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Vuoden 2009 Yhteisvastuukeräys käynnis-

tyi viime sunnuntaina ja kestää huhtikuun 

loppuun saakka. Yhteisvastuukeräys on kir-

kon diakonian vuosittainen suurkeräys. Keräyksen 

suojelijana toimii tasavallan presidentti Tarja Halo-

nen ja esimiehenä Lapuan hiippakunnan piispa Si-

mo Peura.

Yhteisvastuukeräyksen tarkoitus on tukea kaik-

kein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä.

Keräyksille on valittu aiheita, jotka herättävät 

ennakkoasenteita. Nähtävästi se onnistui tällä ker-

ralla, koska kotimaisena kohteena on vaikeasti työl-

listettävien maahanmuuttajien auttaminen. Tähän 

tarkoitukseen käytetään vain osa keräystuotosta. 

Toisena avustuskohteena on Bangladesh.

Joku ehkä kuvittelee, että taloustaantuman koit-

Aatoksia

Yhteisvastuukeräys rapsuttaa kytevää rasismia esiin

Kirkon 
saamelaistyön 
uudet tuulet
Siellä Oulussa vietetään saamelaiskult-
tuuriviikkoa. Hienoa, että tällainen 
viikko on tullut jo perinteeksi saame-
laisten kansallispäivän läheisyyteen. 
Saamelaisethan eivät enää asu vain 
Saamenmaassa. Yli puolet Suomessa 
asuvista saamelaisista asuu Lapin lää-
nin pohjoisosassa olevan saamelaisten 
kotiseutualueen ulkopuolella, enim-
mäkseen suurimmissa kaupungeissa.  

Kirkon työssä saamelaisen kult-
tuurin ja saamen kielen huomioi-
minen on näihin aikoihin asti ollut 
mahdollista lähinnä saamelaisten 
kotiseutualueella. Tälle alueelle si-
joittuu saamelaisten papin virka, ja 
lisäksi muutamat muut papit alueen 
seurakunnissa palvelevat tarvittaes-
sa saamen kielellä. 

Nyt on kuitenkin ilmassa muu-
toksen tuulia. Viime syyskuun alus-
ta olemme saaneet Oulun hiippakun-
taan saamelaistyön sihteerin viran. Vi-
ran ensimmäinen haltija on saamelai-
nen ja pohjoissaamea äidinkielenään 
puhuva pappi Erva Niittyvuopio. 

Saamelaistyön sihteerin virka an-
taa uusia mahdollisuuksia kirkon 
työssä huomioida saamelaisten koti-
seutualueen ulkopuolella asuvat saa-
melaiset. Kulttuuriviikkoon liittyvä 
saamenkielinen messu 8. helmikuu-
ta Oulun tuomiokirkossa on tästä yk-
si esimerkki. Messussa käytetään saa-
melaistaiteilija Ulla Pirttijärven sä-
veltämää saamelaisesta kulttuurista 
nousevaa messusävelmistöä.  

Tämän vuoden alusta perustettiin 
myös kirkon saamelaistyön neuvotte-
lukunta Oulun hiippakuntaan. Odo-
tan, että tämä elin antaa uusia luovia 
näköaloja kirkon työhön saamelais-

ten keskuudessa. Ruotsin ja Norjan 
luterilaisten kirkkojen hallinnossa 
on saamelaisilla omat neuvostot, jot-
ka suunnittelevat ja toteuttavat kir-
kon saamelaistyötä. Saamelaistyön 
neuvottelukunnan ja saamelaistyön 
sihteerin viran kautta yhteistyö naa-
purimaiden kirkkojen saamelaisneu-
vostojen kanssa saa paremmat mah-
dollisuudet. 

Uusi asia kirkossamme on myös 
Saamelaiset kirkkopäivät 12.–14. ke-
säkuuta täällä Inarissa. Saamelaisen 
kirkollisen elämän perinne ja rikka-
us tulevat silloin esille monin tavoin 
jumalanpalveluksissa, seuroissa, se-
minaareissa, konserteissa ja näytte-
lyissä. Kutsumme ja odotamme saa-
melaista ja muuta juhlaväkeä yli ra-
jojen – lännestä, idästä, pohjoisesta 
ja etelästä. Valmisteluissa ovat muka-
na monet tahot: Oulun hiippakunta, 
Saamelaiskäräjät, Ruotsin ja Norjan 
kirkkojen saamelaisneuvostot, Ou-
lun ortodoksinen hiippakunta, Ba-
rentsin kirkkojen neuvosto ja Inarin 
seurakunta. Ensimmäiset Saamelai-
set kirkkopäivät pidettiin Jokkmo-
kissa vuonna 2004. Nyt ovat vuoros-
sa toiset. Tervetuloa!

Tuomo HuuSko
Kirjoittaja on Kiimingistä kotoisin oleva 

Inarin seurakunnan 
saamelaisten pappi.

5.2.2009

Kaikilla sama oikeus 
terveyteen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pää-
johtaja Pekka Puska on huomannut, että 
yhteiskuntaluokkakin vaikuttaa ihmisten 
terveyteen.

Hän kuvaa terveyseroja kansalliseksi 
häpeäksi.

”– Jokaisella pitäisi olla oikeus parhaa-
seen mahdolliseen terveyteen.

Puskan mukaan koulutetuimmilla ih-
misillä on paremmat taloudelliset mah-
dollisuudet hoitaa terveyttään. He myös 
omaksuvat asioita nopeammin.

– Alempien sosiaaliryhmien puolel-
la kysymys ei ole asenteista, vaikka niin 
yleensä luullaan. Klassiseen kysymyk-
seen, haluatko lopettaa tupakoinnin, 
alemmissa ryhmissä saa yhtä paljon 
kyllä-vastauksia kuin muissakin, Pus-
ka kertoo.

Hänen mukaansa pienituloisemmil-
la ja vähemmän koulutetuilla on käytän-
nön esteitä terveydestä huolehtimisessa. 

Ympäristö luo paineita tupakoimiselle ja 
ryyppäämiselle.”

Jyty 1/2009

Kirkon saarnat ovat 
epäinnostavia
”Kansankirkossa on siis parempi nou-
dattaa perinteistä esiintymismallia, jos-
sa tunteet peitetään. Opin sisältöä pide-
tään tärkeämpänä kuin joukkoherätystä. 
Ihanteena pidetään nähtävästi saarnaa, 
joka on väritön, yksitotinen ja neutraali.

Nuoret aikuiset nimikristityt tulkit-
sevat kuitenkin neutraaliuden välinpitä-
mättömyydeksi ja tunteettomuudeksi.” 

Etnologian professori emerita, 
dosentti Päivikki Antola 

Helsingin Sanomissa 3. helmikuuta

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

taessa ihmiset jättävät tarpeettoman kulutuksen ja 

ryhtyvät etsimään elämästä syvällisempää sisältöä 

vaikkapa toisten auttamisesta.

Kulutus kyllä vähenee, mutta siihen kaikki jalo-

us sitten jääkin. Vaikeat ajat kaivavat ihmisestä esiin 

paljon raadollisempia puolia.

Se tuli hyvin ilmi Yhteisvastuukeräyksen myötä 

heränneessä keskustelussa. Keräyksen järjestäjät 

joutuivat karsimaan keräyksen verkkosivuille tullei-

ta viestejä, koska niistä joka kymmenes sisälsi rasis-

tisia mielipiteitä. Tiedotusvälineidenkin keskuste-

lusivuille alkoi pulputa viestejä. Monissa kysyttiin, 

miksi keräyksellä autetaan työttömiä maahanmuut-

tajia, kun syntyperäisiä suomalaisiakin irtisanotaan 

ja lomautetaan koko ajan.

Vuosi sitten kiihkeän nousun aikana tällaisia vies-

tejä olisi lähetellyt vain pieni räyhähenkien jouk-

ko, mutta nyt ne todennäköisesti edustavat hieman 

laajempaa ajattelutapaa. Se on tietysti ikävää.

Toivottavasti enemmistö ei ajattele, että Suomen 

joutuminen taloudellisesti tiukempaan tilantee-

seen antaisi jonkinlaisen oikeutuksen jättää oman 

onnensa nojaan ihmiset, joilla taustansa vuoksi on 

lähtökohtaisesti vaikeampaa tulla täällä toimeen 

kuin syntyperäisillä suomalaisilla.

Yhteisvastuukeräys ei heikennä yhdenkään suo-

malaisen asemaa, mutta parantaa kyllä monen 

ihmisen elämää.



3   Nro 5      5.2.2009

Ylin luottamushenkilöjohto 
vaati selvitystä
Ylin oululainen luottamushenkilöjohto jätti lokakuussa valtuusto-

aloitteen, jossa esitettiin selvitystä, miten seurakunnallinen työ jär-

jestetään tulevaisuudessa Oulussa.

Käytännössä aloite tarkoitti sitä, että luottamushenkilöt halua-

vat selvittää, tulisivatko seurakuntalaiset nykyistä paremmin pal-

velluksi, jos Oulu olisi yksi seurakunta seurakuntayhtymän sijasta. 

Aloitteessa vaadittiin selvitysten tekemistä niin rivakasti, että 

päätökset kyettäisiin tekemään vuoden 2010 loppuun mennessä. 

Aloitteen jättivät yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pek-

ka Lahdenperä, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Riit-

ta-Liisa Luukkonen ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohta-

ja Pertti Haipola. 

Seurakuntarakenneselvityksen ensimmäisiä tuloksia kerrotaan 

julkisuuteen 13. toukokuuta.

Haukiputaalaiset 
hämmentyivät 
kuntaliitospäätöksen 
alla Oulun ev.lut. 
seurakuntayhtymän 
selvitystyöstä, jossa 
punnitaan myös yhden 
seurakunnan mallia.
Haukiputaalla on 
valmistauduttu liittymään 
seurakuntayhtymään 
itsenäisenä seurakuntana.  

– Haukiputaan kunnan päättäji-
en täytyy olla tietoisia kuntaliitos-
päätöstä tehdessään Oulun ev.lut. 
seurakuntayhtymässä käynnis-
sä olevasta selvitystyöstä. Siinä 
tutkitaan muun muassa vaihto-
ehtoa, että Oulu olisi Jyväskylän 
seurakunnan tavoin yksi seura-
kunta seurakuntayhtymän sijas-
ta, Haukiputaan kirkkovaltuus-
ton puheenjohtaja Marja Manni-
nen huomauttaa.

– Jos tulevaisuudessa olisikin 
yksi iso Oulun seurakunta, tar-
koittaisi se, ettei Haukiputaan 
seurakuntaa enää olisi, Manni-
nen valaisee kuntapäättäjiä. 

Hän muistuttaa, että kuntalii-
tosta seuraa automaattisesti myös 

Haukiputaalaiset 
heräsivät ruususen unesta

seurakuntaliitos.
Mannisen mukaan kaikki 

kunnan päättäjät eivät tiedä tä-
tä kytköstä.

Haukiputaan kunnanvaltuus-
to päättää kuntaliitoksesta 9. maa-
liskuuta.

Tietoa oli vain 
yhtymään liittymisestä
Kirkkoherra Jaakko Kaltakari to-
tesi viime vuoden marraskuussa 
Haukiputaan kunnan Tilitori-tie-
dotuslehdessä, että seurakunnal-
la on selkeä näky tulevaisuudesta, 
jos kunta liittyy Oulun kaupun-
kiin. ”Haukiputaan seurakunta 
neuvottelee silloin uuden itsenäi-
sen seurakunnan paikasta Oulun 
seurakuntayhtymässä”, Kaltaka-
ri kirjoitti.

Mannisen mielestä tämä on se 
ainoa informaatio, joka on ollut 
esillä seurakunnassa ja joka on 
myös kuntalaisten tiedossa.

– Siksi seurakuntayhtymässä 
käynnistynyt selvitystyö tuli meil-
le kuin puun takaa, Manninen sel-
vittää ja kuvaa heidän nukkuneen 
asiassa ruususen unta.

Seurakunnan kohtalo voi 
vaikuttaa äänestyksessä
Haukiputaan kirkkovaltuuston, 
kunnanvaltuuston sekä kunnan-

hallituksen jäsen Aarno Man-
ninen uskoo, että seurakunnan 
kohtalolla kuntaliitoksen seu-
rauksena voi olla merkitystä, kun 
valtuutetut muodostavat kanto-
jaan kuntaliitokseen. 

– Kunnan peruspalvelujen to-
teutuminen on se, joka painaa 
vaakakupissa raskaimmin ää-
nestäessämme kuntaliitoksesta. 
Mutta voisin kuvitella, että seu-
rakunnan tilanne ei ole sellai-
selle kuntapäättäjälle merkityk-
setön, joka on kahden vaiheilla, 
äänestääkö liitosta vastaan vai 
puolesta.

Kunnanvaltuutettu Esa Nik-
kinen istuu Aarno Mannisen ta-
voin myös kirkkovaltuustossa. 
Toisin kuin Manninen, hän ei us-
ko, että seurakunnan asiat paina-
vat juurikaan valtuutettujen ää-
nestyskäyttäytymisessä maalis-
kuussa. 

Oulun yhtymän selvitystyötä 
Nikkinen pitää yllättävänä.

– Meidän seurakuntapäättäji-
en olisi hyvä saada tietoa, miten 
yhden seurakunnan malli vai-
kuttaisi haukiputaalaisiin. 

Tärkeintä on 
aktiivinen vaikuttaminen
Myös yli-iiläiset äänestävät 9. maa-
liskuuta kuntaliitoksesta Oulun 

kanssa. 
Kunnanjohtaja Rauni Noke-

lan mielestä heidän tilanteen-
sa on toinen kuin haukiputaa-
laisten. 

– Yli-Ii on pieni seurakun-
ta, ja me olemme valmistautu-
neet liittymään johonkin Ou-
lun seurakunnista, kuten Yli-
kiiminki liittyi Oulujoen seu-
rakuntaan 2007.

Jos kuntaliitos syntyy Hauki-
putaalla, Oulun hiippakunnan 
tuomiokapitulin maallikkojäse-

nenä toimiva Nokela neuvoo seu-
rakuntalaisia ryhtymään välittö-
mästi aktiivisiksi keskustelijoiksi 
yhtymän selvitystyössä.

– Olipa seurakuntaraken-
ne tulevaisuudessa Oulussa mi-
kä tahansa, tärkeintä on haukipu-
taalaisten vahva vaikuttaminen. 
Alueen ihmisten on vaikutettava 
siihen, että he saavat myös tule-
vaisuudessa itselleen sitä omalei-
maista toimintaa, jota he haluavat.

RiiTTa HiRvoNeN

J u k ka - Pe k ka M o i lan e n

Haukiputaan seurakunnan on säilyttävä itsenäisenä! Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Marja Manninen haluaisi tietää, miten vakavasti Oulun ev.lut. seurakuntayhtymässä keskustellaan yhden seurakunnan mallista.   
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Avoin kirje herätysliikkeelleni

Muita kommentteja 1. kivestä

Viime viikkoina on käyty keskustelua ihmisoikeuk-
sista ja ehkäisykiellosta, joka on mitä ilmeisin van-
hoillislestadiolaisessa heätysliikkeessä. Kirjoitan tä-
män avoimen kirjeen ja tunnen surua siitä, että  kes-
kustelu minullekin läheisen herätysliikkeen sisällä on 
mahdottomuus. Naisen ääni ei kuulu. Ihmisten kipe-
ät elämäntunnot ja arjen kokemukset eivät yllä ihan-
netta ylläpitäviin ja normatiivisiin Päivämiehen pää-
kirjoituksiin. 

Kun puhutaan perheestä, perhesuunnittelusta ja 
seksuaalisuudesta liikutaan intiimillä, haavoittuvalla 
ja syviä tunteita koskettavalla elämänalueella. Silloin 
ihmisten yksityisyyden kunnioittaminen ja ihmisyy-
den arvo tulisi olla kaiken ohjeistamisen, mikäli sitä 
lainkaan tarvitaan, mitta. 

Äidiksi tuleminen on suuri muutos naisen elä-
mässä. Perheen huoltaminen ja lasten kasvattami-
nen on paitsi antavaa ja palkitsevaa myös työlästä ja 
vaativaa. Tiedän, että monen nuoren perheen elämä 
on selviytymistaistelua. Kun naisen elämää hallitsee 
raskauden pelko, kapenevat hänen mahdollisuuten-
sa kovin ohuiksi. Mielestäni olisi tervehdyttävää jos 
herätysliikkeen sisällä käytäisiin avointa keskuste-

lua naisen asemasta siinä. Myös muita kipupistei-
tä, kuten hoitokokouksien aiheuttamaa kärsimystä, 
olisi tarkasteltava kaunistelematta, ihmisten todel-
lisia kokemuksia kunnioittaen. On vaara, että ihmi-
syys alistetaan palvelemaan instituution tarpeita.

Kirjoitan tämän, koska tunnen surua ja huolta. 
Moni on jättänyt tämän hengellisen kotinsa. Itse tah-
toisin säilyttää sen arvokkaan perinnön, joka ristirii-
doista huolimatta on olemassa saviseen peltoon kät-
kettynä aarteena. Ajattelen, että tällä herätysliikkeel-
lä on varjonsa, pimeä puoli, joka tulisi kohdata. Se on 
mahdollisuus. Siihen tarttuminen vaatii rohkeutta ja 
viisautta. Mitä jää jäljelle jos luovutaan oikeassa ole-
misesta? Mitä jää jäljelle jos luovutaan normittami-
sesta ja luotetaan siihen, että kristityt naiset ja miehet 
elävät todeksi uskoaan Vapahtajaansa. ”Laki ja kaik-
ki käskyt on pidetty kun tätä noudatetaan: Rakasta 
lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” (Gal. 5. 14) ”Herra 
on henki ja missä Herran henki on siellä on vapaus.” 
(2 Kor. 3:17).

NaiNeN, myöS äiTi JumaLaN aRmoSTa
Kirjoitus julkaistaan poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Satiiri ja ironia kuten pakinakin ovat vaikeita lajeja. 1. ki-
vi -palstalla on joskus onnistuttukin niissä. Nyt kirjoitus 
”Lapsi – avain taivaaseen” on niin alatyylinen ja suurta 
seurakuntalaisten joukkoa loukkaava, että osaan ainoas-
taan murheellisin mielin ilmaista paheksuntani.  

Niille ihmisille, joita asia koskee, koko kysymys on 
niin suuri ja vaikea, että sitä ei pitäisi rääpiä asiattomas-
ti. Anteeksipyyntö olisi paikallaan.

TaPio koRTeSLuoma
Oulunsalon kirkkoherra

Olipa todella ikävää, että RT:n kiinnostavin palsta on 
päätetty lopettaa. 1. kiven näkökulmat moniin asioi-
hin ovat olleet sellaisia, ett ne ovat varmasti käyneet 
monen muunkin mielessä – ja ihan oman kristilli-
sen kasvatuksen pohjalta. Onko lehden taustavoimil-
la osoittaa parempi foorumi reipashenkiseen keskus-
teluun vai eikö sellaista pidetä tarpeellisenakaan? 

LeiLa RiSTeLi
Oulu

Ikäväkseni luin, että 1. kivi -palsta aiotaan lopettaa. 
Todella harmillista, palsta on ollut avain useisiin eet-
tis-moraalis-uskonnollisiin keskusteluihin ja pohdin-
toihin.

eLiNa NiemiTaLo-HaaPoLa
Oulu

1. kivi -kirjoitukseen

Olen lukenut lehteänne säännöllisen epäsäännöllisesti. 
Kiva on ollut nähdä ja lukea tuoreemmaksi taitettua sekä 
kirjoitettua lehteä. Surullista on että pakinapalsta sai lop-
punsa, niitä oli myös mukava lukea, vaikka aina en ollut-
kaan samaa mieltä kirjoittajan kanssa. Ilman keskustelu-
ja ja jopa provosoivia keskusteluja ei kehitystä tapahdu.

TuomaS veSaLa
seurakuntalainen joka harvoin käy herran huoneessa

Oulu/Helsinki

Sellaisena ei niin aktiivina seurakuntalaisena otin 1. kivi 
-juttusarjan ilolla ja hämmennyksellä vastaan. Ihmette-
lin, että voiko ja uskaltaako lehti todellakin kirjoittaa asi-
oista niin rohkeasti. Ja nyt se piti lopettaa, harmi. Tuol-
laista asioiden käsittelyä tarvittaisiin, kaikki ei ole aina 
mustavalkoista.

TuiJa SaaRi
Kestilä

Mielestäni 1. kivi -palstassa oli ja olisi edelleenkin 
hyvä idea. Se voisi toimia ja on toiminutkin madal-
tavana kynnyksenä seurakuntalehteen sellaiselle, 
joka ei ole ennen koskenut siihen ollenkaan. 

Seurakuntalehdessä voidaan ja tuleekin käsitellä 
kaikkia elämään ja ihmisenä olemiseen liittyviä asi-
oita ja puuttua etenkin epäkohtiin. Näitä niissä on 
sitten ollutkin. Ehkä joissakin tapahtui ylilyönte-
jä, jotka sitten joihinkin sattuivat. Me uskovat kun 
olemme niin helposti loukkaantuvia ja aina oikeas-
sa olevia, ettemme kestä meihin kohdistuvaa satii-
ria ja retoriikkaa yhtään. Toisaalta se tekisi meille-
kin vain hyvää ja panisi välillä ajattelemaan omia 
asenteitamme. Mielestäni tällainen artikkeli jossa-
kin muodossa saisi jatkua, vaikka sitten eri nimel-
lä, jos tuota nimeä ei enää siedetä.

JoRma PiiPPo
Oulu

Palstalla julkaistaan toimitukselle nimettömänä saapunutta, lehteä koskevaa palautetta. 

 Kyllä oli törkeästi ja loukkaavasti kirjoitettu 1.kivi -jut-
tu viimeisimmässä lehdessä. Voisi kuvitella että lehtenne 
kunnioittaisi kaikkia Suomen luterilaisia uskontoja mut-
ta toisin taitaa olla. Helppoahan se on loukata ko. uskon-
toryhmää kun voi nimettömänä kirjoittaa!

 Laittakaa 1. kivi -palsta uudestaan toimintaan. Ei se kir-
joitus minusta ollut mitenkään paheksuttava. Onhan tuo 
kivi sattunut niitä lukiessa kerran itsellekin kolahtanut 
mutta mitäs siitä!

