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Juhlavuosi näkyväksi seurakunnissa
Viro juhlii 90-vuotista taivaltaan. Aiheeseen liit-

tyen järjestetään erilaisia tilaisuuksia myös tääl-

lä Suomessa.

Järjestelyt ovat enimmäkseen maallisten orga-

nisaatioiden vastuulla. Soisi Suomen ja Viron lute-

rilaisten kirkkojenkin näkyvän yhdessä juhlavuo-

den aikana.

Turussa on jo otettu muutamia askelia tähän 

suuntaan. Helmikuun alussa tuomiokirkossa toi-

mitettiin vironkielinen jumalanpalvelus, johon 

osallistui muun muassa arkkipiispa Andres 

Põder.

Mutta tämä ei vielä ole kovin paljon. Jumalan-

palvelus oli vain yksi pieni osa Tarton rauhaan 

käsittelevää seminaaria.

Huomattavampi avaus on Suomen ja Viron 

kirkkojen yhteinen ihmiskauppaa vastustava 

seminaari, joka järjestetään Tallinnassa ja Helsin-

gissä. Taustalla on Suomen ekumeeninen neuvos-

to ja Viron kirkkojen neuvosto.

Kirkkohallituksen mukaan yhteyksiä Viroon 

pidetään lämpiminä sen verran ahkerasti, että 

juhlavuosi ei ole antanut aihetta mihinkään eri-

tyisjärjestelyihin. Kirkon Ulkomaanavusta kerro-

taan samaa.

Intoa kirkkojen väliseen yhteistyöhön ei enää 

ole niin paljon kuin oli vielä viime vuosikymme-

nellä. Silloin Virossa elettiin yhteiskunnallisen 

murroksen aikaa ja sikäläinen luterilainen kirk-

ko tarvitsi tukea.

Nyt olot ovat vakiintuneet. Suomen kirkon 

mielenkiinto on kohdistunut toisiin maihin ja 

ilmansuuntiin, mikä on täysin ymmärrettävää.

Oulu on vähintäänkin Suomen estofilian toi-

nen pääkaupunki, jos ei ensimmäinen. Myös Poh-

jois-Pohjanmaan maakunnalla on pitkä historia 

yhteydenpidosta eteläisiin kielisukulaisiimme.

Yhteistyö virolaisten kanssa on ollut täällä 

aktiivista, kunniakasta ja hedelmällistä. Edes pit-

kät etäisyydet eivät ole lannistaneet yhteyden-

pitoa.

Perinteet velvoittavat. Olisi noloa, jos Pohjois-

Pohjanmaan seurakunnissa Viron juhlavuosi ei 

näkyisi millään tavalla.

Mitään suurta ja näyttävää spektaakkelia 

kukaan tuskin odottaa, mutta jollakin tavalla asi-

an voisi huomioida.

Tv-stara, 
kudoksia ja 
mätänemistä

Provosoivaa 
teologiaa
Helsingin yliopiston kirkkososiologian 
dosentti, oululaissyntyinen Anne Birgit-
ta Yeung (o.s. Hiltula) muistelee opiske-
luaikojaan.

”Rakastin eksegetiikan luentoja. Niil-
lä opettajat tahallaan provosoivat funda-
mentalistiopiskelijoita, jotka puolestaan 
huusivat opetuksen olevan kerettiläistä. 
Minusta oli ihanaa seurata niitä akatee-
misia nyrkkeilyotteluja. Tieteeseen kuu-
luu, että mitä tahansa pitää pystyä argu-
mentoimaan ja näkemään eri kannoilta. 
Minun uskoani se ei loukannut.”

Tiede-lehti 2/2008

Rakas peippo
Koko kansalle tuttu näyttelijä, Yleisradi-
on Luontoillan uusi juontaja Pirkka-Pek-
ka Petelius kertoo suosikkilinnustaan.

”Joka ainut kevät, kun kuulen sen en-

”Minä kävin sotaa. Vihollinen nimel-
tä vanheneminen oli hyökännyt kimp-
puuni. Minulle on kasvanut maha, rei-
teni ovat pulskistuneet, kudokseni vel-
tostuneet ja hiusrajani perääntynyt. 
Kun kumarran päätäni, tunnen tarvet-
ta rukoilla: ”Rakas Jumala, anna mi-
nulle joko pitemmät kädet tai nosta jal-
kateräni ylemmäksi, esimerkiksi polvi-
en korkeudelle, jotta voisin riisua ken-
gät jalasta ilman, että minusta tuntuu 
kuin olisin synnyttämässä lasta.” 

Näin kirjoitti takavuosien tv-koo-
mikko ja kasvatustieteiden tohtori Bill 
Cosby, kirjassaan Aika rientää. Teos 
on analyysiä vanhenemisesta, joka on 
kirjoitettu vatsalihaksia koettelevalla 
huumorilla. 

Sairaudet ja kehon rappeutuminen 
ovat se keskeisin ilmiö, joka tekee van-
henemisesta epämieluisan. Ortodoksi-
sen kirkon Raamattuun kuuluva Siira-
kin kirja pukee karulla tavalla sanoiksi 
nämä Cosbyn tekemät havainnot. Sii-
rak toteaa, että ihmisen ”sisukset jo hä-
nen eläessään mätänevät.” Modernil-
la kielellä ilmaistuna: rappeutuvat vä-
hitellen. Tästä kehityssuunnasta luon-
nollisestikin seuraa fyysisiä vaivoja. 

Jerusalemilaisen lainopettaja Siira-
kin mukaan, sairauksien päästyä ma-
jesteetin asemaan, ne pilkkaavat jopa 
lääkäreitä. Tautien voima ja ärhäkkyys 
kun eivät katso ihmisen etniseen taus-
taan, ei koulutukseen, yhteiskunnalli-
seen asemaan, siviilisäätyyn eikä edes 
elämäntapoihin. Ne ovat kuin kidnap-

paajia, jotka lupaa kysymättä ottavat 
hallintavallan. 

Vanhenemistaan vastaan osoitetun 
sodanjulistuksen keskellä Cosby ky-
syy tärkeän kysymyksen: ”Vanhenen-
ko minä arvokkaasti?” 

Itäisen kirkon kirjoitusten kokoel-
maan kuuluva Viisauden kirja vastaa 
näin: ”Kunnioitettu vanhuus ei ole sa-
ma kuin pitkä ikä, eikä sitä mitata vuo-
sien luvulla, vaan ymmärtäväisyys on 
ihmisen oikea harmaapäisyys, ja nuh-
teeton elämä oikea vanhuus.”

Helmikuun kahdentenakymme-
nentenä päivänä ortodoksinen kirkko 
muistelee 400-luvulla elänyttä Persi-
an piispaa, pappismarttyyri Sadokia. 
Hän sanoi: ”Kuka elää hengellistä elä-
mää hän ei pelkää kuolemaa Kristuk-
sen tähden, sillä hän menee Kristuk-
sen luo. Kuka elää lihallista elämää, hä-
nestä kuoleman hetki on kauhea, sillä 
hän rakastaa tätä maailmaa.” Tämän 
uskon varassa pappismarttyyri kohta-
si elämänsä ja kuolemansa. 

Samaisen kulmakiven varaan on 
turvallista laskea myös vanhenemi-
sen valot, varjot ja taistelut. Kristuk-
seen kätkettynä voi kaikissa elämän 
vaiheissaan nähdä Sadokin tavoin Ju-
malan kaitselmuksen. Näin murheet 
ja ikävätkin asiat voidaan vastaanottaa 
ihmisiä rakastavan Jumalan käsistä. 

Jukka MäNtyMäki
kirjoittaja opiskelee ortodoksista teologiaa 

sekä työskentelee Oulun metropoliitan 
kansliassa hiippakuntasihteerinä

simmäisen peipon laulavan, se on aina 
vaan sykähdyttävämpää: siinä se on, ra-
kas peippo, taas kerran! Siitä menee ihan 
hurmokseen. Ehkä se johtuu siitä, että 
tietyssä iässä elämän rajallisuuden taju-
aminen vain tulee. Mutta jos se on täl-
laista, niin tämähän on ihanaa.”

Journalisti 3/2008

Pojat 
kauhistuivat
Kansanedustajien palattua hyvin ansai-
tulta kuuden viikon joululomalta yk-
kösaiheeksi nousi kaikkialla talossa re-
hottava seksuaalinen häirintä.

Kohu säikäytti Sdp:n puoluetoimis-
ton pojat. He ovat vedonneet puoluesih-
teeriin, ettei tasa-arvokeskustelu tarkoit-
taisi sitä, että tämä alkaisi jatkossa suh-
tautua heihin jotenkin asiallisesti.

Pekka Ervasti
Suomen kuvalehti 8.2.2008
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Jäälin seurakuntasalin jumalanpalveluskäyt-
töön otetun monitoimitilan vihkiminen kir-
koksi menee Kiimingin kirkkovaltuuston kä-
sittelyyn huhtikuussa, kertoo kappalainen 
Saija Kronqvist. 

Kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen asia lä-
hetetään uudelleen kirkkohallitukseen, Kron-
qvist arvelee.

Kirkoksi vihkiminen menee uudestaan kirk-
kohallitukseen, sillä aikaisemmalla kerralla 
ongelmaksi nousi muotovirhe. Kiimingin seu-
rakunta esitti kirkkohallitukselle, että Jäälin 
seurakuntasali vihittäisiin kirkoksi. Kirkkohal-
litus totesi, että on tapahtunut muotovirhe, 
jonka vuoksi asiaa ei voinut ottaa käsittelyyn 
kirkkohallituksen täysistunnossa.

Muotovirhe tapahtui, kun kirkkovaltuuston 
päätökseen ei annettu muutoksenhakuoike-
utta vaan asia eteni suoraan Oulun hiippa-
kunnan tuomiokapitulin käsittelyyn. Myös-
kään tuomiokapituli ei huomannut väärää 
menettelytapaa ja esitys eteni kirkkohalli-
tukseen. Siellä esitys makasi puolitoista vuot-
ta. Lopulta esitys palautettiin takaisin Oulun 
hiippakuntaan.

Voi olla, että monitoimitilasta ei tule kirk-
koa, sillä kirkkohallitus oli ainakin viime mar-
raskuussa sitä mieltä, että Jäälin seurakunta-
koti ja sen käyttötarkoitus ei sovi kirkon sta-
tukseen.

Pekka HeliN

Postia Rauhan Tervehdys      PL 102      90101 Oulu

Postia mielipidepalstalle: Mielipidepalstalla julkaistaan lukijoiden mielipiteitä. Tekstit voi toimittaa joko sähköpostilla (janne.kankaala@rauhantervehdys.suomi.net),  
postitse (PL 102, 90101 OULU) tai faksilla puh. (08) 5626 444. Kirjoittajan yhteystiedot on liitettävä jokaiseen tekstiin. Toimituksella on oikeus lyhentää tekstejä tarvittaessa ja tehdä niihin otsikot.

Rauhan Tervehdyksen nro 4 oli hyvin ajatuksia he-
rättävä. Kannattaa miettiä, mitä ”hevimies Tommin” 
ajatukset kertovat meille yleisesti niistä syistä, miksi 
ihmiset eivät usko Raamattuun ja kristinuskoon. 

Kirjoitus nostaa esille hyvin selvästi kysymyk-
sen Raamatun luotettavuudesta. Myös ateistikan-
sanedustaja Erkki Tuomiojan huoli uskon haital-
lisista vaikutuksista lapsiin ja heidän kykyynsä 
hahmottaa maailmaa kertoo ateismin maailman-
kuvasta ja viime vuosien ateistisen kirjallisuuden 
aiheuttamasta aivopesusta. Kristittyinä olemme 
huolestuneita ateismin tyhjyyden maailmanku-
van haitallisista vaikutuksista ihmisiin ja elämän 
keskeisten kysymysten käsittämiseen.  

On päivänselvää, että ateismi ja kristinusko ovat 
kaksi täysin vastakkaista vaihtoehtoa, joista toinen 
on myytti. Saamme kuulla jatkuvasti väitteitä sii-
tä, että Raamattu on vähintään joiltakin osiltaan 
myyttinen, vain ihmisten keksimää tarinaa, joka 
loogisesti ajatellen johtaa koko kristinuskon pitä-
miseen myyttinä ja haitallisena. 

Se, mitä kristinuskolle tulee tapahtumaan Suo-
messa, on hyvin pitkälle kiinni siitä, mitä tapah-
tuu Raamatun arvovallalle.  Käytetäänkö resurs-
seja Raamatun arvovallan ja Raamatun luotetta-
vuuden puolustamiseen puhtaana Jumalan Sana-

na niin, että epäilijöille ja ateistiselle kirjallisuudel-
le pystyttäisiin todella tarjoamaan vastinetta, joka 
pyrkisi vahvistamaan kristillistä uskoa. 

Tapio Puolimatkan kirja Usko, tiede ja Raamat-
tu on mielenkiintoinen ensiaskel. On myös hyvä 
pitää mielessä, että silloin kun tiede nostetaan kris-
tinuskoa vastaan, tarkempi tutustuminen asiaan 
paljastaa tyypillisesti pelkästään ko. tulkintatavan 
olevan kristinuskon vastaisen. Kun sama asia kä-
sitellään käyttäen toista tulkintatapaa, kääntyy ti-
lanne päinvastaiseksi. 

Asia on elintärkeä ja ajankohtainen nyt, kun 
Suomessa vielä on jäljellä kristillistä arvopohjaa. 
On äärimmäisen tärkeää, että erilaiset kristinus-
koon  liittyvät päätökset, samoin kuin Jumalan Sa-
nan puolustaminen tehdään uskollisesti Raama-
tun pohjalta. Kysymys on Jumalan auktoriteetista 
ja siitä, että Hän on antanut meille Sanansa, Raa-
matun, jossa on sellainen perusta ja viisaus, jonka 
äärellä ihmismielipiteiden ja ihmisviisauden täy-
tyy nöyrtyä ja tunnustaa oma pienuutensa kaikki-
valtiaan Jumalan suuruuden edessä. 

erkki JokiSalo
farmasian tohtori

Kiiminki

Mieto itsetyytyväisyys 
on ansaittua

Uskontokuntien välistä yhteyttä rakentava ekume-
nia-aate puhutti Rauhan Tervehdyksen (31.1.2008) 
pääkirjoitussivua. Ekumeninen toiveajattelu on 
kannatettavaa, mutta ollaksemme rehellisiä, eikö 
kuitenkin sivilisaatiotamme luonnehdi moraalinen 
eriseuraisuus. Varovainen pyrkii sopeuttamaan ole-
misen tapansa tässä ajattelun, uskomusten ja tottu-
musten epäjatkuvuudessa.

Kun uskonto on pari tuhatta vuotta vanha, on 
väistämätöntä, että se joutuu kriittisen arvioinnin 
kohteeksi, myös sisältä päin. Mutta kun kristinus-
kon menestystarinaa on naarmutettu vakavasti vas-
ta parin vuosisadan ajan, jatkokertomuksen mieto 
itsetyytyväisyys on ansaittua.

Kirkkoisien yleinen yhteys ei takaa suurien jouk-
kojen henkistä ryhtiä konfliktien äärellä. Mutta voi-
sivatkokaan he muuta kuin kilvoitella moraalito-
tuuksilla julkisuuden yhteiskuvissa ja paimenkir-
jelmöidä, joskus jopa hengettömäksi laidunnetus-
sa laaksossa.

Jouko SakSio
Oulu

Kristinusko ja tulevaisuus

Pateniemen ja Rajakylän 
alueille uusi kappeli? 
Pateniemen kirkolle 
hyvästit? Hiukkavaaraan 
kaksi uudisrakennusta? 
Vanhat tilat remonttiin?

Oulun seurakuntayhtymä 
joutuu jatkuvasti mietti-
mään, mitä tiloja se aikoo 

kunnostaa, mistä tiloista se luo-
puu ja mitä se uudisrakentaa. Esi-
merkiksi lapsiperheiden vähene-
minen joiltakin asuinalueilta voi 
johtaa myös uusiin tilaratkaisui-
hin: Kun lapsia on vähän, pitää 
miettiä, onko esimerkiksi kaikil-
la seurakuntakodeilla käyttöä.

Kiinteistöjohtaja Jaana Val-
jus Oulun seurakuntayhtymästä 
kertoo, että Tuiran ja Oulujoen 
seurakunnissa mietitään parai-
kaa, miten tiloja olisi syytä käyt-
tää. Tarveselvitysraportti Tuiras-
ta on tulossa keväällä ja Oulujoel-
ta loppukesällä. Yhteinen kirkko-
valtuusto päättää ainakin Tuiran 
seurakunnan  tilasuunnitelmista 
kenties jo vuoden loppupuolella.
 
Hiukkavaara 
toi rakentamistarpeen
Oulujoen seurakunnassa käydään 
kaikki tilat läpi ja mietitään mi-
hin satsataan ja mistä kenties luo-
vutaan. Oulujoen seurakunnassa 
oli tarpeellista ryhtyä pohtimaan 
tila-asioita ennakoivasti, kun 
Hiukkavaaraan rakennetaan yli 
20 000 ihmisen asuntoalue seu-
raavan 25 vuoden aikana.

Rajakylään uusi kappeli?
Valjuksen mukaan Hiukka-

vaaraan kaavarunkoluonnok-
seen on tehty tilavaraus kahdelle 
kiinteistölle. Hulppea 1 400 ne-
liömetrin seurakuntatalo alue-
keskukseen ja pienempi raken-
nus lähipalvelukeskukseen. Pie-
nempi rakennus voisi olla esi-
merkiksi yhteiskäytössä kaupun-
gin kanssa.
 
ritaharjuun iso talo
Tuiran seurakunnassa tilamietin-
tä koskee lähinnä pohjoisia aluei-
ta. Kirkkoherra Hannu Ojaleh-
don mukaan uudelle Ritaharjun 
alueelle kenties esitetään raken-
tamismahdollisuutta. Alun pe-
rin Ritaharjulle piti rakentaa yh-
teistyössä kaupungin kanssa mo-
nitoimitalo. Tästä kuitenkin luo-
vuttiin.

Talo kenties rakennutetaan 
omin voimin. Sille on varattu 
vuoden 2010 budjetista  jo mää-
räraha hankesuunnittelua var-
ten. Suunnitelmissa on puhuttu, 
että talo olisi Kaakkurin kirkon 
kokoluokkaa. Ojalehto kuitenkin 
huomauttaa, että tilaa on hyvä ai-
na varata enemmän kuin sitä to-
della rakennetaan.

Pateniemen kirkon lakkautta-
mista on pohdittu usein. Talo on 
huonokuntoinen ja elinkaaren-
sa loppupäässä. Tuiran raportis-
sa esitettäneen, että tilasta luopu-
mista tulee tutkia tai tilat on pidet-
tävä kunnossa, Ojalehto kertoo.  
Rajakylän ja Pateniemen alueita 
palvelemaan saatetaan rakentaa 
kappeli. Tämäkin vaihtoehto on 
vielä täysin auki. Sitä huolimatta 

kaupungin kaavaosaston puheil-
le mennään kuukauden lopus-
sa alustavia keskusteluja varten, 
Ojalehto kertoo.

Jossain vaiheessa Rajakylässä 
oli katsottu tontti rakennuksel-
le, mutta tontin omistajan kans-
sa ei päästy sopuun hinnasta. 
Rajakylän seurakuntakodin koh-
talo on sekin mietinnässä. Voi ol-
la, että siitä jossain vaiheessa luo-
vutaan. 

 
Pekka HeliN

Oulujoen pappilan uudesta 
käytöstä sivulla 4.

Kiiminki yrittää jälleen 
saada monitoimitilastaan kirkkoa

Jäälin seurakuntatalon monitoimitilasta haluttaisiin kirkko.
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Kuuden kirkkoherran koti

Oulujoen pappila
avasi ovensa
Tänä vuonna 
satavuotisjuhliaan 
viettävä Oulujoen 
kirkko on saanut aivan 
lähituntumaansa 
juhlatilan, kun Oulujoen 
perinteikäs pappila on 
avattu vuokrakäyttöön.

Kaikkien Oulun evankelis-
luterilaisen seurakuntayh-
tymän tilojen vuokraus on 

Oulun seurakuntien jäsenille il-
maista. Koska tilat saa käyttöön 
ilman euroja, juhlien järjestäjä 
joutuu vastaamaan vain tarjoi-
luista. Oulujoen pappilaan mah-
tuu enimmillään 80 vierasta. Pai-
kan päällä onnistuu kahvi- ja voi-
leipätarjoilu, mutta ei lämpimien 
aterioiden tarjoilu.

Karjalanpaistin ja muiden pe-
rinteisten ruokaherkkujen puu-
te onkin varmaan suurin syy          
varausten vähäisyyteen ensim-
mäisten kahden kuukauden ai-
kana. Pappilan arvokkaassa ja 
kauniissa miljöössä kun on jär-
jestetty esimerkiksi tammikuussa 
vain kaksi perhetilaisuutta, yksi 
kaste ja yksi muistotilaisuus. Lä-
hetyspiiri kokoontuu pappilas-
sa viikoittain ja kerran huoneet 
ovat täyttyneet kirkkokahveille 
saapuneesta väestä. 

– Enemmänkin tänne todella 
mahtuisi. Toivottavasti sana kii-
rii nyt eteenpäin, kertoo pappi-
lan viimeisin isäntä, kirkkoherra 
Paavo Moilanen.

ilmastointi puuttuu
Kirkkoherran virka-asuntona 

kuutta kirkkoherraa palvellut, 
109-vuotias pappila on yhä ikäi-
sekseen hyvässä kunnossa. Re-
montoimaankin tosin päästään 
lähivuosina.

– Kunnostustyöt aloitetaan, 
kunhan vanhan pappilan re-
montti keskustassa valmistuu, 
kertoo kirkkoherra Moilanen.

Yhteisiä tilaisuuksia varten 
parannuksia tarvitaan ainakin 
keittiöön ja ilmastointiin, jota ei 
nyt ole. Kymmenien henkien ti-
laisuuksissa se voi tuottaa ongel-
mia varsinkin talviaikaan, kun 
ikkunoita ja ovia ei kannata ve-
don takia aukoa. 

Seinä- ja lattiapinnat ovat kui-
tenkin siistissä, jopa kiiltelevässä, 
kunnossa. 

– Lattiat lakattiin useasti, jot-
ta ne eivät päässeet kulumaan lai-
kuille, vuonna 2006 virka-asun-
nosta muuttanut kirkkoherra 
Moilanen muistelee. 

Rakennus sisältää keittiön ja 
eteistilojen lisäksi kuusi huonet-
ta. Pappila on sisustettu vanhaa 
tyyliä noudattaen, ja siellä on pal-
jon yli satavuotiaita yksityiskoh-
tia. Osa huonekaluista on 1800-
luvulta. 

Perinteikäs kokonaisuus
Perinteinen koivukuja johtaa Ou-
lujoen rantatörmällä sijaitsevasta 
pappilasta kirkolle. Pappilan pi-
hapiirin rakennukset ovat myös 
hyvin säilyneitä. 

