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Kirkko muistaa tehtävänsä
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategiaesitys luovutettiin viime viikol-

la arkkipiispa Jukka Paarmalle. Arkkipiispa kiitteli, että hengellisyys on nos-

tettu esityksessä vahvasti esiin. Kirkko ei arkkipiispan mukaan ole ensisijai-

sesti moraalin ylläpitäjä tai sosiaalinen keskustelija.

Arkkipiispa on oikeassa. Kristillinen kirkko kutsuu ihmisiä pelastukseen. Se 

kertoo sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta, pelastuksesta ja syntien anteek-

siannosta.

Vaikka kirkko on luonteeltaan ensisijaisesti hengellinen, sen tehtävä on 

totta kai myös yhteiskunnallinen. Tätäkään puolta esityksessä ei unohde-

ta, vaikka se ei ensisijainen siis olekaan. Kirkko osallistuu yhteiskunnalliseen 

keskusteluun tuomalla esille ihmisten hädän ja sen taustalla olevat raken-

teelliset ongelmat. 

Lähimmmäisenrakkautta ja oikeudenmukaisuutta tulee edistää. Siihen 

velvoittaa jo yksin Pyhä Raamattu. Esimerkiksi Vanhassa testamentissa pro-

feetat ja muut Jumalan miehet kantavat huolta köyhimmistä ja käyttävät 

kovia sanoja arvostellessaan rikkaita itsekkyydestä ja kaikkein heikompien 

unohtamisesta. Kirkon on oltava myös yhteiskunnallinen toimija.

Hairauksia 

Ei usko 
erkkikään
Pastori Mikko Salmi suomii Kirkonmäel-
lä-palstalla Erkki Tuomiojan huomiota-
herättäneitä lausuntoja omasta ateismis-
taan ja uskon asemasta elämässä.

”Erkki, sinun mielestäsi kaikkien tulisi 
pyrkiä suojelemaan alaikäisiä lapsia siltä, 
että heitä ennalta määrätään jonkin us-
konnon kannattajaksi; ettei heidän miel-
tään myrkytetä. Tällainen johtaa usein 
monenlaisiin ongelmiin sekä vaikeuksiin 
hahmottaa maailmaa oikealla tavalla. 

No tuota nyt ei usko erkkikään. 
Erkille niin pyhä YK toteaa asiakirjois-

saan, että vanhemmilla on oikeus pitää 
lapsistaan huolta ”omien katsomustensa 
mukaisesti”. Entinen ulkoministeri on 
siis heittämässä YK:n perustusasiakirjo-
ja roskikseen.”

Mikko SalMi
Kaleva 27.1.2008

Pukki 
kaalimaalla
Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan 
professori J. P. Roos arvostelee korkeinta 
oikeutta siitä, että se ei ole riittävän kiin-
nostunut perusoikeuksien toteutumises-
ta. 

”Yksittäinen kansalainen ei koskaan 
hae ennakkopäätöstä, vaan oikeutta it-
selleen ja oikeuksiensa kunnioittamista. 
Mutta korkein oikeus on unohtanut tä-
män tehtävän. Siksi tarvitaan perusoike-
ustuomioistuimia.

J. P. Roos perustelee perustuslakituo-
mioistuimen tarvetta sillä, että eduskun-
nan perustuslakivaliokunta on kuin puk-
ki kaalimaan vartijana. Hänen mieles-
tään perustuslakivaliokunta ei voi toimia 
perustuslain ylimpänä turvaajana, koska 
”aivan ilmeisesti poliittiset tarkoituksen-
mukaisuusnäkökohdat määräävät perus-
tuslakivaliokunnan toimintaa”. 

kari raivio
Dialogi 1/2008

Yksityisasiat eivät kuulu muille, ei-
kä sen yksityisempiä asioita olekaan 
kuin sukupuolisuuteen liittyvät. On-
han tyhmää paljastaa omia yksityisasi-
oitaan vieraille, suoranaista hulluutta 
kertoa toisen yksityisasioista. Kun ih-
minen hölöttää harjoittamastaan sek-
sistä, hän puhuu sekä omasta yksityis-
asiastaan että kumppaninsa. Sellaista 
tyhmyyttä harjoitetaan paljon.

Kun pappi hairahtuu, syntyy iso-
ja otsikkoja. Kun piispa, vielä isom-
pia, koska hairahtua voi vain yhdel-
lä tavalla. Siis todella hairahtua, eikä 
vain murhata tai varastaa tai ajatella 
häijyjä. Ihmisenä ei pappi tai piispa 
ole muita kummempi. Onko hairah-
tuneen papin erottava, onko piispan? 
Aviorikos kun ei ole rikos.

Asiat on pidettävä yksityisinä sekä 
lähimmäisten että esimerkin vuoksi. 
Julkinen tunnustus ei hyödytä ketään 
muita kuin meitä, jotka olemme uteli-
aita kuulemaan toisten onnettomuuk-
sista ja seksiasioista etenkin. Anteeksi 
pyydetään niiltä, joita vastaan on rik-
konut ja joilta siten voi saada anteeksi-
annon. Ei siis vierailta ihmisiltä, suu-
resta yleisöstä puhumattakaan. Lut-
herkin kielsi papin julkisen synnin-
tunnustuksen.

Parempi on kieltäytyä kommen-
toimasta. Koirat varmasti haukkuvat, 
mutta karavaani kulkisi. Tärkeintä 
on suojella lähimmäisiä ja itseä. Vir-
kakin voisi säilyä. Kuitenkin yksi ka-
veri tunnusti julkisesti. Mitä se meil-

le kuului?
Sitten oli vielä se nettiadressi. Muu-

tama tuhat allekirjoitti vetoomuksen, 
että piispa peruisi eronsa. Allekirjoit-
taneista moni ei tosin tainnut kuulua 
edes kyseiseen hiippakuntaan. Minä-
kin allekirjoittaisin vetoomuksen ou-
lulaisen sähköasentajan puolesta, jon-
ka palveluksia en ole ikinä käyttänyt 
enkä tulisi käyttämäänkään, ihan var-
masti.

Enemmän kuin allekirjoittajia ih-
mettelen adressin laatijoita. Sekö se 
tragedia oli, että piispa lähti? Piispat 
lähtevät joskus, hyvät, pahat ja rumat-
kin. Niin kuin lähtevät poliisit, opet-
tajat, lääkärit, metsurit ja muut, eläk-
keelle, sairaseläkkeelle, toisiin töihin 
tai manan majoille. Aina on uusi tul-
lut tilalle. Vaan perheet ne ovat ainut-
kertaisia. Ihmisten sydämen särkymi-
nen on aina murheista suurin. 

Jos adressissa olisi mainittu, että 
”valitetaan perheitä kohdannutta ti-
lannetta, mutta siitä huolimatta toi-
votaan…”, jos edes näin, minäkin oli-
sin saattanut allekirjoittaa. Mutta ei-
pä mainittu sanallakaan tätä, valitet-
tiin vain, että menetetään hyvä piispa. 
Käsittämätöntä itsekkyyttä – sanoisin, 
että rakkaudettomuutta. 

Jotenkin minusta sopi kuvaan, et-
tä laatijat olivat pappeja, jotkut heistä 
perheneuvontatyössä.

klauS kuuriNMaa-MyllyNieMi
Opettaja, Helsinki

Meniasta maniaan
Kirkkojen maailmanneuvoston pääsihteeri Samuel Kobia julisti viime vii-

kolla Vatikaanin L’Osservatore Romano -lehdessä, että hänen suuri pää-

määränsä on luoda ehtoollisyhteys kristillisten kirkkojen välille. Hän en-

nustaa tämän toteutuvan vuosisadan puoliväliin mennessä.

Tavoite on jalo. Kobia sanoi, että yhteisen ehtoollisen esimerkillä kris-

tityt voivat voittaa ihmiskunnan erimielisyyksiä. Sen seurauksena ihmiset 

voisivat elää keskenään rauhassa ja harmoniassa taustasta ja identiteetis-

tä riippumatta.

Tämä kannanotto oli suunnattu erityisesti Vatikaanille ja se oli ajoitet-

tu juuri kristittyjen ykseyden rukousviikolle.

Vierähti neljä päivää, ja isä Michael Seed kirjoitti Catholic Herald leh-

teen. Hän nimittää kirjoituksessaan ekumeniaa ekumaniaksi ja toteaa, 

ettei sille ole olemassa parannuskeinoa.

Seed katsoo, että ekumaniaintoilu on muuttunut sairaalloiseksi ja joh-

taa hengellisyyden kuolemaan. Ekumeniasta on tullut itseisarvoa aidon 

hengellisyyden kustannuksella. Siksi koko kristillisen ykseyden rukousvii-

kon periaatetta pitäisi tarkastella uudestaan.

Kaksi perusteltua ja täysin vastakkaista näkemystä.

Mielenkiintoista nähdä, pitääkö Kobian aikataulu.
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Minä suon miehille oikein 
mielellään heidän miesten-
piirinsä. Meillä naisilla toi-
mii täällä Oulussa myös mo-
nia naistenpiirejä. Minut siu-
nattiin Tuiran kirkossa syys-
kuussa 2006 Aglow-järjes-
tön Oulun naistenpiirin ve-
täjäksi. 

Meillä on kokoontuminen 
noin kerran kuukaudessa eri 
kirkoissa ja seurakunnissa. 
Koska Aglow-järjestö on yh-
teiskristillinen naistenjärjes-
tö, olen pitänyt kokouksiam-
me monissa eri kristillisissä 
kirkoissa ja seurakunnissa. 

Tulipa kokoukseemme 
kerran nuori seurusteleva pa-
riskuntakin ja he olivat siinä 
vaiheessa, että toista piti pi-

tää koko ajan kädestä kiinni. 
Olin iloinen heidän puoles-
taan ja onnittelin heitä, kun 
he olivat löytäneet toisensa ja 
rakastuneet. En toki ajanut 
tuota miestä pois kokouk-
sestamme. En aja muulloin-
kaan, jos joku mies tulee va-
hingossa naisteniltaan. 

Moni sisareni Herrassa, 
Jeesuksessa Kristuksessa on-
kin sanonut, että naistenil-
loissa uskaltaa puhua niis-
tä aroistakin asioista, joista 
ei uskalla puhua silloin, kun 
miehiä on paikalla.

Kaikissa kokouksissa ru-
koilemme toinen toistemme 
puolesta ja voitelemme sai-
raita öljyllä, niin kuin Raa-
mattu opettaa.

Turussa on perustettu 
myös miehille oma Aglow-
piiri. Miehet olivat olleet vä-
hän kateellisia, kun naisil-
la oli aina ollut niin haus-
kaa ja ihanaa ylistystä. Mikä-
pä estää miehiä perustamas-
ta omaa piiriään täällä Ou-
lussakin. 

Jeesus sanoi: ”Missä kak-
si tai kolme on kokoontunut 
minun nimeeni, minä olen 
heidän keskellänsä”. Seu-
raavan kerran kokoonnum-
me ystävänpäivänä 14. hel-
mikuuta kello 18 Tuiran kir-
kossa. 

Hilkka NivukoSki
Oulu

Lämmin kiitos kaikille niille 
Siikasalon seurakunnan luotta-
mushenkilöille, jotka ovat olleet 
vaikuttamassa Rauhan Terveh-
dyksen ilmestymiseen jokaiseen 
siikajokiseen, ruukkilaiseen ja 
vihantilaiseen kotiin. 

Rauhan Tervehdys on mo-
nessa taloudessa odotettu lehti, 
josta voidaan lukea niin oman 
kuin lähiseurakuntien tapahtu-
mista. Kun seurakuntien koot 
kasvavat, voi käydä niin, että lä-
hin seurakunnallinen tapahtu-
ma on kenties naapuriseurakun-
nan puolella. Näin voi helposti 
kuvitella tapahtuvan lähellä Lu-
mijoen ja Rantsilan rajaa. Rau-
han Tervehdyksen avulla on nyt 

mahdollisuus saada tietoa myös 
naapuriseurakuntien tulevista 
tapahtumista.

Rauhan Tervehdys -lehden 
toimitustapa on evankelislu-
terilaisen kirkkomme hengen 
mukainen. Lehdessä olevat kir-
joitukset ovat kiinnostavia ja 
useimmilla kirjoituksilla on jo-
pa lohdullinen, elämää eteen-
päin kantava sanoma. Sitä me 
tarvitsemme tässä kovenevassa 
yhteiskunnassa, missä monet ar-
vot tuntuvat olevan hukassa.

veikko laurukaiNeN 
Saara MäMMi 

Siikajoki

Nainen ei vaikene seurakunnassa Kiitos Siikasalon 
seurakunnalle!

Seurakuntien kaikkien 
työntekijöiden palkat las-
ketaan tulevaisuudessa 
muutamassa toimistossa, 

jos kirkon henkilöstö- ja talous-
hallinnon kehittämissuunnitel-
mat toteutuvat.

Asiaa tutkinut selvitystyöryh-
mä esittää, että seurakuntien ta-
loushallinto siirrettäisiin kirkko-
hallituksen alaisuuteen yhdeksi 
palvelukeskukseksi. Se jakautui-
si muutamiin alueellisiin toimi-
pisteisiin.

Yhdessä toimipisteessä olisi 
vähintään kymmenen työnteki-
jää, joista vähintään kolme pal-
kanlaskijoita. Toimipisteet voi-
daan muodostaa alueittain esi-
merkiksi hiippa- tai rovastikun-
nittain. Jokin muu aluejako on 
myös mahdollinen kunhan yksi-
köt ovat riittävän suuret.

Työntekijät näihin yksiköihin 
siirtyisivät seurakunnista.

Kirkkohallituksen täysistunto 
käsitteli viime viikolla hankkeen 
esiselvityksen.

Työtaakkaa 
kevennetään
Kirjanpidon ja palkanlaskennan 
uudistamista ryhdyttiin suun-
nittelemaan vuosi sitten. Selvi-
tystyöryhmä tuli tulokseen, et-
tä seurakuntien taloushallinnon 
työntekijöiden työmäärää täytyy 
helpottaa.

– Tilanne on epäinhimillinen, 
sanoo projektipäällikkö Anne 
Saloniemi.

Pienten seurakuntien täy-

tyy hoitaa kaikki samat tehtävät 
kuin suurtenkin. Työntekijöiden 
on omaksuttava jatkuvasti paljon 
uutta tietoa, jota tulee muun mu-
assa EU-lainsäädännön vuoksi.

Taloushallinnon työnteki-
jöiden pitäisi pysyä ajan tasalla 
myös muusta talouden kehityk-
sestä sekä hautaus- ja kiinteistö-
toimesta.

Lisäksi on hallittava monet 
ohjelmistot ja niiden päivitykset.

Saloniemen mukaan tarvitta-
van ammattitaidon ylläpitämi-
nen käy pian mahdottomaksi.

– Oli kysyttävä, miten toimin-
toja voisi keskittää siten, että kaik-
kialla ei tarvitsi tehdä kaikkea.

Evankelis-luterilaisen kirkon 
taloushallinnossa on tällä hetkel-
lä käytössä viisi tietojärjestelmää. 
Seurakunnille tehty kysely osoit-
ti, että melkein kolmasosa työn-
tekijöistä kokee jatkuvasti vaike-
uksia ohjelmistojen kanssa.

– Keskittämällä toimintoja 
voisimme hankkia yhden yhtei-
sen tietojärjestelmän koko kir-
kolle.

Potkuja 
ei luvata
Keskittämissuunnitelmien taus-
talla on myös huoli työvoimapu-
lasta.

Tällä hetkellä taloushallinnon 
työntekijöistä yli puolet on 50-
vuotiaita tai vanhempia. Uusia 
työntekijöitä ei saada riittävästi, 
jos työolosuhteisiin ei puututa.

Irtisanomisia Saloniemen 
mukaan ei ole näkyvissä – aina-

kaan tämän hetken tietojen pe-
rusteella.

Uuteen organisaatioon tar-
vitaan noin sata palkanlaskijaa. 
Vuonna 2006 oli kirkon palve-
luksessa 73 henkilöä palkanlas-
kentaan viittaavilla nimikkeillä.

Uudistuksen myötä saatetaan 
siis tarvita lisää väkeä. Mistä sit-
ten säästöjä?

– Talouspäälliköiden töitä 
helpotetaan rutiinitöiden osal-
ta. Jaksamiseen tällä vaikutetaan 
paljon, Saloniemi lupaa.

ulkoistamistakin 
harkittiin
Työryhmä tutki muitakin vaih-
toehtoja.

Taloushallinnon ulkoistami-
sen laskettiin tuovan nopeim-
min säästöjä, mutta pitemmällä 
aikavälillä se olisi käynyt kalliik-
si. Kirkko olisi menettänyt yksi-
tyisille yrityksille ammattitaitoi-
set työntekijät. Heitä olisi mah-
dotonta myöhemmin saada ta-
kaisin, jos organisaatio haluttai-
siin palauttaa entiseen muotoon.

Muutkin vaihtoehdot hylät-
tiin, koska niistä olisi koitunut 
vain vähän hyötyä.

Palvelukeskusmalli on tar-
koitus saada kirkolliskokouksen 
päätettäväksi marraskuussa. To-
teuttaminen vaatii lakimuutok-
sen, koska uudistus koskisi kaik-
kia seurakuntia.

Jos kaikki etenee suunnitelmi-
en mukaan, yhteinen tietojärjes-
telmä voitaisiin hankkia vuonna 
2009. 

JaNNe kaNkaala

J ann e K ankaa la

Projektipäällikkö Anne Saloniemi kiertelee seurakuntia ympäri Suomea ja kerää palautetta taloushallinnon uudistamisesta.

Kirkon taloushallinto 
uuteen uskoon
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Kirjakauppoihin on ilmes-
tynyt teos, jonka voi lu-
kea 100 minuutissa. Sii-
nä ei ole mitään ihmeel-

listä. Monen muunkin läpyskän 
voi kahlata läpi vastaavassa ajas-
sa tai jopa nopeamminkin. Aina-
kin ne herttaiset lastenkirjat, joi-
ta pilteille ostetaan.

Mutta tämä teos onkin Kirjo-
jen Kirja, Pyhä Raamattu, tosin 
reippaasti lyhennettynä. Kirjas-
sa on 50 lukua, joista jokaisen voi 
lukea kahdessa minuutissa. Siitä 
saadaan 100 minuuttia eli urak-
ka kestää tunnin ja 40 minuut-
tia. Tässä ajassa voi kiitää läpi ko-
konaisen maailman kulttuurihis-
torian.

Raamattu 100 minuutissa on 
käännetty jo kymmenelle kielel-
le: ruotsiksi, norjaksi, islannik-
si, saksaksi, hollanniksi, tšekiksi, 
slovakiksi, kiinaksi ja japaniksi – 
ja nyt siis myös suomeksi.

Kirja on ollut menestys. Mik-
si? Kirjan esipuheen kirjoittajal-
la, Kuopion piispa Wille Riekki-
sellä on vastaus kysymykseen.

– Raamattu ei ole helppo kir-
ja eikä avaudu noin vain, jos sen 
ottaa käteen ja lukee. Lukija on 
hukassa jo Mooseksen kolman-
nen kirjan lakiviidakossa. Nyt lu-
vataan, että Raamatun voi käydä  
läpi 100 minuutissa ja lukija saa 
kokonaiskatsauksen sisällöstä. Se 
houkuttaa lukemaan, Riekkinen 
uskoo.

Lukija saa Raamatun punai-
sesta langasta kiinni. Kirjan lu-
kemalla osaa järjestää Raamatun 
kirjat kokonaisuuksiksi.

Piispan mukaan Vanha tes-
tamentti on jäänyt mysteeriksi 
kristityille, nyt sekin tarjotaan 
luettavaksi muutamassa hetkes-
sä. Raamattu 100 minuutissa -
kirjan antamaan kokonaisku-
vaan voi myöhemmin yhdistää 
yksityiskohtaista tietoa.

anglikaani 
lyhensi raamatun 
Raamatun tekstit on lyhentänyt 
anglikaanipastori Michael Hin-
ton. Joku on ehtinyt jo väittää, et-
tä Raamattu 100 minuutissa -kir-
jan heikkous on se, että se on vain 
yhden ihmisen toimittama eli lii-

kaa Michael Hintonin ajatusmaa-
ilman näköinen.

Piispa Riekkisen mielestä on 
parempi, että teoksen takana  on 
vain yksi ihminen. Hinton on 
yleiskirkollinen anglikaani, ei 
liian konservatiivi eikä liberaa-
li. Riekkisen mukaan konserva-
tiivit ja liberaalit voivat hyvin-
kin arvostella Hintonin rat-
kaisuja.

Raamattu 100 minuutissa 
heijastaa Riekkisen mieles-
tä hyvin uskonpuhdistuk-
sen arvomaailmaa. Uskon-
puhdistuksessa yhtenä ideana oli, 
että kuka tahansa voi lukea Raa-
matun ja tehdä omat johtopää-
töksensä.

Riekkinen toivoo, että Raamat-
tu 100 minuutissa herättää halun 
lukea varsinaista Raamattua. 

– Jos kirjan lukee pari kertaa 
läpi, on helppo tarttua itse Bib-
liaan.

Riekkinen ei juuri  löydä kir-
jasta huonoja puolia, mutta mai-
nitsee sitten yhden. Joskus kah-
den minuutin luvuissa on valta-
van pitkä kaari ja piispan tekisi 
mieli sanoa, että johonkin koh-
taan voisi perehtyä enemmän.

Raamattu on hyvin dramaat-
tinen kirja ja lyhennelmässä sen 

dramaattisuus vain 
korostuu. Piispa Wille 
Riekkinen kuitenkin korostaa, 
että juuri dramatiikan keskellä 
Jumala toimii. Siellä missä tapah-
tuu, siellä Jumalaa tarvitaan.

Kirjan tarkoitus on kertoa elä-
västä Jumalasta kaiken elämän 
raadollisuuden ja dramaattisuu-

den keskellä.
Riekkinen ke-

huu Suomen Lähe-
tysseuraa rohkeudesta julkaista 
kirja. Kirjaa ei ole julkaistu ra-
hasta vaan rakkaudesta Raamat-
tuun.

Pekka HeliN

Hevimies Tommin kielteinen näkemys ei muuttu-
nut Raamattu 100 minuutissa -kirjan lukemisen jäl-
keen. Tommi ei halua nimeään julkisuuteen, sillä 
muut hevimiehet voisivat kuittailla hänelle, jos lu-
kisivat haastattelun Rauhan Tervehdyksestä.

Tommin mielestä Raamattuun ei voi luottaa, sil-
lä osa sen kirjoista on ollut kadoksissa 300 vuot-
ta ja on sitten kirjoitettu uudestaan. Lisäksi pap-
piskokoukset ovat päättäneet Raamatun sisällös-
tä kenties summanmutikassa.

Tommin mukaan lyhennelmä on huomattavasti 
helppolukuisempi kuin varsinainen Raamattu.

– Päällimmäiseksi jäivät mieleen Jeesuksen ver-
taukset ja opetukset, joita sai kuunnella jo ala-as-
teella.

Hevimies Tommin mukaan lyhennelmä on dra-
maattinen.

– Jos vähänkään Raamatusta on totta, on se 
melkoinen saippuaooppera, itse asiassa maa-
ilman ensimmäinen. Siinä huijataan ja tapetaan 
kuin Kauniissa ja rohkeissa.

– Kymmenessä käskyssä kielletään tappami-
nen, silti Raamatussa tapetaan Jumalan nimissä, 
Tommi ihmettelee

Tommi ei aio lukea varsinaista Raamattua.
– Kyllä se nyt ainakin ensi alkuun riitti. Ei tul-

lut mitään käsittämätöntä paloa Raamatun luke-
miseksi.

Pekka HeliN

Raamatun 
voi lukea 100  
minuutissa

Hevimies ei muuttanut 
käsitystään Pyhästä kirjasta

Suomessa Raamattu 100 minuutissa ilmestyy Suomen Lähetysseuran 
kustantamana, 161-sivuisena pehmeäkantisena versiona. Tekstit on suo-
mentanut Riitta Bonny.

Kirjan myyntihinta on 7 euroa. Jotkut kirjakaupat voivat laskuttaa 
enemmänkin. Kirjaa voi ostaa hyvin varustetuista kirjakaupoista sekä 
Suomen Lähetysseuran verkkokaupasta http://basaari.mission.fi

Seurakunnille 
verotulojen 
täydennyksiä

Kirkkohallitus on päättä-
nyt seurakuntien verotulo-
jen täydennyksistä vuodelle 
2008. Vähennyksiä on aiem-
paa vähemmän, koska usei-
den seurakuntien talous on 
kohentunut. 

Täydennystä laskettaessa 
75 prosenttia jaetaan kun-
nan asukastiheyden perus-
teella määräytyvien tasoi-
tusrajojen ja 25 prosenttia 
seurakunnan jäsenmäärän 
perusteella määräytyvien ta-
soitusrajojen perusteella.

Verotulojen täydennystä 
myönnettiin puoli Suomea 
kattavan Oulun hiippakun-
nan 15 seurakunnalle yhteen-
sä yli 523 000 euroa. Tilaston 
perusteella suurinta verotulo-
jen vaje on ollut Koillismaalla 
ja Etelä-Lapissa. 

