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Vapaus 
veitsenterällä

Jos jokin suomalainen lehti, joka voidaan aset-

taa julkiseen rakennukseen kenen tahansa lu-

ettavaksi, julkaisisi mainoksen teräaseesta ja 

kertoisi, kuinka se soveltuu ihmisen vahingoittami-

seen, nousisi meteli.

Jos lehdessä kerrottaisiin, kuinka veitsen terät on 

suunniteltu aiheuttamaan mahdollisimman suur-

ta vahinkoa ihmiskeholle tai kuinka sillä voi erikoi-

sen muotoilun ansiosta porautua auton katon lävit-

se, kuoria sen kuin sardiinipurkin ja käydä ihmisen 

kimppuun, olisi meillä käsissämme skandaali. Jos 

lehdessä vielä numerosta toiseen esiteltäisiin eri-

laisia Suomessa kiellettyjen aseiden piilottamis-

menetelmiä sekä kuvasarjoin neuvottaisiin niiden 

Aatoksia

Ilon 
jakajaksi
Vanhan mummopyöräni nastoitetut 
renkaat rapisevat pitkin hiekoitettua 
jäistä pyörätietä. Edessä oleva risteys-
alue kylpee auringonvalossa ja hou-
kuttelee minut kääntymään risteä-
välle kadulle, jonka päästä aurinko 
niin suloisesti kurkistaa.

Autuas auringonpaiste kasvoillani 
pitkän pimeän jälkeen, saa ilon kup-
limaan sisälläni, enkä malta olla toi-
vottamatta hyvää uutta vuotta kep-
piinsä nojaavalle ja varovasti etene-
välle vanhukselle.

Hän vastaa tervehdykseeni äänes-
sään hieman hämmästystä ja jatkaa 
sitten kiirehtien, ja aivan erilaisel-
la äänensävyllä: ”Kiitos”.  Kiitos tu-
lee painokkaasti, aivan varpaista as-
ti. Äänensävy kertoo kiitollisuudesta.

Ajelen kotiini tuon vanhuksen kii-
tosta miettien. En voi tietää, mutta 
arvailen. Ehkä hän oli ottanut uutta 
vuotta vastaan yksin. Kuka ties hä-
nellä ei ollut joulunakaan ketään ja-
kamassa juhlaa. Siihen yksinäisyy-
teen pelkkä vastaantulijan hymykin 
tuo jo iloa.

Silmiä ja suita riittää, mutta mei-
dän sivistyneessä maassamme silmät 
katsovat ohi ja suut pysyvät yleensä 
suljettuina. Niinhän meitä on ope-
tettu. 

Nuoret ja vanhat, lapset ja aikuiset 
käpertyvät omiin ympyröihinsä. Joil-
lakin vain ei ole sitä ympyrää, ei lä-
heisiä, ei työpaikkaa tai yhteisöä, jos-
sa voisi tulla nähdyksi ja kuulluksi.

Luulenpa, että Jumala ei ole tällai-
sen sivistyksen takana vaan siellä ly-
myää aivan joku muu. Niinpä haas-
tankin sinut olemaan sivistymätön!

Tehdään vallankumous ja anne-
taan auringon paistaa. Hymyillään 

ja tervehditään, puhutaan tuntemat-
tomille, kysellään kuulumiset ja näh-
dään! Pienikin kohtaaminen voi olla 
tärkeä ja tuoda ilon. Annetaan se toi-
sillemme, sillä Luoja loi meidät ihmi-
siksi, hänen yhteyteensä ja edelleen 
toinen toisillemme. 

Jos ilo on sinulta kadoksissa, niin 
äläpä huoli, sinua ei jätetä yksin iloa 
kehittelemään, sen suurimman ilon 
löydät Herralta, joka luonut on tai-
vaan ja maan. Äläkä viivyttele! Etsi 
sitä, sillä jokainen etsivä löytää ja kol-
kuttavalle avataan.

Ja sitä löytöä ei kannata edes yrit-
tää pitää omana tietonaan, sillä se ei 
yksinkertaisesti ole mahdollista! Se 
suurin ilo on annettu jaettavaksi ja 
se pilaantuu piilotettuna. Silloin sii-
tä ei ole iloa sen enempää sinulle it-
sellesi kuin muillekaan. Etsi, löydä ja 
iloitse, niin meillä on kaikilla parem-
pi olla ja elää.

HeleNa KärNä
Kirjoittaja on kokkolalainen 

elämän ihmettelijä ja 
Hilta-Iita murretekstien kirjoittaja.

22.1.2009

Ruumishuonepaikasta 
maksu
Tukholman hiippakunnan piispa Caroline 
Crook esittää hautajaisten vauhdittamista 
erityisen ruumishuonemaksun avulla.

”Ruumishuonepaikasta pitäisi periä 
maksu 14 vuorokauden jälkeen, esimer-
kiksi tuhat kruunua, noin sata euroa vuo-
rokaudelta. Silloin saisimme vauhtia hau-
tajaisiin’, Ruotsin tunnetuimpiin piispoi-
hin lukeutuva Crook totesi Ruotsin ra-
dion haastattelussa maanantaina. 

Ruumishuonepaikkaongelma johtuu 
hiippakunnan tekemien selvitysten mu-
kaan siitä, että Tukholman seudulla kaik-
ki haluavat järjestää hautajaiset perjan-
taina iltapäivällä. Eikä viikossa ole kuin 
yksi perjantai. 

Crookin mielestä lyhyempi odotusaika 
olisi arvokkaampi vainajan kannalta muun 
muassa siitä syystä, että ruumiita on vaikea 
säilyttää pitkiä aikoja. Sitä paitsi seurakun-
nat voivat joutua investoimaan lisätiloihin, 
uusiin ruumishuoneisiin.”

Talouselämä 19. tammikuuta 2009

Nuori lääkäri 
tarvitsee opastusta
Turkulainen terveyskeskuslääkäri Pekka 
Kirstilä on huolissaan nuorista lääkäreis-
tä. Heillä ei ole tarpeeksi kokemusta.

”Ensimmäiset työvuodet tuleekin toi-
mia kokeneen lääkärin ohjauksessa. Kau-
nis tavoite, joka henkilöstöpulasta ja ai-
naisesta kiireestä johtuen tuskin mis-
sään toteutuu. Nuoret lääkärit joutuvat 
itsenäisesti ja yksin aivan liian vastuulli-
siin ja vaativiin tehtäviin.

Nuoria ei pidä syyllistää. He ovat tässä 
sirkuksessa pelkkiä pelinappuloita. Nuo-
ret ovat yleensä fiksumpia kuin vanhem-
pansa ja aikuisina tietenkin oman elä-
mänsä herroja. Nuori ei kuitenkaan voi 
vielä ymmärtää, mikä pitkässä juoksus-
sa on lääkärin toiminnassa tärkeää, ei-
kä sitä, mikä hyvin toimivan kokonai-
suuden kannalta olisi viisasta, jopa vält-
tämätöntä.”

Turun Sanomat 18. tammikuuta 2009

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

tehokasta käyttöä toista ihmistä vastaan, ryhtyisi-

vät viranomaiset selvittämään lehden sisältöä – var-

sinkin nykyisessä aseille herkistyneessä ilmapiirissä.

Kanteluita satelisi mainonnan eettiseen neuvos-

toon, Julkisen sanan neuvostoon, lapsiasiainvaltuu-

tetulle ja vähemmistövaltuutetulle. Muut lehdet 

haastattelisivat päivystäviä mediapsykologeja, jot-

ka kertoisivat, kuinka vahingollista maailmankuvaa 

aselehti levittää. Eduskunnan kyselytunnilla kan-

sanedustaja kysyisi viestintäministeriltä, mitä halli-

tus aikoo tehdä, ettei julkisilla varoilla hankittavilla 

lehdillä vaarannettaisi lasten tasapainoista ja ter-

vettä kehitystä.

On näyttöä siitä, että suomalaisten tiedotus-

välineiden julkaisemia mainoksia ja juttuja tutki-

taan hyvin tarkasti. Esimerkiksi mainonnan eetti-

nen neuvosto on antanut langettavia kannanotto-

ja mainosten seksuaalisesti vihjailevasta sisällöstä. 

Näkökulmana on ollut muun muassa lastensuojelu.

Kun kyse onkin ulkomaisesta lehdestä, näkökul-

maksi valitaan sananvapaus, jota kenenkään ei pidä 

rajoittaa. Asia ei silloin kuulu kenellekään, koska 

julkaisija on kaikkien ulottumattomissa.

Sananvapaus on viheliäinen oikeus. Se on erittäin 

tärkeä, mutta sen kanssa sotkeutuu helposti solmuun. 

Kirkko pois 
keskeltä kylää

Virastoja siirretään kovaa vauhtia Helsingis-

tä, johon ne on kauan sitten epäoikeuden-

mukaisesti keskitetty.

Mutta mitä ihmettä kirkkohallitus siellä tekee?

Turkuun se kuuluisi.
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lorannan mukaan ulkomaalai-
set tuskin vaivautuvat antamaan 
vastineita neuvostolle. Tosin neu-
vosto voi antaa lausuntonsa il-
man vastinettakin.

Kaupunginkirjasto 
keskustelee tilauksesta
Gun World -lehti on kuulunut 
Oulun kaupunginkirjaston ko-
koelmiin jo 1980-luvun alus-
ta lähtien. Kirjastotoimen johta-
ja Pirkko Lindberg ja kulttuuri-
johtaja Risto Vuoria keskustelivat 
tällä viikolla lehdestä. On mah-
dollista, että lehteä ei enää tila-
ta Oulun kaupunginkirjastoon, 
Pirkko Lindberg sanoo. Kirjasto 
haluaa Lindbergin mukaan tar-
jota asiakkailleen eettisesti hyvää 
luettavaa, mutta toisaalta myös 
laajan kokoelman. 

Lindbergin mukaan osa leh-
den artikkeleista on hieman ar-
veluttavia. Lehti tarjoaa kuiten-
kin myös tietoa alan harrastajil-
le, Lindberg sanoo.

Hän uskoo, että lukijoilta on 
aikanaan tullut pyyntöjä lehden 
ottamisesta kokoelmiin. Lehti on 
ainoa englanninkielinen alan jul-
kaisu kaupunginkirjastossa.

Tilauksen mahdollinen lak-
kauttaminen ei tapahdu kesken 
vuotta vaan sitten, kun hankin-
tapäätöksiä tehdään, Lindberg 
kertoo.

Lehden lukijoilta saattaa ken-
ties tulla palautetta, jos lehti lak-
kautetaan, Lindberg ennakoi. 
Lehdellä on lukijansa. Tälläkin 
hetkellä useita lehden numeroita 
on lainassa.

PeKKa HeliN

Amerikkalaisissa aselehdissä 
riittää moraalisesti arveluttavaa 
dramatiikkaa. Esimerkiksi Ou-
lun kaupunginkirjastossa voi lu-
kea Gun World -lehteä, jonka si-
vuilla synkät miehet osoittele-
vat aseella lukijaa. Lehti neu-
voo, kuinka ase vedetään no-
peasti esiin tai kuinka tikarilla 
pistetään tehokkaasti vastusta-
jaa. Lehdessä julkaistu mainos 
esittelee veitsen, joka on tehokas 
pelote kolmannen maailman ka-
pakkatappeluissa. Veitsen teräs-
sä lukee teksti ”9/11 me emme 
koskaan unohda”. 9/11 viittaa 
World Trade Centerin kaksois-
tornien tuhoon vuonna 2001.

Lehdessä mainostetaan myös 
tappamistekniikasta kertovia kir-
joja ja esitellään sala-ampujien ki-
vääreitä.

Kirjastoissa voi lu-
kea aselehtiä, joi-
den filosofia 
ei sovi suo-
malaiseen 
yhteis-
kuntaan. 
Lehdissä 
ihannoi-
daan asei-
den käyttöä. 
Selväksi teh-
dään myös, että aseet 
on suunnattu ihmisiä vastaan. Suo-
malaisissa aselehdissä ei vastaavaa 
näy. Aseet esitellään maltillisesti ei-
kä jutuissa ole turhaa dramatiikkaa. 
Suomalainen asekulttuuri on ollut 
muutenkin maltillista. Siinä ei ole 

Luoti vinkuu kirjastossa

Jenkkilehdet mässäilevät aseilla

mässäilty aseiden käytöllä toista ih-
mistä vastaan.

Lapsiasiavaltuutettu Maria 
Kaisa Aula pitää hyvänä, että 
asia otetaan esille. Aulan mu-
kaan kirjastot saavat itse päät-
tää, mitä ne kokoelmiinsa otta-
vat. Kirjastojen tulee kuitenkin 
käyttää tervettä järkeä. Jos han-
kinnat eivät jotakuta miellytä, 
asiasta kannattaa Aulan mieles-
tä keskustella kirjaston henki-
lökunnan kanssa.

Aulan mukaan on vaikea ar-
vioida, onko aselehdistä vaaraa 
lapsille ja nuorille. Englannin 
kieli ainakin rajoittaa lukija-
kuntaa huomattavasti.

epämääräisiäkin lehtiä 
on siedettävä 
Sananvapauteen kuuluu, että arve-
luttaviakin lehtiä voidaan julkaista. 
On kuitenkin kysytty, kannattaako 
kaikkia lehtiä ottaa yleisen kirjaston 
kokoelmiin. Kirjastoissa ei ole por-
nolehtiäkään, vaikka sananvapaus 
sallii niidenkin julkaisemisen. 

Kirjastot saavat itse päättää 
minkälaisia lehtiä ne ottavat 
kokoelmiinsa. Kirjaston han-
kintapäätösten valvonta ei kuu-
lu opetusministeriölle, kertoo 
ministeriön kulttuuriasianneu-
vos Hannu Sulin. Jos joku ei 
kirjaston annista pidä, hän voi 
Sulinin mukaan ottaa yhteyttä 
kirjaston johtoon tai vaikkapa 
kunnan kulttuurilautakunnan 
puheenjohtajaan.

Viestintäneuvos Ismo Koso-
nen liikenneministeriöstä to-
teaa, että Julkisen sanan neu-
voston toimivaltaan eivät kuu-
lu ulkomaiset lehdet. Myöskään 
mainonnan eettinen neuvos-
to ei ota ulkomaalaisten lehtien 
mainoksia käsittelyynsä.

– Jos lehdessä on rikollista 
sisältöä, kyseessä on poliisiasia. 
Muuta valvontaa ei tässä tapa-
uksessa ole, sanoo viestintäneu-
vos Ismo Kosonen.

Lehtien ennakkotarkastuk-
siin ei Kososen mukaan pidä 
ryhtyä, sillä se rajoittaisi sanan-
vapautta huomattavasti. Suo-
messa media sääntelee itse itse-
ään. Rötöksiin voi puuttua jäl-
kikäteen valittamalla Julkisen 
sanan neuvostoon tai tekemäl-
lä rikosilmoituksen.

Sananvapautta saa rajoittaa 
vain hyvin poikkeuksellisis-
ta syistä. Ennakkoon Suomes-
sa tarkastetaan lähinnä kuval-
lista antia, kuten elokuvia, ker-
too Valtion elokuvatarkastamon 
johtaja Matti Paloheimo.

Elokuville määrätään ikära-
jat. Sellaisia ei pidä asettaa leh-
dille, sillä ne edellyttäisivät en-
nakkotarkastusta.

Kirjastoilla on viestintäneu-
vos Ismo Kososen mukaan oi-
keus valita aineistonsa siten 
kuin ne itse haluavat. Valvonta 
ei Kososen mielestä olisi vapaas-
sa maassa edes hyväksi. Sanan-
vapauden nimissä saa mennä lä-
pi epämääräistäkin sisältöä, jos 
vaihtoehtona on sananvapauden 
rajoittaminen, Kosonen sanoo.

– Kuulostaa hurjalta, Koso-
nen kuitenkin kommentoi Gun 
World -lehden sisältöä. Hän huo-
mauttaa jo toisen kerran, että jos 
sisällössä on jotain rikollista, ky-
seessä on poliisiasia.

Kuka viis veisaa?
Mainonnan eettisen neuvoston 
puheenjohtaja Outi Antola ei näe 
syytä, että neuvosto antaisi lausun-
toja ulkomaisten lehtien epäilyttä-
vistä mainoksista.

– Voidaanhan lausunto an-
taa, mutta kuka siitä viis veisaa? 
Useimmat mainostajat eivät edes 
tiedä, missä Suomi on. 

Myös neuvoston sihteerin 
Paula Palorannan mukaan kei-
not ovat vähissä. Lausunnot ovat 
vain suosituksia. Ennen niiden 
antamista mainostajalla on oike-
us antaa vastine neuvostolle. Pa-

Mainoksessa kerrotaan, että veitsen 
piikit on suunniteltu repimään 
ihmislihaa.

Gu n Wo r l d

Gu n Wo r l d
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Pyhäkoulua marketissa
Rauhan Tervehdyksessä 18.12.2008 ol-
leen uutisen mukaan Kiimingin seura-
kunta haluaa vuokrata tiloja Ideapar-
kista. Kauppakeskukselle seurakun-
ta on varmaankin tervetullut vuokra-
lainen. Mikäli tiloissa tullaan järjestä-
mään perhekerhoja, muuttuvat osalla 
kiiminkiläisistä tulevaisuuden kerho-
muistot. Sen sijaan, että olisi käyty seu-
rakunnan tiloissa, taivallettiinkin ker-
homatkaa parkkialueen autorivistöjen 
välistä kauppakeskukseen. 

Kiimingin seurakunnan omat ko-
koontumistilathan ovat ulkoisesti ar-
vokkaita ja sijaitsevat luonnonkauniilla 
paikoilla, kevyenliikenteen väylien var-
rella. Ilmoituksellaan Kiimingin seura-
kunta tulee myös ilmaisseeksi kantansa 
kauppakeskuksen rakentamisen puoles-
ta. Vaikka taivaan tavaroita ei voi ostaa, 
niin voikohan niitä silti yrittää myydä?

Heli HuuSKo 
Jääli

Ylikiimingin seurakunta liitettiin Ou-
lujoen seurakuntaan vuonna 2007. Seu-
rakunta oli hyvin toimeentuleva ja seu-
rakuntalaisia palveleva yhteisö. Seura-
kunnassa elettiin säästeliäästi, velatto-
masti ja suunniteltiin uutta seurakun-
takeskusta. Suunnitelmat jäädytettiin, 
kun tuli liittyminen suureen ja tunte-
mattomaan. 

Liittymissopimuksessa luvattiin säi-
lyttää työntekijöiden työpaikat ja edut, 
mutta toisin kävi. Olimme olleet vajaat 
kaksi kuukautta yhteistä seurakuntaa 
Oulujoen kanssa, kun meiltä vietiin toi-
nen pappi Ouluun, eikä tilalle palkattu 
ketään. Tällä toimenpiteellä paikattiin 
Oulujoen seurakunnan kuralla ollut-
ta taloutta. Vuoden 2007 lopulla meille 
tuli eläkkeellä oleva rovasti hoitamaan 
toisen papin tehtäviä.

Taloudenhoitaja/kanslisti siirtyi seu-
rakuntayhtymän palvelukseen. Sen seu-
rauksena työpiste siirtyi Ouluun ja kans-
lia on avoinna seurakuntalaisille vain 
neljänä päivänä viikossa, kolme tuntia 
aamupäivisin. Kanslian päivystyksestä 
vastaa pappi. Minun jäätyäni eläkkeelle 
vahtimestari/emännän tehtävistä toin-
ta ei täytetty vaan tehtävä ulkoistettiin. 
Tämäkin toimenpide tehtiin säästösyis-
tä. Vahtimestari on ollut seurakuntatalol-
la arkipäivisin palvelemassa seurakunta-
laisia. Nyt seurakuntalaiset saavat laulaa: 
”Miksi ovet eivät aukene meille…”.

Liittymisen yhteydessä puhuttiin ja 
sovittiin, että saamme jatkaa omaeh-
toisesti perinteitä noudattavaa toimin-
taamme, mutta miten se onnistuu, kun 
työntekijät vähenevät? Nämä jäljellä 
olevat vähäiset työntekijät ovat täystyöl-
listettyjä ja kohta loppuun palaneita.

Huhtikuussa 2007 yhteinen kirkko-
neuvosto asetti tarveharkintatyöryh-
män selvittämään uutta seurakunta-
keskusta Ylikiiminkiin. Työryhmä on 

Kyllä Raamattu on meille uskoville jo 
vuosituhansia ollut luotettava kirjako-
koelma (66 kpl) ja on edelleenkin, vaik-
ka Otto Ryynänen mielipidekirjoituk-
sessaan (RT 18.12.2008), yrittääkin hor-
juttaa uskoamme tyyliin: ”Onko Juma-
la todellakin sanonut?”.

Ryynänen kirjoittaa, että nykyi-
sin tuntemamme Uuden testamentin 
kirjakokoelma on listattu vuonna 367 
jKr. ja hyväksytty 393 jKr. ja että evan-
keliumit olisi kirjoitettu aikaisintaan 
70 jKr. Mistähän Ryynänen on saanut 
tuon ”tämän hetken tietämyksen”, kos-
ka minun tiedossa olevien kristittyjen 
tutkijoiden mukaan kaikki Raamatussa 
olevat kirjat ovat olleet tunnettuja vii-
meistään 100-luvun alussa, ja synopti-
set evankeliumit on kirjoitettu vuosina 
60–70 jKr. Lääkäri Luukas teki tarkan 
tutkimusraportin, joka perustui silmin-
näkijöiden haastatteluihin ja varmaan-
kin muihin kirjoituksiin eräiden lähtei-
den mukaan jo v. 57–59 jKr. Jeesuksen 
nuorin oppilas Johannes, kirjoitti evan-
keliuminsa v. 90 jKr.

Kysyisin Ryynäseltä, mitä Jeesuksen 
puheita ja tekoja hän jättäisi pois Raa-
matustaan? Paavalin kirjeet, niin kuin 
muutkin kirjat/kirjeet ovat totta kai ih-
misten kirjoittamia, mutta ”ne on teh-
ty Pyhän Hengen johtamina ja innoit-
tamina, joten ne on myös rukouksella 
tutkisteltava hengellisesti. Luonnolli-
nen ihminen ei niitä voi käsittää, sillä 
kirjoitukset ovat salattuja tämän maail-
man ajan viisailta” (em. sitaatissa oleva 
teksti on vapaasti lainattu Raamatusta).

