
Seurakuntalehti      103. vuosikerta      No 3      28.1.2010

Ia
in

 C
am

p
b

el
l

Sanaa palaa
Sivut 12–13



2    Nro 3      28.1.2010

Haitin suunnattoman hädän näkeminen vies-

tinten välityksellä synnyttää vaurauden ja 

yltäkylläisyyden keskellä elävissä ihmisissä 

voimattomuuden tunteen. Silloin muodostuu tar-

ve auttaa kaikin mahdollisin keinoin.

Joillakuilla on juolahtanut mieleen, että orpolap-

set pitää tuoda katastrofialueelta parempiin oloi-

hin.

Hollantilaiset ovat jo lennättäneet koneellisen 

lapsia Haitista. Ranska on ilmoittanut samanlaisis-

ta aikeista.

Hollannin tapauksen kohdalla on korostettu, että 

haitilaislapset olivat virallisessa adoptioprosessissa 

eikä heitä ole poimittu kaduilta. Uutisten mukaan 

luotettavat järjestöt ovat adoptioiden takana. Toi-

vottavasti tiedot pitävät paikkansa.

Lasten adoptoiminen katastrofialueelta kuulos-

taa kauniilta laupeudentyöltä, mutta siinä on myös 

vaaransa.

Kun valtiossa sattuu vakava onnettomuus, yhteis-

kuntajärjestys romahtaa. Ihmisistä ei suinkaan nou-

se esiin pelkästään solidaarisuus ja pyyteetön autta-

misenhalu vaan myös pyrkimys hyötyä toisten kär-

simästä hädästä.

Jos toimivaa viranomaisjärjestelmää ei ole, kata-

strofialueen lapset ovat pian kansainvälisen ihmis-

kaupan riistaa. Tämän rikollisuuden välikäsiksi usein 

päätyvät hyvää tarkoittavat mutta hölmöt auttajat 

merten takaa.

Pika-adoptiossa on muitakin riskejä. Sen seurauk-

sena lapsi saattaa joutua eroon sukulaisistaan, joi-

den ei tiedetty selvinneen onnettomuudesta hen-

gissä. On erittäin epätodennäköistä, että lapsi enää 

maasta viemisen jälkeen päätyy takaisin sukulais-

tensa luo. Adoptiota ei noin vain pureta.

Eloon jääneet sukulaiset eivät tiedä etsiä lapsia 

eikä heillä olisi siihen varaakaan.

Hollannin ja Ranskan perässä muutkin maat saat-

tavat innostua lennättämään lapsia Haitista. Nyt 

pitäisi malttaa odottaa, että maan olot kohentuvat. 

Valtion hallinto pitää ensin saada kuntoon.

Vasta sen jälkeen on aika adoptioille. Sen pitää 

tapahtua luotettavien järjestöjen toimesta.

Paras tapa, jolla suomalainen voi tällä hetkellä 

auttaa Haitin lapsia, on raha.

Adoptiojärjestöjen on tarkkaan valvottava, ettei 

hyväntekeväisyyden nimissä pääse tapahtumaan 

vääryyksiä niille, jotka kaikkein heikoimmin pysty-

vät itsestään huolehtimaan.

Aatoksia

Apua lasten luokse eikä päinvastoin

Työnohjauksesta 
apua johtajuuteen
Työnohjauksesta on tullut suosittu 
tapa hakea apua, kun työntekoon et-
sitään uutta motivaatiota.  Työnoh-
jaus on ohjaajan ja ohjattavan kes-
kinäisessä vuorovaikutuksessa ta-
pahtuvaa työn tutkimista.  Yleista-
voitteena voi olla työroolin ja oman 
persoonan integroiminen luovalla ja 
työntekoa edistävällä tavalla. Ohjaa-
jan tehtävä on yrittää löytää uusia 
näkökulmia ohjattavan esille nosta-
miin asioihin. 

Työnohjauksessa puhutaan myös 
esimiehistä. Pahimmassa tapauk-
sessa tästä voi tulla suoranainen es-
te työnohjaukseen pääsemiseksi. 
Esimiesten toiminta on yleensä ai-
na työnohjauksen keskustelujen ai-
heena. On hyvä muistaa, että työn-
ohjaus koituu lopulta myös esimie-
hen parhaaksi. Työntekijän kannal-
ta voi olla eheyttävä kokemus saa-
da luvan kanssa haukkua omaa esi-
miestään. Parhaimmassa tapaukses-
sa myös työntekijälle avautuu uutta 
ymmärrystä esimiestyön vaikeuteen.

Työnohjaukseen saattaa liittyä yli-
suuria odotuksia. Esimies voi kuvi-
tella laittavansa hankalan työnte-
kijän ruotuun lähettämällä hänet 
työnohjaukseen. Työnohjaus ei voi 
koskaan olla kurinpitotoimi. Sen 
tehtävänä on arvioida kriittisesti oh-
jattavan työtä ja hänen siihen liitty-
viä näkemyksiään, mutta myös tu-
kea hänen omia valintojaan ja kasvu-
suuntaansa. Työnohjaus ei ole myös-
kään väline työyhteisöjen ongelmien 
ratkaisemiseksi.  

Parhaimmillaan työnohjauksen-
sa päättänyt työntekijä palaa moti-
voituneena entiseen työhönsä, näkee 
työyhteisönsä uusin silmin ja roh-

Helvetti on  
kohtuuton rangaistus
”Helvetti on kirkon uskon kannalta vai-
kea asia, jonka väkevimmin esittää rak-
kauden sanomastaan paremmin muistet-
tu Jeesus. 

– Helvetti-opille löytyy paljon raama-
tullista perustaa, mutta silti kirkko on 
käytännössä luopunut sen julistamisesta 
– myöntämättä ottaneensa kaikessa hil-
jaisuudessa kriittisen kannan Raamatun 
näkemykseen.

Räisäselle helvetin moraalinen ongel-
ma on rangaistuksen järjetön epäsuhta 
rikkeeseen nähden. Rangaistuksen aja-
tus ei ole epämoraalinen, mutta miten 
ihmiselle voidaan antaa ikuinen piina 
rangaistukseksi, etenkin kun luterilaisen 
armo-opin mukaan ihmisen kyky vali-
ta pelastuksen ja helvetin välillä on jok-
seenkin olematon? Kaikkihan on Juma-
lan kädessä.”

Emeritusprofessori Heikki Räisänen 
Kirkko ja Kaupunki –lehdessä 20.1.2010

Vaimo kuriin 
uhkailemalla
”TV 2 esitti viime viikolla kaksi ilmiötä va-
laisevaa ohjelmaa. Niissä useat maahan-
muuttajaperheistä tai ulkomaalaisliitoista 
lähteneet naiset kertoivat siitä, mistä viral-
linen Suomi vaikenee: ”kunniakulttuuria” 
noudattava väkivalta on yleistä. Tässä muu-
tamia poimintoja ohjelman haastatteluista.

Periaate on, että perheen tytär tai miehen 
puoliso on esine, perheen omaisuutta, mie-
hen palvelija. Naisen tehtävä on olla ”siveä”. 
Se voi tarkoittaa vaikkapa sitä, että perheen 
pää ei salli tyttären leikkiä kantaväestön las-
ten kanssa, aviomies ei päästä vaimoa kodin 
ulkopuolelle. Mitään pahempaa ei ole kuin 
se, että mies ei saa vaimoaan tottelemaan. 
Tyttäret ja vaimot pidetään ojennuksessa ra-
joituksilla ja uhkailuilla.

Kun Ruotsissa isänsä tappaman Fadime 
Shahindalin kunniamurha oli esillä uuti-
sissa, suomalaisnaisen aviomies oli moitti-
nut sitä, ettei isä ollut tappanut tytärtään he-
ti, kun tämän seurustelu ruotsalaismiehen 
kanssa oli tullut ilmi.”

Lehdistöneuvos Vesa-Pekka Koljonen blogissaan 
Suomen kuvalehdessä 24. 1.2010

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

28.1.2010

kaistuu tuomaan paremmin esiin 
työyhteisössään havaitsemiaan asi-
oita. Toisinaan työnohjauksessa voi 
myös vahvistua käsitys, että työn-
tekijä ei halua palata enää entiseen, 
vaan päättää suunnata aivan uusille 
urille. Työnohjaus voi koituakin uu-
den työnantajan hyväksi.

Suomalaisessa yhteiskunnassa ei 
liene toista työnantajaa kuin Suomen 
evankelis-luterilainen kirkko, jo-
ka on onnistunut pitkään jatkuneen 
systemaattisen työn tuloksena luo-
maan järjestelmän, jossa seurakun-
tien on mahdollista saada työnohja-
uspalveluja ammattimaisella ja huo-
kealla tavalla.  Esimiesten olisi syytä 
käyttää enemmän hyväkseen työn-
ohjauksesta koituvaa hyötyä. Nykyi-
sen järjestelmän suurimpia kehittä-
misen haasteita tulee olemaan esi-
miesten oma työnohjaus. Myös esi-
miehet kuormittuvat työyhteisöjen-
sä kysymyksistä ja vaikeuksista. Silti 
työnohjaukseen lähtemiselle voi olla 
suuri kynnys. Työnohjaukseen läh-
teminen ei ole merkki epäonnistu-
misesta, vaan se voi olla väline pa-
rempaan esimiestyöhön ja esimiehen 
omaan jaksamiseen johtamisen pai-
neissa.

JOUKO LANKINEN
Kirjoittaja on teologian lisensiaatti ja 

DIAK Pohjoisen yksikönjohtaja
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Kuntaministeri Mari Kivi-
niemi kertoo seuranneen-
sa loppuvuodesta hieman 
hämmentyneenä Italias-

sa asuvan suomalaisnaisen vaati-
musta poistaa krusifiksit koulu-
luokasta uskonnonvapauden ni-
missä.

Pohjanmaan uskonnollisuu-
den keskellä kasvanut Kiviniemi 
ei usko, että vastaavaa ongelmaa 
syntyisi Suomessa. Hänen mu-
kaansa suomalaisessa yhteiskun-
nassa niin kirkon ja valtion kuin 
seurakuntien ja kuntien yhteis-
työ on yhä luonteva osa ihmis-
ten arkea. Hänen on vaikea ku-
vitella, että kunnan ja seurakun-
nan yhteistyön esteeksi nousisivat 
esimerkiksi yhteisessä kokoontu-
mistilassa olevat kirkolliset sym-
bolit.  

Vaikka kirkkoon liittyi viime 
vuonna enemmän uusia jäseniä 
kuin koskaan aikaisemmin, las-
kee kirkon jäsenmäärä yhä. Ma-
ri Kiviniemi ei kuitenkaan usko 
lähivuosina suureen jäsenpakoon 
kirkosta. 

Hänen mukaansa kirkosta 
eroamiset tähdentävät, että seu-
rakuntien on elettävä kaiken ai-
kaa ajanhermolla tarjoamalla toi-
mintaa, joka houkuttelee ”avaa-
maan kirkon oven”. 

Kivinimi toteaa, että kirkon 
kykyyn elää ajassa kertovat osal-
taan Yhteisvastuukeräyksen ke-
räyskohteet.  Tänä vuonna varoja 
kerätään Haitiin ja köyhien lapsi-
perheiden hyväksi.

– Jo aiemminkin keräyskoh-
teet ovat jääneet mieleeni ajan-
kohtaisuudellaan,  ministeri Ki-
viniemi kiittää.

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi:

Talouskriisi lisää kuntien 
ja seurakuntien yhteistyötä

Kuntien hoidettava
omat tehtävänsä
Kiviniemi uskoo taantuman aja-
van kuntia ja seurakuntia yhä  
tiiviimpään yhteistyöhön. Hän 
luottaa yhteistyön onnistuvan, 
koska verkosto on ollut kunnos-
sa jo vuosia, myös taloudellisesti 
hyvien vuosien aikana.

Diakoniatyöntekijöiden koke-
muksen mukaan joidenkin kun-
tien käytäntönä on ohjata sosi-
aalitoimen asiakkaita seurakun-
taan avun saamiseksi. Kivinie-
mi painottaa, ettei kunta voi sä-
lyttää talouskriisissä tehtäviään 
seurakunnille. Yhteistyön peli-
sääntöjen tulee olla selvät.

Koska kunnilla on vastuu la-
kisääteisten palvelujen toteutu-
misesta, Kiviniemen mielestä 
olisi selvempää, että seurakun-
nat ovat aloitteellisia yhteistyös-
sä. Silloin esille nousee yhteistyö, 
jonka kirkko katsoo omakseen ja 
mielekkääksi.   

– Ryhdyn mielelläni kuntien ja 
seurakuntien yhteistyön suojeli-
jaksi, Kiviniemi rohkaisee.

Ajopuun 
osa kiusallinen
Nykyisen lainsäännön mukaan 
seurakuntarajat noudattavat kun-
tarajoja. 

Seurakunnissa on välillä vä-
sytty ajopuun rooliin yhdisty-
misissä, kun kuntien neuvottelut 
saattavat päättyä pitkien neuvot-
telujen jälkeen liitoksen raukea-
miseen. Se on tarkoittanut, et-
tä seurakunnissa on ehditty tur-
haan valmistella ja valmistautua 
seurakuntien yhdistymiseen. 

Kiviniemi ymmärtää turhau-

tumisen, mutta pitää silti nyky-
käytäntöä hyvänä.

– Kun kunnissa soudetaan ja 
huovataan, epävarmuudessa elä-
minen ei ole seurakunnille help-
poa. Kaikesta huolimatta minun 
on vaikea nähdä, että olisi ole-
massa jokin nykyistä järkevämpi 
malli toimia asiassa.

Kunta- ja seurakuntaliitoksia 
tulee olemaan runsaasti tulevai-
suudessa, sillä Kivinimen mukaan 
kuntien määrä tippuu lähitulevai-
suudessa 342:sta alle 300:en.

Seurakuntavaalit 
eivät jää väliin
Useat seurakunnat selviävät ta-
louden alamäestä edellisten vuo-

Mari Kiviniemen haastattelu tehtiin ennen kuin hän ilmoittautui Keskustan puheenjohtajaehdokkaaksi.

sien ylijäämällä, jos verotulojen 
notkahdus kestää vain muuta-
man vuoden.

Kiviniemi pelkää kriisin jat-
kuvan pitempään.

– Kunta- ja seurakuntatalou-
det kulkevat käsi kädessä, ja kun-
tapuolella ongelmat ovat erittäin 
suuret. Koko julkisella sektorilla 
ovat kovat ajat vielä edessä.

Talouskriisin keskellä seura-
kunnissa järjestetään marras-
kuussa seurakuntavaalit. Silloin 
uurnilla valitaan luottamushen-
kilöt, jotka päättävät seurakun-
tien rahankäytöstä.

Mari Kiviniemi ei jätä mar-
raskuussa käyttämättä äänioike-
uttaan. Hän sanoo olevansa ah-

kera äänestäjä myös kaikissa kir-
kollisissa vaaleissa. 

– Vaalit kun vaalit, minä läh-
den äänestämään. Ahkeruute-
ni on kotikasvatuksen seurausta. 
Minä uskonkin, että vanhempi-
en esimerkillä on suuri vaikutus 
nuorten äänestysaktiivisuuteen 
nyt, kun 16 vuotta täyttäneet saa-
vat äänestää seurakuntavaaleissa 
ensimmäistä kertaa.

– Äänestämällä seurakunta-
vaaleissa voin vaikuttaa lähiyh-
teisöni toimintaan, Helsingin 
Töölön seurakunnan jäsen pe-
rustelee kiinnostustaan.

RIITTA HIRVONEN

A r k i s to  /  J aan i  F ö h r

Oulun evankelis-luterilaisis-
sa seurakunnissa tarjotaan 
kirkkokansalle vastedes 

pelkästään gluteenitonta ehtool-
lisleipää. Näin kertoo kirkkoher-
ra Hannu Ojalehto Tuiran seu-
rakunnasta. Ojalehto on Oulun 
kirkkoherrojen kokouksen pu-
heenjohtaja.

Kirkkoherrat päättivät uu-
distuksesta kokouksessaan vii-
me vuoden loppupuolella. Van-
hat ehtoollisleivät käytetään kui-
tenkin ensin loppuun. Vasta sit-

Oulu siirtyy 
gluteenittomaan 
ehtoollisleipään 

ten ehtoollisilla ryhdytään jaka-
maan gluteenitonta leipää.

Ojalehto kertoo, että hän eh-
dotti kirkkoherroille uudistus-
ta Nivalan ja joidenkin muiden-
kin suomalaisten seurakuntien 
esimerkin innoittamana. Seura-
kuntalaisilta itseltään ei ole Oja-
lehdon mukaan juuri tullut toi-
vomuksia.

Ojalehto huomauttaa, että glu-
teenittoman ehtoollisleivän ja ta-
vallisen ehtoollisleivän hintaero 
on pieni. Uudistuksesta ei koidu 

mittavia kustannuksia.
Kirkkoherrat päättivät myös, 

että Karjasillan seurakuntaan 
kuuluvassa Maikkulan kappelis-
sa siirrytään alkoholittomaan eh-
toollisviiniin. Alkoholitonta vii-
niä saatetaan tarjota myös jossain 

Tuiran seurakunnan kirkossa tai 
kappelissa. Ojalehto sanoo kes-
kustelevansa ensi viikolla mah-
dollisesta uudistuksesta Tuiran 
pappien kanssa.

Karjasillan seurakunnan kirk-
koherra Juhani Lavanko huo-

mauttaa, että ehtoollisilla on ol-
lut jo pitkään gluteeniton vaih-
toehto. Lavangon mukaan lähes 
jokaisella ehtoollisella muutama 
seurakuntalainen pyytää glutee-
nitonta leipää. On hyvä että uu-
dessa tilanteessa gluteenitonta ei 
tarvitse erikseen pyytää.

Maikkulan kappelissa tarjo-
taan pelkästään alkoholitonta 
ehtoollisviiniä maaliskuun alus-
ta alkaen. Kirkkoherra Lavan-
gon mukaan uudistus ohjaa niitä 
seurakuntalaisia, jotka eivät jos-
tain syystä voi nauttia alkoholia, 
Maikkulan kappeliin. 

Gluteenitonta ruokavaliota 
noudattava henkilö ei voi syödä 
vehnän sukuisia viljoja: vehnää, 
ohraa ja ruista. YK:n elintarvike- 
ja maatalousjärjestö FAO luokit-
telee myös kauran gluteenitto-
maan ruokavalioon sopimatto-
maksi viljaksi.

PEKKA HELIN

Oulun seurakuntien ehtoollisleivät sopivat jatkossa myös keliaakikoille.



4    Nro 3      28.1.2010

Julkaisija: Rauhan Tervehdys ry.
     ISSN 0356-2840
     Perustettu 1907
Kustantaja: 
Levikki: n. 93 000, 13 seurakuntaa
Aikataulu: Ilmestyy torstaisin,
     kesällä joka toinen viikko.

Päätoimittaja: Janne Kankaala 044 5626 446
Toimitussihteeri: Elsi Huttunen 044 5626 447
Ulkoasu: Mari Lähteenmaa 044 5626 448
Toimittaja: Pekka Helin 044 5626 451
Toimittaja: Satu Lapinlampi 044 5626 449
Toimittaja: Rauhan Tervehdys ja Kotimaa
 Riitta Hirvonen 040 5297 558

Osoite:    PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 19 B 13
Puhelin:    (08) 5626 400     
Verkkojulkaisu: www.rauhantervehdys.fi
toimitus@rauhantervehdys.fi
etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi
Tilaukset: Kustannus-Oy Kotimaa / 020 754 2333 
Hinnat: Seurakuntatilaus 10,93 € yksityistilaus 30,00 € 

Ilmoitusvalmistus/vastaanotto:  
Kustannus-Oy Kotimaa / Janne-Antti Latvala  
PL 279, 00181 Helsinki  
p. 020 754 2296, 
faksi 020 754 2343
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä) 

Ilmoitusmarkkinointi:
Kustannus-Oy Kotimaa  / Jaana Mehtälä
p. 020 754 2309
jaana.mehtala@kotimaa.fi
Painopaikka: Rovaniemi– Lapin Kansa
Jakeluhuomautukset:
www.posti.fi/palaute, p. 0200 71000

Naisten Pankki julkai-
si vuoden virallisen tu-
loksensa osakasillassa. 
Tuloksen mukaan se on 

kerännyt toimintansa aikana li-
ki 1,5 miljoonaa euroa kehitys-
maiden naisten hyväksi. 

450 osakasta paikalle koon-
neessa illassa pääpuhujana kuul-
tiin Elisabeth Rehniä.

– Suuret, pelottavat uutiset 
niin kotimaasta kuin tuhoisis-
ta onnettomuuksista maailmal-
la vievät ajatuksemme ja sytyt-
tävät myötätuntomme. On kui-
tenkin yhtälailla tärkeää muistaa 

Naisten Pankille huima tulos viime vuonna
elämää ja kehitystä joka ei syn-
nytä otsikoita, mutta joka voi jo-
pa lieventää luonnonkatastrofien 
totaalista tuhoa, muistutti Rehn.

Hän korosti puheessaan myös 
naisten merkitystä kestävälle ke-
hitykselle. Rehn painotti, että 
naisilla on kehitysmaissa päävas-
tuu lapsista, ruoanhankinnas-
ta, vedestä, energiasta, mutta he 
myös tietävät että heidän kapa-
siteettinsa riittäisi paljon enem-
pään kuin mitä heille suodaan. 

– Emme me naiset ratkaise yk-
sin kaikkia maailman ongelmia, 
mutta on todellista tyhmyyttä 

maailman tulevaisuuden ja rau-
han kannalta jättää meidät rat-
kaisujen ulkopuolelle.

Osakasillassa julkistettiin 
Naisten Pankin uusi puheenjoh-
taja, ekonomi Riitta Vermas. 

– Kun elämä tarjosi mahdol-
lisuuden olla osaavan ja aktiivi-
sen joukon kanssa tekemässä työ-
tä hyvän asian puolesta, en voinut 
kieltäytyä. Minua viehättää aja-
tus, että Naisten Pankki toimii 
Kirkon Ulkomaanavun kanssa 
siellä, missä tarve on suurin us-
kontoon, etniseen taustaan tai 
poliittiseen vakaumukseen kat-

somatta, kertoo Vermas. 
Viime vuonna Naisten Pank-

ki sai tuekseen 278 uutta osakas-
ta, 287 kuukausilahjoittajaa ja 
useita yrityksiä. Osakkaita sillä 
oli vuoden lopussa 630 ja varoja 
kerättiin yhteensä 705 000 euroa. 
Vuonna 2007 toimintansa aloit-
taneen Naisten Pankin rahastoon 
on kertynyt lahjoitusvaroja viime 
vuoden loppuun mennessä 1 495 
500 euroa. 

Naisten Pankin rahoittami-
en hankkeiden piirissä on yli 30 
000 henkilöä Etiopiassa, Kam-
bodzhassa, Nepalissa, Perussa, 

Oulun seurakuntayhtymän 
neljä seurakuntaa ovat 
antaneet lausuntonsa 
seurakuntarakennetta 
selvitelleen työryhmän 
loppuraportista. 
Työryhmä esitti yhden 
seurakunnan malliin 
siirtymistä. Lausunnosta 
äänestettiin kolmessa 
seurakunnassa.

Tuomiokirkkoseurakunta oli 
seurakuntaneuvostoista ainoa, 
jossa lausuntoehdotus hyväksyt-
tiin yksimielisesti Harri Sande-
linin lisäyksillä. 

Lausuntoehdotuksessa ei otet-
tu kantaa kummankaan organi-
saatiomallin puolesta, vaan lau-
sunnossa ruodittiin molempien 
mallien vahvuuksia ja heikkouk-
sia. Loppunäkemyksenä oli se, et-
tä lisäselvittely on paikallaan.

Oulujoella huomiota
syrjäisiin alueisiin
Oulujoen seurakuntaneuvosto 
päätyi äänin 11–5 yhden äänes-
täessä tyhjää neuvoston puheen-
johtajan, kirkkoherra Jouni Rii-
pisen pohjaesityksenä olleeseen 
lausuntoon. 

