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HKuntien ja seurakuntien välinen yhteistyö li-

sääntyy ja sen on lisäännyttävä. Julkishallin-

non kehno taloudellinen tilanne pakottaa 

tähän suuntaan väistämättä.

Näin kertoi kuntaministeri Mari Kiviniemi viime 

viikolla Rauhan Tervehdyksessä. Arvioon on syytä 

luottaa.

Monissa tapauksissa kuntien ja seurakuntien 

yhteistyö on taloudellisesti järkevää molempien 

osapuolten kannalta. Näyttöjä on esimerkiksi nuo-

riso- ja vanhustyön aloilta.

Yhteistyön tiellä voi silti tulla vastaan yllättä-

viä esteitä. Esimerkiksi Ruotsissa on noussut mete-

li, kun kunta vuokrasi kirkolta tiloja päiväkotikäyt-

töön. Kaikin puolin hedelmälliseltä näyttävä sopi-

mus oli kariutua ammattivastustajien valituksiin. 

Joidenkin vanhempien mielestä on lasten kannal-

ta vahingollista, jos kunta pitää päiväkotia kirkon 

epämaallisissa tiloissa.

Suomessakin ilmenee tämänkaltaisia ongelmia 

vähän väliä. Mitättömän pienet periaatteelliset sei-

kat saattavat pilata hyvien toimintatapojen kehit-

tämisen.

Esimerkiksi kutsuntatilaisuuksia on perinteises-

ti järjestetty valtion, kuntien ja seurakuntien yhtei-

sin voimin. Usein tilaisuudet järjestetään seurakun-

nan tiloissa.

Sille oli vähällä tulla loppu, kun eduskunnan 

entinen apulaisoikeusasiamies keksi ryhtyä selvit-

tämään, onko kutsuntojen järjestäminen seura-

kunnan tiloissa asianmukaista. Tätä ongelmaa ei 

kukaan muu ollut vielä keksinytkään. Onneksi tästä 

ei ole ollut seurauksia ainakaan toistaiseksi ja apu-

laisoikeusasiamies ehdittiin siivota muihin tehtäviin 

ennen kuin hän ehti saada isompaa tuhoa aikaan.

Ministeri Kiviniemi on ilmoittautunut kuntien ja 

seurakuntien yhteistyön suojelijaksi. Siinä on paina-

va viesti: jos yhteistyön tuloksena voidaan palvella 

kuntalaisia ja seurakuntalaisia paremmin ja talou-

dellisemmin, ei se saa kariutua paisuteltuihin peri-

aatekysymyksiin.

Samansuuntaista viestiä ovat lähettäneet myös 

muut valtioneuvoston jäsenet.

Maahanmuuttoministeri Astrid Thors sanoi tällä 

viikolla etnisten suhteiden foorumissa, ettei kan-

nata uskonnollisten symbolien kieltämistä. Perus-

palveluministeri Paula Risikko ilmoitti viime kesä-

nä kannattavansa koulujen nykymuotoista uskon-

nonopetusta.

Toivottavasti ministeritason kannanottoja on riit-

tävästi, jotta maallisten ja hengellisten yhteisöjen 

yhteistyötä voidaan kehittää.

Aatoksia

Yhteistyölle ministerin tuki

Tukka putkella 

Ikuisuusongelma kristinuskossa on, 
mitkä Jumalan käskyt ovat ikuisia 
ja mitkä eivät. Jos jokin käsky ei ole 
ikuinen, on hyvä syy epäillä, ettei ky-
se olekaan Jumalan käskystä vaan ih-
misohjeesta. Teologit ja muuten vain 
hartaat ovat pyrkineet rajaamaan eri 
määrän komentoja noudatettavaksi, 
mutta ”ehdotonta” on vain oppi.

Ei nimittäin ole ainoatakaan käs-
kyä, ei niissä kymmenessäkään, jota 
ei kristitty joskus kiertäisi muka oi-
keutetusti. Oma etu tietenkin sane-
lee tosi tarpeet, mutta joskus myös 
lähimmäisen hyvä. Lähimmäisen 
parasta ajattelemme silloin, kun ha-
luamme kieltää häneltä jotain, hyvää 
taas, kun päätämme, ettei sormien 
läpi katsominen ole kovin haitallista. 
Tehköön niin kuin itse haluaa, tote-
aa moni vanhempikin lapsia kasvat-
taessaan.

Vanhan testamentin rangaistuk-
set synneistä olivat hirmuiset. Uu-
dessa testamentissa hylättiin mo-
ni asia sekä käskyistä että kielloista, 
kuten ruokaohjeet. Orjuutta ei tosin 
vielä kielletä sielläkään. Useimpia ei 
kyllä ole erikseen hylätty, mutta van-
hempiaan nimittelevää alaikäistä ei 
silti enää surmata. Myöhemmät kris-
tityt kielsivät mm. sotilaan ja näytte-
lijän ammatit. Sekä tietenkin seksi: 
neitsyys on kaikkien hukassa olevi-
en ihmisten ihanne uskonnosta riip-
pumatta!

Ainoa poikkeus pyhän kirjan ra-
juun menoon on Mestari itse. Hän 
totta kai puhuu jyrkkiä sanoja helve-
tistä ja tuomitsee synninteon, mut-
ta käytännössä suhtautuu ihmiseen 
hiukan surumielisesti. Aivan kuin 
hän tietäisi, ettei nuo tuosta miksi-
kään muutu. Mitä järkeä nimittäin 

Rajojen etsimistä

”Luterilaista kansankirkkoamme on to-
tuttu pitämään hyvin avarakatseisesti jä-
seniinsä ja heidän opillisiin korostuksiin-
sa suhtautuvana. Tästä on hyvänä todis-
tuksena se, että kirkon sisällä toimii viisi 
erillistä herätysliikettä, joiden näkemyk-
set poikkeavat joissakin asioissa paljon-
kin toisistaan, mutta jotka ovat silti voi-
neet toimia kirkon sisällä ja aikovat teh-
dä niin vastedeskin.

Luther-säätiön kohdalla joutuu kysy-
mään, voitettaisiinko kirkon sisällä toi-
mimisella enemmän kuin omalla pro-
filoitumisella. Hyvää raamattuopetus-
ta tarvitaan tänä päivänä yhtä lailla kuin 
ennenkin, ellei jopa enemmän. Kirkon 
ja seurakuntien sisällä on ollut runsaasti 
ja väljästi tilaa eri liikkeiden omalle toi-
minnalle ja se on ollut suuri rikkaus. Jos 
Luther-säätiö tekee voimakasta pesäeroa 
kirkkoon, kaikki osapuolet häviävät, eni-
ten ehkä tavalliset seurakuntalaiset.”

Matti LaitSaari
Kahtamoisessa 1/2010

Tähän     
on nyt tultu

”Teologian tohtori Matti Väisänen vihi-
tään maaliskuun lopulla Ruotsin lähetys-
hiippakunnan piispaksi Suomeen.”

”Lähetyshiippakunta on vuokrannut 
vihkimystä varten Pyhän Sydämen kap-
pelin lauantaiksi. Tila oli silloin vapaana. 
On mielenkiintoista, että asiaan on ky-
selty perusteita. Kyseessä on kristillinen 
ja hyvin luterilainen tapahtuma, vaikka 
kappelin omistaja ei ole hankkeessa mu-
kana.

Toista oli kristillisyyden kanssa esi-
merkiksi silloin, kun Dalai Lama taka-
vuosina päästettiin Helsingin Tuomio-
kirkkoon. Toista oli myös silloin, kun 
piispa John Spong villitsi ihmisiä kristin-
uskon vastaisilla iskulauseilla Helsingin 
kirkkopäivillä ja sai monet ratkeamaan 
taputuksiin ja hurraa-huutoihin.”

HaNNu Kippo
Sanansaattajassa 28. tammikuuta

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

4.2.2010

oli sanoa naiselle: ”Älä enää tee syn-
tiä!”? Vaatimus on mahdoton – nai-
nen ei koskaan voinut noudattaa sitä, 
vaikkei samaa syntiä olisikaan tois-
tanut. 

Hiljattain kirkko kysyi mainos-
kampanjassaan, mitä Jeesus tekisi? 
Luulenpa, että moni sellainen kysy-
mys on yksinkertaisesti keinotekoi-
nen, koska ihmiseksi tullut Jumala 
voi yllättää niin kysyjät kuin vastaa-
jat. Kun perusta lepää lähimmäisen 
rakastamisessa, joudutaan mietti-
mään usein tilannekohtaisesti. Tap-
pamistakaan ei voida aina välttää, oli 
synti tai ei. 

Parisuhde saa lainvoiman yhteis-
kunnallisesti. Vaikka jokin osa pa-
risuhteesta ei täytäkään kristillistä 
ihannetta, on kuitenkin oikein ja toi-
vottavaa, että suhde muilta osin te-
kee niin. Suuntautuneisuus ei takaa 
kristillistä käytöstä, eikä virallinen 
paperi rakkautta. 

Kirkko voisi siis luoda suopeuden 
perusteella oman kaavansa. Kirkol-
la on oikeus pitää kristillistä avioliit-
tokäsitystä omana ykkösvaihtoeh-
tonaan, luovuttamatta piiruakaan. 
Mutta muuten asiassa voidaan heit-
tää häränpyllyä!

KLauS KuuriNMaa-MYLLYMÄKi
Kirjoittaja on helsinkiläinen opettaja
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Yhdessä yhtenä tai yhtymänä

On mahdollista, että lo-
pullinen ratkaisun antaa 
vasta arkkipiispan joh-
tama, kahden piispan, 

kahden papin ja yhdeksän maal-
likkojäsenen muodostama kirk-
kohallituksen täysistunto. Tähän 
vaiheeseen pääsemiseksi tarvi-
taan kuitenkin tarpeeksi kanna-
tusta saanut aloite seurakuntaja-
on muuttamiseksi niin, että Ou-
lussa olisi vain yksi seurakunta.

– Kaikki on oikeastaan auki 
niin kauan, kunnes arkkipiispan 
nuija kolahtaa, kuvaa kirkkoneu-
vos Pirjo Pihlaja Kirkkohallituk-
sesta. 

Kaksi 
aloitetta?
Oulun seurakuntarakenteen sel-
vitysmiehiksi pestattujen Juha 
Kauppisen ja Pentti Lampisen 
loppuraportin näkemys oli se, 
että oululaisten kristittynä elä-
mistä tukisi parhaiten yksi seu-
rakunta. Selvitystyön ohjausryh-
mä päätyi viime lokakuussa sa-
malle kannalle äänin 5–4. Toise-
na vaihtoehtona oli yhtymämalli.
Seurakuntaneuvostojen lausun-
not valmistuivat tammikuun vii-
meisellä viikolla. 

Selkeästi jakaantuneet näke-
mykset tulivat selviksi myös lau-
sunnoissa. Pelkän selvitystyön 
kommentoinnin lisäksi Tuiran, 
Karjasillan ja Oulujoen seura-
kuntaneuvostojen lausunnoissa 
otettiin myös kantaa. Seurakun-
taneuvostot olivat eri linjoilla sel-
vitysmiesten kanssa ja äänestivät 
seurakuntayhtymän kehittämi-

sen puolesta. Karjasillalla teh-
tiin myös aloite seurakuntayhty-
män määrätietoisen kehittämi-
sen käynnistämiseksi. 

Tuomiokirkkoseurakunta jät-
ti ottamatta selkeästi kantaa ja 
tyytyi tässä vaiheessa lausunnos-
sa kommentoimaan molempien 
mallien hyviä ja huonoja puolia. 

Maaliskuussa selvitystyö ete-
nee seurakuntayhtymän kor-
keimman päättävän elimen, yh-
teisen kirkkovaltuuston, käsitte-
lyyn. On mahdollista, että se saa 
käsiteltäväkseen kaksi erilaista 
aloitetta, sillä myös yhden seura-
kunnan mallin kannattajat ovat 
ilmoittaneet tekevänsä aloitteen 
Tuiran seurakuntaneuvostolle 
(RT 3/2010). 

Yhtymämallin määrätietoi-
seen kehittämiseen Oulussa voi-
daan ruveta vaikka heti, ja sen 

tarve on todettu kaikkien nel-
jän seurakuntaneuvoston lau-
sunnoissakin. Sen sijaan aloite 
yhdestä seurakunnasta tarvitsee 
taakseen kannatusta, ensin seu-
rakuntaneuvostossa ja sitten yh-
teisessä kirkkovaltuustossa. 

– Yhteinen kirkkovaltuusto 
lähettää aloitteen eteenpäin tuo-
miokapitulin käsittelyyn oman 
lausuntonsa kera, Pihjala kertoo.

tuomiokapitulista 
kirkkohallitukseen
Oulun tuomiokapitulin kokouk-
sia johtava piispa Samuel Salmi 
on aiemmin ilmaissut kannatta-
vansa yhden seurakunnan mal-
lia. Pelkällä piispan kannatuk-
sella muutos ei kuitenkaan etene. 

– Jos aloitteen tekijänä oli-
si esimerkiksi Tuiran seurakun-
taneuvosto, tuomiokapituli pyy-

tää asiassa ensin lausunnot muil-
ta Oulun seurakunnilta, selven-
tää lakimiesasessori Osmo Rahja 
tuomiokapitulista.

Normaalisti tuomiokapituli 
tekisi tämän jälkeen oman selvi-
tyksen. 

– Mutta koska Oulun seura-
kuntayhtymä on sellaisen vasta 
tehnyt, voisimme pyytää siihen 
lisäselvityksiä tai hyväksyä sel-
laisenaan, Rahja jatkaa.

Jos tuomiokapituli päätyy 
puoltamaan aloitetta, asia etenee 
kirkkohallitukseen. 

Yksimielisyys 
ei ole realistista
Kirkkohallituksen täysistunto 
käyttää ylintä valtaa seurakun-
taliitoksista päätettäessä. Rahjan 
mukaan päätöksissä käytetään 
myös järkeä. Oli päätös mikä ta-

hansa, osa vastustaa sitä.
– Täyttä yksimielisyyttä ei lii-

tosasioissa tulla ikinä saavutta-
maan. Ei ole kuitenkaan ohje-
sääntöä, minkä suuruinen vas-
tustus lopettaa muutosprosessin. 

Valtaosa seurakuntaliitoksista 
ja seurakuntarakenteiden muu-
toksista tehdään niin sanotusti 
hyvässä yhteishengessä. Kirkko-
hallitus voi kuitenkin tehdä myös 
pakkoliitoksia, eli yhdistää seu-
rakuntia, vaikka liitosta vastus-
tettaisiin. 

Näin kävi esimerkiksi Siika-
joen seurakunnalle. Se liitettiin 
vuoden 2007 alusta alkaen osak-
si Siikasalon seurakuntaa, seura-
kuntavaltuuston yksimielisestä 
vastustuksesta huolimatta. 

ELSi HuttuNEN

Yhden seurakunnan kannattajat vähemmistönä

Rauhan Tervehdys uutisoi viime nume-
rossaan Oulun seurakuntaneuvostojen 
antamista lausunnoista, jotka koskivat 
seurakuntarakenneselvitystä. Siinä ker-
rottiin yksityiskohtaisesti ja asiallises-
ti jokaisen neuvoston käsittely. Uutisen 
otsikointi ”Seurakuntayhtymällä ja yh-
dellä seurakunnalla vankat kannattaja-
kuntansa” ei kuitenkaan vastannut to-

dellisuutta. Seurakuntaneuvostot antoi-
vat oululaisille ja myös ympäristöseura-
kunnille selkeästi toisenlaisen viestin. 

