ylimaula.

Illan lopuksi on mahdollisuus sielunhoidolliseen kes-
kusteluun tai istahtaa mehulasin ääreen jakamaan illasta 
nousseita ajatuksia tai muuten vain seurustelemaan.
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Vastaus edelliseen
Intiön puolen pyöröportti on palautettu paikoilleen, koska se kuu-
luu porttirakenteeseen. Aikoinaan yhteinen kirkkoneuvosto päätti 
portin asentamisesta, ja porttiin sisältyi pyöröportti. 

Toistuvasti on tullut valituksia pyöräilystä hautausmaalla, ja mm. 
hautausmaakatselmuksessa on kysytty, miksi portti ei ole siinä muo-
dossa kun se on suunniteltu ja päätetty. Hautaustoimesta vastaavana 
virkamiehenä olen asennuttanut pyöröportin takaisin.

On tosiasia, että rollaattorilla siitä ei pääse, toisaalta on selvää, ettei 
porttia ole tarkoitettu pyöräilijöillekään. Se, että siitä hivuttaudutaan 
läpi pyörän kanssa on välinpitämättömyyttä. Suurin osa pyöräilijöistä 
käyttää tätäkin reittiä läpikulkuun. 

Tutkimme, miten kyseiseen porttiin soveltuisi erillinen rollaattori-
aukko, koska rollaattorilla kulkeva henkilö on jalankulkija. Myönnän, 
että oikeus liikkua tulisi olla vastaava kuin jalankulkijalla.  

tuoMo VuoNtiSJÄrVi 
HautauStoiMeN pÄÄllikkö

pyöröportti on 
este rollaattorille 
Haluaisin saada seurakunnalta vastauksen kysymykseeni, 
miksi Intiön puolelta hautausmaalle menevälle kulkutiel-
le on laitettu pyöröportti. Se oli vähän aikaa poissa, mut-
ta nyt se on jälleen siellä.

Me rollaattorilla kulkevat huonojalkaiset emme pääse 
kulkemaan pyöröportista vaan joudumme sen vuoksi 
kiertämään useita satoja metrejä päästäksemme hauta-
usmaalle.

Polkupyörät kyllä menevät portista läpi, ja jalankulkijat 
luonnollisesti. Miksi meidän huonojalkaisten kulkua on 
vaikeutettu? Yritimme erään rouvan kanssa nostaa rollaat-
toriani portin yli, mutta sekään ei onnistunut.

HautauSMaalla 
kÄViJÄ

J arkko Pesonen kaivaa suu-
resta soittimien, vahvistimi-
en ja muiden musiikkiveh-

keiden joukosta esille rummun. Se 
on korkeahko, keskeltä kapeneva 
ja puuhun koverrettu soitin, jon-
ka kalvo on nahkaa.

– Tämä on Länsi-Afrikan yleisin 
soittopeli djembe, hän valistaa.

Djembellä on tärkeä osa Amani-
yhtyeessä, jossa Jarkko soittaa sitä. 
Yleensä esityksessä käytetään neljää 
djembeä, jotka antavat afrikkalaiselle 
musiikille sen syvän, soinnukkaan 
ja kiehtovan rytmin.

Amani on Suomen Lähetysseuran 
yhtye, jonka kotipaikka on Oulun. 
Yhtyeen soittajat ja laulajat esittävät 
musiikkia, joka on suurelta osalta 
lähtöisin Tansaniasta. 

Djembe sai 
koukkuun

Jarkko ja djembe ovat monivuoti-
sia tuttuja. Miehen kädet antavat 
kuin itsestään näytteen rummun 
pehmeästä äänestä.

Jarkko jäi Amanin ja djemben 
koukkuun lukion toisella luokal-
la Kuopiossa kuullessaan yhtyeen 
konsertin ensimmäistä kertaa.

– Pääsin mukaan yhtyeeseen 
ja matkustin Kuopiosta eri paik-
kakunnille soittamaan Amanin 
konserteissa.

Nyt hän asuu Oulussa, opiskelee 
luokanopettajaksi ja on Amanin 
jäsen varmasti pitkälle tulevai-
suuteen.

Amani vetää jostakin syystä 
opettajia. Syksystä 2001 kuorossa 
on laulanut Enontekiöltä kotoisin 
oleva, maahanmuuttajille suomea 
opettava Marjo Kumpulainen. 
Kuoron taiteellinen johtaja Sari 
Aitta taas valmistuu laulunopet-
tajaksi.

ihana
onnen tila

Amanilaiset miettivät, mikä heitä 
tansanialaisissa rytmeissä ja melo-
dioissa viehättää. Etnohenkisyys. 
Riittävä erilaisuus muuhun mu-
siikkiin verrattuna. Soittamisessa 
on tunnetta, ei ainoastaan teke-
misen tekniikkaa.

– Tunnetila! Onnen tila! Sitä on 
afromusiikki, Marjo kiteyttää.

Hän pitää myös tanssista, joka vah-
vistaa sanomaa ja yhdessä laulun 
ja soiton kanssa muodostaa koko-
naisvaltaisen tapahtuman.

Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, 
että afromusiikkia leimaa eläyty-
misen ohella ilo. Se on koko ajan 
olemassa, vaikka laulun sanat oli-
sivat puhtaasti hengelliset. Sari on 
kokenut sen Afrikan-matkallaan. 
Siispä Amanikaan ei laula eikä soita 
ikävällä naamalla.

– Afrikkalaiset iloitsevat uskos-
taan. Heillä ei välttämättä ole mi-
tään muuta, mihin turvata, Jarkko, 
Marjo ja Sari ajattelevat.

amanin musiikki on iloa

Jarkko osaa rumpujen 
ohella soittaa myös 

mbiraa, sormipianoa.

tunnelma
on aito

Amanin jäsenet eivät ole kursseil-
la opiskelleet laulujensa kieltä swa-
hilia, mutta ovat ahkerasti kuun-
nelleet alkuperäisiä nauhoituksia. 
Oikea ääntämys antaa lauluille oi-
kean sävyn.

– Äänenmuodostuksemme ei 
kuulosta afrikkalaiselta vaan länsi-
maiseen korvaan ja tyyliin sopivalta, 
naiset sanovat, mutta saavat aikaan 
aidon afrikkalaisen tunnelman.

Siinä auttavat esimerkiksi sormi-
pianot, joita Amanilla on ainakin 
kahdenlaisia. Toinen on matalan 
laatikon muotoinen, toinen hedel-
mänkuoreen koverrettu puolipallo. 
Kumpaankin on nauloista raken-
neltu koskettimet.

Matka
toiveissa

Amanin historia alkoi 30 vuotta 
sitten Lapiosalmikuorona. Juhla-
vuonna kuoro pitää konsertteja, 
joissa se esittää kavalkadina lau-
luja vuosien varrelta.

– Etsimme myös uusia laulajia, 
lähinnä miehiä. Tilauslistalla on 
myös yksi kitaristi ja yksi basisti.

– Monet jäsenistämme ovat ol-
leet mukana jopa vuosikymmenen, 
mutta joskus tulee aika keskittyä 
vaikkapa perheeseen, amanilaiset 
kertovat.

Konsertein ja uuden, viime ke-
säksi valmistuneen levyn tuotolla 
yhtyeen jäsenet toivovat myös saa-
vansa tukea seuraavaan, neljänteen 
Tansanian-matkaan. Se on suun-
nitelmissa ensi vuodelle.

pirkko paakki

Musiikkiryhmä Amani konsertoi 
Maikkulan kappelissa, Kangas-
kontiontie 9, rippikoulusunnuntai-
na 28.1. klo 16. Iloisenrytmikkään 
konsertin ohjelmassa on itä- ja ete-
läafrikkalaista musiikkia Amanin 
uudelta levyltä sekä edellisiltä jul-
kaisuilta.

Sari, Jarkko ja Marjo innostuvat yhä uudelleen afrikkalaisesta musiikista.
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tarkennuksia 
apokryfi-
kirjoihin

Lukijoiden pyynnöstä tar-
kennamme apokryfikirjo-
joista kertovaa juttua.

Apokryfikirjat ovat kirjoja, 
jotka ovat sisältyneet kaikkiin 
edellisiinkin suomalaisiin raa-
matunkäännöksiin vuodesta 
1642 alkaen.

Sen vuoksi ne on haluttu 
suomentaa uudelleen myös 
uuteen raamatunkäännök-
seen. Vasta 1800-luvulla

– Britannian ja ulkomaiden 
pipliaseura jätti kustantamis-
taan raamatunlaitoksista pois 
apokryfikirjat. Taustalla oli 
sekä taloudellisia intressejä, 
että Raamatun levittämisen 
tehostamista  ja reformoidun 
(kalvinistisen) kirkon nuiva 
suhtautuminen apokryfikir-
joihin, professori Raija Sol-
lamo selvittää.

– Mainitun pipliaseuran 
aloittaman kustannuspo-
liittisen linjan mukaisesti 
apokryfikirjat puuttuvat Suo-
messakin useimmista uusista 
raamattulaitoksista, mutta 
sisältyvät kuvallisiin perhe-
raamattuihin ja vanhempiin 
raamattulaitoksiin.

Apokryfikirjojen kään-
nöstyö aloitettiin Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkol-
liskokouksen toimesta 1999, 
ja sen hyväksymän periaate-
mietinnön mukaisesti.

– Apokryfikomitean suomen-
nokset tarkastaa ja hyväksyy 
kirkolliskokous. Suomennokset 
ovat parhaillaan kirkollisko-
kouksen käsittelyssä. 

tuki 
perloksen 
väelle oli 

Vuoden seura-
kuntateko 

Vuoden seurakuntateko 2006 
-tunnustus on myönnetty Jo-
ensuun seurakuntayhtymälle, 
Kontiolahden seurakunnal-
le, Ylöjärven seurakunnalle ja 
Tampereen seurakuntayhty-
mälle Perlos Oyj:n henkilös-
tön tukemisesta irtisanomis-
tilanteessa.

Palkintolautakunnan mu-
kaan seurakuntien toiminta 
Perloksen Pohjois-Karjalan ja 
Ylöjärven tehdasyksiköiden 
henkilökunnan tukemiseksi on 
erinomainen toimintamalli. 
Siinä on tuettu kaikkia työyh-
teisön jäseniä: irtisanomisu-
han alla olevia ja irtisanottuja 
työntekijöitä, luottamusmie-
hiä sekä johtoa.

Sekä Pohjois-Karjalassa 
että Ylöjärvellä seurakunnan 
työntekijät ovat jalkautuneet 
tehtaalle työntekijöiden pa-
riin. Toiminta on tähdännyt 
ihmisarvon säilyttämiseen 
irtisanomistilanteissa sekä 
kaikkien prosessissa mu-
kana olleiden auttamiseen 
eteenpäin.
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k iimingin seurakunnan nuoriso-
sihteeri Seppo Meriläinen ei pidä 
seksuaalisuuteen liittyvien aihei-
den käsittelyä lainkaan hankalana 

sen enempää isoskoulutuksessa kuin rippi-
koulussakaan.

– Ehkä isoskoulutuksessa voisi olla jokin 
lisärupeama, jossa erityisesti keskityttäisiin 
ihmisenä kasvuun ja siihen liittyen seksuaali-
suuteen. Aihetta kyllä sivutaan monella tavalla, 
vaikkei se varsinainen teema olekaan.

Meriläinen sanoo, että nuori kysyy harvoin, 
mikä kirkon kanta asiaan on. Sen sijaan he 
kysyvät: ”Mitä sä ajattelet tästä?”

– Silloin kerron, mitä itse aiheesta ajatte-
len. Toki kerron myös, että asioista ajatellaan 
monella muullakin tavalla.

Kiimingin seurakunnan rippikouluissa on 
käytetty Kätilöliiton IhmiSeksi-materiaalia, 
joka Meriläisen mukaan on hyvä.

– Hyväksi on havaittu, kun pojat ovat 
saaneet pohtia poikaporukassa näitä asioita. 
Tytöt ovat jutelleet puolestaan keskenään. 
Rippikoulussa lähdemme liikkeelle ystävyy-
destä, seurustelusta, ja lopulta käymme läpi 
avioliiton kysymyksiä.

Meriläinen pitää Nuorten Keskuksen ja 
Aids-tukikeskuksen tuottamaa uutta ma-
teriaalia tervetulleena lisänä.

– Olemme tilanneet sen isosille.
Meriläinen sanoo, että on tärkeää ottaa 

nuorten kanssa esille se asia, että valtaosa ei 
ole oikeasti aloittanut sukupuolielämää.

– Nuorilla tulee monesti vähän isoteltua 
näitä asioita, hän hymyilee.

Häpeilemättä
ja suoraaan

Pudasjärven seurakunnan nuorisotyönte-
kijä Tiina Inkeroinen on tutustunut uu-
teen kirjaan ja pitää sitä hyvänä. Seurakun-
taan on tarkoitus tilata opaskirjasta nuor-
ten käyttöön.

– Tässä puhutaan asioista nuorten kielellä, 
häpeilemättömästi, ja yllättävän suoraan. Se 
on varmasti nuorille mukava yllätys. En usko, 
että käymme kaikkia asioita koulutuksissa 
läpi, mutta tiedoista on hyötyä, kun nuoret 
lukevat kirjaa omin päin.

Inkeroinen sanoo, ettei nuorisotyössä ole 
pitkään aikaa voitu enää pitäytyä pelkästään 
virallisessa kirkon opissa, jonka mukaan 
seksi kuuluu vain avioliittoon.

– Kyllä asioita on käsiteltävä muultakin 
kantilta. Tosiasioita ei voida ohittaa. Toki 
myös kirkon ”virallinen” kanta kerrotaan.

Inkeroinen sanoo, että isoskoulutuksessa 
korostuvat aina luottamus ja vastuu.

ei ristiriidassa kristillisen 
ihmiskäsityksen kanssa

Nuorten Keskuksen hallituksen jäsenen ja 
oululaisen nuorisotyönohjaajan Maire ”Mo-
no” Kuoppalan  mielestä Jumalan silmis-
sä IHME -opas ei ole ristiriidassa kristilli-
sen ihmiskäsityksen kanssa.

