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Intian kristittyjä vainotaan
Suomen pääministeri Matti Vanhanen sai en-
nen Intian-vierailuaan vetoomuksen arvoval-
taiselta joukolta. Kirkkojen ja lähetysjärjestö-
jen edustajat vetosivat Vanhaseen, jotta tämä 
valtiovierailullaan ottaisi esille Intian kristitty-
jen huonon ihmisoikeustilanteen.

Kristillisdemokraattien puheenjohtajan Päi-
vi Räsäsen alulle paneman vetoomuksen ovat 
allekirjoittaneet muun muassa evankelis-lute-
rilaisen kirkon arkkipiispa Jukka Paarma, orto-
doksisen kirkon arkkipiispa Leo, katolisen kir-
kon piispa Józef Wróbel sekä lukuisat kristilli-
set järjestöt.

Nimilista on vaikuttava. Se kertonee siitä, 
kuinka vakavana Intian kristittyjen tilannetta 
pidetään. Asian vakavuudesta kertoneen sekin, 
että pääministeri Vanhanen on luvannut ottaa 
asian esille Intian-vierailunsa aikana.

Pahin tilanne Intiassa on itäisessä Orissan 
osavaltiossa. Jouluviikolla alkaneissa väkivaltai-
suuksissa on poltettu yli 700 kirkkoa ja lähes 
sata taloa. Neljä kristittyä on tapettu.

Levottomuudet puhkesivat, kun paikallisen 
hindujohtajan kimppuun käytiin. Hindut syyt-
tivät tapahtuneesta kristittyjä. Seurauksena oli 
hindujen kosto, johon kristittyjen ainakin alku-
vaiheessa väitetään vastanneen.

Orissan osavaltion johto ei kyennyt nopeas-
ti saamaan väkivaltaisuuksia kuriin. Itse asias-
sa paikallisten viranomaisten kerrotaan katso-
neen kristittyihin kohdistuvia väkivaltaisuuk-
sia sormien läpi.

Äärihindut ovat Orissassa propagoineet kris-
tinuskoa vastaan, koska he tahtovat kristitty-
jen kääntyvän hinduiksi. Näin kertoo ihmisoi-
keusjärjestö Human Rights Watch. Järjestön 

mukaan itse äärihindut syyttävät kristittyjä sii-
tä, että nämä pakottavat heimojen ja vähäar-
voisten kastien jäseniä kääntymään kristinus-
koon.

Suomen mahdollisuudet vaikuttaa kriisin lie-
nevät pääministeri Vanhasen lupaamasta kes-
kustelusta huolimatta vähäiset. Silti on tärke-
ää, että ihmisoikeusrikkomuksiin puututaan.

Intia on nouseva supervalta. Siitä huolimatta 
sekään ei voi jättää huomiotta laajaa kansain-
välistä huomiota, jonka Orissan kriisi ansaitsi-
si. Kansainvälinen yhteisö on kuitenkin ollut 
oudon hiljaa. Edes media ei ole asiasta juuri 
kirjoittanut, vaikka  se muuten varjelee perus-
oikeuksia kuin silmäteräänsä. Uskonnonvapa-
us kuuluu näihin perusoikeuksiin ja Intiakin on 
niihin sitoutunut.

Pyhää 
arkea?

Kirkon kaatajat 

Toimittaja Anne Moilanen haastatte-
lee eroakirkosta.fi-palvelun perustaneita 
Tampereen vapaa-ajattelijat ry:n jäseniä.

”Minne te menette kuoleman jäl-
keen?”
”Disneylandiin!”, hihkaisee Toni Husu, 
23, ja räjäyttää pankin: ”Hirveet bileet!”
”Helvetistä joku varajohtajan paikka!”
”Madonruoaksi mennään, jos ei polte-
ta.”

Helsingin Sanomat Nyt-liite 5/2008

Jeesuksen käsky 
hukassa

Tampereen ruotsinkielisen seurakunnan 
vt. kirkkoherra Hilkka Olkinuora vastaa 
kysymykseen, miksei hän ole kiinnostu-
nut piispan virasta.

”Piispana en osaisi puolustaa uskotta-
vasti tätä organisaatiota. Kirkko ei käy-
tännössä toteuta sitä ihmisarvoa, mitä se 

Palasin Ranskasta Suomeen. Syksyn 
kestänyt opiskelijavaihto on päätty-
nyt. Olen palannut arkeen. Parhail-
laan suoritan käytännön harjoittelu-
ja jotka kuuluvat teologian maisterin 
tutkintoon. 

Erityisen avartava on jumalanpal-
veluselämän kurssi, jossa valmiste-
lemme saarnoja, jumalanpalveluksia, 
rukoushetkiä sekä muita papin am-
mattiin kuuluvia puheita. Kurssin ku-
luessa olen huomannut voimakkaan 
painotuksen erilaisiin rukoushetkiin 
– aamulla, illalla tai päivän päättyes-
sä. Niiden suosio seurakuntaelämässä 
on viime vuosina lisääntynyt huomat-
tavasti samoin kuin retriittien. Jotkut 
pitävät tällaista kehitystä katolisena ja 
korkeakirkollisena aaltona, mutta on-
ko sittenkään näin?

Ihmiset tuntuvat suorastaan ja-
noavan hiljentymisen ja pysähtymi-
sen hetkiä arkensa keskellä. Retriitit 
ovat kysyttyjä; osallistujista ei ole pu-
laa, vaikka kirkossamme eletään jän-
nittäviä aikoja niukan kirkossakäyn-
nin ja kirkosta eroamisten vuoksi. 
Tästä aiheesta olemme runsaasti kes-
kustelleetkin opintojen aikana. Mikä 
saa ihmiset huutamaan hiljaisuutta 
luokseen? Miksi etsitään konkreettis-
ta tapahtumaa, jossa voidaan hiljen-
tyä yhdessä?

Suomea on kutsuttu mediassa kli-
seisesti Euroopan Yhdysvalloiksi. Tuo 
nimitys on kuitenkin paikoin varsin 
sopiva. Työelämän unelmaksi tai jo-
pa agendaksi voisi luonnehtia: ”suurin 

tulos pienimmällä mahdollisimmalla 
työvoimalla, lyhimpänä mahdollisim-
pana aikana”. 

Stressistä on tullut epidemia ja kan-
san krooninen sairaus. Kiire, tehok-
kuus ja jatkuvan suorittamisen kuu-
luttaminen eivät jätä omille ajatuksil-
le useinkaan tilaa. Pyhyyden tavoitta-
minen arjessa on tullut yhä vaikeam-
maksi. Siksi kenties seurakunnassakin 
odotetaan virallisia rukoushetkiä, jol-
loin ikään kuin ”luvan kanssa” saa ko-
koontua hiljentymään omiin ajatuk-
siinsa ja vetäytyä pois tehokkaasta päi-
värytmistä. Tällainen retriittien ja ru-
koushetkien kysynnän kasvu voi olla 
myös eräänlainen hätähuuto. 

Kaikki me tarvitsemme joskus ai-
kaa vain pysähtyä. Tarvitsemme sel-
laisia hetkiä, jolloin tekemisemme on 
vain olemista. Tuollaiset olemisen het-
ket tuntuvat rauhoittavilta ja siksi eh-
kä niin pyhiltä. 

Voisimmeko opetella etsimään tuo-
ta pyhyyttä ja pyhyyden tunnetta ar-
jen keskellä, siten etteivät rukoukset 
jäisi vain satunnaisiksi sanoiksi. Pelot-
tavasti näyttää siltä, että laitamme py-
hyyttä pakettiin. Pakettiin, joka voi-
daan avata vain silloin tällöin, kun ai-
ka on. Eikö kantavaa olisi, jos eläisim-
me rukousta? Tekisimme näin arjesta 
pyhää – pyhää arkea.

Pia SaloraNta
teologian yo 

Helsinki

Äimän käkenä
Pertti Salolainen kommentoi tänään Ylen 
aamu-tv:n keskustelussa eduskunnan ta-
sa-arvoselvityksen syrjintätuloksia. 

Salolaisen mesitsi oli jotakuinkin sel-
lainen, että “minä, joka olen sentään 300 
vuotta istunut valtiopäivllä, en ole ker-
taakaan koskaan missään milloinkaan 
nähnyt yhtään kertakaikkisen mitään 
tällaiseen viittaavaakaan ja olen siis täy-
sin äimän käkenä”.

Virpi Salmi
Helsingin Sanomat 4. helmikuuta 2008.

saarnaa. - -  Jos naispappeuden ja homo-
seksuaalisuuden vastustajien kannanotot 
laitettaisiin päällekkäin, ne olisivat sa-
mansisältöisiä. Kirkon sisällä pienen vä-
hemmistön seksuaalisperäiset pelot louk-
kaavat Jeesuksen keskeistä käskyä: Teh-
kää toisille niin kuin toivoisitte itsellen-
ne tehtävän.”

Kodin kuvalehti 3/2008
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Seurakuntalehti Rauhan Ter-
vehdys on heittänyt kiven ”jos 
se osuu ja tekee kipeää, se on 
tarkoitus”.

Tässä nyt katsellaan maail-
maa seurakunnan ulkopuolel-
ta, mutta eikö olisi aika katsel-
la sisäpuoleltakin?

Miksi seurakunta ei kou-
luta nuoria pitkäaikaistyöttö-
miä tai eläkkeelle 65-vuotiaa-
na jääneitä kerhojen vetäjik-
si? Silloin kerhopäivinä seu-
rakuntasisaret voisivat jalkau-
tua kentälle vanhusten luo. He 
varmaan tietävät alueensa van-
huksia, jotka ovat huonokun-
toisia, pitkään sairastaneita tai 
muuten syrjään vetäytyneitä.

Nyt joulun alla seurakun-
ta muisti muutamia vanhuk-
sia kukkasin ja lahjoin, mutta 
niin monta hyvinkin iäkästä 
jäi unohduksiin.

Ystäväni kanssa kävimme 

tapaamassa muutamia van-
huksia. Oli aatonaattoilta, ja 
menimme erään pyörätuolis-
sa istuvan luo. Hän itkeskeli, 
miksi kukaan ei jouda laitta-
maan hänelle joulua. Päivä oli 
viidennellä tunnilla eikä hän 
vielä ollut saanut puuroa, aa-
mupesusta puhumattakaan.

Riisit ja vesi olivat katti-
lassa, mutta hän ei ylettynyt 
hämmentämään. Kotiavustaja 
oli käynyt kyllä pukemassa ja 
auttanut pyörätuoliin. 

Kotiin tultua soitin eräälle 
papille, ei vastannut eikä vas-
tannut aattonakaan. Mutta jos 
hän olisi vastannut soittooni ja 
soittanut tälle vanhukselle jou-
lutervehdyksen ja Jumalan siu-
nauksen, olisi se ollut hänelle 
enemmän kuin lottovoitto.

aNNikki PerNu
Oulu

Seurakunnan on jalkauduttava

Suomessa pidetään helmi-
kuussa kirkolliskokous- ja  
hiippakuntavaltuustovaa-
lit. Oulun hiippakunnassa  
valtuustovaaliin tuli hiu-
kan mutkia, sillä tuomio-
kapituli antoi valtuustoon 
pyrkiville ensin väärät ää-
nestysnumerot. Virhe kor-
jattiin heti, kun se huo-
mattiin.

Tiettävästi ainakin kaksi ehdo-
kasta ehti lähettää äänioikeute-
tuille vaalimateriaalia, jossa oli 
väärät äänestysnumerot.

Kirkon vaalijärjestyksen mu-
kaan hiippakuntavaltuustoeh-
dokkaiden numerointi pitää jat-
kua siitä mihin kirkolliskokous-
edustajien numerointi päättyy. 
Jos esimerkiksi viimeisen kir-
kolliskokousedustajan numero 
on 53, ensimmäisen hiippakun-
tavaltuustoon pyrkivän numero 
on 54.

Aikaisemman käytännön mu-
kaan sekä kirkolliskokoukseen ja 
hiippakuntavaltuustoon pyrkijöi-
den numerointi alkoi numerosta 
kaksi. Tätä käytäntöä tuomioka-
pituli noudatti virheellisesti.

Oulun tuomiokapitulin laki-

Tuomiokapituli antoi ehdokkaille 
väärät numerot

miesasessori Osmo Rahja kertoo, 
että numerointitapa muutettiin 
Kirkon vaalijärjestyksessä noin 
kaksi vuotta sitten. Rahja ei ol-
lut huomannut muutosta ja virhe 
pääsi tapahtumaan. Virheen oli 
huomannut hiippakunnan alu-
eella asuva seurakunta-aktiivi.

Rahja uskoo, että mitään suur-
ta  vahinkoa ei ole syntynyt. Rah-
jan mukaan äänestäjä ei paina 
vaalimateriaalista muistiin nu-
meroa vaan ehdokkaan ja selvit-
tää äänestyspäivänä tämän nu-
meron.

– En usko, että kellekään on 
sattunut suurta vahinkoa.

– Jos numero on eri, mitä va-
hinkoa siinä on sattunut? Ehdo-
kas on saanut mainoksessa oman 
nimensä ja kasvonsa esille.

Väärät tiedot jakeluun 
karjasillalla
Matti Still ehti lähettää äänestä-
jille runsaat 150 väärän äänestys-
numeron sisältävää vaalimainos-
ta. Still on ehdokkaana Juureva 
kirkko ihmisten keskellä -listal-
la. Still ei tarkkaan tiedä niiden 
nimiä, joille hän vaalimainoksen 
lähetti. Niinpä hän ei voi korjata 
vääriä tietoja. 

Still kertoo, että väärät nume-
rot olivat ehtineet jakeluun aina-
kin Oulun Karjasillan seurakun-
nassa, joka lähetti ne seurakunta-

neuvoston jäsenille. Matti Still it-
se on Karjasillan seurakuntaneu-
voston jäsen.

Still ehdotti tuomiokapitulille, 
että oikeat äänestysnumerot ker-
rottaisiin julkisuudessa vaikka-
pa Rauhan Tervehdyksessä, mut-
ta tuomiokapituli ei lämmennyt 
ajatukselle.

Still arvelee, että vaalitulokset 
voivat muuttua oleellisesti vir-
heen seurauksena.

– Hylättyjä ääniä voi tulla pal-
jon, Still sanoo.

Teuvo Siikaluoma on Juureva 
kirkko ihmisten keskellä -ehdo-
kaslistan asiamies. 

Siikaluoma pitää virhettä hy-
vin harmillisena niille ehdok-
kaille, jotka ehtivät lähettää vää-
rän tiedon eteenpäin.

– Vaalien eteen on tehty paljon 

töitä ja kaikki menee makkeliin, 
Siikaluoma sanoo.

Siikaluoma ei ole pohtinut, 
voisiko tuomiokapituli joutua 
virheestä jonkinlaiseen korvaus-
velvollisuuteen.

Rauhan Tervehdyksen tavoit-
tamat ehdokaslistojen asiamiehet 

Jos numero on eri, mi-
tä vahinkoa siinä on 
sattunut? Ehdokas on 
saanut mainoksessa 
oman nimensä ja kas-
vonsa esille.

Osmo Rahja
lakimiesasessori

Oulun tuomiokapituli

eivät ole saaneet tietoonsa muita 
tapauksia. joissa ehdokkaat olisi-
vat ehtineet lähettää väärää tietoa 
äänioikeutetuille.

Pekka HeliN
Lopulliset ehdokasnumerot 

sivulla 4.

Mar ja  F l i c k- B u i j s

Piispan satikuti valtiolle on hy-
vä. Kuitenkaan piispa ei omas-
sa hiippakunnassaan saa järjes-
tystä vanhoillislestadiolaiseen 
liikkeeseen joka on terrorisoi-
nut luterilaisen kirkon jäseniä 
1970-luvulta aina näihin päi-
viin asti.

Piispan mielestä on siis oi-
kein sanoa luterilaisen seura-
kunnan jäsenelle: ”Koska et tee 
parannusta kertomastamme 
synnistä, sinut erotetaan Saata-
nan haltuun ja Jumala ei sinua 
enää kuule, olet sidottu”. Piispa 
siis hyväksyy kirkon kirkossa ei-
kä puolusta lampaitaan tällaista 
terroria vastaan.

Kirkossa ja tuomiokapitu-
leissa tulisi noudattaa Suomen 
lakeja, mutta kirkossa kikkailu 
sallitaan, pakottaminen oma-
tunnon ja Jumalan Sanan vas-
taiseen toimintaan.

Ei ole kirkon jäsenellä eikä 

työntekijöillä oikeusturvaa, li-
pereitä vastaan.

Miksi kirkon julkisoikeudel-
linen asema ei velvoita oikaise-
maan vanhoillislestadiolaisen 
yhteisön seurakunnan jäsenil-
le tekemiä rikkomuksia mieli-
valtaisia tuomiota ja Jumalasta 
erottamisia?

Nämä erotetut ovat jätetty 
heitteille, nämä suomen kan-
salaiset eivät nauti kirkossa lain 
edellyttämää omatunnon va-
pautta.

Missä se tässä kohtaa on se 
”kultaisen säännön etiikka ja 
kristillisen uskon moraali”?

Jorma 
kataJaroutio

Oulu

Piispan neuvot? Ohjeita 
kirjoittajille
Postia-palstalla julkaistaan 
mielipiteitä, kysymyksiä ja 
pohdintaa elämän arjesta ja 
juhlahetkistä. Oliko  
lehdessämme artikkeli, 
joka herätti Sinussa ajatuk-
sia? Oletko eri mieltä kuin 
haastateltavamme? Haluat-
ko lähettää lehtemme väli-
tyksellä kiitokset tai tervei-
set jollekin? 

Kirjoittajan nimen ja  
osoitteen on oltava kuiten-
kin toimituksen tiedossa.

Toimituksella on myös 
oikeus lyhentää tekstejä 
sekä tehdä niihin otsikot.

Kirjoituksia Postia- 
palstalle voi lähettää osoit-
teella Rauhan Tervehdys, PL 
102, 90101 Oulu. Sähköpos-
tiosoitteemme on  
toimitus@rauhantervehdys.
suomi.net
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Pappisasessoriksi 
ehdolla tuttuja 
nimiä

Kirkolliskokoukseen lähetet-
tävien edustajien ja hiippa-
kuntavaltuuston kokoonpa-
non lisäksi ensi viikolla ää-
nestetään täydennystä hiip-
pakunnan toimeenpanoval-
taa käyttävään seitsenhenki-
seen ”hallitukseen” eli tuo-
miokapituliin. 

Avoimena on toinen pap-
pisasessorin luottamustoi-
mista, kun vanhemman pap-
pisasessorin Raimo Aspfor-
sin ensimmäinen kolmivuo-
tiskausi päättyy. Pappisases-
sorina saa toimia enintään 
kaksi kautta.

Tuomiokapituliin kuuluu 
kaksi pappisasessoria. Nuo-
rempana pappisasessorina 
jatkaa Kiimingin kirkkoher-
ra Pauli Niemelä, jonka kausi 
jatkuu vuoden 2009 marras-
kuun loppuun saakka.

Vaalikelpoisia ovat kaikki 
hiippakunnan alueen kirkko-
herrat ja kappalaiset joilla on 
ylempi pastoraalitutkinto.

Tuomiokapitulin jäseniä 
ovat puheenjohtajana piispa, 
varapuheenjohtajana tuomio-
rovasti, kaksi pappisasessoria, 
yksi maallikkojäsen sekä tuo-
miokapitulin lakimiesasesso-
ri ja hiippakuntadekaani.

Vaalissa on äänioikeus 
hiippakunnan papeilla sekä 
lehtoreilla. Kukin äänestää 
yhtä ehdokasta.

Tammikuun lopussa ko-
koontunut Oulun hiippa-
kunnan tuomiokapituli totesi  
11.2. pidettävään pappisases-
sorin vaaliin vaalikelpoisiksi 
seuraavat henkilöt: Kaustisen 
ja Ullavan seurakunnan kirk-
koherra Raimo Aspfors, Hal-
suan seurakunnan kirkko-
herra Jouko Heikkinen, Tui-
ran seurakunnan kappalai-
nen Päivi Jussila, Hailuodon 
seurakunnan kirkkoherra 
Matti Keskinen, Inarin seu-
rakunnan kirkkoherra Jouko 
Lepistö, Simon seurakunnan 
kirkkoherra Seppo Lohi, Ou-
lujoen seurakunnan kirkko-
herra Paavo Moilanen, Kem-
peleen seurakunnan kirkko-
herra Pekka Rehumäki, Uts-
joen seurakunnan kirkko-
herra Arto Seppänen, Torni-
on seurakunnan kappalainen 
Heikki Turunen ja Ylivies-
kan seurakunnan kappalai-
nen Pekka Uotila.