Ryynänen olettaa virheellisesti, ”et-
tä evankeliumeita eivät ole kirjoittaneet 
ihmiset, jotka olisivat henkilökohtai-
sesti kuulleet Jeesuksen puheet”. Olet-
tamus on väärä, sillä muistiinpanoko-
koelmat ovat korkeintaan 24–58 vuot-
ta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen 

Raamattu on syntynyt Jumalan hengestä
kirjoitettuja siihen muotoon kuin me 
nyt saamme ne lukea UT:sta, joten sil-
loin on vielä elänyt silminnäkijöitä, niin 
kuin Luukas kirjoittaa. Markus, jos ei 
ollut Jeesuksen oppilaiden (70–120 kpl) 
joukossa oli ainakin apostoli Pietarin 
sihteerinä. Apostoli Johannes oli Jee-
suksen lähin oppilas ja varmaan kuun-
teli tarkkaan Jeesuksen puheet, ruko-
ukset ja näki ihmeteot. Samoin Jeesuk-
sen opetuslapsi Matteuksen kertomus 
on ensikäden historiaa kuulijana ja sil-
minnäkijänä.

Raamattu on vihatuin ja rakastetuin 
kirja tässä maailmassa. Sitä on kaikin 
mahdollisin keinoin yritetty hävittää. 
Se on ollut historiansa aikana kielletty 
kirja, se on kiellettyjen kirjojen joukos-
sa edelleen muutamissa maissa. Mut-
ta se jatkaa voittokulkuaan kiihtyväl-
lä vauhdilla. Miten se on mahdollista? 
Raamattu itse vastaa: ”Herra sanoi mi-
nulle: `Sinä olet nähnyt oikein, sillä mi-
nä valvon sanaani`(Jer.1:12) ja ̀ Taivas ja 
maa katoavat, mutta minun sanani eivät 
koskaan katoà  (Matt.24:35)”  

Me voimme kuulla Jumalan puhet-
ta omalle sydämellemme Hänen luo-
makunnassaan, jopa aasikin voi puhua 
meille, kivetkin voivat huutaa. Ja me 
voimme kuulla ja ymmärtää Jumalan 
julistettua sanaa ihmisten todistamina 
ja julistamina. Jumala voi puhua meille 
myös omissa tunnoissamme. Mutta eri-
koisesti voimme luottaa siihen, että Ju-
mala puhuu, kun luemme tai kuulem-
me Raamatun tekstiä. Silloin minulla ja 
sinulla on mahdollisuus uskoa sieltä, et-
tä Jeesus on Messias, minun vapahtaja-
ni ja saan syntyä uudesti ylhäältä Juma-
lan lapseksi. Evankeliumissa on voima!

PeKKa J. Pietola
Insinööri

Oulu

Miten kävi Ylikiimingille?
ollut kahdeksanjäseninen, joista kaksi 
on ollut käyttäjän edustajia, toinen heis-
tä allekirjoittanut. Työryhmä on työs-
kennellyt vuoden 2009 alkuun saakka. 
Tänä aikana on tarkoin selvitetty ny-
kyisen seurakuntatalon kunto ja käyt-
tö. Työryhmä totesi talon huonokun-
toiseksi ja ryhdyttiin selvittämään uu-
den talon rakentamista, sen sijaintia jo-
ko entisen seurakuntatalon paikalle tai 
kirkonmäelle. Me käyttäjän edustajat 
koimme, ettemme saaneet omia mieli-
piteitämme lainkaan kuuluviin työryh-
män laatimaan raporttiin, vaan saimme 
häirikköleiman. 

Työryhmän esitys yhteiselle kirkko-
neuvostolle seurakuntakeskuksen si-
jainnista ei ollut yksimielinen. Toivon, 
että te päättäjät otatte huomioon pai-
kallisten käyttäjien ja seurakuntalaisten 
mielipiteen, koska työryhmässä niitä ei 
otettu huomioon. 

Päätös ei saa olla kiinni rahasta. Seu-
rakuntaliitoksen yhteydessä Ylikiimingin 
seurakunnan mittavat rahavarat, jotka 
olivat pesämuna investoinnin varalta, se-
kä porkkanarahat ja metsävarat siirtyivät 
seurakuntayhtymän varoiksi. Varoja on 
nyt käytetty Oulujoen seurakunnan ta-
louden tasapainottamiseen. Toivottavasti 
päättäjät otatte nämä tosiasiat huomioon 
rakennushankkeen päätöstä tehdessänne. 

Toivon teille työntekijät, jotka olet-
te saaneet pitää paikkanne eikä teitä 
ole ulkoistettu, voimia jatkaa arvokas-
ta työtä. Samalla kiitän sydämellisesti 
teitä työkaverit järjestämästänne minun 
näköisestäni juhlasta jäädessäni vapaal-
le. Kiitos lahjoista, jotka sain ja olen saa-
nut ne myös pitää omanani.

SaiNi Marttila
eläkeläinen

ent. vahtimestari/emäntä, 
Ylikiimingin seurakuntapiiri 

A r k i s to  /  J aan i  F ö h r

Postia
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KirKKoHerra 
JuHo KoPPeroiNeN

KaPPalaiNeN 
lauri KuJala

YHteiSteN 
SeuraKuNtaPalveluideN JoHtaJa 

JouNi riiPiNeN

KaPPalaiNeN 
Petri SatoMaa

Maata  kiertelemässä Laukkanen 
ja Kailo 
kirkkovaltuuston 
johdossa 
Kiimingissä
Kiimingin seurakunnan kirk-
kovaltuuston valitsi keskuudes-
taan kirkkovaltuuston puheen-
johtajaksi Pekka Laukkasen ja 
varapuheenjohtajaksi Kaarina 
Kailon. Kirkkoneuvoston vara-
puheenjohtajaksi valittiin Mar-
ja-Terttu Mertaniemi. Kirk-
koneuvoston jäseniksi valit-
tiin Markus Alakärppä, Mar-
jo Korhonen, Risto Vuorjoki, 
Leena Mikkonen, Ari Kauppi-
la ja Mikko Marjomaa. Kirk-
koneuvostossa puhetta johtaa 
kirkkoherra Pauli Niemelä. 

Liminka jatkaa 
Uiton tahdissa
Paavo Uitto on toiminut Li-
mingan kirkkovaltuuston 
puheenjohtajana kymmenen 
vuotta. Kirkkovaltuusto valit-
si hänet yksimielisesti jatka-
maan seuraavat kaksi vuotta. 
Valtuuston varapuheenjoh-
tajana jatkavat Ilpo Sippola 
ja kirkkoneuvoston varapu-
heenjohtajana Heini Raitio. 

Kirkkoneuvosto uudistui 
seuraavalle kaksivuotiskaudel-
le ainoastaan siten, että Mark-
ku Holma palasi varsinaisek-
si jäseneksi ja Alpo Koivukan-
gas siirtyi varajäseneksi. Kirk-
koherra Ilkka Tornbergin joh-
taman kirkkoneuvoston var-
sinaisia jäseniä vuosina 2009–
2010 ovat Heini Raitio, Mark-
ku Holma, Juha Marttila, Ti-
mo Pietilä, Sirkka Puusaari, 
Esko Vappula, Satu Vuollo ja 
Ida Vähäsöyrinki. 

Tyrnävän 
luottamus-
henkilöissä 
naisvalta
Tyrnävällä kirkkovaltuusto va-
litsi yksimielisesti ilman ää-
nestystä kirkkovaltuuston pu-
heenjohtajaksi Markku Rah-
kon vuosiksi 2009–2010. Va-
rapuheenjohtajaksi valittiin 
niin ikään yksimielisesti Toi-
vo Snellman. Kirkkoherra Lei-
la Ikosen johtaman kirkkoneu-
voston varapuheenjohtajaksi 
valittiin Anita Junttila. 

Kaksivuotiskaudelle kirk-
koneuvoston varsinaisiksi jä-
seniksi kirkkovaltuusto ni-
mesi ilman äänestystä vara-
puheenjohtajan lisäksi seu-
raavat henkilöt: Veli-Matti 
Hietikko, Kyllikki Matinol-
li, Pekka Markkula, Helena 
Lithovius, Paula Syri, Pert-
ti Kuha ja Raija Sakaranaho. 

Etelä-Afrikan entinen anglikaa-
ninen arkkipiispa, nobelisti Des-
mond Tutu on ryhtynyt paastoa-
maan solidaarisuudesta Zimbab-
wen kansaa kohtaan. Kovia ko-
kenut kansa elää maassa, joka lä-
hestyy taloudellista ja poliittis-
ta romahdusta. Maassa on pu-
laa ruuasta ja ihmisiä kuolee näl-
kään. Huhut kertovat, että maan 
asevoimat suunnittelevat vallan-
kaappausta.

Zimbabwea hallitsee presi-
dentti Robert Mugabe, joka ai-
kaisemmin tunnettiin vapaus-
taistelijana, mutta nykyään ty-
rannina. Mugabe ja hänen val-
takoneistonsa muuttivat kukois-
tavan maan köyhyydessä räm-
piväksi diktatuuriksi, jossa vas-

Tutu paastoaa Zimbabwen puolesta
taansanomista ei hyväksytä.

Desmond Tutu pyysi ihmi-
siä paastoamaan Zimbabwen 
puolesta Etelä-Afrikan radios-
sa viime viikolla.  Piispa Paul 
Verryn ilmoitti myöskin ryh-
tyvänsä paastoon. Verryn joh-
taa Etelä-Afrikassa operaatiota, 
jolla autetaan maahan paennei-
ta noin neljää miljoonaa zim-
babwelaista. 

Tutu kertoo paastoavana yh-
den päivän viikossa. 

– Kunpa olisi enemmän ihmi-
siä, jotka kertoisivat paastoavan-
sa, ehkä päivän viikossa. He sa-
maistuisivat veljiimme ja siskoi-
himme Zimbabwessa, Tutu sanoi 
haastattelussa. 

Zimbabwessa vallitsee myös 

korruptio. Viime viikolla zim-
babwelainen järjestö kertoi Gene-
vessä, että se on ottanut tutkitta-
vakseen tapauksen, jonka sveit-
siläinen radio oli paljastanut. Ju-
tun mukaan Zimbabwen vara-
presidentin tytär, Joice Mujuru, 
olisi syyllistynyt laittomiin kul-
ta- ja timanttibisneksiin monis-
sa maissa mukaan lukien Sveitsi. 
Radion mukaan varapresidentti 
itse rahoitti bisneksiä.

Tutun ja joidenkin muiden 
kirkonmiesten paaston tarkoi-
tuksena kiinnittää huomio ih-
misten ahdinkoon Robert Muga-
ben hallitsemassa maassa. Kan-
sainvälinen Civicus-järjestö ai-
koo nostaa esille, kuinka Etelä-
Afrikka tukee Mugaben hallin-

toa, jota ei kansainvälisesti hy-
väksytä.

– Meidän pitää etsiä keinoja, 
joilla Zimbabwen hallitusta voi 
painostaa, sanoi Civicuksen pu-
heenjohtaja Kumi Naidoo. Hän 
johtaa myös  kansainvälistä köy-
hyyttä vastustavaa Global Call to 
Action -järjestöä.

Tutu sanoo kirjeessään Nai-
doolle, että maailman huomion 
kiinnittyessä Gazan joukkomur-
hiin, ei pidä kuitenkaan unohtaa, 
että ihmisiä kuolee myös Zimbab-
wessa. He eivät kuole pommeihin 
vaan sairauksiin, nälkään ja apa-
tiaan. Ihmiset ajetaan yhtä tietoi-
sesti kuolemaan kuin Gazassa.

eNi / rauHaN terveHdYS

Oulujoen seurakunnan kirkko-
herran viran hakuaika päättyi 
viime perjantaina 16. tammi-
kuuta. Hakuajan puitteissa hake-
muksen jätti seitsemän henkilöä. 
Hakijajoukko on oululaispainot-
teinen. Vain yksi seitsemästä ha-
kijasta on Oulun ulkopuolelta.

Paraisten suomalaisen seura-
kunnan kirkkoherrana neljän ja 
puolen vuoden ajan toiminut Ju-
ho Kopperoinen on hänkin en-
tisiä oululaispappeja, sillä hän 
työskenteli Tuiran seurakunnas-
sa vuosina 1989–2004. 

Kirkkoherrakokemusta on 
myös viime syksynä Yhteisten 
seurakuntapalvelujen johtaja-
na aloittaneella Jouni Riipisel-
lä. Ylikiimingin kirkkoherrana 
vuoden 2006 loppuun toiminut 

Seitsikko ehdolla Oulujoelle
Riipinen palaisi Oulujoen kirk-
koherrana osittain vanhaan työ-
hönsä, sillä Ylikiimingin alue 
on nykyisin osa Oulujoen seu-
rakuntaa. 

Kirkkoherraksi Oulujoelle pyr-
kii myös viisi Oulun seurakunnis-
sa työskentelevää kappalaista. Jos 
Jouni Riipisellä on taustallaan ko-
tikenttäetua, sitä lienee myös Ou-
lujoen seurakunnan kappalaisella 
Pertti Lahtisella. 

Tuiran seurakunnasta ha-
kemuksensa jättivät kappalai-
set Lauri Kujala ja Petteri Tuu-
los. Tuomiokirkkoseurakun-
nasta mukana on kappalainen 
Ari-Pekka Metso ja Karjasillal-
ta Kaakkurin aluetyöstä vastaava 
kappalainen Petri Satomaa.

Valintaprosessi jatkuu niin, et-

tä jompikumpi Oulun hiippakun-
nan pappisasessoreista tarkastaa 
hakijoiden kelpoisuuden, minkä 
jälkeen Oulun hiippakunnan tuo-
miokapituli asettaa kokouksessaan 
kolme ansioituneinta ehdokasta 
ensimmäiselle, toiselle ja kolman-
nelle vaalisijalle. 

valinta 
ehkä jo kesällä
Tämä kolmen kärkiehdokkaan 
vaaliehdotus annetaan tiedok-
si ja siihen voi hakea muutosta 
14 päivän ajan. Seurakuntalai-
set tai ehdokkaat itse voivat vaa-
tia muutosta vaaliehdotukseen. 
Jokainen muista kelpoisiksi to-
detuista hakijoista voi kuitenkin 
päästä mukaan äänestykseen yli-
määräiseltä vaalisijalta. Ylimää-

räiselle vaalisijalle pääsemisek-
si tarvitaan jokaisen ehdokkaan 
osalta kymmenen Oulujoen seu-
rakunnan jäsenen allekirjoitta-
ma kirjallinen toivomus. 

Kun mahdolliset oikaisuvaa-
timukset on käsitelty ja vaalieh-
dotus saa lainvoiman, tuomio-
kapituli määrää kaikille ehdok-
kaille vaalisaarnapäivät. Vaali to-
teutetaan kaksi viikkoa viimeisen 
saarnan jälkeen. 

Hiippakunnan lakimiesases-
sori Osmo Rahja arvioi, että jos 
valintaprosessi etenee ilman oi-
kaisuvaatimuksia, uuden kirkko-
herran nimi voi olla selvillä jo ke-
sän korvalla.

elSi HuttuNeN

KaPPalaiNeN 
Petteri tuuloS

KaPPalaiNeN 
Pertti laHtiNeN

KaPPalaiNeN 
ari-PeKKa MetSo

YKSi HeiStä oN 
tuleva ouluJoeN 

SeuraKuNNaN 
KirKKoHerra
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Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

Aki ja Saija Dahlström
Liikeajan jälkeen 0400 686 144

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Ota yhteyttä! 

Takkurannantie 307, 90820 KELLO. 
GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

Isokatu 11, OULU   Tuomiokirkon vieressä
puh. 311 3354   Päivystys 24 h. puh. 0400 385 354

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

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 IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

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

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas
Nuolihaukantie 4 A 6
puh. 045 134 7171

PANKKIKORTTI EI KÄY.

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

Luterilainen messu joka sunnun-
tai klo 10.30 Tuulimyllynkatu 18.
Kirkkokahvit, pyhäkoulu. Tervetuloa!

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.com/timoteus

Herännäis-/siioninvirsiseuroja: Su 25.1. klo 15 Vuosikokous ja siionin-
virsiseurat Tuiran kirkolla, Oulu. Su 25.1. klo 18 Vuosikokous ja siinon-
virsiseurat seurakuntatalolla, Muhos. Ma 26.1. klo 19 Vuosikokous ja 
siioninvirsiseurat seurakuntatalolla, Pyhäntä. Ti 27.1. klo 18 Vuosikokous
ja siioninvirsiseurat Jussilan tuvassa, Jussilantie 3, Liminka. To 29.1. 
klo 18.30 Vuosikokous ja siioninvirsiseurat seurakuntatalolla, Utajärvi. 

Ev.lut. Kansanlähetys
Oulu Su 25.1. klo 16 Hintan 
srk-talo, Akkuna Sanasta

maailmaan, Pekka Jokiranta: Jee-
sus herättää uskon, Pyhäkoulu. 
Ma 26.1. klo 12 Lähetyksen puoti 
SIIPI, päiväseurat. Tervetuloa!

Oppilashaku  2009–2010 

Uusia oppilaita otetaan 
esikouluun ja 1. luokalle sekä 
syksystä 2009 myös 2.luokalle 

Ma 26.1. klo 17.30–18.30

To 29.1. klo 9-11 ja 13–15

Tuulimyllynkatu 18, 2.kerros 

Tervetuloa tutustumaan 
koulumme toimintaan!   

www.oulunkristillinenkoulu.fi

Su 25.1. klo 16.30 Pyhäkoulu klo 17
Seurat Matti Rahja. Ke 28.1. klo 18
Lähetyspiiri ja katekismusvartti. 
Tervetuloa!

Seurat su 25.1. klo 15. Jussi 
Lahtinen, Jorma Räisänen.
Tänään Opiskelija- ja Nuorten-
aikuistenilta klo 19. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

Yhdistykset

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
Ma klo 18.00 Yht.krist. esirukousilta, 
 Karjasillan as.tupa, Rehulantie 1
La klo 18.00 Ylistyksen, Sanan 
 ja Esirukouksen Ilta
La 24.1. Vieraana Sari ja Erkki Jokisalo 
 TERVETULOA!

www.ohsrk.fi 

Pe 23.1. klo 19 LIFT – ilta. La 24.1. klo 19 Breikki, 
Finger of God – elokuva. Su 25.1. klo 11 Pyhä-
päivän sana, kaste, Hannu Murhu, Laulun Aika. 
Su 25.1. klo 18 Ystävän paikka, Raimo Karhu, 
Aila & Group. Ke 28.1. klo 19 Sana ja rukous, 
Anja Nousiainen, Vesa Asikainen. To 29.1. klo 12 

Päiväpiiri. AVIOLIITON TALVIHUOLTO -seminaari la 7.2. klo 12-18, Pirjo ja 
Vilho Savolainen, katso www-sivut. TERVETULOA!

Su 25.1. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00 Kannatusryhmä 
klo 13.00, 26.1. ma Kotiliitto klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00, 27.1. 
ti klo 18.00 Yhteiskristillinen rukouskokous. TERVETULOA KAIKKI!
30.1. pe International Youth and Family Evening Music & a devotional, 
board games & snacks. WELCOME!

Muut seurakunnat

Lue ja kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

Lue ja kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

J a K e l u H ä i r i ö t 
ilmoitetaan Postin asiakaspalveluun, p. 0200 71 000 

RAUHAN
TERVEHDYKSESSÄ
Ilmoitusmarkkinointi

Kotimaa-Yhtiöt Oy
Minna Zilliacus

puh. 020 754 2361 
minna.zilliacus@kotimaa.fi

Ilmoita

Tilaa Rauhan 
Tervehdys!
lehden tilaaminen 
tapahtuu vuoden 2009 
alusta alkaen Kotimaa-
yhtiöiden tilaajapalvelun 
numerosta 020 754 
2333 tai sähköpostitse 
tilauspalvelut@kotimaa.fi. 

TILAISUUTEMME:
Su 25.1. klo 11.00 JUMALANPALVELUS, 

Simo Pitkänen
Ke 28.1. klo 19.00 SANAN 

JA RUKOUKSEN ILTA, Arto Köykkä
TERVETULOA!

Srk:n kotisivu: http://kotisivu.
dnainternet.net/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Linnanmaalla järjestetään ke-
väällä filosofinen keskustelupii-
ri, joka on tarkoitettu erityisesti 
humanistisen ja kasvatustieteel-
lisen tiedekunnan opiskelijoille. 
Piiri kokoontuu seitsemän kertaa 
ja sen keskustelukieli on englan-
ti.  Näin yritetään saada mukaan 
vaihto-opiskelijoita ja ulkomaa-
laisia tutkinto-opiskelijoita, ker-
too yliopistopastori Ari Savuo-
ja. Toki piiriin ovat tervetulleet 
kaikki muutkin halukkaat.

Piirin järjestää kasvatustie-
teellinen tiedekunta, seurakun-
tayhtymän oppilaitospalvelu ja 
kansainvälinen työ.

Yliopistolla syleillään maailmaa
Savuojan mukaan yliopistossa 

ei järjestetä kovin pitkälle menevää 
filosofian opetusta. Nyt järjestettä-
vä keskustelupiiri on tällä hetkellä 
yliopistossa ainoa laatuaan.

Ensimmäisenä aiheena on fi-
losofian tehtävä ja sen rajat. Sa-
vuoja uskoo, että asioiden perus-
telu englannin kielellä ei ole vai-
keaa suomalaisillekaan osallistu-
jille, sillä keskustelussa ei tarvit-
se tuntea monia englanninkieli-
siä filosofisia termejä.

Filosofian taidoista ensimmäi-
nen on ihmettelyn taito, varsin-
kin arkielämän ihmettely, huo-
mauttaa Savuoja. Kaksikymp-

piset opiskelijat ovat iässä, jossa 
pohditaan elämän- ja maailman-
katsomusta. Filosofian metodeis-
ta tärkein on juuri keskustelu, Sa-
vuoja lisää. Metodin tärkeys tie-
dettiin jo antiikin aikana.

Piirin keskusteluja alustavat 
yliopistolehtori Markku Salakka, 
oppilaitospalvelun Ari Savuoja ja 
seurakuntayhtymän kansainväli-
sen työn pastori Árpád Kovács.

Filosofinen keskustelupiiri pidetään 
joka toinen torstai 29.1.-23.4. klo 
16.15-18.00 kasvatustieteellisen tie-
dekunnan salissa KTK 219. Piiri jat-
kuu syksyllä, jos siitä tulee suosittu.
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Mediayhteiskunnan lap-
si leikkii, opiskelee, 
pelaa ja kommunikoi 
todellisuudessa, joka 

on monille vanhemmille käsittä-
mätön ja tuntematon. Onko nuo-
ri jo median armoilla?

Kirkon tiedotuskeskuksen 
tuottaja Mervi Ritokoski uskoo, 
että ei, kunhan aikuiset kasvatta-
jat ottavat ”toisen todellisuuden” 
tosissaan.  