Kuoppala on tyytyväinen siihen, että kir-
janen on herättänyt keskustelua.

– Yhden tavoitteen se siis on jo täyttä-
nyt.

Kuoppala huomauttaa, että kirja on syn-
tynyt tarpeeseen.

– Isoset ovat keskustelleet näistä asioista 
ja puhuneet myös rippikoululaisille ilman 
riittäviä faktatietoja. Tämä kirja tarjoaa 
taustatietoa runsaasti.

Kuoppala muistuttaa, että kirjan kirjoit-
tajissa on myös kirkkohallituksen työnte-
kijöitä. 

– Mikä on kirkon kanta näihin asioihin? 
Se on ajankohtainen kysymys ja kaipaa lisää 
keskustelua.

Kuoppalan mielestä asioita teologisoidaan 
nykyään liikaa.

– Tässä kysymyksiä  on lähestytty lääke-

tieteen ja biologian näkökulmasta.
Koska Nuorten Keskuksen yhteistyö-

kumppanina on Aids-tukikseskus, on sek-
suaaliterveydellä huomattavan suuri asema 
kirjassa.

– Jumalan silmissä kaunis -teema herätti 
huomaamaan, kuinka nuorten seksitau-
dit ovat lisääntyneet. Kaikki se tieto, mikä 
varjelee nuorta ja lasta, on myös meidän 
intresseissämme.

Satu kreiVi-paloSaari

S e k S u a a l i S u u D e N  k Ä S i t t e lY  l u o N N o l l i S ta  i S o S k o u l u t u k S e S S a

tosiasioita ei voida ohittaa

Jumalan silmissä iHMe on saanut aikaan jo ihmeellisen kohun. 

kiimingin nuorisotyönohjaaja Seppo 
Meriläinen ei pidä vaikeina nuorten 

kysymyksiä. Seksuaalisuus on maailman 
luonnollisin asia, hän muistuttaa.
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e i ihme, että isosten käyttöön tarkoi-
tettu  seksuaalisuuteen liittyvä opas 

Jumalan silmissä IHME on aiheutta-
nut kohun.

Kirkon virallinen linja ja kentän käytän-
tö näissä kysymyksissä näyttävät olevan 
yllättävän kaukana toisistaan.

Vaikka Nuorten keskuksen materiaali 
ei virallisesti ole kirkon materiaalia, ovat 
NK:n jäseninä  lähes kaikki suomalaiset 
seurakunnat, ja näin ollen järjestön ma-
teriaali käytännössä ymmärretään kirkon 
materiaaliksi.

Ristiriita on olemassa, kun kirkkohal-
litus sanoo, että opaskirja ei ole kirkon 
opin mukainen, ja seurakuntiin opasta 
tilataan innolla.

Kun edessä on nuori kipeine kysymyk-
sineen, on selvää, että piispojen kannan-
otto vuodelta  1984, jonka mukaan sek-
si kuuluu avioliittoon, ei kirkon arkito-
dellisuudessa lämmitä.

Apua on haettu muun muassa Käti-
löliiton materiaalista, jota on pidettykin 
hyvänä. Nyt kirkonväen  yhteistyökump-
paniksi tuli AIDS-tukikeskus.

Jumalan silmissä IHME on kiinnostava 
kirjanen. Syvällistä, kauniisti kerrottua 
tietoa, tärkeitä  kysymyksiä ja hauskoja 
tehtäviä.

”Nuoren seksuaaliset oikeudet” herät-
tää silti kysymyksiäkin.

”Nuorella on oikeus  nauttia omasta 
kehostaan ja seksuaalisuudestaan...”  

kirkon materiaalia?

N uorten Keskuksen pääsihteeri Eija 
Kallinen on yllättynyt kohusta, jon-
ka sai aikaan Aids-tukikeskuksen ja 

Nuorten Keskuksen julkaisema seurakun-
tien isosnuorille tarkoitettu seksuaaliopas 
Jumalan silmissä IHME.

Kirkkohallitus veti tukensa kirjalta viime 
metreillä.

– Ei kirkkohallituksen edes pitänyt olla 
tässä mikään julkaisija, Kallinen huokaa.

Kirkkohallitus oli kirkon tiedotuskeskuk-
sen mukaan mukana kirjan valmistelussa, 
ja päätös tuen vetämisestä tehtiin, kun opas 
oli jo valmis.

– Opas ei ole ihan samassa linjassa kirkon 
oppien kanssa, Kirkon tiedotuskeskuksen 
tiedottaja Mari Malkavaara kertoi.

Mikä on kirkon
oppi?

– Emme käsitelleet asiaa lainkaan oppi-nä-
kökulmasta. Kuinka yksiselitteistä oppia kir-
kolla edes on?, Eija Kallinen kysyy.

– Kirkon piirissä ajatellaan näistä asioista 
hyvin monella tavalla. Tämä kirjanen ei silti 
ole mikään protestiliike.

Opas on tarkoitettu sekä isosille itselleen 
heidän omien elämänkysymysten käsitte-
lyyn sekä isosille apuvälineeksi, kun sek-
suaalisuuteen liittyviä asioita käsitellään 
rippikoulussa. 

– Seksuaalisuus on vain pieni osa kirjassa 
käsiteltävistä aiheista.

Kirjanen kertoo  esimerkiksi, kuinka nuori 
tunnistaa ja suojaa oman ruumiillisuutensa 
rajat ja kuinka seurustelusuhteen voi lopet-
taa reilusti.

Sukupuolitaudit
riesana

Oppaassa on runsaasti neuvoja, kuinka suo-
jautua sukupuolitaudeilta.

– Nuorten seksitautien määrä on kasvanut 
räjähdysmäisesti. Kaikkien muiden tautien, 
paitsi AIDS:n, määrä on kasvanut. Klamydian 
määrä on jopa kaksinkertaistunut. 

Kallinen pitää tärkeänä, että seksuaali-

N u o r t e N  k e S k u k S e N  p Ä Ä S i H t e e r i   H Ä M M Ä S t Y i  k o H u a

isosten oppaan lähtökohta 
on laajempi kuin seksi

Ruumiin kieli on ihmisen ensimmäi-
nen äidinkieli. Ihminen jähmettyy 
paikoilleen, kun toinen koskettaa 
epämiellyttävästi.  Vatsaa kourai-
see, kun ihastuneena kohtaa toisen 
katseen. Pala nousee kurkkuun, kun 
pahoittaa mielensä. Näin ruumis 
kertoo välittömästi, mitä ihmisessä 
tapahtuu.

Itsensä hyväily ei ole haitallista: siitä 
ei voi tulla raskaaksi eikä saada tau-
teja, se ei myöskään aiheuta lapsetto-
muutta. Itsetyydytys voi olla liiallis-
ta, jos se muuttuu pakonomaiseksi, 
häiritsee arkielämää tai aiheuttaa 
hiertymiä.

Kondomi on loistava ehkäisyväline, 
mutta se saattaa joskus rikkoutua. 
Kynnet ja korut voivat rikkoa kon-
domin, ja esimerkiksi väärä säilytys-
tapa auringossa tai pakkasessa voi 
haurastuttaa kumia.

Useat, myös seksuaalisuuteen liittyvät 
kysymykset jakavat kirkon työntekijöi-
den ja seurakuntalaisten mielipiteitä. 
Seurakunnan työntekijät tulkitsevat 
Raamattua eri tavoin.

Kirkon virallinen kanta esiaviollisiin 
sukupuolisuhteisiin löytyy piispojen 
kannanotosta Kasvamaan yhdessä. 
Piispojen mukaan ”sukupuolista 
yhdyselämää ei pidä aloittaa  ennen 
kuin molemmat ovat valmiit elin-
ikäiseen kumppanuuteen toistensa 
kanssa. Tämä on yksi niistä syistä, 
joiden perusteella kristillinen kirkko 
on korostanut, että  sukupuolinen 
yhteiselämä kuuluu avioliittoon.”

Tekstit kirjasesta Jumalan silmissä 
IHME. Puhetta seksuaalisuudesta, 
ruumiillisuudesta ja sukupuolisuudes-
ta.  (Eija Järviö, Arja Kinnula, Kari 
Lankinen ja Maija Sarajärvi)

terveyteen liittyvät kysymykset tuodaan 
turvallisesti käsiteltäviksi myös kirkon nuo-
risotyön piiriin.

– On varmasti seurakuntia, jotka eivät halua 
tilata opasta, eikä tätä toimiteta seurakuntiin 
kuin tilaamalla. Työtekijöiden täytyy miettiä 
tykönään kirjasen käyttöarvoa.

Kaikki evankelis-luterilaiset seurakunnat 

Omassa nuoruudessani  ymmärsin sa-
nan ”oikeus”  mielelläni vähintäänkin 
velvollisuudeksi, jos en suorastaan käs-
kyksi...

Mieleen nouseekin, voiko liian var-
hainen seikkaperäinen  valistus tuoda 
nuorelle tunteen, että oikeasti seksuaa-
lielämä pitäisi jo aloittaa?

Voi käydä, kuten silloin, kun 11-vuo-
tias poika toi kotiinsa lapun, jossa piti  
luvata, että  ”en käytä päihteitä tule-
valla seurakuntaretkellä.”, ja huudahti 
ovella: - Äiti, kuuluuko  tämänikäisen 
jo ryypätä?

Kirkko ei ole seksuaalikielteinen, jos se 
sanoo yläasteikäisille nuorille suoraan: 
Älkää aloittako vielä! Se helmi löytyy, 
kun aika on.

Jumalan silmissä IHME-oppaassa muis-
tutetaan, kuinka Raamatun aikana nuoret 
tytöt naitettiin jo murrosiässä.

Samaan ongelmaan ajaudutaan, jos 
seksielämän aloittaminen yläasteiässä 
tuntuu nykyisessä seksikylläisessä ilma-
piirissä jopa velvollisuudelta  katu-us-
kottavuuden säilyttämiseksi.

Ehkä asia ei ole niin suuri ongelma 
kirkon kentällä, missä tärkein tuki ja 
opas nuorelle on ollut aina lämmin, 
huumorintajuinen, tervejärkinen, suu-
risydäminen ja ennen kaikkea aikuinen 
kristitty nuoriso-ohjaaja.

Satu kreiVi-paloSaari 

”ensimmäinen 
äidinkieli”

voivat tilata kirjaa ilmaiseksi isosilleen. Jo 
kirkon  kasvatustyön päivillä kirjasta tilat-
tiin 6000 kappaletta.

– Pyhä Henki ja seksi ovat isoskoulutuk-
sessa vähiten käsiteltyjä asioita. Nuoret pu-
huvat ja pohtivat seksuaalisuuteen liittyviä 
asioita joka tapauksessa.

 
Satu kreiVi-paloSaari
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kodissa.
Yhteisvastuukeräys alkaa jälleen 
su 4.2. jatkuen huhtikuun loppuun. 
Lipaskerääjät kiertävät kodeissa helmi-
kuun aikana. Tämän vuoden teemana 
on Ehjä lapsen mieli. Keräyksellä 
tuetaan perheitä Suomessa ja Perussa, 
joissa on mielenterveysongelmia. Ter-
vetuloa info-tilaisuuteen kirkonkylän 
seurakuntakotiin to 1.2. klo 17.30. 
Aloitamme kahvitarjoilulla. Illassa 
mukana psykologi Hannele Heikka 
Kempeleen mielenterveysneuvolasta ja 
diakonissa Soile Pakkanen kertoo Pe-
run opintomatkastaan. Tilaisuudessa 
jaetaan keräyslippaita.
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.
Kirpputori Ilonpisara avoinna ti ja to 
klo 14-17, la klo 10-13.
Kevään sururyhmä alkaa to 1.2. klo 18 
Kirkonkylän seurakuntakodissa. Ryh-
mä kokoontuu neljä kertaa. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset Jaakko Tuisku, p. 
040 770 3819 tai Soile Pakkanen, p. 
040 779 0367.
Varhaisnuoret: Kokkokankaan seu-
rakuntakeskus: maanantaisin klo 
17.30-18.30 Toimintakerho 7-10 
-vuotiaille tytöille ja pojille, tiistaisin 
klo 16.30-17.30 Sekakerho 9-12 -vuo-
tiaille, keskiviikkoisin klo 17.30-18.30 
Toimintakerho 8-11 -vuotiaille tytöille, 
torstaisin klo 18-19 Kansainvälisyys-
kerho 7-12 -vuotiaille, perjantaisin 
klo 16-17.30 Koirakerho 9-13 -vuo-
tiaille. Vanha pappila: tiistaisin klo 
17-18 Monitoimikerho 8-11 -vuotiaille 
pojille ja tytöille, keskiviikkoisin klo 
16.30-18 sekakerho 10-12 -vuotiaille. 
Keskustan seurakuntatalo: maanan-
taisin klo 18-19.30 Monitoimikerho 
3-6 -luokkalaisille tytöille ja pojille. 
Nuoret: Nuorten messu to 25.1. klo 
19 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Yöpappila pe 26.1. klo 20-24 Vanhassa 
pappilassa. Nuorten lähetystiimi ke 
31.1. 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: Rippikoulurata la 27.1. 
Kirkonkylän seurakuntakodissa; 
päivärippikoulu, YK1, YK2, YK3 ja 
YK4 klo 10-12 ja kotiseurakunnan 
ulkopuolelle rippikoulun käyvät, 
YK5, YK6 ja YK7 klo 12-14. Kotiseu-
rakunnan ulkopuolella rippikoulun 
käyvät; Nuorten ilta to 25.1. klo 
18 Pappilassa. YK1; Nuorten ilta to 
1.2. klo 18 Pappilassa ja muut kaksi 
käyntiä helmikuun aikana torstaisin 
klo 19. YK2; Nuorten ilta to 8.2. klo 
18 Pappilassa, muut kaksi käyntiä 
helmikuun aikana. YK3; Nuorten ilta 
to 15.2. klo 18 Pappilassa, muut kaksi 
käyntiä helmikuun aikana. 
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, Nor-
deapankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10-12. 
Perhelentopallo lauantaisin klo 9-11 
kirkonkylän koululla.
Kempeleen rauhanyhdistys: Pe 26.1. 
klo 18  raamattuluokka nuorempien 
ryhmä Olavi Hyryllä, Peltomiehentie 
36, vanhempien ryhmä Timo Ojalalla, 
Peltomiehentie 40. Su 28.1. klo 12 py-
häkoulut,  Kokkokankaalla , Tiirolalla, 
Porttikellonkuja 2,  Keskusta-Ollila, 
Tolosella, Teppolantie 212, klo 16 
seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe 26.1. klo 
19 lauluseurat ry:llä, Kari Ahola. Su 
28.1. klo 16 seurat ry:llä, Jukka Kol-
monen, Hannu Tuohimaa.
Kastetut: Emmi Henrietta Huhtanen, 
Joel Antti Matias Heinonen, Severi 
Tapani Tervo, Nelli Maria Fanniina 
Tervonen.
Vihitty: Joni Johannes Ahonen ja Aija 
Marjatta Hyhkö.
Kuollut: Kauko Mikael Rahikkala 56 
v., Paavo Elias Henrikki Kallio 76 v., 
Väinö Antero Männikkö 53  v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

25.1.–1.2.2007 seurakuntaviikko

Hailuoto

Kempele

Haukipudas

Liminka

Kiiminki

To 25.1. klo 14.30 
Saarenkartanon har-
taus.
To 25.1. klo 18.30 
kirkkokuoro.
Su 28.1. klo 10 sanaju-
malanpalvelus, Minna Salmi.
Ma 29.1. klo 13 päiväpiiri Saaren-
kartanossa.
Ti 30.1. klo 9.30 perhekerho Kirkon-
mäellä (uusi aika ja paikka!).
Ti 30.1. klo 11 Eläkeliitto.
Ke 31.1. klo 9.30 päiväkerho.
Ke 31.1. klo 14 Kartanossa kajahtaa, 
Alpo ja Arvi.
Ke 31.1. klo 14.45 Saaren Sirkut.
To 1.2. klo 18.30 kirkkokuoro.