Vaikka seurakunnittain tarkastellen 
Tuiran osalta otsikon sisältöä voi pitää 
oikeana, on kuitenkin kokonaisuus huo-
mioon ottaen selvää, että yhtymämallil-
la oli yksiselitteisesti vahvempi kanna-
tus. Kun seurakuntaneuvostoissa on yh-

teensä 66 äänivaltaista jäsentä, näistä 
äänestyksissä vain 16 antoi selkeän tuen 
yhden seurakunnan mallille ja 31 seu-
rakuntayhtymälle, kahden äänestäessä 
tyhjää. Tuomiokirkkoseurakunnan neu-
vosto ei ottanut lausunnossaan kantaa 
kummankaan puolesta. Kirkkolain mu-
kaan juuri seurakuntaneuvostojen kan-
noilla on suuri painoarvo päätettäessä 

seurakuntarakenteen muuttamisesta.

Matti piKKaraiNEN 
HaNNu oJaLEHto
JuHaNi LaVaNKo 

JouNi riipiNEN
Oulun kirkkoherrat

Puolitoista vuotta 
sitten Oulussa alkanut 
seurakuntarakenteen 
selvitystyö on päätty-
mässä. Yhtymämallin 
kehittäminen toimivam-
maksi on saanut 
eniten kannatusta 
luottamushenkilöiltä, 
mutta vaihtoehdot ovat 
yhä auki. 

J a s o n M o r r i s o n
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ja eri-ikäisten lasten äidit. 
Ilmoittautumiset otetaan vas-

taan sähköpostilla osoitteessa 
aidit@a-klinikka.fi. Toiminnas-
ta vastaavat Ensi- ja turvakotien 
liitto ja A-klinikkasäätiö.
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Seurakunnat järjestävät tal-
vellakin vihkitapahtumia, 
joissa voi mennä naimisiin 
nopeasti ja ennakkoon il-

moittautumatta. Tilaisuuksia on 
ollut tai tulossa ainakin Vantaal-
la, Espoossa, Lahdessa, Oulussa 
ja Kuopiossa.

Buumi sai alkunsa Vantaalta 
Pyhän Laurin kirkosta, jossa vi-
hittiin viime syyskuussa yhden 
yön aikana lähes sata paria. Ta-
pahtumasta on päätetty tehdä 
vuosittainen.

Espoon tuomiokirkossa ja toi-
mituskappelissa vihitään pareja 
perjantaisin 12. helmikuuta al-
kaen. Viimeisenä viikonloppu-

Talvi on nopeiden häiden aikaa
na ennen kirkon sulkemista pe-
ruskorjauksen ajaksi järjestetään 
erityinen hääyö. Jo noin 70 paria 
on varannut vihkiajan. Vihittä-
viä tulee jopa yli sadan kilomet-
rin päästä. 

– Mukana on pitkään yhdes-
sä olleita pareja, jotka eivät ha-
lua suuria häitä, kertoo tuomio-
rovasti Antti Kujanpää. 

Myös Lahdessa on vihkitilai-
suus perjantaina 19. maaliskuuta. 
Vihkipaikkoja on kolme.

Hetken mielijohteesta vihil-
le ei silti voi tulla, sillä avioliiton 
esteiden tutkintaa tulee pyytää 
kirkkoherranvirastosta viimeis-
tään viikkoa ennen vihkimistä.

Oulun tuomiokirkossa vihi-
tään pariskuntia saapumisjär-
jestyksessä joka kuukauden vii-
meisenä perjantaina. Vihkihetket 
ovat olleet suosittuja: kolmessa 
ensimmäisessä tilaisuudessa pa-
reja vihittiin yhteensä 60. Mää-
rä on noin puolet siitä, mitä pa-
pit yleensä vihkivät koko vuoden 
aikana.

– 1970- ja 1980-luvuilla oli 
suosittua mennä ruokatunnilla 
naimisiin, kertoo tuomiorovasti 
Matti Pikkarainen. 

Pikkaraisen mukaan palaute 
on ollut erittäin myönteistä. 

– Tapahtuma on arvokas, so-
pii tähän aikaan sekä ottaa huo-

mioon ihmiset ja heidän elämän-
tilanteensa.

Kuopiossa Kallaveden kirkos-
sa järjestettiin vuoden vaihtees-
sa avioliittoon vihkimisen juma-
lanpalveluksia. Päivä valittiin so-
pivan numeroyhdistelmän mu-
kaan: vihkiajaksi tuli 01.01.2010 
kello 01, 10 tai iltakymmenen. 
Tilaisuuksissa vihittiin yhteensä 
kahdeksan pariskuntaa.

Useat seurakunnat suunnitte-
levat vastaavaa vihkitapahtumaa 
järjestettäväksi 10.10.2010.

KirKoN tiEdotuSKESKuS

Näkövammaisia ja mui-
ta lukemisesteisiä pal-
velevan Celia-kirjaston 
toiminta kasvoi viime 

vuonna. Kauno- ja tietokirjalli-
suuskokoelmasta tehtiin yhteensä 
lähes 950 000 lainaa. Lainamää-
rä kasvoi 15 prosenttia edelliseen 
vuoteen verrattuna.

Ylivoimaisesti suosituin laina-
usten muoto olivat äänikirjat. Ne 
sopivat kaikille lukemisesteisille: 
näkövammaisten lisäksi luki- ja 
oppimisvaikeuksisille, lihastau-
tia sairastaville, kehitysvammai-
sille, CP-vammaisille ja muille, 
joille tavallisen painetun kirjan 
lukeminen on vaikeaa. 

Äänikirjojen lisäksi Celias-
ta voi lainata muun muassa pis-
tekirjoja, elektronisia kirjoja se-
kä lasten koskettelukirjoja. Lai-

Celia-kirjaston toiminta 
kasvoi voimakkaasti viime vuonna

naaminen on maksutonta. Kirjo-
ja saavat käyttää vain lukemises-
teiset henkilöt.

Suuret lainausmäärät mah-
dollistaa osaltaan Celian kirjojen 
lainausmalli: kullekin lainaajal-
le poltetaan äänikirjasta oma cd-
rom-levy, jota ei palauteta kirjas-
toon. Näin yksittäinen asiakas 
voi halutessaan kuunnella saman 
kirjan useita kertoja.

Celian äänikirjojen verkko-
kuuntelu aloitettiin suoratoistona 
vuonna 2009. Verkkokuuntelu-
lainojen osuus oli viime vuonna 
kaikista lainoista prosentin ver-
ran eli noin 9 000 lainaa. Verkon 
kautta voi kuunnella kaikkia kir-
jaston lainakokoelmassa olevia 
kirjoja, ja lainaaminen tapahtuu 
Celianet-verkkopalvelussa. 

Celian oppikirjojen myynti 

kasvoi 43 prosenttia viime vuon-
na. Kaikkiaan oppikirjoja myy-
tiin yli 5 200 kappaletta, joista 
suurin osa oli peruskoulun ääni-
oppikirjoja.

Celia on valtion ylläpitämä 
erikoiskirjasto, joka tuottaa ja 
välittää kirjallisuutta saavutet-
tavassa muodossa kaikille niille, 
jotka eivät sairauden tai vamman 
vuoksi voi lukea tavallisia painet-
tuja kirjoja. Asiakkaina on esi-
merkiksi näkövammaisia, luki- 
ja oppimisvaikeuksista kärsiviä, 
kehitysvammaisia ja lihastautia 
sairastavia. Yksityishenkilöiden 
lisäksi asiakkaaksi voivat liittyä 
yhteisöt, kuten vanhustenkes-
kukset, koulut ja kirjastot, joil-
la on lukemisesteisiä asiakkaita.

Vuosittain Celia tuottaa saa-
vutettavaan muotoon noin kol-

Päihteitä käyttäville äideil-
le käynnistyy internetis-
sä toimiva keskusteluryh-
mä. Ryhmän tavoittee-

na on auttaa äitejä vähentämään 
tai lopettamaan kokonaan alko-
holin, huumeiden tai lääkkeiden 
päihdekäytön. 

Äitiryhmässä voi keskustella 
samanlaisessa tilanteessa olevien 

Nettiryhmä auttaa äitejä eroon päihteistä
kanssa. Ryhmässä keskustellaan 
tavallisista arjen iloista ja suruis-
ta, parisuhteesta, harrastuksista 
tai mieltä askarruttavista asiois-
ta. Ryhmissä on ollut päihteiden-
käytön eri vaiheissa olevia äite-
jä. Kun yksi miettii, miten saisi 
päihdekäytön katkaistua, toisella 
saattaa olla jo toipuminen käyn-
nissä. 

Ryhmässä voi asettaa omia ta-
voitteita päihteiden käytölle. Äi-
dit ovat jakaneet keskenään päih-
teettömyyden haasteita ja kan-
nustavat toisiaan avun hakemi-
seen. 

Ryhmässä on mukana kolme 
ohjaajaa, jotka tarjoavat ammat-
timaista tukea. Ohjaajat ovat vau-
valähtöisen päihdekuntoutuksen 

ammattilaisia Ensi- ja turvako-
tien liiton Pidä kiinni - hoitojär-
jestelmän yksiköistä eri puolilta 
Suomea. 

Ryhmä kokoontuu Päihdelin-
kin suljetulla keskustelupalstalla 
helmi-toukokuun välisenä aika-
na. Ilmoittautuminen ryhmään 
päättyy 8. helmikuuta. Ryhmään 
voivat osallistua raskaana olevat 

manneksen kaikesta Suomessa 
julkaistusta kauno- ja tietokir-
jallisuudesta. Kauno- ja tieto-
kirjallisuuden lisäksi Celia val-
mistaa ja myy tai lainaa oppikir-

jat saavutettavassa muodossa eri 
koulutusasteille, ja valikoimasta 
löytyy suurin osa peruskoulun 
oppikirjoista ja runsaasti lukion 
oppikirjoja. (RT)

Pe k ka H e l i n
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Maata  kiertelemässä Radio Deissä 
Gospelraati...
Uutta hengellistä musiik-
kia kuullaan Radio Deissä 
maanantaisin kello 9 Ari-
el Neulaniemen toimitta-
massa Gospelraadissa. Tä-
hän mennessä hänen vierai-
naan ovat olleet muun mu-
assa Pekka Simojoki, Mar-
kus Koskinen, Jari Levy, Ile 
Vainio ja Esa Nieminen.

Millaiset arviot laulaja 
Ville Pusa ja muun muas-
sa listojen kärkisijoilla nä-
kynyttä Exit-yhtyettä tuot-
tanut Kalle Torniainen an-
tavat tuoreelle hengellisel-
le musiikille, selviää maa-
nantaina 8. helmikuuta. 
Gospelraati uusitaan per-
jantaisin kello 13. 

... ja lisää 
oululais-
tuotantoa
Oulun ev.-lut. seurakun-
tien tuottama aluelähetys 
Radio Deissä pitenee hel-
mikuun alusta lähtien va-
jaalla puolella tunnilla. Oh-
jelmaa lähetetään sunnun-
taisin kello 9.55–12.00. Lä-
hetys kuuluu Oulussa ja 
ympäristökunnissa.

Lähetys alkaa tuttuun 
tapaan kello 9.55 oululai-
sesta kirkosta tulevalla ju-
malanpalveluksella, joka 
saa uudistuksen myötä li-
säaikaa. Radiopyhäkoulu 
siirtyy viidellä minuutilla 
eteenpäin, eli se alkaa jat-
kossa kello 11.30.

Kello 11.45 aluelähe-
tyksessä kuullaan Kurkis-
tus kirkkoon -ohjelma, jos-
sa käsitellään ajankohtaisia 
kirkollisia teemoja ja tapah-
tumia. Ohjelmat ovat kuun-
neltavissa myös osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/
kurkistuskirkkoon.

... sekä 
huutokauppaa 
Haitin hyväksi
Radio Dein kuuntelijat voi-
vat osallistua Haitin maan-
järistyksen uhrien autta-
miseen huutokaupan avul-
la. Hyvän huutajat -ohjel-
massa kaupataan erilaisia 
muistoesineitä, kirjoja, le-
vyjä ja rentoutumispaket-
teja.

Kampanja käynnistyy 
Radio Dein verkkosivuil-
la 15. helmikuuta ja jatkuu 
vappuun saakka. Ensim-
mäisen viikon huutokau-
pan yhteispaketissa on kir-
ja- ja musiikkipaketti sekä 
kylpyläviikonloppu Här-
män kuntokeskuksessa. 
Hyvän huutajat -ohjelma 
kuullaan Radio Deissä tors-
taisin kello 14.20. 

Michiganilainen yritys Trijicon 
aikoo poistaa pyssyistä raama-
tunjakeet, joita se on niihin kir-
joittanut. Yhtiö on Yhdysvaltain 
armeijan sopimusvalmistaja. 
Aseisiin kirjoitetuista teksteistä 
kehkeytyi valitusten ryöppy.

– Trijicon on palvellut armei-
jaa yli kaksi vuosikymmentä. 
Päätöksemme poistaa raamat-
tuviittaukset on varmasti viisas, 
sanoi yhtiön toimitusjohtaja Ste-
phen Bindon.

– Kiitämme puolustusminis-
teriötä yhteistyöstä ja ryhdymme 
pikaisesti valmistamaan aseiden 
muunnossarjoja, jotka toimite-
taan ulkomaille.

Meteli teksteistä syntyi, kun 
ABC-kanavan uutiset kertoivat 

Raamatunjakeet poistetaan aseista

edellisviikon maanantaina, että 
Raamatun kirjoituksilla varus-
tettuja aseita käyttävät sotilaat 
Afganistanissa ja Irakissa. Erään 
kiväärin tähtäimeen oli kirjoitet-
tu koodi, joka viittaa Johannek-
sen evankeliumin kohtaan 8:12: 
”Minä olen maailman valkeus; 
joka minua seuraa, se ei pimey-
dessä vaella, vaan hänellä on ole-
va elämän valkeus.”

Asiasta oli uutisille kielinyt 
armeijan uskonnonvapautta aja-
va säätiö. Sen perustaja Mikey 
Weinstein iloitsi päätöksestä.

– Trijiconin tapa merkitä raa-
matunjakeita aseiden tähtäimiin 

on pöyristyttävää ja perustuslain 
vastaista. Se antoi vihollisillem-
me kannustimia värvätä lisää vi-
hollisia.

Pastori Welton Gaddy Inter-
faith Alliance -järjestöstä kehot-
ti presidentti Obamaa käynnistä-
mään perinpohjaisen tutkimuk-
sen, jolla luotaisiin säännöt, ettei 
”uskontoa enää käytettäisi epä-
asiallisesti puolustusvoimissa”.

Robert Parham baptistien eet-
tisestä tutkimuslaitoksesta sanoi, 
että kyseiset aseet ovat esimerkki 
ristiretkimentaliteetista, jota jot-
kut amerikkalaiset kannattavat. 

Samat henkilöt ovat hänen mu-
kaansa saarnanneet, että kris-
tinuskoa vastaan käydään sotaa. 
He ovat myös kirjoittaneet raa-
matunjakeita tiedusteluraport-
teihin, joita toimitettiin aikoi-
naan puolustusministeri Donald 
Rumsfeldille.

– Tällainen kristinuskon vää-
risteleminen on haitaksi kristilli-
syydelle, Parham sanoo.

rNS

Moraalivartioon astui mies

Karjasillan kirkossa vierai-
li tiistaina hän. Kaivattu 
ja odotettu, paljon puhut-
tu ja alistamisella alistet-

tu: mies.
Hän osallistui moraalivarti-

oon eikä tullut yksin vaan pen-
keille ahtautui 61 samanlaista. He 
halusivat kuulla miehen työstä. 

Moraalia Karjasillalla vartioi 
64 naista. Toivatko ukot akkan-
sa vai akat ukkonsa?  Ei ole toista 
ilman toista.