Sen mukaan seurakuntayh-
tymän purkamiselle ei tällä het-
kellä löydy riittäviä todellisia pe-
rusteita. Selvitystyössä aloitettua 
seurakuntayhtymän kehitystyö-
tä tulee kuitenkin jatkaa ja vara-

Seurakuntayhtymällä ja yhdellä seurakunnalla vankat kannattajakuntansa

Lausuntokierros päättyi äänestäen

ta siihen riittävät resurssit.
Vastaehdotuksena oli Riitta-

Liisa Luukkosen tekemä lau-
suntoesitys, jossa esitettiin, et-
tä seurakuntaneuvosto ”yhtyy 
selvittelijöiden loppuraporttiin 
kokonaisuudessaan sekä arvi-
ointiperusteiden että johtopää-
tösten osalta”.

Seurakuntaneuvosto kirja-
si päätökseen myös sen, että jat-
kotyöskentelyssä se haluaa otetta-
van huomioon keskustasta maan-
tieteellisesti kaukana sijaitsevien 
pienten alueiden, kuten Yli-Iin ja 
Ylikiimingin, erityisolosuhteet.

Tuirassa  
odotetaan lisäselvityksiä
Tuiran seurakuntaneuvosto antoi 
20. tammikuuta pidetyssä koko-

uksessa lausuntonsa seurakunta-
rakenneselvityksen loppurapor-
tista. Se päätyi Juha Ahon ehdot-
tamaan lausuntoesitykseen, jossa 
todettiin, että asiassa tarvitaan li-
säselvitystä. 

Esityksen mukaan selvitystyö-
tä tulee "jatkaa vaihtoehtojen ta-
loudellisten, toiminnallisten ja 
sosiaalisten vaikutusten arvioin-
nilla".  Lisäselvitystä tuovat en-
nen kaikkea huhtikuun lopussa 
päättyvät Oulun ja sen kuuden 
ympäristökunnan käymät moni-
kuntaliitosneuvottelut. 

Lausunto oli kompromissi. 
Kahdessa äänestyksessä tappiol-
le jäi ensin äänin 8–8 puheen-
johtajan äänen ratkaistessa Pek-
ka Lahdenperän lausuntoesitys, 
jossa kannatettiin selvitystyön 

loppuraportin mukaisesti yhty-
män purkamista ja yhden seura-
kunnan muodostamista. Yksi ää-
nesti tyhjää.

Toisessa äänestyksessä tappi-
olle jäi äänin 10–6 neuvoston pu-
heenjohtajan, kirkkoherra Han-
nu Ojalehdon pohjaesitys, jossa 
parempana vaihtoehtona nähtiin 
nykyisen yhtymämallin kehittä-
minen. 

Ojalehdon esitys oli hyvin sa-
manlainen kuin Karjasillan seu-
rakuntaneuvostossa edellisenä 
päivänä hyväksytty lausuntoesi-
tys (RT 2/2010). 

Ojalehto jätti pöytäkirjaan 
eriävän mielipiteensä päätökses-
tä, samoin tekivät jo joulukuussa 
yhden seurakunnan mallin puo-
lesta esityksen aloitteen antami-

seksi tehneet Lahdenperä, Antero 
Aakko ja Pertti Haipola. 

Yksi aloite  
jo tehty
Seuraavassa kohdassa käsitel-
tiinkin yhteensä yhdeksän seu-
rakuntaneuvoston jäsenen alle-
kirjoittama esitys aloitteen teke-
miseksi seurakuntajaon muutta-
miseksi. Esitys jätettiin raukea-
maan äänin 8–8 yhden äänestä-
essä tyhjää. Äänestysjakauma oli 
sama kuin lausuntoesityksistä ää-
nestettäessä.

Yhden seurakunnan mallia 
kannattavat Aakko, Haipola ja 
Lahdenperä ilmoittivat kokouk-
sen jälkeen, että he aikovat tehdä 
aloitteen seurakuntajaon muut-
tamiseksi. 

Vaikka selvitys lausuntoineen 
valmistuu maaliskuun loppuun 
mennessä, aloitteen seurakun-
tajaon muuttamiseksi voi tehdä 
milloin vain. Yksi aloite on jo teh-
ty, sillä Karjasillan seurakunta-
neuvosto hyväksyi viime viikolla 
aloitteen yhtymän hallinto- ja toi-
mintarakenteen "määrätietoisen 
kehittämisen käynnistämiseksi".

Seuraavaksi selvitystä lausun-
toineen käsitellään seurakun-
tayhtymän yhteisessä kirkkoval-
tuustossa.

ELSI HUTTUNEN
Lisätietoa kokouksista www.ou-
lunseurakunnat.fi/paatoksenteko. 
Seurakuntarakenneselvityksestä 
osoitteessa www.oulunseurakun-
nat.fi/rakenneselvitys.

Ugandassa ja Liberiassa. Rahas-
ton varoilla rahoitetaan muun 
muassa kyläpankkeja ja niiden 
pienlainoja, ammattikoulutusta, 
työkalujen ja materiaalien han-
kintaa ja muuta yrittäjyyteen täh-
täävää toimintaa.

Rahoituksen käytöstä kehi-
tysyhteistyöhön vastaa Kirkon 
Ulkomaanapu, joka on Suomen 
suurin kehitysyhteistyöjärjestö 
ja ulkoministeriön kumppani-
järjestö.

RAUHAN TERVEHDYS
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Maata  kiertelemässä Radio Dei 
tenttaa 
arkkipiispaksi 
aikovia

Miten kirkossa eroaminen 
pysäytetään, millaisia uu-
distuksia kirkko kaipaa ja 
mitkä asiat Raamatussa ovat 
aikaan sidottuja ja mitkä ei-
vät? Muun muassa näitä 
kysymyksiä kysellään seit-
semältä ehdokkaalta Radio 
Dein arkkipiispatenteissä, 
jotka kuullaan tiistaina 2.2. 
kello 9–10 ja keskiviikkona 
3.2. kello 9–10.30. 

Radio Dei lähettää myös 
tiistaina 2.2. kello 21.30–
23.00 uusintana Helsin-
gin tuomiokirkossa pide-
tyn arkkipiispaehdokkai-
den vaalipaneelin. 

Arkkipiispan vaalin en-
simmäinen kierros käydään 
18. helmikuuta ja uusi ark-
kipiispa aloittaa tehtäväs-
sään kesäkuussa 2010. 

Maata 
Näkyvissä 
palkittiin 
Kristillisenä 
mediatekona

Kristillinen mediateko 
-tunnustus vuodelta 2009 
on luovutettu Turussa jär-
jestettäville Maata Näky-
vissä -festareille. Tunnustus 
annettiin neljännesvuosisa-
dan jatkuneesta määrätie-
toisesta ja ennakkoluulotto-
masta tavasta välittää kris-
tillisiä arvoja nuorisolle mu-
siikin, taiteen ja uuden me-
dian välityksellä. 

Festarien vetäjät ja tu-
hansien vapaaehtoisten 
nuorten joukko on kyen-
nyt toteuttamaan vuodes-
ta toiseen Pohjoismaiden 
suurimman nuorisotapah-
tuman, jossa erilaiset me-
diat on valjastettu Raama-
tun perussanoman välittä-
miseen nousevalle polvelle. 

Tunnustuksen vastaan-
ottivat Maata näkyvissä 
-festarien vetäjä Juha Hei-
nonen, projektipäällikkö 
Anne Vähätalo sekä tiedot-
taja Johannes Koskennie-
mi. 

Amerikkalaisella evankelistalla 
Pat Robertsonilla on suora yh-
teys taivaaseen. Hän uskoo tie-
tävänsä, mistä haitilaisten kär-
simykset johtuvat.

– Kaikki on heidän omaa syy-
tään.  He harjoittivat voodoota ja 
saivat  rangaistuksensa. 

Robertson väittää, että maan-
järistys juontaa juurensa Hai-
tin vallankumoukseen vuonna 
1791, jolloin orjat ottivat maassa 
vallan. Evankelista viittaa van-
haan tarinaan, jonka mukaan 
orjat kokoontuivat ennen ka-
pinaa Bois Caimanin metsään 
vannomaan verivalan.

Tapahtumasta kerrotaan hai-
tilaisessa perinteessä värikkäin 
sanoin: ”Tuuli vaikeroi metsäs-
sä. Repaleiseen lehvästöön satoi 
tummalta ja pilviseltä taivaalta 
raskaita vesipisaroita. Ne kaste-
livat ryhmän miehiä, jotka tans-
sivat hitaasti voodoorumpujen 
tahdissa.”

Haitilaiset muistelevat ilolla 
Bois Caimanin metsän tapah-
tumia, sillä ne ovat osa heidän 
vapaussagaansa. Nykyisin lähes 
kaikki haitilaiset ovat kristitty-
jä, joista noin puolet harjoittaa 
voodoota. Tapa periytyy Afri-
kasta, joista haitilaisten esi-isät 
tuotiin saarelle.

The Washington Postin ko-
lumnisti Lisa Miller paheksuu 
Pat Robertsonia.

–Pat Robertson perustelee 
kantaansa ahtaasta ja pahantah-
toisesta näkökulmastaan. Hän 
tuo esille ensimmäisen käskyn, 
jossa Israelin Jumala jyrisee vuo-
renhuipulta, että sinulla ei pi-

"Jumala rankaisi Haitia"

dä oleman muita jumalia. Tämä 
Jumala tuhoaa epäjärjestyksen 
rankkasateilla, tulvilla ja muilla 
katastrofeilla. Voi niitä jotka eivät 
tottele, Miller luonnehtii.

Miller määrittelee Pat Robert-
sonin kannan fundamentalisti-
seksi. Se on omahyväinen, ilkeä,  
tyhmä ja kuuro.

Robertson ei Millerin mu-
kaan ota huomioon vuosisatais-
ta teologista perinnettä, jossa 
on pohdittu kärsimyksen ongel-

	 • 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!

www.hyvanmielenapteekit. 

ROTUAARIN 
APTEEKKI

Kirkkokatu 23
Puh. (08) 535 0300
PALVELEMME

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

Terveys ja hyvinvointi 

maa.  Syvällisimmät ajattelijat to-
teavat, että kärsimykselle ei aina 
löydy syytä.

Länsimäinen uskonnollinen 
perinne opettaa, että kuolevaiset 
eivät pysty laskemaan ja punnit-
semaan toistensa syntejä. Synnit 
ovat  Jumalan silmissä samanar-
voisia.

– Jos haitilaisia kohtasi katast-
rofi, koska he tekivät syntiä, mik-
si katastrofi  ei ole kohdannut Ro-
bertsonia? kysyy pohjoiscaroli-

nalaisen yliopiston raamattuop-
pinut Bart Ehrman.

Juutalainen rabbi Harold 
Kushner huomauttaa Robertso-
nin ajattelun olevan osoitus äää-
rimmäisestä uhmasta. Robertson 
ylentää itsensä, sillä hän kuvitte-
lee pystyvänsä tulkitsemaan Ju-
malan aivoituksia.

PEKKA HELIN

Pau l  J e f f r e y
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Oppilashaku 2010–11
Uusia oppilaita otetaan esi-
kouluun ja perusopetuksen 

luokille 1-7, myös lähikunnista. 

Ma 1.2. klo 18.00 

koululla, Tuirantie 5,  2. krs 

Tervetuloa tutustumaan 
koulumme toimintaan!

www.oulunkristillinenkoulu.fi

Muut seurakunnat

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 538 0100
Avoinna ma-pe 9.30 - 16.30
www.oulunpantti.net

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, mönkiät, kelkat  
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- 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

Panttilainakonttori Oy

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

”Ja Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi: ”Herra on laupias ja armah-
tavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa.” 
2. Moos. 34:6
30.1. klo 10.00 Raamattutunti, jumalanpalvelus ja lastenkirkko 
 puhujana Markku Mäkinen
6.2. klo 10.00 Raamattutunti, jumalanpalvelus ja lastenkirkko 
 puhujana srk:n nuoret
Keskiviikkoisin seurat, Raamatun profetiat Hannu Iskala ja Marko 
Huurre klo 18.00. Aamurukouspiiri ma-pe klo 10-11. Sydämellisesti 
tervetuloa!

08 530 3953

To 28.1. klo 18 Raamattupiiri
Su 31.1. klo 18 Sunnuntain ko-
kous, Esa Blomster
To 4.2. klo 18 Miestenilta
Pe 5.4. klo 18 Hannat, naisten 
yhteiskristillinen rukouspiiri
Su 7.4. klo 18 Ehtoolliskokous
Tervetuloa! www.svk.kempele.fi 

TILAISUUTEMME:
Su 31.1. klo 11.00 JUMALAN-

PALVELUS
Ke 3.2. klo 19.00 SANAN 

JA RUKOUKSEN ILTA
Su 7.2. klo 11.00 EHTOOLLIS-

JUMALANPALVELUS
TERVETULOA!

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

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
Ylistyksen, Sanan ja Esirukouksen 
Illat lauantaisin klo 18.00.
La 30.1. Vieraana: DAVID MATHEW
 Intiasta
 TERVETULOA! 

 Tervis Paradiis
23.–30.1.10 449€ 479€
13.–20.2.10 449€ 479€
3.–10.4.10 519€ 549€

MATKA VEIJALAINEN
(017) 386 3223

www.matkaveijalainen.fi 

Tilaa uusi 2010 matkaopas!

• Hurtigruten (Bergen–Trondheim) 
Norja • Tulppanimatka Hollanti  
• Bryssel  • Amsterdam  • Puola  

• Ukraina – Moldova  • Gardajärvi 
Italia  • Saksan Ruusumatka 

ja Kotkanjäljillä  • Kroatia 
• Venäjän kiertomatkat

KESÄN 2010 KIERTOMATKOJA:

Kylpylämatkat sis. junamatkat pohjoisesta 
(Kemijärvi, Rovaniemi, Kemi tai Oulu) 

Helsinkiin ja takaisin, laivamatkat kansipai-
koin, majoitus 2hh täysihoidolla, lääkärin 
määräämät hoidot, kaupunkikierros, bussi 
mukana koko matkan ajan Hki:stä alkaen.

Uutta! 

Junalla ...

PÄRNUN 
KYLPYLÄMATKAT

Yhdistykset

Herättäjän kirkkopyhä: Su 31.1. klo 10 messu kirkossa, seurat ja vuosi-
kokous seurakuntakeskuksessa, Kemi. 
Herännäis- / Siioninvirsiseurat: Pe 29.1. klo 18 Siioninvirsiseurat ja 
vuosikokous seurakuntatalolla, Pudasjärvi. Su 31.1. klo 15 Siioninvirsi-
seurat ja vuosikokous Tuiran kirkolla. Su 31.1. klo 16 Herännäisseurat ja 
paikallisosaston vuosikokous Montin-salissa, Kiiminki. Ti 2.2. klo 18.30 
Siioninvirsiseurat ja vuosikokous seurakuntatalolla, Utajärvi. 
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: To 28.1. klo 19 seurat Juho Peltoniemi, 
Myllytie 6 A 14.

SEUROJA OULUN KIRKOISSA
 helmikuussa alkaen klo 19.00

Ti 2.2. Kaukovainion kappeli
 Urpo Luokkala ja Timo Aho
To 4.2. Pyhän Luukkaan kappeli 
 Viljo Juntunen ja Jari Latvala
Ti 9.2. Tuomiokirkko
 Pekka Kyllönen ja Oiva Savela
Pe 19.2. Kastellin kirkko
 Olavi Voittonen ja Antti Kiuru
Ti 23.2. Myllyojan seurakuntatalo
 Jukka Joensuu ja Niilo Nissilä
To 25.2. Pyhän Tuomaan kirkko
 Jyrki Vaaramo ja Pauli Pasanen

Kaikki ovat tervetulleita! Oulun Rauhanyhdistys ry.

Su 31.1. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. KANNATUSRYHMÄ 
klo 13.00. Ma 1.2. Kotiliitto klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. Sydämellisesti 
Tervetuloa!

www.ohsrk.fi 

Pe 29.1. klo 19 LIFT-ilta. Su 31.1. klo 11 Juma-
lanpalvelus, Riitta Kakon tulojuhla, Blessed. 
Su 31.1. klo 18 Ystävän paikka, Sirkka ja Jouni 
Leinonen, Maranatha. Ke 3.2. klo 19 Sana ja 
rukous, Juha Hilli, Vähäahot. To 4.2. klo 12 
Päiväpiiri. Katso Opetuslapseuspolun kurssit 

netissä! TERVETULOA!

Oulun Lähetysseurakunta
Aleksanterinkatu 33

Su 31.1. klo 16 vier. Juha Kakko 
aiheena Lopun ajan eksytykset 
Säännölliset tilaisuudet kts.

www.oulunlahetyssrk.net
Olet sydämellisesti tervetullut!

To 28.1. klo 19 LÄHDE-ilta, Risto Wotschke, God’s 
Bell, rukouspalvelua, aihe: Vakaumus. Pe 29.1. 
klo 18.30 Varkki-ilta, Ainesmailla. Su 21.1. klo 11 

Aamukirkko, Pekka Packalén, Pentti Laamanen. Ti 2.2. klo 18 Nuorten aikuisten ilta 
kodeissa. Ke 3.2. klo 14 Senioripiiri, Ulla Keräsellä, Peikontie 1 C 30. Klo 18 Nuor-
tenilta, Sini Niemelä. To 4.2. klo 19 Rukousilta, Anna-Liisa Björni, Pekka Tuominen. 
Pe 5.2. klo 18 Kids’Action Night, Kaakkurin koululla. Tervetuloa! www.oulu.svk.fi 

Kristus yksin
Mikä kristillisessä uskossa on keskeistä?
Mikä on keskeistä Raamatussa, kastees-
sa, ehtoollisessa, ripissä, paimenvirassa, 
jumalanpalveluksessa, vainossa ja vai-
keuksissa? Entä kirkossa? Yksi vastaus 
riittää. Jeesus Kristus yksin. 

Kurssi Kristuksen kirkon tunto-
merkeistä joka toinen tiistai klo 18, 
os Tuulimyllynkatu 18.

Tervetuloa!
Järjestää Timoteuksen 

jumalanpalvelusyhteisö
www.luthersaatio.fi /timoteus

Pastori Janne Koskela 050 366 7747

istä? 

Tule mukaan löytöretkelle 
luterilaisen uskon aarreaittaan!

2.2. Jumalan Sana 
 Past. Janne Koskela
16.2. Pyhä Kaste 
 TM Antti Leinonen
2.3. Herran Ehtoollinen 
 Past. Janne Koskela
16.3. Rippi 
 Past. Jyrki Anttinen
30.3. Paimenvirka 
 TM Antti Leinonen 
13.4. Rukous ja jumalanpalvelus 
 Past. Janne Koskela
27.4. Risti 
 Past. Jyrki Anttinen

◊

Pe 29.1. klo 19 Nuortenilta. Su 31.1. 
klo 16.30 Pyhäkoulu klo 17 Seurat Vesa 
Pöyhtäri. Tervetuloa!

Seurat su 31.1. klo 15 Jukka Mar-
jakangas, Niilo Karjalainen.
Tänään Opiskelija- & NA ilta 
klo 19 Vilho Harvala: Jumalan 
kuritus. 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.fi / timoteus

 
Tarvitsetko 
kotiapua?

Asiakaspalvelu: 
045–272 6330

www.shht.
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VVO-kotikeskus
Saaristonkatu 2
90100 Oulu
Avoinna ma-pe 8.30-15.30
Puh. 020 508 4900
oulu@vvo.fi

Muuta meille!
VVO:n asunnosta saat itsellesi turvallisen kodin, jossa voit asua 
niin kauan kuin haluat.
• Saat omistusasumista vastaavan asumisturvan.
• Palkitsemme pitkään asuneet asiakkaamme avainasiakaseduin.
• Vuokravakuus on vain 250 €.

Tutustu monipuoliseen asuntotarjontaamme Oulussa: www.vvo.fi.

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

ILMAINEN NEUVO OY
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Mahdollisuus kotitalous-

vähennykseen 60%. Ota yhteyttä! 
Takkurannantie 307, 90820 KELLO. 

GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 
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Arki-ilta, työpäivä 
on takana ja aika 
suunnata kodin kautta 
illan harrastuksiin 
ja kotiaskareita 
suorittamaan. Hetki 
haluttaisi kuitenkin 
huokaista kiireisen 
kahdeksantuntisen 
päätteeksi ennen 
seuraavan rumban 
aloittamista.

Hyvä paikka hiljentyä het-
keksi olisi kirkko, ku-
ten kansanedustaja Kim-
mo Kiljunenkin (sd.) 

taannoin valtioneuvostolle tote-
si. Hän esitti, että kirkoissa tuli-
si voida käydä muulloinkin kuin 
jumalanpalvelusten aikana. 

Arki-iltaisin ovensa auki pitä-
vät kirkot ovat kuitenkin harvi-
naisuus. Paitsi Tampereella. Kau-
pungin keskustassa sijaitsevassa 
Aleksanterin kirkossa pidetään 
kirkon ovet avoimina muulloin-
kin kuin sunnuntaiaamuisin. 
Yötä myöten kirkko ei sielläkään 
ole auki, mutta arkisin kello 11–
18 kuitenkin.

Ohikulkijat voivat vapaas-
ti pistäytyä kirkossa – tai vaik-
ka jäädä pidemmäksikin aikaa 
istuskelemaan. Kirkossa voi hil-
jentyä itsekseen tai halutessaan 
jutella paikalla olevien päivystä-
jien kanssa.

Päivystäjinä toimivat seura-
kunnan vapaaehtoiset. Tehtäväs-
tä ovat innostuneet myös ihmi-
set, jotka eivät aiemmin ole seu-
rakunnassa vapaaehtoisena toi-
mineet. Yksi heistä on Henry In-
graeus, joka ryhtyi päivystäjäksi 
viisi kuukautta sitten.

– Mietin pitkään, että voisin 
tehdä jonkinlaista vapaaehtois-

Tampereella 
kirkkoon saa 
mennä

Kommentti
Myös Oulussa haaveiltiin muutama vuosi sitten kirkon ovien avaamises-

ta kaikille kulkijoille. Tavoitteena oli pitää tuomiokirkon ovet avoinna 

edes yhden vuorokauden ajan kyseisen vuoden Yhteisvastuukeräyksen 

mielenterveysteeman liittyen. Myös Karjasillan kirkon pitämistä avoime-

na kuukauden ajan pohdittiin. Ainakaan silloin aika ei ollut siihen kyp-

sä, suunnitelmat kaatuivat. Vedottiin esimerkiksi seurakuntamestarien 

työvuorojen järjestämisen vaikeuteen.

Tampereella ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia. Pahimmat pelot ja 

epäilyt ovat osoittautuneet turhiksi. Kyllä huonokuntoinenkin kävijä vie-

lä kirkkoa kunnioittaa, jos kirkko kunnioittaa häntä. 

Olisiko aika viimein kypsä Oulussakin kirkoista keskeisimmän eli tuo-

miokirkon ovien avaamiselle ihmisten tulla ja istahtaa hetken?

työtä. Hyvä ystäväni houkutteli 
minut mukaan tuomasmessutoi-
mintaan ja sitä kautta tänne.

Myös Seija Miettinen tuli 
mukaan ystävän houkuttelema-
na. Keväällä Miettinen kokeili 
päivystämistä pari kertaa, mut-
ta vasta elokuussa koittaneesta 
eläkkeestä saakka hänellä on ol-
lut enemmän aikaa olla mukana.

– Monet puhuvat, että elä-
mään pitäisi saada sisältöä. Tä-
mä vastaa siihen toiveeseen, Ing-
reaus vakuuttaa.