 Oli ilo kuulla, että lestadiolaisia pilkannut pakinoit-
sija sai potkut! Ettekö te herran tähden ymmärrä, että 
tällainen pilkka ja leimaaminen vain lisää lestadiolais-
äitien kuormaa! Sitä ollaan niin suvaitsevaisia olevi-
naan mutta lestadiolaisia saa pilkata minkä sielu sietää!  

 Nyt Kivenheittäjä todellakin osui asian ytimeen ja ku-

ten voimme empiirisesti todeta: Kipeää kävi! Yleensä to-
tuus ja sen myöntäminen koskee sydämestä ja myös sie-
lusta. 1.kivi -palstan hyllyttäminen viestii siitä, että ko-
tiseurakuntani ja sen virallinen ääni, RT, on enemmän 
erään kirkossamme olevan, (luterilaisittain katsoen) har-
haoppisen lahkon äänenkannattaja ja palvelija kuin taval-
lisen katuja talsivan seurakunnan jäsenen henkinen koti.  

 Kauan kesti ennen kuin ala-arvoinen ”pakinapalsta” 
lopetettiin. Moinen päätös olisi pitänyt tehdä jo pal-
jon aikaisemmin. Sotaveteraanien ja puolustusvoimi-
en häpäisy sallittiin. Heti alkoi tapahtua, kun lehdessä 
ryhdyttiin ”pakinoimaan” erään uskonlahkon asioista.

 Olen tyrmistynyt päätöksestänne lopettaa pakinapals-
ta. Olin jo ehtinyt ilahtua uuden päätoimittajan ottees-
ta ja uudesta keskustelevammasta lehdestä. Kerrankin 
kristillisissä piireissä ei häveliäästi vaieta ja peitellä vai-

keita asioita vaan tuodaan erilaisia näkökulmia kehiin 
– ja melkein heti koko idea heitetään menemään pienen, 
mutta niin herkkänahkaisen osan siitä suivaantuessa!

 Olen todella iloinen, että päätitte lopettaa iltapäi-
välehtityyppisen pakinapalstan 1. kivi. Useita kerto-
ja siellä on otettu asioita esiin tavalla, joka on pahoit-
tanut lukijoiden mieliä. 

 Mielestäni 1. kivi palstan lopettamispäätös oli vää-
rä. Kohun herättänyt kirjoitus, oli ehkä pakinasarjan 
hauskin ja osuvin ja palstan jättäminen tyhjäksi uu-
simmassa lehdessä oli kyllä oiva veto. Citykani- tai si-
nappikonerinnastuksissa ei ollut mielestäni mitään 
asiatonta. Ne olivat sellaista melko harmitonta ”uutis-
vuototavaraa”. Kirjoituksen piikki vain osui ”suurper-
hekulttuurin” herkimpään paikkaan. Se kyseenalais-
ti äitien valinnat. 

Palautetta toimitukselle

Postia
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Maata  kiertelemässä

Uusi 
kasvo

Tyrnävän uuden diakoniatyöntekijän Salme Kinnusen mielestä kristillisiä arvoja 
tarvitaan kannattelemaan ihmisiä vaikeiden aikojen yli.
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Salme on rinnalla kulkija

Salme Kinnunen on aloitta-
nut vuoden alussa työt Tyr-
nävän seurakunnan uute-
na diakoniatyötekijänä. 

Kinnusella on taustallaan nuori-
sotyönohjaajan koulutus, ja hän 
onkin työskennellyt aiemmin 
nuoriso- ja perhetyössä Kemissä. 
Sosionomi-diakoniksi hän val-

Oulujoelle enää 
kuusi hakijaa
Hiippakunnan tuomiokapitu-
li on vahvistanut kokoukses-
saan Oulujoen seurakunnan 
kirkkoherran virkaa hakeneet.  
Hakijoita olivat Lauri Kujala, 
Pertti Lahtinen, Ari-Pekka 
Metso, Jouni Riipinen, Petri 
Satomaa sekä Petteri Tuulos. 

Tuomiokapituli totesi, että 
Juho Kopperoinen on ennen 
vaaliehdotuksen tekemistä pe-
ruuttanut hakemuksensa.  Jat-
kossa tuomiokapituli tekee kol-
mesta kärkiehdokkaasta vaali-
ehdotuksen. Vaalisijoille asete-
tuista ehdokkaista jokainen pi-
tää ennen vaalipäivää saarnan 
Oulujoen seurakunnassa. 

Virkatodistus 
Oulussa keskus-
rekisteristä
Oulussa on ilmennyt epäsel-
vyyttä siitä, mistä haetaan vir-
katodistuksia. Oikea osoite on 
seurakuntayhtymän keskusre-
kisteri osoitteessa Isokatu 17. 
Keskusrekisterissä hoidetaan 
myös avioliiton esteiden tut-
kinnat, kirkollisten toimitusten 
kirjaamiset. Keskusrekisteris-
tä löytyvät myös Oulun ev.-lut. 
seurakuntien ja Hailuodon seu-
rakunnan jäsenluettelot.

Oululaiset voivat kääntyä 
seurakunnan kirkkoherran-
viraston kun tarvitaan pap-
pia kirkollisiin toimituksiin. 
Kirkkoherranvirastossa hoituu 
myös kirkkoon liittyminen.

Lastenkirkon 
chatti suljettu 
toistaiseksi
Lastenkirkko.fi -sivuston kes-
kustelualue eli chatti on suljet-
tu toistaiseksi, kertoo Vantaa 
seurakuntayhtymän verkko-
toimittaja Antero Harju.

Maanantaisin kello 15–17 
avoinna ollut chatti suljettiin 
toistuvien häiriköintien vuok-
si. Häiriköinti ilmeni törkei-
nä hahmojen nimimerkkeinä, 
törkeänä kielenkäyttönä ja las-
ten seksuaalisena häirintänä.

Poliisille on jätetty chat-
palvelun häirinnästä tutkin-
tapyyntö. Asianomistajana 
on Vantaan seurakuntayhty-
mä, sillä Vantaan seurakun-
nat olivat merkittävä toimija 
Lastenkirkko.fi -sivustoa pe-
rustettaessa.

Päätös chatin mahdollises-
ta uudelleen avaamisesta teh-
dään Harjun mukaan parin 
viikon kuluttua.

Lastenkirkko.fi:n ovat ra-
kentaneet Espoon, Helsingin, 
Oulun, Tampereen, Turun ja 
Vantaan seurakunnat.

mistui vuonna 2007. 
– Kristillisen vakaumukse-

ni myötä minulla oli sytyke sy-
dämessä hakea seurakunnallisia 
paikkoja kunnallisten jälkeen. 
Minut on otettu täällä hyvin vas-
taan, ja saan ohjausta ja neuvon-
taa lähityöntekijöiltä aina kun 
tarvitsen, Kinnunen kertoo.

Uuden diakoniatyöntekijän 
vastuualueina ovat diakoniatyön 
lisäksi perhe- ja vapaaehtoistyö. 

– Seurakuntamme perhe- ja 
vapaaehtoistyötä on tarkoitus 
kehittää. Vapaaehtoistyönteki-
jöitä kaivataan lisää, ja tänne on 
muuttanut paljon lapsiperheitä. 
Minulla on ensimmäinen palave-

ri kunnan sosiaalipuolen ihmis-
ten kanssa sovittuna. Sitten nä-
en, mikä tilanne täällä on, ja mit-
kä ovat mahdollisia kipupisteitä. 
Palaverissa pohditaan myös kun-
nan ja seurakunnan yhteistyötä 
perheiden tukemiseksi.

Perusdiakoniatyöhön kuuluu 
esimerkiksi hartauksia laitoksis-
sa ja kouluilla sekä syntymäpäivä-
käyntejä. Diakoniatyöntekijät osal-
listuvat retkille, leireille, perhe- ja 
seurakuntakerhoihin. 

Kinnunen on myös lupautunut 
mukaan yhdelle kesän rippileirille. 

Jokainen päivä on 
mahdollisuus
– Tämä on uusi virka, joten on 
lähdettävä liikkeelle ihan tyvestä. 
Se on mahtavaa, mutta haasteel-
lista. On mietittävä, mikä juu-
ri tähän seurakuntaan ja kun-
taan sopii parhaiten, mikä ihmi-
siä täällä hyödyttää. 

– Aloitan työni avoimin mie-
lin ja otan mielelläni vinkkejä 
vastaan. Minuun voi ottaa yh-
teyttä rohkeasti – puhelimitse tai 
sähköpostitse tavoittaa aina. Tiis-
taisin ja torstaiaamuisin pyrim-
me olemaan toimistolla, Kinnu-
nen kertoo.

Hän näkee tämän päivän dia-
koniatyön tehtävänä tukea ihmi-
siä nyky-yhteiskunnan ja maail-
man myllerryksessä, kun mark-
kinavoimat jylläävät ja työpaik-
koja katoaa. 

– Ihmiset tarvitsevat toisia ih-
misiä rinnalleen. Jos toivo mene-
tetään, ei jää mitään, Kinnunen 
summaa.

Hänen henkireikänsä arjen 
keskellä ovat harrastukset. Enti-
nen aktiivijalkapalloilija harrastaa 
lenkkeilyä ja sählyä. Musiikkia ja 
kitaransoittoa voi hyödyntää myös 
työssä. 

Kinnunen pyrkii elämään mot-
tonsa mukaan: Jokainen päivä on 
uusi mahdollisuus.

Päivi maRTikaiNeN

-Yhtään juutalaista ei surmattu 
kaasukammioissa. Se on puhdas 
valhe. Juutalaisia kuoli korkein-
taan 200 000-300 000. 

Rankkaa puhetta. Lausuiko sa-
nat äärioikeistolainen pikkuhäi-
rikkö, jonka väitteet voi pienen 
harmittelun jälkeen huuhtaista la-
vuaariin?

Ei lausunut. Sanojen takana 
on katolinen piispa Richard Wil-
liamsson, jota Ruotsin televisio 
haastatteli tammakuun lopussa. 
Onneksi Williamsson törkeine sa-
noineen ei edusta katolista kirkkoa 
vaan äärioikeistolaista Pyhän Pius 
X:n pappisveljeskuntaa.

Pappisveljeskunnan perusti 
1970-luvulla ranskalainen arkki-

Piispa väittää: holokaustia ei ollut
piispa Marcel Lefebre. Hän vihki 
työnsä jatkajiksi vuonna 1988 nel-
jä piispaa vastoin paavi Johannes 
Paavali II:n ohjeita. Paavi erotti 
piispat kirkon yhteydestä.

Pyhän Pius X:n pappisveljes-
kunta muun muassa vastustaa ka-
tolisen kirkon toisessa kirkollisko-
kouksessaan 1960-luvulla tekemiä 
uudistuksia

Ruotsin television mukaan 
pappisjärjestön johtavilla jäsenil-
lä Ruotsissa on kytköksiä äärioi-
keistolaisiin ja kansallissosialisti-
siin piireihin. Veljeskunnan Ruot-
sin toiminnan perustajan Jonas 
de Geerin on väitetty esiintyneen 
pääpuhujana natsijuhlallisuuksis-
sa ja profiloituneen äärioikeisto-

laisena. Ranskassa järjestö vaati 
1980-luvulla jäseniään kannatta-
maan äärioikeistolaista Kansalli-
nen rintama -puoluetta.

Ruotsin televisio kertoi myös, 
että Ruotsin luterilainen kirkko on 
antanut tilojaan  pappisveljeskun-
nan käyttöön. Se on saanut kokoon-
tua useissa ruotsalaiskirkoissa.

Ovet ovat olleet auki. Nyt ne 
sulkeutuvat. Luterilaiset seurakun-
nat tuskin enää päästävät pappis-
veljiä pitämään kirkkoihin juma-
lanpalveluksia.

Pappisveljeskunta on ollut 
Ruotsissa tuntematon. Myöskään 
kirkonmiehet eivät ole tietäneet, 
millainen järjestö on. 

Ruotsin katolinen kirkko ei 

halua olla missään tekemisessä 
pappisveljeskunnan kanssa. Paa-
vi Benedictus XVI kuitenkin on 
päästämässä järjestön pälkähäs-
tä. Vatikaani ilmoitti tammikuun 
lopussa, että katolinen kirkko ot-
taa erotetut neljä piispaa jälleen 
yhteyteensä. Vatikaanin mukaan 
päätöksellä pyritään paranta-
maan kirkon ja pappisveljeskun-
nan suhteita eikä sillä ole mitään 
tekemistä Richard Williamsso-
nin henkilökohtaisten näkemys-
ten kanssa.

Pekka HeLiN

Lähteet: Kyrkans Tidning, Koti-
maa, pod.fi
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HEIKKI TERVONEN

Rakkaudesta Namibiaan
12 avainta toden ja tarinoitten Namibiaan
ja Etelä-Angolaan
Tervetuloa nojatuolimatkalle Namibiaan! Teos 
esittelee maan monivaiheista historiaa sekä 
ihmeellistä luontoa rannikolta aavikoille ja 
jokilaaksoista vuoristoihin. Ovh. 32,90

KARI KEMPPAINEN

Paluu hanhisuolle
Tunnettu luontodokumenttien tekijä palaa 
kirjassaan nuoruutensa sielunmaisemiin – 
Kainuun soille. Vuosien saatossa eränkäynti 
on opettanut paljon luonnosta, elämästä ja 
ystävyydestä. Ovh. 28,90

RABINDRANATH TAGORE

Toiselle rannalle
Nobel-kirjailijan pohdiskelevat runot puhut-
televat aikakaudesta ja kulttuurista riippu-
matta. Niissä soivat luonnon hauras kauneus 
ja ihmisen pyhä kunnioitus suurempaansa 
kohtaan. Ovh. 24,90

Ilahduta ystävää

Sisältöä elämään.

Kirjakaupoista ja Kotimaakaupasta
Hietalahdenranta 13, Helsinki (ma-pe klo 9–17)  |   www.kirjapaja.fi

MAIJA PAAVILAINEN

Valoa ja iloa 
Ilo löytyy läheltä. Naurun helähdys, 
lupaus auringosta – niistä versoo 
hyvä. Maija P:n oivallukset rohkaisevat 
näkemään elämän valoisia puolia arjen 
aherruksen keskellä. Ovh. 16,90

CHARLES M. SCHULZ

Ressun pusukirja
Tenavat seikkailevat suudelmien maail-
massa. Riemukas lahjakirja ilahduttaa 
niin lasta, nuorta kuin aikuistakin. 
Ovh. 12,90

JENS DOBBERS

Onni, missä olet?
Hauskat oivallukset ja valloittavat 
piirustukset kuljettavat sydämellistä 
tarinaa onnen etsinnästä. Onni löytyy 
lähempää kuin voisi arvatakaan. 
Ovh. 8,90

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

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

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

Stockmann 4 krs. Oulu p. 3110 471
av. ma-pe 10-18, la 10-15 www.jasmin.fi 

���UUDISTUNUT
UUTTA TILAA ÄITIYSPUOLELLE 

– uutta ilmettä iloksenne 
Mama-Licious 

äitiysfarkut alk. 24,95 €

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

PANKKIKORTTI EI KÄY.

miLka HamaRi

Raha houkutteli kirkon lähes täyteen

 aRTo ToivaNeN PiRkko RauTio kaLevi JäRveLä

TekSTi Ja kuvaT: RiiTTa HiRvoNeN

Yli 300 ihmistä saapui tiis-
tai-iltana Karjasillan kirk-
koon seuraamaan, kun piispa 
Samuel Salmi ja Finanssialan 
Keskusliiton toimitusjohtaja 
Piia-Noora Kauppi keskusteli-
vat, ratkaiseeko raha maapal-
lon kohtalon. Tilaisuus kuului 
Moraalivartio-sarjaan.

Rauhan Tervehdys kysyi 
neljältä osallistujalta heidän 
kokemuksiaan tilaisuudesta.

1. Mitä sinulla jäi tilaisuudes-
ta mieleen?
2. Onko kirkon tehtävä varti-
oida moraalia?

Moraalivartio-sarja jatkuu en-
si tiistaina Karjasillan kirkossa 
kello 18. Silloin aiheena on yh-
teisöllisyys otsikolla Veriveljet. 
Keskustelemassa ovat AC Ou-
lun päävalmentaja Juha Mali-
nen ja tutkija Heikki Nenonen.

1. Tilaisuus ei tarjonnut mi-
nulle hirveästi uutta. Panee-
lissa esitettiin aika tuttuja aja-
tuksia.
2. En tiedä, onko kirkon teh-
tävä vartioida. Ei ainakaan 
samalla tavalla kuin parisa-
taa vuotta sitten. Keskustelun 
herättäminen sille sen sijaan 
kuuluu.

1. Piia-Noora Kaupin puhees-
ta minulle jäi mieleen, että ra-
ha ei ole itsetarkoitus vaan 
pelkästään väline. Jokainen 
on vastuussa, miten tuota vä-
linettä käyttää. Piispa koros-
ti, ettei ihmisen arvo ole kiin-
ni rahasta.
2. Vartiointi ei kuulosta hyväl-
tä. Kirkko ei ole vartija, mutta 
se voisi muun muassa pitkäjän-
teisesti kasvattaa lapsia ja nuoria 
vastuulliseen ajatteluun.

1. Mieleeni jäi ajatus, että me 
emme omista mitään, vaan 
kaikki on Jumalan siunausta 
ja annettu meille, jotta käyt-
täisimme sitä muiden hyväksi.
2. Vartioinnin sijasta kirkko 
voisi näkyvästi puuttua yh-
teiskunnassa esiintyviin epä-
oikeudenmukaisuuksiin.

1. En saanut tästä juuri mitään 
irti. Toivon, että tilaisuuksien 
sisältöä vielä kehitetään sarjan 
edetessä. Puhujien välille tuli-
si syntyä enemmän vuorovai-
kutusta.
2. Kirkon tehtävä on ohjata jä-
sentensä moraalia. Niiden, jot-
ka ovat sitoutuneet kirkkoon.
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Pari vuotta sitten punk-
henkisyys oli in, nyt 
tytöillä on pillifarkut. 
Nuorten yökahvilassa 
pukeutumistrendit ovat 
vaihdelleet vuosien 
varrella. Ohjaaja Sari 
Keinänen on nähnyt ne 
kaikki.

On lauantai-ilta kello kahdek-
san. Hautaustoimiston viereisen 
liiketilan ovi on maalattu pir-
teän vihreäksi. Ovi on lukossa. 
Kop kop.

– Hetkinen. Tämä lukko on 
vähän rikki. Ootas, kuuluu ää-
ni oven takaa. Ääni kuuluu Sari 
Keinäselle, ja ovi vie Oulun kes-
kustassa sijaitsevaan nuorten yö-
kahvilaan.

Keinänen on toiminut yökah-
vilan vapaaehtoisena ohjaajana 
lähes kymmenen vuotta ja näh-
nyt monen oululaisen varttu-
van nuoresta aikuiseksi. ”Vielä-
kö nääki siellä oot?” onkin ky-
symys, jonka Keinänen kuulee 
usein törmätessään kaupungilla 
tuttuihin kasvoihin, kahvilan en-
tisiin kävijöihin.

Ikinuoren yö kahvilassa
Nuorilta 
oppii asennetta
Keinäsen lauantai-iltoihin liittyy  
monta mukavaa muistoa. Niis-
tä mieleen ovat jääneet erityises-
ti teemaillat, joissa on tehty voh-
veleita, leivottu joulutorttuja tai 
esimerkiksi piirrelty t-paitoihin.

Kahvilan 13–17-vuotiaiden kä-
vijöiden suosituin ajanviete on bil-
jardi, jota myös kolmikymppinen 
Keinänen pääsee halutessaan pe-
laamaan.

– Totta kai ne ottavat mukaan, 
kun ne voittavat, Keinänen nau-
rahtaa. 

Nuoret ovat opettaneet Keinä-
selle rentoa asennetta: ”Elämäs-
sä ei kaikkea tarvitse ottaa niin 
vakavasti”. Keinänen puolestaan 
uskoo, että ohjaaja voi antaa nuo-

relle tukea ja turvaa ulkopuolise-
na apuna. Omien vanhempien 
seurassa nuori ei välttämättä voi 
olla rennosti.

– Me ollaan kavereita, joille 
nuoret tulee ihan mielellään jut-
telemaan. Yleensä se on sellais-
ta arkipäivän jutustelua, kertoo 
Keinänen, itsekin 5-vuotiaan tyt-
tären äiti.

BumtsiBum 
innosti ohjaajia
Kello on puoli yhdeksän, kun 
ovesta astuvat illan ensimmäiset 
kävijät, kaksi nuorta tyttöä. Pöy-
täjalkapallosta aiheutuvan ko-
linan jälkeen lompakoista alkaa 
kuulua kilinä, ja tytöt suuntaavat 
kohti keittiönurkkausta.

– Pulla sisältyy nyt hintaan, 

Keinänen huudahtaa keittiön 
puolelta viitaten hieman pala-
neisiin korvapuusteihin. Yleensä 
pullasta joutuu maksamaan eril-
lishinnan.

– Teetä tai kahvia saa nimel-
listä 10 sentin maksua vastaan. 
Hinta on laitettu opetusmielessä, 
että kaikki ei ole ilmaista, Keinä-
nen painottaa.

Aikoinaan Keinänen sai keit-
tää kahvia runsaammin ja työs-
kennellä nykyistä korkeammassa 
melutasossa. Alkuvuosi kahvilas-
sa on alkanut hiljaisesti.

– Nykyään meillä käy illassa 
10–20 nuorta. Hulluina aikoina 
heitä saattoi olla jopa 40–60. Me-
lu oli melkoista, Keinänen kertoo 
virnistäen.

Suuresta kävijämäärästä huo-
limatta nuoret ovat tapelleet kah-
vilassa vain kerran. Suurimmat 
”taistelut” Keinänen tietää käy-
dyn ohjaajien kesken aikana, jol-
loin Marco Bjurström villitsi Suo-
men olohuonekansan lauantai-il-
taisin. Tuolloin Asemakadulla 
toimineessa nuorten paikassa oli 
kaksi huonetta, joissa molemmis-
sa piti olla ohjaaja. Halutuin työ-
huone kahdeksan aikaan oli tie-
tysti se, jossa pyöri BumtsiBum.