Messu kirkossa su 
28.1. klo 10, liturgia 
Nevala, saarna Hei-
nonen, kanttorina 
Pohjola. Konfirmoi-
tavana syyslomarip-
pileiriryhmä.
Sanajumalanpalvelus Kellon srk-
kodissa su 28.1. klo 18, liturgia Maria 
Vähäkangas, saarna Ari Huotari, 
kanttorina Minna Pohjola, Trio Ma-
likat. Jumalanpalveluksen jälkeen Ari 
Huotari ja Anne Haapalainen kertovat 
työstä Vienan Karjalassa. Kahvitarjoilu 
klo 17.30 alkaen.
Seurakuntakerho srk-keskuksen mo-
nitoimisalissa tänään to 25.1. klo 13, 
Jokivarren vanhustentalolla ma 29.1. 
klo 13 sekä Kellon srk-kodissa ke 31.1. 
klo 13. Mikäli tarvitset kuljetuksen ker-
hoon, ota yhteyttä diakoniatoimistoon 
ajanvarausvastaanotolle perjantaisin 
klo 9-11, p. 5472 636.
Musiikki: Seurakunnan lapsikuoron 
harjoitukset srk-keskuksessa tänään to 
25.1. klo 17. Kuoro on tarkoitettu 7-
13  -vuotiaille tytöille ja pojille. Uusia 
laulajia otetaan. Kuoroa johtaa kanttori 
Minna Pohjola, p. 040 5818 974. Kirk-
kokuoro Haukiputaan Laulun harjoi-
tukset srk-keskuksessa tänään to 25.1. 
klo 18.30. Kuorosta kiinnostunut, ota 
yhteyttä kanttori Hannu Niemelään, p. 
040 5471 660, e-mail: hannu.niemela@
evl.fi. Eläkeläisten musiikkipiiri srk-
keskuksen monitoimisalissa to 1.2. klo 
13. Kaikki laulun ja muun musiikin 
ystävät tervetuloa!
Haukiputaan projektikuoron en-
simmäinen kokoontuminen Kellon 
srk-kodissa ke 31.1. klo 19. Kuoroon 
otetaan uusia laulajia koelaulun kaut-
ta, erityisesti mieslaulajia tarvitaan. 
Kuorosta kiinnostunut, ota pikaisesti 
yhteyttä Hannu Niemelään, p. 040 5471 
660, e-mail: hannu.niemela@evl.fi.  
Lähetyspiiri pienryhmätilassa (srk-
keskuksen takana, Kirkkotie 10 E) ti 
30.1. klo 13.
Juttukahvila Martinniemen srk-ko-
dissa to 1.2. klo 13-14.30. Juttukah-
vilassa on alussa hartaushetki, jonka 
jälkeen kahvit ja vapaata keskustelua. 
Mikäli tarvitset kuljetuksen kerhoon, 
ota yhteyttä diakoniatoimistoon ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, p. 5472 636.
Virtaa välillämme -suhdekurssi 
nuorille aikuisille alkaa keväällä 
2007. Ilmoittautuminen Maria Vähä-
kankaalle, p. 040 5633 366 helmikuun 
loppuun mennessä. Ensimmäinen 
kokoontuminen Wirkkulassa la 31.3. 
klo 9-16.
Haukiputaan seurakunnan uudiste-
tut kotisivut internetissä osoitteessa 
www.haukiputaanseurakunta.fi.
Perhekerhot: Vakkurilassa tiistaisin 
klo 9.30-11, Kellon srk-kodissa tors-
taisin klo 9.30-11 ja klo 12-13.30, 
Jokelan vanhalla koululla torstaisin klo 
10-11.30 ja Martinniemen srk-kodissa 
perjantaisin klo 9.30-11.
Varhaisnuorten kerhot jatkuvat vii-
kosta 2 alkaen.
Varhaisnuoet: 6-luokkalaisten avoi-
met ovet: Kellon srk-kodissa ke klo 
15-17, kirkonkylällä, Vakkurilassa 
(vanha srk-koti) to klo 15-17 sekä 
Martinniemen srk-kodissa to klo 15-17 

ja Aseman nuokkarilla (entinen eskari) 
to klo 15-17.
Nuoret: Avoimet ovet Kellon srk-
kodissa ke klo 18-20, Vakkurilassa to 
klo 18-20, Martinniemen srk-kodissa 
to klo 18-20 ja Aseman nuokkarilla 
(entinen eskari) to klo 18-20. 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 24.2. 
Ilmoittautuminen alkaa 9.2. Tarjalle, p. 
040 824 5861, tarja.kainulainen@evl.fi.  
Matka ja liput konserttiin 15 e.
Rauhanyhdistys: raamattuluokka 
Jorma Paasolla pe 26.1. klo 18.30, 
pyhäkoulu su 28.1. klo 12, läntinen 
Kalervo Tirillä, itäinen Jorma Paasol-
la, pohjoinen Jyrki  Lukalla, seurat 
srk-keskuksessa su 28.1. klo 18, Simo 
Kinnunen, Juhani Kinnunen, ompe-
luseurat Martinniemen srk-kodissa 
ke 31.1. klo 18.30, Jokikylä: raamat-
tuluokka isoille ja pienille ry:llä pe 
26.1. klo 17, ompeluseurat Elina ja 
Asko Viljamaalla pe 26.1. klo 18.30, 
rippikoulun käyneiden nuorten ilta 
ry:llä la 27.1. klo 18.30, pyhäkoulut 
su 28.1. klo 12: Asemakylä etel. Risto 
Salin, Asemakylä pohj. Jarno Vänttilä, 
keskikylä Pasi Mertaniemi, Taipaleen-
kylä Juha Holma, Vänttilänperä Reima 
Niemelä, päiväkerho-ohjaajien ko-
kous ry:llä ma 29.1. klo 19, päiväkerhot 
ry:llä to 25.1. ja ke 30.1. klo 17.30-19, 
Kello: sisarilta ry:llä tänään to 25.1. 
klo 18.30, Riitta Luukkanen alustaa 
aiheesta elämän ilo, ompeluseurat ry:
llä pe 26.1. klo 18.30, pyhäkoulu su 
28.1. Orava-Takkuranta Pekka Siiralla, 
Takkurannantie 199, ja Hietalanmä-
ki-Kiviniemi Pertti Kurtilla, Perhotie 
15, seurat ry:llä su 28.1. klo 17, Arvo 
Niskasaari, Perttu Kyllönen.
Kuollut: Tarja Kaarina Välilaakso 83 
v., Juha Kalervo Örn 49 v.
Kastettu: Saara Loviisa Hiltunen, Juho 
Lauri Ilmari Rousu, Joonatan Samu 
Petteri Nikula, Atte Matias Liikanen, 
Silja Johanna Tervonen, Samuel Lauri 
Fritsch.

Messu su 28.1. klo 10 
kirkossa. Toim. Liika-
nen, avust. Juntunen, 
kantt. Savolainen. Ko-
lehti Kirkkohallituk-
selle v. 2007 ekumee-
nisen yleiskokouksen 
järjestelyjen tukemiseen Romaniassa.
Varhaisnuorten kuorojen harjoituk-
set Kirkonkylän seurakuntakodissa 
to 25.1. klo 16.30-17.30 ja pe 26.1. 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa 
klo 15-16. 
Nuortenaikuistenkuoro aloittaa pe 
26.1. klo 18 kirkonkylän seurakun-
takodissa. 
Lähetysilta ma 29.1. klo 18 kirkon-
kylän srk-talolla. Matkakertomus 
pyhiinvaelluksesta Santiago de Com-
postelaan.
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 31.1. 
klo 12 Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa. Seurakuntapiiri to 1.2. 
klo 13 kirkonkylän seurakuntakes-
kuksessa.
Kirkkokuoron harjoitukset  ke 31.1. 
klo 18 kirkonkylän seurakuntako-
dissa.
Varttuneiden harjoitukset to 1.2. 
klo 14.30 kirkonkylän seurakunta-

Hartaus to 25.1. klo 
14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Kuorot: To 25.1. Täh-
det klo 16 ja kirkko-
laulajat klo 18 srk-
talolla.
Sanajumalanpalvelus su 28.1. klo 10 
Saarna ja liturgia Kimmo Helomaa, 
kanttorina Jaana Pietiläinen. Virret: 
307:1-4, 276, 482, 179:1-, 342. Ko-
lehti, Euroopan kirkkojen kolmas 
ekumeeninen yleiskokous Romaniassa 
v. 2007, järjestelyjen tukemiseen Kirk-
kohallituksen kautta.
Ylistysilta su 28.1. klo 17 srk-talolla. 
Mukana pastori Kimmo Helomaa. Ai-
heena Raamatun kanssa kasvu. Lapsille 
pyhäkoulu. Vietämme valtakunnallista 
Rakas Raamattu-teemavuotta.
Ystävärengas ma 29.1. klo 12 seura-
kuntatalolla.
Seurakunnan kerho ma 29.1. klo 13 
Niittypirtin palvelutalossa. Mukana 
Sinikka.
Diakoniajohtokunnan kokous ma 
29.1. klo 18.30 diakoniatoimistossa.
Lähetyksen ystävärengas kokoontuu 
ma 29.1. klo 19 lähetysvintillä.
Päiväkahvit mielenterveyskuntou-
tujille ti 30.1. klo 12  seurakuntatalon 
pihapiirissä/vintillä. Mukana esh-dia-
konissa  Sinikka Ilmonen.
Siioninvirsiseurat ti 30.1. klo 19 srk-
talolla. Lopuksi vuosikokous.
Seurakuntakerho ke 31.1. klo 12 srk-
talolla. Omatoimikerho, vetäjänä Eeva 
Halmesmäki.
Tupoksen olohuone ke 31.1. klo 
12-13.30 Vanamon ruokasalissa (pää-
ovesta sisään). Aloitamme avoimen 
ryhmämuotoisen toiminnan, joka on 
suunnattu kaikenikäisille tuposlaisille. 
Kokoontumiset ovat joka toinen viikko 
ja ohjelma muotoutuu tarpeiden mu-
kaan. Kahvitarjoilu ja hartaus lopuksi. 
Tule suunnittelemaan ja ideoimaan. 
Toiminnasta vastaavat diakonissa 
Maisa hautamäki ja tuposlainen 
Kyllikki Väyrynen. Lisätietoja Maisa, 
p. 044 7521 227 tai Kyllikki, p. 040 
5721 280.
Nuorten ja nuorten aikuisten raamat-
tupiiri ke 31.1. klo 18 lähetysvintillä.
Lähimmäispalvelun tukihenkilöiden 
ilta ke 31.1. klo 18 diakoniatoimistos-
sa. Mukana Sinikka Ilmonen. Asiasta 
kiinnostuneet lisätietoja, p. 044 7521 
226.
Pyhäkoulut: Su 28.1. klo 15 Koti-
Pietilässä ja ti 30.1. klo 18 Tupoksessa 
Kimpimäellä, Kotilehto 1 B.
Perhekerhot: Ti 30.1. klo 9.30-11 
Kotikololla. Leena Eskelinen esittelee 
israelilaisia ihonhoitotuotteita. Ke 31.1. 
klo 9.30-11 Tupoksen Vanamossa.
Lähetyssihteeri vintillä maanantaisin 
klo 12-14.
YV-keräys 2007 Ehjä lapsen mieli 
alkaa 4.2. Otamme ilolla vastaan arpa-
voittoja erilaisiin yhteisvastuun ja dia-
konian tilaisuuksiin. Astioita, esineitä, 
käsitöitä jne. Arpavoitot voi tuoda 
diakoniatoimistoon kirkonkylälle tai 
Tupokseen. Lisätietoja Maisalta, p. 
044 7521 227.
Nuoret: Nuorisotyönohjaaja Maria 
Matilainen, p. 044 752 1225 maria.
matilainen@evl.fi
To 25.1. klo 16.30-18 uudet isoset 
Vanamossa ja klo 18.30-20 jatkoisot 
Lähetysvintillä.
Partio: Hyvät partiolaisten vanhem-
mat! Tarvitsemme teidän apuanne 
partiokämpän rakentamisessa. Ter-
vetuloa talkoisiin. Talkooilta tiistaisin.  
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Jukka 
Raitiolle, p. 040 736 0411.  Pe 26.1. Make 
ei päivystä. La 27.1. Nahkaliljakävely. 
Tiedustelut Epulta. Su 28.1. Kirkko-
palvelussa Telkät. Ke 31.1. Suden-
pentutyttöjen uintiretki Zimmariin. 
Tarkemmat ohjeet laumanjohtajilta. 
Mafeking 5/06-07 Kotikololla klo 18-
20. Partioasu ja tarvikkeet mukana. Pe 
2.2. Make päivystää partiotoimistossa 
klo 14-16. Partiotyttöjen Sudenhuuto 
07 leiri  2.-3.2. Rantakylän koululla.  
Vetäjinä Ultsi ja johtajat. Leirikirje 
tulossa jakoon. 2.2. Hallitus 1. Rantaky-
län koululla klo 18-20. Vastaa huolto-
osasto. Su 4.2. Kirkkopalvelussa Hirvet. 