KIRKOLLISKOKOUS 
MAALLIKOT

elävä seurakunta 
lähellä ihmistä
2 Hekkala, Rauno
3 Kailo Kaarina  
4 Kerola Raili
5 Kurvinen Esko
6 Lahti Liisa
7 Mustonen Leena
8 Päivärinta Anne 
9 Raudaskoski Mikko
10 Sipola Paavo
11 Urpilainen Pirjo
12 Virta-Kangas Maija-Leena 

kehittyvä kirkko
13 Korrensalo Sisko 

kristillisten arvojen  
puolesta
14 Göös Risto  
15 Hyväri Erkki  
16 Isotalus Alpo  
17 Kaisto Raimo  
18 Korkiakoski Olavi 
19 Koukkari Esa  
20 Louhisalmi Yrjö 
21 Löppönen Esko  
22 Manninen Väinö 
23 Murtoperä Martti 
24 Niinikoski Eija-Riitta 
25 Niskasaari Arvo 
26 Nokela Rauni  
27 Ollila Marko  
28 Pikkarainen Alpo 
29 Savela Antti
30 Seppänen Markku
31 Taskila Matti 

Juureva kirkko ihmisten 
keskellä
32 Aakko Antero  
33 Alaräisänen Timo 
34 Eero Paavo 
35 Heino Salme  
36 Hekkala Markku 
37 Honkanen Sirpa 
38 Jomppanen Jouni 
39 Kaisanlahti Janne 
40 Kakko Matti  
41 Kantola Marja-Liisa 
42 Kujala Erkki
43 Kärki Maarit  
44 Lahdenperä Pekka
45 Lampinen Pentti 
46 Mustonen Kaisa 
47 Mäkinen Samuel 
48 Niskanen Sami-Henrik 
49 Pietilä Seppo  
50 Pyhäjärvi Pirjo 
51 Rytisalo Jaakko 
52 Siikaluoma Impi 
53 Tornberg Antti

HIIPPAKUNTAVALTUUSTO
MAALLIKOT

kristillisten arvojen 
puolesta
54 Alanko Juha 
55 Eskola Pentti  
56 Isotalus Alpo  
57 Jäntti Eila  
58 Kaisto Raimo  
59 Korkiakoski Olavi 
60 Koukkari Esa  
61 Kunnari Marjatta 
62 Luukkonen Riitta-Liisa 
63 Löppönen Esko 
64 Manninen Väinö 
65 Murtoperä Martti 
66 Niskasaari Arvo 
67 Nissilä Matti 
68 Nokela Rauni   
69 Ollila Marko  
70 Paavola Arto  
71 Pekkala Aslak  
72 Pikkarainen Alpo 
73 Pyykölä Arvo  
74 Päkkilä Maija  
75 Rissanen Raija  
76 Savela Antti  
77 Sinervo Pertti  
78 Taskila Matti  
79 Vuokila Kalervo 

Juureva kirkko 
ihmisten keskellä
80 Ahokas Pertti  
81 Eilittä Pekka  
82 Hautamäki Esko 

83 Hekkala Markku 
84 Hentilä-Määttä Henna 
85 Jarva Taavi  
86 Jokela Veli-Matti 
87 Jomppanen Jouni 
88 Jämsä Mikko  
89 Järviluoma Sisko 
90 Kakko Matti  
91 Kauppi Nelli 
92 Kentala Kimmo 
93 Kivelä Kirsi   
94 Knuutila Lauri  
95 Krans Sirkka   
96 Kyyhkynen Timo  
97 Lämsä Arja   
98 Myllylä Sirkka-Liisa  
99 Mäkinen Samuel  
100 Niskanen Sami-Henrik 
101 Ollikala Arvo 
102 Saarijärvi Janne  
103 Still Matti
104 Tihinen Airi  
105 Tornberg Antti
106 Tuovinen Pentti

elävä seurakunta 
lähellä ihmistä
107 Alaoja Kaarlo  
108 Haipola Pertti
109 Hekkala Rauno  
110 Jouppila Riitta  
111 Kailo Kaarina 
112 Niemi Tiina
113 Näykki Kalervo  
114 Sipola Paavo   
115 Virta-Kangas Maija-leena

KIRKOLLISKOKOUS 
PAPIT

tunnustuksellinen 
ehdokaslista 
2 Marjokorpi, Lasse 
3 Pöyhtäri, Vesa 
4 Helkkula, Johan 
5 Arkkila, Martti 
6 Ebeling, Mika 
7 Holma, Heikki
8 Joensuu, Harri 
9 Laakso, Mauri 
10 Palmu, Pasi 
11 Pokka, Tapio 
12 Saari, Juha 
13 Suutari, Timo 

kansan kirkko 
-ehdokaslista
14 Aspfors, Raimo
15 Helenius, Timo 
16 Junttila, Rauli 
17 Juntunen, Ari 
18 Kujala, Lauri 
19 Lavanko, Juhani 
20 Lepistö, Jouko 
21 Lindström, Mirja-Liisa 
22 Niemelä, Pauli 
23 Nivala, Eija 
24 Ojalehto, Hannu 
25 Pitkänen, Katariina 

HIIPPAKUNTAVALTUUSTO
PAPIT

tunnustuksellinen 
ehdokaslista 
26 Pöyhtäri, Vesa 
27 Helkkula, Johan 
28 Holma, Heikki  
29 Laakso, Mauri   
30 Pokka, Tapio    

kansankirkon papit 
-ehdokaslista
31 Arponen, Sari   
32 Matala, Tuomo  
33 Lepistö, Jouko   
34 Kronqvist, Saija  
35 Salminen, Matti  
36 Soronen, Mauno 
37 Nissinen, Heikki 
38 Lehmus, Anne
39 Kuusela, Hanna
40 Metso, Ari-Pekka  
41 Karkulehto, Liisa 
42 Tuisku, Jaakko
43 Kujala, Lauri
44 Savuoja, Ari
45 Jukkola, Tuomo
46 Haapala, Lauri
47 Leppälä, Anita   
48 Sillanpää-Posio, Virpi
49 Rauhala, Juha
50 Sumela, Anne
51 Riipinen, Jouni 
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Maata  kiertelemässä

muhammed-kuvat 
kirjastoon

Tanskan kansalliskirjasto on ko-
van paikan edessä. Se suunnitte-
lee ottavansa kokoelmiinsa pro-
feetta Muhammedin pilakuvat, 
jotka kaksi vuotta sitten kuohut-
tivat islamilaista maailmaa. Kir-
jaston päätös voi hyvinkin syn-
nyttää uuden revohkan musli-
mien parissa. Näin kertoi britti-
läinen The Guardian-lehti viime 
viikolla.

Kansalliskirjasto, joka tunne-
taan myös Kööpenhaminan ku-
ninkaallisena kirjastona, on il-
moittanut, että pilakuvilla on 
historiallinen arvo. Ne halutaan 
säilyttää kirjaston kokoelmissa.

Neuvottelut kaikkiaan 12 pila-
kuvasta ovat käynnissä ja herkäs-
sä vaiheessa. Useimmat piirtäjis-
tä ovat luvanneet antaa kuvansa 
ilmaiseksi, mutta osa joudutaan 
ostamaan. Yksi kuvista on myy-
ty yksityiselle ostajalle.

Arviolta sata ihmistä kuoli is-
lamilaisessa maailmassa kuvien 
aiheuttamissa mellakoissa. Yksi 

Kemijärveä 
tuetaan 
kolehdeilla

Tuomiokapituli on lähesty-
nyt seurakuntia ehdotuk-
sella ylimääräisestä hiippa-
kunnallisesta kolehdista Ke-
mijärven seurakunnan dia-
koniatyölle. Kolehdin tuotto 
on tarkoitus käyttää irtisa-
nottavien työntekijöiden tu-
kemiseen. Hiippakuntasih-
teeri Jouko Lankinen ker-
too, että ajatus ylimääräises-
ti kolehdista tuli lääninro-
vastien kokouksesta. 

– Osaltaan siihen var-
masti vaikutti myös piispan 
esiintulo Kemijärven tilan-
teesta, Lankinen toteaa. 

Vuoden 2008 kolehtikoh-
teet on jo päätetty, joten seu-
rakunnat keräävät Kemijär-
ven kolehdin jonain alusta-
vassa suunnitelmassa avoi-
mena olleena päivänä. 

Yhä useampi 
nuori tekee 
työharjoittelunsa 
kehitysmaassa 

Suomen Lähetysseuran jär-
jestämä työharjoittelu avaa 
nuorille suoran yhteyden ke-
hitysmaihin. Vuodesta 1988 
alkaen on koulutettu noin 
2 000 nuorta aikuista, joista 
neljännes on suorittanut va-
paaehtoisen 2–3 kuukauden 
työharjoittelun.

Kurssien suosio on kas-
vussa. Kaikki halukkaat ei-
vät mahtuneet 8. helmikuu-
ta Helsingissä alkavalle lä-
hetystyön esikoulutuksen 
kurssille.

Diakonia-ammattikor-
keakoulun opiskelijat voivat 
sisällyttää esikoulutuksen 
myös osaksi tutkintoaan.

Parhaillaan työharjoitte-
lussa on viisi henkeä: agro-
logi ja psykiatrinen sairaan-
hoitaja Nepalissa, lääkäripa-
riskunta Angolassa ja atk-in-
sinööri Tansaniassa Iringan 
yliopistossa.

Seuraavat lähetystyön esi-
koulutuskurssit alkavat syk-
syllä Mikkelissä, Helsingis-
sä ja Tampereella. Lisätietoja 
osoitteesta www.mission.fi.

kuvista oli erityisen provosoiva. 
Se esitti profeetta Muhammedia, 
jonka turbaanissa oli pommi. 

Kuvia julkaistiin useissa länsi-
maailman lehdissä vuonna 2006. 
Levottomuudet johtivat Tanskan 
suurlähetystön tuhopolttoon 
Syyrian pääkaupungissa Damas-
koksessa. Ensimmäisenä kuvat 
julkaisi tanskalainen Jyllands-
Posten vuonna 2005.

Kuninkaallinen kirjasto ei to-
dennäköisesti esittele kuvia julki-
sesti. Kirjasto aikoo vain säilyttää 
kuvat jälkipolville, koska ne te-
kivät Tanskassa historiaa. Kirjas-
to on oikea paikka kuville, koska 
rakennuksessa on riittävät turva-
järjestelyt.

Kirjastoon ei voi noin vain tul-
la tuhomaan kuvia, koska ne näy-
tetään vain tutkimusta varten. 
Kirjasto vaatii, että kuvien tut-
kijoilla täytyy olla suosittelukir-
je professoriltaan. Kuvat ovat kir-
jastossa samassa asemassa kuin 
erittäin harvinaiset kirjat.

Kirjaston ei luultavasti tarvit-
se maksaa kuvista suuria sum-
mia varsinkin, kun merkittävät 

tanskalaiset huutokauppatoimis-
tot kieltäytyivät ottamasta niitä 
myyntiin.

entiset seksityöläiset 
pelastavat sieluja

Las Vegas oli heidän työpaikkan-
sa. Ilotyttö Annie Lobert ja strip-
pari Heather Veitch ovat kuiten-
kin muuttaneet elämänsä suun-
nan. Mutta Las Vegasista he ei-
vät ole lähteneet. Nykyään naiset 
partioivat neonvalokaupungin 
katuja pelastamassa sieluja.

Naiset eivät poikkea paljon 
muista Vegasin katujen tallaajis-
ta, mutta teksti t-paidoissa paljas-

taa heidän olevan uudestisynty-
neitä kristittyjä.

Naiset työskentelevät entis-
ten työtoveriensa parissa. Naiset 
pukeutuvat samalla tavalla kuin 
työnsä kohteet, jotta he eivät vai-
kuttaisi tiukkapipoisilta uskovai-
silta. Heitä Las Vegasin kaduilla 
kyllä riittää.

Naiset eivät saarnaa tai tuo-
mitse seksityöläisiä. He vain ker-
tovat, että Jumala rakastaa seksi-
työläisiä, olivat he sitten minkä-
laisia tahansa. Naiset myös anta-
vat seksityöläisille neuvoja ja mo-
nenlaista apua.

Parivaljakosta on tullut sen-
saatio Youtube-sivuineen ja blo-
geineen. Vastaanotto seksityö-
läisten parissa on ollut hyvä. 
Joistakin seksityöläisistä on tul-
lut käännynnäisiä.

Kaikki kristityt eivät arvos-
ta naisten työtä vaan pitävät nai-
sia lumppuina ja sanovatkin sen 
heille. Naisista kirjoitti viime vii-
kolla brittiläinen The Sunday Te-
legraph -lehti.

Pekka HeliN

Hintan seurakuntatalo 
on varsinainen epeli ja 
poikkeaa taatusti Ou-
lun muista seurakunta-

taloista. Rakennuksessa on lii-
kuntasali, joka sunnuntaisin on 
kovassa käytössä.

Sunnuntaisin seurakunta-
kuntatalossa pidetään Raama-
tun ja lähetyksen iltapäivä Ak-
kuna. Raamatusta ja lähetykses-
tä ei puhuta kuitenkaan liikun-
tasalissa vatsalihaspunnerrusten 
ja selänojennuksen ohessa vaan 
kirkkosalissa.

Liikuntasalissa telmii vieraiden 
jälkikasvu ja sekin vasta raamat-
tu-, lähetys- ja pyhäkouluannok-
sen jälkeen. Akkunaan on onnis-
tuneesti vedetty mukaan lapsiper-
heitä. Myös murrosikäisiä nuoria 
on mukana, mikä on harvinaista 
seurakunnan tilaisuuksille.

Pienemmille lapsille on pyhä-
koulu. Yli kymmenvuotiaille on 
omaa ohjelmaa. Lapset  viihtyvät 
keskenään, mikä voi olla houku-
tin tulla mukaan. 

Akkunassa käy keskimäärin 
40–50 vierasta. Joskus vieraita 
on ollut jopa 60.

Yksi menestyksen syy on var-
maan se, että tilaisuus alkaa kel-
lo 16, inhimilliseen ajankohtaan, 
joka sopii myös unisille.

rakkaus lähetystyöhon 
innoittajana
Akkunan järjestävät Oulujo-
en seurakunta, Kansanlähetys, 
Kylväjä ja Suomen Luterilainen 
Evankeliumiyhdistys. 

Akkunan isäntä on Hintan 
aluepappi Ilkka Mäkinen, joka 

Akkuna lähetykseen ja Raamattuun

käy tilaisuudessa aina, kun on 
työvuorossa. Mäkinen kertoo, et-
tä illan ideoijia yhdistää rakkaus 
lähetystyöhön.

Mäkinen on tilaisuuden ainoa 
viranhaltija. Muut ovat maal-
likoita. Se sopii kirkon linjaan, 
jossa painotetaan maallikoiden 
merkitystä seurakuntaelämässä.

Akkunan erikoisuus on perin-
pohjainen ja syvällinen raamat-

tuopetus. Lähetyksestäkin puhu-
taan paljon.

Raamatun opetukseen me-
nee yli puolet tilaisuuden ajasta. 
Opetuksen sisällön halutaan ole-
van pitkäjänteistä. Tänä keväänä 
käydään läpi Raamatun keskeisiä 
henkilöitä.

Akkunassa ei lauleta pelkäs-
tään virsiä vaan myös uudenlais-
ta hengellistä musiikkia.

oma pyhyys karisee
Elina Palojärvi pitää silloin täl-
löin Akkunassa lapsille pyhäkou-
lua. Hän tuo mukanaan myös 
omat poikansa. Helmikuussa 5 
ja 3 vuotta täyttävät Leevi ja Leo 
pysyvät Palojärven mukaan jo-
tenkin jo paikoillaan pyhäkou-
lun aikana.

Palojärvi käy Akkunassa mie-
lellään myös silloin, kun hänel-
lä ei ole pyhäkouluvuoroa. Sään-
nöllinen käyminen ruokkii itse 
itseään.

– Sitä lähtee, vaikka ei olisi-
kaan oma vuoro.

Palojärvi tulee paikalle myös 
omien poikiensa vuoksi. Heille-
kin on hyväksi kuunnella tarinoi-
ta Raamatusta.

Palojärvi on kotiäiti.
– Lapset opettavat minulle asi-

oita omasta itsestäni. Oma py-
hyys karisee, kun on lasten kans-
sa. Sitä on luullut olevansa kilt-
ti ihminen. Lapset koettelevat, 
mutta se on vain terveellistä.

– Anteeksiantoa on pitänyt 
harjoitella puolin ja toisin.

Palojärvi ei ilmeisesti ole mi-
kään komentoora. Pojat leikkivät 
tällä kertaa savella eivätkä tahtoi-
si millään lähteä. Palojärvi suos-
tuttelee poikiaan lempeästi ja po-
jat lähtevät äitinsä mukaan. An-
teeksipyyntöjä ei tarvita. Ei käy-
tännössä eikä harjoituksina.

Pekka HeliN

Akkuna pidetään joka viikko sun-
nuntaisin klo 16 kesä- ja joulu-
lomataukoja lukuun ottamatta. 
Kerran kuukaudessa on messu.

Pe k ka H e l i n

Elina Palojärvi seuraa lastem kanssa pyhäkouluopetusta. Toisinaan hän on itse 
opettajana.

Lähetystyö ei ole pelkkää 
auttamista, vaan se luo 
ystävyyssuhteita.
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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

Myyntijohtaja, insinööri
puh. 050 3001 814

antero.aakko@mail.suomi.net

Äänioikeutettu,
valitse kirkon sanomaan ja 
luottamustoimiin sitoutunut 
kirkolliskokousedustaja

n:o
JUUREVA KIRKKO

IHMISTEN KESKELLÄ



Oulun hiippakunta

Elävä seurakunta
lähellä ihmistä.
Kirkkovaltuutettu
4. kausi
Kirkkoneuvoston
varapj.

Hiippakuntavaaleissa       nro

Kirkolliskokousvaaleissa  nro

✆ 040 526 8509

109
2

Rauno Hekkala

Arvoisa kirkkovaltuuston jäsen Oulun hiippakunnassa!
Valitse uusia voimia päättämään kansankirkon asioista.

-Juureva kirkko ihmisten keskellä-
43 94

Maarit Kärki
Kirkolliskokoukseen

Lauri Knuutila
Hiippakuntavaltuustoon

Hilkka Laronia & Timantit liikkeellä
www.laronia.com

Avio liiton�talvihuoltoo
Seminaari�lauantaina�23.2.2008�klo�12-18

Oulun�helluntaiseurakunnassa�(Uusikatu�78).
Päivä�on�tarkoitettu�avio-�ja�kihlapareille,

seurusteleville�ja�muille�asiasta�kiinnostuneille.

Ilmoittautuminen�15.2.2008�mennessä:
http://www.ohsrk.fi/ilmoittautuminen

Avio liiton�talvihuoltoo

Lastenhoito
järjestetään
tarvittaessa

(yhdyshenkilö
Pirjo�Orava)

Seminaari-
maksu

5�euroa/
osallistuja

(sisältää
tarjoilun)

Lisätietoja:
Pirjo�Orava
050-550�0399
&�Hannu�Orava
0400-284�323

Luennoitsijoina
Marja-Liisa
ja�Tapani
Sopanen

Sydä���ellisesti�tervetulo a!oSydä���ellisesti�tervetulo a!o

Silmätautien
erikoislääkärit
Anneli Mankinen
Stina Rinne
Inkeri Vuopala
Isokatu 43 ✆ 373 927

Silmätautien
erikoislääkärit
Tapani Palosaari
Rauni Siik
Isokatu 27 ✆ 554 4360

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

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

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

Ostetaan Ilmoitusmyynti 
sari.havia@kotimaa.fi
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Vähemmän vakavahenkisellä nettipelillä voi testata, mitä on 
jäänyt mieleen koulun uskontotunneilta tai rippikoulusta. 

Nimestään huolimatta RipariVisaa suositellaan kaikenikäisille 
huviksi ja muistin virkistykseksi. 

Yhdessä pelissä on enintään 1� kysymystä. Pelaajan matka 
katkeaa ensimmäiseen väärään vastaukseen. Kysymykset vai-
keutuvat pelin edetessä. Vaikeustasoja on kolme, joissa kus-
sakin on neljä kysymystä.

Kahden ensimmäisen vuoden aikana on pelattu lähes puo-
li miljoonaa peliä. Löytyy osoitteesta: www.evl.fi/riparivisa. 
Peli on rakennettu yhteistyössä Kirkkohallituksen ja Älypää 
Oy:n kesken. 

Riparipelien valikoimasta löytyy myös Riparisanat – peli. Siinä 
rippikouluun liittyviä sanoja kootaan oikeaan järjestykseen 
tavuja ja kirjaimia siirtelemällä.

Mikä seuraavista on 
Juhani Ahon romaani? 
Punainen viiva, Rauta-
tie vai Tulitikkuja lai-
naamassa… Tätä en 
tiedä, pitää varmaan 
arvata. 

Kuuleeko kukaan - vai huudanko kovempaa?

Visan kysymykset on etsitty Raa-
matusta sekä kristinuskon vaiku-
tuksista tapakulttuuriin, histori-
aan, kieleen että musiikkiin. 

Mutta miten pelissä pärjäävät 
nuoret, jotka eivät ole vielä käy-
neet rippikoulua? Nuorten kah-
vila Bysiksestä löytyy kolme va-
paaehtoista RipariVisan testaa-
jaa. 14-vuotiaat Jemina, Arol ja 
Ale tarttuvat innolla haasteeseen. 
Vertailun vuoksi myös nuoriso-
ohjaaja Marjo Kauppi testaa vii-
meisenä pelin.

Porukalla viisaus tiivistyy
– Kyllä minä sen verran tiedän 
Raamatusta, mitä uskonnon 
tunneilla opetetaan. Ja aion minä 
myös rippikouluun mennä. Isove-
li tosin kertoi, että riparilla täytyy 
opetella paljon Raamatun asioita. 
Se oli kuulemma tylsää, ensim-
mäinen pelaaja Jemina kertoo. 

Jemina selvittää ensimmäiset 
kysymykset leikiten. Kirkkove-
neen käyttötarkoitus on selvillä 
ja se, että rippikoulussa ryhmän 
vastaavana toimii isonen. Kolmas 
kysymys tuottaa hankaluuksia ja 
Jemina vastaa, että pääsiäisen 
tarkoitus liittyy ruokaan ja ravin-
toon. Kone ilmoittaa vastauksen 
olevan väärän ja pelin olevan ohi. 
Pisteitä kertyi 750. 

– Ihan kiva peli, voisi tätä 
muulloinkin pelata. Tosin, jos 
tätä pelaa kauan, voi mennä her-
mot, nauraa Jemina. 

Seuraavaksi on pelivuoros-
sa Arol, ja hän vastaa alkupuo-

Kristinuskon 
kinkkinen 
nettipeli

len kysymyksiin varmuudella oi-
kein. Pisteiden kohotessa myös 
vastaukset vaikeutuvat ja lopulta 
Arolin eteen ilmestyy liian han-
kala kysymys. 

– Mikä seuraavista on Juhani 
Ahon romaani? Punainen viiva, 
Rautatie vai Tulitikkuja lainaa-
massa… Tätä en tiedä, pitää var-
maan arvata. – Oho, meni väärin, 
oli kyllä aika vaikea kysymys. 

Arolin pistemääräksi tuli kui-
tenkin hienosti 1 771 ja testivuo-
roon saapuu Ale. Myös hän tietää 
varmasti alkupuolen kysymykset 
ja etenee pelissä pitkälle. Kysy-
mysten vaikeutuessa Ale saa ryh-
mältä apuja ja yhteistyöllä piste-
määräksi kertyy huimat 2 250. 

– Helppoja kysymyksiä, tätä-
hän voi pelata joskus uudestaan, 
hymyilee Arol ja lähtee Alen ja Je-
minan kanssa pelaamaan Bysik-
sen supersuosittua tanssimatto-
peliä. 

Jäljelle jää enää nuoriso-ohjaa-
ja Marjo Kauppi. Hänellä onkin 
rima korkealla, sillä kolme kertaa 
isosena toimineena hänellä pitäisi 
olla tarvittava tieto takataskussa.  