Suurin saaja on Ranua 
116 000 euron täydennyk-
sillä, kakkonen Taivalkos-
ki reilulla 67 000 eurolla ja 
kolmonen Posio 58 000 eu-
ron tuella. 

Määrät ovat suuria, kun 
vertaa tilannetta esimerkik-
si Kuopion hiippakuntaan, 
jossa suurin täydennyseuro-
jen määrä on Pielaveden 47 
000 euroa.

Ortodoksien 
Paimen Sanomat 
nettiaikaan

Oulun ortodoksisen hiippa-
kunnan alueeseen kuuluvien 
viiden seurakunnan yhtei-
nen julkaisu, Paimen Sano-
mat, on lehden hallituksen 
päätöksellä siirtymässä myös 
internetistä luettavaksi. 

Metropoliitta Pantelei-
mon suhtautui uuden seura-
kunnallisen palvelun mah-
dollisuuteen myönteisesti. 
Samalla hän myös muistut-
taa internetin olevan vain 
renki, eikä isäntä. 

Paimen Sanomat lehti tu-
lee verkkoon luettavaksi 1. 
helmikuuta lähtien osoit-
teessa www.ortodoksi.net/
paimensanomat. Lehti jat-
kaa ilmestymistään edel-
leenkin myös perinteisenä 
sanomalehtityyppisenä jul-
kaisuna.
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Yksi lö l l istä  ja  turva l l ista  hoi toa

Kauppurienkatu 27-29, Oulu, www.sairaalabotnia.fi
Ajanvaraus (08) 3232 400

B  TNIA
Sepänkatu 21, 90100 Oulu, www.odl.fi

Ajanvaraus (08) 313 2000

TERVEYS

p a r a n t a a  e l ä m ä ä

Terveys ja hyvinvointi 

Juutalaisvainot puhuttavat yhä Puolaa
Puolassa keskustellaan maan juu-
talaisten hirvittävästä kohtalosta. 
Varsinkin yksi muisto on nostat-
tanut tunteita: Kielcen kaupun-
gin tapahtumat vuonna 1946.

Runsaat 60 vuotta sitten Kiel-
cessä surmattiin 42 juutalais-
ta hyvin julmalla tavalla. Jouk-
komurhaan syyllistyivät Kielcen 
asukkaat, joukossa poliiseja, so-
tilaita ja partiolaisia.

– Valtava piha-alue oli yhä 
täynnä verisiä rautaputkia, kiviä 
ja nuijia, joita oli käytetty murs-
kaamaan juutalaismiesten ja -
naisten kallot, kirjoitti puolan-
juutalainen lehtimies Shaul Sh-
neiderman havainnoistaan seu-
raavana päivänä.

Kielcen kaupungin verilöyly on 
karmein esimerkki puolalaisten 
julmuuksista juutalaisia vastaan 
toisen maailmansodan jälkeen. 

Puolalais-amerikkalainen his-
torioitsija Jan T. Gross on tarttu-

nut aiheeseen ja kirjoittanut juu-
talaisvastaisuudesta kirjan. 

Tammikuussa kirja julkais-
tiin Puolassa, jossa siitä on syn-
tynyt  valtava kohu. Gross käsit-
telee kirjassaan Kielcen tapahtu-
mia ja juutalaisvastaisuutta taval-
la, jota jotkut pitävät hyvin louk-
kaavana.

Puolalaisten syyttäjien kerrot-
tiin tammikuun puolessa välissä 
tutkivan, voisiko Grossia vastaan 
nostaa syyte Puolan kansan kun-
nian loukkaamisesta.

Gross on järkyttynyt syyttäji-
en toimista.

– On täysin sopimatonta puida 
kirjoja oikeusistuimissa tai polt-
taa niitä. Niistä pitäisi keskustella 
aivan toisenlaisilla foorumeilla.

vainojen takana 
syyllisyydentunne 
Gross väittää, että Kielcen kal-
taiset tapaukset kertovat Puolas-

sa yleisesti vallitsevasta toiveesta 
päästä eroon maan juutalaisista.

Grossin mukaan sodanjälkei-
sen Puolan juutalaisvastaisuus 
johtui syyllisyydestä. Puolalai-
set hyötyivät natsien ryöstelys-
tä ja juutalaisten surmaamisesta. 
He ottivat haltuunsa leireille vie-
tyjen juutalaisten omaisuuden ja 
joutuivat hankalaan tilanteeseen, 
kun harvat henkiin jääneet juuta-
laiset palasivat ja vaativat omai-
suuttaan takaisin.

Syyllisyyden riivaamat puola-
laiset eivät kestäneet katsoa juu-
talaisia vaan ajoivat nämä pois tai 
surmasivat heidät, Gross väittää.

Juuri kukaan ei Puolassa kiis-
tä, etteivätkö Grossin tiedot ve-
riteoista pitäisi paikkaansa. 
Hyökkäysten syystä kuitenkin 
kiistellään.

Edes kaikki juutalaiset eivät 
niele Grossin selitystä juutalais-
vainoille.

Viimei-
nen elossa 
oleva Varso-
van gheton kan-
sannousun johtaja 
Marek Edelman sa-
noo, että sodanjälkei-
set veriteot eivät olleet 
juutalaisvastaisuut-
ta vaan puhdasta ros-
vousta.

– Se oli pelkkää pahuutta. 
Rosvo ei hyökkää vahvempansa 
kimppuun vaan sinne missä nä-
kee heikkoutta, Edelman sanoo.

Puolalaiset sanomalehdet ja 
historioitsijat ovat syyttäneet 
Grossia liian rajusta kielenkäy-
töstä ja sodanjälkeisen Puolan 
yhteiskunnan leimaamisesta täy-
sin juutalaisvastaiseksi.

Historoitsija Marek Jan Cho-
dakiewicz  on Grossin tiukimpia 
vastustajia. Chodakiewicz väit-
tää, että juutalaisten murhat liit-

tyvät kommu-
nistiseen dik-

tatuuriin. Hän 
väittää myös, että 

Gross valikoimalla va-
likoi faktoja, jotka sopi-
vat hänen teoriaansa.

Toiset ovat puolusta-
neet Grossia, vaikka ei-
vät olekaan täysin samaa 
mieltä Grossin pääväittä-

mistä.
Grossin kirja on heidän mu-

kaansa tervetullut, sillä se voi 
johtaa keskusteluun Puolan tu-
lenarasta menneisyydestä, vaik-
ka kirjan teesit eivät pitäisikään 
paikkaansa.

Pekka HeliN

Lähteet Der Spiegel, The New York 
Times, AFP

Maata  kiertelemässä
Chr i s  D e R au d
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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 

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

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

Radiotiedot
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radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
Su 3.2. kello 10 jumalanpalvelus Tuiran kir-
kosta, toimittaa Nanna Helaakoski, avustavat 
Anssi Putila, Saila Luukkonen, kanttori Tom-
mi Hekkala, Heikki Jämsä, urut. Tuira 2- ja 
Koskela 2-rippikouluryhmät osallistuvat mes-
suun.
Su 3.2. kello 11.25 Lasten radiopyhäkoulus-
sa lapsityönohjaaja Marjaana Lassi puhuu las-
kiaisesta.

Radio Dei Toivon iltapäivä
Ke 6.2. kello 15.45 Naisen allakka. Pastori Vir-
pi Sillanpää-Posion ajatuksia.
To 7.2. kello 15.45 Kasvun paikka. Seurakunnan 
perhekerhot tukena pikkulasten perheille. Pasto-
ri Antti Leskelää haastattelee Marja Blomster.

radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,9 MHz
Su 3.2. kello 9.45 Lasten radiopyhäkoulussa las-
tenohjaaja Marjaana Lassi puhuu laskiaisesta.
Su 3.2. kello 10 messu Raahen kirkosta. Jumalan-
palveluksen jälkeen edellisen maanantain Etap-
pi-ohjelma uusintana, aiheena Yhteisvastuukerä-
ys 2008. Toimittaa Risto Parttimaa Raahesta. 
Ma 4.2. kello 17.05 Etappi-ohjelma. Viime syk-
synä Oulun seurakuntayhtymä järjesti lasten 
sururyhmän, ryhmän vetäjä Sirkku Nivala ja 
äitinsä menettänyt Matleena Marja Blomsterin 
haastateltavina.

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

Gotta Serve Somebody 
– Jumala ja Bob Dylan
Radio Dein Toivon iltapäivässä 
alkaa torstaina 31. tammikuuta 
viisiosainen Bob Dylania käsit-
televä ohjelmasarja. 

Ohjelmat toimittaa jo aiem-
min vastaavan tyyppisen John-
ny Cash -sarjan tehnyt Tuukka 
Rantanen. Sarjassa käydään läpi 
Dylanin elämää ja tuotantoa eri 

vuosikymmenillä, mutta pääpai-
no on 1970- ja 80-lukujen vaih-
teessa, jolloin Dylanilta ilmestyi 
kolme gospelvaikutteista levyä. 
Gotta Serve Somebody Radio 
Dein iltapäivässä 31.1.–28.2. tors-
taisin kello 14.45. 

Sarjan tuotannosta vastaa Toi-
vontuottajat.

Ostetaan

Kirkkohallitus on asettanut vas-
tuullisen sijoittamisen neuvotte-
lukunnan. Sen tehtävänä on tu-
kea kirkon vastuullisen sijoit-
tamisen kehittämistä, yhteistä 
omistajapolitiikkaa ja kehittää 
kirkon roolia aktiivisena omis-
tajana. 

Neuvottelukuntaan valit-
tiin toimikaudeksi 1.2.2008–
31.12.2011 puheenjohtajaksi La-

puan piispa Simo Peura ja jäse-
niksi sijoitusjohtaja Hanna Hii-
denpalo (Eläke-Tapiola), apulais-
johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen 
(Elinkeinoelämän keskusliitto), 
professori Aila Lauha (Helsingin 
yliopisto), professori Jarmo Lep-
piniemi  (Helsingin kauppakor-
keakoulu), ylijohtaja Jukka Män-
nistö (Terveydenhuollon oikeus-
turvakeskus),  johtaja Pertti Par-

manne (Suomen Ammattiliitto-
jen Keskusjärjestö), toiminnan-
johtaja Antti Pentikäinen (Kir-
kon Ulkomaanapu), kirkkoneu-
vos Leena Rantanen (Kirkkohal-
litus), työalasihteeri Ilkka Sipi-
läinen (Kirkkohallitus) sekä val-
tiotieteen lisensiaatti Osmo Soi-
ninvaara ja sihteeriksi projekti-
päällikkö Magdalena Lönnroth.

Kirkko panostaa vastuulliseen sijoittamiseen



�   Nro 4      31.1.2008

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

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

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

LAKIAS IA INTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

Kauppurienkatu 23, OULU
Puh. 312 5640, 040 508 1675
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OULUN RAUHANYHDISTYS
PROFESSORINT IE  7 ,  OULU

Kempeleläinen Mika Kuk-
kohovi on työskennellyt 
jo monta vuotta Kempe-

leen Työkeskuksessa. Mika viih-
tyy kehitysvammaisten työkes-
kuksessa hyvin – työ tuo iloa elä-
mään.

Työkeskuksen perustehtävänä 
on päivä-, työ- ja avotyötoimin-
nan sekä tuetun työn järjestämi-
nen kempeleläisille vajaakuntoi-
sille. Siellä pyritään edistämään 
ja ylläpitämään toimintakykyä 
jokapäiväisissä käytännön asi-
oissa sekä työtoiminnassa. Läh-
tökohtana ovat aina yksilölliset 
tavoitteet.

alihankintatyötä 
ja postinjakamista 
– Täällä on mukavaa tehdä töi-
tä. Teemme alihankintahommia, 
joihin kuuluu erilaisia työvaihei-
ta. On myös työkavereita: teem-
me yhdessä töitä, Mika Kukko-
hovi kertoo.

Mika on ahkera ja innokas 
työntekijä. Hän onkin saanut eri-
koistehtävän: sisäisen postin ja-
kamisen. Se on tärkeää työtä.

Mika on käynyt aikaisemmin 
vaimonsa Niinan kanssa kurs-
sin, jossa on harjoiteltu rahan-
käyttöä ja tietokoneen käyttöä. 
Niina osallistuu työkeskuksen 
päivätoimintaan kahtena päivä-
nä viikossa.

Mikalla ja Niinalla onkin yh-
teinen haave: oman pizzerian pe-
rustaminen joskus tulevaisuu-
dessa. – Se olisi todella mielen-
kiintoista työtä. Sitä varten pitäisi 
kyllä ensin saada koulutusta, esi-
merkiksi käydä kursseja.

Työ tuo 
iloa elämään

urheilullisia harrastuksia
Mika Kukkohovi on monessa 
mukana: myös harrastuksia löy-
tyy. Hän on esimerkiksi pelan-
nut salibandya ykkösmaalivah-
tina työtoiminnan peliporukas-
sa jo 12 vuoden ajan.  

– Olemme tehneet pitkiäkin 
pelimatkoja, Mika kertoo.

Kotona Mikan suosikkihar-
rastus on jääkiekon pelaamista 
PlayStation 2:lla. 

– Pääsin juuri pelaamaan uut-
ta NHL-peliä. Olen kerännyt nii-
tä kokonaisen sarjan.

ohjausavun turvin 
tavallisille työpaikoille
Kehitysvammaisten työ- ja päi-
vätoimintaa ylläpitävät kunnat 
ja erityishuoltopiirien kuntayh-
tymät. Myös joillakin järjestöil-

lä ja uskonnollisilla yhteisöillä on 
työkeskuksia. Yleisimpiä työteh-
täviä ovat erilaiset vaihe- ja ko-
koonpanotyöt, mutta muitakin 
töitä löytyy. 

Työkeskuksissa järjestetään 
myös virkistys- ja harrastustoi-
mintoja sekä aikuiskoulutusta. 
Työtoimintaan pyritään sovel-
tamaan mahdollisuuksien mu-
kaan oikean työpaikan toimin-
tatapoja.

Työkeskuksissa voidaan antaa 
työhön valmennusta, jonka tar-
koituksena on totuttaa työnte-
koon ja opettaa ammatillisia val-
miuksia. Avo- ja tuetussa työssä 
kehitysvammaiset työskentelevät 
työkeskuksen ohjausavun turvin 
tavallisissa työpaikoissa.

Päivi MarTikaiNeN

Faktaa
Yhteisvastuukeräys alkaa 3.2.
• Yhteisvastuukeräyksen teemana tänä vuonna on Työ ja 
osallisuus.
• Tavoitteena on edistää kehitysvammaisten ihmisten työllis-
tymistä tavallisille työpaikoille. Yhteisvastuukeräys on haas-
tanut yli 4000 suomalaista yritysjohtajaa palkkaamaan ke-
hitysvammaisia työntekijöitä. Myös kirkon ja seurakuntien 
piirissä pyritään lisäämään kehitysvammaisten työntekijöi-
den määrää.
• 60 % yhteisvastuuvaroista käytetään Kirkon Ulkomaan-
avun kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun, 20 % kehitys-
vammaisten suomalaisten työllistämiseen ja 20 % kirkon ja 
seurakuntien tekemään avustustyöhön.
• Paljon uhreja vaatineesta sisällissodasta toipuvia liberia-
laisia tuetaan muun muassa kehittämään ruokatuotantoa ja 
maanviljelystä, järjestämään ammattikoulutusta sekä myön-
tämällä yhteisölle pienlainoja.

Mika Kukkohovi pakkaamassa silikonia pusseihin eteenpäin vietäväksi. 

Pä i v i  Ma r t i ka in e n
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Näkyvä lapsi
Viime sunnuntain kynttilänpäivän tekstissä on opetus, 
joka on syytä muistaa läpi vuoden.

Maria ja Joosef tulevat temppeliin esikoisensa kanssa. 
Vanha Simeon on nähnyt elämänsä varrella monia saman-
laisia vanhempia: vaatimattomista oloista olevia pariskun-
tia, jotka tuovat köyhien uhrilahjaa esikoisen syntymän 
jälkeen. Tässä on kuitenkin jotain erityistä, vanhemmilla 
on lapsi mukanaan! Sitä ei useinkaan näe. Nämä vanhem-
mat haluavat yli sen, mitä laki vaati pyhittäessään Juma-
lalle lahjan, jonka olivat saaneet. Katsoessaan lasta tarkem-
min vanhus puhkeaa kiitokseen: ”Nyt minun silmäni ovat 
nähneet pelastajan.” Simeon välittää nähdyksi tulemisen 
siunauksen. 

Ihmiselle on tärkeää, että hänet nähdään ja kuullaan 
omana itsenään. Erityisen tärkeää tämä on kaikille kas-
vaville. Sen vuoksi vauvatkin otetaan usein syliin, lasten 
kanssa leikitään ja nuorten asioita kuunnellaan, muuten 
heidän on käyttäydyttävä niin, että varmasti tulevat näh-
dyksi. Nähdyksi tulemista voi hyvin verrata kristilliseen 
pelastuskäsitykseen, vakavasti otettu ihminen pelastuu elä-
mälle ja uskaltaa uudella tavalla kohdata haasteensa.

Olisipa kodeissa, seurakunnissa ja työpaikoilla enem-
män niitä, jotka näkevät ja välittävät lähimmäisilleen näh-
dyksi tulemisen siunauksen. Siitä saa rohkeutta, hyvät eväät 
jokaiseen päivään ja elämään pitempäänkin: ymmärtää, 
että kaikki on viime kädessä Jumalan hyvässä kädessä. Hän 
on nähnyt minut, ja sen lahjan varassa uskallan ajatella 
jopa viimeisen rajan ylittämistä, niin kuin vanha Simeon: 
”Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä.”

Pekka reHuMäki
kirkkoherra

Kempele

Armollinen Jumala.

Sinä näytit Poikasi kärsimisessä

ja kuolemassa

maailmalle rakkautesi.

Kirkasta meille hänen uhrinsa salaisuus.

Irrota kahleet, joilla synti meitä sitoo,

ja päästä meidät lastesi vapauteen.

Tätä rukoilemme

Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Laskiaissunnuntain aihe Esto mihi (= ole minulle) kuvaa Jumalan rakkauden uhri-
tietä. Psalmin 31 sanoin sanottuna: ”Ole minulle kallio, jonka suojaan saan paeta, 
vuorilinna, johon minut pelastat.” Jeesus on turvamme Jumalan edessä tuomiolla. 

Hänen nimessään on ainoa turvamme.
Laskiaissunnuntain teemana on paastoon laskeutuminen, johon virittäydytään jo nyt. 

Liturginen väri on vielä vihreä, sillä vasta seuraavana tuhkakeskiviikkona tapahtuu varsi-
nainen paastoon laskeutuminen. Sitä ennen irrotellaan laskiaistiistain pulkkamäessä se-
kä lyödään elämä risaiseksi hernekeiton ja pannukakun avulla suomalaiskansalliseen tyy-
liin. Perinneherkkujen tausta on historiassa. Entisvanhaan syötiin tukevasti ennen paas-
tonajan laihoja eväitä.

Juuri ennen evankeliumitekstiä Jeesus puhuu vehnänjyvästä, joka kuolee ja tuottaa sen 
jälkeen runsaan sadon. Evankeliumitekstissä hän sitten syventää tätä kuvaa: hän kehot-
taa seuraajiaan antamaan elämänsä alttiiksi oman asiansa puolesta. Kuvaavia mutta jopa 
Raamatun kielessä poikkeuksellisen viiltäviä ovat Jeesuksen sanat hänen tajutessaan lop-
punsa lähestyvän: ”Nyt olen järkyttynyt. Mitä sanoisin? Isä, pelasta minut tästä hetkestä! 
Ei! Juuri tähän on elämäni tähdännyt.”

Luonnonilmiöt tukevat Jeesuksen sanoja. Jyrähdys lähetetään vahvistukseksi hänen 
sanoilleen. Jeesus ei pakene, vaan ilmaisee korottamisensa merkitsevän kaikkien kristit-
tyjen pelastusta. Näin hän vetää lunastetut mukaansa taivaaseen. Ristinkuolema ei näyt-
täydy realistisen häpeällisenä, vaan taivaallisena voiton hetkenä, Jeesuksen elämän täh-
täyspisteenä.

Pekka TuoMikoSki

Päivän psalmi Ps. 31: 2–6
Ensimmäinen lukukappale 
Jer. 8: 4–7
Toinen lukukappale 
1. Kor. 13 tai Gal. 2: 19–21.
Evankeliumi Joh. 12: 25-33
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I Elävä seurakunta 
lähellä ihmistä 
-ehdokaslista

2 Hekkala Rauno, 
varastotyöntekijä, Oulunsalo
1) Kirkon luottamushenkilöille
2) Kyllä, jokainen ihminen on oma itsen-
sä ja rakkaus löytyy niiden sisältä. Anne-
taan kaikille ihmisille mahdollisuus löy-
tää itsensä.
3) Kirkon toiminta on liian itsekeskeistä  ja 
avoimuus katoaa. Tähän on kyllä tartuttu 
mutta liian vähän.

3 Kailo Kaarina
tutkija, Oulu
l) Seurakuntalaisille.
2) Kyllä. Moniarvoisuuden tulee kuulua 
modernin kirkon arvoihin; rakkaus on rak-
kautta kaikissa sen muodoissa, ja on puh-
dasta vallankäyttöä kohdella eriarvoisesti 
heteronormista poikkeavia kirkon jäseniä. 
Mikähän on pahempaa? Kun kaksi mies-
tä suutelee vai kun he pahoinpitelevät toi-
siaan? 
3) Suurempi yhteiskunnallinen vaikuttami-
nen uuden eriarvoistavan sääty-yhteiskun-
nan estämiseksi, monipuolisempi ja moni-
arvoisempi vähäosaisten tukeminen. Kir-
kon verorahoja ei ole tarkoitettu korvaa-
maan hyvinvointivaltiota, mutta kunnes ra-
kennamme reilumman maailman, niitä on 
ohjattava syrjäytettyjen, vanhusten ja köy-
hien auttamiseen Jeesuksen, ei talousfarise-
usten ja koronkiskureitten hengessä!

Piiri pieni pyörii
Kirkollisten edustuselinten nelivuo-

tiskausi on päättymässä ja on aika 
valita uudet edustajat kirkolliskoko-

ukseen ja hiippakuntavaltuustoihin. 
Vaalit ovat välilliset, eli uusia edusta-

jia pääsevät äänestämään vain seurakun-
tien luottamushenkilöinä toimivat maal-
likot sekä papit. 

Vanhan lastenlorun sanat tulevat mie-
leen vaaleja tarkastellessa. Harvassa vaa-
lissa äänestäjien joukossa on näin monta 
itsekin ehdokkaana olevaa. Oulun hiip-
pakunnasta kirkolliskokoukseen valitaan 
kahdeksan (8) maallikkoa ja neljä (4) pap-
pia, hiippakuntavaltuustoon taas 14 maal-
likkoa ja seitsemän (7) pappia. 

Kirkon korkein päätösvalta ei ole siis 
pelkästään hengellisen työn edustajien 
käsissä.

Puoluetaustat piilossa
Kuten vaaleissa aina, myös kirkon vaa-
leissa on laajasti politiikasta kiinnostu-
neita henkilöitä. Esimerkiksi keskustalai-
set ovat koonneet listan Juureva kirkko ih-
misten keskellä.

Seurakuntavaaleistakin tuttu Elävä 
seurakunta lähellä ihmistä -lista kokoaa 
useita eri paikallispolitiikasta tuttuja ni-
miä. Vastausten perusteella listan edusta-
jat ovat maallikoista liberaaleimpia. Onpa 
mukana myös yksi yhden naisen lista: Sis-
ko Korrensalon Kehittyvä kirkko. 

kirkolliskokouksella painoarvoa
Vaikka naispappeuden hyväksyvästä pää-
töksestä on 20 vuotta, se näkyy yhä. Pap-
pien listoissa on selkeä ”kaksipuoluejärjes-
telmä” naispappeutta vastustavien ja mui-
den välillä. Molemmilla ryhmillä on kir-
kolliskokoukseen ehdolla maksimimäärä, 
12 ehdokasta. 

Hiippakuntavaltuuston osalta naispap-
peuteen kielteisesti suhtautuvien Tunnus-
tukselliset -listalla on sen sijaan vain viisi 
(5) ehdokasta, kun Kansan kirkko -lista on 
panostanut myös alueellisen päätöksente-
koelimen vaaleihin täydet 21 ehdokasta. 

Huomattavaa on, että Oulun hiippa-
kunnasta on vain kaksi ehdokasta läpi-
näkyvää päätöksentekoa ja entistä avoi-
mempaa kirkkoa ajavan Tulkaa kaikki -
liikkeen Internetsivuilla. Niin Vasemmis-
toliiton kunnallispoliitikkona tutuksi tul-
lut Mikko Raudaskoski kuin tutkija Kaa-
rina Kailo ovat ehdolla Elävä seurakunta 
lähellä ihmistä -listalla. Monesta hiippa-
kunnasta listalla on myös pappeja. 

uusi kysely keväällä
Valittavan kirkolliskokouksen päätettä-
väksi tulevat ainakin kirkkoherranvaali-
en vaalitapa ja virkamieslainsäädännön 
uudistaminen.