Moraalivartioon oli kutsut-
tu kolme miestä, sillä mies on it-
sensä paras asiantuntija. Paikal-
la olivat juontaja Lauri Salovaa-
ra, professori Kyösti Oikarinen 
ja toimittaja Mikko Salmi. Kysy-
myksiä heille sinkoili Tuiran pas-
tori Nanna Helaakoski. 

Pastori Helena Paalanne sa-
masta puljusta otti vastaan ykei-
sökysymyksiä. Karjasillan pasto-
ri Jaakko Tuisku juonsi.

Mikko Salmi naulasi kolme 
teesiään. Nämä ajatukset ovat sy-
vällä kansan sisimmässä vaikka 
muuta väitetäänkin: Mies elättää,  
miehen työ menee perheessä nai-
sen työn edelle, vanhempi mies-
sukupolvi teki enemmän.

Salmi totesi, että mies pohtii, 
pitäisikö hänenkin tehdä enem-
män vain vähemmän. Joskus 

mies tekee enemmän, uupuu ei-
kä kysy apua.

Samalla tavalla kävi Moosek-
selle. Hän ei osannut delegoida, 
vaikka ap-
piukko Jet-
ro kertoi, 
että hom-
ma ei toi-
mi ja kehot-
ti, että Moo-
ses delegoisi. 
Mooses sai 
burn outin, 
uskoi appi-
ukkoa ja Jumalaa ja delegoi, mut-
ta ei väsyneenä enää päässyt Ka-
naanin maahan.

– Kuuntele appiukkoa, Salmi 
neuvoi yleisöä.

Nanna Helaakoski johdatti 

miehet miinakentälle. Nainen on 
Helaakosken mukaan kuninga-
tarmehiläinen ja kotona on vain 
miesten töitä. 

Salmen mukaan nai-
set ovat verkostoitunei-
ta, itsenäisiä ja tulevat 
toimeen ilman miehiä. 
Siinä haastetta miehille.

Mies haluaa kuiten-
kin olla mies ja tehdä 
miehen töitä, kertoi Sa-
lovaara.

– Kun nainen pyytää 
miestä lyömään naulan 

seinään, tumpelokin loistaa, kun 
saa olla mies naiselle, hän luon-
nehti.

Helaakoski kysyi voiko mies 
valita sekä työn että perheen. Ky-
symys torjuttiin ilmiselvänä. Tot-

ta kai voi.
Oikarinen totesi, että työ 

mielletään vielä toisin. Nyt teh-
dään pitkää päivää ja käydään 
reissu Helsingissä ja palataan sa-
mana päivänä toimistoon sorvin 
ääreen. Samalla astutaan iso hii-
lijalanjälki.

Keksinnöt tehdään kuitenkin 
sohvalla maaten eikä töissä kel-
lo kahdeksasta neljään. Luovuus 
ei kuki palavereissa vaan mitään 
tekemättömyydessä. Työtä sekin.

pEKKa HELiN
Moraalivartiossa ti 9.2. 

keskustellaan aiheesta Miehet 
ovat sikoja. Keskustelijoina 

tuomiorovasti Matti Pikkarainen 
ja naistutkimuksen tutkija 

Sanna Karkulehto.

Moraalivartiossa yleisö saa ottaa kantaa keskuteluun punaisilla ja sinisillä lapuilla.

Pe k ka H e l i n

Kun nainen 
pyytää miestä 

lyömään naulan 
seinään, tumpelokin 
loistaa, kun saa olla 
mies naiselle

Lauri Salovaara
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Muut seurakunnat

rauhan tervehdys 
-lehden 

JaKELu-
HÄiriöt 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 
p. 0200 71 000 
tai sähköpostitse: 

www.posti.fi/palaute

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

Kirjoita ja anna 
palautetta!
Onko sinulla naseva 
mielipide, kysymys 
tai kommentti? 
Lähetä se meille 
palautesivumme 
kautta osoitteessa 
www.rauhantervehdys.fi
tai sähköpostilla 
toimitus@rauhan-
tervehdys.fi. 

PS. Kysymyksiin 
vastaamme aina 
varmemmin, jos mukana 
on sähköpostiosoite 
vastausta varten.

Opiskelijamenot

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

Yhdistykset

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

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 

• 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

Palveluja tarjotaan
• Su 7.2. klo 15.00 Jumalanpalvelus
 Esko Kokkonen
• Ti 9.2. klo 19.00 Sana & rukous Gideonit
• Su 14.2. klo 15.00 Jumalanpalvelus
 Hannu Murhu
• Ti 16.2. klo 19.00 Sana & rukous

TERVETULOA!

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

Herännäis- / Siioninvirsiseurat: Su 7.2. klo 15 Herännäisseurat Kar-
jasillan kirkossa. Su 7.2. klo 18.30 seurat Oulunsalon vanha pappila, 
Pappilantie 28, Oulunsalo.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: To 11.2. klo 19 seurat Körttiksellä, Luoko-
tie 5 A 5.

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

TILAISUUTEMME:
Su 7.2. klo 11.00 EHTOOLLIS-

JUMALANPALVELUS
Ke 10.2. klo 19.00 SANAN JA 

RUKOUKSEN ILTA
Su 14.2. klo 11.00 JUMALANPALVE-

LUS, klo 12.30 YSTÄVÄLOUNAS
TERVETULOA!

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

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

www.ohsrk.fi 

Pe 5.2. klo 18–21 Kids’ Action Night Kaakkurin 
koululla. Pe 5.2. klo 19 LIFT-ilta. La 6.2. klo 
18 Israel-ilta. Su 7.2. klo 11 Ehtoollisjumalan-
palvelus, Hannu Orava, Janne Nykänen & co. 
Su 7.2. klo 17.30 International Service, Vesa 
Asikainen. Ke 10.2. klo 19 Sana ja rukous, Pasi 

Markkanen, Kvadra. To 11.2. klo 12 Päiväpiiri. Katso Opetuslapseuspolun 
kurssit netissä! TERVETULOA!

ISRAEL -ilta
Ke 10.2. klo 18.30

Heinätorin srk-kodilla, 
Aleksanterink. 71. Vieraana
sairaanh.opett. Kerstin Mitts.
Heprealaisia lauluja! Tervetuloa!

järj. Oulun karmel-ystävät

To 4.2. klo 19 NA- ja opiskelijailta 
”Armolahjat”. Pe 5.2. klo 19 Nuortenil-
ta. Su 7.2. klo 15–17 LÄHETYSLOUNAS 
+ KAHVIT klo 16.30 Pyhäkoulu klo 17 
Seurat Esko Leinonen. Ke 10.2. klo 18 
Lähetyspiiri ja katekismusvartti. 
Tervetuloa!

Su 7.2. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. Ma 8.2. Kotiliitto 13.00 
vierailee Anna-Liisa ja Jukka Torvela, esittelevät hyvinvointi tuotteita ja 
puutöitä. Veljesliitto klo 18.00. Ti 9.2. Raamattupiiri klo 18.00–19.00 (suo-
men kielinen). TERVETULOA TILAISUUKSIIN!

- MUUTOT JA KULJETUKSET
- PAKKAUSTARVIKKEET
- MUUTTOLAATIKOT
- VARASTOINTI

P. 08-530 1165   SÄLPÄTIE 8, 90630 OULU  www.haverinen.fi

OULULAISTA OSAAMISTA VUODESTA 1972

 
Tarvitsetko 
kotiapua?

Asiakaspalvelu: 
045–272 6330

www.shht.

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Tauno Seppänen 044 521 1960
Mauno Leppäharju 040 750 2023

Remontit, asennukset, huone-
kalujen kasaus, taulun ja lampun 
laitto, pihatyöt, kuljetus ja muu-

tot ym. työt sisällä ja ulkona

www.aviomiespalvelu. 

Su 7.2. Seurat klo 15 Olavi 
Kokko, Jussi Lahtinen. Ti 9.2. 
Raamattupiiri Luuk. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi OPISKELIJA- & NUORTEN 
AIKUISTEN ILTA

Koulukatu 41

To 11.2. klo 19 Tuomas Myllylä: Ristin 
hullutus.
OsUH JA KRISTILLINEN OPINTOKESKUS

To 4.2. klo 19 Rukousilta, Anna-Liisa Björni, Pekka 
Tuominen. Pe 5.2. klo 18 Kids’Action Night, Kaak-
kurin koululla, toimintailta 6–12–vuotiaille täynnä 

ohjelmaa, nyyttärit. Su 7.2. klo 11 Ehtoolliskirkko & pyhäkoulu, Toni Väyrynen, Risto 
Wotschke, rukouspalvelua. Ma 8.2. klo 18 Avoin Raamattupiiri. Ke 10.2. klo 18 Nuor-
tenilta, Robert Curry Brasiliasta. To 11.2. klo 19 LÄHDE-ilta, Sini Niemelä, todistuksia, 
aihe: ”Uudistuminen”. Seuraava ALFA-kurssi alkaa 16.2., ilmoittaudu Jyrkille 0400 
543 463. www.oulu.svk Tervetuloa!

 
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
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8. Kari Mäkinen 
Turun arkkihiippakun-
nan piispa, TT
www.karimakinen.webs.
com

2. Martti Hirvonen 
Turun Katariinanseura-
kunnan kirkkoherra, ro-
vasti
www.marttihirvonen.net

4. Seppo Häkkinen
Mikkelin hiippakunnan 
piispa, TL
www.seppohakkinen.fi

5. Miikka ruokanen 
Helsingin yliopiston dog-
matiikan professori, TT
www.ruokanen.com

6. Jouni Lehikoinen 
Turun Mikaelinseura-
kunnan kirkkoherra, TM
www.jounilehikoinen.net

7. Seppo rissanen 
Suomen Lähetysseuran 
johtaja, TT
personal.inet.fi/koti/sep-
po.rissanen

Pe k ka H e l i n

Kysymys rekisteröityjen pa-
risuhteiden siunaamisesta 
on noussut näkyväksi tee-
maksi arkkipiispanvaalis-

sa. On väitetty, että se on vaalit 
ratkaiseva teema. 

–Seksuaalivähemmistöjen 
rooliin verrattuna kysymys on 
ylimitoitettu. Joskus näyttää sil-
tä, että teema hallitsee koko kir-
kollisista ja yhteiskunnallista kes-
kustelua, toteaa arkkipiispaehdo-
kas, Oulun hiippakunnan piispa 
Samuel Salmi.

Salmi ihmettelee, miksi kirk-
ko nostetaan tikun nokkaan tässä 
ja monessa muussakin kysymyk-
sessä. Muualla yhteiskunnassa 
vallitsee kovempi suhtautumi-
nen moniin ilmiöihin kuten ho-
moseksuaalisuuteen, hän väittää.

– Sitä ei kuitenkaan tuoda esil-
le kovin helposti, vaan esille ote-
taan kirkon ongelmat.

Salmi itse ei vihkisi eikä siu-
naisi seksuaalivähemmistöjen 
parisuhteita. Siunaaminen haas-
taisi Salmen mukaan perinteisen 
avioliittokäsityksen, joka on jo 
luomiskertomuksessa liitetty to-
dellisuuteen.

– Meillä ei ole oikeutta mani-
puloida totuuksia, jotka ovat ih-
miskunnan itseymmärryksen 
kautta tulleet kirjatuiksi jo Raa-
matun alkulehdille.

Salmi ei ole kannassaan ehdo-
ton. Jos homoseksuaali olisi va-
kuuttunut omantuntonsa pohjal-
ta, että voi elää parisuhteessa, siu-
naus voisi olla mahdollinen, mut-
ta Salmi itse  ei sitä antaisi.

Salmi on salliva, koska kukaan 
ei ole pystynyt ratkaisemaan, on-
ko oikein siunata rekisteröity pa-
risuhde. Ehdotonta totuutta täs-
sä asiassa ei kukaan ihminen ole 
löytänyt.

– Omantunnon kannalta voi-
daan tällainen sallia oman kir-
kon piirissä, mutta on lähdettä-

Piispa Salmi: 

Rekisteröidyt parisuhteet 
ylikäsitelty teema

vä siitä, että omantunnonvapaus 
on sallittava molemmille puolil-
le, piispa huomauttaa. 

Piispaa viittaa näin myös siu-
naamisesta kieltäytyvien oman-
tunnonvapauteen.

Kirkkoa ajetaan 
marginaaliin
Jos Salmesta tulisi arkkipiispa, 
hän vastustaisi nykyistä trendiä, 
jossa kirkko yritetään ajaa yhteis-
kunnan marginaaliin. Hän viit-
taa muun muassa tamperelaisiin 
vapaa-ajattelijoihin, jotka ovat 
perustaneet Eroa kirkosta -verk-
kosivuston.

Kirkon murentaminen hei-
kentää Salmen mukaan yhteis-
kuntaa. Kirkko tarjoaa yhteis-
kunnalle palveluja, joiden rahal-
linen arvo euroina laskettuina 
hämmästyttäisi monet. 

Kirkko on Salmen mukaan 
kansallisaarre. Henkisesti ja myös 
fyysisesti, kun muistaa vaikkapa 
upeat kirkkorakennukset. 

Arkkipiispana Salmi haluaa ol-
la arvojohtaja. Arvojohtajuus on 
hänen mukaansa Suomessa ka-
doksissa.

Salmi tietää, että monet johta-
jat toimivat eettisesti oikein. Sil-
ti vallalla on trendi, joka on te-
kemässä Suomesta susien yh-
teiskunnan. Kirkon tehtävänä 
on tuoda esille köyhien, syrjäy-
tyneiden ja työttömien ääni, jo-
ta he eivät itse uskalla tai voi ko-

Samuel Salmi ei ole erityisesti kampanjoinut arkkipiispan vaalissa. Hän on ehdolla numerolla 3.

Arkkipiispan vaalin vaalipäivät ovat torstai 18.2. 

ja tarvittaessa 11.3., mikäli kukaan ehdokkaista 

ei saa ensimmäisellä vaalikierroksella yli puol-

ta annetuista äänistä. Uusi arkkipiispa aloittaa 

tehtävässään kesäkuun alussa 2010.

Valitsijoiden enemmistö tulee Turun arkki-

hiippakunnan alueelta, jossa äänioikeutettu-

ja on 900 eli 73 prosenttia kaikista valitsijois-

ta. Kahdeksalla muulla hiippakunnalla on yh-

teensä 326 valitsijaa, 27 prosenttia kaikista va-

litsijoista. Arkkipiispan vaalissa äänioikeus on 

Turun arkkihiippakunnan papeilla ja lehtoreil-

la sekä hiippakuntavaltuuston ja seurakuntien 

maallikkovalitsijoilla.

Lisäksi äänivaltaisia ovat kirkolliskokoukseen 

valitut pappis- ja maallikkoedustajat sekä mui-

den hiippakuntien hiippakuntavaltuustojen ja 

tuomiokapitulien jäsenet.

Oulun hiippakunnassa äänioikeutettuja on 43.

Oulun hiippakunnan äänioikeutetut:
Kirkolliskokouksen jäsenet
Samuel Salmi, Timo Alaräisänen, Paavo Eero, 

Matti Taskila, Erkki Kujala, Pekka Lahdenperä, 

Liisa Lahti, Lasse Marjokorpi, Martti Murtoperä, 

Pauli Niemelä, Hannu Ojalehto, Katariina Pitkä-

nen, Pirjo Pyhäjärvi, Jouni Jomppanen.

Kirkkohallituksen jäsenet
Esa Koukkari.

Oulun hiippakuntavaltuuston jäsenet
Esko Hautamäki, Pekka Eilittä, Pertti Haipola, 

Henna Hentilä-Määttä, Alpo Isotalus, Veikko 

Guttorm, Riitta Jouppila, Tuomo Jukkola, Mik-

ko Jämsä, Sisko Järviluoma, Antti Savela, Lauri 

Kujala, Anita Leppälä, Matti Nissilä, Sirkka-Lii-

sa Myllylä, Heikki Nissinen, Marko Ollila, Vesa 

Pöyhtäri, Matti Salminen, Mauno Soronen, Mai-

ja-Leena Virta-Kangas. 

