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Jotkut nuoret karkaavat kotoa ennen aikojaan. 

Temppu on ikivanha. Yhteen maailmanaikaan 

kotoa karkaaminen saattoi olla ainoa keino 

tehdä itsenäisesti päätökset esimerkiksi omasta am-

matistaan tai avioliitostaan.

Nykyään karkumatkalle lähtemiseen on toisen-

laisia syitä. Joku pakenee vaikeita kotioloja, ehkä 

väkivaltaa ja päihteitä. Toista painaa koulunkäynti, 

kiusaaminen tai suorituspaineet. Jos taustalla ovat 

tällaiset arkielämän huolet, näyttää karkaaminen 

ymmärrettävältä keinolta saada huomiota ja ehkä 

muutosta asiaintilaan.

Toisinaan pahimmat pelot käyvät toteen ja 

kadonnut löytyy vahingoittuneena tai kuolleena.

Henkilö saattaa kadota iäksi, jolloin omaisille jää 

pysyvästi tuskallinen epävarmuus tämän kohtalos-

ta. Nämä ovat yksittäistapauksia, joihin on vaikea-

ta etukäteen varautua.

Jotain pitäisi silti tehdä eräälle viime aikoina sel-

västi yleistyneelle ilmiölle.

Monissa karkaamistapauksissa on käynyt niin, 

että nuori on häipynyt omille teilleen ja pysynyt 

omaisten ulottumattomissa. Vasta kun omaiset 

ovat pyytäneet viranomaisia tekemään etsintäkuu-

lutuksen ja (keltainen) lehdistö on julkaissut asias-

ta jutun tai lööpin, on kadonnut ilmoittanut ole-

massaolostaan.

Ilkeästi sanottuna näyttää siltä, että etsintäkuu-

lutuksen tekemistä ja jutun julkaisemista käyte-

tään eräänlaisena kokeena, jolla karannut selvit-

tää, kuinka paljon omaiset hänestä välittävät. Kun 

omaiset ovat ryhtyneet riittävän näkyviin toimiin, 

on lähimmäisenrakkaus tullut todistetuksi ja karan-

nut voi antaa merkin itsestään. Omaisten on ensin 

täytynyt julkisesti huolestua ja nöyrtyä.

Tämä on surullista niille, joilta läheinen on 

kadoksissa onnettomuuden tai rikoksen vuoksi. 

Heidän tekemiinsä etsintäpyyntöihin ja julkaise-

miinsa kuviin ei enää jakseta suhtautua vakavasti. 

Heidän hätänsä hukkuu turhautuneiden ihmisten 

huomionkipeyden alle. Yleisö turtuu lehtien katoa-

misjuttuihin ja viranomaiset tekevät turhaa työtä. 

Kadonneita pitää etsiä, perheiden sisäisiä ongel-

mia ja ihmissuhteita pitää selvitellä ja nuorten pitää 

saada ilmaista ahdistustaan, mutta mieluiten toi-

senlaisin menetelmin.

Pelkän weltschmerzin poteminen ei oikeuta tem-

paukseen, jonka seuraukset voivat olla raskaat ja 

kalliit laajalle joukolle.

Aatoksia

Katoan, siis olen olemassa

Johdata meidät 
yhteen
Eräs kirjailija on sanonut, että olem-
me yhtä lähellä Jumalaa kuin sitä ih-
mistä, josta vähiten pidämme. Väite 
kuulostaa pelottavalta sekä yksityis-
ten kristittyjen että kirkkojen näkö-
kulmasta. En uskalla täysin allekir-
joittaa väitettä, mutta toisaalta en 
rohkene myöskään sivuuttaa sitä ko-
konaan. On kysyttävä, miten Juma-
lan tahto voi tapahtua tässä maail-
massa, jos olemme etäällä toisistam-
me ja Jumalasta?

Jo yli sadan vuoden ajan on tammi-
kuussa (18.–25.1.) vietetty kansainvä-
listä ekumeenista rukousviikkoa. Tä-
män vuoden aineisto on syntynyt Ko-
rean kansan ja kirkkojen hajaannuk-
sessa. Aineiston pohjalta Suomen eku-
meeninen neuvosto on otsikoinut vii-
kon lyhyen ja keskeisen rukouksen sa-
noihin ”Johdata meidät yhteen”. 

Kristittyjen ykseys kuuluu kristin-
uskon syvimpään olemukseen. Kun 
olemme kristittyjä, meillä tulee olla 
kaipaus kaikkien uskovien yhteyteen. 
Jos ja kun kutsumme Jumalaa Isäk-
si, tulee meidän kutsua toisia kristit-
tyjä veljiksi ja sisariksi – siitä huoli-
matta, että he kuuluvat johonkin toi-
seen kirkkoon, uskovat ja käyttäyty-
vät joissakin asioissa meistä poikkea-
valla tavalla. Jos ja kun pidämme Ju-
malaa Taivaallisena Isänä, on mei-
dän tehtävämme, velvollisuutemme 
ja etuoikeutemme pitää toisia kristit-
tyjä veljinä ja sisarina ja rakastaa hei-
tä Jumalan lapsina.  

Ekumenia elää monella tasolla. 
Kirkkojen johtajat ja paimenet näyt-
tävät esimerkkiä, kirkkojen välillä 
käydään virallisia oppineuvottelu-
ja ja annetaan yhteisiä julistuksia ja 

suosituksia. Ekumenia on kuitenkin 
ennen kaikkea rukouksen yhteyttä. 
Yhteinen rukous on väline, jolla py-
ritään ykseyteen, mutta se on jo si-
nänsä yhteyttä. Tämä rukouksen ta-
so on se korkea ja vaikea taso, jolla me 
kaikki voimme olla merkittäviä eku-
meenikkoja. Kristittyjen ykseys ei voi 
olla asia, joka jätetään vain joidenkin 
harvojen harrasteluksi, juhlamenoik-
si tai korulauseiksi, vaan sen tulee ol-
la kaikkien uskovien yhteinen asia.

Yksi vahvimpia ekumeenisia ko-
kemuksiani on ekumeeninen juma-
lanpalvelus yli kymmenen vuotta sit-
ten Santa Maria Sopra Minervan kir-
kossa Roomassa. Sen edellä oli eku-
menian vastainen mielenosoitus kir-
kon edustalla. Birgittalaisjärjestön 
johtaja äiti Tekla puhutteli mielen-
osoittajia ja kysyi tietävätkö he, mis-
tä ekumeniassa on kyse. Kun vastaus-
ta ei tullut, hän vastasi itse. Hän tote-
si lyhyesti, että ekumeniassa kristityt 
haluavat yhdessä opetella tuntemaan 
Jumalaa. Mielenosoittajat vaikenivat 
ja poistuivat. 

Veijo KoiVula
Kirjoittaja on Oulun seurakuntayhtymän 

keskusrekisterin johtaja ja 
aktiivista ekumeniatyötä tekevä pastori.

15.1.2009

Yhteiskunta 
vankikelpoiseksi
Entinen vankilapappi, rovasti Matti J. 
Kuronen pohtii vankiloiden lakkautta-
misten vaikutuksia.

”Tuottavuusohjelmat tulivat tulosajat-
telun tilalle. Nyt puhutaan vankimääri-
en kvartaalivaihtelusta eikä vankien hoi-
tamisesta. Jossain joku ajattelee, että sii-
voamme ja parannamme Suomen vähen-
tämällä laitospaikkoja. Samalla logiikal-
la saisi Suomen siistiksi sulkemalla kaa-
topaikat. 

Kun ihmisen psyykkinen ja sosiaali-
nen poteminen tulevat kodittomaksi, ne 
lähtevät kiertelemään maata. Jossain ne 
löytävät toisensa ja loppu onkin luetta-
vissa iltapäivälehtien lööpeistä. ”

Askel 1/2009

Lähetystyötä       
ilman sanomaa
Jouko Siirilä kirjoittaa suomalaisen lähe-
tystyön juhlavuoden näkymistä. 

”Tuntuu oikeasti siltä, että perintei-
nen lähetystyö mielletään nykyisin yk-
sityisten uskovaisten ja heidän järjestö-
jensä puuhasteluksi, jota piispainkoko-
us sietää, mutta olisi suuntaamassa va-
roja enemmän neutraaliin katastrofi- ja 
kehitysapuun. Sitä varten kirkolla onkin 
jo oma ja varsin iso pulju nimeltä Kirkon 
Ulkomaanapu. 

Miksi muuten juuri suurimmissa seu-
rakunnissa suunnataan nimenomaan lä-
hetykselle budjetoituja varoja lisäänty-
västi ei-julistustyötä tekevälle KUA:lle? 
Eikö siinä olisi ihan kirkolliskokousta-
son periaatekeskustelun paikka?”

Sanansaattaja 8.1.2009

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 
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Lähetyslääkäri luottaa itseensä
Lähetyslääkärinä ei pärjää kuka tahansa. Olosuhteet eivät ole 
niin hyvät kuin Suomessa.

Käytännön lääkärintyössä kehitysmaaolosuhteissa lääkärin 
on oltava rohkea ja hänen on luotettava itseensä. Työvälineet ei-
vät välttämättä ole parhaat mahdolliset eikä yliopistollisia sai-
raaloita, joihin potilaan voisi lähettää välttämättä ole.

Lähetyslääkäri kantaa vastuunsa ja tarttuu rohkeasti vaik-
kapa puukkoon, jos on pakko.

pulaa on muidenkin ammattien 
edustajista. Esimerkiksi sosiaa-
lialan työntekijöistä ja diakonian 
ammattilaisista on tarvetta.

Kysyntä ja 
tarjonta eivät kohtaa
Suomen Kristillisen Lääkäriseu-
ran lähetyssihteeri Jukka Knuut-
tilan mielestä lähtijöitä kyllä oli-
si, mutta kysyntä ja tarjonta eivät 
kohtaa. Paikkoja on, mutta nii-
hin ei ole sopivia hakijoita. Ha-
kijoita on, mutta ei heille sopivia 
paikkoja. 

Tehtäviin värvätään lääkärei-
tä, joilla on sopiva koulutus, koke-
mus ja ammattitaito. Nuorilla lää-
käreillä ei sellaisia ole. He joutuvat-
kin odottamaan usein vuosia en-
nen kuin pääsevät lähetystyöhön.

Jukka Knuutilan mukaan pit-
kille, jopa 5–15 vuoden jaksoille 
on yhä halukkaita, vaikka lääkä-
ri saattaakin pudota lääketieteen 
kehityksestä pitkän kauden aika-
na. Puuttuvat tiedot voi kuiten-
kin kuroa umpeen kotimaahan 
paluun jälkeen.

Knuuttila ei osaa arvioida mi-
ten lähetyslääkärin kokemus ja 
pitkä poissaolo Suomesta vaikut-
tavat urakehitykseen.

Knuuttilan mukaan lääkäreitä 
värvätään usein kansainvälisten 
järjestöjen palvelukseen. Lääkärit 
ovat kokeneita erityisosaajia, jot-
ka osaavat kouluttaa paikallisia 
lääkäreitä ja pyörittää sairaaloita.

Lääkäreitä tarvitaan myös 
käytännön lääkärintyöhön ja ve-
tämään erilaisia projekteja.

Kehitysyhteistyöhön 
riittää lähtijöitä
Kehitysyhteistyöhön on paljon 
tulijoita, sanoo Lääkärin Sosiaa-
linen Vastuu -järjestön edustaja 
Matti Parry. Esimerkiksi YK:n 
kehitysyhteistyö nauttii niin hy-
vää mainetta ja tarjoaa sellaisia 
tehtäviä, että se voi valita kovan 
luokan tekijöitä palvelukseensa. 

Työskentely myös muissa kehi-
tysyhteistyöjärjestöissä on arvos-
tettua. Työ näissä järjestöissä on 
lähinnä konsultointia, ei käytän-
nön lääkärityötä. Tehtäviin vaa-
ditaan kokemusta, erityisosaa-
mista ja ammattitaitoa. Nuorilla 

Värvätään heti lääkäri
Lääkäreitä on vaikea saada 

pitkäaikaiseen lähetystyö-
hön. Esimerkiksi Suomen 
Lähetysseura voisi heti pal-

kata muutamia lääkäreitä Tan-
saniaan, Etiopiaan ja Angolaan. 

Lähetystyössä olevia lääkärei-
tä ei ole Suomessa kovin paljon, 
vain reilut kymmenkunta. Har-
vat suomalaista lähetysjärjestöis-
tä värväävät lääkäreitä palveluk-
seensa.

Lähetysseuran rekrytointisih-
teeri Sisko Vainionkulman mu-
kaan perheellisiä on vaikea sijoit-
taa, koska nykyajan vanhemmat 
haluavat lapsensa käyvän eska-
rinsa ja koulunsa Suomessa, jot-
ta nämä eivät jäisi paitsi sellaises-
ta, jota kohdemaat eivät kykene 
tarjoamaan. 

Jos läheteillä on pieniä lap-
sia, he varttuvat nopeasti kou-
luikään, jolloin paluu Suomeen 
tulee ajankohtaiseksi. Aiemmin 
lapset pantiin kouluihin, jotka 
olivat joskus hyvinkin kaukana 
vanhemmista. Lähetysseura ei 
pidä tällaista toimintaa enää hy-
vänä ratkaisuna. Myöskään van-
hemmat eivät sitä halua.

Monet lääkärit haluaisivat teh-
dä lähetystyötä keikkaluontoises-
ti. Se on Vainionkulman mukaan 
kuitenkin vaikeaa, koska työlu-
van saaminen keikkatyöhön on 
yhtä vaikeaa kuin pitkäaikaisem-
paankin rupeamaan. 

– Työluvan saaminen halutul-
le jaksolle on suurta taidetta, Vai-
nionkulma sanoo.

Monia hirvittää paikallisen 
kielen opettelu, joka vie vuosia. 
Lääkärit saattavat ajatella, kan-
nattaako sitoutua vuosiksi lähe-
tystyöhön, kun vaihtoehtona olisi 
erikoistuminen ammattiin. An-
golaan töihin menijöitä pelottaa 
vielä enemmän portugalin opis-
kelu. Myös portugalin kielel-
lä pärjääminen ja tulkin käyttö 
epäilyttää.

Pitkäaikaisesta sitoutumisesta 
ei päätetä hetken hurmiossa, vaan 
se edellyttää pitkää harkintaa. 

– Jos joku heti kättelyssä sa-
noo, että hän haluaa pitkäaikai-
seen lähetystyöhön, hän ei välttä-
mättä tiedä mistä puhuu.

Sisko Vainionkulma mukaan 

lääkäreillä ei näitä ominaisuuksia 
juuri ole ja heidän onkin vaikea 
päästä kehitysyhteistyöhönkään.

Pitkäaikainen sitoutuminen 
käytännön lääkärintyöhön esi-
merkiksi lähetystyössä ei an-
na sellaisia valmiuksia, 
joita tarvitaan vaikka-
pa terveysjärjestel-
mien suunnitte-
lutyöhön. Sik-
si monet lää-
kärit eivät 
halua siihen 
värväytyä. 

– Jos si-
toutuu mo-
neksi vuo-
deksi käytän-
nön työhön, se 
on lääkärin eri-
koistumiseen verrat-
tava sitoumus. Käytännön 
työ ei kuitenkaan avaa uramah-
dollisuuksia. Tämä syö motivaa-
tiota, Parry tiivistää.

PeKKa HeliN

Oululaislähtöinen lääkäri Tuu-
la Pelkonen teki kutsumustyötä 
Angolassa yksitoista vuotta. Hän 
palasi takaisin kotimaahan vii-
me syksynä. Angola on kuitenkin 
yhä läsnä Helsingissä tutkimus-
työtä tekevän Pelkosen elämässä, 

Yksitoista vuotta Angolassa

sillä hän analysoi lasten aivokal-
vontulehduksen hoito- ja tutki-
mustuloksia. Materiaalin hän ke-
räsi viimeisen kolmen vuoden ai-
kana työskennellessään Angolan 
pääkaupungissa Luandassa. 

Ensimmäiset kaksi neljän 

vuoden lähetyskautta Pelkonen 
työskenteli yleislääkärinä pienel-
lä Shangalalan lääkäriasemalla. 
Vuosien aikana tutuksi tulivat 
perusterveydenhuollon ja puh-
tauden opettamisen lisäksi tais-
telu yhä tappavia kulkutauteja 
vastaan.  

– Kiersimme rokotusmatkoil-
la kahdensadan kilometrin sä-
teellä 20–30 kylässä eteläisessä 
maakunnassa. Lisäksi koulutim-
me kylähoitajia ja -kätilöitä jatka-
maan työtä.

Myös Afrikan mustat aids-ti-
lastot olivat läsnä arjessa. Seu-
rakuntien työntekijöitä ja muita 
kiinnostuneita opastettiin taiste-
lussa hiv-tartuntoja vastaan. 

Lähetystyössä vietetyt vuodet 
olivat Pelkosen mielestä rikasta 
ja monipuolista elämää, jossa sai 
kokea myös korkeimman varje-
lusta. Hän tietää, että lähtöä hi-
dastavat epäilykset.

– Harva on valmis sitoutu-
maan melkein neljäksi vuodeksi, 
ja vieraan kielen opettelukin vie 
aikaa. Olosuhteet lähetystyössä 
ovat paljon totuttua vaatimatto-
mammat. Osa pelkää varmasti 
myös jäävänsä ammatillisen ke-
hityksen kelkasta, hän listaa.

Lähetystyössä saa kuitenkin 
vastineeksi paljon sellaista koke-
musta, jota muualta ei saa. 

– Rukoillen omaa paikkaansa 
saa kysellä, mutta kyllä Taivaan 
Isä sen paikan osoittaa. 

elSi HuttuNeN

Lähetyskentillä paljon vapaita paikkoja

Tuula Pelkonen pienen kaimansa ja hänen vanhempiensa kanssa.

Tuu la  Pe l ko n e n /  Ko t ia l b u mi
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– Talkoolaisena oleminen oli tosi 
positiivinen kokemus, kertoo ou-
lulainen Ritva Loukusa tuomio-
kirkkoseurakunnan tarjoamilla 
kirkkokahveilla. Viime sunnun-
taina kirkkokahveille oli kutsuttu 
erityisesti viime kesänä Oulun lä-
hetysjuhlilla talkoolaisina olleita. 
Loukusa oli yksi juhlien onnistu-
misen taanneista sadoista vapaa-
ehtoisista.

Hän vietti viime kesäkuussa 
kiireiset kolme päivää talkoillen 
lähetysjuhlien kahvion kassana. 

– Ensimmäistä kertaa olin tal-
koolaisena – ja heti noin isossa ta-
pahtumassa. Tosin kassalla työs-
kentelemisestä minulla on vuo-
sien kokemus, samoin toimisto-
työstä, joten olen tottunut ole-

  Toimittajakolmikko rehki kahvilassa, valvonnassa ja neuvonnassa.

PeKKa HeliN elSi HuttuNeNSatu laPiNlaMPi

Paiskin töitä kahvilassa. Kaa-

doin kahvia mukeihin eikä se 

ilmaista ollut. Siis minulle oli, 

mutta ei juhlavieraille. Otin vä-

hän aikaa rahat vastaan. En an-

tanut rahaa takaisin. Siis an-

noin mutta väärin, siis oikein, 

kun virheeni oikaistiin. Seisoin 

monta tuntia. Katsoin oikeu-

dekseni juoda kahvia niin pal-

jon kuin jaksoin.

Ensimmäistä kertaa elämässäni 

pääsin kokeilemaan liikenteen-

ohjaamista, se oli hauskaa. Li-

säksi olin rakentamassa näyt-

telyä nuorten puolelle ja valvo-

massa järjestystä. Kaikkinensa 

lähetysjuhlat ja talkoolaisena 

oleminen olivat kiva kokemus. 

Neuvontatiskillä kysyttiin mo-

nenmoista aina pukuhuonei-

den sijainnista esiintyjien aika-

tauluihin. Taisin muistaa juh-

lien ohjelman ulkoa vielä seu-

raavalla viikollakin. Toisena 

päivänä valokuvasin tapahtu-

mia ja kävin siinä sivussa kol-

meen otteeseen laskemassa 

kolehtirahoja. 

Lähetysjuhlat innosti talkoolaiseksi
maan tarkka ja huolellinen.

– Vieressä toinen ihminen ja-
koi esimerkiksi iltapalapakkauk-
sia ja voileipiä asiakkaille ja mi-
nä rahastin heitä. Välillä ruuanja-
ossa oli mukana Rauhan Terveh-
dyksen miestoimittajakin. Otin 
rahaa vastaan ja annoin takaisin 
ja pidin huolta siitä, että kassa ei 
pursua ylitse. 

– Välillä meillä oli tosi kova 
kiire, ihmisiä oli ruuhkaksi asti, 
mutta taukoja ehdittiin silti pitää, 
ja käydä muutamassa tilaisuudes-
sakin, Loukusa muistelee.

Hän innostui talkoolaisena toi-
mimisesta niin kovasti, että aikoo 
seuraavaksi ilmoittautua vapaa-
ehtoistyöhön ensi kesänä Kempe-
leessä pidettäville hiippakunnal-

lisille lähetysjuhlille. Lisäksi hän 
suunnittelee tutustumista Lähe-
tyssopen ja lähetyksen puodin ja 
pajan Siiven toimintaan.

oppilaita 
pyöränhuoltoon
Toinen aktiivinen talkoolainen 
on oululainen Raimo Väliaho, 
joka oli mukana jo vuosi sitten 
remontoimassa lähetyksen puo-
ti Siiven tiloja kuntoon. 

Väliaho on jatkanut talkoile-
mista seurakunnan ja lähetys-
työn hyväksi kunnostamalla pol-
kupyöriä, joita ihmiset lahjoitti-
vat lähetysjuhlaporttia varten. 