Seuraan ei tupata
Henry Ingraeuksen mukaan päi-
vystäjät noudattavat kultaista oh-
jetta: Kirkkoon tulevaa ihmistä ei 
aktiivisesti lähestytä, vaan hänen 
annetaan itse tehdä aloite. Seija 
Miettinen on samaa mieltä ja ker-
too, että pidempään penkissä vii-
pyvältä saatetaan kysyä, tarvit-
seeko hän keskustelu- tai rukous-
apua. Yllättävän moni kuulemma 
haluaa hetken mietinnän jälkeen 
keskustella tai rukoilla yhdessä.

Toiminnassa on pitkälti kyse 
kuuntelusta. Ketään ei paranneta 
eikä toisten huolia poisteta. Tar-
vittaessa kävijä voidaan ohjata 
diakoniatyöntekijän päivystyk-
seen tai tapaamaan pappia, joka 
on kirkossa arkisin kello 16–18.

Päivystäjien rinki on laaja, 
mukana on noin 80 vapaaehtois-
ta. Tavoitteena on, että yhtä aikaa 
päivystämässä olisi sekä mies et-
tä nainen. Koska kukaan päivys-
täjistä ei ole läsnä säännöllises-
ti, eivät kirkossa pistäytyjät pys-
ty kiinnittymään tiettyyn ihmi-
seen. Päivystäjien lisäksi kirkos-
sa on aina vahtimestari paikalla. 

Usein kirkossa kävijöillä on 
mukanaan paperille kirjoitettu 
esirukouspyyntö. Toiveet käy-
dään läpi ja ne luetaan päivittäin 
kello 17 pidettävässä pienimuo-
toisessa rukoushetkessä. 

Turha pelko 
järjestyshäiriöistä
Usein kirkkojen auki pitämistä 
vastustetaan pelossa, että se toisi 
mukanaan häiriökäyttäytymis-
tä. Tampereella niin ei ole käy-
nyt. Minkäänlaisia ongelmia ei 
ole ilmennyt. 

Kirkossa säännöllisesti käyviä 
mielenterveyskuntoutujia on jon-
kun verran. Kirkon päivystäjät 
voivat olla heidän ainoa sosiaali-
nen kontaktinsa. Miettinen ker-
too päivystäjien juttelevan heidän 
kanssaan mielellään.

Esikuvana Tampereen toi-
minnalle on tukholmalainen 
Sankta Klaran kirkko. Se oli ai-
kanaan myyntiuhan alla, kos-
ka siellä pidetyt jumalanpalve-
lukset eivät houkuttaneet väkeä. 
Kirkon työntekijät ja vapaaehtoi-
set ryhtyivät panostamaan dia-
koniatyöhön. Kirkon ovia pidet-
tiin päivittäin auki, ja kirkkoon 
olivat tervetulleita myös laita-

puolen kulkijat. Aikaa myöten 
toimintaa laajennettiin etsiväk-
si toiminnaksi. Seurakunnan vä-
ki jalkautui Tukholman levotto-
mimmille kaduille kutsumaan 
ihmisiä kirkkoon. Tätä nykyä 
kirkon toiminta on Tukholman 
kirkoista aktiivisinta.

Tampereella eivät kirkkopäi-
vystäjät vielä ole jalkautuneet ka-
duille. Sekä Ingraeus että Miet-
tinen myöntävät, että ajatus se-
kä pelottaa että myös houkuttaa. 
Olisi hienoa kutsua ihmisiä kirk-
koon.

SATU LAPINLAMPI

Henry Ingraeus ja Seija Miettinen päivystävät Aleksanterin kirkolla.

Aleksanterin kirkon ovet ovat avoinna kaikille kulkijoille hiljentyä hetkeksi.

Kirkossa voi hiljentyä 
itsekseen tai halutessaan 
jutella paikalla olevien 
päivystäjien kanssa.
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Usko pois.
Elämä pyörittää ja arki vie mennessään. 

Askel-lehti antaa voimaa ja iloa jaksami-

seen. Harvoin voi lehdestä sanoa, että 

se todella huokuu lämpöä, läheisyyttä 

ja välittämistä – tätä kaikkea Askel on! 

Luettavaa on lähes yhtä paljon kuin 

hyvässä kirjassa: Askel-lehti tekee mieli 

jopa antaa hyvälle ystävälle.

”

”52 v.MARJA-LIISA SARASTE

Usko, toivo ja rakkaus – kaikki samassa lehdessä.

Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Askel
maksaa 
posti-
maksun.

Kyllä kiitos! 
Tilaan Askel-lehden erikois-
hintaan 8 kk vain 29 € 
(norm. 44 €).

Lisäksi saan tilaajaetuna veloituksetta
Vuosikalenterin 2010 kaupan päälle. Etuni 15 €.  
Olen mukana 2 000 € matkalahjakortin arvonnassa!

T

Nimi    ALs0110

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

En tällä kertaa käytä etuja hyväkseni ja osallistun pelkkään arvontaan. Olen varustanut tilauskortin kirjepostimerkillä. 

Tarjous on voimassa 15.3.2010 saakka. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. 

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä. 
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• 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

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

Kuinka sinä voit? 
Keskusteluapua tarjolla 
Oulussa ja Kalajoella. Ajan-
varaus arkisin (klo 8 –17.00) 
puh. 0400 878 351 tai 
www.matkakumppani.info

Palveluja tarjotaan

TARVITSETKO APUA?
Kauppaostosten tekemisessä tai 
lumitöissä Oulun alueella? Edulliset 
hinnat. Soita puh. 0400 199 231.

Uskovainen nainen + 4 kk ikäinen 
vauva, etsivät saunallista kaksiota 
Oulusta, puh. 041 773 1342.

Vuokrata halutaan

Avustustyö 
maanjäristyksen 
romahduttamassa 
Haitissa jatkuvat. Kirkon 
Ulkomaanapu suuntaa 
apua yhä enemmän 
pääkaupungin Port-au-
Princen ulkopuolelle, jossa 
on kärsitty suurimmat 
vahingot. 

Ensimmäinen, 12. tammi-
kuuta tapahtunut maan-
järistys ja useat jälkijäris-
tykset aiheuttivat suurim-

mat tuhot pääkaupungin länsi-
puolella. Leoganen kaupungissa 
jopa 90 prosenttia rakennuksis-
ta tuhoutui. 

Kirkon Ulkomaanavun eri-
koissuunnittelija David Korpe-
la matkusti viime viikonloppuna 
Leoganeen ja Gressieriin, Port-
au-Princen länsipuolelle. 

– Olimme yhteydessä paikal-
lisiin viranomaisiin, kansalais-
järjestöihin sekä YK:n edustajiin 
ja suunnittelimme yhdessä avus-

Haitin sato on pelastettava
tusta, raportoi Korpela.

– Leoganeen viemme erityi-
sesti telttoja ja vettä. Avustustar-
vikkeiden jakelu keskitetään pää-
kaupungin ulkopuolelle, jossa ei 
ole muita toimijoita.

– Yllätyin tuhon laajuudesta 
maaseudulla. Pelloilla kuitenkin 
näkyi viljelijöitä. On tärkeää, että 
ruoantuotanto jatkuu ja ihmisten 
ruokaturva säilyy kriisin aikana 
ja sen jälkeen. Jos tämän vuoden 
sato tuhoutuu, se voi johtaa ruo-
kamellakoihin, joita täällä on ol-
lut aikaisemminkin.

Hurrikaanit 
uhkana kesällä
Gressieriin pystytettiin tiistaina 
80 perhetelttaa. Vaikka telttama-
joituksen järjestäminen jatkuu, 
avustustyöntekijät tietävät, että tu-
lisi katsoa pidemmälle. Loppuke-
sästä alkaa Karibianmerellä hurri-
kaanikausi, ja suuret telttaleirit ja 
muut tilapäisjärjestelyt tulevat ole-
maan erittäin haavoittuvia.

– Pysyvämpiä ratkaisuja tar-
vitaan nopeasti, korostaa Ulko-
maanavun kansainvälisen työn 

johtaja Jouni Hemberg. 
Järjestöllä on tähän valmiuk-

sia, sillä se on jo vuosia tehnyt 
pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä 
Haitissa. 

Kirkon Ulkomaanapu on toi-
mittanut kuluneen viikon aika-
na Haitiin myös vedenpuhdis-
tustabletteja 10 000 ihmiselle 2–3 
kuukauden tarpeeseen ja 10 000 
kymmenen litran vesikanisteria. 

Tabletit ja kanisterit menevät 
naapurivaltion Dominikaanisen 
tasavallan puolelle Santo Domin-
goon kirkkojen avustusverkoston 
ACT-allianssin (Action by Chur-
ches Together) logistiikkakes-
kukseen. Siellä Ulkomaanavun 
työntekijät Saara Vuorensola-
Barnes ja Seppo Rantanen toi-
mittavat ne edelleen Haitiin jaet-
tavaksi pääkaupungin ulkopuo-
lella.

Elämää
telttakylissä
Ulkomaanavun avustustyönteki-
jät ovat arvioineet avustustyön li-
sätarpeita ja koordinoineet avus-
tustarvikkeiden jakamista YK:n 

klusterikokouksissa. Jatkotyötä 
suunnitellaan koko ajan muiden 
järjestöjen edustajien kanssa. 

Turvallisuustilanne on huma-
nitaarisen avun suunnittelijan 
Nanny Nordströmin ja David 
Korpelan mukaan vakaa, mutta 
voi muuttua huonompaan. Ul-
konaliikkumiskielto on voimassa 
kello 21 alkaen. Suuri huoli ovat 
jälkijäristykset.

– Suurin osan kaupoista on 
kiinni, mutta katujen varsilla on 
paljon pieniä kojuja ja ihmisiä, 
jotka myyvät ruokaa, erityises-
ti hedelmiä ja vihanneksia. Olo-
suhteet väliaikaisissa telttakylis-
sä, joita löytää kaikkialta ympä-
ri Port-au-Princeä, ovat epäin-
himilliset ja sanitaatio on suu-
ri haaste. Roskia on myös pal-
jon, mutta kuulimme, että jät-
teiden siivoaminen on lähtenyt 
käyntiin kahdella alueella, ker-
too Nordström tilanteesta pää-
kaupungissa.

RAUHAN TERVEHDYS

Lue avustuskeräyksestä sivulta 19.

Rauhan Tervehdys 
-lehden 

JAKELU-
HäIRIöT

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 
tai sähköpostitse: 

www.posti.fi/palaute

 
RAUHAN 

TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy
puh. 020 754 2309, 

ilmoitusmyynti
@kotimaa.fi

Ilmoita

Rauhan 
Tervehdys!

Jos et halua kotiisi 
ilmaisjakeluita, 

mutta ehdottomasti 
Rauhan 

Tervehdyksen, 
tilaa itsellesi oma 

lehti 30 euron 
vuosihintaan. 

Tilaaminen onnistuu 
numerosta 

020 754 2333 
tai sähköpostilla 
tilauspalvelut@

kotimaa.fi.

Tilaa

L au ra  Ha ko kö n g äs

Haitissa metsistä on jäljellä enää alle kaksi prosenttia. Eroosio köyhdyttää maaperää ja tekee maan hyvin haavoittuvakseksi hirmumyrskyjen tuhoille.
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Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.fi/radio

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Su 31.1. aluelähetys kello 
9.55–11.35. Kello 10 messu 
Oulujoen kirkosta. Messun 
toimittaa Pertti Lahtinen ja 
häntä avustaa Pentti Kortes-
luoma. Kanttorina on Lauri 
Nurkkala. Virret: 265, 328:4, 
358, 343, 300, 299 ja 275:3. 
Kello 11.25 Radiopyhäkoulus-
sa lapsityönohjaaja Kirsi Me-
renheimo-Mäenpää puhuu 
ansaitsemattomasta armosta.
Radio Dei Toivon päivä
Ohjelmat voi kuunnella 
myös Dein juttuarkistosta.
Juontajana mediapastori 
Mikko Salmi.
Ma-pe kello 16.20 Kysy mi-
tä haluat – Mikko vastaa mi-
tä haluaa. Mikolle voi lähet-
tää kysymyksiä osoitteessa 
www.radiodei.fi
Ke 3.2. kello 15.40 Naisen 
allakassa kuullaan opettaja 
Tuija Päätalon kolumni.
To 4.2. kello 15.40 Kasvun 
paikka. Sairaalateologien 
valtakunnallisia neuvottelu-
päiviä vietetään Helsingis-
sä 3.–5.2. Millainen on hyvä 
sairaalapappi? Näkemyksis-
tään ja kokemuksistaan ker-
too oululainen sairaalateolo-
gi Juha Kyllönen. Ohjelman 
toimittaa Marja Blomster.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 31.1. kello 9.45 Radiopy-
häkoulussa lapsityönohjaa-
ja Kirsi Merenheimo-Mä-
enpää puhuu ansaitsemat-
tomasta armosta.
Su 31.1. kello 10 jumalanpal-
velus Nivalan kirkosta. Ju-
malanpalveluksen jälkeen 
kuullaan uusintana Etappi-
ohjelma viime maanantail-
ta. Ohjelman toimittaa Jussi
Leppälä Ylivieskasta.
Ma 1.2. kello 17.05 Etappi-
ohjelman aiheena on Yh-
teisvastuukeräys. Haasta-
teltavana diakoniatyönteki-
jä Anu Fedotoff. Ohjelman 
toimittaa Marja Blomster.

www.virtuaalikirkko.fi
Su 31.1. kello 10 messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso ja avus-
taa Juha Sarkkinen. Kant-
tori Raimo Paaso ja urkuri 
Maija Tynkkynen. 

Eetterissä

Moraalivartiossa 
puhutaan miehistä

Moraalivartio puhuttaa 
jälleen oululaisia. Vii-
me vuonna kirkkosa-
lin täyteen vetäneet 

keskustelutilaisuudet saavat jat-
koa, kun Karjasillan kirkolle ko-
koonnutaan keskustelemaan hel-
mikuussa joka tiistai. Moraali-
vartio-illoissa on tarkoituksena 
pohtia erilaisia moraalisia kysy-
myksiä avoimesti ja rakentavasti.

Tänä vuonna puhutaan mie-
histä. Kansalaiskeskustelut alka-
vat tiistaina 2. helmikuuta aiheel-
la Miehen työ. Onko työ miehen 
mitta? Onko työtön mies mitä-
tön mies? Miesjohtajuus ja mies-
johtajuus kirkossa. Onko työ ki-
rous vai siunaus? Keskustelemassa 
ovat Ouluradion toimittaja Lauri 
Salovaara, kaupunginvaltuutet-
tu Kyösti Oikarinen sekä pappi ja 
radiotoimittaja Mikko Salmi.

9. helmikuuta todetaan: Mie-
het on sikoja. Mitä kuuluu her-
rasmiehen käytökseen? Saako 
mies olla enemmän renttu kuin 

nainen? Onko suomalainen mies 
enemmän sika kuin ulkomai-
set lajitoverinsa? Miksi mies lyö 
naista? Keskustelemassa ovat fi-
losofian tohtori ja naistutkija 
Sanna Karkulehto ja tuomioro-
vasti Matti Pikkarainen.

16. helmikuuta aiheena on Us-
komaton mies. Ateisteiksi on il-
moittautunut kaksi kertaa enem-
män miehiä kuin naisia. Miksi 
kirkko ja uskonto kiinnostavat 
enemmän naisia kuin miehiä? 
Miehet johtavat kirkkoa, mut-
ta eivät siellä käy. Millainen oli-
si miesten näköinen kirkko? Kes-
kustelemassa vapaa-ajattelijoiden 
puheenjohtaja Jussi K. Niemelä, 
sarjakuvapiirtäjä ja entinen ateis-
ti Ville Ranta sekä teologi ja kir-
kon ulkomaanavun kampanja-
päällikkö Petri Merenlahti.

Viimeisessä illassa 23. helmi-
kuuta inspiraatiota keskusteluun 
haetaan teemalla Mies jonka ym-
päriltä tuolit viedään.

Suomen vangeista valtaosa on 

miehiä, itsemurhista 80 prosent-
tia tekee mies. Vuosittain Suo-
messa kuolee viinaan noin 2 000 
miestä. Avioeroista 70–80 pro-
senttia on haettu naisen aloit-
teesta. Miten miehen käy sen jäl-
keen? Miksi huoltajuuskiistoissa 
nainen voittaa helpommin. Mik-
si miehiä on enemmän työttömä-
nä? Miksi mies syrjäytyy naista 
helpommin? Miten kirkko voi-
si auttaa miestä? Keskustelemas-
sa ovat kulttuurin sekatyöläinen 
Jussi Vilkuna, miestutkija Pa-
si Malmi ja Tuiran seurakunnan 
yhteiskunnallisen työn pastori 
Juha Valppu.

Illoissa myös yleisöllä on mah-
dollisuus sanoa sanansa. Etukä-

teen voi esittää kysymyksiä, mu-
siikkitoiveita ja kommentteja 
osoitteessa www.elossa.fi.

Tilaisuus on avoinna kaikille. 
Illan musiikista vastaa Aki Lou-
hela. Keskustelun lopuksi on tar-
jolla miehekästä iltapalaa. Myös 
lastenhoito on järjestetty.

RAUHAN TERVEHDYS

Moraalivartiot 
helmikuussa tiistaisin 
kello 18–19.30 
Karjasillan kirkolla, 
Nokelantie 39.

Viime vuonna komedian 
merkeissä järjestetty, us-
konnon ja elokuvan suh-
detta pohtiva Pilkahdus-

tapahtuma saa jatkoa tummem-
min sävyin. Tämänvuotinen Pil-
kahdus järjestetään kaupungin-
kirjaston Pakkalan salissa lau-
antaina 13. helmikuuta kello 13 
alkaen. Tapahtumaan on vapaa 
pääsy.

Oulun ortodoksisen hiippa-
kunnan, Tuiran seurakunnan ja 
Oulun Elokuvakeskuksen järjes-
tämä kokonaisuus rakentuu tä-
nä vuonna tilaisuudessa esitettä-
vän Pirjo Honkasalon ohjaaman 
pitkän dokumentin Tanjuska ja 7 
perkelettä ympärille. Esillä on siis 

Pilkahdus pimeyden ytimeen: 

Dokumentti lapsesta ja riivaajista
pilkahdus pimeyden ytimeen.

Tapahtumassa luennoi psyki-
atrian emeritusprofessori Ranan 
Rimon. Hänen luentonsa Raasta-
vat riivaajat, uskonnollinen kriisi 
vai mielenterveyden häiriö? poh-
jaa elokuvan teemojen herättä-
miin ajatuksiin.

Honkasalon elokuva on kes-
kimmäinen osa hänen dokument-
titrilogiastaan. Se kertoo 12-vuo-
tiaasta skitsofreenikoksi diagno-
soidusta valkovenäläistytöstä, jo-
ka on isänsä kanssa hakemassa 
apua koillisvirolaisesta luostaris-
ta. Iäkäs isä Vasili karkottaa sai-
raista ihmisistä riivaajia.

Tanjuska ja 7 perkelettä välttää 
kaikkea kommentointia ja antaa 

tapahtumien puhua puolestaan. 
Ohjaaja on todennut halunneen-
sa tehdä elokuvan normaaliuden 
rajoista. Vaikka teoksen ote on 
lähes antropologisen tallentava, 

omalla tavallaan Honkasalo hyl-
kää ne kerronnan tavat, jotka pe-
rinteisesti kertovat katsojalle ky-
symyksessä olevan dokumentaa-
rin. (RT)

Oulun yliopiston kamariorkesteri 
ja raahelainen Kamarikuoro Vox 
Maris konsertoivat yhdessä kah-
teen otteeseen tammikuun vii-
meisenä viikonloppuna Oulussa 
ja Lumijoella. 

Oulun konsertti alkaa Pyhän 
Andreaan kirkossa Kaakkurissa 
lauantaina 30. tammikuuta kello 
19 ja Lumijoen konsertti Lumijo-
en kirkossa sunnuntaina 31. tam-
mikuuta kello 17. 

Konsertissa esitetään Bach-

Kamarikonsertteja Oulussa ja Lumijoella
in kolmas Brandenburgilainen, 
Händelin Concerto grosso sekä 
Mozartin Ave Verum Corpus se-
kä Te Deum. Luvassa on siis ta-
sokasta kamarimusiikkia orkes-
terin, kuoron ja solistin yhteis-
työssä. 

Solistina konsertissa vierai-
lee sopraano Heli Väisänen, jo-
ka on ilahduttanut yleisöä aiem-
min muun maussa Pula-ooppe-
rassa Nivalassa sekä Dido ja Ae-
neas -oopperassa Raahessa. 

Oulun yliopiston kamarior-
kesteri perustettiin vuonna 1984. 
Soittajat ovat harrastelijamuusi-
koita, joista suurin osa opiskelee 
tai työskentelee Oulun yliopis-
tossa. 

Soittajiston koko on vaihdellut 
vuosien mittaan 15 soittajasta tä-
män hetken 30 soittajaan. Orkes-
teri konsertoi kaksi kertaa vuo-
dessa. Lisäksi orkesteria kuullaan 
muun muassa Oulun yliopiston 
juhlissa ja yksityistilaisuuksissa.

Kamarikuoro Vox Maris on 
raahelainen vuonna 1998 perus-
tettu kamarikuoro. Kokeneis-
ta kuorolaulajista koostuva pro-
jektiluontoinen kamarikuoro on 
järjestänyt useita omia konsert-
teja, toteuttanut yhteisprojekteja 
Raahen Musiikkiopiston Kama-
riorkesterin kanssa sekä esiin-
tynyt lukuisissa eri tilaisuuksis-
sa itsenäisesti sekä yhdessä mui-
den kuorojen ja yhteistyötahojen 
kanssa. (RT)



11   Nro 3      28.1.2010

Ansaitsematon armo
Kävelen ja kävelen. Joka aamu on pimeää. Pimeää ja kylmää.
Tuntuu ettei kylmyys hellitä lainkaan. 
Kaipaan lämpöä.
Eräänä aamuna valo kajastaa taivaanrannassa.
Pääsemme koiran kanssa pellon reunaan ja yhtäkkiä kasvoille tuulee.
Tuuli ei olekaan kylmä, vaan kuin kesäinen tuulahdus kylmän pakkasen keskellä.

Kylmässä ja pimeässä kaipasin lämpöä.

Arjen kiireessä ja vaatimusten paineessa kaipaan armoa.

Arki koostuu monenlaisesta suorittamisesta. 
Työn täytyy olla tuloksellista, opintosuorituksia täytyy kertyä riittävästi.
Täytyy ansaita asemansa päivästä päivään.

Armoa en voi ansaita,
ei kukaan voi. 
Jumala katsoo minun sieluni syvyyksiin,
näkee kaiken,
eikä kuitenkaan käännä katsettaan pois.
Armo on Jumalan ominaisuus.
Armo tulee Jumalalta ja Kristukselta.
Se on lahja.
Armo on jotain suurta ja käsittämätöntä.
Onkin olemassa joku, jonka puoleen kääntyä,
vaikka kaikki ympärillä sortuisi.

Armo antaa epätoivon keskelle toivoa. 
Se on kuin lämmin tuulahdus pakkasen keskellä.

Kristus ei tuo elämäämme uusia taakkoja tai vaatimuksia,
vaan vapauttaa meidät kuormistamme.

Joka aamu on armo uus!
VIRPI SILLANPää-POSIO

oppilaitospastori

3. sunnuntai ennen paastonaikaa – eli septuagesima – on saanut aiheotsikokseen An-
saitsematon armo. Evankeliumikirjan seloste päivästä kertoo seuraavaa: ”Päivän 
latinankielinen nimi septuagesima (= seitsemäskymmenes) ilmaisee päivien luku-

määrän pääsiäiseen, johon seurakunnan katse nyt kääntyy. Tästä päivästä on vanhastaan 
alkanut papiston paasto. Seurakuntaa kehotetaan kilvoittelemaan kärsivällisesti Jumalan 
armoon luottaen. Päivän evankeliumiteksteissä muistutetaan, että Jumalan armoa ei ansai-
ta. Hänen hyvyytensä on sama kaikkia kohtaan.”

Evankeliumitekstinä on tuttu vertaus Jumalan valtakunnasta: viinitarhan isäntä maksaa 
saman palkan eri aikaan töihin tulleille.