Oulun tuomiokapitulin jäsenet
Outi Äärelä, Matti Pikkarainen, Juhani Lavan-

ko, Pekka Rehumäki, Rauni Nokela, Niilo Peso-

nen, Osmo Rahja.

Valtaosa äänestäjistä Turun hiippakunnasta

Arkkipiispanvaalissa 7 ehdokasta

rottaa. Kirkon on otettava esille 
yhteiskunnan kipukohdat, vaik-
ka kaikki eivät siitä pidäkään.

Piispa uskoo, että nykyinen 
hektinen kehitys päättyy pian. 
Kun jopa nuoret ihmiset kaipaa-
vat eläkkeelle eivätkä jaksa enää, 
muutos tulee väkisinkin. Jonkin-

lainen ihmisten sisäinen kapina 
johtaa siihen, että vapaa-ajalle 
asetetaan hinta. Vapaalla ja vii-
konloppuina töihin ei enää suos-
tuttaisi vaan levättäisiin.

pEKKa HELiN
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Herääminen

Tänä aamuna minua ei saa häiritä mikään.
On niin kaunista ja hiljaista.
Tietoisuuden tajunta 
on kietonut havahtumiseni
hyväksymisen verkkoon.

Vaivannäkö

Kun vitkastelun vaivaksi joutuu
 kuluttamaan monta  kenkäparia.
Yksinkertaiset asiat kirkastuvat
 nöyryys kasvattaa ajatuksen siitä,
miten rikas minusta on henkisesti tullut.

raaKEL VÄiNÄMö

Kukapa ei tuntisi suomeksi lausetta ”Vårt land, 
vårt land, vårt fosterland, ljud högt o dyra ord”. 
Maamme-runo on tunnetuin Juhan Ludvig 

Runebergin runo. Se on peräisin Vänrikki Stoolin 
tarinoista. Runebergin runoteos Fänrik Ståls sägner 
ilmestyi alun perin kahdessa osassa, vuosina 1848 ja 
1861. Suomeksi teos on ilmestynyt aiemmin vuosina 
1867, 1889 ja 1909. Oli siis jo korkea aika saada Suo-
men kansallisrunoilijan pääteos uutena suomen-
noksena. Juhani Lindholmin suomennos ilmestyi 
kahdessa osassa vuosina 2007–2008 ja Teivas Oksa-
lan suomennos yhtenä niteenä vuonna 2008.

Kyseessä on kaksi erilaista suomennosta. Yhteistä 
näille suomennoksille on tervetullut tuoreus, selke-
ys ja ymmärrettävyys. Suomennoserot tulevat esil-
le selkeästi teoksen nimessä, runoissa ja niiden ot-
sikoissa. Esimerkiksi Molnets bröder kääntyy Lind-
holmin suomennoksessa muotoon Pilven veli ja Ok-
salan tekstissä Pilven veikko. Gamle Hurtig on puo-
lestaan Lindholmilla Ukko Hurtig ja Oksalalla Van-
ha Hurtig. 

Juhani Lindholmin suomennoksessa pyritään 
vapaampaan tyyliin, eroon perinteisestä, Paavo 

Ken laskeakaan kamppailut voi!
Cajanderin ja O. Mannisen suomennosperintees-
tä, kun taas Teivas Oksalan suomennos seuraa tu-
tun perinteisiä traditioita. Kumpikin suomennos-
tapa tuo tutuista runoista esille uusia ja kiehtovia 
yksityiskohtia ja asioita, uusia tapoja viedä eteen-
päin Runebergin runoutta, kuvausta Suomen so-
dasta 1808–1809. On aina hyvä palata suomalai-
suuden juurille, peräänantamattomuuden, sisun, 
minuuden syntyyn ja perisuomalaisuuden yti-
meen.  Kukapa unohtaisi Sotilaspoikaa, Sandelsia, 
Döbelniä Juuttaalla tai Adlercreutzia. Jos ei muis-
ta tai tiedä, niin tässä olisi kolme hyvää syytä ot-
taa selvää.

Nämä suomennokset kasvattavat nälkää ja odo-
tusta siitä, koska saataisiin lisää suomennoksia Ru-
nebergin lyyrisistä teoksista. Uudet suomennokset 
selventävät Runebergin runoilijakuvaa, puhdista-
vat pölyt pois Runeberg-patsaista ja edesauttavat 
ymmärtämään urheutta, kestävyyttä, taipumatto-
muutta, tulevaisuuden uskoa, isänmaanrakkautta 
vaikeuksien ja vastoinkäymisten keskellä.

JuHa VÄHÄKaNGaS

Lukunurkka

Kaipuu

Laulu leivon
nukkuu hangen 
alla,
pälvi pieni
kevätunelmalla.
Talven tahtiin
tuisku temmeltää.

Vielä nuortuu 
virrat jäiset
maiset,
kuoret kylmät
sulaa hopeaiset.
Valta talven, 
vaipuu raukenee.

Runeberg, Johan Ludvig: 
Vänrikki Stålin tarinat. Ensimmäinen kokoelma. 
Suomentanut Juhani Lindholm. WSOY 2007.

Runeberg, Johan Ludvig: 
Vänrikki Stålin tarinat. Jälkimmäinen kokoelma. 
Suomentanut Juhani Lindholm. WSOY 2008.

Runeberg, J.L: Fänrik Ståls sägner / Vänrikki Stoolin tarinat. 
Suomennos Teivas Oksala. Artipictura 2008.

K
u

va
: 

V
aa

sa
n 

O
y

Löytämisen ilo
 
Lapsena
olit lähelläni 
Kun istuin seuroissa
istuimme käsikkäin
Sinä ja minä
olit lämmin ja turvallinen.
                                             
Nuorena kadotin Sinut
silloin iloni sammui
tunsin suurta ikävää
yritin korvata sinut
etsin ystäviä 
niitähän löytyi
tansseissa kävin
kokeilin jopa alkoholia
korvikkeita etsin
unohtaakseni sinut
                                             
Aamuisin oli paha olo
korvikkeet auttoivat
vain hetken
ja sydämessäni oli
tyhjä lokero
Sinä et ollut siellä
minun oli usein kylmä
sieluani paleli.
                                           
Meni monta
turhaa vuotta tuli
avioliitto ja lapset
kuten muutkin

Suo Herra

Taita Luoja talvi, väistä
murheilta ja suruilta.
Salli Herra iloita,
rauhassa myös levätä.

Siunaa anna ymmärrystä,
tietä elon kulkea
Polkusi sun kapea,
tarvitse ei pelätä.

JouNi VaiNioNpÄÄ

Pilvenpieli

Polkuamme
etsimme,
kanervain,
kukkain alta.

Käymme kolut,
kaipaamme.
Pyydämme 
taivahalta,

rakkautta 
rajatonta,
pilvetöntä 
säätä,
kirkasta ja
ajatonta,
polullemme
päätä.

mutta olin hukassa
ilman Sinua
En osannut rakastaa
heitä jotka olit 
antanut minulle 
en osannut antaa turvaa
pienilleni  
en puolisolleni
rakkautta jonka
olin itse kadottanut.
                                           
Kunnes sitten
tulit jälleen luokseni
Olit nähnyt orpouteni
Tiesit,etten pystyisi
elämään ilman sinua.
 
Nyt olet jälleen
vierelläni
ja sydämeni sykkii
ilosta.  Kun iltaisin
suljen rukouksessa
silmäni tunnen siunaavan
kätesi otsallani.
En vaihtaisi sinua mihinkään
en kultaan enkä kunniaan
Sillä Herrani, "mihin
minä menisin
sillä vain Sinulla
On iankaikkisen elämän
sanat".

SEiJa iMMoNEN

Lukijoiden 

runoja



9   Nro 4      4.2.2010

Y hteisvastuun juuret ovat syväl-
lä Suomen historiassa. Syksyl-
lä 1949 sodan ja pahojen halla-
vuosien jälkeen lapsiperheiden 

tilanne Pohjois- ja Itä-Suomessa oli hei-
koissa kantimissa. Lapset olivat alira-
vittuja ja sairaita. Työttömyys vaikeutti 
perheiden toimeentuloa. Tarvittiin pi-
kaista apua, mutta auttavaa järjestelmää 
ei ollut, kunnes kirkko tuli hätiin. 

Suomen Kirkon Seurakuntatyön 
Keskusliiton pääsihteeri Toivo Laitinen 
ja sosiaalisihteeri Lauri Tuomi näkivät 
perheiden hädän kiertomatkallaan ja 
ehdottivat heti suurkeräyksen järjestä-

mistä. Keräyksen nimen ideoi Varkau-
den kirkkoherra Kustaa Sarsa ja Suo-
men tasavallan presidentti kutsuttiin 
keräyksen suojelijaksi. 

Ensimmäiset Yhteisvastuu-talkoot 
polkaistiin käyntiin vuonna 1950 kai-
kissa seurakunnissa. Suomalaisten lä-
himmäisenrakkaus ylitti kaikki odo-
tukset.

Pohjois- ja Itä-Suomen nälkäänäke-
ville lapsiperheille kerättiin 60 miljoo-
naa silloista markkaa, tuplasti yli tavoit-
teen. 

1950-luvulla keräysvarat käytettiin 
kotimaassa. Niillä tuettiin huonokun-

toisten asuinrakennusten kunnostus-
ta ja äitien virkistyslomia. Köyhille ko-
deille hankittiin lehmä tai hevonen, 
invalidille pyörätuoli tai vanhukselle 
kunnollinen vuode. Myös lahjakkaita 
lapsia autettiin kouluun. 

Vuonna 1963 apua laajennettiin ul-
komaille. Ensimmäinen avunsaaja oli 
Ambo-Kavangon kirkko Namibiassa. 

60 vuotta myöhemmin Yhteisvas-
tuukeräyksellä on 40 000 vapaaehtoista 
talkoolaista. Nämä arkienkelit ovat aut-
taneet satoja tuhansia hädänalaisia Suo-
messa ja maailman köyhimmissä mais-
sa. Yhä edelleen keväiseen katukuvaan 

kuuluvat Yhteisvastuukerääjät kiertävät 
keräyslistojen kanssa ovelta ovelle veto-
amassa ihmisten lähimmäisenrakkau-
teen. Perinteikäs listakeräys on saanut 
rinnalleen uusia keräystapoja. 

Yhteisvastuu on paljon muutakin 
kuin rahankeräys. Se tuo esille mones-
ti näkymättömän hädän eikä kavahda 
tarttua aiheisiin, joihin moni ei koskisi 
pitkällä tikullakaan.

Tänä vuonna Yhteisvastuussa kerä-
tään rahaa Haitille ja Marttojen työhön.

rauHaN tErVEHdYS

Köyhäkin voi elää

Monet lapsiperheet nä-
kevät nälkää. Pyykit-
kin ovat pesemättä ei-
kä perhe-elämä muu-

tenkaan suju, kun kaikki on vä-
hän rempallaan. 

Näin ei tarvitsisi olla. Rahat 
riittäisivät kohtalaisen hyvään 
elämään ja perheen yhteenkuu-
luvuuden tunnettakin voisi vah-
vistaa, jos asiat osattaisiin tehdä 
oikein.

Martat tarjoavat perheille apu-
aan. Yhteisvastuu pyrkii tämän 
vuoden keräyksellä Haitin autta-
misen lisäksi tuomaan helpotus-
ta vähävaraisten perheiden ar-
keen Suomessa. 

ruoka kannattaa 
tehdä itse
Kotitalousneuvoja Marja-Leena 
Pirkola opettaa Marttojen Poh-
jois-Pohjanmaan piirissä perhei-
tä säästämään, tekemään ruokaa 
ja laatimaan ruokaostoslistoja, 
joissa on vain olennaisia tuottei-
ta. Mitään ei humputeta eikä näl-
käisenä mennä kauppaan, kos-
ka silloin ostoskoriin kerääntyy 
tuotteita, joita ei tarvita. Kaup-
paan ei tarvitse myöskään men-
nä joka päivä, jos asiat suunnitel-
laan pitkäjänteisesti.

Pirkola opettaa perheitä muun 
muassa tarttumaan hanakas-
ti kauppojen tarjouksiin, poimi-
maan metsästä sienet ja marjat, 
keittämään kiisselit ja pesemään 
pyykit.

Pirkolan mukaan olennais-
ta on, että kukaan ei lipsu teh-
tävistään vaan koko perhe tekee 
yhdessä. Esimerkiksi ruuan val-
mistamiseen ja syömiseen liittyy 

yleensä hyvin myönteisiä tuntei-
ta. Näin perhe oppii tuntemaan 
olonsa yhdessä hyväksi 

Vähäkin 
raha riittää
Rahaa ruokaan ei mene ylen mää-
rin, jos perhe oppii tekemään asi-
oita itse. Itse tehty ruoka on lisäk-
si laadukasta ja voittaa maukkau-
dessa kauppojen einekset.

– On suuri ilo, kun saa koto-
na tehdyksi pullaa ja lättyjä, Pir-
kola sanoo.

– Eräs nuorukainen halu-
si ruokakurssilla tehdä kebabia, 
mutta suostui kuitenkin valmis-
tamaan jauhelihakastikkeen. 
Hän innostui taidostaan niin, et-
tä teki kastikkeita kotonakin, Pir-
kola jatkaa.

Muuan isä ja poika murehtivat, 
että heidän taputtelemissaan ka-
neliässissä ei ollut oikeaa muotoa. 
Pirkola lohdutti, että uunissa pais-
tuttuaan miestenkin kanelisässät 
näyttävät hyvältä. Niin kävikin.

Perhe opetetaan myös siivoa-
maan yhdessä, jolloin kodin viih-
tyisyys paranee. Siistissä kodissa 
on hyvä olla.

Uudet opit eivät Pirkolan mu-
kaan mene perille, jos avuntar-
vitsijat eivät sitoudu oppimiseen. 
Sitoutuminen vaatii ponnistusta, 
jossa kaikkea ei kuitenkaan tar-
vitse tehdä yhtä aikaa. On hyvä 
edetä pienin askelin eikä maail-
manloppu tule, jos silloin tällöin 
astuukin askeleen taaksepäin.

Pirkolan mukaan ihmisiä, jot-
ka eivät osaa kaikkia taitoja, ei saa 
syyllistää. 

Ihminen voi olla haka jossain 
muussa.

Suomessa 
150 000 köyhää lasta
Marttojen Lapsiperheiden ruo-
katurva -hanke käynnistettiin 
viime vuonna pilottihankkeil-
la. Toimintaa jatketaan kuluva-
na vuonna kaikissa 16 Marttapii-
rissä eri puolilla maata.

Marttojen Pohjois-Pohjan-
maan piirissä oppia saa muuta-
ma perhe, joilla on alle 3-vuoti-
aita lapsia. Kirkon diakoniatyö, 
neuvolat ja kuntien sosiaalitoi-
met etsivät perheet, joille opista 
on eniten hyötyä. Jo neuvolassa 
huomataan, että kaikilla perheil-

lä eivät ole asiat kunnossa.
Suomessa on 150 000 lasta, 

jotka elävät köyhyydessä. Köy-
hyysrajan alapuolelle luokitellaan 
kotitaloudet, joiden tulot ovat al-
le 60 prosenttia väestön keskitu-
losta.

pEKKa HELiN

mukavasti

60 vuotta Yhteisvastuuta

R iit t a  H i r vo n e n

Marja-Leena Pirkola jakaa hyvää.
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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 7.2. aluelähetys kello 
9.55–12.00. Kello 10 mes-
su Tuiran kirkosta. Messun 
toimittaa Riikka Honka-
vaara ja häntä avustaa Pasi 
Kurikka. Musiikista vastaa-
vat kanttori Heikki Jämsä ja 
Psalmikvartetti.
Kello 11.30 Radiopyhäkou-
lussa lapsityönohjaaja Mar-
jaana Lassi puhuu kasteesta.
Kello 11.45 Kurkistus kirk-
koon -ohjelma.