Missä pelissä Papinveli, 
Lukkari ja Kanttori pitävät 
viikon Top-10 piikkipaik-
kaa päälle 13 000 pisteel-
lä? Vastaus on RipariVi-
sa, internetissä pelattava 
tietokilpailu, jonka avulla 
voi kaivella muistilokeroi-
taan ja testata, mitä us-
konnon tunneilta sekä rip-
pikoulusta on jäänyt mie-
leen. 

aplodin paikka
– Alkupuolen kysymykset ovat 
ihan helppoja, mutta sitten ne 
muuttuvat aika haastaviksi. Var-
sinkin nuorille ne voivat olla liian 
vaikeita, koska pitää tietää yleis-
tiedosta paljon. Tosin samal-
la kun veikkailee oikeaa vasta-
usta, myös itse oppii kuin huo-
maamattaan, summaa Marjo pe-
lin lomassa.

RipariVisa etenee jouhevasti ja 
pisteitä ropisee tasaiseen tahtiin. 
Kuitenkin loppuvaiheessa kysy-
mykset käyvät myös Marjolle vai-
keiksi. 

Aikamoisen väännön, pähkäi-
lyn ja kaikkien oljenkorsien jäl-
keen pistemääräksi saadaan 5566 
ja koneelta hienot aplodit. 

– Jos tätä käytettäisiin uskon-
non tunneilla, se voisi olla uusi 
ja kiinnostava oppimistapa. Mei-
dänkin nuoret innostuivat pelistä 
etenkin silloin, kun he pelasivat 
porukalla toisiaan auttaen, tiivis-
tää Marjo lopuksi.

maarit itkoNeN

RipariVisa
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Arol, Marjo, Jemina ja Ale keskittyvät tiiviisti Riparivisan kimurantteihin kysymyksiin.
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radio Dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz

Su 10.2. kello 10 jumalanpalvelus Oulujoen 
kirkosta, toimittaa Paavo Moilanen, saarnaa 
Pentti Kortesluoma, kanttorina Sanna Lep-
päniemi, avustaa lapsikuoro. Virret: 405, 130, 
303:1–4, 305:1–, 59 ja 173:1,2.
Su 10.2. kello 11.25 Lasten radiopyhäkoulussa 
lastenohjaaja Marja Kukkonen puhuu aihees-
ta Jeesus kiusausten voittaja.
Radio Dei Toivon iltapäivä
Ke 13.2. kello 15.45 Naisen allakka. Erityis-
opettaja Marjut Koskela kolumnoi.

To 14.2. kello 15.45 Kasvun paikka. Kuin-
ka kannustaa nuoria kirjoittamaan? Maikku-
lan yläasteen oppilas, aktiivi-kirjoituspalkin-
non saanut Kristiina Leinonen Marja Bloms-
terin vieraana.

radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,9 mHz

Su 10.2. kello 9.45 Lasten radiopyhäkoulussa 
lastenohjaaja Marja Kukkonen puhuu aiheesta 
Jeesus kiusausten voittaja.
Su 10.2. kello 10 messu Kemin kirkosta. Juma-
lanpalveluksen jälkeen edellisen maanantain 
Etappi-ohjelma uusintana, aiheena lasten su-
ruryhmä. Oulun seurakuntien diakoniatyön-
tekijä Sirkku Nivala ja Matleena Rinnekangas 
Marja Blomsterin haastateltavina. 
Ma 11.2. kello 17.05 Etappi-ohjelman aiheena 
Ekumenia. Vieraana Kiuruveden  ortodoksisen 
seurakunnan kirkkoherra Antero Petsalo, oh-
jelman toimittaa Laila Korkiakoski.

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

Paikkoja avoinna

Muut seurakunnat

Kempeleen seurakunnassa on haettavana

1) LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRKA

Kempele on kasvava noin 15 000 asukkaan kunta 
Oulun seudulla. Seurakunnassa on 35 vakinaista työntekijää.
Seurakunnassa on ollut täytettävänä lapsityönohjaajan virka 7.1.2008 alka-
en. Lapsityönohjaaja toimii laaja-alaisen lapsityön väliesimiehenä. Lasten-
ohjaajan toimia on 10. Päiväkerhot ja perhekerhot toimivat 4 toimipistees-
sä. Lapsityönohjaaja on mukana perhetyön tiimissä. Viranhaltija osallistuu 
kesäkaudella varhaisnuorisotyön ja rippikoulutyön toteutukseen. Kelpoi-
suusehtona virkaan on piispainkokouksen 14.9.2004 antaman päätöksen 
2 §:n 2 momentissa luetellut tutkinnot täydennettynä varhaiskasvatuksen 
erikoistumisopinnoilla. Palkka määräytyy KirVESTES:n mukaisessa hin-
noittelussa vaativuusryhmän 503 mukaan.

2) C-KANTTORIN VIRKAVAPAAN VIRAN-
 SIJAISUUS ajalle 18.3.2008-15.1.2009

Seurakunnassa on kaksi kanttoria. Sijaisuuteen kuuluu normaalit kanttorin 
työt ja erityisenä vastuualueena on lasten kuorotoiminta ja musiikkikasva-
tus sekä nuorten aikuisten kuoron johtaminen. Palkka määräytyy KirVES-
TES:n mukaan.

Lapsityönohjaajan virkaan ja C-kanttorin viransijaisuuteen valittujen on 
esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja ote rikosrekisteristä (RLL 
6 § 2 mom.) ennen viran vastaanottamista. Lapsityönohjaajan virkaan 
valitun koeaika on 4 kuukautta.

Lisätietoja lapsityönohjaajan virasta antavat kappalainen Jaakko Tuisku, 
040 7703 819 ja vt. lapsityönohjaaja Eila Pelttari, 08 5614 550. Kanttorin 
viransijaisuudesta, kanttori Eija Savolainen, 040 7790 337 tai kanttori 
Marja-Liisa Jääskeläinen, 040 7790 316. Työntekijöiden sähköpostit ovat 
muotoa: etunimi.sukunimi@evl.fi .

Hakemukset tulee lähettää 22.2.2008 klo 15 mennessä osoitteella: Kem-
peleen seurakunta/kirkkoneuvosto (Hakemus) PL 28, 90441 Kempele. 
Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote tai ansioluettelo sekä todistukset 
mahdollisista muista ansioista.

Lapsityönohjaajan virkaa aikaisemmassa haussa hakeneet otetaan huomioon.

Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvosto

Lisäksi seurakuntamme hakee

KESÄKANTTORIA ajalle 28.5.-11.7.

KESÄTEOLOGIA ajalle 15.5.-15.7. 
Kesäkanttori ja teologi osallistuvat rippileireille ja muuhun seurakuntatyöhön.

NUORISOTYÖN KESÄTYÖNTEKIJÄÄ
ajalle 26.5.-31.7.08
rippikoulu- sekä varhaisnuoriso- ja nuorisotyöhön
Toivomme, että olet jo valmis tai opintojen loppusuoralla oleva kirkon 
nuorisotyönohjaaja. Myös muut huomioidaan.

Lisätietoja nuorisotyön paikasta antaa nuorisotyönohjaaja Pia Rättyä, 
040 7790 369, kesäteologin paikasta seurakuntapastori Sami Puolitaival, 
040 7790 312 ja kesäkanttorin paikasta kanttorit, ks. yllä. Työntekijöiden 
sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@evl.fi .

Palkkaukset KirVESTES:n mukaan.

Hakemukset liitteineen 22.2.2008 klo 15 mennessä osoitteella: Kempeleen 
seurakunta, PL 28, 90441 Kempele. Kuoreen merkintä ”Hakemus” 

Kempeleen seurakunta

Kiimingin evl. seurakunnassa
on avoinna

kiinteistötyöntekijän
toistaiseksi voimassa oleva toimi.

Kiinteistötyöntekijän tehtäviin kuuluu seurakunnan kiinteistöistä
ja hautausmaista huolehtiminen. Ostopalveluina hankittujen hau-
dankaivuun, lumenaurauksien ja LVI vuosihuoltojen ohjaaminen 
on osa kiinteistötyöntekijän töitä. Tuleva kiinteistötyöntekijämme 
on toimelias ja kykenee itsekin käyttämään kiinteistöillä tarvittavia 
laitteita ja työkaluja. Hakijalta edellytämme kiinteistöalan tai muuta 
ammatillista tehtävään soveltuvaa tutkintoa tai käytännön työtehtä-
vissä hankittua soveltuvaa työkokemusta, oman auton käyttömah-
dollisuutta ja valmiutta viikonloppu- ja iltatyöhön. Kiinteistöautomaa-
tion ja sähköalan tuntemus lasketaan hakijalle eduksi. Työnhakijan 
tulee olla evl. kirkon jäsen.

Tehtävän työaika 38h 15 min/vko ja palkka vaativuusryhmässä 401; 
1603-2161 €/kk riippuen lisistä. Koeaika 3 kk. Hakemukset pe 29.2. 
mennessä postitse: Kiimingin seurakunta, talousjohtaja
Kati Yrttiaho, PL 5, 90901 Kiiminki. Kuoreen merkintä ”kiinteis-
tötyöntekijä”. Tehtävään valitun on ennen työn vastaanottamista 
esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Lisätietoja
tehtävästä ja seurakunnasta http://www.evl.fi /srk/kiiminki
ja p. 040 5764219/K.Yrttiaho.

Tervetuloa Myllytullin koululle, Kirkkokatu 1, Oulu

Ke 13.2. klo 19.00 hengellinen tilaisuus
HÅKAN & PIA WESTERGÅRD 

“Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti”
Tervetuloa! www.elamansana.   Puh 02 880 0777

“Tule ja katso”

www.rauhantervehdys.fi

Yhdistykset

Akkuna Sanasta maailmaan
   -Raamatun ja lähetyksen iltapäivä    
Su 10.2. klo 16 Hintan srk-talo
”Ruut – pieni ihminen suuressa 
suunnitelmassa”, Liisa Kingma. 
Vieraina Kylväjän Bangladeshin-
lähetit Petri & Anne Sihvonen. 
Lapsille ja varkkiksille omaa ohjelmaa. 
Tervetuloa! Järj. Kylväjä, Oulujoen srk,
Kirkkopalvelujen opintokeskus.
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Paasto on mahdollisuus 
Suomalaista luterilaista kristinuskon tulkintaa kuvataan 
usein ilottomaksi synkistelyksi. Toisin kuin ihmisen koko-
naisvaltaisesti huomioon ottavat, tunteisiin ja kokemuksiin 
vetoavat kristilliset ja muut uskonnolliset perinteet, suo-
malainen luterilaisuus nähdään tunnelmaltaan mollivoit-
toisena. Ja uskon pitäisi kuitenkin olla iloinen asia. 

Pääsäiseen valmistava paastonaika on ennen kaikkea 
mahdollisuus pysähtyä kuuntelemaan omaa itseään ja vie-
rellä kulkevaa lähimmäistä. Osaammeko käyttää hyväksi 
tämän mahdollisuuden? Oman itsensä ja oman elämänsä 
miettiminen ei ole helppoa. Joudumme ottamaan sen ris-
kin, että näemme itsessämme jotain sellaista, joka ei miel-
lytä meitä. Emme ehkä olekaan niin hyviä ihmisiä kuin 
mitä helposti uskottelemme. 

Meidän ei myöskään tarvitse kohdata tummiakaan 
varjoja yksin. Jumala on ihmisen vierellä. Paastonaikana 
Jumala tulee erityisellä tavalla lähelle ihmistä. Hän kohtaa 
meidät kaikessa inhimillisyydessä, koska kiusaukset ja elä-
män pimeät puolet olivat läsnä myös Jeesuksen elämässä. 
Jumalalle mikään inhimillinen ei ole vierasta. 

Kärsimystä ei voi sulkea elämän ulkopuolelle. Sitä ei tar-
vitse ihannoida, mutta se on väistämätön osa ihmisen elä-
mää kaikkialla maailmassa. Elämä ei ole vain duuria, vaan 
mollisävelmätkin kuuluvat siihen. Kristinuskon, myös suo-
malaisen luterilaisuuden ydinviesti on siinä, että pimeim-
mänkin synkkyyden keskellä on toivo, koska Jumalan on 
läsnä ja rakastaa ihmistä. Eikö se ole ilon ja kiitoksen aihe? 
Myös paastonaikana. 

olli-Pekka SilfVerHutH 
Kirjoittaja on Hampurin Merimieskirkon johtaja ja merimiespastori

Rakas Jumala.

Me toivomme, että elämämme olisi

mahdollisimman helppoa.

Emme haluaisi kokea kipua ja kärsimystä.

Auta meitä ymmärtämään,

että vaikeilla ja ikävilläkin asioilla

voi olla oma tehtävänsä.

Kiitos, että Vapahtajamme Jeesus pysyi

uskollisena tehtävässään,

vaikka se merkitsi hänelle

kärsimykseen suostumista.

Kuule meitä rakkautesi tähden.

1 paastonajan sunnuntain aihe on Jeesus, kiusausten voittaja. Violetti / sininen hallitsee 
paastonajan liturgisena värinä kirkollista miljöötä. Latinankielinen psalmilause tälle 
pyhälle kuuluu Invocavit (= hän huutaa minua). Jumalan ihmiselle kohdistuvat loh-

duttavat sanat tulevat psalmista 91: ”Kun hän huutaa minua, minä vastaan.”
Pyhän keskeinen aihe on erämaakertomus Jeesuksen kiusaamisesta, mutta nyt ajankoh-

tainen toinen vuosikerta kertoo Pietarin moitteista Jeesukselle tämän puhuessa kärsimyk-
sestään ja kuolemastaan. Nämä moitteet Jeesus kokee Paholaisen juonina ja puhuttelee siksi 
Pietaria voimakkaasti: ”Väisty tieltäni, Saatana! Sinä tahdot saada minut lankeamaan. Si-
nun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä!” 

Jeesus joutui taistelemaan monenlaisia kiusauksia vastaan, jotka nousivat sekä lähipii-
ristä että sen ulkopuolelta. Juutalaisessa marttyyrikirjallisuudessa Saatana esiintyy pyhän 
miehen nuhtelijana, joka yrittää estää hurskasta juutalaista heittäytymästä mielettömältä 
näyttävään vaaraan. Herran miehen tulisi kuitenkin kohdata vaara rohkeasti. Näin muun 
muassa Jesajan marttyyrio -nimisessä tekstissä. Saatana siis pukeutuu teennäiseksi moitis-
kelijaksi, joka yrittää estää ihmistä joutumasta vaaralle alttiiksi, mutta samalla estää Juma-
lan tahdon toteutumisen.

Teksti alkaa sanoilla ”tästä lähtien”. Jeesuksen kärsimys oli jo näköpiirissä. Matteuksen 
evankeliumin käännekohta merkitään rivien väliin voimakkaasti. Jeesus näki oman kuole-
mansa. Hän puhui siitä ja ylösnousemuksestaan vain lähipiirilleen. Muut kuulivat Jeesuk-
sen ylösnousemuksesta hänen seuraajiltaan, jotka velvoitettiin kuuluttamaan evankeliumia 
kaikkeen maailmaan.

Pekka tuomikoSki

Päivän psalmi Ps. 91: 1–4, 11–12
Ensimmäinen lukukappale 1.Moos. 
4: 3–10  tai 1.Moos. 3: 1–7 (8–19)
Toinen lukukappale Jaak. 1: 12–15.
Evankeliumi Matt. 16: 21–23

Ivar  van Busse l
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Miksi kaulallasi on risti?
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Risti on yksi vanhimmista symbo-
leista, joita ihminen on käyttänyt. 
Erityisesti se symboloi kristinus-
koa, mutta on eri muodoissaan käy-
tössä myös muiden uskontojen tun-
nuksissa. Kaulakoruissa risti on ylei-
sesti käytetty aihe, ja vaikka erilai-
sia muunnoksia risteistä on tarjolla, 
klassisen konstailematon rippiristi 
lienee yleisin.

Ristejä nähdään niin huippu-ur-
heilijoiden kuin motoristien ja boda-
rienkin kaulalla. Onko sen merkitys 
enää sama kuin ennen? Mitä kaikkea 
ristikoru voi käyttäjälleen symboloi-
da, entä mitä viestiä se kanssaihmi-
sille lähettää?

Koruna risti on hyvin henkilö-
kohtainen. Vaikka useilla kauloil-
la se roikkuu, siitä ollaan halutto-
mia puhumaan. Trendikellosta tai 
timanttisormuksesta kysyminen ei 
herätä samanlaista hämmennystä 
kuin kysymys ristikorusta. Tunne-
side on siis suuri ja kysymys on yksi-
tyisestä asiasta – kuten oman uskon-
kin suhteen.

Hennan ristikokoelma
Henna Ylläsjärvi on 24-vuotias opis-
kelija, joka omistaa parikymmen-
tä ristikaulakorua. Hän kertoo pitä-
vänsä erityisesti näyttävistä pronssi-
risteistä, mutta kokoelma pitää sisäl-
lään myös muunlaisia ristejä. 

– Etsin pitkään puista ristiä, ja ke-

Miksi kaulallasi on risti?

Korujen lisäksi on olemassa hyvinkin pysyväinen 
tapa koristautua: ristikuvioiset tatuoinnit. Ou-
lulaisessa tatuointiliikkeessä House of Painissa 
ristit ovat kysyttyjä aiheita kuvioitavaksi ihoon. 

Tatuointitaiteilija Mika kertoo, että ristejä eri muodois-
saan tehdään muutamia joka kuukausi. 

– Viikinkiaikaisia kelttiristejä kysytään eniten, mutta 
paljon tehdään myös koristeellisia krusifikseja ja muun-
laisia uskon symboleja, kuten käsiä rukoilemassa ru-
kousnauhan kanssa, enkeleitä tai tekstinpätkiä Raama-
tusta, Mika kertoo.

Mika arvioi, että ristikuvia ottavat eniten naiset. Ikä-
jakauma on suuri, aina teini-iästä keski-ikäiseen saak-
ka. Mikan mukaan on jokaisen oma asia, miksi ristiku-
vion ihoonsa haluaa, mutta arvelee niitä haluavien ko-
kevan uskon olevan erityisen lähellä sydäntä. Suurim-
malla osalla on mukanaan haluttu kuva, muut löytävät 
sopivan valmiista malleista, joita liikkeessä on tarjolla 
niin tietokoneella kuin kansioissakin. 

sällä viimein löysin eräältä torikaup-
piaalta sellaisen. Yleensä ostan risti-
ni itse, mutta osa on saatu lahjaksi ja 
muutaman olen tehnyt itse, Henna 
kertoo kokoelmastaan.

Henna esittelee kolme ristiä, joil-
la on erityisasema hänen korujensa 
joukossa. 

– Äitini rippiristi oli aikoinaan 
rakkain koruni, joka kulki kaulal-
lani yötä päivää. Ajattelin sen ikään 
kuin ”suojaavan” minua, enkä luo-
punut siitä missään tilanteessa. Pi-
dän ajatuksesta, että sukupolvet ni-
voutuvat yhteen suvun aarteiden, pe-
rinteiden tai vaikkapa nimenannon 
kautta. Minulle äitini rippiristi sym-
boloi juuri sitä jatkuvuutta, ja voisin 
antaa sen tulevaisuudessa mahdolli-
selle jälkikasvulleni.

Toinen hyvin merkityksellinen 
ristikoru on saatu lapsena naapu-
rinpojalta. Poika koversi ristinmalli-
sen puupalan, täytti sen sulalla tinal-
la, pujotti keltaiseen nauhaan ja lah-
joitti Hennalle. Sympaattisen köm-
pelössä ristissä näkyy lapsen käden-
jälki. Risti oli pitkään kateissa, mut-
ta löytyi lopulta lapsuudenkodin va-
rastosta ja sai uuden mustan nahka-
nauhan.

Portugalista löytyi kokoelmiin 
täydennystä: valkoisista helmis-
tä tehty katolinen rukousnauha eli 
ruusukko, jonka päässä on hopei-

nen krusifiksi. Henna pitää korua 
omistamistaan koruista kauneim-
pana, eikä uskalla käyttää sitä kovin 
usein, jottei se menisi hukkaan.

risti jokaiseen tilanteeseen
Hennan mielestä risti sopii käytet-
täväksi kaikkialla, eikä näe sitä epä-
sopivana koruna missään tilantees-
sa. Hän kokee ristisymbolin maal-
listuneen. 

– Tasaisin väliajoin on muodi-
kasta käyttää ristiä, kun esimerkik-
si tyyli-ikoni ja jalkapalloilija David 
Beckham nähdään kulkemassa ru-
kousnauha kaulallaan. Risti voi siis 
viestiä niin uskosta kuin muotitie-
toisuudestakin. Saatanallisesta mu-
siikista syytetty metallimusiikin elä-
vä legenda Ozzy Osbourne käyttää 
usein massiivisia, kultaisia ristejä ja 
toivottaa yleisölleen Jumalan siuna-
usta. Jotkut voivat pitää sitä rienauk-
sena, mutta mielestäni usko ja sen 
näyttäminen ovat henkilökohtaisia 
asioita ja kokemuksia, joita ulkopuo-
listen ei pitäisi arvostella ilman pa-
rempaa tietoa.

Kaikki eivät jaa Hennan näkemys-
tä ristin sopivuudesta joka paikkaan. 
Ranskassa puhutti pitkään päätös 
kieltää uskonnolliset symbolit, kuten 
korut ja muslimien huivit, kouluissa. 
Henna näkee tällaiset päätökset yk-
silönvapauteen kajoamisena. 

– Kieltojen sijaan kouluissa pitäi-
si panostaa suvaitsevaisuuteen esi-
merkiksi tasavertaisella ja puolueet-
tomalla uskonnonopetuksella, mui-
ta elämänkatsomuksia unohtamatta, 
Henna sanoo.

Juhan ristillä on tunnearvoa
28-vuotias tutkija Juha Partala sai 
rippiristinsä lahjaksi kummeiltaan. 
Korulla on hänelle tunnearvoa ja se 
onkin pysynyt kaulalla siitä lähtien. 

Monella kaulalla roik-
kuu risti, mutta mitä se 
kantajalleen symboloi? 
Onko se vain koru mui-
den joukossa, tärkeä 
muistoesine vai merkki 
uskosta?

Äitini rippiristi oli 
aikoinaan rakkain 

koruni, joka kulki kaulal-
lani yötä päivää. Ajattelin 
sen ikään kuin ”suojaavan” 
minua, enkä luopunut siitä 
missään tilanteessa. 

– Armeijassa se piti ottaa pois, 
mutta muissa tilanteissa olen käyt-
tänyt sitä aina. En koe, että se olisi 
viesti ulkopuolisille mistään erityi-
sestä, mutta kyllä tyttöystäväkin ai-
koinaan kyseli sen merkityksestä mi-
nulle, hän kertoo.