– Kyseessä on harvinaisen 
eheä kirkon ja pappilan muodos-
tama maisemakokonaisuus, jos-
sa ympäristön pellotkin ovat yhä 
viljeltyjä, kirkkoherra Moilanen 
muistuttaa. 

Moilasten perhe asui pappilas-
sa 28 vuotta. 

– Vuodet ovat varmasti jääneet 
meidän kaikkien mieleen. Vaik-
ka pappila olikin julkinen tila, se 
oli hieno paikka myös lapsille, pi-
halla oli tilaa harrastaa ja korjata 
vaikka mopoja.  

Oulujoen pappila poistui vir-
kakäytöstä Moilasten omasta 
tahdosta. 

– Eläkkeelle lähtö lähestyy, jo-
ten halusimme muuttaa pois vie-

lä, kun meillä oli voimia. Sata-
vuotias perinnehän siinä katkesi.

elSi HuttuNeN

Oulujoen pappilaa voi varata Ou-
lujoen seurakunnan kirkkoherran-
virastosta p. (08) 5313 500 viras-
ton aukioloaikoina ma kello 9–
17 ja ti-pe kello 9–16. Pappila si-
jaitsee osoitteessa Pappilantie 69, 
90650 Oulu.

Kotimaa-yhtiöt 
karsii väkeä
Kirkollisen viestinnän ja 
henkisen hyvinvoinnin vies-
tintätalo Kotimaa-yhtiöt on 
siirtynyt käymään YT-neu-
votteluja. Yhtiön tiedotteen 
mukaan tavoitteena on kar-
sia kiinteitä kustannuksia. 

Säästötoimenpiteet koh-
distuvat ensisijaisesti tap-
piolliseen Kotimaa-lehteen, 
sen toimitukseen ja tukitoi-
mintoihin kuten omaan pu-
helinmyyntiin, lehtien tilaa-
japalveluun ja mainososas-
toon. 

– Näkemyksemme mu-
kaan säästötoimista aiheu-
tuu arviolta 20 henkilön vä-
hentämistarve. Kyse on pa-
kollisesta korjausliikkeestä, 
jolla sopeutamme lehden ku-
lut laskeneeseen levikkiin ja 
tulosodotukseen, sanoo Ko-
timaa-yhtiöiden toimitus-
johtaja Pauli Aalto-Setälä.

Kotimaa-yhtiöt työllistää 
yhteensä noin 135 henkeä.

YT-neuvottelut eivät kos-
ke Kotimaa-yhtiöiden mui-
ta kannattavia yksikköjä, 
kuten kirjankustantamista, 
tarvikemyyntiä ja viestintä-
palveluita.

Aspfors 
jatkokaudelle 
pappis-
asessorina
Oulun hiippakunnassa 11. 
helmikuuta käydyssä pappi-
sasessorin vaalissa eniten ää-
niä sai Kaustisen ja Ullavan 
seurakunnan  kirkkoherra 
Raimo Aspfors. 

289 annetusta äänestä 
Aspfors sai 119, eli noin 41 
prosenttia. Toiseksi eniten 
ääniä sai Tuiran seurakun-
nan kappalainen Päivi Jussi-
la, joka keräsi 65 ääntä. Hy-
lättyjä ääniä oli kolme. 

Aspfors jatkaa täten toisen 
kolmevuotiskauden hiippa-
kunnan toimeenpanovaltaa 
käyttävässä tuomiokapitulin 
seitsenhenkisessä kokoonpa-
nossa.

Vaalissa olivat äänioike-
utettuja Oulun hiippakun-
nan papit ja lehtorit. Äänes-
tysprosentti oli noin 70.

Ku va t  J aan i  F ö h r

Oulujoen pappilan päärakennus 
on rakennettu vuonna 1899. Ou-
lujoen seurakunnan perustami-
sen yhteydessä se nimettiin kirk-
koherran pappilaksi. Avointen 
ovien pappila on toiminut virka-
asuntona kuudelle kirkkoherral-
le ja heidän perheilleen. 

Erkki Pesonen 1909–1930
Yrjö A. Wallinmaa 1932–1940
Tauno V. J. Sutinen 1941–1958
Vilho O. J. Lauriala 1959–1966
Ossi Ylimaula 1967–1978
Paavo Moilanen 1978–2006

Lähetyspiiri kokoontuu pappilassa joka maanantai-ilta. Tällä kertaa kaikki mahtuivat 
yhden pöydän ympärille.
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Maata  kiertelemässä

Mormonikirkolle 
uusi johtaja
Mormonikirkko sai viime viikol-
la 16. presidenttinsä, kun 80-vuo-
tias Thomas S. Monson valittiin 
tehtävään. Edellisen presidentin 
Gordon B. Hinckleyn kuolemas-
ta oli kulunut vain viikko.

Monsonin valinta oli odotet-
tu, kertoo The New York Times. 
Johtajat valitaan mormonikirkon 
ylimmässä johdossa iän ja koke-
neisuuden perusteella. 

Edellinen presidentti Hinckley 
valittiin virkaansa vuonna 1995, 
kun hän oli 84-vuotias. Hinckley 
oli kuolleessaan 97 vuotta vanha.

Monson kertoi työskennel-
leensä Hinckleyn kanssa neljän 
vuosikymmenen ajan. Monson 
ei vihjannut, että hän aikoisi jo-
tenkin muuttaa mormonikirkon 
suuntaa.

Hinckleyn aikana käännyn-
näisten määrä kasvoi ripeästi 
etenkin Etelä-Amerikassa ja Af-
rikassa. Se johtui panostamises-

ta lähetystyöhön.
Kaikki ei ollut pelkkää voit-

tokulkua. Hinckley joutui taitei-
lemaan kirkon kaukaisten osien 
kanssa. Ongelma oli, kuinka pi-
tää käännynnäiset sitoutuneina 
ja aktiivisina sen jälkeen, kun lä-
hetit olivat poistuneet.

Ruotsalainen Kyrkans Tidning 
-lehti kertoo, että jäsenmäärän 
voimakas kasvu on tasoittunut. 
Joillakin alueilla se on jopa kään-
tynyt laskuun.

Monsonin valinta presiden-
tiksi saattaa joidenkin tarkkaili-
joiden mielestä kertoa siitä, että 
mormonikirkko yrittää vahvis-
taa asemaansa maailmassa. Näin 
kertoo ENI-uutispalvelu. 

Monsonin vanavedessä kirkon 
johtoasemiin nousi myös 67-vuo-
tias saksalainen Dieter F. Ucht-
dorf. Uchtdorfin nousua pide-
tään epätavallisena, koska hän 
ei ole syntyperäinen mormoni. 
Uchtdorf on lisäksi suhteellisen 
nuori kirkon johtomieheksi.

Monsonin valinta mormoni-
kirkon presidentiksi teki hänes-
tä mormonien silmissä Jumalan 
profeetan. Maailmassa on noin 
13 miljoonaa mormonia. Heitä 
ei yleisesti pidetä kristittyinä.

Juutalaiset suuttuivat 
paavin rukouksesta
Juutalaiset ovat suuttuneet. Paa-
vi Benedictus XVI on muotoil-
lut uudelleen pitkänperjantain 
rukouksen juutalaisen puolesta 
ja poistanut sieltä muun muassa 
kohdan juutalaisten hengellises-
tä sokeudesta. Se sopii juutalai-
sille, mutta heitä närästääkin se, 
että rukouksessa kutsutaan heitä 
kääntymään kristinuskoon. Näin 
kertoo Catholic News Service  -
tietotoimisto.

Uusi rukous paikkaa niin sa-
notussa tridentiinisessä messussa 
olleen rukouksen. Tridentiininen 
messu ei ole enää yleisesti käytös-
sä, mutta sen voi ottaa käyttöön, 
jos seurakuntalaiset niin halua-

vat ja pappi siihen suostuu.
Tridentiinisen messun juu-

talaisrukouksen  uusi muotoi-
lu julkaistiin viime viikolla lati-
naksi Vatikaanin L’Osservatore 
Romano -lehdessä. Teksti alkaa 
suomeksi näin: ”Rukoilkaam-
me juutalaisten puolesta. Valis-
takoon Jumala heidän sydämen-
sä, että he tunnustaisivat Jeesuk-
sen Kristuksen, kaikkien ihmis-
ten pelastajan.”

Rukouksen teksti mainitsee 
toiveen koko Israelin pelastuk-
sesta.

Uudessa muotoilussa ei ole 
juutalaisia eniten loukanneita 
osuuksia, kuten mainintaa so-
keudesta ja pyyntöä, että juuta-
laiset saataisiin vedettyä pimey-
destään. Myös kohta jossa pyyde-
tään Jumalaa poistamaan huntu 
juutalaisten sydämestä on pois-
tettu.

Pekka HeliN

Raamatun  
osia julkaistu 
2454 kielellä

Maailman kielten lukumää-
räksi arvioidaan 7000. Vuo-
den 2007 loppuun mennessä 
vähintään yksi kokonainen 
raamatunkirja on käännet-
ty 2454 kielelle. Näistä koko 
Raamattu käännettiin vii-
delle ja Uusi testamentti 20 
uudelle kielelle. 

Suomen Pipliaseura tu-
kee eri puolilla maailmaa 
tehtävää raamatunkäännös- 
ja levitystyötä. Suurin yksit-
täinen hanke on raamatun-
käännöstyö kahdelletoista 
Venäjän alueella puhuttaval-
le suomensukuiselle kielelle. 

Viime vuoden aikana 
hankkeessa julkaistiin seu-
raavat käännökset: Uusi tes-
tamentti vepsäksi, Jobin kir-
ja udmurtiksi, Johanneksen 
evankeliumi komipermja-
kiksi, otteita Luukkaan evan-
keliumista hantiksi ja man-
siksi sekä Matteuksen evan-
keliumi vienankarjalaksi.

Pipliaseurat toimivat yli 
200 maassa. Suomen, Ruot-
sin ja Norjan pipliaseurat te-
kevät yhteistyötä pohjois-
saamen raamatunkäännös-
hankkeessa.

Gospelia 
Muhoksella

Kulttuurikeskus Koivussa ja 
Tähdessä Muhoksella järjes-
tetään lauantaina 16.2. Ou-
lujoki tulvii -gospeltapah-
tuma. Tapahtumassa esiin-
tyvät Bass’n Helen ja Elisa 
Happonen.

Ennakkoon lippuja voi 
hankkia kirjastokahvilasta. 
Ennakkomyynnistä jääneet 
liput myydään ovelta puo-
li tuntia ennen tapahtuman 
alkua. Lipunmyynnistä vas-
taavan Päivi Pekkalan mu-
kaan liikkeellä kannattaa ol-
la ajoissa, jos lippuja haluaa 
saada. Tapahtumaan odote-
taan noin 300 osallistujaa.

Kitarapainotteista rokkia 
soittava Bass’n Helen on yksi 
suosituimmista suomalaisis-
ta gospelbändeistä.

Oulujoki tulvii -gospel-
tapahtuma on osa Muhok-
sen seurakunnan, kunnan ja 
paikallisten järjestöjen yh-
teistä lasten ja nuorten sekä 
perheiden tapahtumaviik-
koa. 

Richard Myale on 15-vuo-
tias jalkapalloa harrasta-
va tansanialaispoika Ilem-

bulasta. Monen tansanialaislap-
sen koulunkäynti loppuu ala-as-
teen jälkeen, mutta Richard käy 
ensimmäistä vuottaan Ilembu-
lan oppikoulua. Isona hän halu-
aisi lääkäriksi. 

Richard on yksi niistä noin sa-
dasta seudun aids-orvosta, joiden 
koulunkäynnin Suomen Lähetys-
seuran uusi kummiohjelma mah-
dollistaa.

Ilembulan kylä Tansanian ete-
läisellä ylänköalueella on noin 5 
000 asukkaan yhteisö, jonka kes-
kuksena on Tansanian evankelis-
luterilaisen kirkon sairaala. Sai-
raala on viime vuosina keskitty-
nyt voimakkaasti hiv-ongelman 
hoitoon. 

Sairaalan hoitajat ja vapaaeh-
toiset vierailevat myös kodeis-
sa etsien yhteyttä vammaisiin ja 
sairaisiin, joilla ei ole pääsyä sai-
raalaan. Työntekijöille ei ole tul-
lut minään yllätyksenä, että aids-
orpoja on paljon ja että heistä 
huolta pitävät sukulaiset ovat yli-
kuormitettuja koettaessaan selvi-
tä omiensa ja muiden lasten kou-
lutuksesta.

kummeja etsitään
Ilembulan aids-orpojen kum-
miohjelma alkoi tämän vuoden 
alussa. Ohjelman on tarkoitus 
auttaa noin sataa lasta kaikkein 
köyhimmistä perheistä. Nyt Lä-
hetysseura etsii suomalaisia kum-
meja, jotka haluaisivat tukea näi-
den lasten koulunkäyntiä. Kum-

Kummihanke avaa 
aids-orvoille koulutietä

mituki kattaa koulumaksut ja -
tarvikkeet. Kotikäyntityön myö-
tä he pääsevät myös terveyden-
hoidon piiriin.

Ohjelmaan valitut lapset opis-
kelevat yläasteella, lukiossa tai 
ammattikoulussa. Ala-aste on 
Tansaniassa periaatteessa ilmai-
nen, mutta sen jälkeen koulutus 
on maksullista. 

Kummiohjelma liittyy osana 
myös Tansanian evankelis-lute-
rilaisen kirkon Tumaini-yliopis-
ton koulutus-, tutkimus- ja dia-
koniahankkeeseen, jonka tarkoi-
tuksena on ehkäistä hiv-viruksen 
ja aidsin leviämistä tietoa ja kou-
lutusta lisäämällä. Lähetysseura 
saa tähän hankkeeseen ulkomi-
nisteriön kehitysyhteistyövaroja.

koko yhteisön hyväksi
Suomen Lähetysseura aloitti var-
sinaisen kummilapsityön vuon-
na 1988. Aiempaan opetustyö-
hön verraten uutta kummilapsi-
työssä oli muun muassa yhtey-
denpito kummin ja kummilap-
sen välillä.

Ensimmäisenä kummiohjel-
maan valittiin lapsia etiopialai-
sen yhteistyökirkon ylläpitämis-
tä päiväkodeista ja pian tämän 
jälkeen varattomia oppilaita Ko-
lumbian luterilaisen kirkon kou-
luista. 

Vuoden 2008 alkaessa kum-
meja on lähes 3 000 ja kummioh-
jelmat auttavat useampaa tuhatta 
lasta kolmessatoista maassa. Suo-
men Lähetysseuran kummitoi-
mintaan käytetään tänä vuonna 
lähes 850 000 euroa, eniten Ne-

palissa ja Etiopiassa.
Vuosien mittaan kummilap-

sitoiminnassa on siirrytty yksit-
täisten lasten auttamisesta yhä 
enemmän ryhmäkohtaiseen tu-
keen, mikä on avunsaajien kan-
nalta joustavampaa. Kummilap-
sitoiminnan tavoitteena on tu-
kea koko ympäröivää yhteisöä 

ja rohkaista yhteisön jäseniä toi-
mimaan omien elinolosuhteiden 
parantamiseksi. 

kirSi elo

Lisää tietoja Ilembulan kummi-
hankkeesta osoitteessa www.mis-
sion.fi/kummilapsitoiminta

Lähetysseuran kummilapsitoiminta alkoi Ristinkukan päiväkodista Etiopiasta. 
Etiopia on edelleen yksi suurimpia kummituen kohteita.

SL S / Ta p an i  Pe n t i kä in e n
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Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

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

LAKIAS IA INTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

Kirkkokatu 4 A 12, 90100 Oulu
puh. 377 191 ja 0400 687 201, fax. 377 091

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit

P E R U N K I R J O I T U K S E T
ja muut lakiasiainpalvelut VUOSIEN 
KOKEMUKSELLA. Tarvittaessa myös 
kotonanne iltaisin ja viikonloppuisin. 
Varatuomari H. Luukkonen, 
Uusikatu 23 A 4, puh. 339 962.

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

UUTTA: avokuntoutuspalvelu. Ota yhteyttä! 
Takkurannantie 307, 90820 KELLO. 

GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

T E R V E Y D E K S I

Myllyojan

Maikkulan

p. 5572 170
av. ark. 9.30 - 17.30  Kangaskontiontie 3, OULU

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

av. ark. 9 - 18, la 9 - 15  Karvarinaukio 7, OULU

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

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100
Avoinna ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

www.oulunpantti.net

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, moottorikelkat,
 säilytys lämpimässä hallissa
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- osaomistus- ja asumisoikeusasunnot
- soittimet, elektroniikka, taide, jne

KULTAKORUJA HALVALLA JA 
REHELLISESTI PAINON MUKAAN 

- uusia ja kunnostettuja käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 4 €
- korjataan koruja, tilaustöitä

    - ostetaan puhelinosakkeita, päivän
      hintaan, rahat heti puhtaana käteen

Kuuleeko kukaan - vai huudanko kovempaa?

Suomen ja Ruotsin tiukentunei-
den lainsäädäntöjen myötä ih-
miskauppa ja prostituutio ovat 
siirtyneet yhä enemmän Tallin-
nan kaduille. Suomen ja Viron 
kirkot järjestävät yhdessä eku-
meenisen seminaarin ”Mikä on 
ihmisen hinta?” haastaakseen 
kirkot ja niiden työntekijät poh-
timaan, mikä on kirkkojen vas-
tuu tässä tilanteessa.

– Ruumis on jokaisen henki-
lökohtaisinta omaisuutta. Toi-
sen alistaminen kauppatavarak-
si loukkaa syvältä ihmisarvoa. 
Kirkkoja kaivataan vaikuttamaan 
ihmiskauppaan liittyviin asen-
teisiin. Vastuu lähimmäisistä on 
kaikilla, välinpitämättömyys toi-
sista syö hyvän elämän ja yhteis-
kunnan perustaa, toteaa Mikke-
lin piispa Voitto Huotari.

Seminaari käynnistyy Hel-
singissä 18. helmikuuta ja jatkuu 
Tallinnassa 19. helmikuuta. Yh-
teiskunnallisten ja teologisten 
puheenvuorojen lisäksi semi-
naarissa tutustutaan ihmiskau-
pan vastaiseen käytännön työ-
hön prostituoitujen tukipisteissä 
Helsingissä ja Tallinnassa.

Vastuuviikon teemana
Euroopan kirkot toivottivat ter-
vetulleeksi yleiseurooppalai-
sen ihmiskaupan vastaisen sopi-

Kirkot taisteluun 
ihmiskauppaa vastaan

muksen, joka astui voimaan hel-
mikuun alussa. Euroopan neu-
voston laatiman sopimuksen tar-
koitus on vahvistaa ihmiskaupan 
vastaista työtä saattamalla ihmis-
kauppaan syyllistyneitä syyttee-
seen ja suojelemalla uhrien oi-
keuksia ja ihmisarvoa. 

Tähän mennessä 14 maata on 
jo vahvistanut sopimuksen. Suo-
messa sopimuksen hyväksymis-
prosessi on kesken.

Seminaari käynnistää eku-
meenisen vastuuviikon uuden 
teeman. ”Ihmiskauppa – nyky-
ajan orjuutta” on vastuuviikon 
teemana vuosina 2008–2009. Tä-
nä vuonna vastuuviikkoa viete-
tään 19.–26. lokakuuta. Tavoit-
teena on lisätä suomalaisten tie-
toisuutta ihmiskaupasta, sen 
taustoista ja siihen liittyvistä il-
miöistä.

Kirkkojen näkökulmasta ih-
miskauppa on loukkaus ihmisen 
arvoa kohtaan. 

kirkoN tiedotuSkeSkuS
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Ostetaan
RT-kaksio 57 m2 Kempeleessä
1.3.08 alkaen. Vuokra 480 €/kk.
P. 050 555 6597.

Vuokrattavana

TUKEA ELÄMÄÄSI
Tukikahvat, kaiteet   ❒  Kulkuluiskat
Asennuspalvelu:
T:mi Apuisäntä 050 9176347

Hyödynnä 60 %:n kotitalousvähennys!

Lisätietoja:

http://idena.ouka.fi 

Apua, hoivaa
ja puhtautta 
KOTIISI, 
sekä tukea 
omaishoitoon 

Palveluja tarjotaan

Lasten haaste tänään?
Lastenmission (CEF) Euroopan työn johtaja Roy ja Ruth Harrison 
vierailevat Oulussa 17.2. Tilaisuudet ovat Oulun Vapaaseurakunnassa. 
11.00 perhejumalanpalvelus, saarna Roy Harrison, ruoka ja kahvit. 
13.30 Lasten haaste tänään? Mukana mm. Pekka Siitonen ja Satu Kettunen.
Kaikki ovat tervetulleita. 
Lastenmissio ry www.lastenmissio.fi

Tapahtumat

Oulun evankelis-luterilais-
ten seurakuntien nuoriso-
työntekijä Pertti ”Purtsi” 

Putila on huolissaan. Hän hoitaa 
myös Oulun lähetysjuhlien ma-
joitustoimikunnan puheenjoh-
tajan tehtäviä, ja hänen vastuul-
laan on järjestää ”sijaa majatalos-
sa” valtavalle ihmisjoukolle. Jos 
vanhat merkit pitävät paikkan-
sa, Lähetysjuhlille suuntaa kan-
saa tuhatmäärin. Lähetysjuhlat 
ovat monille vuoden kohokohta 
ja kohtaamispaikka, jonne suun-
nataan ulkomailtakin asti.

Kahdensadan patjan hank-
kiminen on huolenaiheista pie-
nempi. 

– Herättäjäyhdistyksellä on 
patjoja Espoossa. Lapualta löytyi-
si patjat myös. Kuinkahan monta 
kuutiometriä niistä kertyy, kun 
ne laitetaan pinoon..., Putila las-
keskelee.

Patjat ovat lähinnä nuorisoa 
varten, joka majoittuu Pohjan-
kartanon koululla lattiamajoi-
tuksessa. – On niitä vanhempia-
kin ihmisiä, jotka haluavat joka 
vuosi  yhteismajoitukseen. On-
han siinä oma tunnelmansa.

Lapsiperheille ja ikäihmisil-
le yhteismajoitus ei helposti tu-
le kyseeseen. Hotellihinnat saat-
tavat hirvittää ja estää koko juh-
lareissulle lähdön. Ja vaikkei ra-
hasta olisi pulaa, moni antaisi ne-
kin rahat mieluummin todellisil-
le tarvitsijoille esimerkiksi lähe-
tystyön kohdemaissa. 

Onko juhlavieraille 
sijaa majatalossa?

– On vaikea arvioida, mikä 
majoituksen tarve tulee olemaan. 
Viime vuonna Lähetysjuhlat oli-
vat Hyvinkäällä, ja majoitusper-
heitä olisi tarvittu 40. Vain kym-
menen löytyi. Emme voi taata, et-
tä Oulussakaan perhemajoitusta 
löytyisi kaikille halukkaille, Pu-
tila huokaa.