Uuden testamentin lukukappale on urheiluaiheinen (Paavalin 1. kirjeestä korinttilaisille) 
–  sopivasti näin olympialaisten alla. Paavalikin tuntui tietävän kreikkalaiset kilpailut: ”Tie-
dättehän, että vaikka juoksukilpailussa kaikki juoksevat, vain yksi saa palkinnon. Juoskaa 
siis niin, että voitatte sen! Jokainen kilpailija noudattaa lujaa itsekuria, juoksijat saavuttaak-
seen katoavan seppeleen, me saadaksemme katoamattoman. Minä en siis juokse päämäärät-
tömästi enkä nyrkkeillessäni huido ilmaan. Kohdistan iskut omaan ruumiiseeni ja pakotan 
sen tottelemaan, jottei itseäni lopulta hylättäisi, minua, joka olen kutsunut muita kilpailuun.”

Siis kristinuskoa urheilutermein! Isthmian kisat olivat olympialaisten edeltäjiä. Ne järjes-
tettiin vuotta ennen ja vuoden jälkeen olympialaisten Korintin kannaksella. Isthmian kisat 
kiellettiin Theodosius I:n aikana, kun Roomaan oli omaksuttu kristillinen valtionuskonto 
ja muut uskonnot kiellettiin.

Neljästä panhelleenisistä kisoista joka neljäs vuosi järjestettävät olympialaiset pidettiin 
Zeuksen kunniaksi ja Pythian kisat samoin joka neljäs vuosi Apollonin kunniaksi. Isthmian 
kisat järjestettiin joka toinen vuosi Poseidonin kunniaksi ja Paavali tiesi kuulijoidensa ken-
ties katselleen niitä. Lisäksi Nemean kisat järjestettiin joka toinen vuosi Zeuksen kunniaksi.

PEKKA TUOMIKOSKI

Päivän psalmi Ps. 18:2–7 
Ensimmäinen lukukappale Jer. 9:22–23 
Toinen lukukappale 1. Kor. 9:24–27 
Evankeliumi Matt. 20:1–16 

Jumala, taivaallinen Isämme.

Sinun armosi on rajaton,

sinun uskollisuutesi ikuinen.

Opeta meitä turvautumaan apuusi

elämämme eri tilanteissa.

Auta meitä ymmärtämään oikein tahtosi,

ettemme luopuisi lupauksistasi

ja kadottaisi armoasi.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden.

w w w.sxc . hu / M i c ha l  Z ac ha r ze w sk
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Raamattua olisi luettu meillä 
enemmän, jos siitä ei olisi 
poistettu Vanhan testamentin 
apokryfikirjoja 1800-luvulla, 
kirjojen käännöskomiteaan 
kuulunut Jarmo Kiilunen Helsingin 
yliopistosta väittää.

T unnustan. Sen jälkeen kun seurakun-
tanuoren innolla luin aikoinani Raa-
mattuni hiirenkorville, en ole enää 
aikuisiällä samanlaisella kiinnos-

tuksella kirjaan palanut. Usein lukeminen 
on jäänyt siihen, että en enää tiedä, mitä aja-
tella kirjasta, josta jokainen kiivailija löytää 
omat jakeensa ehdottomuudelleen. Raamat-
tu on tuntunut pistimeltä, johon olen arkail-
lut tarttua.

Sain joululahjaksi Vanhan testamentin 
apokryfikirjat, ja niiden myötä minunkin 
Raamattuuni ”tulvahti koko joukko väri-
kästä väkeä”, kuten erään seurakuntalehden 
otsikossa apokryfikirjosta todettiin.

Iltalampun hämärässä olen lukenut vali-
koidusti erityisesti Sirakin ja Viisauden kir-
joja, välillä jopa ääneen, kun jokin ajattelun 
helmi on pudonnut suoraan tyynylleni. 

Vielä en ole ennättänyt tutustua kunnolla 
mainittuun värikkääseen väkeen, esimerkik-
si rikkaaseen juutalaiseen Tobitiin tai hur-
jaan nuoreen leskeen Juditiin. 

Odotan heidän tapaamistaan jännitty-
neenä kuin uusia vieraita ainakin. 

Kannanotto päättäjien 
lahjusskandaaliin 
Olen niin otettu apokryfeistä, että minun pi-
tää soittaa kirjojen käännöskomiteaan kuu-
luneelle Helsingin yliopiston eksegetiikan 
lehtorille, dosentti Jarmo Kiiluselle. Kysyn 
häneltä, miksi apokryfikirjat tuntuvat Raa-
matun kirjoihin verrattuna niin viiltävän 
ajankohtaisilta. 

Kiilunen lisää uteliaisuuttani kehottamal-

la lukemaan Sirakin kirjan 20 luvusta jakeen 
29 kannanottona taannoiseen eduskunnan 
vaalirahakohuun. Jae kuuluu: ”Kestitys ja 
lahjat sokaisevat viisaatkin, kuonokopan 
lailla ne estävät purevat puheet.” 

Kiilunen siteeraa lisää Sirakin kirjaa. Siel-
tä löytyy kepeä muistutus alennusmyyntei-
hin ryntääville: ”Moni ostaa paljon halval-
la mutta maksaa myöhemmin seitsenkertai-
sesti.” 

Hieman myöhemmin Sirakin kirjassa 
on viisasta puhetta surusta ja surutyöstä. 
Teksti varoittaa jäämästä surun suohon: 
”Älä jätä sydäntäsi murheen valtaan, lakkaa 
suremasta ja muista loppuasi. Älä unohda 
tätä: ei kuollut palaa etkä sinä häntä auta. 
Itsellesi vain teet vahinkoa. Muista hänen 
osaansa. Se on sinunkin osasi: Eilen minä, 
tänään sinä.”

Lutherilla syytä 
tyytyväisyyteen
Jarmo Kiilunen korjaa aiempaa vastakkain-
asetteluani: Raamattu ja apokryfikirjat. En 
voi puhua niistä ikään kuin ne olisivat kak-
si eri asiaa.

– Apokryfikirjat ovat osa Raamattua. Ka-
tolisten, ortodoksien – ja myös vanhoillisles-
tadiolaisten – raamatunkäännöksiin ne ovat 
aina kuuluneet, hän selvittää.

Myös Luther piti apokryfikirjoja arvossa. 
Kiilusen mukaan Luther ilahtuisi siitä, et-
tä apokryfit ovat vihdoin palaneet suoma-
laiseen Raamattuun lähes 200 vuoden tau-
on jälkeen. Ja kenties Lutheria sykähdyttäisi 
erityisesti se, että juuri ne apokryfikirjat ovat 
nyt osa Raamattuamme, jotka hänestä kuu-
luvatkin pyhään kirjaan.

Kiilunen väittää suoraan, että Raamattua 
olisi Suomessakin luettu enemmän, jos siitä 
ei olisi poistettu apokryfikirjoja. 

Erämaaisät
lainasivat apokryfejä
Mutta jos Luther on pitänyt apokryfikirjo-
ja vain hyödyllisinä ja hyvinä luettavana, pi-

Apokryfikirjat  innostavat Sanan äärelle

Raamatun ulkopuolelle jää yhä 
tarina, jossa Jeesus tekee mudasta 
kyyhkysen. Uuden Testamentin 
apokryfikirjoja ei ole koskaan 
sisällytetty Raamattuun.
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Suositut apokryfikirjat palasivat Raamattuun
Vuosia kestäneen suomennustyön jälkeen kirjakaupat alkoivat syksyllä myydä Raamattuja, 

joissa on uutta luettavaa: Vanhan testamentin apokryfikirjojen pääosa.  

Sana apokryfinen viittaa kirjoihin, jotka on tarkoitettu kaikille, mutta joiden hengellinen 

arvovalta on Raamatun ohjeelliseen kokoelmaan eli kaanoniin kuuluvia vähäisempi.

Termillä apokryfikirja on otsikoitu ne Vanhan testamentin kreikankieliseen Septuaginta-

käännökseen kuuluvat kirjat, jotka ovat syntyneet vuosina 200 eKr.–50 jKr.

Juutalaiset eivät hyväksyneet näitä kirjoja hepreakieliseen Raamattuun, joka on sama 

kuin kristittyjen Vanha testamentti.

Alkukirkossa käytettiin kaikkia Septuagintaan sisältyviä kirjoja. Samat kirjat kuuluvat myös 

latinankieliseen käännökseen, jota kutsutaan Vulgataksi.

Apokryfikirjat sisältyvät Lutherin raamatunkäännökseen. Luther korosti, että nämä kirjat 

ovat hyviä ja hyödyllisiä lukea. Ne ovat kuitenkin hengelliseltä arvoltaan eri asemassa kuin 

Raamatun varsinaiset kirjat.

On olemassa myös Uuden testamentin apokryfikirjoja.  Ne ovat ensimmäisinä kristillisinä 

vuosisatoina syntyneitä tekstejä, joita ei ole koskaan sisällytetty pyhien kirjojen kokoelmaan.

Suomalaisissa raamatunkäännöksissä on ensimmäisestä vuoden 1642 Raamatusta lähti-

en noudatettu Lutherin ratkaisua aina 1800-luvulle asti. Silloin apokryfikirjat jätettiin pois 

painatustöiden kustantajan vaatimuksesta raamattujen ulkopuolelle. Kustantaja suhtautui 

luterilaista perinnettä jyrkemmin Raamatun kokoelman rajoihin. Kuitenkin myös tämän jäl-

keen apokryfikirjat on käännetty ja julkaistu pääosin erillislaitoksina, mutta myös suuriin 

perheraamattuihin liitettyinä.

Apokryfit olivat vielä vuosisadan alkupuolella suosittua lukemistoa.

Apokryfikirjat  innostavat Sanan äärelle
tääkö minun epäillä niiden hengellistä ar-
vovaltaa. 

– Pitää ja ei pidä. Esimerkiksi suuret kirk-
koisät, kuten Augustinus ja Origenes, sitee-
rasivat keskusteluissaan apokryfikirjoja. Sel-
laisia Raamattuja ei pitäisi enää edes painaa, 
joissa ei ole apokryfikirjoja, Kiilunen painot-
taa. 

Kiilunen varoittelee minua, että myös 
apokryfeissä on muusta Raamatusta tuttua, 
niskakarvat pystyyn nostattavaa kiihkeyttä 
ja ehdottomuutta. Kun lakkaan lukemasta 
Sirakin kirjaa harppoen, törmään kirjoitta-
jan hyvin mustavalkoiseen naiskuvaan.

Kiilunen lohduttelee:
– Apokryfikirjoja lukiessa pitää aina 

muistaa kirjan syntytilanne. Tämähän meil-
lä on pitänyt olla mielessä, kun olemme lu-
keneet muitakin Raamatun kirjoja. Sirakin 
kirja heijastaa vain oman aikansa yleisiä kä-
sityksiä naisesta. 

– Ajattelen, että lähes jokainen Raama-
tun kirja herättää meissä jossakin kohtaa 
jonkinlaista vastustusta. Kriittisyys kuuluu 
myös apokryfien lukemiseen, Kiilunen sanoo 
ja rohkaisee kaikkia uteliaita iloitsemaan ja 
hyötymään apokryfikirjojen tuoreista kään-
nöksistä.

Naiset saavat kirjoissa runsaasti tilaa ver-
rattuna Vanhan testamentin kertomuksiin 
yleensä.

RIITTA HIRVONEN 
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sanajumalanpalvelus su 
31.1. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Ari-Pek-
ka Metso ja avustaa Juha 
Sarkkinen. Kanttori Raimo 
Paaso ja urkuri Maija Tynk-
kynen. Lähetys myös www.
virtuaalikirkko.fi.
Messu su 31.1. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso ja kant-
tori Henna-Mari Sivula. 
Viittomakielinen messu su 
31.1. klo 12 Piispantalon tal-
likappelissa.
Messu su 31.1. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Esa Luomaranta.
 
Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 28.1. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Riitta Piippo.
Messu su 31.1. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, saarnaa Jaak-
ko Tuisku, avustavat Liisa 
Karkulehto ja Hanna Liuska, 
kanttorina Sari Wallin. Rip-
pikoulusunnuntai. Mahdol-
lisuus keskusteluun ja ruko-
ukseen. 
Messu su 31.1. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustaa Kat-
ja Ylitalo, kanttorina Riitta 
Piippo. Rippikoulusunnuntai. 
Messu su 31.1. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, avustaa 
Atte Kääriäinen, kanttorina 
Sari Wallin. Rippikoulusun-
nuntai.
Messu su 31.1. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Esa Nevala, avustavat Erja 
Järvi ja Henrik Ketola, kant-
torina Riitta Piippo. Rippi-
koulusunnuntai. 
Sanajumalanpalvelus su 
31.1. klo 12 Kaukovainion 
kappelissa. Toimittaa Mari 
Flink, kanttorina Henriikka 
Rantala. 
Messu su 31.1. klo 14 Cari-
tas-kodissa. Toimittaa Ma-
ri Flink, kanttorina Henriik-
ka Rantala.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 31.1. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 4.2. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, kant-
torina Sari Wallin.

Tuiran seurakunta
Messu su 31.1. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Nanna 
Helaakoski, avustavat Anssi 
Putila ja teol.yo Linda Oika-
rinen, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Rippikouluryhmät 
Koskela 1 ja 2 osallistuvat.
Messu su 31.1. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Ter-
hi-Liisa Sutinen, kanttorina 
Tommi Hekkala. Rippikoulu-
ryhmä Pyhä Luukas 2 osallis-
tuu messuun.
Messu su 31.1. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Hannu Ojalehto, saarnaa An-
na-Leena Häkkinen, avusta-
vat Riikka Honkavaara, Ir-

ma-Elina Mukari ja Tuula Vä-
likangas, kanttoreina Lauri-
Kalle Kallunki, Katri Sippola 
ja Raakel Pöyhtäri. Henna-
Mari Sivula, laulu. Sami Rii-
pisen, Raakel Pöyhtärin, Kat-
ri Sippolan, Juha Mäkivieri-
kon ja Anna-Leena Häkkisen 
tehtävään siunaamiset.
Sanajumalanpalvelus su 
31.1. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Pasi Kurik-
ka, kanttorina Tommi Hek-
kala. 
Iltamessu su 31.1. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Hele-
na Paalanne, avustaa teol.yo 
Linda Oikarinen, kanttorina 
Katri Sippola. 
Viikkomessu ke 3.2. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Harri Fagerholm, kanttorina 
Heikki Jämsä. 
 
Oulujoen seurakunta
Messu su 31.1. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pert-
ti Lahtinen, avustaa Pent-
ti Kortesluoma, kanttorina 
Lauri Nurkkala. Radio Dei.

YlIkIIMInkI
Sanajumalanpalvelus su 
31.1. klo 12 Ylikiimingin seu-
rakuntatalossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. Kirkko-
kahvit Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi.  

Hailuoto
Messu su 31.1. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Matti Kes-
kinen, kanttorina Kaisamar-
ja Stöckell. Hailuodon Lions-
klubilaiset avustavat ja tarjo-
avat kirkkokahvit. 

Haukipudas
Messu su 31.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Kalta-
kari, saarna Eeva Mertanie-
mi, kanttorina Hannu Nie-
melä, avustaa Elias Nieme-
lä urut, Leinikit-kuoro. Toi-
mistosihteeri Sirkka Niska-
kankaan tehtävään siunaa-
minen. Vammaisneuvoston 
tarjoamat kirkkokahvit seu-
rakuntakeskuksessa, musiik-
kia ja muuta ohjelmaa. Vam-
maisten kirkkopyhä.
Sanajumalanpalvelus su 
31.1. klo 16 Kellon seurakun-
takodissa. Toimittaa Eeva 
Mertaniemi, kanttorina Han-
nu Niemelä. Kirkkokahvit.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
31.1. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Ilkka Tornberg, kanttori-
na Mika Kotkaranta.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
31.1. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, saarnaa Esa 
Luomaranta, kanttorina Juha 
Pöykkö. Kirkkokahvit seura-
kuntatalossa ja lyhyet seurat. 
Vietetään SLEYn kirkkopyhää.

Kempele
Gospelmessu kaikenikäisille 
to 28.1. klo 19 kirkossa.
Messu su 31.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Leena Brock-
man, avustaa Seija Helomaa, 
kanttorina Eija Savolainen. 
Pyhäkoulu saarnan aikana.

Muhos
Messu su 31.1. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Simo Pekka Pekka-
la, saarnaa Juhani Seppänen, 
kanttorina Pirjo Mäntyvaara. 
Kesä II -rippikoululaiset osal-
listuvat messuun. Messun jäl-
keen kirkkokahvit ja raamat-
tuopiston päivätilaisuus seu-
rakuntatalossa.

Oulunsalo
Sanajumalanpalvelus su 
31.1. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Minna Salmi, kanttorina 
Tuomo Kangas.

Siikalatva

PUlkkIlA
Messu su 31.1. klo 12 Pulk-
kilan kirkossa. Rippikoulu-
sunnuntai. Toimittaa Erkki 
Piri, kanttorina Unto Määt-
tä. Avustajina toimivat rip-
pikoulutyössä mukana ole-
vat seurakunnan työnteki-
jät ja isoset. Muissa kappe-
leissa ei ole jumalanpalve-
luksia. Kirkkokyydit lähtevät 
klo 11.15 Kestilän, Piippolan, 
Pyhännän ja Rantsilan kirk-
kojen parkkipaikoilta. Kyy-
ditys on ilmainen.  

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
31.1. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Leila Iko-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.
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28.1.–4.2.2010

Viikko Vanhan musiikin 
festivaalia

enot Oulussa 

Tammi-helmikuun vaihteessa 
30.1.–5.2. järjestetään Oulun 
Vanhan Musiikin Festivaali. 
Oulun tuomiokirkossa lauan-

taina 30. tammikuuta kello 15 esiin-
tyvät lauluyhtye Cappella pro Vocale 
johtajanaan Mihkel Koldits sekä ur-
kuri Risto Ainali. He esittävät Dome-
nico Scarlattin teoksen Stabat Mater. 
Sofia Magdalena -yhtye Raimo Paason 
johdolla esittää Jean-Philipp Rame-
aun motetin Laboravi Clamans. Kon-
sertin päättää Oulunsalo Ensemble 
johtajanaan Sinikka Ala-Leppilam-
pi esittäen Johann Sebastian Bachin 
Brandenburgilaisen konserton n:o 3 
(G-duuri). Cembalistina avajais- ja 
päätöskonserteissa ahkeroi Irina Zah-
harenkova.

Sunnuntaina 31.1. kello 19 on vuo-
rossa orkesterikonsertti Oulunsalon 
kirkossa. Sellisti Riina Seebeck soit-
taa solistina Carl Philipp Emanuel 
Bachin säveltämässä sellokonsertos-
sa (A-duuri). Konsertissa esitetään li-
säksi Johann Heinrich Schmelzerin 
Fechtschule sekä Arcangelo Corellin 

Concerto Grosso. Orkesterit ovat Ou-
lunsalo Ensemble ja Oulunsalon tai-
dekoulun orkesteri Sinikka Ala-Lep-
pilammen johdolla.

Oulun Lyseon juhlasalissa järjeste-
tään luuttulaulukonsertti maanantai-
na 1.2. kello 19. Sopraano Virve Karén 
laulaa kitaristi-luutisti Ilkka Virran 
säestyksellä John Dowlandin, Tho-
mas Campionin ja Philipp Rosseterin 
rakkauslauluja 1500-luvulta.

Päätöskonsertti on perjantaina 5.2. 
kello 19 Oulun tuomiokirkossa. Siinä 
kuullaan Vivaldin triosonaatti ja kak-
si viulukonserttoa, joissa soittaa solis-
tina viulisti Janne Tateno. Orkesterina 
on kamariorkesteri La Tempesta. Ko-
ko festivaalin päättää Johann Sebas-
tian Bachin kantaatti Aus der Tiefen 
rufe ich, Herr, zu dir, jossa solisteina 
laulavat tenori Heikki Rainio ja basso 
Markku Liukkonen. La Tempesta -or-
kesteria ja Sofia Magdalena -yhtyettä 
Bachin kantaatissa johtaa tuomiokir-
kon kanttori Raimo Paaso.

RAUHAN TERVEHDYS
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Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Raamattupiiri to 28.1. klo 
16, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
Hartaus to 28.1. klo 18.30, 
Kuntotalo. Ari-Pekka Metso.
Ompeluseurat to 28.1. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
Aamupiiri la 30.1. klo 10, 
Vanha pappila. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 30.1. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Opettajien raamattupiiri 
ma 1.2. klo 16, Vanhan pap-
pilan Jössensali. 
Päiväseurat ke 3.2. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Raamattupiiri ke 3.2. klo 16, 
Aurinkokoti. Jyrki Vaaramo.
keskiviikkoseurat ke 3.2. 
klo 18, Vanha pappila, Sipi-
läsali. 
Miesten piiri ke 3.2. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Rukoushetki ke 3.2. klo 19, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Järj. myös Sinapinsiemen ry, 
ja Oulun NNKY.
Hartaus to 4.2. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Tiina 
Kinnunen.
Hartaus to 4.2. klo 18.30, 
Kuntotalo. Tiina Kinnunen.
Torstain raamattupiiri to 
28.1. klo 14, Keskustan seu-
rakuntatalo. 1. Moos. 2. An-
na-Mari Heikkinen.

Karjasillan seurakunta
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 28.1. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 
Torstai-illan raamattupii-
ri to 28.1. klo 18, Kastellin 
kirkko. 
Raamattupiiri to 28.1. ja 4.2. 
klo 18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen raamat-
tuluokka pe 29.1. klo 17.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
kinkerit pe 29.1. klo 18, Ka-
ri ja Liisa Vuollo. Petri Sato-
maa ja Sari Wallin.
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 29.1. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 29.1. klo 18, Kas-
tellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 29.1. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 29.1. klo 19, 
Maikkulan kappeli. 
Hengellisen syventymisen 
piiri ti 2.2. klo 18.30, Maik-
kulan kappeli. 
Raamattupiiri to 28.1. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Pappilan raamattupiiri ke 
3.2. klo 11, Kastellin kirkko. 
Jatketaan Jesajan kirjan läpi-
käymistä.
Raamattupiiri to 4.2. klo 
17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Raamattupiiri to 4.2. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 2.2. klo 19, Kauko-
vainion kappeli. Urpo Luok-
kala ja Timo Aho.

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 28.1. ja 4.2.  
klo 12.30, Tuiran kirkko. 
Raamattu- ja lähetyspii-

ri to 28.1. ja 4.2. klo 16, Py-
hän Tuomaan kirkon ystä-
vänkammari. Lisätietoja Pasi 
Kurikka p. 040 5747 139.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 28.1. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 28.1. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Herännäisseurat su 31.1. klo 
15, Tuiran kirkko. Seurakun-
tasalissa, kahvit ja paikallis-
osaston vuosikokous.
Miesten piiri ti 2.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. 
Raamattupiiri ti 2.2. klo 18, 
Niittyaron seurakuntakoti. 

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Vanhan musiikin festivaalin 
avajaiskonsertti la 30.1. klo 
15, Oulun tuomiokirkko. Do-
menico Scarlattin Stabat Ma-
ter, lauluyhtye Cappella pro  
vocale, urut Risto Ainali, joh-
taa Mihkel Koldits. Jean-Phi-
lippe Rameaun Laboravi, So-
fia Magdalena -lauluyhtye, 
johtaa Raimo Paaso. Johann 
Sebastian Bachin Branden-
burgilainen konsertto nro 3, 
Oulunsalo Ensemble, johtaa 
Sinikka Ala-Leppilampi. Käsi-
ohjelma ovelta 10 €. 
Virsilauluilta ti 2.2. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Kristuksen kirkkaudesta ker-
tovia virsiä, Esko Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
Oulun yliopiston kamarior-
kesterin konsertti la 30.1. klo 
19, Pyhän Andreaan kirkko. 
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.
Virsilaulutuokio ma 1.2. klo 
18, Kastellin kirkko. Laulu-
tuokiossa keskitytään virsi-
kirjan vähemmän laulettui-
hin virsiin.
Virsilaulutuokio ke 3.2. klo 
18, Karjasillan kirkko. Laulu-
tuokiossa keskitytään virsi-
kirjan vähemmän laulettui-
hin virsiin.
Monia, monia, olen rakas-
tanut – J. l. Runeberg rak-
kauden liekeissä -runota-
pahtuma la 6.2. klo 19 Kas-
tellin kirkolla. Perinteiseen 
Runeberg-runotapahtumaan 
on vapaa pääsy, käsiohjelma 
2 € Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi.

