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Hyvän äidin    
pullat
Lapsilla oli päiväkodissa nyyttikes-
tit. Ostin marketista raakapakaste-
pullat ja tein tehtaan piparkakkutai-
kinasta kukat pullien päälle. Hyvin 
olivat menneet kaupaksi, pehmeitä 
ja herkullisia. Takuulla hyvän äidin 
leipomia. 

Juttelimme työpaikan kahvihuo-
neessa siitä, miten kerätään hyvän 
äidin irtopisteitä. Paikalla oli paljon 
työtään sydämellä ja taidolla tekeviä 
naisia, jotka antavat kotona aikaansa 
perheelle ja läheisille. Minä olen pal-
jon menossa, töiden ja omien harras-
tusteni vuoksi, usein ystävieni luona 
iltaa viettämässä ja omissa oloissa-
ni lukemassa tenttiin. Miksi me, mi-
nä ja nämä paljon enemmän lasten-
sa kanssa aikaa viettävät äidit, tun-
nemme riittämättömyyttä perheem-
me edessä? 

Ei minul-
la ole vastaus-
ta. Samaa huo-
noa omaatun-
toa potevat lu-
kuisat isät, vai-
mot ja aviomie-
het. En kuiten-
kaan suostu pi-
tämään sitä pa-
hana asiana. 
Huono oma-
tunto saa meidät yrittämään enem-
män, nousemaan sohvalta ja jaksa-
maan töiden jälkeen. 

Yleensä olemme riittävän hyviä 
ihan luonnostamme, emmekä sai-
si olla itsellemme liian ankaria. Eh-
kä omantunnon ääni on vain arkinen 
muistutus meille itsellemme siitä, et-
tä rakastamme perhettämme.  

Tunnen säännöllisesti olevani lii-

kaa omissa ajatuksissani. Saatan sa-
noa lapsille, että menisivät yläkertaan 
leikkimään, haluan tehdä rauhas-
sa hommiani. Ellei omatuntoni kol-
kuttelisi, en koskaan kiipeäisi portai-
ta lastenhuoneeseen ja istahtaisi sän-
gynreunalle katsomaan jälleen yh-
tä balettiesitystä. Ellen tuntisi oleva-
ni riittämätön, en jaksaisi töiden jäl-

keen kuunnella 
valtavan naar-
mun syntytari-
naa uudelleen ja 
uudelleen. 

Tulen jat-
kossakin kerää-
mään irtopistei-
tä ja rauhoitte-
lemaan huonoa 
omaatuntoani 
valmistaikinoil-

la, lempiruoilla ja yllätyksillä. Hyvän 
äidin pullat on paistettu rakkaudel-
la, voideltu yrittämisellä ja koristeltu 
kekseliäillä tempuilla.

ANNe OllikAiNeN
Kirjoittaja on temmesläinen 

kolmen lapsen äiti ja 
Nuorten Areenan pääsihteeri.

Ehkä omantunnon ääni 
on vain arkinen muistutus 
meille itsellemme 
siitä, että rakastamme 
perhettämme.

Jäsenten eroamista kirkosta tongitaan kuumei-

sesti. Syitä etsivät niin tutkijat kuin valistuneim-

mat kirkon työntekijät ja luottamushenkilötkin. 

Jäsenmäärän muutoksista piirretään taulukoita ja nii-

tä vertaillaan (usein mielivaltaisesti valittuihin) yhteis-

kunnallisiin muutoksiin. Yhteiskunnan muutoksista 

etsitään syy-yhteyttä kirkon jäsenmäärälle.

Sitä tietä seuraamalla viisaus joko löytyy tai jää 

pimentoon. Eronneiden lisäksi tutkittavaksi on hedel-

mällistä valita myös muita ryhmiä, kuten vaikkapa 

kirkkoon liittyneitä.

Kirkon tutkimuskeskus on julkaissut Juha Kauppi-

sen tutkimuksen Tampereella kirkkoon 1996–2006 

liittyneistä ja heidän motiiveistaan.

Tilastoiksi puristettuna tulokset olivat jokseenkin 

arvattavia. Osa halusi jäsenyydellään tukea kirkon 

arvoja ja avustustyötä. Toiset halusivat kokea yhte-

yden kirkkoon elämänkaarensa tärkeinä hetkinä.

Haastattelujen avulla paljastui kuitenkin kirk-

koon liittyneiden motiivien rikkaus. Jokaisella liit-

tymisen syy on hieman omanlaisensa, elämän olo-

suhteista johtuva.

Monille liittyminen oli vaikeata, koska aiemmin 

tehty eroaminen piti myöntää virheeksi itselleen. 

Eräät olivat eronneet jonkin yksittäisen tapauksen 

vuoksi ja liittyneet takaisin ryhdyttyään ajattele-

maan asioita laajempina kokonaisuuksina. Jotkut 

kertoivat eronneensa kirkosta työkavereiden pai-

nostamana 70-luvun kiihkeinä vuosina. Vasta vuo-

sien kuluttua rohkeutta oli kertynyt uuden ratkai-

sun tekemiseen.

Joillekin liittyminen oli täysin välineellistä: jäse-

neksi vain häiden ajaksi ja sen jälkeen pian pois.

Liittyjien kertomukset tuovat myös virkistävän 

näkökulman kirkon sukupuolikeskusteluun. Monet 

kirkosta lähteneet ja vapaisiin suuntiin tai lahkoi-

hin liittyneet kertoivat palanneensa kirkon jäseneksi 

koettuaan naisten aseman huonoksi muissa liikkeissä.

Maahanmuuttajat kokivat kirkkoon liittymisen 

osaksi kotoutumista. Monet kastettavien lasten isät 

kokivat kirkkoon liittymisen tuovan yhteenkuulu-

vuutta ja turvallisuutta.

Näiden motiivien ja elämäntarinoiden kirjo on 

monipuolinen ja samalla ilahduttava. Voidaanko yli-

päätään löytää sellaista rajallista syiden joukkoa, 

joka selittäisi, miksi ihminen haluaa tai ei halua olla 

kirkon jäsen? Syitä on kenties niin paljon, ettei kirk-

ko voi millään toimenpiteillä vaikuttaa tai vastata 

niihin kaikkiin.

Mutta se on ainakin syy mennä eteenpäin. Jos 

kirkko ja seurakunnat lopettavat toimintansa 

kehittämisen ja sanomansa julistamisen, ne vas-

taavat tulevaisuudessa yhä harvempien ihmisten 

tarpeisiin.

Aatoksia

Jokaisella syynsä

29.1.2009

Opettajat 
jonottavat kesällä 
plastiikkakirurgille 
Plastiikkakirurgi Matti Pakkanen yksi-
tyissairaala Siluetista tuntee opettajien 
työn vaatimukset.

”Kesäkuun ensimmäinen viikko on jo 
vuosia varattu vain opettajien kauneus-
leikkauksille. 

– Jos ei pysty todistamaan olevansa 
opettaja, emme ota sille viikolle muita 
asiakkaita. Kysyntä on kova, sillä opetta-
jat haluavat toipua loman aikana rauhas-
sa, Pakkanen sanoo.

Hän pitää opettajan työhön liittyviä 
ulkonäköpaineita suurina. 

– Opettajien puheista päätellen tämän 
päivän oppilaat ovat melkoisia ikärasiste-
ja. Hyvinkin pienistä ulkonäköön liitty-
vistä asioista huomautellaan, ja etenkin 
murrosikäisten opettajat ovat lujilla. Jo 
yhdestä näppylästä voi saada liikanimen 
loppuiäkseen, Pakkanen toteaa. 

Opettaja 4/2009

Raimo päivittää      
Paattisten 
seurakuntaa 
Raimo Lähteenmäki alkoi eläkepäivil-
lään huolehtia Paattisten seurakunnan 
internet-sivujen päivittämisestä. Seura-
kuntaneuvoston jäsenenä toimiva Läh-
teenmäki on testannut Internetin haku-
koneella, löytääkö apua tarvitseva oike-
aan paikkaan. 

” – Syötin sille esimerkiksi sellaisia sa-
noja ja lauseita kuin ’en jaksa elää’ ja ’it-
semurha’. Hämmästyksekseni nämä haut 
eivät johtaneet yhdenkään seurakunnan 
sivuille. Apua etsivälle oli tarjolla ainoas-
taan ohjeita siitä, kuinka hän voisi päät-
tää päivänsä. Tehtävää siis riittää, eikä 
työtunteja lasketa.”

Kotimaa 22.1.2009

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 



3   Nro 4      29.1.2009

Noin 40 kehitysvammaista 
työllistyi viime vuoden 
Yhteisvastuukeräyksen 
ja -kampanjan aikana.

Yli 4 000 suomalaista yritys-
johtajaa sai kampanjan aika-
na Yhteisvastuulta kirjeen, jossa 
heidät haastettiin palkkaamaan 
kehitysvammaisia työntekijöitä. 
Kampanjaa käytiin myös julis-
teilla ja television avulla.

Keräystulos oli 4,7 miljoonaa 
euroa. Kehitysvammaisten työl-
listäminen saa yhteisvastuuva-
roja noin 800 000 euroa. Summa 
menee neljälle kehitysvammais-
ten tukijärjestölle. 

Oikeita työpaikkoja 
tarvitaan lisää
Keräysjohtaja Tapio Pajusen 
mukaan on mahdotonta arvi-

Yhteisvastuu työllisti 40 kehitysvammaista

Palkka on yhä harvinaisuus
oida, kuinka moni kehitysvam-
mainen sai tuettua työtä, josta 
maksetaan oikea palkka. Myös-
kään kampanjan avulla saadus-
ta avotyöstä ei ole tarkkoja tie-
toja olemas-
sa. Avotyöhön 
ei liity työsuh-
detta eikä avo-
työstä saa palk-
kaa vaan työ-
osuusrahaa, jo-
ka yleensä on 
muutamia eu-
roja päivässä.

Tiedot työl-
listyneistä pe-
rustuvat muun 
muassa kehitysvammajärjestöil-
tä, työnantajilta, kehitysvammai-
silta itseltään ja lehdistöstä saa-
tuihin tietoihin. Työllistymiset 

ovat toteutuneet kampanjan ja 
yritysyhteistyön seurauksena.

Yhteisvastuuvaroilla aloite-
taan hankkeita, joilla yritetään 
työllistää mahdollisimman mon-

ta kehitysvam-
maista tuettuun 
työhön eli nor-
maaliin työsuh-
teeseen. Säälistä 
ei Pajusen mu-
kaan kannata 
palkata ketään.

Hankkeiden 
avulla rakenne-
taan myös eri-
laisia työllisty-
mismahdolli-

suuksia ja monentyyppisiä työ-
suhteita, Pajunen toteaa. Yhdes-
sä mallissa työnantaja saa työ-
voimahallinnolta rahaa, jos ke-

hitysvammaisen työsuoritus ei 
täytä kaikkia vaatimuksia. Näin 
työntekijästä ei tule työnanta-
jalle taloudellista rasitetta.

Työnantajat ovat Pajusen mu-
kaan olleet tyytyväisiä ratkai-
suunsa ottaa kehitysvammaisia 
töihin. Kehitysvammaisen tu-
lo tuo työnantajien mukaan ter-
vettä monimuotoisuutta työyh-
teisöön. He auttavat purkamaan 
ennakkoluuloja ja -asenteita.

Oulussa suunnitelmia 
ensi vuodelle
Kaikki ei ole kuitenkaan onnis-
tunut niin kuin oli toivottu. Ke-
hitysvammaisilta on saatettu 
odottaa liikaa eikä heidän tehtä-
viään ole aina onnistuttu mitoit-
tamaan kykyjen mukaan. Kehi-
tysvammaisia ei ole myöskään ai-

na tuettu tarpeeksi työssään.
Oulun seurakuntayhtymäs-

sä suunniteltiin viime vuonna 
yhden kehitysvammaisen tuet-
tua työllistämistä, mutta asiaan 
ei saatu ratkaisua. Johtava dia-
koniatyöntekijä Liisa Rahkola 
sanoo, että työllistämistä yrite-
tään ensi vuonna.

Kiimingin ja Tyrnävän seu-
rakunnissa on molemmissa ol-
lut yksi kehitysvammainen avo-
työssä. Seurakunnat suunnitteli-
vat toisenkin avotyöntekijän ot-
tamista. Kiimingissä asia ei ole 
edistynyt. Tyrnävällä seurakun-
nan tarjous avotyöstä ei saanut 
vammaisen ja hänen perheensä 
hyväksyntää.

PekkA HeliN

– Tiesin jo kymmenvuotiaana, 
että minusta tulee sairaanhoi-
taja, sanoo Suomeen muuttanut 
Ata Bos. 

Sairaanhoitaja hollantilaises-
ta Ata Bosista tulikin, mutta Suo-
messa hän ei ole saanut koulutus-
taan vastaavia töitä. Työnantajat 
ovat sanoneet, että hänen suo-
men kielen taitonsa ei ole riittä-
vän hyvä.  

– Kielitaitoa käytetään veruk-
keena sille, että maahanmuuttajia 
ei palkata, väittää Bos. 

Bosin mukaan työantajat pel-
käävät maahanmuuttajien palk-
kaamista, vaikka nämä osaisivat-
kin suomea ihan hyvin. 

– Jos otat ulkomaalaisen, otat 
riskejä. Ei voi tietää miten ulko-
maalainen pärjää tai millaisek-
si hän osoittautuu. On turval-
lista jättää ulkomaalainen valit-
sematta, Bos kuvaa työnantajien 
asennetta. 

– Olen erittäin hyvä sairaan-

Ulkomaalaisten hankala työllistyä

hoitaja, mutta töitä en ole saanut. 
Sairaanhoitajan ammatti on mi-
nuuteni, Bos kertoo.

Bos sai kuitenkin työpaikan 
Oulun kaupungilta ulkomaa-
laisten parissa. Tällä hetkel-
lä hän työskentelee kansainvä-
lisyys- ja markkinointikoordi-
naattorina. 

– Minulla on nyt todella hyvä 
työpaikka.

Suomen kielen 
oltava täydellinen
Clarisa Raz on kyproksenkreik-
kalainen, jolla on filippiiniläis-
verta suonissaan. Hän työsken-
teli Kyproksella pankissa miltei 
20 vuotta tehtävänään markki-
nointi. Suomeen hän muutti nel-
jä vuotta sitten, kävi kursseja ja 
alkoi etsiä töitä.

Raz yritti muun muassa Fore-
xille. Forexilla hän sanoi johtajal-
le, että miksi hänen täytyy osata 
99-prosenttisen hyvää suomea ja 

ruotsia. Hän kysyi myös, eikö Fo-
rex toiminut nimenomaan kan-
sainvälisesti. 

– Forexilla tehdään täsmälleen 
samaa työtä kuin minä tein Kyp-
roksella, Raz huomauttaa.

Raz työllistyi kurssien ja har-
joittelun jälkeen oululaiseen tai-
dealan yritykseen. 

– Olin harjoittelussa ja po-
moni kysyi opettajaltani, voi-
sinko minä suorittaa kuuden 
kuukauden työharjoittelun 
heillä. Tämän jälkeen he voisi-
vat antaa minulle työpaikan ke-
säksi. Ajattelin, että eikö minul-
le tule mahdollisuutta saada töi-
tä pankista. 

– Clarisa, sinun on hyvä tie-
tää, että olet onnekas, kun si-
nulle on tarjottu töitä, opetta-
ja sanoi.

Raz pitää määräaikaisesta 
työstään, mutta kaipaa silti alan-
sa töitä.

”Tiedän, 
että olen pätevä”
Amerikkalainen Brent Cassidy 
on asunut Suomessa 12 vuotta, 
mutta häntä ei ole vielä palkattu 
koulutustaan vastaavaan työhön. 
Cassidy valmistui Yhdysvallois-
sa turismin, vapaa-ajan ja liikun-
nan alalle projekti- ja johtamis-
tehtäviin. Alalla esimerkiksi jär-
jestetään matkoja, festivaaleja, ta-
pahtumia ja tehdään töitä urhei-
lun ammattijoukkueiden parissa.

Alussa työhaastattelijat väitti-
vät, että Cassidyn suomen kielen 
taito ei ole riittävän hyvä. Toiset 
vastaukset ovat olleet epämää-
räisiä.

Hän on tehnyt monenlaisia töi-
tä, vaikkakaan ei oman alansa. 
Cassidy työskenteli jonkin aikaa 
lastentarhanopettajana kansain-
välisessä lastentarhassa. Hän opet-
taa englantia monissa oppilaitok-
sissa, on perustanut matkailufir-
man, ollut Unicefissa tiiminvetä-

jänä ja kaupassa myyjänä. Hän on 
Oulun irlantilaisen festivaalin pää-
vastuullinen järjestäjä. 

– Irlantilainen festivaali kuu-
luu alalleni, Cassidy kertoo.

Cassidy pohti kerran, miksei 
hän ole saanut oman alansa töi-
tä. Oliko se hänen oma vikansa? 
Hän lähetti ansioluettelonsa Ir-
lantiin ja sai vastaukseksi työtar-
jouksen. 

– Siitä tiesin, että olen pätevä, 
Cassidy sanoo. 

– Kokeilen vielä onneani enkä 
istu kotona. Aina kun olen saa-
nut mahdollisuuden, olen tehnyt 
parhaani.

PekkA HeliN

Vuoden 2009 Yhteisvastuukeräyk-
sen tuotolla tuetaan Suomen maa-
hanmuuttajien työllistymistä ja 
köyhimpien ihmisten toimeentu-
loa Bangladeshissa. Lisää yhteis-
vastuukeräyksestä sivulla 16.

Ku va t :  Pe k ka H e l i n

Kyprokselta lähtöisin oleva Clarissa Raz työskentelee määräaikaisena taidealan liikkeessä. Yhdysvalloista Suomeen muuttanut Brent Cassidy haluaisi mieluiten työtä turismin ja vapaa-ajan alalta.
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Mitä uskoa?
Olen katsellut kahtena maa-
nantai-iltana TV1:stä ohjelmaa 
”Mitä uskoa?”. Kysymys on to-
della oikeutettu. Toissa viikon 
maanantaina oli esillä muun 
muassa kysymys: Onko Saa-
tana persoona? Vastaajina oli 
pappeja ja teologeja, joista ai-
nakin kaksi oli teologian toh-
toria. Vastaukset vaihtelivat jo-
ko omasta mielipiteestä vasta-
ukseen: ”En tiedä.”

En nähnyt kenenkään vas-
taajista ottavan Raamattua esil-
le ja sanovan: ”Täällä sanotaan 
näin…” 

Miksi on näin? Mikä on 
Raamatun auktoriteetti teolo-
gien keskuudessa? Onko se pie-
nempi kuin koulutetun teolo-
gin? Mihin yksittäinen kou-
luttamaton henkilö voi uskoa? 
Valitseeko hän oman näkemyk-
sensä sen perusteella kenen teo-
login mielipide häntä eniten 
miellyttää? 

Raamatussa sanotaan sel-
västi useissa kohdissa Saatanan 
olevan persoona. Esimerkiksi 
Job 1:7 ”Herra kysyi Saatanal-
ta: …Saatana vastasi…”. Johan-
neksen ilmestys, luku 20 puhuu 
myös selvästi (jae 2): ”Hän ot-
ti kiinni lohikäärmeen, tuon 
muinaisaikojen käärmeen, 
jonka nimet ovat Paholainen ja 
Saatana, ja pani sen kahleisiin 
tuhanneksi vuodeksi…” Jos 
Saatana on pahan ominaisuus, 
miten tämä on mahdollista ?

Saatanan olemus on vain yk-
si kiistanalainen kysymys. Kyl-

lä Raamattua tutkimalla totuus 
löytyy. Totuus ei ehkä aina ole 
miellyttävä, jos oma elämänta-
pamme tai mielipiteemme sii-
tä poikkeaa. Meidän tulisi et-
siä totuutta, ei sitä, miten saam-
me selitetyksi Raamatun oh-
jeen sellaiseksi, että se hyväk-
syy väärän näkemyksemme tai 
tekomme. 

Raamatun auktoriteettia 
pyritään murtamaan evoluu-
tioteorialla, sillä että Raama-
tun ohjeet eivät sovellu nyky-
aikaan ja muillakin kyseen-
alaistuksilla. On helppoa sa-
noa mistä tahansa Raamatun 
ohjeesta sen olevan vanhen-
tunut ja nykyaikaan sopeutu-
maton, jos se ei ole mielemme 
mukainen. Kuka voi sanoa, et-
tä Jeesuksen ohje ”rakasta lä-
himmäistäsi niin kuin itseäsi” 
ei sovellu nykyaikaan? 

Mitä uskoa? -ohjelma saa 
monien vilpittömien ihmisten 
ajatukset entistä sekavimmik-
si. Ehkä heidän on helppo valita 
näkemys sen perusteella, mikä 
on lähinnä omaa mielipidettä, 
mutta se ei ole totuus. 

Tutkimalla Raamattua saa 
selvyyden siitä, mitä Raamat-
tu todella opettaa, ei kuuntele-
malla mielipiteitä. Jos oma mie-
lipide on vastoin Jumalan mie-
lipidettä, on oman mielipiteen 
arvo olematon. Jumalan mieli-
pide löytyy Raamatusta.

OSmO kAlliO
Jääli

12. tammikuuta TV1 klo 21.50 
keskusteluohjelma ”Mitä us-
koa?” herätti paljon kysymyk-
siä. Ohjelmassa käsiteltiin mo-
nille uskoaan etsiville hyvin 
polttavia kysymyksiä: miten 
suhtautua Jumalaan, joka on 
sallinut pahuuden ja onko hel-
vettiä olemassa? Hämmästyin 
suuresti huomatessani suuren 
kirjon käsityksissä ja näkemyk-
sissä ohjelmassa esiintyneiden 
pappien kesken.

Esille tuli näkemyksiä kuten: 
”helvetin mahdollisuus on ole-
massa, mutta se ei ole missään 
nimessä Jumalan luoma”, ”hel-
vetti ei ole mikään konkreetti-
nen tulinen pätsi” ja eivät ”ra-
kastava Jumala ja helvetti voi 
millään sopia samaan yhtä-
löön”. Joukossa oli myös näke-
myksiä, jotka puolsivat Raama-
tun opetuksia helvetistä.