Bed & Breakfast 
–periaatteella
Mitä majapaikan tarjoajalta sit-
ten vaaditaan? Ei ihmeitä, sillä 
täysihoidosta ei ole kysymys. Pa-
kettiin kuuluu peti ja aamupala, 
joista suositushinta on 15 euroa 
hengeltä. Yösijaa voi tarjota yh-
deksi tai kahdeksi yöksi. Kaikki 
majoitettavat eivät kaipaa omaa 
huonetta, vaan siskonpetikin käy. 
Kaikesta voi sopia majoitettavan 
kanssa etukäteen.

Pitääkö majoitettavia viihdyt-
tää? Pitääkö heitä kuljettaa, esi-
tellä kaupunkia tai selostaa omaa 
hengenelämäänsä? Pitääkö heitä 
varten olla passissa koko päivä?

Ei, tietää eräs nimettömänä py-
syttelevä henkilö, joka on seuran-
nut juhlameininkiä useana vuon-
na. – Lähetysjuhlavieraat tule-
vat nimenomaan juhlia varten. 
Mummotkin lähtevät heti aamu-
palan jälkeen, istuvat ohjelmaa 
seuraamassa koko päivän ja pa-
laavat myöhään illalla, hän va-
kuuttaa.

Mutta mitäs vikaa olisi siinä-
kään, jos sattuisi saamaan uusia 
ystäviä? Pertti Putilalle näin on 
käynyt usein. Majoitusvieraita on 
pörrännyt hänen kotonaan harva 
se kesä. Vieraista on kuulemma 
ollut iloa ja seuraa perheen lap-
sillekin. Putila on majoittanut ul-

komaankielisiä ihmisiä ja saanut 
harjaannuttaa kielitaitoaan. 

Lähetysjuhlien majoitusper-
heillä kieliongelmaa ei ole. Kaik-
ki perhemajoitukseen tulijat lie-
nevät suomenkielentaitoisia. 

– Meidän järjestäjien rooli on 
toimia vain majoituksen välittä-
jänä. Annamme kiinnostuneille 
yhteystiedot, ja osapuolet saavat 
sopia asian keskenään. Majoitta-
jat ilmoittavat meille, monelle-
ko heillä on tilaa, ja haluavatko 
majoittaa ensisijaisesti perheen, 
nuoria vai ikäihmisiä.

Pertti Putila penkoo paperei-
taan toimistossa, joka on tava-
raa väärällään. Laatikkopinoissa 
on nuortenleirien tykötarpeita, 
selviämisvarusteita ja ties mitä. 
Lattialla mahtuu tuskin käänty-
mään. Mutta mitäs järjestyksestä, 
kun ilmapiiri on kodikas. Mah-
tuisiko lattialle jopa majoittu-
maan retkipatjan kanssa? 

– Suomalaiset huolehtivat lii-
kaa siitä, että koti on viimei-
sen päälle siisti, jotta sinne voisi 
päästää vieraita... Mutta tässäkin 
on tietysti mies- ja naisnäkökul-
ma, hän naurahtaa. 

– Toivon että oululaiset yllät-
tävät minut positiivisesti ja saam-
me ainakin 40 majoitusperhettä!

riikka VuoriJärVi

Jos innostuit tarjoamaan majoi-
tusta, ota yhteyttä mieluiten säh-
köpostitse Matti Ketolaan tai Pert-
ti Putilaan:
040 574 7069
matti.ketola@evl.fi
040 506 2883
pertti.putila@evl.fi

Paikkoja avoinna

Kiimingin seurakunta hakee

lastenohjaajaa
Vakinaiseen työsuhteeseen 38 h 15 min viikkotyö-
ajalla 1.8.2008 alkaen. 
Työ on laaja-alaista kirkon lapsi – ja perhetyötä.

Pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä lapsi – ja 
perhetyön tutkinto. Palkkaus on KirVESTESin mukainen. Teh-
tävään valitun tulee esittää rikoslain 6 § 2 momentin mukainen 
rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus. 
Lisätietoja antaa lapsityönohjaaja Birgitta Kontio p. 040-7431901, 
birgitta.kontio@evl.fi
Hakemukset 14.3.2008 mennessä osoitteeseen Kiimingin seura-
kunta, PL 5 90901 Kiiminki. Kuoreen merkintä ”lastenohjaaja”. 
Hakemusten liitteitä ei palauteta.

Teologiharjoittelijaa
Ajalle 1.6.-15.8.2008. Teologiharjoittelijan tehtäviin kuuluu mm. 
rippikoulutyötä, leirityötä ja osallistumista jumalanpalveluselämään. 
Lisätietoja antaa kirkkoherra Pauli Niemelä, puh. 040-5793246. 
Hakemukset 14.3.2008 mennessä yllä olevaan osoitteeseen.

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi osoitteessa:
www.oulunseurakunnat.fi/lahetysjuhlailmo

tai talkootoimistoon p. 044-3161435
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Lukunurkka

Kapea, keski-ikäinen 
tunnemaailma
Asko Sahlberg (1964) on saanut kiitosta oma-
peräisestä tyylistään. Hän ei päästä lukijaa hel-
polla. Lyhyessä lauseessa riittää pureskelemis-
ta pitkälle iltaan. Pitemmissä pätkissä ottaa jo 
sydämen päälle.

Siunaus on monisyinen tarina haluista, jot-
ka riepottelevat virkamiestä niin ettei tahto 
ehtiä kehittymään. Seksuaaliset pakkomiel-
teet kolottavat kallossa. Silmät haluavat nähdä, 
kädet koskea ja jalat juosta. Päähenkilö Gus-
tav on menettänyt uskonsa ihmisiin, elämään 
ja itseensä. 

Gustav on näkymätön mies myös työpaikal-
laan. Sivustaseuraaja. Kellekään ei tunnu ole-
van väliä taitteleeko hän klemmareista eläin-
figuureja, lähteekö hän pois ennen neljää. Vai-
mosta on tullut enemmän kotoisa esine kuin 
se johon rakastui. Ja kun Ella ottaa välimatkaa 
suhteeseen lähtemällä ulkomaille, Gustavilta 
pääsee korahdus. 

Miehen elämä on ollut jatkuvaa selviyty-
mistä ja ajattelematta jättämisiä. Hän on pe-
lännyt tätä jotain, joka aiheuttaisi lopullisen 
romahduksen. Gustav päättää tehdä samoin 
kuin vaimonsa, ottaa välimatkaa ja ajatella. 
Matka ei kuitenkaan ratkaise mitään. Moni-
tasoinen kertomus varioi ajassa ja paikassa, jät-
täen kaiken lopulta lukijan ratkaistavaksi.

Kirjan alku ei luvannut hyvää. Moni luki-
ja lienee kyllästynyt suomalaisen keski-ikäi-
sen miehen tunnemaailman kuvaukseen. Ai-

he ei tunnetusti ole kovin laajasti käsiteltävis-
sä. Gustavista ei saa millään otetta. Sahlberg ei 
kerro sivuhahmoistakaan paljoa. Ne jäävät kä-
sittelemättä, ja se taitaa olla tarkoituskin. 

Kertomus on matka ajassa, paikassa ja kie-
lessä, mutta Siunauksen ansiot tulevat sen eet-
tisfilosofisista eineksistä. Sahlberg purkaa ole-
massaolon kypsää tuskaa perinteisen länsi-
maisesti. Teoksesta on luettavissa tarpeetto-
man ihmisen teema, joka nousee ajankohtai-
seksi aina kun ihminen ei pysy maailman me-
nossa täysin mukana.

Sahlbergin kieltä kehutaan. Hänen lauseen-
sa ovat hienon lyhyitä, ytimekkäitä ja lyyrisiä. 
Väliajoin filosofiset jargonit kuitenkin puudut-
tavat. Koska teksti on nimenomaan kirjakieltä 
henkilöhahmojen jutustelut tuntuvat teennäi-
siltä. Toisaalta se sopii Siunauksen koreaan tyy-
liin. En tiedä miltä Hegel kuulostaisi savoksi.

lauri terVoNeN

Asko Sahlberg: Siunaus 
WSOY 2007

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

Muut seurakunnat

Jakelu-
Häiriöt 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 
www.rauhantervehdys.fi

Yhdistykset

Opiskelijamenot

Sanan taskut sanoittavat perheen arkea
Suomen Raamattuopiston tuot-
tama Sanan tasku -ohjelmasar-
jassa pohditaan, millä ihmiselle 
annetuilla viisailla sanoilla voi-
daan selvitä perhe-elämän pyö-
rityksestä.

Kymmenosaisen arjenläheisen 
raamattuluentosarjan toimittavat 
Keski-Suomessa perhe- ja lapsi-
työntekijänä Suomen Raamattu-
opiston palveluksessa toimiva Ai-
no Viitanen ja luokanopettajana 

työskentelevä Saija Väätäinen.
Ohjelmantekijät pohtivat 

muun muassa, jaksaako perhe-
elämää hamaan iankaikkisuu-
teen ja millainen on oikea tosi-
mies. Voimasanoilla sivaltamista, 
rakkauden ruotimista ja kaidalta 
polulta suistumista ei liioin mal-
teta jättää ohjelmassa rauhaan.

Ohjelmat kuullaan maanan-
taisin 18. helmikuuta alkaen kel-
lo 18.50–19.10. 

18.2. Ketä kumarrat?
25.2. Ärräpäitä
3.3. Hyvää pyhää!
10.3. Vanhempien auktoriteetti
17.3. Aseena asenteet
31.3. Oikea mies - Oikea nainen
7.4. Rikas, rakas - köyhä, varas?
14.4. Perhe - aikaa ja iankaikki-
suutta varten
21.4. Vanhempana jaksaminen
28.4. Olet hyvä juuri noin

radio dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
Su 17.2. kello 10 jumalanpalvelus Karjasillan 
kirkosta, toimittaa Liisa Karkulehto, avus-
taa Erja Järvi, kanttorina Juha Soranta ja Sir-
pa Ilvesluoto.
Su 17.2. kello 11.25 Lasten radiopyhäkoulussa 
lastenohjaaja Kirsi Isola puhuu aiheesta Ru-
kous ja usko.
Radio Dei Toivon iltapäivä
Ke 20.2. kello 15.45 Naisen allakka. Suvi Eriks-
son pakinoi.
To 21.2. kello 15.45 Kasvun paikka. Kuinka 
auttamisesta tuli sydämen asia; Yhteisvastuu-

keräyksessä mukana olevaa opetusneuvos Mar-
ja Rysää haastattelee Marja Blomster.
To 21.2. kello 16.45 Silminnäkijänä maailmal-
la. Lähetysseuran ohjelmassa aiheena Senegal, 
haastateltavana erik. sairaanhoitaja Tiina Tuo-
minen.

radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,9 MHz
Su 17.2. kello 9.45 Lasten radiopyhäkoulussa las-
tenohjaaja Kirsi Isola puhuu aiheesta Rukous 
ja usko.
Su 17.2. kello 10 messu Ylivieskan kirkosta. Ju-
malanpalveluksen jälkeen edellisen maanantain 
Etappi-ohjelma uusintana, aiheena Ekumenia. 
Vieraana Kiuruveden ortodoksisen seurakun-
nan kirkkoherra Antero Petsalo, ohjelman toi-
mittaa Laila Korkiakoski.
Ma 18.2. kello 17.05 Etappi-ohjelmassa haasta-
teltavana Kalajoen kanttori Veli Ainali. Ohjel-
man toimittaa Markus Päivärinta.
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2. paastonajan sunnuntain antifonissa huudetaan ”Reminiscere” (= muista mi-
nua). Huudahdus tulee psalmista 25: ”Herra, sinä olet laupias, muista minua, 
osoita ikiaikaista hyvyyttäsi.” Päivän aiheena on Rukous ja usko. Evankeliumi-

kirja toteaa: ”Jeesus taisteli pimeyden valtoja vastaan myös parantamalla sairaita ja an-
tamalla synnit anteeksi”. 

Päivän evankeliumissa mies, jonka pojassa on ”mykkä henki”, pyytää Jeesukselta apua 
pojan parantamiseen. Markuksen, Matteuksen ja Luukkaan mukaan Jeesus on juuri pa-
lannut kirkastusvuorelta kolmen opetuslapsen kanssa. Opetuslapset ovat neuvottomia ja 
Jeesus huudahtaa pessimistisesti: ”Voi tätä epäuskoista sukupolvea! Kuinka kauan mi-
nun on vielä oltava keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä?” Tällainen 
huudahdus on varmasti ollut opetuslapsille masentava. Se osoittaa heidän uskonsa heik-
kouden. Siksi opetuslapset joutuvat palaamaan lähtöruutuun ja oppimaan lisää Jeesuk-
sen johdattamina.

Jeesus joutuu vastaamaan miehen pyyntöön: ”Sääli meitä ja auta, jos sinä jotakin voit!” 
Jeesukselle asia on itsestään selvä: ”Jos voit? Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo.” Isän 
vastaus on hämmentävän kahtiajakautunut ja kuvastaa epäilyä: ”Minä uskon! Auta mi-
nua epäuskossani!”

Jeesus parantaa tämän kaatumatautisen, epileptisen pojan kaikkien hämmästykseksi. 
Parannuskertomus on hyvin samanlainen suhteessa moniin muihin kertomuksiin. Lo-
puksi opetuslapset kyselevät Jeesukselta, miksi he eivät saaneet lähtemään mykkää hen-
keä pojasta. 

Jeesus ei ole enää ankara. Hän on jo julkisesti nuhdellut opetuslasten ja muiden pai-
kallaolijoiden vähäuskoisuutta. Hän kertoo, ettei tätä lajia saa lähtemään muulla kuin ru-
kouksella. Tapaus korostaa uskon ja rukouksen voimaa.

Pekka tuoMikoSki

Päivän psalmi Ps. 25: 1–10
Ensimmäinen lukukappale 
2.Kun. 20: 1–7
Toinen lukukappale 
1.Kor. 10: 12–13.
Evankeliumi Mark. 9: 17–29      

Elämän tarkoitusta    
etsimässä?
Aikamme ihminen kokee usein elämänsä tarkoituksetto-
maksi. Mutta huolestuttavinta on se, että moni lapsi ja nuori-
kin kokee näin. Luin eräästä lehdestä 17-vuotiaan pojan nuo-
risopalstalle kirjoittamaa juttua. Se oli otsikoitu ”Elämässä 
ei näytä olevan mitään tarkoitusta”. Hän  kirjoitti seuraa-
vaa: ”Kaikki mitä näen on viisi kohtaa: syntymä-opiskelu-
työ-eläke-kuolema. Kaikkein pahinta tästä tekee se, ettei tässä 
näy mitään tarkoitusta. Jos olisin töissä ja kuolisin, joku voisi 
korvata minut ja olisi vielä parempi kuin minä. Usein ajatte-
len, että jos olisin kuollut niin ei tarvitsisi ajatella tätä maa-
ilmaa, sen tuomia ongelmia ja sen pahuutta. Jään kuunte-
lemaan surullista musiikkia ja odottamaan parempaa huo-
mista”.  

Mielessäni risteilivät monet ajatukset lukiessani kirjoi-
tusta. Varmaan jokaisen vanhemman suurimpia toiveita on, 
että lapsemme olisivat rakastettuja ja saisivat rakastaa. Se on 
meidän kaikkien ihmisten haaveena. 

Elämässä tärkeitä asioita on vain vähän. Niille tärkeimmille asioille meillä 
kaikilla on aikaa, jos sitä tahdomme. Kuinka usein meiltä jäävät huomioimatta 
ne läheisimmät ihmiset joiden kanssa elämme arkea kotona, koulussa ja työpai-
koilla? Kuinka  me  kohtaamme heidät? Onko meillä aikaa läsnäoloon ja  kuun-
telemiseen? Onko tilaa ajatuksille ja kuulijan kohtaamiseen? 

Lapsia ja nuoria tulee kuunnella tänään eikä huomenna. Lapset ovat vain 
laina-ajan elämässämme, sanoi Anneli Tempakka viisaasti eräässä luennossaan 
meille vanhemmille. Olikohan tällä edellä mainitulla pojalla lapsena ollut läsnä 
olevia aikuisia ja olikohan häntä rakastettu sellaisena kuinka Jumala oli hänet 
luonut? Toivon mukaan hänenkin elämässään olisi ollut  tarkoitus!

 eiJa SalMeNHaara 
lastenohjaaja

Tyrnävän seurakunta                      

Herra elämääni valvo, etten harhaan vaeltaisi täällä ohi ihmisten. 

Herra, auta aina, etten ketään paina, 

etten toisten taakkaa suuremmaksi tee. 

Vierelläni  kulje, askeleeni ohjaa, etten väisty, 

milloin kutsut auttamaan. 

Sydäntäni ohjaa, anna minun Herra, 

armossasi kasvaa, 

olla ihminen.  

w w w. sxc . hu /  J e s s e  T h e r r i e n
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Taiteile juliste ja voita! 

Jone Heikinheimo,
oulujoen seurakunnan nuorisotyönohjaaja

”Oulugospelissa tapaa paljon nuoria sekä seurakuntien 

työntekijöitä muualta Suomesta. Lisäksi pääsee 

fiilistelemään hyvää musiikkia!”

– Tämä juliste jää selkeästi mieleen, se puree minuun.  Julis-
te pysäyttää, sen ohi ei kävellä päätä kääntämättä. Tykkään, et-
tä tähän on haettu ja löydetty vähän punkkimeininkiä. Mieles-
täni julisteen väritys saa olla vähän synkkä, samoin kuten kau-
punki Oulugospelin aikaan on. Laittaisin tämän julisteen oman 
kotini seinälle.

– Julisteen pitää olla tarpeeksi raflaava, että se jää mieleen. Peh-
meää, kaikille kelpaavaa julistetta ei kannata edes tehdä. Sama 
mihin suuntaan julisteessa on ärsykkeitä, kunhan se jää mie-
leen. Jos mainonta on hyvä, kalastetaan lisää kävijöitä itse ta-
pahtumaan.

esa rättyä, 
oulun seurakuntayhtymän nuorisomuusikko

”Hieno tapahtuma, jota on mukava järjestää.”

– Tähän julisteeseen liittyy paljon mukavia muistoja, sillä sa-
moihin aikoihin vietettiin evankelis-luterilaisen kirkon riemu-
vuotta ja meillä oli monia mukavia tapahtumia. Itse juliste ko-
lahtaa siksi, että se on sininen, joka on sattumoisin minun lem-
pivärini. Lisäksi itsekin trumpettia soittaneena tykkään, että ju-
listeessa on trumpetisti.

– Minä haluaisin korostaa sitä, että hyvä juliste on sekä sisällöl-
lisesti että myös teknisesti hyvälaatuinen. Se on tehty kirjapai-
non edellyttämään muotoon ja niin, että siitä voidaan tehdä iso 
juliste. Lisäksi juliste saisi mielellään olla pystysuunnassa, ku-
ten julisteet yleensä.

Hyvä juliste markkinoi 
Oulugospelia omape-
räisellä tavalla ja on 
suunniteltu siten, et-

tä se toimii A3-kokoisena. Myös 
asemointiin kannattaa kiinnit-
tää huomiota ja suunnitella teks-

tien paikat etukäteen. Lopulli-
nen teksti ja informaatio lisätään 
voittojulisteeseen Oulugospel-
tiimin toimesta. 

Oulugospel-julisteen lopulli-
seen valitsijaraatiin kuuluu kym-
menkunta jäsentä. He valitsevat 

Suomen vanhimman gospelfestivaalin, Oulugospelin, 
tapahtumajulisteen suunnittelukilpailu käynnistyy 
jälleen. Julistekilpailun voittajalle rapsahtaa 100 euroa 
palkinnoksi. Suunnittelukilpailuun voi lähettää juliste-
ehdotuksia keskiviikkoon 19.3. asti. Oulugospel jytää 
pyhäinpäivän viikonloppuna 31.10.–2.11. 

Taiteile juliste ja
 voita! 
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Taiteile juliste ja voita! 

Merja oksman, 
tuiran seurakunnan nuorisotyönohjaaja

”Oulugospel on iso tapahtuma tässä kaupungissa ja 

haluan olla ehdottomasti mukana. Tapahtuma vaatii 

voimia taakseen onnistuakseen.”

– Tämä juliste on yksinkertaisen selkeä. Siitä näkee, että mitä ta-
pahtuu. Se erottuu hyvin muiden julisteiden joukosta. Kun minä 
näin tämän ensimmäisen kerran, ajattelin, ettei tämä ole minun 
mieleen. Aikaa myöten tästä on tullut ehdoton suosikkini.

– Julisteessa täytyy olla tietynlainen selkeys, niin ettei pääasia 
huku taustalle. Lisäksi julisteessa saa olla jotain mieleen painu-
vaa ja purevaa.

Mono kuoppala,
oulun seurakuntayhtymän nuorisotyönohjaaja 

”Oulugospel on tapahtuma, jossa on hyvät perinteet ja 

hyvä kokonaisuus; musiikkia, nuoria, nuoria aikuisia 

sekä messuja.”

– Tässä julisteessa on jotain haurasta harmoniaa. Julisteen aja-
tus ”Harhailijoiden majatalo” on hieno, sillä se kuvastaa hyvin 
tapahtumaa. Oulugospeliin voi tulla sellaisena kuin on, kenen-
kään ei tarvitse esittää mitään muuta. Olen aina ollut heikko-
na siniseen väriin, julisteessa väri ja tunnelma ovat hyviä. Tä-
män ääreen pysähtyy.

– Jos katsoo Oulugospel-julisteita vuosien varrelta, huomaa mi-
ten erilaisia ne ovat. Ne on toteutettu omilla tyyleillään ja tek-
niikoillaan. Taiteilijan kannattaakin luottaa omaan näkemyk-
seensä, eikä turvautua mihinkään tiettyyn genreen. Tässä kisas-
sa ei ole mitään sapluunaa mihin pitäisi mahtua, taiteilijan kan-
nattaa olla oma itsensä.

voittajan demokratian nimissä, 
sillä jokaisella valitsijalla on yk-
si ääni annettavaksi omalle suo-
sikilleen ja luonnollisesti eniten 
ääniä saanut juliste voittaa. 

Kilpailua avittaakseen neljä 
julistekisan raatilaista esittelee 
omasta mielestään parhaan ju-
listeen vuosien varrelta. Lisäk-
si he vinkkaavat, että minkälai-
sella julisteella tänä vuonna voi 
voitto hellitä. 

Maarit itkoNeN

Kilpailuun osallistuvat julisteet 
toimitetaan tasokkaana väriko-
piona 19.3. mennessä yhteystieto-
jen kera osoitteeseen: Oulun seu-
rakuntayhtymä, Yhteinen seura-
kuntapalvelu/Rättyä, Kirkkokatu 
5, 90100 Oulu tai pdf-muodossa 
esa.rattya@evl.fi. Lisätietoja Esa 
Rättyältä, p. 040 574 7125. Vanho-
ja julisteita voi käydä ihailemassa 
osoitteesta www.oulunseurakun-
nat.fi/oulugospeljulisteet.