Myös linjaukset samaa sukupuolta ole-
vien henkilöiden rekisteröityihin parisuh-
teisiin tulevat todennäköisesti esityslistal-

le. Omaa haastetta 
aiheuttaa myös tasaisessa laskus-
sa oleva kirkon jäsenmäärä. 

Tilan rajallisuuden takia Rauhan Ter-
vehdys haastatteli vain kirkolliskokouk-
seen Oulun hiippakunnasta ehdolla olevia 
maallikoita. Kaikille 52:lle ehdokkaalle lä-
hetettiin kirje, jossa kysyttiin kolme kysy-
mystä. Ehdokkaat ovat antaneet vastauk-
sensa sähköpostitse tai puhelimitse. 

Kirkolliskokouksen ja hiippakunta-
valtuustojen uudet kokoonpanot aloitta-
vat kautensa maaliskuussa. Rauhan Ter-
vehdys haastattelee kirkolliskokouksen ja 
hiippakuntavaltuuston uusia päätöksente-
kijöitä kevään aikana. 

elSi HuTTuNeN

4 Kerola Raili, 
osastosihteeri, Rovaniemi
1)  Kirkkoherran valinnan haluan säilyttää 
tulevaisuudessakin seurakuntalaisilla.  Uu-
den kirkkoherran on hyvä aloittaa työnsä, 
kun hänellä on seurakuntalaisten laaja tu-
ki takanaan.  Luottamushenkilöiden teke-
mään valintaan liittyvät omat riskinsä.
2) Kysymys on vaikea, ajankohtainen ja kes-
keneräinenkin, kun asiaa pohtivan työryh-
män työ on kesken.  Tämänhetkisen tietä-
mykseni ja ymmärrykseni pohjalta en voi 
kannattaa avioliiton omaista kirkollista siu-
naamista samaa sukupuolta oleville rekiste-
röidyille parisuhteille.
3) Rippikoulun jälkeen nuorten osallistu-
minen kirkon toimintaan vähenee oleelli-
sesti.  Ratkaisua voisi tuoda vaihtoehtois-
ten toimintojen lisääminen. Isoistoiminta 
ja kerhonohjaajana toimiminen kiinnostaa 
osaa nuoria.  Tärkeää on saada tiloja ja työ-
voimaa sinne missä nuoret luontaisesti oles-
kelevat.

5 Kurvinen Esko
toimitusjohtaja, Oulu
1) Mielestäni nykyinen käytäntö,  jossa jo-
kainen seurakuntalainen voi osallistua 
kirkkoherranvaaliin, on hyvä ja perustelta-
vissa monellakin seikalla. Sen sijaan ehdo-
kasasettelua ja äänestyskäytäntöä tulisi uu-
distaa ja ottaa käyttöön nykyaikaiset vies-
tintävälineet.
2) Mielestäni kirkko ei saa kieltäytyä siu-
naamasta ketään ihmistä joka siunausta 
pyytää. Kirkolla eikä kenelläkään ihmisel-
lä ole oikeutta kääntää selkäänsä lähimmäi-
selle, joka Taivaan Isän siunausta on ano-
massa.
3) Ei kirkko ole jäänyt mistään ”kelkasta”. 

Kansankirkkomme toimintamuotoja tulee 
kehittää maltillisen ja ihmisläheisen uudis-
tumisen kautta, niin että monituhatvuoti-
nen rakkauden ja armon sanoma ymmärre-
tään oikein kulloisenkin ajan kielellä ja toi-
mintamuodoilla.

6 Lahti Liisa
erikoislääkäri, Oulu
1) Kannatan välillistä vaalia, koska siinä 
kirkkoherraehdokkaiden johtajantaitoja ja 
taloudellis-hallinnollisia kykyjä voidaan ar-
vioida perusteellisemmin. Suurissa seura-
kunnissa äänestysprosentti on myös kovin 
matala, eikä anna kuvaa seurakunnan tah-
dosta. Valitusten mahdollisuus myös pois-
tuisi, kun ehdokkaita ei aseteta vaalisijoille. 
2) Pitäisi. Kristillinen oppi ja sen ihmis-
kuva puhuu tasa-arvon ja yhdenvertaisuu-
den puolesta vahvasti ja palvelevan rakkau-
den hengessä. Jos ihmiset pyytävät elämän-
sä tärkeälle osa-alueelle siunausta, ei sitä tu-
lisi heiltä kieltää.
3) Kirkon lukuisten toimintamuotojen me-
nestys riippuu työntekijöiden ja seurakun-
talaisten innosta, ideoista ja lahjoista. Mie-
leeni ei tule mitään toimintaa, joka sinänsä 
olisi jäänyt kelkasta. 

7 Mustonen Leena 
myymäläpäällikkö, Kuusamo
1)  Kirkkoherran valinta kuuluu 
seurakuntalaisille. Muuten liian pieni jouk-
ko jos vain luottamushenkilöt valitsee.
2) Kyllä. Olemme kaikki erilaisuuksinem-
me Jumalan luomia.
3) Arkipäivän lähestyminen seurakuntalai-
siin kärsii resurssipulasta. Tiedotusta tulisi 
lisätä ja laajentaa.
 

8 Päivärinta Anne
fysioterapeutti, Kuusamo
 1) Kirkkoherran tulee olla seurakuntalais-
ten valitsema.
 2) Samaa sukupuolta olevien parisuhtei-
den siunaaminen on minulle hyvin vieras 
ajatus, mutta en halua olla ensimmäisen ki-
ven heittäjä.
 3) Perheiden ja avioliiton tukeminen on 
unohtunut eniten seurakunnissa. Avioero-
jen määrän kasvu on merkki perheiden vai-
keuksista. Paljon olisi tehtävissä perheiden 
tukemiseksi, jotta turvallinen kasvuym-
päristö lapsille kestää eikä ole pakko erota. 
Luulen että kirkosta eroavat ovat aikuisia, 
jotka tuntevat ettei kirkko ole kuin lapsille 
ja vanhuksille.

9 Raudaskoski Mikko, 
rehtori, erityisopettaja, Oulu
1) Ehdottomasti seurakuntalaisille. Jos ha-
lutaan seurakuntalaisten olevan aktiivisia ja 
osallistuvia, niin se pitää heille mahdollis-
taa valittaessa seurakunnan keskeisintä toi-
mijaa, kirkkoherraa. 
2) Kun ihmiset ovat valinneet elämän-
kumppaninsa, niin miksi kirkon pitäisi hei-
tä hylkiä  kieltämällä parisuhteen siunaami-
nen. Pitäisi sallia eikä rakentaa esteitä, jotta 
ihmiset voisivat kokea seurakunnan omak-
seen.
3) Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on 
merkittävästi kohentunut 90-luvun laman 
aiheuttamien inhimillisten kärsimysten jäl-
keen. Aiemmin kirkko arasteli ottaa selke-
ästi kantaa heikommassa asemassa olevi-
en puolesta. Parempaan suuntaan on menty, 
mitä osoittaa mm. piispa Salmen Stora En-
so -kannanotto.

Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalit 11.2.2008

Näitä 
kysyimme:

3) Mikä kirkon toimintamuoto 
on “jäänyt kelkasta” ja mitä sille 
pitäisi tehdä?

1) kummalle kuuluu kirkkoherran 
valinta tulevaisuudessa: seurakunnan 
luottamushenkilöille vai seurakuntalaisille?

2) Pitäisikö kirkon sallia samaa 
sukupuolta olevien rekisteröityjen 
parisuhteiden siunaaminen?
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10 Sipola Paavo, 
myyntipäällikkö, Hailuoto
1) Mielestäni luottamushenkilöt saavat va-
lita kirkkoherran, johtuen heidän pereh-
tyneisyydestään seurakunnan asioihin ja 
ovathan he seurakuntalaisten valitsemia 
päättämään asioista heidän puolestaan.
2) Eiköhän kirkon pitäisi olla tässäkin asias-
sa suvaitsevainen ja sallia siunaaminen.
3) Enpä tiedä, onko kirkko jäänyt millään 
sektorilla kelkasta. En näe syitä mihinkään 
kovin huomattavaan suunnan muutokseen, 
toki lähemmäksi seurakuntalaisten arkipäi-
vää pitäisi edelleenkin pyrkiä.

11 Urpilainen Pirjo, 
erityisluokanopettaja,
1) Kirkkoherran valinta kuuluu seurakun-
talaisille. Vaali lisää avoimmuutta ja kiin-
nostusta seurakunnan asioihin.
2) Kirkon tulee sallia samaa sukupuolta ole-
vien rekisteröityjen parisuhteiden siunaa-
minen.
3)  Kirkon tulisi toiminnassaan ottaa enem-
män huomioon nuorten aikuisten toiveet ja 
tarpeet. Opiskelija- ja oppilaitostyötä tuli-
si tehostaa. Seurakunnissa tulisi olla tähän 
työhön erikoistuneita teologeja.

12 Virta-Kangas Maija-Leena 
teologian maisteri / lukion lehto-
ri, Raahe
1) Kirkkoherran valinnan tulisi kuulua ny-
kyiseen tapaan seurakuntalaisille.
 2) Vanha testamentti torjuu jopa kuole-
manrangaistuksen uhalla samaa suku-
puolta olevien seksuaaliset suhteet. Uu-
dessa testamentissa Paavali pitää näitä 
luonnonvastaisina. Raamatun pohjalta ei 
tule sallia samaa sukupuolta olevien rekiste-
röityjen parisuhteiden siunaamista.
3) Nuoret aikuiset ovat mielestäni se ryhmä, 
jolle seurakunta ei tarjoa kiinnostavaa toi-
mintaa.Tähän pitäisi osoittaa ja kouluttaa 
erityistyöntekijä, kuten meillä on nuorisoa 

varten nuorisopappi.

II Kehittyvä kirkko 
-ehdokaslista

13 Korrensalo Sisko, 
lehtori, Kemi
1) Seurakuntalaisille. Ihmiset voivat sanoa 
sanansa demokratian hengessä.
2) Kyllä. Heillä on varmaan tarve saada täl-
lainen siunaus.
3) Mikään toimintamuoto ei ole erityisesti 

jäänyt kelkasta.

III Kristillisten arvojen 
puolesta -ehdokaslista

14 Göös Risto, 
koulunjohtaja, Perho
1) Seurakuntalaiset valitsevat.  Se aktivoi 
seurakuntalaisia.
2) Ei. Tulisi pitäytyä  perinteisellä linjalla. 
Avioliitto on miehen ja naisen välinen juttu.
3) Jos evankeliumi saarnataan ja sakramen-
tit jaetaan oikein, kaikki muukin tärkeä säi-
lyy mukana.

15 Hyväri Erkki, 
filosofian maisteri, Raahe
1) Nykyinen käytäntö on hyvä: seurakunta-
laiset valitsevat.
2) Ei pidä sallia. Raamattuu asettuu tällaista 
selvästi vastaan. Paavali ottaa asiaan kantaa. 
Vanha testamentti on samassa linjassa.
3) Mikään toimintamuoto ei ole erityisem-

min pudonnut kelkasta.

16 Isotalus Alpo, 
kapteeni evp, Tornio
1) Pohjoisen pienet seurakunnat ja kirkko-
herraehdokkaiden tunteminen puoltavat 
nykyistä käytäntöä. Äänestäjien pitäisi to-

della tietää, ketä he äänestävät.
 2) Ei pitäisi.
3) Kirkon kaiken toiminnan pitäisi perus-
tua ensisijaisesti Raamattuun. Maallistumi-
sen välttäminen tulisi tiedostaa kaikissa toi-
mintamuodoissa.

17 Kaisto Raimo, 
markkinointijohtaja, Haapajärvi
1) Nykyinen kirkkoherran valintatapa on 
raskas, mutta toisaalta seurakuntalaisten 
vaikutusmahdollisuus on tärkeä asia. Olen 
tällä hetkellä vielä  seurakuntalaisten valin-
taoikeuden kannalla.
2) Kirkon ei pidä Raamatun sanan ja hen-
gen vastaisesti lähteä siunaamaan samaa su-
kupuolta olevien parisuhteita.
3) Kehitettävää löytyy, mutta tärkeintä on 
perustoiminnan eli evankeliumin julista-
misen kirkastaminen. Tarvitsemme edel-
leen raitista sanan saarnaa ja evankeliumin 
lohdutusta.  Jumalanpalvelusten ja seura-
toiminnan ohella työtä tulee laajentaa esi-
merkiksi työpaikoille suunnattuihin pieniin 
hartaushetkiin, joissa mennään sanan kans-
sa ihmisten keskelle.

18 Korkiakoski Olavi, 
suunnittelupäällikkö, Kokkola
1) Kirkkoherran valinta luottamushenki-
löille.
2) En pidä oikeana samaa sukupuolta ole-
vien rekisteröityjen parisuhteiden siunaa-
mista. Toimenpide on  Raamatun opetuk-
sen vastainen.
3) Kinkerit ovat tilaisuus, jossa seurakunta-
lainen voi kuulla viranhaltioiden sanomaa, 
ja tulla itsekin kuulluksi. Tätä taantunut-
ta toimintaa tulisi kehittää koskettamaan 
mahdollisimman monia seurakuntalaisia, 
jolloin aito vuoropuhelu lisääntyisi ja viran-
haltijat saisivat kaipaamaansa palautetta.

19 Koukkari Esa, 
varatuomari, Oulu
1) Molempien vaalitapojen puolesta on ole-
massa vankkoja argumentteja ja kuuntelen 
niitä herkällä korvalla. Etelä-Suomessa ja 
kasvukeskuksissa ovat äänestysprosentit ny-
kyisellä vaalitavalla, jossa seurakuntalaiset 
äänestävät, jääneet erittäin pieniksi. Luot-
tamushenkilöiden suorittamassa vaalissa 
on ehkä mahdollista paremmin huomioida 
seurakunnan erityiset tarpeet. Kirkon oma 
ääni saattaa kuulua selkeämmin. Vaalitapa 
tarjoaa mahdollisuuden hakijoiden moni-
puolisempaan arviointiin seurakunnassa. 
2) Luomiskertomuksesta ilmenee, kuin-
ka ihminen luotiin mieheksi ja naiseksi. Ju-
mala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Juma-
la luojana on elämän synnyttäjä, ylläpitä-
jä ja varjelija. Ihmiselle annettiin luomises-
sa tuo sama tehtävä - elämän tulee jatkua, 
sitä tulee varjella ja ylläpitää. Elämän jatku-
misen siunaus toteutuu miehen ja naisen lii-
tossa. Sellaista ihmiselämän muotoa, joka ei 
ole Jumalan tahto, ei mielestäni kirkon pi-
dä siunata. 
3) Kirkko ei mielestäni ole jäänyt kelkasta. 
Jumalan kutsun voimaan luottaen sen tu-
lee huolehtia, etteivät ihmiset jää ”kelkasta”. 
Sana, sakramentit, ihmisen lähellä olemi-
nen ja auttaminen ovat kirkon tehtäviä. Us-
kon, että kirkko, joka on uskollinen perin-
teiselle kutsumukselleen, menestyy.

20 Louhisalmi Yrjö, 
yliassistentti, Muhos
1) Valitkoon seurakuntalaiset kirkkoher-
ransa.
2)  Samaa sukupuolta olevien parisuhteen 
siunaamista ei pitäisi sallia.
3) Itsenäistyvät nuoret aikuiset eivät löy-
dä omaa paikkaansa kirkosta. Tekemistä he 
tarvitsevat, vaikka vapaaehtoistyötä lasten, 
vammaisten, perheiden ja vanhusten kans-
sa. Tai avustajina seurakunnan tilaisuuksis-
sa: laulamaan, soittamaan, isänniksi, emän-
niksi ja tekstien lukijoiksi. Ajatuksella, et-
tä kirkko tarjoaa elämään paremman vaih-
toehdon.

21 Löppönen Esko, 
nimismies, Ranua
1) Seurakuntalaiset valitsevat. Tämä an-
taa kirkkoherralle ja kirkkoherran viralle 
enemmän painoarvoa. Suora vaali lisää seu-
rakuntalaisten aktiivisuutta.
2) Ei. Raamattu ei tällaiselle siunausta anna.
3) Jumalanpalveluksessa saarnaa pitää ke-
hittää enemmän raamatulliseksi ja opetuk-
selliseksi. Saarnoja voisi pidentääkin.

22 Manninen Väinö, perushoitaja, 
Kuusamo
1) Seurakuntalaiset valitsevat. Näin heillä 
on vaikutusmahdollisuus ja he tuntevat ole-
vansa kirkon jäseniä.
2) Ei pidä. Ne eivät ole luonnollisia suhteita 
eivätkä perustu Raamattuun.
3) Rippikoulun jälkeen nuorille ei ole sel-
keästi järjestetty ohjelmaa, joka toisi heidät 

kirkon toimintaan mukaan.

23 Murtoperä Martti, 
kanttori, Haapavesi
1) Antaisin seurakuntalaisten valita kirkko-
herransa.
2) Ei.
3) Pyhäkoulu ja yleiset kinkerit. 2000- lu-
vulla kaikissa hiippakunnissa negatiivi-
set tilastot. Lasku jopa rajua. Tulisi elvyttää 
henkiin tukemaan vanhemmuutta ja kotien 
kristillistä kasvatusvastuuta.

24 Niinikoski Eija-Riitta, 
kehityspäällikkö, Nivala
1) Kirkkoherran valinta tulisi säilyttää seu-
rakuntalaisilla. Vaalien äänestysprosentit 
ovat kuitenkin laskeneet, mutta juuri se tuo 
haasteen. Kirkon toiminnan on oltava entis-
tä enemmän arjessa.
2) Ei. Perusteet nousevat Raamatusta. Siu-
naaminen ei ole Jumalan sanan eikä kirkon 
arvojen mukaista.
3) Jumalanpalveluselämää tulisi uudistaa 
edelleen. Seurakunnilla tulisi esimerkiksi 
olla oikeus päättää, mihin aikaan ja millai-
nen päämessu on. Nuoret voivat kasvaa vir-
sien maailmaan eikä kaiken musiikin pidä 
olla kevyttä musiikkia.

25 Niskasaari Arvo, 
lehtori, Pudasjärvi
1) Kirkkoherran valinnan on edelleen kuu-
luttava  seurakuntalaisille. Suora vaikutta-
minen valinnassa lisää kiinnostusta seura-
kuntaan. 
2)  Ei. Kirkon tulee siunata Raamatun mu-
kainen miehen ja naisen avioliitto.
3) Mielestäni mikään työmuoto ei ole ”jää-
nyt kelkasta”. Lapsi- ja nuorisotyöhön pi-
täisi lisätä tukea nuorille perheille; ja saa-
da yleensä nuoret aikuiset  vanhempiakaan 
unohtamatta seurakunnan syliin kirkon pe-
rusarvojen ja -sanoman äärelle.

26 Nokela Rauni, 
kauppatieteiden maisteri, Yli-Ii
1) Kirkkoherran valinta luottamushenki-
löille
2) Ei pitäisi sallia samaa sukupuolta olevien 
rekisteröityjen parisuhteiden siunaamista
3) Kinkerit tulisi muokata nykymenoon so-
pivaksi tavaksi kohdata eri ikäiset seura-
kuntalaiset (virtuaalikinkerit ja kasvokkai-
set kinkerit).

27 Ollila Marko, 
lääkäri, Rovaniemi
1) Nykyisessä vaalijärjestelmässä demokra-
tia toimii monissa seurakunnissa huonos-
ti alhaisen äänestysaktiivisuuden vuoksi. 
Edustuksellinen demokratia toimisi kirk-
koherran valinnassa paremmin ottaen huo-
mioon sen, että ensisijaisesti valittavana on 
seurakunnan henkilöstö- ja taloushallin-
nosta vastaava henkilö, ei niinkään opilli-
nen suunnannäyttäjä. Vaaliin liittyvä arvo-
keskustelu tulisi kuitenkin käydä avoimes-
ti ja rakentavasti, ei kabineteissa luottamus-
henkilöiden kesken.
2) Ei pitäisi. Avioliitto solmitaan Raamatun 
mukaisesti miehen ja naisen välille.
3) Jumalanpalvelus tulee säilyttää kirkon 

työmuodoista tärkeimpänä ja sen kehit-
tämisessä keskeisenä tulee pitää puhtaasti 
saarnattua Jumalan sanaa.

28 Pikkarainen Alpo, 
kunnallisneuvos, Kestilä
1) Kysymys ei ole yksiselitteinen. Siitä huo-
limatta säilyttäisin seurakuntalaisten mah-
dollisuuden valita kirkkoherra.
2) Ei. Sellainen poikkeaisi liikaa niistä pe-
rusteista, joilla kirkon pitää pysyä. Jumalan 
sana on korkein auktoriteetti.
3) Mikään ei ole jäänyt erityisesti kelkasta.

29 Savela Antti, 
käräjätuomari, Ii
Tietoja ei saatu.

30 Seppänen Markku, 
sivistysjohtaja, Oulunsalo
1) Nykytietoni ja kokemukseni perusteel-
la kannatan vaalin siirtämistä seurakunnan 
luottamushenkilöille. Haluan kuitenkin en-
nen lopullista kantaa perehtyä asiasta teh-
tyihin tai tehtäviin selvityksiin.
2) Ei tulisi sallia. Kirkon tulisi rohkaista ih-
misiä Jumalan sanan mukaiseen pyhään 
avioliittoon ja aktiivisesti tukea solmittuja 
liittoja ja perheitä. Näin rakennetaan Juma-
lan tarkoittamaa elämää ja moraalisesti kes-
tävää yhteiskuntaa.
3) Kirkolla on paljon kannatettavaa asian-
mukaista toimintaa, joka on jatkuvasti pi-
dettävä ajan tasalla. Raamatun arvovaltaan 
perustuva lasten ja nuorten opetus ja sanan-
julistus tulisi nostaa nykyistä tärkeämmälle 
sijalle kirkon toiminnassa.

31 Taskila Matti, 
rehtori, Kannus
1) Kysymys liittyy keskusteluun seurakun-
talaisten osallistumismahdollisuuksista ja 
kirkkoherralta vaadittavista johtajaominai-
suuksista. Kirkkoherran valinta kuuluu seu-
rakuntalaisille. 
2) Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja 
naiseksi sekä säätänyt heitä varten aviolii-
ton. Jos kirkko haluaa pysyä Jumalan sanan 
perustuksella, se ei voi sallia samaa suku-
puolta olevien parisuhteiden siunaamista.
3) Kirkolla on riittävän monipuolinen ja 
kattava toiminta. Tärkeintä on keskittyä 

hengelliseen työhön.

IV Juureva kirkko 
ihmisten keskellä 

-ehdokaslista

32 Aakko Antero
myyntijohtaja, Oulu
1) Seurakuntalaisille.
2) Olemme kaikki luojan luomia ja tarvit-
semme hänen siunauksensa. Kantani ky-
symykseen on kuitenkin kielteinen, sillä 
näkemykseni  perheestä ja sen siunaamises-
ta perustuu Raamattuun ja sen luomisker-
tomukseen, jonka mukaan perhe on naisen 
ja miehen välinen liitto.
3) Nykymuotoisen pyhäkoulun sijasta ta-
voitamme lapsia paljon paremmin päiväko-
tien pikkukirkoissa ja esimerkiksi iltapäi-
väkerholaisille pidetyissä ”arkipäivän pyhä-
kouluissa”. Samoin ikäihmisten tavoitetta-
vuus paranee eri eläkeläisjärjestöihin ver-
kostoitumisen kautta.

33 Alaräisänen Timo 
sosiaali- ja terveysjohtaja, 
Kemijärvi
1) Kirkkoherran valinta kuuluu seurakun-
talaisille.
 2) Kirkon ei pidä sallia samaa sukupuol-
ta olevien rekisteröityjen parisuhteiden siu-
naamista.
 3) Kirkon perustehtävä on Jumalan Sanan 
julistaminen sanoin ja teoin. Uskollisuus 
tälle tehtävälle takaa myös parhaiten eri toi-
mintamuotojen voiman ja vaikuttavuuden.
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 34 Eero Paavo 
metsätalousinsinööri/kanttori, 
Pello
1) Ensisijaisesti seurakuntalaisille. Valin-
taprosessia tulisi ajanmukaistaa, sillä yksin 
vaalisaarna ei ole riittävä väline tutustua vi-
ran hakijoihin.
2) Ehdottomasti ei. Kirkon perhemalli nou-
see ennen kaikkea kristillisestä arvopohjasta.
3) Nuorten perheiden parissa tehtävään työ-
hön tarvitaan musiikin ja kasvatuksen eri-
tyisosaajia mutta myös uusia toimintamal-
leja. Perhekeskeisemmäksi rakennettava 
palvelukartta voitaisiin nähdä seurakunnis-
sa samalla vanhemmuutta tukemassa. Avio-
liittokoulut, perheverkostot, teemaillat, ra-
kentumisretket, maallikkomessut, koti- ja 
maakirkot tai vaikkapa perhe- ja  sukujuh-
lissa palvelu voisivat tukea kaivattua yhtei-
söllisyyden kokemista.