Juhan mielestä risti symbolina ei 
nykyaikana ole välttämättä merkki 
uskosta; hän voisi ajatella myös ateis-
tin käyttävän ristikoruja. Kaikki ei-
vät ajattele asiaa uskon kautta, vaan 
kyseessä on usein pelkkä koru mui-
den joukossa.

Useampia ristejä Juha ei omista ei-
kä käytä muitakaan koruja arkielä-
mässään. Rippiristikin kulkee muka-
na huomaamattomasti paidan alla.

Hennan tavoin Juhakin ajatte-
lee, että ei ole mitään syytä rajoittaa 
tai kieltää uskonnollisten symbolien 
käyttöä esimerkiksi kouluissa. Sym-
bolit ovat kuitenkin henkilökohtai-
sia, ja niiden merkitys kantajilleen 
voi poiketa keskenään paljonkin.

maria-meliNa VäyryNeN

Kun risti on pysyvä
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Messu su 10.�. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Jyrki Vaaramo, avustaa Han-
na-Maija Karjalainen, urku-
ri Maija Tynkkynen, Tuiran 
kamarikuoro. Kirkkokahvit 
kryptassa.
Kaikenikäisten perhekirkko 
ja 10-synttärit su 10.�. klo 1� 
Oulun tuomiokirkossa. Toi-
mittaa Anna-Mari Heikkinen, 
avustaa Kaija Siniluoto, kant-
tori Henna-Mari Sivula.
Englanninkielinen vesper su 
10.�. klo 1� Öbergin talossa.

Karjasillan  
seurakunta
Messu su 10.�. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Juha-
ni Lavanko, avustaa Erja Järvi, 
kanttori Juha Soranta, laulu-
ryhmä Resonanssi. Kirkkokah-
vit. Messun jälkeen mahdol-
lisuus henkilökohtaiseen kes-
kusteluun ja rukoukseen.
Messu su 10.�. klo 10, Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Esa Ne-
vala, avustaa Juha Vähäkan-
gas, kanttori Ilkka Järviö.
Perhejumalanpalvelus 
su 10.�. klo 1� Kaukovainion 
kappelissa. Toimittaa Mirjami 
Dutton, kanttori Ilkka Järviö. 
10-synttärit.
Messu su 10.�. klo 1� Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Esa Nevala, avustaa Juha Vä-
häkangas, kanttori Else Piilo-
nen.
Messu su 10.�. klo 1�, Pyhän 

Andreaan kirkossa. Toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa Erja 
Järvi, kanttori Juha Soranta. 
Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
10.�. klo 1� Oulun kaupun-
ginsairaalan sisääntuloaulas-
sa. Toimittaa Jyrki Vaaramo, 
avustaa Liisa Suorsa, kantto-
ri Maija Tynkkynen. Kirkko-
kahvit. Potilaille, omaisille ja 
henkilökunnalle.
Arabiankielinen jumalanpal-
velus su 10.�. klo 17 Kauko-
vainion kappelissa.

Tuiran  
seurakunta
Viikkomessu to 7.�. klo 
1� Tuiran kirkossa. Toimit-
taa Hannu Ojalehto, avusta-
vat Helena Paalanne ja Nan-
na Helaakoski, kanttori Tom-
mi Hekkala. Liittyy Toivon -tie 
tapahtumaan.
Messu su 10.�. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Han-

nu Ojalehto, avustaa Pasi Ku-
rikka, kanttori Heikki Jämsä. 
Kirkkokuoro. 
Messu su 10.�. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Ju-
ha Tahkokorpi, kanttori Lau-
ri-Kalle Kallunki. 
Sanajumalanpalvelus su 
10.�. klo 1� Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Sanna Ko-
mulainen, avustaa Merja Oks-
man, kanttori Raakel Pöyhtä-
ri. Pateniemen � -rippikoulu-
ryhmä osallistuu jumalanpal-
velukseen.
Messu su 10.�. klo 1� Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Helena Paalanne, avustavat 
Anna-Leena Ylänne ja Matti 
Ketola, kanttori Ulla Metsän-
heimo. 10-synttärit.
Sanajumalanpalvelus su 
10.�. klo 1� Rajakylän seura-
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kuntakodissa. Toimittaa Harri 
Fagerholm, kanttorina Heik-
ki Jämsä.
Iltamessu su 10.�. klo 1� Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Stiven 
Naatus, avustaa Nanna He-
laakoski, kanttori Lauri-Kal-
le Kallunki.
Viikkomessu ke 1�.�. klo �0 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Petteri Tuulos, kanttori Raa-
kel Pöyhtäri.

Oulujoen  
seurakunta 

Messu su 10.�. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Paa-
vo Moilanen, saarna Pentti 
Kortesluoma, kanttori San-
na Leppäniemi, avustaa lap-
sikuoro. Radio Dei.
Perhekirkko su 10.�. klo 1� 
Hintan seurakuntatalossa. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttori Lauri Nurkkala. 10-
synttärit. 
Sanajumalanpalvelus su 
10.�. klo 1� Myllyojan seura-
kuntatalossa. Toimittaa Ant-
ti Leskelä, saarna Riitta Ken-
tala, kanttori Lauri Nurkkala. 
Kirkkokahvit ja kehitysvam-
maisten tiistaikerho, avustaa 
Krista Moilanen.

YLIKIIMINGIN ALUE
Messu su 10.�. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttori Leo 
Rahko.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
10.�. klo 10 Hailuodon kirkos-
sa. Toimittaa Matti Keskinen. 
Kanttori Timo Ustjakoff.

Haukipudas
Sanajumalanpalvelus su 
10.�. klo 10 kirkossa. Litur-
gia Maria Vähäkangas, saar-
na Juha Sarkkinen, kanttori 
Katri Niskakangas.
Sanajumalanpalvelus su 
10.�. klo 1� Martinniemen 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Martti Heinonen, kant-
tori Katri Niskakangas, Eläk-
keensaajien lauluryhmä. 
Kirkkokahvit.
Ystävänpäivän messu to 
1�.�. klo 1�.�0 kirkossa. Li-
turgia Maria Vähäkangas, 
saarna Juha Sarkkinen, kant-
tori Hannu Niemelä, Hauki-
putaan Laulu. Messun jäl-
keen iltapala seurakunta-
keskuksessa. Lastenhoito 
järjestetty, ilm. lastenhoi-
toon Maria Vähäkankaalle 
p. 0�0 ���� ���, maria.vaha-
kangas@evl.fi tai Juha Sark-
kiselle p. 0�� 1��� �7�, juha.
sarkkinen@evl.fi. Messuun 
kutsutaan erityisesti viime 
vuonna vihittyjä seurakun-
talaisia.

Kempele
Messu su 10.�. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Timo Liikanen, avus-
taa Sami Puolitaival, kantto-
ri Eija Savolainen. Rauhanyh-
distyksen kirkkopyhä.

Kiiminki
Sanajumalanpalvelus 10.�. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Markku Palosaari, kanttori 
Jarkko Metsänheimo.
Sanajumalanpalvelus 10.�. 
klo 1� Jäälin seurakuntako-
dilla. Toimittaa Markku Pa-
losaari, kanttori Jarkko Met-
sänheimo.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
10.�. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Ilkka Tornberg, kanttori 
Mika Kotkaranta. 

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus 
su 10.�. klo 1� kirkossa, toi-
mittaa Aino Pieskä,  kantto-
ri Hanna Korri.

Muhos
Messu su 10.�. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Heikki-
nen, kanttori Ossi Kajava. 

Pudasjärvi
Messu su 10.�. klo 10 seura-
kuntakodissa. Toimittaa Os-
kari Holmström, avustaa Ju-
ha Kukkurainen, kanttori 
Jukka Jaakkola. 

Siikalatva

KESTILä
Messu su 10.�. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Janne Isomaa, 
kanttori Unto Määttä. 

PIIPPOLA
Messu su 10.�. klo 1� Piippo-
lan kirkossa. Toimittaa Erk-
ki Piri, kanttori Unto Määt-
tä, avustaa veteraanien lau-
luryhmä. Huomioikaa poik-
keava kellonaika.

PULKKILA
Messu su 10.�. klo 10 seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Erkki Piri, tulosaarna Urpo 
Luokkala, kanttori Veijo Kin-
nunen.

PYHäNTä
Sanajumalanpalvelus 
su 10.�. klo 1� kirkossa. Toi-
mittaa Sulo Kautto, kanttori 
Veijo Kinnunen. 

RANTSILA
Sanajumalanpalvelus 
su 10.�. klo 1� Rantsilan kir-
kossa. Toimittaa Sulo Kaut-
to, kanttori Veijo Kinnunen. 
Huomioikaa poikkeava kel-
lonaika.
Nuorten messu pe 1�.�. klo 
1� Rantsilan kirkossa. Toimit-
taa Hannu Lauriala, kanttori 
Arja Leinonen.

Siikasalo

RUUKKI
Messu su 10.� klo 10 Paavo-
lan kirkossa. Toimittaa Kaija-
Liisa Keränen. 

SIIKAJOKI
Perhekirkko su 10.�. klo 1� 
srk-talossa. Toimittaa Kaija-
Liisa Keränen. Perhekirkon 
jälkeen sunnuntailounas � e / 
perhe tai � e / henkilö. 

VIHANTI
Messu su 10.�. klo 10 
kirkossa.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
10.�. klo 10 Tyrnävän seura-
kuntatalolla. Toimittaa Leila 
Ikonen, kanttori Pentti Kor-
kiakoski. Tervetuloa myös 
perheen pienimpien kans-
sa. Lapset voivat johdanto-
osan jälkeen siirtyä pyhä-
kouluun viereiseen kerho-
huoneeseen.
Kerhonohjaajien virikepäi-
vän päätösmessu la �.�. klo 
1� Kirkkomännikön koulun 
salissa. Toimittaa Teemu Iso-
kääntä, saarna Mikko Salmi.
Messu su 10.�. klo 1� Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Leila Ikonen, kanttori Pent-
ti Korkiakoski.
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Hengellisten laulujen toivekonsertti

Hartauselämä
Aamurukous ke 1�.�. klo 
7.��, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Aamurukous muodos-
tuu Raamatun teksteistä, 
laulusta, hiljaisuudesta ja ru-
kouksesta. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sana elää -raamattu- ja ru-
kousilta pe �.�. klo 1�, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Aamupiiri la �.�. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la �.�. klo 1�, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
10.�. klo 17, Keskustan seu-
rakuntatalon juhlasali. Sisäi-
sestä parantumisesta puhuu 
eläkkeellä oleva diakonia-
johtaja Leena Ketola. Laule-
taan ylistyslauluja ja rukoil-
laan kirjoitettujen rukous-
pyyntöjen puolesta. Tarjol-
la myös henkilökohtaista ru-
kouspalvelua.
Kirkkoseurat ti 1�.�. klo 1�, 
Oulun tuomiokirkko. Arto 
Nevala ja Matti Niemelä.
Päiväseurat ke 1�.�. klo 1�, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 1�.�. 
klo 1�, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Miestenpiiri ke 1�.�. klo 1�, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Ompeluseurat to 1�.�. klo 
1�, Intiön seurakuntakoti. 
Raamattupiiri to 1�.�. klo 
1�, Keskustan seurakunta-
talo. Luemme Johanneksen 
evankeliumia. Pastori Anna-
Mari Heikkinen.
Hartaudet:
To 7.�. klo 1�.�0, Kuntotalo. 
Jyrki Vaaramo.
Pe �.�. klo 1�, Intiön hoiva-
koti. Anna-Mari Heikkinen.
Ke 1�.�. klo 1�, Senioritalo. 
Ari-Pekka Metso.
To 1�.�. klo 1�, Sara Wacklin 
-koti. Jyrki Vaaramo.
To 1�.�. klo 1�.�0, Kuntota-
lo. Anna-Mari Heikkinen.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiirit:
To 7. ja 1�.�. klo 1�.�0–�0, 
Pyhän Andreaan kirkko. Mu-
kana pappi.
To 7. ja 1�.�. klo 1�, Maikku-
lan kappeli. 
To 7. ja 1�.�. klo 1�.�0, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Ti 1�.�. klo 1�, Kastellin kirk-
ko. 
Ke 1�.�. klo 1�, Karjasillan 
kirkko, ryhmätyötila. Mies-
ten raamattupiiri. Yhteys-

henkilö Heikki Karppinen 
0�� ��� ���1.
To 1�.�. klo 1�, Kastellin kirk-
ko. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokat:
Pe �.�. klo 17.�0, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Pe �.�. klo 1�, Maikkulan 
kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat:
To 7.�. klo 1�, Kastellin kirk-
ko. 
Pe �.�. klo 1�.�0, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Pe �.�. klo 1�, Maikkulan 
kappeli. 
To 1�.�. klo 1�, Kaukovaini-
on kappeli. 
To 1�.�. klo 1�, Kastellin kirk-
ko. 

Tuiran seurakunta
Ilosanomapiiri to 7. ja 1�.�. 
klo 1�, Koskelan seurakun-
takoti. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 7.�. klo 1�, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Keijo Nis-
silä ja Antti Kiuru.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe �.�. klo 1�.�0, 
Tuiran kirkko. 
Raamattupiiri ti 1�.�. klo 1�, 
Niittyaron kerhohuone. 
Miestenpiiri ti 1�.�. klo 1�, 
Tuiran kirkko. Martti Vainik-
ka alustaa aiheesta Miksi Ju-
mala sallii?
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 10.�. 
klo 1�, Hintan seurakunta-
talo. Raamatun ja lähetyk-
sen iltapäivä. Ruut - pieni ih-
minen suuressa suunnitel-
massa. Puhe Liisa Kingma, 
vieraina Petri ja Anne Sih-
vonen Bangladeshista. Lap-
sille pyhäkoulu. Varhaisnuo-
rille oma ohjelma. Järj. myös 
Kansanlähetys, Kylväjä ja 
SLEY.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe �.�. klo 1�.�0, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Musiikki ja kulttuuri

Karjasillan seurakunta
Käykäämme nyt Jerusale-
miin -yhteislaulutilaisuus 
su 10.�. klo 1�, Kastellin kirk-
ko. 

”Vänrikki Stål, oletan.” J. L. 
Runeberg -matinea su 10.�. 
klo 1�, Karjasillan kirkko. 
Oi siunattu lepo, ihana ilo – 
Paastonajan säveliä su 17.�. 
klo 1�, Karjasillan kirkko. 
Bachin alttokantaatti ”Verg-
nugte Ruh, beliebte Seelen-
lust”, Händelin aarioita, neg-
rosspirituaaleja. Riikka Vuo-
rijärvi laulu, Katri Holma 
urut, Hannele Kerkelä sello. 
Vapaa pääsy, ohjelma � € Yh-
teisvastuulle.
Ristintielle lähtekääm-
me -yhteislaulutilaisuus su 
��.�. klo 1�, Karjasillan kirk-
ko. Paastonajan virsiä, muka-
na Juha Soranta ja Karjasil-
lan kirkkokuoro. Kolehti Yh-
teisvastuulle.

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

Diakonia
Diakoniatyön vapaaehtois-
väen koulutuspäivä nä-
kövammaistyöhön liitty-
en ma ��.�. klo 10–1�, Kes-
kustan seurakuntatalo, ala-
sali. Ilm. 1�.�. mennessä p. 
(0�) �1�1 ��0. Lisätietoja nä-
kövammaistyön diakonia-
työntekijä Paula Mustonen,  
p. 0�0 ��0 �17�.

Karjasillan seurakunta
Diakoniapiiri ma 11.�. klo 
1�, Kaukovainion kappeli. 
Ystävänkamari ti 1�.�. klo 
1�, Kaukovainion kappeli. 
Pastori Vesa Pöyhtäri vierai-
lee kerhossa.

Tuiran seurakunta
Juttutupa ti 1�.�. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
Madekosken diakoniapiiri 
to 7.�. klo 1�, Reino ja Sirk-
ka Petäjäkankaalla, Pysäkki-
polku 1�. 

Yhteinen seurakunta-
palvelu
KEHITYSVAMMAISET:
Varttuneiden porinapiiri ti 
1�.�. klo 1�.1�–1�.1�, Heinä-
torin seurakuntatalo. Eläk-
keellä olevien kehitysvam-
maisten juttutupa.
Kehitysvammaisten talvi-
leiri 1�.–1�.�., Rokuan leiri-
keskus. Ilmoittautumiset vii-

meistään ��.�. p. (0�) �1� 
1��0.

NäKöVAMMAISET:
Näkövammaisten lasten 
vanhempien keskusteluryh-
mä ti 1�.�. klo 1�–�0, Öber-
gin talo. Ryhmä kokoontuu 
yhtä aikaa lasten Oo mun 
kaa -kerhon kanssa. Lisätie-
dot Paula Mustonen, p. 0�0 
��0� 17�.
Näkövammaisten raamat-
tupiiri to 1�.�. klo 1�–1�.�0, 
Öbergin talo. 

PäIHDETYö:
Päihdetyön naistenryhmä 
pe �. ja 1�.�. klo 1�, Diako-
niakeskus, alakerta. 
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 11.�. klo 1�.�0, Diako-
niakeskus. 
Päihdetyön raamattupiiri ti 
1�.�. klo 1�, Diakoniakeskus, 
yläkerta. 

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

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Lähetyspiiri ke 1�.�. klo 1�, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Pertti Heikinheimo.

Karjasillan seurakunta
Lähetyspiiri ti 1�.�. klo 1�, 
Kaukovainion kappeli. Vie-
raana yhteisvastuukeräyk-
sen keräyspäällikkö Anna-
Maija Kurttila.

Tuiran seurakunta
Lähetyspiiri ma 11.�. klo 
1�.�0, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiirit:
Ma 11.�. klo 1�, Myllyojan 

seurakuntatalo, Ystävän ka-
mari. 
Ma 11.�. klo 1�.�0, Oulujo-
en pappila. 

YLIKIIMINgIN ALUE
Piispankamari pe �.�. klo 
11, Ylikiimingin vanha pap-
pila. Kirpputori ja kahvila lä-
hetyksen hyväksi.

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 10.�. klo 1�, 
Makasiininkadun kerhohuo-
ne. 
Päiväkerho ma 11.�. klo 1�, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Perhekerhot: Kohtaamis-
paikka lapsille ja vanhemmil-
le hartauden, kahvin, askar-
telun ja laulujen merkeissä.
Ke 1�.�. klo 10, Heinätorin 
seurakuntakoti. 

7.-14.2.2008

Ylikiimingin kirkossa järjestetään 
kauneimpien hengellisten laulujen toi-
vekonsertti ja yhteislaulutilaisuus tors-
taina 24.2. kello 13. 

Seurakuntalaisten etukäteen toivo-
mia hengellisiä lauluja kuullaan ylikii-
minkiläisten yksinlaulajien ja kirkko-
kuoron esittämänä. Osa lauluista lau-
letaan yhteislauluina. Kaikilta toivo-
jilta pyritään toteuttamaan vähintään 
yksi toive. 

Toivomuksia voi esittää 8.2. as-
ti Ylikiimingin alueen kanttorille Leo 
Rahkolle soittamalla tai tekstiviestil-
lä (puh. 040 7300 408) tai lähettämäl-
lä sähköpostia leo.rahkoevl.fi. Toi-
veen voi lähettää Rahkolle myös osoit-
teeseen Ylikiimingin seurakuntatalo, 
Harjutie 3, 91300 Ylikiiminki. 

Ensimmäinen kauneimpien hengel-
listen laulujen toivekonsertti pidettiin 
viime vuonna. Silloin paikalla oli run-
saasti väkeä.

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

Tuiran kirkko 
Myllytie �
Pyhän Tuomaan 
kirkko 
Mielikintie �
Pyhän Luukkaan 
kappeli 
Yliopistokatu 7
Pateniemen kirkko 
Taskisentie �
Oulujoen kirkko 
Pappilantie ��

Kirkot
Heikkilänkankaan 
seurakuntakoti
Kyytipojantie �
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren  
kaupunkileirikeskus
Hietasaarentie 1�
Hintan seurakuntatalo
Hintantie ��
Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 1�

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1
Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku �
Kaakkurin toimintakeskus 
Sarasuontie �
Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17
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 ��

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 1�
Vanha pappila 
Isokatu 17
Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu �
Siipi - lähetyksen puoti ja paja
Nokelantie ��
Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie
Vanha pappila
Ylikiiminki, Harjutie �
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie �

Toimipaikat
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enot oulussa 

Pertti Haipola haitaroi
Yhteisvastuun hyväksi

To 1�.�. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulut:
Su 10.�. klo 10, Kastellin kirk-
ko. Jumalanpalveluksen ai-
kana.
Su 10.�. klo 1�, Kaukovainion 
kappeli. Jumalanpalveluksen 
aikana.
Su 10.�. klo 1�, Maikkulan 
kappeli. Jumalanpalveluk-
sen aikana.
To 1�.�. klo 1�.�0–1�, Pyhän 
Andreaan kirkko. �–�-vuoti-
aille lapsille.
Perhekerhot: Kohtaamis-
paikka lapsille ja vanhemmil-
le hartauden, kahvin, askar-
telun ja laulujen merkeissä.
Ma 11.�. klo 10, Sarasuon 
päiväkoti. 
Ti 1�.�. klo �.�0–11, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Ke 1�.�. klo �–10.�0, Karja-
sillan kirkko. Huomio, valo-
kuvauksen vuoksi poikkeava 
alkamisaika. 
Ke 1�.�. klo �.�0–11, Kau-
kovainion kappeli. Tau-
lu. Valokuvaus klo 10.1�. 
Ke 1�.�. klo �.�0, Kastellin 
kirkko. 
Ke 1�.�. klo 10, Pyhän An-
dreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Musiikkileikkikoulu Trilli 
ma 11.�. klo 1�.�0 ja ti 1�.�. 
klo �, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. 
Pyhäkoulut:
Su 10.�. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.
Su 10.�. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 10.�. klo 1�, Pateniemen 
kirkko. Jumalanpalveluksen 
aikana.
Su 10.�. klo 1�, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Su 10.�. klo 1�, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.
Perhekerhot: Kohtaamis-
paikka lapsille ja vanhemmil-
le hartauden, kahvin, askar-
telun ja laulujen merkeissä.
Ti 1�.�. klo �.�0, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 1�.�. klo �.�0, Koskelan 
seurakuntakoti. 
Ke 1�.�. klo �.�0, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Ke 1�.�. klo �.�0, Toppilan 
monipalvelukeskus. 
Ke 1�.�. klo �.�0, Patenie-
men kirkko. 
Ke 1�.�. klo �.�0, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ke 1�.�. klo �.�0, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
To 1�.�. klo �.�0, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Perhekerhot: Kohtaamis-
paikka lapsille ja vanhemmil-
le hartauden, kahvin, askar-
telun ja laulujen merkeissä.
Ke 1�.�. klo �.�0, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ke 1�.�. klo �.�0, Hönttämä-
en seurakuntakoti. 
Ke 1�.�. klo �.�0, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Ke 1�.�. klo �.�0, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Ke 1�.�. klo �.�0, Heikkilän-
kankaan seurakuntakoti. 