Jos siis kansamme paimenil-
la on näin valtaisat näkemyserot 
monista niistä keskeisistä kysy-
myksistä mitä etsikkoaikanam-
me kohtaamme, mitkä vaiku-
tukset sillä onkaan seurakun-
nassa ja sen ulkopuolella? Missä 
on se selkeä linja, jonka kaikki 
papit suostuvat jakamaan, löy-

tyykö yhteinen linja vain päivä 
päivältä kapeammalta sektoril-
ta? Viime vuosina paljon esillä 
ollut aihe kirkon mukaantumi-
sesta ajan henkeen tuntuu todel-
lakin olevan suuri uhka luteri-
laiselle kirkolle.

Tuntuu enenevissä määrin, 
että maailmalle on tarjolla vain 
”räätälöityjä” paketteja, jokai-
selle löytyy omansa. Uskotaan 
Jumalan sanasta vain ne osat, 
mitkä sopivat omiin näkemyk-
siin ja tuntemuksiin parhaiten. 
Ei siis ole ihme, että ensimmäi-
senä hylättävien joukossa tun-
tuu olevan paholainen ja helvet-
ti. Ironista tässä on se, että sa-
maan aikaan, kun muu maail-
ma puhuu liikaa helvetistä, seu-
rakunta puhuu siitä liian vähän!

Kaiken tämän keskustelun 
keskellä olisi hyvä huomata, että 
Jeesus itse oli pääasiallisin, ellei 
ainoa helvettiä koskevien tieto-
jemme lähde. Kuinka siis voim-
me sanoa uskovamme Häneen, 
jos emme usko mitä Hän opet-
taa meille helvetistä? 

Matteuksen evankeliumis-
sa Jeesus opettaa näin: ”Sillä se 
portti on avara ja tie lavea, joka 
vie kadotukseen, ja monta on, 

jotka siitä sisälle menevät.”
Näinä aikoina tarvittaisiin 

kipeästi kirkkoa, joka kallion 
lailla pitää kiinni uskostaan, 
opistaan sekä Raamatusta, kirk-
koa, joka majakan lailla ohjaa 
eksyneen kohti satamaa. Myrs-
kyn ollessa suuri tarvittaisiin 
kipeästi suunnannäyttäjää, kes-
tävää sellaista. Maailman olles-
sa hajaannuksen tilassa kirkon 
tulisi estää hajaannuksen leviä-
minen sen porttien sisälle ja sen 
oppiin. Tässä valossa diabolos, 
eli hajoittaja, tuntuu todellakin 
hyvin todelliselta.

Ohjelman loppupuolella 
juontaja totesi seuraavalla ta-
valla: ”Jos papit voivat ajatella 
keskenään niin eri lailla saata-
nasta ja helvetistä, voin minä-
kin olla niistä mitä mieltä ha-
luan. Voin ajatella eri lailla, et-
tä helvetti on tai ei. Voin uskoa, 
että kadotus on ikuinen, tai et-
tä sieltäkin voi pelastua. Mi-
nä ajattelen, että helvettiä, ai-
nakaan iankaikkista, ei ole ole-
massa, eikä saatanaa.”

NikO TOrPPA
Oulu

Uskooko kirkko enää helvettiin?

Me Ylikiimingin seurakunta-
laiset olemme tietoisia siitä, et-
tä liittyessämme Oulujoen seu-
rakuntaan ja Oulun seurakun-
tayhtymään emme olleet tyh-
jätaskuja. Kiitos säästäväisten, 
ahkerien ja talkoohenkisten vi-
ranhaltijoiden ja luottamus-
henkilöiden! Olimme säästä-
neet huomattavan summan ra-
haa uuden seurakuntakeskuk-
sen rakentamiseen kirkonmäel-
le. Siihen olimme ehtineet teet-
tää valmiit suunnitelmat ja pii-
rustukset. 

Olimme varautuneet uuden 
seurakuntakeskuksen rakenta-
miseen kauniille paikalle, pure-
tun pappilan seutuville kirkon 
viereen. Siinä on tilaa tulevai-
suuden kasvulle. Hyvät parkki-
paikat odottavat käyttöä. Juh-
lava puukirkko tarjoaa puitteet 
isoillekin tilaisuuksille. Kun sii-
hen viereen saadaan kaunis ti-
lava seurakuntasali, ehkä pie-
nempi Sali rinnakkaistilaisuut-
ta varten, voimme olla ylpeitä ja 
tyytyväisiä. 

Parkkipaikka-asia on siksi-

kin tärkeä, että Ylikiimingissä 
on pitkät matkat kirkkoon, aina 
on tultava omalla kyydillä, jopa 
kolmekymmentä kilometriä. Se 
on maaseudun arkea, olemme 
tottuneet siihen. Autoille täytyy 
olla pysäköintipaikka, nykyisen 
seurakuntatalon parkkialue on 
toivottoman ahdas. Kauempa-
na olevia pysäköintipaikkoja on 
vaikea käyttää, niitä on vähän 
ja todella kaukana. Miten van-
hukset sieltä kävelisi ja pienten 
lasten vanhemmat kantaisi kan-
tokopassa lapsia?

Nykyisellä paikalla ei voi 
muutenkaan järjestää suuria ti-
laisuuksia. Sali on pieni ja keit-
tiö riittämätön. Nykyisen kiin-
teistön tontin voi vuokrata tai 
myydä. Sama raha kannattaa si-
joittaa tulevaisuutta ajatellen ti-
lavalle paikalle. 

Hautajaisten ja muistotilai-
suuksien järjestäminen on jouhe-
vaa, kun hautausmaa on vieressä 
ja tilat surujuhlaa varten kävely-
etäisyydellä. Voivat oululaisetkin 
käyttää tulevia tiloja, kirkkokes-
kuksesta tulee suorastaan helmi 

Oulun vaihtoehtoihin!
Olemme saaneet Ylikiimin-

kiin runsaasti uusia lapsiperhei-
tä. Kun nämä lapset alkavat jär-
jestää omia häitään, he kiittävät 
Teitä Päättäjät, viisaista kauas-
kantoisista ratkaisuista. On iha-
na kattaa juhlapöytä avaraan, 
kauniiseen saliin, jossa jo ikku-
nan takaa aukeava Luojan lah-
joittama jokimaisema tarjoaa 
taide-elämyksen.

Alli kASki
tilintarkastaja

Ylikiiminki

Ylikiimingin uusi seurakuntakeskus jokitörmälle?

Postia
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Lapsiasiavaltuutettu 
järjestää 
kirjoituskilpailun 

w w w.sxc . hu / S o p h ie

Maata  kiertelemässä

	 • fysioterapia 	 • lymfaterapia 	 • hieronta 
	 • jalkojenhoito 	 • liikuntaryhmät 	 • kurssipalvelut

Ajanvaraus ja tiedustelut puh. 040 728 4759
Lisää osoitteessa www.caritas-saatio.fi

Caritas Hyvinvointi

Uudet viihtyisät tilapäishoidon tilat avattu Caritas-Kodissa!
Läheisesi saa oman huoneen ja täysihoidon. 

Käytä oikeutesi vapaisiin, me huolehdimme läheisestäsi! 

Kysy lisää puh. 045 636 5370, www.caritas-saatio.fi

Arvoisat Omaishoitajat!

Terveys ja hyvinvointi 

Lapsiasiavaltuutettu järjestää 
YK:n Lapsen oikeuksien 20-vuo-
tisjuhlavuoden merkeissä kirjoi-
tuskilpailun 1.–6.-luokkalaisille 
lapsille teemalla Tarinoita ilois-
ten lasten koulusta ja kylästä. 

Koulun ja asuinympäristön 
viihtyisyys ja turvallisuus ovat 
lapsille tärkeitä asioita. 

Valtuutetun mukaan kilpai-
lun on tarkoitus myös muistuttaa 
aikuisille, että lapsia tulee kuun-
nella heitä itseään koskevissa asi-
oissa. Lasten kuulemisessa voi-
daan hyödyntää luovia menetel-
miä, kuten nyt tarinoiden kirjoit-
tamista.

Kilpailuun voivat osallistua 

Haukiputaalla 
jatkaa sama 
puheenjohtajisto
Haukiputaan seurakunnan 
kirkkovaltuusto on valinnut 
puheenjohtajakseen vuosik-
si 2009–2010 yksimielises-
ti Marja Mannisen. Varapu-
heenjohtajaksi valittiin yk-
simielisesti Sara Herranen. 
Molemmat ovat hoitaneet 
luottamustoimia myös edel-
lisen kaksivuotiskauden. 

Kirkkoneuvoston varapu-
heenjohtajaksi jatkokaudel-
le valittiin puolestaan Jou-
ko Jussila. Kirkkoneuvoston 
puheenjohtajana toimii kirk-
koherra Jaakko Kaltakari. 
Kirkkoneuvoston muiksi jä-
seniksi valittiin Maija Ki-
viahde, Hannes Kortesal-
mi, Osmo Sarajärvi, Kale-
vi Heikkilä, Irja Lahdensi-
vu sekä Kaisa Väätäjä.

Valtiopäivien 
avajaisjumalan-
palvelus 
radiossa
Valtiopäivien ekumeeninen 
avajaisjumalanpalvelus radi-
oidaan keskiviikkona 4. hel-
mikuuta Helsingin tuomio-
kirkosta. Suora lähetys alkaa 
YLE Radio 1:ssä kello 12.

Jumalanpalveluksessa 
saarnaa Espoon hiippakun-
nan piispa Mikko Heikka. 
Liturgeina ovat pastori An-
na-Maija Viljanen-Pihka-
la ja pastori Fred Lindstöm. 
Jumalanpalveluksessa avus-
tavat metropoliitta Ambro-
sius ortodoksisesta kirkos-
ta, asianhoitaja Teemu Sip-
po SCJ katolisesta kirkosta 
Suomessa ja johtaja Atte Hel-
minen Adventtikirkosta. Ju-
malanpalveluksessa tekstin 
lukee eduskunnan puhemies 
Sauli Niinistö.

kaikki Suomessa asuvat alakoulu-
ikäiset lapset suomen-, pohjoissaa-
men- ja ruotsinkielisillä kirjoituk-
silla helmikuun 22. päivään asti. 

Kilpailussa on kaksi sarjaa, 
1.–3.-luokkalaisille ja 4.–6.-luok-
kalaisille.

Kilpailun voittajat valitsee lap-
siasiavaltuutettu Maria Kaisa Au-
la apunaan neljä lapsituomaria. 

Kilpailukirjoituksia julkaistaan 
koko lapsen oikeuksien juhlavuo-
den ajan myös lapsiasiavaltuutetun 
lapsille suunnatuilla Lasten sivuil-
la www.lastensivut.fi ja Luokan-
opettajaliiton julkaisuissa. Kilpai-
lun tarkemmat osallistumisohjeet 
löytyvät Lasten sivuilta.

Vapaa-
ajattelijat 
kieltää 
häiriköinnin
Tampereen vapaa-ajattelijat ry. 
kieltää olevansa Lastenkirk-
ko.fi -sivustoon kohdistuneen 
nettihäiriköinnin takana. 

Vapaa-ajattelijoiden vih-
jataan olevan organisoidun 
häiriköinnin takana Turun 
Sanomissa ilmestyneessä Ju-
hani Heimosen kirjoitukses-
sa Sallikaa lasten tulla. 

Yhdistys toivoo, ettei ai-
heettomilla syytöksillä mus-
tamaalattaisi heitä, sillä se ei 
edistä yhteiskunnallista kes-
kustelua. 

Yli kuusikymmentä vuotta sit-
ten Newtonin kunnan valtuusto 
New Jerseyn osavaltiossa aloitti 
kokouksensa lausumalla yhteen 
ääneen Isä meidän -rukouksen. 
Valtuutettujen mielestä ruko-
us antoi heille johdatusta ja vii-
sautta.

Perinne loppui vastikään, kun 
valtuuston lakimies neuvoi nou-
dattamaan erään asukkaan, van-
noutuneen ateistin, vaatimusta 
lopettaa rukouskäytäntö.

Asukas on Doug Radigan. Hä-
nen mielestään joulun alla pide-
tyssä valtuuston kokouksessa lau-

Isä meidän historiaan
suttu rukous oli ”liian kristilli-
nen”, minkä hän koki loukkaa-
vaksi. Radigan pyysi tilalle jotain 
maallisempaa.

Valtuuston jäsenet olivat 
harmistuneita, mutteivät yllät-
tyneitä.

– Tämä ei ole mikään ihme, 
mutta olemme pettyneitä siihen, 
että meidän piti suostua vaati-
mukseen tai saada kanne nis-
kaamme, sanoi pitkäaikainen 
valtuutettu Thea Unhoch.

– Enää ei voi toivottaa edes 
hyvää joulua sanoilla ”Merry 
Christmas”.

Radigan ei ole vastannut toi-
mittajien soittopyyntöihin.

Pastori Barry Lynn on Wa-
shingtonissa sijaitsevan kirkon ja 
valtion eroa kannattavan yhdis-
tyksen johtaja. Hänen mukaansa 
kristillisiä rukouksia käyttävien 
yhdyskuntien määrä on Yhdys-
valloissa hitaasti vähenemässä. 
Varsinkin Isä meidän -rukousta 
käytetään hallinnossa koko ajan 
vähemmän.

– Jos joku ei-kristitty menee 
kokoukseen käsittelemään maal-
lisia asioita, hän saattaa kokea 
siellä olonsa ulkopuoliseksi, Lynn 

sanoo.
Yhdysvaltain tuomioistuimet 

ovat useissa päätöksissä toden-
neet, että valtionhallinnossa lau-
sutut rukoukset ovat perustus-
lain vastaisia.

Vaikka rukousperinne on 
Newtonissa virallisesti päätty-
nyt, valtuusto avaa kokouksensa 
nykyisin jollakin hieman maalli-
semmalla tekstillä. Tarkoitukse-
na on jatkaa perinnettä edes jos-
sakin muodossa, valtuutettu Un-
hoch kertoo.

rNS
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Tule Sinäkin mukaan Kotimaan ystäväksi!

Hietalahdenranta 13, PL 279  I  00181 Helsinki  I  www.kotimaa-yhtiot.fi

TIEDUSTELUT JA YHTEYDENOTOT
Pauli Saukkonen
myyntipäällikkö

0207 54 2278, 0400 601 386 
pauli.saukkonen@kotimaa.fi

Ota yhteyttä, niin kerromme Sinulle lisää!

TULE MUKAAMME VÄLITTÄMÄÄN hyvää sisältöä ihmisten elämään lehtiemme 
välityksellä. Nyt Sinulla on mahdollisuus ryhtyä Kotimaa-, Askel- ja 
Lastenmaa-lehtien lähettilääksi seurakunnassasi.

TAVOITTEENASI ON tehdä lehtemme tutuksi, eli etsiä ja saada uusia tilaajia 
lehdillemme. Tämän voit tehdä esimerkiksi välittämällä koetilauksen halukkaille. 

TEHTÄVIISI KUULUU myös huolehtia, että lehtiemme esitteet ovat esillä 
seurakuntien toimipisteissä. Muuten voit käyttää mielikuvitustasi ja luoda 
itse juuri Sinulle sopivan tavan työskennellä. 

KOULUTAMME JA AUTAMME Sinua onnistumaan tässä mukavassa, joskin 
haastavassa tehtävässä. Tarjoamme kunnolliset palkkiot vaivannäöstäsi.

Haluaisitko olla mukana välittämässä kristillistä sanomaa omalla tavallasi? 
Olisiko tämä sinun tapasi tehdä seurakuntatyötä?

Sirkka-Liisa Sandberg
markkinointikoordinaattori

0207 54 2267, 040 569 8740
sirkka-liisa.sandberg@kotimaa.fi

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Ota yhteyttä! 

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

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

PANKKIKORTTI EI KÄY.

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
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ILMAINEN NEUVO OY
Oikeudellinen puhelinpalvelu

0600 30 6060
puhelun hinta 2,95 € min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo. 

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

• 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

j A k e l u H ä i r i ö T 
ilmoitetaan Postin asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 
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Reilut kaksi vuotta sitten 
Tomi Pelkonen eli pätkä-
työsuhteiden välistä työt-
tömyyttä. Poikamiehel-

lä aikaa tuntui yhtäkkiä olevan – 
vaikka muille jakaa. 

– Tuli mieleen, että voisi tehdä 
jotain pientä hyvää. Jotakin pien-
tä, edes, omalta osaltaan, Pelko-
nen vaatimattomasti toteaa.

Punaisen Ristin internetsivuil-
ta Pelkonen löysi tietoa ystävätoi-
minnasta ja järjestön piiritoimis-
tolta hän sai Matti Haatajan yhte-
ystiedot. Uusi ystävä oli puhelin-
soiton päässä. 

Ystävyys ei ole pätkätyö
Viisisataa metriä 
välimatkaa
– Hyvin on mennyt. Mitä nyt 
muutama räjähdys on ollut, Haa-
taja kuvailee kulunutta kaksivuo-
tista ystävyyshistoriaa.

Miehet asuvat 500 metrin pääs-
sä toisistaan Oulun Heinäpäässä 
ja näkevät toisiaan pääosin kerran 
viikossa. Kahvi on olennainen osa 
tapaamisia. Sen äärellä vaihdetaan 
uusimmat kuulumiset ja jutellaan 
monenlaisista asioista – paitsi po-
litiikasta.

Usein kahvikeskustelut käydään 
jommankumman asunnolla, toisi-
naan keskustan kahviloissa. Eloku-
vissa ystävät käyvät, jos teattereissa 
pyörii molempia kiinnostava elo-
kuva. Viimeksi he kävivät katso-
massa uusimman Bond-elokuvan 
ja seuraavana leffalistalla on ko-
timaista viihdettä. Vuosittaiseksi 
traditioksi on muodostunut kesäi-
nen risteily M/S Alexandralla. 

Kaksikon jutustelua kuunnel-
lessa yhteinen sävel on selvästi löy-
tynyt. Tapaamisia ei sovita velvolli-
suudentunnosta eikä niiden ajatel-
la tapahtuvan vapaaehtoistoimin-
nan puitteissa.

– Me ollaan oikeat ystävät, Pel-
konen täsmentää.

runoileva portsari
Ystävätoiminnan luullaan usein 

virheellisesti olevan vain ikäihmi-
sille tarkoitettua. Oulun SPR:ssä 
tiedetään, että niin nuoret kuin 
vanhat ovat ystävän tarpeessa ja 
halukkaita auttamaan. Toimijoi-
den ikähaitari on laajentunut.

Pelkonen kokee, että ikäero 
voi olla rikkaus. Elämässä on ys-
tävyyden myötä erilaista sosiaa-
lista kanssakäymistä, jollaista ei 
muuten olisi. 

– On saanut uutta väriä elä-
mään ja oppinut myös uutta. 
Olet neuvonut minulle teknisiä-
kin asioita, muistaa Pelkonen, 
jolle kodintekniset asiat eivät ole 
aina selviä.

– Olen vähän tämmöinen hu-
manisti, selventää ammattikor-
keakoulussa työskentelevä infor-
maatikko. 

Pelkonen viihtyy kirjojen 
parissa myös vapaa-ajallaan. 
Käännetyn kaunokirjallisuuden 
lisäksi hän on erityisen kiinnos-
tunut klassisesta kiinalaisesta 
runoudesta ja kirjoittaa itsekin 
runoja.

Pelkonen tekee vapaaehtois-
työtä myös Unicefin paikallis-
ryhmässä ja toimii tarpeen tul-
len ovimiehenä kristillisessä 
nuorten aikuisten kahvilassa, 
Cross Cafessa.

– Ai niin kuin portsarina? 
Haataja kysyy ihmetellen.

– Niin, no ennemminkin sel-
laisena sisäänheittäjänä, Pelko-
nen vastaa virnistäen.

Ystävä tuo 
elämänhalun
Haatajan arkipäivät kuluvat Piki-
saaren toimintakeskuksessa elekt-
roniikan purkutöissä. Viikonloput 
hän viettää vanhempiensa luona 
Oulunsalossa. Ottaessaan yhtey-
den SPR:ään hän koki olevansa to-
dellisessa ystävän tarpeessa.

– Sitä kun on ollut koko elä-
mänsä yksin. Tuli vaan sellainen 
tunne, että seinät kaatuu päälle, 
Haataja kuvailee silloista elämän-
tilannettaan.

– Nyt vanhemmiten sitä on 
oppinut viihtymään yksinäisyy-
dessäkin, Haataja jatkaa.

– Mutta onhan se ystävyyskin 
mukavaa, esittää Pelkonen kysy-
västi.

– On, ei ole ollut valittamista. 
On se antanut semmoisen elä-
mänhalun, että jaksaa elää, päivä 
kerrallaan, Haataja kertoo.

Heinävedeltä kotoisin ole-
va Pelkonen on asunut Oulussa 
jo toistakymmentä vuotta, mut-
ta työmarkkinoiden epävarmuus 
on pakottanut välillä hakemaan 
töitä myös muualta. Ystävyys ei 
kuitenkaan ole pätkätyötä. 

– Sitten ollaan yhteydessä pu-

helimitse, jos muutto tulee ajan-
kohtaiseksi, ystävykset toteavat.  

10 000 ystävää
Punaisen Ristin ystävätoiminta 
viettää tänä vuonna 50-vuotis-
juhlavuottaan. Suomessa on lä-
hes 10 000 aktiivista ystävätoi-
minnan vapaaehtoista. Toimin-
ta ei ole bisnestä, vaikka kysyn-
nän ja tarjonnan laki toimii sii-
näkin: sekä avun antaminen et-
tä tarvitsemien on ollut pienes-
sä kasvussa. 

Pelkonen näkee asiassa myös 
positiivisen puolen. 

– Ehkä toisaalta on yksinäi-
syyttä, mutta toisaalta myös hy-
vää tahtoa, hän summaa.

SPR:ssä toivotaan, että autta-
jaksi ryhtyvän oma elämäntilan-
ne on kunnossa. Pelkonen ei aset-
taisi vapaaehtoisena toimimiselle 
mitään ”normaaliuden” kriteere-
jä, vain yhden ainoan vaatimuk-
sen: ”Että on ihminen ihmiselle.”

mArjO HäkkiNeN

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

Arjen samarialaiset -sarjassa esitellään 
vapaaehtoistyötä tekeviä henkilöitä. He 
kertovat miksi tekevät vapaaehtoistyötä 
ja mitä se heille antaa. Kerro meille, ketä 
meidän pitäisi haastatella. Toimitus ottaa 
vastaan vinkkejä numerossa (08) 5626 400 
ja osoitteessa toimitus@rauhantervehdys.fi.