35 Heino Salme 
erikoissairaanhoitaja/diakonissa, 
Kokkola
1) Seurakunnan luottamushenkilöille.  Asia 
ei näytä koko seurakuntaa kiinnostavan, ei-
vät kaikki tule vaalisaarnaakaan kuuntele-
maan.  Nykyisessä tyylissä on mahdollista, 
että vaalin ratkaisee jokin ryhmä tai jouk-
ko, jolle itse seurakunnan työ ja sen sisältö 
ei ole tärkeää.
2)  Itse suhdetta ei pidä siunata – ihmiset 
kyllä pitää siunata.
3)  Kirkkokuorot ovat ”pudonneet kelkasta”, 
niitä on vaikea saada houkutteleviksi ja uu-
sia laulajia tulee harvoin. Diakoniatyön ky-
lätoimikunnat, jotka aikoinaan maaseura-
kunnissa huolehtivat oman kylän apua tar-
vitsevista ovat kuihtuneet pois. Hieno työ-
muoto! Rohkeasti vain yritettävä uusilla 
keinoilla.

36 Hekkala Markku 
kanttori/agrologi, Kokkola
1) Seurakuntalaisille. Jos säädöstä muute-
taan, se on vain oireen hoitamista.
2) Ei se kiellettyä ole nytkään. Kuten muis-
sakin suuria tunteita herättävissä asiois-
sa, pitää edetä keskustellen ja täytyy miettiä 
mitä Raamattu todella sanoo parisuhtees-
ta ja siunaamisesta. Kirkossahan on asiasta 
käynnissä asiasta virallisluontoinen keskus-
telu. Katsotaan myös, mitä siinä tulee esille. 
3) Ainakaan niissä seurakunnissa, jois-
sa olen ollut töissä tai jäsenenä, mikään toi-
mintamuoto ei ole pudonnut kelkasta. Seu-
rakuntien työmuodoista päättäminen on 
seurakunnan, ei kirkolliskokouksen, asia.

37 Honkanen Sirpa 
luokanopettaja, Oulu
1) Seurakuntalaisille. Hyvää vanhaa tapaa 
kannattaa vaalia.
2) Ei pitäisi. Raamatun perusteella meillä ei 
ole siihen lupaa.
3) Kirkon toimintamuotoja tulee tarkastella 
sen perustehtävästä, evankeliumin
julistamisesta, käsin. Niitä toimintamuo-
toja, jotka tukevat ja edistävät perustehtä-
vän toteutumista kirkossamme, tulee säilyt-
tää ja kehittää edelleen. Tähän liittyen soi-
sin seurakuntiimme lisää juurevaa raamat-
tuopetusta.

38 Jomppanen Jouni 
liikennöitsijä, Inari
1) Päätösvalta kuuluu ehdottomasti seura-
kuntalaisille.
2) Minusta ei pitäisi.
3) Seurakunnan työntekijöiden ja seura-
kuntalaisten välit ovat etääntyneet. Kirkon 
olisi tultava lähemmäs seurakuntalaisia.

39 Kaisanlahti Janne
oikeustieteen yo, Kemijärvi
1) Seurakuntalaisilla tulee ehdottomasti ol-
la oikeus valita kirkkoherransa. Demokra-
tiaa seurakunnissa on lisättävä eikä kaven-
nettava.
2) Ei. Kristinuskon mukaan Jumala loi ih-
misen mieheksi ja naiseksi ja heidän väli-
sensä suhde on ainutlaatuinen.
3) Perinteinen jumalanpalvelus on tietysti 

ykkönen, mutta eri tyyppisten ja eri ryhmil-
le kohdennettujen messujen tarjontaa oli-
si kehitettävä.

40 Kakko Matti 
sairaalaneuvos, Yli-ii
1) Kirkkoherran tehtävä on kirkkolaissa 
säädelty ja se tulee tulevaisuudessakin ole-
maan seurakuntalaisten palvelu. Siitä syystä 
ei ole tarvetta ainakaan lähitulevaisuudes-
sa siihen tehdä muutosta, vaan seurakun-
nan jäsenillä pitää edelleenkin olla mahdol-
lisuus osallistua kotikirkkonsa “paimenen” 
valintaan.
2) Samaa sukupuolta olevien “rekisteröin-
tiä” en ole hyväksynyt. Kun nyt kuitenkin 
lain velvoituksella rekisteröinnin suorit-
taa toinen julkinen viranomainen, niin Kir-
kon siunaaminen on vaikeampi asia. Kirk-
ko on aina ollut armollinen hyville ja pa-
hoille. Tuohon suureen armoon kuuluu se-
kin että kirkon viranhaltija voi harkintansa 
mukaan toivottaa menestystä siunauksella 
poikkeavillekin yksilöille, jos se heidän kä-
sityksensä mukaan helpottaa maallisen elä-
män kulkua.
3) Suurin puute kirkon toiminnassa on yh-
teyden menetys ”nuoriin aikuisiin ja työssä-
käyviin seurakuntalaisiin”. Nuorille aikui-
sille ja työssä käyville ei seurakunnilla ole 
riittävää kontaktia ja palvelutarjontaakaan. 
Puutteen korjaaminen on kirkolle suuri tu-
levaisuuden haaste. Se saattaa ennaltaeh-
käistä myös kirkosta eroamista.

41 Kantola Marja-Liisa 
toimistosihteeri, Haapajärvi
1) Seurakuntalaisille. Käytäntöä ei tarvit-
se muuttaa, vaalit lisäävät seurakuntalaisten 
kiinnostusta kirkon toimintaan.
2) Ei pitäisi. Jumala loi avioliiton miehel-
le ja naiselle.
3) Kirkko on hoitanut hyvin kaikki sekto-
rinsa, lapsityöstä vanhustyöhön. Kokonais-
valtaista perhetyötä tulisi kuitenkin lisätä. 
Perheet vaativat kokonaisvaltaista tukea.

42 Kujala Erkki
yhteiskuntatieteiden tohtori, 
Toholampi
1) Seurakuntalaisille. Perinteistä vaalitapaa 
ei ole syytä muuttaa. Kyllä kunnon vaali ai-
na aktivoi seurakuntaa.
2) Ehdottomasti ei.
3) Kotiseurat, pienpiirit eli lähievankeli-
oiminen. Pappien pitäisi rohkeasti tarjo-
ta seuroja koteihin kuten ennen vanhaan. 
Myös seurakunnan luottamushenkilöiden 
pitäisi näyttää esimerkkiä ja pyytää seuro-
ja koteihinsa. Se lähentäisi myös naapureita, 
koska kotiseuroihin on helpompi tulla kuin 
kirkkoon tai seurakuntatalolle.

43 Kärki Maarit
agrologi, Oulainen
1) Molemmissa vaalitavoissa on puolensa. 
Pohjoisen pieniä seurakuntia ajatellen suora 
vaalitapa sopii. Isoissa kaupunkiseurakun-
nissa ei ehkä paras vaihtoehto.
2) Ei mielestäni pitäisi.
3) Mielestäni mikään ei ole täysin ”pudon-
nut kelkasta”, mutta voimavaroja
tulisi kohdistaa nuoriin rippikoulun jälkeen 
ja nuoriin aikuisiin.

44 Lahdenperä Pekka 
varatuomari, Oulu
1) En lähtisi kaventamaan seurakuntalais-
ten vaikutusmahdollisuutta kirkkoherran-
sa valinnassa, vaikka ymmärränkin perus-
teet, joilla valinta haluttaisiin siirtää luotta-
mushenkilöille.
2) Ei.
3) Mielestäni mikään kirkon toiminta ei 
ole varsinaisesti ”jäänyt kelkasta”. On kui-
tenkin erityisesti panostettava nuorten ai-
kuisten tavoittamiseen ja siihen, että saam-
me pidettyä nuoret seurakunnan yhteydessä 
rippikoulun jälkeenkin.

45 Lampinen Pentti 
maakuntajohtaja, Oulu
1) Kirkkovaltuusto voisi valita kirkkoher-
ran, mutta jos se passivoi seurakuntalai-
sia, niin silloin negatiiviset seuraamukset 
ovat suurempia ja nykyinen käytäntö voi-
si jatkua.
2) Kirkolla on käytössään muun muassa ko-
din siunaaminen. Se sopii varmaan myös 
samaa sukupuolta olevien rekisteröityihin 
parisuhteisiin.
3) Ehkä rippikäytäntö on jäänyt ontoksi. 
Mallia voisi ottaa muilta isoilta kirkoilta, ja 
kehittää sitä niin, että se palvelisi paremmin 
tavallista ihmistä.  

46 Mustonen Kaisa
merkonomi, Keminmaa
1) Seurakuntalaisille.
2) Ei pitäisi. Avioliitto on tarkoitettu mie-
helle ja naiselle ja siihen liittyy läheisesti 
lasten kasvatus. ”Ja Jumala loi ihmisen ku-
vakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi,
mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala 
siunasi heidät ja sanoi heille: ”Olkaa hedel-
mälliset ja lisääntykää.” 1Moos.1:27,28.
3) Lapsi- ja nuorisotyö/perhetyö. Seurakun-
nan pitäisi tukea vanhempia ja opettajia tär-
keässä kasvatustehtävässä. Jumalan kym-
menen käskyä antaa elämälle kestävän ja 
turvallisen perustan.

47 Mäkinen Samuel
tietojärjestelmäsuunnittelija, Oulu
1) Seurakuntalaisille.
2) Ei pidä sallia. Jokainen ihminen on Ju-
malan luoma, siis arvokas. Kirkon ei sil-
ti tarvitse hyväksyä jokaista ihmisen tekoa. 
Mielestäni Raamattu ei puolla samaa suku-
puolta olevien parisuhteiden siunaamista.
3) Mielestäni kaiken kirkon toiminnan, 
päätöksenteon ja ristiriitojen ratkaisemisen 
lähtökohtana tulisi olla seurakunnan aktii-
vinen rukouselämä. Siis enemmän yhteisiä 
rukoustilaisuuksia ja -piirejä sekä opetus-
ta aiheesta.

48 Niskanen Sami-Henrik 
ohjaaja/yrittäjä, Muhos
1) Seurakuntalaiset ovat valinneet itselleen 
luottamushenkilöt, joten heidän tulisi luot-
taa heidän päätöksiinsä. 
2) Ei missään nimessä. Kirkko ei voi olla 
kannattamassa luonnottomuutta.
3) Kirkko on hyvin mennyt ajassa mukana. 
On kuitenkin pidettävä huoli, että mennään 
Raamatun mukaan. Nuoria tulisi jatkossa-
kin aktivoida kirkon toimintaan ja päätök-
sentekoon.

49 Pietilä Seppo
talouspäällikkö, Lumijoki
1) Luottamushenkilöt valitaan seurakun-
taan demokraattisilla vaaleilla, jossa seu-
rakuntalaiset valitsevat edustajansa seura-
kunnan luottamuselimiin. Näin luottamus-
henkilöt ovat leikkaus seurakuntalaisista ja 
kirkkoherran valinta luottamushenkilöi-
den suorittamana edustaa seurakuntalais-
ten mielipidettä.
2) Jos valtiollinen laitos rekisteröi samaa su-
kupuolta olevien liitot, niin se riittäköön, 
kirkon ei pidä siihen mennä.
3) Kirkko ostaa veron kantajalta palvelut 
myös kirkollisveron kantoon. Nykyisen tek-
nologian Suomessa tuskin tarvitsee kum-
moisia muutoksia tehdä ohjelmiin, jot-
ta kirkollisveron kannon voisi suorittaa sa-

man kunnan sisällä oleville seurakunnil-
le erikseen. Näin kuntaliitosten yhteydes-
sä voisi säilyttää hyvin toimeen tulevat seu-
rakunnat itsenäisinä ja hallinnollisesti jäyk-
kien ja kalliiden seurakuntayhtymien tar-
ve poistuisi. 

50 Pyhäjärvi Pirjo
hallinto-oikeustuomari, Rovaniemi
1) Kannatan kirkkoherran vaalin siirtämis-
tä luottamushenkilöille, jolloin hakijoiden 
pätevyyttä voidaan arvioida ja tarvittaessa 
myös testata monipuolisemmin kuin suo-
rassa kansanvaalissa.
2) Ainakaan toistaiseksi en näe perustel-
tua syytä muuttaa nykyistä käytäntöä. Odo-
tan kuitenkin piispainkokouksen selvityk-
sen valmistumista ja toivon siltä monipuo-
lista ja puolueetonta lähestymistapaa vaike-
aan asiaan.
3) Pitäisikö enemmän tarjota yksinkertaista 
evankeliumia? Matalan kynnyksen
tilaisuuksia, joihin kaikki voisivat tulla vau-
vasta vaariin. Lyhyt, selvästi hengellinen oh-
jelma, ja päälle yhteinen kahvihetki, jossa 
voi kokea konkreettista yhteyttä. Monipuo-
lista musiikkia myös muille kuin perintei-
sen hengellisen musiikin ystäville.

51 Rytisalo Jaakko
lehtori, Tornio
1) Kirkkoherran valinnan tulee kuulua seu-
rakuntalaisille. Kansankirkon luonteeseen 
kuuluu seurakuntalaisten oma ääni pai-
mentaan valitessa. Valinnan siirtyessä luot-
tamushenkilöille kirkon demokratia kaven-
tuu entisestään.
2) Ei pidä sallia. Yhdessä eläviä samaa su-
kupuolta olevia ei pidä rinnastaa avioliit-
toon. Siunaamalla miehen ja naisen aviolii-
ton kirkon tulee säilyttää tämä parisuhde 
arvokkaimpana.
3) Ei mikään varsinainen toimintamuoto. 
Usein kuitenkin pohdin, ovatko toimitape-
riaatteet yleisesti muuttumassa. Seurakun-
nat muotoutuvat eri toimialojen toimistoik-
si, joissa työntekijät vastaavat työtehtävis-
tään. Tällöin etsivä, ihmistä lähestyvä evan-
keliointi vähenee.

52 Siikaluoma Liisa
erikoissairaanhoitaja, Kuusamo
1) Kirkkoherran valinta kuuluu seurakun-
talaisille.
2) Totean tähän vastauksena, että Jumalan 
luomia ihmisiähän he ovat myös.
3) Yhtenä syynä kirkosta eroamiseen on eh-
kä muuttoliike? Nykyään ihmiset joutuvat 
työn perässä muuttamaan elinaikana useita 
kertoja. Tässä onkin haastetta seurakunnil-
le. Seurakunnan tulee lähestyä tiivimmin 
toiselta paikkakunnalta muuttavia ihmi-
siä sekä paluumuuttajia. Esitellä aktiivisesti 
seurakunnan olemassa olevia toimintamuo-
toja uusille/vanhoille tulokkaille.

53 Tornberg Antti 
sosiaalijohtaja, Pyhäjoki
1) Mielestäni kirkkoherran valinta voi tule-
vaisuudessakin olla seurakuntalaisten oike-
us, mutta kirkkoherran vaali ja ennenkaik-
kea ehdollepano vaalissa tulisi uudistaa.
2) Uskon että kirkon rooli samaa sukupuol-
ta olevien rekisteröinnissä ei heille itsel-
leen ole eikä tule olemaan kovinkaan suu-
ri ongelma. Ihmisen joka haluaa ja pyytää 
kirkon siunusta elämälleen ja itselleen  tu-
lee siunaus saada. Kirkon ei kuitenkaan tu-
lisi siunuksessa lähteä siunaamaan suhdet-
ta vaan ihmistä.
3) Vaikea sanoa mikä on jäänyt kelkasta, 
mutta perheiden pahoinvointi tässä yhteis-
kunnassa on lisääntynyt. Esimerkiksi nuor-
ten aikusten mielenterveys, päihteet, pari-
suhteiden ja perheiden hajoaminen ja lasten 
häiriökäyttäytymisen lisääntyminen ovat 
asioita joihin kirkon tulisi suunnata voima-
varoja.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Abikirkko pe 1.�. klo 1� Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Hanna-Maija Karjalai-
nen, saarna Mirjami Dutton. 
Mahdollisuus hiljentymiseen 
ja abien siunaamiseen. Kir-
kon jälkeen abeille tarjolla 
pientä purtavaa Keskustan 
seurakuntatalossa.
Ordinaatiomessu su �.�. klo 
10 Oulun tuomiokirkossa. 
Ordinaation toimittaa piispa 
Samuel Salmi, saarna Pauli 
Niemelä, urkuri Maija Tynk-
kynen, kanttori Raimo Paa-
so, Sofia Magdalena -yhtye.
Saamenkielinen messu su 
�.�. klo 1� Oulun tuomiokir-
kossa. Toimittaa Erva Niitty-
vuopio, avustaa Hanna-Mai-
ja Karjalainen, urkuri Maija 
Tynkkynen. 
Englanninkielinen vesper su 
�.�. klo 1�, Öbergin talo.

Karjasillan  
seurakunta
Perhemessu su �.�. klo 10 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, avustavat 
Esa Nevala, Nina Niemelä ja 
Hanna Liuska, kanttori Sirpa 
Ilvesluoto. Lintulammen pal-
velukodin asukkaat. Kirkko-
kahvit. Yhteisvastuukeräyk-
sen aloitus. Messun jälkeen 
mahdollisuus henkilökohtai-
seen keskusteluun ja ruko-
ukseen.
Gospelmessu su �.�. klo 1� 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Juha Vähäkangas, Esa 
Rättyä ja Karjasillan musiik-
kiryhmä YA1. Teejatkot seu-
rakuntasalissa.
Tuhkakeskiviikon iltajuma-
lanpalvelus ke �.�. klo 1� 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Juha Vähäkangas, kant-
tori Sirpa Ilvesluoto. Kirkko-
kuoro.
Perhemessu su �.�. klo 1� 
Kastellin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustavat Juha 
Vähäkangas, Terttu Rahko ja 
Katja Ylitalo, kanttori Ilkka 

Järviö. Kirkkokahvit. Yhteis-
vastuukeräyksen aloitus.
Messu su �.�. klo 1� Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Vesa Pöyhtäri, avustaa Hei-
di Karvonen, kanttori Eeva-
Maija Sorvari. Mukana Män-
tyahon orkesteri. Yhteisvas-
tuukeräyksen aloitus. Kirk-
kokahvit.
Vauvakirkko su �.�. klo 1� 
Maikkulan kappelissa. Toi-
mittaa Virpi Sillanpää-Posio, 
avustavat Anu Kontio, Mari 
Jääskeläinen, Ritva Puska ja 
Kati Moilanen, kanttori Riit-
ta Piippo. Maikkulan lapsi-
kuoro ja tenavakuoro. Kirk-
kokahvit, -mehut ja vauva-
soseet. Yhteisvastuukeräyk-
sen aloitus.
Messu su �.�. klo 1� Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Mirjami Dutton, avustaa 
Sirpa Kemppainen, kantto-
ri Sirpa Ilvesluoto. Pyhän An-
dreaan lapsikuoro. Kirkko-
kahvit. Yhteisvastuukeräyk-
sen aloitus.

Tuiran  
seurakunta
Sanajumalanpalvelus su 
�.�. klo 1� Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Riitta Lou-
helainen, avustaa Terhi-Lii-
sa Sutinen, kanttori Raakel 
Pöyhtäri. Pateniemi �- ja Ra-
jakylä � -rippikouluryhmät 
osallistuvat.
Messu su �.�. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Riikka Honkavaara, avus-
taa Päivi Jussila, kanttori Ulla 
Metsänheimo.
Messu su �.�. klo 1� Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Juha 
Valppu, kanttori Lauri-Kal-
le Kallunki. Sekakuoro Tuike. 
Pyhä Tuomas �- ja Kuivasjär-
vi � -rippikouluryhmät osal-
listuvat.
Messu su �.�. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Nan-
na Helaakoski, avustavat 
Anssi Putila, Saila Luukko-

nen, kanttori Tommi Hekka-
la, Heikki Jämsä, urut. Tuira 
�- ja Koskela � -rippikoulu-
ryhmät osallistuvat. Radioin-
ti Radio Dei. 
Iltamessu su �.�. klo 1� Tui-
ran kirkossa. Toimittaa San-
na Komulainen, avustaa Ju-
ha Tahkokorpi, kanttori Raa-
kel Pöyhtäri.
Tuhkakeskiviikon messu ke 
�.�. klo �0 Tuiran kirkossa. 
Toimittaa Harri Fagerholm, 
kanttori Heikki Jämsä.
Viikkomessu to �.�. klo 1� 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Hannu Ojalehto, avustavat 
Helena Paalanne ja Nanna 
Helaakoski, kanttori Tommi 
Hekkala. Liittyy Toivon -tie 
tapahtumaan.

Oulujoen  
seurakunta 

Messu su �.�. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, saarna Antti 
Leskelä, kanttori Lauri Nurk-
kala.
Messu su �.�. klo 1� Hintan 
seurakuntatalossa. Toimittaa 
Antti Leskelä, kanttori Anna-
Emilia Jaakkola. Yhteisvas-
tuukeräyksen aloitus.
Sanajumalanpalvelus su �.�. 
klo 1� Pikkaralan koulussa. 
Toimittaa Pentti Kortesluo-
ma, kanttori Lauri Nurkkala.

YLIKIIMINGIN ALUE
Perhekirkko su �.�. klo 1� 
Ylikiimingin seurakuntata-
lossa. Toimittaa Martti Pen-
nanen, kanttori Leo Rahko. 
Lounas.
 
Hailuoto
Laskiaissunnuntain suoma-
lais-kansainvälinen mes-
su su �.�. klo 1� kirkossa. 
Toimittaa Patrick Dickson 
ja Matti Keskinen, kanttori 
Kaisamarja Stöckell. Yhteis-
vastuupäivä.

Haukipudas
Messu su �.�. klo 10 kirkos-
sa. Liturgia Martti Heinonen, 
saarna Maria Vähäkangas, 
kanttorina Hannu Niemelä, 
Katri Niskakangas. Kirkko-
kahvit. Kirkkokyytiä tarvitse-
vat, soittakaa pe klo �–11, p. 
���� ���.
Tuhkakeskiviikon messu ke 
�.�. klo 1� kirkossa. Liturgia 
Martti Heinonen, saarna Ar-
to Nevala, kanttorina Katri 
Niskakangas.

Kempele
Gospelmessu to �1.1. klo 1� 
kirkossa.
Messu su �.�. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Timo Riihimäki, 
avustaa Liikanen, kanttorina 
Jääskeläinen.

Kiiminki
Laskiaissunnuntain perhe-
messu  �.� klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Markku Palosaa-
ri, avustavat Erja Haho, Jaak-
ko Konttinen, Oili Kajava, 
Marja Ainali sekä ryhmäkoti 
Tompan asukkaita. Laskiais-
tapahtuma kirkkopirtin, seu-
rakuntakeskuksen ja vanhan 
koulun alueella. Yhteisvas-
tuukeräyksen aloitus, keräys-
listoja ja lippaita messun jäl-
keen seurakuntakeskuksesta. 
Perhemessu �.� klo 1� Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Markku Palosaari, avus-
tavat Merja Pyykönen, Marja 
Ainali. Jäälin omien kirkko-
nukkien vastaanotto.
Gospelmessu 1.� klo 1� Jää-
lin seurakuntakodilla. Toi-
mittaa Miia Seppänen.
Tuhkakeskiviikon messu �.� 
klo 1�.00 kirkossa. Toimittaa 
Miia Seppänen, avustaa Ul-
la Junttila. Kanttori Jarkko 
Metsänheimo

Liminka
Sanajumalanpalvelus su �.�. 
klo 1� Vanamossa. Toimittaa 
Ilkka Tornberg, kanttori Han-
na Korri.

Valon messu su �.�. klo 
1� kirkossa. Toimittaa Ai-
no Pieskä, kanttorina Han-
na Korri. Yhteisvastuukeräyk-
sen avaus ja kerääjien siuna-
us, avustaa Sinikka Ilmonen, 
Maria Matilainen, toiminta-
keskus ja nuorten palvelu-
ryhmä.
Tuhkakeskiviikon messu  ke 
�.�. klo 1� Rantakylän kap-
pelilla. Toimittaa Kimmo He-
lomaa, avustaa Aino Pieskä, 
kanttori Marjo Irjala. Kirkko-
laulajat avustaa.

Lumijoki
Messu su �.�. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Juntunen 
ja kanttori Maili Muuttola-
Junkkonen.
Ehtoollinen jaetaan myös 
Lumilyhdyssä.

Muhos
Laskiaissunnuntain messu 
su �.�. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Pekka Kyllönen, saar-
na Simo Pekkala, kantto-
ri Ossi Kajava, kamarikuoro 
avustaa. 
Jumalanpalvelus Rokual-
la su �.�. klo 1�. Toimittaa 
Simo Pekkala, kanttori Os-
si Kajava.

Pudasjärvi
Messu �.�. klo 10 seurakun-
takodissa. Toimittaa Juha 
Kukkurainen, Oskari Holm-
ström, kanttori Jukka Jaak-
kola, kirkkokuoro. Yhteisvas-
tuukeräys käynnistyy. Rastin 
ja työkeskuksen väki avustaa 
jumalanpalveluksessa. Kirk-
kokahvit.
Messu �.�. klo 10 Sarakylän 
kappelissa. Toimittaa Perttu 
Kyllönen, Leena Saarikoski, 
kanttori Keijo Piirainen, kap-
pelikuoro. Yhteisvastuukerä-
ys käynnistyy. Kirkkokahvit.
Viikkomessu ke �.�. klo 1� 
seurakuntakodissa.