Pallo 
kohti seurakuntia 
Nykypäivänä media tarjoilee mo-
nenlaisia arvoja ja antaa merki-
tyksiä asioille ja ilmiöille. Sieltä 
löytyvät lasten unelmat, idolit, 
suosikkiammatit ja leikkien roo-
lihahmot. Tositelevisioissa ja ido-
likisoissa sekoittuu helposti, mi-
kä on tarua, mikä totta. Faktan 
ja fiktion raja hämärtyy jopa ai-
kuiselta.

Seurakuntien lapsi- ja nuori-
sotyönohjaajat ovat ammattilai-
sia silloin, kun puhutaan etiikas-
ta ja arvoista. 

– Heidän ammattitaitoaan tar-
vitaan nyt siellä, missä nuoret ja 
lapset aikaansa viettävät eli medi-
assa. Nuorisotyönohjaajia kaiva-
taan nuorten rinnalle pohtimaan 
kysymyksiä arvoista, oikeasta ja 
väärästä, median merkityksestä, 
Ritokoski sanoo. 

Suomessa mediakasvatusta on 
annettu paljon järjestöjen kautta. 

– Esimerkiksi Mediakasvatus-
keskus Metka, Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto, Pelastakaa 
Lapset ja Koulukino ovat tehneet 
ansiokasta työtä. Toivon, että nyt 
myös seurakuntien lapsi- ja nuo-
risotyö liittyy tähän ansiokkaa-
seen rintamaan. 

Ritokoski näkee mediassa 
myös pedagogisen mahdollisuu-
den kirkolle. 

– Kuvia, ääniä, tekstiä, sarja-
kuvia ja esimerkiksi elokuvia voi-
daan mainiosti hyödyntää seura-
kuntien lapsi- ja nuorisotyössä. 
En tarkoita vain valmiiden tuot-
teiden hyödyntämistä, vaan kir-
kon viestin kertomista mediaa 
hyväksikäyttäen. Kyse on myös 
leikistä, ilosta ja tekemisen rie-
musta, joita eri välineet tarjoavat.

Vasta avattu lastenkirkko.fi 
-palvelu on oiva esimerkki uu-
denlaisesta tavasta kertoa tytöil-
le ja pojille kristinuskon perus-
asioista.

”lapsi on olemassa elämää, 
ei markkinoita varten” 
Turun piispa Kari Mäkinen ka-
vahtaa tummaa taustaa meitä 
ympäröivässä mediatodellisuu-
dessa: kaupallinen markkinoin-
ti ja viihdeteollisuus ohjaavat yhä 
nuorempia suoraan kulutus- ja 
kilpailuihanteisiin.

Lasten hiljaiset tarinat 
kaipaavat kuulijaa

Suhteet – myös ihmissuhteet 
ja sosiaaliset suhteet – muuttuvat 
markkinasuhteiksi. Markkinoin-
nin voimakkaimmin kasvavana 
kohderyhmänä ovat 8–14-vuotiaat. 

– Kun tytöt koulun pihalla 
keskustelevat Huippumalli haus-
sa -ohjelmasta, on kyseessä mer-
kittävä kasvatustapahtuma, Mä-
kinen havainnollistaa.

Sekä tytöt että pojat kulutta-
vat entistä enemmän ulkonäköön 
liittyviä tuotteita ja rakentavat 
minuuttaan tätä kautta. Lapsella 
on kuitenkin oikeus kansalaisuu-
teen, joka ei perustu kuluttami-
seen, varhaiseen itsenäisyyteen, 
aktiiviseen osallistumiseen, so-
siaaliseen aktiivisuuteen ja vah-
vaan itsetuntoon, jolla pärjää kil-
pailussa. Piispa Mäkisen mielestä 
nimenomaan kirkon on tuotava 
tätä näkökulmaa esiin. 

– Kaikki eivät ole ulospäin 
suuntautuneita ja reippaita. Lap-
sella ja nuorella on oikeus olla 
myös ujo, arka, vetäytyvä, köm-
pelö ja epävarma, oikeus myös 
yksin oloon ja vähäsosiaalisuu-
teen. Lapsella on oikeus kokea 
itsensä arvokkaaksi pelkän ole-

massaolonsa perusteella.
Kirkon rooli ei ole kilpailla huo-

miosta muiden vaikuttajien keskel-
lä, ja näin vain lisätä kaaoksen ja 
pirstaleisuuden tunnetta lapsen 
maailmassa. 

– Tarvitaan paljon turvallista 
hiljaisuutta, pysähtymistä, tilaa 
ihmettelyyn, kysymiseen ja ym-
mällä oloon. Kirkon kasvatuksen 
ytimessä oleva hiljentyminen, 
rukous ja jumalanpalveluselämä 
palvelevat nimenomaan tätä.

Aito pyhän taju ja uskonnol-
lisuus voivat kasvaa ympäristös-
sä, missä ei tarvitse markkinoida 
itseään tullakseen hyväksytyksi.

Piispa Kari Mäkinen puhuu 

mielellään kuulluksi tulemisen 
puolesta. Hän pitää entistä tär-
keämpänä sitä, että kotona, kou-
lussa ja kirkossa on niitä aikuisia, 
joka ovat valmiit herkällä korval-
la kuuntelemaan lapsen pieniä, 
hiljaisia tarinoita. 

– Varsinkin niitä, jotka eivät 
tule eturivistä eivätkä ole sanka-
ritarinoita, vaan tavallisia, yksin-
kertaisia, hauraan itsetunnon ja 
arkuuden, tappion ja epäonnis-
tumisen tarinoita. Ei siksi, että 
näin autettaisiin lasta löytämään 
itsestään sisäinen sankari ja pär-
jäämään kilpailussa, vaan siksi 
että jokaisella on oikeus Jumalan 
luomana ainutkertaisena ihmise-
nä olla olemassa elämää, ei mark-
kinoita varten.

Yhteistyöstä 
yhteiseen työhön 
Kirkon kasvatustyö toimii samo-
jen lasten ja nuorten kanssa, jot-
ka ovat kuntalaisia, päivähoidos-
sa olevia lapsia, koululaisia, oppi-
laitoksissa opiskelevia, järjestöjen 
työhön osallistuvia.

Lasten ja nuorten maailmassa 
on viime aikoina tapahtunut pal-
jon myönteistä, mutta myös sel-
laista, mikä haastaa kaikkia toi-
mijoita. 

– Esimerkiksi vahvasti verkko-
keskeiseksi muuttunut yhteisöl-
lisyys, yllättävät väkivaltakysy-
mykset ja koulukiusaaminen, ta-
louden taantuman tuomat huo-
let, lisääntynyt masentuneisuus 
ja muut terveyskysymykset, kas-
vatustyön johtaja Marja-Leena 
Toivanen luettelee. 

Kirkolla ja sen lapsi- ja nuo-

Kaikki eivät 
ole ulospäin 
suuntautuneita ja 
reippaita. Lapsella 
ja nuorella on oikeus 
olla myös ujo, arka, 
vetäytyvä, kömpelö 
ja epävarma, oikeus 
myös yksin oloon ja 
vähäsosiaalisuuteen. 
Lapsella on oikeus 
kokea itsensä 
arvokkaaksi pelkän 
olemassaolonsa 
perusteella.

turuN PiiSPa Kari 
MäKiNeN

risotyöllä on yhteistyöverkos-
tojensa kautta mahdollisuuksia 
monenlaiseen kumppanuuteen. 

– On tärkeää, että eri tahot 
uskaltavat nostaa esiin asiat, joi-
hin on syytä ottaa kantaa ja joista 
päättäjien tulee kantaa vastuuta.

PirJo Silveri / 
KirKoN tiedotuSKeSKuS 

13.1.–15.1. Tampereella pidetyn 
Kasvatuksen foorumin 2009 suun-
nitteluun osallistuivat Kirkon kas-
vatuksen ja nuorisotyön lisäksi 
opetusministeriö, Stakes, Suomen 
Kuntaliitto ja Suomen nuorisoyh-
teistyö Allianssi. 

Yhä useampi nuori haluaa julkisuuteen. Unelmat ja esikuvat löytyvät televisiosta ja sen jälkeen lehtien lööpeistä.

Big Brother -talossa kuvataan kaikki tapahtumat. Kilpailijat luopuvat 
intimiteettisuojastaan tavoitellakseen 50 000 euron voittoa.

Tositelevisiossa kilpaillaan ennen kaikkea katsojien suosiosta. Joka viikko joku 
lähtee takaisin tosimaailmaan.

Su bT V

Su bT V

M T V 3
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Lukunurkka

Hengellistä 
virkistystä
Paavi Benedictus XVI:n kirja 
Jeesus Nasaretilaisesta on otet-
tu innostuneesti vastaan eri 
puolilla maailmaa – eikä vain 
katolisen kirkon piirissä. Luet-
tuani kirjan en yhtään ihmet-
tele siitä lausuttuja myönteisiä 
arvioita. 

Kirjaa lukiessa on help-
po todeta, että sen on kirjoit-
tanut johdonmukainen tiede-
mies saksalaisella perusteelli-
suudella, mutta samalla myös 
hengenmies sydämen uskolla. 
Paavin teksti on punnitsevaa, 
mutta painokasta. Hän toteaa 
Raamatun tutkimuksen histo-
riallis-kriittisen metodin mer-
kityksen, mutta asettaa sille 
myös selkeästi rajat. 

Benedictus lähestyy aihet-
taan, siis Nasaretin Jeesuk-
sen elämää kasteesta kirkas-
tumiseen, klassisesta kristin-
uskon tulkinnasta käsin. Hä-
nen tapansa selittää Kristuk-
sen elämää, asemaa ja opetus-
ta on hengellisesti virkistävä ja 
ravitseva. Kristuksen herruus 
on korostetusti esillä, samoin 
jokaista ihmistä koskeva kään-

Joseph Ratzinger Benedictus XVI: 
Jeesus Nasaretilainen. Ensimmäinen 
osa: kasteesta kirkastumiseen. Jesus 
von Nazareth. Suom. Jarmo Kiilunen. 
Edita 2008, 372 s.

Palautteet ohjelmista: tiedottaja.oulu@evl.fi

radio dei 106,9 MHz, kaapeliverkossa 
94,1 MHz, www.radiodei.fi
Su 25.1. klo 10 messu Oulujoen kirkosta. Toi-
mittaa Paavo Moilanen, saarnan pitää Niilo Pe-
sonen, kanttorina on Lauri Nurkkala. Messussa 
laulaa Oulun Seudun virsikuoro. 
Su 25.1. klo 11.25 radiopyhäkoulussa Tuiran 
seurakunnan pappi Juha Tahkokorpi puhuu ai-
heesta Jeesus herättää uskon.  
Radio Dei Toivon päivä
Ke 28.1. klo 15.40 Naisen allakassa kolumnoi 
Mervi Päivärinta.
To 29.1. klo 15.40 Kasvun paikka. Outi Tolo-
nen kertoo miten hän nousi uupumuksesta äi-

Eetterissä
tien vertaistukiryhmän vetäjäksi. Haastattelija-
na on Marja Blomster.
Ma-pe klo 16.20 Kysy mitä haluat - Mikko vas-
taa mitä haluaa. Ohjelman toimittaa Karjasil-
lan seurakunnan pastori Mikko Salmi. Mikol-
le voi lähettää kysymyksiä internetosoitteessa 
www.radiodei.fi.

radio Pooki 88,0 MHz, kaapeliverkossa 
89,5 MHz
Su 25.1. klo 9.45 radiopyhäkoulussa Tuiran seu-
rakunnan pappi Juha Tahkokorpi puhuu ai-
heesta Jeesus herättää uskon.  
Su 25.1. klo 10 jumalanpalvelus Ylivieskan kir-
kosta. Jumalanpalveluksen jälkeen uusintana 
viime maanantain Etappi-ohjelma, jonka toi-
mittaa Jussi Leppälä Ylivieskasta. Ma 26.1. klo 
17.05 Etappi-ohjelma, jossa nostetaan pöydäl-
le neljä mustaa kissaa. Karjasillan kirkossa käy-
dään helmikuun ajan tiistaisin kansalaiskeskus-
telua keskeisistä eettisistä kysymyksistä. Moraa-
livartion isä on oululainen Karjasillan seura-
kunnan pastori Mikko Salmi. Häntä haastatte-
lee Mervi Päivärinta.  

www.virtuaalikirkko.fi
Su 1.2. klo 10 ordinaatiomessu eli pappisvih-
kimysmessu. Vihkimyksen toimittaa piispa Sa-
muel Salmi, saarnan pitää Pauli Niemelä, li-
turgeina ovat Niilo Pesonen ja Matti Pikkarai-
nen. Kanttori on Raimo Paaso ja urkurina Mai-
ja Tynkkynen.  

Oulun seudulla vaikuttava Kama-
rikuoro Aiolos kaipaa uusia laula-
jia joukkoonsa. 

Haasteena kuorolla on en-
si syksynä kaksi kertaa esitettävä 
moderni ja kaunis sielunmessu, 
englantilaisen John Rutterin Re-
quiem vuodelta 1985. 

Koelaulu kuoroon pääsemisek-
si pidetään sunnuntaina 25.1. kel-
lo 16 Kempeleen lukiolla, Vihiluo-
dontie 580. 

Aiempi kuorokokemus ei ole 
olennaisinta, vaan tärkeämpää 

Aiolos hakee laulajia

Katolinen ja luterialinen 
ykseys tiivistyy

on musikaalisuus, jonkinasteinen 
nuotinlukutaito ja Aiolokseen so-
piva lauluääni.

Aiolos esittää pääasiassa klas-
sista suomalaista ja ulkomaista 
kuoromusiikkia ja suuria kirkko-
teoksia. Kuoro on ollut jo monen 
kesän ajan myös Meri-Oulun mu-
sikaalien tukipilari. 

Lisätietoja Aioloksen johtajalta 
Elina Könöseltä elina.kononen@
kempele.fi ja puhelin 041 4384 
330. Kuoron kotisivut osoitteessa 
www.aiolos.fi.

– Meillä on jo valtava määrä ar-
kistoitua vuoropuhelua. Nyt oli-
si aika päästä niittämään satoa. 

Näin kuvaili luterilaisten ja ka-
tolilaisten yhteistä taivalta Vati-
kaanin Kristillisen ykseyden edis-
tämisen neuvoston johtaja, kardi-
naali Kasper tavatessaan Suomen 
evankelisluterilaisen kirkon edus-
tajia ja Suomen roomalaiskatoli-
sen hiippakunnan johtoa Pyhän 
Henrikin muistopäivänä 19. tam-
mikuuta Roomassa.

Suomalaisvaltuuskuntaa joh-
taneen Porvoon piispa Gustav 
Björkstrandin mukaan kouriin-
tuntuvia tavoitteita voisivat olla 
yhteinen käsitys kasteesta, van-
hurskauttamisesta ja ehtoollises-
ta. Aikataulullisesti Uskonpuh-
distuksen juhlavuosi 2017 olisi 
otollinen virstanpylväs esimer-
kiksi luterilaisten ja katolilais-

Lastenkirkko.fi -palvelu on ke-
rännyt vajaassa viikossa 13 390 
käyntiä. Esi- ja alakouluikäisille 
tarkoitettu lasten virtuaalikirkko 
avattiin 13. tammikuuta. Ensim-
mäisenä päivänä kirkkoon kä-
vi tutustumassa 4 020 ihmistä ja 
toisena päivänä 4 300.

Palvelu on toiminut koko vii-
kon ajan normaalisti, ja lapsilta 
on saatu hyvää palautetta. Sen 
keskustelualue jouduttiin kuiten-
kin sulkemaan 19. tammikuuta, 
kun chatti oli ollut auki tunnin 
verran. 

– Osa keskustelijoista käytti 
asiatonta kieltä. Vaikutti siltä, et-
tä keskusteluun osallistui aikui-
sia tai isoja lapsia, kertoo Van-
taan seurakuntien verkkotoimit-
taja Antero Harju.

Harju harmittelee sitä, että 
häiriköinti pilaa lapsilta chatti-
mahdollisuuden.

Lastenkirkon keskustelualue 
jouduttiin sulkemaan myös sen 
julkistamispäivänä, kun reaali-
aikaiseen chattiin osallistui ih-
misiä, joiden viestit olivat asiat-
tomia. Kirkon työntekijät osal-
listuivat keskusteluun ja valvoi-
vat sen kulkua.

Hymiöillä ei voi kiusata
Nettikirkossa lapset voivat vies-
tiä hymiöillä. 

– Hymiöillä ei voi kiusata. Las-
tenkirkko.fi on turvallinen pal-
velu, jossa lapset voivat tutustua 

ten ehtoollisyhteyden saavutta-
miseksi. Samanlaisessa hengessä 
vuoropuhelun konkretisoimis-
ta toivoi myös paavi Benediktus 
XVI tavatessaan piispa Björk-
strandin johtaman valtuuskun-
nan virkahuoneistossaan Vati-
kaanissa. Tapaamisessa ei puu-
tuttu asioihin, jotka erottavat ka-
tolilaisia ja luterilaisia, vaan pi-
kemminkin päinvastoin. 

– Vaikka emme valitettavasti 
vielä voi yhdessä osallistua pyhän 
ehtoollisen sakramenttiin, on yh-
teinen rukous ja siunauksen saa-
minen ehtoollisessa osoitus yh-
teisestä halustamme ja rukouk-
sestamme, että voisimme pian 
yhdessä olla osalliset yhdestä ja 
samasta Herran ateriasta, totesi 
Porvoon piispa viestissään roo-
malaiskatolisen kirkon ylimmäl-
le johdolle. (KT)

Lasten nettikirkossa 
yli 13 000 eri kävijää

kirkkotilaan ja uskon perusasioi-
hin, kertoo sivustoa rakentanut 
Antero Harju. Lapset voivat liik-
kua nettikirkossa itsekseen, mut-
ta Harju suosittelee vanhemmil-
le ja lapsille myös yhteisiä kirk-
koreissuja.

Lastenkirkkoon kirjautuja luo 
itselleen virtuaalihahmon, jolla 
hän liikkuu kirkkotilan eri osis-
sa. Lastenkirkko sisältää kuvaa, 
tekstiä ja ääntä. Sivustolla voi 
esimerkiksi soittaa urkuja tai kir-
konkelloja. Alttarikaiteen ääres-
sä saa papilta siunauksen, ja ru-
koukseen pääsee osallistumaan 

myös rukousseinällä. Saarnas-
tuolin Raamattua klikkaamal-
la voi kuunnella raamatunkerto-
muksia.

Lastenkirkko.fi:n ovat raken-
taneet Espoon, Helsingin, Ou-
lun, Tampereen, Turun ja Van-
taan seurakunnat. Suunnittelus-
sa ovat olleet mukana Seurakun-
tien Lapsityön Keskus ja Poikien 
ja Tyttöjen Keskus PTK. Rahoi-
tukseen ovat osallistuneet myös 
Kirkkohallitus ja Kirkon medi-
asäätiö. Flash-pohjaisen virtuaa-
limaailman on toteuttanut Hexa-
gon IT. (KT)

w w w. la s t e nk i r k ko . f i

tymisen välttämättömyys.
Paavin teos uskomme alka-

jasta ja täyttäjästä on hienol-
la tavalla kirjoitettu. Kohde-
henkilö ja kuvattavat tapahtu-
mat ja opetuskertomukset ovat 
tuttuja. Mutta kirjoittaja tekee 
oman työnsä nöyrästi ja raik-
kaalla tavalla. Toivon, että kir-
ja otettaisiin ahkeraan ja tiivii-
seen lukemiseen ja tutkintaan 
myös Suomessa yli kirkkokun-
tarajojen. 

Benedictus XVI lupailee kir-
jalleen jatkoa. Se onkin hyvin 
toivottavaa ja suotavaa, kun täs-
sä kirjassa jäädään vielä vaille 
Kristuksen kärsimisen, kuole-
man, ylösnousemisen ja taivaa-
seenastumisen todellisuutta ja 
merkitystä.

veiJo Koivula
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Miten joku voi rakastaa minua niin paljon?
Monet nuoren seurakunnan veisukirjan laulut ovat koskettaneet minua. Esimerkiksi 
”Tänään Häneen uskon” -laulussa todetaan: ” Olin täynnä ahdistusta. Vapahtajaa hil-
jaa rukoilin. Hän sanoi: Älä pelkää rangaistusta. Ristillä jo sinut armahdin, armahdin”. 
Myös ”Tule kaikeksi mulle” -laulussa todetaan sydämenkipeästi: ”Tule kaikeksi mulle, 
Herra Jeesus, sinun rististäsi turvan löysin vain. Vaikka onkin synkkä yö, aallot aina 
vastaan lyö, rauhasi suojaan, rauhasi suojaan tulla sain”. Usko siihen, että minusta pide-
tään huolta, en ole yksin, että Jumala rakastaa myös minua, antaa rauhan sydämeeni 
ja hymyn kasvoilleni.

Heprealaiskirjeessä todetaan: ”Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näke-
mistä, mitä ei nähdä.” Apostoli Paavali kirjoittaa galatalaiskirjeessä, että ”Kristuk-
sessa Jeesuksessa on yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei. Ainoa tärkeä 
on rakkautena vaikuttava usko”.  Usko on luottamusta Jumalan rakkauteen, huolenpi-
toon. Jeesuksessa Jumalan rakkaus tuli näkyväksi tätä maailmaa. Jumala asettui ihmi-
sen asemaan lähettämällä ainoan Poikansa meidän luoksemme. Jeesus on Vanhan tes-
tamentin odottama kärsivä Messias eli Kristus. Jeesus Kristus on todellinen Jumala ja 
todellinen ihminen. Jumalan ainoana poikana hän on erilainen kuin muut uskonnol-
liset opettajat. Vaikka hänellä on Jumalan kaikki valta ja voima, hän ei jäänyt etäiseksi 
kunniassaan vaan elää ja vaikuttaa meidän keskellämme. Tässä epätoivon ja surun 
maailmassa, jossa pahuuden valta tuntuu ylivoimaiselta, Kristus on ainoa toivomme. 
Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä meille kaikille julistetaan: ”Siinä on rakkaus – 
ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä 
ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.”

Jumala rakastaa sinua, minua, meitä, sellaisina kuin me olemme. Jumalan rak-
kaus on ihmeellistä, kummallista, kerrassaan eriskummallista. Miten joku voi rakas-
taa minua näin paljon? Jumalan rakkaus on armoa, puhdasta lahjaa eikä sitä voi ansaita 
millään tavalla. 

JuHa väHäKaNgaS
seurakuntapastori 

Karjasillan seurakunta

3. sunnuntai loppiaisesta on teemoitettu ytimekkäästi: Jeesus herättää uskon. Evan-
keliumitekstin keskiössä ovat Markuksen evankeliumin parannus- ja henkienkar-
kotusihmeet. Niiden tarkoituksena on herättää usko myös epäilijöiden sydämessä.