Ma 5.2. Kärppäkäräjät Rantakylän 
hiihtostadionilla klo 18.30.  Vetäjänä 
Niina Matturi. Pe 9.2. Make päivystää 
partiotoimistossa klo 14-16. Tutustu 
lippukuntamme uusiin kotisivuihin.  
Siellä on tästä eteenpäin lippukunnan 
tiedotus päivitettynä, www.niitty-
karpat.fi. Partiotoimisto/Markku 
Korhonen, markku.korhonen@evl.fi, 
562 1223 tai 044 752 1223.  
Rauhanyhdistys: Pe 26.1. klo 18.30 
Limingan siionin puhujien ja puolisoi-
den virkistysilta Kaija ja Tuomo Hil-
liaholla. La 27.1. klo 18.30 nuortenilta 
Minna ja Risto Romppaisella. Su 28.1. 
seurakuntapäivä ry:llä. Varttuneiden 
kerho ti 30.1. klo 12  ry:llä.
Kastettu: Aaro Aleksanteri Martin-
kauppi.
Kuollut: Salli Johanna Porkka e. Häyry 
95 v 9 kk 11 pv.

Konfirmaatiomessu  
su 28.1. klo 10 kir-
kossa, Raimo Salonen, 
Aulikki Rinta-Säntti, 
Jarkko Metsänheimo. 
Kolehti Euroopan 
kirkkojen kolmas eku-
meeninen yleiskokous Romaniassa v. 
2007 järjestelyjen tukemiseen .
Messu su 28.1. klo 13 Jäälin seura-
kuntakodilla, Raimo Salonen,  Aulikki 
Rinta-Säntti, Jarkko Metsäheimo, 
Marja Ainali. Kirkkokuoro mukana. 
(Messun säveltänyt Tuomo Nikkola) 
Kolehti  sama kuin edellä.
Eläkeläisten seurakuntakerho  to 25.1. 
klo 12 Alakylän nuorisoseurantalolla 
kuljetuspyyntö Erja Haholle, p. 0400 
775 164.
Hartaus to 25.1. klo 13 Koivulehdossa 
Markku Palosaari sekä ke 31.1. klo 14 
Jaarankartanossa Markku Palosaari, 
Marja Ainali.
Kirkkokuoro to 25.1. klo 18.30 ja 1.2. 
klo 18.30 seurakuntakeskuksessa.
Iltamessu pe 26.1. klo 18 kirkossa, 
Miia Seppänen. 
Rauhan Sanan seurat su 28.1. klo 15 
Montin-salissa, Esko Takkula.
Sanan ja rukouksen ilta su 28.1. 
klo 18 Jäälin seurakuntakodissa, 
todistuspuheenvuoro Ari Kauppila, 
Raimo Salonen, Marja Ainali, Helena 
Ylimaula.
Diakoniapiiri ma 29.1. klo 12.30 - 14 
Jäälin seurakuntakodilla.
Vienan Karjala -ilta ma 29.1. klo 
18  Montin- salissa. Kahvit klo 17.30 
alkaen. Mukana Ari Huotari ja Anne 
Haapalainen.
Kylätoimikuntien kokous ma 29.1. 
klo 19 Montin-salissa.
Eläkeläisten seurakuntakerho ti 30.1. 
klo 13 seurakuntakeskuksessa.
Viikkomessu ke 31.1. klo 18 Raimo 
Salonen, Jarkko Metsänheimo, Marja 
Ainali. 
Omaisryhmä psyykkisesti sairaiden 
omaisille  ke 31.1. klo 17 - 18.30 Jäälin 
seurakuntakodilla. 
Rukouspiiri to 1.2. klo 18.30  Lä-
himmäisen tuvalla, raamatunlukua, 
rukousta ja esirukousta.
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 
ke 7.2. mennessä.
Virtaa välillämme -ryhmään ilmoit-
tautuminen perhetyöntekijä Saija 
Kivelälle 28.2. mennessä. 
Pizzaa ja parisuhdetta pe 2.2. klo 18.30 
Jäälinmajalla, aiheena Parisuhteen 
parantava voima. Aiheesta alustaa 
terapeutti Seija Haipus. Lastenhoito 
Jäälin seurakuntakodilla. Ilmoittau-
tuminen 26.1. mennessä Saijalle, p. 
040 560 9678. 
Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö: Seis-
ka- ja kasikerho jatkuvat viikolla 3. 
Varhaisnuorten kerhot kokoontuvat 
omien aikataulujen mukaan. Nuorten 
ilta 25.1. klo 19 Jäälin seurakuntako-
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Aira Haakanalla, Aaronkuja 1 B 15, 
Heikkinen.
Tulossa: Su 4.2. klo 10 perhemessu, 
jonka yhteydessä Yhteisvastuukeräyk-
sen avaus ja uusien luottamushenki-
löiden tehtävään siunaaminen. Klo 16 
Raamattu rakkaaksi – raamattuopetu-
silta srk-talossa. Illan aiheena Tunsiko 
Mooses Jeesuksen?, Pepi Sihvonen, 
Liisa Kingma, Ben Kingma.
Kuorot: Ke 31.1. klo 10.30 päiväkuo-
ron, klo 17 lapsikuoron ja klo 18.30 
kirkkokuoron harj. srk-talossa.
Lapset/perheet: Perhekerhot tiistaisin 
klo 9.30-11.30 srk-talossa ja Päivä-
rinteen srk-salissa sekä torstaisin klo 
10-12 Laitasaaren rukoushuoneella. 
Päivä- ja perhekerhoissa kuvaus vii-
koilla 4 ja 6. 
Nuoret: Nuorisotyönohjaajat Tuula 
Väänänen, p. 040 524 6534 ja Rainer 
Väänänen, p. 040 585 1057.
Rippikoulut: Kesä I - rippikoulun op-
pitunnit la 27.1. klo 10-14 srk-talossa 
sekä su 28.1. klo 10 jumalanpalvelus, 
jonka jälkeen oppitunti kirkossa. 
To 1.2. klo 18 talvirippikoulun tee-
mallinen nuortenilta srk-talossa. 
To 15.2. klo 18 gospeltapahtuman 
rippikoulukonsertti Koivu ja tähti 
– kulttuurikeskuksessa. Pakollinen ja 
ilmainen kaikille isoskoulutettaville 
ja rippikoululaisille. Esiintyjänä mm. 
Juha Tapio bändeineen. Tied. Rainer 
Väänänen, p. 040 585 1057.
Laitasaaren rukoushuone: Aamuru-
kous maanantaisin klo 6.30. Seurakun-
tapiirin kevätkauden aloitus ti 30.1. 
klo 12, Sari Mustonen. Perhekerho 
torstaisin klo 10-12. 
Rauhanyhdistys: Pe 26.1. klo 19 
ompeluseurat kodeissa: kirkonkylä I. 
Ylikulju, Talonpojantie 24, Korivaara 
R. Terho, Louhikontie 59, Pälli J. 
Pitkänen, Pällintie 858, Suokylä H. 
Keränen, Suokyläntie 111. La 27.1. klo 
19 alueelliset virkistys- ja tiedotusillat: 
kirkonkylä ry, Ratapellontie 33, Suo-
kylä Kämäräinen, Muhosperäntie 142. 
Su 28.1. klo 12 pyhäkoulut: kirkonkylä 
J. Hannuksela, Korivaara Hyväri, Pälli 
Lohi, Suokylä T. Karhumaa. Klo 14 
seurat terveyskeskuksessa ja klo 18 ry:
llä. Ma 29.1. klo 18 päiväkerhot ry:llä. 
Ti 30.1. klo 13 lauluseurakerho Kerttu 
ja Lauri Taskilalla, Nuottatie 29 D. Ke 
31.1. klo 10 perhekerho ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdistys: Pe 26.1. 
klo 18.30 raamattuluokka ja klo 19 om-
peluseurat. La 27.1. klo 11 päiväkerho. 
Su 28.1. klo 12 pyhäkoulut Kestillä ja 
Lukalla. Klo 17 seurat ry:llä.
Kuollut: Martti Kaipainen 80 v.
Kastettu: Minttu Ilona Salmela.
Muhoksen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/muhos

dilla. Yökahvila pe 26.1. klo 19 -23 
seurakuntakeskuksessa.
Rauhanyhdistys: Päiväseurat  su 28.1. 
klo 13, Martti Kupsala, Reijo Nissilä. 
Raamattuluokka pe 26.1. klo 19 
Kirkkopirtillä, V. Isoaho, S. Kotajärvi. 
Lauluseurat pe 26.1. klo 19 Alakylä 
Haho, Tirinkylä, Huttukylä Berg, Jääli 
Paukkunen, Kirkonkylä 1 Vuorma 
(Niemelä), Kirkonkylä 2 Suvelassa 
Ohtamaa, Väyrynen.
Kastettu: Robin Alexander Niva, 
Veera Liisa Serafiina Kortelainen, 
Julia Valpuri Alatalo, Miska Marius 
Benjamin Hukkanen,  Janette Elena 
Ihalainen, Aleksi Niilo Viljami Hilli, 
Kaapo Henrik Rautio, Sofia Ada Maria 
Erkkola.
Vihitty: Hepola Jani Ilmari ja Juutinen 
Tanja Maarit, Jurvelin Mikael Kristian 
ja Klasila Laura Karoliina. 
Kuollut: Jurvakainen Rauha Valpuri 58 
v. , Veli Tapani Mikkonen 47 v. 
Tulevaa: Virtaa välillämme -iltajuhla 
14.2. klo 18.30 seurakuntakeskukses-
sa. Esiintyy Juha-Tapio. Tilaisuuden 
jälkeen iltamessu. Lastenhoito järjes-
tetty Kirkkopirtillä. Lastenhoitoon 
ilmoittautuminen Saija Kivelälle, p. 
040 560 9678.  
Yhteisvastuulounas 4.2. perhemessun 
jälkeen seurakuntakeskuksessa.

Lumijoki

Muhos

Oulunsalo

l uonnosvaiheessa oleva Haukiputaan kir-
kon ympäristön kunnostussuunnitelma 
on herättänyt vilkasta keskustelua. Seura-

kuntalaiset ovat antaneet arvokkaita eväitä asian 
eteenpäin viemiseksi. Nämä ajatukset on otet-
tu kiitollisuudella vastaan. Esillä on ollut myös 
virheellisiä tulkintoja ja huhuja.

Suunnitelman laatimiseen ovat johtaneet sekä 
kaavoitukselliset että muut käytännön tarpeet. 
Kirkon edustan sorapinnan ongelmista on kes-
kusteltu pitkään. Sadesäällä pysäköintialueen 
kuten kirkkopihankin pinta on upottava ja han-
kala esimerkiksi rollaattorilla, pyörätuolilla tai 
lastenvaunujen kanssa liikkuville. 

Liikenne Kirkkotiellä on vilkasta. Santahol-
man suunnalta kulkee paljon lapsia ja nuoria 
kirkonkylän koulukeskukseen.

Haukiputaan kunta on päättänyt, että Kirk-
kotien perusparannuksen yhteydessä tien yhte-
yteen rakennetaan kevyen liikenteen väylä. Se 
tulee kulkemaan Kirkkotien rinnalla kirkon ja 
seurakuntakeskuksen puolella. Tämä turvalli-
suussyistä varsin perusteltu väylä piennaralu-
eineen tulee leikkaamaan kirkon nykyisestä 
pysäköintialueesta usean metrin levyisen viipa-
leen. Nykyinen laaja pysäköintialue kutistunee 
jatkossa 26 autopaikan suuruiseksi. 

Lainvoiman saaneessa kuntakeskuksen kaavassa 
Herralantien linjaus muuttuu. Toteutuessaan tä-
mä johtaa siihen, että vanhan hautausmaan aidan 
viereinen pysäköintialue poistuu käytöstä.

Nämä molemmat tekijät yhteen laskettuina 
johtavat siihen, että kirkon ja seurakuntakes-
kuksen ympäristöstä häviää useita kymmeniä 
autopaikkoja.

Pysäköintialueiden tarve on ilmeinen. Kesä-
lauantaisin kirkossa saatetaan viettää kuudetkin 
vihkiäiset. Kukin seurue vuorollaan tarvitsee 
autoilleen tilan.

Osa pysäköintipaikoista on käytössä koko 
päivän ajan niillä, joka viettävät perhejuhlaa 
seurakuntakeskuksessa. Samaan aikaan voi 
toimintaa olla myös Wirkkulassa ja Vakkuri-
lassa, mikä edelleen lisää pysäköintipaikkojen 
tarvetta alueella.

Seurakuntalaiset osallistuvat kiitettävästi myös 
seurakunnan yhteisiin tilaisuuksiin. Tämä  huo-
mattiin ilolla jälleen joulun aikaan. Kun 300-400 
henkeä saapuu vaikkapa joulukirkkoon, ovat 
kentät ja pientareet täynnä autoja. 

Moni onkin huomannut, että keskustassa 
esimerkiksi kunnantalon pysäköintialueilla on 
iltaisin ja viikonloppuisin paljon vapaita paikkoja. 
Matka kirkkoon ja etenkin seurakuntakeskukseen 
on tervejalkaiselle ihmiselle varsin kohtuullinen. 
Seurakunta suosittelee lämpimästi, että kirkko-
kansa käyttäisi näitäkin paikkoja. 