Siikalatva

KESTILä
Sanajumalanpalvelus su �.�. 
klo 10 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Janne Isomaa, kant-
tori Unto Määttä. 

PIIPPOLA
Sanajumalanpalvelus su �.�. 
klo 1� Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Erkki Piri, kanttori 
Unto Määttä. 

PuLKKILA
Sanajumalanpalvelus su 
�.�. klo 10 seurakuntakodis-
sa. Toimittaa Martti Arkkila, 
kanttori Pekka Kyöstilä.

PyhänTä
Laskiaismessu su �.�. klo 
1� Pyhännän kirkossa. Toi-
mittaa Sulo Kautto, kanttori 
Pekka Kyöstilä. 

RAnTSILA
Sanajumalanpalvelus su �.�. 
klo 10 Rantsilan kirkossa. Toi-
mittaa Hannu Lauriala, kant-
tori Arja Leinonen.

Siikasalo

RuuKKI
Sanajumalanpalvelus su �.�. 
klo 10 Paavolan kirkossa. Yh-
teisvastuukeräyksen aloitus 
Paavolan seurakuntatalolla. 

SIIKAJOKI
Sanajumalanpalvelus su �.�. 
klo 1� Siikajoen seurakunta-
talossa. Yhteisvastuun kirk-
kopyhä. Kirkkokahvit.

VIhAnTI
Perhekirkko su �.�. klo 10 
Vihannin kirkossa.
Tuhkakeskiviikon messu ke 
�.�. klo 1� Vihannin kirkossa.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su �.�. 
klo 10 Tyrnävän seurakunta-
talolla. Toimittaa Leila Iko-
nen, kanttori Pentti Korkia-
koski. Kirkkokahvi ja Yhteis-
vastuukeräyksen avaus. Ter-
vetuloa jumalanpalveluk-
seen myös perheen pienim-
pien kanssa. Lapset voivat 
johdanto-osan jälkeen siirtyä 
pyhäkouluun viereiseen ker-
hohuoneeseen.
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Hartauselämä
Aamurukous ke �.�. klo 
�.��, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Aamurukous muodos-
tuu Raamatun teksteistä, 
laulusta, hiljaisuudesta ja ru-
kouksesta. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Ompeluseurat to �1.1. klo 
1�.�0, Intiön seurakuntako-
ti. 
Sana elää -raamattu- ja ru-
kousilta pe 1.�. klo 1�, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la �.�. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
yksinäisyydestä yhteyteen 
la �.�. klo 1�, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Sunnuntaiseurat su �.�. klo 
1�, Keskustan seurakunta-
talo. 
Päiväseurat ke �.�. klo 1�, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke �.�. 
klo 1�, Keskustan seurakun-
tatalo. Puhujana Jussi Lahti-
nen.
Miestenpiiri ke �.�. klo 1�, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Laitoshartaudet:
To �1.1. klo 1�.�0, Kuntotalo. 
Hanna-Maija Karjalainen.
To �.�. klo 1�, Keskustan pal-
velukeskus. Jyrki Vaaramo.
To �.�. klo 1�.�0, Kuntotalo.  
Jyrki Vaaramo.

Raamattupiirit:
To �1.1. ja �.�. klo 1�, Keskus-
tan seurakuntatalo. Johan-
neksen evankeliumi. Pastori 
Anna-Mari Heikkinen.
Ti �.�. klo 1�, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Opettajien 
raamattupiiri.
Ke �.�. klo 1�, Aurinkokoti. 
Pastori Jyrki Vaaramo.

Karjasillan seurakunta
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti �.�. klo 1�, Karja-
sillan kirkko. Jorma Kiviran-
ta ja Pentti Hintsala.
Raamattupiirit:
To �1.1. klo 1�, Kastellin kirk-
ko. 
To �1.1. ja �.�. klo 1�, Maik-
kulan kappeli. 
Ti �.�. klo 1�, Kastellin kirk-
ko. 
To �.�. klo 1�.�0, Pyhän An-
dreaan kirkko. Raamattupiiri 
alkaa jälleen. Mukana pappi.
Ke �.�. klo 1�, Karjasillan 
kirkko, ryhmätyötila. Mies-
ten raamattupiiri, yhteys-
henkilö Heikki Karppinen 
0�� ��� ���1.

Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to �1.1. ja �.�. klo 
1�, Kastellin kirkko. 

Tuiran seurakunta
Keskustelu- ja raamattupii-
ri to �1.1. ja �.�. klo 1�.�0, 
Tuiran kirkko. 
Miestenpiiri ti �.�. klo 1�, 
Tuiran kirkko. Juha Tahko-
korpi alustaa aiheesta ruko-
us sydämemme puhetta Ju-
malalle.
Raamattupiirit: 
Ti �.�. klo 1�, Niittyaron ker-
hohuone. 
To �.�. klo 1�, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Raamattu- ja 
lähetyspiiri, mukana Pasi Ku-
rikka.
Ilosanomapiiri to �.�. klo 1�, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat:
To �1.1. klo 1�, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
To �.�. klo 1�, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Keijo Nissilä ja 
Antti Kiuru.

Oulujoen seurakunta
Akkuna-iltapäivä su �.�. klo 
1�, Hintan seurakuntatalo.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Virsilauluilta ti �.�. klo 1�, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
J. L. Runebergin virsiä.
Siionin kanteleen lauluseu-
rat ti �.�. klo 1�.�0, Keskus-
tan seurakuntatalo. Hannu 
Kippo.

Karjasillan seurakunta
Käykäämme nyt Jerusale-
miin -yhteislaulutilaisuus 
su 10.�. klo 1�, Kastellin kirk-
ko. Paastonajan virsiä ja lau-
luja. Ilkka Järviö ja Kastellin 
kirkkokuoro. Kolehti yhteis-
vastuulle.
Ajatuksen siivillä -kirjalli-
suuspiiri ti �.�. klo 1�–�0, 
Karjasillan kirkko. 

Diakonia

Karjasillan seurakunta
Palvelupiiri auttavat kädet 
ma �.�. klo 1�, Karjasillan 
kirkko. Yhdessä olemisen ja 
tekemisen paikka sinulle, jo-
ka tahdot toimia seurakun-
nassa erilaisissa tapahtumis-
sa ja tehtävissä.
Juttutupa ma �.�. klo 1�, 
Kastellin kirkon pappilan ka-
mari. Juomme päiväkahvit ja 
keskustelemme unelmista.

ystävänkamari ti �.�. klo 
1�, Kaukovainion kappeli. 
Huom, poikkeuksellinen ai-
ka. Osallistumme laskiaista-
pahtumaan kappelilla. 
Diakoniapiirit:
Ma �.�. klo 1�.�0, Kaukovai-
nion kappeli. 
Ke �.�. klo 1�, Maikkulan 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
Diakoniapiiri ti �.�. klo 1�, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

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

Yhteinen  
seurakuntapalvelu
KEhITySVAMMAISET:
Kehitysvammaisten kes-
kustelukerho ti �.�. klo 1�–
1�.�0, Heinätorin seurakun-
tatalo. Keskustelu- ja koh-
taamispaikka aikuisille kehi-
tysvammaisille.
Avotyöntekijöiden ilta ke 
�.�. klo 1�–1�.�0, Öbergin 

talo. Keskustelupaikka avo-
töissä oleville kehitysvam-
maisille aikuisille.
Kehitysvammaisten talvi-
leiri 1�.–1�.�., Rokuan leiri-
keskus. Ilmoittautumiset vii-
meistään ��.�. p. (0�) �1� 
1��0.

KuuLOVAMMAISET:
Sosiaaliturva tutuksi pe 1.�. 
klo �.�0–1�, Keskustan seu-
rakuntatalo. Asiantuntijat 
kertovat sosiaaliturvan pe-
rusasioista ja muutoksista. 
Mahdollisuus juoda aamu-
kahvi (�,�0 €) ja syödä lou-
nas (�,�0 €).
Kuurojen lähetyspiiri ma 
�.�. klo 1�, Kuurojen yhdis-
tys. Piiri tukee kahden tansa-
nialaisen kummilapsen kou-
lunkäyntiä tansanialaisessa 
kuurojenkoulussa.
Kuurojen eläkeläisten päi-
väpiiri ke �.�. klo 1�, Öber-
gin talo. 

näKöVAMMAISET:
näkövammaisten raamat-
tupiiri to �1.1. klo 1�–1�.�0, 
Öbergin talo. 
näkövammaisten kerho ke 

�.�. klo 1�–1�.�0, Keskustan 
seurakuntatalo. Lähetysbin-
go Nepalin kummikohteen 
hyväksi.

PäIhDETyö:
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 1. ja �.�. klo 1�, Diakonia-
keskus, alakerta. 
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma �.�. klo 1�.�0, Diakonia-
keskus. 
Päihdetyön raamattupiiri ti 
�.�. klo 1�, Diakoniakeskus, 
yläkerta. 

Lähetys
Lähetyssoppi to �1.1. ja �.�. 
klo 10–1�, Keskustan seura-
kuntatalo. Myyjäiset ja kah-
vila.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Lähetyspiiri ke �.�. klo 1�, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Pekka Rehumäki.

Karjasillan seurakunta
Lähetyspiiri ti �.�. klo 1�, 
Kaukovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Toinen toista – toisenlai-
set päiväkahvit la �.�. klo 
1�, Siipi Lähetyksen paja ja 
puoti. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiirit:
Ma �.�. klo 1�, Myllyojan 
seurakuntatalo, Ystävänka-
mari. 
Ma �.�. klo 1�.�0, Oulujoen 
pappila. 

yLIKIIMInGIn ALuE
Piispankamari pe 1.�. ja ti 
�.�. klo 11, Ylikiimingin van-
ha pappila. 

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su �.�. klo 1�, 
Makasiininkadun kerhohuo-
ne. 
Perhekerhot: Kohtaamis-
paikka lapsille ja vanhemmil-
le hartauden, kahvin, askar-
telun ja laulujen merkeissä.
To �1.1. klo 10, Intiön seura-

31.1.–7.2.2008

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 �
Pateniemen kirkko 
Taskisentie �
Oulujoen kirkko 
Pappilantie ��

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

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

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

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

Toimipaikat

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan senioritoi-
minta uudistuu. Aluksi uudistus koskee Hei-

nätorin seurakuntataloa. 
Uusi toiminta hakee vielä nimeään, mutta ky-

se on seniorien päivätoiminnasta. Uusimuotoinen 
päivätoiminta alkaa maanantaina 4. helmikuuta. 
Kello 11–12 on verenpainevastaanotto. Kolme eu-
roa maksavaa lounasta on tarjolla kello 11.30-12.30. 
Kello 13–14 on kerhotoimintaa, joka aiemmin tun-
nettiin Hopealanka-kerhon nimellä. 

Mukaan kerhotoiminnan toteuttamiseen toivo-
taan vapaaehtoisia, jotta toiminnasta saadaan mah-
dollisimman monipuolista. Toiveissa on mm. as-
kartelu- ja lauluryhmien perustaminen.

Verenpainemittauksen aloittaminen koettiin 
tarpeelliseksi, koska seurakuntalaisten kertoman 
mukaan verenpaineen mittauttamismahdollisuu-
det ovat vähentyneet alueella. 

– Muutenkin haluamme palvella alueen seniori-
väestöä fyysisellä, psyykkisellä, sosiaalisella ja hen-
gellisellä tasolla, Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
diakoniatyöntekijät Mirva Kuikka ja Marjo Heikki-
nen vakuuttavat.

Mikäli uudenlainen toiminta käynnistyy hyvin, 
voidaan sitä mahdollisesti laajentaa seurakunnan 
toisellekin laidalle. 

A r k i s t o  /  V i r p i  H y vä r i n e n

Senioritoiminta uudistuu Heinäpäässä
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enot oulussa 

kuntakoti. 
Ma �.�. klo 1�, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Ke �.�. klo 10, Heinätorin 
seurakuntakoti. 
To �.�. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulut:
To �1.1. ja �.�. klo 1�.�0, Py-
hän Andreaan kirkko. �–�-
vuotiaille lapsille.
Su �.�. klo 10, Kastellin kirk-
ko. Jumalanpalveluksen ai-
kana.
Su �.�. klo 1�, Kaukovainion 
kappeli. Jumalanpalveluksen 
aikana.
Su �.�. klo 1�, Maikkulan kap-
peli. Jumalanpalveluksen ai-
kana.
Perhekerhot: Kohtaamis-
paikka lapsille ja vanhemmil-
le hartauden, kahvin, askar-
telun ja laulujen merkeissä.
Ma �.�. klo 10, Sarasuon päi-
väkoti. 
Ti �.�. klo �.�0–11, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Ke �.�. klo �.�0, Kastellin 
kirkko.
Ke �.�. klo �.�0–11, Kauko-
vainion kappeli. Laskiainen, 
sään salliessa ulkoleikkejä.
Ke �.�. klo �.�0, Maikkulan 
kappeli. 
Ke �.�. klo �.�0–11, Karjasil-
lan kirkko. 
Ke �.�. klo 10, Pyhän Andre-
aan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Musiikkileikkikoulu Trilli 
ma �.�. klo 1�.�0 ja ti �.�. klo 
�, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Pyhäkoulu:
Su �.�. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.
Su �.�. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su �.�. klo 1�, Pateniemen 
kirkko. Jumalanpalveluksen 
aikana.
Su �.�. klo 1�, Niittyaron seu-
rakuntakoti.
su �.�. klo 1�, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.
Perhekerhot: Kohtaamis-
paikka lapsille ja vanhemmil-
le hartauden, kahvin, askar-
telun ja laulujen merkeissä.
To �1.1. klo �.�0, Pyhän Luuk-
kaan kappeli.
Ti �.�. klo �.�0, Niittyaron 
seurakuntakoti.
Ke �.�. klo �.�0, Koskelan 
seurakuntakoti. 
Ke �.�. klo �.�0, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Ke �.�. klo �.�0, Toppilan 
monipalvelukeskus. 
Ke �.�. klo �.�0, Pateniemen 
kirkko. 
Ke �.�. klo �.�0, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ke �.�. klo �.�0, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
To �.�. klo �.�0, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

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

Ke �.�. klo �.�0, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Ke �.�. klo �.�0, Hönttämä-
en seurakuntakoti. 
Ke �.�. klo �.�0, Saarelan 
seurakuntakoti. 
Ke �.�. klo �.�0, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Ke �.�. klo �.�0, Myllyojan 
seurakuntatalo. 

yLIKIIMInGIn ALuE
Perhekerho to �.�. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntata-
lo. 

Varhaisnuoret
Tietoa varhaisnuorten ker-
hoista osoitteessa www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri.

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 
�.�. klo 1�–�0, Öbergin talo. 
Yhdessä oloa ja eloa itse asi-
an äärellä. 
Raahe gospel la ��.�., Raa-
he. Oululaisten yhteinen 
matka gospeltapahtumaan. 
Lisätietoja Anssi Putila 0�0 
��0 ���� ja Juha Vähäkan-
gas 0�0 ��� �1��.

Karjasillan seurakunta
Gospeltanssiryhmä ma �.�. 
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.
Nuortenilta ma �.�. klo 1�–
�0, Maikkulan kappeli. Lep-
poisaa yhdessäoloa, pingistä 
ym. pelailua ja sanaakin tar-
jolla pienen purtavan kera. 
Lisätietoja 0�0 ��0 �11� tai 
0�0 ��1����. 
Cafe Andreas -nuortenilta 
ti �.�. klo 1�–�0.�0, Pyhän 
Andreaan kirkko. Oleilua, 
pelailua ja hyvää seuraa.

Tuiran seurakunta
Wanhat to �1.1. ja �.�. klo 
1�.�0, Koskelan seurakunta-
koti. 
Meri-Toppilan yökahvila pe 
1.�. klo �0, Meri-Toppilan 
monitoimitalo. Mukavaa yh-
dessäoloa ja pelailua yläas-
teikäisille.
Pöllönkankaan yökahvi-
la Pöllö pe 1.�. klo �0–��, 
Pöllönkankaan ostoskeskus. 
Mukavaa yhdessäoloa ja pe-
lailua yläasteikäisille.
VIII Isoskoulutus ke �.�. klo 
1�, Koskelan seurakuntakoti. 
Isoskoulutuksen aiheena on 
ke �0.1. ja �.�. leiriläisen koh-
taaminen. 
nuortenilta ke �.�. klo 
1�.�0, Koskelan seurakun-
takoti. Iloista yhdessäoloa, 
pientä purtavaa ja hiljenty-
mistä sopivassa paketissa. 

Wanhat to �.�. klo 1�.�0–1�, 
Koskelan seurakuntakoti. 

Nuoret aikuiset
Opiskelijoiden yhteinen 
raamattupiiri ti �.�. klo 1�, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
K18 -ilta to �.�. 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. Tule koh-
tamaan Jumala, oma itse-
si ja lähimmäisesi. Jokaises-
sa illassa live-musiikkia hou-
sebandin johdolla, vaihtu-
va teema ja vieraileva pu-
huja, ilmaista iltapalaa. Las-
tenhoitomahdollisuus. Lisää 
www.oulunseurakunnat.fi/
prime11�.aspx.
Opiskelijoiden ja nuorten 
aikuisten leiri ��.–��.�., Ro-
kuan leirikeskus. Hinta �� €. 
Ilm. viim. 11.�. www.oulun-
seurakunnat.fi/tapahtuma-
kalenteri (varalla Ari Savu-
ojalle, 0�0 ��� ��1�). Ohjel-
massa hengellistä opetusta, 
laulua, ulkoilua, saunomis-
ta, luonnon rauhaa ja tois-
ten seuraa! Ari Savuoja, Sal-
la Tuominen, Noora Kataja 
sekä Antti Leinonen. 

OPISKELIJAJäRJESTöT:
OPKOn opiskelijailta la �.�. 
klo 1�, Öbergin talo. Dieet-
ti vai hengellinen harjoitus – 
paasto, Olavi Rimpiläinen.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma �.�. 
klo 1�.�0, Torikatu � A ��. 
Sota-asu ja kiivaus, Manu 

Pitkänen.
Evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke �.�. klo 
1�.�0, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Totuus ja tulkinta, Jo-
hannes Häkämies.
Körttiopiskelijoiden seu-
rat to �.�. klo 1�, Marjaana 
ja Matti Tikanmäellä, Pelto-
lantie 1� as 1�, Peltola. 
uusheräyksen ilta to �.�. klo 
1�, Koulukatu �1. Tuula Räsä-
nen, Elämänsuola.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Toiminta- ja keskusteluker-
ho to �1.1. ja �.�. klo 10.�0, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to �1.1. ja 
�.�. klo 1�, Kajaanintie 1. 
Verenpaineen mittaus, ruo-
kailu ja hopealanka-kerho 
ma �.�. klo 11, Heinätorin 
seurakuntatalo. Verenpai-
neen mittaus klo 11–1�. Ruo-
kailu klo 11.�0–1�.�0 hintaan 
� €, sisältää kahvit. Hopea-
lanka-kerho klo 1�–1�.
Tarinatupa ke �.�. klo 1�, In-
tiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerhot: Yhdes-
säoloa ja juttelua hartau-
den, kahvin ja ohjelman lo-
massa.
To �1.1. klo 1�–1�, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
To �1.1. ja �.�. klo 1�, Kastel-
lin kirkko. 
To �1.1. klo 1�.�0–1�, Karja-
sillan kirkko. 
Ma �.�. klo 1�.�0, Maikkulan 
kappeli. 

31.1.–7.2.2008

Partioleirillä yövytään 
omatekoisessa iglussa

Oulun ev.-lut. seurakuntien 
partiotyö ja oululaiset par-
tiolippukunnat järjestävät 
hiihtoloman alkupuolella 1.-
5.3. Taivalkoskella Siiranjär-
ven eräleirikeskuksen maas-
tossa talvileirin.

LYHTY 08 -leirillä asu-
taan pääosin teltoissa, mutta 
myös leiriläisten itsensä ra-
kentamissa igluissa. Vaellus-
ten aikana majoitteina käytetään niin kiinto- kuin 
kangaslaavujakin. Leirin ohjelma rakentuu pitkälti 
siis talvisen luonnon ympärille ja erätaitojen opet-
telemiseen talvikalastuksineen.

Leirinjohtaja Veikko Pehkosen mukaan nuorelle 
partiolaiselle voi tällaiselle leirille lähtemisen kyn-
nys olla korkeahko, mutta mieleenpainuvat koke-
mukset antavat itseluottamusta omiin kykyihin ja 
uutta intoa partiointiin. Jo pelkästään nukkuminen 
talvella kamiinalla varustetussa teltassa saattaa olla 
monelle ainutkertaista. 

– Leiriä ei kannata jättää väliin pakkasen tai vael-
luksen takia, sillä ohjelma on rakennettu kullekin 
ikäkaudelle sopivaksi ja varusteisiin sekä huoltoon 
kiinnitetään erityistä huomiota, jatkaa Veikko Peh-
konen.

Ilmoittautuminen leirille on viimeistään 15.2. 
lippukunnan käytännön mukaisesti tai suoraan 
Oulun seurakuntayhtymän Yhteisen seurakunta-
palvelun kansliaan, p. (08) 3161 340. Leirin hinta 
on 40 euroa.

Yhteisvastuukeräyksen 
aloitukset
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Su 3.2. klo 10 Oulun tuomiokirkossa 
Messu, jonka jälkeen lipaskeräystempaus. Lippaiden ja 
listojen jako Keskustan seurakuntatalon koulutussalissa. 

Tuiran seurakunta
Su 3.2. klo 10 Tuiran kirkossa 
Messussa yhteisvastuukerääjät siunataan 
keräystehtävään. Kahvihetkessä tietoa tämän vuoden 
kohteista ja materiaalia keräystä varten. Keräystä on 
mahdollista suorittaa sekä lista- että lipaskeräyksenä.

oulujoen seurakunta
Su 3.2. klo 12 Hintan seurakuntatalossa
Messun toimittaa Antti Leskelä
Kirkkokahvit 
Myytävänä arpoja ja yhteisvastuutuotteita
Mäntyahon orkesterin musiikkiesitys

ylikiimingin alue
Su 3.2. klo 12 Ylikiimingin seurakuntatalossa
Perhekirkko ja seurakunnan tarjoama lounas. 
Toimittaa Martti Pennanen. Lapsikuoro laulaa Leo 
Rahkon johdolla. Lähetyssihteeri Kati Riipinen kertoo 
keräyksestä.

karjasillan seurakunta
Su 3.2. kirkkokahvit jumalanpalvelusten jälkeen, infoa 
Yhteisvastuukeräyksestä ja keräyksen aloitus:
•  Karjasillan kirkossa klo 10 perhemessu. Messun 

toteutukseen osallistuvat Lintulammen palvelukodin 
asukkaat.

•  Maikkulan kappelissa klo 12 vauvakirkko.
•  Kaakkurissa Pyhän Andreaan kirkossa klo 12 messu.
•  Kaukovainion kappelissa klo 15 messu. Mukana 

Mäntyahon orkesteri. Nuorten ystävien Lea 
Nikula kertoo Oulussa toteutettavassa tuetusta 
työllistämisestä.

•  Kastellin kirkossa klo 15 perhemessu.

Myyjäiset
Ti 5.2. klo 11–14 Pyhän Tuomaan kirkossa
Myytävänä hernekeittoa, lihakeittoa, ohraryynipuuroa, 
marjakeittoa, leivonnaisia, pientä suolaista sekä käsitöitä. 
Arvontaa. 

laskiaistapahtuma
Ti 5.2. klo 14–17 Kaukovainion kappelissa 
Kaikenikäisten laskiaisrieha. Toimintaa kappelissa ja 
pihalla. Hernekeittoa ja laskiaispullaa, arvontaa, hartaus. 
Vetokoira-reki. Tuotto YV-keräykselle ja lähetystyölle.

yhteisvastuu-tapahtuma 
lintulammen asukastuvalla
Ti 5.2. klo 14.30–15.30 Lintulammen asukastuvassa 
Keräyskohteet tutuiksi yhteislaulujen lomassa. 
Laulattamassa TervasCanto-kuoro. Arpajaiset keräyksen 
hyväksi.

Maikkulan suuralueen laskiaisrieha
Ti 5.2. klo 18 Iinatin kentällä päiväkodin takana 
Ota mukaasi oma laskuväline pulkkamäkeä varten. 
Illan aikana rusettiluistelua ja leikkejä. Kuumaa mehua 
ja makkaroita. Kasvomaalauksia. Järj. myös Myty, 
Maikkula-Iinatti asukasyhdistys ja nuorisotoimi.

koko perheen tapahtuma
La 9.2. klo 10-13 Pyhän Luukkaan kappelilla
TaikaPetteri esiintyy klo 10 ja klo 12. Kanttori Lauri-
Kalle Kallungin muskari klo 11-12. Ongintaa ja 
makkaranpaistoa. Tarjolla keittolounas ja kahvia 5 
eurolla. 

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

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

ja Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri.