Tunnelma tässä Raamatun tekstissä on omalla tavallaan jopa hieman levoton ja tem-
pova: Jeesusta tahdotaan kaikkialle ihmeitä tekemään. Simonin anopin parantamisen 
jälkeen sairaita ja pahojen henkien riivaamia tuodaan Jeesuksen luokse aivan väsyksiin 
asti. Heidän tuomisensa ”auringonlaskun jälkeen” – kuten tekstissä kerrotaan – liittyi 
todennäköisesti sapatin päättymiseen: auringonlaskun jälkeen sairaiden kantaminen 
oli taas juutalaisen lakihurskauden mukaan luvallista. 

Markus on tapahtumien muistiinmerkitsijänä säilyttänyt hyvin asioiden tuoreuden. 
Markuksen evankeliumi onkin neljästä evankeliumista vanhin: se on kirjoitettu 60-lu-
vun lopulla jKr. Todennäköisesti Markus oli kreikkalaisen sivistyksen saanut mies: hän 
katsoo asiakseen selostaa monet juutalaiset tavat ”auki”, jottei juutalaisuuden ulkopuo-
lelta tullut lukija jäisi hämilleen ja ihmetyksen valtaan.

Ensi sunnuntain evankeliumitekstissä tulee selkeästi esiin myös ”messiassalaisuus”, 
jota Markus pitää usein esillä. Jeesus esiintyy tekstissä vaatimattomana ja tahtoi vetäy-
tyä yksinäisyyteen. Teot ja sanoma puhuvat puolestaan, mutta Jeesus ei mitenkään tyr-
kytä itseään ja sanomaansa, vaan mieluumminkin kätkee jumalallisuutensa. Tässä on 
vivahde-ero verrattuna vaikkapa Johanneksen evankeliumiin. Näin evankelistat kerto-
vat samasta asiasta ”erilaisessa valaistuksessa” ja erilaisin kirjoittajanlahjoin.

Tekstin lopussa Jeesus kertoo opetuslasten ihmetykseksi heidän lähtevän pian naapu-
rikyliin. Perusteeksi hän toteaa: ”Minun on saarnattava sielläkin, sitä vartenhan minä 
täällä olen.” Näin Jeesuksen toiminnassa korostuu evankeliumin saarnaamisen merki-
tys, parannusihmeet tukevat tätä toiminnan päätarkoitusta.

PeKKa tuoMiKoSKi

Päivän psalmi Ps. 102: 16–23
Ensimmäinen lukukappale 
5.Moos. 32: 36–39
Toinen lukukappale 2.Kor. 1: 3–7 
Evankeliumi Mark. 1: 29–39

Herra,

meidän luoksemme tulee ihmisiä

idästä ja lännestä, pohjoisesta ja etelästä.

He tulevat muukalaisina, pakolaisina ja vainottuina.

Meitä pelottaa, me vierastamme.

Auta meitä avautumaan,

ymmärtämään ja rakastamaan.

Ota meidät yhdessä vastaan

valtakuntasi juhla-aterialle

Tätä rukoilemme

Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

w w w.sxc . hu /  S an ja  G je n e r o
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 – Ensin he aina vähän 
marisevat: ei me haluta 
mihinkään lähteä, kertoo 
Oulun seurakuntien 
kansainvälisen työn 
pastori Árpád Kovács 
ja jatkaa: Mutta sitten 
he kiljuvat riemusta 
pyöriessään lumessa.

Aamulla bussi on kerännyt 
täyden lastin Rokualle 
lähtijöitä Rajakylän, Ter-
va-Toppilan, Merikos-

ken ja Kastellin kouluilta. Autos-
sa vallitsee monikielinen puheen-
sorina: suomea, arabiaa, thaita, 
kiinaa – muun muassa. Osa ää-
nistä taukoaa, kun matka pää-
see kunnolla alkamaan. Muuan 
poikakolmikko nukahtaa penk-
keihinsä. Bussin perällä taas tun-
tuu porukalla olevan virtaa. Ne-
nään kulkeutuu jostain juusto-
naksujen tuoksu. 

Ollaan menossa 13–16-vuoti-
aille maahanmuuttajille tarkoi-
tetulle eräleirille Oulun seura-
kuntien leirikeskukseen. Erälei-
reillä eri puolilta maailmaa Ou-
lun seudulle muuttaneet nuoret 
tutustuvat toisiinsa, suomalaisen 

Luontoa, lunta ja lätynpaistoa Luontoa, lunta ja lätynpaistoa 
kulttuurin juuriin, metsään, suo-
malaiseen leiriperinteeseen ja te-
kevät asioita yhdessä.

Perillä ohjelmassa on ensin 
eväiden syönti ja ulkoilua. Pihas-
ta ei tosin tahdota alkuun päästä 
mihinkään, koska leirikeskuksen 
pulkat ja pihaan viettävä tie vil-
litsevät porukan täysin. Riemua 
ei yhtään rajoita se, että tietä on 
koetettu vähän hiekoittaa.

Lopulta päästään lähtemään 
metsään. Kävellään kumpuile-
van lumisen männikön halki Sy-
vyydenkaivoon ja takaisin. Luon-
to nukkuu, päivä on sininen.

osallistuminen 
kuuluu kouluopetukseen
Merikosken koulun valmenta-
van luokan opettaja Mari Haa-
visto kertoo leirien saaneen al-
kunsa tarpeesta. 

– Monet koululaisista ovat tul-
leet Ouluun hiljattain. Sosiaalisia 
verkostoja ei heillä ehkä ole. Tässä 
pääsee samalla viettämään taval-
laan vapaa-aikaa ja tutustumaan 
luontoon, sanoo Haavisto.

Leirejä on pidetty perusope-
tukseen valmentaville luokil-
le vuodesta 2005 lähtien. Ensim-
mäinen oli vapaaehtoinen ja jär-
jestettiin viikonloppuna. Jo seu-

A

Rokualla moni koki pulkkamäen riemut ensimmäistä kertaa. Rezen Khalel Mastun 
vauhdikas lasku päätyi penkkaan.
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Luontoa, lunta ja lätynpaistoa Luontoa, lunta ja lätynpaistoa 
raava järjestettiin kouluaikana ja 
siihen osallistuminen oli osa kou-
luopetusta. Toiminta on nyt osa 
Suomen Lähetysseuran hallinnoi-
maa Monesa-projektia. Projektiin 
päästiin mukaan vuosiksi 2007–
2009. Sinä aikana järjestetään yh-
teensä kahdeksan leiriä.

Yhteinen kieli: 
suomi
Leirien sisällöt muotoutuvat ko-
ko ajan, mutta tavoitteena on 
maahanmuuttajien kotouttami-
nen ja toisiin tutustuminen. Lei-
rikeskuksessa koko luokan kans-
sa yhdessä ollessa se onnistuu ai-
van eri tavalla kuin luokassa. Sa-
malla kasvaa ryhmähenki.

Leirillä tehdään asioita yhdes-
sä. Erityisesti Siirajärven leirikes-
kuksessa Taivalkoskella yhdessä 
tekeminen on tarpeen. Paikassa 
ei ole vesijohtoa eikä sähköä, jo-
ten ennen kuin asumisen alkuun 
päästään, on pilkottava puut ja 
kannettava vettä. Erillistä ohjel-
maa ei kansainvälisen työn pasto-
rin Árpád Kovácsin mukaan tar-
vitsekaan siellä järjestää. Vuosien 
varrella leirien osallistujamäärä 
on kasvanut, eikä Siirajärvelle oli-
si tämänkertaisella reilun 50 osal-
listujan joukolla mahduttukaan.

Valtaosa leiriläisistä on ol-
lut Suomessa vasta muutaman 
kuukauden. Joillakin oppilail-
la ei välttämättä ole omalla luo-
kallaan ketään, jonka kanssa oli-
si yhteinen äidinkieli. Leirillä voi 
useiden koulujen oppilaiden jou-
kosta löytää samankielisen kave-
rin. Leirin kieli on suomi, mut-
ta muitakin kieliä käytetään tar-
vittaessa.

ei pakkoa 
liittyä kirkkoon
Kovácsin mukaan seurakunnal-
la on toimintaan diakonianäkö-
kulma. Mukana maahanmuut-
tajien kotouttamisessa ollaan, jos 
avuksi asiassa suinkin voidaan 
olla. Osallistujia ei kuitenkaan 
velvoiteta mihinkään eikä kirkon 
jäseneksi tarvitse tulla. Maahan-
muuttajilla on Kovácsin mukaan 
omassa elämässä tapahtunut aika 
paljon, joten omaa hengellisyyt-
tä ei välttämättä ole ollut aikaa 
miettiä. Oulun seurakuntayhty-
män kansainvälisen työn diako-
ni Salla Tuominen kertoo, että 
uudessa elämäntilanteessa oma 
usko voi olla maahanmuuttajal-
le turvaa luova tekijä. Tervehen-
kinen keskustelu uskonnoista ja 
uskon merkityksistä nuorille on 

yksi leirien tavoite. Perinteinen 
luterilainen kristillisyys voi olla 
peili, johon peilata omaa hengel-
lisyyttä.

Mukavia 
tuttavuuksia
Leirille pyritään saamaan myös 
suomalaisia nuoria. Siirajärvel-
lä on mukana ollut partiolaisia. 
Yhtenä tavoitteena on, että tuki-
oppilaita saataisiin entistä enem-
män mukaan. Koulussa ei maa-
hanmuuttajien kanssa olla vält-
tämättä yhtä intensiivisesti teke-
misissä kuin leirillä. Kun kanssa-
käymistä syntyy, syntyy hiljalleen 
myös luontevaa kulttuurivaihtoa. 
Rokualle lähtivät tukioppilaat Os-
kari Ervasti Rajakylän koulusta, 
Elisa Heino Merikosken koulus-
ta, Julia Ojala Rajakylän koulus-
ta ja Kristiina Pirkola Merikos-
ken koulusta. Kaikki ovat muka-

na ensimmäistä kertaa. 
– Täällä on ollut kivaa. On 

päässyt puhumaan maahan-
muuttajien kanssa. Tavallises-
ti koulussa ei tule puhuttua hei-
dän kanssaan, sanoo Ojala. Eng-
lantia puhuessa omakin kielitaito 
on saanut harjoitusta. 

– Mukavaa porukkaa tuntu-
vat olevan, sanoo Ervasti. Koulul-
la suomalaiset ovat yleensä omis-
sa piireissään ja maahanmuutta-
jat omissaan, mutta nuoret toivo-
vat tämän jälkeen tilanteen muut-
tuvan.

Metsässä ja 
pulkkamäessä
Afganistanilainen Taher Sher-
zad olisi voinut jäädä Rokual-
le vaikka pidemmäksikin aikaa, 
vaikka kaksi päivää oli hänen 
mielestään ihan hyvä kesto ret-
kelle. Metsässä kävely, pulkalla 

laskeminen ja oikeastaan kaikki 
oli mukavaa.

Somalialainen Khaled War-
same ei nukkunut leirin aikana 
paljonkaan, vaan nautti ajasta ja 
piti hauskaa kaverien kanssa. Pi-
demmäksikin aikaa hän olisi voi-
nut jäädä. 

– Täällä oppii tuntemaan 
luokkakaverit, ja myös muilla 
luokilla opiskelevia nuoria, hän 
sanoo. Warsame on käynyt Raja-
kylän koulua neljä viikkoa. Suo-
messa hän on ollut pari kuu-
kautta. 

– Osaan suomea jo ja haluan 
myös oppia sitä, hän sanoo.

Koululaiset ovat leireillä viih-
tyneet. Moni kysyykin opetta-
ja Eija Laasonen-Tervaojan mu-
kaan jälkeenpäin palautteessaan, 
miksi perillä ei oltu kahta yötä.

Päivi MäKiNeN

Ku va t :  Pä i v i  Mä k in e n

Taloksi asettuminen aloitettiin petaamalla sängyt. Opettaja Eija Laasonen-Tervaoja antoi Dut Ylle liinavaatteet.

Leiriläiset koristelivat muistoksi kassin. Su Y piirsi omaansa kukan.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sanajumalanpalvelus su 
25.1. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Ari-Pek-
ka Metso, avustaa Jyrki Vaa-
ramo ja kanttoreina Henna-
Mari Sivula ja Raimo Paaso.
Sanajumalanpalvelus su 
25.1. klo 12 Intiön seurakun-
takodissa. Toimittaa Ari-Pek-
ka Metso ja kanttori Henna-
Mari Sivula.
Tuomasmessu su 25.1. klo 
18 Oulun tuomiokirkossa. 
Teemana on Jumala lohdut-
taa ahdistuksessa. Juonta-
ja Antti Keski-Saari, tekstin-
lukijoina Marja-Liisa Kuosa 
ja Martti Ollila, ovimiehi-
nä ja kolehdinkantajina An-
ne Tolpanniemi ja Otis Ten-
korang. Pentti Kortesluoma 
toimittaa messun, Vesa Ää-
relä saarnaa. Musiikista vas-
taavat Sanna Leppäniemi, 
Sarastus-kuoro Minna-Lee-
na Erkkilän johdolla ja Jark-
ko Heikkilä, kitara. Teejat-
kot Keskustan seurakunta-
talon alasalisssa. 

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 22.1. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Esa Nevala, kanttorina 
Juha Soranta. 
Messu su 25.1. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustavat Mikko 
Salmi, Hanna Liuska ja Atte 
Kääriäinen, kanttorina Juha 
Soranta. Kirkkokahvit. Mah-
dollisuus henkilökohtaiseen 
keskusteluun ja rukoukseen. 
Rippikoulusunnuntai.

Messu su 25.1. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustavat Juha Vä-
häkangas ja Katja Ylitalo, 
kanttorina Ilkka Järviö. Rip-
pikoulusunnuntai. Kirkko-
kahvit.
Messu su 25.1. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, saarnaa 
Anna-Leena Häkkinen, avus-
taa Atte Kääriäinen, kantto-
rina Ilkka Järviö. Rippikoulu-
sunnuntai. Kirkkokahvit.
Messu su 25.1. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Sanna Okkola, avusta-
vat Jaakko Tuisku, Esa Har-
ju, kanttorina Juha Soranta. 
Rippikoulusunnuntai. Kirk-
kokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
25.1. klo 12 Maikkulan kap-
pelissa. Toimittaa Erja Järvi, 
avustavat Esa Nevala ja Hen-
rik Ketola, kanttorina Riitta 
Piippo. Rippikoulusunnun-
tai. Kirkkokahvit.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 25.1. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 29.1. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Sanna Okkola, kanttori-
na Juha Soranta.  

Tuiran seurakunta
Messu su 25.1. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Pasi Ku-
rikka, avustaa Hannu Ojaleh-
to, kanttorina Heikki Jämsä.
Rippikoulusunnuntain mes-
su su 25.1. klo 10 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa. Toimittaa 
Päivi Jussila, avustavat Mar-
kus Mähönen ja Sanna Tervo, 
kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki. Kuivasjärvi 1- ja Koske-
la 2 -rippikouluryhmät osal-
listuvat messuun, laulamme 
Nuoren seurakunnan veisuja.

Rippikoulusunnuntain mes-
su su 25.1. klo 12 Pyhän Tuo-
maan kirkossa. Toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa An-
na-Leena Ylänne, kanttorina 
Tommi Hekkala. Pyhä Tuo-
mas 1- ja Tuira 2 -rippikoulu-
ryhmät osallistuvat messuun.
Rippikoulusunnuntain sana-
jumalanpalvelus su 25.1. klo 
12 Pateniemen kirkossa. Toi-
mittaa Riitta Louhelainen, 
avustaa Matti Ketola, kantto-
rina Lauri-Kalle Kallunki. Pa-
teniemi 2- ja Rajakylä 1 -rip-
pikouluryhmät osallistuvat 
jumalanpalvelukseen.
Iltamessu su 25.1. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Nan-
na Helaakoski, avustaa Juha 
Tahkokorpi, kanttorina Heik-
ki Jämsä. 
Viikkomessu ke 28.1. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki.

Oulujoen seurakunta
Messu su 25.1. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Radiointi Ra-
dio Dei. Toimittaa Paavo Moi-
lanen, saarnaa Niilo Peso-
nen, kanttorina Lauri Nurk-
kala, Oulun Seudun virsikuo-
ro. Herättäjän päivä Oulujo-
en Pappilassa, seurat ja kirk-
kokahvit. Virsikuoro esiintyy 
ja seuroissa mukana Väinö 
Rautio, Riitta Kentala ja Jou-
ni Riipinen. Päätössanat Paa-
vo Moilanen. 
Sanajumalanpalvelus su 
25.1. klo 12 Pikkaralan koulus-
sa. Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala.

YlIkIIMInkI
Perhekirkko su 25.1. klo 12 
Ylikiimingin seurakuntata-
lossa. Toimittaa Martti Pen-
nanen, kanttorina Leo Rah-
ko. Kirkkokahvit.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
25.1. klo 10. Toimittaa Matti 
Keskinen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell.

Haukipudas
Messu su 25.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Sami Puolitai-
val, saarna Jaakko Kaltakari, 
kanttorina Hannu Niemelä ja 
Henriikka Rantala.
Sanajumalanpalvelus su 
25.1. klo 16 Kellon seura-
kuntakodissa. Toimittaa Ma-
ria Vähäkangas, kanttorina 
Hannu Niemelä ja Henriikka 
Rantala.

Kempele
Messu su 25.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Juntunen, 
avustaa Leena Brockman, 
kanttorina Marjo Irjala. Py-
häkoulu saarnan aikana.
Gospelmessu to 29.1. klo 19 
kirkossa.

Kiiminki
Messu su 25.1. klo 10 kirkos-
sa. Lähtösaarna Markku Pa-
losaari. Diakonissa Ulla Junt-
tilan ja kappalainen Markku 
Palosaaren läksiäisjuhla seu-
rakuntakeskuksessa. Kulje-
tuspyynnöt p. 040 5844 406.

Messu su 25.1. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Miia Seppänen. 

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
25.1. klo 10 kirkossa.  Toimit-
taa Anna-Maari Ruotanen, 
kanttorina Mika Kotkaranta.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
25.1. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Jukka Kolmonen, kant-
torina Maili Muuttola-Junk-
konen.

Muhos
Messu su 25.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Heikki-
nen, saarnaa Juhani Seppä-
nen, kanttori Ossi Kajava. 
Kirkkokahvit.

Oulunsalo
Messu su 25.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Minna Salmi, 
kanttori Eeva-Maija Sorvari.

Pudasjärvi
Messu su 25.1. klo 10. seura-
kuntakodissa. Toimittaa Os-
kari Holmström , kanttorina  
Jukka Jaakkola. Rippikoulu-
sunnuntai.

Siikalatva
keSTIlä
Messu su 25.1. klo 10 Kesti-
län kirkossa. Toimittaa Min-
na Rahko, kanttorina Veijo 
Kinnunen. 

PIIPPolA
Messu su 25.1. klo 12 Piippo-
lan kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Un-
to Määttä.

PulkkIlA
Sanajumalanpalvelus su 
25.1. klo 10 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Markku Jaak-
koa, kanttorina Unto Määttä.

PYhänTä
Sanajumalanpalvelus su 
25.1. klo 12 Pyhännän kirkos-
sa. Toimittaa Minna Rahko, 
kanttorina Veijo Kinnunen. 

RAnTSIlA
Sanajumalanpalvelus su 
25.1. klo 19 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Markku Jaak-
kola, kanttorina Unto Määt-
tä. Huomioikaa muuttunut 
kelloaika.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
25.1. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Leila Iko-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.
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22.–29.1.2009

Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39
Kastellin kirkko 
Töllintie 38
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9
Pyhän Andreaan kirkko 
Sulkakuja 8
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6
Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan 
kirkko 
Mielikintie 3
Pyhän Luukkaan 
kappeli 
Yliopistokatu 7
Pateniemen kirkko 
Taskisentie 3
Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69
Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

kirkot Toimipaikat
Heikkilänkankaan 
seurakuntakoti
Kyytipojantie 2
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren  
kaupunkileirikeskus
Hietasaarentie 19
Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89
Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1
Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2
Sarasuon päiväkoti 
Sarasuontie 5
Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17
Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86
Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus
Hiihtomajantie 2
Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2
Niittyaron  
seurakuntakoti
Purjehtijantie 4
Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2
Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1
Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19
Vanha pappila 
Isokatu 17
Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5
Siipi – lähetyksen puoti ja paja
Nokelantie 48
oulujoen pappila
Pappilantie 72
Vanha pappila
Ylikiiminki, Pappilantie 2
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Maailmankansalainen 
siunataan matkaan

enot oulussa 

Pudasjärveltä kotoisin oleva so-
siaaliantropologi Emma Holm-
ström lähtee lähetystyöhön 
Kambodzhaan. 

Vaikka Holmström sanookin ole-
vansa pudasjärveläinen, on hän todel-
linen maailmankansalainen: Hän on 
syntynyt Ruotsissa, ollut vanhempi-
ensa mukana Papua-Uudessa-Guine-
assa heidän ollessaan lähetystyössä, 
käynyt lukion australialaisessa sisä-
oppilaitoksessa ja suorittanut yliopis-
to-opinnot Englannissa. Lisäksi hän 
on työskennellyt Keniassa. 

Kambodzhaan Holmströmin vie sekä 
hänen maan historiasta tekemänsä opin-
näytetyö että aiempi viisiviikkoinen vie-
railunsa maassa. Hänen tuleva työkent-
tänsä sijaitsee maan köyhimpiin kuu-
luvalla alueella Ratanakirissa. Työhön 
kuuluu vähemmistökansojen kulttuu-
riperinnön suojelua ja dokumentointia. 
Sitä ennen hän viettää vuoden khmerin 
kieltä ja kulttuuria opiskellen maan pää-
kaupungissa Phnom Penhissä.

Yleensä lähetystyöntekijä siuna-
taan matkaan jokaisessa lähettäväs-
sä seurakunnassa erikseen. Siunaa-
minen tapahtuu jumalanpalveluksen 

yhteydessä. Niinpä Holmströmkin on 
jo siunattu matkaan Pudasjärvellä ja 
Raahessa, sekä viime kesänä Oulun 
lähetysjuhlilla. Lisäksi hänet siuna-
taan matkaan Tuiran ja Oulujoen seu-
rakuntien sekä Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan yhteisessä matkaansiu-
naamistilaisuudessa. 

Ulkomailla lukuisia kertoja oles-
kellut Holmström arvioi, että mat-
kaansiunaamisen jälkeen on aivan 
erilaista lähteä työhön ulkomaille 
kuin ilman siunaamista. Hänestä on 
tärkeää tietää, että on ihmisiä rukoile-
massa hänen puolestaan ja kantamas-
sa hänen työtään eteenpäin.