Kunnantalon pysäköintialueiden käytön lisää-
minen ei yksin poista edellä kuvattuja ongelmia. 

Haukiputaan 
kirkon ympäristön 

kunnostamissuunnitelmasta
Kirkon ympärillä onkin useita vaihtoehtoja li-
säpysäköintialueen tai -alueiden rakentamista 
varten. Esille tulleet vaihtoehdot kirjattiin kaikki 
luonnokseen, joka lähetettiin museovirastoon. 
Pyydettiin lausuntoa, mikä tai mitkä pysäköin-
tialueista soveltuisivat tähän arvokkaaseen kult-
tuuriympäristöön.

Haukiputaan seurakunta toteaa, että missään 
tapauksessa ei tarkoituksena ole ollut rakentaa 
pysäköintialueita kirkon joka laidalle.

Museovirastolle lähetetyssä lausuntopyynnössä 
pyydettiin ottamaan kantaa myös tulevaan ke-
vyen liikenteen väylään siinä muodossa kuin se 
kunnan suunnitelmassa tuolloin oli. Väylä olisi 
leikannut kirkkoaidan kulmaa kahden metrin sy-
vyiseltä alueelta sankarihautausmaan läheltä.

Kysymyksessä on kirkkolain 14 luvun 5 § 
mukainen suojelukohde, joten mahdollisista 
muutoksista päättää kirkkohallitus kuultuaan 
museovirastoa. Haukiputaan seurakunta täh-
dentää, että seurakunnan intresseissä ei mis-
sään vaiheessa ole ollut tehdä muutoksia kir-
kon kiviaitaan.

Kirkon kiviaitaa koskevassa asiassa on saa-
vutettu hyvä yhteisymmärrys kunnan kanssa. 
Kirkkotien linjausta tarkistetaan niin, että kir-
kon kiviaita säilyy nykyisellään.

Museoviraston erikoistutkija Laura Tuominen 
ja yliarkkitehti Martti Jokinen ovat 18.1.2007 
tutustuneet Haukiputaan kirkon ympäristöön. 
Käydyssä keskustelussa saavutettiin varsin hy-
vä yhteinen näkemys siitä, millaiset toimenpi-
teet sopivat Haukiputaan kirkon ympäristöön. 
Poikettiin  myös vanhalla hautausmaalla, jota 
hoidetaan suositusten mukaisesti puistometsä-
nä. Todettiin kuitenkin, että aluskasvillisuutta 
ja huonokuntoisia puita voitaisiin vähentää. 
Näin alueen historialliset arvot tulisivat pa-
remmin esille.

Samassa yhteydessä voitaisiin harkita myös 
muutamien vanhojen puiden hakemista suo-
jelukohteeksi.

Haukiputaan kirkko ja kirkonseutu on ää-
rettömän arvokas perintö edellisiltä sukupol-
vilta. Tuntuu hyvältä huomata, että yhteinen 
kirkkomme on tänä päivänäkin tärkeä ja rakas. 
Seurakunnan asiat eivät ole yhdentekeviä, ne he-
rättävät keskustelua. Tämä juuri on osallistuvaa 
seurakuntatoimintaa parhaimmillaan.
 
Kiitämme keskusteluun osallistuneita.

HAUKIPUTAAN SEURAKUNTA

Jaakko kaltakari
kirkkoHerra

Maria SatalaHti
talouSJoHtaJa

To 25.1. klo 10 per-
hekerho (isot).  Klo 
18 kirkkovaltuuston 
kokous seurakunta-
talossa.
Su 28.1. klo 10 sa-
najumalanpalvelus 
kirkossa, Tölli, kolehti  Romaniassa 
pidettävän kirkkojen ekumeenisen 
yleiskokouksen tukemiseen.  
Ma 29.1. klo 10 perhekerho (pienet). 
Ti 30.1. klo 10 3 v kerho ja klo 12.30-
14.30 4 v kerho.
Ke 31.1. klo 10-12 5 v kerho, klo 13-
14.30  3 v kerho (ryhmä 2). Klo 14 
hartaushetki Lumilyhdyssä. Klo 18.30 
kuoro harjoittelee srk-talossa.
To  1.2. klo 10 perhekerho (isot) srk-
talossa. 
Rippikoulu: To 1.4. rippikouluilta 
(oma ryhmä) srk-talossa klo 15.30-
17. 
Partio: Partiokokoukset normaalisti. 
Lisätietoa johtajilta. 
Rauhanyhdistys: Pe 26.1 klo 19 raa-
mattuluokka J Kiviahteella. Su 28.1 
klo 12 pyhäkoulu I=Aimo Aspegren 
II=Jaakko Klaavo III=Viinikka. Su 28.1 
klo 16 hartaus Lumilyhdyssä Olavi 
Poutiainen  klo 18 seurat ry:llä Olavi 
Poutiainen ja Esko Oksa. Päiväkerho 
ry:llä klo 17.30-19 I ti 30.1 II ke 31.1 
III to 1.2.
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.
Kuollut: Erkki Antero Martikkala, 
62 v.
Kastettu: Henna Maria Pikkarainen, 
Jutta Iita Marianna Aspegren, Edita 
Amelia Jussila.

Su 28.1. klo 10 juma-
lanpalvelus kirkossa, 
lit. ja saarna Heikki-
nen, kanttorina Pertti 
Haapalainen. Kolehti 
Euroopan kirkkojen 
kolmannen ekumee-
nisen yleiskokouksen järjestelyjen 
tukemiseen.
Ti 30.1. klo 12 Laitasaaren seura-
kuntapiirin kevätkauden aloitus 
rukoushuoneella, Sari Mustonen. Klo 
13 hartaus ja ehtoollinen palveluasun-
noilla, Pekkala. Klo 17.30 aikuisten 
raamattupiiri srk-talon kappelihuo-
neessa, Pekkala.
Ke 31.1. klo 11.30 keskipäivänkerho 
srk-talossa, Kyllönen. Klo 17.45 ru-
kouspiiri srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
To 1.2. klo 13 hartaus Päiväkeskuk-
sessa, Ossi Kajava. Klo 13 alkaen 
hartaushetket Jokirinteen palvelu-
kodeissa, Kyllönen. Klo 19 lähetysilta 

Lapsi- ja nuorisotyö, 
erill. ilm.  seurakun-
tasivulla Oulunsalo 
-lehdessä.
Seur akuntaker ho 
seurakuntatalolla to 
25.1. klo 11. Tapio 
Kortesluoma, Lahja Rautiola.
Arkilounas. Vieraana Eläkeliiton Ou-
lunsalon yhdistyksen tarinatupa.
Hartaustilaisuus Kempeleen vuo-
deosastolla to 25.1. klo 13, Tapio 
Kortesluoma.
Koulutusilta to 25.1. klo 18  Pappilassa 
diakonian vapaaehtoistyöntekijöille. 
Illan aiheena Masentunut vanhus, lu-
ennoitsijana opettaja Raimo Laitila.
Messu kirkossa su 28.1. klo 10, Vesa 
Äärelä
Virsilaulupiiri ti 30.1. klo 12.30 
Salonpäässä Varjakan kerhotilassa, 
Vesa Äärelä.
Hartaustilaisuus Teppolassa to 1.2. 
klo 11.30, Minna Salmi.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
31.1. klo 13.30, 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.
Kastettu: Aleksi Petri Mikael Arffman, 
Iida Anna Erica Huhtala, Milja Emilia 
Tyni.
Vihitty: Matti Jaakko Juhani Leinonen  
Karjasillan srk:sta ja Katariina Anna 
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Ti 30.1. klo 12 seurakuntakerho 
Väinölässä.
Tulossa: su 4.2. klo 12 messu, jonka 
jälkeen Piippolan yhteisvastuukerääjät 
kokoontuvat seurakuntakodille.
Rauhanyhdistys:  Ma 29.1. klo 19 
SRK:n lähetysseurat kirkossa, Hugo 
Hintsala ja Pauli Pasanen.
Kuollut: Erkki Veli Olavi Räisänen 
73 v.

pulkkila 
La 27.1. klo 10-14 rip-
pikoulua srk-kodilla.
Su 28.1 klo10 messu 
kirkossa. Saarnaa Juha-
ni Seppänen. Kahvit ja 
juhla srk-kodilla. Suo-
men Raamattuopiston päivät jatkuvat 
ma ja ti iltoina klo 18. Ma aiheena Mistä 
pelot tulevat? ja Turvaa tulevaisuuteen, 
Seppänen, Kyöstilä, Tapio Pokka. Ti 
aiheena Pelätä ja rakastaa Jumalaa-
mitä se on? ja Älä pelkää!, Seppänen, 
Arkkila, Sinikka Ojala. 
Ke 31.1. palvelupäivä vierailee Piip-
polassa lähetysnäyttelyssä. Lähtö 
klo 9.30 srk-kodin pihasta. Matkaa 
otetaan kaikki halukkaat. Palataan 
ruokailemaan. Ke 31.1. Klo 18 lähe-
tysnäyttelyyn on vapaa pääsy. 
To 1.2. klo 10 perhekerho. 
To 1.2. Siikalatvan nuorisotapahtuma 
Haapavedellä. Klo 18 Raamattu-visa 
ja klo 20 messu Haapaveden kirkossa. 
Rippikoululaiset osallistuvat. Lähtö 
srk-kodin pihasta klo 17.15.  
Pe 2.2. klo 13 päiväkerho srk-kodilla. 
Klo 18 nuorten ilta kunnan nuori-
sotiloissa.
Rauhanyhdistys: Pe 26.1. klo 19 
raamattuluokka ry:llä. Su 28.1. klo 
11.30 pyhäkoulu ja klo 19 seurat ry:
llä. Ti 30.1. klo 19 SRK:n lähetysseurat 
Kämäräisellä, Pauli Pasanen ja Hugo 
Hintsala.

pyhäntä
To 25.1. klo 12 vete-
raanikuoro, 17 lap-
sikuoro, klo 18 kirk-
kokuoro ja klo 18.30 
kk:n diak.piiri Päivi 
ja Reijo Pirttisalolla, 
Lekapolku 12.
Pe 26.1. klo 17.30 nuorten kuoro.
Su 28.1. klo 12 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Sulo Kautto ja Veijo Kin-
nunen.
Ma 29.1. klo 13.15 ehtoollishartaus 
Nestorissa, Kautto.
Ma 29.1. klo 11-13 perhekahvila 

jantaisin klo 10-14. Muina aikoina 
sopimuksen mukaan. Seurakuntatoi-
misto, p. 241 113 ja toimistosihteeri, 
p. 044 3438 148.

Tuulikki Luokkanen.
Kastettu: Aada Ilona Nurmela,  Sara 
Emilia Illikainen, Nella Amanda Tuulia 
Salmela.
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.

Maaria Jurvelin Oulunsalon srk:sta.
Kuollut: Metso Tauno Henrikki 64 
v,  Väyrynen Annikki Greetta Amalia  
64 v.
Salonpään ry:  Lauluseurat to 25.1. 
klo 18.30 Salonpään ry:llä. La 27.1. 
klo 18, raamattuluokka nuoremmat 
M. Puoskarilla, raamattuluokka van-
hemmat klo 19.30 Tervaniemellä. Su 
28.1. seurat ry:llä  klo 17  Risto Lohi, 
Pentti Kinnunen.
Oulunsalon kk:n ry. Su 28.1. klo 12 
raamattuluokka I ry, raamattuluokka 
II: Kylänpuoli ja Keskikylä ry. Karhuo-
ja; Antti Korkiakoski, klo 17 seurat ry, 
Pertti Lahtinen, Jorma Vuorma. Ti 30.1. 
klo 19 lauluseuroja kodeissa: Keski-
kylä: Maija-Leena ja Pentti Kinnunen, 
Hektorintie 12. Karhuoja: Tarja ja 
Aarno Karvonen, Kaverikuja 4. Ke 31.1. 
klo 13, varttuneitten kerho ry.

Ehtoollisjumalanpal-
velus, perhekirkko seu-
rakuntakodissa su 28.1. 
klo 10, Holmström, 
Kyllönen, Piirainen, 
lapsikuoro. Rippikou-
lusunnuntai, jumalanpalveluksen 
jälkeen kirkkokahvit ja tilaisuus rip-
pikoululaisten perheille.
Virsi-ilta Siivikossa Sirkka ja Pekka 
Honkasella su 28.1. klo 19.
Lähetyksen kirpputori talkootuvassa 
ke 31.1. klo 10-13.
Ystävänkammari seurakuntakodissa 
ti 30.1. klo 10-12.
Perhekerho Suvannon koululla to 
25.1. klo 10-13, seurakuntakodissa to 
25.1. klo 10-13. Perhekerhoa ei ole ti 
30.1. vaan molemmat perhekerhoryh-
mät  kokoontuvat to 1.2. klo 10-13. 
Kerhossa vieraaana Riitta-Liisa Luuk-
konen kertomassa aiheesta Sylissä klo 
10.30-11.15.
Kuorot:  Lapsikuoro to 1.2. klo 17, Vox 
Margarita to 1.2. klo 18, kirkkokuoro to 
1.2. klo  18 ja eläkeläisten musiikkipiiri 
ke 31.1. klo 13.
Varhaisnuorisotyö: Kerhonohjaajien 
koulutuksen 2. osa Hilturannassa 
2.-4.2.
Nuorisotyö: Rönö pe 26.1. klo 18-22.  
Rippikoululaisilla on mahdollisuus 
saada merkintä rippikoulukorttiin.
Rippikoulu: Rippikoulusunnuntai 
rippikoululaisille ja heidän huolta-
jilleen seurakuntakodissa su 28.1. 
klo 10-13.
Rauhanyhdistykset: Kurenalan ry:
llä ompeluseurat/opistomyyjäiset pe 
26.1 klo 18, lauluseurat su 28.1. klo 
17. Pyhäkouluja ei ole Kurenalan ry:
n  alueella su 28.1., tervetuloa perhe-
kirkkoon seurakuntakodille klo 10. 
Sarakylä: Käsityöilta Vesa Sarajärvellä 
pe 26.1. klo 19. Lauluseurat Sarakylän 
kappelissa su 28.1. klo 19.
Haudattu: Aini Amanda Piittisjärvi 
84 v, Esko Ensio Saarikoski 39 v, Lahja 
Maria Taivaloja 88 v.
Vihitty:  Sakari Kustaa Hökkä ja Jaana 