Oulujoen seurakunta
YlIkIIMInkI
kauneimmat hengelliset 
laulut su 31.1. klo 13.30, Yli-
kiimingin seurakuntatalo. Ti-
laisuus alkaa kirkkokahvien 
jälkeen. Aila Knihtilä, laulu 
ja Maija Tynkkynen, urut.

Diakonia
liikuntavammaisten kerho 
pe 29.1. klo 13–14.30, Kes-
kustan seurakuntatalo. Mu-
kana Anne Kellokumpu ja 
Kaisa Jaakkola.
Työttömien ateria ke 3.2. 
klo 11–13, Öbergin talo, 
Öbergin talo.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-

nantaisin klo 9–11 p. 08 3161 
405 keskustelua, kotikäyntiä 
tai taloudellisen tuen hake-
mista varten.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 5313 
219 tai Karjasillan diakonia-
toimistolta, Nokelantie 39. 
Diakoniapiiri ma 1.2. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. 
Juttutupa työikäisille elä-
keläisille ja työttömille ma 
1.2. klo 13, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Ystävänkamari ti 2.2. klo 
13–14.30, Kaukovainion kap-
peli. 
Maikkulan diakoniaryh-
mä ti 2.2. klo 14, Maikkulan 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
Työttömien ruokailu to 14.1. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
tatalo. 
Juttutupa ma 1.2. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Lisä-
tietoja Saila Luukkonen p. 
040 5747 092.
Diakoniapiiri ma 1.2. klo 14, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Pateniemen diakoniapiiri 
to 18.2. klo 13, Pateniemen 
kirkko. Lisätietoja Heli Syte-
lä p. 040 5747 145.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 p. 08 5313 519 tai käy-
mällä Myllyojan seurakunta-
talossa. 
Madekosken diakoniapiiri 
to 28.1. klo 12, Reino ja Sirk-
ka Petäjäkankaalla, Pysäkki-
polku 12. 

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
keHITYSVAMMAISeT
Perhepiiri to 28.1. klo 12–
13.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Varttuneiden porinapiiri ti 
2.2. klo 13.15–14.15, Heinäto-
rin seurakuntatalo. 
keskustelukerho ti 2.2. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
nuorten aikuisten ret-
ki la 27.2. klo 18–20.30. 
18–40-vuotiaille. Talvi-illan 
hämyinen retki Koitelinkos-
kelle. Lähtö Ögergin talon 
pihasta klo 18. Mukaan läh-
tevät diakoni Kaisa Jaakkola 
ja pastori Elina Hyvönen. Il-
moittaudu mukaan viimeis-
tään 12.2. Kaisalle p. 040 
5156 935. Matkaeväät seura-
kunnan puolesta.

kUUlOVAMMAISeT
Ystäväilta to 28.1. klo 16, 
Palvelukeskus Runola. 
Hyvä tietää – mukava osal-
listua -luento pe 29.1. klo 
9.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Viittomakielinen messu su 
31.1. klo 12, Piispantalon tal-
likappeli. 

näköVAMMAISeT
Sokkotreffit - yhdessäoloa 
ja yhteyttä näkövammaisil-
le ma 1.2. klo 17, Diakonia-
keskus, alakerran ryhmätila. 

Mahdollisuus saunoa, tarjol-
la sanaa ja iltapalaa. Opas pi-
halla vastassa 16.45 alkaen.
näkövammaisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri to 
4.2. klo 13–14.30, Diakonia-
keskus, alakerran ryhmätila. 
Tutkitaan Raamattua ja luot-
sataan elämää pintaa syvem-
mältä. Kahvitarjoilu. Opas-
ystävä vastassa pihalla klo 
12.30 alkaen.

PäIHDeTYö
Miesten saunailta ke 3.2. 
klo 16–17.30, Öbergin talo. 
naistenryhmä pe 29.1. klo 
13, Öbergin talo, diakonia-
keskuksen alakerran ryhmä-
huone.
Tavoiteryhmä ma 1.2. klo 
14.30, Öbergin talo, diako-
niakeskuksen alakerran ryh-
mätila.

Lähetys
lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Leivonnaisia, käsitöi-
tä, arpoja ja muuta mukavaa 
sekä vohvelikahvila. Tuotto 

ohjataan nimikkotyölle Suo-
men Lähetysseuran kautta. 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–
14. Puodista käytettyjä as-
tioita, liinavaatteita, koru-
ja, kirjoja sekä pajan tuot-
teita, tarjolla myös kahvia 
yms. Pajassa tehdään käsi-
töitä. P. 044 316 1720. 
lähetystovi pe 29.1. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Matkaterveisiä Vienan 
Karjalasta, mukana Paula 
Rosbacka.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 28.1. ja 4.2. 
klo 14, Vanha pappila, Sipilä-
sali. Raamattutunti 28.1. Pa-
si Kurikka ja 4.2. Jyrki Vaa-
ramo.

Karjasillan seurakunta
kaukovainion lähetyspiiri ti 
2.2. klo 17.30, Kaukovainion 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
lähetyspiiri ma 1.2. klo 

16.30, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja Tarja Oja-Viirret p. 040 
5747 172.
lähetysilta ma 8.2. klo 
16.30, Tuiran kirkon Suvan-
tosali. Eeva ja Mika Pouke 
kertovat työstään Israelissa.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 1.2. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 1.2. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 

YlIkIIMInkI
Piispankamarin lähetys-
puoti maanantaisin ja per-
jantaisin klo 11–14, Entinen 
kunnantalo. Lähetyksen hy-
väksi oleva puoti, josta voi 
löytää vaikka uudet villasu-
kat yms.

Lapset ja lapsiperheet
Päiväkerhot löytyvät osoit-
teesta www.oulunseurakun-
nat.fi/lastentapahtumat.
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Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 31.1. klo 12, 
Makasiininkatu 6. Pyhäkou-
lu on lasten oma kirkko. Py-
häkoulussa lasta kuljete-
taan lapsentajuisesti tutus-
tumaan kristilliseen uskoon 
ja rakastavaan Jumalaan. Py-
häkouluun ovat tervetullei-
ta kaikki yli 4-vuotiaat. Tä-
tä pienemmmille toivomme 
mukaan omaa saattajaa. Py-
häkouluun ei tarvitse ilmoit-
tautua ja se on osallistujille 
maksuton.
Perhekerho to 28.1. ja 4.2. 
klo 10, Intiön seurakunta-
koti. Perhekerho on lasten 
ja aikuisten kohtaamispaik-
ka, johon lapsi tulee yhdes-
sä huoltajan kanssa. Ker-
ho alkaa yhteisellä hartaus-
hetkellä. Hartauden jälkeen 
kahvitellaan, askarrellaan ja 
leikitään. Päätämme kerhon 
lasten ja aikuisten yhteisel-
lä hetkellä.
Perhekerho ti 2.2. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo. 

Karjasillan seurakunta
Taidepyhis ma 1.2. klo 14.30, 
Metsokankaan koulu. Py-
häkouluun otetaan 16, 1-3 
luokkalaista. 
Helmi-muskari ti 2.2.  Pyhän 
Andreaan kirkko. Alle 1-vuo-
tiaat klo 16.30–17, 1–2-vuo-
tiaat 17–17.30, 2–3-vuotiaat 
17.30–18 yhdessä vanhem-
man kanssa sekä 2–3-vuo-
tiaat isin kanssa 18–18.30. 
Muskarin lukukausimaksu 
on 50 €. Ohjaajana toimii 
Jenni Koskenkorva, p. 044 
345 8939.
Helmi-muskari ke 3.2. klo 
17.30, Kastellin kirkon  pap-
pilan kamari. 3–4-vuotiaiden 
muskari, jossa lapset ovat yh-
dessä vanhemman kanssa. 
Ohjaajana toimii Maria Por-
taankorva, p. 040 7384 355. 
Pyhäkoulu su 31.1. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana. Lopuk-
si lapset menevät kirkkoon.
Pyhäkoulu su 31.1. klo 10, 
Kastellin kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana. Lopuksi 
lapset menevät siunattavik-

si kirkkoon.
Pyhäkoulu su 31.1. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Pyhäkoulu su 31.1. klo 12, 
Maikkulan kappeli. Jumalan-
palveluksen aikana. Lopuksi 
lapset menevät kirkkoon siu-
nattaviksi.
Perhekerho ma 1.2. klo 10, 
Sarasuon päiväkoti. 
Perhekerho ti 2.2. klo 12, Py-
hän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ke 3.2. klo 9.30, 
Kastellin kirkko. 
Perhekerho ke 3.2. klo 9.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Perhekerho ke 3.2. klo 9.30–
11, Maikkulan kappeli. 
Perhekerho ke 3.2. klo 9.30, 
Karjasillan kirkko. 
Perhekerho ke 3.2. klo 10, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu la 30.1. klo 11.30, 
Kuivasjärven seurakunta-
koti. Pyhäkoulussa tutustu-
taan lapsentajuisesti Raa-
matun kertomuksiin ja lau-
lellaan. Lopuksi askartelua 
tai muu toimintahetki. Lisä-
tietoja Aila Valtavaaralta p. 
040 5747 109.
Pyhäkoulu su 31.1. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Isoille ja pienille oma pyhä-
koulu jumalanpalveluksen 
yhteydessä. Lisätietoja Aila 
Valtavaara p. 040 5747 109.
Pyhäkoulu su 31.1. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Lasten oma kirkkohetki. Li-
sätietoja Aila Valtavaaralta.
kansainvälinen pyhäkou-
lu su 31.1. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä. Lisätieto-
ja Aila Valtavaaralta.
luukkaan perhekerho to 
28.1. ja 4.2. klo 9.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Lisätietoja 
Stiven Naatus p. 050 3104 990.
International Family Club- 
englanninkielinen perhe-
kerho to 28.1. ja 4.2. klo 13–
14.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Ks. Kansainvälisyys.
koskelan perhekerho ke 
3.2. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti. 
kuivasjärven perhekerho 
ke 3.2. klo 9.30, Kuivasjär-

ven seurakuntakoti. Lisätie-
toja Stiven Naatus.
Pateniemen perhekerho ke 
3.2. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. 
Rajakylän perhekerho ke 
3.2. klo 9.30, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Lisätietoja Sti-
ven Naatus.
Tuomaan perhekerho ke 
3.2. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 31.1. klo 12, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 31.1. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 3.2. klo 9.30, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 3.2. klo 9.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 3.2. klo 9.30, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 3.2. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 3.2. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 3.2. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 

YlIkIIMInkI
Perhekerho ke 3.2. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

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

Nuoret

Karjasillan seurakunta
nuortenilta ke 3.2. klo 19–
20.30, Kaukovainion kappe-
li. Isoskoulutuksen jälkeen.

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan 8. isos-
koulutus ke 3.2. klo 17, Kos-
kelan seurakuntakoti. Aihee-
na on 27.1. tai 3.2. Isosena 
varhaisnuorille. 
nuorten improryhmä to 
4.2. klo 17, Tuiran kirkko. Tu-
tustutaan porukalla impro-
tekniikoihin, hullutellaan ja 
valmistellaan tulevia keik-
koja. 

Oulujoen seurakunta
Oulujoen isosleiri 29.–31.1. 
Rokuan leirikeskus. Gran-
de-isosleiri Rokualla uusil-
le ja vanhoille, tuoreille ja 
maukkaille isosille. Isoshom-
ma hanskaan. Hiljentymis-
tä, leikkejä, leirielämän luis-
tavaa lentoa. Leirin päättää 
Rokuan pulkkamäen suu-
ri Grand Prix. Etusija niille, 
jotka eivät päässeet syksyn 
2009 isosleirille. Lisätietoja 
antaa tarvittaessa Ilkka Mä-
kinen, 050 433 4095. 

Nuoret aikuiset 
Sarastuskuoro to 28.1. klo 
18, Öbergin talo. 
Takkailta ti 2.2. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
nuorten aikuisten raamat-
tupiiri ke 3.2. klo 18, Vanha 
pappila. Aiheena 1. Tim. 4. 
Yhteyshenkilö Juha Sarkki-
nen, p. 050 564 9070.
Opiskelijoiden ja nuorten 
aikuisten leiri 19.–21.2. 
Rokuan leirikeskus. Mu-
kana myös Sarastuskuoro. 
Ohjelmassa hengellistä hil-
jentymistä, virkistäytymis-
tä ja opetusta. Laulua, ul-
koilua, luonnon rauhaa ja 
toisten seuraa. Hinta mat-
koineen 26 €. Ilmoittautu-
miset viim. pe 5.2. www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo (va-
ralla Antti Leskelälle, p. 040 
5747 154). 

OPISkelIJAJäRJeSTöT
körttiopiskeljoiden seurat 
to 28.1. klo 19. Juho Pelto-
niemi, Myllytie 6 A 14.
evankelinen nuorten ai-
kuisten ilta pe 29.1. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Onko Jumala todella sano-
nut? Tapio Pokka.
OPkOn opiskelijailta la 30.1. 
klo 19, Öbergin talo. Pyhä, 
pyhä, pyhä. Janne Koskela.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Toiminta- ja keskusteluker-
ho to 28.1. ja 4.2. klo 10.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 

Hei, 
sinä tänä vuonna 

4 vuotta täyttävä!
Lumikuningatar ja lumihiutaleet 

kutsuvat Sinut viettämään 
4-vuotissynttäreitä yhdessä 

perheesi kanssa Pyhän Tuomaan 
kirkolle lauantaina 20.2. klo 14. 

Juhlaväelle synttärikakkua ja 
synttärisankarille myös lahja.

Ilmoittautumiset tarjoilun ja 
lahjan vuoksi osoitteeseen 
www.oulunseurakunnat.
fi tai puhelimitse (08) 316 
1340 viimeistään 5.2.

Tarkoitettu Tuiran 
seurakunnan jäsenille.

Mielenterveyskuntoutujien leiri 
15.–17.2. Rokuan leirikeskuksessa

Leirin teema on keho ja mieli. Ohjelmassa mm. 
ulkoilua, hiljentymistä, rentoutumista, laulua ja 
mukavaa yhdessäoloa. Leirin hinta on 41 euroa. 
Vetäjinä diakoniatyöntekijät Sirkku Nivala ja Eija 
Röning sekä Mielenvireydestä Aija Syväkangas. 

Ilm. Mielenvireyteen viimeistään perjantaina 29.1. 
Aijalle, p. 041 454 8261.

Yhteisvastuukeräyksen 
perehdytysilta 
keskiviikkona 3.2. klo 17.30 
Hintan seurakuntatalossa 
Aluksi kahvitarjoilu ja 
keräysmateriaalin jako. Tietoa 
tämän vuoden koti- ja ulkomaisista 
keräyskohteista. 

Monia, monia, olen rakastanut 
– J. l. Runeberg rakkauden 
liekeissä 
-runotapahtuma 
lauantaina 6.2. klo 19 
Kastellin kirkossa 
Perinteiseen Runeberg-
runotapahtumaan on vapaa pääsy, 
käsiohjelma 2 €.

Yhteisvastuumarkkinat 
sunnuntaina 7.2. klo 12 

Huonesuon seurakuntakodissa 
Tapahtumassa kirpputori – tu-
le ostamaan tai myymään käy-
tettyä tai itsetehtyä uutta. Pöy-
tävaraus 4.2. mennessä p. 040 
5357 205, pöydän hinta 10 €. 
Buffetti, leivonnaisia myös ko-
tiin ostettavaksi. Sylvi-pelle ja 
Tomi-taikuri paikalla klo 13.30. 

Yhteisvastuukeräyksen 
aloitus 
sunnuntaina 7.2. klo 10 
Tuiran kirkossa 
Yhteisvastuukeräys aloitetaan 
messulla. Messun jälkeen 
kahvitarjoilu seurakuntasalissa. 
Samalla keräyskohteiden 
esittely ja materiaalin jako 
yhteisvastuukerääjille. 
Keräämään voi lähteä heti tai 
myöhemmin. 

Yhteisvastuumarkkinat 
sunnuntaina 7.2. klo 12 
Huonesuon seurakuntakodissa 
Tapahtumassa kirpputori – 
tule ostamaan tai myymään 
käytettyä tai itsetehtyä uutta. 
Pöytävaraus 4.2. mennessä p. 
040 5357 205, pöydän hinta 10 
€. Buffetti, leivonnaisia myös 
kotiin ostettavaksi. Sylvi-pelle 
ja Tomi-taikuri paikalla klo 
13.30. 

Ryhmässä 
hyvää oloa etsimään

Kevättä kohti! Hyvää mieltä etsimässä! -nimi-
nen uusi ryhmä aloittaa. Ryhmä kokoontuu 
perjantaisin Pyhän Luukkaan kappelilla. 

– Ryhmä on tarkoitettu ihmisille, joista 
tuntuu, että kevät on vaikeaa aikaa. Jos on vaikea 
lähteä kotoa ulos tai toivoo löytävänsä voimia ar-
keen, kannattaa ryhmään tulla mukaan, kehottaa 
diakoniatyöntekijä Saila Luukkonen. 

Hän toimii ryhmän ohjaajana yhdessä kollegansa 
Heli Sytelän kanssa. 

Hyvää mieltä etsivän ryhmän tavoitteena on pois-
taa yksinäisyyden kokemusta ja etsiä yhdessä koko-
naisvaltaisesti hyvää oloa, valoa ja iloa elämään. Jo-
kaisella tapaamisella on jokin hyvinvointiin liittyvä 
teema. Myös hartaus kuuluu ohjelmaan. 

– Toivomme kiinnostuneilta yhteydenottoa jo en-
nen ryhmän aloittamista, Luukkonen pyytää. 

Hän lupaa kertoa tiedustelijoille tarkemmat tie-
dot ryhmän kokoontumisajoista sekä suunnitellus-
ta ohjelmasta

SATU LAPINLAMPI

Ryhmään osallistumisesta kiinnostuneiden toivotaan 
ottavan yhteyttä Saila Luukkoseen numeroon 040 
5747 092.

Saamelainen perhetapahtuma 
sunnuntaina 7.2. klo 13 
Keskustan seurakuntatalossa 
Lastentapahtuma saamelaisteemalla 
yhteistyössä tuomiokapitulin kanssa. 
Ohjelmassa lastenlauluja saamen 
ja suomen kielellä, lappiaiheista 
askartelua, suopunginheittoa sekä 
kahvio ja myyntipöytä yhteisvastuun 
hyväksi.

28.1.–4.2.2010enot Oulussa 
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Miehet
moraalivartiossa

Viime vuonna tähän aikaan olin jännittyneessä 
tilassa. Olin osallistunut talven ajan ideointi-
ryhmään, joka halusi nostella kissoja pöydäl-

le ja saada ihmiset puhumaan asioista niiden oikeil-
la nimillä. 

Mediapastori Mikko Salmi kutsui meidät koolle 
työnimellä Moraalivartio. Työnimi jäi voimaan. Pa-
laverien jälkeen tulimme siihen tulokseen, että halu-
simme saada aikaan puhetta mammonasta, hyvästä 
ja pahasta yhteisöllisyydestä, naiseudesta ja himosta. 

Ensimmäisen illan puheenjohtajana sain vieree-
ni piispa Samuel Salmen ja finanssialan keskusliiton 
vahvan naisen Piia-Noora Kaupin. Tehtävä oli saada 
heidät puhumaan, mutta myös vaikenemaan, jotta 
kirkkoon toivottavasti tullut väki pääsisi myös ää-
neen. Kysymys kuuluikin: Tulisiko väkeä?

Tulihan sitä, ja myös kiitettävästi palstamillimet-
rejä koko kuukauden ajan. Kansanedustaja Lyly Ra-
jala jopa pussasi lavalla naispuolista pastoria, mutta 
se ei päässyt otsikoihin. 

Seurakuntalaiset kaipasivat suoraa puhetta ja hy-
viä syitä tulla kirkkoon. Silloin luvattiin, että ensi 
vuonna moraalivartio puhuttaa taas. Ja se lupaus pi-
ti. Itse en ole lavalla, mutta miehet kiinnostavat mi-
nua niin paljon, että taidan mennä kuuntelemaan.

ELSI HUTTUNEN

Moraalivartio-illat helmikuussa tiistaisin 
kello 18–19.30 Karjasillan kirkossa. Teemana mies. 
Lue lisää sivulta 10.

Keskustelukerhossa jutel-
laan eri teemoista ja hiljen-
nytään hartauteen.
Raksilan kerho to 28.1. ja 
4.2. klo 12, Hautajaishuo-
neisto. Seurakuntakerho. 
Senioripäivä ma 1.2. klo 11, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Verenpaineen mittaus klo 
11–12. Mahdollisuus ruokai-
luun 4 € . 
Hopealankakerho ma 1.2. 
klo 12.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Seurakuntakerho 
Hopealanka
Tarinatupa ke 3.2. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten kerho to 28.1. 
klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
eläkeläisten kerho to 28.1.  
ja 4.2. klo 13, Kastellin kirkko. 
eläkeläisten kerho ma 1.2. 
klo 12.30, Maikkulan kap-
peli. 
eläkeläisten kerho to 4.2. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
eläkeläisten kerho to 28.1. 
klo 13.30, Palokan Palvelu-
keskus. 
Seniorien laulupiiri to 28.1. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Laulupiiri kokoontuu 
kerran kuussa Tuiran kirkol-
la ja Pyhän Tuomaan kirkol-
la. Ohjelmassa yhteislaulua, 
kahvittelua ja hartaus. Mu-
kana kanttori Raakel Pöyhtä-
ri ja diakoniatyöntekijä Päivi 
Moilanen. 

Oulujoen seurakunta
eläkeläisten kerho ma 1.2. 
klo 12, Hintan seurakunta-
talo. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
1.2. klo 18, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
eläkeläisten kerho to 28.1. 
klo 14, Metsolan Hovi. 
eläkeläisten kerho ma 1.2. 
klo 12, Sanginsuun seura-
kuntakoti. 
eläkeläisten kerho to 4.2. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti.
eläkeläisten kerho to 4.2. 

klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

YlIkIIMInkI
laulukerho to 28.1. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Leirit ja retket
Parisuhteen rikastuttamis-
viikonloppu 12.–14.2. Roku-
an leirikeskus. Viikonlopus-
sa keskitytään parisuhteen 
positiivisten asioitten löytä-
miseen ja käyttöönottoon. 
Viikonlopun hinta on 82 € / 
pari. Mukaan voidaan ottaa 
vain rajoitettu määrä pareja 
ja viikonloppu täytetään il-
moittautumisjärjestyksessä. 
Ohjaajina toimivat Ari ja Hil-
levi Huovinen sekä Leena ja 
Matti Viita-Aho. Ilm. ja lisä-
tietoja  Heikki Kaikkonen p. 
040 5025 010. Ilmoittautu-
misaika päättyy 29.1.
Mielenterveyskuntoutuji-
en leiri 15.–17.2. Rokuan lei-
rikeskus. Leirin teema on ke-
ho ja mieli. Ohjelmassa mm. 
ulkoilua, hiljentymistä, ren-
toutumista, laulua ja muka-
vaa yhdessäoloa. Leirin hin-
ta on 41 €. Vetäjinä toimi-
vat diakoniatyöntekijät Sirk-
ku Nivala ja Eija Röning se-
kä Mielenvireydestä Aija Sy-
väkangas. Ilmoittautuminen 
Mielenvireyteen viimeistään 
pe 29.1. Aijalle, p. 041 454 
8261.
nuorten eläkeläisten lei-
ri 1.–4.3. Rokuan leirikes-
kus. Uusi leiri juuri sinulle, 
joka olet eläkkeellä muusta 
syystä kuin vanhuusiän eläk-
keellä. Leirin hinta 64 € sisäl-
tää majoituksen, matkat se-
kä ruuan. Ilmoittautuminen 
viimeistään 19.2. Yhteisten 
seurakuntapalvelujen toi-
mistoon p. 08 3161 340.