 – Kaikki matkaansiunaamiset ovat 
tähän mennessä olleet minulle hirve-
än tärkeitä. Ja on hienoa, kotimaassa-
kin lähetystyötään on tekemässä niin 
mahtava ihmisjoukko, hän arvioi.

Satu laPiNlaMPi

Matkaansiunaaminen sunnuntaina 
25.1. kello 10 Tuiran kirkossa. Holm-
ström on lupautunut kertomaan kuu-
lumisiaan Kambodzhasta Rauhan Ter-
vehdyksen kolumnistina.

P i r r e  S aa r i oHartauselämä
Tuomasrukoushetki ke 4.2. 
klo 17 Öbergin talossa. Sii-
tä voi jatkaa tulevan messun 
suunnitteluun klo 18. Seuraa-
va messu on 22.2., vastuu-
henkilö Virpi Sillanpää-Posio. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sana elää pe 23.1. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 24.1. klo 10, 
Vanha pappila. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 24.1. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
opettajien raamattupiiri ti 
27.1. klo 18, Sipiläsali. 
keskiviikkoseurat ke 28.1. 
klo 18, Vanha Pappila. Tapa-
ni Ruotsalainen.
Miesten piiri ke 28.1. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
ompeluseurat to 29.1. klo 
14, Intiön seurakuntakoti. 
Raamattupiirit: 
To 22.1. ja 29.1. klo 14, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Apostolien teot. Anna-Mari 
Heikkinen.
To 22.1. klo 16, Intiön seura-
kuntakoti. Jyrki Vaaramo.
hartaudet: 
To 22.1. klo 14, Sara Wacklin 
-koti. Ari-Pekka Metso.
To 22.1. klo 18.30, Kuntotalo. 
Ari-Pekka Metso.
To 29.1. klo 18.30, Kuntotalo. 
Hanna-Maija Karjalainen-Ol-
lanketo.

Karjasillan seurakunta
Yhdessä Jumalan edessä -il-
ta to 22.1. klo 18–20, Kauko-
vainion kappeli. Ylistys- ja 
muita yhteislauluja, rukous-
ta, sanaa ja todistuspuheen-
vuoroja. Teetarjoilu. Lasten-
hoito järjestetty. 
Beta-kurssi ma 26.1. ja 2.2. 
klo 18, Karjasillan kirkko. Ks. 
erillinen ilmoitus.
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokat: 
Pe 23.1. klo 17.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Pe 23.1. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
Raamattupiirit: 
Ke 28.1. klo 18, Kaukovaini-
on kappeli. Arabiankielinen.
Ke 28.1. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Miehille.
To 22.1. ja 29.1. klo 18, Maik-
kulan kappeli. 
Ma 26.1. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Liisa Karkulehto.
Ke 28.1. klo 11–12, Kastellin 
kirkko. Jobin kirja. 
To 29.1. klo 18, Kastellin kir-
kon pappilan kamari. 

Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat: 
Pe 23.1. klo 18, Kastellin kirk-
ko. 
Pe 23.1. klo 18.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Pe 23.1. klo 19, Maikkulan 
kappeli. 
To 29.1. klo 18, Karjasillan 
kirkko. 
To 29.1. klo 18, Kaukovaini-
on kappeli. 

Tuiran seurakunta
Miestenpiiri ti 27.1. klo 18, 
Tuiran kirkko. Pekka Mart-
tala alustaa aiheesta Ruok-
kikaa nälkäisiä.
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
22.1. ja 29.1. klo 15, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Apostolien 
tekoja ja lähettien kirjeitä, 
mukana Pasi Kurikka.
keskustelu-ja raamattupiiri 
to 22.1. klo 18, Tuiran kirkko. 
Vetäjänä Riitta Louhelainen.
Raamattupiirit: 
To 22.1. ja 29.1. klo 12.30, Tui-
ran kirkko. 
Ti 27.1. klo 18, Niittyaron seu-
rakuntakoti. 
Rauhanyhdistyksen seurat: 
To 29.1. klo 18.30, Tuiran 
kirkko. 
To 29.1. klo 19, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat: 
Pe 23.1. klo 18.30, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Pe 23.1. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Sanan äärellä to 22.1. ja 29.1. 
klo 18.30, Huonesuon seura-
kuntakoti. Luemme ja jaam-
me hengellisesti rakenta-
via tekstejä. Merja Anundi, 
Marja-Liisa Lehtonen ja An-
ne Siermala. 
Akkuna-iltapäivä su 25.1. 
klo 16, Hintan seurakunta-
talo. Jeesus herättää uskon. 
Raamattuopetus Pekka Joki-
ranta. Tilaisuuden aikana py-
häkoulu. Järj. myös Kansan-
lähetys, Kylväjä ja SLEY. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 27.1. klo 19, Myllyo-
jan seurakuntatalo. Petri Sa-
tomaa ja Matti Pennanen.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
kynttiläkonsertti su 25.1. klo 
15–17, Keskustan seurakunta-
talon juhlasali. Ks. yhteisvas-
tuuilmoitus.
lähetyslaulutilaisuus su 1.2. 
klo 15, Oulun tuomiokirkko. 

Yhteislaulutilaisuus, Oulujo-
en, Maikkulan ja Kaakkurin 
lapsikuorot, Puhallinorkes-
teri Viventi johtaa Esa Lap-
pi, juontaa Sanna Leppänie-
mi ja Maija Tynkkynen.

Karjasillan seurakunta
kirjavirtaa Pappilassa jän-
nityksessä ke 21.1. klo 18, 
Kastellin kirkko. Kirjat Ari 
Paulowin Kuolonkeinu ja Ian 
Rankinin Sininen ja Musta.
Runokvarkki la 24.1. klo 13, 
Siipi. Se on ”ylös, alas, outo, 
totuus, kauneus ja totuus”. 
Se on kvarkki. Mikä sitten on 
runokvarkki? Ihmettelemäs-
sä pastori Juha Vähäkangas.
”Taistelevat fänrikit”. Ru-
neberg, Suomen sota 1808–
1809 ja uudet suomennok-
set Vänrikki Stoolin tari-
noista to 5.2. klo 18, Kastel-
lin kirkko. Paikka muuttu-
nut. Perinteinen Runeberg-
matinea. Ohjelma 2 €.

Diakonia
Diakonian vapaaehtoisten 
virkistys- ja koulutuspäivä 
la 24.1. klo 14–16, Keskustan 
seurakuntatalo. Mukana Ta-
rinateatteri Routaraja, esi-
tyksessä keskitytään vapaa-
ehtoistyöstä nouseviin  tee-
moihin. Ilm. tarjoilun vuok-
si viim. 16.1. p. (08) 3161 340.

Karjasillan seurakunta
Juttutupa ma 26.1. klo 13–
14.30, Kastellin kirkko. 
Diakoniapiirit: 
Ma 26.1. klo 12, Kaukovaini-
on kappeli. 
Ke 28.1. klo 15, Maikkulan 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
Diakoniapiiri ma 26.1. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Juttutuvat: 
Ma 26.1. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Ma 26.1. klo 11, Koskelan 
seurakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
Madekosken diakoniapiiri 
to 29.1. klo 12, Jukka ja Ai-
la Juutisella, Juutisentie 17. 

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
kehITYSVAMMAISeT
nuortenilta pe 23.1. klo 18–
20, Öbergin talo. 
keskustelukerho ti 27.1. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kehitysvammai-
sille aikuisille.

Perhepiiri to 29.1. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Kehitysvammaisten lähei-
sille.

kuuloVAMMAISeT
Ystäväilta to 22.1. klo 16, 
Palvelukeskus Runola. 
Raamattupiiri ma 26.1. klo 
13, Palvelukeskus Runola. 
kuurojen eläkeläisten päi-
väpiiri ke 28.1. klo 12, Öber-
gin talo, alakerta. 

näköVAMMAISeT
näkövammaisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri to 29.1. 
klo 13–14.30. 

PäIhDeTYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 23.1. klo 13, Diakoniakes-
kus, alakerta. 
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 26.1. klo 14.30, Diakonia-
keskus, alakerta.

 

Lähetys
lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Leivonnaisia, käsitöi-
tä, arpoja ja muuta mukavaa. 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14, la 
klo 12–15. Astioita, liinavaat-
teita, koruja, kirjoja sekä pa-
jan tuotteita, kahvia.
lähetystovi pe 23.1. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja paja. 
Toimintaa, Tarja Oja-Viirret.
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22.–29.1.2009enot oulussa 

Perinteisen kynttiläkonsertin solistina esiintyy tä-
nä vuonna sopraano Aila Knihtilä. Viulua soittaa 
Sinikka Ala-Leppilampi, pianoa Maija Tynkkynen.

– Konsertin ohjelmaa voi luonnehtia kevyeksi 
klassiseksi, arvioi Tynkkynen. Händelin ja Hayd-
nin juhlavuosien kunniaksi konsertissa kuullaan 
erityisesti heidän teoksiaan.

Aila Knihtilä opettaa musiikkia Kastellin kou-
lussa. Hän on pitänyt omia konsertteja sekä laula-
nut orkesterin ja oopperan solistina. Sinikka Ala-
Leppilampi on Oulunsalon taidekoulun viulun-
soiton opettaja ja johtaa perustamaansa kamari-
orkesteria sekä Oulunsalo Ensemble soitinyhtyet-
tä. Lukuisia konsertteja pitänyt Maija Tynkkynen 
on Oulun tuomiokirkkoseurakunnan pitkäaikai-
nen urkuri.

Konserttiliput maksavat kymmenen euroa. Lip-
pujen hintaan sisältyvän kahvitarjoilun valmistaa 
Oulun Zontakerho I. Konsertin tuotto lahjoitetaan 
Yhteisvastuukeräykselle.

Satu laPiNlaMPi

Kynttiläkonsertti sunnuntaina 25.1. kello 15 Keskus-
tan seurakuntatalon juhlasalissa. Liput 10 euroa.

Aila Knihtilä 
kynttiläkonsertin 
laulusolistina

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 22.1.ja 29.1.  
klo 14, Vanha pappila. 22.1. 
raamattutunti Väinö Simojo-
ki, 29.1.  Pertti Heikinheimo.

Karjasillan seurakunta
kaukovainion lähetyspiiri 
ti 27.1. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
Matkaansiunaaminen su 
25.1. klo 10, Tuiran kirkko. 
Ks. sivu 13 juttu.
Vieraita kansanlähetykses-
tä ma 26.1. Pekka Jokiranta. 
Klo 12 miniseurat Siivessä. 
klo 16.30 Tuiran lähetyspiiri 
Tuiran kirkolla.
lähetyspiiri ma 26.1. klo 
16.30, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiirit: 
Ma 26.1. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ma 26.1. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
helmipaja ti 27.1., 3.2. ja 
10.2. klo 18–19.30, Intiön 
seurakuntakoti. Askarrel-
laan, lauletaan ja hiljenny-
tään, pieni tarjoilu. Ei en-
nakkoilm. Paja on maksuton.
Perhekerhot: 
To 22.1 ja 29.1. klo 10, Intiön 
seurakuntakoti.
Ke 28.1. klo 10, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Pyhäkoulut: 
Su 25.1. klo 12–13, Makasii-
ninkatu .
Su 25.1. klo 16.30, Kouluka-
tu 10. 

Karjasillan seurakunta
helmi-muskarit: 
Ma 19.1. klo 10–10.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. Alle 1-vuo-
tiaat. Lukukausimaksu 50 €. 
Ohjaajana Jenni Koskenkor-
va p. 044 345 8939.
Ma 19.1. klo 10.35–11.05, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
1–2-vuotiaat. Lukukausimak-
su on 50 €. Ohjaaja Jenni Kos-
kenkorva, p. 044 345 8939.
Ke 21.1. klo 17.30, Kastel-
lin kirkon pappilan kamari. 
2–3-vuotiaille. Lukukausimak-
su on 50 €. Tied. Maria Por-
taankorva p. 040 738 4355.
Pyhäkoulut: 
To 22.1. ja 29.1. klo 14.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
7–9-vuotiaille.
Su 25.1. klo 10, Kastellin kirk-
ko. Messun aikana.
Su 25.1. klo 10, Karjasillan 
kirkko. Messun aikana.
Su 25.1. klo 12, Pyhän Andre-
aan kirkko. Messun aikana
Su 25.1. klo 12, Kaukovaini-
on kappeli. Messun aikana.
Su 25.1. klo 12, Maikkulan 
kappeli. Messun aikana.

Perhekerhot: 
Ma 26.1. klo 10, Sarasuontien 
päiväkoti. Ti 27.1. klo 9.30–
11, Pyhän Andreaan kirkko. 
Ke 28.1. klo 9.30, Kastellin 
kirkko.

Ke 28.1. klo 9.30, Karjasillan 
kirkko. 
Ke 28.1. klo 9.30, Kaukovaini-
on kappeli. 
Ke 28.1. klo 9.30, Maikkulan 
kappeli. 
Ke 28.1. klo 10–11.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Päiväkerhot: 
To 22.1. ja ma 26.1. tai pe 
23.1. ja ti 27.1. klo 12–14, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
4–5-vuotiaille. Lisätiedot 
044 3161 567.
To 29.1. ja ma 26.1. klo 12.30–
15, Kastellin kirkko. 2003–
2004 syntyneille lapsille, p. 
044 3161 425.
Pe 23.1. ja ti 27.1. klo 9–11, 
Karjasillan kirkko. 2003–
2004 syntyneille lapsille, p.   
044 3161 426.
Pe 23.1. ja ti 27.1. klo 9–11, 
Maikkulan kappeli. 2003–
2004 syntyneille lapsille. Li-
sät. 044 3161 572.
Ti 27.1. klo 9–11, Sarasuon 
päiväkoti. 2003–2004 synty-
neille lapsille. Lisätietoja p. 
050 4334 099.
3-vuotiaiden kerhot: 
Pe 16.1. tai ma 19.1. 9–10.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. Li-
sätietoja 044 3161 567.
Ma 26.1. klo 9.30–11, Kastel-
lin kirkko. 044 3161 425.

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulut: 
Su 25.1. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Messun aikana.
Su 25.1. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 25.1. klo 12, Niittyaron 
seurakuntakoti.
Su 25.1. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Kansain-
välinen, suomen kielellä.
Perhekerhot: 
To 22.1. klo 9.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
To 22.1. ja 29.1. klo 13, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Interna-
tional Family Club.
Ti 27.1. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 28.1. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti. 
Ke 28.1. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Ke 28.1. klo 9.30, Patenie-
men kirkko. 
Ke 28.1. klo 9.30, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ke 28.1. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
To 29.1. klo 9.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu: 
Su 25.1. klo 12, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Su 25.1. klo 16, Hintan seu-
rakuntatalo. Järj. myös Kan-
sanlähetys, Kylväjä ja SLEY. 
Perhekerhot: 
Ke 28.1. klo 9.30, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ke 28.1. klo 9.30, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Ke 28.1. klo 9.30, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Ke 28.1. klo 9.30, Saarelan 
seurakuntakoti. 
Ke 28.1. klo 9.30, Hönttämä-
en seurakuntakoti. 
Ke 28.1. klo 9.30, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ke 28.1. klo 9.30, Heikkilän-
kankaan seurakuntakoti. 

Varhaisnuoret
Lisätietoja varhaisnuorten 
kerhoista osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri. 

Karjasillan seurakunta
helmi-päivä 5.–6.-luokkalai-
sille la 24.1. klo 12–14, Kas-
tellin kirkon pappila. Tyttö-
jen omassa päivässä suunni-
tellaan tulevaa, kokkaillaan 
ja tehdään jotain mukavaa 
itselle. Ilm. Katja Ylitalolle 
viim. 16.1. p. 040 831 5932 
esim. tekstarilla.
Viiden vartin kerho Sävel 
ja Sivellin pe ja ti klo 14.30–
15.45, Kastellin kirkko, pap-
pilan kamari. Eskareista kol-
masluokkalaisille. 
Sählykerho 1.–3.-luokka-
laisille ma 26.1. klo 16.30–
17.30, Sarasuon koulu. Seu-
rakunnalla on mailoja, pallo-
ja ja maalivahdin varusteet. 
Voit ottaa myös oman mai-
lan mukaan.
ole luova -kerho 3.–6.-luok-
kalaisille ti 27.1. klo 16–17, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
liikuntakerho 1.–4.-luokka-
laisille ti 27.1. klo 17–18.15, 
Lämsänjärven koulu. 
kokkikerho 3.–6.-luokkalai-

sille ke 28.1. klo 17.30–19, Py-
hän Andreaan kirkko.
Sählykerho 4.–6.-luokkalai-
sille ke 28.1. klo 19–20, Sa-
rasuon koulu. Seurakunnalla 
on mailoja, palloja ja maali-
vahdin varusteet. Voit ottaa 
myös oman mailan mukaan.
Puuhakerho 1.–6.-luokka-
laisille ti 27.1. klo 17, Kauko-
vainion kappeli. 
kokki- ja puuhakerho ma 
26.1. klo 17–18.15, Kastellin 
kirkon kellari.

Tuiran seurakunta
Tyttö- ja poikakerho 1.–3. 
-luokkalaisille ti 20.1. klo 18, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Puuhakerho 4.–6.-luokka-
laisille tytöille to 22.1. klo 
18, Pateniemen kirkko. 
Tyttökerho 1.–3.-luokkalai-
sille ma 26.1. klo 18, Kuivas-
järven seurakuntakoti. 
Askartelukerho 4.–6.-luok-
kalaisille tytöille ti 27.1. klo 
17.30, Kuivasjärven seura-
kuntakoti. 
Tyttö- ja poikakerho 1.–3. 
-luokkalaisille ti 27.1. klo 18, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Tyttökerho 1.–3.-luokkalai-
sille ti 27.1. klo 18–19, Pate-
niemen kirkko. 

kynttiläkonsertti 
Sunnuntaina 25.1. klo 15–17
Keskustan seurakuntatalon juhlasalissa 

Aila Knihtilä, laulu, Sinikka Ala-Leppilampi, viulu, ja Mai-
ja Tynkkynen, piano. Liput 10. Kahvitarjoilu.

Yhteisvastuukeräyksen infoillat 
Keskiviikkona 28.1. klo 17.30 Myllyojan seurakuntatalossa
Torstaina 29.1. klo 17.30 Kastellin kirkossa 

Tietoa vuoden 2009 keräyskohteista. Diakoniatyöntekijä 
Heidi Karvosen terveiset ulkomaisesta kohteesta Bangla-
deshista sekä tietoa kotimaisesta keräyskohteesta.

hiihtolomaleirit 2009 

Mikä mäki? leiri 1.–3.-luokkalaisille 
2.–4.3. Rokuan leirikeskuksessa. Lei-
rillä ulkoillaan paljon. Luvassa myös 
askartelua, pelailua, leikkiä ja hiljen-
tymistä. Hinta 30 € sis. matkat, ma-
joituksen, ruoat, ohjelman sekä tapa-

turmavakuutuksen Oulun ev.-lut. seurakuntien jäsenille. 
Lisätietoja Atte Kääriäinen p. 040 506 0315 ja Kaija Sini-
luoto p. 050 524 9779, etunimi.sukunimi@evl.fi.
 
nuortenleiri 2.–5.3. Rokuan leirikeskuksessa. 
Rokua uusipuoli kutsuu ottamaan kantaa ja kehittele-
mään uutta juttua. Hinta 40 € sis. ruuat, majoituksen, 
matkat, laatu ohjelman ja vakuutuksen Oulun ev.-lut. 
seurakuntien jäsenille.

lasketteluleiri 4.–6.-luokkalaisille 3.–5.3. Juuman leiri-
keskuksessa. Hinta 30 € sis. matkat, majoituksen, ruuat, 
ohjelman, kuljetuksen ja vakuutuksen Oulun ev.-lut. seu-
rakuntien jäsenille. Rinneliput ja mahdolliset laitevuok-
rat jokainen leiriläinen maksaa itse. Lisätietoja Henrik 
Ketola 040 730 4118.

leiri 1.–3.-luokkalaisille 4.–6.3. Rokuan leirikeskukses-
sa. Hinta 30 € sis. matkat, majoituksen, ruuat, ohjelman 
ja vakuutuksen Oulun ev.-lut.seurakuntien jäsenille. Li-
sätietoja Sari Meriläinen 040 558 3294.

Ilmoittautumiset viimeistään 12.2. www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo tai puhelimella Yhteisten seurakuntapalvelui-
den toimistoon p. 08 3161 340 ma-pe klo 9–16.

Abikirkko

perjantaina 23.1. klo 9.45
Oulun tuomiokirkossa

Hyvä oululainen abi, haluamme seurakuntana olla 
tukenasi tässä tärkeässä elämänvaiheessasi. Kutsum-
me Sinut Oulun tuomiokirkkoon siunattavaksi. Tä-
män jälkeen tarjoamme Sinulle abikirkkokahvit. 

Pastorit Hanna-Maija Karjalainen-Ollanketo ja 
Sanna Okkola.

 
eroryhmä

Kevään eroryhmä kokoontuu 11.2. alkaen Perheneu-
vontapalvelussa. Kokoontumiset keskiviikkoisin kello 
16–17.30. 
Eroryhmässä käsitellään keskeisiä eroon liittyviä tee-
moja sekä etsitään voimavaroja arkeen. Ryhmään ote-
taan 8 henkilöä. 
Ilmoittautumiset 26.1.–4.2. Perheneuvontapalveluun 
p. (08) 561 8700. 

Hanna K a r k ko n e n
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Puuhakerho 4.–6.-luokka-
laisille tytöille to 29.1. klo 
18, Pateniemen kirkko.  

Nuoret
karjasillan seurakunnan ja 
tuomiokirkkoseurakunnan 
isoskoulutus ke 28.1. klo 
17.30, Kaukovainion kappeli.

Karjasillan seurakunta
nuortenilta ke 28.1. klo 19–
20.30, Kaukovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Isoskoulutus (8.) ke 28.1. klo 
17, Koskelan seurakuntakoti. 
Aiheena 21.1. tai 28.1. on lei-
riläisen kohtaaminen. 