Ku va t  J aan i  F ö h r

Taiteile juliste ja
 voita! 
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Ekumeeninen jumalanpal-
velus to 1�.�. klo 19 orto-
doksisessa seurakuntasalis-
sa, Torikatu ��. Toimittaa isä 
Paolo Berti ja ekumeeninen
työryhmä.
Messu su 1�.�. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, avus-
taa Ari-Pekka Metso, kantto-
ri Raimo Paaso, urkuri Mai-
ja Tynkkynen, Oulun Laulu. 
Kolehti Kemijärven seura-
kunnan diakoniatyölle. Kirk-
kokahvit kryptassa.
Messu su 1�.�. klo 1� Hei-
nätorin seurakuntatalossa. 
Toimittaa Anna-Mari Heik-
kinen, kanttori Henna-Ma-
ri Sivula.
Viittomakielinen messu su 
1�.�. klo 1� Piispantalon Tal-
likappelissa. Toimittaa kuu-
rojen pappi Riitta Kuusi. 
Kirkkokahvit.

Karjasillan  
seurakunta
Messu su 1�.�. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Erja 
Järvi, kanttorit Juha Soranta 
ja Sirpa Ilvesluoto. Radio Dei. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
henkilökohtaiseen keskuste-
luun ja rukoukseen. 
Messu su 1�.�. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustaa Hanna Par-
tanen, kanttorit Riitta Piippo 
ja Ilkka Järviö. 
Messu su 1�.�. klo 1� Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Erja Järvi, avustaa Mir-
jami Dutton, kanttorit Riitta 
Piippo ja Ilkka Järviö. 

Perhemessu su 1�.�. klo 1� 
Pyhän Andreaan kirkossa. 
Toimittaa Petri Satomaa, 
avustaa Päivi Sutinen ja Han-
na Partanen, kanttori Sirpa 
Ilvesluoto. Mukana päiväker-
holaiset. Ynnin Lauluflikat 
avustavat musiikissa. Kirk-
kokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
1�.�. klo 1� Maikkulan kap-
pelissa. Toimittaa Olavi Mä-
kelä, kanttori Juha Soranta. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 1�.�. klo 1� Kau-
kovainion kappelissa. 

Tuiran seurakunta
Messu su 1�.�. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Lauri Ku-
jala, avustaa Sanna Komu-
lainen, kanttori Tommi Hek-
kala. 
Messu su 1�.�. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Pasi Kurikka, saarna Har-
ri Fagerholm, avustaa Mat-
ti Ketola, kanttori Lauri-Kal-
le Kallunki. 
Perhekirkko su 1�.�. klo 10 
Koskelan seurakuntakoti. 
Toimittaa Riikka Honkavaa-
ra, kanttori Tuija Puurunen. 
Alueen yhteinen yv-tapah-
tuma.
Messu su 1�.�. klo 1� Pate-
niemen kirkossa. Toimittaa 
Helena Paalanne, avustaa 
Anssi Putila, kanttori Tommi 
Hekkala. Pateniemen 1- ja 
Rajakylän 1 -rippikouluryh-
mät osallistuvat messuun.
Messu su 1�.�. klo 1� Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Hannu Ojalehto, saarna 
Jukka Malinen, avustaa Juha 
Tahkokorpi, kanttori Heikki 
Jämsä. Rauhan sanan talvi-
päivät.

Iltamessu su 1�.�. klo 1� Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Päivi 
Jussila, avustaa Juha Valppu, 
kanttori Heikki Jämsä. 
Gospelmessu su 1�.�. klo 1� 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Ari Savuoja. Saras-
tus-kuoro. Iltapalatarjoilu. 
Viikkomessu ke �0.�. klo �0 
Tuiran kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Tahkokorpi, kanttori Lau-
ri-Kalle Kallunki. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 1�.�. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, saarna Pertti Lah-
tinen, kanttori Lauri Nurkka-
la, Gaudiate-kuoro.
Messu su 1�.�. klo 1� Huone-
suon seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, kant-
tori Lauri Nurkkala. Kirkko-
kahvit. Yhteisvastuutapah-
tuma.
Sanajumalanpalvelus su 
1�.�. klo 1� Sanginsuun seu-
rakuntakodissa. Toimit-
taa Kalevi Junnikkala, saar-
na Pertti Lahtinen, kanttori 
Sanna Leppäniemi. Yhteis-
vastuutapahtuma.

YLIKIIMINGIN ALUE
Messu su 1�.�. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Veijo Koivula, kanttori Jen-
ni Rautakoski.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus 
su 1�.�. klo 10 Hailuodon kir-
kossa. Toimittaa Samuel Mä-
kinen.

Haukipudas
Ystävänpäivän messu to 
1�.�. klo 1�.�0 kirkossa. Toi-
mittaa Maria Vähäkangas, 
saarna Juha Sarkkinen, kant-
tori Katri Niskakangas. Kirk-
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kokuoro Haukiputaan Laulu, 
johtaa Hannu Niemelä. Ilta-
pala seurakuntakeskukses-
sa. Messuun kutsutaan eri-
tyisesti viime vuonna vihit-
tyjä seurakuntalaisia.
Messu su 1�.�. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Arto Nevala, 
saarna Pekka Siljander, kant-
tori Hannu Niemelä. Konfir-
moitavana talven 1. rippi-
kouluryhmä. 
Sanajumalanpalvelus su 
1�.�. klo 1� Kellon seurakun-
takodissa. Toimittaa Jaakko 
Kaltakari, kanttori Hannu 
Niemelä. Kirkkokahvit.

Kempele
Messu su 1�.�. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Sami Puolitai-
val, avustaa Pekka Rehumä-
ki, kanttori Marja-Liisa Jääs-
keläinen. 

Kiiminki
Sanajumalanpalvelus 1�.� 
klo 10 kirkossa, toimittaa 
Saija Kronqvist, kanttori-
Marja Ainali, Kirkkokuoro. 
Kolehti Kemijärven seura-
kunnan diakoniatyölle.
Sanajumalanpalvelus 1�.� 
klo 1� Jäälin seurakuntako-
dissa, toimittaa Saija Kron-
qvist, kanttori Marja Ainali.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
1�.�. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Aino Pieskä, kanttori Mi-
ka Kotkaranta.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
1�.�. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Timo Juntunen, kanttori 
Maili Muuttola-Junkkonen.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
1�.�. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekkala, 
kanttori Marjo Irjala. 

Pudasjärvi
Messu 1�.�. klo 10 seurakun-
takodissa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, avustaa Oskari 
Holmström, kanttori Jukka 
Jaakkola. Seurakunnan luot-
tamushenkilöiden ja työnte-
kijöiden kirkkopyhä. Uusien 
työntekijöiden tehtävään 
siunaaminen.
Iltamessu la 1�.�. klo 1�.�0 
kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, avustajat Juha 
Kukkurainen, kanttori Juk-
ka Jaakkola, Marko Väyry-
nen, Tiina Inkeroinen ja iso-
set. Henna Savilampi ja Leila 
Illikainen, laulu.

Siikalatva

KEStIlä
Messu su 1�.�. klo 10 kirkos-
sa. Toimittavat Jouni Riipi-
nen ja Sulo Kautto, kantto-
ri Veijo Kinnunen. Kirkko-
kahvit ja herättäjäyhdistyk-
sen järjestämät seurat seura-
kuntakodissa.

PIIPPolA
Messu su 1�.�. klo 1� Piippo-
lan kirkossa. Toimittaa Erkki 
Piri, saarna Olavi Rimpiläinen, 
kanttori Unto Määttä. Avus-
taa veteraanien lauluryhmä 
ja Timo Ylikoski, laulu.

PulKKIlA
Messu su 1�.�. klo 1� Piippo-
lan kirkossa. Kuljetuspyyn-
nöt kirkkoherranvirastoon 
p. 0�0� 109 ��0. 

PYhäntä
Sanajumalanpalvelus su 
1�.�. klo 1� kirkossa. Toimit-
taa Sulo Kautto, kanttori 
Veijo Kinnunen. 

RAntSIlA
nuorten messu pe 1�.�. klo 
1� Rantsilan kirkossa. Toimit-
taa Hannu Lauriala, kanttori 
Arja Leinonen.
Sanajumalanpalvelus su 
1�.�. klo 10 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Hannu Lauriala, 
kanttori Arja Leinonen.

Siikasalo

RuuKKI
Sanajumalanpalvelus su 
1�.�. klo 11 Paavolan kirkos-
sa. Toimittaa Kaija-Liisa Kerä-
nen. Huom. poikkeava aika.

SIIKAJoKI
Sanajumalanpalvelus su 
1�.�. klo 1� seurakuntata-
lolla. Toimittaa Reino Tan-
junen.

VIhAntI
Sanajumalanpalvelus su 
1�.�. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Eero Koskela.

Tyrnävä
Messu su 1�.�. klo 10 Tyrnä-
vän seurakuntatalolla. Toi-
mittaa Leila Ikonen, kantto-
ri Pentti Korkiakoski. Kirkko-
kuoro avustaa. Gideonit ry 
vierailee. Kirkkokahvi.
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Hartauselämä
Aamurukous ke �0.�. klo 
�.��, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Aamurukous muodos-
tuu Raamatun teksteistä, 
laulusta, hiljaisuudesta ja ru-
kouksesta. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
ompeluseurat to 1�.�. klo 
1�, Intiön seurakuntakoti. 
Aamupiiri la 1�.�. klo 10, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Keskiviikkoseurat ke �0.�. 
klo 1�, Keskustan seurakun-
tatalo. Puhujina Satu Krei-
vi-Palosaari ja Markku Palo-
saari.
Miestenpiiri ke �0.�. klo 1�, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Sana elää -raamattu- ja ru-
kousilta pe 1�.�. klo 1�, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 1�.�. klo 1�, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Raamattupiirit: 
Ti 19.�. klo 1�, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Opettaji-
en raamattupiiri.
To �1.�. klo 1�, Keskustan 
seurakuntatalo. Luemme 
Johanneksen evankeliumia. 
Pastori Anna-Mari Heikki-
nen.
hartaudet:
To 1�.�. klo 1�, Sara Wacklin 
-koti. Jyrki Vaaramo.
To 1�.�. klo 1�.�0, Kuntota-
lo. Anna-Mari Heikkinen.
Ke �0.�. klo 1�.1�, Aurinko-
koti. Anna-Mari Heikkinen.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiirit:
To 1�. ja �1.�. klo 1�.�0, Py-
hän Andreaan kirkko. 
To 1�. ja �1.�. klo 1�, Maik-
kulan kappeli. 
To 1�.�. klo 1�, Kastellin 
kirkko. 
Ti 19.�. klo 1�, Kastellin kirkko. 
Ke �0.�. klo 1�, Karjasillan 
kirkko, ryhmätyötila. Mies-
ten raamattupiiri.
Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat:
To 1�.�. klo 1�, Kastellin 
kirkko. 
To 1�.�. klo 1�, Kaukovaini-
on kappeli. 
Pe 1�.�. klo 1�.�0, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen 
raamattuluokat:
Pe 1�.�. klo 1�.�0, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Pe 1�.�. klo 1�, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to �1.�. klo 19, Kas-

tellin kirkko. Antti Leskelä ja 
Hugo Hintsala. 

Tuiran seurakunta
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 1�.�. klo 1�.�0, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Miestenpiiri ti 19.�. klo 1�, 
Tuiran kirkko. Tapio Pok-
ka alustaa aiheesta Pettä-
jän tie.
Raamattupiiri ti 19.�. klo 1�, 
Niittyaron kerhohuone. 
Keskustelu- ja raamattupii-
ri to �1.�. klo 1�.�0, Tuiran 
kirkko. 
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
�1.�. klo 1�, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Pasi Kurikka.

Oulujoen seurakunta
Akkuna-iltapäivä su 1�.�. 
klo 1�, Hintan seurakuntata-
lo. Raamatun ja lähetyksen 
iltapäivä. Jesaja – heikko ih-
minen Jumalan asialla. Puhe 
Esa Komulainen. Lapsille py-
häkoulu. Varhaisnuorille oma 
ohjelma. Järj. myös Kansanlä-
hetys, Kylväjä ja SLEY.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lauluja ystävyydestä -yh-
teislaulutilaisuus to 1�.�. 
klo 1�, Nuorten ystävät ry:
n keskustoimisto. Lauletaan 
ystävyydestä ja yhteydestä 
vanhassa Waenerberg-talos-
sa, sisäänkäynti Saaristonka-
tu �:n puolelta. Myös runo- 
ja musiikkiesityksiä. Pulla-
kahvit � € yhteisvastuun hy-
väksi.
Mä kauniin tiedän kukka-
sen -konsertti su 1�.�. klo 
1�, Oulun tuomiokirkko. Ur-
kuri Maija Tynkkynen ja lau-
lukvintetti: Katja Silenius 
sopraano, Henna-Mari Si-
vula sopraano, Anu Arvola-
Greus altto, Raimo Paaso te-
nori ja Ari Rautakoski basso. 
Continuota soittavat Riina 
Seebeck, sello ja Katri Niska-
kangas, cembalo. Konsertis-
sa kuullaan mm. Pachelbel-
lin, Bachin ja Schutzin vir-
restä 1�� säveltämiä teoksia 
uruille ja lauluäänelle. Ohjel-
ma � € yhteisvastuulle.
Virsilauluilta ti 19.�. klo 1�, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Rukous ja usko virsissä, Esko 
Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
oi siunattu lepo, ihana ilo – 
paastonajan säveliä su 1�.�. 

klo 1�, Karjasillan kirkko. Oh-
jelma � € yhteisvastuulle.
Ristintielle lähtekääm-
me -yhteislaulutilaisuus su 
��.�. klo 1�, Karjasillan kirk-
ko. Paastonajan virsiä, muka-
na Juha Soranta ja Karjasil-
lan kirkkokuoro. Kolehti yh-
teisvastuulle.
Katso, Jumalan karitsa – 
paastonajan säveliä su �.�. 
klo 1�, Karjasillan kirkko. 
Laulua ja soittoa. OAMK:n 
kirkkomusiikin opiskelijat. 
Ohjelma � € yhteisvastuun 
hyväksi.
Kirjatorstai to �1.�. klo 1�–
�0, Karjasillan kirkko. Kirjoi-
na Volter Kilpi: Alastalon sa-
lissa, Ilmari Kianto: Punainen 
viiva.

Oulujoen seurakunta
YlIKIIMInGIn AluE
Kauneimmat hengelliset 
laulut su ��.�. klo 1�, Ylikii-
mingin kirkko. Mukana kirk-
kokuoro ja ylikiiminkiläisiä 
yksinlaulajia.

Diakonia
Diakoniatyön vapaaehtois-
väen koulutuspäivä näkö-
vammaistyöhön liittyen 
ma ��.�. klo 10–1�, Keskus-
tan seurakuntatalo, alasali. 
Ilm. viim. 1�.�. p. (0�) �1�1 
��0. Lisätietoja näkövam-
maistyön diakoniatyönteki-
jä Paula Mustonen, p. 0�0 
��0 �1��.

Karjasillan seurakunta
Juttutupa ma 1�.�. klo 1�–
1�.�0, Kastellin kirkon pap-
pilan kamari. Keskustellaan 
luottamuksesta.
Diakoniapiiri ma 1�.�. klo 
1�.�0, Kaukovainion kappeli. 
Palvelupiiri auttavat kädet 
ma 1�.�. klo 1�–19.�0, Kar-
jasillan kirkko. Yhdessä ole-
misen ja tekemisen paikka 
sinulle, joka tahdot toimia 
seurakunnassa erilaisissa ta-
pahtumissa ja tehtävissä.
Ystävänkamari ti 19.�. klo 
1�, Kaukovainion kappeli. 
Kaikenikäisten yhteinen po-
rinapaikka.

Tuiran seurakunta
Juttutupa ti 19.�. klo 11, Kos-
kelan seurakuntakoti. Lasten 
muskariryhmä esiintyy.
Diakoniapiirit:
Ti 19.�. klo 1�, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
To �1.�. klo 1�, Pateniemen 
kirkko. 

Oulujoen seurakunta

haapalehto-Myllyojan dia-
koniapiiri ti 19.�. klo 1�, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Yhteinen seurakunta-
palvelu
KEhItYSVAMMAISEt
Kehitysvammaisten nuor-

ten ilta pe 1�.�. klo 1�–�0, 
Öbergin talo. Mukavaa teke-
mistä ja yhdessäoloa nuorille 
kehitysvammaisille.
Kehitysvammaisten kes-
kustelukerho ti 19.�. klo 1�–
1�.�0, Heinätorin seurakun-
tatalo. Keskustelu- ja koh-
taamispaikka aikuisille kehi-

tysvammaisille.
Kehitysvammaisten talvi-
leiri 1�.–1�.�., Rokuan lei-
rikeskus. Ilmoittautumiset 
puh. (0�) �1� 1��0, viimeis-
tään �9.�.

KuuloVAMMAISEt:
Viittomakielinen messu su 

14.-21.2.2008

Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Karjasillan kirkko 
Nokelantie �9
Kastellin kirkko 
Töllintie ��
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9
Pyhän Andreaan kirkko 
Sulkakuja �
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie �

Tuiran kirkko 
Myllytie �
Pyhän Tuomaan 
kirkko 
Mielikintie �
Pyhän Luukkaan 
kappeli 
Yliopistokatu �
Pateniemen kirkko 
Taskisentie �
Oulujoen kirkko 
Pappilantie �9

Kirkot
Heikkilänkankaan 
seurakuntakoti
Kyytipojantie �
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu �1
Hietasaaren  
kaupunkileirikeskus
Hietasaarentie 19
Hintan seurakuntatalo
Hintantie �9
Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1
Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku �
Kaakkurin toimintakeskus 
Sarasuontie �
Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 1�
Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie ��
Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie �

Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus
Hiihtomajantie �
Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie �
Niittyaron  
seurakuntakoti
Purjehtijantie �
Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie �
Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1
Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie �9

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19
Vanha pappila 
Isokatu 1�
Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu �
Siipi - lähetyksen puoti ja paja
Nokelantie ��
Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie
Vanha pappila
Ylikiiminki, Harjutie �
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie �

toimipaikat

– Laulaminen on minulle hengellinen 
harjoitus. Jos lähestyn laulamista vää-
rällä asenteella, sairastun ja menetän 
ääneni. Tuntuu, että pipokin rupeaa 
kiristämään.

– Oikeanlainen asenne laulamiseen 
on ratkaiseva: On osattava ottaa laula-
minen rennosti ja ajateltava mitä kuu-
lija saa musiikista – silloin laulaminen 
sujuu, ensikonserttiinsa valmistautu-
va oululainen mezzosopraano Riikka 
Vuorijärvi kertoo.

Laulaminen on ollut Vuorijärven 
haaveena yläasteelta saakka. Jossain 
vaiheessa hän kuitenkin sulki suunsa 
lähes kymmeneksi vuodeksi. Uudel-
leen laulamisen palo heräsi pari vuot-
ta sitten, kun toimittajana työskente-
levä Vuorijärvi meni Virpi Räisäsen 
konserttiin. 

– Räisäsen tulkinnat liikuttivat mi-
nua niin, että minulta tuli itku. Räisä-
nen lauloi juuri niitä kappaleita, joita 
minäkin olisin halunnut laulaa, Vuo-
rijärvi kuvailee.

Konsertin jälkeen hän rupesi pikku 
hiljaa laulamaan – ensin itsekseen, sit-
ten vastikään Rantsilaan muuttaneen 
laulupedagogi, puheterapeutti Kat-
ja Partalan ohjauksessa. Lisäksi Vuo-
rijärvi on osallistunut oopperalaulaja 
Airi Tokolan kesäkursseille.

tummia tunnelmia
Vuorijärven mukaan konsertin oh-
jelmistossa on paastonaikaan sopivia 
tummempia tuntoja. Ohjelmistos-
sa on J. S. Bachin kantaatti Vergnüg-
te Ruh, beliebte Seelenlust sekä Hän-
delin Messias-oratorion alkusoitto ja 
aarioita. Lisäksi konsertissa kuullaan 
muutamia negrospirituaaleja sekä sel-
listi Hannele Kerkelän soittamana osa 
Bachin soolosellosarjasta. 

Negrospirituaalit ovat alunperin 

olleet orjien työlauluja. Koska orjat 
lauloivat niitä ilman säestystä, esit-
tää Vuorijärvikin yhden niistä säes-
tyksettä.

– En vedä  niitä tarkalleen nuottien 
mukaan, koska negrospirituaalien pe-
rinteeseen kuuluu, että niitä vähän vä-
ritetään.

Urkurina konsertissa toimii diplo-
mipianisti Katri Holma. 

Konserttiin valmistautuminen on 
ollut haastavaa, koska sekä pianisti 
Katri Holma että sellisti Hannele Ker-
kelä asuvat Kuusamossa saakka. He 
toimivat opettajina Kuusamon mu-
siikkiopistossa. 

Hieman pahoitellen Vuorijärvi to-
teaa olevansa kiitollinen naapureiden-
sa kärsivällisyydstä, jota hän uskoo 
koetelleensa lauluharjoituksillaan. 

Kolmikko esiintyy seuraavan ker-
ran yhdessä Kuusamossa pääsiäisen 
jälkeen.

Satu laPiNlaMPi

Maistiaisia konsertista voi kuunnella 
osoitteessa www.e-concerthouse.com.
Oi siunattu lepo, ihana ilo -paaston-
ajan säveliä -konsertti su 17.2. klo 15 

Karjasillan kirkossa. Ohjelma 5 euroa. 

E s s i  T i i t t an e n

Asenne ratkaisee 
laulussakin



1�    Nro 6      14.2.2008

enot oulussa 

1�.�. klo 1�, Tallikappeli. Toi-
mittaa kuurojen pappi Riitta 
Kuusi. Kirkkokahvit.
Kuurojen lähetyspiiri ma 
1�.�. klo 1�, Kuurojen yhdis-
tys. Piiri tukee kahden kum-
milapsen koulunkäyntiä tan-
sanialaisessa kuurojenkou-
lussa.
Ystäväilta to �1.�. klo 1�, 
Palvelukeskus Runola. Runo-
lan asukkaiden ja kaupungil-
la asuvien viittomakielisten 
yhteinen ilta.

näKöVAMMAISEt:
näkövammaisten raamat-
tupiiri to 1�.�. klo 1�–1�.�0, 
Öbergin talo. 
näkövammaisten kerho ke 
�0.�. klo 1�–1�.�0, Keskus-
tan seurakuntatalo. Daisy-
soittimen käytön opastus-
ta. Ota mukaan soittimesi ja 
Rauhan Tervehdyksen ääni-
lehti.

PäIhDEtYö:
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 1�. ja ��.�. klo 1�, Diako-
niakeskus, alakerta. 
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 1�.�. klo 1�.�0, Diako-
niakeskus. 
Päihdetyön raamattupiiri 
ti 19.�. klo 1�, Diakoniakes-
kus. 

Lähetys
lähetyssoppi to �1.�. klo 
10–1�, Keskustan seurakun-
tatalo. Myyjäiset ja kahvila.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri ke �0.�. klo 1�. 
Kokoontuminen poikkeuk-
sellisesti Piispantalon Talli-
kappelissa, Hallituskatu �.

Karjasillan seurakunta
lähetyspiiri ti 19.�. klo 1�, 
Caritas-koti. Vierailu Caritas-
kotiin.