– 138 portissa olleesta polku-
pyörästä enää 23 on myymättä. 
Niitä kannattaa käydä katsomas-

sa Siivessä. Hinnatkin ovat edul-
liset, pyörästä riippuen 20–60 eu-
roa, Väliaho vihjaa.

Väliaho järjesti viime kevää-
nä suuren suosion saavuttaneen 
Siiven pyöränhuoltotempauksen 
yhdessä Matti Valkaman kans-
sa. Miehet huolsivat viikon ai-
kana yhteensä 46 polkupyörää. 
Tempauksen tuotto lahjoitettiin 
lähetystyölle.

– Tämä on yksi parhaista ta-
voista hankkia tuloja lähetystyöl-
le Oulussa, arvioi Väliaho.

– Tarvitsisimme kuitenkin li-
sää innokasta väkeä pyöriä huol-
tamaan, jotta voisimme ensi huh-
tikuussa järjestää uuden pyörän-
huoltoviikon. Mikäli meitä olisi 
kuusikin ihmistä pyöriä huolta-

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi osoitteessa:

www.oulunseurakunnat.fi/lahetysjuhlailmo

tai talkootoimistoon p. 044-3161435

massa, voisimme ottaa vastaan 
paljon enemmän tehtäviä. Ky-
syntää kyllä olisi.

– Eikä vapaaehtoisten tarvitse 
osata huoltaa pyöriä ennakkoon, 
minä ja Matti kyllä opastamme 
siinä.

Satu laPiNlaMPi

Kempeleen hiippakunnallisia lähe-
tysjuhlia vietetään 28.–30.8. Tal-
koolaiseksi voi ilmoittautua ja lisä-
tietoja kysyä seurakunnan lähetys-
sihteeri Minna Sorvalalta, p. (08) 
561 4664 tai 040 779 7705. Pyörien 
kunnostamisesta kiinnostuneet voi-
vat ottaa yhteyttä Oulun tuomioro-
vastikunnan lähetyssihteeriin Ulla 
Mäkiseen, p. 040 506 5511.

Lähetyssihteeri Raija Nissinen etsii 
yhteystietoja Ritva Loukusalle.

Raimo Väliaho kaipaa lisäapua pyörien 
kunnostamiseen.

Heinätorin seurakuntatalolle kokoontui reilut 50 henkeä muistelemaan lähetysjuhlia.

Ku va t :  E l s i  H u t t u n e n
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Maata  kiertelemässä

Matkajohtajana toimii 
Suomen Raamattu-
opiston toiminnan-
johtaja ja pappi Timo 

Junkkaala. Hän kertoo Raama-
tun rikkauden avautuvan ajan 
uhraamisen kautta. Kun mo-
neen kertaan läpi kahlatusta ja 
luennoidusta kirjasta opettami-
nen alkaa kyllästyttää, ratkaisu 
löytyy kirjasta itsestään. 

– Jos menee luennoimaan kyl-
miltään ajatellen, että materiaa-
lihan minulla onkin jo valmiina, 
se voi alkaa tympiä. Se ei johdu 
sanasta, vaan siitä, ettei ole val-
mistautunut nimenomaista ker-
taa varten. Jos ehtii lukea teks-
tiä etukäteen, se innostaa ja läm-
mittää omaakin sydäntä niin, et-
tä pysyy virkeänä ja tekstin kans-
sa on mukava tehdä töitä. 

Junkkaala pitää suurena etu-
oikeutena saada opettaa Raa-
mattua. 

– Minulla on ehkä ollut ai-
na enemmän opettajan kuin pa-
pin kutsumus. Opettaminen on 
mielenkiintoista, koska siinä tu-
lee itsekin opiskeltua. Vanha to-
tuus on, että opettaessaan oppii. 

Suomen Raamattuopistol-
la Junkkaala on opettanut vuo-
desta 1993. Hän luennoi mielel-

Matkalla Raamattuun

Viikonlopun toivotaan innostavan ihmisiä Raamatun säännölliseen tutkimiseen. 
Jokaisesta kirjasta annetaan mukaan ydinajatus, joten jatkossa Raamattua lukiessa 
on helpompi käsittää, millaista osaa kokonaisuudessa se näyttelee.

lään muun muassa Jobin kirjasta, 
jonka haastavuus puhuttelee ker-
ta toisensa jälkeen. Vaikeilta taas 
tuntuvat näkyjä ja ilmestyksiä si-
sältävät kirjat, kuten Daniel, He-
sekiel ja Ilmestyskirja. 

Matka halki Raamatun -kam-
panjan myötä myös kiinnostus 
Vanhaan testamenttiin on vah-
vistunut. 

– Koska Vanha testamentti on 
vieraampi, sen äärellä saa helpos-
ti itsekin uusia oivalluksia. Pidän 
sen tekstimuodosta, tapahtumien 
ja kertomusten kautta etenevästä 
sanomasta. Lisäksi liittymäkoh-
dat Uuteen testamenttiin ovat 
kiintoisia, ja niistä saa usein uu-
sia löytöjä ja uutta pohdittavaa.

Kiehtovimpina Raamatun hen-
kilöinä Junkkaala mainitsee Jee-
suksen lisäksi Mooseksen ja Paa-
valin, joiden toiminnan haasteet 
sekä jaksaminen uskomattoman 
vaikeissa vaiheissa puhuttelevat. 

– Mooseksessa kiehtoo hä-
nen mahdottomalta tuntuva teh-
tävänsä johtajana. Hän kuunte-
li kaikki kansan napinat, lopul-
ta senkin, että kansa halusi pan-
na hänet viralta, valita toisen joh-
tajan ja palata Egyptiin. Lopulta 
Mooses sanoo Jumalalle, ettei 
tästä tule mitään. Silti hän myös 
suurenmoisella tavalla rukoilee 
Jumalaa.

Joku voisi ajatella, että inten-
siiviseen Raamatun luennoimi-
seen ehtii viikonlopussa jo kyl-
lästyä, mutta Junkkaalan mu-
kaan tapahtumat ovat antoisia 
myös kuunteluvuorossa olevalle. 
Oulussa Junkkaalan työparik-
si tulee Suomen Raamattuopis-
ton Uudenmaan aluejohtaja Ilk-
ka Rytilahti. 

– Kuunnellessa on vaarassa 
oppia jotakin, Junkkaala nauraa. 

– Joku ihmettelikin kerran, että 
olen se, joka viikonlopputapah-
tumissa tekee kaikkein innok-
kaimmin muistiinpanoja. Hyvät 
ajatukset kirjoittaa mielellään 
muistiin, omaksi rakennuksek-
si sekä omassa opetustyössä käy-
tettäviksi. 

joHaNNa tölli

Matka läpi Raamatun Oulussa 
keskustan seurakuntakodilla 16.–
18. tammikuuta. Tapahtuma on 
avoin ja ilmainen. Lisätietoa kam-
panjasta www.matkahalkiraama-
tun.fi ja Raamatun lukuohjelma 
www.sro.fi

Tulevana viikonloppuna 
Raamattu kahlataan läpi 
Matka halki Raamatun 
-tapahtumassa Oulussa. 
Tapahtuma on osa 
tuomiokirkkoseurakunnan 
Raamattuvuotta, joka 
tarjoaa joka kuukausi 
luentoja maailman 
luetuimmasta kirjasta.

Barack Obama vannoo tammi-
kuun 20. päivänä virkaanastu-
jaisvalan. Siinä yhteydessä tu-
leva presidentti tulee mainin-
neeksi Jumalan nimen. Se ei so-
vi ryhmälle ateisteja, jotka nosti-
vat syytteen viime viikolla. Syyt-
teellä yritetään estää rukoukset ja 
maininnat Jumalasta virkaanas-
tujaistilaisuudessa.

Samanlainen syyte nostettiin 
myös vuosina 2001 ja 2005, kun 
George W. Bush vannoi valansa. 

Yhdysvalloissa kirkko on tiu-
kasti erotettu valtiosta. Erottelu 
on tehty jo varhain maan perus-
tuslaissa. Monille amerikkalai-
sille kirkon ja valtion ero on lä-
hes pyhä.

Obama ei saisi puhua Jumalasta
Viime viikolla nostetussa 

syytteessä mainitaan nimeltä 
korkeimman oikeuden puheen-
johtaja John Roberts, ja kali-
fornialaisen kirkon pastori Rick 
Warren ja pastori Joseph Lowe-
ry. Roberts johdattaa Obaman 
vannomaan valansa. Warren ja 
Lowery johtavat rukousta ja siu-
nausta.

Valassa Obama lausuu tuoma-
ri Robertsin johdatuksella muun 
muassa sanat Jumala minua aut-
takoon. Ateistit väittävät, että 
Roberts tunkee näin virkaanas-
tujaisseremoniaan puhdasta us-
konnollista dogmatiikkaa.

Ateistit vastustavat myös Raa-
matun käyttämistä virkaanas-

tujaistilaisuudessa. Obama on 
pyytänyt käyttöönsä samanlais-
ta Raamattua, jota Abraham Lin-
coln käytti vuonna 1861.

Ateistit eivät haasta Obamaa, 
koska tällä on heidän mielestään 
perustuslaillinen oikeus ilmasta 
uskoaan. Ongelma johtuukin sii-
tä, että Roberts ”kehottaa” Oba-
maa käyttämään sopimattomia 
ilmaisuja.

Rukousten ja uskonnollis-
ten fraasien käyttö ei ainoastaan 
loukkaa perustuslakia vaan se 
myös oikeuttaa jotkut piirit kir-
kon ja valtion eron murtamiseen, 
sanoo humanistien järjestön la-
kimies Bob Ritter.

Pastori Warrenin läsnäolo vir-

kaanastujaistilaisuudessa ärsyttää 
myös liberaaleja, erityisesti homo-
seksuaalien oikeuksien puolustaji-
en järjestöjä. Warrenin lausunnot 
homoseksuaaleista ovat saaneet 
järjestöt vastarintaan.

Warren on vastannut kritiik-
kiin syyttämällä järjestöjä kris-
tusfobiasta ja vihapuheista.

– Joidenkin mielestä pelkkä 
erimielisyys heidän kanssaan on 
vihapuhetta. Jos olet eri mieltä 
heidän kanssaan, se heille merk-
ki, että vihaat tai pelkäät heitä. 
En pelkää enkä vihaa homoja. It-
se asiassa rakastan heitä, mutta 
olen eri mieltä heidän kanssaan 
joistain asioista, Warren sanoo.

ReligioN NewS SeRVice
Lisää ryhmiä 
kamalille 
äideille
Oulussa aloittaa alkuvuon-
na kaksi Kamalien äitien ryh-
mää, jotka ovat vertaisryhmiä 
murrosikäisten lasten äideille. 
Ryhmät on tarkoitettu kaikil-
le äideille, jotka pohtivat elä-
mää kasvavan lapsensa kanssa. 

Ensimmäinen ryhmä aloit-
taa Oulun NNKY:llä, Isokatu 
15, torstaina 29.1. kello 18 ja 
toinen maanantaina 2.2. kel-
lo 18. Ilmoittautumisia ote-
taan vastaan p. 0400 138 754 ja 
sähköpostitse osoitteessa nn-
ky.oulu@co.inet.fi. 

Ekumeenisia 
rukoushetkiä 
Tuomiokirkon 
kryptassa
Ekumeeniset hiljaisuuden ru-
koushetket alkavat Oulun tuo-
miokirkon kryptassa. Hiljai-
suudesta ja rukouslauluista 
sekä raamatunluvusta ja ruko-
uksesta koostuvat hetket kes-
tävät noin puoli tuntia. 

Seuraava rukoushetki pi-
detään keskiviikkona 28.1. 
kello 19. Kevään aikana ko-
koonnutaan joka toinen kes-
kiviikko. Kryptaan käynti on 
kirkon Isonkadun puoleises-
ta päädystä. Rukoushetken 
järjestävät Sinapinsiemen ry, 
Oulun NNKY ja tuomiokirk-
koseurakunta. 

Yhtymän 
luottamus-
henkilöille 
jatkoa
Oulun seurakuntayhtymän 
yhteisen kirkkovaltuuston 
ja neuvoston luottamushen-
kilöjohtajat jatkavat entisis-
sä tehtävissään. Maanantain 
kokouksessa valtuuston pu-
heenjohtajaksi valittiin Pek-
ka Lahdenperä ja varapu-
heenjohtajaksi Riitta-Liisa 
Luukkonen.
Yhteisen kirkkoneuvoston 
puheenjohtajana jatkaa Pert-
ti Haipola.
Neuvoston puheenjohtajaksi 
tulee kahdeksi vuodeksi tuo-
miorovasti Matti Pikkarai-
nen. Hänen nimityksestä on 
päättänyt viime syksynä tuo-
miokapituli. Vuodet 2007–
2008 tehtävää on hoitanut 
kirkkoherra Juhani Lavanko.

Neuvoston puheenjoh-
taja valitaan kahdeksi vuo-
deksi kerrallaan Oulun seu-
rakuntien kirkkoherrojen 
keskuudesta.
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Ostetaan  
RAUHAN TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

puh. 020 754 2000, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoita

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

OPISKELIJA- & NUORTEN 
AIKUISTEN ILTA

Koulukatu 41

To 22.1. klo 19. Niilo Karjalainen:
Johannes Kastaja.
OSUH JA KRISTILLINEN OPINTOKESKUS

Opiskelijamenot

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.com/timoteus

Yhdistykset

Herännäis-/siioninvirsiseuroja: Su 18.1. klo 15 Vuosikokous ja herän-
näisseurat Karjasillan kirkolla. Su 18.1. klo 18 Vuosikokous ja seurat 
Kempeleen kirkonkylän srk-kodissa, Tiilitie 1, Kempele.

To 15.1. klo 19 Nuorten- ja opis-
kelijailta Matti Rahja. Su 18.1. 
klo 16.30 Pyhäkoulu klo 17 Seurat
Vesa Pöyhtäri. Tervetuloa!

Seurat su 18.1. klo 15. Liisa ja 
Ben Kingma. Raamattupiiri ti 
20.1. klo 15.

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

www.ohsrk.fi 

Pe 16.1. klo 19 LIFT – ilta. Su 18.1. klo 11 Lähe-
tyskokous, Mikko Saukkonen, Seija Suuronen 
& co. Ke 21.1. klo 19 Sana ja rukous, (ehtoolli-
nen) Reijo Komu, Jouko Annala. To 22.1. klo 12 
Päiväpiiri. Sunnuntaisin klo 11 tilaisuuden aikana 
Pyhäkoulu ja Lastenkokous. TERVETULOA!

Su 18.1. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00, Ma 19.1. Kotiliitto 
klo 13.00 ja Veljesliitto 18.00, Ti 20.1. Yhteiskristillinen rukous ja ylistys 
kokous klo 18.00, Ke 21.1. Gospel kuoron harj. 18.00. Tervetuloa.

To 15.1. klo 19 Rukousilta, Pekka Tuominen, Jouni 
Korkala. Pe 16.1. klo 18.30 Varkki-ilta. La 17.1. 
klo 10-14 Näyn päivä, seurakunnan vastuunkanta-

jille. Ti 13.1. klo 13 Päiväpiiri. Ke 21.1. klo 14 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta. To 22.1. 
klo 19 LÄHDE-ilta, Risto Wotschke, Ari Männistö Turusta, God`s Bell, rukouspalvelua, 
tarjoilu, aihe: Ahdistuksesta avaralle. EHJÄÄN ELÄMÄÄN – kokoussarja 22.-25.1., 
pastori Ari Männistö Turusta. www.oulu.svk.fi 

Muut seurakunnat

TILAISUUTEMME:
Su 18.1. klo 19.00 EVANKELIUMIN ILTA, 

Simo Pitkänen
Ke 21.1. klo 19.00 SANAN JA RUKOUK-

SEN ILTA, Pertti Korhonen
TERVETULOA!

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

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Oulun
Lähetysseurakunta

Aleksanterinkatu 33

Su 18.1. klo 16.00 Olavi Mäkelä
Säännölliset tilaisuudet:

www.oulunlahetyssrk.net
Olet sydämellisesti tervetullut!

Tapahtumat

R a a m a t t u o p i s t o n  t a l v i p ä i v ä t  16.-18.1.
”M a t k a  h a l k i  R a a M a t u n ”
Keskustan seurakuntatalon juhlasalissa (Isokatu 17)

p e R j a n t a i  1 6 . 1 .
18.00  Paratiisista patriarkkojen matkassa Egyptiin
19.30  Orjuudesta autiomaan kautta luvattuun maahan

l a u a n t a i  1 7 . 1 .
10.00  Kuninkaiden Jerusalemista Babylonin pakkosiirtolaisuuteen
11.00  Viisauden ja kärsimyksen matkassa
13.30  Profeettojen matkassa Messiaan odotukseen
15.30  Jeesuksen seurassa Bethlehemistä Golgatalle
19.00  Jeesuksen seurassa halki elämän  

– Aikuisten, opiskelijoiden ja nuorten yhteinen ilta

s u n n u n t a i  1 8 . 1 .
10.00  Jumalanpalvelus Tuomiokirkossa
12.00  Apostolien kyydissä Jerusalemista maan ääriin
12.30  Kutsu matkalle uskoon, toivoon ja rakkauteen
13.45  Viimeinen matka uuteen Jerusalemiin
15.00  Rakennamme tulevaisuutta Jumalan kämmenellä  

– SROS 70v ja Raamattuopiston talvipäivien 25v juhla

Lapsille tilaisuudet: La klo 13.30-17.00 ja Su klo 12.00-14.30.
Alasalissa lounas La klo 12.30, kahvit La klo 15.00 ja Su klo 11.30 ja klo 14.30

w w w . m a t k a h a l k i r a a m a t u n . f i

Luennoitsijana mm. 
Timo Junkkaala

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

PANKKIKORTTI EI KÄY.

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

Vuoden alussa Kumbukumbuksi 
nimetyn Suomen Lähetysseuran 
museon uusi perusnäyttely ava-
taan 19. tammikuuta Helsingis-
sä Lähetysseuran 150-vuotispäi-
vän yhteydessä. 

Uusi perusnäyttely on tehty 
museon monipuolisten etnogra-
fisten kokoelmien pohjalle. Näyt-
tely käsittelee arjen ja juhlan avul-
la Pohjois-Namibian owambo-
kansojen elämää 1870–1930-lu-
vuilla ja kiinalaista kulttuuria 

Kiina esillä Kumbukumbussa
Qing-dynastian viimeisinä vuosi-
na 1900-luvun alussa. Perusnäyt-
telyssä luodaan myös katsaukset 
maailman suuriin uskontoihin ja 
Suomen Lähetysseuran 150-vuo-
tiseen historiaan.

Museon kokoelmat ovat kerty-
neet suomalaisten lähetystyönte-
kijöiden kansatieteellisen ja kult-
tuurisen harrastuksen tulokse-
na. Paikalliseen elämään hyvin 
perehtyneinä kerääjät tunsivat 
paitsi esineiden käyttötarkoituk-

Kumbukumbu on swahilin kieltä ja tarkoittaa muistia. Museo sijaitsee Tähtitorninkatu 18:ssa Helsingissä. Se on perustettu 
vuonna 1931. Museo on avoinna ti, to-su klo 12–16, ke klo 12–18 ja ryhmille sopimuksen mukaan.

set myös niihin liittyneitä usko-
muksia, ja he ovat kirjanneet tie-
tonsa talteen.

Ensimmäiset suomalaiset saa-
puivat Pohjois-Namibian alueel-
le 1870. Lähetystyön ohella heille 
oli tärkeää tutustua kansan elä-
mään, opetella kieltä sekä sel-
vittää tapoja ja kulttuuria. Kii-
naan, Hunanin maakuntaan, Jin-
shin kaupunkiin, Suomen Lähe-
tysseuran työntekijät asettuivat 
vuonna 1902. (SLS)

Ku va t :  M ika e l  L i n d é n /  Ku m b u ku m b u

Nokelantie 48 B, käynti  
Latokartanontien puolelta.

Avoinna 
ma–ke, pe klo 10–14, 

la klo 12–15. 
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– Jäin eläkkeelle oppilasmääräl-
tään suuresta luokasta ja jotenkin 
siinä tilanteessa tuli tunne, kuin 
jäisi tyhjän päälle. Jo silloin aja-
tuksissani oli jokin vapaaehtois-
työ, piippolalainen Anja Laitila 
muistelee lähes viiden vuoden ta-
kaisia aikoja.

Anja toimi ala-asteella opetta-
jana, rehtorina ja koulutoimen-
johtajana monet vuosikymme-
net. Perheeseen kuuluu puoliso, 
lapset ovat jo aikuisia ja maail-

Vapaaehtoistyöstä 
ryhtiä eläkepäiviin

Hoitaja Leena Sundman (oik.) on kuulolla, kun Ainolan asukkaat virittelevät Leena Koskenkankaan lempivirttä Ystävä sä lapsien, 
Anja Laitilan auttaessa virren etsimisessä.

malla. Nyt hän on saanut uutta 
sisältöä elämäänsä vierailuista 
Palvelukoti Vaarintalolla, Aino-
lan puolella. 

– No, aluksihan se kontras-
ti lapsien parista ikääntyneiden 
pariin tuntui isolta. Ajattelin, et-
tä mitä minä osaan heidän kans-
saan touhuta ja mitä osaan jutel-
la, mutta helpostihan se lähti me-
nemään. 

Kun istumme juttelemassa 
Vaarintalon viihtyisässä salissa, 

on vuoden viimeinen päivä. An-
ja Laitila käy talossa keskiviikkoi-
sin, mutta mikäli talossa on jokin 
tapahtuma tai retkipäivä, Anja 
tulee auttelemaan myös silloin. Tä-
tä vapaaehtoista, palkatonta palve-
luaan hän ei koe rasitteeksi, eikä si-
tovaksi: tämä heijastuu niin Anjan 
olemuksesta kuin siitäkin, kuinka 
lämpimästi hän työstänsä kertoo.