Kirkkoherranvirasto, Piippola, p. ja fax 
0207 109 860, avoinna ma ja pe klo 9 
- 12 ja ke klo 13-17, kirkkoherra Erkki 
Piri, p. 0207 109 861, talouspäällikkö 
Tarmo Myllykoski, p.  0207 109 852, 
toimistosihteeri Eija Holappa, p.  0207 
109 867, kanslisti Toini Anttila, p. 0207 
109 878.
Seurakuntatoimistot avoinna ma, ke ja 
pe klo 9 - 12. Kestilän seurakuntatoi-
misto, p. ja fax 0207 109 865, Pulkkilan 
seurakuntatoimisto, p. ja fax 0207 109 
850 , Pyhännän seurakuntatoimisto, p. 
ja fax 0207 109 870
Lähetyssihteeri Anneli Laukkanen on 
tavattavissa keskiviikkoisin klo 9 - 11 
Piippolassa kirkkoherranvirastossa, p 
0207 109 860.
Lähetysnäyttely Piippolan seurakun-
tatalolla 29.1. - 2.2., vapaa pääsy.

kestilä
Pe 26.1. klo 13 eh-
toollishartaus Pihla-
jistossa.
Su 28.1. klo 10 sanaju-
malanpalvelus kirkos-
sa, Kautto ja Määttä. 
Kolehti kirkkohallitukselle Euroopan 
kirkkojen ekumeenisen yleiskokouk-
sen järjestelyjen tukemiseen.
Ti 30.1. klo 19 kirkkokuoro seura-
kuntakodissa.
Rauhanyhdistys: Su 28.1. klo 19 SRK:n 
lähetysseurat kirkossa.

piippola 
Lähetysnäyttely Piip-
polan seurakuntatalol-
la 29.1. - 2.2.
La 27.1. klo 9 rippi-
koulua srk-kodilla, 
Piippolan rippikoulu-
ryhmän konfirmaatio on helluntaina 
27.5. klo 12.
Su 28.1. klo 12 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Arkkila ja Määttä. Kolehti 
kirkkohallitukselle Euroopan kirk-
kojen ekumeenisen yleiskokouksen 
järjestelyjen tukemiseen.
Ma 29.1. klo 11 veteraanikuoro ja 
klo 14.30 kirkkokuoro seurakunta-
kodilla.

Siikajoki
To 25.1. klo 16.30 kirk-
kokuoro Ruukin seu-
rakuntatalolla.
Su 28.1. klo 12 sanaju-
malanpalvelus seura-
kuntatalolla. Reino Tanjunen.
Ti 30.1. klo 13 virsihetki Puistolassa.
Ke 31.1. klo 14.15 lapsikuoro seura-
kuntatalolla ja alkaen klo 19 Siikajoki 
- Siikasalo -seurakuntaliitokseen 
liittyvä keskustelu- ja tiedotusti-
laisuus Siikajoen seurakuntatalolla. 
Olette kaikki tervetulleita. To 1.2. klo 
16.15 -18 seurakunnan rippikoulu 
seurakuntatalolla.
Rauhanyhdistys: To 25.1. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. Pe 26.1. klo 19.30 
raamattuluokka Teemu Sallisella. La 
27.1. klo 19 nuortenilta Raahen ry:
llä. Su 28.1. klo 12 pyhäkoulut Raimo 
Mikkosella ja Paavo Väyrysellä sekä 
klo 17 seurat ry:llä. Ke 31.1. klo 18.30 
ompeluseurat Sauli Toppilalla. To 1.2. 
klo 17.30 päiväkerho ry:llä.
Siikajoen seurakuntatoimisto/pal-
velupiste avoinna torstaisin ja per-

Siikasalo

Siikalatva

TyrnäväRantsila

Pudasjärvi

To 25.1. klo 19 kirkko-
valtuusto seurakunta-
talolla. 
Su 28.1. klo 10 sa-
najumalanpalvelus 
kirkossa, Lauriala ja 
Leinonen. Kolehti Eu-
roopan kirkkojen kolmas ekumeeni-
nen yleiskokous Romaniassa v. 2007 
järjestelyjen tukemiseen, Kirkkohal-
litus.
Ma 29.1. klo 10-12 perhekerho Palle-
rot Nuppulassa.
Ti 30.1. klo 12.30 virsilaulua Arvi ja 
Elsa Pohjolalla Sipolassa. Kahvitarjoilu 
urkujen korjausrahaston hyväksi. 
To 1.2. klo 13 seurakuntakerho Rau-
halan kerhohuoneella.
Kuorot: To 25.1. klo 14 Hovin Stellat 
Hovin koululla ja klo 19 kirkko-
kuoro Rantsilan Laulu Nuppulassa. 
Ke 31.1. klo 11 veteraanikuoro, klo 
15 tyttökuoro Stellat ja klo 16 poi-
kakuoro Stellat seurakuntatalolla.
To 1.2. klo 14 Hovin Stellat Hovin 
koululla ja klo 19-20.30 Rantsilan 
Laulu seurakuntatalolla. Toivomme 
uusia laulajia kirkkokuoroon! Jos 
osaat laulaa, mutta et tunne nuotteja, 
ei haittaa! Saat kasetin mukaan, jonka 
avulla voi opetella. Kirkkokuoron 
esiintymisiä on kiirastorstaina 5.4. 
kirkossa ja konfirmaatiomessussa 17.6. 
Laulaminen rentouttaa ja harjoitus 
tekee mestarin! Arja-kanttori, p. 044 
518 1151.
Kerhotoiminta: Ti 30.1. klo 10-11.30 
Hovin Nuppukerho 3-5 -vuotiaille, 
klo 13.15-15 Sipolan varhaisnuoret 
ja klo 16-18 tyttökerho Nuppulassa. 
Ke 31.1. klo 10-12 Nuppukerho 3-4 
-vuotiaille Nuppulassa ja klo 14.15-
16 Mankilan varhaisnuoret. Pe 2.2. 
klo 10-12 Nuppukerho 5 -vuotiaille 
Nuppulassa (kokoontuu joka toinen 
perjantai). Ma 5.2. klo 14-16 Hovin 
varhaisnuoret (kokoontuu joka toi-
nen maanantai).
Isoistoiminta alkaa! Haluatko isoseksi 
rippikouluun? Ilmoittaudu Tanjalle, p. 
044 518 1141 tai 250 175. 
Tulossa: La 10.2. klo 9-11.15 rippi-
koulua Nuppulassa, Hannu Lauriala. 
Su 11.2. luottamushenkilöiden 
kirkkopyhä. Messu klo 10, messun 
jälkeen kirkkokahvit ja Yhteisvas-
tuukeräyksen aloitustilaisuus seu-
rakuntatalolla. 
Rauhanyhdistys: Pe 26.1. klo 19 om-
peluseurat ry:llä.  Su 28.1. klo 12.30 
seurat ry:llä, Timo Jurvelin.

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

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

Murto-Ojakylä-Juu-
russuon diakoniapiiri 
to 25.1. klo 11.30 Mar-
jut ja Taisto Lipposella, 
Matintie 4 A 2.
Sanajumalanpalve-
lus su 28.1. klo 10 
Tyrnävän kirkossa, 
lit. ja saarna Aarno 
Haho. Kolehti Euroo-
pan kirkkojen kolmas 
ekumeeninen yleis-
kokous Romaniassa 
v. 2007 järjestelyjen tukemiseen, 
Kirkkohallitus.
Seurakuntakerho ti 30.1. klo 12.30 
Tyrnävän srk-talolla, vieraana Rita 
Kumpulainen.
Ilosanomapiiri ti 30.1. klo 18.30 Tyr-
nävän srk-talolla.
Hartaus ke 31.1. klo 13 Peltolan pal-
velukeskuksessa.
Kuorot: lapsikuoro to 25.1. klo 16 
Temmeksen srk-talolla, kirkkokuoro 
ke 31.1. klo 19 Tyrnävän kirkossa.
Nuoret: Nuortenilta pe 26.1. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla. Yökahvila pe 
26.1. klo 20-24 Tyrnävän srk-talolla. 
Isoskoulutus la 27.1. klo 15-18 Tyr-
nävän srk-talolla.
Temmes: Hartaus pe 26.1. klo 11 Eläke-
liiton kerhossa Temmeksen srk-talolla. 
Hartaus to 1.2. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: Pe 26.1. klo 
18.30 Kodinilta ry:llä. Su 28.1. klo 14 
seurat Lepolassa, klo 16 seurat ry:llä, 
Kari Päkkilä, Tuomo Tanhua. Pe 2.2. 
klo 19 myyjäiset ry:llä. Murto: Pe 26.1. 
klo 19 lauluseurat ry:llä, Kari Ahola. 
Su 28.1. klo 16 seurat ry:llä, Jukka 
Kolmonen, Hannu Tuohimaa.
Kuollut: Laura Marjatta Luukkonen 
e Mäntyniemi s Säävälä 90 v, Sylvi 
Marjatta Pernu s Hauru 76 v.

Suomen ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys 
(OPKO) julkaisi viime tiistaina varhaisnuoril-
le suunnatut pelastushistorialliset Aikamatka.
com-verkkosivut. 

Sivusto on tarkoitettu erityisesti tukemaan ja 
antamaan lisämaustetta koulujen uskonnonope-
tukseen 3-5-luokilla. Sivusto soveltuu myös seu-
rakuntien varhaisnuoriso- ja nuorisotyön käyt-
töön. Aikamatka.com on internetissä vapaasti 
käytettävissä eikä vaadi rekisteröitymistä.

– Kyseessä on tietääksemme ensimmäinen 
Raamattuun keskittyvä varhaisnuorille suun-
nattu internetsivusto Suomessa. Sivustolla käy-
dään läpi Raamatun pelastushistorian keskeiset 
tapahtumat värikkäästi ja innostavasti. Se on 
kuin Raamatun punainen lanka tiivistettynä, 
OPKOn johtava koululaistyöntekijä Sami Liuk-
konen kuvaa sivuston sisältöä.

kerhohuoneessa.
Ke 31.1. klo 14.15 omaishoitajat 
Nestorissa.
To 1.2. klo 12 veteraanikuoro, 17 
lapsikuoro ja klo 18 kirkkokuoro sekä 
klo 17 partio kerhohuoneessa.
Pe 2.2. klo 17.30 nuorten kuoro.
Rauhanyhdistys: Ke 31.1. klo 18.30 
lauluseurat Marja-Leena ja Markku 
Tuulella.
Kuollut: Hilma Esteri Haataja 88 v ja 
Martta Moisanen 88 v.
Kastettu:  Antti Iisak Mätäsaho.

käärö kertoo

Aikamatka.com-sivuston näkymänä on sarja-
kuvamainen Välimeren seudun kartta sekä pe-
lastushistorian viitteellinen aikajana. Aikajanan 
otsikkoja klikkaamalla kartta kohdentuu lähem-
mäs tapahtumapaikkaa. 

Eteen avautuvassa toorakäärössä on selostus 
sekä kuvitusta tapahtumista. Kuvituksessa on 
julkaisuvaiheessa keskitytty koulujen opetus-
ohjelmaa mukaillen Raamatun kertomuksiin 
israelilaisten lähdöstä Egyptistä, Jeesuksesta ja 
seurakunnan alkuajoista. 

Käärön luettuaan tietojaan voi testata tuoma-
ri Simsonin isännöimässä visailussa. Aikajanan 
ja kartan käytöllä on pyritty yhdistämään Raa-
matun tapahtumat tiettyyn aikaan ja paikkaan 
historiassa.

raamattu-
seikkailu 
verkossa
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Ei ole olemassa yhtä 
ainoaa oikeaa tapaa olla 
ja toimia äitinä. Siksi 
jokainen nainen voi 
löytää riittävän hyvän 
äitiyden.

t erveyskeskuspsykologi Laila 
Vainio sanoo, että äideille 
kerrotaan monenlaisia nik-
sejä ja temppuja lapsen hoi-

toon, mutta äitiyttä varten niitä ei 
ole olemassa.

– Jokainen äiti valmentautuu 
vastaanottamaan uuden tulokkaan. 
Siihen kuuluu myös pohtiminen, 
millainen äiti hän haluaa olla, mil-
lainen oli hänen oma äitinsä ja mitä 
hän on äitiyden lisäksi.

– Äitiyden yksi myytti voisi olla 
vaikka se, että naisilla on jokin eri-
tyinen siivousgeeni, joka saa heidät 
pitämään siivoamista yhtenä elä-
män tärkeimmistä asioista, Laila 
Vainio sanoo.

Hänen mielestään äitiys ei myös-
kään toteudu pelkästään biologis-
ten lasten kautta. Voimme puhua 
esimerkiksi yhteiskunnallisesta 
äitiydestä, joka tarkoittaa meitä 
heikompiosaisten auttamista.

ripaus kovuutta

Äitiyteen liitetään monenlaisia peh-
meitä arvoja: naisellisuus, palvelu-
alttius, vieraanvaraisuus, hyvät ih-
missuhdetaidot.

– Tietynlaista kovuuttakin äiti 
tarvitsee erityisesti asioiden pane-
misessa tärkeysjärjestykseen. Sekä 
kotona että sen ulkopuolella työs-
kentelevän äidin kannattaa ope-
tella ei-sanan käyttöä. Liiallinen 
toisten puolesta tekeminen voi 
myös olla esteenä oman lapsen 
tasapainoiselle kehitykselle, psy-
kologi tietää.

– Jos äiti tuntee tarvitsevansa ny-
kyistä enemmän aikaa perheelleen, 
hänen täytyy ottaa se aika. Kukaan 
muu ei voi tehdä tällaista valintaa. 
Toiset eivät myöskään tiedä, mitä 
äiti jaksaa, mitä ei. Ulkopuolelta 
tulevat odotukset eivät saa määrit-
tää äitiyttä, hän painottaa.

kahden kauppa

Laila Vainio katsoo äitiyttä myös 
lapsen kannalta.