Tuiran seurakunta
lähetyspiiri ma 1�.�. klo 
1�.�0, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiirit:
Ma 1�.�. klo 1�, Myllyojan 
seurakuntatalo, Ystävän ka-
mari. 
Ma 1�.�. klo 1�.�0, Oulujo-
en pappila. 
To �1.�. klo 1�, Madekoskella 
kodeissa. Yhdyshenkilö Soila 
Närhi, p. 0� ��1�19�.

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perheiden helmipaja ti 19.�. 
klo 1�–19.�0, Intiön seura-
kuntakoti. Helmipajassa hil-
jennytään, askarrellaan, 
nautitaan kupponen kuu-
maa ja lauletaan koko per-
heen voimin. Apujoukkoina 
voivat olla myös kummit ja 
isovanhemmat tai muut ys-
tävät ja tutut. Paja on osallis-
tujille ilmainen eikä edellytä 
ennakkoilmoittautumista. 
Pyhäkoulu su 1�.�. klo 1�, 
Makasiininkadun kerhohuo-
ne. 

Perhekerhot: Kohtaamis-
paikka lapsille ja vanhemmil-
le hartauden, kahvin, askar-
telun ja laulujen merkeissä.
ke �0.�. klo 10, Heinätorin 
seurakuntakoti. 
to �1.�. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 
Päiväkerho ma 1�.�. klo 1�, 
Heinätorin seurakuntatalo. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulut: 
Su 1�.�. klo 10, Kastellin kirk-
ko. Jumalanpalveluksen ai-
kana.
Su 1�.�. klo 1�, Kaukovainion 
kappeli. Jumalanpalveluksen 
aikana.
Su 1�.�. klo 1�, Maikkulan 
kappeli. Jumalanpalveluk-
sen aikana.
To �1.�. klo 1�.�0, Pyhän An-
dreaan kirkko. �–�-vuotiail-
le lapsille.
Perhekerho ma 1�.�. klo 10, 
Sarasuon päiväkoti. Valoku-
vaus.

Tuiran seurakunta
Musiikkileikkikoulu trilli 
ma 1�.�. klo 1�.�0 ja ti 19.�. 
klo 9, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kysy lisää: Tuija Puuru-
nen p. 0�0 ���� 91�.
Pyhäkoulut: 
Su 1�.�. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.
Su 1�.�. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 1�.�. klo 1�, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.
Su 1�.�. klo 1�, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Perhekerhot: Kohtaamis-
paikka lapsille ja vanhemmil-
le hartauden, kahvin, askar-
telun ja laulujen merkeissä.
To 1�.�. klo 9.�0, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Ti 19.�. klo 9.�0, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke �0.�. klo 9.�0, Koskelan 
seurakuntakoti. 
Ke �0.�. klo 9.�0, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Ke �0.�. klo 9.�0, Toppilan 
monipalvelukeskus. 
ke �0.�. klo 9.�0, Patenie-
men kirkko. 
Ke �0.�. klo 9.�0, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ke �0.�. klo 9.�0, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
To �1.�. klo 9.�0, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Perhekerhot: Kohtaamis-
paikka lapsille ja vanhemmil-
le hartauden, kahvin, askar-
telun ja laulujen merkeissä.
Ke �0.�. klo 9.�0, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ke �0.�. klo 9.�0, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Ke �0.�. klo 9.�0, Hönttämä-
en seurakuntakoti. 
Ke �0.�. klo 9.�0, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ke �0.�. klo 9.�0, Heikki-
länkankaan seurakuntakoti. 
Sään salliessa ulkona nuoti-
on lämmössä. Mahdollisuus 
makkaranpaistoon. Omat 
eväät ja pulkat mukaan. 
Ke �0.�. klo 9.�0, Sangin-
suun seurakuntakoti. 
Ke �0.�. klo 9.�0, Saarelan 
seurakuntakoti. 

YlIKIIMInGIn AluE
Perhekerho to �1.�. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhoista li-
sätietoa osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri. 

Nuoret
Yökahvila nuorten paikka 
la 1�.�. klo �0–��, Erityis-
nuorisotyön toimitilat, Iso-
katu 11. Päihteettömään yö-
kahvilaan ovat tervetulleita 
yli 1�-vuotiaat nuoret viet-
tämään lauantai-iltaa mui-
den nuorten ja illan ohjaa-
jien kanssa. Tarjolla erilaisia 
pelejä, kahvia kera korppu-
jen sekä hyvää seuraa!
nuortenilta Überöberg ke 
�0.�. klo 1�–�0, Öbergin ta-
lo. Yhdessä oloa ja eloa itse 
asian äärellä. 

Karjasillan seurakunta
Gospeltanssiryhmä ma 
1�.�. klo 1�–19, Kaukovai-
nion kappeli. Haluatko liik-
kua gospelmusiikin tahdis-
sa, opetella uutta ja saada 
samalla liikuntaa? Lisätietoa 
Riinalta p. 0�0 ���� 10�. Mu-
kaan tarvitset juomapullon 
ja mukavat vaatteet.
Cafe Andreas -nuortenilta 
ti 19.�. klo 1�–�0.�0, Pyhän 
Andreaan kirkko. Oleilua, 
pelailua ja hyvää seuraa.

Tuiran seurakunta
Meri-toppilan yökahvila pe 
1�.�. klo �0–��, Meri-Toppi-
lan monitoimitalo. Mukavaa 
yhdessäoloa ja pelailua ylä-
asteikäisille.
Pöllönkankaan yökahvi-
la Pöllö pe 1�.�. klo �0–��, 
Pöllönkankaan ostoskeskus. 
Mukavaa yhdessäoloa ja pe-
lailua yläasteikäisille.

IX Isoskoulutus ke �0.�. klo 
1�, Koskelan seurakuntakoti. 
Aiheena 1�. tai �0.�. on Ar-
voja ja valintoja. 
nuortenilta ke �0.�. klo 
1�.�0, Koskelan seurakun-
takoti. Iloista yhdessäoloa, 
pientä purtavaa ja hiljenty-
mistä sopivassa paketissa. 
tuiran isosten yhteisvas-
tuutempaus to �1.�. klo 1�, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Wanhat to �1.�. klo 1�.�0, 
Koskelan seurakuntakoti. 

Nuoret aikuiset
Crossroads -ilta pe 1�.�. klo 
19, Tuiran kirkko. Puheita, 
rukousta, laulua ja yhdes-
säoloa. Kansainvälisentyön 
pastori Árpád Kovács pu-
huu aiheesta kirkon ja kristi-
tyn rooli nyky yhteiskunnas-
sa, sosiaalinen ja ekologinen 
vastuu. Teejatkot.
opiskelijoiden yhteinen 
raamattupiiri ti 19.�. klo 1�, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
K18-ilta to �1.�. klo 1�–
�0.�0, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Vaihtoehtoinen tapa viet-
tää iltaa hyvässä seurassa.

oPISKElIJAJäRJEStöt:
Evankelisten nuorten ai-
kuisten ilta pe 1�.�. klo 
1�.�0, Heinätorin seurakunta-
talo. Arkissa, Hannu Kippo.
oPKon opiskelijailta la 1�.�. 
klo 19, Öbergin talo. Esterin 
kirja, Sami Liukkonen.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 1�.�. 
klo 1�.�0, Torikatu 9 A ��. 
Vuorisaarnan sanoma, Keijo 
Rainerma.
Evankelisten opiskelijoiden 
opiskelijailta ke �0.�. klo 
1�.�0, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Johan Helkkula: Lain 
pihdeissä?
uusheräyksen ilta to �1.�. 
klo 19, Koulukatu �1. Johan 
Helkkula: Pyhä Henki – Hal-
leluja!

14.-21.2.2008

Yhteisvastuutapahtumia
Koko perheen tapahtuma Koskelan 
seurakuntakodilla 
Su 1�.�. klo 10–1� 
Aloitamme perhekirkolla jonka jälkeen nukketeatteriesi-
tys ja poniratsastusta lapsille pihalla. Pirtissä hernekeit-
tolounas ja pannarikahvit. Arvontaa. Tuotto keräykselle. 
  
Yhteisvastuuiltapäivä huonesuon seurakuntakodilla
Su 1�.�. klo 1�–1� 
Jumalanpalvelus klo 1�. Kahviraha yhteisvastuulle, kirk-
kokahvit, munkkeja myös kotiin ostettavaksi. Arpoja. Po-
roajelua lumivarauksella pientä korvausta vastaan. 
  
Yhteisvastuuiltapäivä Sanginsuun seurakuntakodilla 
Su 1�.�. klo 1�–1� 
Sanajumalanpalvelus klo 1�, sen jälkeen hernekeittolounas 
ja vohvelikahvit. Pihalla mahdollisuus makkaranpaistoon. 
Arvontaa ja sään salliessa mäenlaskua. Tuotto keräykselle. 

tuiran isosten yhteisvastuutempaus 
To �1.�. klo 1�–19 Pyhän Tuomaan kirkolla.
Tervetuloa Tuiran seurakunnan uudet ja vanhat isoset  
keräämään lipaskeräystä ja nauttimaan yhdessä välipa-
laa. Lisätietoja Merja Oksmanilta, p. 0�0 ��� �9��.

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 
neljä seurakuntaa, yhtymän johto ja 
neljä palveluyksikköä. Jäsenmäärä on 
noin 111 000. Päätoimisia työnteki-
jöitä on noin 290.
Oulun seurakuntayhtymän hautaus-
mailla työskentelee kesäisin noin 120 
kausityöntekijää.

HAUTAUSMAIDEN 
KESÄTYÖT

Oulun seurakuntayhtymä hakee 17 vuotta täyttäneitä 
kesätyöntekijöitä Oulun, Oulujoen ja Ylikiimingin 
hautausmaille kesäkaudeksi 2008.

Työhön kuuluu kukkien istuttaminen, kastelu ja 
muu hoitotyö sekä nurmikon leikkuu. Työajat ovat 
ma–to klo 7–16 ja pe 7–14. Työntekijöitä palkataan 
ensisijaisesti touko- ja syyskuun väliselle ajalle ja 
työsuhteet ovat 1–6 kk mittaisia.

Hakulomakkeen voi täyttää 17.1.–7.3. osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi  > nyt > avoimet työpai-
kat. Hakulomakkeen voi myös käydä täyttämässä 
3.3.–7.3. (viikko 10) Oulun hautausmaan toimistolla, 
Intiöntie 6. Hautausmaan toimisto on avoinna ma–to 
klo 9–16, pe 9–14. 

Valituille lähetetään kirje viikolla 14.  

www.oulunseurakunnat.fi 

Jo 10 vuotta ekumeenisia 
jumalanpalveluksia 

Oulussa vietetään eku-
meenista jumalanpalvelus-
ta torstaina 14.2. kello 19. 
Paikkana on Oulun orto-
doksisen seurakunnan seu-
rakuntasali Torikatu 74:ssä.

Jumalanpalveluksen toi-
mittaa isä Paolo Berti Oulun 
katolisesta Nasaretin pyhän 
perheen seurakunnasta yh-
dessä ekumeenisen työryhmän kanssa. Työryhmässä 
ovat edustettuina Oulun ev.-lut. seurakunnat, katoli-
nen seurakunta ja ortodoksinen seurakunta.

Ekumeenisten jumalanpalvelusten kaavassa ja 
musiikissa yhdistyvät roomalaiskatolisen, ortodok-
sisen ja luterilaisen kirkon perinteet.

Oululainen ekumenia on valtakunnallisesti tunnet-
tua, sillä Oulu on ainoa kaupunki Suomessa, jossa vie-
tetään säännöllisesti kerran kuukaudessa ekumeeni-
sia jumalanpalveluksia. Jumalanpalvelukset ovat jat-
kuneet jo kymmenen vuoden ajan. Ekumeenista yh-
teistyötä Oulussa on ollut ainakin 30 vuoden ajan.

Seuraavan kerran ekumeeninen jumalanpalvelus 
on 13.3. kello 19 katolisessa kirkossa.

Satu laPiNlaMPi
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Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Verenpaineen mittaus, 
ruokailu ja hopealanka ma 
1�.�. Heinätorin seurakunta-
talo. Verenpaineen mittaus 
klo 11–1�. Ruokailu klo 1�–1� 
hinta � e, sisältää kahvit. Ho-
pealanka-kerho klo 1�–1�. 
tarinatupa ke �0.�. klo 1�, 
Intiön seurakuntakoti. 
toiminta- ja keskusteluker-
ho to �1.�. klo 10.�0, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to �1.�. klo 
1�, Kajaanintie 1. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerhot: Yhdes-
säoloa ja juttelua hartau-
den, kahvin ja ohjelman lo-
massa.
Ma 1�.�. klo 1�.�0, Maikku-
lan kappeli. 
To �1.�., Kastellin kirkko.

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten seurat to 1�.�. 
klo 1�, Pateniemen kirkko. 
Vireyttä ja voimaa 75+ -ryh-
mä to �.�., Lassintalon seni-
orikeskus. Oulujoen pohjois-
puolen yli ��-vuotiaille asuk-
kaille. Tavoitteena on löytää 
uusia ystäviä sekä saada vi-
reyttä ja voimaa päivään ja 
uutta kipinää omasta kun-
nosta huolehtimiseen. Aloi-
tamme jutustelun ja kahvit-
telun merkeissä ja jatkamme 
liikunnallisella tuokiolla. Järj. 
myös Lassintalon seniorikes-
kus. Tiedustelut ja ilm. viim. 
��.�. p. 0�� �0� �1��.
Seurakuntakerho ti 19.�. klo 
1�, Tuiran kirkko. Vieraana 
pastori Juha Tahkovuori.
Seurakuntapiiri to �1.�. klo 
1�, Pyhän Tuomaan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
1�.�. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Martantupa ti 19.�. klo 
1�.�0, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
�0.�. klo 1�, Hintan seura-
kuntatalo. 
Seurakuntakerhot:
Ma 1�.�. klo 1�, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ma 1�.�. klo 1�, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
To �1.�. klo 1�, Hoikantien 
palvelutalo. 
To �1.�. klo 10, Huonesuon 
seurakuntakoti.
To �1.�. klo 1�, Myllyojan 
seurakuntatalo. 

Leirit ja retket
Autistimin kirjon ja oulun 
seurakuntien yhteinen per-
heleiri �.–9.�. Rokuan leiri-
keskuksessa. Leirin hinta 1� 
€ aikuinen ja 1� € lapsi. Kyy-
ti on omakustanteinen. Lisä-
tiedot ja ilm. viim. ��.�. Sirk-
ku Nivala, p. 0�0 ��110��.

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta
Keväthangille Vuontispir-
tille 1�.–19.�., Vuontispirtti, 
Raattama. Hinta täysihoitoi-

neen ja matkoineen aikuisel-
ta hotellissa �hh ��� €, 1hh 
�00 € ja �–� hh mökissä ��� 
€ ja solumajoituksessa 19� 
€. Hinnat sis. tapaturmava-
kuutuksen Oulun seurakun-
tien jäsenille. Ilm. p. 0� �1�1 
��0. Tiedustelut Mirva Kuikk 
p. 0�0 ���� 091. 

Tuiran seurakunta
hiihtolomaleiri 1.–�.�., 
Enontekiö. Tervehdys Sinä 
nuori. Tarjoamme mahdolli-
suutta lähteä lasketteluleiril-
le Lappiin. Hinta 1� ikävuo-
teen asti 1�0 € ja 1� v ja van-
hemmalta �10 €. Hintaan sis. 
bussikuljetus, ruuat ja majoi-
tus sekä tapaturmavakuutus 
Oulun seurakuntien jäsenil-
le. Hissiliput eivät kuulu hin-
taan. Toimi nopeasti, tämä 
leiri täyttyy pian. Lisätieto-
ja ja ilm. Tuulikki Ståhlberg 
0�0 ��� �0�� tai Pekka Jark-
ko 0�0 ��� �0��. 
työttömien leiri 10–1�.�., 
Rokuan leirikeskus. Tuiran 
seurakunnan jäsenille. Hinta 
1� €, sis. kuljetuksen, täysi-
hoidon ja leirivakuutuksen. 
Ilm. viim. ��.�. p. 0� �1�1 
��0. Lisätietoja Riku-Matti 
Järvi, p. 0�0 ��� �1�9 tai Rai-
ja Yrjölä, p. 0�0 ��� �09�.

Kuorot ja kerhot
Kuoroista lisätietoa osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 19.�. klo 1�, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Ohjaajana Terttu Hietala.

Muut menot
Miesten kesken -keskuste-
lutilaisuus to 1�.�. klo 1�, 
Pyhän Andreaan kirkko. tuo-
masmessuavustajien tapaa-
minen to 1�.�. klo 1�, Öber-
gin talo. Kokoamme suurta 
avustajajoukkoa ideoimaan, 
valmistelemaan ja toteutta-
maan kevään messuja. Ta-
pahtuma vaatii monenlaisia 
valmisteluja, mm. musiikin 
valintaa ja laulujen harjoitte-
lua, liturgin, puhujan, juon-
tajan ja esirukouksien luki-
joiden sopimista, rukousalt-
tareiden suunnittelua ja to-
teutusta. 
Ystävänpäivän iltahetki 
kaikenikäisille to 1�.�. klo 
1�, Maikkulan kappeli. Ren-
toa yhdessäoloa, yhteislau-
lua, esityksiä, onnenpyörä 
ja myyjäiset. Mehu- ja kahvi-
tarjoilu, jossa vapaaehtoinen 
maksu. Tuotto yhteisvastuul-
le. Tapahtumassa esiintyvät 
Atem Aywel ja Olavi-pappi 
kitaroineen.
Yökahvila Kastellissa pe 
1�.�. klo 19–��, Kastellin 
kirkko ja pappila. Aiheena 
teetä ja sympatiaa :) Miltä 
maistuu lämmin teeleipä ja 
tee? Lisätietoja Katja Ylita-
lo p. 0�0 ��1 �9��. Seuraava 
yökahvila Kastellissa on 11.�. 
ja nuorisotyön kevätkauden 
päätöstä vietämme 1�.�. klo 
1� Lämsänjärven kaupunki-
leirikeskuksessa.
Yhteisvastuutapahtuma su 
1�.�. klo 10, Koskelan seura-
kuntakoti. 

Pyhäkoulu su 1�.�. klo 1�, 
Pateniemen kirkko. Juma-
lanpalveluksen aikana.
Yhteisvastuuiltapäivä huo-
nesuolla su 1�.�. klo 1�, Huo-
nesuon seurakuntakoti.
Yhteisvastuuiltapäivä San-
ginsuussa su 1�.�. klo 1�, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Kaatuneitten omaiset ma 
1�.�. klo 1�, Keskustan seu-
rakuntatalo. Vuosikokous.
Alfa-kurssit: 
Ti 19.�. klo 1�–�0.�0, Karja-
sillan kirkon seurakuntasa-
lit. Ilm. Kimmo Kieksi, 0�0 
�10 �001 / kimmo.kieksi@
evl.fi tai Ari Kauppila 0�00 
��1 ��1 / ari.kauppila@oulu.
fi. Lisäinfoa www.oulunseu-
rakunnat.fi/Alfa-kurssi. 
Ke �0.�. klo 1�.�0, Huone-
suon seurakuntakoti. Ei il-
moittautumista.
Papinpuolisot ti 19.�. klo 1�. 
Vieraana Hämeenlinnasta 
kirjailija Maija Paavilainen, 
joka pitää kuvaluennon voi-
maantumisesta.
Arkipyhäkoulu ke �0.�. klo 
1�, Vähäsuontie ��. Joka toi-
nen keskiviikko (parilliset vii-
kot).
lapsiperheretki Kemiin la 
1�.�. klo 9, Kemi. Lähtö klo 
9 Karjasillan kirkolta. Kemis-
sä ruokailu, tutustuminen 
kirkkoon ja lumilinnaan. Pa-
luu Ouluun noin klo 1�. Hin-
ta alle �-vuotiaille omalla is-
tumapaikalla � €, �–1�-vuo-
tiaille 1� € ja aikuisille �� €. 
Alle 9-vuotiaat vain vanhem-
pien mukana. Hinta sis. mat-
ka, ruokailu, sisäänpääsy lu-
milinnaan ja Oulun seura-
kuntien jäsenille tapaturma-
vakuutus. Ilm. viim. �9.�. p. 
�1�1 ��0. Ilmoita mahdolli-
set ruoka-aineallergiasi. Etu-
sija Karjasillan seurakunnan 
alueella asuvilla. Lisätieto-
ja Esa Harju p. 0�0 ���� �1� 
ja Mari Jääskeläinen p. 0�0 
��0 �11�. 

PARISuhDE:
Virtaa välillämme -suhde-
kurssi lapsiperheiden van-
hemmille su �0.�., Myllyo-
jan seurakuntatalo. Parisuh-
detaitoja vahvistava kurs-
si kokoontuu kuusi kertaa 
sunnuntai-iltapäivisin. Las-
tenhoito paikan päällä. Lisä-
tietoa www.oulunseurakun-
nat.fi/virtaa. Ilm. viim. �.�. 
Heikki Kaikkoselle, p. 0�0 
�0� �010.

Kansainvälisyys
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 1�.�. klo 1�, Kau-
kovainion kappeli.
Englanninkielinen vesper 
su 1�.�. klo 1�, Öbergin talo.

Kastetut
tuomiokirkko: Ellinoora 
Kiianmies.
Karjasilta: Nea Inna Emilia 
Supperi, Eero Albin Lehmus-

vuori, Aleksi Kristian Lam-
minaho, Sara Anni Johanna 
Laitila, Sara Irene Margareta 
Kähkölä, Eelis Johannes Ala-
lääkkölä, Okko Aapeli Kyllö-
nen.
tuira: Sanni Aurelia Talala, 
Neea Kristiina Taipale, Julius 
Emil Juhani Suopajärvi, Kais-
la Eeva-Sofia Näsi, Silja So-
fia Lankila, Aatu Ville Jesper 
Kärkkäinen, Atte Juuso San-
teri Kärkkäinen, Samuli Heik-
ki Kemppainen, Samu Valt-
teri Kajava, Hilla Leena Ilo-
na Inget, Matilda Ilona Api-
la, Lauri Jaakko Tapio Apa-
ja, Lumi Helmi Jessica Kello-
niemi.
oulujoki: Alli Katariina Moi-
lanen, Juho Hans Birger Klint-
rup, Karri Valtteri Hynynen, 
Pekko Topias Honkanen, Kaius 
Ville Filemon Heikkilä. 

Vihityt
tuomiokirkko: Teemu Juha-
ni Leppänen ja Tuovi Katrii-
na Pasma, Jussi Artturi Lah-
ti ja Laura Maria Niemisalo, 
Petro Mikael Ropo ja Mir-
ja Pauliina Partanen, Tapani 
Antero Hilli ja Outi Kristiina 
Tohmola.
Karjasilta: Hannu Onni Sa-
muli Harmainen ja Anne Ire-
ne Ranta.
tuira: Ville Petri Tapani Ma-
java ja Heli Marianne Peso-
nen, Ari Petteri Karvonen ja 
Riikka Annika Hiltula.
oulujoki: Jari Tapani Kuiva-
niemi ja Katja Eveliina Kaup-
pi, Pasi Juhani Kaikkonen ja 
Anu Marjaana Erkkilä, Mika 
Juha Hirvelä ja Soili Mirjam 
Aalto.