Ke 1�.�. klo �.�0, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ke 1�.�. klo �.�0, Saarelan 
seurakuntakoti. 

YLIKIIMINgIN ALUE
Perhekerho to 1�.�. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntata-
lo. 

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhoista li-
sätietoa osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri. 
10-synttärit su 10.�. Tänä 
vuonna 10 vuotta täyttävien 
juhla. Ks. erillinen ilmoitus.

Nuoret
Yökahvila Nuorten paikka 
la �.�. klo �0–��, Erityisnuo-
risotyön toimitilat, Isokatu 
11. Päihteettömään yökahvi-
laan ovat tervetulleita yli 1�-
vuotiaat nuoret viettämään 
lauantai-iltaa muiden nuor-
ten ja illan ohjaajien kanssa. 
Tarjolla erilaisia pelejä, kah-
via kera korppujen sekä hy-
vää seuraa!
Nuortenilta Überöberg ke 
1�.�. klo 1�–�0, Öbergin ta-
lo. Yhdessäoloa ja -eloa itse 
asian äärellä. 

Hartauselämä

Karjasillan seurakunta
Nuorten draamaryhmä to 
7.�. klo 17.�0, Maikkulan 
kappeli. Kiinnostaako sinua 
näytteleminen ja draama? 
Lisätietoja Marilta 0�0 7�0 
�11�.
Kappeli Cafe pe �.�. klo 1�–
��, Kaukovainion kappeli. 
Talent-ilta. Osaatko laulaa, 
beatboxata, seisoa käsillä 
tai juoda cokista nopeam-
min kuin Cola-Olli. Tule mu-
kaan esittämään taitojasi tai 
vain katsomaan. Illan par-
haalle esiintyjälle pieni pal-
kinto. Ilta päättyy klo �1.�� 
alkavaan Hartauteen. 
gospelryhmä ma 11.�. klo 
1�–�0.�0, Pyhän Andreaan 
kirkko. Yhdessä soittamista 
ja laulamista. Harjoittelua 
tuleviin esiintymisiin. Lisä-
tietoja Atte Kääriäinen, 0�0 
�0�0 �1�.
gospeltanssiryhmä ma 11.�. 
klo 1�–1�, Kaukovainion kap-
peli. Haluatko liikkua gos-
pelmusiikin tahdissa, ope-
tella uutta ja saada samalla 
liikuntaa? Lisätietoa Riinalta 
p. 0�0 ���� 10�. Mukaan tar-
vitset juomapullon ja muka-
vat vaatteet.
Cafe Andreas -nuortenilta 
ti 1�.�. klo 1�–�0.�0, Pyhän 
Andreaan kirkko. Oleilua, 
pelailua ja hyvää seuraa.

Tuiran seurakunta
Wanhat to 7.�. klo 17.�0–1�, 
Koskelan seurakuntakoti
IX Isoskoulutus ke 1�.�. klo 
17, Koskelan seurakuntakoti. 
Aiheena ke 1�.�. tai �0.�. on 
Arvoja ja valintoja. 
Nuortenilta ke 1�.�. klo 
1�.�0, Koskelan seurakun-
takoti. Iloista yhdessäoloa, 
pientä purtavaa ja hiljenty-
mistä sopivassa paketissa. 

Nuoret aikuiset
K18-ilta to 7.�. klo 1�–�0.�0, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Vaihtoehtoinen tapa viettää 
iltaa hyvässä seurassa.
3 Kohtaamista Plus -ilta pe 
�.�. klo 1�.�0, Kastellin kirk-
ko. Puhuja- /artistivieraana 
Minna Rissanen. Lue lisää 
www.oulunseurakunnat.fi/
prime11�.aspx.
Opiskelijoiden yhteinen 
raamattupiiri ti 1�.�. klo 1�, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Crossroads-ilta pe 1�.�. klo 
1�, Tuiran kirkko. Puheita, 
rukousta, laulua ja yhdes-
säoloa. Kansainvälisen työn 
pastori Árpád Kovács pu-
huu aiheesta kirkon ja kristi-
tyn rooli nyky-yhteiskunnas-
sa, sosiaalinen ja ekologinen 
vastuu. Teejatkot.
Opiskelijoiden ja nuorten 
aikuisen leiri ��.–��.�., Ro-
kuan leirikeskus. Oulun ev.-
lut. seurakuntien oppilaitos-
palvelun, kirkollisten opis-
kelijajärjestöjen ja Sarastus-
kuoron yhteinen talvileiri. 
Hinta matkoineen �� €. Il-
moittautumiset viim. 11.�. 
www.oulunseurakunnat.fi/
tapahtumakalenteri (varalla 
Ari Savuojalle, puh. 0�0 ��� 
��1�). 

OPISKELIJAJäRJESTöT:
Körttiopiskelijoiden seu-
rat to 7.�. klo 1�, Marjaana 
ja Matti Tikanmäellä, Pelto-
lantie 1� as 1�, Peltola. 
Uusheräyksen ilta to 7.�. 
klo 1�, Koulukatu �1. Tuu-
la Räsänen, Elämänsuola. 
OPKOn opiskelijailta la �.�. 
klo 1�, Öbergin talo. Kylväjä-
nä Bangladeshissa, Petri Sih-
vonen.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 11.�. 
klo 1�.�0, Torikatu � A ��. 
Vesa Pöyhtäri, Kristittyjen 
yhteys – missä olet? 

Evankelisten opiskelijoiden 
opiskelijailta ke 1�.�. klo 
1�.�0, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Armonvälineiden hoita-
mina, Veijo Koivula.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Verenpaineen mittaus, 
ruokailu ja Hopealanka ma 
11.�., Heinätorin seurakun-
tatalo. Verenpaineen mit-
taus klo 11-1�. Ruokailu klo 
11.�0-1�.�0 hinta � e, sisäl-
tää kahvit. Hopealanka-ker-
ho klo 1�-1�. 
Tarinatupa ke 1�.�. 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
Seurakuntakerho ti 1�.�. 
klo 1�–1�.�0, Höyhtyän pal-
velutalon mummonkamma-
ri. Ohjelmallinen päivätuo-
kio talossa ja sen lähialueel-
la asuville eläkeläisille. Päivä-
kahvit. Diakonissa Asta Lei-
nonen.
Eläkeläisten kerhot: Yhdes-
säoloa ja juttelua hartau-
den, kahvin ja ohjelman lo-
massa.
Ma 11.�. klo 1�.�0, Maikku-
lan kappeli. 
To 1�.�. klo 1�–1�, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
To 1�.�., Kastellin kirkko.
To 1�.�. klo 1�.�0–1�, Karja-
sillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten seurat to 1�.�. 
klo 1�, Pateniemen kirkko. 
Puhujat pastori Harri Fager-
holm ja diakoni Riku-Matti 
Järvi. Pateniemen eläkeläis-
ten virikekuoro laulaa johta-

7.-14.2.2008

Oulussa hyvin tunnettu muusikko Pertti Haipola 
tempaisee Yhteisvastuukeräyksen hyväksi jo kym-
menennen kerran. 

Haipola kerää rahaa Yhteisvastuukeräykselle soit-
tamalla haitaria Oulun kauppahallissa lauantaina 
9.2. kello 10–13. 

Pertti Haipola toimii kauppahallissa elävänä ju-
keboksina. Kun tipauttaa lahjoituksen Yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi, Haipola soittaa toivotun kappa-
leen. Haipola soittaa kevyttä ja perinteistä viihde-
musiikkia.

Yhteisvastuu- 
tapahtumia
Käykäämme nyt Jerusalemiin 
-yhteislaulutilaisuus 
su 10.�. klo 1� Kastellin kirkolla.
Paastonajan virsiä ja lauluja. Ilkka Järviö ja Kastellin kirk-
kokuoro. Kolehti. 

Ystävänpäivän iltahetki kaikenikäisille 
to 1�.�. klo 1� Maikkulan kappelissa. Ohjelmassa ren-
toa yhdessäoloa, yhteislaulua, esityksiä, onnenpyörä ja 
myyjäiset. Mehu- ja kahvitarjoilu, jossa vapaaehtoinen 
maksu. 
Tapahtumassa esiintyvät Atem Aywel ja Olavi-pappi ki-
taroineen. Menossa mukana myös Riitta-kanttori ja te-
navakuoro, diakonissa Anu ja diakoniapiiri ja nuoriso-
nohjaaja Mari. Tule mukaan yksin tai yhdessä! Lasteno-
hjaajat Ritva, Kati ja Heidi. 

Kutsu 

Tuiran seurakunnan 4-vuotiaiden synttärit
su ��.�. klo 1� Pyhän Tuomaan kirkossa

Syntymäpäiväjuhlassa mukana Popsikkaat.
Mitä tai ketä he ovat, se selviää juhlassa.

Tarjolla syötävän hyvä synttärikakku ja mehua.
Tietysti kirkossa kerrotaan Taivaan Isästä.

Synttärisankarit saavat lahjan.

Ilmoittautuminen 11.�. mennessä
kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi

aila.valtavaara@evl.fi
tai tekstiviestinä 0�0 �7�710�

Keskiviikkoseurat 

1�.�. klo 1� Keskustan seurakuntatalolla. 

Agricola-illassa Agricolatutkija Juhani Holma kertoo sa-
noin ja kuvin kirjakielemme isän elämänvaiheista. 

Illan tuotto Suomen lähetysseuran kautta Angolan työl-
le. 
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janaan Andro Lehmus. Kah-
vitarjoilu. Ilmainen linja-au-
tokuljetus: klo 11.�� Tuiran 
kirkko, klo 11.�0 Kangasti-
en palvelukeskus, klo 11.�� 
Mäntykoti, klo 1�.00 Alppi-
lan pysäkki, klo 1�.0� Hiiden-
tien päätepysäkki, ajaa Järvi-
tietä, klo 1�.1� Koskelan pal-
velukeskus, Koskelan seu-
rakuntakodin pysäkki, klo 
1�.�� Rajakylän seurakunta-
koti, ajaa Kaijonharjun kaut-
ta Kaitoväylää, klo 1�.�� Kui-
vasjärvi, Karjakentän pysäk-
ki, klo 1�.�� Palokan palve-
lukeskus, Pateniemen kirk-
ko. Paluu klo 1�.

Oulujoen seurakunta
Martantupa ti 1�.�. klo 
1�.�0, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Porinapiiri ma 11.�. klo 11, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
11.�. klo 1�, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
1�.�. klo 1�, Hintan seura-
kuntatalo. 
Seurakuntakerhot:
Ma 11.�. klo 1�, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ma 11.�. klo 1�, Saarelakoti, 
Takalahdentie 11. 
To 1�.�. klo 10, Huonesuon 
seurakuntakoti.
To 1�.�. klo 1�, Sanginsuun 
seurakuntakerho Ollilassa, 
Laukkalantie �.
To 1�.�. klo 1�, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
To 1�.�. klo 1�, Metsolan Ho-
vi. 

YLIKIIMINgIN ALUE
Seurakuntakerho ti 1�.�. klo 
11–1�. 

Leirit ja retket
Mielenterveyskuntoutuji-
en leiri ��.–�7.�, Rokuan lei-
rikeskus. Ohjelmassa mm. 
ulkoilua, hiljentymistä, lau-
lua ja mukavaa yhdessäoloa. 
Hinta on �1 €. Leirinvetäjinä 
diakoniatyöntekijät Eija Rö-
ning ja Anna-Maija Sälkiö se-
kä Mielenvireydestä Aija Sy-
väkangas. Ilm. viim. pe �.�. 
Mielenvireyteen Aijalle, p. 
0�1 ��� ���1.
Hiihtoloma- ja laskettelu-
leiri 7.-luokkalaisille ��.�.–
�.�., Juuman leirikeskus. Hin-
ta �� € sis. matkat, majoituk-
set, ruuat, ohjelman (ei las-
kettelulippuja) ja vakuutuk-
sen Oulun ev.-lut. seura-
kuntien jäsenille. Lisätietoja 
matti.ketola@evl.fi, maire.
kuoppala@evl.fi. Ilm. viim. 
1�.�. www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri 
tai p. (0�) �1�1 ��0. 
Mielenterveyskuntoutujien 
perheleiri �.–�.�., Rokuan 
leirikeskus. Tervetuloa hiih-
tolomalla leirille! Hakemuk-
set leirille 1�.�. mennessä 
Hyvän mielen talon neuvon-
taan, Puusepänkatu �, �0100 
Oulu, p. 0�1 ��� �71�. Hake-
muksia saa Hyvän mielen ta-
lolta, Mielenvireyden toimis-
tolta sekä netistä www.hy-
vanmielentalo.fi. Seurakun-
nasta leirillä ovat diakonia-
työntekijät Saila Luukkonen, 
Anu Fedotoff ja Päivi Moila-
nen. Lisätietoja p. 0�0 �7� 

70��.

Tuiran seurakunta
Työttömien leiri 10.–1�.�., 
Rokuan leirikeskus. Tuiran 
seurakunnan jäsenille. Leirin 
hinta 17 €, sis. kuljetuksen, 
täysihoidon ja leirivakuutuk-
sen. Ilm. viim. ��.�. puh. (0�) 
�1�1 ��0. Lisätietoja diako-
ni Riku-Matti Järveltä, p. 0�0 
�7� 71�� tai diakonissa Raija 
Yrjölältä, p. 0�0 �7� 70��.
Hiihtolomaleiri 1.–�.�., 
Enontekiö. Tervehdys Sinä 
nuori, tule lasketteluleirille 
lappiin. Päivittäin käymme 
laskettelemassa, lautaile-
massa ja/tai hiihtämässä Le-
villä. Hinta 1� ikävuoteen as-
ti 1�0 €  ja 1�-v. ja vanhem-
malta �10 €. Hintaan sis. bus-
sikuljetus, ruuat ja majoitus 
sekä tapaturmavakuutus Ou-
lun ev.-lut. seurakuntien jä-
senille. Hissiliput eivät kuulu 
hintaan. Toimi nopeasti, tä-
mä leiri täyttyy pian. Lisätie-
toja ja ilm. Tuulikki Ståhlberg 
0�0 �7� 70�� tai Pekka Jark-
ko 0�0 �7� 70��.

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

Karjasillan seurakunta
Kirkkotekstiilipiiri ke 1�.�. 
klo 1�, Kaukovainion kap-
peli. 

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 1�.�. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Ohjaajana Terttu Hietala.

Muut menot
Raamatun heprean kurs-
si to 7.�. klo 17.��, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Kurssin 
jälkeen raamattutunti klo 
1�.�0–�1.
Koko perheen yhteisvas-
tuutapahtuma la �.�., Py-
hän Luukkaan kappeli. Tai-
ka-Petteri esiintyy. Muskari, 
Lauri-Kalle Kallunki. Ongin-
taa, makkaranpaistoa, keit-
tolounas � €, �–10-vuotiaat � 
€, alle �-vuotiaat ilmaiseksi. 
Tuotto yhteisvastuulle. 
Naisten ilta ma 11.�. klo 1�–
�0.�0, Öbergin talo. Yhdes-
säoloa, saunomista ja ilta-
hartaus. 
Alfa-kurssit:
Ti 1�.�. klo 1�–�0.�0, Karja-
sillan kirkon seurakuntasa-
lit. Tutki elämän tarkoitus-
ta kristinuskon peruskurs-
silla. 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 1�.�. klo 1�.�0, Huone-
suon seurakuntakoti. Sinun 
ei tarvitse ilmoittautua. Voit 
tulla mukaan millä tahansa 
kerralla.
Eläkepapit ja puolisot to 
1�.�. klo 1�, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Miesten kesken -keskuste-
lutilaisuus to 1�.�. klo 1�, 
Pyhän Andreaan kirkko. Rei-
no Helttunen alustaa aihees-
ta �000-luvun trendit. Kah-

vitarjoilu.
Ystävänpäivän iltahetki 
kaikenikäisille to 1�.�. klo 
1�, Maikkulan kappeli. 
Yhteisvastuutapahtuma su 
17.�., Koskelan seurakunta-
koti. Koko perheen tapah-
tuma. Aloitamme perhekir-
kolla jonka jälkeen luvassa 
nukketeatteriesitys ja poni-
ratsastusta lapsille pihalla. 
Pirtissä hernekeittolounas 
ja pannarikahvit. Arvontaa. 
Tuotto Yhteisvastuulle. 
Miesten lauantai 1�.�. klo 
�–1� Heinätorin seurakunta-
talo. Aiheena suomalaisen 
turvallisuus. Juonto lääkintö-
neuvos Lauri Nuutinen. Mu-
siikki kanttori Raimo Paaso. 
Lounas � €. Järj. Oulun tuo-
miokirkkoseurakunta, Karja-
sillan seurakunta ja Pohjois-
Pohjanmaan Sairaanhoito-
piiri. 

PARISUHDE:
Virtaa välillämme -suhde-
kurssi lapsiperheiden van-
hemmille su �0.�., Myllyojan 
seurakuntatalo. Parisuhde-
taitoja vahvistava kurssi ko-
koontuu kuutena sunnun-
tai-iltapäivänä. Lastenhoito 
on järjestetty paikan päällä. 
Lisätietoa www.oulunseu-
rakunnat.fi/virtaa. Ilm. 7.�. 
mennessä Heikki Kaikkonen, 
puh. 0�0 �0� �010.

Kansainvälisyys
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 10.�. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa.
Englanninkielinen vesper 
su 10.�. klo 1�, Öbergin ta-
lo.

Kastetut
Tuomiokirkko: Kiti Katariina 
Kelhä, Enni Loviisa Aspfors.
Karjasilta: Matias Gabriel 
Siuvatti, Severi Oula Anton 
Qvintus, Siiri Maija Matilda 
Orajärvi, Saini Hilma Lyydia 
Oja, Kasperi Simo Herman-
ni Maaninka, Ronja Helli He-
lena Lilleberg, Lotta Kaarina 
Sesilia Järvinen, Eetu Hugo 
Juhani Haapaniemi.
Tuira: Iida Johanna Säkki-
nen, Iina Anna Kristina Sa-
lo, Olivia Eve Anniina Päkki-

lä, Suvi Tuuli Pitkänen, Leon 
Eemil Sebastian Alariesto, 
Kasper Reino Kuusijärvi, Aa-
tu Valtteri Järvenpää, Anni 
Mariina Kellokumpu.
Oulujoki: Laura Liivia Souk-
kamäki, Lilja Saara Kaari-
na Peiramo, Ella Roosa Lyy-
dia Orre.

Vihityt
Tuomiokirkko: Johan Sebas-
tian Vakkuri ja Saila Katarii-
na Niemelä.
Tuira: Kimmo-Ville Kuller-
vo Pöykiö ja Helena Auroo-
ra Laak, Janne Tapani Vuon-
tisjärvi ja Miia Kristiina Maa-
rala.
Oulujoki: Teemu Anssi Tölli 
ja Marja Anneli Paso.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Katri Hellen 
Rinta-Kiikka s. Pastila, ��; 
Erkki Juhani Malinen, ��; 
Antti Erik Ristikari, �7.
Karjasilta: Tyyne Vappu 
Moilanen s. Juntunen, ��; 
Keijo Aarne Uolevi Kallio-
koski, ��.
Tuira: Pentti Kauppi, ��; Jor-
ma Juhani Puuperä, ��; Hil-
ja Ellen Mäkitalo s. Korpi, ��; 
Eino Mikael Isokoski, ��; Au-
ne Amalia Hourula s. Viero, 
�7; Elisa Katariina Hietamä-
ki s. Kuikka ��.
Oulujoki: Eine Heleena Jäm-
sä s. Kankaanpää, 7�.

Hiihtoloma-
leirit
Juuman leirikeskuksessa

��.�.–�.�.
7.-luokkalaisten laskette-
luleiri, hinta �� €, vetäjinä 
Maire ”Mono” Kuoppala ja 
Matti Ketola

�.–�.�.
�.–�.-luokkalaisten lasketteluleiri, hinta �� €, vetäjinä 
Pertti ”Purtsi” Putila ja Kaija Siniluoto
�.–�.�. 
�.-luokkalaisten leiri, hinta �0 €, vetäjinä Jouni Heikin-
heimo, Hanna Liuska ja Anssi Putila

Rokuan leirikeskuksessa
�.–�.�.
1.–�.-luokkalaisten leiri, hinta �0 € , vetäjinä Sari Meri-
läinen ja Sirpa Karjalainen
�.–7.�.
1.–�.-luokkalaisten leiri, hinta �0 € , vetäjinä Esa Rättyä, 
Anna-Leena Ylänne ja Sanna Komulainen.

Ilmoittautuminen 1�.�. mennessä osoitteessa: 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri tai 
p. (0�) �1�1 ��0

Kouluun lähtevien lasten vanhempainryhmä

Ke 1�.0�. klo 1�.�0 Öbergin talossa 
Ryhmän nimi on vielä hakusassa, joten tervetuloa ide-
oimaan yhdessä lisää. 
Lisätietoja eskarilaisen äidiltä Kertulta, puh 0�0 70� 
���7 tai kerttujohanna@suomi��.fi.

Kokoamme suurta avustajajoukkoa ideoimaan, val-
mistelemaan ja toteuttamaan kevään tuomasmes-
suja.

kokoontuminen ystävänpäivänä 14.2. klo 18 
Öbergin talon puupuolen vintillä. 

Tuomasmessu on ehtoollisjumalanpalvelus, jonka 
toteutuksessa keskeisiä asioita ovat musiikki ja ru-
kous. 
Tapahtuma vaatii monenlaisia valmisteluja, mm. 
musiikin valintaa ja laulujen harjoittelua, liturgin, 
puhujan, juontajan, esirukouksien lukijoiden sopi-
mista, rukousalttareiden suunnittelua ja toteutus-
ta sekä muita messun toimivuuden kannalta tärkei-
tä tehtäviä, kuten kalustamista, teejatkojen toteut-
tamista ja äänentoiston rakentamista.
Tuomasmessu on mielekäs tapa tutustua uusiin ih-
misiin ja toimia vapaaehtoisena vastuunkantajana 
seurakuntayhteydessä. 