Radio Dei Toivon päivä, 
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 10.2. kello 15.40 Naisen 
allakassa kuullaan rehtori 
Tuula Tervosen kolumni.
To 11.2. kello 15.40 Kasvun 
paikka. Vieläkö suomalai-
nen arvostaa rehellisyyttä ja 
pitää lupauksensa, vai onko 
mitään sanomaton "small 
talk" syrjäyttämässä näitä 
suomalaisiksi tunnustettuja 
hyveitä? Aiheesta keskuste-
levat seurakunnassa pitkään 
työskennellyt Kirsi Meren-
heimo-Mäenpää ja Marja 
Blomster.

radio pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 7.2. kello 9.45 Radiopy-
häkoulussa lapsityönohjaaja 
Marjaana Lassi puhuu kas-
teesta.
Su 7.2. kello 10 ordinaa-
tio- eli pappisvihkimys-
messu Oulun tuomiokir-
kosta. Messun johtaa piis-
pa Samuel Salmi, saarnaaja-
na on Pekka Rehumäki ja li-
turgina Pauli Niemelä. Ur-
kurina on Maija Tynkkynen 
ja kanttorina Raimo Paaso. 
Messun jälkeen uusintana 
Etappi-ohjelma, jossa Oulu-
joen seurakunnan diakonia-
työntekijä Anu Fedotoff ker-
too Yhteisvastuukeräykses-
tä. Häntä haastattelee Mar-
ja Blomster.
Ma 8.2. kello 17.05 Etap-
pi-ohjelman toimittaa Jussi 
Leppälä Ylivieskasta.

www.virtuaalikirkko.fi
Su 7.2. kello 10 ordinaatio- 
eli pappisvihkimysmessu 
Oulun tuomiokirkosta. 

Eetterissä

Johanna Rusanen konsertoi  
Naisten Pankin hyväksi Oulussa
Laulaja Johanna Rusanen kon-
sertoi Oulussa ystävänpäivänä 
14. helmikuuta.

Konsertti pidetään kello 15 
ravintola Rauhalassa osoitteessa 
Mannenkatu 1.

Konsertin säestäjänä toimii 
kanttori Raimo Paaso. Ohjelma 

koostuu tutuista klassisista teok-
sista sekä elokuvamusiikista.

Lippujen hinta on 20 euroa. 
Ennakkoon lippuja voi ostaa se-
kä Rauhalasta että Stockmannin 
Lippupalvelusta. Konsertin jär-
jestävät Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta ja Naisten Pankin Oulun 

konttori. Konsertin tuotto lahjoi-
tetaan Naisten Pankille.

Naisten Pankki on Kirkon Ul-
komaanavun hallinnoima rahas-
to, jonka tavoitteena on tukea ke-
hitysmaiden naisten yrittäjyyttä 
ja toimeentuloa kestävän kehi-
tyksenperiaattein. (RT)

Haapavedellä kuunnellaan 
historiallisia sointuja 
helmikuussa jo 19. ker-
taa. Vuosittain järjestet-

tävän Wanhan musiikin tapah-
tuman puuhamiehenä toimii 
Timo Hannula. Apunaan hä-
nellä on Haapaveden kamarior-
kesteri. 

– Tapahtuman ytimessä on 
vanhan musiikin kurssi. Oppilai-
ta tulee niin Haapavedeltä kuin 
muiltakin paikkakunnilta sata-
kunta, Hannula kuvaa. 

Kurssien opettajina on tun-
nettuja ja arvostettuja muusikoi-
ta. Suuren yleisön iloksi opettajat 
myös konsertoivat tapahtumassa. 

– Tänä vuonna tehdään yh-
teistyötä Oulun vanhan musii-
kin festivaalin kanssa. Oulun fes-
tivaalin esiintyjät tulevat Haapa-
vedelle pitämään kursseja ja kon-
sertoimaan, Hannula kertoo. 

Haapavedellä soitetaan vanhoja säveliä 
Hiljaisuuden musiikkia 
Vanhalla musiikilla viitataan ai-
kaan ennen romantiikkaa. 

– Ylärajana on siis 1800-luku, 
Hannula selittää. 

– Käytännössä takarajana on 
keskiaika. Sitä varhaisempaa mu-
siikkia ei juuri ole säilynyt.

Vuosisatoja vanhaa musiikkia 
ei löydy äänitteinä eikä edes meil-
le tuttuina nuottimerkintöinä. 
Vanhaa musiikkia ei voida mää-
ritellä niin tarkkaan kuin nyky-
musiikkia – eikä ole tarviskaan. 

– Vanha musiikki ei kahlitse 
soittajaa, vaan se on mielikuvi-
tuksellista ja antaa tilaa impro-
visaatiolle, Hannula kuvaa. Imp-
rovisaatio onkin hyvin keskeinen 
osa vanhaa musiikkia. 

Myös soittimet ovat erilaisia 
nykymusiikissa. 

– 1800-luvun puoliväliin men-
nessä soittimet olivat muuttuneet 

monimutkaisemmiksi ja äänek-
käämmiksi, Hannula kertoo. Sen 
myötä musiikki on muuttunut 
myös meluisammaksi. 

Vanhan musiikin äänimaa-
ilma on rikasta ja vivahteikas-
ta. Eri paikoissa saatettiin soittaa 
hieman eri tavalla. 

– Vanha musiikki onkin hil-
jaisuuden musiikkia, Hannula 
kuvaa. 

Kovatasoisia konsertteja 
Wanhan musiikin konserteissa 
voi kuulla esimerkiksi viola da 
gambaa, cembaloa ja laulua. Esit-
täjien joukosta löytyy oululainen 
lauluyhtye Cappella pro Vocale, 
sekä tunnettu muusikko ja sä-
veltäjä Severi Pyysalo. Tapahtu-
man lopuksi myös vanhan musii-
kin kurssilaiset esiintyvät. 

Kurssien ilmoittautumisajat 
ovat jo menneet, mutta musiikin 

ystävien ei tarvitse huolestua. Li-
put konsertteihin myydään ovel-
ta, joten mukaan pääsee saapu-
malla paikalle. Kurssillekin voi 
päästä mukaan taas vuoden pääs-
tä. 

Hannulan mukaan yhteistyö-
tä Oulun kanssa jatketaan ensi 
vuonna. 

– Esiintyjät voivat saman tien 
käydä kummassakin paikas-
sa kun kerta ovat tänne Suomen 
syrjäisempään kolkkaan tulleet, 
hän nauraa. 

KaiSa aNttiLa

Haapaveden Wanhan musiikin 
tapahtuma järjestetään   
5.–7.2. Lisätietoja
 tapahtumasta ja lippujen hinnat 
löytyvät osoitteesta 
www.haapavesifolk.com.

Sunnuntaina 7. helmikuuta 
vietetään kynttilänpäivää. 
Katolisena aikana maam-
me kirkoissa toimitettiin 

tänä pyhänä kynttilämessu, jos-
sa siunattiin kirkolliset kynttilät 
käyttöön koko vuodeksi. Tapa on 
yhä vallalla katolisessa kirkossa. 
Meitä luterilaisia kynttilänpäivä 
muistuttaa siitä, että Jeesus Kris-
tus on maailman valo.

Kynttilänpäivä tunnetaan 
myös Neitsyt Marian puhdistus-
päivänä. Nimi viittaa Marian kir-
kossa käyntiin, joka tapahtui 40 
päivää Jeesuksen syntymän jäl-
keen. Mooseksen lain mukaan 
nainen oli synnytyksen jälkeen 
saastainen, ja hänen tuli pysytel-
lä kotona. Vasta 40. päivänä hän 
meni temppeliin uhraamaan 
puhdistusuhrin.

Kynttilänpäivää vietettiin 
maassamme vuoteen 1772 asti 

Kynttilänpäivä 
on valon ja Marian juhla 

tasan 40 päivän kuluttua joulus-
ta eli 2. helmikuuta. Turun hiip-
pakunnan messukirjassa Missa-
le Aboensessa (1488) luki tämän 
päivän kohdalla latinaksi purifi-
catio, puhdistus. Mikael Agrico-
lan Rukouskirjassa (1544) mainit-
tiin taas Kyndelmesso. Monista 
kalentereista löytyy Maarian kir-
kossa käymisen päivä.

Vanhoissa pyhimyskalente-
reissamme ja almanakoissa oli 
vuoden mittaan useita muitakin 
Marian päiviä, kuten Marian tai-
vaaseen ottaminen 15. elokuuta, 
Marian syntyminen 8. syyskuu-
ta ja Marian sikiäminen 8. joulu-
kuuta. Vuosina 1816–49 juhlittiin 
Marian päivää myös 3. elokuuta 
Venäjän keisariperheen Marioi-
den kunniaksi, näiden ortodok-
sisena nimipäivänä.

Nykyisessä nimipäiväkalente-
rissamme lähes kaikki Mariaan 

pohjautuvat nimet ovat vanhalla 
Marian etsikkopäivällä 2. heinä-
kuuta. Näitä ovat Maria, Maija, 
Mari, Meeri, Marika, Maiju, Riia, 
Maaria, Maikki ja Kukka-Maa-
ria. Tuona päivänä on muisteltu 
Neitsyt Marian vierailua Elisabe-
tin luona.

Perinteiseltä kynttilänpäivältä 
2.2. löytyy nykyään puhtauteen 
ja valkeuteen viittaavia naisten-
nimiä, kuten Aamu ja Lumi, mi-
kä sopiikin hyvin päivän luontee-
seen. Käytännössä kynttilänpäi-
vän nimipäivät kuitenkin vaihte-
levat. Tämä johtuu siitä, että jos 
päivä osuu arkipäivälle, kyntti-
länpäivää vietetään sitä seuraa-
vana sunnuntaina. Jos kyseinen 
sunnuntai on laskiaissunnun-
tai, päivää vietetään viikkoa ai-
emmin.

MiNNa SaarELMa
Kirkon tiedotuskeskus
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Kevään valo
Vanha kansanviisaus lupaa kevään tuloa. ”Kevättä kynttelistä” tietää 
talven selän taittuvan ja kevään lähestyvän. Hangille paistava kevätau-
rinko lämmittää, pehmittää pikkuhiljaa lumen ja sulattaa sen lopulta 
kuin itsestään. Päivä pitenee, pimeys on voitettu. Kuljemme kohti kevään 
kirkkautta.

Raamatun tekstit valosta ja pimeydestä puhuttelevat pohjoisen kan-
saa. Niin käsin kosketeltavaa on alkutalven pimeys, niin häikäisevää 
on kevään kirkkaus. Kevätauringon valossa näkyy huoneeseen kerty-
nyt pöly, jonka talven pimeys oli armollisesti kätkenyt alleen. Aurin-
gon kajastuksessa huomaan kasvoille piirtyneet rypyt ja elämän jäljet. 
Armottomasti se paistaa suoraa silmiin ja saa siristelemään kirkkautta 
vasten.

Kuitenkin tuon valon lämpö sulattaa kohmettuneet jäsenet ja pime-
yden kätköissä kulkeneen mielen. Se kutsuu lähtemään ulos valoon, jät-
tämään taakseen suljetun maailman ja etsimään muitakin omiin vanki-
loihinsa sulkeutuneita.

Kristuksesta loistava valo on kevään valoa. Sen valossa elämänä näyt-
täytyy paljaana ja kokonaisena, ryppyineen ja harteille laskeutuvine 
pölyineen. Se valo loistaa salatuimpaamme saakka. Siinä voimme koh-
data oman elämämme Jumalan silmin, rakastavan katseen alla, totuutta 
kaihtamatta. Sen valon koskettamina tiedämme tarvitsevamme anteek-
siantoa ja armoa. Kristuksessa keskeneräinenkin elämä saa tarkoituksen 
ja uuden suunnan. Jotain on jätettävä taakse, jotta uutta voisi tulla tilalle.

Kristuksen valo kääntää katseemme itsestämme maailmaan. Se avaa 
oman elämämme ovet ja ikkunat, se kutsuu ulos niiden luo, jotka kai-
paavat valoa ja lämpöä. Se sulattaa jään ihmisten väliltä. Ei siis ihme, 
että yhteisvastuukeräys alkaa juuri tänään. Maailmamme on yhteinen. 
Olemme saman Jumalan lapsia. Loistakoon Kristuksen valo meille ja hei-
jastukoon se meistä niille, jotka sitä eniten kaipaavat.

auLiKKi MÄKiNEN
Vehmersalmen vs. kirkkoherra

Tuleva sunnuntai, kynttilänpäivä, loistaa kirkkovuodessa valkeana pistepyhänä liturgi-
sesti vihreän ajan keskellä. Sitä edeltävänä lauantaina on ylikansallinen saamelaisten 
kansallispäivä. Mielessä on pian jo paastoa enteilevä laskiaissunnuntai, joka koittaa 

kynttilänpäivän jälkeisenä sunnuntaina.
Evankeliumitekstinä on tuttu Simeonin ihmettely. Se puhkeaa tutuksi Simeonin kiitosvir-

reksi, joka on eräs Luukkaan evankeliumin runollisimmista kohdista: ”Herra, nyt sinä an-
nat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun 
pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut: valon, joka koittaa pakanakansoille, 
kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille.” 

Tämä ihastelun teema sopii hyvin kynttilänpäivän aiheeseen: Kristus, Jumalan kirkkau-
den säteily. Evankeliumikirjassa todetaan: ”Nimitys kynttilänpäivä juontaa siitä keskiaikai-
sesta tavasta, että tänä sunnuntaina vihittiin vuoden aikana kirkossa käytettävät kynttilät. 
Juhlan raamatullisena aiheena on Jeesus-lapsen tuominen temppeliin ja jumalallinen kirk-
kaus, joka hänessä tuli maailmaan ja ilmestyi meille.” Tätä kirkkautta evankeliumi välittää.

UT:n lukukappale 2. Korinttolaiskirjeestä alkaa kuvastimesta puhumisella: ”Me kaikki, 
jotka kasvot peittämättöminä katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutum-
me saman kirkkauden kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen.” Vanhastaan juutalaiset pitivät 
Jumalan lakia hänen tahtonsa peilinä. Tämän Paavali hurskaana juutalaisena tiesi. Hän ym-
märsi peilivertauksen sopivan hyvin myös kristilliseen evankeliumiin. Mooseksen (= lain 
välittäjä) kasvojen kirkkaus ei Raamatun mukaan yltänyt Kristuksen kirkkauden tasolle.

Sen jälkeen Paavali puhuu palveluvirasta ja Kristuksen evankeliumin kirkkaudesta. Sitä 
eivät näe ”ne jotka joutuvat kadotukseen”. Ainoan kerran koko UT:ssa Paavali tuo esiin ter-
min ”tämän maailman Jumala”, jolla tarkoittaa Saatanaa. Hän on sokaissut kadotukseen jou-
tuvien mielet näkemästä Kristuksen kirkkautta.

pEKKa tuoMiKoSKi

Päivän psalmi Ps. 48:11–15 
Ensimmäinen lukukappale Jes. 52:8–10 
Toinen lukukappale 2. Kor.3:18–4,6 
Evankeliumi Luuk. 2:22–23 

Jumala, Isämme ja Luojamme.

Sinä sanoit jo aikojen alussa:

"Tulkoon valo."

Me kiitämme sinua kirkkaudesta,

jonka olemme nähneet

Pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa,

ja pyydämme:

Varjele meidät maailman pimeydeltä

ja epäuskon sokeudelta.