Kuolleet
tuomiokirkko: Vaito Elja 
Saarela, ��; Juha Aarne An-
tero Ulander, ��; Eero Ilmari 
Tuovinen, ��.
Karjasilta: Niilo Heikki Hai-
pus, �9; Mikko Sami Juha-
ni Arontie, ��; Aira Linnea 
Huovinen, �1.
tuira: Pasi Juhani Veteläi-
nen, �0; Mikko Emil Pirho-
nen, ��; Marja-Leena Kaik-
konen s. Tjäder, ��; Maria 
Hannele Tuuri, ��; Liisa Tuu-
likki Nissinen s. Alamikkelä,  
�9; Eeva Inkeri Moilanen s. 
Juntunen, �1.
oulujoki: Pauli Johannes Au-
tio, ��.

Kouluikäisten kehitysvammaisten lasten perheet

Pastori Elina Hyvönen tavattavissa 
ke �0.�. klo 1�–1�.�0 

matalankynnyksen kohtaamispaikassa Kamraatissa
 

Järj. myös Oulun kehitysvammaisten tuki ry:n 
Kamraatti-projekti

Oulugospel-julisteen 
suunnittelukilpailu

Julisteen tehtävänä on markkinoida tapahtumaa. 
Julisteeseen tulee tapahtuman nimi, ohjelmatiedot kel-

lonaikoineen ja tapahtumapaikkoineen. 

Lisäksi julisteen kuvaa tullaan käyttämään postikorteissa 
sekä tapahtuman käsiohjelmassa.

Parhaan julisteen palkkio 100 € 

Kilpailuehdotukset toimitetaan 
19.3. klo 15 mennessä osoitteeseen: 
Oulun seurakuntayhtymä 
Yhteinen seurakuntapalvelu / Esa Rättyä
Kirkkokatu 5, 90100 OULU 
tai sähköisessä muodossa esa.rattya@evl.fi.
Lisätietoja esa.rattya@evl.fi tai 040 5747125

Avaus ..........................................................................9.00–9.10
Tuomiorovasti Matti Pikkarainen
Sisäisen turvallisuuden tavoitteet ...........................9.15–9.45
Maaherra Eino Siuruainen
Heikentääko tehokkuus turvallisuutta  ................9.50–10.10
Lääkintöneuvos Lauri Nuutinen
Sotilaallinen maanpuolustus ...............................10.15–10.45
Kenraalimajuri Pertti Puonti
Kommenttipuheenvuoro......................................10.50–11.00
Tuomiorovasti emeritus Arvi Seppänen
Keskustelu ..............................................................11.00–11.20
Päätös .....................................................................11.20–11.30
Kirkkoherra Juhani Lavanko
Lounas ...............................................................................11.30
Lohikeitto ja kahvi (6 e)

• Juonto: lääkintöneuvos Lauri Nuutinen • Musiikki: kanttori Raimo Paaso 
• Järjestää: Karjasillan seurakunta, Oulun tuomiokirkkoseurakunta 

ja Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri.

16.2.2008

Heinätorin 
seurakuntatalon 
kirkkosalissa, 
Aleksanterinkatu 71, 
Oulu, klo 9–12

Miesten kesken -keskustelutilaisuus 

To 1�.�. klo 1� Pyhän Andreaan kirkolla

Reino Helttunen alustaa aiheesta �000-luvun trendit. 
Kahvitarjoilu. 

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi osoitteessa:
www.oulunseurakunnat.fi/lahetysjuhlailmo

tai talkootoimistoon p. 044-3161435
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kokkikerhoa.
lähetysilta to �1.�. klo 1� 
Maili ja Kauko Junkkosella.
Rauhanyhdistys: Pe 1�.� klo 
19 nuortenilta Niemikorvel-
la ja raamattuluokka Takku-
lalla. Su 1�.� klo 1� pyhäkou-

Perhekerhoa ei ole to 
1�.�., seuraava kerta on to 
�1.�. klo 10–11.�0.
Sisaruskerho to �1.�. klo 
10 kerhohuoneella. 
Raamattupiiri to 1�.�. klo 
1� srk-talolla. Joh.kirje �.
Päiväkerho �-vuotiaille 
ma 1�.�. klo 10 kerhohuo-
neella.
Päiväkerho �-vuotiaille ti 
19.�. klo 10.
Päiväkerho �-vuotiaille ti 
19.�. klo 1�.�0.
Päiväkerho �-vuotiaille ke 
�0.�. klo 10.
hartaushetki ke �0.�. klo 
1� Lumilyhdyssä.
Keskipäiväkerho ke �0.1. 
klo 1� srk-talolla.
Kirkkokuoro ke �0.�. klo 
1�.�0 srk-talolla.
Partio: Ketut ja Punatulkut 
entiseen aikaa tiistaisin srk-
talolla. Etsitään uutta lau-
manjohtajaa tai -johtajia 
sudenpennuille, soita viras-
toon, p ��� 1��. 
Kokkikerho, to 1�.�. ei ole 

Kirkkokuoro to 1�.�. klo 
1�.�0.
Pyhäkoulu su 1�.�. klo 1�.
Raamattu- ja rukousilta ti 
19.�. klo 1� Leena Ketolalla, 
Marjaniementie ��.

Suhdekurssista virtaa 
parisuhteeseen

YhtEYStIEDot
Kirkkoherranvirasto p. ��� 1�� 
kirkkoherra p.0�0 ��� �9�� 
diakonissa p. 0�� ��� 19��, 
suntio p. 0�� ��0 �0�1, 
talouspäällikkö p. 0�� ��0 �0��, 
kerhohuone p. ��� �1�.

Päiväkerho ke �0.�. klo 9.�0.
Saaren Sirkut ke �0.�. klo 1�.
Aamukahvila to �1.�. klo 10 
Luukulla.
Päiväpiiri to �1.�. klo 1� Saa-
renkartanossa.

Rukouslaulumessu
Hailuodon kirkossa vietetään sunnuntaina 
24.2. kello 18 rukouslaulumessua. 

Messussa lauletaan tuomasmessusta tut-
tuja ja uudempia messulauluja kirkkokuo-
ron avustuksella. Kitaran tai muun instru-
mentin kanssa voi tulla mukaan lauluihin. 

Kuoro harjoittelee messua varten torstai-
na 21.2. kello 18.30, mahdolliset soittajat ja 
laulajat pyydetään mukaan harjoitukseen. 

Messuun on mahdollista osallistua myös 
yhteisissä palvelutehtävissä: tekstin- tai esi-
rukoustenlukijoina ja iltateetarjoilun lait-
tajina (tee- ja korpputarjoilu). 

Lisätiedot kanttorilta, p. 040 7430 381. 

Kirkkokuoro to �1.�. klo 
1�.�0.
Rauhanyhdistys: 
Seurat su 1�.�. klo 1� Katri ja 
Tuomo Ronkaisella, Isonky-
läntie ��. Samuli Riekki.

lu I Hekkala  II H Vanhala III 
Hintsala. Su 1�.� klo 1� seu-
rat Lumilyhdyssä Kyösti Kar-
jula. Päiväkerho ry:llä klo 
1�.�0–19 I ti 19.� II ke �0.� III 
to �1.�.

Virasto on avoinna: ma, ke ja pe klo 9–1�.

Pusu poskelle 
parantaa niin lapsen 
kuin aikuisenkin 
pahan mielen 
ja pienen kivun. 
Parisuhdetta se 
parantaa taatusti. 
Kuten myös 
keskustelu ja 
asioiden tekeminen 
yhdessä. 

Kiitos kun sä saat 
mut niin kuin silloin 
nauramaan.

Yhteistä tekemistä ja kes-
kustelun aiheita löytyy 
myös Virtaa välillämme -
suhdekursseilta. Niitä jär-
jestetään tänä keväänä 
Kempeleessä, Kiimingissä 
ja Oulussa. 

Kurssit on tarkoitettu yli 
seurakuntarajojen pareille, 
jotka haluavat kehittää pa-
risuhdettaan. 

Kuinka kauan elää 
rakkaus?
Vai onko se kuolematon?

Suhdekurssien  toteutuk-
sesta vastaavat isäntäpari 
ja ohjaajaparit. Isäntäpa-
ri osallistuu kurssille mui-
den mukana ja huolehtii li-

säksi käytännön järjeste-
lyistä. Vaihtuvat ohjaaja-
parit vastaavat kurssin vii-
den teeman toteutuksesta. 
Kurssiin kuuluu kuusi ta-
paamista. Mukaan kurssil-
le otetaan yleensä korkein-
taan viisi paria.

Kurssilla käsitellään 
omien ja kumppanin tun-
teiden tunnistamista ja ni-
meämistä sekä suhteen sy-
venemistä rakastumisesta 
rakkauteen. Muita teemo-
ja ovat riiteleminen ja ris-
tiriitojen ratkaiseminen se-
kä intohimo, seksuaalisuus 
ja hellyys. Viides teema on 
arkirakkaus.

Mitä jää, kun kulkee niin 
kuin elämä
kanssa ihminen, tuo jota 
rakastaa.

Yleensä ohjaajapari pitää 
tapaamisen alussa lyhy-
en alustuksen. Sen jälkeen 
päivän teemaa käsitellään 
erilaisilla tavoilla. Aihees-
ta voidaan keskustella nais-
ten tai miesten kesken tai 
pariskunnittain tai vaikka 
maalata aiheeseen liittyen. 

Ennen kuin toista voi niin 
rakastaa 
täytyy oma silta kuntoon 
rakentaa.

Oulun ev.-lut. seurakun-
tien aiemmin järjestämiltä 
Virtaa välillämme -kurs-
seilta on kerätty palautetta 
osanottajilta. Kurssilaiset 
ovat olleet erittäin tyyty-
väisiä kurssin antiin. Osal-
listujien tyytyväisyydestä 
kertoo sekin, että Kiimin-

gissä on tänä keväänä alka-
massa jo kolmas kurssi.

Rakkaus sai aikaan sen 
pienen ihmisen,
joka kasvaa hymyillen.

Jotta pienten lasten van-
hemmatkin voisivat osal-
listua kursseille, on kurs-
seille pyritty järjestämään 
lastenhoito.

Satu laPiNlaMPi

Kursivoinnit on poimittu 
Riitta Lielahden Avena-yh-
tyeelle tekemistä sanoituk-
sista. Avenan konsertti on 
Karjasillan kirkolla lauan-
taina 16.2. kello 18. Kon-
serttiin on vapaa pääsy.

Suhdekursseja 
keväällä 2008
Kempeleen Kokkokankaalla torstaisin 
klo 18–21 ja yhtenä sunnuntaina klo 16.30–19.30, 
päivät 13.3., 27.3., 3.4., 13.4., 17.4., 24.4. 
Hinta 20 e / pari. Yhdyshenkilöinä Soile Pakkanen, 
040 7790 367 ja Sinikka Ilmonen, 044 7521 226. 
Järj. Limingan rovastikunnan seurakunnat.

Kiimingissä Jäälin seurakuntakodilla 
sunnuntaisin 30.3. alkaen klo 16–19. 
Lastenhoito päiväkerhotiloissa. 
Ilm. 28.2. mennessä Saija Kivelälle, 040 5609 678. 
Järj. Kiimingin seurakunta.

oulussa Myllyojan seurakuntatalolla 
sunnuntaisin 30.3.–4.5. klo 15.45–19. 
Lastenhoito järjestetty.  Hinta 20 e/pari mikäli 
lastenhoito ja välipala. Ilm. 7.3. mennessä Heikki 
Kaikkoselle, 040 502 5010. 
Järj. Oulun ev.-lut. seurakunnat.
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haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

Seurakunnan lapsikuoron 
harjoitukset jatkuvat uuden 
vs. kanttorin johdolla tors-
taisin klo 1�–1� srk-keskuk-
sessa. Uusia laulajia otetaan 
vielä to 1�.�. klo 1�.�0 lähti-
en. Tiedustelut Katri Niska-
kangas, p. 0�0 ��1� 9��, kat-
ri.niskakangas@evl.fi.
Perhekerhot: Kellossa yhdis-

tetty kerho to 1�.�. klo 9.�0–
11, päivällä klo 1�–1�.�0 ei 
ole kerhoa.
Yhteiskristillinen rukousil-
ta pe 1�.�. klo 1�.�0 hellun-
taiseurakunnan rukoushuo-
neella Kellossa, Martti Hei-
nonen.
Diakonia- ja lähetyspiiri ma 
1�.�. klo 1�.�0 Kellon srk-ko-

dissa.
hengellisen paaston ryh-
mä alkaa ma 1�.�. klo 1� srk-
keskuksen pienryhmätilas-
sa ja kokoontuu viisi kertaa. 
Ei ennakkoilmoittautumista, 
mutta toivotaan sitoutumis-
ta kokoontumisiin. Tiedus-
telut Juha Sarkkinen, p. 0�� 
1�9� ���.
Varhaisnuorten rovasti-
kunnallinen toimintapäivä 
la 1�.�. Kiimingissä. Ilmoit-
tautumiset pe 1�.�. mennes-
sä Pekka Rintamäelle, p. 0�0 
���� 9�0 tai Ulla Nyyssösel-
le, p. 0�00 ��� �0�. Lisätie-
toa kotisivuilta.
Rauhanyhdistys: hauki-
pudas: sisarilta to 1�.�. klo 
1�.�0 ry:llä, raamattuluokka 
pe 1�.�. klo 1�.�0 Kiviojalla, 
nuorten ilta la 1�.�. klo 19 
ry:llä, pyhäkoulu su 1�.�. klo 
1� läntinen Raimo Paasolla, 
itäinen Matti Vähäkuopuk-
sella, pohjoinen Heikki Ki-
viahteella, seurat su 1�.�. klo 
1� ry:llä, Antti Kaisto, Pentti 

Ilta ystävälle ystävänpäivä-
nä to 1�.�. klo 1� Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. 

Raamattuluentosarja 
Pappilassa
Juhlavuoden merkeissä pidetään kevään aikana Raa-
mattuluentosarja. Aiheena ovat jumalanpalveluksessa 
luettavat Vanhan testamentin lukukappaleet. Tiistai-
na 19.2. kello 18 käsitellään tulevan sunnuntain teks-
tiä Jeremiaan kirjasta 26:12–16. 
Tekstiin paneudutaan tutkimalla sen historiallista 
taustaa ja yhteyksiä.  Lisäksi poraudutaan sisältöön ja 
sanomaan alkukielen avulla. Samalla pohditaan teks-
tin merkitystä ajallemme myös viikon muiden tekstien 
kanssa. Luennot pitää kirkkoherra Pauli Niemelä.

 Pe r t t i  Tu r u n e n

Hoida minut eheäksi -ilta 
Su 17.2. klo 17 Martinniemen seurakuntakodilla. 
Runoja, musiikkia ja luontokuvia. Kahvit Yhteisvas-
tuun hyväksi. 

Eheytymisen teemaa käsitellään runojen, mu-
siikin ja kuvien välityksellä. Illassa esiintyvät dia-
koniatyöntekijät Anne Lehtinen ja Salme Kinnunen. 
Illan ohjelma pohjautuu Anne Lehtisen kirjoittamiin 
runoihin ja ivalolaisen valokuvaaja Pertti Turusen 
luontokuviin sekä Annen ja Salmen yhdessä esit-
tämään musiikkiin. Runot kertovat ilosta, rakkau-
desta, surusta ja toivosta. Sekä sanat että sävelet 
ja kuvat hoitavat kuulijaa.

TALKOOLAISEKSI?
Oulun lähetysjuhlille kai-
vataan talkoolaisia mo-
nenlaisiin tehtäviin. Työ-
tä tehdään �–� tunnin 
vuoroissa ti 10.�.–ma 
1�.�. Järjestysmieskor-
tin omaavista talkoolai-
sista on pulaa. Ilmoittau-
du netissä: www.oulun-
seurakunnat.fi/lahetys-
juhlailmo tai lomakkeel-
la, joita saa lähetyssih-
teeriltä. 

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi osoitteessa:
www.oulunseurakunnat.fi/lahetysjuhlailmo

tai talkootoimistoon p. 044-3161435

Poikakuoro torstaisin klo 1�–
1� srk-keskus. Ulla ja Jarkko 
Metsänheimo. Ilm. 0�0 ��0 
1���/Ulla.
Kirkkokuoro torstaisin klo 
1�.�0 srk-keskus.
Projektikuoro naisten har-
joitus ke �0.�. klo 19. 
Kiiminkiläisten naisten lau-
lajien ja lausujien ystävän-
päiväkonsertti  1�.�. klo 19 
Kiimingin seurakuntakes-
kus; Eeva Kuivamäki ja Sa-
tu Kreivi-Palosaari, Kiiminki-
joen opiston lausuntaryhmä 
sekä kiiminkiläisiä laulajia ja 
soittajia.
Diakoniapiiri ma 1�.�. klo 1� 
Kolamäen kerhohuone.
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 19.� klo 1�–1�.�0 Jää-
lin seurakuntakoti. Kuljetus-
pyynnöt 0�0 ��9 ����/Ulla. 
Ystäväpiiri to 1�.�. klo 1� 
Huttukylän nuorisoseura.
Muisti-ilta ke �0.�. klo 1� 
Jäälin seurakuntakoti. Järjes-
tää Jäälin Martat ja Oulun 
seudun Dementiayhdistys. 

Kahvitarjoilu. 
hartaus ke �0.� klo 1� Jaa-
rankartano.
hartaus to �1.�. klo 1� Kola-
mäki/hartaus.
Kuutamohiihto pe ��.�. klo 
19 Hannuksen Loukko. (Han-
nuksesta Loukkojärventietä 
� km.) Koululta yhteyslatu 
Loukolle. Ohjelmassa hiih-
toa, makkaranpaistoa, kah-
vittelua. Saunomis- ja avan-
touintimahdollisuus. Tuotto 
yhteisvastuulle. 
Miesten hengellinen piiri ke 
��.�. klo 1�–19.�0 Vanha kou-
lu, Lähimmäisen tupa. Suunni-
tellaan miestenpäivää syksyksi.
Perhekerhot ja -kahvi-
lat Kirkkopirtillä perheker-
ho tiistaisin klo 9.�0–11.�0 ja 
perhekahvila torstaisin klo 
1�–1�.�0. Jäälin seurakunta-
kodilla perhekerho torstaisin 
klo 9.�0–11.�0 ja perhekahvi-
la tiistaisin klo 1�–1�.�0. Elä-
keläisten ja perheiden yh-
teinen kerho to 1�.�. Jäälis-
sä. Askartelua ystävänpäivän 

merkeissä. 
Perhekerho ensimmäistä las-
ta odottaville äideille klo 1�–
1� torstaisin. 1�.�. Jäälin seu-
rakuntakodilla ja �1.�. Mon-
tin-salilla. Tied. Saija Kivelä, 
p. 0�0 ��0 9���.
Virtaa Välillämme -kurssi 
sunnuntaisin klo 1�–19 Jää-
lin seurakuntakodilla alkaen 
�0.�. Lastenhoito päiväkerho-
tiloissa. Ilm. viim. ��.�. Saija 
Kivelä, p. 0�0  ��09 ���. 
nuorisotyö: Rippikoulu ko-
tiseurakunnan ulkopuolella; 
seurakuntaan tutustumisilta 
ti 1�.�. klo 1�–�0 seurakun-
takeskus. Gospelmessu 1�.�. 
klo 1� kirkossa, jonka jälkeen 
yökahvila srk-keskuksessa 
klo �� saakka. Retki Raahe-
gospeliin la ��.�. Ilm. viim. 
1�.�., 0�0 ��� 190�/Sepi. Hin-
ta 10 e. Retkikirje lähetetään 
ilmoittautuneille. Rovasti-
kunnalliseen isoskaruselliin 
lähtijät, lähtö la 1�.�. klo 
�.�� Alakylän koulun pysäk-
ki, klo 9 Jäälin srk-koti ja klo 

9.10 srk-keskus. Säänmukai-
nen vaatetus, ulkoilua. Paluu 
n. 19.�0. Rovastikunnallinen 
varhaisnuorten toiminta-
päivä la 1�.�., ohjelma jaet-
tu koulujen kautta. Ilm. viim. 
�0.�., 0�0 ��� 190�. Avoimet 
ovet Alakylän nuorisoseural-
la tiistaisin klo 1�–�0. Kiimin-
gin Partiotuki ry:n vuosiko-
kous Suvela su ��.�. klo 1�.
Kiimingin Rauhan Sana:  
Osallistumme 1�.�. Oulun 
Rauhan Sanan talvipäiville. 
Herännäisseurat su 1�.�. klo 
1� Maija-Liisa ja Heikki Hut-
tulalla Vesalantie 9�. Puhuji-
na Eeva Mertaniemi, Juhani 
Laurila ja Jouni Riipinen.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
1�.�. klo 1� Rauhanyhdistys. 
Raamattuluokka pe 1�.�. klo 
19 Rauhanyhdistys. Hiljaisuu-
den viikonloppu Suvelassa 
1�.–1�.�. Tied. Ulla Junttila, 
p. 0�0 ��9 9����.
Kastettu: Mikaela Aurora Is-
kulehto, Mirco Heimo Roope 
Järvenpää.

Askeleet–kuoro pe 1�.�. klo 
1� Kirkonkylän srk-kodissa.
työikäisten miesten liikun-
ta- ja saunailta la 1�.�. klo 
1� Pyrinnön majalla. Mukana 
Viktor Klimenko ja Pekka Re-
humäki. Tied. ja ilmoitt. kei-
jo.kaikkonen@mail.suomi.
net, 0�00 9�� ���.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo � kirkossa. 
Perhekerhot normaalisti.
Varhaisnuorten kuoro ja 
mukulakuoro normaalisti.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ke �0.�. klo 1� Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Aihee-
na Yhteisvastuukeräys. Seu-
rakuntapiiri to �1.�. klo 1� 
kirkonkylän srk-kodissa. Ai-
heena Elettiinpä ennenkin 
Kempeleessä.
Kirkkokuoro ke �0.�. klo 1� 
kirkonkylän srk-kodissa.
Varttuneet to �1.�. klo 1�.�0 
kirkonkylän srk-kodissa.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta, keskiviikkoisin 

klo 10, Nordeatalon alaker-
rassa. 
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 1�–1�, la klo 
10–1�. 
Sukkakilpailu lähetystyön 
hyväksi: Millainen on nyky-
ajalle tyypillinen lähetyssuk-
ka? Seurakuntalaiset voivat 
osallistua kilpailuun kuto-
malla villasukkaparin ja toi-
mittamalla sukat lähetyssih-
teerille 1.�. mennessä, 0�0 
��9� �0�. Lisätietoja lähetys-
sihteeriltä. 
Varhaisnuorten kerhot 
normaalisti. 
nuoret: Nuortenilta to 1�.�. 
klo 19–�0 VP. Nuorten peli-
ilta ke klo 1�.�0–1� Kempe-
lehallilla. Nuorisotyön päi-
vystys pe klo 1�–1� Zeppe-
linissä. 
Rippikoululaiset: YK � Nuor-
ten ilta to 1�.�. klo 1�–�0 
Vanhassa pappilassa. 
nuorten aikuisten sähly 
sunnuntaisin klo 1�.�0–1� 
Santamäen koululla. Tied. 