– Koko ajan olen tykännyt täs-
tä hirveästi, itsekin tässä virkis-
tyy ja tämä antaa ikään kuin ryh-

tiä tähän omaan eläkeläisen elä-
mään, hän naurahtaa.

Mitäs me 
tänään laulettais?
Vaarintalossa, Ainolan puolella 
asuu parempikuntoisia vanhuk-
sia, mutta Anja käy porinoimas-
sa myös talon tehostetun palve-
lun puolen asukkaiden paris-
sa. Keskiviikko on Ainolan vä-
elle odotettu päivä: Anja tulee 
käymään. 

– Mitäs me tänään laulettais?
Leena Koskenkangas ehdot-

taa lempivirttänsä, sävel ja sanat 
palautuvat kaikille niin hyvin 
mieleen, että veisatessa ei virsi-
kirjoja juuri vilkuilla.

Anja Laitila kertoo, että vaikka 
lähimuisti voi ikääntyneillä pet-
tää, menneiltä vuosikymmeniltä 
tutut asiat palaavat mieliin hetkes-
sä ja niiden muisteleminen piristää 
ikääntyneitä silminnähden.  

– Me veisaamme tuttuja virsiä, 
laulamme kansanlauluja, laitte-
lemme käsitöitä alulle ja muis-
telemme vanhoja asioita. Palau-
tamme mieliin entivanhasia töi-
tä, kuten keritsemistä ja keh-
räämistä. Kesäisin ulkoilemme, 
teemme kauppareissuja ja käym-
me kirkossa, Anja Laitila kertoo.

Kristillisen lähimmäispalve-
lun parissa elämän kirjo on mo-
nin tavoin lähellä ja läsnä. An-
ja juttelee, miten näiden viiden 
vuoden aikana moni tuttu van-
hus on jo siirtynyt rajan taakse; 
vuosikymmenet nuoruusaikojen 
töiden parista korkeisiin ikävuo-

siin vierivät nopeasti. 
– Hoitajat ovat tässä talossa 

hyviä, he tekevät kaikkensa, mut-
ta hoitajia on vähän ja heidän ai-
kansa menee perushoitoon. Mi-
nun näkemykseni on, että hoi-
tajia tarvittaisiin ehdottomasti 
enemmän, seurakunnan lähetys-
työssäkin mukana toimiva Anja 
kiteyttää. 

arjen auttajia 
kaivataan
Vapaaehtoistyöhön haluaville oli-
si tilausta. Palvelukoti Vaarinta-
lon vastaavana hoitajana vuoden 
loppuun saakka toiminut Leena 
Sundman kiittää Anja Laitilan 
panosta verrattomaksi. 

– Kun hän on täällä, hän on ko-
ko ajan niin täysillä mukana. Tä-
nä aikana on niin paljon yksinäi-
syyttä ja vapaaehtoisia tarvittai-
siin myös vierailemaan kodeissa. 
Viime keväänä herättelimme ih-
misiä ilmoituksella vapaaehtois-
toimintaan, mutta eipä oikein 
löytynyt. Nyt tosin on yksi hen-
kilö kiinnostunut tulemaan meil-
le vuoden vaihteen jälkeen, Sund-
man iloitsee.

Arjen lähimmäisiä kaivataan 
ja heitä tarvitaan. Kuten Anja Lai-
tila sanoo, olisi hyvä, jos ”kaikki 
joutoakat ja -ukot ottaisivat tällai-
sen toiminnan omakseen”. 

– Täällä odotetaan, eli tämä 
kyllä vaatisi sitoutumista. He, joil-
la muisti toimii, kaipaavat tiettyi-
nä päivinä sitä tuttua kävijää.

aNNeli ViRtaNeN

Anja Laitila on odotettu vieras niin Eeva Mähöselle 
kuin kaikille muillekin Vaarintalon asukkaille.

Ku va t :  A nn e l i  V i r t an e n
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Uusi kappalainen siunattiin

Lue ja kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

Palautteet ohjelmista: tiedottaja.oulu@evl.fi

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz, 
www.radiodei.fi 
Su 18.1. klo 10 messu Tuiran kirkosta. Toimittaa 
Markus Mähönen, avustavat Lauri Kujala ja Mer-
ja Oksman, kanttorina on Lauri-Kalle Kallunki. 
Su 18.1. klo 11.25 radiopyhäkoulussa Tuiran 
seurakunnan pappi Juha Tahkokorpi puhuu ai-
heesta Jeesus herättää uskon.
Radio Dei Toivon päivä
Ke 21.1. klo 15.40 Naisen allakka. Diakonia-
työntekijä Johanna Kerolan kolumni.
To 22.1. klo 15.40 Kasvun paikka. Juha Sarkki-
nen kertoo kohtaamisestaan yliluonnollisen Ju-
malan kanssa.

Radiotiedot
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 18.1..klo 9.45 radiopyhäkoulussa Tuiran seu-
rakunnan pappi Juha Tahkokorpi puhuu aihees-
ta Jeesus herättää uskon.
Su 18.1. klo 10 jumalanpalvelus Nivalan kirkosta.
Ma 19.1. klo 17.05 Etappi-ohjelman toimittaa Jus-
si Leppälä Ylivieskasta.  

www.virtuaalikirkko.fi
Su 18.12. klo 18 Ekumeeninen jumalanpalvelus 
Oulun tuomiokirkosta. Toimittaa Veijo Koivu-
la ja ekumeeninen työryhmä, saarna Timo Vir-
tanen, kanttorina Raimo Paaso. 
Ti 20.1. klo 18 Messu ja thaimaalainen tanssiesi-
tys. Mukana Thaimaan luterilaisen teologisen 
seminaarin thaimusiikki-, tanssi- sekä juma-
lanpalvelusryhmä Ranat Aek. Messun toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen ja Onanong Sapmoon, 
saarna Wisaran Acker, tulkkaus Lilja Kinnu-
nen-Riipinen.

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 

neljä seurakuntaa, yhtymän johto ja 

neljä palveluyksikköä. Jäsenmäärä 

on noin 111 000. Päätoimisia työn-

tekijöitä on noin 290.

www.oulunseurakunnat.fi 

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

KIRKKOMUUSIKON VIRKA
sijoituspaikkana yhteiset seurakuntapalvelut

Lisätietoja: yhteisen seurakuntapalvelun johtaja Jouni Riipinen, 
puh. 044 316 1719, tiimivastaava Ari Savuoja, puh. 040 524 5919 

sekä nuorisomuusikko Esa Rättyä, puh. 040 574 7125.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa Oulun 
seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi  > nyt > avoimet työpaikat.

Hakuaika virkaan päättyy torstaina 5.2.2009 klo 15.

Paikkoja avoinna

Haukiputaan seurakunnassa on haettavana kirkkoherranviraston

TOIMISTOSIHTEERIN TYÖSUHDE

30.1.2009 klo 14.00 mennessä

Haukipudas on vireä noin 16000 jäsenen kasvuseurakunta lähellä Oulua. 
Haukiputaalla on hyvät palvelut ja kaunis luonto joki- ja merimaisemineen.

Kelpoisuusehtona toimistonhoitajan työsuhteeseen on vähintään opistotason 
tutkinto tai pitkäaikainen alan työkokemus sekä riittävä ammatillinen kou-
lutus. Tehtävien hoidossa katsotaan eduksi vankka atk-osaaminen. Työsuh-
teeseen kuuluvat keskeisesti väestökirjanpidon tehtävät, asiakaspalvelu ja ar-
kistojärjestely. Toimistosihteerin vastuualueeksi on suunniteltu seurakun-
nan arkistovastaavan tehtäviä. Muut tehtävät määritellään kirkkoherranvi-

raston johtosäännössä.

Työsuhteen menestyksellinen hoitaminen edellyttää hakijalta joustavaa asen-
netta, yhteistyökykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Työsuhteen palkkaus on vaativuusryhmän 501 mukainen. Työsuhde tulee 
vastaanottaa 1.3.2009 alkaen tai sopimuksen mukaan. Valitun on ennen työ-
suhteen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus tervey-
dentilastaan.

Tiedusteluihin vastaavat kirkkoherra Jaakko Kaltakari puh. 04 5657 7755 ja 
vs. toimistonhoitaja Hanna Hautala puh. (08) 547 1185.

Kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset lähetetään os. Haukiputaan seura-
kunta, PL 5, 90831 Haukipudas. Kuoreen merkintä ”toimistosihteerin työ-
suhde”.

Kirkkoneuvosto

Martti Heinonen asetettiin 
Haukiputaan kappalaisen 
virkaan loppiaisena 
6.1.2009. Virkaan 
asettamisen toimitti 
Haukiputaan kirkossa 
lääninrovasti Jaakko 
Kaltakari. Avustajina olivat 
kappalainen Arto Nevala, 
kirkkoneuvoston vpj. 
Jouko Jussila, lähetystyön 
johtokunnan puheenjohtaja 
Kalevi Heikkilä, 
lähetyssihteeri Helena 
Ylimaula ja diakonissa 
Helena Seppänen.

Tällä viikolla käynnistyneessä 
Gospelviisut-kilpailussa etsitään 
uusia hengellisiä lauluja. Kilpai-
luun voi osallistua lähettämäl-
lä aikaisemmin julkaisematto-
man, suomenkielisen laulun Ra-
dio Deihin maaliskuun loppuun 
mennessä. 

Radion kuuntelijoilla on mah-
dollisuus vaikuttaa kilpailun ete-
nemiseen äänestämällä omaa 
suosikkiaan jatkoon. Kilpai-

Gospelviisut 
Radio Deissä

lu huipentuu finaaliin Kirkko-
päivillä Jyväskylässä 22. elokuu-
ta. Asiantuntijoiden muodosta-
ma raati valitsee voittajan kuu-
den finaaliin selvinneen joukos-
ta. Voittajalle on luvassa 1 000 eu-
ron pääpalkinto.

Kilpailuun voi osallistua kil-
pailukappale 31.3. mennessä 
osoitteella Radio Dei / Gospelvii-
sut, Ilmalankuja 2 I, 00240 Helsin-
ki. Lisätietoja www.gospelviisut.fi. 

Toivontuottajat, eli Helsingin, Es-
poon ja Vantaan evankelis-lute-
rilaisten seurakuntien sähköisen 
viestinnän toimitus, on ilostutta-
nut koko luomakuntaa vuoden-
vaihteesta saakka kolmella uu-
della radiokanavalla. Internetin 
kautta kuunneltavat Toivo, Lux 
ja Higher Ground tarjoavat mu-
siikkia moneen makuun.

Radio Toivo on lauluja kai-
puusta, epätäydellisyydestä, toi-

Rytmiä, toivoa ja keskiajan 
tunnelmia nettiaalloilla

vosta ja täyttymyksestä. Toivo on 
vastaus siihen kysyntään, jonka 
Tilkkutäkki- ja virsilevyjen suo-
sio on osoittanut. Tekijöiden mu-
kaan Radio Toivoa on luonteva 
kuunnella työpaikalla.

Radio Luxilla puolestaan soi-
tetaan laadukasta kirkkomusiik-
kia, virsiä, kuoroja ja instrumen-
taalimusiikkia, säveliä keskiajalta 
meidän päiviimme.

Radio Higher Ground tar-

joaa parasta afro-amerikka-
laista musiikkia. Uutta se-
kä vanhempaa gospelia, soulia, 
rhythm’n’bluesia ja funkia. Ar-
tisteina on pitkän linjan muusi-
koita, kuten Stevie Wonder, An-
drae Crouch, Aretha Franklin, 
Edwin Hawkins ja Earth, Wind 
& Fire. Uudemman polven ni-
miä ovat muun muassa Kirk 
Franklin, Alicia Keys, Mary 
Mary, D’Angelo ja Jamiroquai. 
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Lupauksia
Uuden vuoden kunniaksi on tapana tehdä lupauksia, joiden kestävyyttä arjessa tes-
tataan. Joku voi alkaa pudottaa painoaan, joku viettää tipatonta tammikuuta tai joku 
päättää lopettaa tupakoinnin. Parhaimmillaan alkanut elämäntaparemontti kestää pit-
kään, tuottaa hyvää mieltä ja säteilee hyvää oloa ympärillekin. Kannustakaamme lupa-
uksia tehneitä lähimmäisiämme parhaamme mukaan, sillä oman elämän kipukohtien 
kanssa työskenteleminen ei ole helppoa. Monesti uuden vuoden lupaukset kuitenkin 
unohtuvat, ja halutut muutokset jäävät odottamaan uutta yritystä.

Joku viisas on sanonut, ettei ihminen astu kahta kertaa samaan virtaan. Ajatte-
len tämän tarkoittavan, ettei eletty elämä koskaan toistu täysin samanlaisena vaan on 
hetki hetkeltä tuore ja ainutkertainen. Elävän elämän luonteeseen kuuluu epätäydelli-
syys, onnistumisten ja epäonnistumisten vaihtelu. Kukaan ei eläessään saavuta täydel-
listä onnen tilaa. Siksi toisen ihmisen osaa, sen onnistujankaan osaa, on turha kadeh-
tia. Hyödyllisempää on kääntää katse omassa elämässä läsnä oleviin hetkiin. 

Jumala, elämämme ylläpitäjä ja suojelija, on ripotellut ilon murusia harmaaseen 
arkeemme tuhlaavaisesti. Elämän mielekkyys on koko ajan läsnä, vaikka me emme 
sitä osaisikaan huomata. Hyvyyden voimaan luottaminen ei kuitenkaan vie harhaan. 
Etenkin silloin kun usko omiin voimiin pettää, Jumala on lähellä. Hänen lupauksensa 
ovat ikiaikaiset ja särkymättömät. Kasteen lahjassa armo on läsnä perustavalla tavalla: 
”Sinä siirsit minut pimeydestä valoon, kadotuksen alta taivaan perilliseksi.” 

aNNe KelloKuMPu
vs. diakoniatyöntekijä

päihde- ja kriminaalityö

2. sunnuntai loppiaisesta on samalla Kristittyjen ykseyden rukouspäivä. Maanan-
taina vietetään piispa Henrikin muistopäivää.

Toista vuotta peräkkäin Suomessa vietetään vain kahta rukouspäivää vuodessa 
entisen neljän sijaan. Nykyisin rukouspäivä on aina 18.1. ja 24.10. viikonpäivästä riippu-
matta. Vakiintuneilla päivämäärillä pyritään vahvistamaan ja vakiinnuttamaan rukous-
päivän asemaa kirkkovuodessa. Sitä voidaan viettää seurakunnissa rukoushetkinä, viik-
komessuina, juhlina tai muulla tavoin.

Rukouspäivän VT:n teksti on Jesajan kirjasta ja teksti alkaa seuraavin sanoin: ”Köy-
hät ja kurjat etsivät vettä, mutta sitä ei ole, heidän kielensä on janosta kuivettunut. Mi-
nä, Herra, kuulen heitä, minä, Israelin Jumala, en heitä hylkää. Paljaille kukkuloille minä 
puhkaisen jokia, notkelmiin lähteitä. Autiomaan minä muutan vesilammikoiksi ja kui-
van hietikon lähteiden maaksi.”

2. sunnuntai loppiaisesta saa kirkolliseksi aiheekseen ”Jeesus ilmaisee jumalallisen voi-
mansa.” Kristuksen syntymän ja lapsuuden teemoista siirrytään hänen julkisen toimin-
tansa alun kuvaukseen.

Jeesus kävi tapansa mukaan synagogassa. Näin teki tuohon aikaan jokainen itseään 
kunnioittava juutalaismies. Ajan tavan mukaan lukutaitoiset jumalanpalvelusvieraat sai-
vat käydä lukemassa salin edestä profeettojen kirjoituskääröjä. Jeesus oli lukuvuorossa ja 
hänelle ojennettiin Jesajan kirjan ennustus Herran voidellusta. Luettuaan tekstin hän jat-
koi puhumalla: ”Tänään, teidän kuultenne, on tämä kirjoitus käynyt toteen.” Pian posi-
tiivinen armon sanojen ihmettely vaihtuu jumalanpalvelusvieraiden joukossa kademie-
leen ja kiukkuun.

Luukkaan evankeliumissa sanalla ”tänään” on erittäin suuri painoarvo. Jumalan val-
takunnan todellisuus elää tässä hetkessä ja on otettavissa heti vastaan. Samansuuntainen 
on myös tälle päivälle merkitty vaihtoehtoinen evankeliumiteksti Markuksen mukaan. 
Teksteissä Jeesus murtautuu esiin voimakkaana Jumalan valtakunnan lähettiläänä ja ilo-
sanoman tuojana.

PeKKa tuoMiKoSKi

Päivän psalmi Ps. 105: 2–5, 39–42
Ensimmäinen lukukappale Jes. 62: 1–3
Toinen lukukappale Tit. 1: 1–3
Evankeliumi Luuk. 4: 16–21 tai 
Mark. 1: 14–15

Suuri Jumalamme.

Sinä olet luonut meidät,

ja Poikasi Jeesus Kristus on kuolemallaan

hankkinut meille vapautuksen

syyllisyydestä ja synnin vallasta.

Sinä olet antanut meille myös armolahjoja.

Auta meitä ottamaan

antamasi lahjat käyttöön.

Opeta iloitsemaan iloitsevien kanssa

ja rohkaisemaan niitä,

jotka ovat uupuneita ja toivottomia.

Tätä rukoilemme

Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

w w w.sxc . hu /  Mat t h e w Maaskan t
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On joulukuinen sunnun-
taiaamu ja ulkona tuis-
kuttaa. Astun sisään 
muhkeista pariovista ja 

ihmettelen eteeni avautuvaa nä-
kymää. Monikansallinen seura-
kunta täyttää hyörinällään kirkon 
tunnelmallisen eteisaulan. Aulaa 
koristavat värikäs joulukuusi ja 
perinteinen seimiasetelma. 

Astelen kohti varsinaista kirk-
kosalia. Edelläni saliin suun-

Perusluterilainen perheenäiti tutustui ekumeenisessa hengessä Oulun katoliseen kirkkoon ja otti selvää millaisia paikalliset katoliset ovat.

Sunnuntaikahvilla 
suurperheen olohuoneessa

taa vietnamilaissyntyinen nuori 
nainen. Takanaan kävelijää va-
roittamatta hän pysähtyy ja pol-
vistuu aivan kirkkosalin oven 
eteen. Nainen kumartaa altta-
ria kohden ja tekee ristinmer-
kin. Näin olen nähnyt tapahtu-
van vain elokuvissa. Nyt pääsen 
kurkistamaan aitoon katoliseen 
jumalanpalvelukseen Oulussa 
Nasaretin Pyhän Perheen seura-
kunnan vieraana.

jotain tuttua ja 
paljon uutta opittavaa
Asetun istumaan kirkossa ta-
kimmaiseen penkkiriviin. Toisin 
kuin luterilaisessa kotikirkossa-
ni, ei takimmainenkaan rivi ole 
kaukana alttarista. Kirkon sali on 
rakennettu puoliympyrän muo-
toon. Alttari on puoliympyrän 
keskellä ja takarivistäkin on sin-
ne suora näköyhteys.

Muutoin kirkko ei ulkoisesti 

paljon poikkea luterilaisesta. Sa-
lin seiniä kiertävät kuvat Jeesuk-
sen elämänvaiheista. Alttarin ta-
kana on pieni maalaus, joka esit-
tää Mustaa Madonnaa. 

Myöhemmin opin, että paavi 
Johannes Paavali II on lahjoit-
tanut maalauksen seurakunnal-
le. Muita koristeita ja maalauk-
sia ei salissa juuri näe. Ainoa eri-
koinen katseenvangitsija on alt-
tarin edessä lattialla sijaitseva ko-

risteellinen lasiluukku. Tarkem-
min sitä tutkailtuani tajuan luu-
kun alle kätkeytyvän marmori-
sen kastealtaan. Katolisen kirkon 
perinteisiinhän kuuluu upotus-
kaste. Tosin tästä kirkosta löytyy 
myös tutumpi malja valelukastet-
ta varten.

Hiljennymme seuraamaan 
jumalanpalvelusta. Sen toimit-
taa kirkkoherra isä Melvin Lla-
banes yhdessä diakoni Krystian 

Ku va t :  J aan i  F ö h r

Oulun katolinen seurakunta on noin 350 hengen yhteisö. Jumalanpalveluksissa on mukana paljon lapsia. Kirkkokahveilla on tarjolla seurakuntalaisten mukanaan tuomia ruokia.
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Kalinowskin kanssa. Isä Melvin 
on syntyperältään filippiiniläi-
nen. Oulu on hänelle vielä tuore 
tuttavuus, sillä hän muutti kau-
punkiin vasta viitisen kuukaut-
ta sitten. 

Jumalanpalvelus on suomen-
kielinen, mutta katolinen seura-
kunta on hyvin monikielinen ja 
-kulttuurinen, sen vuoksi joka 
sunnuntai järjestetään jumalan-
palvelus myös englanniksi. 

Tänään jumalanpalvelus al-
kaa laululla. Musiikki on kaik-
kiaan suuressa roolissa, mutta 
se ei ole tuttua virsien veisuuta, 
vaan enemmän gospeltyyppi-
siä lauluja. Säestys tapahtuu ki-
taralla. Kitaran kaulaan tarttuu 
espanjalainen lähetystyöntekijä 
Alberto Perez.

Jumalanpalveluksessa on pal-
jon luterilaiselle tuttuja element-
tejä kuten yhdessä lausutut Isä 
Meidän -rukous ja Apostolinen 
uskontunnustus. Jumalanpalve-
luksen aikana kerätään kolehti ja 
jokaiseen jumalanpalvelukseen 
kuuluu ehtoollinen. Ehtoolliselle 
osallistuvat niin lapset kuin ai-
kuisetkin. Kaikki nauttivat vii-
nin yhdestä yhteisestä maljasta. 