– Äiti edustaa vauvalle elämän 
jatkuvuutta äidin luonteesta ja 
temperamentista riippumatta. Sik-
si kiintymyssuhteen pysyvyys on 
lapselle tärkeää. Turvallinen kiin-
tymyssuhde auttaa lasta sietämään 
turhautumista ja muokkaa hänen 
persoonallisuuttaan joustavaksi.

– Pienen lapsen ja äidin vuoro-
vaikutus on kahden kauppa, Laila 
Vainio määrittelee. Lapsi toimii val-
litsevan tilanteen mukaan. Jos äiti 
hymyilee, pieni tekee samoin.

Erityisesti kolmen ensimmäisen 
vuoden aikana äiti tarvitsee jak-
samista kyetäkseen huolehtimaan 
lapsensa perustarpeista. Psykologi 
luettelee niitä: kiireetön lähellä-
olo, hiusten silittäminen, satujen 
lukeminen, arkipäivän rutiinien 
toistuminen.

Äitiyttä ei kannata määrittää 
ulkoisten odotusten mukaan

– Isällä on oma kiintymyssuhteen-
sa lapseen. Isä ei ole vain avustava 
perheenjäsen. Tälläkin kiintymys-
suhteella on usein vaikutusta lapsen 
loppuelämän ihmissuhteisiin.

Kolmannen ikävuoden jälkeen 
lapsi alkaa entistä enemmän kaiva 
omanikäisiä leikkitovereita.

ei mutkikkaasti

Äiti opettelee kaiken vauvan-
hoidosta. Isä oppii Laila Vainion 
mielestä samat asiat yhtä hyvin, 
jos saa tilaisuuden.

Asioista ei kannata tehdä liian 
mutkikkaita. Laila Vainio muis-
telee karjalaista kansaperinnet-
tä, jonka mukaan vauva tutustui 
isäänsä, kun hänen ylleen puettiin 
isän jo käytössä likaantunut paita 
ja äitiinsä tämän kantapäätä tun-
nustelemalla.

– Hyvät ohjeet lapsen kasvatta-
miseen ovat arkisia: hyväksy, välitä, 
luota, ole läsnä.

– Esimerkiksi hyväksyminen 
tarkoittaa sitä, että lapsi saa olla 
sellainen, jollaiseksi on syntynyt. 
On ymmärrettävää, 
että vanhemmilla on 
selkeä ajatus siitä, 
millaisen toivovat 
lapsensa olevan. 
Mutta elämä rat-
kaisee.

– On myös hetkiä, jolloin van-
hempi pystyy unohtamaan itsensä 
ja olemaan täydesti läsnä lapselleen. 
Ne ovat hyviä hetkiä. Liikaa ei kan-
nata yrittää, sillä sellainen muuttuu 
epäluonnolliseksi olemiseksi.

kyvytönkö?

Voisiko kolmen päivän työt teh-
dä intensiivisesti kolmessa tun-
nissa ja saada enemmän aikaa per-
heelle? Voisiko sen toteuttaa? Oli-
siko siitä todellista hyötyä? Täl-
laistakin voisi Laila Vainion mie-
lestä miettiä.

– Ihmisen mielessä on kaksi pe-
ruskysymystä: miten kyvykäs olen 
ja miten tulen rakastetuksi. Ne 
voivat panna ihmisen toimimaan 
uupumuksen rajoille saakka.

– Tämä aika tukee ihmisen si-
säistä kokemusta kyvyttömyydes-
tä. Aina pitäisi olla tavoitettavissa, 
aina valmiina lähtöön vaikka lasten 
aikataulujen mukaan. Kaikki on 
suunniteltava. 

– Äitiyskin pitäisi toteuttaa hyvin. 
Lapsen olisi saatava kotoa vuoro-
vaikutustaidot sekä ohjenuorikseen 
selkeät rajat. Jos yhteiskunta ottaa 
lasten kasvatusvastuun, koska van-
hemmat pelkäävät vaurioittavansa 
lapsia rajoituksilla, vanhemmat 
menettävät heille kuuluvan osan 
lapsensa ohjaamisessa elämään.

– ryhmä on turvallinen tila, jossa naiset saavat keskustella äitiydestä, 
laila Vainio sanoo.

tukea läheltä

Laila Vainio on 
seurannut tut-
kimuksia, joiden 
mukaan naiset ovat 
kiinnostuneita it-
sensä ja perheensä 
kokonaisvaltaises-
ta hyvinvoinnista. 
Äidit ovat tottuneet hake-
maan uusia näkökulmia las-
ten kasvatukseen mm. lasten-
neuvolasta.

– Terveydenhoitajilla on kou-
lutus keskustella vanhempien 
kanssa kasvatusasioista, mutta 
aina heillä ei ole siihen aikaa 
suoritteiden ja käyntikerto-
jen paineessa.

– Äidin synnytyksen jäl-
keistä masennusta taas voisi 
helpottaa vaikka perhetyön-
tekijän käynti auttamassa 
äitiä askareissa ilman että 
masennusta ryhdytään heti 
ruotimaan.

– Isät voitaisiin ottaa mu-
kaan lapsen hoitamiseen 
kutsumalla heidät hen-
kilökohtaisesti mukaan 
neuvolakäynneille, Laila 
Vainio ehdottaa yhdeksi 
keinoksi, ettei äiti tunne 
jäävänsä yksin vastuu-
seen vauvasta. Puoliso 
on monelle luonnollisin 
tuenantaja.

Äitiverkko

Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
äitiverkkotoiminta on luotu koko-
amaan pienten lasten äitejä keskus-
telemaan arkikokemuksistaan sekä 
saamaan voimaa ja vahvuutta äiti-
yteen ja naisellisuuteen.

– Äidit voivat myös oppia toisil-
taan. Joku voi kertoa, miten hänen 
lapsensa sopeutui kolmivuotiaana 
päiväkotiin. Toinen muistaa, mil-
loin lapsen saattoi päästää yksin 
kioskille. Yhdessä voidaan tulla 
siihen tulokseen, että kotiäitikin 
on oikeutettu lepotaukoihin.

– Jos äiti rohkenee ryhmässä 
kertoa ääneen unelmastaan, jon-
ka ehkä toteuttaa parin vuoden 
kuluttua, hän tekee ajatuksensa 

konkreettiseksi ja on ehkä 
jo markalla unelman toteutumi-

seen, Laila Vainio sanoo. 
Tällaista ryhmän toimintaa hän 

pitää ihmisyyden hoitamisena.
– Äidin pieni satsaus omaan 

hyvinvointiin ja jaksamiseen voi 
näkyä isoina myönteisinä asioina 
arjessa, Laila Vainio kehuu ryhmän 
myönteisiä vaikutuksia.

pirkko paakki

Limingassa äitiryhmä alkaa 8. hel-
mikuuta. Ilmoittautuminen viimeis-
tään 31.1. Maisa Hautamäelle, p. 044 
7521 227 tai maisa.hautamaki@evl.
fi tai laila.vainio@liminka.fi.

Oulussa MLL:n toimistolla ryhmä 
alkaa 30.1., ilmoittutuminen 29.1. 
mennessä Mirja Niemelle, p. 0400 
959 812.
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sanan aika

Tiedämme, kuinka vaikeaa on ennustaa tulevia 

tapahtumia, vaikka sitä joskus omissa rohkeis-

sa mielissämme teemmekin. Elämä on joskus 

kuin urheilulaji, jossa mitataan rohkeutta ja 

kantin kestävyyttä.

Aamulla toimiin ja tehtäviinsä lähtevät ihmi-

set luottavat hyvään onneen, että kaikki asiat 

sujuvat suunnitelmien mukaan, mutta niin ei 

välttämättä tapahdukaan.

Raamatussa kerrotaan eräästä tämäntyyppi-

sestä tilanteesta, jossa Jeesus opetuslapsineen 

astui veneeseen ja he lähtivät järvelle. Järvellä 

kuitenkin nousi myrsky ja aallot löivät yli lai-

dan ja vene oli hukkua.

Mutta kummallista kyllä, Jeesus vain nuk-

kui. Opetuslapset herättivät hänet ikään kuin 

ottamaan tilanteen haltuun ja pelastamaan 

koko joukon. Herättyään Jeesus ihmetteli ope-

Minä kiitän sinua, taivaallinen Isäni, 

rakkaan Poikasi Jeesuksen Kristuksen 

kautta, että olet viime yönä varjellut 

minut kaikesta vahingosta ja vaaras-

ta. Pyydän Sinua: varjele minua myös 

alkavana päivänä synnistä ja kaikesta 

pahasta, että tekoni ja koko elämäni 

olisivat mielesi mukaiset.

pekka SiMoJoki 
rauHaN rukouS

Päivän psalmi on Ps. 107: 1-2, 23-31, 1. luku-

kappale Jes. 51: 9-16 ja 2. lukukappale 2. Kor. 

1: 8-11. Evankeliumi on Matt. 8: 23-27.

tuslasten reaktiota ja nuhteli tuulta ja aaltoja. 

Tuli ihan tyyntä.

Voimme kuvitella itsemme tähän samaan 

tilanteeseen ja varmaan moni meistä tuolla 

hetkellä olisi toiminut opetuslasten tavoin ja 

saanut nuhteita Jeesukselta epäuskoisesta toi-

minnastaan. Mutta luulen, että sen jälkeen kun 

Jeesus oli tyynnyttänyt myrskyn, meidänkin 

ihmettelymme määrä olisi ollut mittaamatto-

man suuri. Raamatussa kerrotaan että ihmiset 

hämmästyivät ja sanoivat: ”Mikä tämä mies on? 

Häntähän tottelevat tuulet ja aallotkin.”

Joskus on vaikeaa suhtautua Raamatussa 

kerrottuihin ihmeisiin ja Jeesuksen parannus-

tekoihin. Tämä osoittaa kuitenkin meidän in-

himillisen suhtautumisemme Raamatun ker-

tomuksiin Jeesuksen ihmeteoista. Mutta kuten 

tuossa Raamatun kertomuksessa opetuslapset 

herättivät Jeesuksen auttamaan hädän hetkellä 

ja hän auttoi heitä, niin antakaamme Vapah-

tajan auttaa meitä tämän päivän ihmisiä elä-

mämme vaikeissa tilanteissa omissa myrskyis-

sämme, joissa aallot saattavat lyödä yli hyvän-

kin veneen laidan.

raiNer VÄÄNÄNeN
NuoriSotYöNoHJaaJa

MuHoS

Myrskyisää 
vaiko tyyntä, 
kuka sen tietää?

Gennesaretinjärvi on maailman alhaisin makea-
vetinen järvi – noin 200 metriä merenpinnan ala-
puolella. Reilut 20 vuotta sitten löydettiin Genne-
saretinjärven pohjamudasta puuvene, jonka arke-
ologit ajoittivat Jeesuksen ajalle. Veneen pituus on 
yli kahdeksan metriä ja leveys 2,3 metriä. Veneellä 
pystyi sekä soutamaan että purjehtimaan ja mak-
simissaan se on kantanut noin 15 ihmistä. Soutu-
vuoroon on kerrallaan mahtunut neljä miestä. Yh-
den täytyi olla peränpitäjä. 

Jeesuksen myrskyntyynnyttämisteksti löytyy Mat-
teuksen lisäksi myös Markukselta ja Luukkaal-
ta. Matteus käyttää evankeliumissaan toistuvas-
ti kreikan seurata-verbiä korostaakseen opetuslas-
ten kuuliaisuutta Herran seuraamisessa. Tyynnyt-
tämisihmeen myötä koko alueen väestö hämmäs-
tyy Jeesuksen voimaa ja ihmettelee, kuka tämä mies 
mahtaa olla. Markuksen mukaan venesaattueessa 
oli myös muita veneitä.

Tuon ajan veneet olivat matalia ja täyttyivät hel-
posti vedestä. Kaikki Gennesaretinjärven veneet 
olivat kalastajaveneitä ja näin ollen opetuslapsil-
le erittäin tuttuja. He olivat koko ikänsä matkus-

taneet tällaisilla veneillä ja kalastaneet niistä käsin 
seisaallaan heittoverkoilla. Toisinaan opetustilan-
teissa myös Jeesus seisoi veneessä ja opetti rannal-
la tungeksivaa kansaa.

Gennesaretinjärvi, jota kutsutaan Raamatussa myös 
Galilean mereksi ja Tiberiaanjärveksi, on edelleen 
kuuluisa kalastuksestaan. Järven pituus on yli 20 ki-
lometriä ja leveimmillään se on noin 12 kilometriä. 
Rannoilla sijaitsee monia Raamatusta tuttuja kau-
punkeja kuten itäpuolen Hippos, Betsaida ja Ge-
rasa sekä länsipuolen Tiberias, Magdala ja Kaper-
naum. Nopeasti nousevien pyörteisten myrskytuul-
ten vuoksi vuorenseinämien ympäröimä järvi on 
toisinaan hyvin vaarallinen. Vuonna 1982 Betsai-
dasta löydettiin muinainen 24 metriä pitkä aallon-
murtaja. Sen tarkoituksena on ollut taata veneille 
rauhallinen satamapaikka.

pekka tuoMikoSki

Pekka Tuomikoski syventyy tällä sivulla joka viikko 
seuraavan sunnuntain tekstin taustoihin.
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Tunturipappi Vilho Vä-
häsarja Muoniosta ei 

koskaan ole tullut edes aja-
telleeksi, että lumitykkien 
käyttö olisi syntiä.

Asian nosti esille itäval-
talainen katolinen moraali-
teologi Michael Rosenberger, 
ja kommentti ylitti viime 
viikolla kansainvälisen uu-
tiskynnyksen.

STT:n uutinen kertoi, että 
Linzin katolisen yliopiston 
rehtoriksi valittu Rosenber-
ger kommentoi lumitykkien 
energiankulutusta radiohaas-
tattelussa.

– Rinteiden lumettaminen 
hinnalla millä hyvänsä on 
rikos luontoa vastaan, teo-
logi arvioi.

Tunturipappi Vilho Vä-
häsarja tuhahtaa, että saman 
tien voitaisiin vaatia autoilua 
lopetettavaksi, tai miksei ko-
ko elinkeinoelämää.

– Tässä asiassa minä olen 
matkailuelinkeinon puolella. 