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi osoitteessa:
www.oulunseurakunnat.fi/lahetysjuhlailmo

tai talkootoimistoon p. 044-3161435

Tule tekemään tuomasmessua

Tervetuloa kaikki tänä vuonna 10 vuotta täyttävät 
juhlimaan sunnuntaina 10.2. täyttä kymppiä: 

klo 12 
Kaukovainion kappelille

Pyhän Tuomaan kirkkoon 
Hinta seurakuntakodille

klo 16 
Oulun tuomiokirkkoon

Juhlat alkavat kaikenikäisten 
perhekirkoilla ja jatkuvat juh-
lavalla ohjelmalla täytekak-
kuineen seurakuntasalin puo-
lella.

Tervetuloa koko perheen, 
kummien ja isovanhempien 
voimin!

Onnea 10-vuotias!
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Kirkkoherranvirasto
Luovontie ��,
 �0��0 Hailuoto
0� �100 ���, 
hailuodon.seurakunta@
evl.fi.
Avoinna ma klo �.�0–1� ja 
ke klo 1�–1�.�0. 

Kirkkoherra Matti Keski-
nen 0�0 7��0 �71.

Diankoniatyöntekijä 
Marja Rantasuomela 
0�0 7��0 ��� 
(Hailuodossa ti-to).

Hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi Lumijoki http://lumijoki.seurakunta.net

Kirkkokuoro ke 1�.�. 
klo 1�.�0 srk-talolla.
Partio: Ketut ja Punatulkut 
entiseen aikaan tiistaisin srk-
talolla. Etsitään uutta lau-
manjohtajaa tai -johtajia su-
denpennuille, soita virastoon 
p. ��7 17�. Sudenpentujen 
toiminta loppuu kesken kau-
den, jollei löydetä uutta ve-
täjää Tellen tilalle. 
Kokkikerho II to 7.�. klo 1� 
kerhohuoneella.
Alatemmeksen hartaus: 
to 7.�. klo 1�.
Varhaisnuortenilta pe �.�. 
klo 1� Korsuhovin kerhohuo-
neella.
Nuortenilta pe �.�. klo �0 
Korsuhovin kerhohuoneella.
Rauhanyhdistys: Pe �.� klo 
1� raamattuluokka H Vanha-
lalla. La �.� klo 1� toimintail-
ta ry:llä. Su 10.� klo 17 seurat 
ry:llä Kyösti Karjula. Päivä-
kerho ry:llä klo 17.�0–1� I ti 
1�.� II ke 1�.� III to 1�.�.
Yhteisvastuulounas: pe �.�. 
klo 11–1� srk-talolla. Tarjolla 

kinkkukiusausta, tuoremar-
jakiisseliä ja kotipullakahvit. 
Hinta aikuiselta � € ja lap-
selta � €. Lisäksi arvontaa ja 
myyjäiset yhteisvastuun hy-
väksi. Myymme ruokaa myös 
kotipakettiin. Otamme myös 
mielellämme lahjoituksia 
vastaan. Tervetuloa!
Kuollut: Anna Esteri Kerola 
s Anteroinen, �0.
Kastettu: Kasperi Kristian 
Räihä.

Kirkkovaltuusto ma 11.�. 
klo 1� srk-talossa. Kirkollis-
kokousvaalit.
Sisaruskerho to 7.�. klo 10 
kerhohuoneella. 
To 1�.�. ei ole perhekerhoa.
Raamattupiiri to 1�.�. klo 
1� srk-talolla. Joh.kirje �.
Päiväkerho �-vuotiaille 
ma 11.�. klo 10 kerhohuo-
neella.
Päiväkerho �-vuotiaille 
ti 1�.�. klo 10.
Päiväkerho �-vuotiaille 
ti 1�.�. klo 1�.�0.
Päiväkerho �-vuotiaille 
ke 1�.�. klo 10.
Siioninvirsiseurat pappi-
lassa ma 11.�. klo 1�. Seu-
rojen jälkeen Herättäjäyh-
distyksen paikallisosaston 
vuosikokous.
Ripari-ilta ti 1�.�. klo 1� 
srk-talolla.
Hartaushetki ke 1�.�. klo 
1� Lumilyhdyssä.
Keskipäiväkerho: ke 1�.�. 
klo 1� srk-talolla, 
Mark.�:17–��.

YSTäVäNPäIVäN JUHLA
Saarenkartanossa torstaina 1�.�. kello 1�.
Ohjelmaa esittävät esikoululaiset, Heikki Rasi ja mieskööri 
Sirkeät Sirkuttajat.
Tervetuloa Ystävät läheltä ja kaukaa. Kahvitarjoilu.

Kirkkovaltuusto ma 11.�. 
klo 1� srk-salissa.
Eläkeliitto ti 1�.�. klo 11 
srk-salissa.
Päiväkerho ke 1�.�. klo �.�0.
Perhekerho to 1�.�. klo �.�0 
kirkolla.
Rauhanyhdistys: seurat su 
17.�. klo 1� Katri ja Tuomo 
Ronkaisella, Isonkyläntie ��. 
Samuli Riekki.

TOIVON TORSTAI

Kirkon Ulkomaanavun jär-
jestämä kansainvälisyys-
kasvatuksen ja kansainvä-
lisen diakonian koulutus-
päivä torstaina 1�.�. srk-
talolla. 
Ilmainen koulutuspäivä on 
tarkoitettu kaikille asiasta 
kiinnostuneille! Kysy Mar-
jolta puh 0�� ���1�7�, 
vieläkö mahtuisi mukaan.

Juttutuvassa käydään kaukaakin
Karjasillan seurakunnan diakoniatyöntekijä Mer-
vi Keskinen on vetänyt juttutupatoimintaa kym-
menisen vuotta, sen alkuajoista lähtien. Kastellin 
kirkolla kokoontuva Juttutupa on vertaistukiryh-
mä, jossa keskustellaan syvällisesti ajankohtaisista 
asioista sekä vaihtuvien teemojen aiheista. 

Juttutupalaiset ovat tunteneet pitkään, joten 
ryhmässä on helppo puhua. Tapaamisia on kahden 
– kolmen viikon välein ja keskustelua riittää parin 
tunnin ajan. Ryhmässä saa jakaa asioitaan omal-
la haluamallaan tavalla. Kokoontuminen päättyy  
aina yhteiseen hartauteen.

Juttutuvassa käydään yli seurakuntarajojen, 
kaukaisimmat Kastellin Juttutuvalla kävijät saa-
puvat Kiimingistä asti. Myös Tuiran seurakunnas-
sa järjestetään Juttutupatoimintaa. Vetäjänä toi-
mii Tuiran seurakunnan diakoniatyöntekijä An-
ne-Mari Kyllönen.

maarit itkoNeN

anna-liisa määttä 
”Minulla on paljon vapaa-aikaa ja olen 
käynyt täällä Juttutuvalla jo 6 vuotta. 
Olen viihtynyt hyvin, minusta on mu-
kavaa viettää aikaa yhdessä muiden tu-
palaisten kanssa. On myös hienoa, et-
tä täällä saa jakaa mielipiteitä ja asioita. 
Aion käydä Juttutuvalla myös jatkossa-
kin sekä osallistua retkille sekä kesälei-
reille. Kaikki yksinäiset keillä on päiväl-
lä aikaa, tervetuloa mukaan!”

teuvo Nevala
”Olen eläkkeellä, joten minulla on pal-
jon joutoaikaa ja yksi hyvä tapa kulut-
taa sitä on käydä täällä Juttutuvalla kes-
kustelemassa mielenkiintoisista aiheis-
ta. Olen ollut mukana toiminnassa alus-
ta asti eli jo kymmenen vuotta. Tänne 
on aina mukava tulla, koska täällä on 
tutut ihmiset ja aion käydä täällä myös 
jatkossakin. Tähän porukkaan kannat-
taa osallistua!”

Väinö karjalainen 
”Myös minä olen käynyt täällä alusta 
asti eli kymmenisen vuotta. Käyn tääl-
lä hyvän ystäväpiirin sekä keskustelun 
vuoksi. On mukavaa, että tapaa uusia 
ihmisiä ja saa uusia ajatuksia muilta kä-
vijöiltä. Saan samalla mukavan kuntoi-
lulenkin, kun sauvakävelen kotoani tän-
ne Kastelliin. Jos haluaa uusia ystäviä ja 
mielenkiintoisia jutun aiheita, kannat-
taa liittyä mukaan. Myös nuorempiakin 
keskustelijoita saisi käydä.”

raili mälkki
”Huomasin Rauhan Tervehdyksestä il-
moituksen, että tällainen ryhmä ko-
koontuu säännöllisesti ja keskustelee 
mielenkiintoisista aiheista, kuten tä-
nään unelmista. Tämä on minulle nyt 
ensimmäinen kerta, kun tulin tänne. 
Vastaanotto oli lämmin ja hyvältä vai-
kuttaa. Uskon, että saamme hyvät kes-
kustelut aikaiseksi mielenkiintoisista ai-
heista.” 

Kastellin juttutupalaisia viehättää ilmapiiri

Varttuneiden porinapiiri tiistaina 1�.�. klo 
1�.1�–1�.1�, Heinätorin seurakuntatalossa. 
Eläkkeellä olevien kehitysvammaisten jut-
tutupa.

Juttutupa maanantaina 1�.�. klo 1�–1�.�0 
Kastellin kirkon pappilan kamari

Juttutupa ti 1�.�. klo 11, Koskelan seura-
kuntakodissa. 

Ystävyysseura kerran kuukaudessa ti klo 1� 
Pulkkilassa vanhustentalossa.

Tupoksen Olohuone parittomilla viikoilla ti 
klo 1�–1� Vanamon yläkerrassa.

Juttukahvila to ��.�. klo1� Haukiputaalla 
Martinniemen seurakuntakodissa. 

Aamukahvila torstaina �1.�. klo 10 Hailuo-
dossa Luukulla.

J aan i  F ö h r

Mervi Keskinen on vetänyt Kastellin juttutupaa kymmenisen vuotta.

Vastaantulija
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Haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

Sanan ja rukouksen ilta su 
10.�. klo 1� kirkossa, Ulla 
Nyyssönen, Juha Sarkkinen, 
aiheena rukous. 
äitiryhmä Psyko-sosiodraa-
ma -menetelmällä toimi-
va äideille suunnattu ryh-
mä aloittaa ma 11.�. Wirk-
kulassa (srk-keskuksen yhte-
ydessä). Ryhmä kokoontuu 
ma klo �.�0–11 yhteensä 11 
kertaa. Ryhmään mahtuu � 
naista. Ryhmä ja lastenhoi-
to ovat maksuttomia. Info-
tilaisuus to 7.�. klo 1� Wirk-
kulassa. Ohjaaja Teija Veik-
kola. Tiedustelut ja ilm. Hau-
kiputaan Kumppanuusyhdis-
tyksen toiminnanohjaaja Ka-
ti Niskala p. 0�� ���� ���.
Pääsiäisperinteestä keskus-
tellaan ja askarrellaan Tiis-
taiseuran kanssa ti 11.�. klo 
1� Vakkurilan nuorisotilassa.
Lähetyspiiri ti 1�.�. klo 1� 
srk-keskuksen pienryhmäti-
lassa.
Vanhusten ystävänpäivä-

juhla to 1�.�. srk-keskukses-
sa. Merihenkinen juhla alkaa 
klo 11.�0 ruokailulla (hinta � 
e) ja päättyy päiväkahviin n. 
klo 1�. Ilm. ruokailun ja kyy-
din järjestämistä varten pe 
�.�. mennessä kerhoissa tai 
p. ��7� ��� pe klo �–11.
Nuorten toimintaa: eloku-
vailta to 7.�. klo 1� Kellon 
srk-kodissa, pe �.�. klo 1� 
Martinniemen srk-kodissa ja 
ma 11.�. klo 1� Wirkkulassa.
Perhekerhot: perjantain ker-
hoja ei ole �.�. Martinnie-
men srk-kodissa ja Jokelan 
vanhalla koululla.
Kehitysvammaisten tuki 
ry:n äitipiiri ma 11.�. klo 1� 
Kellon srk-kodissa.
Hoida minut eheäksi -ilta 
su 17.�. klo 17 Martinniemen 
srk-kodilla. Runoja, musiikkia 
ja luontokuvia. Kahvit Yh-
teisvastuukeräyksen hyväksi.
Varhaisnuorten rovasti-
kunnallinen toimintapäi-
vä la 1�.�. Kiimingissä. Toi-

mintapäivässä on n. �� eri-
laista toimintapistettä kä-
dentaidoista sählyyn ja visai-
lusta sirkuskouluun. Ruokai-
lut on järjestetty. Lähtö Kel-
lon srk-kodilta klo �.�0 ja kir-
konkylältä kirkon parkkipai-
kalta n. klo �.�0, paluu n. klo 
1�. Ilm. viim. 1�.�. Pekka Rin-
tamäelle p. 0�0 ���� ��0 tai 
Ulla Nyyssöselle p. 0�00 7�� 
�0�. Kerrothan ilmoittautu-
essasi allergiat yms. huomi-
oitavat!
Rauhanyhdistys: 
Haukipudas: raamattuluok-
ka pe �.1. klo 1�.�0 ry:llä 
(nyyttärit), seurat la �.�. klo 
1� ry:llä alkaen klo 17 ilta-
palalla, pyhäkoulu su 10.�. 
klo 1�, läntinen Tuomas Hol-
malla, itäinen Onni Jämsäl-
lä, pohjoinen Sami Mylly-
mäellä, seurat su 10.�. klo 
17 ry:llä, Ilkka Alakärppä, Si-
mo Saarikoski, lauluseurat 
ke 1�.�. klo 1�.�0 Pauli Joke-
lalla, Kääriäntie �. Jokikylä: 

päiväkerho to 7.�. klo 17.�0-
1� Jokikylän koululla, raa-
mattuluokka isoille ja pienil-
le pe �.�. klo 17 Sirpa ja Jar-
no Vänttilällä, ompeluseu-
rat pe �.�. klo 1�.�0 Johan-
na ja Hannu Koivistolla sekä 
Aino ja Olavi Vänttilällä, seu-
rakuntapäivät su 10.�. klo 1� 
srk-keskuksessa, alustus Mik-
ko Kälkäjä, Kello: ompelu-
seurat pe �.�. klo 1�.�0 ry:
llä, tutustumisilta su 10.�. 
klo 1� ry:llä.
Kastettu: Otso Henrik Juha-
ni Päkkilä, Sami Henrik Iso-
hätälä, Niilo Kalle Johannes 
Näyhä, Toivo Eevert Turtia, 
Lumi Hilma Loviisa Parviai-
nen, Elias Peter Saarela. 
Avioliittoon kuulutettu: 
Jukka-Pekka Tapani Viinikka 
ja Maria Elisabet Pietilä, Juk-
ka Tapio Sortti ja Heli Inkeri 
Nissinaho.
Kuolleet: Jorma Ilmari Ervas-
ti 7�; Pentti Lauri Vehkape-
rä, 71.

Naisten piiri to 7.�. klo 1�.�0 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Miesten piiri to 7.�. klo 
1�.�0 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Ry:n seurat su 10.�. klo 1� 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
Aamurukous ke klo � 
kirkossa. 
Perhekerhot normaalisti.
Varhaisnuorten kuorot Kir-
konkylän srk-kodissa to klo 
1�.1�–17.1� ja pe Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa klo 1�–
1�. 
Mukulakuoro to klo 17.�0 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ke 1�.�. klo 1� Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Seura-
kuntapiiri to 1�.� klo 1� Kir-
konkylän srk-kodissa. Lau-
lamme toivevirsiä.
Kirkkokuoro ke 1�.�. klo 1� 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varttuneet to 1�.�. klo 1�.�0 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Terveyskeskussairaalan päi-

nen) ja saunaa varten varus-
tus. Ilmottautumiset keijo.
kaikkonen@mail.suomi.net, 
0�00 �77 ���.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta ke klo 10, 
Nordea-talon alakerrassa. 
Tänä vuonna 70 ja 75 vuot-
ta täyttävien syntymäpäi-
väjuhla �.�. Lähetämme kai-
kille henkilökohtaisen kut-
sun. Jos haluatte merkkipäi-
vänänne seurakunnan työn-
tekijän kotikäyntiä, ottakaa 
yhteyttä kirkkoherranviras-
toon tai seurakunnan työn-

tekijöihin.
Kevätkauden sururyhmä al-
kaa �.�. klo 1�–1�.�0 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Ryhmän seuraavat kokoon-
tumiskerrat 1�.�., ��.�., �.�. 
ja 1�.�. Tied. ja ilmoitt. Timo 
Riihimäki, 0�0 77�0 �0� tai 
Sirkku Määttä, 0�0 77�0 ���.
Kirpputori Ilonpisara 
avoinna ti ja to klo 1�–17, 
la klo 10–1�. 
Varhaisnuorten kerhot 
normaalisti.
Nuoret: Nuortenilta to 7.�. 
klo 1�–�0 VP. Yöpappila pe 
�.�. klo �0–�� VP. Tyttöjen 
ilta ke 1�.�. klo 1� VP. Nuor-
ten peli-ilta ke klo 1�.�0–
1� Kempelehallilla. Nuoriso-
työn päivystys pe klo 1�–1� 
Zeppelinissä. 
Rippikoululaiset: YK 3 Nuor-
ten ilta to 7.�. klo 1�–�0 Van-
hassa pappilassa. 
Perhelentopallo la klo �–11 
Kirkonkylän koululla.
Kempeleen ry: Kotiseurat to 
7.� klo 1�, Länsipuolella: Ou-

vähartaus to 1�.�. klo 1�.
Ilta ystävälle ystävänpäivä-
nä to 1�.�. klo 1� Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Ohjel-
massa Mäntyahon orkeste-
ri, runoesityksiä, myyjäiset ja 
kahvitarjoilu. Tuotto yhteis-
vastuulle.
Työikäisten miesten liikun-
ta- ja saunailta la 1�.�. klo 
1� Pyrinnön majalla, Pyrin-
nöntie. Luvassa liikuntaa, 
saunomista, kahvit, makka-
ranpaistoa sekä keskuste-
lua. Mukana Viktor Klimen-
ko. Sähly- tai kuntosalivarus-
teet mukaan (vapaaehtoi-

ti ja Ilkka Limmalla, Pappi-
lanniitty 10, Itäpuolella: Pirjo 
ja Sauli Koskelolla, Mesikäm-
mentie 17. Raamattuluokka 
pe �.�. klo 1� yhteinen ry:llä. 
Ry:n kirkkopyhä su 10.�. klo 
10 PKK. Seurat su 10.�. klo 1� 
Kokkokankaan srk-keskus.
Murron ry: Lauluseurat pe 
�.�. klo 1�, Maritiina ja Kari 
Aholalla, Rajakorventie �0�. 
Seurat su 10.�. klo 1� Kokko-

Olemme yhdessä perheker-
hon kanssa. Kuljetuspyynnöt 
0�0 ���� ��7.
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 1�.� klo 1�–1�.�0 Alaky-
län nuorisoseuralla. Kuljetus-
pyynnöt p. 0�00 77� 1��.
Ystäväpiiri to 1�.� klo 1� 
Huttukylän nuorisoseuralla
Toivon torstai, Kirkon Ul-
komaanavun koulutuspäi-
vä to 1�.�. Lumijoella klo 10–
1�.�0. Kiinnostuneet, yhteys 
Ulla Junttilaan 7.�. kuluessa 
0�0 �7����7. 
Perhekerhot ja -kahvilat 
Kirkkopirtillä perhekerho ti klo 
�.�0–11.�0 ja perhekahvi-
la to klo 1�–1�.�0. Jäälin seu-
rakuntakodilla perhekerho to 
klo �.�0–11.�0 ja perhekah-
vila ti klo 1�–1�.�0. Ti 1�.�. 
eläkeläisten ja perheiden yh-
teinen kerho Kirkkopirtillä 
ja to 1�.�. Jäälissä. Askarte-
lua yms. ystävänpäivän mer-
keissä. 
Perhekerho ensimmäis-
tä lasta odottaville äideil-

le klo 1�–1� to 7.�. Montinsa-
lilla ja 1�.�. Jäälin seurakun-
takodilla. Lisätietoja perhe-
työntekijä Saija Kivelä p. 0�0 
��0� �7�.
Parisuhdetyö Pizzaa ja pari-
suhdetta -ilta �.�. klo 1�.�0 
Jäälin seurakuntakodilla. Ai-
heena Arjestako iloa? Sai-
la Kukkohovi-Jämsä ja Mikko 
Jämsä. Lastenhoito päiväker-
hotiloissa. Ilmoittautumiset 
Saija Kivelä p. 0�0 ��0� �7�.
Virtaa Välillämme -kurssi 
alk. su �0.�. klo 1�–1� Jäälin 
seurakuntakodilla. Lasten-
hoito päiväkerhotiloissa. Ilm. 
viim. ��.�. Saija Kivelä p. 0�0 
��0� �7�. Max. � paria.
Nuorisotyö:
Rippikoulu kotiseurakun-
nan ulkopuolella; kotiseu-
rakuntaan tutustumisilta ti 
1�.�. klo 1�–�0 kirkonkylän 
seurakuntakeskuksessa.
Rovastikunnallinen varhais-
nuorten toimintapäivä la 
1�.�., ohjelma jaettu koulu-
jen kautta. Ilm. viim. �0.�. 

Hartaus ke 1�.� klo 1� Koti-
rinne.
Raamattuluennot pappilas-
sa 1�.�., ��.�., ��.�. klo 1�. 
Pauli Niemelä.
Poikakuoro to 7.�. klo 17–1� 
srk-keskuksessa. Ulla ja Jark-
ko Metsänheimo. Ilmoittau-
tumiset Ullalle 0�0 ��01���.
Kirkkokuoro to 7.�. klo 
1�.�0 srk-keskuksessa.
Projektikuoro ke �.� klo 
1�.�0, �–� harjoitusta sekä 
�–� esiintymistä pääsiäisai-
kana. Tied. jarkko.metsan-
heimo@evl.fi.
Kiimingin juhlavuoden kon-
sertti to 1�.�. klo 1� Kiimin-
gin seurakuntakeskukses-
sa; Eeva Kuivamäki ja Satu 
Kreivi-Palosaari, Kiiminkijo-
en opiston lausuntaryhmä 
sekä Kiiminkiläisiä laulajia ja 
soittajia.
Diakoniapiiri ma 11.�. klo 
1�.�0 Jäälin seurakuntakodilla.
Seurakunnan eläkeläispiiri 
ti 1�.� klo �.�0–11.�0 Kirkko-
pirtillä. Huom aika ja paikka. 