Tuiran seurakunta
Perheleiri 5.–7.2, Rokuan lei-
rikeskus. Perheleirillä liiku-
taan luonnossa, leikitään ja 
askarrellaan sekä hiljenny-
tään yhdessä. Mukana pas-
tori Stiven Naatus sekä las-
tenohjaajia. Ilmoittautumi-
set www.oulunseurakun-

nat.fi/ilmo. Hinnat: 44 € / ai-
kuinen, 4–18-vuotiaat lapset 
30 € (sisaralennus 25%). Hin-
ta sisältää matkat, ruuan ja 
majoituksen. 

Kuorot ja kerhot
lisätietoja kuoroista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.
kaatuneitten omaiset ma 
1.2. klo 12, Keskustan seura-
kuntatalo.

Tuiran seurakunta
Puuhakerho maanantaisin 
ja keskiviikkoisin klo 9, Inti-
ön hautausmaan kasvihuo-
neen kellari. Puutöitä.
kivi- ja tiffanylasikerho ti 
2.2. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkon kellari.

Oulujoen seurakunta
lapsikuoro to 28.1. ja 4.2. 
klo 17.45–18.30, Myllyojan 
seurakuntatalo. Pienet. Lisä-
tietoja kuoronjohtaja Anna 
Haanpää-Vesenterä p. 040 
583 2368.
lapsikuoro to 28.1. ja 4.2. 
klo 18.30, Myllyojan seura-
kuntatalo. Isot. Lisätietoja 
kuoronjohtaja Anna Haan-
pää-Vesenterä p. 040 583 
2368.
Fransupiiri ti 2.2. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo.

Muut menot
Sinkkuilta pe 29.1. klo 
18.30–20.30, Keskustan seu-
rakuntatalo. Runokaraoke. 
Tule mukaan sinkkuiltaan ja 
ota runoja mukaan! Sinkkuil-
ta on aikuisten yksineläjien 
kohtaamispaikka.
Mummon ja Vaarin pysäk-
ki la 30.1. klo 15, Pyhän An-
dreaan kirkko. Ks. erililnen 
ilmoitus.
Pappi tavattavissa. Ks. erilil-
nen ilmoitus.
Miesten keskusteluilta ma 
1.2. klo 19, Maikkulan kap-
pelin takkahuone. Aiheena: 
Miksi kristityt kulkevat eri 
laumoissa? 
Moraalivartio – Miehen työ 
ti 2.2. klo 18, Karjasillan kirk-

ko. Keskustelijoina Lauri Sa-
lovaara ja Kyösti Oikarinen.
Yhteisvastuukeräyksen 
perehdytysilta ke 3.2. klo 
17.30, Hintan seurakuntata-
lo. Ks. yhteisvastuuilmoitus.
Yhteisvastuukeräyksen 
aloitus su 7.2. klo 10, Tuiran 
kirkko. Ks. yhteisvastuuil-
moitus.
Yhteisvastuumarkkinat su 
7.2. klo 12, Huonesuon seu-
rakuntakoti. Ks. yhteisvas-
tuuilmoitus.
Saamelainen perhetapah-
tuma yhteisvastuun hyväk-
si su 7.2. klo 13, Keskustan 
seurakuntatalo. Ks. yhteis-
vastuuilmoitus.
Sururyhmä lapsensa me-
nettäneille ti 16.2. Asema-
katu 6. Sururyhmän vetäji-
nä toimivat sairaalapastorit 
Hannele Lusikka p. 040 5797 
806 ja Marja-Leena Tahkola 
p. 040 5797 803. Tarkemmat 
tiedot ryhmästä ja ilmoit-
tautumiset vetäjille ma 8.2. 
mennessä.

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

International Family Club- 
englanninkielinen perhe-
kerho on Thursdays from 
1 pm to 2.30 pm at Pyhän 
Luukkaan kappeli, Yliopisto-
katu 7, Linnanmaa. Are you a 
parent staying at home look-
ing after children? Welcome 
to join us for refreshments, 
children’s activities and a 
chance for parents to get to-
gether. There is no enroll-
ment or fee. More info Anu 
Marden 044 3161 718.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 31.1. klo 17, Kau-
kovainion kappeli.  
kansainvälinen pyhäkou-
lu su 31.1. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä. Lisätieto-
ja Aila Valtavaaralta.

Läskillä lukutaitoa
alkupunnitukset
maanantaina 1.2. 
klo 15–17 
Heinätorin seurakuntatalo

perjantaina 5.2. klo 14–17 
Siipi, lähetyksen puoti ja paja 

Läskillä lukutaitoa -kamampanjan sponsori maksaa 
15 € jokaisesta laihdutetusta kilosta. Enimmillään hän 
”ostaa läskiä” 10 miljoonalla eurolla.  Läskirahat käy-
tetään Nepalissa opettajankoulutukseen. 

Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 
täysikäiset henkilöt, joilla on ylipainoa. Loppupaino ei 
saa alittaa ihannepainon alarajaa (painoindeksi 18,5 ). 

Loppupunnitus toukokuussa. 

Oulun ev.-lut. seurakuntien 
70 ja 80 vuotta täyttäville jäsenille 

pidetään juhlat tänä vuonna 
seuraavasti:

70 vuotta täyttävien juhlat:
- Karjasillan seurakuntalaisille 13.5. klo 16  
  viikkomessu ja juhla Pyhän Andreaan kirkossa
- Oulujoen seurakuntalaisille 21.3. klo 18 
  Ylikiimingissä
- Tuiran seurakuntalaisille 30.5. klo 12 
  Pyhän Tuomaan kirkossa
- Oulun tuomiokirkkoseurakuntalaisille 14.3. 
  klo 10 messu tuomiokirkossa ja juhla 
  Keskustan seurakuntatalossa

80 vuotta täyttävien juhlat:
- Karjasillan seurakuntalaisille 13.5. klo 10 messu 
  ja juhla Pyhän Andreaan kirkossa
- Oulujoen seurakuntalaisille 18.4. klo 14 
  Myllyojan seurakuntatalossa
- Tuiran seurakuntalaisille 26.9. klo 12 
  Pyhän Tuomaan kirkossa
- Oulun tuomiokirkkoseurakuntalaisille 17.10.
  klo 10 messu tuomiokirkossa ja juhla 
  Keskustan seurakuntatalossa

Jokaiselle lähetetään noin kuukautta ennen juhlaa 
henkilökohtainen kutsu, missä kerrotaan tarkemmat 
tiedot juhlasta.

Oulun ev.-lut. seurakuntien diakoniatyö

DIAkOnIAn AJAnVARAUS 
TAlOUDellISen TUen HAkeMISTA VARTen

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 3161 405
karjasillan seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5313 219 
Tuiran seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5314 616
Oulujoen seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5313 519

Diakoniatyön erityispalvelujen 
avoimet vastaanotot 
diakoniakeskuksessa os. Kirkkokatu 5, p. 08 3161 321 
• tiistaisin ja torstaisin klo 9–11 
kuuroille, päihdeongelmaisille ja asunnottomille
• torstaisin klo 9–11 
kehitysvammaisille ja näkövammaisille
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ToimipaikatKirkot
Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39
Kastellin kirkko 
Töllintie 38
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9
Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Oulujoen kirkko 
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko 
Taskisentie 
Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti
Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7
Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3
Tuiran kirkko 
Myllytie 5
Ylikiimingin kirkko
Kirkkotie

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19
Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89
Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19
Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2
Juuman leirikeskus
Juumantie 126, 93850 Käylä
Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17
Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86
Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6
Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2
Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4
Oulujoen pappila
Oulujoentie 72 
Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2
Rokuan leirikeskus
Salmisentie 300, Rokua
Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1
Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59
Sarasuon päiväkoti 
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen puoti ja paja
Nokelantie 48

Siiranjärven eräleirikeskus
Vaarakyläntie 208, Taivalkoski
Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19
Vanha pappila 
Isokatu 17
Vanha pappila,
Pappilantie 2, Ylikiiminki
Vasamon leirikeskus
Vasamontie 55, Ylikiiminki
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5, Ylikiiminki 
Öbergin talo
Kirkkokatu 5

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
p. (08) 316 1401
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932
Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3200
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautauksesta 
ja muista kirkollisista toimituksista sopiminen arkisin 
klo 10–13 päivystävän papin kanssa:
- Oulun tuomiokirkkoseurakunta p.  (08) 3161 402
- Karjasillan seurakunta p. (08) 5313 213
- Oulujoen seurakunta p. (08) 5313 512
- Tuiran seurakunta p. (08) 5314 613

Tuiran seurakunta
Myllytie 5, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 4600
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Hannu Ojalehto p. 0400 681 833

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3500
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Jouni Riipinen p. 044 3161 719

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki, p. (08) 8177 008 
avoinna ma, ti, to ja pe klo 10–13

Kirkolliset toimitukset Virkatodistukset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 316 1303
avoinna ma–pe klo 9–16

Tilavaraukset
Kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16

Neuvonta ja vaihde p. (08) 316 1300, 
www.oulunseurakunnat.fi, 
etunimi.sukunimi@evl.fi

Päivystävä sairaalapastori
24h/vrk p. 040 570 7033

28.1.–4.2.2010enot Oulussa 

elämän polku

Kastetut
Tuomiokirkko: Martti Ar-
mas Talvinen, Kaapo Petteri 
Tenhunen.
karjasilta: Pinja Olivia Ni-
niel Esko, Daniel Sebasti-
an Isopahkala, Väinö Vilja-
mi Rautio, Julius Benjamin 
Rundgren, Paulus Mikael 
Saarnio, Joel Antero Sara-
järvi, Juuso Eemeli Tahva-
nainen.
Tuira: Sofia Aleksandra 
Bäf, Elvis Leevi Elmeri Ewa-
ne, Aleksei Sakari Finger-
roos, Helka Hulda Maaria 
Jylhä, Iida Maria Jääskelä, 
Luka Lauri Aleksis Kotovaa-
ra, Angeli Taiga-Maria Pies-
kä, Miro Kaapo Mikael Pii-
roinen, Peppi Helmi Anne-
li Pyhtinen, Leevi Nikolas 
Sirviö, Milja Hanna Marilla 
Stenudd, Meea Ellen Alek-
sandra Sulkala, Kalle Eemeli 
Säkkinen, Miilo Luukas Säk-
kinen, Amanda Julia Josefi-
na Viio.
Oulujoki: Janica Eliisa Asi-
kainen, Niilas Eliel Lääkkö, 
Luka Ahti Antero Pyy, Al-
fred Sigfrid Rinne, Linnea 
Lotta Kristiina Saarela, Pa-
nu Kalervo Terho, Eino Ta-
pani Tuunanen, Huuko An-
tero Vähäkuopus.

Vihityt
karjasilta: Mika Markus Hy-
tönen ja Suvi-Tuulia Äijälä, 
Tapio Kurvinen ja Vappu He-
lena Pesonen, Tuomas Os-
kari Kangas ja Jaana Mari-
ta Kujanperä.
Tuira: Antti Sakari Pitkänen 
ja Mari Annikki Pihlajakan-
gas.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Inkeri Ansa-
maa 86, Pekka Antero Rau-
no 68, Hilkka Inkeri Saloran-
ta 83.
karjasilta: Nelli Eliina Juva-
ni s. Holappa 76, Pentti Urho 
Lindeman 79, Martta Kata-
riina Pakarinen s. Kokko 84, 
Esko Olavi Vähäkainu 80.
Tuira: Ahti Johannes Kan-
kaala 86, Anneli Sisko Paa-
vola 20, Lyyli Kaarina Rahi-
kainen s. Eskonsipo 75, Tuu-
la Maija Kaarina Seluska s. 
Kemola 61.
Oulujoki: Hannu Ilmari 
Hintta 50, Leena Inkeri Ka-
laja 58.

nuortenleiri 
5.–9.3. Juuman leirikeskuksessa
Sinä yläasteikäinen tai sitä vanhem-
pi nuori, lähde laskettelemaan ja pitä-
mään hauskaa Kuusamon Juumaan. Lei-
rillä lasketellaan kahtena tai kolmena 
päivänä. Leirin hinta 51 € sisältää mat-
kat, majoituksen, ruuan, ohjelman 
Juumassa sekä seurakuntalaisil-
le vakuutuksen. Lasketteluli-
put ja -välineet ovat omakus-
tanteiset. Lisätietoja leiristä 
hanna.liuska@evl.fi ja anssi.
putila@evl.fi. 

10+ leiri 
6.–9.3. Rokuan leirikeskuk-
sessa 
Leirin hinta 40 € sisältää 
matkat, majoituksen, ruuat, 
ohjelman ja vakuutuksen Ou-
lun seurakuntien jäsenille. Lisätieto-
ja leiristä matti.ketola@evl.fi. 

1.-3.-luokkalaisten leiri 
9.–11.3. Rokuan leirikeskuksessa
Leirin hinta 30 € sisältää matkat, majoi-
tuksen, ruuat, ohjelman ja vakuutuksen 
Oulun seurakuntien jäsenille. Lisätieto-
ja leiristä esa.rattya@evl.fi, atte.kaari-
ainen@evl.fi. 

kouluikäisten 
lasten perheleiri 
9.–14.3. Juuman leirikeskuksesssa 
Omin kyydein. Hiihtoloman perheleiril-
le voi tulla oman aikataulun mukaan en-
nakkoilmoittautumisen perusteella. Oh-
jelmassa suuret talvileiriolympialaiset, 

talvinen kävelyretki Myllykos-
ken kauniisiin maisemiin, hoi-

jakka, askartelua eri ikäisille. 
Hiihtämään pääsee suoraan 
pihasta. Tarvittaessa mah-
dollisuus lasketteluun Ru-
kalla, liput omakustantei-
sia. Leirin hinta on aikui-
nen 19 € / vrk ja 4–18-v. 13 
€ / vrk. Alle 4-vuotiaat il-
maiseksi. Sisaralennus käy-
tössä. Hinta sisältää majoi-
tuksen, ruuat, ohjelman 

Juumassa ja vakuutuksen 
Oulun seurakuntien jäsenille.

4.–6.-luokkalaisten leiri 
11.–14.3. Rokuan leirikeskuksessa. 
Leirin hinta on 40 € sisältäen matkat, 
majoituksen, ruuat, ohjelman ja vakuu-
tuksen Oulun seurakuntien jäsenille. Li-
sätietoja leiristä anna-leena.ylanne@
evl.fi. 

Hiihtolomaleirit 2010Hiihtolomaleirit 2010

Ilmoittautumiset leireille 18.1.–19.2. internetissä osoitteessa www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo tai puhelimitse numeroon 08 3161 340 arkipäivisin klo 9–16. 

Mummon ja Vaarin 
pysäkki 

lauantaina 30.1. klo 15 
Pyhän Andreaan 
kirkossa 

Vanhemmille ja 
isovanhemmille 
alustus ja keskustelu. 
Aiheena arjen haasteet 
ennen ja tänään. 
Diakoniatyöntekijä 
Marjo Heikkinen 
alustaa keskustelun. 

Isot lapset 
nuorisotyönohjaaja 
Atte Kääriäinen 
johdattaa seikkailuun 
lähimetsään. Nukkuuko 
metsä talviunta? 
Taskulamppu mukaan. 

Pienille muuta 
ohjelmaa.

Pappi tavattavissa 
tuomiokirkossa

Oulun tuomiokirkko on 
avoinna ja pappi tavat-
tavissa sunnuntaisin klo 
12–14 kastetoimituk-
sia, avioliittoon vihkimi-
siä, sielunhoitoa ja kirk-
koon liittymisiä varten. 
Tällöin on mahdollista 
myös varata aikoja kir-
kollisiin toimituksiin.
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Tieto ihmisten hädästä Hai-
tissa, Aasian tsunamin 
uhreina tai muun suuren 
luonnonkatastrofin jäl-

keen herättää kysymyksen, kuin-
ka voin olla avuksi.

Voin lahjoittaa rahaa avun 
perille toimittavien järjestöjen 
tileille, mutta voin auttaa myös 
lähtemällä mukaan kerääjäksi.

Tein niin. Kirkon Ulkomaan-
avun vapaaehtoiset – minä mui-
den joukossa – keräsivät viime 
lauantaina rahaa haitilaisten aut-
tamiseksi Kaakkurin Citymar-
ketissa. Suurin osa kerääjistä oli 
ensikertalaisia. Keräysvuorot oli 
jaettu useamman ihmisen kes-
ken. Kerääjiä oli 7, kukin oli pai-
kalla 2 tuntia.

Myös Tuirassa kerättiin sa-
maan aikaan tukea Haitille. Tu-
loksena oli 2 911, 39 euroa.

Kaakkurissa rahaa kertyi päi-
vän aikana 15 kiloa, kertoo Mart-
ta Leskelä Ulkomaanavusta. Siis 
yli kaksi kiloa kerääjää kohti. 

Huomasin, että ihmiset olivat 
alttiita antamaan rahaa haitilais-
ten tukemiseksi. Erityisesti miel-
täni lämmitti pikkutyttö, joka 
palasi vielä kaupan eteisestä ta-
kaisin, kaiveli taskujaan ja sanoi 
antavansa ihan vähän. Hän löy-
si muutaman kolikon ja tipautti 
ne lippaaseen. Arvokkaita raho-
ja. Myös se lämmitti, että usein 
epäileväisesti keräyksiin suhtau-
tuvat miehet olivat halukkaita 
lahjoittamaan, kun kuulivat että 

Kerääjänä 
kelpaa olla

keräyskohteena on Haiti.
– Moni lahjoittaja sanoi jo 

odotelleensa keräyslippaita. Yl-
lättävän usea laittoi lippaaseen 
ison setelin, kertoi keräämässä 
ollut Matias Ojalehto.

Moni opiskelija oli valitellut 
Ojalehdolle, ettei heillä valitetta-
vasti ole varaa antaa kuin muuta-
ma kolikko. Opiskelija Ojalehto 
ymmärsi hyvin pahoittelun. 

– Sain hyvän mielen siitä, et-
tä olen voinut työpanoksellani 
osallistua. Opiskellessa rahallisen 
avustuksen osuus jäisi pieneksi. 
Varmasti lähden toisenkin ker-
ran kerääjäksi, Ojalehto sanoo.

Hänen mielipiteeseensä on 
helppo yhtyä, niin hyvän mielen 
kerääjänä sain. Samaa muistan 
ajatelleeni vuosia sitten, kun olin 
Yhteisvastuukeräyksessä kiertä-
mässä ovelta ovelle. Parin tunnin 
panoksella tekee paljon hyvää.

Keräyksen vapaaehtoise-
na organisoijana toimi oululai-
nen Leena Ilvesluoto. Hän yllät-
tyi siitä, kuinka helposti kerääjiä 
löytyi. Monet olivat ensimmäis-
tä kertaa mukana. Heidän anta-
mansa palaute oli poikkeuksetta 
myönteistä ja innostunutta.

– Kerääjänä oleminen sai mi-
nut miettimään, miten itse suh-
taudun kerääjiin ja millaisen 
mallin suhtautumisesta haluan 
lapsilleni välittää, hän pohtii.

Martta Leskelä toivoo, et-
tä ensi viikonlopullekin löytyi-
si ihmisiä, jotka ovat halukkaita 

Kirkon Ulkomaanapu
Jos haluat organisoida keräyksen, ota yhteyttä 

Martta Leskelään tai Hanna-Leena Karjalaiseen.

Martta Leskelä 

martta.leskela@kirkonulkomaanapu.fi

Hanna-Leena Karjalainen

hanna-leena.karjalainen@kirkonulkomaanapu.fi

Yhteisvastuukeräys
Yhteisvastuukeräys käynnistyi etuajassa Haitin 

maanjäristyksen uhrien auttamiseksi. Kaikki 

7.2. mennessä tulleet lahjoitukset menevät 

lyhentämättöminä Kirkon Ulkomaanavun Haitin 

hätäapuun. 7.2. lähtien kerätään tavalliseen tapaan 

sekä koti- että ulkomaiselle kohteelle. 

Kerääjäksi voi ilmoittautua oman seurakunnan 

diakoniatyöntekijälle tai keräyspäällikölle.

S a t u L a p in lam p i

organisoimaan keräyksen. Mikäli 
halukkaita olisi, on hänellä valmii-
na muutama keräyslipas, joita Kir-
kon Ulkomaanapu lainaa kerääjien 
käyttöön.

Huomasin, että kerääminen oli 
palkitsevaa, sekä henkisesti että ta-
loudellisesti. Oma talouteni ei siitä 
hyötynyt, vaan Ulkomaanapu ja hä-
dässä olevat ihmiset. 

Vielä enemmän Kirkon Ulko-
maanapu olisi saanut rahaa, jos oli-
si ollut kortinlukijan, joka yhdellä 

vetäisyllä veloittaisi viitosen lah-
joittajan tililtä. Sitä toivoi moni 
ilman käteistä kulkenut ihminen, 
ja sitä toivon usein itsekin. Aika 
usein lompakossa on vain kort-
ti, eikä silloin voi lahjoittaa ra-
haa heti tilaisuuden tullen, lipas-
kerääjän osuessa kohdalle. 

SATU LAPINLAMPI

Lue lisää Haitin tilanteesta 
sivulta 9.

Matias Ojalehto keräsi rahaa Kirkon Ulkomaanavulle Kaakkurin Citymarketissa.
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kirkkoherranvirasto, Luovontie 52

Virastopäivystys maanantaisin 
kello 9.30–12. 
Muina aikoina palvelu mobiilivaihteen 
kautta numerosta 08 8100 565. 

Virkatodistukset ja sukuselvitykset 
Oulun keskusrekisteristä p. 08 3161 300.