– Se oli sellainen illan juttu. 
Nuorten kanssa jopa suunnitel-
tiin, että lähdetään ohjelmaan 
yleisöksi, Keinänen muistaa.

konkari 
kohtaa vasta-alkajan
Televisio on päällä tälläkin kertaa 
ja Keinäsen ohjaajaparina on lu-
kioikäinen Sari Torniainen, joka 
on vapaaehtoisena nuorten kah-
vilassa toista kertaa.

– Ei muuta kuin rennoin mie-
lin aina iltaan, konkari opastaa 
uutta tulokasta. 

– Koulutuksessa oppi, mi-
ten voi lähestyä nuoria. Sellais-
ta tunnekartoitusta, Torniainen 
kertoo muutaman viikon takai-
sesta koulutuksesta, jossa har-
joiteltiin nuorten lähestymistä ja 
kontaktin ottamista. Kerran vuo-
dessa järjestettävään koulutusvii-
konloppuun osallistuvat sekä uu-
det että vanhat ohjaajat.

Keinäselle mukava ohjaajapo-
rukka onkin viime kädessä syy, 
mikä saa hänet ajamaan 40 kilo-
metriä Iistä keskustaan ja puo-
lenyön jälkeen takaisin – vuosi 
toisensa jälkeen.

maRJo HäkkiNeN

A nn i  K innu n e n

Ohjaajaksi yökahvilaan?
Yökahvila Nuorten paikka toimii lauantaisin kello 20–24 osoitteessa 

Isokatu 11 A. Yli 13-vuotiaille tarkoitetussa päihteettömässä kahvilas-

sa voi pelata, jutustella ohjaajien ja omien kavereiden kanssa, katsella 

televisiota ja pelata biljardia. Paikalla on aina yli 18-vuotiaita ohjaajia. 

Jos olet kiinnostunut nuorten kanssa toimimisesta ja haluaisit ohjaa-

jaksi yökahvilaan, ota yhteyttä erityisnuorisotyöhön Outi Leinoseen 

p. 040 574 7118 tai Anja Saukkomaahan p. 040 574 7119.

Konkariohjaaja Sari Keinänen opastaa kaimaansa Sari Torniaista yökahvilan ohjaajan työssä.
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Lue ja    
kommentoi

www.rauhantervehdys.fi

J a k e L u H ä i R i ö T 
ilmoitetaan Postin 
asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 

Palautteet ohjelmista: tiedottaja.oulu@evl.fi

Radio Dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz, 
www.radiodei.fi 
Su 8.2. klo 10 messu Tuiran kirkosta. Toimittaa 
Pasi Kurikka, avustaa Petteri Tuulos ja kantto-
rina on Heikki Jämsä. 
Su 8.2. klo 11.25 Radiopyhäkoulun pitää Kirsi 
Isola. Aiheena on kynttilänpäivä.
Radio Dei Toivon päivä
Ma-pe klo 16.20 Kysy mitä haluat – Mikko vastaa 
mitä haluaa. Ohjelman toimittaa Karjasillan seu-
rakunnan pastori Mikko Salmi. Mikolle voi lähet-
tää kysymyksiä osoitteessa www.radiodei.fi.
Ke 11.2. klo 15.40 Naisen allakassa Marjut Kos-
kelan kolumni.

Eetterissä
To 12.2. klo 15.40 Kasvun paikassa puhutaan 
nuorista ja tupakoinnista. Marja Blomster haas-
tattelee terveydenhoitaja Annikki Törmästä. 

Radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,5 mHz
Su 8.2. klo 9.45 radiopyhäkoulun pitää Kirsi Isola. 
Aiheena on kynttilänpäivä.
Su 8.2. klo 10 jumalanpalvelus Oulun tuomio-
kirkosta. Toimittaa Jyrki Vaaramo ja avustaa 
Tiina Kinnunen. Kanttoreina ovat Henna-Mari 
Sivula ja Raimo Paaso.  Jumalanpalveluksen jäl-
keen uusintana viime maanantain Etappi-ohjel-
ma, jonka aiheena on Yhteisvastuukeräys. Haas-
tateltavina ovat Oulun keräystoimikunnan pu-
heenjohtaja Liisa Rahkola sekä kansainvälisen 
työn pastori Árpád Kovács. Ohjelman toimit-
taa Mervi Päivärinta. 
Ma 9.2. klo 17.05 Etappi-ohjelma. Ylivieskalai-
nen Jukka Harvala pakinoi ajankohtaisista kir-
kollisista aiheista. 

Suora lähetys internetosoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 8.2. klo 18 saamenkielinen messu Oulun tuo-
miokirkko, saarnan pitää Erva Niittyvuopio ja 
liturgina on Tuomo Huusko. Avustajina ovat 
Niilo Pesonen ja Matti Pikkarainen. Kanttori-
na on Raimo Paaso. Tekstinlukijoina toimivat
Giellagas-Instituutin opiskelijat. 

Yhdistykset

Muut seurakunnat

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.com/timoteus

Su 8. 2. klo 16.30 Pyhäkoulu klo 17 
Seurat Vesa Pöyhtäri. Ke 11. 2. 
klo 18 Lähetyspiiri ja katekismus-
vartti. To 12. 2. klo 19 Nuorten- ja 
opiskelijailta. Tapani Ruotsalainen. 
Tervetuloa!

Perhepyhäkoulu su 8.2. klo 13.
Seurat su 8.2. klo 15. Jukka 
Marjakangas, Jorma Räisänen. 
Tänään Opiskelija- ja Nuorten-
aikuistenilta klo 19. Tervetuloa!

Ti 17.2. klo 17 Oulun seudun 
Uusheräyksen sääntömääräinen 
vuosikokous. Kaikki jäsenet 
tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

Herättäjän kirkkopyhä: Su 8. 2. klo 10 messu Kemin kirkossa ja seurat 
seurakuntakeskuksessa. Su 8. 2. klo 10 messu Oulusalon kirkossa ja 
seurat seurakuntatalolla.
Herännäis-/ siioninvirsiseuroja: Ti 10. 2. klo 19 Siioninvirsiseurat Väinö-
lässä, Piippola. Tervetuloa veisaamaan!

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
Ma klo 18.00 Yht.krist. esirukousilta, 
 Karjasillan as.tupa, Rehulantie 1
Ylistyksen, Sanan ja Rukouksen Illat 
 to 5.2. klo 18.00 ja la 7.2. 
 klo 18.00, Rauno Helppi, ym.
 TERVETULOA!

www.ohsrk.fi 

Pe 6. 2. klo 18-21 Kids’ action night Ylikylän 
koululla Kempeleessä. Pe 6. 2. klo 19 LIFT –ilta.
La 7. 2. klo 12-18 AVIOLIITON TALVIHUOLTO 
-seminaari. Pirjo ja Vilho Savolainen. Su 8. 2. 
klo 11 Pyhäpäivän sana, Pirjo ja Vilho Savolainen, 
Pauli Uusikylä & Band. Ke 11. 2. klo 19 Israel -ilta, 

Kari Ylitalo, Outi-Mari Karppinen. To 12. 2. klo 12 Päiväpiiri. Sunnuntaisin klo 11 
tilaisuuden aikana Pyhäkoulu ja Lastenkokous. TERVETULOA!

Oulun
Lähetysseurakunta

Aleksanterinkatu 33

Rauno Helppi vierailee pe 6. 2. 
klo 18.00, su 8. 2. klo 16.00 ja nuor- 
tenillassa pe 13. 2. klo 19.00. 

Säännölliset tilaisuudet: 
www.oulunlahetyssrk.net 

Olet sydämellisesti tervetullut!

Su 8.2. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00, Ma 9.2. Kotiliitto klo 13.00 
ja Veljesliitto klo 18.00, Ti 10.2. Yhteiskristillinen rukous klo 18.00. Terve-
tuloa kokouksiin!

To 5. 2. klo 19 LÄHDE-ilta, Risto Wotschke, Martti 
Väyrynen, God`s Bell, aihe: Toivoa on. Pe 6. 2. klo 18 
Kid`s action night, Ylikylän koululla Kempeleessä, 

toimintailta 6-12-vuotiaille, nyyttärit. La 7. 2. klo 13 Brasilialaista ylistystä, Robert 
Curry ja saksofonisti David Maia Brasiliasta. Su 8. 2. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu
ja saint`s club, Juha Pätsi, Risto Wotschke. Ti 10. 2. klo 13 Päiväpiiri, klo 18 Alfa-kurssi, 
aihe: Miten voin olla varma uskostani. Ke 11. 2. klo 14 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta. 
www.oulu.svk.fi 

www.hyvanmielenapteekit. 

ROTUAARIN 
APTEEKKI

Kirkkokatu 23
Puh. (08) 535 0300
PALVELEMME

MA-PE 9-21, LA-SU 10-18

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

www.oulunpantti.net

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

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

KULTAKORUJA HALVALLA JA 
REHELLISESTI PAINON MUKAAN 

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

    - ostetaan puhelinosakkeita, päivän
      hintaan, rahat heti puhtaana käteen

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

TILAISUUTEMME:
Su 8. 2. klo 11.00 LÄHETYSKOKOUS

Ke 11. 2. klo 19.00 SANAN 
JA RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
Srk:n kotisivu: http://kotisivu.

dnainternet.net/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Ev.lut. Kansanlähetys
Leiri 3-6 lk:n oppilaille 
21.-22. 2. Merijärven Pahka-

salonkylässä. Hinta 10 e. Ilmoittau-
tuminen 17. 2. mennessä sinikka.
harkonen@lumijoki.fi , 044 503 7080. 
Pyydä leirikirje, jos tarvitset.

 
RAUHAN TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

puh. 020 754 2000, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoita

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Ota yhteyttä! 

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

Piispaksi valittu Seppo Häkki-
nen vihitään sunnuntaina 8. hel-
mikuuta Mikkelin hiippakun-
nan piispaksi. Arkkipiispa Jukka 
Paarmaa vihkimisessä avustavat 
piispa Wille Riekkinen Kuopios-
ta ja piispa Kari Mäkinen Turun 
arkkihiippakunnasta. Avustaji-
na ovat myös Visbyn hiippakun-
nan piispa Lennart Koskinen, 
Clogherin anglikaanisen hiippa-

Häkkinen 
vihitään Mikkelin piispaksi

kunnan piispa Michael Jackson 
Irlannista, piispa Hance Mwaka-
bana Tansaniasta ja piispa Aar-
re Kuukauppi Inkerin kirkosta. 

Häkkinen työskenteli  ennen 
valintaansa piispaksi Kirkkohal-
lituksen toiminnallisella osastol-
la johtavana kirkkoneuvoksena. 
Aiemmin hän on toiminut Mik-
kelin hiippakunnan tuomioka-
pitulin pappisasessorina (1998–

2001) ja Heinolan maaseurakun-
nan kappalaisena (1987–2001). 
Hänet on vihitty papiksi vuon-
na 1983.

Virkaan vihkimys ja messu ra-
dioidaan YLE Radio 1:ssä alkaen 
kello 10. Juhla ja jumalanpalve-
lus nähdään YLE TV 1:ssä kello 
10–11.30.  

kiRkoN TieDoTuSkeSkuS
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Kaamos on ohi
Pohjoisimmassa Lapissa kaamosaika on päättynyt. Auringon valo lisääntyy riekon 
askeleen verran vuorokaudessa kunnes saavumme vuodenaikaan, jolloin aurinko ei 
laske ollenkaan. Elämme vuodenkierrossa eräänlaista taitekohtaa. Kynttilänpäivä jakaa 
ajan myös yhtäältä kaamoksen aikaan, jouluun ja toisaalta taas valon aikaan. Kuljemme 
kohti pääsiäisaamun iloa. Kynttilänpäivän evankeliumissa kaksi vanhempaa, Maria ja 
Joosef, tuovat pienen Jeesus-lapsen temppeliin. He tunsivat Mooseksen lain ja tiesivät, 
että esikoisena syntynyt poikalapsi tuli tuoda temppeliin 40 päivää syntymän jälkeen. 
He kunnioittivat omaan kulttuuriinsa kuuluvia tapoja ja uskontoaan. 

Ihmisen on hyvä tietää, mistä hän tulee tai mihin hän kuuluu. Meillä saamelaisilla 
juuret ovat vahvasti kiinni pohjoisen maaperässä, tuntureilla ja jokilaaksoissa. Talven 
pakkaset ja routiva maa eivät ole saaneet niitä katkeamaan – päinvastoin. Olemme yksi 
kansa neljän valtion alueella ja yhteys välillämme kaikista koettelemuksista huolimatta 
on luja. Sen voi nähdä myös nyt helmikuun 6. päivä, kun eri puolella maailmaa ja eri-
tyisesti saamelaisalueilla kokoonnumme juhlimaan kansallispäiväämme. 

Täällä Oulun alueella me saamme myös sunnuntai-iltana tuomiokirkossa Marian 
ja Joosefin tavoin käydä Herran eteen. Saamme ”kirkostella”. Maria ja Joosef kohtasi-
vat temppelissä vanhan Simeonin. Pyhän Hengen johdattamana hän oli kulkenut pit-
kän taipaleen, joka nyt elämän ehtoopuolella sai kokea täyttymyksen. Hän sai pitää Jee-
sus-lasta sylissään. Uskon silmin hän sai katsella Vapahtajaansa. Nämä silmät, uskon 
silmät, meille on kasteessa lahjoitettu. Niillä silmillä voimme nähdä armon, anteeksi-
annon ja iankaikkisen elämän koskettavan jokaista. Me kaikki erilaiset, eri kulttuu-
reista tulevat ihmiset saamme sen uskoa omaksemme. Evankeliumin ilosanoma valai-
see ensimmäisten auringonsäteiden lailla yli kulttuurirajojen. Onhan kirjoitettu: ”Niin 
totta kuin elän, sanoo Herra, jokainen polvi on notkistuva minun edessäni ja jokainen 
kieli on ylistävä Jumalaa”(Room. 14:11). Amen.

eRva NiiTTyvuoPio
Oulun hiippakunnan saamelaistyön sihteeri

Kynttilänpäivä on kuin valopiste talven pimeydessä. Aiheena on kuvaavasti Kris-
tus, Jumalan kirkkauden säteily. Pistepyhän luonteeseen kuuluu, että sen jälkei-
sinä arkipäivinä (9.–14.2.2009) käytetään 3. sunnuntain ennen paastonaikaa eli 

septuagesiman raamattuaineistoa. Kirkkovuodessa kynttilänpäivä on jouluun liittyvä 
erityispyhä.

Pyhän evankeliumiteksti johdattaa lukijansa ja kuulijansa juutalaisen siirtymäriitin 
keskelle: Jeesus-lasta viedään tuon ajan tavan mukaan Jerusalemin temppeliin. Esikois-
poika tuli pyhittää Herralle. Se tarkoitti Jumalalle ”eristämistä” tai luovuttamista. Hä-
nen ”saamisekseen takaisin kotiin” oli vanhempien uhrattava kaksi metsäkyyhkyä tai 
kyyhkysenpoikaa. Toisaalta tämän temppelissä käynnin motiivina oli synnyttäneen äi-
din puhdistautuminen: Mooseksen lain mukaan äidin tuli käydä papin edessä 40 päi-
vän päästä synnyttämisen jälkeen. Evankeliumiteksti on tässä suhteessa Mariaa kun-
nioittava, sillä siinä puhutaan koko perheen puhdistautumisesta. Lain edessä vain syn-
nyttäneen äidin olisi tullut puhdistautua rituaalisesti. Vanha syyrialainen ja latinankie-
linen Luukkaan evankeliumin käännös puhuvatkin vain Marian puhdistautumisesta.

Simeonin kiitosvirsi kytkee tekstin valoon. Näin kynttilänpäivän evankeliumi puh-
keaa täyteyteensä: ”Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille 
kansoille valmistanut: valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kan-
sallesi Israelille.” Vanhan miehen odotukset ennustuksen toteutumisesta saavat täytty-
myksensä. Tämä kaikki ihmetyttää Mariaa ja Joosefia, aivan kuten jouluevankeliumin 
tapahtumatkin. Israelille tulevasta lohdutuksesta oli ennustettu jo Jesajan kirjassa.

Simeonin kiitosvirsi on kreikankielessä runomuodossaan ollut hyvin todennäköises-
ti käytössä laulettuna jo siinä Palestiinan juutalaiskristillisessä kirkossa, jossa Luukkaan 
evankeliumi otettiin käyttöön. Varmuudella sitä tiedetään käytetyn 5. vuosisadan ilta-
jumalanpalveluksessa kiitosrukouksena.

Pekka TuomikoSki

Päivän psalmi Ps. 48: 11–15 
Ensimmäinen lukukappale Mal. 3: 1–2
Toinen lukukappale 1.Joh. 1: 5–7 
Evankeliumi Luuk. 2: 22–33  

Áhèèámet, don guhte leat almmis.

Basuhuvvos du namma.

Bohtos du riika.

Šaddos du dáhttu,

mo almmis nu maiddái eatnama alde.

Atte midjiide odne min beaivvála¹ láibbi.

Ja atte midjiide min suttuid ándagassii,

nugo miige ándagassii addit velggolaèèaidasamet.

Alege doalvvo min geahèèalussii,

muhto beastte min bahás eret.

Dasgo du lea riika ja fápmu ja gudni agálavuhtii. 

Ámen.

w w w.sxc . hu 
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Kuka haluaa 
JULKKIKSEKSI?

Suomalaisiin liitetyt 
luonteenpiirteet voitaisiin 
jo kuopata. Ujoja ja 
syrjäänvetäytyviä? Entä 
kaikki ne, jotka taistelevat 
kynsin hampain paikasta 
auringossa ja ovat valmiita 
paljastamaan elämänsä 
sukupuolitautihistoriasta 
psyykelääkitykseen?” 

VillE BlåfiEld & lEEna Sharma

MISSI 
TUNNUSTAA 

USKONSA!

Andy Warhol ennusti, että 
jokainen voi olla tulevaisuudessa 
kuuluisa vartin verran. Se aika 
on koittanut. Mutta julkisuuden 
himosta voi joutua maksamaan 
kovan hinnan.

Nuorten suosikkiammattien joukkoon 
on tunkenut merkillinen tulokas: julkkis. 
Julkisuuden henkilöitä syntyi aiemmin lä-
hinnä julkisten ammattien kautta. Polii-
tikko, taiteilija, viihdeartisti, malli, urhei-
lija... Mutta että suoraan taviksesta tans-
simaan tähtien kanssa – ilman muuta me-
riittiä kuin mediassa esiintyminen – se on 
viime vuosien ilmiö.

Nopeimmiksi oikoteiksi onneen on 
keksitty kaksi reittiä. 

”Tosi-tv-tähti” tarjoaa persoonansa kan-
san katseltavaksi, pahimmillaan tirkisteltä-
väksi. Nuoren ihmisen hyväksikäytön ja viih-
teen välinen raja on veteen piirretty viiva.

”Salarakas” ui julkkiksen liiveihin, ja 
paljastaa suhteen maailmalle, joko rahasta 
tai julkisuuteen pääsemisen riemusta. Pör-
rääminen pienissä julkkispiireissä – reilun 
kilometrin säteellä Helsingin keskustasta – 
saattaa nostaa katuvaloista parrasvaloihin.

elämää 
julkisina käymälöinä 
– Heidän elämänsä on saippuaoopperaa, 
kolmiodraamaa, syöksykierrettä. Kovista 
sanoista ei saisi valittaa. Ken leikkiin ryh-
tyy, se leikin kestäköön. Suomalaisnuo-
ret uskovat kestävänsä. He haaveilevat jul-
kisuudesta: tosi-tv-tähteydestä ja lehtiot-
sikoista. Tämä tosiasia herättää laajaa, ja 
ymmärrettävää hämmennystä. Miksi nyt, 
kun julkisuus vain raaistuu, otsikot kove-
nevat? kirjoittaa Leena Sharma.

Suomen Kuvalehden toimittaja on teh-
nyt kollegansa Ville Blåfieldin kanssa kir-
jan Ken leikkiin ryhtyy… Julkisuuden hi-
mo ja hinta.

He spekuloivat, miksi kukaan haluaa 
vapaaehtoisesti kamerakännykkäväijytys-
ten ja lehtien vinkkipalkkioiden armoille. 
Julkisuus kun nostaa, sitten laskee. Ylistys-

tä seuraa pilkka. Kenet tahansa saa näyttä-
mään idiootilta.

Julminta julkinen puhe on internetin 
keskustelupalstoilla. 

– Kaikesta substanssista riisutut tosi-tv-
tähdet ovat kuin yleisiä käymälöitä, joihin 
jokainen voi käydä tyhjentämässä lastinsa, 
Leena Sharma vertaa.

Julkkikset altistuvat armottomille pur-
kauksille, joita vyörytetään vastenmie-
lisimpiä koulukiusaajia 
muistuttavien nettini-
mimerkkien takaa. Nä-
mä sananvapauden anti-
sankarit eivät tiedostane, 
että kohteet ovat tuntevia 
ihmisiä, joiden läheisiä-
kin likasankokirjoittelu 
loukkaa.

Paljastukset 
on pian myyty
Blåfield ja Sharma huo-
mauttavat, ettei kukaan 
ansaitse Suomessa elan-
toaan kovin kauan julk-
kiksena. Yksityiselämän 
paljastukset on nopeas-
ti myyty, ja yleisön mie-
lenkiinto hiipuu, koska esille työntyy uu-
sia kasvoja. 

– Julkisuudesta haaveilevan nuoren 
mieleen juolahtaa harvemmin, että noloon 
tosi-tv-formaattiin osallistumalla hän it-
se asiassa syö tulevia työmahdollisuuksi-
aan esimerkiksi televisiossa. Tuotantoyh-
tiöt eivät halua palkata ihmisiä, jotka ovat 
hankkineet kannuksensa harrastamalla 
tuhruista seksiä feikkimiljonäärin kanssa 
tai mokailemalla kännissä. 

– Tavisten marssi julkiselle areenalle 
on Suomessa tapahtunut hämmästyttä-
vän lyhyessä ajassa. - - Heidän silmiinpis-
tävin piirteensä on se, ettei heillä näyttäisi 
olevan juuri mitään taitoja, joiden vuok-
si muiden ihmisten kannattaisi olla heistä 
kiinnostuneita. Heidän substanssittomuu-
tensa ällistyttää lähes yhtä paljon kuin se, 
miksi he haluavat kaikessa tavallisuudes-
saan altistua julkisen katseen ja sen myötä 

säälimättömän kritiikin alaisiksi.
Mistä nuorten julkisuushimo sitten sikiää?