Ehtoollisen aikana minulla on 
hyvää aikaa katsella seurakunta-
laisia. Mukana näyttää olevan 
paljon lapsia. Sen voi päätellä jo 
hälinästäkin, sillä nuoret katoli-
laiset eivät jaksa seurata jumalan-
palvelusta rauhassa istuen. 

Lapset kirmailevat salin taka-
osassa ja kirkon käytävillä. Van-
hemmat eivät ilmeisesti kesken 
messun halua korottaa ääntään 
ja komentaa jälkikasvuaan rau-
hoittumaan. 

Toisaalta lasten, ja etenkin 
nuorten, määrä yllättää positii-
visesti. Katoliseen perinteiseen 
kuuluu, että koko perhe osallis-
tuu sunnuntaiseen jumalapalve-
lukseen yhdessä. Se näkyy myös 
täällä. 

Nasaretin Pyhän Perheen seu-
rakunnan jäsenistä suurin osa on 
ulkomailta Suomeen muuttanei-
ta. Lähetystyöntekijä Maria Pe-
reziltä kuulen, että kirkossa käy 
ainakin puolalaisia, irakilaisia, 
vietnamilaisia, kanadalaisia, in-

tialaisia ja sudanilaisia. 
Ehtoollisen jälkeen jumalan-

palvelus on pian ohitse. Isä Mel-
vin toivottaa kaikki tervetulleiksi 
kahville kirkon takahuoneeseen. 
Tässä vaiheessa hän huomaa vie-
railijan seurakuntalaisten jou-
kosta ja pyytää liittymään mui-
den mukaan kahvittelemaan ja 
vaihtamaan kuulumisia.

Perinteikäs ja 
persoonallinen seurakunta
Oulun katolinen seurakunta on 
toiminut vuodesta 1992 lähtien. 
Seurakunnan alueeseen kuuluvat 
sekä Oulun että Lapin lääni Kai-
nuuta lukuun ottamatta. 

– Jäseniä meillä on reilut 350, 
Maria Perez muistelee.

Maria tutustuttaa vierailijan 
Oulun katolisen seurakunnan 
historiaan ja toimintaan.

– Katolisuudessa lähetystyöl-
lä on vankka perinne. Emme to-
ki ole täällä sosiaalisessa työssä, 

vaan autamme seurakunnan toi-
minnassa ja pidämme kursseja 
katolisuudesta kiinnostuneille.

Perezin perhe on yksi kol-
mesta lähetystyöntekijäperhees-
tä Oulussa. Lähetystyöntekijöi-
tä täällä on ollut kuitenkin jo 
vuodesta 1986 lähtien. Seuraa-
vana vuonna heräsi kiinnostus 
oman seurakunnan perustami-
seen ja kirkon rakentamiseen. 
Paavi siunasi kirkon peruskiven 
1989 vieraillessaan Suomessa ja 
rakennustyö alkoi.

Uusia jäseniä katoliseen seura-
kuntaan liittyy nykyään pääasi-
assa avioliittojen kautta. Ennen 
kääntymistä uusi seurakuntalai-
nen osallistuu katolisuuteen pe-
rehdyttävälle kurssille sekä kon-
firmaatioon.

Taina Wadroba on tutustunut 
katolisuuteen miehensä Stanisla-
win kautta. Taina itse on luteri-
laisen seurakunnan jäsen, mutta 
hänen miehensä sekä jo aikuiset 

pojat Timo ja Erik ovat katolisia. 
Pojat ovat edelleen joka sunnun-
tai vanhempiensa mukana juma-
lanpalveluksessa.

– Yhteisöllisyys on katolises-
sa seurakunnassa tiiviimpää kuin 
luterilaisessa. Jokaisen tilaisuu-
den jälkeen kokoonnutaan yh-
dessä kahville tai ruokailemaan.

– Joulun messun jälkeen täällä 
vasta vilkasta onkin. Kaikki tuo-
vat mukanaan ruokia ja juomia. 
Yhdessä juhlitaan ja lauletaan aa-
muyöhön saakka, Taina Wadroba 
kertoo nauraen.

Komennustöissä 
isänä
Seurakunta ottaa vieraat aina 
sydämellisesti vastaan. Myös Isä 
Melvin on hyvin avoin ja inno-
kas keskustellessaan kanssani.

– Olen filippiiniläinen. Ennen 
Suomeen muuttoa asuin 13 vuot-
ta Australiassa, jossa opiskelin pa-
piksi. 

– Nuoruudessani olin kaukana 
kirkosta. Ura ja hauskanpito tun-
tuivat tärkeämmiltä asioilta. Kun 
sitten tutustuin kirkkoon uudes-
taan, ymmärsin että tässä on mi-
nun kutsumukseni, aiemmin kir-
janpitäjäksi kouluttautunut kirk-
koherra muistelee.

Katolisen papin viran yllä-
tyksellisin puoli paljastuu. Piis-
pa saattaa lähettää papin palve-
lukseen minne päin maailmaa 
tahansa. Näin isä Melvin päätyi 
Suomeen.

– Koskaan ei tiedä kauanko 
palvelusaika missäkin seurakun-
nassa kestää. Uskoisin, että suo-
messa menee kuusi vuotta ja sit-
ten kenties palaan Australiaan. 
Mutta varmahan en voi olla. 

Tällä hetkellä isä Melvinin lä-
hin esimies on isä Teemu Helsin-
gistä. Hän on kaikkien Suomen 
seitsemän katolisen seurakun-
nan yhteinen piispa. Näin Suomi 
muodostaa yhden katolisen kir-
kon hiippakunnan.

Seitsemän 
sakramenttia
Katolinen kirkko on maassamme 
pieni kirkkokunta, mutta maail-
manlaajuisesti se on suurin kai-
kista kristillisistä yhteisöistä. Jä-
seniä on kaikkiaan yli miljardi. 
Perinteet ja käytännöt ovat kaik-
kialla samat, oman mausteensa 
niihin tuovat paikalliset kulttuu-
rit. Isä Melvinin mukaan kult-
tuuriset erot eivät ainakaan Suo-
men ja Australian välillä ole ko-
vin näkyviä.

– Sakramentit ovat kaikkialla 
samat: kaste, konfirmaatio, eh-
toollinen, rippi, avioliitto, pap-
pisvihkimys ja sairaan voitelu. 
Paavi on ylimmän vallan käyttä-
jä katolisessa kirkossa, niin hen-
gellisissä kuin maallisissa asiois-
sa. Paavin katsotaan olevan Py-
hän Pietarin seuraaja maan pääl-
lä, isä Melvin kertoo kirkon peri-
aatteista. 

Synnin tunnustus, eli rip-
pi, on monille meistä tuttu elo-
kuvista. Se on suosittua katolis-
ten keskuudessa ja ripittäytymis-
tä suositellaankin vähintään ker-
ran vuodessa.

– Tänäänkin olen ottanut vas-
taan kolme rippiä. Lisäksi mi-
nulta on tiedusteltu avioliiton 
solmimisen käytännöistä. Vaik-
ka seurakuntamme on pieni, ta-
pahtumia ja tekemistä riittää.

Katoliset papit ovat naimatto-
mia. Ehkäpä seurakunnan tiivis 
yhteisö muodostaa heidän suuren 
ja lämpimän perheensä. 

– Voin päätyä töihin minne 
päin tahansa, siksi on varmasti 
helpompaa, kun ei ole vaimoa ja 
lapsia. Naimattomuuslupaus pe-
rustuu siihen, että Jeesus ei ol-
lut naimisissa. Vaikka nykyään 
kirjoitellaankin kaikenlaista, Isä 
Melvin naureskelee seurakunta-
laistensa ympäröimänä.

aNNi jyRiNKi

Kirkko on rakennettu puoliympyrän muotoon. Seinien maalaukset kuvaavat Jeesuksen elämänvaiheita. 

Keskellä kirkkosalin lattiaa olevan ristin alla on marmorinen kasteallas. Katolisen kirkon perinteisiin kuuluu upotuskaste.



12    Nro 2      15.1.2009

umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 18.1. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen ja 
avustaa Hanna-Maija Karja-
lainen-Ollanketo. Kanttorei-
na Henna-Mari Sivula ja Rai-
mo Paaso. 
Messu su 18.1. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen ja 
kanttori Henna-Mari Sivula.
Ekumeeninen jumalanpal-
velus su 18.1. klo 18 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Veijo Koivula ja ekumeeni-
nen työryhmä, saarna Timo 
Virtanen ja kanttori Raimo 
Paaso. Kirkkokahvit Keskus-
tan seurakuntatalon alasa-
lissa.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 15.1. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Olavi Mäkelä, kanttori-
na Juha Soranta. 
Messu su 18.1. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa An-
na-Leena Häkkinen, kant-
torina Juha Soranta. Kirkko-
kahvit. Mahdollisuus henki-
lökohtaiseen keskusteluun ja 
rukoukseen. 
Messu su 18.1. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustaa Paula 
Rosbacka, kanttorina Riitta 
Piippo. Kirkkokahvit.  

Messu su 18.1. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Erja Järvi, avustaa Paula Ros-
backa, kanttorina Riitta Piip-
po. Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
18.1. klo 12 Pyhän Andreaan 
kirkossa. Toimittaa Juha Vä-
häkangas, kanttorina Taina 
Voutilainen. Kirkkokahvit. 
Sanajumalanpalvelus su 
18.1. klo 12 Kaukovainion 
kappelissa. Toimittaa Liisa 
Karkulehto, kanttorina Juha 
Soranta. Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
18.1. klo 13 Tahkokankaan 
palvelukeskuksessa. Toimit-
taa Jonna Kalliokoski, kant-
torina Marjo Myllyoja.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 18.1. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 22.1. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Esa Nevala, kanttorina 
Juha Soranta. 

Tuiran seurakunta
Messu su 18.1. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Markus 
Mähönen, avustavat Lau-
ri Kujala ja Merja Oksman, 
kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki. Tuira 1- ja Kuivasjärvi 
2 -rippikouluryhmät osallis-
tuvat messuun. Radiointi Ra-
dio Dei.
Messu su 18.1. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Hannu Ojalehto, avustaa 
Harri Fagerholm, kanttorina 
Taru Ängeslevä. 

Messu su 18.1. klo 12 Py-
hän Tuomaan kirkossa. Toi-
mittaa Juha Valppu, avus-
taa Terhi-Liisa Sutinen, kant-
torina Tommi Hekkala. Pyhä 
Tuomas 2- ja Pyhä Tuomas 4 
-rippikouluryhmät osallistu-
vat messuun.
Sanajumalanpalvelus su 
18.1. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Sanna Ko-
mulainen, avustaa Pekka 
Jarkko, kanttorina Ulla Met-
sänheimo. Pateniemi 3 -rip-
pikouluryhmä osallistuu ju-
malanpalvelukseen.
Iltamessu su 18.1. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Sti-
ven Naatus, avustaa Harri 
Fagerholm, kanttorina Tom-
mi Hekkala. 
Viikkomessu ke 21.1. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Harri Fagerholm, kanttorina 
Tommi Hekkala.
Viikkomessu ke 21.1. klo 20 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Veijo Koivula. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 18.1. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Antti 
Leskelä, saarnaa Ilkka Mäki-
nen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.
Sanajumalanpalvelus su 
18.1. klo 12 Huonesuon seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Ilkka Mäkinen, kanttorina 
Lauri Nurkkala. Kirkkokahvit.

Gospelmessu su 18.1. klo 
16 Hintan seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Ilkka Mäkinen. 
Musiikin johto Esa Rättyä ja 
Housebändi. Tilaisuuden ai-
kana pyhäkoulu. Messu kuu-
luu Akkuna-tapahtumiin.

YLIkIIMInkI
Messu su 18.1. klo 10 Yli-
kiimingin seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Veijo Koivula, 
kanttorina Jenni Rautakoski.

Hailuoto
Messu su 18.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Matti Keski-
nen, kanttorina Kaisamarja 
Stöckell.

Haukipudas
Messu su 18.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Kalta-
kari, saarna Maria Vähäkan-
gas, kanttorina Hannu Nie-
melä ja Henriikka Rantala, 
Haukiputaan Kirkon Kama-
rikuoro.

Kempele
Messu su 18.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Kalevi Junnik-
kala, avustaa Seija Helomaa, 
kanttorina Marja-Liisa Jääs-
keläinen. Pyhäkoulu saarnan 
aikana.

Kiiminki
Gospelmessu pe 16.1. klo 
19 kirkossa. Toimittaa Raimo 
Salonen.

Messu su 18.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppänen, 
avustaa Aulikki Rinta-Säntti, 
kanttori Katri Niskakangas.
Messu su 18.1. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Miia Seppänen, avustaa 
Aulikki Rinta-Säntti, kantto-
ri Katri Niskakangas.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
18.1. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Helomaa, kantto-
rina Mika Kotkaranta. 

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
18.1. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Jukka Kolmonen, kantto-
rina Juha Pöykkö.

Muhos
Messu su 18.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Heikki-
nen, saarnaa Pekka Kyllö-
nen, kanttori Ossi Kajava.

Oulunsalo
Messu su 18.1. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Vesa Äärelä, kant-
tori Tuomo Kangas.

Pudasjärvi
Messu su 18.1. klo 10 seura-
kuntakodissa. Toimittaa Ju-
ha Kukkurainen, kanttorina  
Jukka Jaakkola. Lions Clubin 
kirkkopyhä.

Siikalatva
kESTILä
Messu su 18.1. klo 19 kirkos-
sa. Toimittaa Minna Rahko, 
kanttorina Arja Leinonen. 
Huomaa aika. 

PIIPPoLA
Messu su 18.1. klo 12 Piippo-
lan kirkossa. Toimittaa Min-
na Rahko, kanttorina Arja 
Leinonen.

PuLkkILA
Sanajumalanpalvelus su 
18.1. klo 10 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Heikki Karppi-
nen, kanttorina Veijo Kinnu-
nen.

PYhänTä
Sanajumalanpalvelus su 18.1. 
klo 12 Pyhännän kirkossa. Toi-
mittaa Perttu Kyllönen, kant-
torina Veijo Kinnunen. 

RAnTSILA
Messu su 18.1. klo 10 Rantsi-
lan kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Arja 
Leinonen.

Tyrnävä
Messu su 18.1. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Lei-
la Ikonen, kanttorina Heikki 
Lumiaho.

TEMMES
Sanajumalanpalvelus su 
18.1. klo 12 Temmeksen kir-
kossa. Toimittaa Leila Iko-
nen, kanttorina Heikki Lu-
miaho.

A r k i s to :  J aan i  F ö h r

Kiimingin puinen ristikirkko valmistui vuonna 1760 ja kirkon 
kellotapuli vuonna 1777.
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15.–22.1.2009

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

enot oulussa 

Hartauselämä
kristittyjen yhteinen ru-
kousilta su 18.1. klo 18.30–
20.30, Kastellin kirkko. Ks. 
erillinen ilmoitus. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
ompeluseurat to 15.1. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Aamupiiri la 17.1. klo 10, 
Vanha pappila. 
keskiviikkoseurat ke 21.1. 
klo 18, Vanha Pappila. Pek-
ka Rehumäki.
Miesten piiri ke 21.1. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Matka halki raamatun -ta-
pahtuma 16.–18.1. Keskus-
tan seurakuntatalo. Mat-
ka halki Raamatun on kam-
panja, joka haastaa luke-
maan Raamattua. Oulussa 
viikonlopun mittainen lu-
entosarja alkaa perjantaina 
16.1. klo 16, jatkuu lauantai-
na sekä sunnuntaina messun 
jälkeen. Opettajina Timo 
Junkkaala ja Ilkka Rytilahti. 
Järj. myös Suomen Raamat-
tuopisto. Tapahtumaan liit-
tyvän Eero Junkkaalan kir-
joittaman kirjan Mannaa 
taivaasta voi hakea Keskus-
tan seurakuntatalon ala-au-
lasta. Katso lisää www.mat-
kahalkiraamatun.fi.
hartaudet: 
Ma 19.1. klo 12, Oulun tuo-
miokirkko. Anna-Mari Heik-
kinen ja Raimo Paaso.
To 22.1. klo 14, Sara Wacklin 
-koti. Ari-Pekka Metso.
To 22.1. klo 18.30, Kuntotalo. 
Ari-Pekka Metso.
Raamattupiirit: 
Ke 21.1. klo 16, Aurinkokoti. 
Pastori Jyrki Vaaramo.
To 22.1. klo 16, Intiön seura-
kuntakoti. Jyrki Vaaramo.
To 15.1. ja 22.1. klo 14, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Apostolien teot. Anna-Mari 
Heikkinen.

Karjasillan seurakunta
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 15.1. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 16.1. klo 19, Kastel-
lin kirkko. Pentti Kopperoi-
nen ja Pentti Hintsala.
herännäisseurat su 18.1. klo 
15, Karjasillan kirkko. Het-
ki Siionin virsien ja lyhyiden 
seurapuheiden parissa.
Yhdessä Jumalan edessä -il-
ta to 22.1. klo 18–20, Kauko-
vainion kappeli. Illan lähtö-
kohtana on Jumalan rakka-
us. Ylistys- ja muita yhteis-

lauluja, rukousta, sanaa ja 
todistuspuheenvuoroja. Tee-
tarjoilu illan päätteeksi. Ilta 
sopii kaikille. Lastenhoito 
järjestetty. Tule mukaan hil-
jentymään, etsimään ja löy-
tämään.
Raamattupiirit: 
To 15.1. klo 18, Kastellin kir-
kon pappilan kamarissa. 
To 15.1. ja 22.1. klo 18, Maik-
kulan kappeli. 
Ke 21.1. klo 11, Kastellin 
kirkko. Matteuksen evanke-
liumi.
Ke 21.1. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Miehille. 
Ke 21.1. klo 18–21, Kauko-
vainion kappeli. Arabiankie-
linen.

Tuiran seurakunta
Miestenpiiri ti 20.1. klo 18, 
Tuiran kirkko. Veikko Peh-
konen kertoo tämän päivän 
partiotoiminnasta.
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
22.1. klo 15, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Apostolien tekoja ja 
lähettien kirjeitä, mukana 
Pasi Kurikka.
keskustelu- ja raamattupii-
ri to 22.1. klo 18, Tuiran kirk-
ko. Riitta Louhelainen.
Raamattupiirit: 
To 15.1. ja 22.1. klo 12.30, 
Tuiran kirkko. 
Ti 20.1. klo 18, Niittyaron 
seurakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
Gospelmessu su 18.1. klo 
16, Hintan seurakuntatalo. 
Kuuluu Akkuna-tapahtu-
miin. Järj. myös Kansanlähe-
tys, Kylväjä ja SLEY.
Sanan äärellä to 15.1. ja 
22.1.  klo 18.30, Huonesuon 
seurakuntakoti. Luemme ja 
jaamme hengellisesti raken-
tavia tekstejä. Tuemme lä-
himmäisiä lähellä ja kauka-
na. Vetäjät Merja Anundi, 
Marja-Liisa Lehtonen ja An-
ne Siermala. 

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Virsilauluilta ti 20.1. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Toivevirsiä uuden vuoden 
alettua, Esko Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
Pianokonsertti su 18.1. klo 
18, Karjasillan kirkko. Pia-
non ääressä Oamk:n opiske-
lija Hanna Kaikkonen. Ohjel-
massa mm. J. S. Bachin, Beet-
hovenin, Listzin ja Madet-
ojan musiikkia. Vapaa pääsy.

Sibelius-Akatemian kirk-
komusiikkilinjan esittely ti 
20.1. klo 14, Pyhän Andreaan 
kirkko. Kirkkomuusikon uras-
ta haaveilevat, huomio! Tule 
seuraamaan millaista opiske-
lu Sibelius-Akatemian kirk-
komusiikkilinjalla on, esitte-
lemässä urkujensoiton lehto-
ri Mikko Korhonen sekä lau-
lumusiikin tuntiopettaja, Si-
belius-laulukilpailun voitta-
ja Annastiina Tahkola. Muka-
na on myös alan opiskelijoita.
kirjavirtaa Pappilassa jän-
nityksessä ke 21.1. klo 18, 
Kastellin kirkko. Kirjoina Ari 
Paulowin Kuolonkeinu ja Ian 
Rankinin Sininen ja Musta.

Diakonia

Karjasillan seurakunta
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 19.1. klo 12, Karjasillan 
kirkko. 
Diakoniapiiri ma 19.1. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Diakoniaryhmä kaikenikäi-
sille ke 21.1. klo 18, Maikku-
lan kappeli. Henrik Ketola ja 
Nina Niemelä.

Tuiran seurakunta
Lämmitä lähimmäistä -il-
ta ti 20.1. klo 17, Pyhän Tuo-
maan kappeli.
Juttutuvat: 
Ma 19.1. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Juodaan aa-
mukahvit ja vaihdetaan kuu-
lumisia.
Ma 19.1. klo 11, Koskelan 
seurakuntakoti. Juttutupa 
siirtyy maanantaiksi.
 
Yhteiset  
seurakuntapalvelut
kEhITYSVAMMAISET
Varttuneiden porinapiiri ti 
20.1. klo 13.15–14.15, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
keskustelukerho ti 20.1. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kehitysvammai-
sille aikuisille.
nuortenilta pe 23.1. klo 18–
20, Öbergin talo. 
Perhepiiri to 29.1. klo 12–
13.30, Keskustan seurakun-
tatalo. Kehitysvammaisten 
läheisille.

kuuLoVAMMAISET
Aabrahamin poppoo ti 20.1. 
klo 13.30, Diakoniakeskus. 
Ystäväilta to 22.1. klo 16, 
Palvelukeskus Runola. 

näköVAMMAISET
näkövammaisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri to 
15.1. klo 13–14.30, Diakonia-

keskus, alakerran ryhmätila. 
näkövammaisten kerho ke 
21.1. klo 13–14.30, Keskus-
tan seurakuntatalo. Opasys-
tävät vastassa Isokadun ul-
ko-ovella.

PäIhDETYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 16.1. klo 13, Diakoniakes-
kus, alakerta. 
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 19.1. klo 14.30, Diakonia-
keskus, alakerta. 

Lasten virtuaalikirkossa 
kokeillaan ja kolutaan

Lähetys
Lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Leivonnaisia, käsitöi-
tä, arpoja ja muuta mukavaa. 
Tuotto nimikkotyölle Suo-
men Lähetysseuran kautta. 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14, 
la klo 12–15. 
Lähetystovi pe 16.1. klo 12 
Siivessä. Ensimmäinen ja toi-
nen käsky, Pasi Kurikka.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Lähetyspiiri to 15.1. ja 22.1.  
klo 14, Vanha pappila. Raa-
mattutunti 15.1. Leena Leh-
muspuu, 22.1. Väinö Simo-
joki.

Karjasillan seurakunta
kaukovainion lähetyspiiri 
ti 20.1. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. 

Tietokoneen näytöllä vipeltää 
pieni ihmishahmo. Se valitsee 
numerotaululta Jumalan käm-
menellä ja kuuntelee sen bändi-

versiona. Hahmo kapuaa kryptaan ja 
katsoo Kengurumeiningin musiikki-
videon skriiniltä. Kryptasta palataan 
vielä kirkkosaliin, kivutaan saarna-
tuoliin ja kuunnellaan pari kertomus-
ta Raamatusta.

Esi- ja alakouluikäisille tarkoitet-
tu Lastenkirkko.fi -verkkopalvelu on 
avattu. Palvelu tarjoaa lapsille mah-
dollisuuden tutustua itse tai yhdessä 
aikuisen kanssa kristinuskon perus-
asioihin. Samalla se toimii aikuisel-
le apuvälineenä uskosta kertomiseen. 

Lastenkirkossa luodaan oma vir-
tuaalihahmo, jolla voi liikkua virtu-
aalisen kirkkotilan eri osissa. Urku-
ja ja kirkonkelloja pääsee soittamaan. 
Kirkkosalissa voi kierrellä ja tutustua 

esineisiin. Kirkossa voi myös hiljen-
tyä: osallistua rukoukseen, sytyttää 
kynttilän tai käydä hautausmaalla.

Lastenvirsiä ja -lauluja voi kuun-
nella erilaisina versioina, esimerkiksi 
uruilla tai bändin soittamana.

Palveluun tulee myös chatti, joka 
on aluksi avoinna maanantaisin klo 
15–17. Chatissa lapset voivat keskus-
tella keskenään tai työntekijän kans-
sa. Muulla pelialueella hahmot voivat 
keskustella hymiöillä.

Jatkossa palvelua laajennetaan eri-
laisilla peleillä ja toiminnoilla.

Lastenkirkko.fi:n ovat rakenta-
neet Espoon, Helsingin, Oulun, Tam-
pereen, Turun ja Vantaan seurakun-
nat. Suunnittelussa ovat olleet muka-
na Seurakuntien Lapsityön Keskus ja 
Poikien ja Tyttöjen Keskus PTK. Ra-
hoitukseen ovat osallistuneet myös 
Kirkkohallitus ja Kirkon mediasäätiö.
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15.–22.1.2009enot oulussa 

Tuiran seurakunta
Lähetyspiiri ma 19.1. klo 
16.30, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiirit: 
Ma 19.1. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ma 19.1. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 

Lapset ja lapsiperheet

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulut: 
To 15.1. ja 22.1. klo 14.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
7–9-vuotiaille.
Su 18.1. klo 10, Karjasillan 
kirkko. Messussa.
Su 18.1. klo 10, Kastellin kirk-
ko. Messussa.
Su 18.1. klo 12, Kaukovainion 
kappeli. Messussa.
Su 18.1. klo 12, Pyhän Andre-
aan kirkko. Messussa.
Su 18.1. klo 12, Maikkulan 
kappeli. Messussa.
helmi-muskarit: 
Ma 19.1. klo 10–10.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. Alle 1-vuo-
tiaat. Lukukausimaksu 50 €. 
Ohjaajana Jenni Koskenkorva 
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.
Perhekerhot: 
Ma 19.1. klo 10, Sarasuontien 
päiväkoti. 
Ke 21.1. klo 9.30, Kastellin 
kirkko. 
Ke 21.1. klo 9.30, Karjasillan 
kirkko. 
Ti 20.1. klo 9.30–11, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Ke 21.1. klo 9.30–11, Maikku-
lan kappeli. 
Ke 21.1. klo 9.30, Kaukovaini-
on kappeli. 
Ke 21.1. klo 10–11.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Päiväkerhot: 
To 15.1. ja ma 19.1. tai pe 16.1. 
ja ti 20.1. klo 12–14, Pyhän 
Andreaan kirkko. 4–5-vuoti-
aille. Lisätiedot 044 3161 567.
To 15.1. ja ma 19.1. klo 12.30–
15, Kastellin kirkko. 2003–
2004 syntyneille lapsille. Va-
paita paikkoja voit kysellä p. 
044 3161 425.
Pe 16.1. ja ti 20.1. klo 9–11, 
Karjasillan kirkko. 2003–
2004 syntyneille lapsille. Va-
paita paikkoja voit kysellä p.   
044 3161 426.
Pe 16.1. ja ti  20.1. klo 9–11, 
Maikkulan kappeli. 2003–
2004 syntyneille lapsille. Li-
sät. 044 3161 572.
Ti 20.1. 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 19.1. klo 9.30–11, Kastel-
lin kirkko. 044 3161 425.

Tuiran seurakunta
kansainvälinen pyhäkoulu 
su 18.1. klo 15.30, Pyhän Luuk-

kaan kappeli. Pyhäkoulu suo-
men kielellä.
International Family Club – 
kansainvälinen perhekerho 
to 15.1. ja 22.1. klo 13, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Perhekerhot:
To 15.1. klo 9.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Ti 20.1. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 21.1. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti. 
Ke 21.1. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Ke 21.1. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. 
Ke 21.1. klo 9.30, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ke 21.1. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
To 22.1. klo 9.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Pyhäkoulut:
Su 18.1. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Messussa.
Su 18.1. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 18.1. klo 12, Niittyaron 
seurakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 18.1. klo 16–
17.15, Hintan seurakuntata-
lo. Akkuna-tilaisuuksien ai-
kana. Järj. myös Kansanlä-
hetys, Kylväjä ja SLEY. 
Perhekerhot: 
Ke 21.1. klo 9.30, Hintan 
seurakuntatalo, Huone-
suon seurakuntakoti, Saare-
lan seurakuntakoti, Sangin-
suun seurakuntakoti, Heikki-
länkankaan seurakuntakoti, 
Hönttämäen seurakuntakoti 
ja Myllyojan seurakuntatalo.

Varhaisnuoret
Lisätietoja varhaisnuorten 
kerhoista www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumakalen-
teri sekä erillinen ilmoitus.

Nuoret
karjasillan seurakunnan 
ja tuomiokirkkoseurakun-
nan isoskoulutus ke 21.1. 
klo 17.30–19, Kaukovainion 
kappeli. 

Karjasillan seurakunta
Yökahvila Cafe Andreas pe 
16.1. klo 19–23, Pyhän An-
dreaan kirkko. Oleilua, pelai-
lua, hartautta, kahvia, teetä 
ja pientä purtavaa.
nuortenilta ti 20.1. klo 18–
20.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Oleilua, pelailua, harta-
utta, kahvia, teetä ja pientä 
purtavaa.
nuorten musiikkipiiri ke 
21.1. klo 17–18, Maikkulan 
kappeli. 

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

Oulujoen seurakunta
Gospelmessu ja isoskoulu-
tus ke 21.1. klo 18, Hintan 
seurakuntatalo. Hiljennym-
me sanan ääressä ja ehtool-
lisella vastaanottamaan Ju-
malan palvelevaa toimintaa. 
Messun jälkeen isoskoulu-
tus. Helmikuun isosleirille il-

moittautuminen alkaa. Pai-
kalla Sirpa, Ilkka ja Esa.

Nuoret aikuiset 
opiskelijoiden yhteinen 
raamattupiiri ti 20.1. klo 18, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Abikirkko pe 23.1. klo 9.45, 
Oulun tuomiokirkko. Ks. eril-
linen ilmoitus.

oPISkELIJAJäRJESTöT
Rauhan Sanan ilta to 15.1. 
klo 19, Toukomettinen. Pu-
humassa Matti Rahja.
oPkon opiskelijailta la 17.1. 
klo 19, Keskustan seurakun-
tatalo. Ihmisen matka halki 
elämän, Timo Junkkaala.
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma 19.1. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Olavi Rimpiläinen: Miten toi-
mitaan erämaakausina?
Evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 21.1. 
klo 18.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Ekumenia, Veijo 
Koivula.
uusheräyksen ilta to 22.1. klo 
19, Koulukatu 41. Niilo Karja-
lainen: Johannes Kastaja.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Senioripäivä heinäpääs-
sä ma 19.1. klo 11, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Klo 11–
12 verenpaineen mittaus, 
klo 12 ruokailu omakustan-
nehintaan 4 € ja Hopealanka 
kerho klo 12.30–13.30.
Seurakunnan keskustelu-
ryhmä ma 19.1. klo 13, Sara 
Wacklin -koti.  
Tarinatupa ke 21.1. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Toiminta-ja keskusteluker-
ho to 22.1. klo 10.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 22.1. klo 
12. 
Seurakuntakerho to 22.1. 
klo 14, Keskustan palvelu-
talo. 

Karjasillan seurakunta
Ystävänkamari ti 20.1. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Porinapaikka kahvin ja hy-
vän seuran äärellä.
Eläkeläisten kerhot: 
To 15.1. ja 22.1. klo 13–14.30, 

Oulun tuomiokirkossa tiistaina 20.1. kello 18 vie-
tettävässä messussa on mukana thaimaalaisia sä-
vyjä. Messun toimittavat Anna-Mari Heikkinen ja 
Onanong Sapmoon Thaimaasta, saarnan pitää Wi-
saran Acker  Lilja Kinnunen-Riipisen tulkkaamana.

Musiikista vastaavat urkuri Maija Tynkkynen ja 
Thaimaan Luterilaisen Seminaarin (Lutheran Se-
minary in Thailand, LST) opiskelijoista koostuva 
ryhmä Ranat Aek, joka esittää perinteistä thaimaa-
laista soitin- ja tanssimusiikkia. 

Messun jälkeen on tarjolla iltatee Keskustan 
seurakuntatalossa. Messua voi seurata suorana lä-
hetyksenä osoitteessa www.virtuaalikirkko.fi.

Paikkoja 
avoinna

Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurimpia 
kehitysyhteistyö- ja katastro järjestöjä. 

Tehostamme varainhankintaamme ja haemme 
edustajia varainhankintatehtäviin eri puolille 
Suomea. Tavoitteenamme on hankkia säännölli-
siä tukijoita Kirkon Ulkomaanavun avustustyölle.
 
Jos olet ulospäin suuntautunut ja valmis kohtaa-
maan ihmisiä, olet etsimämme henkilö. Asuin-
paikkasi voi sijaita kaupungissa tai maaseudulla. 
Tehtävä soveltuu erinomaisesti myös eläkeläisil-
le. Perehdytämme sinut tehtävään. 

Voit tehdä työtä osa- tai kokopäiväisesti tai oman 
tehtäväsi ohella. Rakennamme sinun elämän-
tilanteeseen sopivan mallin. Palkkaus tuloksen 
mukaan. 

Ota yhteyttä niin kerromme lisää:
Martta Leskelä p. 040 7089 148 
tai martta.leskela@kirkonulkomaanapu. 

Varhaisnuorten kerhot

karjasillan seurakunta

Sarasuon koululla
Sählykerho 1.–3.-luokkalaisille ma klo 16.30.
Sählykerho 4.–6.-luokkalaisille ke klo 19 
Voit ottaa oman mailan tai lainata mailaa seurakunnalta.
Pyhän Andreaan kirkossa
Ole luova -kerho 3.–6.-luokkalaisille ti klo 16. 
Kokkikerho 3.–6.-luokkalaisille ke klo 17.30. 
kaukovainion kappelissa
Puuhakerho 1.–6.-luokkalaisille ti klo 17. 
kastellin kirkon pappilassa
Viiden vartin kerho Sävel ja Sivellin eskareista kolmas-
luokkalaisille ti ja pe  klo 14.30. 
Kokki- ja puuhakerho 2.–5-luokkalaisille ma klo 17.
Lämsänjärven koululla
Liikuntakerho 1.–4.-luokkalaisille ti klo 17. 

Tuiran seurakunta

Pöllönkankaan ostoskeskuksessa
Teetupa 4.–6.-luokkalaisille to klo 14. 
kuivasjärven seurakuntakodissa
Tyttökerho 1.–3.-luokkalaisille ma klo 18.
Askartelukerho 4.–6.-luokkalaisille tytöille ti klo 17.30.
Pyhän Tuomaan kirkossa 
Tyttö- ja poikakerho 1.–3.-luokkalaisille ti klo 18. 
Pateniemen kirkossa 
Tyttökerho 1.–3.-luokkalaisille ti klo 18.
Puuhakerho 4.–6.-luokkalaisille tytöille to klo 18. 

oulujoen seurakunta

hintan seurakuntatalossa
Näytelmäkerho 4.–6.-luokkalaisille ti klo 14.30.
Liikuntakerho 2.–4.-luokkalaisille ti klo 17.
Piiparnakkelikerho tiistaisin klo 18.
Piirustus- ja maalauskerho ke klo 17. 
heikkilänkankaan seurakuntakodissa
Kokki- ja puuhakerho 3.–6.-luokkalaisille ma klo 17.
hönttämäen seurakuntakodissa
Hupikerho 3.–4.-luokkalaisille tytöille ti klo 17.30.
Myllyojan koululla
Askartelukerho 3.–6.-luokkalaisille ti klo 14.15. 
Myllyojan seurakuntatalossa
Käsityökerho 3.–6.-luokkalaisille tytöille ma klo 17.
Saarelan seurakuntakodissa 
Sählykerho 2.–4.-luokkalaisille to klo 19.
Pikkaralan koululla
Käsityö- ja askartelukerho 1.–2.-luokkalaisille ti klo 13.15.

kristittyjen yhteinen rukousilta

Sunnuntaina 18.1. klo 18.30–20.30 Kastellin kirkossa 

Ohjelmassa on lauluja, opetusta, rukousta. Rukousilta 
liittyy lokakuussa pidetyn Kristus-päivän jatkotoimin-
taan, ks. lisätietoja www.kristuspaiva.fi. 

Thaimaalaisia 
mausteita tuomiokirkon 
messussa
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Kastellin kirkko. 
To 15.1. klo 13.30, Karjasillan 
kirkko. 
To 15.1. klo 12–14, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Ma 19.1. klo 12.30–14, Maik-
kulan kappeli. 

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten seurat to 15.1. 
klo 13, Tuiran kirkko. Lin-
ja-autoreitti: Klo 12.00 Pa-
teniemen kirkko, klo 12.05 
Palokan palvelukeskus, klo 
12.10 Rajakylän seurakunta-
koti, klo 12.15 Koskelan seu-
rakuntakodin pysäkki, klo 
12.20 Koskelan palvelukes-
kus, klo 12.25 Pyhän Tuo-
maan kirkko, klo 12.35 Män-
tykoti ja Tuiran kartano, klo 
12.40 Kangastien palvelukes-
kus. Seurojen jälkeen yhtei-
nen kahvihetki noin klo 14, 
paluukuljetus noin klo 14.45.
Senioreiden kerho pe 16.1. 
klo 10, Rajakylän seurakun-
takoti. 
Vanhuslinja ke 21.1. klo 9–11 
p. 5314616. Vanhuslinja on 
tarkoitettu sinulle, joka kai-
paat kuuntelijaa ja haluat 
pyytää kotikäyntiä. 
Seniorien laulupiiri to 22.1. 
klo 13, Tuiran kirkko. Muka-
na ovat Ulla Metsänheimo ja 
Paula Kyllönen. Tuiran seura-
kuntakerho osallistuu laulu-
piiriin.
Eläkeläisten kerhot: 
To 22.1. klo 13, Tuiran kirkko. 
Keskituiran eläkeläisten ker-
hopäivä vaihtunut torstaiksi. 
To 22.1. klo 14, Rajakylän 
seurakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
19.1. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Seurakuntakerhot: 
Ma 19.1. klo 12, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ma 19.1. klo 12, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
To 22.1. klo 10, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
To 22.1. klo 12, Sanginjoella 
Ollilassa, Laukkalantie 6. 
To 22.1. klo 13, Myllyojan 
seurakuntatalo.
To 22.1. klo 14, Hoikantien 
palvelutalo. 

YLIkIIMInGIn ALuE
Laulukerho ke 21.1. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Kerho on tarkoitettu kaikil-
le laulusta ja musiikista kiin-
nostuneille.

Leirit ja retket
näkyväisiä ja näkymättö-
miä. Leiri nelikymppisil-
le yksin, kaksin tai lasten 
kanssa 6.–8.2. Lapiosalmen 
eräkeskus, Posio. Hinnat 
majoituksen tasosta riippu-
en: aikuinen 104–122 €, lap-
set alle 4-v. ilmaiseksi, 4–6- 
v. 49 €, 7–13-v. 58 €, 14–18-
v. 66 €. Hinta sisältää linja-
autokyydityksen Oulusta, 
majoituksen omin lakanoin, 
täysihoidon ja saunan. Il-
moittaudu viimeistään 16.1. 
oulu.sls@mission.fi tai (08) 
5358 521. Järjestäjät Suo-
men Lähetysseura, Oulun, 
Kempeleen ja Haukiputaan 
seurakunnat.

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

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 20.1. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri to 22.1. 
klo 18, Hintan seurakuntata-
lo. 

Muut menot
kaatuneitten omaiset ma 
19.1. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Beta-kurssi alkaa ma 19.1. 
klo 18, Karjasillan kirkko. Sy-
ventymistä kristinuskoon ja 
oman paikan löytämistä seu-
rakunnassa. Kokoonnumme 
myös 26.1. ja 2.2. Lähinnä al-
fa-kurssin käyneille. Lisät. 
Ari Kauppila 0400 581631 ja 
Jaakko Tuisku 040 5747 167.
naisten ilta ma 19.1. klo 18–
20, Öbergin talon alakerran 
ryhmätila. Tietoa ihon hoi-
dosta, kahvittelua, iltahar-
taus ja mahdollisuus sauno-
miseen.
Miesten keskusteluilta ti 
20.1. klo 18.30, Maikkulan 
kappelin takkahuone. Tee-
mana raha.
Sinkkuilta pe 30.1. klo 
18.30–20.30, Keskustan seu-
rakuntatalo. Aikuisten yksin-
eläjien kohtaamispaikka.

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

Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 18.1. klo 17 Kau-
kovainion kappeli.
Arabiankielinen raamattu-
piiri ke 21.1. klo 18–21, Kau-
kovainion kappeli. 
kansainvälinen pyhäkou-
lu su 18.1. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä.
International Family Club – 
kansainvälinen perhekerho 
to 15.1. ja 22.1. klo 13, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

Kastetut
Tuomiokirkko: Sisu Eljas 
Kauppila, Aaro Ilmari Tri-
as Trias, Nooa Toivo Mika-
el Kangas, Cléa Joëlle Gab-
rielle Paalanne, Alvar Juha-
ni Teppo.
karjasilta: Niila Johannes 
Kurtti, Vilma Katariina Nuo-
rala, Joona Ilmari Sääskilahti, 
Matias Viljami Väänänen, Je-
re Johan Artturi Haapalehto, 
Anna-Emilia Helmiina Hie-
tala, Jenna Alexandra Krei-
vi, Johannes Kristian Pekka-
la, Touko Onni Ensio Pievi-
läinen, Siiri Aino Pauliina Pii-
rala, Iisakki Johannes Piiroi-
nen, Noel Jonatan Pirttimaa, 
Kati Leena Marjatta Sippo-
nen, Riku Joonatan Suonela, 
Serena Nea Adele Taipale, 
Annika Karoliina Tikanmäki.
Tuira: Siiri Eedit Heikkinen, 
Noora Aino Ilona Kaasi-
la, Daniel Alican Sebastian 
Koçuk, Ellen Elisabet Ronkai-
nen, Oliver Otto Sakari Sii-

vikko, Heljä Matleena Tikka-
nen, Jaro Johannes Benjamin 
Viippola, Annika Sofia Anel-
lo, Timo Elias Holappa, Pihla 
Jemina Aurora Kuusela, Mo-
na Woinalem Mitiku, Saaga 
Silvia Moisanen, Lauri Tapio 
Paananen, Ella Liisa Marika 
Penttilä, Klaus Leopold Ola-
vi Piirala-Skoglund, Iina Liisa 
Alexandra Putaala, Amelia 
Mariitta Romppainen, Hel-
miina Maria Similä, Mikael 
Niko Oliver Termonen, Miik-
ka Johannes Timonen.
oulujoki: Aleksi Johannes 
Heinonen, Luukas Benjamin 
Karjula, Helmi Rebekka Kor-
teniemi, Joona Juhani Laak-
solinna, Enni Matilda Leske-
lä, Netta Sofia Nyman, Tuuli 
Sofia Santavuori, Kiira Sofia 
Tuovila, Eveliina Anneli Kris-
tina Marttila, Joona Vasin 
Pöllänen, Aatu Matias Gran-
lund, Joona Luukas Aleksan-
teri Kaakinen, Meeri Selena 
Kaartinen, Minka Mea Ma-
tilda Kilpeläinen, Aava Oli-
via Laakso, Viljami Aukusti 
Mehtälä, Frans Eliel Meyer. 