16.2.2008

Heinätorin 
seurakuntatalon 
kirkkosalissa, 
Aleksanterinkatu 71, 
Oulu, klo 9–12
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Oulujoen seurakunta
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
�.�. klo 1�, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Martantupa ti �.�. klo 1�.�0, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke �.�. 
klo 1�, Hintan seurakunta-
talo. 
Seurakuntakerhot:
To �1.1. klo 1�, Metsolan Ho-
vi. 
Ma �.�. klo 1�, Hintan seura-
kuntatalo. 
Ma �.�. klo 1�, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
To �.�. klo 10, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
To �.�. klo 1�, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
To �.�. klo 1�, Hoikantien 
palvelutalo. 

Leirit ja retket
Ruuhkasta rauhaan �.–
10.�., Lapiosalmen erälei-
rikeskus Posiolla. Leiri neli-
kymppisille yksin, kaksin tai 
lasten kanssa. Ilm. viim. �1.1. 
oulu.sls@mission.fi tai p. (0�) 
��� ���1.
7.-luokkalaisten laskettelu- 
ja hiihtoleiri ��.�.–�.�., Juu-
man leirikeskus. Leiri on tar-
koitettu ensisijaisesti sinulle, 
joka haluat lasketella ja/tai 
hiihtää. Hinta �� € sis. mat-
kat, majoitukset, ruuat, oh-
jelman (ei laskettelulippuja) 
ja vakuutuksen Oulun ev.-
lut. seurakuntien jäsenille. 
Lisätietoja matti.ketola@evl.
fi, maire.kuoppala@evl.fi. 
Mielenterveyskuntoutuji-
en perheleiri �.–�.�., Roku-
an leirikeskus. Tervetuloa 
hiihtolomalla leirille! Hake-
mukset leirille 1�.�. men-
nessä Hyvän mielen talon 
neuvontaan, Puusepänkatu 
�, �0100 Oulu. Puhelin 0�1 
��� ��1�. Hakemuksia saa 
Hyvän mielen talolta, Mie-
lenvireyden toimistolta sekä 
netistä www.hyvanmielen-
talo.fi. Seurakunnasta leiril-
lä ovat diakoniatyöntekijät 
Saila Luukkonen, Anu Fedo-
toff ja Päivi Moilanen. Lisä-
tietoja p. 0�0 ��� �0��.

Tuiran seurakunta
hiihtolomaleiri 1.–�.�., 
Enontekiö. Tervehdys Si-
nä nuori. Tarjoamme Sinul-
le mahdollisuutta lähteä las-
ketteluleirille lappiin. Päivit-
täin käymme laskettelemas-
sa, lautailemassa tai hiihtä-
mässä Levillä. Hinta on 1� 
ikävuoteen asti 1�0 e, 1�-v. 
ja vanhemmalta �10 e. Hin-
taan sis. bussikuljetus, ruuat 
ja majoitus sekä tapaturma-
vakuutus Oulun ev.-lut. seu-
rakuntien jäsenille. Hissili-
put eivät kuulu hintaan. Toi-
mi nopeasti, leiri täyttyy pi-
an. Lisätietoja ja ilm. Tuulik-
ki Ståhlberg 0�0 ��� �0�� tai 
Pekka Jarkko 0�0 ��� �0��.

Oulujoen seurakunta
Perheleiri ��.�.–�.�., Roku-
an leirikeskus. Hinta �� e ai-
kuinen, �–1�-v. �0 e, alle �-v. 
ilmaiseksi. Hintaan sis. mat-
ka, majoitus täysihoidolla 
sekä vakuutus Oulun ev.-lut. 
seurakuntien jäsenille. Etusi-
ja ensikertalaisilla ja oulujo-

kisilla. Ilm. viim. 1�.�. p. (0�) 
�1� 1��0.

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

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

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

Muut menot
Raamatun heprean kurs-
si to �1.1. ja �.�. klo 1�.��, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Kurssin jälkeen raamattu-
tunti klo 1�.�0–�1.
Kaatuneitten omaiset ma 
�.�. klo 1�, Keskustan seura-
kuntatalo.
nuortenilta ke �.�. klo 1�, 
Kaukovainion kappeli. Il-
ta yhdessä pelailun, hiljen-
tymisen ym. merkeissä. Li-
sätietoja Hanna Liuska 0�0 
��� �1��.
nuorten draamaryhmä to 
�.�. klo 1�.�0, Maikkulan 
kappeli. Kiinnostaako sinua 
näytteleminen ja draama? 
Lisätietoja Marilta 0�0 ��0 
�11�.
Alfa-kurssit:
Ti �.�. klo 1�–�0.�0, Karja-
sillan kirkon seurakuntasa-
lit. Tutki elämän tarkoitus-
ta kristinuskon peruskurssil-
la. Ilmoittautumiset Kimmo 
Kieksi, 0�0 �10 �001, kimmo.
kieksi@evl.fi tai Ari Kauppi-
la, 0�00 ��1 ��1, ari.kauppi-
la@oulu.fi. 
Lisäinfoa www.oulunseura-
kunnat.fi/alfa-kurssi.
Ke �.�. klo 1�.�0, Huonesuon 
seurakuntakoti. Sinun ei tar-
vitse ilmoittautua. Voit tul-
la mukaan millä tahansa ker-
ralla.

Kansainvälisyys
Englanninkielinen vesper 
su �.�. klo 1�, Öbergin talo.

Kastetut
Tuomiokirkko: Hugo Eemil 
Pollari.
Karjasilta: Roope Onni Ilma-
ri Tuovila, Jere Oskari Tolo-
nen, Maria Isabella Mäke-
lä, Milja Hilla Helena Mikki-
lä, Neea Anastasia Leinonen, 
Joona Mikael Aleksanteri 
Korkiakoski, Roosa Amanda 
Kontio, Iida Sofia Inget.
Tuira: Lauri Heikki Aleksi 
Yliaska, Simo Santeri Åman, 
Ronja Katariina Rink, Toni 
Aleksanteri Berg, Sinna Oli-
via Matilda Kivelä.
Oulujoki: Saku Adiel Rou-
su, Ánte Niiles Oskari Piip-
po, Ronja Karoliina Määttä, 
Rasmus Taneli Järvelin.

Vihityt: 
Karjasilta: Risto Uolevi Nurk-
kala ja Liisa Tellervo Karhi, 
Erkki Juhani Malo ja Heli Jo-
hanna Mannermaa.
Tuira: Harri Tapani Saarela ja 
Anna-Mari Raatikainen, Yr-

jö Sakari Seppänen ja Minna 
Hannele Korkala.
Oulujoki: Toni Pekka Sten-
berg ja Mia Marika Nahki-
aisoja.

Kuolleet: 
Tuomiokirkko: Pekka Ola-
vi Mäkelä, ��; Lauri Henrik-
ki Vepsä, ��; Jorma Antero 
Glad, ��; Esa Esko Johannes 
Takamäki, �1; Erkki Olavi To-
lonen, �1.
Karjasilta: Voitto Päiviö Lill-
strang, ��; Sirkka Annik-
ki Alatalo s. Keskikotila, ��; 
Kaarlo Andreas Pyhtinen, 
��; Aino Vilhelmiina Kemp-
painen s. Pohjola, ��.
Tuira: Vieno Sofia Raitala, 
��; Sinikka Anneli Heikkinen 
s. Kaukoranta, ��; Risto Sa-
kari Ripatti, ��; Impi Johan-
na Piukkula, ��; Hilja Rauha 
Matilda Palosaari s. Holappa, 
��; Anna Liisa Jurvakainen s. 
Kananen, ��; Aarre Veli Kor-
telainen, ��; Aarne Aulis Pe-
rälä, ��.
Oulujoki: Kerttu Emilia Paa-
so s. Ritokangas, ��; Dag-
mar Kynsilehto s. Kanniai-
nen, ��.

Nokelantie 48 B, käynti  
Latokartanontien puolelta.

Avoinna ma–ke klo 10–14,  
to suljettu, pe klo 16–19,  

la klo 12–15. 

raamattupiiri 
Alkaa jälleen 

To 7.2. klo 18.30-20 
Pyhän Andreaan kirkolla. 

Mukana pappi.

Pyhäkoulut
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
• Makasiininkadun kerhohuone su klo 12

Karjasillan seurakunta:
• Kastellin kirkko su klo 10
• Kaukovainion kappeli su klo 12
• Maikkulan kappeli su klo 12
• Pyhän Andreaan kirkko, Mummon ja vaarin pysäkki.
  Joka kuukauden viimeinen lauantai klo 15-16.30
• Pyhän Andreaan kirkko to klo 14.30, 
  iltapäiväkerholaisten kanssa

Tuiran seurakunta:
• Kansainvälinen pyhäkoulu (kielinä englanti ja suomi)
  Pyhän Luukkaan kappelissa su klo 16
• Kuivasjärven srk-koti su klo 11
• Niittyaro, Purjehtijantie 4, su klo 12
• Pateniemen kirkko su klo 12
• Pyhän Luukkaan kappeli su klo 10
• Pyhän Tuomaan kirkko su klo 12

Raamatun ja lähetyksen 
iltapäivä 
sunnuntaisin klo 16-18
Hintan seurakuntatalo, Hintantie 89

Miehiä ja naisia Jumalan käytössä
Kevät 2008
Nehemia – visiosta toimintaan 3.2., 
puhe Pepi Sihvonen
Ruut – pieni ihminen suuressa suunni-
telmassa 10.2., puhe Liisa Kingma 
Jesaja – heikko ihminen Jumalan asialla 17.2., 
puhe Esa Komulainen
Jeremia – kutsumus koetuksella 24.2., 
puhe Hannu Kippo
Daniel – rukous muuttaa maailmaa 2.3., 
puhe Ilkka Mäkinen, perhemessu
Joona – urasuunnitelmat uusiksi 9.3., 
puhe Raimo Lähteenmaa, Laulun jäljet -tilaisuus 
Sakarja – raju ravistelija 16.3., puhe Raimo Mäkelä 
Pääsiäinen – ylösnousemuksen juhla, 23.3. 
Ilkka Mäkinen, iltamessu 

Lapsille pyhäkoulu ja varhaisnuorille oma ohjelma

Järjestäjät: Kansanlähetys, Kylväjä, SLEY ja Oulujoen 
seurakunta

abi-kirkko 
1.2. klo 19 

Oulun tuomiokirkossa 

Mahdollisuus 
hiljentymiseen ja abien 

siunaamiseen ennen 
lukulomaa, prelejä ja 

kirjoituksia. 

Kirkon jälkeen tarjolla 
pientä purtavaa Keskustan 

seurakuntatalolla. 

Toinen toista 
– toisenlaiset 
päiväkahvit 

La 2.2. klo 12 
Siipi – lähetyksen 

paja ja puoti

Tietoa lähetystyön 
toiminnasta, 

mahdollisuus ilmoittautua 
vapaaehtoiseksi 
lähetysjuhlille. 

Maistiaisia Reilun 
kaupan tuotteista. 

Saamenkielinen 
messu 

Su 3.2. klo 18 Oulun 
tuomiokirkossa 

Toimittaa Erva Niittyvuo-
pio, avustaa Hanna-Maija 
Karjalainen, urkuri Maija 

Tynkkynen.

Toivon tiellä
Tuiran kirkolla

to 7.2. klo 12.30–18 
 

Oulun hiippakunnan 
seurakuntien työntekijöille 

ja luottamushenkilöille.
Osallisuuden yhteisö
– vapaaehtoisuuden, 
viestinnän ja nuorten 
aikuisten kirkko? Nyt 

strategiasta totta!
Järjestäjät: Kirkkopalvelut, 

Oulun hiippakunta, 
Oulun ev.-lut. seurakunnat

laskiais-
myyjäiset 
Tuiran kirkolla 
ti 5.2. klo 11–13 

Myyytävänä hernekeit-
toa (omat astiat), 
uuniohrapuuroa, 

leivonnaisia: aitoja 
laskiaispullia, kakkuja, 

makeita ja suolaisia 
piirakoita ym.

Arpoja ja afrikkalaisia 
tavaroita.

Tuotto Leena Pasasen 
työn tukemiseen 

sairaalassa ja  orpo-
lasten koulutukseen 

Ilembulassa Tansani-
assa.

Ilembulan Ystävät ry 
ja Tuiran lähetyspiiri

Popsikkaat-lastenkonsertti 
La 2.2. klo 16 Karjasillan kirkolla

Hyppää, naura, pomppaa ja laula! 

Popsikkaat – Bobi-tomaatti ja Lari-kurkku, 
sekä salaattibaarin kersat – ovat iloisia 

vihanneksia, jotka seikkailevat erilaisissa arjen 
askareissa pohtien elämän suuria kysymyksiä 

kristillisestä näkökulmasta. 
Tule osallistumaan hauskoihin ja rytmikkäisiin 

laululeikkeihin.
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yhTEySTIEDOT
Kirkkoherranvirasto
Luovontie ��, 
�0��0 Hailuoto
0� �100 ���, hailuodon.
seurakunta@evl.fi.
Avoinna ma klo �.�0–1� 
ja ke klo 1�–1�.�0. 
Kirkkoherra 
Matti Keskinen 
0�0 ���0 ��1.
Kanttori Kaisamarja 
Stöckell 0�0 ���0 ��1 
(työpäivät ke-su).

Kirkkokuoro to �1.1. 
klo 1�.�0.
Raamattu- ja rukousilta 
ti �.�. klo 1� Eila Ranta-Suo-
melalla, Pölläntie ��.
Päiväkerho ke �.�. klo �.�0.
Aamukahvila to �.�. klo 10 
Luukulla, Luovontie 1��.
Päiväpiiri to �.�. klo 1� 
Saarenkartanossa.
Saaren Sirkut ja kirkkokuo-
ro eivät kokoonnu viikolla �. 

Perhekerho to �1.1. ja to 
�.�. klo 10–11.�0 srk-talolla. 
Jos sää sallii, vietämme �.�. 
laskiaista ja laskemme hiu-
kan mäkeä srk-talon pihalla 
ja sen jälkeen sisälle kaaka-
olle ja pullalle. Ota oma liu-
kuri mukaan!
Sisaruskerho to �1.1. ja to 
�.�. klo 10 kerhohuoneella.
Raamattupiiri to 1�.�. klo 
1� srk-talolla. Joh.kirje �.
Päiväkerho �-vuotiaille ma 
�.�. klo 10 kerhohuoneella.
Päiväkerho �-vuotiaille 
ti �.�. klo 10.
Päiväkerho �-vuotiaille 
ti �.�. klo 1�.�0.
Päiväkerho �-vuotiaille 
ke �0.1. klo 10.
Lähetystapahtumia: lähe-
tysilta to �1.1. klo 1� pappi-
lassa. To �.�. klo 1� Limin-
gan rovastikunnan lähe-
tyksen työalakokous srk-ta-
lolla.
hartaushetki ke �.�. klo 1� 
Lumilyhdyssä.
Keskipäiväkerho: ke �0.1. klo 

1� srk-talolla, Joh. 1�:��–��.
Kirkkokuoro ke �.�. 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. ��� 1��. 
Kokkikerho I to �1.1. klo 1� 
kerhohuoneella.
Alatemmeksen hartaus 
to �1.1. klo 1�.
Tulossa: Toivon torstai to 
1�.�. srk-talolla. Kirkon Ulko-
maanavun järjestämä kansain-
välisyyskasvatuksen ja kan-
sainvälisen diakonian koulu-
tuspäivä. Koulutuspäivä on 
tarkoitettu kaikille asiasta 
kiinnostuneille! Koulutuspäivä 
on ilmainen. KUA tarjoaa ate-
riat. KUA:n tuotteita myynnis-
sä. Lisätietoja ja ilmoittautu-
miset ti �.�. mennessä Marjol-
le, puh 0�� ��� 1���.
Rauhanyhdistys: Pe �1.1. klo 
1� raamattuluokka Saarniol-
la ja klo 1� nuortenilta Tak-

Yhteisvastuupäivä kirkolla 
laskiaissunnuntaina 3.2.
klo 1�–1�.�0 hernerokkaa ja laskiaispullakahvit (� e)
klo 1�–1�.�� lasten leikkitupa (kerhohuone); 
kasvomaalausta (0,�0 e), laulu- ja satuleikkejä
klo 1�.�0 Yhteisvastuukeräyksen info
klo 1� virsilaulutuokio; lasten virret ��0–�0�
klo 1� suomalais-kansainvälinen messu
Ulkona mahdollisuus makkaranpaistoon ja 
mäenlaskuun. Päivän tuotto Yv-keräykseen.

kulalla. Su �.�. klo 1� pyhä-
koulu I Jaakko Klaavo II Hei-
nänen III K Karjula ja klo 1� 
seurat ry:llä Markku Seppä-
nen ja Esko Oksa. Ma �.�. 
klo 1� sisarpiiri ry:llä Kari 
Hirvasniemi. Päiväkerho ry:
llä klo 1�.�0–1� I ti �.�. II ke 
�.�. III to �.�. To �.�. klo 1� 
varttuneidenkerho Kiviah-
teella ja miestenilta klo 1� ( 
paikka ilm. myöh.)

yhteisvastuulounas pe 
�.�. klo 11–1� srk-talol-
la. Tarjolla kinkkukiusa-
usta, tuoremarjakiisseliä 
ja kotipullakahvit. Hinta 
aikuiselta � e ja lapselta 
� e. Lisäksi arvontaa ja 
myyjäiset yhteisvastuun 
hyväksi. Myymme ruo-
kaa myös kotipakettiin. 
Tervetuloa!
yhteisvastuurynnäk-
kö la ��.�. Perinteinen 
rippikoululaisten ovelta 
ovelle -keräys.

– Oma äidinkieli on sydämen kie-
li. Kun jokin asia koskettaa tun-
teita, käsittelee sitä mieluiten äi-
dinkielellä. Siksi on tärkeää, että 
myös evankeliumin ilosanomaa 
voi kuulla omalla kielellä, saame-
lainen pastori Erva Niittyvuopio 
muistuttaa. Saamenkielistä mes-
sua vietetään sunnuntaina 3.2. 
kello 18 Oulun tuomiokirkossa.

Niittyvuopio ja Giellagas-ins-
tituutin johtaja Veli-Pekka Leh-
tola pitävät saamenkielisen mes-
sun viettämistä Oulussa erin-
omaisena asiana.

Messuun toivotaan tulevan 
sekä saamen- että suomenkieli-
siä. Messun kieli on pohjoissaa-
me, mutta suomenkieliset osal-
listujat on otettu huomioon kä-
siohjelmassa. Siinä saamen- ja 
suomenkieliset tekstit kulkevat 
rinnakkain. Lisäksi puheesta on 
suomenkielinen tiivistelmä käsi-
ohjelmassa. Myös virret nuottei-
neen on otettu mukaan käsioh-
jelmaan.

Ajatus saamenkielisen mes-
sun järjestämisestä syntyi vuo-
si sitten saamelaisen kulttuuri-
viikon aikana. Veli-Pekka Lehto-
la ja Erva Niittyvuopio rupesivat 

kypsyttelemään ajatusta messus-
ta, joka toteutettaisiin kokonaan 
saamen kielellä

Messun järjestämisestä vas-
taavat yhdessä Oulun hiippakun-
nan tuomiokapituli, Oulun tuo-
miokirkkoseurakunta sekä Giel-
lagas-instituutti. Oulun yliopis-
tossa toimivan Giellagas-insti-
tuutin tehtävänä on järjestää ja 
edistää saamen kielen ja saame-
laisen kulttuurin opetusta ja tut-
kimusta.

Saamelaistyöhön 
oma koordinaattori
Saamenkielinen työ on Oulun 
hiippakunnan piispan sihteerin 
Hannele Salmen mukaan yksi 
toiminnan painopisteistä. 

– Saamen kielelle halutaan an-
taa sille kuuluva paikka Oulun 
hiippakunnan toiminnassa. Ta-
voitteena on, että kaikissa hiip-
pakunnallisissa tapahtumissa 
olisi jotain saamelaista mukana, 
hän kertoo.

Oulun seudulla asuu saame-
laiskäräjien tuoreen tiedon mu-
kaan noin 600 saamelaista. 

Tämän vuoden aikana kirkon 
palveluksessa aloittaa saamelais-
työn koordinaattori.

– Kyseessä on erittäin terve-
tullut uudistus, Veli-Pekka Leh-
tola toteaa. 

Nykyisin saamelaisalueella 
toimii saamelaispappi ja saame-
laisdiakonissa. 

– On hyvä, että tulevan saa-
melaistyön koordinaattorin teh-
tävänä on huolehtia myös saame-
laisalueen ulkopuolella tehtäväs-
tä työstä. Se kertoo siitä, ettei saa-
melaisia koeta ongelmaksi, joka 
haluttaisiin häivyttää valtaväes-

tön sekaan, Lehtola pohtii. 
Sekä Niittyvuopion että Leh-

tolan mukaan olisi tärkeää, et-
tä saamelaistyön koordinaattori 
saisi kannustettua saamelaisnuo-
ria opiskelemaan kirkollisia am-
matteja. Siten ihmisiä voitaisiin 
paremmin palvella heidän äidin-
kielellään myös hengellisissä asi-
oissa.

Giellavealggut 
esiintyy kirkossa
Erva Niittyvuopio toimittaa  
messun. Häntä avustaa pastori 
Hanna-Maija Karjalainen. Pu-
heen pitää Giellagas-instituutin 
eläkkeellä oleva johtaja Tuomas 
Magga. Piispa Samuel Salmi on 
mukana messussa. 

Saamenkielinen messu Oulun tuomiokirkossa 3.2.

Saamen kieli on sydämen kieli

Saamelaisen kulttuuriviikon 
tapahtumia
• Saamelaista kulttuuriviikkoa vietetään Oulussa toisen 
kerran 1.–6. helmikuuta. Tapahtuma alkaa viikonloppuna 
järjestettävästä Poroferialla, jossa saamelaiskulttuuri kohtaa 
espanjalaisen flamenco-kulttuurin.
• Nukulla on saamelaisia dokumenttielokuvia 4.–6.2. 
• Saamelaisten kansallispäivää juhlitaan 6.2. Silloin on Oulun 
yliopistossa Saamelaisen kansallispäivän seminaari klo 10–16.

Messun musiikista vastaavat ur-
kuri Maija Tynkkysen lisäksi 
klarinetisti Anna Näkkäläjärvi 
ja enontekiöläinen Giellavealg-
gut-lauluryhmä. 

Messun jälkeen on kirkkokah-
vit Keskustan seurakuntatalossa. 
Kirkkokahveilla esiintyy Anna 
Näkkäläjärvi.

SaTu laPiNlaMPi

Erva Niittyvuopio

Laskiaissunnuntain evankeliumiteksti pohjoissaameksi.
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yhteisvastuukeräys alkaa 
su 3.2. Keräyslistojen jako ja 
tietoa tämän vuoden Yhteis-
vastuukeräyksestä jumalan-
palveluksen jälkeen srk-kes-
kuksen monitoimisalissa. Uu-
sia kerääjiä tarvitaan. Mikä-
li olet kiinnostunut, ota yh-
teyttä Helena Seppäseen, p. 
0�0 ��1� �1�.
Laskiaissunnuntain sävel-
hartaus su �.�. klo 1� srk-
keskuksessa. Hannu kantto-
rina Haukiputaalla tasan �� 
vuotta. Kirkkokuoro Hau-
kiputaan Laulu, yksinlaulu 
Pekka Manninen, Raimo Paa-
so ja Sauli Saarela, urut Lau-
ri-Kalle Kallunki ja Katri Nis-
kakangas, puhe Timo Hol-
ma. Kolehti Yhteisvastuuke-
räykselle. 
Seurakuntakerho to �1.1. 
klo 1� srk-keskuksessa. 
Juttukahvila to �1.1. klo 1� 
Martinniemen srk-kodissa. 
Lasten lähetys- ja raamat-
tukerho pe 1.�. klo 1� srk-

keskuksen pienryhmätilassa.
yhteiskristillinen rukousilta 
pe 1.�. klo 1�.�0 Kellon srk-
kodissa, Heinonen.
Laskiaispullia myydään 
nuorten matkan hyväksi, 
pullan hinta 1 e / kpl. Etu-
käteistilaukset pe 1.�. men-
nessä, p. 0�� ���� 1�� Kat-
ri Haapakorva. Nouto ti �.�. 
klo 11–1� srk-keskuksesta.
Diakonia- ja lähetyspiiri ma 
�.�. klo 1�.�0 Kellon srk-ko-
dissa.
Raamattupiiri ke �.�. klo 
1�.�0 srk-keskuksen neuvot-
teluhuoneessa (Ilm. �).
Musiikki: vs. kanttorina toi-
mii 1.�. alkaen Katri Niska-
kangas p. 0�0 ��1 ����, kat-
ri.niskakangas@evl.fi.
Seurakunnan lapsikuorol-
la ei harjoituksia to �1.1., 
harjoitukset jatkuvat uuden 
kanttorin johdolla to �.�. klo 
1�–1� srk-keskuksessa. �-1�-
vuotiaille tytöille ja pojille. 
Uusia laulajia otetaan to �.�. 

klo 1�.�0 alkaen. Tiedustelut 
Katri Niskakangas. 
Kirkkokuoro haukiputaan 
Laulun harjoitukset to klo 
1�.�0–�0.�0. 
Seurakunnassamme on haet-
tavana kesäkanttorin tehtä-
vä, kts. tarkemmin kotisivul-
ta: www.haukiputaanseura-
kunta.fi.
nuoret: nuortenilta pe 1.�. 
klo 1�-�1 Isollaniemellä, elo-
kuvailta to �.�. klo 1� Kellon 
srk-kodissa ja pe �.�. klo 1� 
Martinniemen srk-kodissa, 
avoimet ovet ke klo 1�–�0 
Kellon srk-kodissa, to klo 1�–
�0 Martinniemen srk-kodis-
sa ja to klo 1�.�0–1�.�0 Vak-
kurilassa.
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 

Kirkkoherranvirasto  
avoinna ke 6.2. klo 9-12. 