Tunturien papit eivät pidä
lumitykkien käyttöä syntinä

Lumitykkien käyttö on täysin 
luonnollinen asia.

Valoja liikaa?
Kittilän kirkkoherra Kert-
tu Venäläinen ei hänkään 
ole pohtinut lumitykkiasi-
aa tuolta kantilta.

– Joskus olen miettinyt, 
tarvitseeko rinteiden olla 
todella niin hyvin valaistuja 
kuin ne nyt ovat. Lumityk-
kien energiankulutuksesta 
minulla ei ole edes mitään 
käsitystä.

Kerttu Venäläinen miettii, 
että periaatteessa kaikesta, mitä 
ihminen kuluttaa yli tarpeen, 
voi viime kädessä sanoa, että 
se on syntiä. Lappi kuitenkin 
tarvitsee elinkeinoaan.

– Lapin elämä on suoras-
taan säilynyt matkailun an-
siosta. En menisi sormella 
osoittamaan rinneyrittäjiä 
moraalisessa mielessä.

Venäläinen iloitsee, et-

kirkkoherra kerttu Venäläinen kittilästä on joskus ihme-
tellyt, pitääkö rinteiden olla niin kirkkaasti valaistuja. 
tunturikeskusten papit puolustavat matkailuelinkeinoa. 

tä luontoarvot ovat kirkon 
elämässä nousussa.

– Kirkon syvä syke nousee 
nyt hiljaisuuden liikkeestä, 
ja siihen liittyvään yksinker-
taisen elämän ihanteeseen 
luonnonsuojelukysymykset 

kuuluvat, vaikka niistä ei 
tehdä numeroa.

Kerttu Venäläinen iloitsee 
myös kirkon ympäristödip-
lomijärjestelmästä.

Satu kreiVi-paloSaari

Saija kronqvist
kappalaiseksi kiiminkiin

Seurakuntapastori Saija Kronqvist Jyväskylästä va-
littiin keskiviikkona Kiimingin kappalaiseksi. Toi-
sena hakijana oli seurakuntapastori Markku Kana-
nen Sallasta.

31-vuotias Kronqvist on lähtöisin Oulusta. Hän on  
työskennellyt papin virassa neljä vuotta, ja on asunut 
myös Ranskassa, missä tuli tutuksi muun muassa 
Taizé-yhteisön kanssa. Kronqvistin johtama työala  
Kiimingissä on julistustyö.

Kiimingin kirkkovaltuuston puheenjohtajajana jat-
kaa Pekka Laukkanen. Varapuheenjohtajaksi valittiin 
Leena Mikkonen.  Valtuutetut ovat sopineet keskenään, 
että valtuuston puheenjohtajan nuija siirtyy Mikko 
Kälkäjälle vuosiksi 2009 -2010. Kirkkoneuvoston 
varapuheenjohtajaksi valittiin seuraavaksi kahdeksi 
vuodeksi Kälkäjä. Hänen jälkeensä tehtävään siirtyy 
puolestaan kahdeksi vuodeksi Laukkanen.

Kirkkoneuvoston jäseniksi valittiin vuosiksi 2008-
2008 Mikko Kälkäjä, hänen varalleen Kauko Säkkinen 
sekä Marja-Terttu Mertaniemi (Tanja Mertaniemi), 
Pirkko Runtti (Oili Erkkilä), Ari Kauppila (Jukka 
Sihvomaa), Marjo Korhonen (Mari Halkola), Ris-
to Vuorjoki (Risto Putkonen) ja Mikko Marjomaa 
(Arto Kouri).

Julistustyön johtokuntaan valittiin vuosiksi 2007-
2010 Leena Mikkonen (pj), Satu Kreivi-Palosaari, 
Markus Alakärppä, Mari Impiö, Yrjö Runtti, Martti 
Väänänen ja Arto Kouri.  Heidän varalleen valittiin 
Heikki Saarela, Kyösti Niemelä ja Tuomo Nikkola.

Kasvatustyön johtokuntaan valittiin neljäksi vuodeksi 
Elina Kokkoniemi (pj), Ulla Paukkunen, Jari Ollila, 
Eija Tuomaala, Arja Nerkko-Runtti, Laura Eskola ja 
Ari Kauppila sekä varalle Sirkka-Liisa Kurkela, Vappu 
Kassinen ja Pirkko Eskola.

Diakoniatyön johtokuntaan valittiin Lea Paso (pj), 
Vilho Räihä, Pentti Jokikokko, Ilona Honkanen, Sir-
pa Kansanaho, Eeva Martin ja Jukka Sihvomaa. Va-
rajäseniksi valittiin Oili Erkkilä, Seppo Matilainen ja  
Esa Määttä. 

Vaalilautakuntaan valittiin Lauri Mikkonen, Matti 
Vuorma, Elina Kokkoniemi ja Leena Mikkonen sekä 
heidän varalle Pentti Nykyri, Päivi Peltokorpi, Seppo 
Matilainen ja Oili Erkkilä.

Suhteellisen vaalin lautakuntaan valittiin  Aarne 
Mikkonen, Arto Kouri ja Eija Tuomaala sekä varal-
le Sauli Ojalehto, Marja-Terttu Mertaniemi ja Risto 
Vuorjoki.

Tilintarkastajiksi valittiin Ilkka Alakärppä (pj), Paula 
Hellen-Toivanen, Vappu Vesala sekä varalle Martti 
Väänänen, Esko Pyky ja Risto Hyvönen.

Vapaaehtoisia koulutetaan 
sovittelijoiksi

Rikoksen sovittelu on usein molemmille osapuolille miel-
lyttävämpi ratkaisu kuin asioiden puiminen oikeudessa. 
Siksi Oulun Seudun Setlementti järjestää ajoittain kursse-
ja vapaaehtoisille sovittelijoille.

– Sovitteluun voidaan ottaa rikosasioita ja joitakin riita-
asioita. Kyseessä voi olla esimerkiksi pahoinpitely, varkaus 
tai vahingonteko. Poliisi tai kuka tahansa kansalainen voi 
pyytää meitä sovittelemaan tekoa, sovittelujohtaja Heikki 
Mikkola Oulun Setlementistä kertoo.

Sen sijaan perheväkivalta ja lapsiin kohdistunut seksu-
aalinen väkivalta kuuluvat tekoihin, joissa vain poliisi tai 
syyttäjä voi tehdä aloitteen sovittelusta.

Mikkolan mukaan rikoksen tekijä ja uhri voivat kohda-
ta toisensa sovittelijan luona puolueettomalla maaperällä. 
Tekoa voi pyytää anteeksi ja saada anteeksi. Rahallisesta 
korvauksesta saatetaan sopia tai miettiä muuta tapaa hy-
vittää teko.

Kumpikin osapuoli tulee soviteluun vapaaehtoisesti.
Rikos- ja riita-asioiden sovittelun peruskurssille otetaan 

täysi-ikäisiä ihmisiä, joilla on taito kuunnella tasapuolisesti 
molempia asianosaisia ja halu auttaa. Elämänkokemukses-
takin on hyötyä.

Kurssilla perehdytään mm. sovittelun periaatteisiin, rikos-
prosesseihin ja oikeudenkäynteihin sekä rikoksen vaikutuk-
seen uhriin ja tekijään. Aiheina ovat myös keskustelutaito, 
vuoropuhelu ja ristiriitojen kohtaaminen.

– Kun sovittelija näkee reilun sovinnon syntymisen, hän 
saa palkinnokseen tunteen, että on tehnyt työtä hyvän asian 
puolesta, Heikki Mikkola tietää.

Oulussa on tällä hetkellä rekisterissä noin 20 sovittelijaa, 
joita kutsutaan tarvittaessa töihin. Lisävoimia tarvitaan.

pirkko paakki

Rikos- ja riita-asioiden sovittelukurssi järjestetään Oulun 
kansalaisopistolla 2.2. alkaen. 30 tuntia kestävälle peruskurs-
sille voi ilmoittautua tammikuun loppuun mennessä, p. 555 
4060 tai www.oulunkansalaisopisto.fi

Manninen johtaa 
Haukiputaalla

Haukiputaan kirkkovaltuusto valitsi puheenjohtajak-
seen vuosiksi 2007-2008 Marja Mannisen. Varapu-
heenjohtajaksi valittiin seuraavaksi kaksivuotiskau-
deksi Sara Herranen.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 
2007-2008 valittiin Jouko Jussila ja hänen varajä-
senekseen Aarno Manninen. Muut jäsenet ovat Irja 
Lahdensivu, Kalevi Heikkilä, Maija Kiviahde, Hannes 
Kortesalmi, Maarit Rekilä ja Osmo Sarajärvi.  

Kirkkoneuvoston jäsenten varamiehet ovat Pirkko 
Tähtelä, Janne Pellikainen, Leena Ahvenvaara, Paavo 
Saarijärvi, Kaisa Väätäjä sekä Pekka Rehu.

Lapsityön johtokunta vuosiksi 2007-2010: pu-
heenjohtaja Jaakko Karanta sekä jäsenet Pauliina 
Hiltunen, Leena Ahvenvaara, Ulla Rintanen, Timo 
Leinonen, Mirkku Valkola ja Jouni Porko. Varajä-
senet Anne Tirkkonen, Sanna Kauppi-Ukkola sekä 
Arja Vänttilä. 

Nuorisotyön johtokunta: puheenjohtaja Katri Vir-
tanen ja varsinaiset jäsenet Pekka Halonen, Vesa-Matti 
Ollila, Henri Kylén, Janne Pellikainen, Kati Honka ja 
Johanna Laukkanen. Varajäsenet Hanne Sipola, Outi 
Pirnes-Autio ja Riitta Kalliokoski.

Diakoniatyön johtokunnan puheenjohtajaksi 
valittiin Kari Vengasaho sekä varsinaisiksi jäseniksi 
Anna-Maija Mertaniemi, Raimo Paaso, Pentti Uimo-
nen, Sara Herranen, Paula Mäkelä ja Kaisa Väätäjä. 
Varajäseniksi valittiin Alpo Leinonen, Irma Kiventerä 
ja Antti Haapalainen.

Lähetystyön johtokunta: puheenjohtaja Kalevi 
Heikkilä ja varsinaiset jäsenet Veijo Kukkula, Gitte 
Meriläinen, Pirkko Tähtelä, Irma Krankka, Marjatta 
Timonen ja Osmo Hietala. Varajäsenet Rauno Kin-
nunen, Markku Väyrynen ja Marja-Terttu Koskinen. 
Kirkkovaltuusto hyväksyi Martinniemen seurakun-
takodin ympäristön kunnostussuunnitelman sekä 
rahoitukseksi hankkeelle 109 800 euroa.

Seurakuntalehdet 
valiokuntakäsittelyyn

Seurakuntalehtien jakelun laillisuudesta syntynyt-
tä kiistaa käsitellään ensi viikolla eduskunnan pe-
rustuslakivaliokunnassa.

Valiokunta kokoontuu perjantaina 2. helmikuuta 
käsittelemään apulaisoikeusasiamies Jukka Lind-
stedtin viime keväänä antamia päätöksiä, joiden 
mukaan uskonnollisten jäsenlehtien osoitteeton 
jakelu olisi perustuslain vastaista. Päätösten seu-
rauksena Posti lopetti seurakuntalehtien jakelun 
mainoskieltotalouksiin.

Valiokunta on pyytänyt asian käsittelyä varten 
kaksi asiantuntijalausuntoa.

tulevaisuuden 
kirkko verkossa

Seurakuntalainen voi tulevaisuudessa keskustella verkos-
sa elämänkysymyksistään ja ajankohtaisista aiheista kirkon 
työntekijän kanssa sekä osallistua jumalanpalvelukseen ja 
muuhun toimintaan. 

Esimerkiksi saman alueen kasteperheet tai juuri konfir-
moidut nuoret voivat käydä omaa verkkokeskustelua.

Tulevaisuuden visiot perustuvat interaktiivisten verkko-
palveluiden esiselvitystyöryhmän loppuraporttiin Hengel-
linen elämä verkossa. 

Raportissa verkko nähdään toimintaympäristönä, ei 
pelkästään välineenä. Kirkon verkkoympäristöihin pyri-
tään löytämään samoja hengellisen elämän muotoja kuin 
kasvokkain kokoontuvassa seurakunnassa. Interaktiivisuus 
perustuu aitoon kohtaamiseen.

Vastassa aina
ihminen

– Laatukriteerinä on se, että kirkon verkkopalveluista löytyi-
si aina ihminen tai vertaisryhmä, jonka kanssa keskustella, 
toteaa työryhmän sihteeri Marja Pesonen, joka toimii työ-
alasihteerinä Kirkon kasvatus- ja nuorisotyön yksikössä.

Suunnitelman mukaan vuonna 2007 käynnistyisi viisi 
hanketta: Nuori aikuinen kirkon jäsenenä-projektin verk-
kopalveluhanke, rippikoululaisille ja isosille sekä nuorille 
suunnattu vuorovaikutteinen palvelu ja Virtaa välillämme 
-parisuhdekurssien verkkosovellus Virtaa verkossa sekä 
verkkoauttamisen hanke, jossa kehitetään jo nyt toimivaa 
Palveleva netti -palvelua. 

Lapset ja vanhemmat interaktiivisesti verkossa -projek-
tissa pyritään luomaan lapsille elämykselliset verkkosivut 
ja vanhemmille vuorovaikutteinen palvelu.



rauhan tervehdys 16 • nro 4 • 25.1.2007

Myllyojan 

Maikkulan
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HuoMautukSet

puH. 0200 71000 
WWW.poSti.Fi/palaute

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

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

PERUNKIRJOITUKSET
ja muut lakiasiainpalvelut VUOSIEN 
KOKEMUKSELLA. Tarvittaessa myös 
kotonanne iltaisin ja viikonloppuisin.
Varatuomari H. Luukkonen, 
Uusikatu 23 A 4, puh. 339 962.
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p. 0207 54 2270
Juha Väyrynen, 
p. 0207 54 2307

etuNiMi.SukuNiMi@
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Katso lisää menoja sisäsivujen 
Opiskelijat ja nuoret aikuiset 
kohdasta.
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