Vihityt
Tuomiokirkko: Sami Mika-
el Virpi ja Laura Helena Uu-
simäki.
karjasilta: Jukka Mikael 
Puolitaival ja Ulla Karoliina 
Vuokila, Antti Johannes Su-
lila ja Jenni Elina Sadinmaa.
Tuira: Antti Juhani Puroila ja 
Petra Eveliina Ylikotila, Sa-
mi Petteri Karppinen ja Ma-
ri Hannele Kataja, Aku Pet-
ri Kela ja Hanna Helena Hil-
tula, Pekka Perttel Rautio ja 
Sanna Maria Herajärvi.
oulujoki: Timo Juhani Tuovi-
la ja Riikka Liisa Liedes.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Seppo Ilmari 
Kankaanpää, 62; Veikko Ola-
vi Saukkonen, 71; Niilo Erik 
Piukkula, 89; Jukka-Pekka 
Karppinen, 62. 
karjasilta: Erkki Aukus-
ti Riekki, 84; Solmu Antero 
Karjalainen, 67; Seppo Tapio 
Lakovaara, 73. 
Tuira: Aarno Ilmari Halttu, 
66; Tauno Jalmari Karjalai-
nen, 93; Matti Pikkarainen, 
78; Lilli Mirjam Tiainen s. Ko-
lehmainen, 86; Irja Liisa Jur-
velin s. Lehtiniemi, 75; Ilmo 
Antero Soivio, 53; Helli Sofia 
Barck s. Solaranta, 86. 
oulujoki: Esko Juhani Ket-
tunen, 62.

kuorojen kevät alkaa

Sarastus-kuoro to 15.1. ja 22.1. klo 18, Öbergin talo. Uudet laulajat tervetulleita, eri-
tyisesti miesääniä tarvitaan. Johtaa Minna-Leena Erkkilä, 050 320 1528.

oulun tuomiokirkkoseurakunta
Katedraalikuoro to 15.1. klo 18.30, Keskustan seurakuntatalo. 
Tuomiokirkkokuoro to 15.1. klo 17, Keskustan seurakuntatalo. 

karjasillan seurakunta
Karjasillan kirkkokuoro ke 21.1. klo 18, Karjasillan kirkko. Uudet laulajat, erityisesti mies-
laulajat, rohkeasti mukaan. Lisätiedot ja koelauluun ilm. Juha Soranta 050 406 7286.
Lapsikuoro ma 19.1. klo 17, Kaukovainion kappeli. Henriikka Rantala, p. 044 566 6454.
Cantio Laudis -kuoro ma 19.1. klo 18.30, Karjasillan kirkko. Kuoroon otetaan uusia lau-
lajia koelaulun kautta, Juha Soranta 050 406 7286.
Kastellin kirkkokuoro ma 19.1. klo 18.30, Kastellin kirkko. Myös uudet laulajat.
Oulun seudun virsikuoro ma 19.1. klo 18.30, Kaukovainion kappeli. 
Mieskuoro TervasCanto ti 20.1. klo 17, Kaukovainion kappeli. Myös uudet laulajat.
Mieskuoro Weljet ti 13.1. klo 18.30, Kastellin kirkko.
Pyhän Andreaan lapsikuoro to 22.1. klo 16, Pyhän Andreaan kirkko. 1.–6.-luokkalaisille 
tytöille ja pojille. Kuoroa johtaa kanttori Taina Voutilainen p. 050 525 1882.
Maikkulan lapsikuoro ke 21.1. klo 17, Maikkulan kappeli. 7–12-vuotiaille. Tiedustelut Riit-
ta Piippo 040 5833 035.
Lasten laulu- ja leikkiryhmä to 22.1. klo 13, Maikkulan kappeli. 3–6-vuotiaille leikki- ja 
lauluhetkiä. Tiedustelut Riitta Piippo 040 5833 035.

Tuiran seurakunta
Tuiran kuorojen harjoitusajat löytyvät osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri.

oulujoen seurakunta
Oulujoen kirkkokuoro ke 14.1. klo 18, Myllyojan seurakuntatalo. Myös uudet laulajat!
Tiedustelut kuoronjohtaja Sanna Leppäniemi p. 040 7400 511.
Pienten lasten kuoro ma 12.1. klo 16, Myllyojan seurakuntatalo. Tiedustelut Anna Haan-
pää-Vesenterä 040 583 2368.

Ylikiimingissä
Kirkkokuoro ke 21.1. klo 18.30, Ylikiimingin seurakuntatalo.
Lapsikuoro ke 21.1. klo 17, Ylikiimingin seurakuntatalo.
Laulukerho ke 21.1. klo 10, Ylikiimingin seurakuntatalo. Kerho on tarkoitettu kaikille 
laulusta ja musiikista kiinnostuneille. 

Seurakuntalaisten 70- ja 80-vuotissyntymäpäivät

Oulun ev.-lut. seurakuntien 70- ja 80-vuotta täyttäville jäsenille pidetään juhlat vuon-
na 2009 seurakunnittain seuraavasti:

70-vuotta täyttävien juhlat:
Tuomiokirkkoseurakunta 15.3. klo 10 alkaen Tuomiokirkossa 
Oulujoen seurakunta 26.4. klo 14 alkaen Myllyojan seurakuntatalossa
Tuiran seurakunta 31.5. klo 12 alkaen Pyhän Tuomaan kirkossa
Karjasillan seurakunta 21.5. klo 10 alkaen Karjasillan kirkossa

80-vuotta täyttävien juhlat:
Oulujoen seurakunta 15.3. klo 12 alkaen Hintan seurakuntatalossa
Karjasillan seurakunta 21.5. klo 10 alkaen Kastellin kirkossa
Tuiran seurakunta 27.9. klo 12 alkaen Pyhän Tuomaan kirkossa
Tuomiokirkkoseurakunta 18.10. klo 10 alkaen Tuomiokirkossa

Jokaiselle lähetetään noin kuukautta ennen juhlaa henkilökohtainen kutsu, jossa ker-
rotaan tarkemmat tiedot juhlasta.

hiihtolomaleirit 2009 

Rokua

2.–4.3.  1.–3.-luokkalaisten leiri.  
Lisätietoja Atte Kääriäinen 040 5060 315. Hinta 30 €.
2.–5.3. Nuortenleiri yläkouluikäisille (7.–9.-lk). 
Lisätietoja Mono Kuoppala 040 5747 124. Hinta 40 €.
4.–6.3. 1.–3.-luokkalaisten leiri. 
Lisätietoja Sari Meriläinen 040 5583 294. Hinta 30 €.

Juuma

3.–5.3. 4.–6.-luokkalaisten leiri. 
Lisätietoja Henrik Ketola 040 7304 118. Hinta 30 €.

Ilmoittautumiset 12.2.2009 mennessä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai puhelimella 
Yhteiset seurakuntapalvelut toimistoon 08 3161 340 ma-pe klo 9–16.

Abikirkko 

Perjantaina 23.1. 
klo 9.45 
Oulun tuomiokirkossa
 
Hyvä oululainen abi, 
haluamme seurakun-
tana olla tukenasi täs-
sä tärkeässä elämänvai-
heessasi. Kutsumme Si-
nut Oulun tuomiokirk-
koon siunattavaksi. Tä-
män jälkeen tarjoamme 
abikirkkokahvit. 
Pastorit Hanna-Maija 
Karjalainen-Ollanketo 
ja Sanna Okkola.
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hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi Lumijoki lumijoki.seurakunta.net

eurakunnissa tapahtuu 15.–22.1.2009

Hinnat majoituksen tasosta riippuen: 

 aikuinen 104–122 euroa, 

 alle 4-vuotiaat lapset ilmaiseksi, 

 4–6-vuotiaat 49 euroa, 

 7–13-vuotiaat 58 euroa, 

 14–18-vuotiaat 66 euroa.

Hinta sisältää linja-autokyydityksen Oulusta, majoituk-

sen omin lakanoin, täysihoidon ja saunan. 

Ilmoittautumisaika päättyy 16.1. Ilmoittautumiset osoit-

teessa oulu.sls@mission.fi tai puhelimitse (08) 5358 521. 

Saarenkartanon hartaus to 
15.1. klo 14.30.
kirkkokuoro to 15.1. klo 
18.30.
Lähimmäis- ja ystäväpalve-
lun peruskurssi la 17.1. klo 
11–18 ja ti 20.1. klo 17 seura-
kuntasalissa.

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

Rauhanyhdistyksen seurat 
su 18.1. klo 17 Liisa ja Jaakko 
Holmilla, Vesanpolku 9. Os-
mo Alamäki.
Raamattu- ja rukousilta ti 
20.1. klo 18 Vesalla ja Outil-
la, Luovontie 1038.
Aamukahvila ke 21.1. klo 9 

Luukulla.
Päiväpiiri ke 21.1. klo 13 Saa-
renkartanossa.
Saaren Sirkut ke 21.1. klo 15 
kirkolla.
kuollut: Aila Maria Ranta-
suomela; 79.

Päiväkerhot aloittavat vii-
kolla 3: Päiväkerho (ryhmä 
3A) 3-v. ma klo 10–11.30. Päi-
väkerho (ryhmä 3B) ti klo 10–
11.30. Päiväkerho (sisarus-
ryhmä A) ti klo 12.30–14.45. 
Päiväkerho (ryhmä 5A) ke 
klo 10–12. Päiväkerho (ryh-
mä 5B) ke klo 12.45–14.45. 
Päiväkerho (sisarusryhmä B) 
to klo 10–11.45. Päiväkerho 
(4-vuotiaat) pe klo 10–12.
Perhekerho to 15.1. klo 10–
11.30 srk-talolla.
Lumilyhdyn hartaus jälleen 
ke 21.1. klo 14.
kokkikerho (ryhmä A) aloit-
taa toimintansa to 15.1. klo 
14–16. To 22.1. klo 14–16 
kokkiryhmä B.
Partio: Vartiolaisten poikien 
leiri ”Sudenhuuto” Ukuran-
perän urheilutalolla 16.–17.1. 
Ilmoittautumiset Matiaksel-
le tai Samulle.
Diakonia: Tarvittaessa tule 
käymään tai soita Marjolle 
p. 045 638 1973.

Rauhanyhdistys: Pe 16.1. klo 
19 raamattuluokka Myllysel-
lä. Su 18.1. klo 12 pyhäkoulu 
I Pikarainen II Juha Anttila III 
Ari Viinikka ja klo 16 seurat 
Lumilyhdyssä Risto Laurila. 
Päiväkerho ti 20.1. ja to 22.1. 
klo 17.30–19 ja ke 21.1. klo 17–
18.30. To 22.1. klo 13 varttu-
neidenkerho Tanhualla.
kuolleet: Pauli Edvard Gre-

us, 77; Hilja Annikki Holap-
pa, 79; Esa Kalevi Jussila, 62.
kastettu: Ossi Petteri Koivu-
la, Nooa Joakim Oikarinen, 
Seela Gunilla Oksa, Alex Mi-
kael Kyrö, Iikka Tapio Holo-
painen, Aapo Iisakki Salli-
nen, Ruuben Alarik Rahkola 
ja Veeti Juho Ilmari Impola.
Lämpimät kiitokset Hilja 
Annikki Holapan omaisille.

A ar o Ku k ko h ov i

– Noin nelikymppisten leirille 
voi tulla yksin, kaksin tai lasten 
kanssa, ihan kunkin oman tilan-
teen mukaan. Leiri on avoin kai-
kille, lupaa hiippakunnan lähe-
tyssihteeri Aino Pieskä, joka on 
itsekin lähdössä 6.–8.2. Lapiosal-
men eräkeskuksessa Posiolla pi-
dettävälle leirille.

Leirin ohjelmassa on ulkoilua, 
pajatyöskentelyä, raamattutyös-
kentelyä ja askartelua. Lapsille on 
osin omaa ohjelmaa. 

Leirin teemana on näkyväisiä 
ja näkymättömiä. Mukana on lä-
hetystyössä olleita ihmisiä kerto-
massa, millaisena elämä eri puo-
lilla maailmaa näyttäytyy. 

Leirille on helppo lähteä las-
tenkin kanssa, koska sinne on 
järjestetty linja-autokuljetus lin-
ja-autoasemalta.

– Ilmoittautumisaikaa on tä-
män viikon loppuun, mukaan 
mahtuu kyllä, lupaa toimistosih-
teeri Eeva Kauppi Suomen Lähe-

tysseuran Oulun toimistosta.
Viime vuonna leirillä oli neli-

senkymmentä ihmistä.
Ajatus nelikymppisten leiris-

tä syntyi muutama vuosi sitten, 
kun joukko aikanaan Lapiosal-
messa rippileirillä ja pääsiäislei-
reillä aikaansa viettäneitä ihmi-
siä halusi kokoontua uudelleen 
samaan paikkaan leirille. Koska 
nuorten toiminnasta oltiin kas-
vettu jo aikoja sitten ulos, pi-
ti luoda omaa, aikuisille sopivaa 
toimintaa. Niinpä päätettiin jär-
jestää vuosittain leiri neljänkym-
menen molemmin puolin oleville 
ihmisille. Ajatuksena on, että lei-
reillä voisi tavata nuoruuden lei-
reiltä tuttuja ihmisiä ja tutustua 
aivan uusiinkin ihmisiin.

Leirin järjestävät Suomen Lä-
hetysseuran kanssa yhteistyössä 
Oulun, Kempeleen ja Haukipu-
taan seurakunnat.

Satu laPiNlaMPi

Noin nelikymppisten leiri 
on avoin kaikille

w
w

w
.sxc.h

u

E l s i  H u t t u n e n
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haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alaakkonäämua.fi

kempele www.evl.fi/srk/kempele

kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

Jussi-Pekka Heikkilän 
pianoilta su 18.1. klo 18 

Haukiputaan seurakunta-
keskuksessa.
 Vapaa pääsy, 

ohjelma 5 euroa.

Seurakuntakerho to 15.1. 
klo 13 srk-keskuksen isossa 
salissa. Kuljetusta tarvitse-
vat soittakaa, p. 5472 636 pe 
klo 9–11.
Martinniemen juttukahvi-
la to 15.1. klo 13 Martinnie-
men srk-kodissa. Mukana Ar-
to Nevala. Kuljetusta tarvit-
sevat soittakaa, p. 5472 636 
pe klo 9–11.

omaishoitajien ryhmä to 
15.1. klo 13 Revontien ryh-
mätyötilassa, Revontie 14. 
Raamattu tutuksi -ilta to 
15.1. klo 18 srk-keskuksen 
pienryhmätilassa. 
Lapsikuoro to klo 17–18 srk-
keskuksessa. Uusia laulajia 
otetaan to 15.1. klo 16.30 
lähtien. Kuoro on tarkoitet-
tu 7–13-vuotiaille tytöille ja 
pojille. Tiedustelut, kuoron-
johtaja Kaisa Säkkinen p. 
040 5818 974, kaisa.sakki-
nen@evl.fi.
haukiputaan kirkon kama-
rikuoro to 15.1. klo 18.30 
Kellon srk-kodissa. Kuoroon 
otetaan uusia laulajia koe-
laulun kautta. Harjoitusten 
ajaksi järjestetään lasten-
hoito. Tiedustelut, kuoron-
johtaja Hannu Niemelä p. 
040 5471 660, hannu.nieme-
la@evl.fi.
Perhe- ja varhaisnuorten 
kerhot jatkuvat viikolla 3.
Diakonia- ja lähetyspiiri ma 

19.1. klo 14.30 Kellon srk-ko-
dissa.
Päiväpiiri ti 20.1. klo 13 srk-
keskuksen pienryhmätilassa. 
Raamattupiiri ke 21.1. klo 
18 lähetystoimiston pienryh-
mätilassa (Ilm. 19).
nuorten avoimet ovet jat-
kuvat viikolla 4, Kellon srk-
kodilla ke 21.1. klo 18 ja Mar-
tinniemen srk-kodissa to 
22.1. klo 18.
Yökahvila pe klo 18–24 Vak-
kurilassa.
Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 22.1. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa.
Gospel-ilta pe 23.1. klo 18 
Vakkurilassa.
Ritva oksasen ja Janus 
hanskin konsertti pe 23.1. 
klo 18 Kiimingissä. Lähdet-
täisiinkö porukalla musiik-
ki- ja runoiltaan Kiiminkiin? 
Ilmoita kyydin tarpeesi tai 
mahdollisuutesi tarjota kyy-
tiä ke 21.1. mennessä Johan-
nalle, p. 045 1393 993 tai jo-

hanna.kerola@evl.fi.
Tarvitsetko apua arjen as-
kareisiin? Nuorten matka-
ryhmä auttaa kodin aska-
reissa alkaen 5 euron tunti-
hinnalla. Kysy lisää Katrilta, 
p. 045 6576122.
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. 
Rauhanyhdistys: Hauki-
pudas: seurakuntapäivät 
la 17.1. klo 19 sekä su 18.1. 
klo 12 ry:llä, seurat su 18.1. 
klo 18 ry:llä, lauluseurat ke 
21.1. klo 18.30 Kämäräisellä, 
Molskitie 10, kello: raamat-
tuluokka pe 16.1. klo 17.30 
ry:llä, pyhäkoulu su 18.1. klo 
12 Riekillä, Lintumaansuon-
tie 35 ja Kakolla, Alavai-
nio 3, päiväkerho ma 19.1. 
klo 17.30 ry:llä, ompeluseu-
rat pe 23.1. klo 18.30 Lohel-
la, Myllyläntie 27, Jokikylä: 
päiväkerho ke 15.1., ke 21.1. 
ja to 22.1. klo 17.30–19 ry:llä, 
raamattuluokka pe 16.1. klo 
17.30 ry:llä, ompeluseurat pe 
16.1.  klo 18.30  Marja-Hele-
na ja Markku Laukalla sekä 
Anna-Kaisa ja Ville Illikaisel-
la, pyhäkoulut su 18.1. klo 12 

Asemakylä e. Kari Kaunisto, 
Asemakylä p. Tero Hanhisu-
anto, Keskikylä Timo Lehti-
saari, Vänttilänperä Jukka 
Vänttilä, Taipaleenkylä Kari 
Aitto-oja.
kastettu: Ruut Jenny Kristii-
na Paaso, Sampo Mikael Hol-
ma, Ilmari Jannenpoika Le-
pikkö, Pekka Sakari Koivu-
kangas, Elias Kristian Kaik-
konen, Sampo Ilmari Kropsu, 
Tomi Elias Ahola, Alisa Mat-
leena Hanhisuanto, Olli Pek-
ka Sarkkinen, Selma Lahja 
Kaarina Eksymä, Sohvi Anja 
Tuulikki Ojala, Joonatan An-
selmi Koivuranta, Senni Sa-
ra Tuulia Ronkainen, Karolii-
na Annika Lauronen, Rasmus 
Onni Kalevi Hanski.
Avioliittoon kuulutettu: 
Otto Sakari Vähäsöyrinki ja 
Katri Eliisa Paaso, Tomi Mar-
kus Hakala ja Jaana Tellervo 
Nehvonen.
kuolleet: Kosti Juhani Karin-
kanta, 33.

kyläluutien 
etsintäkuulutus

Varsiluudat ovat kier-
täneet pian puoli vuot-
ta kylillä. Nyt toivomme 
saavamme kuuden luu-
dan ja niihin kiinnitetty-
jen vihkojen sijaintipai-
kat selville, jotta voimme 
saada ne helmikuun Ystä-
vänpäiväjuhlaan. 
Soita vihjeesi diakonia-
toimistoon, p. 547 2636, 
varmimmin pe klo 9–11.

naisten piiri to 15.1. klo 
18.30 Kirkonkylän seurakun-
takodissa.
Versojen kokoontuminen su 
18.1. klo 15 kirkossa.
herännäisseurat su 18.1. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodis-
sa. Vuosikokous klo 18.
Että jaksaisin -ilta su 18.1. 
klo 18 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Perhekerhot kokoontuvat ke 
Kirkonkylän srk-kodissa ja Py-

hän Kolminaisuuden kirkos-
sa klo 9.30–11 sekä ti, ke ja 
pe klo 9.30–11 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ja ke ja 
to klo 9.30–11 Vanhassa pap-
pilassa. 
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 7 kirkossa. 
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16.15 Kirkonkylän srk-ko-
dissa ja pe klo 15 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Muku-
lakuoro to klo 17.30–18.15. 

Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
ke 21.1. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Seurakunta-
piiri to 22.1. klo 12 Kirkonky-
län srk-kodissa. 
kirkkokuoro ke 21.1. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Miesten piiri to 22.1. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta ke Nordea-talon 
alakerrassa klo 9–14.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa, Kir-
konkylän srk-kodissa ma klo 
10–12. 
Diakoniatyöntekijöiden 
vastaanotolle ajanvaraus: 
Kirkonkylän diakoniatoimis-
to ma ja to klo 9–10 Leena 
Hintsala p. 5614 540 tai 040 
7790365 ja Arvo Yrjölä p. 561 
4541 tai 040 7707 431. Kok-
kokankaan diakoniatoimis-
to ma ja ke klo 9–10 Sirkku 
Määttä p. 561 4643 tai 040 

7790 368 ja Soile Pakkanen 
p. 561 4642 tai 040 779 0367.
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 Draamakerho 
to klo 16.30–17.30.
nuoret: Nuortenilta to klo 
19 VP. Peli-ilta ke Kempele-
hallilla klo 16.30–18. Zeppeli-
nin päivystys pe klo 16–19.
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän koululla.
kempeleen ry: Seurat su 
18.1. klo 16 ry:llä. Pyhäkoulu 
su 18.1. klo 12 Keskusta-Olli-
la: Kurkela Vihiluoto 9, Kok-
kokangas: Mustonen, Köyk-
kyrintie 1, Santamäki: Tah-
kola, Kannonkuja 3, Paituri: 

Kimpimäki, Teppolantie 1.
Murron ry: Lauluseurat pe 
16.1. klo 19 Hanna-Mari ja 
Jarmo Marinilla, Särkkäran-
ta 14. Seurat su 18.1. klo 16 
ry:llä.
kastetut: Tuomas Topias 
Lammela, Pinja Linnea Par-
viainen, Miika Oskari Läm-
sä, Jemina Netta Maaria Kos-
ki, Maria Elisabeth Räsänen, 
Elea Marika Hintsala, Aa-
tu Aslak Hintsala, Enna Ju-
lia Tuominen, Tuukka Olavi 
Kaattari, Senni Bertta Kata-
riina Niemelä, Lenni Matias 
Kaarlela, Luukas Eeli Antero 
Könönen, Heta Ilona Linnea 
Autiola, Ilona Aurora Kulin, 
Karri Topi Tapani Pitkänen.
Vihitty: Kai Kustaa Korpi ja 
Anniina Päivikki Liljeqvist. 
Heikki Eemeli Ervasti ja Ma-
rianne Rautakoski, Jouko Ta-
pani Matero ja Hanna Hei-
di Maria Korhonen, Cameron 
Robert Dunn ja Riikka Su-
sanna Matinolli, Janne Eina-
ri Kemppainen ja Hanna Eli-

na Riihiaho. 
kuollut: Kaisa Liisa Korpela 
s. Hiltunen, 96; Pentti Päiviö 
Rinne, 90; Väinö Johannes 
Mäenpää, 68.

kirkkovaltuuston 
kokous 

Tiistaina 27.1. klo 18. 
Pöytäkirjan nähtävilläolo-
aika 29.1.–2.3.klo 9–15.
kirkkoherranvirastossa ja 
kotisivuilla www.evl.fi/srk/
kempele/hallinto.htm.

Jumalanpalveluselämä on koko seurakunnan erityise-
nä kehittämishaasteena. Yhteistyötä tiivistetään maallik-
kojen kanssa: jumalanpalvelussuunnitteluhetkeen ovat 
seurakuntalaiset tervetulleita. Tarkoituksena on yhdessä 
työntekijöiden kanssa suunnitella jumalanpalveluksen si-
sältöä. 

Jumalanpalvelusten suunnitteluhetket ovat ovat keski-
viikkoisin klo 17.
Leppoisaan pyhäpäivän viettoon kannustetaan tarjo-

amalla seurakuntalaisille perhemessujen yhteydessä kevyt 
lounas jumalanpalveluksen jälkeen joko Kiimingin seura-
kuntakeskuksessa tai Jäälissä. 
Perhemessu on lyhyt ja lapsia ajatellen suunniteltu juma-

lanpalvelus. Perhemessuun 8.2. Kiimingin kirkkoon tullaan 
kummin kaa. 

varaus puhelimitse: Ul-
la Junttila 040 579 3247, Er-
ja Haho 0400 775 164, Jaana 
Kontio 040 579 3248.
Poikakuoro to 22.1. klo 17–
18 seurakuntakeskuksessa.
kirkkokuoro to 22.1. klo 
18.30 srk-keskuksessa.
Yökahvila pe 16.1. klo 19–22 
seurakuntakeskuksessa.
Perhekerhot ja -kahvilat jat-
kuvat viikolla 4.
Lapset: Lasten parkki Jäälin 
srk-kodissa to klo 13–15.
kylätoimikuntien kokous 
15.1. klo 18 Montin-salissa.
kotikäyntikampanja 20.–
22.1. Tuore ruisleipä tuodaan 
paikkakunnalle juuri muut-
taneiden kotiovelle saakka. 
Vapaaehtoiseksi ilmoittautu-
minen saija.kronqvist@evl.fi 
tai 040 5793 245.
Musiikki-ilta Ihmisen lau-
lu pe 23.1. klo 18 Kiimingin 
seurakuntakeskuksessa. Rit-
va Oksanen ja Janus Hans-
ki esittävät Aino Suholan, 
Tommy Tabermannin ja Arto 

Mellerin runoja.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
18.1. klo 17 ry:llä. Raamattu-
luokka pe 16.1. klo 18 ry:llä. 
Pyhäkoulu: su 18.1. klo 12 
Alakylä 1 J. Peltokorpi, Ala-
kylä 2 E. Mäenpää, Huttuky-
lä M. Takarautio, Jääli H. Lie-
des, Kirkonkylä 1 S. Pentikäi-
nen kirkkopirtillä, Kirkonky-

lä 2 A. Takarautio, Tirinkylä 
T. Turtinen.
kastettu: Laura Emma Oli-
via Huumonen, Oona Auro-
ra Ahtola, Onni-Eemil Juhani 
Kakko, Luuka Lennart Niku-
la, Ella Eveliina Kenttälä, Me-
lissa Julia Marttila, Pinja Kris-
tiina Anttila, Ossian Alexan-
der Luiro, Syrena Angelika 

kirkkoherranviraston pu-
helinnumero on muuttu-
nut 13.1. alkaen. Uusi nu-
mero on 040 584 4406.

Jumalanpalvelussuunnitte-
luhetki ke 21.1. klo 17, seura-
kuntakeskuksen monitoimi-
salissa. Tervetuloa suunnit-
telemaan messua, joka pide-
tään 1,5 viikon kuluttua.
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 20.1. klo 13 Jäälin seura-
kuntakodilla.
Yhteisvastuukoulutus ti 
20.1. Yli-Iissä. Vapaaehtoiset 
tervetuloa mukaan! Lähde-
tään yhteisillä kyydeillä. Ilm. 
Erja 0400 775 164.
huttukylän ystäväpiiri to 
22.1. klo 14 Huttukylän nuo-
risoseuralla.
Pyhäkoulu su 18.1. klo 12 
Kirkkopirtillä.
Raamattu- ja rukouspiiri 
torstaisin 18.30 tammikuussa 
Jäälin seurakuntakodissa.
Diakoniatyöntekijän ajan-

Mutanen, Joona Benjamin 
Luukkonen, Eetu Viljami Tur-
tinen, Niila Eemil Kujala, Es-
si Milla Maarit Suomenrinne, 
Aaron Eliel Nevala, Sebastian 
Aaron Autio, Onni Alexan-
der Vannas, Noora Alexan-
dra Karjalainen, Tommi Miko 
Elias Moilanen, Suvi Julia Oi-
karinen, Venla Katariina Ho-

lappa.
Vihitty: Mika Johannes Tom-
peri ja Pirjo Eliisa Perälä.
kuollut: Arvo Aukusti Oinas, 
66; Liisa Johanna Savilakso, 
89; Kauko Olavi Järvelä, 54; 
Laura Esteri Koskela, 87; Aila 
Ainikki Levinen, 78; Einari Ei-
no Johannes Heikkilä, 60.

Tule suunnittelemaan jumalanpalveluksia

w w w.sxc . hu / Ma r ce lo  G e r p e
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Liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 15.–22.1.2009

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

oulunsalo www.evl.fi/srk/oulunsalo

kuoro: Kirkkolaulajat ke 
21.1. klo 18 Lähetysvintillä. 
hyvän mielen päiväkahvit 
mielenterveyskuntoutujil-
le ti 20.1. klo 12 lähetysvin-
tillä pappilan pihapiirissä.
Tupoksen olohuone ti 20.1. 
klo 14–16 Vanamon yläker-
rassa. Olohuone on koh-
taamispaikka kaikenikäisil-
le. Keskustellaan kahvikupin 
äärellä päivän polttavista ky-
symyksistä. Vastuuta kanta-
massa Kyllikki ja Eero Väyry-
nen ja diakonissa Maisa Hau-
tamäki.
Raamattu-ja rukouspiiri ke 
21.1. klo 18.30 Rönköillä, Ke-
donperäntie 9.
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ke 21.1. klo 12 Kotiko-
lolla pappilan pihapiirissä.
hartaus to 22.1. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Diakoniatoimistojen ajan-
varausajat vastaanotolle ja 
kotikäyntipyynnöt. Tupos: 
Vanamo ma ja to  klo 9–10 

Maisa Hautamäki p. 044 
7521 227. Kirkonkylä: seura-
kuntatalo ke ja pe klo 9–10 
Sinikka Ilmonen p. 044 7521 
226.
Rippikoulutyö: Rippikou-
luopetusta talviryhmä 1:lle 
la 17.1. klo 9–14 Vanamossa 
(omat eväät mukaan) sekä 
su 18.1. klo 10–14 kirkossa. 
To 22.1. klo 18–20 kirkkomu-
siikkiopetusta Kotikolon ala-
kerrassa samalle ryhmälle. 
nuorisotyö: Nuortenilta la 
17.1. klo 18–20 Vanamossa. 
Erityisesti kutsutaan mukaan 
talvi 2 -rippikoululaisia, yö-
kahvila Olkkari klo 20–23 Va-

namossa.
nuortenilta to 22.1. klo 18–
20 Kotikololla.
Perhekerhot: ti 20.1. klo 
9.30–11 Kotikololla. Ke 21.1. 
klo 9.30–11 Vanamossa. Lap-
sityön teologi Anna-Maari 
Ruotanen vierailee.
Partio: Pe-la 16.–17.1. Ketun-
kiljaisu 09 -seikkailija- ja tar-
pojaleiri partiotytöille Par-
tiokämpällä. Sudenhuuto 
09 -seikkailija- ja tarpojalei-
ri partiopojille Ukuranpe-
rän urheilutalolla. Pojilla oh-
jelmassa vartioiden välinen 
sählyturnaus, eko-aims am-
pumamerkin sekä maasto-

leikkitaitomerkin suoritus. 
Leirikirjeet jaossa Kotikolol-
la. Ilmoittaudu vartionjoh-
tajallesi. Su 18.1. kirkkopal-
velussa Huuhkajat. To 22.1. 
Vaeltajaleffa kämpällä sa-
moajille ja vaeltajille klo 18. 
Lisätietoja netissä. Pe 23.1. 
päivystys Partiotoimistossa 
klo 15–17. Ruoktujohtajien 
1. kokous Partiotoimistossa 
alkaen klo 16. Su 25.1. kirk-
kopalvelussa Kärpät. Ti 27.1. 
heimopäälliköidenneuvosto 
Partiotoimistossa klo 19–20. 
Hannu Luukinen toimii toi-
sena partionohjaajana Li-
mingan seurakunnassa 1.1.–
30.6. välisen ajan. Tieduste-
lut: Partiotoimisto/Kotikolo
markku.korhonen@evl.fi, p. 
044 7521223, hannu.luuki-
nen@pohjanmaa.partio.fi 
p. 044 2128722. Katso myös 
www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka (7–8) pe 16.1. klo 
18.30 ry:llä ja klo 18.30 nuor-

tenilta (raamattutunti) Va-
namossa. Raamattuluokka 
(5–6) la 17.1. klo 18.30 ry:llä. 
Pyhäkoulut su 18.1. klo 11.30 
ja klo 14 seurat Niittypirtin 
palvelutalolla sekä klo 18 
seurat Limingan kirkossa. Si-
sarilta ma 19.1. klo 19 ry:llä.
kastettu: Venla Olivia Hut-
tunen, Jere Niila Mikael Kan-
gas, Ruusa Katariina Kim-
pimäki, Atte Henrik Saka-
ri Niskanen, Pihla Hilda So-
fia Pulkkinen, Fiinu Heta Jo-
hanna Raappana, Eino Juha-
ni Siermala, Aava Lumia Tah-
kola, Luka Petteri Johannes 
Walter.
Vihitty: Ville Samuli Lappa-
lainen ja Maarit Elisa Mer-
taniemi, Jari Sakari Louna-
vuori ja Tanja  Susanna Lon-
gi, Juha Auvo Kristian Moi-
lanen ja Jenni Maria Leena 
Karabulut.
kuollut: Emmi Marjatta Pu-
hakka e. Kokko, 83; Taimi Alii-
na Heikkinen e. Holappa, 84.

Israeliin v. 2010? 

Järjestämme Limingan 
rovastikunnan seurakun-
talaisille matkan Israeliin 
vuoden 2010 keväällä. 
Tule kuulemaan lisää Li-
minkaan Kotikololle (pap-
pilan pihapiirissä) ke 21.1. 
klo 18  tai Kempeleeseen 
keskustan seurakuntata-
lolle to 22.1. klo 18. 
Esittelemme mahdollisia 
kohteita ja kerromme li-
sää matkasuunnitelmista. 
Matkanjohtajina toimivat 
Kempeleen seurakunta-
pastori Seija Helomaa ja 
Limingan vs. kappalainen 
Kimmo Helomaa.

Alustavat ilmoittautumi-
set 27.2. mennessä ja lisä-
tietoja: 040 770 3819/Seija 
tai seija.helomaa@evl.fi.

Jaakko Löytyn 
konsertti ti 20.1. 
klo 18 kirkossa. 
Ohjelmia ovelta 
5 euroa ja 
etukäteen 
Senegal-
opintoryhmältä. 

Rukouspiiri ke 21.1. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
hartaushetket to 22.1. klo 
13 Jokirinteen palveluko-
deissa, Simo Pekka Pekkala.
Diakoniatyö: avoinna ollee-
seen diakoniatyön virkaan 
valittiin diakoni Liisa Seppä-
nen. Hän aloittaa työt tam-
mikuun puolivälissä ja on ta-
voitettavissa numerosta 040 
5470 784.
kuorot: ke 21.1. klo 10.30 
päiväkuoron, klo 17 lapsi-
kuoron ja klo 18.30 kirkko-
kuoro srk-talossa. To 22.1. 
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. 
hermes-ryhmän kokoontu-
minen su 18.1. klo 14–16 srk-
talon alakerrassa. 

nuortenilta ke 21.1. klo 17–
18.30 Päivärinteen seurakun-
tasalissa ja pe 23.1. klo 18–
19.30 srk-talon alakerrassa. 
koulupastoripäivystys ylä-
asteella ja lukiolla to 22.1. 
klo 10.45–12.15. 
Päivystys nuorisotoimistos-
sa pe 23.1. klo 15–17, Rainer 
Väänänen p. 040 585 1057.
Laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12.
Laitasaaren seurakuntapii-
rin kevätkauden aloitus ti 
20.1. klo 12 Laitasaaren ru-
koushuoneella. Mukana Liisa 
Seppänen ja Leena Leskelä.
Kylmälänkylän seurakun-
tapiirin kevätkauden aloi-
tus pe 23.1. klo 10.15. Muka-
na Liisa Seppänen ja Jouni 
Heikkinen. Kyyti lähtee seu-
rakuntatalolta klo 9.30.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
pe 16.1. klo 19 raamattuluok-
ka 4.–6.-lk ja ompeluseurat 

ry:llä. La 17.1. klo 19 raamat-
tuluokka-iltakylä 7.–8.-lk 
Mari ja Sakari Puroilalla. Klo 
19 nuortenilta Laitasaaren 
ry:llä. Su 18.1. klo 12 pyhä-
koulut: kk1 Ylikulju, kk2 Lo-
hilahti, Korivaara Mikkonen, 
Pälli H. Pitkänen, Suokylä T. 
Karhumaa. Klo 17 diakonia-
ilta ry:llä. Ma 19.1. klo 18 päi-
väkerhot ry:llä. To 22.1. klo 
19 kotiseurat Marita ja Pet-
teri Lehtolalla, Piilomutka 1.
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: pe 16.1. sisarilta ry:llä. La 
17.1. klo 11 päiväkerho ry:llä. 
Klo 19 raamattuluokka ja il-
takylä 7–8-lk Mari ja Sakari 
Puroilalla. Klo 19 nuortenil-
ta ry:llä. Su 18.1. klo 12 ja 18 
seurat ry:llä.
kastettu: Arttu Jan-Ante-
ro Pieniniemi, Arttur Gabri-
el Ervasti, Juho Welu Werne-
ri Pirkola, Tomi Henrik Haa-
pala, Patrik Daniel Karioja, 
Amanda Kristiina Minkki-
nen, Andreas Miko Jannen-

poika Mällinen, Silva Eledii-
na Kolari.
Vihitty: Ari Tapani Vimpari 
ja Satu Marjaana Säärelä, Sa-

muli Antti Hallikainen ja Anu 
Maarit Leinonen, Raine Ila-
ri Klemetti ja Arja Hannele 
Karhula.

kuollut: Lempi Maria Kan-
gas s. Turunen, 86; Aune 
Emilia Karhula s. Karjalainen, 
93; Jouko Eerik Pohjola, 53.

Seurakuntakerho to 15.1. 
klo 11 seurakuntatalolla, 
Sanna Karppinen, Maija Si-
vula ja Vesa Äärelä.
hartaustilaisuus to 15.1. klo 
11.30 Teppolassa, Minna Sal-
mi.
Messu su 18.1. klo 10 kir-
kossa, Vesa Äärelä, kanttori 
Tuomo Kangas.
omaishoitajaryhmä ko-
koontuu ma 19.1. klo 12 Pap-
pilassa, vs. diakonissa  Mai-
ja Sivula ja kotisairaanhoitaja 
Raija Pajarinen.
Perhekerhot ti 20.1. klo 
12.30–14 seurakuntatalos-
sa, ke 21.1. klo 9.30–11 Mint-
tukujalla.
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ke 21.1. klo 9-10.30 
seurakuntatalossa.
hartaustilaisuus ke 21.1. klo 
13.30 Salonkartanossa, San-
na Karppinen.
Riimiä ja rytmiä vauvalle 
ja vanhemmalle ke 21.1. klo 
13–14.30 seurakuntatalossa.
Seurakuntakerho to 22.1. 

klo 11 seurakuntatalolla, 
Maija Sivula.
Messu su 18.1. klo 10 kirkos-
sa, Minna Salmi, kanttori 
Tuomo Kangas.
Pyhäkoulut su 25.1. klo 12–
13 seurakuntatalossa, Mint-
tukujalla ja Salonpäässä.
katekumenaatti – aikuinen 
usko. Lisätietoja kappalai-
nen Vesa Äärelä, 044 7453 
858. Kts. myös www.evl.fi/
katekumenaatti.
Salonpään ry: Lauluseurat ja 
myyjäiset pe 16.1. klo 18.30 
Sassilla. Lauluseurat su 18.1. 
klo 14 ry:llä, Leo Paaso, Aar-
no Sassi. Seurat su 25.1. klo 
17 ry:llä, Matti Närhi, Lauri 
Karhumaa.
oulunsalon kirkonkylän 
ry: Pe 16.1. klo 18.30 mies-
ten neliö Umpimähkässä. La 
17.1. klo 11.30 seurat Teppo-
lassa. Su 18.1. klo 16 seurat 
ja HPE kirkossa, Jari Kupsa-
la, Pekka Sippola. To 22.1. 
klo 14 seurat Salonkarta-
nossa. Pe 23.1. klo 17 myy-

jäistavaroiden vastaanot-
to ja ruokailu ry:llä, klo 
18.30, myyjäiset  ry:llä, klo 
20 nuortenilta,  ry:llä, ”Ju-
malan varjelus ja johdatus”, 
Jorma Vuorma. Su 25.1. klo 
17 radiointiseurat ry:llä, 
Erkki Alasaarela, Pekka Kin-
nunen. 
kastettu: Thomas Sebasti-
an Härö, Ella Helmi Annik-
ki Kukkonen, Maija Matil-
da Böök, Paulus Viljami Myl-
lykoski, Maija Annika Mar-
tikainen, Elma Aleksandra 
Pöyskö, Krista Aurora Olivia 
Tuppurainen, Aaron Oliver 
Heinonen.
kuollut: Veli Ensio Iisakki 
Junkkonen, 62; Hannu Hen-
rik Kettukangas, 63. Sururyhmä läheisensä menettäneille

Ryhmä alkaa keskiviikkona 28.1. kello 15. Paikka-
na on seurakuntakeskus. 

Ryhmässä ovat mukana diakoniapappi Vesa Ääre-
lä ja diakonissa Maija Sivula. ilmoittautuminen ja 
tiedustelut viimeistään 21.1. p. 044 7453 853.

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.
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Hei Sinä, joka mietit 
miten voisit toimia 
vapaaehtoistyössä! 

Etsimme listakerääjiä 
yhteisvastuukeräyksen 

toteuttajiksi.
Mikäli havahduit, 
soita diakonissa 
Leena Leskelälle 
p. 040 5470785.
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Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Lähetystalkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon yläker-
rassa  ma 19.1. klo 18.
kirpputori  ke 28.1. klo 10–

13 Lakarin koululla.
Lähetyksen arpavoitot: 1. 
Sängynpeite – Marja-Lee-
na Korvala, 2. Sängynpeite 
– Kaisa Piri, 3. Matto – Elii-
sa Ojala, 4. Matto – Elsa Aar-
ni, 5. Matto – Marjatta Yli-
talo, 6. Matto – Alpo Laak-
konen, 7. Matto – Niko Kan-
gasniemi, 8. Matto – Pert-
ta Knuutila, 9. Matto – Mar-
ja Lantto ja 10. Matto – Ai-
mo Takkinen. Onnea voitta-
jille. Kaikki arvat myytiin, kii-
tos arpojen myyjille ja suuri 
kiitos Lakarin lähetystalkoo-
ryhmälle arpavoitoista.
Diakoniatyön päivystysajat 
ja ajanvaraus  tammikuus-
sa: maanantaisin klo 9–11, 
helmikuussa: ti 3.2. klo 9–11, 
pe 13.2. klo 9–11, ma 16.2. 
klo 9–11, ma 23.2. klo 9–11 
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.
kuorot: Nuorisokuoro to 
15.1. klo 16.30, kirkkokuoro 
to 15.1. klo 18, lapsikuoro ke 
22.1 klo 17.
Rippikoulut: 2. talvitunnit 
seurakuntatalolla klo 10–
13.15: la 17.1. (C+D-ryhmä) ja 
la 31.1. (MUUT-ryhmä). Rip-
pikoulusunnuntai su 25.1. 
seurakuntatalolla rippikou-
lulaisille ja vanhemmille/
huoltajille klo 10–12.30. Rip-
pikoululaisille tulee kutsukir-
je postissa. 
nuoret: Nuorten iltakahvila 
Rönö avautuu pe 16.1. Rippi-
koulumerkintöjä  Rönöstä pe 
30.1. ja pe 13.3.
Varhaisnuoret: Kerhot al-
kavat viikolla 3. Puuhakerho 
ma klo 17–18 Hirvaskosken 
koululla, 0.–2.-lk puuhaker-
ho ma klo 16.30–18 Rönös-
sä, 0.–2.-lk. kokkikerho ti klo 
17.30–19 kirpputorin keit-
tiö (täynnä!), 3.–6.-lk. puu-
hakerho ke klo 16.30–18 Rö-
nössä.