Kaksi miestä astuu sisälle 
kahvilaan tammikuisen 
illan leudosta ilmasta. 
Isäksi ja pojaksi 
heissä ei ole tarpeeksi 
yhdennäköisyyttä, 
vaikka ikänsä puolesta 
he voisivat sitä melkein 
ollakin. Kolmekymppistä 
Tomi Pelkosta ja 
47-vuotiasta Matti 
Haatajaa yhdistää SPR:n 
ystävätoiminnan kautta 
solmittu tuttavuus, 
nykyisin oikea ystävyys.

Matti Haataja ja Tomi Pelkonen tutustuivat ystävätoiminnan kautta. Miehet tapaavat viikoittain kahvin ja elokuvien merkeissä.
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Yhdistykset

Lue ja kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

Palautteet ohjelmista: tiedottaja.oulu@evl.fi

radio Dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz, 
www.radiodei.fi 
Su 1.2. klo 10 ordinaatiomessu Oulun tuomio-
kirkosta. Messuun sisältyy pappisvihkimys, jon-
ka toimittaa piispa Samuel Salmi, saarnan pitää 
Pauli Niemelä ja liturgeina toimivat Niilo Pesonen 
ja Matti Pikkarainen. Kanttorina on Raimo Paaso 
ja urkurina Maija Tynkkynen. 
Su 25.1. klo 11.25 Radiopyhäkoulun aiheena on 
Jeesus auttaa hädässä. Radiopyhäkoulun pitää Ai-
la Valtavaara.
Radio Dei Toivon päivä
Ma-pe klo 16.20 Kysy mitä haluat – Mikko vas-
taa mitä haluaa. Ohjelman toimittaa Karjasil-
lan seurakunnan pastori Mikko Salmi. Mikol-
le voi lähettää kysymyksiä internetosoitteessa 
www.radiodei.fi.
Ke 4.2. klo 15.40 Naisen allakassa kuullaan yli-
opisto-opiskelija Suvi Erikssonin kolumni.

Eetterissä
To 5.2. klo 15.40 Kasvun paikan aiheena on saa-
melaisten asema nyky-Suomessa. 6. helmikuu-
ta vietetään saamelaisten kansallispäivää. Marja 
Blomster haastattelee Sigga-Maria Maggaa. 

radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,5 mHz
Su 1.2. klo 9.45 radiopyhäkoulun aiheena on 
Jeesus auttaa hädässä. Radiopyhäkoulun pitää 
Aila Valtavaara.
Su 1.2. klo 10 jumalanpalvelus Saloisten kirkosta.
Jumalanpalveluksen jälkeen uusintana viime 
maanantain Etappi-ohjelma, jossa nostetaan 
pöydälle neljä mustaa kissaa. Karjasillan kirkos-
sa käydään helmikuun ajan tiistaisin kansalais-
keskustelua keskeisistä eettisistä kysymyksistä. 
Moraalivartio-idean isä on oululainen Karja-
sillan seurakunnan pastori Mikko Salmi. Hän-
tä haastattelee Mervi Päivärinta.
Ma 2.2. klo 17.05 Etappi-ohjelma, jonka aihee-
na on Yhteisvastuukeräys. Haastateltavina ovat 
Oulun keräystoimikunnan puheenjohtaja Liisa 
Rahkola sekä kansainvälisen työn pastori Árpád 
Kovács. Ohjelman toimittaa Mervi Päivärinta. 

www.virtuaalikirkko.fi
Su 1.2. klo 10 ordinaatiomessu eli pappisvihki-
mysmessu Oulun tuomiokirkosta.
Messuun sisältyy pappisvihkimys, jonka toi-
mittaa piispa Samuel Salmi, saarnan pitää Pauli 
Niemelä ja liturgeina toimivat Niilo Pesonen ja 
Matti Pikkarainen. Kanttorina on Raimo Paa-
so ja urkurina Maija Tynkkynen. 

Herännäis-/siioninvirsiseuroja: To 29.1. klo 18.30 Vuosikokous ja siionin-
virsiseurat seurakuntatalolla, Utajärvi. Su 1.2. klo 15 Kotiseurat Riitta ja 
Pentti Jouppilalla, Jaakonkuja 1, Oulu. Su 1.2. klo 18 Vuosikokous ja 
siioninvirsiseurat Montin salissa, seurakuntakeskuksessa, Kiiminki. Ma 
2.2. klo 18 Vuosikokous ja siioninvirsiseurat seurakuntakodissa, Pudas-
järvi. 

ISRAEL-iltapäivä
 la 31.1. Vapaakirkolla, 

Kirkkokatu 34. 
Klo 16 piirikokous, väliajalla
kahvit ja kirppis, klo 18 tilai-
suus, jossa mukana mm. 
Heimo Mattila, musiikkia!

Tervetuloa!
Oulun seudun Israelin ystävät

UUDET KAMALAT ÄIDIT 
 - ryhmät

kokoontuvat ma 2.2. klo 18 ja to 12.2. klo 18 alkaen 
Oulun NNKY:llä, Isokatu 15

Oletko murrosikää lähestyvän tai murrosikäisen lapsen äiti? 
Mietitkö joskus, miten muut äidit toimivat hankalissa tilanteissa? 
Äitien vertaisryhmässä näitä ajatuksia voi jakaa.

Ryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa kevään 
aikana ja kaksi kertaa ensi syksynä. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
Oulun NNKY, puh. 0400 138 754, 
nnky.oulu@co.inet.fi 

Su 1.3. klo 16.30 Pyhäkoulu klo 17 
Seurat Heino Kouva. To 29.1. 
klo 19 Nuorten- ja opiskelijailta. 
Hiljentymisen ja rukouksen ilta. 
Tervetuloa!

SEUROJA OULUN KIRKOISSA
 helmikuussa alkaen klo 19.00

To 5.2. Pyhän Luukkaan kappeli 
 Urpo Luokkala ja Pentti Vinnurva
Ti 10.2. Tuomiokirkko
 Stiven Naatus ja Heimo Kuha
Pe 20.2. Kastellin kirkko
 Pekka Kyllönen ja Markku Kangasniemi
Ti 24.2. Myllyojan seurakuntatalo
 Pekka Kinnunen ja Heimo Kuha
To 26.2. Pyhän Tuomaan kirkko
 Arto Nevala ja Jari Latvala

Kaikki ovat tervetulleita! Oulun Rauhanyhdistys ry.

Terho Hietalan muistoseurat. 
Su 1.2. klo 15. Väinö Simojoki, 
Niilo Karjalainen. Raamattupii-
ri ti 3.2. klo 15. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.com/timoteus

Muut seurakunnat

To 29.1. Miestenilta. Su 1.2. Ehtool-
liskokous, Similä. Pe 6.2. Hannat, 
naisten yhteiskristillinen rukous-
piiri. Su 8.2. Sunnuntain kokous. 
Tilaisuudet klo 18. Tervetuloa! 
Katso: www.kempele.svk.fi 

www.ohsrk.fi 

Pe 30.1. klo 19 LIFT -ilta. Su 1.2. klo 11 Ehtool-
lisjuhla (perhelounas), Pasi Markkanen, SRK- 
kuoro. Ke 4.2. klo 19 Sana ja rukous, Jari Mykkä-
nen, Maruska Lindeman, Henry Lindgren. To 5.2. 
klo 12 Päiväpiiri. AVIOLIITON TALVIHUOLTO-
seminaari la 7.2. klo 12-18. Pirjo ja Vilho Savolai-

nen, katso www -sivut. TERVETULOA!

Su 1.2. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. Ma 2.2. Kotiliitto sisa-
rille klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. Ti 3.2. Yhteiskristillinen rukous ilta 
klo 18.00. TERVETULOA TILAISUUKSIIN!

To 29.1. klo 19 Rukousilta, Kati & Hannu Neuvonen. 
La 31.1. klo 18 ISRAEL-ilta, Pekka Tuominen, Heino 
Mattila, kirpputori Israel työhön. Su 1.2. klo 11 

Ehtoollisjuhla & pyhäkoulu, Sirpa Saarela, Risto Wotschke. Ti 3.2. klo 13 Päiväpiiri, 
klo 18 Alfa-kurssi, aihe: Miksi Jeesus kuoli. Ke 4.2. klo 18 Nuortenilta. To 22.1. klo 19 
LÄHDE-ilta, Risto Wotschke, Martti Väyrynen, God`s Bell, rukouspalvelua, tarjoilu, 
aihe: Toivoa on. www.oulu.svk.fi 

OPISKELIJA- & NUORTEN 
AIKUISTEN ILTA

Koulukatu 41

To 5.2. klo 19. Mikko Salmi: Kateus. 
Tervetuloa!
OSUH JA KRISTILLINEN OPINTOKESKUS

Opiskelijamenot
PARASTA VANHUKSILLE

-PALVELUJA KOTIIN

aloittaa kotipalvelutoiminnan 
Oulussa Koskela-Toppila-alueel-
la. Tied. p. 050 3277 421

Palveluja tarjotaan

Kempeleen seurakunta hakee

NUORISOTYÖN 
KESÄTYÖNTEKIJÄÄ
ajalle 18.5.-31.7.09 rippikoulu- sekä varhaisnuoriso- ja 
nuorisotyöhön. Toivomme, että olet jo valmis tai opintojen loppusuoral-
la oleva kirkon nuorisotyönohjaaja. Myös muut huomioidaan.

KESÄTEOLOGIA ajalle 18.5.-31.7.09

KESÄKANTTORIA ajalle 1.6.-31.7.09

Kesäkanttori ja teologi osallistuvat rippileireille ja muuhun seurakunta-
työhön.

Lisätietoja nuorisotyön paikasta antaa nuorisotyönohjaaja Pia Rättyä, 
040 7790 369, kesäteologin paikasta kirkkoherra Pekka Rehumäki, 
040 7790 301 ja kesäkanttorin paikasta kanttori Marja-Liisa Jääskeläi-
nen, 040 7790 316. Työntekijöiden sähköpostit ovat muotoa: etunimi.
sukunimi@evl.fi .

Palkkaukset KirVESTES:n mukaan.

Hakemukset liitteineen 12.2.2009 klo 15 mennessä osoitteella: Kempe-
leen seurakunta, PL 28, 90441 Kempele. Kuoreen merkintä ”Hakemus”.

Kempeleen seurakunta

Paikkoja avoinna

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

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

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

Ilmoitus Rauhan tervehdys 1.2.2009 

1-palstainen mv, kristillisten yhdistysten ja järjestöjen ilmoitussivulle. 

Laskutus: 

Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä 

PL 188 

01301 Vantaa 

 

Ilmoituksen lähettäjä: Tapio Pokka/Kylväjä 

p. 044 0210 110 

 

 

 









TILAISUUTEMME:
Su 1.2. klo 11.00 EHTOOLLISKOKOUS

Ke 4.2. klo 19.00 SANAN 
JA RUKOUKSEN ILTA

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

dnainternet.net/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS
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Solekko mie!
Oli jo iltapimeä, kun opetuslapset nousivat veneeseen. Jeesusta ei näkynyt, joten koti-
matkalle oli lähdettävä ilman häntä. Järvellä puhalsi tuuli, pian nousi ankara myrsky. 
Kamppaillessaan aaltoja vastaan opetuslapset näkivät Jeesuksen lähestyvän venettä. He 
luulivat näkevänsä aaveita ja pelästyivät kauheasti.

Me ihmiset olemme pelkääväistä lajia. Pystymme kehittämään fobioita melkein 
mistä tahansa. Niitä on listattu satoja, kaikkea aerofobian (lentopelon) ja zoofobian 
(eläinpelon) väliltä. Pelon kohteet vaihtelevat, pelkäämme aiheesta ja aiheetta, mutta 
veret seisauttava tunne säilyttää aina tehonsa ja voimansa.

Pelko on väkevimpiä tunteita. Se vaikuttaa käyttäytymiseen, siksi sen avulla yri-
tetään kasvattaa lapsia ja ohjata äänestäjiä. Pelko ei kuitenkaan tee meistä parempia 
ihmisiä, ei saa meitä tekemään oikeita asioita eikä varsinkaan vie meitä lähemmäksi 
Jumalaa. Pelko ei lähennä vaan luo etäisyyttä ja epäluuloa. Lopulta se saa aikaan vihaa 
ja väkivaltaa.

Siksi Raamatussa kuulee kerta toisensa jälkeen: ”Älkää pelätkö!” Enkeli rauhoitteli 
Aabrahamia vieraalla maalla, Moosesta erämaassa, outojen tapahtumien keskipistee-
seen joutuneita Mariaa ja Joosefia, paimenia kedolla ja Paavalia vankilassa. Myrskyn 
uuvuttamat opetuslapset kuulivat  rauhoittavat sanat Jeesukselta.

Ei Jeesus sitä tarkoittanut, ettei myrskyssä olisi mitään pelkäämistä. Moni on 
hukkunut tutuilla kalavesillä. Hän tahtoi ennen kaikkea rauhoittaa ammattikalasta-
jia, etteivät he olleet myrskyävillä vesillä yksin. Jeesus tuli sittenkin heidän avukseen: 
”Älkää pelätkö, minä se vain olen, ja kohta olen teidän kanssanne samassa veneessä”. 
Tornionjokilaakson kielellä lausuttuna se rauhoittaa yhä: ”Älkää pöläkkö, solekko mie!”

PekkA reHumäki
Kempeleen kirkkoherra

4. sunnuntai loppiaisesta lupaa otsikossaan universaalisti: Jeesus auttaa hädässä. 
3. vuosikerran evankeliumitekstinä on Johanneksen myrskykertomus. Jeesus 
kävelee vetten päällä ja johdattaa pelkäävien opetuslasten veneen vastarannalle.

Vastoin muiden evankelistojen tekstejä Johannes kertoo Jeesuksen ja opetuslasten 
menevän Kapernaumiin, kun ns. synoptisten evankelistojen mukaan vaarallisen vene-
matkan määränpäänä oli Betsaida.

Opetuslapset olivat odotelleet Jeesusta. Kun tätä ei kuulunut tulevaksi, he lähtivät 
omin päin vastarantaa kohti. Venematkasta oli taitettu noin puolet, se mainitaan teks-
tissä (25 tai 30 stadionmittaa). Tämä vastaa matkana 4,5–5 kilometriä. Genesaretinjärvi 
oli ja on edelleen kilometrien levyinen, tuolla alueella ainutlaatuisen laaja ja leveä järvi. 
Venematkalaisilla olisi ollut vielä toinen mokoma jäljellä, kun Jeesus ilmestyi yllättäen.

Opetuslapset säikähtivät veden päällä kävelevää Vapahtajaa. Kuitenkin he varustau-
tuivat ottamaan hänet kyytiin. Tässä tapahtuu toinen ihme: vene onkin jo rannassa. 

Opetuslapset ymmärsivät, että ilman Jeesuksen apua ankarastakaan soutamisesta 
ei olisi ollut hyötyä. Purjetta ei todennäköisesti voitu käyttää nimenomaan vastatuu-
len vuoksi – tai sitten soutamalla tahdottiin vielä lisätä vauhtia. Tuon alueen järvituu-
let olivat usein tappavan voimakkaita ja puhurit saivat sekä voimaa että ponnistuspoh-
jaa rannan ylänköjen rinteistä. Myrskyt puhkesivat ja laantuivat todella yllätyksellisillä 
aikatauluilla. Tämä korostaa ja alleviivaa ihmeen voimakkuutta opetuslasten silmissä 
– olivathan he kokeneita kalastajia.

PekkA TuOmikOSki

Psalmi Ps. 107: 1–2, 23–31
Ensimmäinen lukukappale 
1. Kun. 17:1–6 
Toinen lukukappale
Hepr. 11:23–27
Evankeliumi Joh. 6:16–21

Isä,

emme aina hallitse elämäämme.

Usein unohdamme sinut.

Ajelehdimme kuin myrskyssä

öisellä merellä.

Armahda meitä ylpeydessämme.

Auta meitä turvautumaan johdatukseesi

myös elämämme pimeinä aikoina.

Isä, tartu käteemme.

Kuule rukouksemme

Jeesuksen, auttajamme tähden.

w w w.sxc . hu /  B e n jamin E a r w i c ke r



10    Nro 4      29.1.2009

Faktaa

Operaatio 
Ruut
Järjestö on perustettu 1996.

Toiminnassa on mukana noin 

800–900 suomalaista kum-

mia. Tarkkaa määrää on vai-

kea arvioida, koska osa kum-

meista on ryhmiä, joiden jä-

senten määrä ei ole tiedos-

sa. Tukijana ovat esimerkiksi 

”Sähkömiehet” ja Raahen sai-

raalan laboratorion naiset.

 Vuosittainen kummin anta-

ma avustus on 140 euroa, jonka 

voi jakaa myös kuukausieriin.

 Yhdistys tukee köyhien in-

tialaisperheiden lasten kou-

lunkäyntiä kummitoiminnan 

kautta. Osa tuesta suunna-

taan nuorten ammattiope-

tukseen ja naisten ammatti-

taidon hankintaan.

 Paikallisina yhteistyökump-

paneina on kolme järjestöä: 

Deepam Peoples Society Yer-

caudin kaupungissa ja siihen 

kuuluvissa kylissä, Tribal and 

Dalit Women´s Development 

Society Salemin ja Yercaudin 

kaupungeissa sekä SUEB-jär-

jestö Chennaissa Intian itäran-

nikolla. 

 Operaatio Ruut on saanut 

nimensä Ruut-nimiseltä orvol-

ta tytöltä, jonka Aaro Leipälä 

tapasi 1990-luvun puolivälissä 

Afra-lastenkodissa. Tätä nykyä 

noin 25-vuotias Ruut on kah-

den lapsen äiti. Hän elää edel-

leen Chennain lähistöllä.

 Lisätietoja yhdistyksestä 

Aaro Leipälältä p. (08) 433 771 

tai 0400 199 960 ja osoitteesta 

www.operaatioruut.fi.

Ei ole meidän vikamme, et-
tä olemme syntyneet tänne, 
eikä köyhien maiden ihmis-

ten vika, että he ovat syntyneet sin-
ne, muistuttaa Khulumoya – Ilon 
ääni -yhdistyksen kiiminkiläinen, 
perheensä kanssa Botswanassa vä-
livuotta viettävä puheenjohtaja Sa-
tu Saarinen. 

Hänelle on tärkeää, ettei meitä 
suomalaisia syyllistetä siitä, että 
olemme syntyneet suomalaisiksi 
ja että asiamme ovat paremmin 
kuin ihmisillä monessa maassa. 
Tärkeää on, että jokainen tekee 
toisia ihmisiä auttaakseen sen, 
minkä jaksaa. Enempäänsä ei ke-
nenkään tarvitse tehdä.

Samaa ajatusta toteutetaan 
pari vuotta sitten perustetun 
Ilon ääni -yhdistyksen toimin-
nassa. Kukin jäsen auttaa taval-
la, joka itsestä tuntuu omimmal-
ta: osa lahjoittaa rahaa, osa järjes-
tää tempauksia, osa kutoo sukkia 
tai kerää lapsille sopivia tavaroita.

Pyhäjoella alkunsa saaneen 
Operaatio Ruutin toiminta on 
järjestetty toisella tavalla: Kukin 
kummi sitoutuu toimintaan vain 
vuodeksi kerrallaan, seuraava-
na vuonna sitoutumisesta pitää 
päättää uudelleen.

– Yllättävän hyvin ihmi-
set ovat pysyneet mukana, vain 
muutama ihminen tippuu vuo-
sittain pois, yhdistyksen puheen-
johtaja Aaro Leipälä kertoo.

Operaatio Ruutin kummit tu-
kevat intialaisten lasten koulun-
käyntiä rahalahjoituksilla. Hen-
kilökohtaista suhdetta kummien 
ja kummilasten välille ei synny, 
sillä kummin tukema lapsi vaih-
tuu vuosittain. Osin järjestely pe-
rustuu paikallisten avustusjärjes-
töjen toiveeseen, osin järjestelyyn 
on päädytty, koska yhdistyksen 
aktiivisten toimijoiden työmää-
rä halutaan pitää kohtuullisena. 

– Olisi valtava työ välittää sa-
doille kummeille tietoja heidän 
omista kummilapsistaan. Lisäk-
si yhteydenpito Intiasta Suomeen 
tulisi lapsille kalliiksi, sillä kir-
jeen lähettäminen tänne on pai-
kalliseen tulotasoon suhteutettu-
na kallista. Olen joskus laskeskel-
lut, että postimaksun tulisi olla 
Suomessa noin 20 euron suurui-
nen, jotta se olisi suhteessa yhtä 
kallis. Niinpä yhteydenpito saat-
taisi muodostua lasten ja heidän 
perheidensä kannalta taloudelli-
seksi rasitteeksi.

Tuella palkattu 
työntekijöitä
Ilon ääni -yhdistyksen avustus-
kohteena on tällä hetkellä etelä-
afrikkalainen Ubombon kylässä 
sijaitseva Ubombo Children’s Ca-
re Village -lastenkoti, jossa asuu 
18 lasta. Heistä nuorin on noin 
vuoden ikäinen, vanhin 14-vuo-
tias. Lastenkotia avustaa suoma-

laisen yhdistyksen lisäksi ryhmä 
hollantilaisia rotareita sekä pai-
kallinen meijeri.

Ubombon alueella on paljon 
köyhyyttä ja aidsin aiheuttamia 
ongelmia, esimerkiksi orpoja ar-
vioidaan olevan jopa 6 000. Las-
tenkoti pyrkii omalta osaltaan 

auttamaan lapsia: se tarjoaa lä-
hialueen lapsille päivätoimintaa, 
johon kuuluu päivittäin lounas 
ja välipala. Lisäksi lauantaisin on 
kerhotoimintaa.

Lastenkodissa työskentelee sen 
perustajan Dawn Ironsin lisäk-
si kolme niin kutsuttua house-

motheria eli äitiä. He asuvat las-
tenkodin alueella lapsineen. Li-
säksi kansainvälisen tuen avulla 
lastenkotiin on saatu palkattua 
pyykkäri. Hänen ansiostaan hou-
semotherit voivat viettää enem-
män aikaa lapsia hoitaen. 

Tärkeä lisä kodille ovat myös 
vartija ja aita, joka suojaa alueen 
rakennuksia, sillä lastenkotiin on 
aiemmin murtauduttu kahdesti.