YSTäVäNPäIVäN MESSU HAUKIPUTAALLA

Haukiputaan kirkossa vietetään torstaina 1�.�. kello 1�.�0 
messua, johon kutsutaan erityisesti viime vuonna vihitty-
jä seurakuntalaisia. Tilaisuus on avoin kaikille. 
Messun toimittaa Maria Vähäkangas, saarnaa Juha Sark-
kinen, kanttorina Hannu Niemelä. Messussa avustaa kirk-
kokuoro Haukiputaan Laulu, jota johtaa Hannu Niemelä. 
Messun jälkeen on tarjolla iltapala seurakuntakeskukses-
sa. Lastenhoito on järjestetty. Ilmoittautumiset ja lisätie-
toja Maria Vähäkankaalle (lastenhoito) p. 0�0 ���� ���, 
maria.vahakangas@evl.fi tai Juha Sarkkiselle p. 0�� 1��� 
�7�,juha.sarkkinen@evl.fi.

Messua ja kahvittele 
 

Gospelmessu ja yökahvila muodostavat 
kokonaisuuden, jossa henki, sielu ja ruumis saavat 
ravintoainetta arkielämän kiemuroihin. Perjantai-
illan vietto alkaa kello 18 päättyen kello 22. Seuraava 
gospelmessu-yökahvila järjestetään 15.2. kirkonmäellä.

Gospelmessu-yökahviloita järjestetään sekä 
kirkossa ja seurakuntakeskuksessa että Jäälin 
seurakuntakodilla. Gospelmessu on avoin kaikille. 
Yökahvilaan pääsevät rippikoulussa olevat ja sitä 
vanhemmat. Yökahvilassa voi jutustella, kuunnella 
musiikkia, pelata pelejä ja värkätä käsin pikku juttuja. 

SUKKAKILPAILU 
LäHETYSTYöN HYVäKSI
 
Millainen on nykyajalle tyypillinen lähe-
tyssukka? Osallistu kilpailuun kuto-
malla villasukkapari ja toimittamal-
la sukat 1.�. mennessä lähetys-
sihteerille, 0�0 77�7 70�. Seura-
kunnan edustussukkaa ääneste-
tään kirkossa �. ja 1�.�. 

Oulun lähetysjuhlilla 1�.–1�.�. äänestetään vuoden 
�00� lähetyssukka. Juhlilla äänestykseen osallistuneet 
sukat huutokaupataan lähetystyön hyväksi. Palkintoja 
sekä voittajasukan kutojalle että äänestäjille.

p. 0�0 7��1 �0�.
Avoimet ovet Alakylän nuo-
risoseuralla ti klo 17–�0.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
10.�. klo 17 Ry:llä. Raamattu-
luokka pe �.�. klo 1� Ry:llä. 
Lauluseurat.
Kirkkovaltuuston kokous 
ma 11.�. klo 1� seurakunta-
keskuksessa.
Hiljaisuuden viikonloppu 
1�.–1�.�. Suvelassa. Tied. Ul-
la Junttila p. 0�0 �7� ����7.
Kastettu: Veeti Elias Huru, 
Maiju Anna Jemina Alamik-
kelä, Julia Ellen Anneli Mah-
lakaarto.

kankaan srk-keskus.
Kastetut: Veeti Petteri Ris-
to, Sofianna Lilja Ohukainen, 
Enni Aino Elina Matkasel-
kä, Armas Aatos Finning, Hu-
go Hermanni Polojärvi, Kiia 
Kaarina Suorsa.
Vihitty: Juha-Matti Mikael 
Suorsa ja Katja Kaarina Käl-
käinen.
Kuollut: Hilma Eliisa Pihka-
koski s. Seppälä, ��.
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Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Liminka www.liminganseurakunta.fi

Ystävärengas ma 11.�. klo 
1� srk-talolla. Kiinnostaako 
ystävätoiminta vai haluatko 
käydä laulamassa vuodeosas-
tolla ja vanhainkodissa ryh-
män kanssa, tai juoda kahvit 
mukavassa seurassa keskus-
tellen arkipäivän asioista.
Lähetysvintin nuoret ti 
1�.�. klo 17–1�.�0 lähetys-
vintillä.
Seurakuntakerho ke 1�.�. 
klo 1� eläkeläisille seurakun-
tatalolla. Ajatuksia saame-
laisuudesta, Heikki Guttorm. 
Hartaus Aino Pieskä.
Lähimmäispalvelun tuki-
henkilöilta 1�.�. klo 1� dia-
koniatoimistossa, lisätie-
toja Sinikka Ilmonen 0�� 
7��1���.

Pyhäkoulun opettajien ko-
kous 1�.�. klo 1� Koti-Pieti-
lässä.
Kuorot: Tähdet to 1�.�. 
klo 1� srk-talolla.
Nuorten palveluryhmä to 
1�.�. klo 1�.1�–17. Kokoon-
nutaan diakoniatoimistoon 
ennen lähtöä Alatemmeksen 
vanhainkotiin.
Cross stitch – kristillinen il-
lanvietto kaikenikäisille 
1�.�. klo 1� Vanamossa, Tu-
poksessa. Luvassa eksoottis-
ta menoa. Ks. www.limin-
ganseurakunta.fi.
Virtaa välillämme -suhde-
kurssi kaikenikäisille pareil-
le 1�.�.–�7.�. (kuusi kertaa ) 
Kempeleen Kokkokankaalla. 
Torstaisin klo 1�–�1 ja kaksi 
sunnuntaita klo 1�.�0–1�.�0. 
Otetaan viisi paria. Hinta �0 
e / pari. Ilm. viim. ��.�. Sinik-
ka Ilmonen 0�� 7��1���  tai 
Soile Pakkanen p. 0�0 77�0 
��7. Teemoista vastaavat va-
paaehtoiset ohjaajaparit.

Diakonissojen ajanvarauk-
set: Tupos, Maisa Hautamä-
ki 0�� 7��1 ��7 ma ja to klo 
�–10 ja kirkonkylä, Sinikka Il-
monen 0�� 7��1 ��� ke ja pe 
klo �–10.
Nuorisotyö: Nuortenil-
ta to 7.�. klo 1�–�0 Tupok-
sen Vanamossa. Oulujo-
ki tulvii -gospeltapahtuma 
la 1�.�. Muhoksella. Hinta � 
e. Ilmoittautumiset Marialle 
viim. �.�. 0�� 7��1 ���.
Rippikoulutyö: Talvi A -ryh-
mä ke 1�.�. klo 1�–�0 viikko-
opetus srk-talolla. Kesäryh-
mät 1 ja � rippikouluralli to 
1�.�. klo 1�–�0 srk-talolla.
Perhekerhot: Ti 1�.�. klo 
�.�0–11 Kotikololla. Ke 1�.�. 
klo �.�0–11 Vanamossa.
Partio: To 7.�. Laumanjoh-
tajien johtajahuoltoilta. Tar-
kemmat tiedot Anskulta. Pe 
�.�. Make päivystää partio-
toimistossa klo 1�–1�. Ruok-
tun suunnittelukokous �. Ko-
tikololla alkaen klo 1�. Lip-

Virsilaulutuokio ma 11.�. 
klo 1� Päiväkeskuksessa, Os-
si Kajava.
Kirkkovaltuuston kokous 
ma 11.�. klo 1� srk-talossa.
Kylmälänkylän seurakunta-
piiri ti 1�.�. klo �.�� kappe-
lissa, Pekkala.
Hartaudet:
Ti 1�.�. klo 1� Muhoksen pal-
velukodissa, Pekkala.
Ti 1�.�. klo 1�.�0 palvelu-
asunnoilla, Heikkinen.

Ti 1�.�. klo 1� ryhmäkodissa, 
Heikkinen.
Ke 1�.�. klo 1� Toivola-kodis-
sa, Pekkala.
To 1�.�. klo 1� Vire kodissa, 
Pekkala.
Aikuisten raamattupiiri ti 
1�.�. klo 1� srk-talon kappe-
lihuoneessa, Pekkala.
Keskipäivänkerho ke 1�.�. 
klo 11.�0 srk-talossa. Yhteis-
vastuulounas ja tietoa Yh-
teisvastuukeräyksestä, Sari 

Mustonen. Arvonta.
Rukouspiiri ke 1�.�. klo 
17.�� srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Syntymäpäiväjuhlat to 1�.�. 
klo 1� srk-talossa. Kutsun 
saaneet, tervetuloa yksin tai 
omaisen/ystävän kanssa.
Lähetysilta ja kodin siunaa-
minen to 1�.�. klo 1� Susan-
ne ja Tapani Körköllä, Ranta-
tie �0�, Heikkinen.

Sururyhmä omaisensa/lähei-
sensä menettäneille alkaa 
�1.�. srk-talossa. Tieduste-
lut ja ilmoittautumiset viim. 
1�.�. diakonissa Leena Leske-
lä, 0�0 ��7 07��.
Alkamassa uusi rovastikun-
nallinen Virtaa välillämme 
-suhdekurssi kaikenikäisil-
le pareille. Kurssi kokoontuu 
1�.�.–�7.�. kuusi kertaa Kem-
peleen Kokkokankaalla tors-
taisin klo 1�–�1 ja kaksi sun-
nuntaita klo 1�.�0–1�.�0. 
Otetaan viisi paria �0 e / pa-
ri. Ilm. viim. ��.�. Sinikka Il-
monen 0�� 7��1���  tai Soi-
le Pakkanen p. 0�077�0��7. 
Teemoista vastaavat vapaa-
ehtoiset ohjaajaparit.
Kuorot: ke 1�.�. klo 10.�0 
päiväkuoron ja klo 17 lapsi-
kuoron harj., klo 1�.�0 kirk-
kokuoron harj. ja vuosiko-
kous srk-talossa. To 1�.�. klo 
1�.�0 kamarikuoron harj. 
srk-talossa.
Lapset/perheet: perheker-
hot ti klo �.�0–11.�0 srk-ta-

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

Perhekerhossa pidetään hartaushetki, 
kahvi- ja mehuhetken lomassa on hyvä 
vaihtaa kuulumisia. Välillä kerhossa vie-
tetään yhteistä laululeikkituokiota. Ke-
väällä ohjelmassa on muun muassa va-
lokuvaus ja poliisin vierailu. Vierailuis-
ta tiedotetaan kerhossa tai seurakunnan 
kotisivuilla.

Lähes kaikki perhekerhon vanhemmat 
ovat äitejä, mutta on ollut mukava huo-
mata, että myös isiä lapsineen on roh-
kaistunut mukaan. Myös mummoja lap-
senlapsen kanssa on mukana. 

– Välillä on tuntunut, että Kotikolon 
seinät pullistelevat väestä. Sopu antaa 
silti sijaa ja kahvia ja mehua riittää, iloit-

see vastaava lastenohjaaja Helena Hak-
karainen.

Kirkonkylän perhekerho Kotikolol-
la pappilan vanhassa kivinavetassa ti klo 
�.�0–11. Tupoksen kerho Vanamossa ke 
klo �.�0–11.

Pekka Simojoen 
konsertti

Muhoksen kirkossa  
��.�. kello 1�

Simojoki on tunnetuimpia 
suomalaisia gospelmuu-
sikoita ja lauluntekijöitä. 
Hän on kirjoittanut lukui-
sia rakastettuja hengelli-
siä lauluja, messuja ja mu-
sikaaleja. Vapaa pääsy. 

pukunnan hallitus �. partio-
toimistossa klo1�-�0. Su 10.�. 
Kirkkopalvelussa Metsäman-
sikat. Ti 1�.�. Lippukunnan 
pt-kilpailujen suunnittelu-
kokous johtajille Kotikolol-
la klo 1�.�0. Ke 1�.�. Kärp-
päkäräjät �./ vj-jatko Kotiko-

lossa ja Päivärinteen srk-sa-
lissa sekä to klo 10–1� Laita-
saaren rukoushuoneella. 
Nuoret: Nuortenillat pe �.�. 
klo 1�–1�.�0 srk-talon nuor-
tentilassa ja ke 1�.�. klo 17–
1�.�0 Päivärinteen srk-sa-
lissa. 
Raamattupiiri nuorille ja rip-
pikoululaisille su 10.�. klo 1� 
srk-talon nuortentilassa. 
Koulupastoripäivystys to 
1�.�. klo 10.�0–1�.1� yläas-
teella ja lukiolla. 
Oulujoki tulvii -gospelta-
pahtuma la 1�.�. klo 1� al-
kaen Koivu ja tähti- kult-
tuurikeskuksessa, esiintyji-
nä Bass´n Helen ja Elisa Hap-
ponen. 
Iltavesper klo 1� kirkossa. 
Rippikoululaiset ja isoskoulu-
tettavat osallistuvat molem-
piin tilaisuuksiin, rippikoulu-
kortilla vapaa pääsy. 
Laitasaaren rukoushuo-
ne: aamurukous ma klo �.�0. 
Perhekerho to klo 10–1�. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 

Lähetyksen talkooilta Laka-
rin koulun käsityötalon ylä-
kerrassa ma 11.�. klo 1�.
Kirpputori ke 1�.�. klo 10–1� 
talkootuvassa. 
Ystävänkammari seurakun-
takodissa ti 1�.�. klo 10–1� 
perhekerhon kanssa yhteis-
vastuun merkeissä.
Kipuryhmä seurakuntako-
dissa ke 1�.�. klo 1�, vieraa-
na komisario Teivaanmäki.
Nuorten iltakahvila Rönö 
perjantaisin seurakuntatalol-
la klo 1�–��.
Iltamessu la 1�.�. kirkos-
sa klo 17.�0. Rippikoululaiset 
saavat tilaisuudesta gospel-

messu-merkinnän. 
Raahe-gospel la ��.�. Läh-
tö klo 1�, paluu noin klo ��. 
Rippikoululaiset saavat reis-
susta jumalanpalvelus ja 
muu käynti -merkinnän. Hin-
ta � e.

Varhaisnuorisotyö: Vark-
kariRönö 0.–�.-luokkalaisil-
le keskiviikkoisin seurakunta-
talolla klo 1�.�0–1�. Varhais-
nuorten kerhoissa on tilaa 
uusille kerholaisille. Lisätie-
toja Tiinalta.
Varhaisnuorten toiminta-
päivä 7–1�-vuotiaille 1�.�. 
Kiimingissä. Sitovat ilmoit-
tautumiset viim. �0.�. kirkko-
herranvirastoon p. 0� ���� 
100. Ilmoittautumisen yhtey-
dessä kerro mahd. ruoka-ai-
neallergioista yms. Tapahtu-
ma on ilmainen. Lisätietoja 
Tiinalta.
Ystävänpäivän pyhäkoulu 
su 10.�. klo 1� seurakunta-
kodissa. Tervetuloa mukaan 
myös Tuohi- ja Honkakodissa 
asuvat, heidän omaisensa ja 
hoitohenkilökunta.
Perhekerho ti 1�.�. ja to 
1�.�. klo 10–1� seurakunta-
kodissa. Molempina päivinä 
toimintaa yhteisvastuun hy-
väksi, varaa euroja mukaan. 

pe �.�. klo 1� laskiaismyyjäi-
set ry:llä. Su 10.�. klo 1� ja 
klo 1� seurat ry:llä. Ma 11.�. 
klo 1� päiväkerhot ry:llä. To 
1�.�. klo 1� sisarilta.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: pe �.�. klo 1�.�0 raa-
mattuluokka ja klo 1� ompe-
luseurat. La �.�. klo 11 päivä-
kerho. Su 10.�. klo 1� pyhä-
koulut A. Karhumaalla ja P. 
Carlsonilla. 
Kastettu: Ante Eerikki Kin-
nunen, Matias Juhani Par-
viainen, Alisa Aada Marlee-
na Repola, Eemil Kristian 
Seppänen, Siiri Minttu Alisa 
Vuollet.
Vihitty: Arto Tapio Keinänen 
ja Anne Maria Väisänen.
Kuollut: Tyyne Sofia Hartik-
ka s. Kähkönen, ��; Aili Mir-
jam Miettinen s. Käyhkö, ��.

lolla klo 1�-�0. Aiheena pt-
kilpailut. Vetäjinä hp-tytöt. 
Rauhanyhdistys: Pe �.� klo 
1�.�0 raamattuluokka (7-�) 
ry:llä. La �.� klo 1�.�0 raa-
mattuluokka (�-�) ry:llä. Su 
10.� klo 11.�0 pyhäkoulut 
ja klo 1�.00 seurat Alatem-

meksen vanhainkodilla sekä 
klo 1�.00 seurat ry:llä ja klo 
1�.�0 seurat ry:llä.
Kastettu: Veeti Kasimir 
Määttä, Aaro Oskari Ruotsa-
lainen, Emmy Inkeri Vähä.

Perhekerhossa tutustuu uusiin ihmisiin

Suvannossa ke 1�.�. klo 10–
1� (liukurit mukaan).
Satumuskari Sarakylän kou-
lulla to 1�.�. klo 1�-17.
Kuorot: kirkkokuoro to 7.� 
ja 1�.�. klo 1�, eläkeläisten 
musiikkipiiri ystävänpäivän 
merkeissä ke 1�.�. klo 1�.
Pohjan sotilassoittokunnan 
konsertti ti 1�.�. klo 1� kir-
kossa.
Raamattupiiri ma 11.�. klo 
17 talkootuvassa.
Seurat su 10.�. klo 17 seura-
kuntakodissa. Hannu Kippo 
ja Matti Arkkila SLEY:stä.
Rauhanyhdistykset: Käsityö-
ilta Sarakylässä Maija Kum-
malalla pe �.�. klo 1�. Seurat 
Kurenalan ry:llä su 10.�. klo 
17 (S. Leppänen, P. Lehto).
Kastettu: Jarkko Elmeri Pe-
sälä ja Saana Ilona Kosamo.
Kuollut: Valte Aukusti Iso-
mursu, 7�;  Timo Aukus-
ti Laakkonen, ��; Kalle Här-
mä, 7�.

Tupoksen Olohuone 
ti 1�.�. klo 1�–1� Vana-
mon yläkerrassa. Pekka 
Hakaheimo kertoo mat-
kastaan Kilimanjarolle.

Kirkkovaltuuston 
kokous

Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuuston kokous 
pidetään seurakuntakes-
kuksessa maanantaina 
11.�. kello 1� alkaen. 
Kokouksen asialista on 
yleisesti nähtävänä �1.1.–
11.�.�00� kirkkoherranvi-
rastossa, Varsitie 1�, viras-
ton aukioloaikoina. Koko-
uksen tarkistettu pöytä-
kirja on yleisesti nähtävä-
nä kirkkoherranvirastossa 
1�.�.–1�.�. viraston auki-
oloaikoina.

Perhekerhon ja 
ystävänkammarin 
yhteinen yv-tempaus 

Tiistaina 1�.�. kello 10–1�, 
aarrearkku ja arvontaa.
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srk-kodilla. Toivotaan uusia 
laulajia, kaikkia ääniä tarvi-
taan!
Kerhot: Aarrearkkukerho 
(0.–�.-lk) ti 1�.�. klo 1�.�0 – 
17 srk-kodissa. Puuhakerho 
(�.–�.-lk) ti1�.�. klo 17.�0–1� 
srk-kodissa. Perhekerho ke 
1�.�. klo 10–1� srk-kodissa. 
Päiväkerho pe 1�.�. klo 10–
1� srk-kodissa.
Rauhanyhdistys: Su �.�. klo 
1� seurat ry:llä. 
Kastettu: Linnea Juliana 
Koskelo ja Jenny-Reeta Alii-
sa Äijälä.

PULKKILA
Kirkkokuoro to 7.�. klo 1� 
srk-kodissa.
Kirkkokahvit ja vt. kappa-
laiseen tutustumistilaisuus 
su 10.�. jumalanpalveluksen 
jälkeen srk-kodilla.
Raamattu- ja keskustelu-
piiri su 10.�. klo 1� Mirja ja 
Matti Farinilla, Kirkkopol-
ku �. 
Seurakuntakerho ke 1�.� 

klo 1� srk-talossa.
Rakennustoimikunnan ko-
kous to 1�.�. klo 1� kirkossa. 
Kerhot: Tyttö- ja poikaker-
ho to 7.�. klo 1� srk-talos-
sa. Päiväkerho pe �.�. klo 1� 
srk-kodissa. 
Perhekerho ma 11.� klo 10 
srk-talossa. Päiväkerho (�–�-
vuotiaat) to 1�.�. klo 1�.�0–
1�.�0 srk-kodissa. Päiväker-
ho (�–�-vuotiaat) pe 1�.�. 
klo 1�.�0–1�.�0 srk-kodis-
sa. Toimintakerho (0.–�.-lk) 
pe 1�.�. klo 1�.�0–17 srk-ko-
dissa. 
Nuorten juttu Raamis pe 
�.�. klo 1� srk-kodissa. 
Rauhanyhdistys: Su 10.�. klo 
11.�0 pyhäkoulua ja klo 1� 
seurat ry:llä.
Kuollut: Hilma Eliisa Pihka-
koski s. Seppälä, ��.

PYHäNTä
Virsihetki to 7.�. klo 10 
Nestorissa.
Siioninvirsiseurat to 7.�. klo 
1� Väinölässä Piippolassa. 

kuistenkerho Anja ja Juhani 
Peuralla. 

SIIKAJOKI
Perhekerho to klo 10 
Siikajoen srk-talossa.
Virsihetki ti 1�.�. klo 1� 
Puistolassa.
Nuortenilta ti 1�.�. klo 
1�–1� Siikajoen srk-talossa.
Lapsikuoro ke 1�.�. klo 1� 
srk-talossa.
Seurakunnan rippikoulua  
to 1�.�. klo 1�.1�–17 srk-ta-
lossa.
Siikajoenkylän diakoniapii-
ri to 7.�. klo 1�. Piiri koontuu 
kahden viikon välein torstai 
päivisin srk-kodilla klo 1�–1�. 
(toukokuun alkuun saakka). 
Anni Hirvaskari, p. ��1 ���. 
Diakoniapiiri to 7.�. klo 1�–
1� Siikajoenkylän srk-talossa.
Siikajoen kylän naistenpii-
ri ma 11.�. klo 1� Siikajoen 
pappilan alakerrassa.
Rauhanyhdistys: To 7.�. klo 
17.�0 päiväkerho ry:llä. Pe 
�.�. klo 1�.�0 raamattuluok-

ka Timo savikoskella. Su 10.�. 
klo 1� pyhäkoulut Reino Ala-
korvalla ja Paavo Väyrysellä. 
Klo 17 seurat ry:llä. To 1�.�. 
klo 17.�0 päiväkerho ry:llä.