Apua arjen askareisiin? 
Seurakunnan nuorten mat-
karyhmä auttaa kodin sii-
vouksissa, lumitöissä, lasten 
hoidossa ym. kodin tehtävis-
sä. Hinta 5 € /alkava tunti /
apulainen. Varaukset: Tiina 
Inkeroinen p. 040 571 4636. 
Perhekerhot: to 15.1. ja to 
22.1. klo 10–13 ja ma 19.1. klo 
10–13 seurakuntakodissa, ke 
21.1. klo 10–13 Petäjärinteen 
kylätalossa.
Muskari:  Sarakylän koululla 
to 15.1. klo 16–17.
Rauhanyhdistykset: Seu-
rat Kurenalan ry:llä su 18.1. 
klo 17 (O. Isokoski, R. Nissi-
lä). Raamattuluokka Saraky-
lässä Iivari Jurmulla pe 16.1. 
klo 19 ja lauluseurat Elsa Pu-
hakalla su 18.1. klo 19.
kastettu: Aappo Samuli Tau-
riainen,  Lyydia Helmiina Jul-
kunen, Emma-Vanessa Roi-
ko, Roni Oskari Siuruainen, 
Onni Pekka Eliel Lehto.
kuollut: Arto Ensio Silta-
koski, 43.

kirkkovaltuuston ko-
kous to 15.1. klo 16.30 
seurakuntakeskuksessa.

kassikaupalla 
yhteisvastuukeräykseen

Yhteisvastuu 2009 jatkaa Työ ja osallisuus -teemalla. 
Kotimaassa tuemme maahanmuuttajien työllistymis-
tä ja ulkomailla bangladeshiläisten työllistymistä ja toi-
meentuloa. 

Yhteisvastuukeräys käynnistyy sunnuntaina 1. helmi-
kuuta. Sarakylän kappelissa ja seurakuntakodilla on ju-
malanpalveluksen jälkeen yhteisvastuukeräyksen infoti-
laisuus, jolloin saa myös mukaan listat keräystä varten. 

Tule kuulemaan infotilaisuuteen lisää ja ilmoittaudu 
vapaaehtoiseksi yhteisvastuukeräyksen eri tempauksiin: 
hernekeittotalkoot, munkkitalkoot, lista- ja lipaskerä-
ys ja muu mukava YV- toiminta. Ilmoittautuminen 23.1. 
mennessä Henna Savilammelle p. 0400 866 480.

Viime vuoden tuotto reilusti kaksinkertaistui yhteis-
vastuukeräyksessä Pudasjärvellä. Paikallisen elintarvi-
kekauppiaan tuella saimme hernekeitto- ja munkki-
talkoot onnistumaan. Listakeräys nousi arvoon arvaa-
mattomaan. 

Hyvä vapaaehtoinen, olethan tänäkin vuonna ak-
tiivisesti mukana tärkeässä työssämme, jotta saisimme 
hyvän tuloksen ja hyvän mielen.

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

kESTILä
Mäläskän diakonia- ja lähe-
tyspiiri to 15.1. klo 12 Rin-
teellä Tuula ja Heikki Kurki-
sella.
ompeluseurat pe 16.1. ja 
23.1. klo 19 ry:llä.
Järvikylän diakonia- ja lä-
hetyspiiri ti 20.1. klo 11 Pir-
jetta ja Jorma Rahikkalalla.
kirkkokuoro ti 20.1. klo 19 

srk-kodissa.
Seurakuntakerho pe 23.1. 
klo 10 srk-kodissa.
kerhot: Päiväkerho ma 19.1. 
klo 10 ja varhaisnuortenker-
hot to 22.1. klo 15.30 ja 17.30 
kerhokodissa.
kastettu: Eeli Hermanni Hä-
mäläinen.
kuollut: Eino Antti Savilam-
pi, 85.
PIIPPoLA
Seurakuntakerho ti 20.1. klo 
12 Väinölässä. 
Rippikoulua 23.–25.1. Sel-
kälässä.
kirkkokuoro ma klo 14.30 
srk-kodissa.
kerhot: Perhekerho ke klo 
10, varhaisnuortenkerho to 
klo 16.30, päiväkerho pe klo 
10 srk-kodissa.
kastettu: Aappo Albert-
ti Aamuvuori ja Hanna Mari-
ka Juusola.
Avioliittoon vihitty: Janne 
Tapio Korsulainen ja Taina 
Lyyli Määttä.

PuLkkILA
omaishoitajien tapaaminen 
to 15.1. klo 13 srk-talossa. 
kirkkokuoro to 15.1. klo 19 
srk-talossa.
Raamattuluokka pe. 16.1. 
klo 19 ry:llä.
Seurat su 18.1. klo 13 Koivu-
lehdossa ja klo 14 ry:llä, Aa-
tos Mehtälä.
Seurakuntakerho ke 21.1. 
klo 12 srk-talossa.
kerhot: Perhekerho ma klo 
10, varhaisnuortenkerho ke 
klo 16 ja päiväkerho to klo 
10 srk-talossa. 
kastettu: Aleksi Oliver Paak-
ki, Sampo Kalle Hyytinen.
kuollut: Laila Marjatta Hatu-
nen, 72; Erkki Olavi Hanno-
nen, 65; Aune Maria Varis, 85.

PYhänTä
Lauluseurat ke 21.1. klo 
18.30 Hillevi ja Veijo Sydän-
metsällä.
hartaus su 18.1 13.30 Nes-
torissa.
Seurat su 18.1 klo 16 ry:llä. 

kuorot: To 15.1. veteraani-
kuoro klo 12, lapsikuoro klo 
16.30, kirkkokuoro klo 18 
ja pe 16.1. nuorisokuoro klo 
17.30 srk-talossa.
kerhot: Päiväkerho ti 20.1. 
klo 10, varhaisnuortenkerho 
ke 21.1. klo 15, perhekerho to 
22.1. klo 11 kerhohuoneella.
kuollut: Antti Ilmari Autio, 85.
RAnTSILA
Rippikoulua la 17.1. klo 10–
14 Nuppulassa.
ompeluseurat pe 16.1. klo 
19 ja seurat su 18.1. klo 12.30 
(Aimo Karhumaa) ry:llä.
Syöpäkerho ke 21.1. klo 13 
srk-talossa. 
Seurakuntakerho to 22.1. 
klo 13 Rauhalassa, Markku 
Jaakkola.
kuorot: Veteraanikuoro ke Isosleiriläisiä syksyllä 2008.

Murto-ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 15.1. klo 
10.30 Kauttarannassa.
hartaus to 15.1. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Seurakuntakerho ti 20.1. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
kuorot: Kirkkokuoro ke 21.1. 
klo 18 Tyrnävän srk-talolla 
ja lapsikuoro to 22.1. klo 16 
Temmeksen srk-talolla. Mu-
kaan otetaan uusia laulajia.
Tulossa: Koko perheen tal-
virieha la 7.2. klo 12 Suuta-
rinjärvellä. Järjestää Suuta-
rinkylä-Ylipään diakoniaky-
lätoimikunta.
Tyrnävän rauhanyhdis-
tys: Pe 16.1. klo 19 Kodinil-

ta ry:llä. Su 18.1. klo 16 seu-
rat ry:llä, Olavi Tölli ja Erkki 
Kautto.
Murron rauhanyhdistys: Pe 
16.1. klo 19 lauluseurat Han-
na-Mari ja Jarmo Marinilla, 
Särkkäranta 14. Su 18.1. klo 
16 seurat ry:llä.
kastettu: Vivia Katariina 
Hyry, Emily Jenniina Kreivi, 

Toimistot ovat kiinni 
pe 16.1. suunnittelu-

päivän vuoksi.

Vs. kappalainen 
Timo Liikanen 

isyyslomalla 29.1. saakka.

Olemme siirtyneet uu-
denlaiseen tapaan muis-
taa 70-vuotiaita seura-
kuntalaisia. 
Emme käy enää seura-
kunnan puolesta onnit-
telukäynnillä varsinai-
sena syntymäpäivänä, 
vaan järjestämme loka-
kuussa yhteissynttärit 
kaikille, jotka tänä vuon-
na täyttävät 70 tai 75 
vuotta. 
Lähetämme erilliset kut-
sut syksyllä kaikille juh-
lijoille.

Päivä- ja perhekerhot jatkuvat viikolla 4 alkaen. 
Maanantaina 19.1. Kerhoja pidetään Tyrnävän seu-
rakuntatalolla, Murron kerhotilassa (Kauttaranta 
12 A 2) ja Temmeksen seurakuntatalolla. 

Perhekerhomme kokoontuvat seuraavasti:
Tiistaisin Temmeksellä kello 10–12
Keskiviikkoisin Murrossa kello 13–15
Torstaisin Tyrnävän kirkonkylällä kello 10–12.

Nestori Aukusti Kurunlah-
ti, Riina Ilona Lumijärvi, Oli-
via Alexandra Simonson, Sa-
ra Sofia Stenroth, Viena Liisa 
Maaria Syri, Fanni Aada Ee-
rika Tölli, Riina Rebekka Äi-
jälä.
kuollut: Helmi Maria Pihlaja-
niemi e. Härkönen s. Kamu-
nen, 86.

Yhteissynttäreitä 
tulossa

Lastenohjaaja Marika Pakarisen äitiyslomasijaisena jat-
kaa Minna Matinlauri. Hänet tavoittaa numerosta 044 
7372 616 tai minna.matinlauri@evl.fi. 

Lastenohjaaja Eija Salmenhaaran työvapaan sijaisena 
toimii Soile Pietarila. Hänet tavoittaa numerosta 044 
7372 615 tai soile.pietarila@evl.fi.

Seurakunnassamme on aloittanut uusi diakoniatyön-
tekijä, sosionomi-diakoni Salme Kinnunen. Yleisen dia-
koniatyön lisäksi hän vastaa perhe- ja vapaaehtoistyös-
tä. Hänet tavoittaa diakoniatoimistosta ti ja to klo 9–10 
sekä p. 044 7372 631 tai salme.kinnunen@evl.fi.

Sijaisia ja uusia tulokkaita 

klo 11 ja lapsikuoro ke klo 15 
srk-talossa, to klo 13.30 Man-
kilan koululla ja pe 23.1. klo 
13 Hovin koululla. 
kerhot: Perhekerho ma 19.1. 
klo 10 Nuppulassa. Hovin nu-
put ke 21.1. klo 10–12 Ho-
vin koululla. To 22.1. Pikku 
nuput klo 10–12 ja Isot nu-
put klo 13–15, tyttökerho ma 
19.1. klo 15.30–17 Nuppulas-
sa. Mankilan varhaisnuoret ti 
20.2. klo 14.30–16 Mankilan 
koululla. Hovin varhaisnuoret 
ke 21.1. ryhmä I klo 12.30–14 
ja ryhmä II klo 14.30–16 Ho-
vin koululla. Huom, Mankilan 
päiväkerho alkaa syksyllä.
kastettu: Samuel Juho Fred-
rik Pistemaa.
kuollut: Eero Juhani Simo-
joki, 80.

E l s i  H u t t u n e n
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1. kivi

Suomen taistelu toisessa maail-
mansodassa on vertaansa vailla. 
Pieni kansa taisteli hirviö-Neuvos-
toliittoa vastaan ja selvisi miehi-
tykseltä. Kuva talvi- ja jatkosodas-
ta on kuitenkin liian kaunis ollak-
seen totta. Suomalaisetkin tekivät 
virheitä, jopa sotarikoksia. Raiska-
uksistakin on puhuttu.

Kun kivenheittäjä kävi armei-
jan, muuan kantapeikoista kertoi, 
kuinka talvisodassa suomalaiset 
tappoivat korpiolosuhteissa sota-
vankejaan, jos näiden toimittami-
nen vankileireille oli liian työlästä. 
Akateemikko Matti Kuusi muiste-
li sodan jälkeen, kuinka jatkoso-
dassa muuan korkea upseeri am-
pui isänmaallisuusinnoissaan ve-

näläistä sotavankia selkään. Up-
seeritoverit kauhistuivat tapahtu-
nutta ja yrittivät saada murhaa-
jan vastuuseen teoistaan. Kenraali 
kuitenkin vapautti miehen: sota-
vangin ampuminen ei ollut ken-
raalista tuomittava teko. Tappa-
ja tuomittiin kuitenkin sodan jäl-
keen, ansaitusti.

Sodissa tapahtuu aina sotarikok-
sia ja ne ovat aina yhtä tuomittavia, 
vaikka syyllisinä olisivatkin suoma-
laiset. Suomi ei ole mikään puhtoi-
nen Jumalan valittu kansa vaan yh-
tä raadollinen kuin kaikki muutkin.

Neuvostoliittolaisten sotavan-
kien kohtelu vankileireillä täytti 
sotarikoksen tunnusmerkit. Van-
keja nääntyi nälkään, heitä ruos-

kittiin ja kohdeltiin  kuin saastaa. 
Neuvostoliittolaiset kohtelivat 
omia sotavankejaan yhtä huonos-
ti, mutta se ei oikeuttanut suoma-
laisia vastaavaan pahuuteen. 

Suomalaiset ottivat joskus va-
lokuvia neuvostoliittolaisista sota-
vangeista. He näyttävät olevan pe-
loissaan. Heillä oli täysi syy siihen.

Jatkosodan aikana Suomen 
kansan moraali lähes romahti, jos-
ta oli merkkinä vilunkipeli ja sek-
suaalinen holtittomuus. Asia on 
kuitenkin vaiettu kuoliaaksi.

Veteraanit ovat aina tienneet 
myös sotiemme nurjat puolet, 
mutta kuten muuan Kalevan ar-
vostelija sanoi, he ovat melkein 
unohtaneet ne juhlapuheiden vyö-

ryssä. Asioita ei pidä enää kuiten-
kaan kaunistella vaan sodistamme 
on annettava realistinen kuva.

Suomalaisten väärinkäytökset 
toisessa maailmansodassa eivät 
olleet kuitenkaan pahinta laatua, 
kun niitä vertaa muiden armeijoi-
den väärinkäytöksiin. Natsi-Saksa, 
Neuvostoliitto ja Japani olivat pal-
jon törkeämpiä. Suomi oli suhteel-
lisen kehittynyt demokratia, jon-
ka arvot heijastuivat armeijaankin. 
Siitä huolimatta suomalaiset eivät 
saa puhtaita papereita.

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

Suomi ei ollut enkeli toisessa maailmansodassa

Samaan aikaan, kun kirkko 
vielä stilisoi strategioitaan 
saadakseen ihmiset kodeis-
taan kirkkotielle, on TV7 

vienyt viidessä vuodessa viestin-
sä perille suomalaisille sohvape-
runoille. Jo yli 200 000 katsojaa 
seuraa säännöllisesti kristillistä 
televisio-ohjelmaa omalta koti-
sohvaltaan. 

– Taivas TV7 ei ole kuiten-
kaan seurakunta, tähdentää ka-
navalle ohjelmia tuottavan Ristin 
Tuki ry:n toiminnanjohtaja Mir-
ja Ojares. – Kanavaa ei ole pe-
rustettu kenenkään kilpailijaksi, 
vaan lisäämään kaikkien kirkko-
kuntien jäsenmäärää.

Ihan taivaasta ei lapsi ole ti-
pahtanut valmiina syliin. Tarvit-
tiin äiti, isä ja oikea ajoitus. Vau-
vakuume iski ensin äitiin, jol-
le vastasyntynyt oli vuosien ru-
kousvastaus. Isä lämpeni ajatuk-
selle huomattavasti hitaammin. 

– Alussa vaikeinta oli saada 
Martti lähtemään hankkeeseen 
mukaan, kertoo Mirja Ojares. 
Viestintäneuvos Martti Ojares 
odotti pääsevänsä Sanoma Osa-
keyhtiön johtotehtävien jälkeen 
viettämään eläkepäiviään, mutta 
käytännössä hän ei ehtinyt pitää 
niitä kuin kymmenen.

– Tämä ei ole meille bisnestä, 
vaan kutsumus, summaa Mirja 
Ojares. – Palkkaa ei Martti ole 
ottanut lainkaan ja minäkin 
vasta vuoden Ristin Tuki -yh-
distykseltä. 

Kommelluksia ja 
pieniä ihmeitä
Toiminta on vähitellen laajentu-
nut olohuoneesta kolmeen ker-
rokseen Sörnäisissä. 

– Tapahtui paljon pieniä ih-
meitä, muistelee Mirja Ojares. 
– Joku tarjosi yllättäen kalustei-
ta pilkkahintaan. Gramex-mak-
suja saatiin kokonaan anteeksi. 
Kuin tyhjästä ilmestyi yksittäi-

Taivas TV7 täytti viisi vuotta

”Valoa ja lohdutusta kaikenikäisille. Se on meidän tavoitteemme TV7:n ohjelmatuotannossa”, painottaa Ristin Tuen 
toiminnanjohtaja Mirja Ojares.

siä ihmisiä, jotka olivat saaneet 
sydämelleen ryhtyä tukijoik-
si. Voitiin ostaa ensimmäinen 
kamera ja auto, joita käytetään 
vieläkin. Kaapelitelevisioyhti-
öt päättivät ihmeeksemme an-
taa TV 7:n maksuttomaksi pe-
ruskanavaksi. Nyt sitä voidaan 
katsoa ilmaiseksi kaikissa kaa-
pelitalouksissa ja reaaliaikai-
sesti internetin kautta ympäri 
maailmaa. 

Miehittämätön 
lähetysasema
Alkuaikojen talouslaskelmat 
menivät jossain vaiheessa pää-
laelleen. Mirja Ojares myöntää, 
etteivät he olisi Martin kanssa 
itsekään arvanneet pyörittävän-
sä asemaa lopulta pelkkien lah-
joitusten varassa. – Sellaista ei 
bisnesmaailmassa tapahdu. Mo-
ni epäili, että saamme suuria ra-
hoja amerikoista, mutta todelli-
suudessa potti kertyy suomalais-
katsojien pienistä lahjoituksista. 
Nyt tukijoita on 1 500. 

Jossain vaiheessa meillä oli 
Suomen ensimmäinen miehittä-
mätön lähetysasema, johon vä-
hitellen ilmaantui vapaaehtoi-
sia ohjelmantekijöitä ja avusta-
jia. Nyt meillä on työntekijöitä jo 
30, joista kolme uudessa toimi-
pisteessä Israelissa, keskellä Jeru-
salemia.

Kristittyjen ei kannattaisi 
Mirja Ojareksen mielestä jämäh-
tää paikoilleen tekniikan men-
nessä koko ajan eteenpäin. 

– Koko televisiotyön pohjana 

pidämme Raamattua. Siitä em-
me tingi. Ohjelmaa saavat tulla 
tekemään kaikki, jotka tunnusta-
vat, että Jeesus Kristus on Herra. 

Kaikki olemme saman Isän lap-
sia. Tavoitteena on rakentaa sil-
toja eri tavalla ajattelevien ihmis-
ten välille. 

lapset etusijalla
Mirja Ojares on toiminut lähes 
30 vuotta päiväkodin johtajana. 
– Olen itse äiti ja isoäiti ja tiedän, 
että lapset kaipaavat turvallisuut-
ta. Sitä eivät lisää pelottavat ör-
kit. Pyhäkoulu oli ensimmäinen 
ohjelma, jonka tein, koska sitä 
ei katsojien toiveista huolimatta 
saatu Ylen ohjelmistoon. 

– Kotimaisen tuotannon osuus 
on koko ajan lisääntynyt. Erilaisia 
ohjelmia on viikoittain jo 80. Lin-
jat ovat tukossa, kun rukousohjel-
miin tulee soittoja kahteentoista 
puhelinvastaajaan. Ihmisten hä-
tä on suuri. Nuorille on oma, suo-
ra rukousohjelmansa kerran kuu-
kaudessa.

Mirja Ojares on monta kertaa 
surrut TV-työn osakseen saamaa 
vastustusta. – Meiltä on kysytty 
suoraan, olemmeko jonkinlaisia 
hihhuleita, vaikka olimme koko 
ikämme olleet luterilaisen kir-
kon jäseniä. Sinisilmäisesti ku-
vittelimme, että kaikki tulisivat 
innoissaan tekemään ohjelmia, 
kunhan tie on raivattu. Niin ei 
vain käytännössä tapahtunut. 
Meistä on kuitenkin tärkeää, että 
kristinuskon sanomaa julistetaan 
myös televisioruudun välityksel-
lä. Iloista uutista ei saa piilotella 
keneltäkään. Maailmassa on riit-
tävästi huonoja uutisia.

KaaRiNa oittiNeN 
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