Tukka hyvin, 
kaikki hyvin
Blåfieldin ja Sharman mukaan nykyään 
arvostetaan ilmaisukykyisiä individualis-
teja, jotka pitävät meteliä itsestään. Idolit 
ovat samastumiskohteita. 

– Suhtautumisessa sekoittuvat ihailu, 
kateus ja kaipaus. 
Nuoret vetävät reip-
paasti yhtäläisyys-
merkkejä julkisuu-
den ja elämässä pär-
jäämisen välille: jos 
olet julkisuudessa, 
sinulla menee hyvin.

Juorupalstat 
rummuttavat sa-
maa sanomaa: Julk-
kis kutsutaan par-
haisiin bileisiin, hä-
nellä käy flaksi; tuk-
ka on hyvin ja kulis-
sit kunnossa.

Nuoret aloittavat 
brändinsä raken-
tamisen blogeissa, 

myspaceissa, youtubeissa ja chateissa. 
– Vaikuttaa melkein siltä, että nuoret 

sulkevat tahallaan silmänsä negatiivisel-
ta julkisuudelta, esimerkiksi siltä kuinka 
halventavasti tosi-tv-kilpailujen osanotta-
jista keskustellaan. Jos he myöntäisivät jul-
kisuuden pimeän puolen, miksi he haavei-
lisivat joutuvansa samaan myllytykseen? 
Blåfield ja Sharma kysyvät.

Kulttuurintutkija Ien Ang vastasi yli 
20 vuotta sitten, että ihmiset kokevat ”hy-
vinvointiyhteiskunnassa” tyhjyyttä. Kaik-
ki merkitykset on kyseenalaistettu eivätkä 
traditiot ole enää tärkeitä. Siitä huolimat-
ta ihmiset haluavat uskoa, että elämällä on 
tarkoitus.

Kun taviksen tavallisuudesta tehdään 
mielikuvituksen avulla merkittävää, voi-
daan tyhjyyden tunteesta päästä eroon – 
ainakin hetkellisesti.

TekSTiT: JaNNe viLLa

”Siis ne tyypit, jotka tuolla ruudussa 
hilluu, ei ne oo sen kummallisempia 
kuin meikäläinenkään. - - Jos kaiken 
maailman friikit pääsee tonne, niin 
kai kuka tahansa osaa tehdä itestään 
julkkiksen sillä, että puhuu vaan pa-
nemisesta telkkarissa.

TeRo, 17 v.

”Olis siistii olla siel (Big Brother-) 
talossa monta kuukautta, ei tarttis 
miettiä mitään koulujuttuja tai tiska-
ta. - - Jos ois itekin julkkis, vois tu-
tustua muihin julkkiksiin. Ois niinku 
samalla tasolla tavallaan. Se ois siistii.

aNSu, 14 v.

”Onhan se tavallaan hienoa, että pää-
see lehteen, että oma kuva on siellä ja 
sun tekemiset on niin kiinnostavia, 
että niistä kirjoitetaan jotain...

JaNi, 19 v.
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ENNÄTYS-

KOLEHTI 

YHTEIS-

VASTUULLE

Kirkon edustajat kaupataan skandaali-
mediassa samalla alatyylillä kuin muut-
kin myyntiartikkelit. Soppaan sekoitetaan 
noloon valoon joutuneita uskovaisia, ih-
missuhdedraamaa, seksiä tai väkivaltaa. 
Ja tietysti tirkistelynhaluamme, alhaisim-
pia vaistojamme, vahingoniloamme ja vil-
kasta mielikuvitustamme ruokkivia ”tie-
toja”: Pastori kavalsi kolehdin pelivelkoi-
hin! Kappalainen laukoi rivouksia rippi-
leirillä! Kirkkoherra kärysi ratista! Pettä-
jäpiispa...

Kuinka kirkon 2 000 vuotta vanha mut-
ta hyväksi havaittu uutinen ylittäisi yhä 
julkisuuskynnyksen mielekkäällä tavalla? 
Jos julkkis tulee uskoon, se voi kiinnostaa 
laajaakin yleisöä.

Mutta miten kuvata Jumalan ja ihmi-
sen suhdetta? Kyseessä kun on usein pi-
kemminkin pitkä ja hitaasti etenevä jat-
kosarja kuin vauhdikas toimintadraama. 
Tv-messu ei haasta tosi-tv-formaattia, eikä 
pappiemme enemmistöstä ole amerikka-

MISSI 
TUNNUSTAA 

USKONSA!

TAIVAALTA
SATOI
MANNAA

KANSA: PIISPA PUHUI ASIAA!

Rakkauden 
media-ammattilaiset

laisten tv-evankelistojen kaltaisiksi mark-
kinapelleiksi.

2000-luvulla Sana ei enää kuulu niin kuin 
aikana, jolloin saarnapönttö oli seudun yk-
kösmedia. Median etiikasta väitöskirjan teh-
neen teologian tohtori Raine Haikaraisen 
mielestä kirkon sanomaa ja uskon salaisuut-
ta, ei kuitenkaan tarvitse tunkea mahdolli-
simman myyvään pakettiin:

– Ei terveydenhuollonkaan tarvitse toi-
mia mediaseksikkäästi ollakseen hyvää ja 
uskottavaa. Riittää, että ihmiset otetaan 
vakavasti ja heille tarjotaan oikeita lääk-
keitä ja hoitoa. Jokainen kristitty on sano-
man välittäjä. Elävän kohtaamisen arvo 
voi nousta kirkossa entisestään, kun kan-
salaiset viihtyvät yhä enemmän virtuaa-
liyhteisöissä.

Virtuaalimaailmaankin on menty. Kir-
kossa toimii osa-aikaisia netti- ja chatti-
pappeja. Kirkon uusin aluevaltaus on Ci-
ty-lehden verkkosivuille perustettu Rak-
kauden ammattilaiset -yhteisö.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 8.2. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Jyrki Vaaramo ja avustaa Tii-
na Kinnunen. Kanttoreina 
Henna-Mari Sivula ja Raimo 
Paaso. 
Perhekirkko su 8.2. klo 12 
Heinätorin seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Tiina Kinnunen 
ja kanttori Henna-Mari Sivula.
Messu su 8.2. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja kantto-
ri Raimo Paaso.
Saamenkielinen messu su 
8.2. klo 18 Oulun tuomio-
kirkossa. Saarna Erva Niitty-
vuopio, liturgi Tuomo Huus-
ko, avustaa Niilo Pesonen ja 
Matti Pikkarainen. Kanttori 
Raimo Paaso. Tekstinlukijoi-
na Giellagas-instituutin opis-
kelijat. Kirkkokahvit Keskus-
tan seurakuntatalossa. Lä-
hetys osoitteessa www.vir-
tuaalikirkko.fi.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 5.2. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, kanttori-
na Sari Wallin. 
Messu su 8.2. klo 14 Cari-
tas-kodissa. Toimittaa San-
na Okkola, kanttorina Else 
Piilonen. 
Messu su 8.2. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Liisa 
Karkulehto, avustaa Jaakko 
Tuisku, kanttorina Sari Wal-
lin. Mahdollisuus keskuste-
luun ja rukoukseen. Kirkko-
kahvit Karjasillan lähetys-
ryhmä.
Messu su 8.2. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustaa Mervi Kes-
kinen, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Kastellin kirkkokuoro. 
Kirkkokahvit Karjasillan lä-
hetysryhmä. 

Messu su 8.2. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toi-
mittaa Petri Satomaa, avus-
taa Jaakko Tuisku, kanttori-
na Else Piilonen. Kirkkokah-
vit Karjasillan lähetysryhmä. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 8.2. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Messu su 8.2. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustaa Mer-
vi Keskinen, kanttorina Ilkka 
Järviö. Kirkkokahvit Karjasil-
lan lähetysryhmä. 
Perhekirkko su 8.2. klo 12 
Pyhän Andreaan kirkossa. 
Toimittaa Anna-Leena Häk-
kinen, avustavat Katja Ylita-
lo, Esa Harju ja Atte Kääriäi-
nen, kanttorina Sari Wallin. 
Pyhän Andreaan lapsikuoro. 
10-synttärit, synttärikahvit. 
Viikkomessu to 12.2. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Esa Nevala, kanttorina 
Riitta Piippo. Kirkkokahvit.

Tuiran seurakunta
Messu su 8.2. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Pasi Ku-
rikka, avustaa Petteri Tuulos, 
kanttorina Heikki Jämsä. Ra-
diointi Radio Dei.
Messu su 8.2. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Tom-
mi Hekkala.
Messu su 8.2. klo 12 Pate-
niemen kirkossa. Toimittaa 
Hannu Ojalehto, avustavat 
Juha Tahkokorpi, Kirsi Me-
renheimo-Mäenpää ja Rai-
li Toppinen, kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki. Sekakuoro 
Tuike. Kirkon 50-vuotisjuh-
lamessu, juhlakahvit, lasten-
ohjaaja Irma Ruokamon teh-
tävään siunaaminen.

Messu su 8.2. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Saarna 
Sanna Komulainen, avus-
tavat Pekka Jarkko ja Mer-
ja Oksman, kanttorina Ulla 
Metsänheimo. 10-synttärei-
den jumalanpalvelus. 
Iltamessu su 8.2. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Nan-
na Helaakoski, avustaa Riitta 
Louhelainen, kanttorina Ta-
ru Ängeslevä. 
Viikkomessu ke 11.2. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Markus Mähönen, kanttori-
na Tommi Hekkala. 
 
Oulujoen seurakunta
Messu su 8.2. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pert-
ti Lahtinen, saarnaa Pent-
ti Kortesluoma, kanttorina 
Lauri Nurkkala. 
Perhekirkko su 8.2. klo 12 
Hintan seurakuntatalossa. 
Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Iltamessu su 8.2. klo 16 Hin-
tan seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, saar-
naa Paavo Moilanen, kantto-
rina Lauri Nurkkala.

YlIkIIMInkI
Sanajumalanpalvelus su 8.2. 
klo 10 Ylikiimingin seurakun-
tatalossa. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Leo Rahko.

Hailuoto
Messu su 8.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Matti Keski-
nen, kanttorina Kaisamarja 
Stöckell.

Haukipudas
Perhemessu su 8.2. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Maria Vä-
häkangas, saarna Arto Ne-
vala, kanttorina Kaisa Säkki-
nen, seurakunnan lapsikuo-
ro. Perhemessuun kutsu-
taan erityisesti kummit omi-
en kummilapsiensa kanssa. 
Kirkkokahvit seurakuntakes-
kuksessa. Seurakunta tarjo-
aa kirkkokyydin, ota yhteyt-
tä diakoniatoimistoon pe klo 
9–11 p. 5472 636.

Kempele
Messu su 8.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Urpo Luokka-
la, avustaa Veijo Lauronen, 
kanttorina Marja-Liisa Jääs-
keläinen. Pyhäkoulu saarnan 
aikana. Rauhanyhdistyksen 
kirkkopyhä.

Kiiminki
Viikkomessu ke 4.2. klo 14 
Jaarankartanossa. Toimittaa 
Saija Kronqvist. 
Perhemessu su 8.2. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Miia Seppä-
nen, kanttorina Juha Pöykkö, 
avustaa Birgitta Kontio, Mer-
ja Pyykkönen ja Teija Hanhe-
la. ”Kummin kaa” kirkkoon, 
lounas perheille seurakunta-
keskuksessa.
Perhemessu su 8.2. klo 13 
Jäälin seurakuntakodis-
sa. Toimittaa Miia Seppä-
nen, kanttorina Juha Pöyk-
kö, avustaa Birgitta Kontio, 
Merja Pyykkönen ja Teija 
Hanhela.

Liminka
kynttilänpäivän perhemes-
su su 8.2. klo 12 kirkossa. Toi-
mittaa Anna-Maari Ruota-
nen ja Ilkka Tornberg, kant-
torina Mika Kotkaranta. Las-
tenohjaajat avustavat saar-
nassa. Päivä- ja perhekerho-
laiset laulavat.

Lumijoki
Messu su 8.2. klo 12 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Riihimä-
ki, kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen.

Muhos
kynttilänpäivän perhemes-
su su 8.2. klo 12 kirkossa. Toi-
mittaa Pekka Kyllönen, saar-
naa Jouni Heikkinen, kantto-
ri Ossi Kajava. Mukana lapsi-
kuoro ja perhetyö.

Oulunsalo
Messu su 8.2. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Vesa Äärelä, saarna 
Merja Jyrkkä, Herättäjä-yhdis-
tyksen aluesihteeri, kanttori 
Taru Pisto. Oulun seudun vir-
sikuoro. Herättäjän kirkkopy-
hä, lounas ja herännäisseurat 
seurakuntatalolla. 
Perhejumalanpalvelus su 
8.2. klo 12 kirkossa. Toimit-
taa Tapio Kortesluoma, Hei-
di Lampela, kanttori Taru 
Pisto, lapset avustavat.

Pudasjärvi
Messu su 8.2. klo 10 seura-
kuntakodissa. Toimittaa Juha 
Kukkurainen, kanttori Jukka 
Jaakkola, kirkkokuoro. 

Siikalatva
keStIlä
Sanajumalanpalvelus su 8.2. 
klo 12 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Minna Rahko, kantto-
rina Veijo Kinnunen. Juma-

lanpalveluksen alussa Gideo-
nien toiminnan esittely. 

PIIPPolA
Messu su 8.2. klo 10 Piippolan 
kirkossa. Toimittaa Erkki Piri, 
kanttorina Unto Määttä. Ju-
malanpalveluksen alussa Gi-
deonien toiminnan esittely.

PulkkIlA
Messu su 8.2. klo 12 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Mark-
ku Jaakkola, kanttorina Un-
to Määttä. Jumalanpalveluk-
sen alussa Gideonien toimin-
nan esittely.

PYhäntä
Messu su 8.2. klo 10 Pyhän-
nän kirkossa. Toimittaa Min-
na Rahko, kanttorina Vei-
jo Kinnunen. Jumalanpalve-
luksen alussa Gideonien toi-
minnan esittely.

RAntSIlA
Sanajumalanpalvelus su 8.2. 
klo 10 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Markku Jaakkola, 
kanttorina Arja Leinonen. Ju-
malanpalveluksen alussa Gi-
deonien toiminnan esittely.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 8.2. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Leila Ikonen, kanttori-
na Pentti Korkiakoski.

teMMeS
kynttilänpäivän perhekirk-
ko su 8.2. klo 12 Temmek-
sen seurakuntatalolla. Toi-
mittaa Leila Ikonen, kantto-
rina Pentti Korkiakoski. Lap-
sikuoro. Perhekirkkoon kut-
sutaan erityisesti isovanhem-
pia. Kirkkohetken jälkeen on 
mahdollisuus syödä lounas. 
Lounaan hinta 5 euroa aikui-
silta ja 2 euroa lapsilta, alle 
3-vuotiaat ilmaiseksi. Tuot-
to Yhteisvastuukeräykselle. 
Kuljetuspyynnöt Olavi Save-
la p. 0400 280 678.

E l s i  H u t t u n e n

Pateniemen kirkko täyttää 50 vuotta. Juhlamessua vietetään sunnuntaina 8.2. kello 12 kirkossa.
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5.–12.2.2009

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

Saamenkielinen messu 
Tuomiokirkossa ja netissä

enot oulussa 

Oulun tuomiokirkossa toimi-
tetaan saamenkielinen messu 
sunnuntaina 8.2. kello 18 al-
kaen. Messun toimittaa saa-

melaisten pappi Tuomo Huusko, ja 
messussa saarnaa saamelaistyön sih-
teeri Erva Niittyvuopio. Messu lähe-
tetään suorana osoitteessa www.vir-
tuaalikirkko.fi.

Saamelaisia on Suomessa noin 
8000. Oulun alueella saamelaisia asuu 
400–500 henkilöä, pääkaupunkiseu-
dulla noin 1000.

Oulun hiippakunta on maantieteelli-
sesti laajin hiippakunta ja siihen kuulu-
vat myös Suomen saamenkieliset alueet. 

– Jokaiselle oma äidinkieli on sydä-
men kieli. Siksi on tärkeä asia, että jo-
kainen saisi kuulla evankeliumin ilo-
sanomaa omalla äidinkielellään, pai-
nottaa Erva Niittyvuopio. Ensimmäi-
nen kokonaan saamenkielinen mes-
su järjestettiin Oulussa ensimmäisen 
kerran viime vuonna.

Virtuaalilähetyksessä mukana on 
suomeksi ja saameksi chattaamas-
sa Jouni Ilmari Jomppanen Inaris-
ta. Jomppanen on Oulun hiippakun-
nan saamelaistyön neuvottelukunnan 
puheenjohtaja. Paikan päällä messua 
voivat seurata myös saamenkieltä tai-
tamattomat, sillä käsiohjelma on kak-
sikielinen. 

Messussa avustavat hiippakunta-
dekaani Niilo Pesonen ja tuomioro-
vasti Matti Pikkarainen. Tekstinlu-
kijoina toimivat Giellagas-instituutin 
opiskelijat. Musiikista vastaavat Giel-
lavealggut-kvartetti Enontekiöltä ja 
klarinetisti Anna Näkkäläjärvi.

Messun jälkeen tarjotaan kirkko-
kahvit keskustan seurakuntatalolla 
(Isokatu 17). Kahvitilaisuudessa pu-
huu tuomirovasti Matti Pikkarainen 
ja kuullaan saamelaista musiikkia. 

Sunnuntain messu päättää 2. hel-
mikuuta alkaneen saamelaisten kult-
tuuriviikon. 

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sana elää pe 6.2. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 7.2. klo 10, Van-
ha pappila. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 7.2. klo 18, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Rauhanyhdistyksen kirk-
koilta ti 10.2. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko. Stiven Naatus 
ja Heimo Kuha.
Päiväseurat ke 11.2. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
keskiviikkoseurat ke 11.2. 
klo 18, Sipiläsali, Asemaka-
tu 6. Marja ja Timo Määttä.
Miesten piiri ke 11.2. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
ompeluseurat to 12.2. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Raamattupiirit: 
To 5.2. ja 12.2. klo 14, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Apostolien teot. Pastori An-
na-Mari Heikkinen.
To 5.2. klo 16, Intiön seura-
kuntakoti. Pastori Jyrki Vaa-
ramo.
Ti 10.2. klo 18, Sipiläsali. 
Opettajille.
hartaudet: 
To 5.2. klo 18.30, Kuntotalo. 
Jyrki Vaaramo.
Pe 6.2. klo 14, Intiön hoiva-
koti. Hanna-Maija Karjalai-
nen-Ollanketo.
Ke 11.2. klo 14.15, Aurinko-
koti. Jyrki Vaaramo.
To 12.2. klo 14, Keskustan pal-
velukeskus. Jyrki Vaaramo.

Karjasillan seurakunta
Yhdessä Jumalan edessä 
-ilta to 5.2. klo 18–20, Kau-
kovainion kappeli. Ylistys- 
ja muita yhteislauluja, ru-
kousta, sanaa ja todistuspu-
heenvuoroja. Teetarjoilu il-
lan päätteeksi. Lastenhoito. 
teemailta to 5.2. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ru-
neberg, Reino Helttunen.
Raamattupiirit: 
To 5.2. ja 12.2. klo 18, Maik-
kulan kappeli. 
Ma 9.2. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Liisa Karkulehto.
Ke 11.2. klo 11–12, Kastellin 
kirkko. 
Ke 11.2. klo 18–21, Kauko-
vainion kappeli. Arabiankie-
linen.
Ke 11.2. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Miehille.
To 12.2. klo 18, Kastellin kir-
kon pappilan kamarissa. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokat: 

Pe 6.2. klo 17.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Pe 6.2. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat:
Pe 6.2. klo 18, Kastellin kirkko. 
Pe 6.2. klo 18.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Pe 6.2. klo 19, Maikkulan 
kappeli. 
To 12.2. klo 18, Kaukovaini-
on kappeli. 

Tuiran seurakunta
Miestenpiiri ti 10.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Olavi Karjalai-
nen: Kuulumisia Israelista.
Raamattu-ja rukouspiiri 
ke 11.2. klo 18, Pateniemen 
kirkko. 
Raamattupiirit: 
To 5.2. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. 
Ti 10.2. klo 18, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
To 12.2. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. 
Raamattu- ja lähetyspiirit: 
To 5.2. klo 15, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Apostolien te-
koja ja lähettien kirjeitä, mu-
kana Pasi Kurikka.
To 5.2. klo 18, Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen seurat:
To 5.2. klo 19, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
To 12.2. klo 18.30, Tuiran 
kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Sanan äärellä to 5.2. ja 12.2. 
klo 18.30, Huonesuon seura-
kuntakoti. 5.2. Lähetys- ja 
diakoniailta, mukana Ulla-
Maija Ruotsalainen. Vetäjät 
Merja Anundi, Marja-Liisa 
Lehtonen ja Anne Siermala. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 6.2. klo 18.30, 
Hintan seurakuntatalo. 

Musiikki ja kulttuuri

Karjasillan seurakunta
”taistelevat fänrikit” Rune-
berg, Suomen sota 1808–
1809 ja uudet suomennok-
set Vänrikki Stoolin tari-
noista to 5.2. klo 18, Kastel-
lin kirkko. Ks. yhteisvastuuil-
moitus. 
kirjavirtaa pappilassa nau-
run voimalla! ke 18.2. klo 
18, Kastellin kirkko. Kirjat 
Miika Nousiaisen Vadelma-
venepakolainen ja Jaroslav 
Hasekin Sotamies Sveijk. 
tragediaa Pielisen ballaa-
dista nykyrunouteen su 
22.3. klo 15, Kastellin kirk-
ko. Mitä on tragedia? Mitä 
runossa siitä todetaan? Käsi-

ohjelmamaksu 2 € Yhteisvas-
tuukeräykselle.

Oulujoen seurakunta
korvasienimuhennos-näy-
telmä to 5.2. klo 12, Myllyo-
jan seurakuntatalo. Ks. yh-
teisvastuuilmoitus.

YlIkIIMIngIn Alue
Virsi-ilta to 5.2. klo 18, Yli-
kiimingin seurakuntatalo. 
Ks. yhteisvastuuilmoitus.

Diakonia

Karjasillan seurakunta
Juttutupa ma 9.2. klo 13, 
Kastellin kirkko, seurakun-
tasali. Keskustellaan juttu-
tupalaisille tärkeistä asioista. 
Diakoniapiirit: 
Ma 9.2. klo 12, Kaukovaini-
on kappeli. 
Ke 11.2. klo 15–16.30, Maik-
kulan kappeli. 