Antti Ristkari, p. 0�0 ��90 
���.
Perhelentopallo la klo 9–11 
kirkonkylän koululla.
Kempeleen ry: Kotiseurat to 
1�.� klo 19, Itäpuolella: Pau-
la ja Tuomo Taskilalla, Hauk-
kasuontie �. Raamattuluok-
ka pe 1�.� klo 1�, nuorem-
mat: Hintsala J, Voipolku �, 
vanhemmat: Poukkula E, Ke-

tolanperäntie ��9. Myyjäiset 
la 1�.� klo 11 ry:llä. Pyhäkou-
lut su 1�.� klo 1� Kokkokan-
gas: Laurila, Kokkokankaan-
tie 1�9. Keskusta-Ollila: Hint-
sala, Leilitie �. Santamäki: 
Haukipuro, Salmikuja �. 
Paituri: Pulkkinen J, Eeron-
polku. Seurat su 1�.� klo 1� 
ry.llä. Tiistaikerho ti 19.�. klo 
1� ry:llä.

Murron ry: Lauluseurat pe 
1�.�. klo 19 Silja ja Janne 
Paasolla, Alakorpi �. Vuosi-
kokous su 1�.�. klo 1� ry:llä.
Kastetut: Lila Matilda Vää-
täinen, Lumi-Lilja Vilmiina 
Kiviniemi.
Vihitty: Sampo Antero Aho-
la ja Anna Leena Sorvoja, Tu-
ro Tapani Huhtala ja Päivi 
Hannele Jokelainen.

Laskiaistapahtuma 
Lauantaina 16.2. klo 11–3 Martinniemen srk-ko-
dilla. Ohjelmassa mäenlaskua, poniratsastusta 
(pakkasraja -15 °C), lapsille yllätysvieras, onnen-
pyörä, kasvomaalausta ja diasatuja. Myytävänä 
hernekeittoa 4 e/ litra, laskiaispullia 50 snt/kpl 
sekä makkaraa, arpoja ja yhteisvastuutuotteita. 
Hernekeitto- ja pullavaraukset Laila Rantakokko, 
p. 040 8668 319, omat astiat hernekeitolle. Tuotto 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Päkkilä, lauluseurat ke �0.�. 
klo 1�.�0 Pentti Jämsällä. Jo-
kikylä: päiväkerho to 1�.�. 
klo 1�.�0-19 Jokikylän koulul-
la, raamattuluokka pe 1�.�. 
klo 1� isoille ja pienille Inkeri 
ja Sami Mehtälällä, ompelu-
seurat pe 1�.�. klo 1�.�0 Al-
li ja Esko Taavitsaisella, vuo-
sikokous su 1�.�. klo 1� Elina 
ja Asko Viljamaalla, alkuhar-
taus Pekka Hintikka. Kello: 
huutokauppa-ompeluseurat 
pe 1�.�. klo 1�.�0 ry:llä, seu-
rakuntapäivät su 1�.�. klo 1� 
ry:llä, alustusaihe: ajanilmi-
öt; Pekka Tervo.
Kuolleet: Esko Johan Henrik 
Haapala ��; Anja Inkeri Ala-
talo ��; Jukka Pekka Iinatti-
niemi ��.
Avioliittoon kuulutettu: Ja-
ri Pekka Nokela ja Taija Elina 
Räisänen.
Kastettu: Emil Edvard Au-
kusti Linna, Alisa Vanamo 
Huhtala, Saku Matti Oska-
ri Haarala, Meri Sisko Sylvia 
Leinonen.
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liminka www.liminganseurakunta.fi

”nopea vasen, kirraa”
Pudasjärvellä pidetään lauantaina 
16.2. järjestyksessään toinen Iin ro-
vastikunnan Isosralli, joka kokoaa 
lähes kaksisataa isoskoulutettavaa 
Iin rovastikunnan alueelta. 

Isosrallin tavoitteena ja ajatukse-
na on antaa isoskoulutuksessa ole-
ville nuorille käytännön vinkkejä ja 
opetusta isosena toimimisen tueksi. 
Isosrallin pääsisältö koostuu toimin-
tarasteista, joissa muun muassa tutki-
taan Raamattua, opetellaan leikkejä, mietitään musiikin eri käyttömahdollisuuksia 
rippikoululeirillä sekä touhutaan käden taitojen ja luovan ilmaisun parissa. 

Isosralli päättyy kaikille avoimeen iltamessuun Pudasjärven kirkossa kello 
17.30. 

eurakunnissa tapahtuu 14.–21.2.2008

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Kuorot: Tähdet, kuorohar-
joitukset to 1�.�. klo 1� srk-
talolla. Kirkkolaulajat, har-
joitukset ke �0.�. klo 1� srk-
talolla.
nuorten palveluryhmä to 
1�.�. klo 1�.1�–1�. Kokoon-
nutaan diakoniatoimistoon 
ennen lähtöä Alatemmeksen 
vanhainkotiin.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 
19.�. klo 1�.�0 srk-talolla.
Seurakuntakerho ke �0.�. 
klo 1� srk-talolla. Aiheena 
yhteisvastuukeräys �00�. Toi-
mintakeskus vieraana. Ar-
vontaa yhteisvastuulle (ota 
pieni voitto mukaan).
hartaus to �1.�. klo 1� Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Yhteisvastuun lipaskeräys-
tempaus pe ��.�. klo 9–19 
Limingan liikelaitoksissa. Tal-
koolaisia tarvitaan t. Sinikka.
Virtaa välillämme- suhde-
kurssi kaikenikäisille pareille 
alkaa 1�.�.–��.�. (kuusi ker-
taa) Kempeleen Kokkokan-

kaalla. Torstaisin (klo 1�–
�1) ja kaksi sunnuntaita (klo 
1�.�0–19.�0). Otetaan vii-
si paria, �0 e / pari. Ilm. ��.�. 
mennessä Sinikka Ilmonen, 
p. 0�� ��� 1���  tai Soile 
Pakkanen, p. 0�0 ��9 0���. 
Illan teemoista vastaavat va-
paaehtoiset ohjaajaparit.
Diakonissojen ajanvarauk-
set: Tupos, Maisa Hautamä-
ki ma ja to klo 9–10, p. 0�� 
���1 ��� ja kirkonkylä, Sinik-
ka Ilmonen ke ja pe klo 9–10, 
p. 0�� ���1 ���.
nuorisotyö: Yökahvila Olk-
kari la 1�.�. klo 19–�� Vana-
mossa. Nuortenilta to �1.�. 
klo 1�–�0 Tupoksen Vana-
mossa.
Rippikoulutyö: Rippikoulu-
ralli to 1�.�. klo 1�–�0 srk-ta-
lolla. Su 1�.�. jumalanpalve-
luksen jälkeen urkuopetusta 
kesä A-ryhmälle kirkossa.
Pyhäkoulutyö: Pyhäkoulu su 
1�.�. klo 10 Koti-Pietilässä.
Perhekerhot: Ti 19.�. klo 

Raamattuopetusilta su 1�.�. 
klo 1� srk-talossa, aiheena 
Paavalin kirjeet Eurooppaan, 
Simo Pekka Pekkala.
Sanginjoen seurakuntapiiri 
ma 1�.�. klo 1� Inkeri ja Rei-
jo Törmäsellä, Leena Leskelä, 
Jouni Heikkinen.
laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 19.�. klo 1� rukoushuo-
neella, Sari Mustonen kertoo 
Yhteisvastuukeräyksestä.
hartaus ti 19.�. klo 1� Sinisii-
vessä, Simo Pekka Pekkala.
Kansanlähetyksen kotiseu-
rat ti 19.�. klo 1�.�0 Mirjam 
ja Markku Kesäniemellä, Äh-
kyläntie ��, puhujana Esa 
Komulainen.
Keskipäivänkerho ke �0.�. 
klo 11.�0 srk-talossa, vieraa-
na kirkkovaltuuston puheen-
johtaja Eila Tillman-Sutela.
Virsilaulutuokio ke �0.�. 
klo 1� Päiväkeskuksessa, Os-
si Kajava.
Rukouspiiri ke �0.�. klo 
1�.�� srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-

lainen.
Diakoniatoimistossa ei vas-
taanottoa to �1.�. 
hartaushetket to �1.�. klo 
1� alkaen Jokirinteen palve-
lukodeissa, Jouni Heikkinen.
Kuorot: ke �0.�. klo 1� lap-
sikuoro ja klo 1�.�0 kirkko-
kuoro srk-talossa. To �1.�. 
klo 1�.�0 srk-talossa kamari-
kuoron äänenhuoltokoulu-
tus, Mari Klemettilä.
lapset/perheet: perheker-
hot ti klo 9.�0–11.�0 srk-ta-
lossa ja Päivärinteen srk-sa-
lissa sekä to klo 10–1� Laita-
saaren rukoushuoneella. 
nuoret: Nuortenilta pe 1�.�. 
klo 1�–19.�0 srk-talon nuor-
tentilassa. 
laitasaaren rukoushuo-
ne: aamurukous maanantai-
sin klo �.�0. Perhekerho tors-
taisin klo 10–1�. Seurakunta-
piiri ti 19.�. klo 1�, Sari Mus-
tonen.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: pe 1�.�. klo 19 raamat-
tuluokka �.–�.-lk ja ompelu-

seurat ry:llä. La 1�.�. klo 19 
nuortenilta ry:llä. Klo 19 raa-
mattuluokka-iltakylä �.–�.-lk 
J. Vääräniemellä. Su 1�.�. klo 
1� pyhäkoulut: kk1 V. Pirnes, 
kk� J. Hannuksela, Korivaara 

YhtEYStIEDot
Kirkkoherranvirasto 
0� ����100, 
avoinna ma-pe 9–1�
seurakunnan 
sähköpostiosoite: 
pudasjarvi.srk@evl.fi

Kirpputori ke �0.�. klo 10–1� 
talkootuvassa. 
hernekeittomyyjäiset yh-
teisvastuun hyväksi pe 1�.�. 
klo 9.�0–1�.�0 Sarakylän K-
kaupassa.
Ystävänkammari ti 19.�. klo 
10–1� seurakuntakodissa.
nuorten iltakahvila Rönö 
perjantaisin klo 1�–�� seura-
kuntatalolla.
Rippikoululaiselle dia-
koniatehtäväehdotus: osal-
listuminen Yhteisvastuuke-
räykseen lipaskerääjänä pe 
�9.�. tai pe �.�. klo 1�.�0–�0 
keskustassa tai myyjänä Yh-
teisvastuu-kirpputorilla la 

�9.�. klo 9.�0–1�. Lisätiedot: 
Tiina, 0�0 ��1� ���, tiina.in-
keroinen@evl.fi  tai Marko, 
0�0 ���� ���, marko.vayry-
nen@evl.fi.
Rovastikunnallisen isos-
rallin iltamessu la 1�.�. klo 
1�.�0 kirkossa. Rippikoululai-
set saavat tilaisuudesta gos-
pelmessu-merkinnän.
Raahe-gospel la ��.�. Läh-
tö klo 1�, paluu noin klo ��. 
Rippikoululaiset saavat reis-
susta jumalanpalvelus ja 
muu käynti -merkinnän. Hin-
ta � e.
Varhaisnuorisotyö: Varkka-
riRönö 0.–�.-lk ke seurakun-
tatalolla klo 1�.�0–1�. Var-
haisnuorten kerhoissa on ti-
laa uusille kerholaisille. Li-
sätietoja Tiinalta. Varhais-
nuorten toimintapäivä �–
1� -vuotiaille 1�.�. Kiimingis-
sä. Sitovat ilmoittautumiset 
�0.�. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon, p. ��� �100. Il-
moittautumisen yhteydessä, 

muista kertoa mahd. ruoka-
aineallergioista yms. Tapah-
tuma on ilmainen. Lisätieto-
ja Tiinalta.
Perhekerho seurakuntako-
dissa to 1�.�. (Yhteisvastuun 
hyväksi), ti 19.�. ja to �1.�. 
klo 10–1�. Syötteellä ke �0.�. 
klo 10–1�. 
Päiväkerholaisten vanhem-
painilta Ervastin koululla to 
�1.�. klo 1�.
Satumuskari seurakuntako-
dissa ti 19.�. klo 1�.�0–1�.1�.
Kuorot: kirkkokuoro to 
1�.�. ja �1.�.klo 1�, Vox Mar-
garite ke �0.�. klo 1�, lap-
sikuoro to �1.�. klo 1�, Sa-
rakylän kuoro to �1.�. klo 
1�.��.
Rauhanyhdistykset: Seurat 
Kurenalan ry:llä su 1�.�. klo 
1� (M Karjalainen, J Lehto). 
Sarakylässä raamattuluok-
ka Taisto Mannisella pe 1�.�. 
klo 19 ja lauluseurat Vesa Sa-
rajärvellä su 1�.�. klo 19. Lä-
hetysseurat Sarakylän kap-

9.�0–11 Kotikololla. Ke �0.�. 
Vanamo peruttu.
Partio: Pe 1�.�. Make päivys-
tää partiotoimistossa klo 1�–
1�. Ruoktun suunnitteluko-
kous �. johtajille Kotikololla 
klo 1� alkaen. Su 1�.�. Kirk-
kopalvelussa Karpalot. Ke 
�0.�. Vj-koulu �. Kotikolol-
la klo 1�–�0. Pe ��.�. klo 1�–
1� Make päivystää partio-
toimistossa. Su ��.�. Partio-
laiset ja heidän vanhempan-
sa, tervetuloa jumalanpalve-
lukseen Limingan kirkkoon 
klo 10. Kirkkopalvelussa vj-
koulu. Ke ��.�. Eko-aims am-
pumakilpailut 1�v/�00� ja si-
tä vanhemmille partiolaisil-
le Kotikololla alkaen klo 1�. 
Tytöillä ja pojilla omat sarjat. 
Pe �9.�. Make päivystää Tu-
poksen Vanamossa klo 1�-1�. 
Vartiolaisten talvileiri Ruok-
tu XXV 0� lähestyy. Leiri pi-
detään Hossan Jatkonsal-
messa tutussa paikassa su-
to �.–�.�. Aiheena luokki-

en kouluttaminen ja loppu-
tutkinnot. Tarkemmat tiedot 
leirimaksuineen lähempänä.  
Ilmoittautuminen Kotikolol-
ta ja johtajilta  saatavalla il-
moittautumiskaavakkeella. 
Leirikirje jaossa Kotikololla. 
Lasku lähetetään kotiin.
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka (�–�) pe 1�.�. klo 
1�.�0 ry:llä, nuortenilta klo 
1�.�0  Sari ja Juha Kurtilla. 
Äidit ja isät ilta la 1�.�. klo 
1�.�0 ry:llä. Pyhäkoulut su 
1�.�. klo 11.�0,  klo 1� seurat 
Niittypirtin palvelutalolla,  
seurat klo 1� Limingan kir-
kossa. Varttuneitten kerho ti 
19.�. klo 1� ry:llä.
Kastettu: Jemina Hilkka Sa-
nelma Kimpimäki, Cristian 
Janne Matias Pietilä.

Cross stitch  
pe 15.2. klo 
18 Tupoksen 
Vanamossa. 
Afrikka opet-
taa – anteeksi-
antaminen kat-
keruuden sijaan 
/ Patric Dickson. 
Musiikkivieraana 
Maranatha, afrikka-
lais-suomalainen ko-
koonpano Oulusta.
lasten Cross stitch 
pe 15.2. klo 18 Tupok-
sen Vanamossa. Hola! Kummilapsen kanssa Kolum-
biassa. Mielikuvitusmatkalla leikkejä, tavaroita ja as-
kartelua. Lähetyssihteerit Tarja Oja-Viirret ja Inke-
ri Kujala.

pelissa ti 19.�. klo 19, Yli-Li-
von kylätalolla ke �0.�. klo 
19 ja Hirvaskoskella Raili ja 
Toivo Pohjolaisella to �1.�. 
klo 19 (R. Lehtola, S. Paaso).

w w w. sxc . hu /  Pave l  Z av i s t ow sk i

Rytmejä etelästä

oulujoki tulvii -gospeltaphtuma
Kulttuurikeskus Koivu ja Tähti la 1�.�. klo 1�, liput � €. Li-

put ennakkoon kirjas-
tokahvila / Päivi Pekka-
la, 0�00 �9� ��0 / ���� 
0�1�. Myymättömät li-
put ovelta klo 1�.�0 al-
kaen.
Esiintymässä Bass’n He-
len ja Elisa Happonen.

Iltavesper
Muhoksen kirkko klo 1�. 
Elisa Happonen, Val-
to Savolainen ja gospel-
lauluryhmä. Avoin tilai-
suus, ei ohjelmamaksua. 

Kallunki, Pälli A. Taskila, Suo-
kylä Saarela. Klo 1� seurat ja 
vuosikokous ry:llä. Ma 1�.�. 
klo 1� päiväkerhot ry:llä. Ti 
19.�. klo 1�.�0 seurat Päivä-
keskuksessa.

laitasaaren rauhanyhdis-
tys: La 1�.�. klo 11 päiväker-
ho. Klo 19 isojen raamattu-
luokka ja iltakylä Muhoksel-
la J. Vääräniemellä. Klo 19 
nuortenilta Muhoksen ry:llä. 

Su 1�.�. klo 1� ja klo 1� seu-
rat ry:llä.
Kastettu: Jonna Karoliina 
Rautiainen.

Tärppejä tapahtumaviikolta

Rippikoululaiset ja isoset osallistuvat maksutta molem-
piin lauantain tapahtumiin.

Ice age – arktinen talvimaa tapahtumaa ja tekemistä 
täynnä
Lapsille ja lapsenmielisille ke �0.�. klo 1�–�0 seurakunta-
talolla. Liput � €, sis. ohjelman ja iltapalan. Lisäksi puffet-
ti. Jäätävän hyvää ohjelmaa lastenjuhlahenkeen järjestää 
kansainvälisen nuorisotyön ryhmä Hermes, esiintymässä 
myös Valto Savolainen.

Pekka Simojoen konsertti
Muhoksen kirkossa pe ��.�. klo 19. Vapaa pääsy. 
Simojoki on tunnetuimpia suomalaisia gospelmuusikoita 
ja lauluntekijöitä. Hän on kirjoittanut lukuisia rakastettu-
ja hengellisiä lauluja, messuja ja musikaaleja.Bass’n Helen

Kastettu: Onni Eemeli Nie-
melä,  Jaakko Vilho Tapani 
Parkkila, Veera Teresa Olivia 
Niemitalo ja Roope Olli Juha-
ni Vähkyrä.

Kuollut: Martti Jussila, �1; 
Raimo Valtteri Särkelä, �1; 
Tyyne Mirjami Ritola, 9�; On-
ni Eemeli Niemelä,11 vrk.

Isosralli 2007, Kuusamo – Toimintarastilla
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Nuorten 
yökahvila

Tervetuloa nuorten 
yökahvilaan 

perjantaina 15.2. 
kello 20-24 Tyrnävän 

seurakuntatalolle 
(kerhohuone 2).

Tulehan käymään 
kylässä!

Terveisin 
Matti Haapalainen ja 

Minna Matinlauri.

Lisätietoja Matilta, 
0440 944 345 tai 

matti.haapalainen@evl.fi.

Siikasalo www.siikasalo.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

ryhmä ma klo 11 srk-kodilla. 
Kirkkokuoro ma klo 1�.�0 srk-
kodilla. Toivotaan uusia laula-
jia, kaikkia ääniä tarvitaan!
Kerhot: Aarrearkkukerho 
(0.–�.-lk) ti klo 1�–1�.�0 srk-
kodissa. Puuhakerho (�–� lk) 
ti klo 1�–19.�0 srk-kodissa. 
Perhekerho ke klo 10–1� srk-
kodissa. Päiväkerho pe klo 
10–1� srk-kodissa.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
1�.�. klo 1� ry:llä.

PulKKIlA
Rakennustoimikunnan ko-
kous to 1�.�. klo 1� kirkossa.
Seurakuntakerho ke �0.�. 
klo 1� srk-kodissa.  
Kerhot: Perhekerho maa-
nantaisin klo 10 srk-kodis-
sa. Päiväkerho (�–�-vuotiaat) 
torstaisin klo 1�.�0 srk-kodis-
sa. Päiväkerho (�–�-vuotiaat) 
perjantaisin klo 1� srk-kodis-
sa. Toimintakerho (0.–�.-lk) 
pe klo 1�.�0 srk-kodissa.
Kastettu: Niila Samuel Pikka-
rainen Kuopion tuomiokirk-

koseurakunnasta.
Kuollut: Nanni Margareetta 
Viitanen, 9�. 

PYhäntä
Ehtoollishartaus su 1�.�. klo 
1�.�0 Pulkkilan vuodeosas-
tolla, Kautto ja Kinnunen.
lukupiirit ma 1�.�. klo 9 srk-
talolla ja klo 11 Ukonojan 
kerhotilassa.
Mll:n perhekahvila ma 
1�.�. klo 11–1� kerhohuo-
neella, pahviaskartelua.
Rippikoulua la 1�.�. klo 9–
1�.�0 srk-kodissa, kaikki mu-
kaan.
Kuorot: Veteraanikuoro to 
klo 1� srk-kodissa. Lapsikuo-
ro to klo 1� srk-kodissa. Kirk-
kokuoro to klo 1� srk-kodis-
sa. Nuorisokuoro pe 1�.�0 
srk-kodissa.
Varttuneen väen kerho ke 
�0.�. klo 1� srk-kodissa, mu-
kana palopäällikkö Raimo 
Hoikka.
Kerhot: Salaisuuksien kaivos 
-kerho (0.–�.-lk.) ma 1�.�. klo 

Etelä-Amerikkaan ja Papua-
Uusi-Guineaan. Näyttelyn 
vetäjänä toimii SLS:n hiippa-
kunnallinen työntekijä. 
Eläkeliiton laulupiiri 
ke �0.�. klo 1� Revonlahden 
srk-talolla. Tervetuloa! 
Suomen lähetysseuran 
näyttely 19.–��.�. klo 9–1� 
Ruukin srk-talossa. 
Rauhanyhdistykset: Ompe-
luseurat ja vuosikokous Re-
vonlahden ry:llä pe 1�.�. klo 
1�. Vuosikokous Paavolan ry:
llä klo 1�.�0. Vuosikokous 
Luohuan ry:llä klo 19 . Seu-
rakuntapäivät Ruukissa 1�–
1�.�. La klo 1�.�0 alustus ja 
keskustelua su klo 1� alustus 
ja keskustelua, klo 1� iltaseu-
rat. Eero Salin, Toivo Määt-
tä. Pyhäkoulu Riikka ja Ant-
ti Paanasella su 1�.�. klo 1� .  
Aikuistenkerho Anne ja Juho 
Jokitalolla ti 19.�. klo 1�. Ai-
kuistenkerho Maija Yrjänällä 
ti 19.�. klo 1�.  Ompeluseu-
rat ja vuosikokous ry:llä pe 
��.�. klo 19.