Ilon ääni -yhdistys avustaa las-
tenkotia rahalahjoituksin, jotka 
ohjataan suoraan lasten hyväksi. 
Ne käytetään muun muassa lääk-
keisiin, suurempiin hankintoihin 
sekä henkilökunnan palkkoihin. 
Lisäksi lastenkotiin lähetetään – tai 
viedään, mikäli joku yhdistyksen 
jäsenistä matkustaa lähialueella – 
useita kertoja vuodessa lahjoituk-
sina saatuja vaatteita, kenkiä, lelu-
ja, palapelejä sekä kirjoja. 

– Joskus laitamme pakettiin 
mukaan lapsille ja hoitajille jotain 
pientä ylimääräistä iloa tarpeellis-
ten tavaroiden lisäksi, esimerkik-
si viimeksi annoimme housemot-

hereille tuoksuvaa kosteusvoidet-
ta ja suihkusaippuaa. Lapsille tär-
keitä ovat ehjät, kauniit vaatteet ja 
hyväkuntoiset lelut. Isoille tytöille 
on tärkeää, että heillä on saman-
laiset muodikkaat vaatteet kuin 
muillakin, sillä lapsi on saman-
lainen joka paikassa ja nainen on 
samanlainen joka paikassa, muis-
tuttaa Saarinen.

Syntymätodistuksen 
saanti vaikeaa
Suurimmalla osalla Ubombon las-
tenkodin lapsista on hiv-tartunta. 
Koska heillä ei lastenkodin sinnik-
käistä ponnisteluista huolimatta 
ole syntymätodistuksia, eivät he ole 
oikeutettuja valtion tarjoamaan il-
maiseen lääkitykseen.

– Lastenkodin väki on tehnyt 
kaikkensa, jotta lapsille saataisiin 
syntymätodistukset, jopa kastatta-
nut heitä. Byrokratia on kuitenkin 
niin mahdotonta, ettei se ole aina-
kaan vielä tuottanut tulosta. Niin-
pä lapsista vain osa saa ilmaista 
arv-lääkettä, joka hidastaa taudin 

Avuntarpeen näkeminen herätti auttamaan

Operaatio Ruutin tukemia poikia aamuisella koulumatkalla.

O p e raa t i o  Ruu t

Operaatio Ruutin edustajat toivotettiin vuosi sitten juhlallisesti tervetulleiksi Intiaan. Heitä juhlistamaan oli teetetty suuri tervetulotoivotusplakaatti, josta tanssijoiden takana näkyy Aaro Leipälän kuva.
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Faktaa

Khulumoya – 
Ilon ääni ry.
Yhdistys on perustettu 2006. 

 Jäseniä on noin 70.

 Tarkoituksena on kansain-

välisen vastuun lisääminen 

ja hädänalaisten, erityises-

ti hivistä tai aidsista kärsivi-

en lasten ja nuorten autta-

minen tukemalla heitä hy-

vinvointiin, terveydenhuol-

toon, kasvatukseen, turvalli-

suuteen ja koulutukseen liit-

tyvissä asioissa sekä edistää 

ja ylläpitää yhteistyötä suo-

malaisten ja kansainvälisten 

toimijoiden välillä.

 Tällä hetkellä avustus-

kohteena on Etelä-Afrikas-

sa Ubombon kylässä sijaiseva 

Ubombo Children’s Care Villa-

ge -lastenkoti

 Tulevan vuoden aikana 

avustustoimintaa pyritään 

laajentamaan Botswanaan.

 Sana khulumoya on zulua 

ja tarkoittaa tuulikelloa tai 

suurta tuulta.

 Lisätietoja yhdistyksen 

toiminnasta saa puhelimit-

se sihteeri Sirkka Mattilalta 

p. 040 849 6417, sähköpostit-

se puheenjohtaja Satu Saari-

selta satu.saarinen@evl.fi ja 

osoitteesta www.ilonaani.fi.

etenemistä. Ilman valtion tukea 
yhden lapsen lääkitys maksaa 100 
euroa kuukaudessa. Eivätkä synty-
mätodistusta vailla olevat näy vi-
rallisissa aids-tilastoissakaan, kos-
ka heitä ei virallisesti ole olemassa, 
Saarinen kertoo.

Sadat lapset 
saaneet koulutuksen
Operaatio Ruut sai alkunsa Aa-
ro Leipälän toimiessa Pyhäjoen 
kirkkoherrana. Hän kävi vuon-
na 1995 Kirkon Ulkomaanavun 
matkalla Intiassa. Matkan aika-
na seurue vieraili lastenkodis-
sa, jonka tilat olivat hyvin huo-
nossa kunnossa. Kotiin palattu-
aan hänellä heräsi ajatus, että kai 
nyt suomalaisvoimin edes katon 
kunnostamiseen tarvittavat rahat 
onnistutaan keräämään.

–Rahaa kertyikin niin paljon, 
että sen turvin pystyttiin raken-
tamaan aivan uusi 35-paikkainen 
lastenkoti. Se osoitti minulle, että 
ihmiset kyllä auttavat.

Aluksi Operaatio Ruutin toi-

minta oli osa Pyhäjoen seurakun-
nan kansainvälistä diakoniatyö-
tä. Kun toiminta laajeni, piti si-
tä varten perustaa oma yhdistys. 

Reilussa kymmenessä vuodes-
sa yhdistyksen toiminta on laa-
jentunut merkittävästi: Alussa 
avustettiin 16 lasta, tänä vuonna 
ammattikoulua käyviä lapsia on 
yli 100, nuorempia lapsia yli 700. 

– Ammattikoulun Operaatio 
Ruutin tuella käyneiden taivalta on 
seurattu sen verran, että tiedetään 
heidän jokaisen saaneen työpai-
kan valmistumisen jälkeen. Kou-
lutuksella on siis ollut suuri vaiku-
tus heidän ja heidän lähiympäris-
tönsä elämään, Leipälä kertoo.

Apu suunnataan suoraan lasten 
koulutukseen, Operaatio Ruut tai 
sen intialaiset yhteistyökumppa-
nit eivät käytä kummeilta saatuja 
lahjoituksia muuhun toimintaan. 
Kummien tuen turvin kustanne-
taan lasten koulunkäyntiin liitty-
viä kuluja, eli koulumaksut, kirjat, 
koulupuvut ja kouluruoka.

Ulkoministeriön tuella valmis-

tui vuosi sitten oppilasasuntola-
toimintakeskus, jossa Yercaudin 
kaukaisemmista kylistä tulevat 
lapset voivat majoittua koulupäi-
vien aikana. Asuntolaa ollaan laa-
jentamassa kevään aikana. Laa-
jennuksen myötä majoituskapasi-
teetti nousee 150 henkeen. 

Asuntola osoittautui hyvin tar-
peelliseksi heti valmistuttuaan.

– Yhteistyöjärjestömme löy-
si noin 65 lapsityöläistä lähialuei-
den kahviviljemiltä. Heillä oli aika 
kurjat olot, ruokaa ei saanut riittä-
västi ja heitä kohdeltiin ankarasti. 
Saimme pelastettua pojat viljelmil-
tä ja nyt he käyvät koulua ja asuvat 
asuntolassamme, Leipälä kertoo.

jokainen voi auttaa
– Paikan päällä käydessä näkee, 
että tuella on yleisempääkin mer-
kitystä: Innostus kouluttaa lap-
sia on lisääntynyt Yercaudin lä-
hikylissä valtavasti, kun perheet 
ovat nähneet että lasten koulut-
taminen on mahdollista, Intiassa 
kolme kertaa käynyt Leipälä ku-

vailee havaitsemaansa muutosta.
Aaro Leipälän mukaan Ope-

raatio Ruutin toiminta todistaa 
siitä, kuinka yksittäinenkin ih-
minen voi tehdä jotain. Edes toi-
sella puolella maapalloa olevan 
ihmisen auttaminen ei ole mah-
doton asia, keinot löytyvät kyllä.

Pienten yhdistysten etu on, et-
tä niiden toiminnassa on vähän 
välillisiä kuluja, avustusrahat 
voidaan yleensä käyttää suoraan 
siihen mihin ne on tarkoitettu-
kin. Molemmissa yhdistyksis-
sä toimitaan vapaaehtoispohjal-
ta ja mahdolliset kulut pyritään 
minimoimaan. Ilon ääni -yhdis-
tyksessä kotimaan postitukset ja 

toimistokulut hoituvat Oulunsa-
lon liikennekoulun ja Karjasillan 
seurakunnan avustuksella. Ope-
raatio Ruutissa vastaavat kulut 
katetaan Pyhäjoen ja Haapajär-
ven seurakuntien vuotuisilla ko-
lehtituotoilla sekä pienimuotoi-
sella tuotemyynnillä.

Sekä Saarinen että Leipälä us-
kovat avun menevän perille myös 
muiden avustustyötä tekevien or-
ganisaatioiden kautta. Kyse on 
pikemminkin siitä, että kun on 
itse nähnyt paikanpäällä avun-
tarpeen, on täytynyt tehdä jotain 
kaukana olevien lähimmäisten 
auttamiseksi. 

SATu lAPiNlAmPi

Avuntarpeen näkeminen herätti auttamaan

O p e raa t i o  Ruu t

Operaatio Ruutin edustajat toivotettiin vuosi sitten juhlallisesti tervetulleiksi Intiaan. Heitä juhlistamaan oli teetetty suuri tervetulotoivotusplakaatti, josta tanssijoiden takana näkyy Aaro Leipälän kuva.

Satu Saarisen mukaan Ubombon lastenkodissa riittää halukkaita syliin tulijoita 
jonoksi saakka. Nokwanda sylittelyvuorossa. 

Ja r k ko S aa r i n e n

Ja r k ko S aa r i n e n

Ubombon lastenkodissa asuva Fikile nauttii appelsiineja ulkosalla.



12    Nro 4      29.1.2009

umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Ordinaatiomessu su 1.2. 
klo 10 Oulun tuomiokirkos-
sa. Ordinaatio piispa Samuel 
Salmi, saarna Pauli Nieme-
lä, liturgia Niilo Pesonen ja 
Matti Pikkarainen. Kanttori 
Raimo Paaso ja urkuri Maija 
Tynkkynen. Radiointi radio 
Dei. Internet www.virtuaa-
likirkko.fi.
Messu su 1.2. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Jaakko Lounela, saar-
na Martti Arkkila ja kanttori 
Samuli Kokko.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 29.1. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Sanna Okkola, kanttori-
na Juha Soranta. 
Viikkomessu la 31.1. klo 
15.20 Pyhän Andreaan kir-
kossa. Toimittaa Juhani La-
vanko, avustavat Tytti Jäppi-
nen ja Niilo Pesonen, kantto-
rina Riitta Piippo. 
Messu su 1.2. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Mik-
ko Salmi, avustavat Han-
na Liuska, Marjo Heikkinen 
ja Henrik Ketola, kanttori-
na Riitta Piippo. Karjasillan 
kirkkokuoro. Mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen. 
Kirkkokahvit. Yhteisvastuu-
keräyksen aloitus, kahvikes-
kustelu. 
Messu su 1.2. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, avustaa Juha Vä-
häkangas, kanttorina Taina 
Voutilainen. Yhteisvastuu-
keräyksen aloitus. Kirkko-
kahvit. 
Messu su 1.2. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Sanna Okkola, avustaa 
Sirpa Kemppainen, kantto-
rina Riitta Piippo. Yhteisvas-
tuukeräyksen aloitus. 

Messu su 1.2. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, avustaa 
Heidi Karvonen, kanttorina 
Ilkka Järviö. Yhteisvastuuke-
räyksen aloitus. Kirkkokahvit 
sekä tietoa keräyksestä sa-
noin ja kuvin. Listojen ja lip-
paiden jako kerääjille. 
Messu su 1.2. klo 12 Maikku-
lan kappelissa. Toimittaa Esa 
Nevala, avustaa Nina Nieme-
lä, kanttorina Henriikka Ran-
tala. Yhteisvastuukeräyksen 
aloitus. Kirkkokahvit. 
Gospelmessu su 1.2. klo 18 
Kastellin kirkossa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, Esa Rät-
tyä ja Karjasillan gospelryh-
mä YA 1. Teejatkot seurakun-
tasalissa.
Viikkomessu to 5.2. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, kanttori-
na Taina Voutilainen. 

Tuiran seurakunta
Messu su 1.2. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Har-
ri Fagerholm, avustavat Sai-
la Luukkonen ja Raija Yrjö-
lä, kanttorina Heikki Jäm-
sä. Tuiran seurakunnan yh-
teisvastuukeräyksen avaus-
tapahtuma.
Messu su 1.2. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Stiven Naatus, avus-
taa Markus Mähönen, kant-
torina Tommi Hekkala. 
Messu su 1.2. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Juha Valppu, avustaa 
Pasi Kurikka, kanttorina Ul-
la Metsänheimo. 
Sanajumalanpalvelus su 
1.2. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Juha Tahko-
korpi, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. 
Iltamessu su 1.2. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Lauri 
Kujala, avustaa Päivi Jussila, 
kanttorina Taru Ängeslevä. 
Viikkomessu ke 4.2. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Helena Paalanne, kanttori-
na Ulla Metsänheimo.
 

Oulujoen seurakunta
Messu su 1.2. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, saarnaa Antti Les-
kelä, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. 
Messu su 1.2. klo 12 Huone-
suon seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Leo Rahko. Kirk-
kokahvit, myytävänä leivon-
naisia.
Kansanlaulukirkko su 1.2. 
klo 14 Myllyojan seurakunta-
talossa. Toimittaa Antti Les-
kelä, saarnaa Riitta Kentala, 
kanttorina Samuli Kokko.

YlIKIIMInKI
Messu su 1.2. klo 10 Ylikii-
mingin seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Veijo Koivula, 
kanttorina Leo Rahko. 

Hailuoto
Messu su 1.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Matti Keski-
nen, kanttorina Kaisamar-
ja Stöckell. Hailuodon Lions 
Club avustaa. Kirkkokahvit. 

Haukipudas
Messu su 1.2. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Arto Nevala, saar-
na Jaakko Kaltakari, kantto-
rina Hannu Niemelä.
Sanajumalanpalvelus su 1.2. 
klo 16 Martinniemen seura-
kuntakodissa, Martti Heino-
nen, kanttorina Kaisa Säkki-
nen, yksinlaulua Reijo Alata-
lo. Kirkkokahvit.

Kempele
Gospelmessu to 29.1. klo 19 
kirkossa.
Messu su 1.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Rehu-
mäki, avustaa Timo Juntu-
nen, kanttorina Marjo Irja-
la. Pyhäkoulu saarnan aika-
na. Yhteisvastuukeräys al-
kaa, infotilaisuus Kirkonky-
län seurakuntakodissa mes-
sun jälkeen. 

Kiiminki
Messu su 1.2 klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Raimo Salonen, 
avustaa Erja Haho ja kantto-
rina Katri Niskakangas. Mu-
kana Anna-Elina Haho, nok-
kahuilu ja Silja Haho, viulu.
Kirkkokahvit ja yhteisvastuu-
keräyksen aloitustilaisuus 
seurakuntakeskuksessa. Ti-
laisuudessa on jaossa listoja 
ja lippaita. 
Messu su 1.2. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa, toimit-
taa Raimo Salonen ja kant-
torina Katri Niskakangas.

Liminka
Messu su 1.2. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Kimmo Helomaa, 
kanttorina Mika Kotkaranta.

Sanajumalanpalvelus su 
1.2. klo 15 Vanamossa. Toi-
mittaa Kimmo Helomaa, 
kanttorina Kotkaranta. Mu-
kana isoset. 

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
1.2. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Timo Riihimäki, kantto-
rina Maili Muuttola-Junkko-
nen.

Muhos
Messu su 1.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Heikki-
nen, saarnaa Rainer Väänä-
nen, kanttorina Ossi Kajava, 
kamarikuoro avustaa. Yh-
teisvastuukeräyksen avaus.
Sanajumalanpalvelus su 
1.2. klo 14 Rokualla. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekkala, 
kanttorina Ossi Kajava.

Oulunsalo
Messu su 1.2. klo 10 kirkossa.
Toimittaa Tapio Kortesluoma,
avustaa Vesa Äärelä, kanttori 
Tuomo Kangas, aikuisten lau-
luryhmä, Taru Pisto. Kirkko-
kahvit seurakuntatalolla. Yh-
teisvastuukeräys alkaa. 

Pudasjärvi
Messu su 1.2. klo 10 seura-
kuntakodissa. Toimittaa Os-
kari Holmström, avustaa 
Henna Savilampi, kantto-
ri Keijo Piirainen. Yhteisvas-
tuukeräyksen aloitus. Kirk-
kokahvit.

SaraKYlä
Messu su 1.2. klo 10 Sara-
kylän kappelissa. Toimittaa 
Juha Kukkurainen, kantto-
ri Jukka Jaakkola. Yhteisvas-
tuukeräyksen aloitus. Kirkko-
kahvit. Muistakaa mahdolli-
suus käyttää kirkkotaksia ju-
malanpalvelukseen, edesta-
kaisen matkan hinta 3 €.

Siikalatva
KeStIlä
Sanajumalanpalvelus su 
1.2. klo 12 kirkossa. Saar-
na Minna Rahko, liturgia ro-
vasti Tapio Leinonen, kant-
torina Unto Määttä. Ruokai-
lu ja diakonissa Leena Räsä-
sen lähtöjuhla seurakunta-
kodissa. 

PIIPPOla
Sanajumalanpalvelus su 
1.2. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Minna Rahko, kanttori-
na Unto Määttä.

PulKKIla
Messu su 1.2. klo 12 kirkos-
sa. Toimittaa Markku Jaak-
kola, saarna Juhani Seppä-
nen, kanttorina Veijo Kinnu-
nen. Yhteisvastuukeräyksen 
aloitus ja Suomen Raamattu-
opiston tilaisuus seurakunta-
talossa. Kirkkokahvit. 

PYhäntä
Sanajumalanpalvelus su 
1.2. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen, kant-
torina Veijo Kinnunen. Kirk-
kokahvit ja yhteisvastuuke-
räyksen info seurakuntata-
lossa.

rantSIla
Messu su 1.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Markku Jaak-
kola, kanttorina Arja Leino-
nen. Kirkkokahvit ja yhteis-
vastuukeräyksen info seura-
kuntatalossa.

Tyrnävä
Messu su 1.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttorina Pentti Korkiakos-
ki. Messun jälkeen kirkko-
kahvi ja asiaa Yhteisvastuus-
ta seurakuntatalolla. Jaossa 
myös keräyslistoja. Uusia ja 
entisiä kerääjiä pyydetään 
mukaan.

teMMeS
Sanajumalanpalvelus su 
1.2. klo 12 kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kanttori-
na Pentti Korkiakoski.

Elsi H
u

ttu
n

en

Vuonna 1909 valmistunut 
Pyhännän kirkko 
edustaa kalevalaisen 
kansallisromanttista 
jugendia.
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29.1.–5.2.2009

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

Lapsikuorot 
laulattavat lähetyslauluja 

enot Oulussa 

Oulujoen, Maikkulan ja 
Kaakkurin lapsikuorot lau-
lattavat lähetyslauluja sun-
nuntaina 1.2. kello 15 Ou-

lun tuomiokirkossa. Yhteislauluja 
säestää puhallinorkesteri Viventi Esa 
Lapin johdolla.

– Lähetyslaulutilaisuus on toisinto 
lähetysjuhlilta. Tilaisuus haluttiin jär-
jestää uusintana, koska lähetysjuhlilla 
ei aikataulusyistä ehditty laulaa kaik-
kia lauluja. Koska kuorot olivat ope-
telleet laulut ja orkesteri säestyksen, 
olisi ollut harmi jättää laulujen lau-
laminen vain yhteen kertaan, kertoo 
tilaisuuden juontajapari urkuri Mai-
ja Tynkkynen ja kanttori Sanna Lep-
päniemi.

Ohjelma koostuu hengellisistä lau-
luista, jotka ovat lähtöisin eri mais-
ta. Suurin osa niistä sijoittuu Afrikan 
mantereelle, mutta mukana on myös 
suomalaisille tuttuja ja rakkaita vir-
siä. Pitkästä aikaa päästään laulamaan 
myös lähetysjuhlien tunnuslaulu Täh-
ti ihmeellinen. 

Tilaisuus sopii mainiosti lapsiper-
heille, sillä monissa lauluissa on myös 
leikki mukana. Paikalla kerätään ko-
lehti Ilembulan lastensairaalan orpo-
kodin hyväksi. Tilaisuus kestää noin 
tunnin.

Lähetyslaulutilaisuus sunnuntaina 1.2. 
kello 15 Oulun tuomiokirkossa. 

E l s i  H u t t u n e nHartauselämä
tuomasrukoushetki ke 4.2. 
klo 17, Öbergin talo. Ks. eril-
linen ilmoitus.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Ompeluseurat to 29.1. klo 
14, Intiön seurakuntakoti. 
Sana elää pe 30.1. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo. 
aamupiiri la 31.1. klo 10, 
Vanha pappila. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 31.1. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Päiväseurat ke 4.2. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 4.2. 
klo 18, Sipiläsali, Asemakatu 
6. Lilli Alapiessa.
Miesten piiri ke 4.2. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
raamattupiirit: 
To 29.1. ja 5.2. klo 14, Keskus-
tan seurakuntatalo. Aposto-
lien teot. Pastori Anna-Mari 
Heikkinen.
Ke 4.2. klo 16, Aurinkokoti. 
Pastori Jyrki Vaaramo.
To 5.2. klo 16, Intiön seura-
kuntakoti. Jyrki Vaaramo.
hartaudet: 
To 29.1. klo 18.30, Kuntota-
lo. Hanna-Maija Karjalainen-
Ollanketo.
Ke 4.2. klo 15, Senioritalo. 
Ari-Pekka Metso.
To 5.2. klo 18.30, Kuntotalo. 
Jyrki Vaaramo.