Tuiran seurakunta
Diakoniapiiri ma 9.2. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Juttutuvat: 
Ma 9.2. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Ma 9.2. klo 11, Koskelan seu-
rakuntakoti. Raija Yrjölä ker-
too Yhteisvastuukeräykses-
tä. Syömme hernerokkaa ke-
räyksen hyväksi.

Oulujoen seurakunta
Madekosken diakoniapiiri 
to 12.2. klo 12, Reino ja Sirk-
ka Petäjäkankaalla, Pysäkki-
polku 12.

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
kehItYSVAMMAISet
keskustelukerho ti 10.2. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kehitysvammai-
sille aikuisille.
nuorten ilta pe 13.2. klo 18–
20, Öbergin talo. 

kuuloVAMMAISet
Messu su 8.2. klo 12, Piis-
pantalon tallikappeli, Halli-
tuskatu 3. 

näköVAMMAISet
Sokkotreffit ke 11.2. klo 18–
20, Diakoniakeskus, alaker-
ran ryhmätila. Yhdessäoloa 
ja yhteyttä näkövammaisil-
le ja heidän oppailleen pe-
lailun, rupattelun, gospel-
rytmien ja kahvittelun mer-
keissä. Huom, pihalla opas 
vastassa.
näkövammaisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri to 

12.2. klo 13–14.30, Diakonia-
keskus, alakerran ryhmätila. 

PäIhDetYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 6.2. klo 13, Diakoniakes-
kus, alakerta. 
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 9.2. klo 14.30, Diakonia-
keskus, alakerta. 
Päihdetyön raamattupiiri ti 
10.2. klo 13, Diakoniakeskus, 
yläkerta. 

Lähetys
lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Leivonnaisia, käsitöi-
tä, arpoja ja muuta mukavaa 
sekä vohvelikahvila. Tuotto 
ohjataan nimikkotyölle Suo-
men Lähetysseuran kautta. 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14, 
la klo 12–15. Puodista käy-
tettyjä astioita, liinavaattei-
ta, koruja, kirjoja sekä pajan 
tuotteita, tarjolla myös kah-

via yms. Pajassa tehdään kä-
sitöitä. 044 316 1720. 
lähetystovi pe 6.2. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Kolmas käsky, mukana Ju-
ha Vähäkangas.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 5.2. ja 12.2. 
klo 14, Vanha pappila. 5.2. 
raamattutunti Kimmo Kiek-
si, 12.2. Jouni Riipinen.
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5.–12.2.2009enot oulussa 

Oulun seurakuntayhtymä järjestää kymppileirin 
Rokualla juhannuksen jälkeen. Seurakuntayhty-
mä etsii vapaaehtoisia avustajia huolehtimaan lei-
rin pyörittämisestä.

Yhteisen seurakuntapalvelun johtajan Jouni 
Riipisen mukaan avustajaksi sopii henkilö, joka 
mukautuu hyvin kenttäolosuhteisiin ja osaa käy-
tännön töitä.

Vapaaehtoinen avustaja on auttamassa leiriläi-
siä, eräänlainen yleishuoltaja. Isoset taas ovat leiri-
läisten ryhmänjohtajia.

Kymppileiri on nimensä mukaisesti kymmen-
vuotiaille lapsille tarkoitettu kesäleiri. Se järjeste-
tään vuosittain Rokuan leirikeskuksen maastos-
sa telttaleirinä. Leirillä on mukana aina satakunta 
isosta, avustajaa ja ohjaajaa. 

10-leirit ovat osa Oulun ev.-lut. seurakuntien 
10-toimintaa. Kymppitoiminta sai alkunsa yli 20 
vuotta sitten valtakunnallisesta 10-projektista, 
jonka aikana aloitettiin 10-kerhoja, 10-leirejä ja 
10-synttäreitä eri puolilla maata.

Kymppileiri Rokualla 22.6.-26.6. 2009.
Avustajien ilmoittautuminen 15.6. mennessä.
Ilmoittautumiset:  www.oulunseurakunnat.fi/ilmo

Kymppileirille 
tarvitaan nuotion 
sytyttäjiä

Karjasillan seurakunta
kaukovainion lähetyspiiri 
ti 10.2. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. 
ural-ilta, Anu ja Juha Väli-
aho seurakuntakierroksella 
ke 11.2. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Ks. erillinen ilmoitus.

Tuiran seurakunta
lähetyspiiri ma 9.2. klo 
16.30, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiirit: 
Ma 9.2. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ma 9.2. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulut: 
Su 8.2. klo 12. 
Su 8.2. klo 16.30. 
Perhekerhot: 
To 5.2. ja 12.2. klo 10, Intiön 
seurakuntakoti. 
Ke 11.2. klo 10, Heinätorin 
seurakuntatalo.  

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulut: 
To 5.2. ja 12.2. klo 14.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
7–9-vuotiaille.
Su 8.2. klo 10, Kastellin kirk-
ko. Messun aikana.
Su 8.2. klo 10, Karjasillan 
kirkko. Messun aikana.
Su 8.2. klo 12, Kaukovainion 
kappeli. Messun aikana.
Su 8.2. klo 12, Pyhän Andre-
aan kirkko. Messun aikana.
Su 8.2. klo 12, Maikkulan 
kappeli. Messun aikana mus-
karipyhäkoulu
Perhekerhot: 
Ma 9.2. klo 10, Sarasuontien 
päiväkoti. 
Ti 10.2. klo 9.30–11, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Ke 11.2. klo 9.30, Karjasillan 
kirkko. 
Ke 11.2. klo 9.30, Kastellin 
kirkko. 
Ke 11.2. klo 9.30, Kaukovaini-
on kappeli. 
Ke 11.2. klo 9.30–11, Maikku-
lan kappeli. 
Ke 11.2. klo 10–11.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu: 
Su 8.2. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Messun aika-
na.
Su 8.2. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 8.2. klo 12, Niittyaron seu-
rakuntakoti. 
Perhekerhot: 
To 5.2. ja 12.2. klo 9.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
To 5.2. ja 12.2. klo 13, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Englan-
ninkielinen.
Ti 10.2. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 11.2. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti. 
Ke 11.2. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Ke 11.2. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. 
Ke 11.2. klo 9.30, Rajakylän 
seurakuntakoti. 

Ke 11.2. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Luukkaan perhekerho to 
12.2. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulut: 
Su 8.2. klo 12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
Su 8.2. klo 16–17.15, Hintan 
seurakuntatalo. Järj. myös 
Kansanlähetys, Kylväjä ja 
SLEY. 
Perhekerhot: 
Ke 11.2. klo 9.30, Saarelan 
seurakuntakoti. 
Ke 11.2. klo 9.30, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ke 11.2. klo 9.30, Hönttämä-
en seurakuntakoti. 
Ke 11.2. klo 9.30, Sanginsuun 
seurakuntakoti. Ulkoillaan ja 
syödään omia eväitä.
Ke 11.2. klo 17.30, Hintan 
seurakuntatalo. Aloitamme 
illan kahvi-ja mehutarjoi-
lulla. Keskustelua ja yhdes-
säoloa. Alustus Riitta-Liisa 
Luukkonen.
heikkilänkankaan perhe-
kerho ke 11.2. klo 9.30, San-
ginsuun seurakuntakoti. Vie-
railemme Sanginsuun perhe-
kerhossa. Vietämme kerhon 
ulkoilun merkeissä, omin 
eväin.

Varhaisnuoret
Lisätietoja varhaisnuorten 
kerhoista osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri. 
10-synttärit su 8.2. klo 12–
15. Ks. erillinen ilmoitus.

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta
Pienoismallikerho su 1.2. ja 
15.2. klo 14, Öbergin talo. 
Kerho on tarkoitettu kaikille 
pienoismallien kasaamisesta 
kiinnostuneille. Tervetullei-
ta ovat myös isät ja äidit yh-
dessä lastensa kanssa. Kerho 
kokoontuu joka toinen viik-
ko alkaen 1.2. ja on maksu-
ton eikä edellytä ennakkoil-
moittautumista. 

Nuoret
karjasillan seurakunnan 
ja tuomiokirkkoseurakun-
nan isoskoulutus ke 11.2. 
klo 17.30–19, Kaukovainion 
kappeli. 

Karjasillan seurakunta
nuortenilta ke 11.2. klo 19–
20.30, Kaukovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Yökahvila Meri-toppila pe 
6.2. klo 20, Meri-Toppilan 
monitoimitalo. Hauskaa yh-
dessäoloa, pelailua ja pien-
tä purtavaa yläasteikäisille.

Nuoret aikuiset 
opiskelijoiden yhteinen 
raamattupiiri ti 10.2. klo 18, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Filosofinen keskustelupiiri 
to 12.2. klo 16.15, Oulun yli-
opiston sali KTK 219. Englan-
ninkielinen. Mukana lehtori, 
KT Markku Salakka, kansain-
välisen työn pastori Árpád 
Kovács ja yliopistopastori, 
TT Ari Savuoja. Järj. yhdes-

sä Oulun yliopiston kanssa.
kappelive la 14.2. klo 19, Py-
hän Luukkaan kappeli. Elä-
vän musiikin ilta. Esiintyjänä 
Human Organ. Tilaisuus on 
ilmainen. Lastenhoito tarvit-
taessa, yhteys Nanna Helaa-
koskeen, p. 050 5750 826.
opiskelijoiden ja nuorten 
aikuisten leiri 20.–22.2. Ro-
kuan leirikeskus. Seurakun-
tien oppilaitospalvelun, kir-
kollisten opiskelijajärjestö-
jen ja Sarastus-kuoron yhtei-
nen talvileiri. Paikka on seu-
rakuntien tasokas leirikes-
kus luonnonkauniissa erä-
maaluonnossa Rokualla. Oh-
jelmassa hengellistä opetus-
ta, laulua, hiihtoa tai pulkkai-
lua sekä muuta ulkoilua, sau-
nomista, iltaohjelmaa, luon-
non rauhaa ja toisten seuraa. 
Hinta matkoineen 32 €. Il-
moittautumiset viim. ma 9.2. 
www.oulunseurakunnat.fi/il-
mo (varalla Ari Savuojalle, p. 
040 524 5919). 

oPISkelIJAJäRJeStöt
uusheräyksen ilta to 5.2. 
klo 19, Koulukatu 41. Mikko 
Salmi: Kateus.
evankelinen nuorten ai-
kuisten ilta pe 6.2. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 

Minun sieluni ylistää, Har-
ri Joensuu. Lastenhoito jär-
jestetty.
oPkon opiskelijailta la 7.2. 
klo 19, Öbergin talo. Salattu 
Jumala, Yrjö Haapala.
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma 9.2. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Liisa Kingma: Armon tarve 
lähetin arjessa.
evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 11.2. 
klo 18.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Miten kertoisin us-
kostani, Pirkko Komulainen.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
toiminta-ja keskusteluker-
ho to 5.2. ja 12.2. klo 10.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 5.2. ja 
12.2. klo 12, Kajaanintie 1.
Senioripäivä ma 9.2. klo 11, 
Heinätorin seurakuntata-
lo. Klo 11–12 verenpaineen 
mittaus, klo 12 ruokailu 4 
€ ja Hopealanka kerho klo 
12.30–13.30.
tarinatupa ke 11.2. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

korvasienimuhennos-näytelmä 
Torstaina 5.2. klo 12 Myllyojan seurakuntatalossa 
Lähteellä-teatteri. Käsikirjoitus Auli Vähäkangas, ohja-
us Ester Alakopsa. Alkuhartaus Ilkka Mäkinen. Kahvi-
tarjoilu ja arpa 5 €. 

taistelevat fänrikit 
Runeberg, Suomen sota 1808–1809 ja 

uudet suomennokset Vänrikki Stoolin tarinoista 
Torstaina 5.2. klo 18 Kastellin kirkossa 
Perinteinen Runeberg-matinea lukuteatterin muodos-
sa. Juhani Lindholmin ja Teivas Oksalan suomennokset 
herättävät tutut tekstit uuteen liitoon. Käsiohjelma 2 €.

Yhteisvastuuterveisiä Bangladeshista 
Torstaina 5.2. klo 17–19 Maikkulan kappelissa 
Mitä yhteisvastuuvaroilla saadaan aikaan Bangladeshis-
sa? Diakoniatyöntekijä Heidi Karvonen on vieraillut 
Bangladeshissa ja tulee kertomaan maan tilanteesta.

Yhteisvastuutapahtuma 
Lauantaina 7.2. klo 12 Keskustan seurakuntatalossa 
Ruokailu ja kahvit alasalissa klo 12–13.30. Myynnissä 
yv-tuotteita ja arpoja. Hartaus klo 12, kansainvälistä 
musiikkia klo 13 ja 14. Juhlasalissa yhteislaulutilaisuus 
Lauluja ystävyydestä klo 14–15. Mukana laulu-ja mu-
siikkiryhmiä.

Ystävänpäivän iltahetki kaikenikäisille
Torstaina 12.2. klo 18 Maikkulan kappelissa 
Ohjelmassa yhteislaulua, onnenpyörä, arpoja, mehu- 
ja kahvitarjoilu. Esiintymässä Mikko Salmi, Pete Miet-
tunen, Taikuri Roope, Hagarzawia ja lapsikuoro.

Pienoisnäytelmä Myrsky ja päivänpaiste
Torstaina 12.2. klo 14
Metsolan Hovin seurakuntakerhossa
Käsikirjoitus Z. Topelius, ohjaus Ester Alakopsa. Esiin-
tyjät Anu Fedotoff, Kerttu Kaitera ja Ester Alakopsa.

Virsi-ilta 

Torstaina 5.2. klo 18 
Ylikiimingin seurakuntatalossa 
Olavi Isokoski ja Leo Rahko. Laulamme J. L. Ru-
nebergin virsiä. Tarjoilu keräyksen hyväksi.

OHJELMA
9.00  Avaus, kirkkoherra Juhani Lavanko
9.10  Yksilö yhteiskunnan rakentajana,
 kansanedustaja Erkki Pulliainen
9.50  Keskustelu                                                   
10.05  Mitä vastuu omastani merkitsee?
 johtaja Hannu Leskinen (PPSHP) 
10.30  Miten vetää mies mukaan? 
 johtaja Ilkka Kronqvist (Nordea)
10.55  Keskustelu                                                   
11.20  Päätös, tuomiorovasti Matti Pikkarainen
11.30  Lounas, lohikeitto ja kahvi (7 e)        

14.2.2009 klo 9–12

Maikkulan kappelissa, Kangaskontiontie 9, Oulu

Juonto Juhani Lavanko  •  Musiikki kanttori Ilkka Järviö

w w w.sxc . hu /  E r i c  O r t n e r
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Karjasillan seurakunta
Ystävänkamari ti 10.2. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Seurakuntakerho ti 10.2. klo 
13–14.30, Höyhtyän palvelu-
talo, Mummon kammari. 
eläkeläisten kerhot: 
To 5.2. ja 12.2. klo 13, Kastel-
lin kirkko. 
To 12.2. klo 13.30, Karjasil-
lan kirkko. 
Ma 9.2. klo 12.30–14, Maik-
kulan kappeli. 
To 12.2. klo 12–14, Pyhän An-
dreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Senioreiden kerho pe 6.2. 
klo 10. 
eläkeläisten seurat to 12.2. 
klo 13, Pateniemen kirkko. 
Seuroissa puhuvat pasto-
rit Harri Fagerholm ja Pet-
teri Tuulos. Pateniemen elä-
keläisten virikekuoro laulaa, 
johtaa Andro Lehmus. Kah-
vitarjoilu ja arvontaa Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi. 
Linja-autokuljetus: klo 11.45 
Pyhän Luukkaan kappeli, 
11.50 Hiidentien päätepysäk-
ki, ajaa Järvitietä, 12.00 Kos-
kelan palvelukeskus, 12.10 
Alppila Kaarnatien pysäk-
ki, 12.15 Tuiran kirkko, 12.20 
Kangastien palvelukeskus, 
12.30 Koskelan seurakunta-
kodin pysäkki, 12.35 Raja-
kylän seurakuntakoti, 12.40 
Palokan palvelukeskus, Pate-
niemen kirkko. 
eläkeläisten kerho to 5.2. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
Seurakuntakerho to 5.2. klo 
13–14.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Porinapiiri ma 9.2. klo 11, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
9.2. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Seurakuntakerhot: 
To 5.2. klo 14, Hoikantien 
palvelutalo. 
Ma 9.2. klo 12, Hintan seura-
kuntatalo. 
To 12.2. klo 14, Metsolan Ho-
vi. Pienoisnäytelmä Myrsky 
ja Päivänpaiste, käsikirjoitus 
Zakari Topelius ja ohjaus Es-
teri Alakopsa, esiintyjät Anu 
Fedotoff, Kerttu Kaitera ja 
Esteri Alakopsa. Tilaisuuden 
tuotto Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi.
To 12.2. klo 10, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
To 12.2. klo 13, Myllyojan 
seurakuntatalo. 

Leirit ja retket
Mielenterveyskuntoutujien 
leiri 23.–25.2. Rokuan leiri-
keskus. Tämän vuoden tee-
mana leirillä on musiikki. Il-
moittautuminen Mielenvi-
reyteen Aija Syväkankaalle 
viimeistään 6.2. p. 041 4548 
261 tai 041 5485 177. Hinta 
45 €. Lisätietoja diakonissat 
Saila Luukkonen p. 040 5747 
092 ja Eeva-Marja Laitinen p. 
040 5157 267.

Karjasillan seurakunta
työttömien leiri 9.–12.3. Ro-
kuan leirikeskus. Lähde mu-
kaan hiihtelemään Roku-

an keväthangille. Leirin hin-
ta 20 €, sis. matkat, täysi-
hoidon ja vakuutuksen seu-
rakunnan jäsenelle. Ilmoit-
tautuminen viieistään 16.2. 
p. 08 3161 340. Vetäjinä dia-
koniatyöntekijät Heidi Kar-
vonen ja Terttu Rahko.

Oulujoen seurakunta
Perheleiri 27.2.–1.3. Roku-
an leirikeskus. Etusija Oulu-
joen seurakuntalaisilla ja en-
si kertaa leirille lähtevillä. Il-
moittautumiset viimeistään 
12.2. p. 08 3161 340. Hinta ai-
kuiset 44 €, 4–18-vuotiaat 30 
€, alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. 
Hinta sis. matkat, majoituk-
sen täysihoidolla ja vakuu-
tuksen Oulun ev.-lut.  seura-
kuntien jäsenille.
Seurakuntaretki laatokan 
Valamoon ja Venäjän karja-
laan 13.–16.8. Hinta noin 475 
€ riippuen matkalaisten mää-
rästä, sis. kuljetuksen turisti-
bussilla, majoitukset, ruokai-
lut, opastetun kokopäivävie-
railun Valamon saarelle sekä 
viisumit vakuutuksineen. Si-
tovat ilm. viim. 27.2. www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo tai 
p. (08) 316 1340. Tiedustelut 
matkanjohtaja Pentti Kortes-
luoma, p. 040 575 2716. Etusi-
jalla seurakunnan jokivarsien 
alueen jäsenet. Matkajärjes-
telyistä vastaavat Koskilinjat 
ja Turun Neva Tours.

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

Oulujoen seurakunta
Aikuisten kuntopiiri to 5.2. 
ja 12.2. klo 18, Hintan seura-
kuntatalo. 
Puuhakerho ti 10.2. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Tehdään käsitöitä ja askas-
tellaan diakonian hyväksi.
Fransupiiri ti 10.2. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo.

Muut menot
Yhteisvastuuterveisiä 
Bangladeshista to 5.2. klo 
17–19, Maikkulan kappeli. 
Ks. yhteisvastuuilmoitus.
Moraalivartion kansalais-
kokous – aiheena mammo-
na ti 10.2. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Ks. erillinen ilmoitus.
Sururyhmät: 
Ke 18.2. klo 17.30, Karjasilta.
Ryhmän vetäjinä diakonia-
työntekijä Sirpa Kemppai-
nen ja pastori Esa Nevala. 
Tiedustelut ja ilm.viim. 12.2. 
p. 040 574 7163.
To 19.2. klo 11, Tuira. Ryh-
män vetäjinä diakoniatyön-
tekijä Eeva-Marja Laitinen 
ja pastori Nanna Helaakoski. 
Tiedustelut ja ilm. viim. 12.2. 
p. 040 5157 267. 
Sururyhmä itsemurhan 
kautta läheisensä menet-
täneille ma 9.3. klo 18, Ou-
lun kriisikeskus, Tuirantie 1. 
Ks. erillinen ilmoitus.
Miesten lauantai la 14.2. 
klo 9, Maikkulan kappeli. Ks. 
erillinen ilmoitus.

Kansainvälisyys
Lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 8.2. klo 17, Kau-
kovainion kappeli. 
Arabiankielinen raamattu-
piiri ke 11.2. klo 18–21, Kau-
kovainion kappeli. 
International Family Club - 
kansainvälinen perhekerho 
on Thursdays at 1 pm in Py-
hän  Luukkaan kappeli. You 
are welcome to come along 
to any of our Thursday ses-
sions.

Kastetut
tuomiokirkko: Iida-Sofia 
Alexandra Jaakola, Elias Ju-
ho Tuomas Tapper.
tuira: Inga Eeva Silvia Haapa-
lahti, Miia Emilia Hietaharju, 
Sofia Aurelia Holappa, Kons-
ta Aleksanteri Inkilä, Artturi 
Johannes Kiuru, Olavi Armas 
Laitinen, Pilvi Päivikki Lauri-
la, Paavo Ensio Lumijärvi, Mio 
Riku Arttur Rautio, Joona 
Kristian Sirviö, Anniina Ma-
ria Matilda Soininen, Daniel 
Markus Juhani Särestöniemi.
karjasilta: Aava Eerika Kor-
honen, Ilmari Eelis Ranta, 
Leevi Oskari Tuomaala, San-
teri Sebastian Vanhala, Pinja 
Aili Sofia Vesteri, Salla Ellen 
Wihervaara, Kalle Aleksi Hä-
mäläinen. 
oulujoki: Seela Sylvia Pikku-
aho, Vieno Adeliina Riekki-
nen. 