Työntekijöiden numerot:

Kirkkoherra 040 7430 371
Kanttori  040 7430 381
Diakonissa 040 7430 382
Suntio 040 5858 010

Yhteystiedot

Virasto 387 172 
Kirkkoherra 045 2369 094 
Diakonissa 045 638 1973 
Suntio 045 630 6081
Talouspäällikkö 045 630 6082
Kerhohuone 387 512

Virasto avoinna maanantaisin, 
keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9–14 

kirkkokuoro to 28.1. klo 
18.30 kirkolla.
liikuntasalin perhevuoro 
pe 29.1. klo 10–11.
Pyhäkoulu su 31.1. klo 12 

kerhot: Päiväkerho 3-vuoti-
aille maanantaisin klo 10 ja 
kokkikerho klo 12.45 kerho-
huoneella. Päiväkerho 4-v. 
A tiistaisin klo 10 ja sisarus-
ryhmä A klo 13 kerhohuo-
neella.  Päiväkerho 4-v. B 
keskiviikkoisin klo 12.30 ker-
hohuoneella. Sisarusryhmä 
B torstaisin klo 10 ja perhe-
kerho klo 10 srk-talolla. Päi-
väkerho 5-v. perjantaisin klo 
10 ja kokkikerho B klo 12.30 
kerhohuoneella.Päiväker-
holaisten ja perhekerholais-
ten valokuvaus on 25.2. Seu-
raa ilmoittelua.
lähetyspiiri to 28.1. klo 14 
srk-talolla.
Vox maris -kuoron ja ou-
lun yliopiston kamarior-
kesterin yhteiskonsertti 
su 31.1. klo 19 kirkossa. Oh-
jelma 10 €
keskipäiväkerho to 3.2. 

klo 12 srk-talolla. Luuk. 
2:22–23.
Rippikouluilta ke 3.2. klo 
18–19.30 kirkossa. Jos et 
pääse ilmoita Markulle p. 
045 236 9094.
Partio: Tulossa: Partio alkaa 
10–12-vuotiaille pojille to 
4.2. klo 18 pappilassa. Nas-
kun laavulla pappilassa. Oh-
jaajana Maukka. Mafeking 5 
ke 3.2. klo 18–20 Kotikolol-
la.  Partioasu ja muistiinpa-
novälineet. Partiolaisten tal-
vileiri Ruoktu XXVII 10 seik-
kailijoille, tarpojille, samo-
ajille sekä vaeltajille pide-
tään 6.–10.3. Taivalkoskel-
la Siiranjärvellä Oulun seu-
rakuntien eräleirikeskukses-
sa.  Ilmoittautuminen kirjal-
lisesti partiotoimistoon Ko-
tikolon alakerrasta saataval-
la ilmoittautumislomakkeel-
la ti 17.2. Ruoktu-leiriläisten 

kokoukseen mennessä. 
Henkisen kriisinhallinnan 
kurssi kaikille asiasta kiin-
nostuneille la 13.2. klo 9–15 
Lumijoen seurakuntatalos-
sa. Aiheina kriisiensiapu ja 
purkukeskustelu. Lisätiedot 
ja ilmoittautuminen tammi-
kuun aikana Markulle p. 045 
236 9094 tai www.mpky.fi. 
Kurssi on ilmainen. Vapaa-
ehtoinen ateriamaksu srk:n 
diakonialle.
Rauhanyhdistys: Päivä-
kerho ry:llä ma ja ke klo 17-
18.30, ti ja to klo 17.30-19. 
Raamattuluokka pe 29.1. 
klo 19 Pernulla. Alueelli-
nen nuortenilta la 30.1 klo 
18 ry:llä, alustus Sami Pikku-
aho ”päivän lapsina, emme 
yön”. Pyhäkoulu su 31.1. klo 
12 I Jussila II Holmi III Takku-
la ja seurat ry:llä klo 17.

eläkeläisten musiikkipii-
rin kevätkauden ensim-
mäinen kokoontuminen 
to 28.1. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa. Kaikki lau-
lun ja muun musiikin ystävät 
ovat tervetulleita.
kiltteydestä kipeät -ryh-
mä kokoontuu torstaisin 
klo 18 vieraskamarissa. Mu-
kaan voi tulla vielä to 28.1., 
mutta sen jälkeen ryhmä on 
kiinteä. Tiedustelut Helena 
Ylimaula p. 040 5014 764.
Sinua varten -ilta su 31.1. 
klo 18 kirkossa. Mukana 
mm. pastori Eeva Mertanie-
mi. Rukouspalvelu. 
Seurakuntakerho ma 1.2. 
klo 13 Jokivarren vanhus-
tentalolla, ke 3.2. klo 13 Kel-
lon srk-kodissa ja to 4.2. klo 
13 srk-keskuksen monitoi-
misalissa. Kerhokyytiä tar-
vitsevat, soittakaa pe klo 
9–11 diakoniatoimistoon, p. 
5472 636.
Juttukahvila to 4.2. klo 
13 Martinniemen srk-kodis-
sa. Kerhokyytiä tarvitsevat, 
soittakaa pe klo 9–11 dia-
koniatoimistoon, p. 5472 
636 tai Laila Rantakokko p. 
040 8668 319.
Perhekerhojen kevätkau-
si jatkuu viikolla 2. Perhe-
kerhot kokoontuvat torstai-
sin klo 9.30–11 ja 12.30–14 
Kellon srk-kodissa sekä per-
jantaisin klo 10–11.30 kir-
konkylän Vakkurilassa, Jo-
kelan vanhalla koululla ja 

Martinniemen srk-kodissa.
Avoimet ovet rippikou-
lun käyneille nuorille al-
kavat viikolla 3, keskiviik-
koisin klo 18–20  Kellon ja 
Martinniemen srk-kodeissa 
ja torstaisin klo 17.30–19.30 
kirkonkylällä Vakkurilassa.
Ripari-ilta to 28.1. ja 4.2. 
klo 16.30–17.30 Vakkurilas-
sa ja ke 3.2. klo 17–18 Kel-
lon srk-kodilla.
laskiaistapahtuma la 
13.2. klo 11–13 Martinnie-
men srk-kodilla. Ohjelmas-
sa mäenlaskua, poniratsas-
tusta (pakkasraja -15 astet-
ta), laulukammari, jääpal-
lon laukauskilpailu, onnen-
pyörä, kasvomaalausta ja le-
lunvaihtopöytä (oma vaih-
tolelu mukaan). Myytävänä 
hernekeittoa 4  € / litra, las-
kiaispullia 50 cent / kpl se-
kä makkaraa ja arpoja. Her-
nekeitto- ja pullavaraukset 
pe 5.2. mennessä diakonia-
toimistoon perjantaisin klo 
9–11 p. 5472 636 tai Laila 
Rantakokolle p. 040 8668 
319, omat astiat hernekei-
tolle. Tuotto yhteisvastuul-
le.
Rauhanyhdistys: Hauki-
pudas: raamattuluokka pe 
29.1. klo 18.30 ry:llä, pyhä-
koulut su 31.1. klo 12 I. Jäm-
sällä, Immosella, Lohella ja 
Kupsalalla, seurat su 31.1. 
klo 16 hoivaosastolla ja klo 
18 srk-keskuksessa. Jokiky-
lä: pienten raamattuluokka 

pe 29.1 klo 17.30 ry:llä, om-
peluseurat pe 29.1 klo 18.30 
Alli ja Jukka Lahtisella, Pirjo 
ja Juha Kaarivaaralla, isojen 
raamattuluokka la 30.1. klo 
18.30 Timo Karsikkaalla, py-
häkoulut su 31.1. klo 12 Ase-

ma e. Risto Salin, Asema p. 
Markku Rehu, Keskikylä Jor-
ma Leskelä, Vänttilänperä 
Jukka Vänttilä, Taipaleen-
kylä Juha Holma, seurat su 
31.1 klo 16 ry:llä, kello: päi-
väkerho pe 29.1. klo 17 Kel-

lon srk-kodissa, ompeluseu-
rat pe 29.1. klo 18.30 Harjul-
la, Kiviniemen rantatie 20, 
pyhäkoulu su 31.1. klo 12 
Littowilla, Täryläntie 18 ja 
Huhtalalla, Myllyläntie 46.
kastettu: Moona Maria Au-

Laura Röntysen   
pianokonsertti 

Haukiputaan srk-keskuksessa pe 29.1. kello 19. Ohjel-
ma 5 € Yhteisvastuun hyväksi. Ohjelmassa mm. Bach-
in, Chopinin, Schumannin ja Lisztin sävellyksiä.   

Laura Röntynen aloitti pianonsoiton Oulunsalon 
Taidekoulussa Kimmo Pihlajamaan johdolla. Vuonna 
2004 hän siirtyi Oulun konservatorioon Hannu Hirve-
län oppilaaksi. Syksystä 2007 lähtien Laura on opiskel-
lut pianonsoittoa Turun Taideakatemiassa Antti Hotin 
johdolla. Lisäoppia hän on hakenut mestarikursseilta 
opettajinaan mm. Liisa Pohjola, Erik T. Tawaststjerna, 
Konstantin Bogino, Mats Widlund sekä Stefan Bojs-
ten. Lisäksi Laura on opiskellut cembalonsoittoa Ma-
detojan musiikkilukiossa opettajanaan Miklos Spanyi.

rora Nygren, Tuomas Juha-
ni Huttunen, Lenni Emil Ju-
hani Aspegren.

eurakunnissa tapahtuu 28.1.–4.2.2010

Hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

Haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi

kirkolla.
eläkeliitto ti 2.2. klo 13 srk-
salissa.
Päiväpiiri ke 3.2. klo 10 
Saarenkartanossa.

kaverikerho to 4.2. klo 
10 kirkolla. 
Saarenkartanon harta-
us to 4.2. klo 14.30.

Ja toinen muutos "partioon". Partio alkaakin noin 10-12 vuotiaille pojille
to 4.2. klo 18 pappilassa.
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Työikäisten miesten pii-
ri la 30.1. klo 16 Kokkokan-
kaan srk-keskuksen pien-
ryhmähuoneessa.
että jaksaisin ensi viik-
koon -ilta su 31.1. klo 18 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
Yhteisvastuukeräyksen 
2010 infotilaisuus ti 2.2. 
alkaen kahvitarjoilulla klo 
17.30 Kirkonkylän srk-kodin 
salissa. Yhteisvastuukeräys 
tarvitsee arkienkeliarmei-
jan turvaamaan jokapäiväi-
sen leivän köyhille lapsiper-
heille Suomessa ja Haitissa. 
Tervetuloa kuuntelemaan ja 
osallistumaan.
Aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot kokoontuvat 
ti ja ke klo 9.30–11 ja pe klo 
9.30–11 perhepäivähoitajil-
le ja heidän hoitolapsilleen 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa, ke ja to klo 9.30–11 
Vanhassa pappilassa, ke klo 
9.30–11  Kirkonkylän srk-ko-
dilla  ja ti ja pe klo 9.30–11 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. Päiväkerhoihin voi 
kysellä vapaita kerhopaik-
koja lapsityönohjaaja Saija 

Kivelältä, p. 040 7790 375.
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille to klo 16.15 
Kirkonkylän srk-kodilla ja pe 
klo 15 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. 
kirkkokuoro ke 3.2. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
eläkeläisten piirit: Päivä-
piiri ke 3.2. klo 12 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.  
Liisa Kingma kertoo  afga-
nilaisten naisten arjesta.
Seurakuntapiiri to 4.2. klo 
12 Kirkonkylän srk-kodissa.
naisten piiri to 4.2. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-ko-
dissa. Leena Brockman.
Miesten piiri to 4.2. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
kirpputori Ilonpisara 
avoinna ti ja to klo 14–17, la 
klo 10–13. 
Päihdeongelmaisten ja 
yksinäisten päivätoimin-
ta Veikon valinta arkisin 
klo 9–14 Ollakantie 14.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maanan-
taisin klo 10–12 Kirkonkylän 
srk-kodissa.
Varhaisnuorten kerhot: 
Vanha pappila: Maanantai-
kerho ma klo 17–18, Kokki-
kerho ke klo 17.30–19, Draa-
ma- ja leikkikerho to klo 
17–18. Kokkokankaan seu-
rakuntakeskus: Monitoimi-
kerho to klo 17.30–19. Nuo-
risoseura: Poikien pelikerho 
ti klo 16–17.30. 

nuoret: Gospelmessu kai-
kenikäisille to 28.1. klo 19 
kirkossa.  Nuorten pelivuo-
ro ti klo 16.30 Kempelehal-
lissa.
Rippikoulu: YK3:sen ja 
YK4:sen nuorten ilta to 28.1. 
klo 18 kirkossa. 
Perhelentopallo la klo 
9–11 Kirkonkylän ala-as-
teella.
kempeleen rauhanyhdis-
tys: Kotiseurat to 28.1. klo 
19 Radan itäpuolella, Lempi 
ja Jouni Korhosella, Puukii-
pijäntie 7. Raamattuluokat: 
pe 29.1 klo 18 pienemmät: 
Hintsala E, Savitie 5, isom-
mat: Mustonen, Köykkyrin-
tie 1. Nuortenilta pe 29.1. 

Yhteisvastuukeräyksen 2010 infotilaisuus 

Tiistaina 2.2. alkaen kahvitarjoilulla klo 17.30 
Kirkonkylän srk-kodin salissa. 
Yhteisvastuukeräys tarvitsee arkienkeliarmei-
jan turvaamaan jokapäiväisen leivän köyhille 
lapsiperheille Suomessa ja Haitissa. 
Tervetuloa kuuntelemaan ja osallistumaan.

Kirkkoherran-
viraston aukioloajat 
ma-ti ja pe klo 9–15,  

ke klo 9–14, 
to klo 9–17.

Tähdet-kuoron harjoituk-
set to 28.1. klo 16 srk-talos-
sa.
Seurakuntakerho ke 3.2. 
klo 12 seurakuntatalos-
sa. Toimittaja-kirjailija Rita 
Magga-Kumpulainen pohtii 
kirjassaan Binna Banna mik-
si olemme niin erilaisia.
Tupoksen Olohuone ke 
3.2. klo 13–15 Vanamon ylä-
kerrassa. Mukana Eero ja 
Kyllikki.
Raamattu- ja rukouspii-
ri ke 3.2. klo 18.30 Marjo ja 
Martti Junttolalla, Jyväsky-
läntie 63 C, Alatemmes.
Henkisen kriisinhallin-
nan kurssi kaikille asias-
ta kiinnostuneille Lumijoen 
seurakuntatalolla la 13.2. 
klo 9–15. Aiheina kriisien-
siapu ja purkukeskustelu. 
Lisätiedot ja ilmoittautu-
minen tammikuun aikana 
Markulle puh. 045 236 9094 
tai www.mpky.fi. Kurssi on 
ilmainen. Vapaaehtoinen 
ateriamaksu Lumijoen  seu-
rakunnan diakoniarahas-
toon.
Perhepyhäkoulu su 31.1. 
klo 15 Vanamon olohuo-
neessa (2. kerros). Hiljenny-
tään Raamatun äärellä, mu-
siikkia ja yhdessäoloa. Läm-
pimästi tervetuloa.
nuorisotyö: Nuortenil-
ta to 28.1. klo 18–20 Vana-
mossa. Nuorten palveluryh-
mä vierailee  ke 3.2. Alatem-
meksen vanhainkodilla. Ko-
koontuminen diakoniatoi-

mistoon  klo 15.15. Nuorten 
raamis to 4.2. klo 17.30 srk-
talon nuortentilassa.
Rippikoulu: Opetusta Ke-
sä I-ryhmälle la 30.1. klo 
9–14 Vanamossa ja su 31.1 
klo 9–13 kirkossa. Mukaan 
omat eväät ja muistiinpa-
novälineet.
Perhekerho ti 2.2. klo 
9.30–11 Kotikololla. Kirsi 
Junnonaho tuo Tansanian 
terveiset. 
Perhekerho ke 3.2. klo 
9.30–11 Vanamossa. Par-
tio: Partiolaisten talvilei-
ri Ruoktu XXVII 10 seikkai-
lijoille, tarpojille, samoajil-
le sekä vaeltajille pidetään 
Siiranjärvellä  Taivalkoskel-
la 6.–10.3.Oulun ev.lut. seu-
rakuntien eräleirikeskukses-
sa. Ilmoittautuminen kirjal-
lisesti ti 17.2. partiotoimis-
toon Kotikolon alakerrasta 
saatavalla ilmoittautumis-
lomakkeella Ruoktuleiri-
läiskokoukseen mennessä. 
Leirinjohtajana Make. Lip-
pukunnan hallitus pe 29.1. 
klo 18–20 Kotikololla. Ilmoi-
ta asiat Riikka Mattilalle hy-
vissä ajoin. Variksenmar-
jat su 31.1 kirkkopalvelus-
sa. Mafeking 5. ja Eko-aims 
ampumakilpailut ke 3.2. klo 
18–20 Kotikololla. Partioa-
su ja muistiinpanovälineet. 
Tupoksen Piisamit to 4.2. 
klo 16–17.30 koulun veisto-
luokassa, Make vetää. Ma-
ke päivystää 4.2. klo 15–17 

partiotoimistossa. Ruoktu-
johtajien 1. kokous (samo-
ajista ylöspäin) klo 17–18. 
Kotikololla. Juolukat su 7.2. 
kirkkopalvelussa.
Rauhanyhdistys: Kodin-
seurat pe 29.1. klo 18.30 Tii-
na ja Marko Laurilalla sekä-
Johanna ja Esa Junttilalla. 
Lakeuden alueen nuorte-
nilta la 30.1. klo 19 Lumijo-
en ry:llä. Pyhäkoulut su 31.1. 
klo 11.30 ja klo 14 seurat Li-
mingan kirkossa sekä klo 17 
seurat ry:llä.
kastettu: Elias Otto Alva-
ri Kauppi, Emma Maria Ki-
viniemi, Saaga Maria Leino-
nen, Elia Ilmari Ylikulju.
kuollut: Pekka Henrikki 
Martikkala 71.

Diakonia-
toimistojen 
ajanvaraukset 

keskustelulle tai 
kotikäyntipyynnöille: 

Kirkonkylä / srk-talo 
diakonissa 
Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226

Tupos ja Vanamo 
diakonissa 
Maisa Hautamäki 
p. 044 7521 227

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

kempele www.evl.fi/srk/kempele

kirkkoherranvirasto
avoinna ma-ti ja pe klo 
9–15, ke klo 9–14, to klo 
9–17.

Oletko sinä arkienkeli? 
2010 yhteisvastuu auttaa lapsiperheitä Suomessa 
ja Haitissa.
Limingan seurakunta tarvitsee kasvavassa 
pitäjässä kerääjiä ovelta ovelle listan kanssa sekä 
lipas tempauksiin.  Ota yhteyttä keräyspäällikkö 
Sinikka Ilmoseen ke 3.2 mennessä sinikka.
ilmoneni@evl.fi Jp. 044 7521226

Perhekerho

klo 19 ry:llä. Pyhäkoulut Su 
31.1 klo 12 Kokkokangas: 
Mäki, Mikkolankuja 3. Kes-
kusta-Ollila: Göös, Teppo-
lantie 280. Santamäki: Sa-
vela, Letonlaidantie 7. Pai-
turi: Hintsala O, Hietanie-

mentie 11. 
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseuramyyjäiset pe 
29.1. klo 19 ry:llä. Seurat su 
31.1. klo 16 ry:llä.
kastetut: Niila Matteo Mi-
kanpoika Moilanen, Aada 

Sofia Amanda Auvinen, Ii-
na Milja Jasmia Kärkkäinen.
Vihitty: Jaakko Johannes 
Parkkila ja Anna-Maija Kok-
konen.
kuollut: Pekka Veli Heikki-
nen 74.

w w w.sxc . hu /  S e r g ey  S o l d a tov

Ja toinen muutos "partioon". Partio alkaakin noin 10-12 vuotiaille pojille
to 4.2. klo 18 pappilassa.
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Klo 10.30–11.45 aamupuuro seurakuntatalossa. 
Tarjolla: riisipuuroa, leipää, leikkele, tuorepala ja 
juomat. 
Aikuiset 3 euroa, lapset 2 euroa. Ilmoittaudu 2.2. 
mennessä kirkkoherranvirastoon p. 08 533 1284.

Klo 12 perhemessu kirkossa. Toimittaa Simo Pek-
ka Pekkala, saarnaa Pekka Kyllönen, kanttori Ossi 
Kajava, lapsikuoro. Messun yhteydessä kerääjien 
tehtävään siunaaminen. Marttojen kirkkopyhä.

Kotimaassa varoja kerätään köyhien lapsiperhei-
den auttamiseksi. Marttojen avulla käynniste-
tään Lapsiperheiden ruokaturva -hanke. Ulko-
maan kohteena Haitin hädänalaiset lapsiperheet.

Oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fi

eurakunnissa tapahtuu 28.1.–4.2.2010

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

kirkkoherranvirasto
08 5142 700
Vattukuja 2
ma–to 9–13

ke 14–17
pe 10–13

kirkkoherranvirasto
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Avoinna:
ma-pe klo 9–13, 

lisäksi ke klo 16–17
(08) 533 1284
fax 533 1284

Hartaushetket to 28.1. klo 
13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Pekka Kyllönen.
Hartaus ja ehtoollinen to 
28.1. klo 14 Vire-kodissa, 
Jouni Heikkinen.
lähetysilta to 28.1. klo 19 
Liisa ja Olavi Ruottisella, 
Kaupinkuja 31, Jouni Heik-
kinen.
Miesten ilta pe 29.1. klo 18 
Koortilassa, Matti Savolai-
nen. 

Jumala on -seurakuntapäi-
vät 31.1.–2.2. seurakuntata-
lossa: Kirkkokahvit ja päivä-
tilaisuus su 31.1. messun jäl-
keen, puhujana Juhani Sep-
pänen. Raamattuilta ja iltati-
laisuus ma 1.2. klo 18 alkaen, 
puhujina Tapio Pokka ja Ju-
hani Seppänen. Raamattuil-
ta ja iltatilaisuus ti 2.2. klo 18 
alkaen, puhujina Maija-Liisa 
Pohti ja Juhani Seppänen. 
laitasaaren kerho ti 2.2. klo 
12 rukoushuoneella, Jouni 
Heikkisen aiheena Pyhä pu-
huu.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
2.2. klo 13.30 palveluasun-
noilla, Pekka Kyllönen.
Iltahartaus ti 2.2. klo 19 Ro-
kualla, Jouni Heikkinen.
keskipäivänkerho ke 3.2. 
klo 11.30 seurakuntatalossa, 
Jouni Heikkisen aiheena Py-

hä puhuu.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
3.2. klo 14 Koivu- ja Tähtiko-
deissa, Jouni Heikkinen.
Rukouspiiri ke 3.2. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Hartaus to 4.2. klo 12.30 Päi-
väkeskuksessa, Simo Pekka 
Pekkala. 
ehtoolliskirkko to 4.2. klo 
13.30 Mikevan palveluko-
deissa, Jouni Heikkinen.
lähetysilta to 4.2. klo 19 
Raili ja Kalle Männiköllä, Jus-
sinkuja 8, Jouni Heikkinen.
kuorot: Ke 3.2. lapsikuo-
ro klo 17 ja kirkkokuoro klo 
18.30 seurakuntatalossa. 
Perhekerhot tiistaisin klo 
9.30–11.30 seurakuntatalos-
sa ja Päivärinteen seurakun-
tasalissa sekä torstaisin klo 
10–12 Laitasaaren rukous-

huoneella. 
esikot-ryhmä ke 3.2. klo 12–
13.30 seurakuntatalon ala-
kerrassa. Ryhmään toivote-
taan tervetulleiksi perheet, 
joille on syntynyt ensimmäi-
nen lapsi. 
nuoret: Koulupastoripäi-
vystys to 28.1. klo 10.40–
12.15 yläkoululla ja lukiolla. 
Päivystys nuorisotoimistol-
la pe 29.1. klo 15–17 p. 533 
1201. Yökahvila Valopilikku 
la 30.1. klo 19–24 Nuokkaril-
la. Raamattupiiri nuorille ja 
rippikoululaisille su 31.1. klo 
12–13 srk-talon alakerrassa. 
Hermes-ryhmän harjoituk-
set su 31.1. klo 13–15 srk-ta-
lossa. Nuortenilta ke 3.2. klo 
17–18.30 Päivärinteen seura-
kuntasalissa. 
Rippikoulut: Kesä II - rippi-
koulun teemallinen nuorte-
nilta pe 29.1. klo 18–19.30 
srk-talossa, oppitunnit  la 
30.1. klo 10–14 Koortilassa 
sekä jumalanpalvelus su 31.1. 
klo 10 kirkossa. 
laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 28.1. klo 19 sisarilta ry:llä. 
Pe 29.1. klo 19 raamattuluok-
ka 4.–6.-lk ja ompeluseurat 
ry:llä. La 30.1. klo 19 raamat-
tuluokka ja iltakylä 7.–8.-lk 
Kaisa ja Rainer Terholla. Su 
31.1. klo 12 pyhäkoulut: kir-
konkylä Taskila, Anttila S. 
Hannuksela, Korivaara Nis-
kanen, Pälli Oikarinen, Suo-

Esikot-
ryhmä 
Ke 3.2. klo 12–13.30 
seurakuntatalon 
alakerrassa. 
Ryhmään toivotetaan 
tervetulleiksi perheet, 
joille on syntynyt 
ensimmäinen lapsi.

Seuraavat 
kokoontumispäivät 3.3., 
7.4. ja 5.5. 