Nuoret aikuiset 
Sarastus-kuoro to 22.1. ja 
29.1. klo 18, Öbergin talo. 
Miesääniä tarvitaan. Minna-
Leena Erkkilä, 050 320 1528.
Abikirkko pe 23.1. klo 9.45, 
Oulun tuomiokirkko. Ks. eril-
linen ilmoitus.
opiskelijoiden yhteinen 
raamattupiiri ti 27.1. klo 18, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Filosofinen keskustelupiiri 
to 29.1. klo 16.15, Oulun yli-
opisto, luentosali KTK 219. 
Englanninkielinen, mukana 
lehtori, KT Markku Salakka, 
kansainvälisen työn pasto-
ri Árpád Kovács ja yliopisto-
pastori, TT Ari Savuoja. Järj.  
myös Oulun yliopisto.

oPISkelIJAJäRJeSTöT
uusheräyksen ilta to 22.1. 
klo 19, Koulukatu 41. Niilo 
Karjalainen: Johannes Kas-
taja.
evankelinen nuorten ai-
kuisten ilta pe 23.1. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Jumalan kuvaksi luotu, Sirpa 
Honkanen. Lastenhoito.
oPkon opiskelijailta la 24.1. 
klo 19, Öbergin talo. Jyrää-
kö evoluutio koululaiset? Ei-
ne Rautiainen.
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma 26.1. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Pekka Jokiranta: Kakista 
ulos – Opi puhumaan evan-
keliumia.
evankelisten opiskelijoiden 
opiskelijailta ke 28.1. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Kun päättyy sinkkuelä-
mä, Maria ja Matti Åvist.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Toiminta-ja keskusteluker-
ho to 22.1. klo 10.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 22.1. ja 
29.1. klo 12, Kajaanintie 1. 
Seurakuntakerho to 22.1. klo 
14, Keskustan palvelutalo. 
Senioripäivä heinäpäässä 
ma 26.1. klo 11, Heinätorin 
seurakuntatalo. klo 11–12 ve-
renpaineen mittaus, klo 12 
ruokailu 4 € ja Hopealanka 
kerho klo 12.30–13.30.
Tarinatupa ke 28.1. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Toiminta-ja keskusteluker-
ho to 29.1. klo 10.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. 

Karjasillan seurakunta
Ystävänkamari ti 27.1. klo 
12, Kaukovainion kappeli.
eläkeläisten kerhot: 
To 22.1. ja 29.1. klo 13, Kas-
tellin kirkko. 
To 29.1. klo 13.30, Karjasillan 
kirkko.  
To 29.1. klo 12–14, Pyhän An-
dreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Seniorien laulupiiri to 22.1. 
ja 29.1. klo 13, Tuiran kirkko. 
Mukana Ulla Metsänheimo 
ja Paula Kyllönen. 22.1. Tui-
ran seurakuntakerho osallis-
tuu laulupiiriin.
Seurakuntakerho to 22.1. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Senioreiden kerho pe 23.1. 
klo 10, Rajakylän seurakun-
takoti. 
eläkeläisten kerhot: 
To 29.1. klo 13, Koskelan Pal-
velukeskus. 
To 22.1. klo 13, Tuiran kirkko. 
Uusi kerhopäivä. 
To 22.1. klo 14, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
 
Oulujoen seurakunta
Porinapiiri ma 26.1. klo 11, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
26.1. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Seurakuntakerhot: 
To 22.1. klo 14, Hoikantien 
palvelutalo. 
Ma 26.1. klo 12, Hintan seu-
rakuntatalo. 
To 29.1. klo 14, Metsolan Ho-
vi.
To 22.1. ja 29.1. klo 10, Huo-
nesuon seurakuntakoti. 
To 22.1. klo 12, Ollilassa, 
Laukkalantie 6. 
To 22.1. ja 29.1. klo 13, Myl-
lyojan seurakuntatalo. 
Ma 26.1. klo 13, Saarelakoti, 
Takalahdentie 11. 

YlIkIIMInGIn Alue
Seurakuntakerho ti 27.1. klo 
11, Ylikiimingin seurakunta-
talo. 

Leirit ja retket

Karjasillan seurakunta
Mielenterveyskuntoutujien 
leiri 23.–25.2. Rokuan leiri-
keskus. Ilmoittautuminen 
Mielenvireyteen Aija Syvä-
kankaalle viim. 6.2. p. 041 
4548 261 tai 041 5485 177. 
Hinta 45 €. Teemana musiik-
ki. Lisät. Saila Luukkonen p. 
040 5747 092 ja Eeva-Marja 
Laitinen 040 5157 267.

Kuorot ja kerhot
Lisätietoja kuoroista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
katedraalikuoro to klo 18.30, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Tuomiokirkkokuoro to klo 
17, Keskustan seurakunta-
talo. 

karjasillan seurakunta
Tuolijumppaa ma 26.1. klo 
12.30–13.30, Maikkulan mo-
nitoimitalo. Kaikille avoin ti-
laisuus, mukana Maikkulan 

eläkeläisten kerho.
karjasillan kirkkokuoro ke 
klo 18, Karjasillan kirkko.
Koelauluun ilm. Juha Soran-
ta 050 406 7286.
lapsikuoro ma klo 17, Kau-
kovainion kappeli. Henriik-
ka Rantala, p. 044 566 6454.
Cantio laudis -kuoro ma  
klo 18.30, Karjasillan kirkko. 
Koelauluun ilm. Juha Soran-
ta 050 406 7286.
kastellin kirkkokuoro ma 
klo 18.30, Kastellin kirkko. 
Myös uudet laulajat.
oulun seudun virsikuoro 
ma 19.1. klo 18.30, Kauko-
vainion kappeli. 
Mieskuoro TervasCanto ti 
klo 17, Kaukovainion kappe-
li. Myös uudet laulajat.
Mieskuoro Weljet ti klo 
18.30, Kastellin kirkko.
Pyhän Andreaan lapsikuoro 
to klo 16, Pyhän Andreaan 
kirkko. 1.–6.-luokkalaisille. 
Maikkulan lapsikuoro ke 
klo 17, Maikkulan kappeli. 
7–12-vuotiaille. 
lasten laulu- ja leikkiryhmä 
to klo 13, Maikkulan kappeli. 
3–6-vuotiaille leikki- ja lau-
luhetkiä. 

oulujoen seurakunta
Aikuisten kuntopiiri to 
22.1. ja 29.1. klo 18, Hintan 
seurakuntatalo. 
Puuhakerho ti 27.1. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Tehdään käsitöitä ja askar-
rellaan diakonian hyväksi.
Fransupiiri ti 27.1. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
oulujoen kirkkokuoro ke  
klo 18, Myllyojan seurakun-
tatalo. Myös uudet laulajat. 
Tied. Sanna Leppäniemi p. 
040 7400 511.
Pienten lasten kuoro ma  
klo 16, Myllyojan seurakun-
tatalo. Tied. Anna Haanpää-
Vesenterä 040 583 2368.

YlIkIIMInGIn Alue
kirkkokuoro ke klo 18.30, 
Ylikiimingin seurakuntatalo.
lapsikuoro ke klo 17, Ylikii-
mingin seurakuntatalo.
laulukerho ke klo 10, Ylikii-
mingin seurakuntatalo. Kai-
kille laulusta ja musiikista 
kiinnostuneille.

Muut menot
Yhteisvastuukeräyksen in-
foilta ke 28.1. klo 17.30, Myl-
lyojan seurakuntatalo ja to 
29.1. klo 17.30, Kastellin kirk-
ko. Ks. yhteisvastuuilmoitus.
Sinkkuilta pe 30.1. klo 
18.30–20.30, Keskustan seu-
rakuntatalo. Aikuisten yksin-
eläjien kohtaamispaikka.
Yhteisvastuutapahtuma la 
7.2. Keskustan seurakuntata-
lo. Ruokailu ja kahvit klo 12–
13.30. Myynnissä yv-tuotteita 
ja arpoja. Hartaus klo 12, mu-
siikkia klo 13 ja 14, yhteislau-
lutilaisuus klo 14–15. Mukana 
laulu- ja musiikkiryhmiä. 

Kansainvälisyys
Lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.

Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 25.1. klo 17, Kau-

kovainion kappeli.
Arabiankielinen raamattu-
piiri ke 28.1. klo 18–21, Kau-
kovainion kappeli. 
International Family Club - 
kansainvälinen perhekerho 
to 22.1. klo 13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. You are wel-
come to come along to any 
of our Thursday sessions.

Kastetut
Tuomiokirkko: Siiri Sofia 
Harju, Rilla Kaarina Ruotsa-
lainen.
Tuira: Pinja Ilona Jänkälä, 
Alexander Dean Kauppinen, 
Helka Josefiina Kilpivaa-
ra, Eemi Leo Antero Lauk-
ka, Jesse Mikael Lehto, Vee-
ti Tapani Lehtonen, Anni Aili 
Adele Muotka, Eva Lilja Mä-
kelä, Tuukka Kari Iivari Pieti-
lä, Anna Isabella Remes, Nii-
la Iivari Rentola, Miili Kirsik-
ka Satomaa, Ilona Olivia Ti-
ri, Paavo Pyry Matias Vasela.  
karjasilta: Veikko Kale-
vi Huhta, Milja Maria Hän-
ninen, Nooa Väinö Villen-
poika Karjalainen, Miia Ma-
ria Kokko, Ella Johanna Lyy-
tikäinen, Lauri Oskari Pus-
ka, Leevi Väinö Ensio Pynni-

nen, Lenni Veikko Joel Pyn-
ninen, Leevi Valentin Risto, 
Venla Lumi Aurora Sauvola, 
Aatu Aaprami Soranta, Ot-
so Valtteri Tolonen, Julianna 
Armiida Tuomivaara, Iina Ee-
rika Varila.
oulujoki: Wilma Amanda 
Olivia Anthoni, Iikka Mikko 
Matias Haataja, Alarik Ant-
ti Aukusti Hyry, Otto-Petteri 
Lakkala, Lotta Eerika Laurila, 
Jimi Patrik Juhani Seppänen. 

Vihityt
karjasilta: Pasi Heinonen ja 
Virpi Marika Kärki, Jarkko 
Olavi Rusko ja Satu Marjaa-
na Kämäräinen.
Tuira: Mika Kristian Oilinki ja 
Tiina Marjatta Paksuniemi, 
Simo Juhani Pekkala ja Lei-
la Marja-Liisa Makkonen, Te-
ro Rikhard Kouva ja Sari Kris-
tiina Karihtala, Risto Erkki Il-
mari Kovalainen ja Raili An-
nikki Kursula.
oulujoki: Jarmo Tapani Moi-

 Diakonialeirit
Rokualla
6.–8.3. Kehitysvammaisten leiri
9.–12.3. Työttömien leiri (etusija karjasiltalaisilla)
16.–19.3. Eläkeläisten leiri (etusija tuomiokirkkoseurakuntalaisilla ja oulujokisilla)
23.–26.3. Eläkeläisten leiri (etusija tuiralaisilla)
27.–29.3. Näkövammaisten leiri, ilmoittautuminen 11.3. mennessä p. (08) 3161 321
27.–30.4. Eläkeläisten leiri (etusija karjasiltalaisilla), 
11.–14.5. Veteraanileiri
15.–17.5. Omaishoitajien leiri
27.–29.5. Kuurojen ja kuulovammaisten eläkeläisten leiri, ilmoittautuminen 8.5. men-
nessä p. 040 591 2657

Juumassa
30.3.–3.4. A-leiri, ilmoittautuminen kaksi viikkoa ennen leirin alkua p. 040 756 4022

Hietasaaressa
Näkövammaisten leiripäivä, ilmoittautuminen 18.5. mennessä p. (08) 3161 321

Yleensä ilmoittautuminen Yhteisten seurakuntapalvelujen toimistoon, p. (08) 3161 340 
ma-pe klo 9–16 viimeistään kaksi viikkoa ennen leirin alkua. Poikkeustapaukset mer-
kitty erikseen.

Jumala lohduttaa ahdistuksessa

Tuomasmessu 

Sunnuntaina 25.1. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa

Juontaja Antti Keski-Saari, tekstinlukijoina Marja-Lii-
sa Kuosa ja Martti Ollila, ovimiehinä sekä kolehdin-
kantajina Anne Tolpanniemi ja Otis Tenkorang. Mes-
sun toimittaa Pentti Kortesluoma, saarna Vesa Äärelä. 

Musiikista vastaavat Sanna Leppäniemi, Sarastus-kuo-
ro Minna-Leena Erkkilän johdolla ja Jarkko Heikki-
lä, kitara. Ehtoollisen avustajina Erja Järvi, Virpi Sil-
lanpää-Posio ja Hanna-Maija Karjalainen-Ollanketo.
 
Kolehti Nepalissa tehtävälle vammaistyön projektille 
Suomen Lähetysseuran kautta. 

Teejatkot Keskustan seurakuntatalon alasalisssa.

lanen ja Tarja Hannele Kilpo-
nen, Esa Markku Savolainen 
ja Maria Elisa Viljamaa.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Raili Kaisa 
Briitta Siltala, 77; Aino Elisa-
bet Ulander, 72; Jenni Maria 
Vilppola s. Lehto, 100; Reino 
Matias Väänänen, 87.
karjasilta: Ari Matti Tapani 
Huurinainen, 51; Kaarlo Pet-
ter Karinen, 87; Markku Ola-
vi Kenttämaa, 58; Irja Kaari-
na Kokko, 69; Heikki Ante-
ro Punakivi, 63; Viljo Sakari 
Tulkki, 62; Jenni Helena Vä-
liaho s. Kylli, 79.  
Tuira: Kerttu Kyllikki Aho-
la s Viitanen, 74; Alma Lahja 
Koivikko s Luukko, 92; Pekka 
Mikkonen, 68; Maila Orvok-
ki Pietikäinen, 76. 
oulujoki: Raimo Olavi Juvo-
nen, 70; Terttu Linnea Korho-
nen s. Rautio, 78; Kerttu Kaa-
rina Pesonen s Kuntsi, 80. 

Betakurssi

Maanantaina 
26.1. ja 2.2. klo 18 

Karjasillan kirkossa 

Syventymistä kristinus-
koon ja oman paikan 
löytämistä seurakun-
nassa. Lähinnä Alfa-
kurssin käyneille. 

Lisätietoja Ari Kauppila 
0400 581631 ja Jaakko 
Tuisku 040 5747 167.

HELMIKUUSSA
JOKA TIISTAI 

KLO 18
KARJASILLAN 

KIRKOSSA!
www.oulunseurakunnat.fi /moraalivartio
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hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

eurakunnissa tapahtuu 22.–29.1.2009

kirkkoherranvirasto 
avoinna 
ma 9.30–12, ke 12–14.30
Luovontie 52
p. 08 8100 565

Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä 
p. 08 3161300.
 
Työntekijöiden numerot:
Kirkkoherra 040 7430 371
Kanttori 040 7430 381
Diakonissa 040 7430 382
Suntio 040 5858010

kirkkokuoro to 22.1. klo 
18.30.
Pyhäkoulu su 25.1. klo 12.
lähetyksen lauluilta su 25.1. 
klo 18 Eila ja Olli Kankaalla, 
Kenttäläntie 29.
eläkeliitto ti 27.1. klo 11 srk-
salissa.
Ystävä- ja lähimmäispalve-
lun kurssi ti 27.1. klo 17 srk-
salissa.
Päiväpiiri ke 28.1. klo 13 Saa-
renkartanossa.
Saaren Sirkut ke 28.1. klo 15.
kaverikerho to 29.1. klo 10.
Saarenkartanon hartaus to 
29.1. klo 14.30.
kuolleet: Eino Albert Kuja-
la, 78.

lähetyksen 
lauluilta

Sunnuntaina 25.1. klo 
18 kokoonnutaan lau-
lamaan Kankaan Eilan 
ja Ollin pirttiin, osoite 
Kenttäläntie 29. 

Kahvitarjoilu ja arvon-
taa lähetystyön hyväk-
si. Lähetyksen lauluiltoja 
voi vielä kevätkaudelle 
varata. Tiedustelut 
Marja Rantasuomelalta 
p. 040 7430 382. 

Päiväkerhot: Kerho 3-vuoti-
aille (ryhmä 3A) maanantai-
sin klo 10–11.30. Kerho (ryh-
mä 3B) tiistaisin klo 10–11.30. 
Kerho (sisarusryhmä A) tiis-
taisin klo 12.30–14.45. Ker-
ho (ryhmä 5A) keskiviikkoi-
sin klo 10–12. Kerho (ryhmä 
5B) keskiviikkoisin klo 12.45–
14.45. Kerho (sisarusryhmä 
B) torstaisin klo 10–11.45. 
Kerho (4-vuotiaat) perjan-
taisin klo 10–12.
Perhekerho to 22. ja 29.1. 
klo 10–11.30 srk-talolla.
lumilyhdyn hartaus keski-
viikkoisin klo 14.
Raamattupiiri: Ti 27.1. klo 
18, vetäjinä Liisa ja Ben King-
ma. Tervetuloa myös uudet 

jäsenet.
kirkkokuoro: Ke 28.1. klo 
18.30, srk-talolla.
kokkikerhot: Ryhmä B aloit-
taa toimintansa to 22.1. klo 
14–16. To 29.1. klo 14–16 kok-
kiryhmä A.
Partio: Partio toimii entiseen 
tapaan.
lähetysilta to 22.1. klo 18 
srk-talolla, suunnitellaan ke-
vään toimintaa.
Rauhanyhdistys: Pe 23.1. klo 
19 raamattuluokka Nikulal-
la. Su 25.1. klo 12 pyhäkou-
lu I Pernu II Ilpo Kämäräinen 
III Oikarinen ja klo 17 seurat 
ry:llä Tuomo Koivukangas ja 
Antti Lääkkö. Päiväkerho ti 
27.1. ja to 29.1. klo 17.30–19 
ja ke 28.1. klo 17–18.30.
Diakonia: Tarvittaessa tule 
käymään tai soita Marjolle 
p. 045 638 1973.
kastettu: Senja Eerika Koi-
vukari.
kuollut: Kyösti Johannes Ke-
ränen, 50.

Vs. kirkkoherra Timo 
Riihimäki aloittaa työt 
seurakunnassamme 
1.2.2009. Hän on tavat-
tavissa virastossa keski-
viikkoisin klo 9–12.
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Opiskelijoiden yh-
teinen raamattu-
piiri, joka tunne-
taan myös Lutu-

kan takkailtana, on muu-
takin kuin raamatunlu-
kua. Illan ohjelma vaihte-
lee: välillä luetaan yhdessä 
Raamattua, toisinaan kut-
sutaan Oulun ev.-lut. seu-
rakuntien työntekijöitä, 
esimerkiksi yliopistopas-
tori Ari Savuoja, vastai-
lemaan kysymyksiin, joi-
hin opiskelijat eivät osaa 
vastata itse, toisinaan ihan 
vain vietetään iltaa yhdes-
sä ilman erityisempää ta-
voitetta.

– Viime aikoina olem-
me lukeneet Ilmestyskirjaa. 
Viimeksi luimme kohdan, 
jossa puhutaan köyhyydes-
tä. Sen jälkeen keskuste-
limme siitä, miten köyhyys 

Kaisa ja kaverit Raamatun äärellä
ja rikkaus näkyvät yhteis-
kunnassa. Lisäksi keskuste-
limme lopun ajoista, niis-
tähän Ilmestyskirjassa on 
kyse. Yleensä keskustelut 
rönsyilevät aika lailla. Jos 
paikalla on pappi, tulee 
keskusteltua yksityiskoh-
taisemmista asioista, esi-
merkiksi joistain sanoista. 
Käytämme papin läsnäolon 
yleensä hyväksi puhumal-
la asioista, joista kukaan 
meistä ei tiedä riittävästi, 
iltojen yhteyshenkilö Kai-
sa Anttila kertoo.

Pääasiassa illat on tarkoi-
tettu opiskelijoille, mutta 
ketään ei tietenkään kään-
nytetä ovelta, Anttila lupaa. 

Raamattupiiristä on so-
vittu, että se on luonteel-
taan luterilainen. Myös 
työntekijät, joita mahdol-
lisesti kutsutaan paikal-

le, ovat luterilaisen kirkon 
palveluksessa olevia.

– Myös muut kuin lute-
rilaiset ovat silti tervetul-
leita mukaan. Aiemmin-
kin on mukana ollut va-
paissa suunnissa liikkuvia 
ihmisiä, silloin on synty-
nyt kiinnostavia keskuste-
luja, Anttila lupailee.

Opiskelijoiden yhteinen 
raamattupiiri tunnettiin 
aiemmin nimellä Lutukan 

takkaillat. – Lutukka on 
Oulun yliopistossa opiske-
levien luonnontieteilijöi-
den kristillinen ryhmitty-
mä. Jossain vaiheessa toi-
mintaa päätettiin kuiten-
kin laajentaa muidenkin 
kuin luonnontieteilijöiden 
ulottuville. Useimmat raa-
mattupiirissä kävijät eivät 
kuulu mihinkään herätys-
liikkeeseen, Kaisa Anttila 
kertoo.

  – Opiskelijajärjestöillä 
on parikymmentä enim-
mäkseen herätysliikkeisiin 
sitoutunutta raamattupii-
riä. On hyvä, että myös sel-
laisille ihmisille on tarjol-
la toimintaa, jotka eivät ole 
kotiutuneet minkään herä-
tysliikkeen piiriin, Ari Sa-
vuoja toteaa.

Satu laPiNlaMPi

Opiskelijoiden yhteinen raa-
mattupiiri tiistaisin kello 18 
Pyhän Luukkaan kappelin 
takkahuoneessa. Lisätietoa 
osoitteessa lutukka.urli.net.  
Muusta nuorten aikuisten 
toiminnasta löytyy lisätie-
toa lehden sivulta 15 sekä 
osoitteessa www.oulunseu-
rakunnat.fi/opiskelijat.

Kaisa Anttila valmistautuu iltaan sytyttämällä kynttilät ennen muiden saapumista. 

Ku va t :  S a t u  L a p in lam p i

Toisinaan ilta vietetään istuskellen Pyhän Luukkaan 

kappelin käytävän nojatuoleilla.
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haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alaakkonäämua.fi

kempele www.evl.fi/srk/kempele

kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

krito – kristillisen 
toipumisen ryhmä 

Helmikuussa aloittavas-
sa ryhmässä pyritään ver-
taistuen avulla kohtaa-
maan elämässä kohdan-
neita vaikeita asioita ja 
löytämään vapautta tä-
hän päivään. 