Palvelutalon hovilan harta-
us pe 1.�. klo 1�.
Vapaaehtoisten vierailu-
käynti palvelutalo Hovilassa 
ma �.�. klo 1�.�0.
Kirkkokuoron laskiaismyy-
jäiset ti �.�. klo 1�-1� Kirkon-
kylän srk-kodissa. Myytävä-
nä hernekeittoa (myös omiin 
astioihin), laskiaispullia, ras-
varieskaa ja sämpylöitä, kah-
via, arpoja. Osa tuotosta yh-
teisvastuulle.
Aamurukous ke klo � kir-
kossa. 
Perhekerhot kokoontuvat 
ke Kirkonkylän srk-kodilla ja 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa klo �.�0–11 sekä ti, ke 
ja pe klo �.�0–11 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ja ke ja 
to klo �.�0–11 Vanhassa pap-
pilassa. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ke �.�. klo 1� Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Aihee-
na saamelaisuus. 

sinäisten päivätoiminta, 
Veikon valinta, keskiviikkoi-
sin klo 10, Nordeatalon ala-
kerrassa, Ollilantie 1. 
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 1�–1�, la klo 
10–1�. 
Varhaisnuorten kerhot 
normaalisti.
nuoret: Gospelmessu 
to  �1.1. klo 1�–�0 kirkossa. 
nuorten peli-ilta ke Kem-
pelehallilla klo 1�.�0–1�. 
nuorisotyön päivystys pe 
Zeppelinissä klo 1�–1�. 
Rippikoululaiset: YK � 
nuorten ilta to �1.1. klo 1�–
�0 kirkossa. 
Perhelentopallo la klo �–11 
Kirkonkylän koululla.
Kempeleen ry: Kotiseurat to 
�1.1. klo 1�, Itäpuolella: Pirk-
ko ja Veijo Laurilalla, Kokko-
kankaantie 1��. Raamattu-
luokka pe 1.�. klo 1�, nuo-
remmat Leivo, Niittyrannan-
tie 1��, vanhemmat Romp-
panen, Rytitie �0. Pyhäkou-
lu su �.�. klo 1�, Kokkokan-
gas: Mustonen, Köykkyrintie 

1. Keskusta-Ollila: Saukko-
nen, Hiekkatie 10. Santamä-
ki: Lampela, Tarakkamäentie 
�. Paituri: Hintsala O, Hieta-
niementie 11. Seurat su �.�. 
klo 1� ry.llä.
Murron ry: Lauluseurat pe 

Seurakuntapiiri to �.� klo 
1� kirkonkylän srk-kodissa al-
kaen kahvilla. Aiheena Yh-
teisvastuukeräys. 
Kirkkokuoron harjoituksia 
ei ole ke �.�.
Oma hetki - omaishoitajien 
keskusteluryhmä to �.�. klo 
1�.�0 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Terveyskeskussairaalan päi-
vähartaus to �.�. klo 1�.
Varhaisnuorten kuorot kir-
konkylän srk-kodissa to klo 
1�.1�–1�.1� ja pe Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa klo 1�–
1�. 
Mukulakuoron harjoitukset 
to klo 1�.�0 kirkonkylän srk-
kodissa. 
naisten piiri to �.�. klo 1�.�0 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Miesten piiri to �.�. klo 
1�.�0 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Seurakunnan vapaaehtoi-
set päivystävät Zeppelinin 
kappelissa pe klo 1�–1� alka-
en �.�.
Päihdeongelmaisten ja yk-

lasta odottaville äideille 
to klo 1�–1�. �1.1. Jäälin seu-
rakuntakodilla ja �.�. Mon-
tin-salilla. Lisätietoja perhe-
työntekijä Saija Kivelältä, p. 
0�0 ��0 ����.
Parisuhdetyö: Pizzaa ja pa-
risuhdetta -ilta pe �.�. klo 
1�.�0 Jäälin seurakuntakodil-
la. Aiheena Arjestako iloa? 
alustajina Saila Kukkohovi- 
jämsä ja Mikko Jämsä. Las-
tenhoito päiväkerhotilois-
sa. Ilmoittautumiset viimeis-
tään �.�. Saija Kivelä, p. 0�0  
��0 ����.
Perheiden laskiaistapahtu-
ma su �.�. perhemessun jäl-
keen n. klo 11.�0–1� Kiimin-
gin seurakuntakeskuksen 
alueella. Hevosajelua, on-
nenpyörä, mäenlaskua, nuk-
keteatteria, kasvomaalausta, 
ongintaa, tehtävärata, arpa-
jaiset, makkaranmyyntiä, tai-
denäyttely. Osa pisteistä on 
maksuttomia ja osasta pe-

rimme pienen maksun (1 e) 
yhteisvastuun hyväksi.
Perinteinen laskiaistapah-
tuma ti �.�. Jäälin seurakun-
takodilla ja seurakuntakes-
kuksessa klo 10–1�. Hevosa-
jelua (kirkonkylällä), reki-
koiria (Jäälissä), onnenpyö-
rä, arvontaa, hernekeittoa 
(myös kotiin ostettavaksi) ja 
munkkeja.
Rauhanyhdistys: Päiväseu-
rat su �.�. klo 1� rauhanyh-
distyksellä. Raamattuluokka 
pe 1.�. klo 1� rauhanyhdis-
tyksellä. Lauluseurat pe 1.�. 
klo 1� kyläpiireittäin.
Kiimingin Rauhan Sana: 
Seurat su �.�. klo 1� Van-
ha koulu / Montin sali. Hei-
no Kouva.
Kastettu: Petra Amalia Heik-
kinen, Venla Anna Olivia Räi-
sänen.
Kuollut: Pekka Kalervo Ne-
valainen, ��; Eino Sakari Sin-
ko, ��.

hartaus ti �.� klo 1� Koivu-
lehto.
hartaus ke �.�. klo 1� Jaa-
rankartano / viikkomessu 
Pauli Niemelä. 
Kaatuneitten ilta �.�. klo 
1� Vanha koulu / Lähimmäi-
sen tupa.
Raamattuluennot 1�.�., 
��.�., ��.�. klo 1� pappilassa. 
Pauli Niemelä.

p. ���� ��� pe klo �–11.
Kirkkovaltuuston kokous 
ma 11.�. klo 1� srk-keskuk-
sen isossa salissa. Kokouksen 
asialuettelo nähtävänä kirk-
koherranviraston ilmoitus-
taululla. Pöytäkirja on nähtä-
vän 1�.�.–1�.�. kirkkoherran-
virastossa. 
Diakoniatyöntekijöiden 
vastaanotto: Avustusasiois-
sa ajanvaraus pe klo �–11, 
p. ���� ��� tai Kirkkotie 10, 
diakoniatoimisto. Eteläinen 
alue (Kello, Kiviniemi, Tak-
kuranta ja Kalimenkylä) uusi 
diakoniatyöntekijä Johanna 
Kerola, p. 0�� 1��� ���.
Rauhanyhdistys: haukipu-
das: eläkepiiri ti �.�. klo 1� 
srk-keskuksen monitoimi-
salissa, Jokikylä: päiväkerho 
to �1.1. klo 1�.�0–1� Jokiky-
län koululla, raamattuluok-
ka isoille ja pienille pe 1.�. 
klo 1� Päivi ja Ari Luhtanie-
mellä, ompeluseurat pe 1.�. 
klo 1�.�0 Inkeri ja Kari Aitto-

ojalla, pyhäkoulut su �.�. klo 
1� Seppo Ketolalla, Mark-
ku Laukalla, Pasi Mertanie-
mellä, Sampo Saarijärvellä ja 
Marko Lahtisella, seurat su 
�.�. klo 1� Kellon srk-kodissa, 
Kalevi Teppola, Matti Räihä.
Kello: ompeluseurat pe 1.�. 
klo 1�.�0 Elisa ja Pekka Tak-
kulalla, Alamäki �, pyhäkou-
lulaisten retki su �.�., lähtö 
ry:ltä, säävaraus.
Avioliittoon kuulutettu: 

Matti Tapio Huuhtanen ja 
Henna Marleena Parviainen. 
Kastettu: Oona Anni Maria 
Vähäkuopus, Vilma Laura So-
fia Aho, Juliaana Aino Mir-
jami Laatikainen, Eetu Olavi 
Antinpoika Keränen, Jasper 
Onni Matias Vaittinen, Mil-
ja-Sofia Kristiina Nevalainen, 
Oskari Taisto Andreas Pieta-
rila, Luukas Marko Jeremias 
Luukela, Unto Valentin Hut-
tunen, Elena Aurelia Lukka.

UUSI KIINTEISTÖ-
TYÖNTEKIJäN 
TOIMI AVOINNA
Kirkkoneuvosto julis-
ti avoimeksi  kiinteistö-
työntekijän ja lastenoh-
jaajan toimet. Kodinhoi-
tajan tehtävään valittiin 
Toini Haapala ja varalle 
Leila Paavola 1.�. alkaen.

1.�. klo 1� Mari ja Jukka Koi-
vukankaalla, Karppilantie 1� 
Seurat su �.�. klo 1� ry:llä.
Kastetut: Klaus Valdemar 
Tahkola, Aapo Herman-
ni Mäkinen, Anton Jaso Oli-
ver Ojala, Kiira Lumi Johan-

na Karvonen, Valtteri Vee-
ti Viljami Väisänen, Mette Pi-
rita Määttä, Leevi Akuli Tan-
junen.
Vihitty: Mikko Olavi Talsta ja 
Henna Johanna Kunnari.

Jussi-Pekka Heikkilän pia-
nokonsertti su 3.2. klo 19 
Kokkokankaan srk-keskukses-
sa. Ohjelmassa romantiikan ajan 
suomalaista- ja venäläistä pia-
nomusiikkia sekä Chopinin kap-
paleita. Ohjelmamaksu yhteis-
vastuulle.

JääLIN SEURAKUNTAKODILLA työskentelevät kappa-
lainen Miia Seppänen, diakonissa Eeva Mertanie-
mi, nuorisotyönohjaaja Sanna Karjalainen, perhe-
työntekijä Saija Kivelä, lastenohjaajat Kaija Luuk-
konen ja Merja Pyykkönen. Diakoniatyön vas-
taanottoajat Jäälissä ma-ti kello 9–11.

Poikakuoro to �1.1. klo 1�–
1� srk-keskus. Ulla ja Jark-
ko Metsänheimo. Ilmoittau-
tumiset Ullalle, p. 0�0 ��01 
���.
Kirkkokuoro to �1.1. klo 
1�.�0 srk-keskus.
Projektikuoro ke �.� klo 
1�.�0 �–� harjoitusta sekä �–
� esiintymistä pääsiäisaika-
na. Tied. jarkko.metsanhei-
mo@evl.fi.
Diakonipiiri ma �.� klo 1� 
Kolamäen kerhohuoneessa.
Miesten hengellinen pii-
ri ke �0.1. klo 1�–1�.�0 Van-
ha koulu/Lähimmäisen tupa. 
Kokoontumiset kerran kuus-
sa. Miehet tervetulleita.
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 perhe-
kahvila ti klo 1�–1�.�0.
Perhekerho ensimmäistä 

Hengellisen paaston 
ryhmä alkaa
Viisi kertaa ennen pääsiäistä kokoontuva ryhmä aloit-
taa ma 18.2. kello 18 pienryhmätilassa Kirkkotie 10 C. 

Iltoihin kuuluu alustus, keskustelua ja itsetutkis-
telua sekä rukousta. Ryhmän vetäjinä toimivat Juha 
Sarkkinen ja Helena Ylimaula.

Paastoryhmä sopii jokaiselle. 
Tiedustelut Juha Sarkkinen, p. 045 139 3478.

Yhteisvastuukeräys

Keräys alkaa sunnuntaina 3.2. jatkuen huhtikuun 
loppuun. Lipas- ja listakerääjät kiertävät kodeissa 
helmikuun aikana. 

Tervetuloa yhteisvastuukerääjien info-tilaisuu-
teen Kirkonkylän seurakuntakotiin sunnuntaina 
3.2. messun jälkeen. Kerääjille tarjotaan lounas. 
Tilaisuudessa jaetaan keräykseen tarvittavaa ma-
teriaalia. 

Keräysmateriaalia saa 3.2. kello 17 asti Kirkon-
kylän srk-kodista ja muina aikoina diakoniatoi-
mistosta.
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Liminka www.liminganseurakunta.fi

Laskiaistapahtuma 
ti 5.2. kello 16–19 
seurakuntatalolla

Poniajelua (2 e), pelejä, kisailua sisäl-
lä ja ulkona, nukketeatteria, kasvo-
maalausta, laululeikkejä ym. Perhe-
lippu 6 e, aikuinen  2 e, lapsi 1 e (sis. 
pullakahvit, onginta lapsille), arvon-
taa. Tuotto yhteisvastuulle. Järjestää 
seurakunta, kunta ja 4H.

ystävänpäivä lipastempaus 1�.�. kouluilla.
Lipastempaus ��.�.
Rippikoululaisten lipastempaus Tupoksessa ��.�.
Kalevalainen messu ja Lionsien kirkkopyhä ��.�. 
Kolehti Yhteisvastuulle.
Arpajaiset ��.�. klo �–1� S-Marketissa.
Liikelaitoskeräys viikolla 1�.
Musiikkitilaisuus keväällä.

eurakunnissa tapahtuu  31.1.–7.2.2008

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

hiljaisuuden ilta ja ehtool-
linen to �1.1. klo 1� Rantaky-
län kappelissa, aiheena An-
na minun nähdä kunniasi, 
Aino ja Marjo. Kyytiä tarvit-
sevat, yhteys Ainoon, p. 0�� 
���1 ���.
Kuorot: Tähdet, harjoituksia 
ei ole to �1.1. eikä �.�.
Omaishoitajien päiväkahvit 
ma �.�. klo 1� seurakunta-
talolla. Vertaisryhmä läheis-
tään tai omaistaan hoitavil-
le. Mukaan voi tulla vaikka 
omaishoitajuus on jo päätty-
nyt. Itsehoito-ohjeita musiik-
kirentoutuksen keinoin, kuu-
lumiset. Tiedustelut Maisa 
Hautamäki, p. 0�� ���1 ���.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 
�.�. klo 1�.�0 Antti ja Anna-
Maria Rönköllä, Kedonpe-
räntie �.
Seurakuntakerho ke �.�. 
seurakuntatalolla. Lähetys-
sihteeri Inkeri Kujala esitte-
lee mm. Kolumbiaa. Sinikka.
Diakonissojen ajanvarauk-

set: Tupos, Maisa Hautamä-
ki ma ja to klo �–10, p. 0�� 
���1 ��� ja kirkonkylä, Sinik-
ka Ilmonen ke ja pe klo �–10, 
p. 0�� ���1 ���.
nuorisotyö: nuortenilta to 
�1.1. klo 1� Kololla. yökah-
vila Olkkari la �.�. klo 1�–�� 
Vanamossa. Isoskoulutus  
su �.�. Vanamossa klo 1�–
1� uudet isot ja klo 1�.1� jat-
koisot. nuortenilta to �.�. 
klo 1� Vanamossa.
Rippikoulutyö: Kesän 1. rip-
pikoululeirin kokoontuminen 
su �.�. klo 1� seurakunta-
talolla. Osallistumme Valon 
messuun kirkossa klo 1�.
Pyhäkoulutyö:  Pyhäkoulu 
su �.�. klo 1� Vanamossa ju-
malanpalveluksen aikana.
Perhekerhot: Kerhoa ei ole 
ti �.�. Kotikololla laskiaista-
pahtuman johdosta. Ke �.�. 
klo �.�0–11 Vanamossa.
Partio: Pe 1.�. Make päivys-
tää Tupoksen Vanamossa klo 
1�–1�. Ruoktun suunnittelu-

yhteisvastuukeräyksen ava-
us ja infotilaisuus sekä kirk-
kokahvit su �.�. messun jäl-
keen srk-talossa.
Lähetystyön perinteinen 
laskiaisen hernekeittolou-
nas ti �.�. klo 11–1� srk-talos-
sa. Hinnat: aikuiset � e, lap-
set (�–1� v) � e, omiin astioi-
hin � e / litra. Arpapöytään 
otetaan vastaan lahjoituksia!
Laitasaaren seurakuntapiiri 
ti �.�. klo 1�.�0 rukoushuo-
neella, Ossi Kajava ja Rune-
bergin virret. 

hartaus ti �.�. klo 1�.�0 tk-
sairaalassa, Pekkala.
Aikuisten raamattupiiri ti 
�.�. klo 1� srk-talon kappeli-
huoneessa, Pekkala.
Keskipäivänkerho ke �.�. 
klo 11.�0 srk-talossa. Kantto-
riopiskelija Saana Johnson, 
aiheena musiikki ja moni-
kulttuurisuus.
hartaus ke �.�. klo 1� Koivu- 
ja Tähtikodissa, Pekkala.
Rukouspiiri ke �.�. klo 1�.�� 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Virsilaulutuokio to �.�. klo 
1� Päiväkeskuksessa, kantto-
riopiskelija Saana Johnson, 
Pekkala.
hartaushetket to �.�. klo 1� 
alkaen Jokirinteen palvelu-
kodeissa, Leena Leskelä.
Kuorot: ke �.�. klo 1� lapsi-
kuoron ja klo 1�.�0 kirkko-
kuoron harjoitukset sekä to 
�.�. klo 1�.�0 kamarikuoron 
harjoitukset srk-talossa. Ke 
1�.�. klo 1�.�0 kirkkokuoron 
vuosikokous srk-talossa.

Lapset/perheet: perheker-
hot ti klo �.�0–11.�0 srk-ta-
lossa ja Päivärinteen srk-sa-
lissa sekä to klo 10–1� Lai-
tasaaren rukoushuoneel-
la. Teatteriretki Oulun kau-
punginteatteriin ti 1�.�. klo 
1�.�0. Viidakkopoika Mowg-
li on tarkoitettu yli �-vuoti-
aille. Linja-auto lähtee klo 
1�.�0 srk-talolta, hinta � eu-
roa sisältää matkan ja pää-
sylipun. Ilm. viim. �.�. Tuu-
la Väänänen, 0�0 ��� ���� 
tai Sirpa Kukkohovi, 0�0 �0� 
����. Alle 10-vuotiaat vain 
aikuisen seurassa.
nuoret: yökahvila la �.�. 
klo 1�.�0–��.�0 Nuokkarilla. 
Isoskoulutusleiri la �.�. klo 
10–su �.�. klo 1� Koortilassa. 
nuortenillat ke �.�. klo 1�–
1�.�0 Päivärinteen srk-salis-
sa ja to �.�. klo 1�–1�.�0 srk-
talon nuortentilassa. Koulu-
pastoripäivystys to �.�. klo 
10.�0–1�.1� yläasteella ja lu-
kiolla. 
Laitasaaren rukoushuone: 

aamurukous maklo �.�0. Per-
hekerho to klo 10–1�. Seu-
rakuntapiiri ti �.�. klo 1�.�0, 
Ossi Kajava.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
pe 1.�. klo 1� raamattuluok-
ka �.–�.-lk ja ompeluseu-
rat ry:llä. La �.�. klo 1� raa-
mattuluokka-iltakylä �.–�.-
lk Kirsti ja Hannu Männiköl-
lä. Su �.�. klo 1� pyhäkoulut: 
kk1 J. Männikkö, kk� Hanhi-
suanto, Korivaara Alasaarela, 
Pälli H. Parviainen, Suokylä 
Rautakoski. Klo 1� seurat ry:
llä. Ma �.�. klo 1� päiväker-
hot ry:llä. Pe �.�. klo 1� laski-
aismyyjäiset ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: pe 1.�. klo 1�.�0 raamat-
tuluokka. La �.�. klo 11 myy-
jäiset ry:llä. Klo 1� isojen raa-
mattuluokka ja iltakylä Män-
niköllä, Ehtiäisentie. Su �.�. 
klo 1� seurat.
Vihitty: Janne Markku Au-
kusti Vaarala ja Svea Salla Jo-
hanna Törn.

Perhekerho to �1.1. klo 10–
1� seurakuntakodissa, ti �.�. 
klo 10–1� (muista laskiais-
myyjäiset) ja to �.�. klo 10–
1�.
ulkopyhäkoulu su �.�. klo 
1� Sirpa Outilalla, Metsämie-
hentie 10.
Raamattupiiri ma �.�. klo 1� 
seurakunnan kirpputorilla. 
Luettavana ja pohdiskeltava-
na ovat evankeliumit.
Laskiaismyyjäiset ti �.�. 
klo 11–1� seurakuntatalos-
sa, myytävänä hernekeittoa 
(omiin  astioihin) ja laskiais-
pullia. 
Satumuskari ti �.�. klo 
1�.10–1�.1� seurakuntako-
dissa.
Varhaisnuorisotyö: Varkka-
riRönö 0.–�.-lk. ke seurakun-
tatalolla klo 1�.�0–1�. Var-
haisnuorten kerhoissa on 
tilaa uusille kerholaisille. Li-
sätietoja Tiinalta. Varhais-
nuorten toimintapäivä �–

1� -vuotiaille 1�.�. Kiimingis-
sä. Sitovat ilmoittautumiset 
�0.�. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon, p. ��� �100. Il-
moittautumisen yhteydessä, 
muista kertoa mahd. ruoka-
aineallergioista yms. Tapah-
tuma on ilmainen. Lisätieto-
ja Tiinalta.
nuorisotyö: Iltakahvila Rö-
nö pe 1.�. klo 1�-��. Läh-
de Raahe-gospeliin la ��.�. 
Lähtö klo 1� paluu ��. Hinta 
� e (sis. kyydin, iltapalan ja li-
pun). Esiintymässä: The Rain, 
Pekka Simojoki ja Mikko Go-
es to Heaven. Ilm. Markolle 
tai Tiinalle viim. pe 1�.�.
Rippikoulutyö: Rippikoulun 
�. talvitunti A-ryhmälle la 
�.�. klo 10–1�.�0 seurakunta-
talolla. Isoskoulutuksen käy-
neet voivat hakea hommiin 
Isosralliin 1�.�. ja rippikoulu-
leirille �.–�.�. Vapaamuotoi-
set hakemukset Tiinalle tai 
Markolle viim. pe �.�.

nuorisotyön yhteystiedot: 
Tiina, p. 0�0 ��1 ���� tai tii-
na.inkeroinen@evl.fi, Marko, 
p. 0�0 ��� ���� tai marko.
vayrynen@evl.fi.
ystävänkammaria ei ole ti 
�.�. 
Omaishoitajat ma �.�. klo 11 
seurakuntakodissa.
Kuulovammaisten kerho ke 
�.�. klo 10 seurakuntakodis-
sa (huom! aloitusaika).
Kuorot: kirkkokuoro to �1.1. 
ja �.�. klo 1�.
Lähetyksen kirpputori tal-
kootuvassa ke �.�. klo 10–1�.
Rauhanyhdistykset: Saraky-
lässä raamattuluokka Antti 
Kummalalla pe 1.�. klo 1� ja 
lauluseurat 
Anssi Nurmelalla su �.�. klo 
1�. Seurat Kurenalan rauhan-
yhdistyksellä su �.�. klo 1� 
(V. Manninen ja H.Kallunki)
Kuollut: Niilo Aukusti Juu-
rikka, ��.

kokous �. johtajille Kotikolol-
la klo 1� alkaen. Su �.�. Kirk-
kopalvelussa Variksenmar-
jat. Vaeltajien mäenlaskuret-
ki Rantakylässä. Tarkemmat 
tiedot tulossa. Ti �.�. Heimo-
päälliköiden neuvosto �.par-
tiotoimistossa klo 1�.1�.  Ke 
�.�. Ruoktu XXV 0� kokous 
leiriläisille ja vanhemmille Li-
mingan seurakuntatalolla 
klo 1�–1�. Leirikirjeet jaossa. 
To �.�. Laumanjohtajien joh-
tajahuoltoilta. Tarkemmat 
tiedot Anskulta. Ruoktun 
suunnittelukokous �. Koti-
kololla alkaen klo 1�. Lippu-
kunnan hallitus �. partiotoi-
mistossa klo 1�–�0. Su 10.�. 
Kirkkopalvelussa Metsäman-
sikat. Ti 1�.�. Lippukunnan 
pt-kilpailujen suunnitteluko-
kous johtajille Kotikololla klo 
1�.�0. Ke 1�.�. Kärppäkärä-
jät �./ vj-jatko Kotikololla klo 
1�–�0. Aiheena pt-kilpailut). 
Vetäjinä hp-tytöt. Vartiolais-
ten talvileiri  Ruoktu XXV 0� 

Diakoniajohtokunnan puheenjohtaja Iivari Jur-
mu haastaa Pudasjärven yritykset osallistumaan 
yhteisvastuukeräykseen. Tämän vuoden kotimai-
sena kohteena on kehitysvammaisten työelämään 
osallistuminen. Iivari Jurmu lupaa henkilökoh-
taisesti vierailla firmoissa haastamassa Pudas-
järven yrittäjät työllistämään kehitysvammaisia 
työmarkkinoiden kautta. 