Karjasillan seurakunta
herännäisseurat su 1.2. klo 
15, Riitta ja Pentti Jouppi-
lan kotona, Jaakonkuja 1 A 
3, 90230 Oulu.
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 29.1. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 
Beta-kurssi ma 2.2. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Viimei-
nen kokoontuminen. Lähin-
nä Alfakurssin käyneille. Li-
sätietoja Ari Kauppila 0400 
581631 ja Jaakko Tuisku 040 
5747 167.
Yhdessä Jumalan edessä -il-
ta to 5.2. klo 18–20, Kauko-
vainion kappeli. Lähtökohta-
na on Jumalan rakkaus. Ylis-
tyslauluja ja muita yhteislau-
luja, rukousta, sanaa ja todis-
tuspuheenvuoroja. Teetarjoi-
lu. Lastenhoito järjestetty. 
raamattupiirit: 
To 29.1. klo 18, Kastellin kir-
kon pappilan kamarissa. 
To 29.1. ja 5.2. klo 18, Maik-
kulan kappeli. 
Ke 4.2. klo 11, Kastellin kirk-
ko. Jobin kirjan käsittelyä. 
Ke 4.2. klo 18–21, Kaukovai-

nion kappeli. Arabiankieli-
nen.
Ke 4.2. klo 18, Karjasillan 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
Miestenpiiri ti 3.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Riku-Matti 
Järvi alustaa aiheesta Miksi 
kodit särkyvät?
raamattu- ja lähetyspiiri 
to 29.1. ja 5.2. klo 15, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Apostolien 
tekoja ja lähettien kirjeitä, 
mukana Pasi Kurikka.
raamattupiirit: 
To 29.1. ja 5.2. klo 12.30, Tui-
ran kirkko. 
Ti 3.2. klo 18, Niittyaron seu-
rakuntakoti. 
Keskustelu-ja raamattupiiri 
to 5.2. klo 18, Tuiran kirkko. 
Joka toinen torstai.
rauhanyhdistyksen seurat: 
To 29.1. klo 18.30, Tuiran 
kirkko. 
To 29.1. klo 19, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
To 5.2. klo 19, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Sanan äärellä to 29.1. ja 5.2. 
klo 18.30, Huonesuon seura-
kuntakoti. Luemme ja jaam-
me hengellisesti rakentavia 
tekstejä. Vetäjät Merja Anun-
di, Marja-Liisa Lehtonen ja 
Anne Siermala.
akkuna-iltapäivä su 1.2. klo 
16, Hintan seurakuntatalo. 
Jeesus auttaa hädässä. Raa-
mattuopetus Liisa Kingma. 
Pyhäkoulu. Järj. myös Kan-
sanlähetys, Kylväjä ja SLEY. 
 

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
lähetyslaulutilaisuus su 
1.2. klo 15, Oulun tuomio-
kirkko. Oulujoen, Maikku-
lan ja Kaakkurin lapsikuo-
rot, Puhallinorkesteri Viven-
ti johtaa Esa Lappi, juontaa 
Sanna Leppäniemi ja Maija 
Tynkkynen, kolehti Ilembu-
lan lastensairaalan orpoko-
din hyväksi.
Virsilauluilta ti 3.2. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Virsiä osastosta usko Jeesuk-
seen, Esko Laukkanen.

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. Perinteinen Ru-
neberg-matinea lukuteatte-

rin muodossa. Ks. yhteisvas-
tuuilmoitus. 
runokvarkki la 21.2. klo 13, 
Siipi. Se on ”ylös, alas, outo, 
totuus, kauneus ja totuus”. 
Se on kvarkki. Mikä sitten on 
runokvarkki? Ihmettelemäs-
sä pastori Juha Vähäkangas.
Kirjavirtaa Pappilassa nau-
run voimalla! ke 18.2. klo 
18, Kastellin kirkko. Aika on 
nauraa! Nyt keskustellaan 
vadelmavenepakolaisesta ja 
Sotamies Sveijkista. 

Oulujoen seurakunta
YlIKIIMInGIn alue
Virsi-ilta to 5.2. klo 18, Ylikii-
mingin seurakuntatalo. Ks. 
yhteisvastuuilmoitus.

Diakonia
Yhteisvastuukeräyksen al-
ku tuomiokirkkoseurakun-
nassa su 1.2. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Ks. yhteisvas-
tuuilmoitus.

Karjasillan seurakunta
Diakoniapiiri ma 2.2. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Palvelupiiri auttavat kä-
det ma 2.2. klo 18, Karjasil-
lan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Yhteisvastuukeräys alkaa 
su 1.2. klo 10, Tuiran kirkko. 
Ks. yhteisvastuuilmoitus.
Juttutupa ma 2.2. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Diakoniapiiri ma 2.2. klo 
14, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Huomioi muuttunut päivä.

Oulujoen seurakunta
Madekosken diakoniapiiri 
to 29.1. klo 12, Jukka ja Aili 
Juutisella, Juutisentie 17. 

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
KehItYSVaMMaISet
Perhepiiri to 29.1. klo 12–
13.30, Keskustan seurakun-
tatalo. Kehitysvammaisten 
läheisille.
Varttuneiden porinapiiri ti 
3.2. klo 13.15–14.15, Heinäto-
rin seurakuntatalo. 
Keskustelukerho ti 3.2. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kehitysvammai-
sille aikuisille.
avotyöntekijöiden keskus-
teluilta ke 4.2. klo 16–17.30, 
Öbergin talo. 
nuortenilta pe 13.2. klo 18–
20, Öbergin talo. 

KuulOVaMMaISet
luentosarja hyvä tietää – 
mukava osallistua pe 30.1. 
klo 9.30, Keskustan seura-
kuntatalo. aiheena demen-
tia, luennoitsijana Paula Yli-
Kulju.
lähetyspiiri ma 2.2. klo 14, 
Kuurojen yhdistys. 

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

näkövammaisten kerho ke 
4.2. klo 13–14.30, Keskustan 
seurakuntatalo. Arpajaiset 
Nepalin kummikohteen hy-
väksi. 

PäIhDetYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 30.1. klo 9, Diakoniakes-
kus, alakerta. 
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 2.2. klo 14.30, Diakonia-
keskus, alakerta. 

Lähetys
lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Tuoreita leivonnaisia, 
käsitöitä, arpoja sekä voh-
velikahvila. Tuotto nimikko-
työlle Suomen Lähetysseu-
ran 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-

Lähetyslaulutilaisuus järjestettiin ensimmäisen kerran kesän 2008 lähetysjuhlilla Oulussa.
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29.1.–5.2.2009enot Oulussa 

Karjasillan kirkolla esitetään pääsiäisnäytelmää 
30.3.–3.4. Jotta näytelmä onnistuisi, tarvitaan si-
tä tekemään vapaaehtoisia näyttelijöitä. Heidän li-
säkseen tarvitaan avustajia ainakin lavastusta to-
teuttamaan ja pukuja ompelemaan.

Näytelmää ovat vapaaehtoisten lisäksi tekemäs-
sä tuomiokirkkoseurakunnan ja Karjasillan seura-
kunnan työntekijät.

Näytelmän on käsikirjoittanut oululainen tans-
sija Antti Kairakari. Hän teki vuonna 2006 tanssi-
jaopintojen opinnäytetyönsä 40 päivää -tanssiteok-
sen Jeesuksen autiomaassa viettämästä ajasta

Näytelmään vapaaehtoisiksi haluavia pyydetään 
ilmoittautumaan viimeistään 3.2. nuorisotyönoh-
jaaja Katja Ylitalolle sähköpostitse katja.ylitalo@
evl.fi tai puhelimitse 040 831 5932. Ensimmäinen 
tapaaminen ilmoittautuneille on keskiviikkona 
4.2. klo 14.30 Karjasillan kirkolla. 

Pääsiäisnäytelmä kaipaa 
avustajia

via yms. Pajassa tehdään kä-
sitöitä, p. 044 316 1720. 
lähetystovi pe 30.1. klo 12, 
Siipi. Toimintaa, mukana 
Paula Rosbacka.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 29.1. ja 5.2. 
klo 14, Vanha pappila. Raa-
mattutunti 29.1. Pertti Hei-
kinheimo, 5.2. Kimmo Kieksi.

Karjasillan seurakunta
Kaukovainion lähetyspiiri 
ti 3.2. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. 
ural-ilta, anu ja Juha Väli-
aho seurakuntakierroksel-
la ke 11.2. klo 18, Kastellin 
kirkko. Anu ja Juha Väliaho  
ovat olleet 16 vuotta lähe-
tystyössä Venäjällä Volgan 
ja Uralin välillä. He kertovat 
sukukansatyöstä ja Udmurti-
an työstä. 

Tuiran seurakunta
lähetyspiiri ma 2.2. klo 
16.30, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
raamattu- ja lähetyspiirit: 
Ma 2.2. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ma 2.2. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perhekerhot: 
To 29.1. ja 5.2. klo 10, Intiön 
seurakuntakoti. 
Ke 4.2. klo 10, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Pyhäkoulut:
Su 1.2. klo 12, Makasiinikatu 6.
Su 1.2. klo 16.30, Kouluka-
tu 10.

Karjasillan seurakunta
Mummon ja vaarin pysäkki 
la 31.1. klo 15, Pyhän Andre-
aan kirkko. Alustus Rakasta 
lasta – suojele lapsuutta, dia-
koniatyöntekijä Nina Nieme-
lä. Lapsille torkkukerho: Mu-
kaan tyyny, peitto, katselu-
kirja ja torkkulelu.
Kolmen polven perheker-
ho ma 2.2. klo 10–11.30, Kai-
roskoti. Hartaus, leikkiä ja 
laulua ja askartelua yhdes-
sä Kairoskodin vanhusten ja 
henkilökunnan kanssa. 
helmi-muskarit: 
Ma 2.2. klo 10–10.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. Alle 1-vuo-
tiaat. Lukukausi 50 €. Ohjaa-
ja p. 044 345 8939.
Ma 2.2. klo 10.35–11.05, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
1–2-vuotiaat. Lukukausi 50 €. 
Ohjaaja p. 044 345 8939.
Ti 3.2. klo 10.15–10.45, Pyhän 
Andreaan kirkko. Uusi alle 
1-vuotiaiden muskari. Luku-
kausi 50 €. P. 044 345 8939.
Ke 4.2. klo 17.30, Kastel-
lin kirkon pappilan kamari. 
2–3-vuotiaille. Lukukausi 50 
€. Tied. p. 040 738 4355.
Pyhäkoulut: 
To 29.1. ja 5.2. klo 14.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
7–9-vuotiaille.
Su 1.2. klo 10, Kastellin kirk-
ko. Messun aikana.

Su 1.2. klo 10, Karjasillan 
kirkko. Messun aikana.
Su 1.2. klo 12, Pyhän Andre-
aan kirkko. Messun aikana.
Su 1.2. klo 12, Kaukovainion 
kappeli. Messun aikana.
Su 1.2. klo 12, Maikkulan 
kappeli. Helmisunnuntai, 
muskaripyhäkoulu.
Perhekerhot: 
Ma 2.2. klo 10, Sarasuontien 
päiväkoti. 
Ti 3.2. ja ke 4.2. klo 9.30–11, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Ke 4.2. klo 9.30, Kastellin 
kirkko.
Ke 4.2. klo 9.30, Karjasillan 
kirkko. 
Ke 4.2. klo 9.30, Kaukovaini-
on kappeli. 
Ke 4.2. klo 9.30, Maikkulan 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
Perhekerhot: 
To 29.1. klo 9.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Ke 4.2. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti. 
Ke 4.2. klo 9.30, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Ke 4.2. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. 
Ke 4.2. klo 9.30, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ke 4.2. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
To 5.2. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
To 5.2. klo 13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. International 
Family Club – kansainvälinen 
perhekerho.
Pyhäkoulut:
Su 1.2. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Messun aikana.
Su 1.2. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 1.2. klo 12, Niittyaron seu-
rakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulut: 
Su 1.2. klo 12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
Su 1.2. klo 16–17.15, Hintan 
seurakuntatalo. Akkuna-ti-
laisuuksien aikana. Pyhä-
koulusta vastaavat Elina Pa-
lojärvi ja Säde Pokka. Järj. 
myös Kansanlähetys, Kylvä-
jä ja SLEY. 
Perhekerhot: 
Ke 4.2. klo 9.30, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ke 4.2. klo 9.30, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ke 4.2. klo 9.30, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Ke 4.2. klo 9.30, Saarelan 
seurakuntakoti. 
Ke 4.2. klo 9.30, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Ke 4.2. klo 9.30, Heikkilän-
kankaan seurakuntakoti. 
Ke 4.2. klo 9.30, Hönttämä-
en seurakuntakoti. 

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

Nuoret
Karjasillan seurakunnan ja 
Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan isoskoulutus ke 4.2. 
klo 17.30–19, Kaukovainion 
kappeli. 

Karjasillan seurakunta
Yökahvila Cafe andreas pe 
30.1. klo 19–23, Pyhän An-
dreaan kirkko. Tarjolla olei-
lua, pelailua, hartautta, 
kahvia, teetä ja pientä pur-
tavaa.
nuortenilta ti 3.2. klo 18–
20.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Luvassa oleilua, pelailua, 
hartautta, kahvia, teetä ja 
pientä purtavaa.
nuorten musiikkipiiri ke 
4.2. klo 17–18, Maikkulan 
kappeli. 

Nuoret aikuiset 
Filosofinen keskustelupiiri 
to 29.1. 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.
Sarastus-kuoro to 29.1. ja 
5.2. klo 18, Öbergin talo. Uu-
det laulajat tervetulleita. Eri-
tyisesti miesääniä tarvitaan. 
Johtaa Minna-Leena Erkkilä, 
050 320 1528.
Opiskelijoiden yhteinen 
raamattupiiri ti 3.2. klo 18, 

Pyhän Luukkaan kappeli. 
Kappelive la 14.2. klo 19, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Elävän musiikin ilta Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Esiin-
tyjänä Human Organ. Tilai-
suus on ilmainen. Lastenhoi-
to järjestetään tarvittaessa, 
ota yhteyttä Nanna Helaa-
koskeen, p. 050 5750 826.
Opiskelijoiden ja nuorten 
aikuisten leiri 20.–22.2. Ro-
kuan leirikeskus. Seurakun-
tien oppilaitospalvelun, kir-
kollisten opiskelijajärjestöjen 
ja Sarastus-kuoron yhteinen 
talvileiri. Paikka on seurakun-
tien tasokas leirikeskus luon-
nonkauniissa erämaaluon-
nossa Rokualla. Ohjelmassa 
hengellistä opetusta, laulua, 
hiihtoa tai pulkkailua sekä 
muuta ulkoilua, saunomista, 
iltaohjelmaa, luonnon rau-
haa ja toisten seuraa! Hinta 
matkoineen 32 €. Ilmoittau-
tumiset viim. ma 9.2. www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo 
(varalla Ari Savuojalle, p. 040 
524 5919). 

OPISKelIJaJärJeStöt
OPKOn opiskelijailta la 31.1. 
klo 19, Öbergin talo. Vuori-
saarna 1 – maailman onnelli-
simmat, Antti Leinonen.

Pienoisnäytelmä Myrsky ja Päivänpaiste
Torstaina 29.1. klo 14 
Metsolan Hovin seurakuntakerhossa
Käsikirjoitus Z. Topelius, ohjaus Esteri Alakopsa. Esiin-
tyjät Anu Fedotoff, Kerttu Kaitera ja Esteri Alapkopsa. 

Yhteisvastuukeräyksen infoilta 
Torstaina 29.1. klo 17.30 Kastellin kirkossa 
Tietoa tulevan keräyksen kohteista kotimaassa ja ulko-
mailla. Diakonissa Heidi Karvonen tuo terveiset Bang-
ladeshista. Kahvitarjoilu.

Keräyksen alku tuomiokirkkoseurakunnassa
Sunnuntaina 1.2. klo 10 tuomiokirkossa 
Yhteisvastuukerääjiä kutsutaan messuun klo 10 ja mes-
sun jälkeen noin klo 11.30 Keskustan seurakuntatalol-
le koulutussaliin, jossa tietoa keräyksestä, listojen jako 
ja kahvitarjoilu.

Yhteisvastuukeräys alkaa tuirassa
Sunnuntaina 1.2. klo 10 Tuiran kirkossa 
Keräys alkaa messulla klo 10, jonka jälkeen kirkkokahvit 
ja tietoa keräyksestä. Lipaskeräystempaus lähialueelle. 

radio-ohjelma
Maanantaina 2.2. klo 17.05–17.35 radio Pookissa 
Etappi-ohjelmassa kansainvälisen työn pastori Árpád 
Kovács ja johtava diakoniatyöntekijä Liisa Rahkola kes-
kustelevat tämän vuotisen keräyksen aiheesta.

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

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 
ja siitä mihin yhteisvastuukeräyksen tuotto käytetään.

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.

taistelevat fänrikit 
runeberg, Suomen sota 1808–1809 ja 

uudet suomennokset Vänrikki Stoolin tari-
noista 

Torstaina 5.2. klo 18 Kastellin kirkossa 
Perinteinen Runeberg-matinea lukuteatterin 
muodossa. Juhani Lindholmin ja Teivas Oksalan 
suomennokset herättävät tutut tekstit uuteen 
liitoon. 
Käsiohjelma 2 €.

Korvasienimuhennos-näytelmä 

Torstaina 5.2. klo 12 
Myllyojan seurakuntatalossa 

Lähteellä-teatteri. Käsikirjoitus Auli Vähäkan-
gas, ohjaus Ester Alakopsa. Alkuhartaus Ilkka 
Mäkinen. Kahvitarjoilu ja arpa 5 €. 

L a p s e n R aamat t u  /  Kus t annus  A r k k i  O y
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Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 2.2. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Vesa Pöyhtäri: Gideon.
evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 4.2. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Sielunhoito ja rippi, Aki 
Lautamo.
uusheräyksen ilta to 5.2. 
klo 19, Koulukatu 41. Mikko 
Salmi: Kateus.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
toiminta-ja keskusteluker-
ho to 29.1. klo 10.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
raksilan kerho to 29.1. ja 
5.2. klo 12, Kajaanintie 1. 
Senioripäivä ma 2.2. klo 11, 
Heinätorin seurakuntata-
lo. Klo 11–12 verenpaineen 
mittaus, klo 12 ruokailu 4 
€ ja Hopealanka kerho klo 
12.30–13.30.
tarinatupa ke 4.2. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
toiminta-ja keskusteluker-
ho to 5.2. klo 10.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. 

Karjasillan seurakunta
Seurakuntakerho ma 2.2. 
klo 13.30–15, Caritas-Koti. 
Ystävänkamari ti 3.2. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. 
eläkeläisten kerhot:
To 29.1. ja 5.2. klo 13, Kastel-
lin kirkko. 
To 29.1. klo 13.30, Karjasillan 
kirkko. 
To 29.1. klo 12–14, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Ma 2.2. klo 12.30–14, Maik-
kulan kappeli. .

Tuiran seurakunta
Seniorien laulupiiri to 29.1. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Lauletaan ja hiljenny-
tään musiikin äärelle. Muka-
na ovat Ulla Metsänheimo ja 
Päivi Moilanen. 
Senioreiden kerho pe 30.1. 
klo 10, Rajakylän seurakun-
takoti. 
Vanhuslinja ke klo 9–11 p. 
5314 616. Sinulle, joka kai-
paat kuuntelijaa ja haluat 
pyytää kotikäyntiä. 
Seurakuntakerho to 5.2. klo 
13–14.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
eläkeläisten kerhot:
To 29.1. klo 13, Koskelan Pal-
velukeskus. 
To 29.1. ja 5.2. klo 13, Tuiran 
kirkko. 
To 29.1. klo 13.30, Palokan 
palvelikeskus. 
Ti 3.2. klo 14, Tuiran palvelu-
keskus. Ohjelmallinen päivä-
tuokio Tuiran palvelukeskuk-
sessa ja sen lähialueella asu-
ville eläkeläisille. 

Oulujoen seurakunta
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
2.2. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Seurakuntakerhot: 
To 29.1. klo 14, Metsolan Ho-
vi. Tarkemmat tiedot ks. yh-
teisvastuuilmoitus.
 To 29.1. klo 10, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
To 29.1. klo 13, Myllyojan 
seurakuntatalo. 

To 5.2. klo 14, Hoikantien 
palvelutalo. 

YlIKIIMInGIn alue
Seurakuntakerho ti 3.2. klo 
11. 

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

Karjasillan seurakunta
työttömien leiri 9.–12.3. Ro-
kuan leirikeskus. Lähde mu-
kaan hiihtelemään Rokuan 
keväthangille. Leirin hinta 
20 € sis. matkat, täysihoidon 
ja vakuutuksen seurakunnan 
jäsenelle. Ilmoittautuminen 
viimeistään 16.2. p. 08 3161 
340. Vetäjinä Karjasillan seu-
rakunnan diakoniatyönteki-
jät Heidi Karvonen ja Tert-
tu Rahko.

Oulujoen seurakunta
Perheleiri 27.2.–1.3. Roku-
an leirikeskus. Etusija Oulu-
joen seurakuntalaisilla ja en-
sikertaa leirille lähtevillä. Il-
moittautumiset viimeistään 
12.2. p. 08 3161 340. Hinta 
aikuiset 44 €, 4–18-vuotiaat 
30 € ja alle 4-vuotiaat ilmai-
seksi. Hinta sisältää matkat, 
majoituksen täysihoidolla ja 
vakuutuksen Oulun ev.-lut. 
seurakuntien 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. Tied. mat-
kanjohtaja Pentti Kortesluo-
ma, p. 040 575 2716. Etusijalla 
seurakunnan jokivarsien alu-
een jäsenet.