Varhaisnuorten kerhot 
ovat taas alkaneet. Ks. eril-
linen ilmoitus.
Seurakuntakerho to 28.1. 
klo 11 seurakuntatalolla. 
Arkilounas (5 € / hlö). Kun-
nan kuulumisia kertovat 
Rauno Holappa ja Rauno 
Hekkala.
Reppu on auki nuorille pe 
29.1. klo 18-23. 
Rippikoululaisten lähetys-
päivä la 30.1. klo 10 (kesä 
1–2) ja klo 12 (kesä 3–4 + 
päiväkoulu) seurakuntata-
lolla. Järjestön rippikoulu-

laiset voivat valita ajan.
Pyhäkoulu su 31.1. klo 12 
seurakuntatalolla, Repussa 
ja Salonpään kerhotilassa.
Taidekoulun kamariorkes-
terin ja Oulunsalon en-
semblen konsertti su 31.1. 
klo 19 Oulunsalon kirkossa. 
Käsiohjelma 10 €.
Varkkari ma 1.2. klo 15–17 
Repussa 7–13-vuotiaille.
Perhekahvila ti 2.2. klo 
9.30–11.30 Repussa.
Askareilta ti klo 18–20 Re-
pussa kaiken ikäisille.
Perhekerho ke 3.2. klo 
9.30–11 Repussa. 
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja lapsille ke 3.2. 
klo 9–10.30 seurakuntata-
lolla.
Hartaus ke 3.2. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa. Maija Sivula. 

Seurakuntakerho to 4.2. 
klo 11 seurakuntatalolla. Ai-
heena Yhteisvastuu.
Hartaus to 4.2. klo 11.30 
Teppolan vuodeosastolla. 
Minna Salmi.
nuortenilta to 4.2. klo 18 
seurakuntatalolla rippikou-
lusalissa.
Yksinhuoltajien olohuo-
ne ti 9.2. klo 18 Pappilassa,  
Pappilantie 28. Lastenhoito 

kylä T. Karhumaa. Ma 1.2. 
klo 17.30 ja 18.30 päiväker-
hot ry:llä. 
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 29.1. klo 19 raamat-
tuluokka ja ompeluseurat 
ry:llä. La 30.1. klo 11 päivä-
kerho ry:llä. Su 31.1. klo 12 
pyhäkoulut: Hyrkki Honko-
nen, Junnintie 46, Laitasaa-
ri (tieto puuttuu), Huovi-

la Pinoniemi, Ritolantie 87. 
Klo 17 seurat ja laulutuokio 
ry:llä.
kastettu: Viivi Adele Mat-
leena Koponen, Seela Inke-
ri Siitonen, Veeti Jeremias 
Sivula, Sanni Saana Johan-
na Vaarala.
kuollut: Riitta Marja Hyryn-
kangas 56.

Diakoniatoimisto
Vattukuja 2 
vastaanotto ma-to klo 9–11
soita ja varaa aika. 
Teemme kotikäyntejä pyydettäessä, 
soita niin sovitaan aika.
p. 044 7453 853 Päivi Pulkkinen 
p. 044 7453 848 Maija Sivula 

Tervetuloa KyläKamarille
kahvittelemaan! 
Ma-ke  klo 11–14 Pappilantie 28

Maanantaisin vohveleita ja
verenpaineen mittaus (terveyspointti)  

Keskiviikkoisin käsityökökkä
Parillisten viikkojen keskiviikkoisin 

lauluhetki klo 12
Lapsille leikkinurkka !Tiedotusilta   

Yhteisvastuukeräyksestä 2010 
to 28.1. klo 18 toimitalolla, Vattukuja 2

Kerromme tämän vuoden 2010 
yhteisvastuukeräyskohteesta ja 
keräyksen toteuttamisesta.
Tilaisuudessa jaetaan keräyslippaat!
Kahvitarjoilu.

Tule kerääjäksi – ole arkienkeli
Tarvitsemme uusia kerääjiä ja jo vuosia mukana olleita 
kerääjiä, otathan yhteyden diakoniatyöntekijään 
p. 044 7453 853 / Päivi tai 044 7453 848 / Maija

Perhekerho 
keskiviikkoisin
klo 9.30–11 Repussa

Parkkikerho, perhepäi-
vähoitajille ja lapsille
keskiviikkoisin klo 
9–10.30 srk-talolla

Rippikoululaisten 
lähetyspäivä 
lauantaina 30.1. 
seurakuntatalolla

klo 10  Kesä 1 ja Kesä 2 
klo 12  Kesä 3, Kesä 4 ja 
Päiväkoulu

Muualla rippikoulunsa 
suorittavat, valitkaa 
kumpaan ryhmään 
tulette.

järjestetty. Myös uudet roh-
keasti mukaan!
Herännäisseurat su 7.2. klo 
18.30 Oulunsalon vanhassa 
pappilassa, Pappilantie 28. 
Salonpään ry: Seurat su 7.2. 
klo 16. ry:llä. Pentti Hintsa-
la, Kari Hirvasniemi. 
kirkonkylän ry: Myyjäi-
set pe 29.1. klo 18.30 ry:llä. 
Tavaroiden vastaanotto ja 
ruokailu klo 17. Nuortenil-

ta pe 29.1. klo 20 ry:llä. ”Us-
komisen ilo”, Lauri Karhu-
maa. Raamattuluokka I su 
31.1. klo 12 ry:llä. Raamat-
tuluokka II; Kylänpuoli ja 
Keskikylä; ry, Karhuoja; Pek-
ka Tahkola. Radiointiseurat 
su 31.1. klo 17 ry:llä. Mat-
ti Lääkkö, Olavi Voittonen. 
Varttuneiden retki Vantus-
tuvalle ti 2.2. klo 10.15, läh-
tö ry:ltä.

Sisarpiiri to 4.2. klo 18.30 
ry:llä. Tavoitteena hyvä elä-
mänlaatu.
kastetut: Eeli Aaron Ohta-
maa, Klaus Eemil Hyry, Saa-
na-Marja Susanna Puoska-
ri, Hilkka Inkeri Tuunanen, 
Kasperi Elias Kurikka ja Ni-
kolas Lari Miikkael Hahto-
nen.



23   Nro 3      28.1.2010

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1
91800 Tyrnävä
Avoinna 
ma-pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17

Messu 31.1. klo 12 
Pulkkilan kirkossa.
Aihe: Ansaitsematon armo
Toimittaa Erkki Piri, kanttorina Un-
to Määttä.

Avustajina toimivat rippikoulutyös-
sä mukana olevat seurakunnan 
työntekijät ja isoset.

Jumalanpalveluksessa vuoropuhelu 
aiheesta: Siikalatvan seurakunta ja 
rippikoulu nuoren silmin, isonen Lii-
si Törmäkangas ja rippikoulutyöstä 
vastaava pappi Perttu Kyllönen.

Jumalanpalvelukseen osallistuvat 
kaikki rippikoululaiset, myös ne, jot-
ka käyvät rippikoulun muualla.

Jumalanpalveluksia ei ole muis-
sa kappeleissa. Linja-autot lähte-
vät klo 11.15 Kestilän, Piippolan, Py-
hännän ja Rantsilan kirkkojen park-
kipaikoilta. Piippolan auto ajaa Les-
kelän kautta ja pysähtyy Keskipis-
teen parkkipaikalla. Kirkkokyyti on 
ilmainen.

Kirkkoherranvirasto ja 
seurakuntatoimistot kiin-
ni pe 29.1. työntekijäko-
kouksen vuoksi.

Nuorisotyönohjaaja  
Sirkku Palola aloittaa 1.2. 
p. 0207 109 877.

keSTIlä
Järvikylän diakonia- ja lä-
hetyspiiri to 28.1. klo 11 
Rantalassa Rauha ja Einari 
Seppäsellä.
Ompeluseuramyyjäiset pe 
29.1. klo 19 ry:llä. 
Pyhäkoulu su 31.1. klo 13 
ry:llä.
kirkkokuoro ti 2.2. klo 19 
srk-kodissa.
Raamattuluokka ke 3.2. klo 
19 ry:llä.
Seurakuntakerho pe 5.2. 
klo 10 kerhokodissa. 
Seurakunnan ohjelmaa pe 
5.2 klo 13 Pihlajistossa. 
Ompeluseurat pe 5.2. klo 
19 ry:llä.
kerhot: Perhekerho to 28.1. 
klo 11, päiväkerho ke 3.2. 
klo 10 ja varhaisnuorten-
kerho to klo 15.15 kerho-

kodissa. 
kuollut: Veikko Antti Pel-
likka 71.

PIIPPOlA
Veteraanien lauluryhmä 
ma 1.2. klo 11 srk-kodissa.
Seurakuntakerho ti 2.2. klo 
12 Väinölässä. 
Varhaisnuorten kerho ti 
klo 16 srk-kodissa. 

PUlkkIlA
kodinpäivä su 31.1. klo 13 
ry:llä.
Seurakuntakerho 3.2. klo 
12 srk-talossa.
kirkkokuoro ke 3.2. klo 
13.30 srk-talossa.
ehtoollishartaus pe 5.2. klo 
13 Koivulehdossa, Erkki Piri.
Ompeluseurat pe 5.2. klo 
19 ry:llä.
kerhot: Varhaisnuorten 
kerho to klo 16, päiväkerho 
pe klo 10 kerhohuoneessa 
(ei 29.1.) ja perhekerho ma 
klo 10 srk-talossa. 

PYHänTä
Arkipyhäkoulu 28.1. klo 
9.15 Puolukkamäen päivä-
kodissa.
ehtoollishartaus to 28.1. 
klo 10 Nestorissa.
Hartaus to 28.1. klo 14 Kuu-
rankukassa. 
kodin ilta la 30.1. klo 19 
ry:llä.
Diakoniapiiri ti 2.2. klo 11 
Eeva ja Samuli Yrjänällä Ta-
vastkengällä.  
lauluseurat ke 3.2. klo 
18.30 ry:llä.

kuorot: Veteraanikuoro to 
klo 12, lapsikuoro to klo 
16.30, kirkkokuoro to klo 18 
ja nuorisokuoro pe klo 17.30 
srk-talossa. 
kerhot: Päiväkerho ma klo 
10, varhaisnuorten kerho 
ma klo 15 ja perhekerho to 
4.2. klo 11 kerhotilassa. Ta-
vastkengän varhaisnuorten 
kerho ke klo 13. 

RAnTSIlA
Arkipyhäkoulua to 28.1. klo 
9.15 Tenavarinteellä ja klo 
10 Lastentalolla. 
Ompeluseurat pe 29.1. klo 
19 ry:llä.
Seurat su 31.1. klo 18.30 
ry:llä, Markku Seppänen.
Seurakuntakerho to 4.2. 
klo 13 Rauhalassa.
Raamis to 4.2. klo 17–18 srk-
talossa. 
Ompeluseurat pe 5.2. klo 
19 ry:llä.
kuorot: Veteraanikuoro ke 
klo 11 srk-talossa. Lapsikuo-
ro ke klo 15 srk-talossa ja pe 
klo 13 Hovin koululla. 
kerhot: Pikku nuput to 
klo 12 ja Isot nuput ti klo 
10 Nuppulassa. Hovin Nu-
put ke klo 10 Hovin koulul-
la. Pallerokerho ma klo 10 
Nuppulassa. Tyttökerho ma 
klo 15.30 Nuppulassa. Man-
kilan varhaisnuoret ti klo 
14.30. Hovin varhaisnuoret 
ke ryhmä I klo 12.15. ja ryh-
mä II klo 14.15. 
kuollut: Kauko Ilmo Henrik-
ki Juntunen 55.

Hartaus pe 29.1. klo 10.30 
Sotainvalidien palvelutalol-
la ja klo 13.30 Lepolassa.
Seurakuntakerho ti 2.2. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Aamukammari kaiken-
ikäisille keskiviikkoisin klo 

9–10.30 Tyrnävän seura-
kuntatalon takkahuonees-
sa, käynti pääovesta.
Hartaus ke 3.2. klo 13.15 Li-
mingan sairaalassa.
kinkerit to 4.2. klo 18 Mur-
ron kerhohuoneessa, Kaut-
taranta 12 A 2.
kuorot: Kirkkokuoron har-
joitus ke 3.2. klo 18 Tyrnä-
vän srk-talolla ja lapsikuo-
ron harjoitus to 4.2. klo 16 
Temmeksen srk-talolla. Mo-
lempiin kuoroihin otetaan 
uusia laulajia.
Varhaisnuoret: Kerho ala-

Raamattu- ja Tuumailupiiri 
RaaTuu 
Kokoonnumme Temmeksen seurakuntatalolla sunnuntaisin 
kello 16 seuraavien teemojen parissa:

31.1. Jumala on Rakkaus
14.2. Kääntymys ja uskonelämä
28.2. Etiikka ja omatunto
28.3. Synti, kuolema ja kärsimys
11.4. Risti, ylösnousemus ja toivo

Noin tunnin kestävässä RaaTuussa on esillä päivän teema, 
keskustelua Raamatun pohjalta sekä laulua ja rukousta.

Alustajina toimivat kirkkoherra Leila Ikonen ja diakoni Sal-
me Kinnunen. Tiimissä ovat mukana Antti Kärsämä ja Sa-
ri Ylitalo.

Kaikki Raamatusta innostuneet läheltä ja kauempaa terve-
tuloa mukaan!

TERVETULOA 
PERHEKERHOON!
Seurakunnassamme toimii neljä perhekerhoa: Mur-
rossa ja Temmeksellä yksi kerho kerran viikossa ja 
kirkonkylällä kaksi kerhoa. Perhekerho on tarkoi-
tettu kotona lapsiaan hoitaville vanhemmille ja iso-
vanhemmille yhteiseksi virkistyshetkeksi. 

Perhekerhossa lapset saavat leikkiä keskenään ja 
aikuiset vaihtaa kuulumisia. Leikkien lomassa van-
hemmat voivat askarrella yhdessä lastensa kans-
sa. Lopuksi nautitaan kahvit ja mehut sekä viete-
tään pieni yhteinen laululeikkituokio. Opettelem-
me myös pieneksi hetkeksi hiljentymään hartaus-
hetkessä lastenvirsien ja rukouksen kera. 

Perhekerhoihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua, 
vaan sinne voi tulla silloin, kun pääsee. Perheker-
hoissamme käy viikoittain runsaasti väkeä vauvas-
ta vaariin!

Voit käydä perheesi kanssa yhdessä kerhossa ker-
ran viikossa.

Perhekerhomme kokoontuvat seuraavasti:
Tiistaisin kello 10–12 Temmeksen 
seurakuntatalolla.
Keskiviikkoisin kello 13–15 Murrossa.
Torstaisin kello 10–12 ja kello 13–15 
Tyrnävän seurakuntatalolla.

Lisätietoja Tyrnävän seurakunnan perhe- ja päivä-
kerhoista saat lastenohjaajilta:

Soile Pietarila 
p. 044 7372 615, soile.pietarila@evl.fi
Minna Matinlauri 
p. 044 7372 616, minna.matinlauri@evl.fi

asteikäisille keskiviikkoisin 
ja torstaisin klo 16 Tyrnävän 
srk-talolla.
nuoret: Nuortenilta pe 
29.1. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lolla ja ti 2.2. klo 18 Murron 
kerhohuoneessa. Isoskoulu-
tus la 30.1. klo 14–16 Tyrnä-
vän srk-talolla.
Temmes: Hartaus pe 29.1. 
klo 11 Eläkeliiton kerhossa 
srk-talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 28.1. klo 19 
Susanna ja Pauli Kinnusella, 
Hankomiehenkuja 4. Seurat 

su 31.1. klo 14 Lepolassa ja 
opistoseurat klo 16 ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseuramyyjäiset pe 
29.1. klo 19 ry:llä. Seurat su 
31.1. klo 16 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa.
kastettu: Otto Aleksi Lau-
rila.
kuollut: Sulo Einari Väli-
heikki 77, Anna Valpuri Vä-
liheikki s. Kyllönen 73, Eija 
Riitta Salmenhaara s. Saik-
konen 53.

Rippikoulusunnuntai
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A nn i  K innu n e n

Finlandia Junior-palkinnon 2009 voittanut Minä ja 
Muro -kirja kertoo perheestä, johon kuuluvat isä, äi-
ti, 6-vuotias Pauli ja 9-vuotias Lauha. 

Kirjan minä on Lauha-tyttö: ”Minun nimeni on 
niin ruma ja  ihmeellinen, etten tahtoisi sanoa sitä. 
Isä, äiti, pikkuveli ja minä asumme pienessä sinises-
sä talossa Hattaralassa. Tekee mieli sanoa Hattarala 
mutisemalla. Jos mutisee Hattaralan, siitä ei saa sel-
vää. Silloin toiset lapset eivät voi nauraa eivätkä ky-
syä, syödäänkö Hattaralassa paljon hattaraa.” Lau-
halla ei ole hyviä ystäviä, hän kertoo mieltään pai-
navista asioista Murolle, leikkikarhulle, uskollisem-
malle ystävälleen.

Lauha tuntee itsensä yksinäiseksi koulussa, jossa 
häntä ei oteta mukaan yhteisiin leikkeihin, opetta-
jatkaan eivät ymmärrä häntä. Kotonakin isä on vä-
synyt työpäivän jälkeen ja nukkuu sohvalla. Äidin 
huomio kiinnittyy pikkuveljeen. Mutta onneksi on 
Muro. Eräänä päivänä koulussa ”säikähdin kun jo-
ku koputti oveen kesken välitunnin. Koputtaja oli 
joku aikuinen. Hän oli heti alkuun ihan erilainen 
kuin muut aikuiset. Hän ei kysynyt, miksi olin vä-
litunnilla sisällä eikä kysynyt mitään muutakaan. 

Mari Kujanpää: Minä ja Muro. 
Kuvittanut Aino-Maija Metsälä. 
Otava 2009.

Mitä se halaus on?
Hän kertoi, että nimensä on Heta. Hän oli yhdek-
sännellä luokalla, ja siellä piti tutustua johonkin 
ammattiin, ja hän tahtoi tulla kouluun katsomaan 
opettajan työtä”. 

Lauha ystävystyy Hetan kanssa, he kertoilevat 
toisilleen perheistään, unelmistaan ja piirtävät yh-
dessä ja toisilleen. Kun Hetan tutustumisjakso kou-
luun on lopussa, hän antaa Lauhalle lahjan: ”Pake-
tissa oli pieni vihko, jossa oli Hetan piirtämiä kuvia 
ja kirjoitusta. Kuvat olivat tuttuja, kurakinnasketju, 
kilttejä bussikuskeja, Muro, kurapuroja ja koulun 
varasto. – No, Heta sanoi. – Saanko minä halauk-
sen kiitokseksi? – Mitä se halaus on? kysyin. Heta oli 
hiljaa. – Onko se sellaista kuin kituminen ja kante-
leminen, että kaikkien pitäisi se tietää? kysyin, kun 
Hetakin oli vieläkin hiljaa. – Kaikkien pitäisi tietää, 
mitä halaus on. Muuten se ei ollenkaan samanlais-
ta kuin kituminen ja kanteleminen”. Vaikka kirjan 
perussävy onkin hieman melankolinen, niin siinä 
on kuitenkin löydettävissä onnellinen loppu: He-
tan jälkeen Lauha saa uusia ystäviä.

Kirja kertoo surulliseksi tekevästä yksinäisyydes-
tä, mielikuvituksen suuresta ilosta ja avusta, erilai-

Lukunurkka

suuden ja samankaltaisuuden ongelmista. Tarinasta 
tulee mieleen Bill Wattersonin luoma Lassi ja Lee-
vi -sarjakuva, tarina 6-vuotiaasta pojasta ja lelutii-
keristä. Mari Kujanpää vie haikeankirpeää tarinaa 
eteenpäin varmuudella ja taidolla, Aino-Maija Met-
sälä kuvittaa hienosti ja herkästi Lauhan ja Hetan 
mielikuvitusmaailmoja sekä Lauhan sisäisen maa-
ilman tunnuskuvia. Tämä kirja sopii kaikenikäisil-
le lapsille, itsekseen tai yhdessä perheen kanssa lu-
ettavaksi.

JUHA VäHäKANGAS

NäyTe
Sarjassa joku meistä kokee

 kulttuurielämyksen ja kertoo 
siitä mielipiteensä.

Uusi sovitus, vanha sanoma
L evyn muusikko- ja instru-

menttilista on pitkä. On 
kolmetoista soittajaa, lau-
lajaa ja kuoro, on kellope-

liä, soittorasiaa, autoharppua, 
charangoa, bouzoukia ja haita-
ria. Levyllä on kaksitoista uu-
delleen sovitettua virttä. Päivä 
vain ja hetki kerrallansa soi kuin 
huolettomana auringonpaistees-
sa tienviertä tallustellen, Herraa 
hyvää kiittäkää taas edustaa pe-
rinteisempää näkökulmaa urku- 
ja kuorosovituksineen. Tosin yl-
lätyksensä piilee siinäkin.

Samuli Edelmannin kolman-
nen virsilevyn Maa on niin kau-
nis kuunteli kempeleläinen pia-
non vapaan säestyksen opettaja 
ja musiikkimies Pietu Halonen. 

Samuli Edelmann: 
Maa on niin kaunis – Virsiä 3 

Sony Music Entertainment Finland 2009

Erilaiset kokoonpanot ovat työl-
listäneet häntä niin seurakun-
nan piireissä kuin keikkamuu-
sikkona.

Reggaeta 
vai countrya?
Aiemmat Edelmannin virsilevyt 
eivät olleet Haloselle tuttuja. Aja-
tus virsien muokkaamisesta uu-
teen muotoon on hänen mieles-
tään hyvä. Kokemusta asiasta on 
omasta takaa: hän sovitti virret ja 
johti yhtyettä Oulun lähetysjuh-
lien tuomasmessussa ja harjoitut-
ti yhtyettä Kempeleen seurakun-
nan järjestämään jazzmessuun. 

– Monelle virsien sovittami-
nen uudelleen on kaksiteräinen 
miekka, sanoo Halonen. Hänen 

mielestään on vain positiivista, 
että virsien suhteen eletään ajan 
hengessä. Esitystavan muutta-
minen ei muuta virren sanomaa 
miksikään.

Virsiä sovittaessa uusi musii-
killinen suunta alkaa aueta Halo-
selle yleensä äkkiä: lähteäkö kap-
paletta viemään reggaeen, blue-
siin vai countryyn päin.

Teksti avautui 
uudestaan
Levyllä Halosen yllätti virsi Kuu-
le Isä taivaan.

– Se oli soinnutettu uudelleen 
duurista molliin ja oli sovituksel-
lisesti hätkähdyttävin. Enkeli tai-
vaan -virressä oli draaman kaa-
ri. Virsi lähti pienestä, kasvoi lois-

toonsa ja hiipui pois, hän sanoo.
Levy käy kirkkovuotta läpi 

monipuolisesti: esimerkiksi seu-
rakunnan käyttöä ajatellen mu-
kana on Halosen mielestä sopi-
via virsiä.

– Virsien tekstit puhuttelevat 
aina, mutta musiikin keinoin uu-
della tavalla esitettynä teksti voi 
syttyä uudestaan ja avata uusia 
näkökulmia, hän pohtii. Toises-
sa yhteydessä vähemmän puhut-
televalta kuulostava kohta saat-
taa avautua musiikin kautta uu-
delleen. 

Haloselle näin kävi virren 
Käyn kohti sinua kanssa.

– Kaikki muistavat Titanicin 
tarinan ja aiemmin se oli itsel-
lenikin virrestä vahva mielikuva. 

Ihmiselämän kaari avautui tässä 
sovituksessa vahvemmin.

Halonen jäi odottamaan, et-
tä levy olisi syttynyt jossain vai-
heessa. ”Räjähdystä” ei kuiten-
kaan tullut.

– Tarkoituksella oli tehty rau-
hallinen levy, hän miettii. Tun-
nelmalliseen ja pidäteltyyn ää-
nitteeseen Edelmannin ääni is-
tuu hänen mielestään hyvin.

– Näyttelijätausta tuo tulkin-
taa ja syvyyttä. Ja on Edelmann-
kin seestynyt viidentoista vuoden 
aikana, Halonen sanoo.

PäIVI MäKINEN

Kempeleläinen Pietu 
Halonen löysi levyltä 

uuden näkökulman tuttuun 
virsitekstiin.