Anna Kristuksen evankeliumin säteillä

elämäämme päivä päivältä kirkkaammin,

kunnes näemme Vapahtajamme

kasvoista kasvoihin.

Tätä rukoilemme hänen nimessään.

w w w.sxc . hu /  Zuz anna Da b r ow ska
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Mahtavan miehen 
kääntöpuolella on 
toisenlainen mies. 
Sellainen, jota äiti 
vahtii tai joka miettii 
jälkeenpäin, että mitä  
sitä tuli oikein tehtyä.

Valokuvaa varten Topi 
Mikkola pukee ylleen 
papin roolivaatteet. Li-
perit ja kaksirivinen pu-

vuntakki roikkuvat vaneristen 
mieshahmojen päällä pomppata-
kin, pitkävartisten saappaiden ja 
paksujen karvakintaiden vieressä.

– Tämä on vähän erikoinen 
pappi, hän sanoo, eikä vielä pal-
jasta millä tavalla erikoinen. 
Loppu jää katsojan selvitettäväk-
si. Kohta alkaa Mikkolan mono-
logiesitys Mie olen niin mahtava 
mies. Mahtavuutta on niin asvalt-
titeitä rakennuttavassa ja luon-

”Jo anto kallioki periksi meikäläisen eessä”
nonvoimia uhmaavassa urakoit-
sijassa ja taskumatistaan hörppy-
jä ottavassa karismaattisessa pa-
pissa, mutta ulospäin mahtavilta 
näyttävät miehet eivät ole sitä to-
dellisuudessa.

– Miesten pitää näytellä mah-
tavia ja energisiä, mutta henki-
nen puoli saattaa olla hyvinkin 
risainen, sanoo Mikkola.

Mahtailun alla piilee näy-
telmän miehillä arkuus, mutta 
myös omistushalu ja mustasuk-
kaisuus. Lopulta pohjalta löy-
tyvät katkeruus ja yksinäisyys, 
kun vaimo ottaa lapset ja lähtee 
veljensä luo. Jäljelle jää vain tyly 
viesti ”Hyvästi räkäperse”.

Lapissa sanotaan 
suorat sanat
Ensi lukemalla Mikkola hätkäh-
ti kirjailija Rosa Liksomin teks-
tejä. 1980-luvulla Liksomin suo-
rasanainen tyyli oli jotain rajua. 
Mikkola lainasi kirjoja kirjastos-

ta, luki ja laittoi pois, palautti ja 
lainasi taas.

– Arkailin ja mietin uskallan-
ko esittää noita tekstejä. Sitten ta-
jusin, että Lapissa sanotaan asiat, 
kuten ne ovat ja arkuus loppui sii-
hen, sanoo Mikkola.

Mikkolan piti alun perin esit-
tää valmistamansa, Liksomin 
teksteihin perustuvan monologi 
Mie jätän tämän rakkauhen vain 
kerran. Tähän mennessä sille esi-
tyksiä on kertynyt nelisensataa. 
Liksomin ja Mikkolan yhteis-
työ alkoi ja on sittemmin poiki-
nut kahdeksan monologiesitys-
tä. Yhdeksäs on tulossa Likso-
min viimeisimmästä romaanis-
ta Maa. 19 vuodessa esityskertoja 
alkaa olla takana 1 400 ja katso-
jamäärä lähestyy yhdeksääkym-
mentä tuhatta.

Yhteisistä traumoista 
ei puhuta
Rankkojen pohjoisen tarinoiden 

suosion salaisuus on universaa-
leissa teemoissa: yksinäisyydes-
sä ja hellyyden ja rakkauden kai-
puussa. Yksinäisiä ovat Mikkolan 
mukaan yhtä lailla naiset kuin 
miehetkin paikasta ja yhteiskun-
taluokasta riippumatta.

Henkilöt ovat tunnistettavia ja 
uskottavia – lavalla nähtävät tyy-
pit ovat tuttuja paikkakunnan 
kuin paikkakunnan katukuvasta.

– Jokainen katsoja löytää heis-
tä ominaispiirteitä itsestään. Ta-
rinat ovat kipeitä ja surullisia, 
mutta Rosan huumori ja mur-
re tekevät niistä hauskoja, sanoo 
Mikkola.

Ensimmäisellä puoliajalla 
katsomossa nauretaan ja kovasti 
nauretaankin. Väliajan jälkeen ei 
ketään naurata enää. Tarina so-
tatraumoistaan, käytöksestään ja 
elämästään lopultakin tyttärel-
leen humalassa avautuvasta so-
taveteraanista vetää hiljaiseksi. 
Yleisön hartiat lysähtävät ja sa-

mantien kiristyvät takaisin kor-
viin, kun anteeksianto jää saa-
matta – ja anteeksipyyntö esit-
tämättä. Hiljaisia nyyhkäyksiä-
kin kuuluu. Näyttämöllä nähtä-
vänä on monelle tuttu asia, josta 
ei vain puhuta.

– Sama trauma on iskostunut 
syvään koko Suomeen, Mikkola 
sanoo.

– Aina puhutaan veteraaneis-
ta ja heidän traumoistaan, mutta 
koko perheen traumoista ja siitä 
miten sota vaikutti pieniin lap-
siin ei puhuta, hän sanoo. Kaik-
ki saivat traumoja, kun rintamal-
ta palanneet isät purkivat pahan 
olon vaimoon ja lapsiin.

Vastanäyttelijänä 
yleisö
Monologi on rankka laji. Näytte-
lijä on näyttämöllä yksin ja käy 
dialogia yleisön kanssa. Mikko-
lan mukaan parinkymmenen 
vuoden aikana ammattitaito on 
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”Jo anto kallioki periksi meikäläisen eessä”

Tekstit ovat ajassa kiinni. 
Mie olen niin mahtava mies 
-monologin papin tarina on 
seurakunnissa tätä päivää. 

kasvanut – näyttelijä tietää, mi-
ten luoda vastanäyttelijään eli 
yleisöön yhteys.

Vuosien mittaan on kasvanut 
myös näyttelijä. Mikkolalle ikä 
on tuonut rohkeutta lisää. Ko-
kemuksen ja ajan tuomaa antia 
ovat myös suvaitsevaisuus ja ih-
miskohtaloiden ymmärtäminen.

Mikkola ei lähde tekemään 
esityksiä helpoimman kautta.

– Etsin joka monologiin uuden 
ohjaajan, joka löytäisi jotain uut-
ta, jota vielä ei ole kaivettu esiin. 
Hahmoihin on näin löydetty roh-
keutta, joka muuten olisi jäänyt 
löytymättä.

Mikkola on työskennellyt 
Kuhmossa kulttuurisihteerinä 
yli 30 vuotta. Näytteleminen tuli 
tutuksi jo lapsena Sodankylässä 
alakoulun esityksissä ja juhlissa.

Näyttelemisen lisäksi hän on 
ohjannut vuosikymmeniä har-
rastajateatteriryhmiä. Ensi ke-
säksi Siilinjärven harrastajateat-

terille on työn alla Timo K. Mu-
kan Maa on syntinen laulu. Näy-
telmän  teema on ohjaajalleen 
tuttu: lestadiolaisessa perhees-
sä pohjoisessa kasvanut Mikko-
la on maallikkosaarnaajien saar-
nat kuullut.

Mikkolasta piti alun perin 
tulla näyttelijä, mutta koska hän 
omien sanojensa mukaan piti 
niin monesta eri alasta, oli pel-
kästään yhteen keskittyminen 
vaikeaa. Kulttuurisihteerin työs-
sä saa touhuta taiteen koko alalla.

– Vapaana taiteilijana on mah-
dollista myös vaikuttaa ohjelmis-
toon paremmin. Laitosteatteris-
sa näyttelijä on työläinen, hän sa-
noo.

roolia varten 
riman yli
Liksomin kertomuksissa muka-
na ovat usko, uskonto ja Juma-
la. Henkilöhahmoihin kuuluu 
usein pappi. Mie olen niin mah-

tava mies -monologin papin roo-
lia varten Mikkolan oli mentävä 
yhdenlaisen riman yli. Pappis-
rooleja hän oli tehnyt aikaisem-
min, mutta viinaan menevän ho-
moseksuaalin papin saama vas-
taanotto arvelutti Mikkolaa en-
nakkoon. Arastelu meni ohi, kun 
esitystä valmistaessa tapetille tuli 
Imatran kirkkoherran sukupuo-

lenkorjausleikkaus. Asia ei ollut-
kaan arka, vaan myös kirkon pii-
rissä tätä päivää.

Oma kynnyksensä oli aikoi-
naan myös Mie alan tekemhän 
syntiä -naismonologin tekemi-
nen.

– Sen ylittäminen oli hirveää. 
Ensin ajattelin, että ei semmois-
ta pysty esittämään. En ollut kos-
kaan pitänyt naisten vaatteita tai 
kävellyt korkokengillä, Mikko-
la sanoo. Asian hyväksymisessä 
meni aikaa ja harjoitusvaiheessa 
iski itsesensuuri, mutta prosessin 
läpi käytyään huomasi Mikkola 
homman toimivan.

Synti ja synnin tekeminen on 
suositun monologin punainen 
lanka. Katsoja tapaa naisia yhteis-
kunnan eri kerroksista ja kuulee 
varsin epätavallisia tarinoita, jot-
ka itkettävät ja naurattavat.

– Naiset ovat hirveän vahvo-
ja ja selviävät. Miehet eivät pys-
ty selviämään samalla tavalla, sa-

noo Mikkola ja kertoo monolo-
gin naishahmosta, joka miehen-
sä puukotuksesta Hämeenlin-
nan vankilassa istuttuaan palasi 
yhteiskuntaan ja toimi siivooja-
na eläkeikään saakka. Miehet ei-
vät Mikkolan mukaan selviä yh-
tä hyvin vaan joutuvat helpos-
ti kierteeseen. Yhteiskunnan sil-
min rikollinen – varsinkin mies 
– on yhä rikollinen, vaikka teko 
olisi sovitettu.

– Miehet ovat heikompia. Itse-
tunto ei ole yhtä vahva kuin nai-
silla, hän sanoo.

Miehestä ja hänen tehokkuu-
destaan otetaan mittaa kiireellä 
tai ainakin muka-kiireellä.

– Jos ei ole kiire, et ole tehokas. 
Tähän päivään kuuluu menemi-
nen ja juokseminen. Jos olet hil-
jakseen, olet luuseri. Toiset mie-
het katsovat, kuinka tehokas tuo 
on, kun se on joka paikassa mu-
kana.

pÄiVi MÄKiNEN

A nn i  K innu n e n
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Ordinaatiomessu su 7.2. 
klo 10 Oulun tuomiokirkos-
sa. Johtaa piispa Samuel Sal-
mi, toimittaa Pauli Nieme-
lä ja saarna Pekka Rehumä-
ki. Urkuri Maija Tynkkynen ja 
kanttori Raimo Paaso. www.
virtuaalikirkko.fi.
Sanajumalanpalvelus su 7.2. 
klo 12 Heinätorin seurakun-
tatalossa. Toimittaa Tiina 
Kinnunen ja kanttori Hen-
na-Mari Sivula.
Saamenkielinen piispan-
messu su 7.2. klo 16 Oulun 
tuomiokirkossa. Johtaa piis-
pa Samuel Salmi, toimit-
taa  Vilho Vähäsarja ja saar-
na Tapio Leinonen. Musiikis-
sa avustaa Enontekiöltä Giel-
lavealggut-kvartetti, johon 
kuuluvat Anni-Marja Näk-
käläjärvi, Helena Valkeapää, 
Vesa-Matti Tastula ja Pentti 
Raittimo. Urkurina on Mai-
ja Tynkkynen. Käsiohjelmas-
sa messun kulku pohjois- ja 
inarinsaameksi sekä suomek-
si. Messu toteutetaan yhdes-
sä tuomiokapitulin ja Giella-
gas-instituutin kanssa. Kirk-
kokahvit Keskustan seura-
kuntatalossa, tarjolla saame-
laista perinneruokaa ja kah-
vit, vapaaehtoinen maksu. 

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 4.2. klo 18  
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, kant-
torina Sari Wallin. Kahden 
vartin kirkkohetki sanan, ru-
kouksen ja ehtoollisen ää-
rellä.

Messu su 7.2. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Juha-
ni Lavanko, saarna Marjuk-
ka Hamari ja työryhmä, avus-
tavat Kimmo Kieksi, Hanna 
Liuska ja Sirpa Kemppainen, 
kanttorina Juha Soranta. 
Karjasillan kirkkokuoro. Yh-
teisvastuun aloitustapahtu-
ma. Mahdollisuus keskuste-
luun ja rukoukseen.
Messu su 7.2. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Petri 
Satomaa, avustaa Olavi Mä-
kelä, kanttorina Ilkka Järviö. 
Messu su 7.2. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Petri Satomaa, kanttori-
na Ilkka Järviö. 
Messu su 7.2. klo 12 Maikku-
lan kappelissa. Toimittaa Er-
ja Järvi, kanttorina Henriik-
ka Rantala. 
Perhejumalanpalvelus su 
7.2. klo 12 Pyhän Andreaan 
kirkossa. Toimittaa Heikki 
Karppinen, avustavat Kat-
ja Ylitalo ja Atte Kääriäi-
nen, kanttorina Sari Wallin. 
10-synttärit. 
Gospelmessu su 7.2. klo 18 
Kastellin kirkossa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, Esa Rät-
tyä ja Karjasillan gospelryh-
mä YA1. Teejatkot seurakun-
tasalissa. 
Viikkomessu to 11.2. klo 18  
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, kanttori-
na Riitta Piippo. Kahden var-
tin kirkkohetki sanan, ruko-
uksen ja ehtoollisen äärellä.

Tuiran seurakunta
Messu su 7.2. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Riik-
ka Honkavaara, avustaa Pa-
si Kurikka, kanttorina Heikki 
Jämsä. Psalmikvartetti. 

Messu su 7.2. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Juha Tahkokorpi, avus-
taa Harri Fagerholm, kant-
torina Raakel Pöyhtäri. 
Perhemessu su 7.2. klo 12 Py-
hän Tuomaan kirkossa. Toi-
mittaa Anna-Leena Häkki-
nen, avustavat Sanna Tervo, 
Matti Ketola ja Anna-Leena 
Ylänne, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. 10-synttärit.
Sanajumalanpalvelus su 
7.2. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Riitta Lou-
helainen, avustaa Tuulikki 
Ståhlberg, kanttorina Kat-
ri Sippola. Pateniemi 1- ja 
2-rippikouluryhmät osallis-
tuvat.
Iltamessu su 7.2. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa He-
lena Paalanne, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki. 
Viikkomessu ke 10.2. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Pasi Kurikka, kanttorina Kat-
ri Sippola. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 7.2. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Jukka 
Joensuu, avustaa Jouni Riipi-
nen, kanttorina Lauri Nurk-
kala. Marttojen kirkkopyhä. 
Yhteisvastuukeräyksen ava-
us. Kirkkokahvit Myllyojan 
seurakuntatalossa.
Perhejumalanpalvelus su 
7.2. klo 12 Hintan seurakun-
tatalossa. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, saarnaa Riitta Ken-
tala, kanttorina Lauri Nurk-
kala. 10-synttärit, Yhteisvas-
tuukeräyksen avaus, isoskou-
lutus.

Kansanlaulukirkko to 11.2. 
klo 19 Oulujoen kirkossa. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala, 
Tuike- ja Gaudiate-kuorot.