Vihityt
karjasilta: Erik Mikael Saar-
nio ja Kaisu-Leena Kajava, 
Arto Kullervo Supperi ja Oo-
na Venny Jemina Multanen.
tuira: Quoc Trung Lai ja Han-
namari Tuulia Saukko.

Kuolleet
tuomiokirkko: Eliisabet 
Karppinen, 97; Veikko Luu-
kinen, 83; Irene Niemelä s 
Ristolainen, 84; Helka Ester 
Roukala s. Kärki, 91; Anneli 
Törmänen, 81. 
karjasilta: Valma Kaarina 
Kehusmaa s. Laurila, 79; Al-
po Eelis Henrikki Kivelä, 76: 
Esko Päiviö Lainema, 85; Vil-
jo Valter Poikolainen, 81; Ju-
hani Kalevi Takamäki, 67. 
tuira: Jaakko Eemeli Hauta-
la, 80; Hilja Valpuri Immonen 
s. Perttunen, 87; Väinö Ante-
ro Kauppi, 75; Paavo Juhani 
Kela, 62; Riitta Helinä Puoli-
taival s. Häme, 86; Toivo Sep-
pänen, 51.  
oulujoki: Vieno Heleena 
Lyytinen s. Lastulampi, 86; 
Anna Marjatta Sirviö s. He-
nell, 82.

10-synttärit 
Sunnuntaina 8.2. 
kello 12–15 

Oulun ev.-lut. seu-
rakunnat kutsuvat 
vuonna 1999 synty-
neitä 10-synttäreil-
le seurakunnittain. 

Juhlat alkavat jumalanpalveluksilla jatkuen seurakun-
takohtaisilla synttäritarjoiluilla ja ohjelmilla. 

10-synttäripaikat ovat: Tuiran seurakunta, Pyhän Tuo-
maan kirkko, Oulujoen seurakunta, Hintan seurakun-
takoti, Karjasillan seurakunta, Pyhän Andreaan kirkko 
Oulun Tuomiokirkkoseurakunta, Heinätorin seura-
kuntakoti

Sururyhmät alkavat 

Karjasillan seurakunnassa keskiviikkona 18.2. klo 17.30.
Ryhmän vetäjinä diakoniatyöntekijä Sirpa Kemppainen ja pastori Esa Nevala. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset  viimeistään 12.2. Sirpa Kemppainen, p. 040 574 7163.

Tuiran seurakunnassa torstaina 19.2. klo 18. 
Ryhmän vetäjinä diakoniatyöntekijä Eeva-Marja Laitinen ja pastori Nanna Helaakoski. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään 12.2. Eeva-Marja Laitinen p. 040 515 7267.

Sururyhmä itsemurhan kautta läheisensä menettäneille 

Maanantaina 9.3. klo 18 Oulun kriisikeskuksessa, Tuirantie 1. 
Ryhmä kokoontuu 7 kertaa peräkkäisillä viikoilla 1,5 h kerrallaan. Ryhmään ilmoittau-
tuminen ja sitoutuminen on välttämätöntä, osallistuminen maksutonta.
Ryhmän vetäjinä toimivat kriisikeskuksen johtaja, psykoterapeutti Sirkka Viitala ja 
sairaalapastori Juha Kyllönen. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Juha Kyllöselle p. 040 579 7807.

Seurakuntaretki 
laatokan
Valamoon 

13.–16.8. 

Matkan hinta on noin 
475 euroa riippuen 
matkalaisten määräs-
tä. Hinta sisältää kul-
jetuksen turistibussil-
la, majoitukset, ruo-
kailut, opastetun ko-
kopäivävierailun Va-
lamon saarelle, sekä 
viisumit vakuutuksi-
neen. 

Sitovat ilmoittautu-
miset 27.2. mennessä 
osoitteessa www.ou-
lunseurakunnat.fi/il-
mo tai yhteiseen seu-
rakuntapalveluun, p. 
(08) 316 1340. 

Tiedustelut: matkan-
johtaja Pentti Kor-
tesluoma, p. 040 575 
2716. Etusijalla ovat 
Oulujoen seurakun-
nan jokivarsien alu-
een jäsenet. 

ural-ilta
 

Keskiviikkona 
11.2. klo 18 

Kastellin kirkossa 

Anu ja Juha Väliaho   
vierailevat seurakun-
nassa. He ovat olleet 
16 vuotta lähetystyös-
sä Venäjällä Volgan ja 
Uralin välillä. He ker-
tovat sukukansatyöstä 
ja Udmurtian työstä. 

Juhlamessu kynttilänpäivänä 8.2. klo 12
• toimittaa Hannu Ojalehto, avustavat Juha Tahkokorpi, 

Raili Toppinen ja Kirsi Merenheimo-Mäenpää
• sekakuoro Tuike, johtaa kanttori Lauri-Kalle Kallunki
• lastenohjaaja Irma Ruokamon tehtävään siunaaminen

Juhlakahvit
Kahvin lomassa musiikkia ja ”koulupojan muistelmia 

Patelan pappilanmäeltä”, rovasti Pentti Huhtinen

tiistaina 10.2. klo 18
Karjasillan kirkossawww.oulunseurakunnat. /moraalivartio

TULE PUHUMAAN
MALISEN JUHAN 

KANSSA
VERIVELJISTÄ!

Nokelantie 48 B, käynti  
Latokartanontien puolelta.

Avoinna 
ma–ke, pe klo 10–14, 

la klo 12–15. 
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hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

eurakunnissa tapahtuu 5.–12.2.2009

Lapsille tärkeintä on ta-
vallinen arki, eivät jo-
kailtaiset harrastuk-
set ja muu extreme, 

toteaa yhdeksän lapsen äi-
ti ja 23 lapsen mummo, so-
siaalikasvattaja Riitta-Lii-
sa Luukkonen. 

Hän perustaa väitteensä 
paitsi kokemukseensa suu-
ren perheen vanhempana 
myös työssä vuosien var-
rella havaitsemaansa. 

Eläkkeellä oleva päivä-
kodinjohtaja Luukkonen 
on kysellyt esikouluikäis-
ten toiveita siitä, mitä he 
perheensä kanssa haluaisi-
vat tehdä. Lasten vastauk-
sissa oli satujen lukemista, 
telkun katsomista yhdessä 
ja muuta arkista, perheen 
yhteistä tekemistä. 

– Joku lapsista toivoi, et-
tä syötäisiin makaronia yh-
dessä. Yksikään esikoulu-
lainen ei esittänyt toivetta 
mistään ihmeellisestä, ta-
vallisuudesta poikkeavasta 
tekemisestä. 

Arjessa jaksamisesta 
ja ennen kaikkea arjesta 
nauttimisesta sekä erilai-
sista lasten kasvatukseen ja 
perheen hyvinvointiin liit-
tyvistä asioista keskustel-

Tavallinen arki on tärkeintä

Nauti arjesta – tässä ja nyt -iltatapahtumat
Hintan seurakuntatalossa keskiviikkona 11.2. kello 17.30
Myllyojan seurakuntatalossa keskiviikkona 18.2. kello 17.30
Heikkilänkankaan seurakuntatalossa keskiviikkona 25.2. kello 17.30
Ylikiimingin seurakuntatalossa torstaina 26.2. kello 17.30

laan Nauti arjesta – tässä ja 
nyt -iltatapahtumissa Ou-
lujoen seurakunnan perhe-
kerhoissa helmikuussa.

Seurakuntien perheker-
hot ovat yleensä aamuisin, 
mutta nyt aikataulu kään-
netään muutamaksi vii-
koksi iltapainotteiseksi. 
Tällä pyritään varmista-
maan, että mahdollisim-
man moni alle kouluikäis-
ten lapsen vanhempi, niin 
perhekerhon vakituinen 
kävijä kuin kuka tahansa 
muukin aiheesta kiinnos-
tunut, pääsee paikalle.

– Illan sisältö on joka 
kerran pääpiirteissään sa-
ma, joten riittää kun ker-
ran pääsee paikalle. Mut-
ta voi toki tulla vaikka use-
ampanakin iltana mukaan, 
en minä siitä pane pahak-
seni, Luukkonen ennakoi.

Illat aloitetaan kahvil-
la ja mehulla, jonka jälkeen 
noin kello 18 puheenvuoro 
on Riitta-Liisa Luukkosella. 
Hänen alustuksensa päät-
teeksi on vapaata keskuste-
lua ja ajatusten vaihtoa. 

Luukkonen ei aio pitää 
kalvosulkeisia eikä esitellä 
kirjaviisauksia vaan puhua 
siitä, mitä elämänsä aikana 

on oppinut. 
– Haluan myös kuul-

la mitä muut paikallaoli-
jat ovat mieltä asioista, voi-
han olla että joku nuori äi-
ti ajattelee näistä asioista 
aivan toisella tavalla kuin 
tällainen vanha äiti, hän 
pohtii.

– Näissä illoissa vertais-
tuki on valtava mahdolli-
suus, huomasin sen merki-
tyksen itse syöpää sairasta-
essani. Vain toinen saman 
kokenut tietää mitä jossain 
tilanteessa käy läpi tai mil-
tä joku asia tuntuu, on ky-
se sitten syövästä tai lasten 
valvomisesta. 

Iltatapahtumien lisäksi 
vertaistuen mahdollisuuk-
sia tarjotaan seurakunnissa 
monin tavoin. Perhekerhot 
vastaavat samaan tarpee-
seen, niissä vanhemmat saa-
vat vertaistukea ja solmivat 
ystävyyssuhteita. Myös seu-
rakuntien perheleireillä tu-
tustuu toisiin perheisiin ja 
pääsee nauttimaan viikonlo-
pusta valmiine ruokineen ja 
suunniteltuine ohjelmineen.

SaTu LaPiNLamPi

S a t u L a p in lam p i

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

Virkatodistukset ja suku-
selvitykset Oulun keskus-
rekisteristä p. 08 3161300.
 
työntekijöiden numerot
Kirkkoherra 040 7430 371
Kanttori 040 7430 381
Diakonissa 040 7430 382
Suntio 040 5858010

kirkkokuoro to 5.2. klo 
18.30. 
Pyhäkoulu su 8.2. klo 12 kir-
kolla.
Virsilaulutuokio su 8.2. klo 
18 kirkossa.
eläkeliitto ti 10.2. klo 11 
srk-salissa.
Päiväpiiri ke 11.2. klo 13 

Saarenkartanossa.
Saaren Sirkut ke 11.2. klo 15.
kaverikerho to 12.2. klo 10
Saarenkartanon hartaus to 
12.2. klo 14.30.
kirkkokuoro to 12.2. klo 
18.30.
kastetut Sofia Meri Tuulia 
Hanni.

Jatkamme virsikirjan 
laulamista kannesta 
kanteen. Viime vuo-
den aikana lauloim-
me virsikirjan 632 
virrestä vajaan kuu-
denneksen, eli 110 
virttä. Jatkamme 
laulamista sunnuntaina 8.2. klo 18 kirkossa. Laulet-
tavana ovat kynttilänpäivän virret 48–49, talvivirsi 
576, sekä virret osastosta Jumalan sana 183–193. 

Päiväkerhot: Ryhmä 3A 
3-vuotiaille ma klo 10–11.30. 
Ryhmä 3B ti klo 10–11.30. Si-
sarusryhmä A ti klo 12.30–
14.45. Ryhmä 5A ke klo 10–
12. Ryhmä 5B ke klo 12.45–
14.45. Sisarusryhmä B to klo 
10–11.45. 4-vuotiaiden kerho 
pe klo 10–12.
Rukousilta su 8.2. klo 18.30 
srk-talolla.
Perhekerho to 5.2. klo 10–
11.30 srk-talolla.
lumilyhdyn hartaus keski-
viikkoisin klo 14.
kirkkokuoro Keskiviikoisin  
klo 18.30 srk-talolla.
kirkkoneuvoston kokous ke 
11.2. klo 18 kirkkoherranvi-
rastossa.
kokkikerho torstaisin kerho-

huoneella klo 14–16.
Raamattupiiri: Ti 10.2. klo 
18 seurakuntatalolla. Vetäji-
nä  Liisa ja Ben Kingma. Ter-
vetuloa myös uudet jäsenet.
Diakonia: Tule käymään tai 
soita p. 045 638 1973.
Ystävänpäivän lounas yh-
teisvastuun hyväksi pe 13.2. 
klo 11–14. Tarjolla palapais-
ti, perunat, salaatit, leivät, 
juoma, jälkiruoaksi kahvit ja 
ystävänpäivän leivos. Myy-
tävänä laskiaispullia, kuiva-
kakkuja, yv-tuotteita ym. 
Arvontaa.
Partio: Partiopoikien koko-
ukset joka ke Naskun laavul-
la klo 18. Partionohjaajana 
toimii Hannu Luukinen. Pe 
13.2. Ruoktun ilmoittautu-
minen päättyy. Kaikki Ruok-
tulle lähtijät huolehtikaa ilm.
lomakkeet täytettynä kolol-
le tai partiotoimistoon Li-
minkaan. Ruoktu-leirikirjeet 
ja ilm.lomakkeet jaossa ko-
kouksissa johtajilta. 

leiri 3.–6.-luokkalaisille 
21.–22.2. Merijärven Pahka-
salon kylässä. Hinta 10 eu-
roa. Ilm. 17.2. mennessä si-
nikka.harkonen@lumijoki.fi, 
p. 044 503 7080.
Rauhanyhdistys: Pe 6.2. klo 
19 raamattuluokka Hannu 
Vanhalalla. Su 8.2. klo 12 seu-
rat ja perheruokailu ry:llä Kari 
Hirvasniemi. Päiväkerho ry:llä 
ti 10.2. ja to 12.2. klo 17.30–19 
ja ke 11.2. klo 17–18.30.

kirkkoherranvirasto 
p. (08) 387 172
Vs. kirkkoherra Timo Rii-
himäki varmimmin tavat-
tavissa ke klo 9–12.

talkoopäivä  
Partiokämpällä

La 14.2. klo 10–16. Erityi-
sesti partiolaisten van-
hemmat tervetulleita. 
Ohjelmassa mm. halonte-
koa. Ota mukaan työka-
luja ja eväät. Talo tarjoaa 
kahvit ja mehut. Tiedus-
telut hannu.luukinen@
pohjanmaa.partio.fi tai p. 
044 2128 722.Virsikirjan 

läpilaulaminen jatkuu

Riitta-Liisa Luukkonen toivoo, että iltatilaisuuksissa viriää runsaasti keskustelua.
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haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alaakkonäämua.fi

kempele www.evl.fi/srk/kempele

kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

eläkeläisten musiikkipiiri 
to 5.2. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa.
Raamattu tutuksi -ilta to 
5.2. klo 18 lähetystoimiston 
vieraskamarissa, 1. Kor. (To 
12.2., 2. Kor.)
kotiseurat su 8.2. klo 16 Ai-
no Haatajalla, Revontie 10 
A14. Mukana mm. Juhani 
Seppänen SRO:sta.
lähetyspiiri ti 10.2. klo 18 

lähetystoimiston vieraska-
marissa.
nuorten avoimet ovet ke 
11.2. klo 17.30-19.30 Vakku-
rilassa
Ystävänpäivän juhla to 12.2. 
klo 11 srk-keskuksessa. Ruo-
kailu, kahvit ja mukavaa oh-
jelmaa. Ruokailun hinta 5 €. 
Mikäli tarvitset kuljetuksen, 
soita diakoniatoimistoon p. 
5471 636 pe klo 9–11.

omaishoitajien vertaistuki-
ryhmä ei kokoonnu to 12.2. 
Revontalojen ryhmätyöti-
lassa vaan osallistumme ys-
tävänpäivän juhlaan klo 11–
13.30 seurakuntakeskukses-
sa. Ruokailu ja kahvi 5 €.
Yhteisvastuu-laskiaista-
pahtuma la 14.2. klo 11–
13 Martinniemen srk-kodil-
la. Ohjelmassa mäenlaskua, 
poniratsastusta (pakkasra-
ja -15 astetta), tutustumista 
varten paikalla traktorikai-
vuri, Singstar, onnenpyörä, 
kasvomaalausta, diasatuja 
ja yllätysvieras lapsille. Myy-
tävänä hernekeittoa 4 € / ltr, 
laskiaispullia 50 senttiä / pul-
la sekä makkaraa, arpoja ja 
yhteisvastuutuotteita. Her-
nekeitto- ja pullavaraukset 
6.2. mennessä diakoniatoi-
mistoon pe klo 9–11 p. 5472 
636 tai Laila Rantakokolle p. 
040 8668 319, omat astiat 
hernekeitolle.
toivon torstai– kansainväli-

sen diakonian koulutuspäi-
vä to 26.2. Oulaisissa. Ilm. pe 
13.2. mennessä diakoniatoi-
mistoon pe klo 9–11 p. 5472 
636 tai Helena Seppäselle p. 
040 5819 316. Koulutuspäivä 
on ilmainen. Kuljetus järjes-
tetään.
Avoinna kesäkanttorin 
paikka, ks. lisätietoja www.
haukiputaanseurakunta.fi. 

Rauhanyhdistys: haukipu-
das: raamattuluokka pe 6.2. 
klo 18.30 ry:llä, pyhäkoulut 
su 8.2. klo 12 Similällä, Vörk-
kelipiha, Räihällä, Sauvon-
suontie 4, Lohella, Kauppi-
lantie 5 ja Hannukselalla, 
Martinniementie 99, seurat 
su 8.2. klo 17 ry:llä, laulu-
seurat ke 11.2. klo 18.30 Sa-
rajärvellä, Kuntotie 3, sisa-

YhteISVAStuukeRäYSteMPAuS

Yhteisvastuukeräyksen teemana on Työ ja 
osallisuus. Kotimaassa tuemme maahan-
muuttajien työllistymistä ja ulkomailla 
bangladeshiläisten työllistymistä ja toimeentuloa. 
 Lauantaina 7.2. tempaisemme Yhteisvastuukeräyk-
sen merkeissä järjestämällä lipaskeräyksen kirkonky-
län kauppojen edessä klo 10–16. 
 Jos olet kiinnostunut toimimaan lipaskerääjänä, ota 
yhteyttä Helena Seppäseen puh. 040 581 9316. Myös 
uusia listakerääjiä tarvitaan. Keräyslippaiden ja -listo-
jen jako ja infoa keräyksestä Wirkkulassa klo 9 alkaen.

rilta to 12.2. klo 18.30 Krop-
sulla, aiheena vuorovaiku-
tus. kello: ompeluseurat pe 
6.2. klo 18.30 ry:llä, seurat su 
8.2. klo 17 ry:llä, päiväkerho 
ma 9.2. klo 17.30 ry:llä. Joki-
kylä: päiväkerho to 5.2., ke 
11.2. ja to 12.2. klo 17.30–
19 ry:llä, raamattuluokka 
pe 6.2. klo 17.30 ry:llä, myy-
jäisompeluseurat pe 6.2. klo 
18.30 ry:llä, seurakuntapäi-
vä su 8.2. klo 14 ry:llä, alus-
tus Aarno Sassi, “Uskomi-
sen ilo”, sisarpiiri to 12.2. klo 
18.30 ry:llä.
kastettu: Sisu Aukusti Les-
kinen, Unna Unelma Huttu-
nen, Amalia Iida Maria Rehu, 
Julia Aleksandra Tyykiluoto, 
Enni Vivien Pisilä.
Avioliittoon kuulutettu: 
Joni Petteri Suomela ja Sari 
Kristiina Henttunen.
kuolleet: Anni Elina Kaup-
pila, 92; Aili Emilia Kuusik-
ko, 87 ja Maria-Riitta Jun-
tikka, 47.

Miesten piiri to 5.2. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
että jaksaisin -ilta su 8.2. 
klo 18 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Pyhäkoulu lap-
sille.
Perhekerhot: ke klo 9.30–11 
Kirkonkylän srk-kodissa ja 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. Ti, ke ja pe klo 9.30–
11 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. Ke ja to klo 9.30–
11 Vanhassa pappilassa. 

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. Huom. aika!
kuorot: Varhaisnuorten 
kuoro to klo 16.15 Kirkonky-
län srk-kodissa ja pe klo 15 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Mukulakuoro to klo 
17.30–18.15. 
kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 
10–13.
eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ke 11.2. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Seura-
kuntapiiri to 12.2. klo 12 Kir-
konkylän srk-kodissa. Aihee-
na maakuntalaulut.
kirkkokuoro ke 11.2. klo 18 
kirkossa (huom. paikka!) Ke-
vätkokous 18.2. harjoituksen 
yhteydessä. 
Varttuneet to 12.2. klo 14.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
naisten piiri to 12.2. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-ko-
dissa. 
hartaus to 12.2. klo 13 ter-
veyskeskuksen vuodeosas-

tolla.
Veikon valinta – Päihdeon-
gelmaisten ja yksinäisten 
päivätoiminta ke klo 9–14 
Nordea-talon alakerrassa.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joilla 
on päivisin aikaa ma klo 10–
12 Kirkonkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kerhot: 
kokkokankaan srk-kes-
kus: Monitoimikerho ma 
klo 17.30–18.30, taideker-
ho ti klo 17–18, kokkikerho 
ke klo 16.30–18, puuhaker-
ho to klo 17–18. keskustan 
seurakuntatalo: Monitoi-
mikerho to klo 16.30–17.30. 
Vanha pappila: Toimintaker-
ho ke klo 17.30–19, draama-
kerho to klo 16.30–18. nuo-
risoseura: Poikien pelikerho 
ti klo 16–17.30, liikuntakerho 
ke klo 16.30–17.30.
nuoret: Peli-ilta ke klo 
16.30–18 Kempelehallilla. 
Zeppelinin päivystys pe klo 
16–19. 

Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän koululla.
kempeleen ry: Kotiseurat 
itäpuoli to 5.2. klo 19 Mar-
ja-Liisa ja Jouko Haapalahti, 
Köykkyrintie 28. Päiväkerho 
la 7.2. klo 12–14 Sarkkiran-
nan monttu. Raamattuluo-
kat pe 6.2. klo 18 Pienemmät 
Silver, Tanttutie 3. Isommat 
Väyrynen, Minkkitie 6. Py-
häkoulut su 8.2. klo 10 Kirk-
kopyhä, Pyhän Kolminaisuu-
den kirkko. Seurat su 8.2. klo 
16 ry:llä.
Murron ry: Lauluseurat pe 
6.2. klo 19, Peuransarvi 4. 
Seurat su 8.2. klo 16 ry:llä.
kastetut: Maija Melida Jyl-
hä, Veera Valpuri Perälä, Ii-
da Vilhelmiina Metsäranta, 
Emma Alisa Kokkonen, Silja 
Leanna Pulkkinen, Veeti San-
teri Iisakki Nevanperä, Ilona 
Anneli Komulainen.
kuollut: Paavo Arvid Kouk-
kula, 84; Juha Tapani Korka-
la, 42.