Sarakyläläinen Iivari Jurmu antaa työpanok-
sensa myös yhteisvastuukasvatukseen. Toivotta-
vasti tulemme näkemään hänet mahdollisimman 
monella koululla ja leirillä.

Hernesoppa ja laskiaispullamyyjäiset seura-
kuntakodilla laskiaistiistaina 5.2. kello 11 alka-
en, omat astiat mukaan.

Vuoden 2008 Yhteisvastuukeräys-
päällikkö Iivari Jurmu.

lähestyy. Leiri pidetään Hos-
san Jatkonsalmessa tutussa 
paikassa su-to �.–�.�.�00�. 
Aiheena luokkien koulut-
taminen ja loppututkinnot. 
Tarkemmat tiedot leirimak-
suineen lähempänä.  Ilmoit-
tautuminen Kotikololta ja 
johtajilta saatavalla ilmoit-
tautumiskaavakkeella. Leiri-
kirje jaossa Kotikololla. Las-
ku lähetetään kotiin.
Rauhanyhdistys: Pe 1.�. klo 
1�.�0 raamattuluokka (�–�) 
ry:llä sekä klo 1�.�0 nuorten 
ilta Vanamossa. La �.�. klo 
1�.�0 raamattuluokka (�–
�) ry:llä. Su �.�. klo 11.�0 py-
häkoulut ja klo 1� seurat ry:
llä. Varttuneitten kerho ti 
�.�. klo 1� Elvi ja Veli Kämä-
räisellä.
Kastettu: Eevert Juhani Nis-
silä ja Miika Eevert Taneli 
Väyrynen.
Kuollut: Veikko Antti Sep-
pälä, �0.

Yritykset haastetaan 
mukaan keräykseen

Lasten, nuorten ja perheiden 
tapahtumaviikko

yhteisvastuu-
keräyksen avaus 

ja info su 3.2. 
srk-talossa 

messun jälkeen.

Seurakunnan kasva-
tustyö järjestää yh-
dessä kunnan nuo-
risotoimen sekä pai-
kallisten järjestöjen 
kanssa tapahtuma-
viikon. 

La 16.2. kello 16 
Oulujoki tulvii -gos-
peltapahtuma. esiin-
tyjinä Elisa Happo-
nen ja Bass ’n’ He-
len. Kello 18 iltaves-
per kirkossa.

Ti 19.2. järjestetään teatteriretki Ouluun vii-
dakkopoika Mowglia katsomaan. Retkelle ilmoit-
tautuminen päättyy 5.2.
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Siikasalo www.siikasalo.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Kirkkoherranvirasto ja 
seurakuntatoimistot ovat 
suljettuina pe 1.�. työnte-
kijäpalaverin takia.

KESTILä
Seurakunnan toimintaa pe 
1.�. ja �.�. klo 1� Pihlajis-
tossa. 
ystävänkammari ke �.�. klo 
10 kerhokodissa.
Perhekerho pe �.�. klo 11 
kerhokodissa.
Leiviskänrannan kylätoimi-
kunnan vierailu Palvelukes-
kus Pihlajistoon ja ryhmä-
kotiin ke 1�.�. klo 1�, lahjoi-
tuksia voi toimittaa Irja Ke-
räselle.
Kirkkokuoro ti klo 1� srk-ko-
dissa.
Lapsi- ja nuorisotyö: Päivä-
kerho ke klo 11–1�.�0 ker-
hokodissa. Puuhakerho (0.–
�.-luokkalaisille) ke 1�.�0–1� 
kerhokodissa. Sudarikerho 
(�.–�.-luokkalaisille) to klo 
1�.�0–1� kerhokodissa. 

nuorten juttu: Raamis pe 
1.�. klo 1�–1� Kestilän kerho-
kodissa. 
Rauhanyhdistys: Ompelu-
seurat pe 1.�. klo 1� ry:llä, 
M. Pikkarainen. Laskiaista-
pahtuma ti �.�. klo 1� ry:llä. 

PIIPPOLA 
Siioninvirsiseurat to �.�. 
klo 1� Väinölässä.
Puuhakerho ti klo 1�.�0–1� 
srk-kodissa.
Rauhanyhdistys: Su �.�. 
klo 1� seurat ry:llä. 

PuLKKILA 
Perhekerho to �1.1. klo 10 
srk-talossa.
hartaus to �1.1. klo 1� Koi-
vulehdossa.
Tyttö- ja poikakerho to �1.1. 
klo 1� srk-talossa.
huom. ei kirkkokuoroa �1.1. 
illalla.
Päiväkerho pe 1.�. klo 1� 
srk-talossa.
Perhekerho ma �.�. klo 
10 srk-talossa. Huom. aika 

muuttui!
ystävyysseura ti �.�. klo 1� 
vanhustentalossa.
Seurakuntakerho ke �.�. 
klo 1� srk-talossa.
Tyttö- ja poikakerho to �.�. 
klo 1� srk-talossa.
nuorten juttu: Raamis pe 
�.�. klo 1�–1� srk-kodissa.
Rauhanyhdistys: Pe. 1.�. 
klo 1� ompeluseurat Hiltusel-
la Laakkolassa. Su �.�. klo 1� 
seurat ry:llä, Janne Isomaa.

PyhänTä
Perhekerhot to �1.1. klo 11 
srk-kodissa.  
Diakoniapiiri to �1.1. klo 
1�.�0 Toini Malisella.
Lukupiirit ma �.�. klo � srk-
talolla ja klo 11 Ukonojan 
kerhotilassa.
Mäenlaskua ja makkaran-
paistoa koululla ma �.�. klo 
1�.�0–1� MLL:n perhekahvi-
lan väelle tai huonolla säällä 
askartelua kerhohuoneella.
Päiväkerhot ti �.�. klo 11–
1�.�0 kerhohuoneessa.

Salaisuuksien kaivos –kerho 
(0.–�.-lk.) ti �.�. klo 1�–1�.�0 
srk-kodissa kerhotilassa.
Rauhanyhdistys: Su �.�. 
klo11 pyhäkoulu ja klo 1� 
seurat ry:llä, Pentti Vinnur-
va ja Jari Latvala. Ke �.�. klo 
1�.�0 lauluseurat Kaisa ja Jo-
hannes Heikkilällä.

RAnTSILA
Eläkeliitto ti �.�. klo 11 
srk-kodissa.
Mankilan Stellat torstaisin 
klo 1�.�0 Mankilan koululla.
hovin Stellat perjantaisin 
klo 1� Hovin koululla. 
Perhekerho Pallerot maa-
nantaisin klo 10–1� Nuppu-
lassa.
Päiväkerhot: Ti klo 10–1� 
Hovin nuppukerho Hovin 
koululla, ke klo �–11 pien-
ten nuppukerho ja klo 11.�0–
1�.�0 isompien nuppukerho 
Nuppulassa. 
Varhaisnuorten kerhot: Ma 
klo 1�–1� tyttökerho Nuppu-
lassa, ti klo 1�.1�–1� Manki-

lan varhaisnuoret ja ke klo 
1�–1� Hovin varhaisnuoret.
Rauhanyhdistys: Pe 1.�. klo 
1� ompeluseurat ry:llä. Su 
�.�. klo 1�.�0 leirikeskusilta 

ry:llä, Risto Launonen. Vart-
tuneiden kerho 1�.�. klo 1� 
ry:llä.
Kuollut: Kaarlo Iisakki Lin-
na, ��.

SIIKAJOKI
Siikajoen seurakuntatoimis-
to ma-ti klo �–1�, 
p. 010 ���0 ��� tai toimis-
tosihteeri, p. 0�� ���� 1�� 
sekä kappalainen Reino Tan-
junen, p. 0�� ��� 11��.
Perhekerho torstaisin Siika-
joen srk-talossa klo 10–1�.�0.
Lapsikuoron harjoituksia ei 
ole vkolla �.
Seurakunnan rippikoulua to 
�1.1. klo 1�.1�–1� srk-talossa.
Virsihetki ti �.�. klo 1� Puis-
tolassa.
Diakoniapiiri to �.�. klo 1� 
Siikajoenkylän srk-talossa .
Rauhanyhdistys: to �1.1. klo 
1�.�0 päiväkerho ry:llä. Pe 
1.�. klo 1�.�0 ompeluseurat 
ry:llä. La �.�. klo 1�.�0 raa-
mattuluokka Kari Hyvärillä. 
Su �.�. klo 1� seurat ry:llä. Ke 
�.�. klo 1�.�0 ompeluseurat 
ry:llä. To �.�. klo 1�.�0 päivä-
kerho ry:llä.
Kastettu: Jone Pauli Lennart 
Valtokari ja Eerika Annikki 
Maria Paakkari.

VIhAnTI
Taloustoimisto ja seurakun-
tatoimisto ma-pe klo �–1�, 
p. 010 ���0 ��1. 
Perhekerho torstaisin klo 10 
osoitteessa Kirkkotie 1� B 10.
Diakonia-lähetyspiiri to 
�1.1. klo 1� Lumimetsässä Ei-
la ja Urpo Törmikoskella. Ke 
�.�. klo 1� Alpuassa Meijerin 
pirtissä.
yhteisvastuulounas - Piz-
zapuffetti su �.�. klo 11–1�  
srk-talossa. Alle kouluikäiset 
ilmaiseksi, ala-asteikäiset � e 
ja muut � e.
Myydään perinteiseen ta-
paan hernekeittoa joko 
omiin astioihin tai muovira-
sioihin pakattuna �,�0 e/litra 
yhteisvastuun hyväksi ti �.�. 
klo 10–1� srk-talolla. Ruokai-
lumahdollisuus myös paikan 
päällä. Lisäksi tarjolla kah-
via, pannukakkua, rieskoja 
ja arpoja. Arpavoitot terve-
tulleita. 
Raamattupiiri ma �.�. klo 1� 
srk-talossa. 

Rauhanyhdistys: su �.�. klo 
1� seurat kirkonkylän ry:llä.

ruuhkasta 
rauhaan -leiri 

Noin nelikymppisille 
yksin, kaksin tai lasten 
kanssa 8.–10.2. Lapio-
salmen eräleirikeskuk-
sessa Posiolla.

Avoin kaikille Oulun 
hiippakunnan alueella.

Hinta 78–110 euroa 
/ aik., lapsialennuksia. 
Sis. kuljetus Oulusta ja 
täysihoito omilla liina-
vaatteilla. 

Ilm. 1.2. mennessä 
0400 619 193 tai oulu.
sls@mission.fi. 

Lisätietoja Ruukin 
kappelista Sirkalta p. 
050 4694 774. 

Ehtoollishartaus pe 1.�. klo 
1�.�0 Lepolassa. 
Seurakuntakerho 
ti �.�. klo 1�.�0 Tyrnävän 
srk-talolla.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to �.�. klo 
10.�0 Peuranniemessä.
nuoret: Nuortenilta pe 1.�. 
klo 1� Tyrnävän srk-talolla.
Kuorot: Kirkkokuoron har-
joitus ke �.�. klo 1� Tyrnä-
vän srk-talolla. Lapsikuoron 
harjoitus to �.�. klo 1� Tem-

RuuKKI
Kirkkoherranvirasto ma-pe 
klo �–1�, p. 010 ���0 ��0 
Diakonissa Sirkka Koivun 
puhelintunti maanantaisin 
klo �–10 p. 0�0 ��� ����.
Diakonissa tavattavissa kes-
kiviikkoisin klo 1�–1� Ruukin 
srk-talolla.
Diakonissan päivystys ma 
�.�. klo �–10 Revonlahden 
srk-talossa, ke �.�. klo �.�0–
10.�0 Ruukin vanhustentalol-
la ja to �.�. klo �–11 Paavolan 
srk-talossa.
Perhekerhot kokoontuvat 
klo �.�0 ti Paavolan srk-talos-
sa, ke Ruukin srk-talossa ja to 
Revonlahden srk-talossa.
Lapsikuoro to �1.1. klo 1� 
Ruukin srk-talossa. Viikolla � 
ei ole lapsikuoroja.
Kirkkokuoro to  �1.1. klo 
1�.�0 Ruukin srk-talossa. Vii-
kolla � ei ole kuoroa.
Aikuisten päiväpiiri ma �.�. 
klo 11 Revonlahden srk-ta-
lolla. 
Omaishoitajien ryhmä to 

sa Keränen. Kokoonnumme 
kuukauden 1. tiistaina. Ter-
vetuloa tutustumaan Raama-
tun ihmeelliseen maailmaan.
yhteisvastuukeräys: Kerä-
yksen aloitus jp:n jälkeen su 
�.�. klo 11 Paavolan srk-talol-
la. Tietoa ja materiaalia tä-
män vuoden kohteista, ke-
rääjät saavat listat. 
Rauhanyhdistykset: Pe 1.�. 
ompeluseurat ja myyjäiset 
Luohuan ry:llä klo 1�. Ompe-
luseurat Ruukin ry:llä klo 1�, 
Vesa Lahti. Lauluompeluseu-
rat Paavolan ry:llä klo 1�. La 
�.�. klo 1� seurat Revonlah-
den ry:llä, Olli-Pekka Telk-
ki, Jari Launonen. Su �.�. klo 
1� ja 1�.�0 seurat Paavolan 
ry:llä, Esko Sääskilahti, Jukka 
Tölli. Klo 1� pyhäkoulu San-
na ja Vesa Hannilalla. Ti �.�. 
klo 1� aikuistenkerho Paavo-
lassa Aino Heikkilällä ja klo 
1� Ruukissa Maija-Liisa ja Ee-
ro Mankisella. 
Kastettu: Sara Julia Storlö-
pare.

�1.1. klo 1� Paavolan srk-ta-
lolla.
Sukkakerho, Eläkeliiton Ruu-
kin yhdistyksen ja Siikasalon  
srk:n yhteinen lähetyspai-
notteinen sukkakerho tors-
taisin klo 1�–1� Ruukin srk-
talossa. Kudomme sukkia, la-
pasia ja muita neuleita lähe-
tystyön hyväksi. Srk tarjoaa 
tilat, langat ja kahvit ja en-
nen kaikkea mukavaa yhdes-
säoloa.
nuortenilta to �1.1. ja �.�. 
klo 1�.�0–1�.�0 Revonlahden 
srk-talossa, klo 1�–1� Ruukin 
srk-talossa ja klo 1�.�0–�0.�0 
Paavolan srk-talossa.
Tukeva teatteri -kerho ti klo 
1�-1�.�0 Ruukin srk-talon 
yläkerrassa. Teatteri-ilmaisu-
harjoitusta 11–1�-vuotiaille. 
Ohjaamassa Marleena Taski-
la, p. 0�0 ��1 ��01.
uutta toimintaa: Raamat-
tu- ja keskustelupiiri aloittaa 
ti �.�. klo 1�–1�.�0 Revon-
lahden srk-talossa. Mukana 
seurakuntapastori Kaija-Lii-

rippikoulu alkaa
Rippikouluryhmä I, oppitunnit lauantaina �. helmikuuta 
kello �–1� Tyrnävän srk-talon kerhohuoneessa.

kirkkovaltuuston kokous 
Tyrnävän srk-talolla maanantaina 11. helmikuuta kello 
1�. Kokouksen asialuettelo on nähtävänä kirkkoherran-
viraston ilmoitustaululla. Kokouksen tarkistettu muutok-
senhakuohjeineen on nähtävänä kirkkoherranvirastos-
sa 1�.�–1�.�.

Keräyksen aloitus
Jumalanpalvelus kello 10 Tyrnä-
vän seurakuntatalossa, minkä jäl-
keen kahvitarjoilu, YV-info ja lis-
tojen jako.

Puuropäivä kouluissa
Kouluissa järjestetään puuropäi-
vä jonakin perjantaina. Ruoka-
kustannuksissa säästyneet varat 
kunta luovuttaa Yhteisvastuuke-
räykselle. Nauttimalla vähän vaa-
timattomampaa ja edullisempaa 
ruokaa kaikki koululaiset ja opet-
tajat ovat mukana keräyksessä. 
Puuropäiväviikolla seurakunnan 
työntekijät vierailevat kouluilla 
kertomassa Yhteisvastuukeräyk-
sestä ja keräyskohteista. Tällä ta-

pahtumalla on jo vuosikymmeniä 
pitkät perinteet ja se kertoo kun-
nan ja seurakunnan hyvästä yh-
teistyöstä. 

Perhetapahtuma Murrossa
Lauantaina 26.4. kello 13–15 seu-
rakunnan toimitilassa Peurannie-
messä. Erityisesti lapsille suun-
nattua toimintaa: ongintaa, as-
kartelua, leikkejä, makkaranpais-
toa yms.

Kuntotempaus 
Maanantaina 12.5. kello 18 kut-
sutaan erityisesti yrityksiä ja yh-
teisöjä kutsutaan mukaan kuntoi-
lemaan, joko kävelemään tai pyö-
räilemään. Osallistumismaksut 

ja  mahdollisesta kieltäytymises-
tä seuraavat sakkomaksut YV-ke-
räykselle. Tapahtuman aikana oh-
jelmaa, tarjoilua ja arvontaa seu-
rakuntatalolla. Käristemakkarat 
ja suussa sulavat vohvelit kuulu-
vat tähän perinteiseen tapahtu-
maan.

YV-kerääjien kiitosjuhla järjeste-
tääm toukokuun lopussa.

KESTILä
Listakeräys ke �.�. klo 1�–
�0 ovelta ovelle.

PIIPPOLA
Aloitus su �.�. jp:n jälkeen 
srk-kodissa. Kirkkokahvit.
hernekeittomyyjäiset ja 
yhteisvastuutapahtuma 
ti �.�. klo 1� srk-kodilla.

PuLKKILA
Aloitus su �.�. jp:n jälkeen 
srk-kodissa. Kirkkokahvit.
hernekeittomyyjäiset ti 
�.� klo 11 alkaen srk-talos-
sa. Keitto kotiin omiin asti-
oihin � e/litra ja lounas � e.

PyhänTä
Listakeräys alkaa su �.�. 
jp:n jälkeen. 
Laskiaistiistaina �.�. 
myytävänä herne- ja liha-
keittoa, rasvarieskaa ja las-
kiaispullia alk. klo 10.�0 
kerhohuoneella.

RAnTSILA
Aloitus su �.�. jp:n jälkeen 
srk-kodissa. Kirkkokahvit.

Yhteisvastuukeräys

Puuropäivästä kuntotempaukseen
meksen srk-talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
To �1.1. klo 1� lauluseurat 
Markku Virkkalalla.
Murron rauhanyhdistys: Pe 
1.�. klo 1� lauluseurat Ma-
ri ja Jukka Koivukankaalla, 
Karppilantie 1�. Su �.�. klo 
1� seurat ry:llä.
Kastettu: Johanna Juulia 
Maria Hyrkäs, Elena Josefiina 
Kuisma, Aadam Antti Eina-
ri Lepistö, Elias Heikki Viljami 
Lumiaho.
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Naispappeudesta on kirjoitet-
tu jo kyllästymiseen asti, joten 
kirjoitetaanpa lisää. Kirkossam-
me on yhä niitä, jotka vastusta-
vat naispappeutta. Aina kun he 
nostavat päätään, alkaa valtava 
mediatouhotus, jossa mollataan 
vanhauskoisten käsityksiä. 

Samalla jää huomaamatta mel-
koinen malka naapurin silmässä. 
Se naapuri on ortodoksinen kirk-
ko, joka ei hyväksy naispappeutta. 
Miksi malka yhdessä silmässä on 
niin kutkuttavan kauhea, kun sa-
manlainen toisessa silmässä ei he-
rätä mitään huomiota?

Huomio koskee etenkin jul-
kista sanaa, jolle ortodoksikirk-
ko on salaperäinen idän tietä-

jien kirkko, jotain niin mystis-
tä ja verhottua, että parinkym-
menmetrinenkin malka jää pii-
loon. Jokin suitsuke ilmeisesti 
turruttaa journalistisen havain-
tokyvyn ja kriittisyyden.

Ortodokseja on niin vähän, 
että he ovat yleisön ja median 
hyväntahtoisen suojelun piiris-
sä. Siinä ei ole mitään pahaa, 
vähemmistöjä pitääkin suojel-
la, vaikka ne ajattelisivatkin val-
tavirran vastaisesti. Kaksinais-
moralismiin ei kuitenkaan pidä 
sortua, vaikka ortodoksit symp-
piksiä ovatkin.

Mutta minkälainen on sellai-
sen ihmisen mieli, joka kannat-
taa naispappeutta, mutta unoh-

taa vaatia sitä ihailemaltaan or-
todoksikirkolta? Miten tällainen 
ihminen osaakin nyrjähtää tällä 
tavalla? Siinä vaaditaan joko tai-
toa tai tyhmyyttä.

Tuskinpa naiset niin sano-
tuissa vapaissa suunnissakaan 
nousevat noin vain seurakun-
tiensa johtoasemiin. Poikkeuk-
sia saattaa tietysti olla, mutta pa-
piksi he eivät taida kelvata. 

Suomen evankelis-luterilai-
sessa kirkossa naispappeutta 
vastustavat suhteellisen harvat. 
Suomen muissa kirkkokunnissa 
vastustus on usein peräti sään-
tö eikä poikkeus. Silti Suomen 
evankelis-luterilainen kirkko 
saa haukut osakseen, vaikka on 

hoitanut tonttinsa parhaiten.
Suomessa toimii myös ka-

tolinen kirkko, jossa naiset ei-
vät kelpaa papeiksi. Asia ei tun-
nu maassamme liikuttavan ke-
tään. Sen sijaan ihmisiä ärsyttä-
vät jonkin kaukaisen Amerikan 
aselait, joille ei suomalaisille pi-
täisi olla mitään merkitystä.

Hoi! Asiat pitää hoitaa ensin 
kotona ja sitten voi vasta kurkot-
tautua hoitamaan muun maail-
man ongelmat.

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

Huomaa malka toisenkin silmässä

1. kivi

Yhdistykset

Muut seurakunnat

Opiskelijamenot

Koulutus

Ilmoita
ILMOITA RAUHAN TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy   Sari Havia myyntineuvottelija

puh. 020 754 2307 sari.havia@kotimaa.fi

Oulun hiippakunnan piispa Sa-
muel Salmi sai valtakunnallista 
julkisuutta viime viikolla kahdel-
la lausunnollaan. Rovaniemellä 
vieraillessaan Salmi otti vahvasti 
kantaa Kemijärven tilanteeseen. 

Piispan mukaan valtiovallan 
tulisi Stora Enson suuromistaja-
na ottaa selkeästi ottaa ohjat kä-
siinsä. 

– On varsin luultavaa, että 
jos vastaavankaltainen rakenne-
muutosonnettomuus tapahtui-
si Suur-Helsingin alueella, oli-
si päättäjien asenne aivan toisel-
la tasolla.

Kriittisistä kommenteista 
huolimatta valtiovalta on pysy-
nyt kannassaan noudattaa mark-
kinatalousperusteista omistaja-
politiikkaa. Stora Enson ylimää-
räisen yhtiökokouksen kutsu-
minen koolle olisi ollut Salmen 
mukaan signaali, jota pohjoises-
sa olisi kaivattu.

Salmi tukee maaherra Hanne-
le Pokan esitystä Lapin itsehal-
lintoalueesta. Piispan mielestä 
Lappi ei voi olla reservaatti, jota 
etelä käyttää hyväkseen.

”ei ole miestä, eikä naista”
Viime perjantaina Rovaniemen 
yliopistossa tarkastettu Utsjoen 
kirkkoherran Arto Seppäsen väi-
töstutkimus kirvoitti myös piis-

palta kommenttia. Seppäsen tut-
kimuksen mukaan naispappeu-
den vastustajilla on oikeudelli-
nen syy kieltäytyä yhteistyöstä.

– Yhteistyöstä ei voi tinkiä. 
Siihen velvoittaa kirkon julkis-
oikeudellinen asema, mutta vie-
lä enemmän kirkkoa sitovat kul-
taisen säännön etiikka ja kristil-
lisen uskon moraali: ei ole mies-
tä, eikä naista. Mitään juridista 
kikkailua ei voi hyväksyä. 

Vaikka piispa on kannassaan 
tiukka, hän ei sulje niin sanottu-
ja tunnustuksellisia pappeja pois 
kirkosta.

– Tehdessään pappeuspäätök-
sen kirkolliskokous ei kuitenkaan 
missään määrin tehnyt harhaop-
pisiksi toisin ajattelevia. 

Varmaa siis on, että niin piis-
painkokous kuin kirkolliskokous 
saavat ottaa kantaa papiston kah-
tiajakoon tulevaisuudessakin. 

elSi HuTTuNeN

Piispa antoi valtiolle satikutia

Rauhan Tervehdys 
myös netissä:

www.rauhantervehdys.fi