YlIKIIMInKI
Messu su 7.2. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Leo Rahko. Marttojen kirk-
kopyhä, Yhteisvastuukeräyk-
sen avaus. Kirkkokahvit Yli-
kiimingin seurakuntatalossa.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
7.2. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Matti Keskinen, kantto-
rina Kaisamarja Stöckell.  Yh-
teisvastuukeräyksen aloitus-
jumalanpalvelus. Marttojen 
valtakunnallinen kirkkopy-
hä. Kirkkokahvituksen tuot-
to Hailtin Katastrofiuhrien 
auttamiseen YV-keräyksen 
kautta.

Haukipudas
Perhemessu su 7.2. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Ee-
va Mertaniemi, saarna Jari 
Flink, kanttorina Else Piilo-
nen, urkurina Elias Nieme-
lä, seurakunnan lapsikuo-
ro. Päiväkerholaisten laulu-
esitys. Yhteisvastuukeräyk-
sen aloitus. Kirkkokahvit. Il-
mainen kirkkokyyti, tilauk-
set diakoniatoimistoon pe 
klo 9–11 p. 5472 636.
Gospelmessu pe 5.2. klo 
18 kirkossa. Toimittaa Eeva 
Mertaniemi.

Kempele
Kynttilänpäivän perhe-
messu su 7.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaa Leena Brockman,  
kanttorina Marja-Liisa Jääs-
keläinen. Mukana lauluyh-
tye Nonetti. Päiväkerholai-
set esiintyvät. Yhteisvastuu-
keräyksen aloitus. Yhteisvas-
tuukerääjät siunataan tehtä-
vään. Marttojen kirkkopyhä. 
Kirkkokahvit.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 7.2. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Aino 
Pieskä, kanttorina Mika Kotka-
ranta. Yhteisvastuukeräyksen 
avaus. Marttojen kirkkopyhä. 
Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 7.2. 
klo 15 Vanamossa. Yhteisvas-
tuukeräyksen avaus. Martto-
jen kirkkopyhä. Kirkkokahvit.

Lumijoki
Messu su 7.2. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa kirkkoherra Markku 
Tölli, kanttorina Juha Pöykkö. 
Kirkkopyhäkoulu alkaa.

Muhos
Kynttilänpäivän perhe-
messu ja yhteisvastuuke-
räyksen avaus su 7.2. klo 
12 kirkossa. Toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, saarnaa Pek-
ka Kyllönen, kanttorina Ossi 
Kajava, lapsikuoro. Martto-
jen kirkkopyhä.
Sanajumalanpalvelus su 
7.2. klo 14 Rokualla. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, kantto-
rina Ossi Kajava. 

Oulunsalo
Perhemessu  su 7.2. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Minna 
Salmi, saarnaa Pekka Asikai-
nen, kanttorina Tuomo Kan-
gas ja Taru Pisto. Yhteisvas-
tuukeräyksen aloitusjuma-
lanpalvelus. Kirkkokahvit.

Siikalatva
KESTIlÄ
Messu su 7.2. klo 12 seura-
kuntakodissa. Toimittaa Rei-
jo Tuomola, kanttorina Unto 
Määttä. Kirkkokahvit. 

PIIPPOlA
Messu su 7.2. klo 10 seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Erkki Piri, kanttorina Unto 
Määttä. Kirkkokahvit.

PulKKIlA
Messu su 7.2. klo 10 seura-
kuntatalossa (huomio kello-
aika). Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Veijo Kin-
nunen. Kirkkokahvit. Yhteis-
vastuukeräyksen aloitus.

PYhÄnTÄ
Perhekirkko su 7.2. klo 12 
seurakuntatalossa (huomio 
kelloaika). Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Vei-
jo Kinnunen, avustavat lapsi-
kuoro ja nuorisokuoro. Puu-
roa ja soppaa klo 11 seura-
kuntatalossa. Kirkkokahvit. 

RAnTSIlA
Messu su 7.2. klo 10 seura-
kuntatalossa. Toimittaa Rei-
jo Tuomola, kanttorina Arja 
Leinonen. Kirkkokahvit.

Tyrnävä
Messu su 7.2. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski. Kirkkokuoro. 
Marttojen kirkkopyhä, Yh-
teisvastuukeräyksen avaus. 
Yhteisvastuulounas seura-
kuntatalolla.
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Tuleva sunnuntai on Marttojen kirkkopyhä. Kolehdit 
kerätään Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
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Saamelaiskulttuuria 
lapsille ja aikuisille

enot oulussa 

Tulevana viikonloppuna useil-
la paikkakunnilla juhlitaan saa-
melaisten kansallispäivää, jo-

ka on 6. helmikuuta. Tuona päivänä 
vuonna 1917 Pohjoismaiden saamelai-
set aloittivat valtionrajat ylittävän kes-
kinäisen yhteistyön. 

Oulussa juhlallisuudet keskitty-
vät sunnuntaille 7. helmikuuta. Kello 
13–16 järjestetään saamelainen Ske-
aikin-perhetapahtuma Keskustan 
seurakuntatalossa. Tapahtuman saa-
menkielinen nimi Skeaikin tarkoit-
taa riekon naurua sekä ihmisen ilois-
ta naurua. Ohjelmassa on lastenlau-
luja saamen ja suomen kielellä, lappi-
aiheista askartelua, suopungin heit-
toa sekä kahvio ja myyntipöytä Yh-
teisvastuukeräyksen hyväksi. 

Samana päivänä kello 16 Oulun 
tuomiokirkossa alkaa saamenkieli-
nen piispanmessu, jonka toimittaa 
piispa Samuel Salmi. Rovasti Tapio 
Leinonen saarnaa ja liturgina toi-
mii rajaseutupastori Vilho Vähäsar-

ja. Musiikissa avustaa Giellavealg-
gut-kvartetti Enontekiöltä. Kvartet-
tiin kuuluvat Anni-Marja Valkea-
pää, Helena Valkeapää, Vesa-Matti 
Tastula ja Pentti Raittimo. Urkurina 
on Maija Tynkkynen. Messun kul-
kua voi seurata käsiohjelmasta, jo-
ka on pohjois- ja inarinsaameksi se-
kä suomeksi. Kolehti kannetaan Yh-
teisvastuukeräyksen hyväksi. 

Messun jälkeen on kirkkokahviti-
laisuus Keskustan seurakuntatalos-
sa. Tarjolla on saamelaista perinne-
ruokaa ja kirkkokahvit. Halutessaan 
voi maksaa vapaaehtoisen kahvi-
maksun Yhteisvastuukeräyksen hy-
väksi.  Tuomiorovasti Matti Pikka-
rainen tervehtii puheessaan Oulun 
kaupunkisaamelaisia. Tilaisuudessa 
laulaa Giellavealggut-kvartetti.

Tapahtumia ovat toteuttamassa 
tuomiokirkkoseurakunta, tuomio-
kapituli ja Giellagas-instituutti.

rauHaN tErVEHdYS

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
hartaus to 4.2. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Tiina 
Kinnunen.
hartaus to 4.2. klo 18.30, 
Kuntotalo. Tiina Kinnunen.
Sana elää pe 5.2. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 6.2. klo 10, 
Vanha pappila. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
7.2. klo 17, Keskustan seu-
rakuntatalo. Kimmo Kieksi 
puhuu ystävyydestä. Henki-
lökohtaista rukouspalvelua 
sekä yhteinen esirukous, jo-
hon voi jättää kirjoitettuja 
rukouspyyntöjä.
Rauhanyhdistyksen kirk-
koilta ti 9.2. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko. Pekka Kyllö-
nen ja Oiva Savela.
Päiväseurat ke 10.2. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
hartaus ke 10.2. klo 14, Au-
rinkokoti. Tiina Kinnunen.
hartaus ke 10.2. klo 15, Seni-
oritalo. Tiina Kinnunen.
Keskiviikkoseurat ke 10.2. 
klo 18, Vanha pappila, Sipi-
läsali. Arvo Alaperä.
Miesten piiri ke 10.2. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Rukoushetki ke 10.2. klo 19, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Järjestää myös Sinapinsie-
men ry ja Oulun NNKY.
Raamattupiiri to 11.2. klo 
16, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
hartaus to 11.2. klo 18.30, 
Kuntotalo. Jyrki Vaaramo.
Ompeluseurat to 11.2. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
 
Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 4.2. ja 
18.2. klo 17.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Raamattupiiri to 4.2. ja 11.2. 
klo 18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 5.2. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
herännäisseurat su 7.2. klo 
15, Karjasillan kirkko. Yhtei-
nen hetki Siionin virsien ja 
lyhyiden seurapuheiden pa-
rissa.
Pappilan raamattupiiri ke 
10.2. klo 11, Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
10.2. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Torstai-illan raamattupii-
ri to 11.2. klo 18, Kastellin 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 11.2. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 4.2. ja 11.2. 
klo 12.30, Tuiran kirkko. Raa-
mattupiiri kokoontuu tilassa 
nimeltä Sumppu.
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
4.2. ja 11.2. klo 16, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Kokoon-
numme ystävänkammaris-
sa. Lisätietoja Pasi Kurikka 
p. 040 5747 139.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 4.2. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 5.2. klo 18.30, Py-
hän Tuomaan kirkko.
Miesten piiri ti 9.2. klo 18, 

Tuiran kirkko. Martti Vainik-
ka alustaa aiheesta  Raama-
tun opetuksia Johanneksen 
mukaan.
Raamattupiiri ti 9.2. klo 18, 
Niittyaron seurakuntakoti.
Raamattupiiri ke 10.2. klo 
18, Pateniemen kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 11.2. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 5.2. klo 18.30, Myl-
lyojan seurakuntatalo.  

Musiikki ja kulttuuri

Karjasillan seurakunta
Virsilaulutuokio ma 8.2. klo 
18, Kastellin kirkko. Keskity-
tään virsikirjan vähemmän 
laulettuihin virsiin.
Virsilaulutuokio ke 10.2. klo 
18, Karjasillan kirkko. 
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.

Tuiran seurakunta
Kansanlaulumessun laulu-
jen kuorokonsertti su 7.2. 
klo 16, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tilaisuudessa kuullaan 
Lauri Nurkkalan sekakuorolle 
sovittamia kansanlaulumes-
sun lauluja. Laulut esittää 
Gaudiate-kuoro ja sekakuoro 
Tuike, johtajanaan Lauri-Kal-
le Kallunki. Puhe Harri Fager-
holm. Vapaa pääsy, vapaaeh-
toinen ohjelma 5 € Yhteisvas-
tuukeräyksen hyväksi.

Oulujoen seurakunta
Koululaulutilaisuus ti 9.2. 
klo 17.30, Myllyojan asukas-
tupa. Vanhoja koululauluja 
laulattaa kanttori Leo Rah-
ko. Kahvitarjoilu ja arvon-
taa, tuotto Yhteisvastuuke-
räyksen hyväksi. 

Diakonia
Työttömien ateria ke 10.2. 
klo 11–13, 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 8.2. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 8.2. klo 18, Karjasillan 
kirkko. 
Ystävänkamari ti 9.2. klo 13, 
Kaukovainion kappeli.

Tuiran seurakunta
Työttömien ruokailu to 14.1. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
tatalo. 

Kevättä kohti! -ryhmä al-
kaa pe 5.2., Pyhän Luukkaan 
kappeli. Ovatko hyvä mieli 
ja voimavarat vähissä? Uusi 
ryhmä on löytöretki kevät-
tä kohti. Ryhmää vetämässä 
diakoniatyöntekijät Heli Sy-
telä ja Saila Luukkonen. Lisä-
tietoja p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 8.2. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Na-
mibian lähetti rovasti Väi-
nö Simojoki kertoo lähetys-
työstä. 
Juttutupa ma 8.2. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Musiikkia Reksa ja vaari.
Diakoniapiiri ma 8.2. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Lisä-
tietoja Päivi Moilanen p. 040 
5747 064.
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. 

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
KEhITYSVAMMAISET
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.

nÄKöVAMMAISET
näkövammaisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri to 4.2. 
klo 13–14.30, Diakoniakes-
kuksen alakerran ryhmäti-
la. Kahvitarjoilu. Opasystä-
vä vastassa pihalla klo 12.30 
alkaen.
näköpiiri ti 9.2. klo 13–14.30, 
Keskustan seurakuntatalon  
alasali. Mukana Taina Vou-
tilainen. Lauletaan toivevir-
siä. Opasystävä vastassa klo 
12.30 alkaen Isokadun ulko-
ovella.

PÄIhDETYö
naistenryhmä pe 5.2. klo 
13–15.30, Öbergin talo. 
Tavoiteryhmä ma 8.2. klo 
14.30–16, Öbergin talo
Miesten saunailta ke 10.2. 
klo 16–17.30, Öbergin talo. 

Lähetys
lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Leivonnaisia, käsi-
töitä, arpoja ja muuta mu-
kavaa sekä vohvelikahvila. 
Tuotto ohjataan nimikko-
työlle Suomen Lähetysseu-
ran kautta. 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14. 
Puodista käytettyjä astioita, 
liinavaatteita, koruja, kirjo-
ja sekä pajan tuotteita, tar-
jolla myös kahvia yms. Pajas-
sa tehdään käsitöitä. P. 044 
316 1720. 

lähetystovi pe 5.2. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja. Raamattua: Rebekka, 
puolueellinen äiti, mukana 
Pasi Kurikka.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 4.2. ja 11.2. 
klo 14, Vanha pappila, Sipilä-
sali. Raamattutunti 4.2. Jyrki 
Vaaramo, 11.2. Aino Pieskä.

Karjasillan seurakunta
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
9.2. klo 17.30, Kaukovainion 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
lähetysilta ma 8.2. klo 
16.30, Tuiran kirkko. Eeva ja 
Mika Pouke kertovat työs-
tään Israelissa.
lähetyspiiri ma 8.2. klo 
16.30, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja Tarja Oja-Viirret p. 040 
5747 172.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
8.2. klo 18, Myllyojan seura-

kuntatalo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 8.2. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 

Oulujoen seurakunta
YlIKIIMInKI
Piispankamarin kahvila  ja 
kirpputori maanantaisin ja 
perjantaisin klo 11–14, enti-
nen kunnantalo. Lähetyksen 
hyväksi oleva puoti, josta voi 
löytää vaikka uudet villasu-
kat yms.

Lapset ja lapsiperheet
Päiväkerhot löytyvät osoit-
teesta www.oulunseurakun-
nat.fi/lastentapahtumat.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 7.2. klo 12, Ma-
kasiininkatu 6. Lasten oma 
kirkkohetki. 
Perhekerho to 4.2. ja 11.2. 
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 9.2. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo. 

Karjasillan seurakunta
Taidepyhis ma 8.2. klo 
14.30, Metsokankaan kou-
lu. Pyhäkouluun otetaan 16 
1–3-luokkalaista. 
Pyhäkoulu su 7.2. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Lasten oma 
kirkkohetki. Jumalanpalve-
luksen aikana. Lopuksi lap-
set menevät kirkkoon.
Pyhäkoulu su 7.2. klo 10, 
Kastellin kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana. Lopuksi 
lapset menevät siunattavik-
si kirkkoon.
Pyhäkoulu su 7.2. klo 12, Py-
hän Andreaan kirkko. 
Pyhäkoulu su 7.2. klo 12, 
Maikkulan kappeli. Pyhä-
koulu jumalanpalveluksen 
aikana. Lopuksi lapset me-
nevät kirkkoon siunattaviksi.
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Rytmitassut-musiikkituokio 

Pateniemen kirkossa
joka toinen tiistai 16.2.–18.5.
ryhmä I klo 10 
ryhmä II klo 11

Rytmitassut on alle kouluikäisten lasten ja heidän 
vanhempiensa yhteinen musiikkituokio, jossa 
lauletaan, leikitään ja loruillaan puolen tunnin ajan. 

Kumpaankin ryhmään otetaan 6 aikuista 
lapsineen. Ryhmiä vetävät kanttori Katri Sippola ja 
lastenohjaaja Anu Marden. 