VIHANTI
Perhekerho to klo 10 osoit-
teessa Kirkkotie 1� B 10.
Lumimetsän diakonia-lähe-
tyspiiri to 1�.�. klo 1� Maija 
ja Markku Lumiaholla. 
Seurakuntakerho
 ti 1�.�. klo 1� srk-talossa. 
Vanhainkotihartaus 
ke 1�.�. klo 1�.
Kirkkokuoro ke 1�.�. klo 1� 
srk-talossa.
Veteraanien virsilauluhet-
ki to �1.�. klo 1� srk-talossa. 
Mukana Eero Koskela ja As-
ko Rautakoski.
Rauhanyhdistys: Su 10.�. klo 
1� seurat Alpuan ry:llä. Ron-
kainen Aarne ja Ojala Alpo. 
Kastettu: Niko Matti Samuli 
Turpeinen. 
Kuollut: Heidi Mirjan Asu-
maniemi e Kangasniemi e 

Raivio, ��; Leena Tuulikki 
Franssi e Hannonen, ��; Arvi 
Sakari Koskela, �.

Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 7.�. klo 
10.�0 Peuranniemessä.
Seurakuntakerho ti 1�.�. klo 
1�.�0 Tyrnävän srk-talolla.
Markkuu-ängeslevän dia-
koniapiiri to 1�.�. klo 11.�0 
Maire ja Pekka Leinosella.
Suutarinkylän kinkerit su 
17.�. klo 1� Leino Saarelalla, 
Pihlajarannantie 1�.
Nuoret: Nuortenilta pe �.�. 
klo 1� Tyrnävän srk-talolla.
Kuorot: Kirkkokuoron har-

joitus ke 1�.�. klo 1� Tyrnä-
vän srk-talolla. Lapsikuo-
ron harjoitus to 1�.�. klo 1� 
Temmeksen srk-talolla.
Temmes: Hartaus to 1�.�. 
klo 10.�0 Mäntyrinteellä ja 
klo 1� Alatemmeksen van-
hainkodilla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
To 7.�. klo 1� lauluseurat Ja-
ri Niemellä. Su 10.�. klo 10 
Kempeleen, Murron ja Tyr-
nävän ry:n kirkkopyhä Kem-
peleen kirkossa, klo 1� seu-
rat ry:llä, Pauli Alasaarela ja 
Erkki Hyväri. Ti 1�.�. klo 1� 
sisarpiiri ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe 
�.�. klo 1� lauluseurat Kari 
Aholalla, Rajakorventie �0�. 
Su 10.�. klo 1� seurat Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.
Kastettu: Noel Veeti Pette-
ri Haapalainen, Elmeri Ollin-
poika Hiltunen, Pauli Alpo 
Johannes Tammela, Viljo Il-
mari Vikki.

YHTEYSTIEDOT
Mankilantie 1, 
�1�00 Tyrnävä
Sähköposti 
tyrnava@evl.fi
Kirkkoherranvirasto
��� 0�00
Telefax ��� 0��0
Avoinna 
ma-pe klo �–1�
ja to klo 1�–17

RUUKKI
Kiinnostaako lähetystyö? 
Mikäli olet kiinnostunut va-
paaehtoistyöstä seurakun-
nan lähtetystyöhön liittyvis-
sä asioissa, ota yhteyttä Sirk-
kaan, p. 0�0 ���� 77�. 
Diakonissa Sirkka Koivun 
puhelintunti ma klo �–10, 
p. 0�0 ��� �77�.
Diakonissa päivystää to 
klo �–11 Paavolan srk-talolla.
Diakonissa tavattavissa ke 
klo 1�–1� Ruukin srk-talolla.
Aikuisten päiväpiiri ma 
11.�. klo 1� Paavolatalolla 
Kirkkovaltuuston kokous 
ma 11.�. klo 1� alkaen Siika-
joen vanhassa pappilassa. 
Perhekerhot kokoontuvat 
klo �.�0 ti Paavolan srk-talos-
sa, ke Ruukin srk-talossa ja to 
Revonlahden srk-talossa.
Sukkakerho, Eläkeliiton Ruu-
kin yhdistyksen ja Siikasalon 
srk:n yhteinen lähetyspai-
notteinen sukkakerho to 7.�. 
ja 1�.�. klo 1�–1� Ruukin srk-
talossa. (�1.�. peruttu. Ker-

Teatteri-ilmaisuharjoitusta 
11–1�-vuotiaille. Ohjaamas-
sa Marleena Taskila, p. 0�0 
��1 �701.
Aikuisten päiväpiiri ke 1�.�. 
klo 1� Ruukin srk-talolla.
Kirkkokuoro to 1�.�. klo 
1�.�0 Ruukin srk-talossa.
Raamattu- ja keskustelu-
piiri on aloittanut. Muka-
na seurakuntapastori Kaija-
Liisa Keränen. Kokoonnum-
me kerran kuukaudessa kuu-
kauden ensimmäisenä tiistai-
na. Tervetuloa tutustumaan 
Raamatun ihmeelliseen maa-
ilmaan.
Rauhanyhdistykset: Pe �.�. 
klo 1� myyjäiset Revonlah-
den ry:llä, pohjoispuoli. Klo 
1� ompeluseurat Luohuan 
ry:llä.  Klo 1� ompeluseurat 
Rauni ja Pasi Kurtilla. Klo 1� 
ompeluseurat Ruukin ry:llä. 
Su 10.�. klo 1� ja 1�.�0 seu-
rat Luohuan ry:llä, Olavi Kor-
tesalmi, Erkki Paukkeri. Klo 
1� pyhäkoulu Tarja ja Jouni 
Rantalalla. Ti 1�.�. klo 1� ai-

ho jatkuu taas ��.�. normaa-
listi.) Kudomme sukkia, lapa-
sia ja muita neuleita lähetys-
työn hyväksi. Srk tarjoaa ti-
lat, langat ja kahvit ja ennen 
kaikkea mukavaa yhdessä-
oloa. Tervetuloa.
Nuortenilta to 7.�. ja 1�.�. 
klo 1�.�0–17.�0 Revonlahden 
srk-talossa, klo 1�–1� Ruukin 
srk-talossa ja klo 1�.�0–�0.�0 
Paavolan srk-talossa.
Naistenilta ma 11.�. klo 1� 
Paavolassa. Tehdään taas 
uusia pääsiäismunia, muis-
tatko? Erittäin terapeuttis-
ta askartelua koko illaksi (siis 
hauskaa puuhastelua). Tule 
siis ajoissa ja ota laverisikin 
mukaan. Pieni tarvikemaksu.
Omaishoitajien päiväkah-
vit ti 1�.�. klo 1� Ruukin srk-
talolla.
Lapsikuoro ti 1�.�. klo 1� 
Paavolan srk-talossa. To 1�.�. 
klo 1� Ruukin srk-talossa.
Tukeva teatteri –kerho ko-
koontuu ti klo 17–1�.�0 Ruu-
kin srk-talon yläkerrassa. 

Yhdessä 
maailmassa

Suomen Lähetysseuran 
lähetysnäyttely tiistaina 
1�.�. kello 1� Ruukin seu-
rakuntatalolla. 
Näyttelyssä on kolme pis-
tettä: Aasia, Afrikka sekä 
Latinalainen Amerikka ja 
Papua-Uusi-Guinea. 
Opastettu kierros on noin 
�0 minuuttia. Näyttely-
vieraiden on hyvä saapua 
tasan klo 1�.
Tervetuloa tutustumaan 
Suomen Lähetysseuran 
työhön maailmalla.

www.mission.fi

Alfa-kurssi alkaa
viikolla 11

Tyrnävän ja Limingan seu-
rakuntien yhteinen Alfa-
kurssi alkaa viikolla 11 eli 
10.�. alkavalla viikolla Tyr-
nävän seurakuntatalossa.

Alfa-kurssi on kristinus-
kon perusasioiden kurssi, 
jolla voi osallistua niin us-
kova kuin epäileväkin.

Kokoonnumme kahdek-
san kertaa kello 1�–�0.�0. 
Lisäksi on yksi leiripäivä.

Ilta alkaa yhteisellä ate-
rialla, jonka jälkeen on lu-
ento kristinuskon perus-
asioista ja lopuksi keskus-
telua ryhmissä. 

Lisätietoja Alfa-kurssista 
www.alfakurssi.fi. Läm-
pimästi tervetuloa myös 
ympäristökunnista!

Omaishoitajien kokoon-
tuminen ti 1�.�. klo 1� 
Piippolan srk-kodilla. Il-
moittautuminen oman 
kappelin diakoniatyönte-
kijälle.
Kirkkovaltuusto ma 11.�. 
klo 1� Kestilän srk-koti.

KESTILä
Perhekerho pe 7.�. klo 11 
kerhokodissa.
Seurakunnan toimintaa pe 
�.�. klo 1� Pihlajistossa. 
Diakonia-lähetyspiiri ti 1�.�. 
klo 11 Rantalassa.
Kappelineuvoston kokous ti 
1�.�. klo 1� sisarentalossa.
Seurakuntakerho ke 1�.�. 
klo 10 kerhokodissa.
Leiviskänrantalaisten Pihla-
jistovierailu ke 1�.�. klo 1�, 
lahjoituksia voi toimittaa Irja 
Keräselle. 
Vilho Lappeteläisen synty-
mäpäivät ke 1�.�. klo 1� seu-
rakuntakodissa, Alpo Pikka-

rainen.
Kirkkokuoro ti klo 1� srk-ko-
dissa.
Kerhot: Päiväkerho (�–�-
vuotiaat) ke 1�.�. klo 1�.�0–
1�.�0 kerhokodissa. Sudari-
kerho (�.–�.-lk) to 7.�. ja  ke 
1�.�. 1�.�0–17 kerhokodis-
sa. Puuhakerho (0.–�.-lk) ke 
1�.�. 17.�0–1� kerhokodissa.
Rauhanyhdistys: Siikalatvan 
yhteinen raamattuluokka pe 
�.�. klo 1� ry:llä.

PIIPPOLA
Siioninvirsiseurat to 7.�. klo 
1� Väinölässä.
Virkistyspäivä ke 1�.�. klo 
10 Vaarintalolla. Vieraana 
Sanna Toppinen.
Päiväseurat su 17.�. juma-
lanpalveluksen jälkeen srk-
kodissa, piispa Olavi Rimpi-
läinen, Juhani Nevalainen, 
Johannes Hyytinen ja Erk-
ki Piri. 
Kuorot: Veteraanien laulu-
ryhmä ma klo 11 srk-kodil-
la. Kirkkokuoro ma klo 1�.�0 

Lukupiirit ma 11.�. klo � srk-
talolla ja klo 11 Ukonojan 
kerhotilassa.
Ystävänpäivänyyttärit ja 
askartelua ma 11.�. MLL:N 
perhekahvilassa kerhohuo-
neella.
Rippikoulua la 1�.�. klo �–
1�.�0 päivärippikoulu srk-ko-
dissa, kaikki mukaan.
Kuorot: Veteraanikuoro to 
klo 1� srk-kodissa. Lapsikuo-
ro to klo 17 srk-kodissa. Kirk-
kokuoro to klo 1� srk-ko-
dissa. Nuorisokuoro pe klo 
17.�0 srk-kodissa.
Kerhot: Salaisuuksien kai-
vos -kerho (0.–�.-lk.) ma 
11.�. klo 1�–1�.�0 srk-kodin 
kerhotilassa. Tavastkengän 
kerho (0.–�.-lk) ma 11.�. klo 
17–1�.�0 Tavastkengän kou-
lulla. Päiväkerho (�–�-vuoti-
aat) ti 1�.�. klo 10–1� kerho-
tilassa. Perhekerho to 1�.�. 
klo 10–1� kerhotilassa. 
Rauhanyhdistys: La �.�. klo 
1� nuorten keskusteluilta ry:
llä. Su 10.�. klo 17 lähetysseu-

rat kirkossa, Timo Aitto-oja 
ja Veijo Sydänmetsä. Ke 1�.�. 
klo 1�.�0 lauluseurat Ry.

RANTSILA
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. Lapsi-
kuoro Stellat la 1�.�. klo 10–
1� srk-talolla.
Perhekerho Pallerot ma klo 
10–1� Nuppulassa.
Päiväkerhot: Ti klo 10–1� 
Hovin nuppukerho Hovin 
koululla, ke klo �–11 pienten 
ja klo 11.�0–1�.�0 isompien 
nuppukerho Nuppulassa. 
Varhaisnuorten kerhot: Ma 
klo 1�–17 tyttökerho Nuppu-
lassa, ti klo 1�.1�–1� Manki-
lan varhaisnuoret ja ke klo 
1�–1� Hovin varhaisnuoret.
Rauhanyhdistys: La �.�. 
klo 1� seurat ry:llä.

Hei sinä 5-vuotias 
päiväkerholainen! 
Viime syksyltä tutut �-vuotiaitten toi-
mintatuokiot jatkuvat normaalin päi-
väkerhon lisäksi. Niihin otetaan omat 
pienet eväät mukaan. 

Tuokioissa pidetään hartaus, askar-
rellaan, leikitään, lauletaan yms. Tuo-
kiot suunnittelee ja ohjaa seurakun-
nassamme työskentelevä ja lastenoh-
jaajaksi opiskeleva Minna Matinlauri. 
Lisätietoja tuokioista voi kysellä Min-
nalta numerosta 0�0 ��� ����. 

Murron kerholaiset, Murron kerho-
tilassa viikolla 7, keskiviikkona 1�.�. ja 
torstaina 1�.�. klo �–1� viikolla 11, 
keskiviikkona 1�.�. ja torstaina 1�.�. 
klo �–1� viikolla 17, keskiviikkona ��.�. 
ja torstaina ��.�. klo �–1�. Kirkonky-
län kerholaiset, Tyrnävän srk-talolla  
viikolla 7, torstaina 1�.�. klo 1�–1� vii-
kolla 11, torstaina 1�.�. klo 1�–1� vii-
kolla 17, torstaina ��.�. klo 1�–1�.
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On ihan ok olla 
vasenkätinen, 
onhan?

1. kivi

Sisältöä elämään.

Kirjakaupoista kautta maan sekä Kotimaa-yhtiöiden kaupasta: 
Hietalahdenranta 13, Helsinki (ma-pe klo 9-17)      www.kotimaa-yhtiot.fi /kauppa

IRENE KRISTERI

Samuli Edelmann
Koskettava kirja Samuli Edelmannista 
liittyy suuren suosion saavuttaneeseen 
Virsiä-levyyn. Henkilökuvassa virret 
toimivat heijastavana pintana taiteilijan 
elämälle. Runsas kuvitus. Ovh. 23,90

MAARIA LEINONEN

Laulu tältä rannalta
Rakastetun lyyrikon uudessa kokoel-
massa suomalaisen luonnon rinnalle 
nousee ajan teema – hetken kauneus, 
muistot ja vuosien vääjäämätön kulku 
Ovh. 22,90

ANNA-MARI KASKINEN 

Jos jäisi yksi sana
Valittuja runoja

Herkän kaunis runoteos itselle ja ystävälle. 
Ajatuksia ilosta, haikeudesta ystävyydestä ja 
elämän pienistä hetkistä. Ovh. 29,90

MAIJA PAAVILAINEN

Naisvoimaa
Ilosta, elinvoimasta ja elämänkoke-
muksista – niistä kertyy naisvoima! 
Humoristinen aforismikokoelma kertoo 
taatusti ympäristöystävällisestä ener-
giasta, joka pitää pyörät pyörimässä. 
Ovh. 14,90

REIJO TAKAMAA – JAAKKO KATAJAMÄKI

Kohtaamisia tulilla
Tarinoita Lapista

Nelisenkymmentä kohtaamista ja tuoki-
okuvaa keskellä Lapin erämaata. Kulkija 
kohtaa luonnon ihmeitä, mielenkiintoi-
sia ihmisiä – ja itsensä. Karhean kaunis 
kuvitus. Ovh. 28,90

EERO OJANEN

Rakkauden fi losofi a
Onko toista ilman toista? Raikas 
näkökulma rakkauden mysteeriin. 
Paratiisi-pokkarit. Ovh. 9,95

Ilahduta     ystävää

Oulun tuomiokirkon 
kryptassa tarjoillaan 
sunnuntaisin ”mata-
lan kynnyksen kirkko-

kahvit”. Toiminta alkaa 10. hel-
mikuuta. Aivan joka sunnuntai-
na Kryptassa ei ole kahveja, sil-
lä joskus kahvitilaisuus pidetään 
keskustan seurakuntatalon ala-
salissa.

Kryptaidean äitejä ovat Ma-
ri Haavisto ja  Riikka Vuoris-
to, jotka ovat vapaaehtoistyönte-
kijöitä.

– Juttelimme kerran kirkos-
sakäynnin jälkeen, että olisi mu-
kava nyt keittää kahvia yhdessä, 
kertoo Mari Haavisto.

– Monet menevät kirkon jäl-
keen keskustan kuppiloihin. Me 
ajattelimme, miksei kahvia voisi 
juoda seurakunnan tiloissa.

Haavisto uskoo, että kryptan 
kirkkokahveille on helpompi tul-
la kuin alasaliin, sillä kryptassa ei 
tarvitse olla niin virallinen. 

Kryptassa ei ole virallista oh-
jelmaa. Väki voi keskustella vaik-
ka saarnasta, jos siltä tuntuu. 
Kirkkokahvit voivatkin olla suo-
raa jatkoa jumalanpalvelukselle. 

Kahvittelijoiden on helppo 
siirtyä kryptaan, koska se on niin 
lähellä. Krypta on kirkkosalin 
alapuolella, osittain maan alla. 

Kahvit voi keittää kryptassa. 
Tilassa on myös astianpesukone, 
joten kovin suurta vaivaa ei kah-

Kryptassa aletaan tarjoilla 
matalan kynnyksen kirkkokahveja

vinkeittäjille ole tulossa.
Naiset toivovat, että kryptas-

sa voisi toimia nyyttikestiperiaa-
te, vaikka seurakunta tarjoaakin 
kahvit ja jotain syötävää.

Haavisto kertoo, että vapaaeh-
toisia on jo ilmoittautunut kah-
vinkeittoon. Hän toivoo, että eri-
laiset ryhmät, kuten raamattupii-
rit osallistuisivat ihmisten kah-
vittamiseen.

Pekka HeliN

Kirkkokahveja tarjolla usein 
Seuraavat luvut ovat arvioita 
kirkkokahvien määrästä. 

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta 1–2 kertaa kuukau-
dessa 60–80 hengelle. Kryp-
tan myötä kirkkokahvien 
määrä nousee.

Karjasillan kirkko 2 kertaa 
kuukaudessa 50–80 hengelle.

Karjasillan seurakunnan 
neljässä toimipaikassa kussa-
kin kerran kuussa.

Tuiran kirkko kaksi kertaa 
kuussa 80–90 hengelle, ei ke-
sällä. Pateniemen kirkko 2–3 
kertaa kuussa 20–30 hengelle.
Pyhän Tuomaan kirkko tal-
vikaudella joka sunnuntaina 

noin 70 hengelle.
Pyhän Luukkaan kappe-

li syyskuusta joulukuun al-
kuun ja tammikuusta touko-
kuun loppuun jokaisena sun-
nuntaina noin 45 hengelle.

Oulujoen seurakunta. 
Noin 50 kertaa vuodessa 30–
100 hengelle.

Pääemäntä Seija Timli-
nin mukaan emännät saa-
vat päättää mitä kahvia tarjo-
taan. Reilun kaupan kahvi ei 
ole ollut erityisemmin esillä. 
Tämä saattaa Timlinin johtua 
siitä, että Reilun kaupan kah-
vi on kalliimpaa.

On ihan hyväksyttävää olla 
vasenkätinen, kunhan ei pal-
jasta sitä missään ja opettelee 
kirjoittamaan oikealla kädel-
lä. Vasenkätisyys on ihmisen 
ominaisuus. Ei ihminen voi 
mitään sille, että on vasenkä-
tinen, sehän on yhtä luonnol-
lista kuin siniset silmätkin. 
Mutta sille ihminen voi sen-
tään jotain, ettei paljasta va-
senkätisyyttään julkisesti, se 
ei ole hyväksyttävää. Parempi 
opetella kirjoittamaan oikeal-
la kädellä, ettei herätä pahen-
nusta kenessäkään. Ellei se on-
nistu, lyö opettaja karttakepil-
lä sormille. 

Ja kuurot sitten: Totta kai 
on hyväksyttävää olla kuu-
ro. On aivan luonnollista olla 
kuuro – kunhan ei käytä viit-
tomakieltä vaan opettelee lu-
kemaan huulilta ja puhumaan. 
Mitä siitä, ettei kuule, kyllä sen 
pystyy peittämään, jos on oi-
kein nokkela. Mutta kuurous 
sinänsä on ihan hyväksyttä-
vää, se on ihmisen ominaisuus 
siinä missä sinisilmäisyyskin. 
Kunhan kuuro ei viito, ettei 
erilaisuus näy.  Jos viittoo, saa 
viivottimesta sormille ja kaik-
ki nauravat.

Saamelaisista puhumatta-

kaan: totta kai on hyväksyttä-
vää olla saamelainen, kunhan ei 
puhu saamen kieltä. Saamelai-
set ovat yksi vähemmistöistäm-
me, kyllähän me heitä arvos-
tamme omana itsenään. Arvos-
tamme eksoottista saamelais-
ta kulttuuria, kunhan se pysyy 
Lapin kylissä. Ja kunhan puhu-
vat suomea kuten oikeat ihmi-
set, ainakin koulussa. Jos ereh-
tyy puhumaan saamea välitun-
nilla, pistää opettaja nurkkaan 
häpeämään.

Onneksi näin ei ajatella 
enää, eihän? Sadassa vuodes-
sa on päästy pitkälle inhimilli-
syyden ja erilaisuuden hyväksy-
misessä. Ainakin, jos erilaisuus 
on oikeanlaista, hyväksyttävää 
erilaisuutta. Sillä mieleen tulee 
vielä ainakin yksi samankaltai-
nen lause: On ihan hyväksyttä-
vää olla homo, kunhan ei har-
joita sitä... 

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