Pyhäkoulu su 8.2 klo 12 Kirk-
kopirtillä.
Diakoniapiiri ma 9.2 klo 
12.30 Jäälin seurakuntakun-
takodissa.
kuntouttava naisten päih-
deryhmä joka to klo 14–
15.30 Montin-salissa. Ohjaa-
jina diakonissa Jaana Kontio 
ja kunnan perhetyöntekijä 
Sirpa Säilävaara.
Juttunurkka ma 9.2 klo 10–
13 Jäälin seurakuntakodissa. 
Kaikenikäisille avoin ajan-
viettopaikka. Tule tutustu-
maan ja ideoimaan toimin-
taa. Lisätietoja 040 579 3248.
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäynti-
pyynnöt: Erja Haho p. 0400 
775 164 (Kk) tai Jaana Kontio 
(Jääli) p. 040 579 3248.
Perheretki ouluun Tietomaa-
han ja Eedeniin uimaan hiih-
tolomalla ma 2.3. Hinta 15 € 
aikuisilta, 7–12-vuotiailta, lap-
silta ja eläkeläisiltä 10 € sekä 
alle 7-vuotiailta 5 €. Hinta si-

sältää matkat, ruuan, liput ja 
vakuutuksen. Alle 8-vuotiaat 
tarvitsevat mukaan aikuisen, 
isompia valvovat isoset. Il-
moittautumiset ti 17.2. klo 
17–19 numeroon 040 5609 
678 (ei tekstiviestiä).
Parisuhdejuhlaa kaikille pa-
reille to 12.2. klo 18 Virtaa 
välillämme -messu kirkos-
sa, jonka jälkeen seurakun-
takeskuksessa kevyttä ilta-
palaa ja esiintymässä Örkit 
Oulun kaupunginteatteris-
ta. Tervetuloa nauttimaan. 
Lastenhoito kirkkopirtillä, 
ilm. viim. ke 4.2. perhetyön-
tekijä Riina Moilanen p. 040 
5609 678.
Perhekerhot: torstaisin klo 
9.30–11.30 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodissa.
Perhekahvila perjantaisin 
klo 9.30–11 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodissa.
lasten parkki torstaisin klo 
13–15 Jäälin seurakuntako-
dissa.

Rauhanyhdistys:  Seurat su 
8.2. klo 17 ry:llä. Lauluseurat 
pe 6.2. klo 19 kyläpiireittäin. 
Raamattuluokka pe 6.2. klo 
18 ry:llä. Pyhäkoulu: Alaky-
lä 1 L. Moilanen, Alakylä 2 I. 
Haho, Huttukylä S. Heikkilä,  
Jääli P. Korkala,  Kirkonkylä 
1 J. Ohtamaa kirkkopirtillä, 
Kirkonkylä 2 M. Moilanen, 
Tirinkylä E. Sieppi. 
kiimingin Rauhan Sana seu-
rat ja vuosikokous su 8.2. klo 
15, Vesa Pöyhtäri. 
esikoislestadiolaisten seu-
rat pe 13.2. klo 18.30 Jäälin 
seurakuntakodissa.
kastetut: Oskar Onni Alek-
si Koivunen, Aada Eveliina 
Närhi, Miska Johannes Saa-
punki, Eemi  Christian Ter-
vo, Minja Elisa Lilleberg, El-
ma Sylvia Perälä, Niilo Hen-
rik Ilari Kontio.

Jumalanpalvelussuunnitte-
luhetki ke 11.2. klo 17 Mon-
tin-salissa. Tervetuloa suun-
nittelemaan messua. 
Viikkomessu ke 4.2. klo 14 
Jaarankartanossa. Toimittaa 
Saija Kronqvist.
hartaus ti 10.2. klo 13 Koivu-
lehdossa.
kristittyjen yhteinen ru-
kousilta su 8.2. klo 17 Mon-
tin-salissa.
Alfa-kurssi to 5.2. klo 18.30 
Jäälin seurakuntakodilla. 
Tiedustelut 040 5793245.
eläkeläisten seurakunta-
kerho ti 10.2. klo 13 Montin-
salissa, kuljetuspyynnöt vi-
rasto p. 040 584 4406.
eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 10.2. klo 13 Alakylän 
nuorisoseuralla, kuljetuspyyn-
nöt Erjalle p. 0400 775 164.

kirkkoherranviraston 
puhelinnumero on 
muuttunut. Uusi nume-
ro: 040 584 4406.

kirkkoneuvoston päätöksiä

Diakonian virkaan valittiin Jaana Kontio, varalle Seija 
Lomma. Kirjapitäjän hoitajan tehtävään valittiin Juha 
Seppänen, varalle Pekka Vähänen. Kirkkoneuvosto valit-
see diakoni Erja Hahon vastaavaksi diakonian viranhalti-
jaksi 1.2. alkaen siihen asti kunnes diakonian virat on täy-
tetty. Kirkkoneuvosto esittää tuomiokapitulille seurakun-
tapastori Raimo Salosen nimeämistä hoitamaan diakonia-
työstä vastaavan papin tehtävää 1.2. alkaen kunnes vaki-
tuinen viranhaltija ottaa viran vastaan. 
 Uusi nimikkolähetyssopimus solmitaan Suomen Lähe-
tysseuran kautta Botswanassa sijaitsevan Francistownin 
lukutaitoluokan kanssa. 
 Kirkkoneuvosto nimesi edustajat vuosikokouksiin vuo-
sille 2009–2010 (yhdistysten nimet suluissa): Leena Mik-
konen (Kiimingin vanhustentaloyhdistys r.y.) Eeva Honka-
nen (Jäälin Vanhusten ja Vammaisten Tuki r.y. Kotirinne) 
Pauli Niemelä (Kiiminki Seura r.y.), Seppo Meriläinen (Kii-
mingin partiotuki r.y.), Ari Kauppila, Pekka Laukkanen ja 
Kati Yrttiaho (Rauhan Tervehdys ry.) ja Pekka Laukkanen 
(OJ-säätiö).
 Seurakunnan yhteistyöryhmään 2009–2010 nimettiin 
Marja-Terttu Mertaniemi, Pekka Laukkanen, Pauli Nieme-
lä ja Kati Yrttiaho. Vanhusneuvostoon seurakunnan edus-
tajaksi nimettiin Seppo Matilainen ja varaedustajaksi Er-
ja Haho; vammaisneuvostoon Eeva Martin ja varaedusta-
jaksi Juhani Runtti.
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liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 5.–12.2.2009

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

oulunsalo www.evl.fi/srk/oulunsalo

kirkkoherranvirasto 

Kirkkoherranviraston 
osoite on Vattukuja 2

Avoinna
maanantaista torstaihin 

kello 9–13 
keskiviikkona 
kello 14–17 ja 

perjantaina kello 10–13

Puhelin (08) 5142 700
faksi 08 5212 117

hartaus to 5.2. klo 13.15 
vuodeosastolla.
kuorot: Tähdet to 5.2. klo 
16–17 Linnukan koululla 
luokka 116. Kirkkolaulajat 
ke 11.2. klo 18 Rantakylän 
kappelilla.
Ystävärengas ti 10.2. klo 12 
Kotikololla. Oletko kiinnos-
tunut lauluvierailuista lai-
toksiin tai ystäväpalvelutyös-
tä? Tiedustelut Hilja Niemi 
tai Maisa Hautamäki p. 044 
7521 227.
Seurakuntakerho ke 11.2. 
klo 12 Kotikololla. Vetäjänä 
Leena Leppäluoto.
Rippikoulut: Talviryhmien 
yhteinen vanhempainilta ke 
11.2. klo 19 Vanamon ylä-
kerrassa. Rippikouluralli  to 
12.2. kaikille kesän rippikou-
lulaisille sekä muualla käyvil-
le sukunimen mukaan O-Ö 
tai jos et ole vielä käynyt.
nuoret: Nuortenilta to 5.2. 
klo 18–20 Kotikolon yläker-
rassa. Erityisesti mukaan kut-

sutaan talvi 1 -riparilaisia. 
nuorten palveluryhmä vie-
railee to 12.2. Alatemmek-
sen vanhainkodilla. Kokoon-
tuminen diakoniatoimistolle 
klo 15.15.
lähetystyö: Vintti auki maa-
nantaisin klo 12–14. Tervetu-
loa mukaan!
Perhekerhot: ti 10.2. klo 
9.30–11 Kotikololla. Lapsi-
työn vs. teologi Anna-Maari 
Ruotanen vierailee. Ke 11.2. 
klo 9.30–11 Vanamossa. 
Päiväkerhot: Tupoksen van-
hempainilta ke 11.2. klo 18  

Vanamossa.
Partio: Pannarikestit vael-
tajille to 5.2. klo 18 Riikalla 
ja Heikillä. Pe 6.2. päivystys 
partiotoimistossa klo 15–17. 
Ruoktujohtajien kokous klo
16.30–18. Hallitus partiotoi-
mistossa klo 18–20. Su 8.2. 
Kirkkopalvelussa Karhut. Ti 
10.2. Ilveksen Jotos -maas-
toharjoitus Rantakylän ja 
Värminkosken maastossa 
seikkailijoille, tarpojille, sa-
moajille ja vaeltajille. Kirjei-
tä Kotikololla ja netissä. Ke 
11.2. Mafeking Limingan pa-
loasemalla klo 18–20.30. Ai-
heena sammutuskoulus. Pe 
13.2. Ruoktun ilmoittautu-
minen päättyy. Kaikki Ruok-
tulle lähtijät huolehtikaa il-
moittautumislomakkeet täy-
tettynä partiotoimistoon. 
Päivystys Partiotoimistos-
sa klo 15–17. Ruoktujohta-
jien kokous Kotikololla klo 
16.30–18. La 14.2. Talkoo-
päivä Partiokämpällä klo 10–

16. Voi olla myös vain osan 
päivää. Erityisesti partiolais-
ten vanhemmat tervetullei-
ta. Ohjelmassa mm. halon-
tekoa. Työkaluja kannattaa 
ottaa mukaan. Omat eväät.
Talo tarjoaa kahvit ja mehut. 
Tiedustelut ja ilmoittautumi-
set Hannulle. Su 15.2. Kirk-
kopalvelussa Ruusunmarjat. 
Ruoktu-leirikirjeet ja
ilm.lomakkeet jaossa Kotiko-
lolla ja johtajilta.
Rauhanyhdistys: Pe 6.2 klo 
18.30 kaikille yhteinen raa-
mattuluokka ja pizzailta 
ry:llä. Su 8.2 klo 11.30 pyhä-
koulut ja klo 14 seurat Ala-
temmeksen vanhainkodilla 
ja ry:llä sekä klo 18.30 seu-
rat ry:llä. Ti 10.2. varttunei-
den kerho.
kastettu: Joose Perttu Saka-
ri Jutila, Daniel Olavi Kinnu-
nen, Iiris Amalia Kinnunen, 
Peetu-Iivari Lampela, Oska-
ri Johannes Sipola, Erin Rai-
ja Helena Vähäpesola.

kynttilänpäivän  
perhemessu 

Sunnuntaina 8.2. klo 12 
kirkossa. Toimittaa Anna-
Maari Ruotanen ja Ilkka 
Tornberg. Lastenohjaajat 
avustavat saarnassa. Päi-
vä- ja perhekerholaiset 
laulavat.

kylmälänkylän seurakun-
tapiiri pe 6.2. klo 10.15 kap-
pelissa, Leena Leskelä ker-

too Yhteisvastuukeräykses-
tä. Kyyti lähtee srk-talolta 
klo 9.30. 

Miesten piiri pe 6.2. klo 18 
Koortilassa.
hartaus ti 10.2. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Pek-
ka Kyllönen.
keskipäivänkerho ke 11.2. 
klo 11.30 seurakuntatalos-
sa. Syömme yhteisvastuu-
lounaan, hinta 10 euroa, ja 
Leena Leskelä kertoo tämän 
vuoden keräyksestä. Arvon-
ta, tuotto yv:lle.  
hartaus ke 11.2. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Simo Pekka 
Pekkala.
hartaus ja ehtoollinen ke 
11.2. klo 14 Vire kodissa, Jou-
ni Heikkinen.
Rukouspiiri ke 11.2. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Syntymäpäiväjuhlat to 
12.2. klo 13 seurakuntata-
lossa tammi-maaliskuun ai-
kana pyöreitä vuosia täyttä-
ville. Kutsun saaneet, terve-
tuloa yksin tai omaisen/ystä-
vän kanssa. 

hartaushetket to 12.2. klo 
13 alkaen Jokirinteen palve-
lukodeissa, Pekka Kyllönen.
lähetysilta to 12.2. klo 19 
Aira Haakanalla, Kirkkotie 
19–21 A 5, Jouni Heikkinen.
Lähetystyö ottaa vastaan 
käytettyjä postimerkkejä. 
Lähetysseura järjestää kaksi 
kertaa vuodessa postimerk-
kihuutokaupan. Keräämäl-
lä vanhat merkit talteen ja 
toimittamalla ne seurakun-
taan,.olet tukemassa arvok-
kaalla tavalla lähetystyötä. 
Jätä merkin ympärille 1 cm 
kirjekuorta / korttia. Tied. lä-
hetyssihteeri Anja Hämäläi-
nen p. 040 5629 131.
kuorot: lapsikuoro ke 11.2. 
klo 17 srk-talossa, kirkkokuo-
ro ke 11.2. klo 18.30 srk-ta-
lossa. To 12.2. klo 18.30 ka-
marikuoro srk-talossa. 
Perhekerhot: tiistaisin klo 
9.30–11.30 seurakuntatalos-
sa ja Päivärinteen seurakun-
tasalissa sekä torstaisin klo 

10–12 Laitasaaren rukous-
huoneella. 
kynttilänpäivän perhemes-
su su 8.2. klo 12 kirkossa. 
Perheviikko 14.–22.2., tar-
kempi ohjelma seuraavassa 
lehdessä.
nuoret: Päivystys nuoriso-
toimistolla pe 6.2. klo 15–
17, Rainer Väänänen p. 040 
5851057. Yökahvila Valopi-
likku la 7.2. klo 19.30–23.30 
Nuokkarilla. Hermes-ryhmän 
kokoontuminen su 8.2. klo 
14–16 srk-talon alakerrassa. 
Koulupastoripäivystys yläas-
teella ja lukiolla to 12.2. klo 
10.40–12.15. Oulujoki tulvii - 
gospeltapahtuma la 14.2. 
Rippikoulut: talvirippikou-
lun teemallinen nuortenilta 
pe 6.2. klo 18–19.30 srk-ta-
lon alakerrassa, oppitunnit 
la 7.2. klo 10–14 Koortilassa 
ja ryhmäkohtainen iltakirk-
ko sekä vanhempainilta su 
8.2. klo 18 srk-talossa.
Partio: Seurapeliyö vartioi-

käisille 27.–28.2. Ranta-Ke-
milässä Utajärvellä, yhdes-
sä Utajärven ja Tyrnävän 
partiolaisten kanssa. Ilmoit-
tautumislaput jaossa varti-
oilloissa, palautus to 12.2. 
mennessä. Osallistumismak-
su 5 euroa.
laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
pe 6.2. klo 19 raamattuluok-
ka 4.–6.-lk ja ompeluseurat 
ry:llä. Su 8.2. klo 13 ja klo 18 
seurat ry:llä. Ma 9.2. klo 18 
päiväkerhot ry:llä. To 12.2. 
klo 19 veljesilta ry:llä. www.
muhoksenrauhanyhdistys.fi.
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: pe 6.2. klo 18.30 raa-
mattuluokka ja klo 19 om-
peluseurat ry:llä. La 7.2. klo 
11 päiväkerho ry:llä. Su 8.2. 
klo 12 perhekirkko. 
kastettu: Seela Auroora 
Hanhisuanto. 

Yhteisvastuukerääjät kier-
tävät kodeissa parhaillaan
kyläkamari avoinna ma-ke 
klo 11–14. Pappilantie 28. 
Ma 9.2. lättypäivä, ti 10.2. 
terveyspointti, ke 11.2 käsi-
työkökkä. Onko sinulla jää-
nyt ylimääräisiä lankoja? Nyt 
voit lahjoittaa ne KyläKama-
rille. Voit tuoda lankasi suo-
raan kamarille tai diakonia-
toimistoon (Vattukuja 2).
hartaustilaisuus ma 9.2. 
(Huom. päivä) klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Taru Pisto ja 
kirkonkylän koulun ip-ker-
holaiset.
Vapaaehtoistoimijoiden il-
ta ti 10.2 Pappilassa klo 18. 
Ilmoittautumiset 5.2. men-
nessä, Sanna Karppinen p. 
044 745 3848 tai Maija Sivu-
la p. 044 745 3853.
Seurakuntakerho to 12.2. 
klo 11 srk-talolla, Sanna 
Karppinen, Maija Sivula.
hartaustilaisuus to 12.2. 
klo 11.30 Teppolassa, Min-

na Salmi.
nuortenilta yli 14-vuotiaille 
joka torstai klo 18–20 seura-
kuntatalolla (ei 19.2.).
Rakastakko nää mua -pari-
suhdeilta su 15.2. klo 16–19. 
Lastenhoitoa tarvitsevat, soit-
takaa 12.2. mennessä p. 044 
7521226. Lisätietoa p. 044 745 
3853 ja 044 745 3848.
Messu su 15.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Minna Salmi, 
kanttori Tuomo Kangas.
lähetysilta ke 18.2. klo 18 
toimitalolla.
Perhekerho ti 10.2. klo 
12.30–14 srk-talolla
Perhekerho ke 11.2. klo 
9.30–11 Minttukujalla
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ke 11.2. klo 9–10.30 
srk-talolla.
Rytmiä ja riimiä vauvalle 
ja vanhemmalle ke 11.2. klo 
13–14.30 srk-talolla.
nuorten kerhoissa on tilaa! 
Pitkäkankaan koulu: Liikun-
takerho pojat 10–13-v. ke klo 

17. Liikuntakerho tytöt 10–
13-v. to klo 17. 
Salonpään koulu: Liikunta-
kerho pojat 7–10-v. ti klo 16. 
Liikuntakerho pojat 10–14-v. 
ti klo 17.  Liikuntakerho tytöt 
6–10-v. ke klo 16.30. Liikun-
takerho tytöt 10–14-v.  ke 
klo 17.15. Liikuntakerho po-
jat yli 14-v pe klo 16.30. 
nauskan tila (Salonpää): 
Puuhakerho 6–8-v. ma klo 
17. Puuhakerho 9–10-v. ma 
klo 18.
Palloiluhalli: Liikuntakerho 
pojat yli 14-v. ti klo 16.
Seurakuntatalo: Puuhaker-
ho 7–10-v. ti klo 17. Nuorte-
nilta yli 14-v. to klo 17.
Reppu: Varkkari avoimet 
7–13-v. ma klo 14–17. Raamis 
yli 14-v. ma klo 18. Kitarapii-
rit (Sähkökitara, alkeisryh-
mä, jatkoryhmä) to klo 15–
18. Reppuilta yli 12-vuotiaat 
pe klo 18–24. Lisätietoja El-
li Hiltunen p. 040 772 0375, 
Kirsi Järvelin p. 040 7720 373 

ja Sanna Korhonen p. 044 
745 3851. 
katekumenaatti – aikuinen 
usko. Lisät. kappalainen Ve-
sa Äärelä p. 044 7453 858. 
Ks. myös www.evl.fi/kateku-
menaatti.
Salonpään ry: Lauluseurat 
ja myyjäiset to 5.2. klo 18.30 
ry. Seurat ry:llä su 8.2. klo 17, 
Matti Pennanen, Erkki Vähä-
söyrinki. Seurat ry:llä su 15.2. 
klo 14, Pauli Pasanen, Pentti 
Kinnunen. 19.2. vuosikokous 
ry klo 18.30.
oulunsalon kirkonkylän ry: 

Su 1.2. klo 12 raamattuluok-
ka I ry:llä, raamattuluokka 
II, Kylänpuoli ja Keskikylä; 
ry, Karhuoja; Jouko Koske-
lo, klo 16 seurat ry:llä Mark-
ku Seppänen, Toivo Määttä.  
La 14.2. klo 18 ystävänpäivä-
juhla ry:llä. Su 15.2. klo 12 
raamattuluokka I ry:llä, raa-
mattuluokka II, Kylänpuoli 
ja Keskikylä; ry:llä, Karhuo-
ja; Antti Korkiakoski, klo 16 
seurat ry Tuomas Hänninen, 
Mauno Linnanmäki.
kastettu: Niilas Oskari Ka-
mula.

kuutamohiihtotapahtuma la 7.2. klo 18–24
Valaistut ladut. Reittien varrella taukopaikkoja, joissa 
tarjolla juotavaa ja syötävää pientä maksua vastaan.
Seurakunnan ylläpitämä taukopaikka Umpimähkässä, 
jossa myytävänä munkkeja, makkaraa, mehua ja kah-
via. Tuotto yhteisvastuun hyväksi.
Lisätietoja reiteistä, tapahtumista ja mahdollisesta pe-
ruuntumisesta: www.oulunsalo.fi/liikunta/
eeva.tallqvist@oulunsalo.fi ja kaija.tervo@oulunsalo.fi
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Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

kirpputori  ke 11.2. klo 10–
13 talkootuvassa.
Diakoniatyön päivystysajat 
ja ajanvaraus: pe 13.2. klo 
9–11, ma 16.2. klo 9–11, ma 
23.2. klo 9–11. Maaliskuussa 
maanantaisin klo 9–11. Puhe-
limitse 08 8823 142 tai 0400 
866 480 tai sähköpostitse 
henna.savilampi@evl.fi.
Ystävänkammari ti 10.2. klo 
11.30–13.30 seurakuntako-
dissa. Vieraana Pirkko Polvi.
kuulovammaisten kerho 
ke 11.2. klo 11–13 seurakun-
takodissa. Seppo Leppänen 
kertoo tinnityksestä.
kuorot: Nuorisokuoro to 
5.2. klo 16.30, kirkkokuoro 
to 5.2. ja to 12.2. klo 18, lap-
sikuoro to 5.2. ja to 12.2. klo 
17 ja Vox Margarita ke 11.2. 
klo 18, Sarakylän  kuoro to 
12.2. klo 18.45.
nuoret: iltakahvila Rönö pe 
6.2. Juha Tapion konsertti pe 
20.2. klo 19 liikuntahallilla.
Rippikoulut: I-vaiheen isos-
koulutettaville on koulutus-

päivä la 14.2. seurakuntata-
lolla klo 10–16. Lähetetystä 
kirjeestä löytyy tarkemmat 
tiedot.
Pyhäkoulu su 8.2. klo 13 Lak-
karissa.
Perhekerho to 5.2., ma 9.2. 
ja to 12.2. klo 10–13 seura-
kuntakodissa.
lapsiparkki ke 11.2. klo 11–
15 seurakuntakodissa.
Muskari ma 9.2. klo 16.30–
17.15 seurakuntakodissa ja to 
12.2. klo 16–17 Sarakylässä.
Rauhanyhdistykset: Seu-
rat su 8.2. klo 13 Kurenalan 
ry:llä (E. Illikainen, T. Kujala). 
Käsityöilta Sarakylässä Ee-
va Puhakalla pe 6.2. klo 19. 
Seurat Jongulla Raija ja Pek-
ka Jussilalla su 15.2. klo 13.
kastettu: Ilja Hannes Nie-
melä.
Avioliittoon vihitty: Tuo-
mas Jaakko Alvar Nyman ja 
Kirsi Maarit Kerälä.
haudattu: Helli Koivukan-
gas,  95; Martti Nivakoski, 85 
ja Eini Hellevi Lasanen, 66.