Kokoontumiskertoja 
on 11, kerran viikossa. In-
fotilaisuus ryhmän toi-
minnasta to 29.1. klo 10 
kohtaamispaikka Tapulis-
sa, Kirkkotie 8. Lisätietoja 
Laila Rantakokko p. 040 
8668 319.

eläkeläisten musiikkipiiri 
to 22.1. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa.
Raamattu tutuksi -ilta to 
22.1. klo 18 lähetystoimiston 
vieraskamarissa (ent. pien-
ryhmätila), Antti Holma. Tu-
tustu ennakkoon Apt. 15–28 

keskustelua varten sekä to 
29.1. klo 18, tutustu rooma-
laiskirjeeseen. 
nuorten gospel-ilta pe 23.1. 
klo 18 Vakkurilassa.
Yhteiskristillinen rukousil-
ta pe 23.1. klo 19 Kellon srk-
kodissa.
Sanan ja rukouksen ilta su 
25.1. klo 18 kirkossa, Martti 
Heinonen.
Seurakuntakerho ma 26.1. 
klo 13 Jokivarren vanhusten-
talolla, ke 28.1. klo 13 Kellon 
srk-kodissa ja to 29.1. klo 13 
srk-keskuksen isossa salissa. 
Kuljetusta tarvitsevat soitta-
kaa, p. 5472 636 pe klo 9–11.
lähetyspiiri ti 27.1. klo 18 
lähetystoimiston vieraska-
marissa (ent. pienryhmätila).
Miestenilta ke 28.1. klo 18 
lähetystoimiston vieraska-
marissa (ent. pienryhmäti-
la), Martti Heinonen.
Martinniemen juttukahvi-
la to 29.1. klo 13 Martinnie-
men srk-kodissa, terveyden-

hoitaja. Kuljetusta tarvitse-
vat soittakaa, p. 5472 636 pe 
klo 9–11.
nuorten avoimet ovet ke 
21.1. klo 18 Kellon srk-kodil-
la ja to 22.1. klo 18 Martin-
niemen srk-kodilla.
Yökahvila perjantaisin klo 
18–00 Vakkurilassa.
kyläluutien etsintäkuulu-
tus. Varsiluudat ovat kier-
täneet pian puoli vuotta ky-
lillä. Nyt toivomme saavam-
me kaikkien kuuden luu-
dan ja erityisesti niihin kiin-
nitettyjen vihkojen sijainti-
paikat selville, jotta voim-
me saada ne helmikuun Ys-
tävänpäiväjuhlaan. Soita vih-
jeesi diakoniatoimistoon, p. 
547 2636, varmimmin pe klo 
9–11.
Tarvitsetko apua arjen as-
kareisiin? Nuorten matka-
ryhmä auttaa kodin aska-
reissa alkaen 5 euron tunti-
hinnalla. Kysy lisää Katrilta, 
p. 045 6576122.

haluatko olla muille avuk-
si? Nuorten palveluryhmä 
aloittaa toimintansa Hauki-
putaalla. Tule kuuntelemaan 
Vakkurilaan ti 3.2. klo 17 mil-
lainen on Limingan nuorten 
palveluryhmä. Ilm. Katrille p. 
045 6576 122 pe 30.1. men-
nessä. 
Avoinna kirkkoherranviras-
ton toimistosihteerin työ-
suhde, ks. lisätietoja koti-
sivuiltamme www.haukipu-
taanseurakunta.fi.

Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: haukipudas: pyhäkou-
lut su 25.1. klo 12 Mannisel-
la, Verkkomäentie 16, Mylly-
sellä, Keskijärventie 11, Haa-
palahdella, Kauppilantie 11 
ja Turtisella, Pontevantie 1A 
3, seurat su 25.1. klo 16 hoi-
vaosastolla ja klo 18 srk-kes-
kuksessa, kello: pyhäkoulu 
su 25.1. klo 12 Sarjanojalla, 
Tiurasenpelto 2 ja Similällä, 
Kurtinkuja 1, seurat su 25.1. 
klo 17 ry:llä, päiväkerho ma 

26.1. klo 17.30 ry:llä, sisaril-
ta to 29.1. klo 18.30 Takkulal-
la, Alamäki 4, Jokikylä: päi-
väkerho to 22.1., ke 28.1. ja 
to 29.1. klo 17.30–19 ry:llä, 
raamattuluokka pe 23.1. klo 
17.30 ry:llä, ompeluseurat pe 
23.1. klo 18.30 Elina ja Jussi 
Rehulla sekä Toini ja Paavo 
Saarijärvellä, pyhäkoulut su 
25.1. klo 12 Asemakylä e. Es-
ko Taavitsainen, Asemakylä 
p. Markku Laukka, keskiky-
lä Timo Koivukangas, Väntti-
länperä Juha Kaarivaara, Tai-
paleenkylä Sampo Saarijärvi, 
seurat su 25.1. klo 17 ry:llä.
kastettu: Joanna Viivi Emilia 
Teppo, Eeli Silvio Einar Suo-
panki, Henrik Nestori Hut-
tunen, Albert Uuno Kristian 
Vänttilä, Lauri Niklas Kristian 
Suikka, kaksoset: Jaakko Ma-
tias ja Tuomas Emilio Alatalo.
kuolleet: Martti Mikael Me-
riläinen, 77; Martti Aatos 
Ukkola, 65; Mikko Johannes 
Mäkelä, 64.

Raamattu tutuksi -illat torstaisin

Vielä ehdit mukaan Raamattu tutuksi -iltoihin, jotka 
on aloitettu lähetystoimiston vieraskamarissa (ent. 
pienryhmätila) Kirkkotie 10 C torstai-iltaisin kello 
18–20. Iltaa varten jokaisen toivotaan lukevan sovit-
tu raamatunkohta, josta keskustellaan. Raamatun-
kohdan löydät edellisviikon kirkollisista ilmoituksis-
ta. Vetäjänä toimii Antti Holma. Raamatun apuna 
keskustelujen virittämiseksi illoissa käytetään radio-
pastori Jukka Norvannon Raamattu tutuksi -kirjoja.

Miesten piiri to 22.1. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
että jaksaisin -ilta su 25.1. 
klo 18 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Perhekerhot: ke klo 9.30–11 
Kirkonkylän srk-kodissa ja 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. Ti, ke ja pe klo 9.30–
11 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. Ke ja to klo 9.30–
11 Vanhassa pappilassa. 
Aamurukous ke klo 7 kir-
kossa. 
kuorot: Varhaisnuorten 
kuoro to klo 16.15 Kirkonky-
län srk-kodissa ja pe klo 15 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Mukulakuoro to klo 
17.30–18.15 Kirkonkylän srk-
kodissa. 
Palveluryhmän vierailu ti 
27.1. klo 14  Caritas-kodissa, 
Suolatie 4.
eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ke 28.1. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Seura-

kuntapiiri to 29.1. klo 12 Kir-
konkylän srk-kodissa. Aihee-
na yhteisvastuukeräys 2009.
Kirkkokuoro ke 28.1. klo 18 
ja Varttuneet to 29.1. klo 
14.30 Kirkonkylän srk-ko-
dissa.
oma hetki -omaishoitaja-
ryhmä to 29.1. klo 12.30 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
naisten piiri to 29.1. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-ko-
dissa.
kirpputori Ilonpisaran sii-
voustalkoot pe 30.1. klo 10 
alkaen. Ilonpisara avaa oven-
sa ti 3.2. Aukioloajat: ti ja to 
klo 14–17, la klo 10–13.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta keskiviikkoisin 
klo 9–14 Nordea-talon ala-
kerrassa.
Aamukahvila kaikille, joilla 
on päivisin aikaa ma klo 10–
12 Kirkonkylän srk-kodissa. 
Varhaisnuorten kerhot: 
kokkokankaan seurakunta-

keskus: Monitoimikerho ma 
klo 17.30–18.30, Taidekerho 
ti klo 17–18, Kokkikerho ke 
klo 16.30–18 ja Puuhakerho 
to klo 17–18. keskustan seu-
rakuntatalo: Toimintakerho 
ti klo 17.30–18.30 ja Monitoi-
mikerho to klo 17–18. Vanha 
pappila: Kokkikerho ma klo 
16.30–18, Toimintakerho ke 
klo 17.30–19 ja Draamaker-
ho to klo 16.30–17.30.
nuoret: Nuortenilta to klo 

19 VP.  Peli-ilta ke Kempele-
hallilla klo 16.30–18. Zeppe-
linin päivystys pe klo 16–19. 
Yöpappila pe 23.1. klo 20 VP.
Rippikoulu: Rippikoulura-
ta la 24.1. klo 9.30–12; Päi-
väkoulut, YK 2, YK 3 ja YK 4 
ja klo 12–14.30; YK 5, YK 6, 
YK 7, YK 8 ja kotiseurakun-
nan ulkopuolella rippikou-
lukäyvät. 
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän koululla.

kempeleen ry: Kotiseurat to 
22.1. klo 19 länsipuolella Lohi 
Terttu ja Olavi, Salmiojantie 7. 
Raamattuluokat pe 23.1. klo 
18 Pienemmät Mällinen, Ol-
lilantie 62. Isommat Tahko-
la J, Eeronpolku 2. Pyhäkou-
lut su 25.1. klo 12: Kokkokan-
gas: Tuomivaara, Tuohinon-
kuja 12. Keskusta-Ollila: Kuja-
la, Katintie 7. Santamäki: Kä-
kelä, Niittyrannantie 142. Pai-
turi: Pulkkinen P, Pulkkisentie 
15. Seurat su 25.1. klo 16 ry:llä.
Murron ry: Lauluseurat pe 
23.1. klo 19 Sari ja Janne Le-
pistöllä, Miinanpolku 2. Seu-
rat su 25.1. klo 16 ry:llä.
kastetut: Aatos Heikki An-
tero Paajanen.
Vihityt: Jarkko Juhani Sil-
lanpää ja Kaisa Elina Vuo-
rela, Sami Antero Paajanen 
ja Minna Marjut Hämeen-
aho, Janne Pekka Kinnunen 
ja Maria Kristiina Äijälä, Jani 
Matias Karhumaa ja Sari Eve-
liina Äijälä.

omaishoitajaryhmä ma 
26.1. klo 14–15.30 Montin-
salissa.
Mielenterveyskuntoutuji-
en omaisryhmä ke 28.1. klo 
17–18.30 Jäälin seurakunta-
kodissa.
Yhteisvastuukeräyksen 
aloitus su 1.2. alkaa messulla 
kirkossa klo 10 ja jatkuu kirk-
kokahvilla Montin-salissa.
Pyhäkoulu su 18.1. klo 12 
Kirkkopirtillä.
Godly Play -pyhäkoulukou-
lutus kirkkopirtillä perjan-
taisin tammikuun ajan klo 
12–14.
Jumalanpalvelussuunnitte-
luhetki keskiviikkona 28.1. 
klo 17 Montin-salissa. Kaikil-
le avoin.
Raamattu- ja rukouspiiri to 
22.1. klo 18.30 Jäälin seura-
kuntakodissa.
Diakoniapiiri ma 26.1. klo 
12.30 Jäälin seurakuntako-
dissa.
Diakoniatyöntekijän ajan-

varaus ja kotikäyntipyyn-
nöt: Erja Haho p. 0400 775 
164, Jaana Kontio p. 040 579 
3248.
Yökahvilaan avustajaksi? 

Jos olet täysi-ikäinen ja kiin-
nostunut vapaaehtoishom-
mista seurakunnan yökah-
vilassa, ole yhteydessä San-
naan p. 040 5770 628. 

kirkkoherranviraston pu-
helinnumero on muuttu-
nut. Uusi numero on 040 
584 4406.

Alfa-kurssi to 5.2. klo 18.30 
Jäälin seurakuntakodissa. 
Ilm. kiiminki.seurakunta@
evl.fi tai p. 040 5793 245.
kristittyjen yhteinen ru-
kousilta 8.2. klo 17 Montin-
salissa.
lähetyspiiri joka toinen ti 
3.2., 17.2., 3.3., 17.3., 31.3. 
ja 7.4.
kirpputori lähetyspisara 
avoinna ma-pe 9–17, Tuohi-
maantie 12.
huttukylän ystäväpiiri to 
22.1. klo 14 Huttukylän nuo-
risoseuralla.
Jäälin diakoniapiiri ma 26.1. 
klo 12.30 Jäälin seurakunta-
kodissa.
eläkeläisten seurakunta-
kerho vierailee perheker-
hossa to 29.1. klo 9.30–11.30  
Kirkkopirtillä.

Perhekerhot: torstaisin klo 
9.30–11.30 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodissa.
Perhekahvila perjantaisin 
klo 9.30–11 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodissa.
lasten parkki torstaisin klo 
13–15 Jäälin seurakuntako-
dissa.
Musiikki-ilta pe 23.1. klo 18 
Kiimingin seurakuntakes-
kuksessa. Ihmisen laulu. Rit-
va Oksanen ja Janus Hans-
ki esittävät Aino Suholan, 
Tommy Tabermannin ja Ar-
to Mellerin runoja.
Rauhanyhdistys:  Seurat su 
25.1. klo 17 ry:llä. Raamattu-
luokka pe 23.1.  klo 18 ry:llä.
Pyhäkoulu: su 25.1. klo 12 
Alakylä 1 H. Holmi, Alakylä 
2 T. Räihä, Huttukylä M. Ala-
kärppä, Jääli J. Raumanni, 
Kirkonkylä 1 L. Toppinen, Ti-
rinkylä A. Hekkala.
kastetut: Joona Kalle Johan-
nes Tomperi, Vilma Hertta 
Vanninen. 
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Yhteisvastuukeräys käynnistyy 1.2.2009

Kiimingin seurakunnassa käynnistyy yhteisvastuuke-
räys messulla kirkossa klo 10, jonka jälkeen tarjoil-
laan kirkkokahvit Montin-salissa. Kirkkokahvien yh-
teydessä on musiikkiohjelmaa ja tämän vuoden yh-
teisvastuuteeman liittyvää asiaa. Tilaisuudessa on ja-
ossa myös yv-keräyslippaita ja -listoja. Olisi mukava 
saada uusia kerääjiä mukaan toimintaan. Olet lämpi-
mästi tervetullut!

kotikäyntikampanjaa 
vietettiin toista kertaa

Tuoreita kiiminkiläisiä 
muistettiin tiistaista tors-
taihin 20.–22. tammikuu-
ta. Tuolloin vapaaehtoi-
set veivät tuoreet ruislei-
vät paikkakunnalle juu-
ri muuttaneille. Kampan-
ja järjestettiin myös viime 
vuonna, jolloin juhlittiin 
Kiimingin 150-vuotisjuhlia. 
Kampanjan jatkosta pää-
tetään piakkoin.

Lisätietoja: 
saija.kronqvist@evl.fi tai 
p. 040 5793 245.
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Seurakuntakerho to 22.1. 
klo 11 seurakuntatalolla, 
Maija Sivula, Vesa Äärelä.
Tilkkutäkki-ilta pe 23.1. klo 
18.30 Murajalla (os. Ruisku-
ja 3).
Pyhäkoulut:  Su 25.1. klo 12–
13 srk-talolla, Minttukujalla 
ja Salonpäässä.
Perhekerhot: Ti 27.1. klo 
12.30–14 srk-talolla. Ke 28.1. 
klo 9.30–11 Minttukujalla.
Virsilaulupiiri ti 27.1. klo 
13.30 Varjakassa, Vesa Ää-
relä.
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ke 28.1. klo 9–10.30 
srk-talolla.
Rytmiä ja riimiä vauvalle 
ja vanhemmille ke 28.1. klo 
13–14.30 srk-talolla.
hartaustilaisuus ke 28.1. klo 
13.30 Salonkartanossa, Mai-
ja Sivula.
Seurakuntakerho to 29.1. 
klo 11 seurakuntatalolla, 
Sanna Karppinen.
hartaustilaisuus to 29.1. klo 

11.30 Teppolassa, Maija Si-
vula.
hartaustilaisuus to 29.1. klo 
13 Kempeleen vuodeosastol-
la, Vesa Äärelä.
Messu su 1.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Tapio Kortes-
luoma, avustaa Vesa Ääre-
lä, kanttori Tuomo Kangas 
Kirkkokahvit messun jäl-
keen seurakuntatalolla. Yh-
teisvastuukeräys  2009 alkaa.
kyläkamari ma-ke klo 11–
14. Pappilantie 28.
Varhaisnuorten ja nuorten 
kerhojen kevätkausi on al-
kanut. Kerhojen kokoontu-
mispaikat ja -ajat ovat enti-
set. Lisätietoja kerhoista saat 
koulusi ilmoitustaululta tai 
Sannalta p. 044 7453 851 ja 
Elliltä p. 040 7720 375. Ker-
holaisille järjestetään vuo-
den aikana retkiä, joista il-
moitetaan kerhoissa. 
kitarapiiri to 15.1. klo 15 
sähkökitara, klo 16 alkajat ja 
klo 17 jatkajat. 

Reppu on auki perjantaisin 
klo 18–24 (yli 12-vuotiaille).
Varkkari 7–13-vuotiaille 
maanantaisin klo 14–17 Re-
pussa. 
katekumenaatti – aikuinen 
usko. Lisätietoja kappalai-

kirkkoherranvirasto 

Kirkkoherranviraston 
osoite on Vattukuja 2

Avoinna
maanantaista torstaihin 

kello 9–13 
keskiviikkona 
kello 14–17 ja 

perjantaina kello 10–13

Puhelin 5142 700
faksi 08 5212 117

nen Vesa Äärelä, p. 044 7453 
858. Ks. myös www.evl.fi/ka-
tekumenaatti.
Salonpään ry: Seurat su 25.1. 
klo 17 ry:llä, Matti Närhi, 
Lauri Karhumaa. Seurat su 
8.2. klo 17 ry:llä, Matti Pen-

Yhteisvastuu 2009

Tiistaina 27.1. klo 18 Yhteisvastuun tiedotustilaisuus 
kerääjille toimitalolla. 
Keräys alkaa su 1.2. kello 10  messulla Oulunsalon kir-
kossa. Messun jälkeen kirkkokahvit, keräyksen infoti-
laisuus ja lippaiden jako kerääjille seurakuntatalolla.

Tarvitsemme uusia kerääjiä! Ilmoittaudu: 
p. 044 7453 853 / Maija 
p. 044 7453 848 / Sanna

nanen, Erkki Vähäsöyrinki. 
Seurat su 15.2. klo 14 ry:llä, 
Pauli Pasanen, Pentti Kinnu-
nen. Salonpään ry:n toimin-
taa: Lauluseurat to 22.1. klo 
18.30 Katri ja Antti Lääköllä.
oulunsalon kirkonkylän ry: 
Seurat to 22.1. klo 14 Salon-
kartanossa. Pe 23.1. klo 17 
myyjäistavaroiden vastaan-
otto ja ruokailu, klo 18.30 
myyjäiset, klo 20 nuortenil-
ta ry:llä, ”Jumalan varjelus 
ja johdatus”, Jorma Vuorma. 
Su 25.1. klo 17 radiointiseu-
rat ry:llä, Erkki Alasaarela, 
Pekka Kinnunen.
kastettu: Julia Johanna 
Henriksson.
Vihitty: Tero Juhani Eskola ja 
Marjo Hannele Honkamaa.
kuollut: Aino Annikki Huh-
ta, 78.

liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 22.–29.1.2009

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

oulunsalo www.evl.fi/srk/oulunsalo

hartaus to 22.1. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Seurakunnan kerho ma 
26.1. klo 13 Niittypirtin van-
hustenpalvelutalolla. Muka-
na Sinikka Ilmonen. Kahvi-
tarjoilu.
omaishoitajin päiväkah-
vit ti 27.1. klo 12 Kotikolol-
la. ”Musiikista voimaa”. Mu-
kana Maisa.
herännäis-Siioninvirsiseu-
rat ti 27.1. klo 18 Jussilan tu-

vassa, Jussilantie 3. Lopuksi 
lyhyt vuosikokous.
Seurakuntakerho ke 28.1. 
klo 12 Kotikololla. Muistel-
laan kansakouluaikoja. Ota 
kuvia mukaan. Mukana Si-
nikka ja Mika.
hartaus to 29.1. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
nuorten palveluryhmän 
aloitus to 29.1. klo 15.15–17 
diakoniatoimistossa. Kiinnos-
taako ihmisen auttaminen? 

Lisätietoja Sinikalta 044 752 
1226 tai Katrilta 044 752 1236.
Cross stitch -illanvietto kai-
kenikäisille pe 30.1. klo 18 
Vanamossa. Tilkkutäkki- ja 
riparimuistoja eri vuosikym-
meniltä. Lapsille muskari. Lo-
puksi iltapalaa.
Tulossa: äidin voimavarat 
-yleisötilaisuus ke 4.2. klo 
18 pienten lasten äideille Va-
namosalissa.
Rippikoulut: Nuortenilta to 

22.1. klo 18–20 Kotikolon 
yläkerrassa. To 22.1. klo 18–
20 viikko-opetusta kirkko-
musiikista  talvi 1 -ryhmäl-
le Kotikolon alakerrassa. 
Opetusta talvi 2 -ryhmälle 
la 24.1.  klo 9–14 Vanamos-
sa sekä su 25.1. opetusta kir-
kossa klo 10–14  samalle ryh-
mälle. To 29.1. viikko-ope-
tusta kirkkomusiikista talvi 
2 -ryhmälle klo 18–20 Koti-
kolon alakerrassa.

kylmälänkylän seurakunta-
piiri pe 23.1. klo 10.15 kap-
pelissa, mukana Liisa Seppä-
nen ja Simo Pekka Pekkala. 
Kyyti lähtee srk-talolta klo 
9.30. 
Miesten piiri pe 23.1. klo 18 
Koortilassa. 
kirkkokahvit ja päivätilai-
suus su 25.1. klo 11.15 alka-
en srk-talossa, Juhani Sep-
pänen.
herättäjä-yhdistyksen vuo-
sikokous su 25.1. klo 18 ja sii-
oninvirsiseurat klo 19 srk-ta-
losssa, Jouni Heikkinen. 
hartaus ma 26.1. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heikki-
nen.
Raamattuilta ja iltatilai-
suus ma 26.1. klo 18 srk-ta-
lossa, Tapio Pokka ja Juhani 
Seppänen.
hartaus ti 27.1. klo 14 tk-
sairaalan b-osastolla ja klo 
15 ryhmäkodissa. Toimittaa 
Jouni Heikkinen.
Raamattuilta ja iltatilai-

suus ti 27.1. klo 18 alkaen 
srk-talossa, Juhani Seppänen 
ja Maija-Liisa Pohti. 
keskipäivänkerho ke 28.1. 
klo 11.30 srk-talossa. Suun-
nitellaan kevätkauden oh-
jelmaa yhdessä, mukana Lii-
sa Seppänen ja Jouni Heik-
kinen.
hartaus ke 28.1. klo 14 Toi-
vola-kodissa. Toimittaa Jou-

ni Heikkinen.
hartaus ke 28.1. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Pekka 
Kyllönen.
Rukouspiiri ke 28.1. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
hartaushetket to 29.1. klo 
13 alkaen Jokirinteen palve-
lukodeissa. Toimittaa Simo 

Pekka Pekkala.
hartaus to 29.1. klo 14 Vire 
kodissa, Jouni Heikkinen.
kuorot: ke 28.1. klo 17 lap-
sikuoro ja klo 18.30 kirkko-
kuoro srk-talossa. To 29.1. 
klo 18.30 kamarikuoro srk-
talossa. 
Perhekerhot: tiistaisin klo 
9.30–11.30 seurakuntatalos-
sa ja Päivärinteen seurakun-

tasalissa sekä torstaisin klo 
10–12 Laitasaaren rukous-
huoneella. 
nuoret: Päivystys nuoriso-
toimistossa pe 23.1. klo 15–
17, Rainer Väänänen p. 040 
585 1057. Nuortenilta pe 
23.1. klo 18–19.30 srk-talon 
alakerrassa. Hermes-ryhmän 
kokoontuminen su 25.1. klo 
14–16 srk-talon alakerrassa. 
Isoskoulutus 31.1.–1.2. Koor-
tilassa, alkaen la klo 10 ja 
päättyen su klo 14. Tarkem-
mat tiedot leirikirjeessä. 
Gospel-tapahtuma la 14.2. 
klo 16 Muhoksella ammat-
tikoulun salissa. Esiintyjinä 
mm. Mikko Salmi ja Make 
Perttilä. Klo 18 ystävänpäi-
vän messu kirkossa. 
laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho tors-
taisin klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: su 25.1. klo 12 pyhäkou-
lut: kk1 Toppinen, kk2 Luuk-

Kutsumme kaikki vuoden 2009 yh-
teisvastuukerääjät su 1.2. klo 10 
Muhoksen kirkkoon messuun, jon-
ka esirukouksen yhteydessä kerää-
jät siunataan tehtävään, sekä mes-
sun jälkeen lounaalle ja infotilai-
suuteen seurakuntataloon. 
Ruokailun vuoksi toivomme ilmoit-
tautumista viimeistään to 29.1. 
kirkkoherranvirastoon p. 533 1284.

konen, Korivaara Myllynie-
mi, Pälli Männikkö, Suoky-
lä J. Karhumaa. Klo 14 seu-
rat terveyskeskuksessa ja klo 
17 ry:llä. Ma 26.1. klo 18 päi-
väkerhot ry:llä. Ti 27.1. klo 
13 lauluseurakerho Aino ja 
Martti Heikkilällä. www.mu-
hoksenrauhanyhdistys.fi
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: pe 23.1. klo 18.30 raa-
mattuluokka ja klo 19 om-
peluseurat ry:llä. La 24.1. klo 
11 päiväkerho ry:llä. Sisaril-
ta la 24.1. klo 18.30 ry:llä. 
Su 25.1. klo 12 pyhäkoulut: 
Hyrkki Kari Lukka, Laitasaari 
Jari Kesti, Huovila Marko Er-
vasti. Klo 17 seurat ja laulu-
tuokio ry:llä.
kastettu: Malviina Kerttu-
li Pusula, Niklas Onni Alek-
si Keränen.
kuollut: Aili Maria Katariina 
Ervasti s. Romppainen, 94; 
Veikko Voitto Mikael Joke-
lainen, 87.