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

Oulujoen seurakunta
aikuisten kuntopiiri to 29.1. 
ja 5.2. klo 18, Hintan seura-
kuntatalo. 
Fransupiiri ti 3.2. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Muut menot
Yhteisvastuukeräyksen in-
foilta to 29.1. klo 17.30, Kas-
tellin kirkko. Ks. yhteisvas-
tuuilmoitus.
Sinkkuilta pe 30.1. klo 
18.30–20.30, Keskustan seu-
rakuntatalo. KM, tutkija-
kouluttaja Eija Keränen: Hy-
vän elämän rakennusaineet.
Aikuisten yksineläjien koh-
taamispaikka.
Kaatuneitten omaiset ma 
2.2. klo 12, Keskustan seura-
kuntatalo. 

naisten ilta ma 2.2. klo 18–
20, Öbergin talon alakerran 
ryhmätila. Keskustelua, kah-
vit, iltahartaus ja mahdolli-
suus saunomiseen.
Moraalivartion kansalais-
kokous – aiheena mammo-
na ti 3.2. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Ks. erillinen ilmoitus.
Pääsiäisnäytelmän valmis-
telu ke 4.2. klo 14.30, Kar-
jasillan kirkko. Haluatko tul-
la vapaaehtoiseksi näytteli-
jäksi tai avustajaksi Karjasil-
lan kirkolle pääsiäisnäytel-
mään viikolla 14 (30.3.–3.4.) 
Näytelmää ei synny ilman 
avustajia, siksi tarvitsemme 
myös lavastuksen ja puvus-
tuksen toteuttajia. Jos halu-
at tulla mukaan, ilmoittaudu 
viim. 3.2. Katjalle, katja.ylita-
lo@evl.fi tai p. 040 831 5932. 
Näytelmää ovat vapaaeh-
toisten lisäksi järjestämässä 
tuomiokirkkoseurakunnan 
ja Karjasillan seurakunnan 
työntekijät. 
Korvasienimuhennos-näy-
telmä – teatteria yhteisvas-
tuukeräykselle to 5.2. klo 
12, Myllyojan seurakuntata-
lo. Ks. yhteisvastuuilmoitus.
Yhteisvastuuterveisiä 
Bangladeshista to 5.2. klo 
17–19, Maikkulan kappeli. 
Ks. yhteisvastuuilmoitus.
Yhteisvastuutapahtuma la 
7.2. klo 12, Keskustan seura-
kuntatalo. Ks. yhteisvastuuil-
moitus.

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

arabiankielinen raamattu-
piiri ke 4.2. klo 18–21, Kau-
kovainion kappeli.
International Family Club - 
kansainvälinen perhekerho 
To 5.2. klo 13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. You are wel-
come to come along to any 
of our Thursday sessions.

Kastetut
tuomiokirkko: Niko Elmeri 
Oliver Heikkinen, Rebekka 
Hymy Karolina Siira.
tuira: Okko-Pekka Henrik 
Häkkinen, Milla Jenna Julia 
Hämäläinen, Veeti Emil Ma-
tias Juvonen, Linnea Alma 
Ilona Käyhkö, Anni Katariina 
Niskala, Mila Alva Aliisa Ny-
gård, Rafael Niilo Andrea Pi-
sano, Kain Johan Viljami Ty-
ni, Meea Livia Vänttilä, Asser 
Iivari Ypyä.
Karjasilta: Pipsa Pippuriina 
Anna-Helena Alatalo, Ilona 
Amalia Anttila, Neea Sofia 
Goman, Iikka Aukusti Jurva-
kainen, Jimi Juhani Kaleva, 
Seela Linnea Karsikas, Mo-
na Olga Amelia Mahlakaar-
to, Joona Kristian Manninen, 
Noel Ossian Määttä, Sen-
ni Iisa Emilia Possakka, Vil-
jami Henrik Savolainen, Mi-
ka-Johannes Artturi Siira, Sa-
ra Emilia Sirviö, Terno Henrik 
Allan Stenroth, Aana Ilona 
Hannuntytär Tiainen, Alek-
si Mikael Timonen. 
Oulujoki: Juulia Elisabeth 
Holmi, Pyry Jaakko Petteri 
Karppinen, Emmi-Edith Mi-
kaela Kivijärvi, Nella Maria 

Krossi, Oskari Aapo Aukus-
ti Matilainen, Minja Nia Re-
pola, Ville Antti Matias Räi-
sänen, Markus Petteri Visu-
ri, Toivo Aarni Juhani Ho-
lappa, Taavi Matti Johannes 
Koskela. 

Vihityt
tuomiokirkko: Jyrki Veli Ar-
vid Koponen ja Johanna Ka-
roliina Kurtti.
Karjasilta: Sami Petteri Kei-
nonen ja Heidi Katariina Vat-
jus-Anttila, Esa Heikki Koski 
ja Mirkka Maria Kyrönniemi, 
Pentti Sakari Antila ja Susan-
na Maaria Pietarila, Joni Ta-
pani Ollila ja Leena Mirjami 
Seppänen.
tuira: Uki Antti Pietari Rou-
hiainen ja Sini Maria Mattila, 
Mika Juhani Kälkäinen ja Su-
vi Marja Ylikangas.

Kuolleet
tuomiokirkko: Iida Irene  
Kallinen s. Hokkanen, 85;  
Marjaliina Hillevi Lappalai-
nen s. Weiste, 89; Jouko Ola-
vi Orvola, 67; Irma Linnea 
Hoffren-Ryhänen s. Hoffren, 
69; Raimo Kalervo Koljonen, 
62; Meeri Emilia Leskelä, 89; 
Martti Mikael Meriläinen, 
77; Alli Hildur Rönkkömäki, 
98; Timo Eemil Virtanen, 87.
Karjasilta: Juho Aaprami 
Ahonen, 92; Saimi Matilda 
Kemppainen-Paaso s. Kemp-
painen, 77; Elli Annikki Ko-
ponen s. Keskitalo, 88; Aar-
no Olavi Räisänen, 56; Lyyli 
Maria Räsänen s. Roininen, 
93; Esko Johannes Törmi 82.
Sirkka Inkeri Fonselius s. Si-
milä, 81; Esa Ilmari Lång, 65; 
Anna Salo s Heikkinen, 85. 
tuira: Nelma Esteri Kivi-
luoma s. Säily, 88; Pekka Ta-
pani Kyllönen, 44; Eija Tuu-
likki Mansikka s. Karjalai-
nen, 64; Ilkka Tapani Pent-
tinen, 40; Eeva Liisa Karppi-
nen s. Seppänen, 78; Reino 
Johannes Koivisto, 87; Mai-
ja Helena Tellervo Kumpulai-
nen, 78; Martta Lukkarila s. 
Isoaho, 93; Systi Margaree-
ta Lähde s. Koivikko, 77; Leo 
Aleksander Matilainen, 84; 
Bertta Pätsi s. Siira, 87; Pent-
ti Antero Tero, 75.
Oulujoki: Aleksi Olavi Alata-
lo, 12; Kerttu Karoliina Kuk-
konen s. Sakko, 88; Irja An-
na Ukonmaanaho s. Mäkä-
räinen, 95; Henna Maria Haa-
palainen s. Stång, 75; Aila Mi-
nerva Hellman s. Toivanen, 
73; Laina Sofia Hepokangas s. 
Pesonen, 82; Laina Inkeri Väi-
sänen s. Savilampi, 88.

3.2. MAMMONA 
 Raha, ahneus ja ympäristö. 

10.2. VERIVELJET 
Yhteisö, joukkue, 

vanhoillislestadiolaisuus. 

17.2. NAINEN
Naispappeus, 

feminismi 
ja seksuaalisuus.  

24.2. HIMO 
Hedonismi ja addiktiot.  

www.oulunseurakunnat. /moraalivartio

Helmikuussa 
joka tiistai klo 18 

Karjasillan kirkossa

Illan musiikista vastaa Aki Louhela. 
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Lastenhoito järjestetty. 

 Illoissa 
mukana mm. 

PIIA-NOORA KAUPPI, 
SAMUEL SALMI, JUHA MA-
LINEN, ANTTI NYLÉN, LYLY 

RAJALA, HELI SLUNGA 
ja JUSSI AHDE. 

tuomas-
rukoushetki

 
Keskiviikkona 4.2. klo 
17 Öbergin talossa 

Siitä voi jatkaa tulevan 
messun suunnitteluun  
samana päivänä klo 18. 
Seuraava messu pide-
tään sunnuntaina 22.2. 
klo 18. Sen vastuuhen-
kilönä on Virpi Sillan-
pää-Posio. 

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 ilmoittautuminen ja sitoutumi-
nen on välttämätöntä, osallistuminen maksutonta.
Ryhmän vetäjinä toimivat kriisikeskuksen johtaja, 
psykoterapeutti Sirkka Viitala ja sairaalapastori Ju-
ha Kyllönen. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Juha Kyllöselle p. 040 
579 7807.

Sururyhmät alkavat 

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

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

Oulujoen seurakunnan diakoniatyö 
ajanvaraus

Taloudellisissa asioissa 
vastaanotot maanantaisin klo 9–11 p. (08) 531 3519 tai 
käymällä paikan päällä Myllyojan seurakuntatalossa.

Muissa asioissa 
vastaanotot maanantaisin klo 9–11 Myllyojan seura-
kuntatalossa, Hintan seurakuntatalossa, Huonesuon 
seurakuntakodissa ja Sanginsuun seurakuntakodis-
sa sekä torstaisin klo 9–10 Ylikiimingin seurakunta-
talossa.
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mismahdollisuuksia tai paran-
taa heidän työelämävalmiuksi-
aan. Hankkeissa voidaan toteut-
taa erilaisia työllistämisen mal-
leja. Seurakunta tai järjestö voi 
työllistää maahanmuuttajia itse, 
tukea maahanmuuttajien työl-
listymistä toisiin organisaatioi-
hin tai luoda uudenlaisia työllis-
tymispolkuja. Myös erilaiset yh-
teistyöhankkeet muiden järjestö-
jen tai viranomaisten kanssa tu-
levat kysymykseen. 

Etusijalla ovat hankkeet, jot-
ka maahanmuuttajien työllis-

tämisen avulla tuke-
vat seurakuntien ja 
kristillisten järjestö-
jen työyhteisöjen mo-
nimuotoistumista. 
Hankerahoituksel-
la voidaan myös pal-
kata työntekijöitä hy-
vin perustelluista syis-
tä. Hankkeiden toivo-
taan toteuttavan sel-
laisia työllistämistoi-
mia, jotka työllistävät 

maahanmuuttajia jo hank-
keen toteuttamisvaiheessa.  
Mukaan hankkeeseen voivat ha-
kea seurakunnat, kirkolliset toi-
mijat ja näiden kanssa yhteis-
työssä toimivat järjestöt Suomes-
sa. Vuoden alussa alkanut haku-
aika päättyy maaliskuun lopus-
sa. Hankkeet valitaan 16. touko-
kuuta mennessä. 

Lue sivulta 3 uutinen viime vuoden 
Yhteisvastuukeräyksen tuloksista 
sekä oululaisten maahanmuuttaji-
en kokemuksia työllistymisestä. 

hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

eurakunnissa tapahtuu 29.1.–5.2.2009

Saarenkartanon hartaus to 
29.1. klo 14.30.
Kirkkokuoro to 29.1. klo 
18.30.
raamattu- ja rukousilta ti 
3.2. klo 18 Kalle ja Salli Joen-
suulla, Salmenrannantie 226.
Päiväpiiri ke 4.2. klo 13 Saa-
renkartanossa.
Saaren Sirkut ke 4.2. klo 15.
Kaverikerho to 5.2. klo 10.
Kirkkokuoro to 5.2. klo 
18.30.

Kaverikerhoon mahtuu mukaan 

Kaverikerho kokoontuu torstaisin kello 10 kirkolla. Kah-
vittelua ja jutustelua kaikenikäisille vauvasta vaariin. 
Tällä hetkellä kerholaisten keski-ikä on melko nuori – 
varttuneempiakin mahtuu mukaan! 

Yhteisen alkutuokion ja kahvittelun jälkeen nuori polvi 
menee kerhohuoneeseen leikkeihin, joten varttuneem-
mat voivat jutustella omia asioitaan rauhassa. 

YhteISVaStuuKeräYS

Su 1.2. kello 
10 messussa 
avustaa Hai-
luodon Lions 
Club ja tarjoaa kirkko-
kahvit. Kahveilla tiedotus 
tämän vuoden Yhteisvas-
tuukeräyksestä ja kerä-
yslistojen jako. Messuun 
järjestyy kyyti, tieduste-
lut Marja Rantasuomelal-
ta p. 040 7430382. 

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.
Matalakynnys su 1.2. klo 16 
Korsuhovin kerhohuoneella, 
mukana mm. Juha Härkönen.
Perhekerho to 29.1. ja 5.2.. 
klo 10–11.30 srk-talolla.
lumilyhdyn hartaus keski-
viikkoisin klo 14.
raamattupiiri ti 27.1. klo 18, 
vetäjinä  Liisa ja Ben King-
ma. Tervetuloa myös uudet 
jäsenet.

Kirkkokuoro ke klo 18.30, 
srk-talolla.
Kokkikerhot: Ryhmä B aloit-
taa toimintansa to 22.1. klo 
14–16. Ryhmä A to 29.1. klo 
14–16.
Keskipäivänkerho ke 4.2. klo 
12 srk-talolla. Luuk.2:22–33, 
Timo Riihimäki.
Partio: Normaali toiminta.
rakastakko nää mua -pari-
suhdeilta sunnuntaina 15.2 
klo 16–19 Limingan Tupok-
sen Vanamossa, Kauppakaa-
ri 1. Tarjolla välipalaa. Tilai-
suus ilmainen. Lastenhoitoa 
tarvitsevat, soittakaa 12.2. 
mennessä p. 044 752 1226. 
Järjestää Virtaa välillämme 
-vapaaehtoiset ja Limingan 
rovastikunnan avioparityö-
ryhmä. Tervetuloa!
Diakonia: Tarvittaessa tule 
käymään tai soita Marjolle 
p. 045 638 1973
Ystävänpäivän lounas yh-
teisvastuun hyväksi pe 13.2. 
klo 11–14.

rauhanyhdistys: Pe 30.1. klo 
19 raamattuluokka Ari Viini-
kalla. La 30.1. klo 18 alueel-
linen nuortenilta ry:llä alus-
tus ”Ystävyys ja Yksinäisyys” 
Erkki Piri. Su 1.2. klo 12 py-
häkoulu I Esa Kämäräinen 
II Heinänen III Jaakko Oksa 
ja klo 17 seurat ry:llä Kyösti 
Karjula ja Teuvo Tanhua.  Päi-
väkerho ry:llä ti 3.2. ja to 5.2. 
klo 17.30–19 ja ke 4.2. klo 17–
18.30. To 5.2. klo 13 varttu-
neidenkerho Aune Kirjavalla.

Vs.kirkkoherra Timo Rii-
himäki aloittaa työt 
seurakunnassamme 
1.2.2009. Hän on tavat-
tavissa virastossa keski-
viikkoisin klo 9–12.
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Yhteisvastuukeräys alkaa 
ensi sunnuntaina, ensim-
mäinen helmikuuta. Yh-
teisvastuukeräys on Suo-

men suurin vuosittain järjestet-
tävä kansalaiskeräys. Noin 40 000 
vapaaehtoista jalkautuu listoi-
neen ja lippaineen yleisön jouk-
koon ympäri Suomen. 

Vuoden 2009 Yhteisvastuuke-
räys tukee kotimaassa erityises-
ti vaikeasti työllistyviä maahan-
muuttajia. Kansainvälisen avus-
tustoiminnan kohde on Bangla-
desh, missä tuetaan köyhimpien 
ihmisten toimeentuloa 
ja työllisyyttä.

60 prosenttia yhteis-
vastuuvaroista käyte-
tään Kirkon Ulkomaa-
navun kehitysyhteistyö-
hön ja katastrofiapuun. 
20 prosenttia menee 
seurakuntien ja kristil-
listen järjestöjen maa-
hanmuuttajien työllis-
tämishankkeisiin. Loput 
20 prosenttia kohdistuu 
kirkon ja seurakuntien tekemään 
avustustyöhön. 

Työvoimapulan 
torjuntaa
Työssäkäynti auttaa maahan-
muuttajia pääsemään aidosti 
osaksi suomalaista yhteiskuntaa. 
Heidän työllistymisensä torjuu 
tulevaisuuden työvoimapulaa ja 
lisää yhteistä hyvinvointia. 

– Yhteiskuntamme sivistys-
tä mitataan myös sillä, miten 
otamme vastaan muualta tulleet 
taloustaantumankin aikana, sa-

Yhteisvastuu haastaa 
ennakkoluulot

noo Yhteisvastuun keräysjohtaja 
Tapio Pajunen. 

Suomessa asuu noin 132 000 
maahanmuuttajaa. Suhtees-
sa kantaväestöön heidän työttö-
myytensä on lähes kolminker-
tainen. Vaikka maahanmuutta-
jalla olisi koulutusta ja ammat-
titaitoa, työnsaanti tyssää usein 
muun muassa työnantajien kie-
litaitovaatimuksiin ja ennakko-
luuloihin. 

Yleisö voi helmikuun alusta 
lähtien testata maahanmuuttajia 
koskevat ennakkoluulonsa osoit-

teessa www.haastaennakkoluulo-
si.fi. Samassa osoitteessa voi myös 
lahjoittaa keräykseen.

ehdota 
toteutettavaa projektia
Kokonaishanketta johtaa sitä var-
ten koottu johtoryhmä ja koordi-
noi Kirkkopalvelujen palkkaama 
projektipäällikkö. Hankkeeseen 
valitaan mukaan enintään 12 
projektia, joiden rahoitusta kerä-
ysvaroin tuetaan.

Ensisijainen tavoite on edis-
tää maahanmuuttajien työllisty-
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haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alaakkonäämua.fi

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

Seurakuntakerho to 29.1. 
klo 13 srk-keskuksen isossa 
salissa. 
Martinniemen juttukahvi-
la to 29.1. klo 13 Martinnie-
men srk-kodissa, terveyden-
hoitaja mittaamassa veren-
painetta. 
raamattu tutuksi -ilta to 
29.1. klo 18 lähetystoimiston 
vieraskamarissa (ent. pienryh-
mätila), Antti Holma. Rooma-
laiskirje. (To 5.2., 1. Kor.) 
Suomen lähetysseuran 
ajankohtaispäivä ”uskoa 
teoiksi 150 vuotta” la 31.1. 
klo 9.30–15 srk-keskuksessa. 
Ilm. pe 23.1. mennessä Hele-
na Ylimaula, p. 040 5014 764.
Diakonia-lähetyspiiri ma 2.2. 
klo 14.30 Kellon srk-kodissa.
lähetyspiiri ti 3.2. klo 13 
lähetystoimiston vieraska-
marissa.
nuorten palveluryhmä 
aloittaa toimintansa Hauki-
putaalla. Haluatko olla muil-
le avuksi? Tule kuuntele-

maan Vakkurilaan ti 3.2. klo 
17 millainen on Limingan 
nuorten palveluryhmä. Ilm. 
Katrille p. 045 6576 122 pe 
30.1. mennessä. 
raamattupiiri ke 4.2. klo 18 
lähetystoimiston vieraska-
marissa (Ilm. 20).
eläkeläisten musiikkipiiri 
to 5.2. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa.
Kristillisen toipumisen ryh-
mä (krito) aloittaa helmi-
kuussa. Ryhmässä pyritään 
vertaistuen avulla kohtaa-
maan elämässä kohdannei-
ta vaikeita asioita ja löytä-
mään vapautta tähän päi-
vään. Kokoontumiskertoja 
on 11, kerran viikossa. Info-
tilaisuus ryhmän toiminnas-
ta to 29.1. klo 10 kohtaamis-
paikka Tapulissa, Kirkkotie 
8. Lisätietoja Laila Rantakok-
ko p. 040 8668 319.
Kyläluutien etsintäkuulu-
tus. Varsiluudat ovat kier-
täneet pian puoli vuotta 

kylillä. Nyt toivomme saa-
vamme kaikkien kuuden 
luudan ja erityisesti niihin 
kiinnitetyt vihkojen sijain-
tipaikat selville, jotta voim-
me saada ne helmikuun Ys-
tävänpäiväjuhlaan. Soi-
ta vihjeesi diakoniatoimis-
toon, p. 547 2636, varmim-
min pe klo 9–11.
rauhanyhdistys: hauki-
pudas: lauluraamattuluok-
ka pe 23.1. klo 18.30 ry:llä, 
yhteispyhäkoulu ja ruokai-
lu su 1.2. klo 12 ry:llä, seu-
rat su 1.2. klo 13.30 ry:llä, 
lauluseurat ke 4.2. klo 18.30 
Hannukselalla, Martinnie-
mentie 99, Kello: sisarilta to 
29.1. klo 18.30 Takkulalla, 
Alamäki 4, raamattuluokka 
pe 30.1. klo 17.30 ry:llä, om-
peluseurat pe 30.1. klo 18.30 
Saarella, Raamattuopiston-
tie 32, pyhäkoulu su 1.2. klo 
12 Kalliokoskella, Eskonpol-
ku 7 ja Ojalalla, Penttiläntie 
104, päiväkerho ma 2.2. klo 

17.30 ry:llä, Jokikylä: päivä-
kerho to 29.1., ke 4.2. ja to 
5.2. klo 17.30–19 ry:llä, raa-

mattuluokka pe 30.1. klo 
17.30 ry:llä, ompeluseurat 
pe 30.1. klo 18.30 Kaisa ja 

Markus Klasilalla sekä Niina 
ja Jussi Jämsällä, pyhäkoulut 
su 1.2. klo 12 Asemakylä e. 
Antti Partanen, Asemakylä 
p. Tuomo Lukkari, Keskiky-
lä Juha Hartikka, Vänttilän-
perä Juha Jämsä, Taipaleen-
kylä Timo Karsikas, seurat su 
1.2. klo 17 ry:llä.
Kastettu: Iina-Lotta Hen-
riikka Littow, Lassi Oska-
ri Ojala, Leevi Onni Artturi 
Majonen, Isla Edith Ahonie-
mi, Emmi Sofia Harjumaa, 
Jenny Eedith Juliaana Kive-
lä, Jonne Antero Johannes 
Aapajärvi.
avioliittoon kuulutettu: 
Harri Kalevi Yrttiaho ja Ee-
va-Stiina Mainio.
Kuolleet: Ruth Helena Pelas-
oja, 81; Saara Marja Hekka-
la, 76; Vuokko Irmeli Suome-
la, 62; Hilkka Anneli Takkula, 
57; Armi Maria Kolehmainen, 
79; Niilo Antero Soronen, 67.

lähetYStYöSSä tarVItaan KäSIä, 
JalKOJa Ja SYDäntä

Tule kotiseurakuntasi lähetystyöhön. Olet muka-
na tarvitsevan, kaukaisen lähimmäisesi auttamisessa, 
opettamisessa ja julistamisessa, kansainvälisyydessä, 
kehitysyhteistyössä ja kumppanuudessa. 
   Lähetyspiirit kokoontuvat tiistaisin vuoroviikoin päi-
visin klo 13 ja iltaisin klo 18 vieraskamarissa, Kirkko-
tie 10 C. Niissä rukoillaan, seurustellaan, kuullaan tuo-
reita uutisia lähetyskentiltä, tehdään käsitöitä ja ide-
oidaan uusia asioita. Iltapiirissä keskitytään enemmän 
rukoukseen lähetystyön puolesta ja päiväpiirissä toi-
mintaan. 
   Piiritoiminnan lisäksi voit tulla mukaan tempauksiin 
ja tapahtumiin talkoilemaan. Mukavassa seurassa jär-
jestämme keräyksiä, tarjoiluja sekä myyjäisiä leipoen 
ja askarrellen. Keväisin ja kesäisin retkeilemme ja osal-
listumme lähetysjuhlille.