Kastettu: Helinä Rauha Mar-
jatta Kinnunen
Kuollut: Erkki Viljo Pelko-
nen, ��.

SIIKAJoKI
Perhekerho to klo 10 
srk-talossa.
Seurakunnan rippikoulu to 
�1.�. klo 1�.1�–1� srk-talolla.
Virsihetki ti 19.�. klo 1� 
Puistolassa.
nuortenilta ti 19.�. klo 1�–
19 srk-talolla.

Gumeruksen koulun ylä-
asteen koululaiskinkerit 
ke �0.�. klo 9–9.�� Komp-
palinnassa. Aiheena Kan-
sainvälinen diakonia, lä-
hetys, yhteisvastuu ja yh-
teisöllisyys.
Gumeruksen koulun ala-
asteen koululaiskinke-
rit ke �0.�. klo 10–10.�� 
Komppalinnassa. Aihee-
na Kansainvälinen diako-
nia, lähetys, yhteisvastuu 
ja yhteisöllisyys.

lapsikuoro srk-talolla ke 
�0.�. klo 1�.
Siikajoenkylän diakoniapiiri 
to �1.�. klo 1�. Diakoniapii-
ri kokoontuu kahden viikon 
välein torstaisin srk-kodille 
klo 1�–1� (toukokuun alkuun 
saakka). Anni Hirvaskari, p. 
��1 ���. 
Rauhanyhdistys: Päiväkerho 
ry:llä to 1�.�. klo 1�.�0. Raa-
mattuluokka Timo Savikos-
kella la 1�.�. klo 19.�0  Pyhä-
koulut Elina Haholla ja An-
tero Lumijärvellä su 1�.�. klo 
1�. Sisarkerho ry:llä ti 19.�. 
klo 19 .  Vuosikokous ja il-
tahartaus ry:llä ke �0.�. klo 
1�.�0. Päiväkerho ry:llä to 
�1.�. klo 1�.�0.
Kastettu: Veeti Julius Käl-
käinen.
Vihitty: Kari Väinö Johannes 
Ruotsalainen ja Hilkka Joki-
Luomala.  

VIhAntI
Perhekerho to klo 10 osoit-
teessa Kirkkotie 1� B 10.

Markkuu-ängeslevän dia-
koniapiiri to 1�.�. klo 11.�0 
Maire ja Pekka Leinosella.
hartaus pe 1�.�. klo 1�.�0 
Kotolassa.
Kinkerit su 1�.�. klo 19 Suu-
tarinkylässä Leino Saarelalla, 
Pihlajarannantie 1�.
Kansanlähetyksen seurat 
ma 1�.�. klo 1� Tyrnävän srk-
talolla.
Seurakuntakerho ti 19.�. klo 

1�.�0 Tyrnävän srk-talolla.
Ilosanomapiiri ti 19.�. klo 
1�.�0 Tyrnävän srk-talolla.
hartaus ke �0.�. klo 1� Pu-
nahilkka-kodissa.
Murto-ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to �1.�. klo 
10.�0 Peuranniemessä.
nuoret: Nuortenilta pe 1�.�. 
klo 1� Tyrnävän srk-talolla. 
Yökahvila pe 1�.�. klo �0 Tyr-
nävän srk-talolla.
Rippikoulu: Gospel-ret-
ki Muhokselle la 1�.�. Lähtö 
klo 1� Tyrnävän srk-talolta, 
paluu noin klo 19.�0.
Kuorot: Kirkkokuoron har-
joitus ke �0.�. klo 19 Tyrnä-
vän srk-talolla. Lapsikuoron 
harjoitus to �1.�. klo 1� Tem-
meksen srk-talolla.
Virtaa välillämme -suhde-
kurssi kaikenikäisille pareil-
le 1�.�.-��.�. (kuusi kertaa ) 
Kempeleen Kokkokankaal-
la, torstaisin (klo 1�-�1) ja 

YhtEYStIEDot
Mankilantie 1, 
91�00 Tyrnävä
Sähköposti 
tyrnava@evl.fi
Kirkkoherranvirasto
��� 0�00
telefax ��� 0��0
Avoinna 
ma-pe klo 9–1�
ja to klo 1�–1�

RuuKKI
Diakonissa Sirkka Koivun 
puhelintunti ma klo 9–10, 
p. 0�0 ��9 ����.
Diakonissa tavattavissa ke 
klo 1�–1� Ruukin srk-talolla.
Diakonissa päivystää to klo 
9–11 Paavolan srk-talolla.
Diakonissa päivystää ma 
1�.�. klo 9–10 Revonlahden 
srk-talolla. 
Aikuisten päiväpiiri ma 
1�.�. klo 11 Revonlahden srk-
talolla. Tervetuloa! 
Diakonissa päivystää 
ti 19.�. klo 9–11 Tuomiojan 
vanhustentalolla. 
Diakonissa päivystää 
ke �0.�. klo 9.�0–10.�0 
Ruukin vanhustentalolla. 
Perhekerhot kokoontuvat ti 
klo 9.�0 Paavolan srk-talos-
sa, ke Ruukin srk-talossa ja to 
Revonlahden srk-talossa.
tukeva teatteri –kerho ti klo 
1�–1�.�0 Ruukin srk-talon 
yläkerrassa. Teatteri-ilmaisu-
harjoitusta 11–1�-vuotiaille. 
Ohjaamassa Marleena Taski-

la, p. 0�0 9�1 ��01.
lähetyspainotteinen sukka-
kerho, joka on avoin kaikille 
seurakuntalaisille. Kudomme 
sukkia, lapasia ja muita neu-
leita lähetystyön hyväksi to 
1�.�. klo 1�–1� Ruukin srk-ta-
lossa (�1.�. peruttu). Srk tar-
joaa tilat, langat ja kahvit.
lapsikuoro to �1.�. klo 1� 
Ruukin srk-talossa. Ti 19.�. 
klo 1� Paavolan srk-talossa. 
nuortenilta to �1.�. klo 
1�.�0–1�.�0 Revonlahden 
srk-talossa, klo 1�–19 Ruukin 
srk-talossa ja klo 19.�0–�0.�0 
Paavolan srk-talossa.
Kirkkokuoro to klo 1�.�0 
Ruukin srk-talossa.
Suomen lähetysseuran Yh-
dessä maailmassa – näyt-
tely 19.� klo 19 Ruukin seu-
rakuntatalossa. Näyttely on 
avoin kaikille seurakuntalai-
sille, näyttelyn esittelyn ra-
kenteen vuoksi yleisöä pyy-
detään saapumaan ajoissa 
paikalle. Näyttelyssä voit tu-
tustua Aasiaan, Afrikkaan, 

Yhteisvastuumyyjäisten 
tuotto Piippolassa ��0 
e, Pulkkilassa �1� e ja Py-
hännällä ��1 e. Kiitokset 
kaikille osallistujille. 
Raahe-gospel la ��.�. klo 
1� Raahen liikuntahal-
lissa. Osallistumismaksu 
10 e/hlö. Yhteiskyyditys. 
Matka tehdään, jos osal-
listujia tarpeeksi. Ilmoit-
taudu 1�.�. mennessä, 
p. 0�0 ���� 9�� Saila 
Karppinen tai 0�� �1�1 
1�1 Tanja Helenius. 

KEStIlä
Ehtoollishartaus pe 1�.�. 
klo 1� Pihlajistossa, toimittaa 
Janne Isomaa.
Kirkkokahvit ja herättäjäyh-
distyksen järjestämät seurat 
su 1�.�. messun jälkeen srk-
kodissa, Jouni Riipinen.
Ystävänkammari ke �0.�. 
klo 10 kerhokodissa.
Kirkkokuoro ti klo 19 srk-ko-
dissa.

Kerhot: Päiväkerho ke klo 
1�.�0–1�.�0 kerhokodissa. 
Sudarikerho (�.–�.-luokkalai-
sille) ke klo 1�.�0–1� kerho-
kodissa. Puuhakerho (0.–�.-
lk) ke 1�.�0–19 kerhokodissa. 
Perhekerho to �1.�. klo 10–
1� kerhokodissa.
Rippikoulua ��.�. klo 9–1� 
sk-kodissa. 
Rauhanyhdistys: Seurat su 
1�.�. klo 1� ry:llä, H. Saarela 
ja A. Mikkonen.
Kastettu: Niila Samuel Pikka-
rainen Kuopion tuomiokirk-
koseurakunnasta.

PIIPPolA
uudenheräyksen päiväseu-
rat su 1�.�. jumalanpalveluk-
sen jälkeen srk-kodissa, Olavi 
Rimpiläinen, Juhani Nevalainen 
ja Johannes Hyytinen. Seura-
kunnan tervehdys Erkki Piri. 
Sotaveteraanien vuosikoko-
us ma 1�.�. klo 11 srk-kodissa. 
Seurakuntakerho ti 19.�. klo 
1� Väinölässä. 
Kuorot: Veteraanien laulu-

1�–1�.�0 srk-kodin kerhoti-
lassa. Päiväkerho (�–�-vuoti-
aat) ti 19.�. klo 10–1� kerho-
tilassa. Perhekerho to 1�.�. 
klo 10–1� kerhotilassa. 
Rauhanyhdistys: La 1�.�. klo 
1� myyjäiset ja seurat Ry:llä. 
Su 1�.�. klo 11 pyhäkoulu ry:
llä, klo 1�.�0 hartaus Nestoris-
sa ja klo 1� vuosikokous ry:llä. 
Ke �0.�. klo 1�.�0 lauluseurat 
Eeva ja Samuli Yrjänällä.
Kuollut: Toini Markareeta Pit-
käkoski Tavastkengältä, ��; 
Heimo Viljami Viio kirkolta, ��.

RAntSIlA
Ystävänpäivävierailu van-
hainkotiin to 1�.�. klo 1�, 
mukana veteraanikuoro.
Seurakuntakerho to �1.�. 
klo 1� Rauhalan kerhohuo-
neella.
Kappelineuvosto to �1.�. 
klo 1�.�0 srk-kodissa.
Rippikoulua su 1�.�. juma-
lanpalveluksen jälkeen srk-
salissa, lähetyssihteeri.
Eläkeliitto ti 19.�. klo 11 srk-

kodissa. 
Kuorot: Veteraanikuoro ke 
klo 11 srk-kodissa. Kirkon-
kylän Stellat ke klo 1� srk-
kodissa. Rantsilan Laulu to 
klo 10 srk-kodissa. Mankilan 
Stellat to klo 1�.�0 Mankilan 
koululla. Hovin Stellat pe klo 
1� Hovin koululla. Lapsikuo-
rojen yhteisharjoitukset ke 
�0.�. klo 1�–1� ja la ��.�. klo 
10–1� srk-kodissa.
Perhekerho Pallerot ma klo 
10–1� Nuppulassa.
tyttökerho ma klo 1�–1� 
Nuppulassa.
nuppukerhot ja varhais-
nuorten kerhot peruttu ti 
19.�. ja ke �0.�. 
Rauhanyhdistys: Siikatörmän 
myyjäiset pe 1�.�. klo 19 ry:llä. 
Pyhäkoulu su 1�.�. klo 1� ry:llä. 
Seurat su 1�.�. klo 1�.�0 srk-ta-
lolla, Esko Oksa. Päiväkerho ti 
19.� klo 1�.�0 ry:llä. 
Vihitty: Terhi Elina Kylmä-
nen ja Jarmo Tapani Tuomela.
Kuollut: Lyyli Maria Magda-
lena Heikkilä, Oulaisista, ��.

lumimetsän diakonia-lähe-
tyspiiri to 1�.�. klo 19 Mai-
ja ja Markku Lumiaholla. 
Huom! aika.
Päivätilaisuus ti 19.�. klo1� 
Möykkylän kylätuvalla.
Diakonia-lähetyspiiri ke 
�0.�. klo 1� Alpuan Meijerin 
pirtissä. 
Virsihartaus ke �0.�. klo 1� 
vanhustentalon kerhohuo-
neessa.
Kirkkokuoro ke �0.�. klo 19 
srk-talossa.
Diakonia-lähetyspiiri to �1.� 
klo 11 Kuusirati-Ohimaan ky-
lätalossa. Huom, aika. 
Veteraanien virsilauluhet-
ki to �1.�. klo 1� srk-talossa. 
Mukana Eero Koskela ja As-
ko Rautakoski.
Rauhanyhdistys:  Ompelu-
seurat ja vuosikokous Alpu-
an ry:llä pe 1�.�. klo 19. Vuo-
sikokous ja seurat kirkonky-
län ry:llä su 1�.� klo 1�. Ve-
sa Lahti. 
Kastettu: Jaakko Pekka Jo-
hannes Lumiaho.

kaksi sunnuntaita (klo 1�.�0-
19.�0). Otetaan viisi paria, �0 
e/ pari. Ilm. ��.�. mennessä 
Sinikka Ilmonen, p. 0�� ���1 
���  tai Soile Pakkanen, p.  
0�0 ��90 ���. Illan teemoista 
vastaavat vapaaehtoiset oh-
jaajaparit.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Pe 1�.�. klo 19 myyjäiset ry:
llä. Su 1�.�. klo 1� vuosikoko-
us ja seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe 
1�.�. klo 19 lauluseurat Sil-
ja ja Janne Paasolla. Su 1�.�. 
klo 1� vuosikokous ry:llä.
Kuollut: Lauri Yrjö Niemelä, 
�1; Samppa Hermanni Karja-
lainen, ��.

Kinkerit su 1�.�. klo 19 Suutarinkylässä Leino Saarelalla, Pihlajarannantie 1�.

Sinkkuilta torstaina �1.�. 
klo 1�.�0 Tyrnävän 
seurakuntatalon 
takkahuoneessa.

Pe k ka A g a r t h
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Oma kehu haisee työpaikkahaas-
tatteluissa. Nykyään jopa odote-
taan, että haastateltava lieraut-
taa työnantajan nokkaan imelän 
pöllähdyksen itsekehua. 

Kehumisleikissä ovat molem-
mat mukana. Työnantajan mie-
lestä vaatimattomuudella ja nöy-
ryydellä ei ole enää merkitystä 
työelämässä. Sen sijaan suun-
pieksäminen ja valehtelemi-
nen kannattaa. Ilmeisesti moni 
työnantaja odottaa työnhakijan 
valehtelevan myös firmansa asi-
akkaille. Etteivät vain  huomai-
si, että sopimuksessa on jotain 
vialla.

Itsekehulla vaatimatonkin 
kyky saa parfyyminsa. Lahjat-

tomuuden ja mitättömyyden 
taustalemu ei kuitenkaan katoa 
minnekään. Sen kyllä huomaa, 
jos työnantajalla leikkaa polla.

Siinäpä työnantaja haistelet 
humpuukimiesten ja -naisten 
löyhähdyksiä. Ja usein imelien 
hajujen hurmaamana teet vää-
rän valinnan. Valintasi oli Kek-
kapää-Mikko. Hänellä on toki 
suuria ideoita, mutta ne koske-
vat lähinnä häntä itseään.

Jos työpaikkaa hakevien  ju-
tut ottaisi tosissaan, Suomen 
kansalla ei olisi mitään hätää. 
Joka jätkä on kuin Antti Rokka 
ja joka tyttö kuin Fanni Luuk-
konen. Mitä tollompi ihminen, 
sitä kaistapäisimmät suuruus-

fantasiat.
Hyvä itsetunto on mones-

ti nulliteetti. Hyvää itsetuntoa  
vaaditaan työmarkkinoilla ja 
muussakin yhteiskunnassa. Va-
litettavasti hyvä itsetunto ei ai-
na vastaa todellisia kykyjä. Suuri 
ääni ei auta, jos ukolla tai akalla 
ei ole todellista substanssia.

Hyvä itsetunto on oikeasti si-
tä, että ihminen tunnustaa it-
selleen rehellisesti niin lahjansa 
kuin puutteensakin. Lahjakas 
ihminen tietää, että miten vähän 
lahjoilla on lopultakin merkitys-
tä. Siitä seuraa aito vaatimatto-
muus ja nöyryys.

Mutta viisautta ja eheyttä ei 
tässä maailmassa arvosteta vaan 

isosanaista ja tyhjäpäistä liitelyä. 
Sanojen uskotaan olevat tekoja.

Puutteita on lahjakkaallakin 
ihmisellä. Hänellä on jopa viko-
ja. Viisas tuntee vikansakin, sillä 
tosiasioiden tunnustaminen te-
kee elämästä helpomman. Myös 
työtovereille.

Kekkapää-Mikko sen sijaan 
saa työpaikan sekaisin, mutta 
ei välttämättä joudu siitä vas-
tuuseen. Pikemminkin hän saa 
ylennyksen. Sanat kun ovat te-
koja.

Rauhan Tervehdys tarttuu haas-
teeseen ja heittää ensimmäisen 
kiven. Jos se osuu ja tekee kipeää, 
se on tarkoituskin.

Kehu itsellesi työpaikka

1. kivi

Tyrnävällä vietettiin 
rovastikunnallista 
kerhonojaajien 
virikepäivää viime 
lauantaina. Tapahtuma 
kokosi paikalle yli 100 
nuorta vapaaehtoista. 
Kerhoihin, leireille ja 
partioon tarttui mukaan 
paitsi leikkejä, myös 
oppia ongelmatilanteista.

Koska oltiin Tyrnävällä, päi-
vän teema pyöri perunan 
ympärillä. Potuttaako-päi-

villä annettiin ideoita muun mu-
assa kylvöpuuhiin eli hartauden 
pitämiseen, perunakellaribän-
diin eli musiikkiin kerhoissa ja 
tarjottiinpa myös askarteluvink-
kejä perunasta. 

Päivän aloitti vieraileva tähti, 
poppipapiksi tituleerattu Mikko 
Salmi. Salmen tarinoiden ja lau-
lujen jälkeen alkoi ideoiden am-
mentaminen eri kanavissa. Soh-

Nuoret kerho-ohjaajat 
ideoiden haussa

vaperunat liikkeelle -pisteessä 
pelailtiin muun muassa pylly-
palloa ja nauhanryöstöä. 

– Tämä liikuntajuttu on ol-
lut tähän mennessä paras. Tääl-
lä sai päästää sisäisen lapsen val-
loilleen, toteavat Minka Mus-
tonen, Mirka Lajunen ja Joo-
nas Turpeenniemi Tuiran seu-
rakunnasta. Nämä 15-vuotiaat 
nuoret työskentelevät vapaaeh-
toistyöntekijöinä muun muassa 
seurakunnan erilaisilla leireillä 
ja kymppisynttäreillä.   

– Täältä saa ideoita leireille 
eli apua meidän työhön. Kaikki 
täällä opitut leikit ovat ainakin 
meille olleet täysin uusia, nuoret 
jatkavat. 

Mikko Murto ja Miika Mäki-
Petäys Tuiran seurakunnasta oli-
vat myös innolla mukana virike-
päivillä.

– Viikonlopuksi ei ollut mui-
ta suunnitelmia, niin oli mukava 
tulla katsomaan, että mitä täältä 
tarttuisi matkaan, pojat kertovat 
ja jatkavat, että he lähtevät mu-
kaan kaikkiin tämän tyylisiin ta-

pahtumiin, missä vaan voi oppia 
uutta ja saada vinkkejä työhön. 

Hyvällä asenteella virikkei-
tä hakemaan tulleet Tuiran nuo-
ret olivat sitä mieltä, että päivän 
parasta antia olivat ne vinkkipis-
teet, missä pääsi itse tekemään ja 
kokemaan.

Mukulat 
kuin pellossa?
Yksi päivän suosituimmista ka-
navista oli kerhojen ongelmati-
lanteita käsittelevä piste mukulat 
kuin pellossa. Tässä kanavassa 
vinkkejä nuorille ammensi Oulu-
joen seurakunnan nuorisotyön-
ohjaaja Sirpa Karjalainen.

– Olemme päivän aikana käy-
neet läpi paljon käytännön asioita 
ja ongelmia, mitä kukin on koh-
dannut omissa kerhoissa. Eniten 
esille nousseita ongelmatilan-
teita ovat olleet ylivilkkaus, ku-
rittomuus ja toisten kiusaami-
nen. Purimme sitten näitä han-
kalia tilanteita ja mietimme, mi-

Muistutin 
kerhonohjaajia siitä, 
että seurakuntien 
varhaisnuorisotyöstä 
vastaavat työntekijät 
ovat tärkeä apu heille. 
Työntekijät ovat 
rinnalla kulkijoita 
ja heiltä voi pyytää 
apua aina hankalissa 
paikoissa.

SirPa karJalaiNeN
Oulujoen seurakunnan 

nuorisotyönohjaaja

ten niissä voisi toimia, Karjalai-
nen kertoo.

– Tärkeää olisi antaa nuorille 
työntekijöille pelivälineet siihen, 
miten he voisivat ennaltaehkäis-
tä ongelmia ja apua myös siihen, 
kuinka tulisi toimia näissä tilan-
teissa. Muistutin kerhonohjaajia 
siitä, että seurakuntien varhais-
nuorisotyöstä vastaavat työnteki-
jät ovat tärkeä apu heille. Työn-
tekijät ovat rinnalla kulkijoita ja 
heiltä voi pyytää apua aina han-
kalissa paikoissa, Sirpa Karjalai-
nen painottaa ja jatkaa, että seu-
rakunnissa kerho-, leiri- ja par-
tiotyötä tekevät nuoret tekevät 
erittäin tärkeää työtä.

– Heidän työtään pitäisi ar-
vostaa enemmän ja luoda heitä 
varten perusjutut seurakunnis-
sa sellaiseen kuntoon, että nuo-
ret kykenevät tekemään tätä työ-
tä, Sirpa Karjalainen muistuttaa.

Kun kylvöpuuhat oli lopetet-
tu ja saatu itua muun muassa lä-
hetystyöhön, ohjelmassa oli vie-
lä gospelmessu, jonka musiikis-
ta vastasivat Limingan ja Tyrnä-
vän seurakuntien työntekijät sekä 
nuoret. Liturgina toimi Tyrnävän 
seurakunnan kappalainen Tee-
mu Isokääntä ja messussa saar-
nasi Mikko Salmi.

MiNNa MatiNlauri

Joonas Turpeenniemi (alh.vas.), Minka Mustonen, Mikko Murto (ylh. vas.), Mirka 
Lajunen ja Miika Mäki-Petäys Tuiran seurakunnasta olivat hakemassa virikepäiviltä 
uusia vinkkejä työhönsä varhaisnuorten parissa.

Kerhonohjaajien virikepäivillä ei suinkaan harjoiteltu taistelulajeja, vaan tässä 
leikitään nauhanryöstöä. Joonas Turpeenniemi (takana oik.) yrittää ryöstää Mikko 
Murron nauhaa. Mirka Lajunen seuraa tilannetta vierestä.

Mirka Lajunen ja Joonas Turpeenniemi valoivat tinaa potut pottuina 
askartelupisteessä. Lopputuloksena syntyi hienoja tinaristejä

Ku va t  M inna Mat in lau r i