Yhteisvastuukerääjien 
siunaus ja lounas

nuoret: Nuortenilta to 22.1. 
klo 18–20 Kotikololla.
lähetystyö: Vintti auki maa-
nantaisin klo 12–14. Tervetu-
loa mukaan!
Perhekerhot: ti 27.1. klo 
9.30–11 Kotikololla. Ke 28.1. 
klo 9.30–11 Vanamossa. 
Partio: To 22.1. vaeltajaleffa 
samoajille ja vaeltajille Par-
tiokämpällä alkaen klo 18. 
Tiedustelut Hannu. Pe 23.1. 
päivystys partiotoimistos-
sa klo 15–17. Ruoktujohtaji-
en 1. kokous (pj:t, Maf.kad.) 
Kotikololla alkaen klo 16.30. 
Su 25.1. kirkkopalvelussa Kär-
pät. Ti 27.1. sudenpentutyttö-
jen uintiretki.  Lisätietoa lau-
manjohtajilta eli Akeloilta. 
Heimopäälliköidenneuvos-
to Partiotoimistossa klo 19–
20. Ke 28.1. Telkät ja Lumikot 
Kotikololla klo 16–17. Vetäjä-
nä Make. To 29.1. sudenpen-
tupoikien uintiretki. Lisätie-
toa laumanjohtajilta eli Ake-
loilta. Tupoksen Vasalauman 

ja Piisamivartion kokous Va-
namossa klo 15–16.30. Hirvi-
vartion kokous klo 16.30-18. 
Hannu Luukinen toimii toise-
na partionohjaajana Limin-
gan seurakunnassa 1.1.–30.6. 
Tiedustelut: Partiotoimisto/
Kotikolo, markku.korhonen@
evl.fi, p. 044 7521 223, Hannu 
Luukinen, hannu.luukinen@
pohjanmaa.partio.fi p. 040 
8311 005. Katso myös www.
niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka (7–8) pe 23.1. klo 
18.30  ry:llä ja  klo 18.30 
nuortenilta Paula ja Aki 
Ylikuljulla. Raamattuluok-
ka (5–6) la 24.1. klo 18.30 
ry:llä. Seurakuntapäivä su 
25.1. klo 13 ry:llä. Varttu-
neiden kerho ti 27.1.
kastettu: Iivari Kalervo Iso-
koski, Liinu Lumia Pulkkinen.
kuollut: Pekka Iisakki Antti-
la, 80; Teuvo Antti Ensio Haa-
taja, 77.
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Tilkkutäkki-ilta 
pe 23.1. klo 18.30 
Murajalla (Ruiskuja 3).



19   Nro 3      22.1.2009

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

kirpputori  ke 28.1. klo 10–
13 talkootuvassa.
Diakoniatyön päivystysajat 
ja ajanvaraus  tammikuussa 

maanantaisin klo 9–11, hel-
mikuussa: ti 3.2. klo 9–11, 
pe 13.2. klo 9–11, ma 16.2. 
klo 9–11, ma 23.2. klo 9–11 

Rippikoulusunnuntai al-
kaa yhteisellä jumalan-
palveluksella, jonka jäl-
keen tarjotaan kirkkokah-
vit kirkkoväelle. 

Kahvien jälkeen on 
noin kolmen vartin mittai-
nen yhteinen tuokio, jos-
sa kuullaan ajankohtaista 
tietoa rippikoulusta sekä 
savuttomista rippileireis-
tä. Jälkimmäinen aihe liit-
tyy kirkkohallituksen anta-
maan suositukseen nuor-
ten tupakoimattomuuden 
edistämiseksi.

Rippikoululainen saa 
tilaisuudesta rippikou-

Su 25.1. klo 10–12.30 seu-
rakuntatalolla rippikoulu-
laisille ja heidän vanhem-
milleen tai huoltajilleen. 

Rippikoulusunnuntai

omaishoitajien kokoontu-
minen to 5.2. klo 11 Pyhän-
nän srk-talossa. Kuljetusta ja 
ruokailua varten ilmoittau-
tumiset oman kappelin dia-
koniatyöntekijälle 30.1. men-
nessä.

keSTIlä
Seurakuntakerho pe 23.1. 
klo 10 srk-kodissa.
ompeluseurat pe 23.1. klo 
19 ry:llä. 
SRk:n lähetysseurat su 25.1. 
klo 13 Myllyojalla ja klo 19 
srk-kodissa, Eino Nauha ja 
Esko Isopahkala.
Ystävänkammari ke 28.1. 
klo 10 kerhokodissa.
leena Räsäsen lähtöjuhla 

su 1.2. alkaen klo 12 messul-
la kirkossa. Ruokailu ja juhla 
srk-kodissa.
kirkkokuoro ti klo 19 srk-ko-
dissa.
kerhot: Päiväkerho ti 27.1. 
klo 12–14 (huom. aika) ja var-
haisnuorten kerhot to klo 
15.30 ja 17.30 k-kodissa.
kuollut: Anna Adele Mäkelä 
s. Marttila, 60.

PIIPPolA
Rippikoulua 23.–25.1. Sel-
kälässä.
Raamattu- ja keskustelu-
piiri su 25.1. klo 18 Tuulikki 
Tuovisella. 
SRk:n lähetysseurat ma 
26.1. klo 19 srk-kodissa.
Seurakuntakerho ti 27.1. klo 
10 Väinölässä.
kuorot: Veteraanikuoro ma 
klo 11 ja kirkkokuoro ma klo 
14.30 srk-kodissa.
kerhot: Perhekerho ke klo 
10, varhaisnuorten kerho to 
klo 16.30, päiväkerho pe klo 
10 srk-kodissa.

kuollut: Mikko Kalervo Kyl-
lönen, 85.

PulkkIlA
Raamattuluokka pe 23.1. klo 
19, nuortenilta la 24.1. klo 
19.30 ja SRK:n lähetysseurat 
ti 27.1. klo 19 ry:llä. Ompelu-
seurat pe 30.1. klo 19 Hilkka 
ja Kauko Kämäräisellä. 
Palvelupäivä ke 28.1. klo 10 
srk-talossa. 
Yhteisvastuukeräyksen 
aloitus su 1.2. messun klo 12 
jälkeen seurakuntatalossa. 
kerhot: Perhekerho ma klo 
10, varhaisnuorten kerho ke 
klo 16 ja päiväkerho to klo 
10 srk-talossa. 
Avioliittoon vihitty: Jari 
Markus Flink ja Mari Johan-
na Kemppainen.
kuollut: Antti Jaakko Jun-
no, 63; Ahti Einari Verkko-
perä, 87.

PYhänTä
Seurat ja lauluilta la 24.1. 
klo 19 ry:llä.

Mll:n perhekahvila ma 26.1. 
klo 11 kerhohuoneessa.
herättäjän  seurat ja vuosi-
kokous ma 26.1. klo 19 srk-
talossa.
lauluseurat ke 28.1. klo 
18.30 Auli ja Markku Mus-
tosella. 
kodin-ilta ”Viljele ja varje-
le” la 31.1. klo 19 ry:llä.
kuorot: Veteraanikuoro 
to klo 12, lapsikuoro to klo 
16.30, kirkkokuoro to klo 18 
ja nuorisokuoro pe klo 17.30 
srk-talossa.
kerhot: Päiväkerho ma klo 
12–14, varhaisnuorten kerho 
ma klo 15–16.30 (huom. päi-
vä), perhekerho to 22.1. klo 
11 kerhohuoneella.
kuollut: Maija Helena Teller-
vo Luttinen s. Ollanketo, 52.

RAnTSIlA
Seurakuntakerho to 22.1. 
klo 13 Rauhalassa, Markku 
Jaakkola.
ompeluseurat pe 23.1. klo 
19 ry:llä.

Seurat su 25.1. klo 18.30 (Pa-
si Kurtti) ry:llä. 
eläkeliitto ti 27.1. klo 11 srk-
talossa. 
nuortenilta to 29.1. klo 18 
srk-talossa.
kuorot: Veteraanikuoro ke 
klo 11 srk-talossa. Lapsikuo-
ro ke klo 15 srk-talossa, to 
klo 13.30 Mankilan koululla 
ja pe 23.1. klo 13 Hovin kou-
lulla. 

kerhot: Perhekerho ma klo 
10 Nuppulassa. Hovin nu-
put 21.1. klo 10 Hovin koulul-
la. To Pikku nuput klo 10 ja 
Isot nuput klo 13 Nuppulas-
sa. Tyttökerho ma klo 15.30 
Nuppulassa. Mankilan var-
haisnuoret ti klo 14.30 Man-
kilan koululla. Hovin varhais-
nuoret ke ryhmä I klo 12.30 
ja ryhmä II klo 14.30 Hovin 
koululla.

Jumalanpalvelusajat  
1.2. alkaen: 
Kestilä klo 12
Piippola klo 10
Pulkkila klo 12
Pyhäntä klo 10
Rantsila klo 10

Kuva pyhäkoulusta Pulkkilan päiväkodilta.

hartaus pe 23.1. klo 13.30 
Kotolassa.
Raamattu- ja keskustelu-
piiri su 25.1. klo 16 Tyrnävän 
srk-talolla.
Suutarinkylä-Ylipään dia-
koniapiiri ma 26.1. klo 19 
Tuula ja Esko Länkisellä.
Seurakuntakerho ti 27.1. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
hartaus ke 28.1. klo 13 Puna-
hilkka-kodissa.

Murto-ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 29.1. klo 
10.30 Kauttarannassa.
kuorot: Kirkkokuoro ke 28.1. 
klo 18 Tyrnävän srk-talolla 
ja lapsikuoro to 29.1. klo 16 
Temmeksen srk-talolla. Mu-
kaan otetaan uusia laulajia.
nuoret: nuortenilta pe 23.1. 
klo 18 Tyrnävän srk-talolla. I
soskoulutus vanhoille ja uu-
sille isoisille, la 24.1. klo 16–
18 Tyrnävän srk-talolla.
Temmes: Hartaus to 22.1. klo 
10.30 Mäntyrinteellä.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Pe 23.1. klo 19 toimintailta 
ry:llä. Su 25.1. seurat klo 14 
Lepolassa ja klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe 
23.1. klo 19 lauluseurat Sari 
ja Janne Lepistöllä, Miinan-
polku 2. Su 25.1. klo 16 seu-
rat ry:llä.
kastettu: Aada Emilia Tölli.
kuollut: Aune Maria Kelhä s. 
Aura, 94.

kirkkoherranvirasto

Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

avoinna 
ma-pe klo 9–14, 
to klo 15–17

p. (08) 564 0600 
fax. 564 0640

Toimistosihteeri
Sirkka Halonen
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lukorttiin jumalanpalve-
lusmerkinnän. Kutsukir-
je on lähetetty kaikille 
rippikoululaisille. Lämpi-
mästi tervetuloa!

Kotiseurakuntasi

ja maaliskuussa maanantai-
sin 9–11. Puhelimitse 08 8823 
142 tai 0400 866 480 tai säh-
köpostitse henna.savilam-
pi@evl.fi.
Ystävänkammari ti 27.1. klo 
11.30–13.30 seurakuntako-
dissa.
kuulovammaisten kerho ke 
28.1. klo 11 rippikoulusalissa.
kuorot: Nuorisokuoro to 
22.1. ja to 29.1. klo 16.30, 
kirkkokuoro to 22.1. ja to 
29.1. klo 18,  lapsikuoro to 
22.1. ja  to 29.1 klo 17 ja Vox 
Margarita ke 28.1. klo 18.
Rippikoulutyö: 2. talvitun-
nit klo 10–13.15 seurakunta-
talolla: la 31.1. (MUUT-ryh-
mä). Rippikoulusunnuntai su 
25.1. seurakuntatalolla rippi-
koululaisille ja vanhemmille/
huoltajille klo 10–12.30. Rip-
pikoululaisille tulee kutsu-
kirje postissa. 
nuorisotyö: Nuorten iltakah-
vila Rönö avautuu pe 23.1. 
Rippikoulumerkintöjä saa Rö-
nöstä pe 30.1. ja pe 13.3.

Apua arjen askareisiin? 
Seurakunnan nuorten mat-
karyhmä auttaa kodin sii-
vouksissa, lumitöissä, las-
ten hoidossa ym. kodin teh-
tävissä. Hinta 5 € / alkava 
tunti / apulainen. Varauk-
set: Tiina Inkeroinen p. 040 
571 4636. 
Perhekerho: to 22.1. ja to 
29.1. klo 10–13 ja ma 26.1. klo 
10–13 seurakuntakodissa.
lapsiparkki ke 28.1. klo 11–
15 seurakuntakodissa.
Muskari ma 26.1. klo 16.15–
17.30  seurakuntakodissa ja 
to 29.1. klo 16–17 Sarakylän 
koululla.
Rauhanyhdistykset: Lau-
luseurat Kurenalan ry:llä su 
25.1. klo 17. (T. Luokkanen). 
Käsityöilta Sarakylässä Ant-
ti Kummalalla pe 23.1. klo 19 
ja lauluseurat Maija Kumma-
lalla  klo 19.
kastettu:  Juho Oskari Kosa-
mo, Aleksi Mikael Timonen
haudattu: Terttu Anneli 
Mäntyjärvi, 58.
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1. kivi

Lapsi on Jumalan lahja. Lapsissa 
on tulevaisuus. Taivasten valta-
kuntaankin pääsevät Jeesuksen sa-
noin vain lapsen kaltaiset olennot. 
Koska me kaikki kasvamme aikui-
siksi ennen pitkää, voitaneen olet-
taa, että autuaita ovat myös lasten 
vanhemmat. Ja sitä autuaampi on 
sielu, mitä enemmän sinappiko-
neita on maailmaan tuottanut. 

Elämä ja kiusausten täyttämä tai-
vallus kohti taivasten valtakuntaa ei 
jatku ilman lapsia – eikä ilman nii-
den tekemistä. Maailma siis pyörii 
(aviollisen) seksin ympärillä. 

Joissakin Ihmisoikeusliiton pa-
heksumissa piireissä taivaanpor-
tit avaava asia on vanhempien laa-

dullinen tapaaminen (vaikkapa jo-
ka lauantaisen saunan jälkeen) ja 
lahjalapsien pyöräyttäminen maa-
ilmaan niin kauan kuin hedelmäl-
listä aikaa riittää. Taivaspaikan ta-
voittelu tuntuu naisparkojen sisus-
kaluissa niin paljon, että niiden 
toiminta hiipuu ennen aikojaan. 
Ihminen kun ei ole kone, joka sel-
viää rasvauksella ja varaosilla. 

Mutta kunnianhimoinen ihmi-
nen kyllä on. Se näkyy jo siitä, että 
tällaisia citykanien lailla kasvavia 
perheitä on. Taivaspaikkaa kan-
nattaa tavoitella vaikka henken-
sä uhalla. Ja onhan se kyllä mel-
koinen suoritus, kun kahdenkym-
menen jälkeläisen lauman sijaan 

useimmat ihmiset tuntuvat repeä-
vän palasiksi jo keskimääräisissä 
kahden lapsen talouksissa. 

Lehtien palstoilta saa lukea tä-
män tästä kuinka nuutuneiden äi-
tien ja isien pitäisi antaa toisilleen 
laatuaikaa ja keskittyä kahdenkes-
kisen suhteen ylläpitoon työn, ko-
din, lasten hoitamisen ja talonra-
kennuksen lisäksi. Sitä aviollis-
ta kohtaamistakin on liian vähän, 
kun ruuhkavuosiaan viettävät ih-
misparat eivät jaksa edes toteuttaa 
maantäyttökäskyä arjen pyörityk-
sen keskellä. 

Turhaa valitusta. Onhan niitä 
lapsia tehty ennenkin, vaikka on 
samalla kuokittu peltoa, kärsitty 

puutetta ja nälkää. Torpissa asut-
taessa ja pettua syödessä laadulli-
nen kohtaaminen on saattanut olla 
noiden elämän kovettamien sielu-
jen ainoa ilo, jopa arjen pyhittävä 
tuokio. Silloin lapsilla on tavoitel-
tu paitsi taivaspaikkoja myös lisä-
työvoimaa pelloille. 

Vanhaa fraasia mukaillen: ih-
mispolot, yhtykää! Maa ei kärsi tu-
levinakaan vuosikymmeninä työ-
voimapulasta, jos kotitaloudet kes-
kittyvät maantäyttämiseen. 

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

Lapsi – avain taivaaseen

Vihreä on kirkkovuoden 
yleisin väri. Sitä käyte-
tään pääasiallisena väri-
nä loppiaisen jälkeisenä 

aikana sekä helluntain jälkeisenä 
aikana, lukuun ottamatta joita-
kin poikkeuksia. Loppiaisen jäl-
keinen aika kestää loppiaisesta 
laskiaiseen ja helluntain jälkei-
nen aika helluntaista 1. adventti-
sunnuntaihin saakka.

Evankelis-luterilaisessa kir-
kossa vihreä merkitsee toivon, 
kasvun ja iankaikkisen elämän 
väriä. Vihreä on viljan väri ja se 
korjataan Jumalan aittaan. Kos-

Vihreä kuvaa elämää
Kirkkovuoden 
värit

3. osa

Suomen evankelisluterilaisen kirkon jumalanpalveluselämää 
rytmittää kirkkovuosi, jossa seurataan Jeesuksen elämän vai-
heita syntymästä kuolemaan sekä ylösnousemukseen.

Kirkkovuosi jaetaan tavallisesti joulu-, pääsiäis- ja helluntai-
piireihin ja se alkaa ensimmäisestä adventista päättyen tuomi-
osunnuntaihin. Jokaiseen kirkkovuoden pyhäpäivään liittyvät 
tietyt Raamatun tekstit, jotka luetaan jumalanpalveluksen ai-
kana ja joihin saarna pohjautuu. 

Kirkkovuoden pyhien aiheita ilmaistaan käyttämällä väre-
jä, joita kutsutaan liturgisiksi väreiksi. Suomen kirkossa niistä 
käytetään viittä: vihreää, valkoista, violettia / sinistä, punais-
ta ja mustaa. 

Selvimmin liturgiset värit näkyvät seurakuntalaisille kirkko-
tekstiileissä: jumalanpalvelusvaatteissa eli papin käyttämässä 
stolassa ja messukasukassa, ehtoollisliturgiaan käytetyissä teks-
tiileissä kuten ehtoollismaljan peittämiseen käytettävässä kalk-
kiliinassa sekä alttarin ja saarnastuolin koristeluissa.

Liturginen väri vaihdetaan pyhän aattona kello 18 ja sitä käy-
tetään yleensä koko seuraavan viikon ajan. On myös olemassa 
niin sanottuja pistepyhiä, joiden liturginen väri rajoittuu kysei-
seen päivään. Näitä pistepyhiä ovat esimerkiksi 1. adventtisun-
nuntai ja itsenäisyyspäivä.

ka kirkkovuodesta suurimman 
osan aikaa vallitsee vihreä väri, 
pidetään sitä myös arjen värinä. 
Vihreän rinnalla voidaan käyttää 
kullan väriä. 

Vihreällä on myös monia mui-
ta ominaisuuksia. Ihmissilmä 
pystyy erottamaan kaikkein eni-
ten vihreän värisävyjä. Vihreä vä-
ri rauhoittaa ja siksi monissa sai-
raaloissa sisustus ja hoitohenkilö-
kunnan vaatetus on vihreä. 

Intiassa vihreä väri symboloi 
menestystä, luontoa ja se viittaa 
hedelmällisyyteen. Japanissa vih-
reää pidetään keisarin symbolina 
ja se on voiman sekä energisyyden 
väri. Vihreää pidetään myös uh-
kan ja myrkyllisyyden värinä, sil-
lä monet eläimet viestittävät vaa-
rallisuuttaan ja myrkyllisyyttään 
vihreällä värillä.  

Maarit itKoNeN

A nn i  K innu n e n

Faktaa