Tiedustelut: Helena Ylimaula p. 040 5014 764 
helena.ylimaula@evl.fi

naisten piiri to 29.1. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
lauluilta yhteisvastuun hy-
väksi su 1.2. klo 18 kirkossa. 
Lauletaan Siionin virsiä. Ke-
vään aikana on useampi lau-
luilta yhteisvastuun hyväksi.
että jaksaisin -ilta su 1.2. klo 
18 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. Pyhäkoulu lapsille.
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 7 kirkossa. 

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. Kirkkokuoro ke 
4.2. klo 18 Kirkonkylän srk-
kodissa.
Kirpputori Ilonpisaran sii-
voustalkoot pe 30.1. klo 
10 alkaen. Ilonpisara avaa 
ovensa ti 3.2. Aukioloajat: ti 
ja to klo 14–17, la klo 10–13.
eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ke 4.2. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Aihee-
na liikunnan merkitys ikään-
tyvän terveyteen, Kerttu Jo-
kikokko. Seurakuntapiiri to 
5.2. klo 12 Kirkonkylän srk-
kodissa. Vieraana lähetyssih-
teeri Minna Sorvala.
Miesten piiri to 5.2. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Veikon valinta ke klo 9–14 
Nordea-talon alakerrassa. 
aamukahvila ma klo 10–12 

Kirkonkylän srk-kodissa. Työt-
tömille, eläkeläisille ja kaikille, 
joilla on päivisin aikaa.
rakastakko nää mua -pari-
suhdeilta su 15.2. klo 16–19 
Limingan Tupoksen Vana-
mossa, Kauppakaari 1. Tar-
jolla välipalaa. Tilaisuus on 
ilmainen. Jos tarvitset las-
tenhoitoa, ilmoita siitä 12.2. 
mennessä p. 044 7521 226. 
Järj. Virtaa välillämme -va-
paaehtoiset ja Limingan ro-
vastikunnan avioparityöryh-

mä.
Varhaisnuorten kerhot: 
Kokkokankaan srk-kes-
kus: Monitoimikerho ma klo 
17.30–18.30. Taidekerho ti 
klo 17–18. Kokkikerho ke klo 
16.30–18. Puuhakerho to klo 
17–18. Keskustan seurakun-
tatalo: Monitoimikerho to 
klo 16.30–17.30. Vanha pap-
pila: Toimintakerho ke klo 
17.30–19. Draamakerho to 
klo 16.30–18. nuorisoseura: 
Poikien pelikerho ti klo 16–

17.30. Liikuntakerho ke klo 
16.30–17.30.
nuoret: Peli-ilta ke Kempele-
hallilla klo 16.30–18. Zeppe-
linin päivystys pe klo 16–19. 
Perhelentopallo la klo 9-11 
Kirkonkylän koululla.
Kempeleen ry: Kotiseurat to 
29.1. klo 19 länsipuoli Sirpa 
ja Janne Göös, Teppolantie 
280. Itäpuoli Pirkko ja Vei-
jo Laurila, Kokkokankaan-
tie 169. Pyhäkoulut su 1.2. 
klo 12 Kokkokangas: Kreivi, 
Leppäkuja 2. Keskusta-Ollila: 
Jokelainen, Savitie 11. San-
tamäki: Romppainen, Ryti-
tie 20. Paituri: Kesti, Pulkki-
sentie 11. Seurat su 1.2. klo 

Kirkkovuoden aiheisiin 
liittyvä taiteilija Mat-
ti Lahtisen puupiirrossar-
ja Zeppelinin kappelis-
sa. Taulut ovat nähtävi-
nä Zeppelinin aukioloai-
koina.

16 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Murron ry: Lauluseuramyy-
jäiset pe 30.1. klo 19 ry:llä.
Kastetut: Leevi Matias Kaup-
pinen, Konsta Johannes Par-
tanen, Valto Aaron Haukipu-
ro, Oliver Henrik Kärkkäinen, 
Konsta Markus Seppänen.

Yhteisvastuukeräys alkaa su 1.2. mes-
sulla klo 10 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. 
   Tämän vuoden teemana on Työ ja 
osallisuus. Lipas- ja listakerääjät kiertävät kodeissa 
helmikuun aikana. Messun jälkeen lounas ja infoti-
laisuus Kirkonkylän seurakuntakodissa. Tilaisuudessa 
jaetaan keräykseen tarvittavaa materiaalia. 
Keräysmateriaalia jaetaan myös ke 4.2. klo 18–19 
Kirkonkylän srk-kodin diakoniatoimistosta.

YhteISVaStuuKeräYS

lavuoden ajankohtaispäivä 
la 31.1. Haukiputaan seura-
kuntakeskuksessa, Kirkkotie 
10. Ruokailumaksu 10 euroa.
eläkeläisten seurakunta-
kerho ti 3.2. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa. Ota mu-
kaan essu ja myssy! 
huttukylän ystäväpiiri to 
5.2. klo 14. Kuljetuspyynnöt 
Erjalle.
Pyhäkoulu su 8.2. klo 12 
Kirkkopirtillä.
raamattu- ja rukouspiiri to 
29.1. klo 18.30 Jäälin seura-
kuntakodissa.
Diakoniapiiri ma 2.2. klo 18 
Kolamäen kerhohuoneessa.
Kuntouttava naisten päih-
deryhmä joka to klo 14–
15.30 Montin-salissa.
Juttunurkka ma 2.2. klo 10–
13 Jäälin seurakuntakodissa. 
Kaikenikäisille avoin ajan-
viettopaikka. Kahvikuppo-
sen äärellä voit lukea päivän-
lehdet, jutella ja viettää ai-
kaa toisten seurassa. Tule tu-

tustumaan ja ideoimaan toi-
mintaa. Lisätietoja Jaanalta.
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäynti-
pyynnöt: Erja Haho 0400 
775 164 (Kk) tai Jaana Kon-
tio (Jääli) 040 579 3248.
lähetyspiiri ti 3.2. klo 12 
Montin-salissa.
Kirpputori lähetyspisara 
avoinna ma-pe 9–17, Tuohi-
maantie 12.
nuoret: Yökahvila pe 30.1. 
klo 19–22 Jäälin seurakunta-
kodissa.
Parisuhdejuhlaa kaikille pa-
reille to 12.2. klo 18 Virtaa 
välillämme -messu kirkossa, 
jonka jälkeen seurakunta-
keskuksessa tarjolla kevyttä 
iltapalaa ja esiintymässä Ör-
kit Oulun kaupunginteatte-
rista. Tervetuloa nauttimaan 
yhdessäolon ihanuudesta.
Lastenhoito kirkkopirtillä-
siihen ilm. ke 4.2. mennessä 
perhetyöntekijä Riina Moila-
selle p. 040 5609 678.

Perhekerho 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: Lauluseu-
rat pe 30.1. klo 19 kyläpii-
reittäin. Raamattuluokka pe 
30.1. klo 18 rauhanyhdistys. 
Ei pyhäkoulua 1.2. Päiväseu-
rat su 1.2. klo 13 rauhanyh-
distys.
Kiimingin rauhan Sana: 
seurat su 8.2. klo 15 Montin-
salissa, Vesa Pöyhtäri.
herännäisseurat ja paikal-
lisosaston vuosikokous su 
1.2. klo 18 Montin-salissa.
Kastetut: Lotta Matleena 
Uusitalo, Aatu-Evert Juhani 
Stenroth, Iiro Petteri Tiilikai-
nen, Eetu Sakari Kanniainen.
Kuolleet: Taisto Henrik 
Thunberg, 88.

Jumalanpalvelussuunnit-
teluhetki keskiviikkona 4.2 
klo 17 Montin-salissa. Terve-
tuloa suunnittelemaan mes-
sua, joka pidetään 1,5 viikon 
kuluttua. Kaikille avoin.
Kristittyjen yhteinen ru-
kousilta su 8.2. klo 17 Mon-
tin-salissa.
alfa-kurssi to 5.2. klo 18.30 
Jäälin seurakuntakodissa. 
Ilm. kiiminki.seurakunta@
evl.fi tai 040 579 3245.
raamattu- ja rukouspiiri to 
29.1. klo 18.30 Jäälin seura-
kuntakodissa.
Suomen lähetysseuran juh-

JäälIläISIlle JuttunurKKa

Juttunurkka avaa 
ovensa joka maa-
nantai alkaen 2.2 
klo 10–13 Jäälin 
seurakuntakodil-
la. Juttunurkka tar-
joaa avoimen, kai-
kenikäisille tarkoi-
tetun kokoontu-
mis- ja ajanvietto-
paikan.
   Juttunurkassa 
voit kahvikupposen äärellä lukea päivän lehdet, jutel-
la päivänpolttavista aiheista, surffata netissä, pelata 
pelejä tai viettää aikaa toisten seurassa. Jokaisen kuu-
kauden viimeisenä maanantaina järjestetään näyttely-
jä, asiantuntijaluentoja ym.
   Tule tutustumaan juttunurkan toimintaan, ideoi-
maan ja kehittämään toimintaa käyttäjien tarpeiden 
mukaiseksi. Juttunurkassa on mahdollisuus osallistua 
vapaaehtoistyöhön esimerkiksi kahvinkeittäjänä tai 
juttukaverina. Lisätietoja diakonissa Jaana Kontio p. 
040 5793 248. 

Kirkkoherranviraston 
puhelinnumero on 
muuttunut. Uusi numero: 
040 584 4406.

w w w.sxc . hu /  L i ze  R i x t
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liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 29.1.–5.2.2009

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Oulunsalo www.evl.fi/srk/oulunsalo

hartaus to 29.1. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
tähdet-kuoro to 29.1. klo 16-
17 Linnukan koululla luokka 
116.
hyvän mielen päiväkahvit  
mielenterveyskuntoutujil-
le ti 3.2. klo 12 lähetysvintil-
lä pappilan pihapiirissä, mu-
kana Sinikka Ilmonen.
Olohuone ti 3.2. klo 14–16 
Vanamon yläkerrassa. Kes-
kustelun aiheena Erilaisuu-
den kohtaaminen. Kyllikki, 
Eero ja Maisa.
Seurakuntakerho ke 4.2. 
klo 12 Kotikololla. Mukana 
vs. seurakuntapastori Anna-
Maari Ruotanen ja Sinikka.
raamattu-ja rukouspiiri ke 
4.2. klo 18.30 Tuula ja Veik-
ko Heiskarilla, Rännärintie 5. 
Vapaaehtoistyön tukihen-
kilöilta to 5.2. klo 18 dia-
koniatoimistossa. Aihe: Oi-
keat sanat. Mukana Sinikka. 
Pyhäkoulut: su 1.2. klo 12 
Kotikololla ja klo 15 Vana-

mossa jumalanpalveluksen 
aikana.
rippikoulut: To 29.1. viik-
ko-opetusta kirkkomusiikis-
ta talvi 2 -ryhmälle klo 18–20 
Kotikolon alakerrassa.
rakastakko nää mua -pari-
suhdeilta su 15.2. klo 16-19 
Limingan Tupoksen Vana-
mossa, Kauppakaari 1. Tar-
jolla välipalaa. Tilaisuus il-
mainen. Lastenhoitoa tarvit-
sevat, soittakaa 12.2. men-
nessä p. 044 7521 226. 
nuoret: Nuortenilta la 31.1. 
klo 18–20 Vanamossa jatku-
en yökahvilana klo 20–23. 
Isoskoulutusta su 1.2. klo 12–
16 Vanamossa uudet isot ja 
klo 15–18 jatkoisot. Palvelu-
ryhmä vierailee ti 3.2. Hau-
kiputaalla. Lähtö klo 16 dia-
koniatoimistolta. Nuorten 
lähetysvintti  ke 4.2. klo 17–
18.30. Mukaan kutsutaan 
talvi 2 -ryhmän rippikoulu-
laisia. Nuortenilta to 5.2. 
klo 18–20 Kotikolon yläker-

rassa. Tulossa: Retki Raahe-
gospeliin la 21.2. Esiintymäs-
sä Bass`n`Helen, Pekka Lauk-
karinen ja the Road. Hinta 
10 euroa, sis. matkat ja li-
put. Rippikoululaiset saavat 
retkestä 2 merkkiä. Ilmoit-
tautumiset 14.2. mennessä 
Katrille p. 044 7521 236.

Vintti auki ma klo 12–14. 
Perhekerhot: ti 3.2. klo 
9.30–11 Kotikololla. Ke 4.2. 
klo 9.30–11 Vanamossa. Mo-
lemmissa Me&I -vaate-esit-
tely, Taina Jokela.
Päiväkerhot: Ke 4.2. klo 18 
Kotikolon ja Alatemmeksen 
vanhempainilta Kotikololla. 

Partio: To 29.1. sudenpen-
tupoikien uintiretki. Lisätie-
toa laumanjohtajilta eli Ake-
loilta. Tupoksen Vasalauman 
ja Piisamivartion kokous Va-
namossa klo 15–16.30. Hirvi-
vartion kokous koulun veis-
toluokassa klo 16.30–18. Pe 
30.1. päivystys partiotoimis-
tossa ja Vanamossa klo 15–
17. Ruoktujohtajien 2. ko-
kous (pj:t, Maf.kad.) Koti-
kololla alkaen klo 16.30. Su 
1.2. kirkkopalvelussa Lumi-
kot. Ma 2.2 akelaneuvos-
to (lj:t) klo 19. Ke 4.2. samo-
ajailta.  Tiedustelut Reet-
ta Ojanperä. To 5.2. Panna-
rikestit vaeltajille Riikalla ja 
Heikillä klo 18. Tiedustelut: 
markku.korhonen@evl.fi, p. 
044 7521 223, hannu.luuki-
nen@pohjanmaa.partio.fi, p.
040 8311 005. Katso myös 
www.niittykarpat.fi.
rauhanyhdistys: Kodinseu-
rat pe 30.1. klo 18.30 Mirva 
ja Kai Kämäräisellä sekä Eija 

ja Risto Sääskilahdella. Lake-
uden alueen nuortenilta la 
31.1. klo 19 Lumijoen ry:llä. 
Pyhäkoulut su 1.2. klo 11.30,  
klo 14 seurat ry:llä.
Kastettu: Aapo Johannes 
Kyllönen, Samu Paulus Saka-
ri Manninen, Kiira Aino Ina-
ri Mikkonen.

CrOSS StItCh

Illanvietto kaikenikäisille
Pe 30.1. klo 18 
Vanamossa. 

ÄIDIN VOIMAVARAT

Ke 4.2. klo 18 
Tupoksen Vanamosalissa, 
Kauppakaari 1

Tilaisuus pienten lasten 
äideille. Aiheeseen joh-
dattelee sosiaalikasvatta-
ja Riitta-Liisa Luukkonen. 
Ennen tilaisuuden alkua 
kahvitarjoilu klo 17.40. 

Järj. Limingan seurakun-
nan diakoniatyö

lähetysilta to 29.1. klo 19 
Raili ja Kalle Männiköllä, Jus-
sinkuja 8, Jouni Heikkinen.
Kirkkovaltuuston kokous la 
31.1. klo 15 srk-talossa.
Yhteisvastuukeräyksen 
avaus su 1.2. Kerääjät ko-
koontuvat klo 10 messuun, 
jonka jälkeen infotilaisuus 
seurakuntatalossa. 
naisten ilta ma 2.2. klo 18.30 
Koortilassa. Nyyttikestit.
laitasaaren seurakuntapiiri 
ti 3.2. klo 12 rukoushuoneel-
la, Simo Pekka Pekkala.
hartaus ti 3.2. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Pekka Kyllönen.
hartaus ti 3.2. klo 13.30 pal-
veluasunnoilla ja klo 14.30 
tk-sairaalassa, Simo Pekka 
Pekkala.
Iltahartaus ti 3.2. klo 19 Ro-
kualla, Pekka Kyllönen.
Keskipäivänkerho ke 4.2. 
klo 11.30 seurakuntatalossa, 
Pekka Kyllönen.
hartaus ke 4.2. klo 15 Ranta-
kodissa, Simo Pekka Pekkala.

rukouspiiri ke 4.2. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
hartaus ja virsiä to 5.2. klo 
13.30 Jokirinteen palveluko-
deissa. Aiheena Runebergin 
virret, Pekka Kyllönen, Ossi 
Kajava.

Kylmälänkylän seurakun-
tapiiri pe 6.2. klo 10.15 kap-
pelissa, Leena Leskelä ker-
too yhteisvastuukeräykses-
tä. Kyyti lähtee srk-talolta 
klo 9.30. 
rakastakko nää mua! -pa-
risuhdeilta su 15.2. klo 16–

19 Limingan Tupoksen Va-
namossa, Kauppakaari 1. Ti-
laisuus ilmainen, välipalaa. 
Jos tarvitset lastenhoitoa, 
soita 12.2. mennessä p. 044 
7521226. Järj. Virtaa välilläm-
me -vapaaehtoiset ja rovas-
tikunnan avioparityöryhmä.
Kuorot: Päiväkuoro ke 4.2. 
klo 13, lapsikuoro klo 17 ja 
kirkkokuoro klo 18.30 srk-
talossa. Kamarikuoro to 5.2. 
klo 18.30 srk-talossa. 
Perhekerhot tiistaisin klo 
9.30–11.30 seurakuntatalos-
sa ja Päivärinteen seurakun-
tasalissa sekä torstaisin klo 
10–12 Laitasaaren rukous-
huoneella. 
nuoret: Isoskoulutus 31.1.–
1.2. Koortilassa, alkaen la 
klo 10 ja päättyen su klo 14. 
hermes-ryhmän kokoontu-
minen su 1.2. klo 14–16 srk-
talon alakerrassa. nuortenil-
ta ke 4.2. klo 17–18.30 Päi-
värinteen seurakuntasalissa. 
Päivystys nuorisotoimistol-

la pe 6.2. klo 15–17, Rainer 
Väänänen p. 040 5851 057. 
Oulujoki tulvii -gospelta-
pahtuma 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.
laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. Seurakuntapii-
ri ti 3.2. klo 12, Simo Pekka 
Pekkala.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
pe 30.1. kotiompeluseurat 
klo 18: Pälli Hannele ja Jark-
ko Pitkänen ja klo 19: kir-
konkylä Anna-Maija ja Ta-
pani Hoppa, Korivaara Elise 
ja Aimo Mikkonen, Suoky-
lä Marketta ja Aaro Vesala. 
La 31.1. klo 19 raamattuluok-
ka-iltakylä 7–8-lk H. Hyväril-

Oulujoki tulvii -gospeltapahtuma 

Lauantaina 14.2. Muhoksella. Tilaisuus alkaa ammat-
tikoulun salissa kello 15 alkuhartaudella ja jatkuu 
konsertilla kello 17.30 saakka. 
   Esiintyjinä Elisa Happonen, Mikko Salmi & Mark-
ku Perttilä sekä Hb. Kaikki Muhoksen rippikoululai-
set ja isoskoulutettavat osallistuvat konserttiin ilmai-
seksi opetukseen kuuluvana osana, muille pääsylip-
pu 5 euroa.
   Kello 18 kirkossa Minä sanon teitä ystävikseni -mes-
su, Simo Pekka Pekkala, Ossi Kajava, Valto Savolainen, 
gospel-lauluryhmä, kirkkokuoron laulajia. 

Tervetuloa kaikki kiinnostuneet ikään katsomatta!

lä. Su 1.2. klo 12 pyhäkou-
lut: kk1 Filppula, kk2 Löp-
pönen, Korivaara Männik-
kö, Pälli J. Pitkänen, Suoky-
lä Kaarlejärvi. Klo 17 seurat 
ry:llä. Ma 2.2. klo 18 päivä-
kerhot ry:llä. www.muhok-
senrauhanyhdistys.fi.
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: la 31.1. klo 11 päiväkerho 
ry:llä. Klo 19 raamattuluok-
ka-iltakylä 7–8-lk H. Hyvä-
rillä, Kangasrinteenkuja 19, 
Muhos. Su 1.2. klo 13 seurat 
ry:llä.
Kastettu: Nelli-Matilda Ter-
vonen, Pihla Ritva Maria Mä-
kipelto, Teemu Matias Ensio 
Keskitalo. 
Vihitty: Tauno-Tuukka Ter-
vonen ja Satu Katariina Tik-
kanen.
Kuollut: Helmi Eedit Ma-
ria Mustikka s. Murtomäki, 
80; Enni Anna Maria Väärä 
s. Viittala, 87; Pauli Jalmari 
Holappa, 82; Olavi Johannes 
Haapalainen, 66.