Ti 24.2. kello 18 järjestetään seurakun-
tatalolla lastenlaulukatselmus, johon 
kaikilla alakouluikäisillä on mahdolli-
suus ilmoittautua ja osallistua. Kaikil-
le alakouluille on lähetetty tietoa ta-
pahtumasta.
 Lastenlaulukatselmuksessa on kaksi 
sarjaa: 1.–3.-luokkalaiset ja 4.–6.-luok-
kalaiset. Jokainen alakoulu suorittaa 
”esikarsinnan” parhaalla katsomal-
laan tavalla. Molempiin sarjoihin voi 
ilmoittaa kaksi laulajaa / koulu eli yh-
teensä neljä laulajaa / koulu. Lasten-
laulukatselmuksessa ei valita parasta 
laulajaa, vaan kaikki osallistujat saa-
vat yleisen palautteen ja kunniakirjan 
osallistumisestaan.
 Laulaminen tapahtuu yksinlauluna 
ilman mikrofonia flyygelin säestyksel-
lä. Laulaja valitsee yhden laulun etu-
käteen koostetusta listasta. Lista on 
saatavana omalta koululta ja se on 
myös luettavissa seurakunnan netti-
sivulta www.pudasjarvenseurakunta.
fi (ajankohtaista/nuorten kirkolliset). 
 Ilmoittautuminen tapahtuu viimeis-

tään ti 17.2. marko.vayrynen@evl.fi tai 
p. 040 752 4387. Ilmoittautuminen ta-
pahtuu alakoulujen kautta. Ilmoittau-
tumisen yhteydessä tarvitsemme seu-
raavat tiedot: nimi, luokka, koulu, esi-
tettävä laulu.
 Lastenlaulua kuulee ”elävänä” vä-
hän, joten rohkeasti mukaan! Teh-
dään tästä tapahtumasta mukava yh-
teinen hetki niin laulajille kuin kuu-
lijoillekin! Lastenlaulukatselmus kuu-
luu Pudasjärvi – 370 vuotta -juhlaoh-
jelmistoon.

Lisätietoja: 
 
laulut/nuotit ja säestys: 
keijo.piirainen@evl.fi, 
040 521 6769
laulut/nuotit: 
aira.siuruainen-kalliola@pudasjarvi.fi, 
040 580 6884
käytännön jutut: 
marko.vayrynen@evl.fi
040 752 4387

AlAkoululAISet lAulAVAt lAStenlAuluJA

omaishoitajien kokoontu-
minen to 5.2. klo 11 Pyhän-
nän srk-talossa. 
Siikalatvan alueen yhteinen 
raamattuluokka pe 6.2. klo 
19 Pyhännän ry:llä. Raamat-
tuluokan jälkeen ohjelmaa.

keStIlä
kestilän diakonissan tehtä-
viä hoitaa Saila Karppinen p. 
0207 109 856. 
Yhteisvastuukeräys ovelta 
ovelle alkaa to 5.2. klo 16. Si-
vukylillä kerääjät voivat olla 
liikkeellä aiemminkin. Kerää-
jille pannu kuumana srk-ko-
dissa urakan jälkeen. 
Seurakuntakerho pe 6.2. klo 
10 kerhokodissa, huomaa 
paikka.
nuortenilta la 7.2. klo 19.30 
ry:llä.
Seurat su 8.2. klo 12 ry:llä, 
Markku Pikkarainen ja Ee-
ro Kaski.
Ystävänkammari ke 11.2. 
klo 10 kerhokodissa.
Järvikylän diakonia- ja lä-

hetyspiiri ke 11.2. klo 11 Ei-
nari ja Rauha Seppäsellä.
Mäläskän diakonia- ja lähe-
tyspiiri to 12.2. klo 12 Erja ja 
Osmo Haatajalla Ranta-Mat-
tilassa.
Raamattuilta nuorille pe 
13.2. klo 18 srk-kodissa.
ompeluseurat pe 13.2. klo 
19 ry:llä.
leiviskänrannan diakonia-
kylätoimikunnan vierailu 
ke 18.2. klo 13 Pihlajistoon 
ja ryhmäkotiin, lahjoituksia 
otetaan vastaan, yhteyshen-
kilö Irja Keränen.
kirkkokuoro ti klo 19 srk-ko-
dissa.
kerhot: päiväkerho ti klo 
12 ja varhaisnuortenkerhot 
to klo 15.30 ja 17.30 kerho-
kodissa.
kuollut: Elma Eliina Piippo s. 
Ryky, 84.

PIIPPolA
Seurat su 8.2. klo 15 srk-ko-
dissa. 
Sotaveteraanien vuosikoko-

us ma 9.2. klo 11 srk-kodissa. 
kehitysvammaisten kerho 
ma 9.2. klo 12.15 Vanamo-
kodissa.
Seurakuntakerho ti 10.2. klo 
12 Väinölässä. 
Siioninvirsiseurat ti 10.2. 
klo 19 Väinölässä. 
Rippikoulua la 14.2. klo 9–14 
srk-kodissa. 
kuorot: Veteraanikuoro ma 
klo 11 ja kirkkokuoro ma klo 
14.30 srk-kodissa.
kerhot: Varhaisnuortenker-
ho to klo 16.30, yhdistetty 
perhe- ja päiväkerho pe klo 
10 srk-kodissa.

PulkkIlA
Seurat la 7.2. klo 19.30, Han-
nu Aitto-oja ja pyhäkoulu su 
8.2. klo 11.30 ry:llä.
SPR:n verenluovutus ma 
9.2. klo 14–18 srk-talossa.  
kotiseurat ti 10.2. klo 18 
Maija-Liisa Yliklaavulla, Kur-
renkuja 1 A 1, Martti Arkkila. 
Seurakuntakerho ke 11.2. 
klo 12 srk-talossa. 
kirkkokuoro ke 11.2. klo 
13.30 srk-talossa.  
kerhot: Perhekerho ma klo 
10, varhaisnuortenkerho ke 
klo 16 ja päiväkerho to klo 
10 srk-talossa. 
kastettu: Perttu Henrik Os-
kari Piippo.
kuollut: Tenho Antti Jun-
no, 90.

PYhäntä
Arkipyhäkoulu to 5.2. klo 
9.15 päiväkodissa.  
Virsilaulutilaisuus to 5.2. 
klo 10 Nestorissa. 
Seurat su 8.2. klo 17 kirkossa. 
lukupiirit ma 9.2. klo 9 srk-

talossa ja klo 11 Ukonojan 
kerhohuoneessa. 
Mll:n perhekerho ti 10.2. 
klo 11 kerhohuoneessa. 
Diakoniapiiri ke 11.2. klo 11 
Aimo ja Manta Turusella. 
lauluseurat ke 11.2. klo 
18.30 ry:llä. 
kuorot: Veteraanikuoro 
to klo 12, lapsikuoro to klo 
16.30, kirkkokuoro to klo 18 
ja nuorisokuoro pe klo 17.30 
srk-talossa.
kerhot: Päiväkerho ma klo 
12 ja varhaisnuortenkerho 
ma klo 15 k-huoneessa. Per-
hekerhoa ei ole to 5.2. 

RAntSIlA
Seurakuntakerho to 5.2. 
klo 13 Rauhalan kerhohuo-
neessa. 
SPR:n verenluovutus to 5.2. 
klo 14–18 srk-talossa. 
Virsilauluilta to 5.2. klo 19 
kirkon lehterillä. Lauletaan 
lisävirsiä. 
Rippikoulua la 7.2. klo 10–14 
Nuppulassa.

Seurat la 7.2. klo 19 ry:llä. 
Sotaveteraanien vuosikokous 
ti 10.2. klo 11 srk-talossa.
Varttuneidenkerho ke 11.2. 
klo 13 ry:llä. 
eläkeliitto to 12.2. klo 11 
srk-talossa. 
Sotainvalidien vuosikokous 
pe 13.2. klo 11 srk-talossa. 
Siikatörmän myyjäiset pe 
13.2. klo 19 ry:llä. 
kuorot: Veteraanikuoro ke 
klo 11 srk-talossa. Lapsikuoro 
ke klo 15 srk-talossa, to klo 
13.30 Mankilan koululla ja 
pe 6.2. klo 13 Hovin koululla. 
kerhot: Perhekerho ma klo 
10. Tyttökerho ma klo 15.30. 
Mankilan varhaisnuoret ti 
klo 14.30. Hovin nuput ke 
klo 10. Hovin varhaisnuoret 
ke ryhmä I klo 12.30 ja ryh-
mä II klo 14.30. To Pikku nu-
put klo 10 ja Isot nuput klo 
13. Tyttökerho ma klo 15.30.
kuollut: Viljo Jaakko Pelko-
nen, 83.

omaishoitajien kokoon-
tuminen to 5.2. klo 11 
Pyhännän srk-talossa. 

Markkuu-ängeslevän diako-
niapiiri to 5.2. klo 11.30 Kaari-
na ja Paavo Matinollilla.
hartaus pe 6.2. klo 13.30 Le-
polassa.
Raamattu- ja keskustelupii-
ri su 8.2. klo 16 Tyrnävän srk-
talolla.
Seurakuntakerho ti 10.2. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Murto-ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 12.2. klo 
10.30 Kauttarannassa.
kuorot: Kirkkokuoro ke 11.2. 
klo 18 Tyrnävän srk-talolla ja 
lapsikuoro to 12.2. klo 16 
Temmeksen srk-talolla.
nuoret: Nuortenilta pe 6.2. 

klo 18 Tyrnävän srk-talolla.
Rippikoulu: Ryhmä I, rippi-
koulu la 7.2. klo 9–15 Tyr-
nävän srk-talon kerhohuo-
neessa.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Pe 6.2. klo 19 lauluseurat Ka-
ri Karppisella. Su 8.2. klo 16 
seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe 
6.2. klo 19 lauluseurat, Peu-
ransarvi 4. Su 8.2. klo 16 seu-
rat ry:llä.
kastettu: Maija Matleena 
Lohi.
kuollut: Maire Annikki Uu-
sitalo s. Kuisma, 69; Raimo 
Olavi Anttila, 61.

kirkkoherranvirasto

Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

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

koko perheen talvirieha

Lauantaina 7.2. alkaen klo 12 Suuta-
rinjärvellä.
Hoijakka, moottorikelkkakyyditys-
tä, pulkkamäki, hiihtolatu. Myytävä-
nä makkaraa, mehua, kahvia ja arpoja.
Säävaraus -20 astetta. Tuotto Yhteis-
vastuukeräys, diakoniatyö.
Järjestää Suutarinkylä-Ylipään diako-
niakylätoimikunta.

Suutarinjärvellä 
kuutamopilkit sinkuille

Pilkkikilpailut sinkuille sunnuntaina 8.2. alkaen klo 
17 Suutarinjärven jäällä. 
 Tarkoituksena on yrittää narrata järvestä niin 
monta kalaa kuin mahdollista. 
 Pilkkimisen ohessa on mahdollisuus paistaa mak-
karaa ja juoda nokipannukahvit viereisellä kodalla. 
Ota mukaan kalannarrausvälineet ja noin 2 euron 
palkinto arvontaa varten. 
 Tule viettämään yhteistä pilkki-iltaa Suutarinjär-
velle kalastuksen tai kannustuksen merkeissä.

kynttilänpäivän perhekirkko 

Sunnuntaina 8.2. klo 12 Temmek-
sen srk-talolla, toimittaa Leila Ikonen, 
kanttorina Pentti Korkiakoski. Per-
hekirkkoon kutsutaan erityisesti iso-
vanhempia. Kirkkohetken jälkeen on 
mahdollisuus syödä lounas. Lounaan 
hinta 5 euroa aikuisilta ja 2 euroa lap-
silta, alle 3-vuotiaat ilmaiseksi. Tuotto 
Yhteisvastuukeräykselle.



20    Nro 5      5.2.2009

Papiksi vihittävä antaa seuraavan lupauksen:

Minä N.N. lupaan kaikkitietävän Jumalan edessä, että toimittaessani pappisvir-

kaa, jonka olen valmis ottamaan vastaan, tahdon pysyä Jumalan pyhässä sanassa 

ja siihen perustuvassa evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksessa. En julkisesti 

julista tai levitä enkä salaisesti edistä tai suosi sitä vastaan sotivia oppeja. Tahdon 

myös oikein julistaa Jumalan sanaa ja jakaa pyhiä sakramentteja Kristuksen ase-

tuksen mukaan. Tahdon noudattaa kirkon lakia ja järjestystä sekä palvella alt-

tiisti seurakuntaa ja sanankuulijoita. Kaikkea tätä tahdon noudattaa niin, että 

voin vastata siitä Jumalan ja ihmisten edessä. Tähän Jumala minua auttakoon.

V   alma Kiuttu on asunut 
Pateniemen kirkolla 37 
vuotta. Kiuttu muut-
ti kirkolle vuonna 1971 

vain 27-vuotiaana. Tänä vuon-
na Kiuttu jättää kirkon, jossa 
hän on asunut liki neljä vuosi-
kymmentä.

Valma Kiuttu on Pateniemen 
kirkon seurakuntamestari eli 
suntio. Aluksi hän työskenteli 
kirkossa siivoojaemäntänä, mut-
ta pääsi tuurausten kautta seu-
rakuntamestariksi 1980-luvun 
alussa.  

– Ne katsoivat ensin vuoden 
miten nainen pärjää ja sitten vir-
ka pantiin hakuun, Kiuttu nauraa. 
Hän oli tuolloin 36-vuotias.

Kiuttu sai viran. Suntiot oli-
vat siihen aikaan synkeän juhla-
vaa väkeä. Ensimmäisillä kirkon-
palvelijanpäivillään 1980 Kiuttu 
teki havainnon. 

– Minusta tuntui, että kaikki 
olivat iäkkäämpiä herrasmiehiä, 
joilla oli musta puku päällä kesä-
kuumalla. Oli juhannuksen jäl-
keinen viikko, Kiuttu kertoo.

Suntiot eivät Oulussa tytötel-
leet ja vähätelleet Kiuttua. 

– Minä olin täällä vähän syr-
jässä, Kiuttu kuittaa.

Ensin Kiuttu asui kirkolla 
vanhan maalaistalon pääraken-
nuksessa, joka myöhemmin pu-
rettiin. Sitten hän muutti pihan 
toiselle puolelle rivitaloon. 

– Poikani ei ollut vielä kolmea 
vuottakaan, kun aloitin täällä. 
Häntä ei tarvinnut viedä hoitoon. 
Tiesin, että hän oli jossakin täällä 
rakennuksessa, Kiuttu muistelee.

Kiutun poika täyttää joulu-
kuussa 40 vuotta.

kirkkoherrat 
tulevat ja menevät
Valma Kiuttu on kerännyt koleh-
tia, huolehtinut talonmiehen teh-
tävistä, tilannut lämmitysöljyä, 
hankkinut ehtoollisviiniä, avan-
nut ovia ja tehnyt suntion töitä 
muissakin Tuiran seurakunnan 
kirkoissa. Hän on monen seura-
kuntalaisen tuttu, jota tavataan 
tervehtiä Pateniemessä. 

– Monesti minua tervehditään 
enkä millään muista, kuka ter-
vehtijä on, Kiuttu hymyilee. 

– Eräs ihmetteli, vieläkö mi-
nä olen suntiona kirkolla, Kiuttu 
naurahtaa.

Kiuttu on nähnyt kirkkoher-
rojen tulevan ja menevän, nyt on 
menossa kolmas ja viimeinen. 
Kappalaisia on ollut niin monta, 
että heitä on vaikea laskea. Aikoi-
naan kappalaiset asuivat kirkolla.

Kiuttu tuntee kirkkonsa niin 
hyvin, että hänellä oli tapana il-
lan tultua käydä tarkastamas-
sa paikkoja sytyttämättä valo-
ja. Pieneen kirkkosaliin mahtuu 
200 vierasta. Salia on uudistet-
tu monta kertaa. Alttarin paik-
kaa on vaihdettu, samoin urku-
jen, Kiuttu selostaa.

Kirkkosalin eteisestä laskeudu-
taan portaita pitkin vuonna 1984 
rakennettuun laajennusosaan, jos-
sa on keittiö ja seurakuntasali.  Al-
haalla ovat myös perhekerhojen ti-
lat, joissa näkyy lasten kädenjälki, 
piirroksia ja muita vinkeitä aikaan-
saannoksia.

outo aavistus 
iltamyöhään
Kiutulla on tapana käydä tarkas-
tamassa iltaisin, että talo on var-
masti tyhjä. Tarkastusreissu tyh-
jissä tiloissa ei pelota, niin tuttu 
talo Kiutulle on. 

Muuten Kiuttu ei kulje tyhjäs-
sä kirkossa. Joitakin muita ajatus 
omasta suljetusta ja tyhjästä öises-
tä valtakunnasta voisi kiehtoakin. 
Lapset ainakin lumoutuisivat.

Kerran Kiuttu koki kumman 
aavistuksen. Hän oli ollut päiväl-
lä vapaalla ja pohti, oliko kaikki 
ovat pantu lukkoon. Kiuttu lähti 
tarkastamaan paikkoja. 

Hän ei pannut valoja päälle 
vaan laskeutui alas portaita. 

– Puolessa välissä huomasin 
tupakanhajun. Tulin alakertaan. 

Pateniemen 
kirkolla asuu Valma

Pekka Helin

E l s i  H u t t u n e n

Oven ikkuna oli lyöty rikki eikä 
ketään enää näkynyt. Se varmaan 
kuuli, kun ovi kävi. En osannut 
siihen aikaan pelätä. Oli se tilan-
ne. Eihän sitä tiedä mitä täällä 
olisi saattanut tapahtua.

Vaikka Kiuttu on asunut kirkol-
la vuosikymmeniä, hän ei ole varsi-
naisesti kiintynyt taloon. Sen ver-
ran hän siitä kuitenkin pitää, että 
töihin on aina mukava mennä.

Kiuttu ei ole ainoa, joka asuu 
rivitalossa kirkon kupeessa. Toi-
sessa asunnossa asuu nuoriso-
työohjaaja. Kiutulla on 50 neli-
ön huoneisto, joka riittää yhdelle 
mainiosti. Vuokrakaan ei ole hir-
veä, sillä talo on 1950-luvulla ra-
kennettu.

Valma Kiuttu jää tänä vuonna 
eläkkeelle. Hän ei enää kauan sei-

so tutulla paikallaan kirkkosalin 
ovella jumalanpalveluksen alkaes-
sa. Hassu sattuma, että eläkepäivät 
koittavat samana vuonna, kun juh-
litaan Pateniemen kirkon 50-vuo-
tista olemassaoloa. Kohta ei ole tut-
tua suntiota eikä ehkä Pateniemen 
kirkkoakaan, sillä kirkon lakkaut-
tamista pohditaan.

Lakkautettiin tai ei, Kiutun ai-
ka Pateniemen kirkossa on ohitse. 

– Olen ajatellut, että kun jään 
eläkkeelle, työpaikalle en jää 
asumaan.

Pekka HeLiN

Pateniemen kirkon 50-vuotisjuhla-
messu sunnuntaina 8. helmikuuta 
kello 12. Juhlakahvit.

Viime sunnuntaina Oulun tuo-
miokirkossa pidetyssä ordinaa-
tiomessussa piispa Samuel Salmi 
vihki pappisvirkaan Oulun hiip-
pakunnan alueelle kuusi uutta 
sielunpaimenta.

Ordinaation eli vihkimyksen 
pappisvirkaan saivat teologian 
maisterit Jari Flink, Mari Flink, 
Anna-Leena Häkkinen, Heikki 
Karppinen, Anna-Maari Ruota-
nen ja Marja-Leena Tahkola.

Jari Flink ja Mari Flink ovat 
aloittaneet Oulaisten seurakun-
nassa vs. seurakuntapastoreina 
ja vs. kappalaisina. Anna-Leena 

Kuusi pappia vihittiin virkaan
Häkkinen on Oulun Karjasillan 
seurakunnan uusin seurakun-
tapastori. Heikki Karppinen on 
aloittanut Siikalatvan seurakun-
nassa vs. kappalaisena, sijoitus-
paikkanaan ensisijaisesti Pulkki-
lan kappeli. Marja-Leena Tahko-
la on Oulun seurakuntien vs. sai-
raalasielunhoitaja ja Anna-Maa-
ri Ruotanen Limingan seurakun-
nan uusi seurakuntapastori.

eLSi HuTTuNeN

Lue lisää virkaan vihityistä Uusi kas-
vo -palstaltamme kevään aikana.

Vuoden ensimmäinen ordinaatiomessu 
pidettiin Oulun tuomiokirkossa 
1. helmikuuta.

Valma Kiuttu esittelee kuvaa Pateniemen kirkosta ennen lisärakennuksen valmistumista.