Seurakuntakerho to 29.1. 
klo 11 seurakuntatalolla. 
Ruokailu, Sanna ja Taru.
hartaustilaisuus Teppolas-
sa to 29.1. klo 11.30, Maija 
Sivula.

hartaustilaisuus Kempe-
leen vuodeosastolla to 29.1. 
klo 13, Vesa Äärelä.
rippikoululaisten lähetys-
päivä la 31.1. klo 10–11.30 
(kesä 1, kesä 2, talvi) ja klo 
12.30–14 (kesä 3, päiväkou-
lu ja järjestöjen rippikoulu-
laiset). 
Pyhäkoulut su 1.2. klo 12–13 
Minttukujalla, Salonpäässä 
ja srk-talolla. 
Perhekerhot: ti 3.2. klo 
12.30–14 srk-talolla ja ke 4.2. 
klo 9.30–11 Minttukujalla.
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ke 4.2. klo 9-10.30 srk-
talossa.
rytmiä ja riimiä vauvalle ja 
vanhemmalle ke 4.2. klo 13–
14.30 srk-talolla.
Viikolla 6 päivä- ja perheker-
hoissa on valokuvaus!
KyläKamari avoinna ma-ke 
klo 11–14. Pappilantie 28. 
KyläKamarilla maanantaina 
2.2. lättypäivä, tiistaina 3.2. 
terveyspointti, keskiviikkona 

4.2. käsityökökkä sekä har-
taus- ja lauluhetki. Onko si-
nulla jäänyt ylimääräisiä lan-
koja? Nyt voit lahjoittaa ne 
KyläKamarille. Voit tuoda 
lankasi suoraan KyläKama-
rille tai diakoniatoimistoon, 
Vattukuja 2.
Vapaaehtoistoimijoiden il-
ta tiistaina 10.2. Pappilassa 
klo 18. Ilmoittautumiset 5.2. 
mennessä, Sanna Karppinen 
p. 044 745 3848 tai Maija Si-
vula p. 044 745 3853.
hartaustilaisuus Salonkar-
tanossa ke 4.2. klo 13.30, Ve-
sa Äärelä.
lähetysillat 4.2. alkaen joka 
2. keskiviikko klo 18 toimita-
lon kokoushuoneessa.
Seurakuntakerho to 5.2. klo 
11 seurakuntatalolla, Maija 
Sivula.
Messu su 8.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Tapio Kortes-
luoma, kanttori Taru Pisto. 
Oulun seudun virsikuoro. 
Herättäjän kirkkopyhä, lou-

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

nas ja herännäisseurat seu-
rakuntatalolla. 
Perhemessu kirkossa su 8.2. 
klo 12. Toimittaa Vesa Ääre-
lä, kanttori Taru Pisto.
Kuutamohiihtotapahtuma 
la 7. 2. klo 18–24. Valaistut 
ladut. Reittien varrella tau-
kopaikkoja, joissa tarjolla 
juotavaa ja syötävää pientä 
maksua vastaan. Seurakun-
nan ylläpitämä taukopaikka 
Umpimähkässä, jossa myy-
tävänä munkkeja, makka-
raa, mehua ja kahvia. Tuot-
to YV-keräykseen. Lisätieto-
ja reiteistä, tapahtumista ja 
mahdollisesta peruuntumi-
sesta: www.oulunsalo.fi/lii-
kunta/, eeva.tallqvist@ou-
lunsalo.fi ja kaija.tervo@ou-
lunsalo.fi.
nuortenilta yli 14-vuotiaille 
joka torstai klo 18–20 seura-
kuntatalolla ( ei 19.2.).
reppu suljettu pe 30.1.
rakastakko nää mua -pa-
risuhdeilta su 15.2. klo 16–

19 Limingan Tupoksen Vana-
mossa, Kauppakaari 1. Tar-
jolla välipalaa. Tilaisuus il-
mainen. Lastenhoitoa tarvit-
sevat, soittakaa 12.2. men-
nessä p. 044 7521 226. Lisä-
tietoa Maija p. 044 745 3853 
ja Sanna p. 044 745 3848. 
Katekumenaatti – aikuinen 
usko. Lisät. kappalainen Ve-
sa Äärelä p. 044 745 3858. 
Ks. myös www.evl.fi/kateku-
menaatti.

YhteISVaS-
tuuKeräYS 

Messu 1.2. 
klo 10, jonka jälkeen 
kahvit ja lippaiden jako 
seurakuntatalolla. 

Uusia kerääjiä tarvitaan! 

Ilmoittaudu 
Maija / 044 745 3853
Sanna / 044 745 3848 

Teemana riparimuistelot. 
Tule mukaan muistelemaan 
ja laulamaan! Lopuksi ilta-
palatarjoilu.

Vihitty: Pekka Henrik Koske-
la ja Maria Leena Tervanie-
mi, Anders Oskar Esberg ja 
Johanna Matleena Leinonen.
Salonpään ry: Lauluseurat 
to 29.1. klo 18.30 ry. Seurat 
su 8.2. klo 17 ry, Matti Pen-
nanen, Erkki Vähäsöyrin-
ki. Seurat su 15.2. klo 14 ry, 
Pauli Pasanen, Pentti Kinnu-
nen. 19.2. vuosikokous klo 
18.30 ry.
Oulunsalon kirkonkylän 
ry: To 29.1. klo 18.30 kehi-
tysvammaisten kerho ry. Su 
1.2. klo 12 raamattuluokka I 
ry, raamattuluokka II, Kylän-
puoli ja Keskikylä; ry, Kar-
huoja; Eero Ilkko, klo 16 seu-
rat ry, Oiva Tölli, Matti Lääk-
kö. Ti 3.2. klo 19 lauluseuroja 
kodeissa: Karhuoja: Kuitulal-
la, Karvolankuja 22. To 5.2. 
klo 18.30 sisarpiiri ry, ”Arki-
rakkaus” Helena Hintsala. 
Pe 6.2. klo 18.30 miesten ne-
liö Raulamon mökillä Säikkä-
rannassa. 
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eläkeläisten musiikkipiiri 
ke 4.2. klo 13.
rippikoulut: 2. talvitun-
ti seurakuntatalolla klo 10–
13.15: la 31.1. (MUUT-ryhmä). 
nuorten iltakahvila rönö 
pe 30.1. Tästä Rönöstä on 

Keräys alkaa 
su 1.2. klo 
10 messul-
la seurakun-
takodissa ja 
Sarakylän kappelissa.

Messun jälkeen kirkkokah-
vit, yhteisvastuuinfo ja lis-
tojen jako. Sarakylän yv-ti-
laisuudessa Sarakylän kou-
lun oppilaat laulavat.

Entiset ja uudet kerääjät: 
tule hakemaan lista ja ke-
rää vaikka omalta asuin-
alueeltasi.

YhteISVaStuuKeräYS

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Siionin virsiseurat seura-
kuntakodissa ma 2.2. klo 18.
Kirpputori ke 4.2. klo 10–13 
talkootuvassa.
lähetystalkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon yläker-
rassa ma 2.2. klo 18.
Diakoniatyön päivystys-
ajat ja ajanvaraus:  helmi-
kuussa: ti 3.2. klo 9–11, pe 
13.2. klo 9–11, ma 16.2. klo 
9–11, ma 23.2. klo 9–11 ja 
maaliskuussa maanantaisin 
klo 9–11. Puhelimitse (08) 
8823 142 tai 0400 866 480 
tai sähköpostitse henna.sa-
vilampi@evl.fi.
Omaishoitajat ma 2.2. klo 11 
seurakuntakodissa.
Ystävänkammari ti 3.2. klo 
11.30–13.30 seurakuntako-
dissa. 
Kuorot: Nuorisokuoro to 
29.1. klo 16.30 ja to 5.2. klo 
16.30, kirkkokuoro to 29.1. 
klo 18 ja to 5.2. klo 18, lap-
sikuoro to 29.1. klo 17 ja to 
5.2. klo 17 ja Vox Margarita 
ke 4.2. klo 18.

Kirkollisissa ilmoituksis-
sa on jo vajaan vuoden 
ajan pilkahdellut mainin-
ta matkaryhmästä. Ylei-
simmin matkaryhmä on 
ilmoitellut mahdollisuu-
desta tilata apua kodin 
pieniin askareisiin.
   Vuosi sitten aloitettu 
matkaprojekti huipentuu 
2. pääsiäispäivän reissuun 
Kyproksen Pafokseen. Pu-
dasjärven matkaryhmän 
kanssa Pafokseen mat-
kustaa myös Haukiputaan 
matkaryhmä. Matkaa on 
suunniteltu ja se toteute-
taan Apostoli Paavalin ja-
lanjäljillä kulkien. Nuoret 
ovat vuoden aikana tu-
tustuneet Raamatun Paa-
valiin ja hänen lähetys-
matkoihinsa muun muas-
sa Kyproksella. 

Matkaryhmän viimeiset rutistukset

Omaishoitajien kokoontu-
minen to 5.2. klo 11 Pyhän-
nän srk-talossa. Kuljetusta 
ja ruokailua varten ilm. 30.1. 
mennessä oman kappelin 
diakoniatyöntekijälle. 
Kerhot ja kuorot kuten ai-
kaisemmin on ilmoitettu, 
muutokset alla. 

KeStIlä
Mäläskän diakonia ja lähe-
tyspiiri to 29.1. klo 12 Kan-
gaspeitossa Alli ja Yrjö Nii-
rasella. 
Ompeluseuramyyjäiset pe 
30.1. klo 19 ry:llä.
Seurat su 1.2. klo 19 (Pentti 
Väisänen) ry:llä. 

leena räsäsen lähtöjuhla su 
1.2. alk. klo 12 messulla kir-
kossa. Ruokailu ja juhla srk-
kodissa. 
Kirkkokuoro ti 3.2.klo 19 
kerhokodissa, huom. paikka.
Virsilaulutilaisuus ke 4.2. 
klo 10 srk-kodissa.
Perhekerho ke 4.2. klo 11 
kerhokodissa.
Kuollut: Helvi Maria Karjalai-
nen s. Jokelainen, 91. 

PIIPPOla
Seurakuntakerho ti 3.2. klo 
12 Väinölässä. 
Perhekerho perjantaisin (ei 
30.1.) klo 10 srk-kodissa.

PulKKIla
Ompeluseurat pe 30.1. klo 
19 Hilkka ja Kauko Kämäräi-
sellä.
Pyhäkoulu su 1.2. klo 11.30 
ry:llä.
Seurat su 1.2. klo 19 ry:llä. 
lähetystiimien yhteinen ko-
kous ma 2.2. klo 19 Pulkkilan 
srk-talossa. 

Seurakuntakerho ke 4.2. klo 
12 srk-talossa. 
Kirkkokuoro ke 4.2. klo 
13.30 srk-talossa. 
Kuollut: Voitto Johannes 
Kauppinen, 59.

PYhäntä
Perhekerho  to 29.1. klo 11 
kerhohuoneessa. 
hartaus to 29.1. klo 12.30 
Nestorissa ja klo 14 Kuuran-
kukassa. 
Kirkonkylän diakoniapiiri to 
29.1. klo 18.30 Reijo ja Päivi 
Pirttisalolla.
nuortenilta pe 30.1. klo 18 
kerhohuoneessa.
Kodin-ilta ”Viljele ja varje-
le” la 31.1. klo 19 ry:llä.
Pyhäkoulu su 1.2. klo 11 
ry:llä.
Seurat su 1.2. klo 16 ry:llä.
lukupiirit ma 2.2. klo 9 srk-
talossa ja klo 11 Ukonojan 
kerhohuoneessa. 
Mll:n perhekerho ti 3.2. 
klo 17.30 kerhohuoneessa. 
Varttuneen väen kerho ke 
4.2. klo 12 srk-talossa. 
lauluseurat ke 4.2. klo 18.30 
Eija ja Arttu Kamulalla. 

rantSIla
hartaus to 29.1. klo 14.30 
vuodeosastolla, Markku 

Jaakkola. 
nuortenilta to 29.1. klo 18 
srk-talossa.
Ompeluseurat pe 30.1. klo 
19 ry:llä.
Seurat su 1.2. klo 18.30 
ry:llä.
Seurakuntakerho to 5.2. klo 
13 Rauhalan kerhohuonees-
sa, Markku Jaakkola.

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. 
Kuollut: Tauno Arvid Sipo-
la, 79.

Kirkkoherranvirasto ja 
srk-toimistot ovat sul-
jettu pe 30.1. työntekijä-
kokouksen takia.
 
Kirkkovaltuusto ti 3.2. 
klo 18 Piippolan seura-
kuntakodissa. 

YhteISVaStuuKeräYS

Yhteisvastuu-
keräyksen aloi-
tus ja kirkko-
kahvit su 1.2. 
klo 10 jumalanpalveluk-
sen jälkeen Pyhännän ja 
Rantsilan srk-talossa se-
kä klo 12 messun jälkeen 
Pulkkilan srk-talossa. 
   Yhteisvastuukeräyksen 
aloitus Piippolassa ke 4.2. 
klo 18 srk-kodissa.
   Yhteisvastuukeräys ovel-
ta ovelle alkaa Kestiläs-
sä to 5.2. klo 16. Sivukylil-
lä kerääjät voivat olla liik-
keellä aiemminkin. Kerää-
jille pannu kuumana srk-
kodissa urakan jälkeen.

SuOMen raaMattuOPIStOn tIlaISuuDet

Messu su 1.2. klo 12 Pulkkilan kirkossa. Toimittaa Mark-
ku Jaakkola, saarna Juhani Seppänen, kanttorina Veijo 
Kinnunen. Messun jälkeen kirkkokahvit ja päivätilaisuus 
srk-talossa. Aiheena Rakkauden ihme. Juhani Seppänen 
ja Kirsti Hakkarainen.
raamattuilta su 1.2 klo 18 Rantsilan srk-talossa. Aihei-
na Jumala on rakkaus ja Sydämiin vuodatettu rakkaus. 
Juhani Seppänen, Timo Hakkarainen ja Markku Jaakkola.
raamattuilta ma 2.2. klo 18 Piippolan srk-kodissa. Ai-
heena Rakkauden verraton ja vaikea tie. Jumalan rakka-
us kantaa. Tapio Pokka, Juhani Seppänen ja Saila Karp-
pinen.
raamattuilta ti 3.2. klo 18 Kestilän srk-kodissa. Aiheena 
Rakkaus tuli ihmiseksi. Rakkautta loppuun saakka. Juha-
ni Seppänen, Sinikka Ojala ja Minna Rahko.

Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 29.1. klo 
10.30 Kauttarannassa.
Markkuu-ängeslevän dia-
koniapiiri to 5.2. klo 11.30 
Kaarina ja Paavo Matinolli.
hartaus pe 30.1. klo 10.30 So-
tainvalidien palvelutalolla.
Seurakuntakerho ti 3.2. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Kuorot: Kirkkokuoro ke 4.2. 
klo 18 Tyrnävän srk-talolla 
ja lapsikuoro to 5.2. klo 16 
Temmeksen srk-talolla.
nuoret: Nuortenilta pe 30.1. 
klo 18 Tyrnävän srk-talolla.
rakastakko nää mua -pa-
risuhdeilta su 15.2. klo 16–

19 Limingan Tupoksen Vana-
mossa, Kauppakaari 1. Tar-
jolla välipalaa. Tilaisuus il-
mainen. Lastenhoitoa tarvit-
sevat, soittakaa 12.2. men-
nessä p. 044 7521 226. Järj. 
Virtaa välillämme -vapaa-
ehtoiset ja Limingan rovas-
tikunnan avioparityöryhmä.
tulossa: Kuutamopilkit 
Suutarinjärvellä sinkuille 
su 8.2. alkaen klo 18.
temmes: Hartaus pe 30.1. 
klo 11 Eläkeliiton kerhossa 
Temmeksen srk-talolla.
tyrnävän rauhanyhdis-
tys: Pe 30.1. klo 19 lauluseu-
rat ry:llä. Su 1.2. klo 16 seurat 
ry:llä, Seppo Rönkkö ja Timo 
Mauno.
Murron rauhanyhdistys: Pe 
30.1. klo 19 lauluseuramyy-
jäiset ry:llä. Seurat su 1.2. klo 
16 ry:llä.
Kastettu: Viljami Veeti Akse-
li Kupsala, Verneri Onni Elme-
ri Kupsala, Olavi Aaron Nuo-
jua, Aatu Sebastian Välimäki.

Yhteystiedot

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

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

Messu su 1.2. kello 10 
Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttorina Pentti Korkia-
koski. 
Messun jälkeen kirkko-
kahvi ja Yhteisvastuu-asi-
aa srk-talolla. Jaossa myös 
keräyslistoja. Uusia ja en-
tisiä kerääjiä pyydetään 
mukaan.

Koko perheen talvirieha

lauantaina 7.2. alkaen klo 12 Suutarinjärvellä.
Hoijakka, moottorikelkkakyyditystä, pulkkamäki, 
hiihtolatu. Myytävänä makkaraa, mehua, kahvia, 
arpoja. Säävaraus -20 astetta. Tuotto: Yhteisvastuu-
keräys, diakoniatyö. 

Järj. Suutarinkylä-Ylipään diakoniakylätoimikunta

Mitä siellä Kyproksella voisi tehdä...

rippikoululaisilla mahdolli-
suus saada merkintä rippi-
koulukorttiin.
Pyhäkoulu su 1.2. klo 13 Tuo-
hikodissa.
Perhekerhot: to 29.1. ja to 
5.2. klo 10–13, ma 2.2. klo 
10–13 seurakuntakodissa ja 
ke 4.2. klo 10–13 Petäjärin-
teen kylätalossa.
lapsiparkki ke 11.1. klo 11–
15 seurakuntakodissa.
Muskari to 29.1. klo 16–17 
Sarakylän koululla.
rauhanyhdistykset: Raa-
mattuluokka Sarakylässä 
Antti Kummalalla pe 30.1. 
klo 19. Seurat Kurenalan 
ry:llä su 1.2. klo 17 (J. Kalta-
kari, K. Teppola).
avioliittoon vihitty: Janne 
Johannes Petäjäjärvi ja Lau-
ra Karoliina Siliämaa, Meri 
Elisa Juntunen ja Olli-Pekka 
Malmberg.
haudattu: Kalle Johannes 
Lasanen, 74; Pekka Arvid 
Rytinki, 92; Arvi Sarajär-
vi, 79. 

   Vielä on tehtävä paljon 
töitä matkakassan kartut-
tamiseksi  ennen kuin pää-
semme nauttimaan Kyprok-
sen auringosta. Tällä hetkel-
lä matkaryhmältä voi ostaa 
mm. wc-paperia ja apua ar-
jen askareisiin.
   Tarvitsetko apua arjen as-

kareisiin? Seurakunnan 
nuorten matkaryhmä 
auttaa kodin siivouksis-
sa, lumitöissä, lasten hoi-
dossa ym. kodin tehtävis-
sä. Hinta 5 €  / alkava tun-
ti / apulainen.  Varaukset: 
Tiina Inkeroinen p. 040 
571 4636. 
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Asioista pitäisi puhua nii-
den omilla nimillä. Asi-
oita ja tekoja pitäisi 
myös luokitella lokeroi-

hin oikein tai väärin. Vai osaako 
joku tehdä niin? Ja saako toisen 
tekoja moralisoida? Mitä moraa-
li antaa tehdä, mikä on hyväksyt-
tävää ja mikä ei? Ovatko säännöt 
samat meille kaikille? Missä me-
nevät kristityn elämisen rajat?

Karjasillan kirkkosalissa poh-
ditaan moraalia rahaan, verivel-
jeyteen, naiseuden ja himon tee-
mojen alla. Löytyykö sinulta vas-
taus siihen, miten paljon on lii-
kaa palkkaa? Entä pääseekö mil-
joonatalossa asuva, mutta hyvä 
lähimmäinen taivaaseen? Mikä 
on yritysten vastuu ympäristös-
tä? Onko niiden ainoa teh-
tävä tuottaa rahaa? Entä 
mikä on meidän jokai-
sen vastuu? Pitäisikö 
meidän kaikkien 
alentaa elintaso-

Piispa ja Piitu moraalivartiossa

Oululaislähtöinen 
Kauppi tunnetaan 

aktiivisena 
yhteiskunnallisena 

keskustelijana. Kauppi 
valittiin vuoden 

lopussa Vuoden pahin 
eturistiriita -palkinnon 

saajaksi, sillä hänen 
koettiin ajaneen tulevan 

työnantajansa etuja 
jo EU-parlamentissa 
työskennellessään. 

Oliko näin?

amme yhteisen maailman takia. 
Eikö se olisikin oikein?

Nämä kaikki kysymykset kai-
paavat vastauksia. Ensimmäi-
sessä moraalivartiossa tiistaina 
3.2. puheenaiheena on nimit-
täin mammona. Ratkaiseeko ra-
ha maapallon kohtalon? Kumpi 
on tärkeämpää, happi vai hiilidi-
oksidi? Aiheesta keskustelemas-
sa ovat Finanssialan Keskuslii-
ton toimitusjohtaja Piia-Noora 
Kauppi ja piispa Samuel Salmi. 

 

kenen 
joukoissa seisot?
Helmikuun toisena tiistaina 10.2. 
aiheena on yhteisöllisyys otsikol-
la veriveljet. Illassa puhutaan yh-
teisöistä, muun muassa hyvä ve-
li -verkostoista, urheilujoukku-
eista ja vanhoillislestadiolaisuu-
desta. Mitä yhteisö tai joukkue 
merkitsee siihen kuuluvalle? Ke-
tä ovat me ja he? Paneelissa ovat 
keskustelemassa AC Oulun pää-
valmentaja Juha Malinen ja tut-
kija Heikki Nenonen. 

Tiistaina 17.2. kielenkantoja 
kirvoittaa kysymys saako nainen 

olla nainen, ja mitä se ”nai-
seus” oikein on? Muun 

muassa feminis-

mistä, naispappeudesta ja seksu-
aalisuudesta ovat keskustelemas-
sa esseisti Antti Nylén, kansan-
edustaja Lyly Rajala sekä pastori 
ja teologian tohtori Päivi Jussila. 
Silloin selvinnee, kuka määritte-
lee mitä nainen on.

Viimeisessä moraalivartios-
sa tiistaina 24.2. päästään puhu-
maan himosta. Onko se syntiä? 
Vai loppuuko kaikki elämä ilman 
himoa? Hedonimista ja addikti-
oista saapuvat keskustelemaan 
viihdeyrittäjä Jussi Ahde, runoi-
lija Heli Slunga ja kirkkoherra 
Juhani Lavanko. 

iltateet kirkolla
Keskustelutilaisuudet on tarkoi-
tettu kaikille kiinnostuneille. Ai-
heiden kirvoittamia mielipiteitä 
ja kysymyksiä voi lähettää osoit-
teessa www.oulunseurakunnat.
fi/moraalivartio. 

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. 
Illan teemaan sopivasta musii-
kista vastaa Aki Louhela. Lasten-
hoito on järjestetty, joten pienten 
lasten vanhemmatkin pääsevät 
osallistumaan. Keskustelun päät-
teeksi tarjotaan vielä iltateet. 

elSi HuTTuNeN

Moraalivartio ti 3.2. klo 18 
Karjasillan kirkossa.

Muoniosta kotoisin 
oleva Salmi 
tunnetaan Pohjois-
Suomen luonnon 
ja elinympäristön 
puolustajana. 
Hän on ottanut 
voimakkaasti 
kantaa muun 
muassa Kemijärven 
sellutehtaan 
lopettamista 
vastaan. Mutta 
onko myös kirkko 
ahne?

1. kivi

Rauhan Tervehdys tarttui haastee-
seen ja heitti ensimmäisen kiven. 
Se osui ja teki kipeää.