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 12.2. Anulle 
p. 044 3161 718.

Perhekerho ma 8.2. klo 10, 
Sarasuon päiväkoti. 
Perhekerho ti 9.2. klo 12, Py-
hän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ke 10.2. klo 9.30, 
Karjasillan kirkko. 
Perhekerho ke 10.2. klo 9.30, 
Kastellin kirkko. 
Perhekerho ke 10.2. klo 9.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Perhekerho ke 10.2. klo 9.30, 
Maikkulan kappeli. Valoku-
vaus. 
Perhekerho ke 10.2. klo 10, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu pe 5.2. klo 19, Vä-
livainion rukoushuone. Las-
ten oma kirkkohetki. 
Pyhäkoulu su 7.2. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Isoil-
le ja pienille oma pyhäkou-
lu jumalanpalveluksen yhte-
ydessä. 
Pyhäkoulu la 6.2. klo 11.30, 
Kuivasjärven seurakunta-
koti. Pyhäkoulussa tutustu-
taan lapsentajuisesti Raa-
matun kertomuksiin ja lau-
lellaan sekä lopuksi askarte-
lu tai muu toimintahetki. 
Pyhäkoulu su 7.2. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Lasten oma kirkkohetki. 
Kansainvälinen pyhäkoulu 
su 7.2. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Pyhäkoulu 
suomen kielellä. 
luukkaan perhekerho to 4.2. 
klo 9.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
International Family Club- 
englanninkielinen perhe-
kerho to 4.2. ja 11.2. klo 13, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Ks. 
Kansainvälisyys.
Koskelan perhekerho ke 
10.2. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti. 
Kuivasjärven perhekerho ke 
10.2. klo 9.30, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Pateniemen perhekerho ke 
10.2. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. 
Rajakylän perhekerho ke 
10.2. klo 9.30, Rajakylän seu-
rakuntakoti. 
Tuomaan perhekerho ke 
10.2. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 

luukkaan perhekerho to 
11.2. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 7.2. klo 12, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 7.2. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 10.2. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 
Perhekerho ke 10.2. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 10.2. klo 9.30, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 10.2. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 10.2. klo 9.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 10.2. klo 9.30, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 

YlIKIIMInKI
Perhekerho ke 10.2. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

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

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
10-synttärit su 7.2. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Ks. erillinen ilmoitus.

Karjasillan seurakunta
10-synttärit su 7.2. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ks. 
erillinen ilmoitus.

Nuoret

Karjasillan seurakunta
Yökahvila Cafe Andreas pe 
5.2. klo 19–23, Pyhän An-
drean kirkko. Oleilua, pelai-
lua, hartautta, kahvia, teetä 
ja pientä purtavaa. Menos-
sa mukana x-box ja laulupeli.
nuortenilta ti 9.2. klo 18–
20.30, Pyhän Andrean kirkko. 
Luvassa pelailua ja oleilua.

Tuiran seurakunta
nuorten improryhmä to 4.2. 
klo 17–18.30, Tuiran kirkko. 

Tuiran seurakunnan 9. isos-
koulutus ke 10.2. klo 17, Kos-
kelan seurakuntakoti. Aihee-
na on 10.2. tai 17.2. leiriläi-
sen kohtaaminen. 

Nuoret aikuiset 
Takkailta ti 9.2. klo 18, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
nuorten aikuisten raamat-
tupiiri ke 10.2. klo 18, Van-
ha pappila. Aiheena 1. Tim. 
5. Yhteyshenkilö Juha Sark-
kinen, p. 050 564 9070.
Opiskelijoiden ja nuorten 
aikuisten leiri 19.–21.2. Ro-
kuan leirikeskus. Mukana 
myös Sarastuskuoro. Ohjel-
massa hengellistä hiljenty-
mistä, virkistäytymistä ja 
opetusta. Laulua, ulkoilua, 
luonnon rauhaa ja toisten 
seuraa. Hinta matkoineen 
26 €. Ilmoittautumiset viim. 
pe 5.2. www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo (varalla Antti 
Leskelälle, p. 040 5747 154). 

OPISKElIJAJÄRJESTöT
OPKOn opiskelijailta la 6.2. 
klo 19, Öbergin talo. Apos-
tolien teot 1 – Teidät kaste-
taan Pyhällä Hengellä. Antti 
Leinonen.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 8.2. klo 
18.30, Torikatu 9 A 32. Raili 
Kemppainen: Mitä voimme 
oppia VT:n rukoilijoista?
Körttiopiskeljoiden seurat 
to 11.2. klo 19, Körttis, Luo-
kotie 5 A 5.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Toiminta- ja keskusteluker-
ho to 4.2. ja 11.2. klo 10.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Jutellaan eri teemoista ja hil-
jennytään hartauteen.
Raksilan kerho to 4.2. ja 11.2. 
klo 12, Hautajaishuoneisto. 
Seurakuntakerho.
Senioripäivä ma 8.2. klo 11, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Verenpaineen mittaus klo 
11–12. Mahdollisuus ruokai-
luun 4 € . 
hopealankakerho ma 8.2. 

klo 12.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Tarinatupa ke 10.2. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 4.2. klo 
13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho ma 8.2. 
klo 12.30, Maikkulan kap-
peli. 
Eläkeläisten kerho to 11.2. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 4.2. klo 
13.30, Karjasillan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 11.2. 
klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten seurat to 11.2. 
klo 13, Pateniemen kirkko. 
Linja-autokuljetus on osal-
listujille ilmainen. 11.45 Py-
hän Luukkaan kappeli, 11.50 
Hiidentien päätepysäkki, 
ajaa Järvitietä, 12.00 Kos-
kelan palvelukeskus, 12.10 
Alppila, Kaarnatien pysäk-
ki, 12.15 Tuiran kirkko, 12.20 
Kangastien palvelukeskus, 
12.30 Koskelan seurakunta-
kodin pysäkki, 12.35 Raja-
kylän seurakuntakoti, 12.40 
Palokan palvelukeskus, Pate-
niemen kirkko. Seurojen jäl-
keen kahvitarjoilu. Paluukul-
jetus lähtee noin 14.45.
Eläkeläisten kerho to 4.2. 
klo 11.40, Tuiran kirkko. Li-
sätietoja 
Eläkeläisten kerho to 4.2. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho to 4.2. ja 
11.2. klo 10, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 8.2. 
klo 12, Hintan seurakunta-
talo. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
8.2. klo 18, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 4.2. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Porinapiiri ma 8.2. klo 11, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 11.2. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

Tutut kansansävelmät 
soivat hengellisin 
sanoin Oulussa 

Oulussa järjestetään helmikuussa kaksi tilai-
suutta, joissa kuullaan kansanlaulumessun 
musiikkia kuorojen esittämänä. Nimensä 
mukaisesti kansanlaulumessu ammentaa 

musiikkinsa monille tutusta ja rakkaasta kansan-
lauluperinteestämme. Kirjailija Anna-Mari Kaski-
nen on kirjoittanut tuttuihin sävelmiin uudet sanat 
jumalanpalveluksen osia mukaillen. Laulut on so-
vittanut sekakuorolle Oulujoen seurakunnan kant-
tori Lauri Nurkkala.

Sunnuntaina 7. helmikuuta kello 16 järjestetään 
kuorokonsertti Pyhän Tuomaan kirkossa. Siinä 
esiintyvät Gaudiate-kuoro ja Sekakuoro Tuike joh-
tajanaan Lauri-Kalle Kallunki. Tuiran seurakunnan 
kappalainen Harri Fagerholm pitää puheen.

Toisen kerran kansanlaulumessun musiikkia 
voi kuulla kansanlaulukirkossa, joka järjestetään 
torstaina 11. helmikuuta kello 19 Oulujoen kirkos-
sa. Kansanlaulukirkon toimittaa Pertti Lahtinen. 
Musiikista vastaavat Gaudiate-kuoro ja Sekakuoro 
Tuike, johtajanaan Lauri-Kalle Kallunki. Sopraa-
no Sirkka Rautakoski ja baritoni Jussi Juola esittä-
vät dueton. 

Molempiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Pyhän 
Tuomaan kirkossa järjestettävässä konsertissa käsi-
ohjelma maksaa 5 euroa. Käsiohjelmien tuotto me-
nee Yhteisvastuukeräykseen. 

rauHaN tErVEHdYS

4.–11.2.2010enot oulussa 
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10-synttärit 
sunnuntaina 7.2. klo 12 

Onnea 10-vuotias!

heinätorin seurakuntatalossa
Täytätkö tänä vuonna 10 vuotta? Kotiseurakunta-
si haluaa juhlia tätä merkittävää täyskymppiä yhdes-
sä sinun ja läheistesi kanssa. Juhla alkaa kaikenikäis-
ten kirkkohetkellä, jonka jälkeen siirrymme alasaliin 
juhlimaan täytekakun, limsan sekä taikuri Sebastia-
nin kanssa. Ei ennakkoilmoittautumista. Synttärikut-
suterveisin, Mari, Käkkärä ja Tiina. 

Pyhän Tuomaan kirkossa 
Perhemessun toimittaa Anna-Leena Häkkinen, 
avustavat Sanna Tervo, Matti Ketola ja Anna-Leena 
Ylänne, kanttorina Raakel Pöyhtäri. 

Pyhän Andreaan kirkossa
Täytätkö tänä vuonna täydet 10 vuotta? Olet ter-
vetullut perheesi kanssa viettämään yhteisiä syn-
tymäpäiväjuhlia. Ohjelmassa 10-jumalanpalvelus, 
täytekakkua ja Soivan Siilin konsertti. Jos sinulla 
on joku muu ruoka-aineallergia kuin laktoosi-into-
leranssi, ilmoita siitä viimeistään 26.1. atte.kaariai-
nen@evl.fi tai tekstiviestillä 040 5060 315.

hintan seurakuntatalossa 
Perhemessun toimittaa Ilkka Mäkinen, saarnaa 
Riitta Kentala, kanttorina Lauri Nurkkala. 
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laulukerho to 11.2. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Porinakerho ma 8.2. klo 
10, Vanhustentalon kerho-
huone. 
Seurakuntakerho ti 9.2. klo 
10, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. 

Leirit ja retket
nuorten eläkeläisten lei-
ri 1.–4.3. Rokuan leirikes-
kus. Uusi leiri muusta syystä 
kuin vanhuuseläkkeen vuok-
si eläkkeellä oleville. Leirin 
hinta 64 € sisältää majoituk-
sen, matkat sekä ruuan. Il-
moittautuminen viimeistään 
19.2. diakoniakeskukseen p. 
08 3161 340.
hiljentymään hangille la 
27.–313. Vuontispirtti, Raat-
tama. Hiihdetään ja hiljen-
nytään tuomiokirkkoseu-
rakunnan järjestämällä ret-
kellä. Tunturihotelli Vuon-
tispirtti on Pallas-Ounastun-
turin kansallispuiston maise-
missa. Retken hinta täysihoi-
toineen ja matkoineen ho-
tellissa 2 hh 255 €, 1 hh 300 
€. Tiedustelut matkan vetä-
jältä diakonityöntekijä Sirk-
ku Nivala p. 040 7304 117 ja 
Kirsi Karppiselta p. 040 5747 
181. Hinnat sisältävät myös 
tapaturmavakuutuksen Ou-
lun seurakuntien jäsenille 
Mukana pastori Juha Sark-
kinen. Sitovat ilmoittautu-
miset arkisin p. 08 3161 340. 

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

Tuiran seurakunta
Puuhakerho maanantaisin 
ja keskiviikkoisin klo 9, Inti-
ön hautausmaan kasvihuo-
neen kellari. Puutöitä.
Kivikerho ja tiffanykerho ti 
9.2. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kerho kokoontuu kir-
kon kellaritiloissa.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 9.2. klo 17, Myl-

lyojan seurakuntatalo. Sol-
meillaan fransupitsiä.
Aikuisten kuntopiiri ke 10.2. 
klo 17, Hintan seurakunta-
talo. 

Muut menot
Yhteisvastuukeräyksen aloi-
tus su 7.2. klo 10–14, Tuiran 
kirkko. Ks. Yhteisvastuuil-
moitus.
Yhteisvastuun aloitustapah-
tuma su 7.2. klo 10–20, Kar-
jasillan kirkko. Ks. yhteisvas-
tuuilmoitus.
Yhteisvastuumarkkinat su 
7.2. klo 12, Huonesuon seu-
rakuntakoti. Ks. yhteisvas-
tuuilmoitus.
Pappi tavattavissa. Oulun 
tuomiokirkko on avoinna ja 
pappi tavattavissa sunnun-
taisin jumalanpalveluksen 
jälkeen klo 12–14 kastetoimi-
tuksia, avioliittoon vihkimi-
siä, sielunhoitoa ja kirkkoon 
liittymisiä varten. Myös aiko-
ja kirkollisiin toimituksiin voi 
varata.
Saamelainen perhetapahtu-
ma su 7.2. klo 13, Keskustan 
seurakuntatalo. Ks. yhteis-
vastuuilmoitus.
Yhteisvastuukeräyksen 
aloitus su 7.2. klo 13, Kes-
kustan seurakuntatalo. Ks. 
yhteisvastuuilmoitus.
naisten ilta ma 8.2. klo 18–
20, Öbergin talo. Yhdessä-
oloa, keskustelua ja iltahar-
taus. Mahdollisuus sauno-
miseen.
Moraalivartio – Miehet on 
sikoja! ti 9.2. klo 18, Karja-
sillan kirkko. Ks. erillinen il-
moitus.
Ystävänpäivän tapahtuma 
kaikenikäisille to 11.2. klo 
18–20, Maikkulan kappeli. 
Ks. yhteisvastuuilmoitus.
Sururyhmä lapsensa menet-
täneille ti 16.2., Vanha pap-
pila. Ks. erillinen ilmoitus.
Raatissa raikaa -yhteisvas-
tuutapahtuma kaikenikäi-
sille su 28.2. klo 11–15, Raa-
tin nuorisotalo. Ks. yhteis-
vastuuilmoitus.
Pääsiäisvaellukselle Karja-
sillan kirkkoon kaivataan 
vapaaehtoisia 22.–26.3. Ks. 
erillinen ilmoitus.

Kansainvälisyys
lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.
International Family Club- 
englanninkielinen perhek-
erho on Thursdays from 1 pm 
to 2.30 pm at Pyhän Luuk-
kaan kappeli, Yliopistokatu 
7, Linnanmaa. Are you a par-

ent staying at home looking 
after children? Welcome to 
join us for refreshments, chil-
dren’s activities and a chance 
for parents to get together. 
There is no enrollment or fee. 
More info Anu Marden 044 
3161 718.
Kansainvälinen pyhäkoulu 
su 7.2. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Suomen kie-
lellä.

Tarvitsetko apua pienissä 
kodin korjausaskareissa? 
Ripa löysällä, sarana 
vinkuu, taulu kaipaa 
seinälle… 

Ota yhteys talkooryhmään 
Heikki Kaikkoseen 
040 502 5010. 
Huom! Emme suorita muuttoja.

Yhteisvastuukeräyksen aloitus 
sunnuntaina 7.2. klo 10 

Tuiran kirkossa 
Yhteisvastuukeräys aloitetaan messulla. Messun jäl-
keen kahvitarjoilu seurakuntasalissa. Samalla keräys-
kohteiden esittely ja materiaalin jako yhteisvastuuke-
rääjille. Keräämään voi lähteä heti tai myöhemmin. 

Yhteisvastuun aloitustapahtuma 
sunnuntaina 7.2. klo 10

Karjasillan kirkossa
Messu klo 10, keittolounas aikuiset 5 €, lapset 3€, ke-
räysinfo ja Haitista kuvin kertoo maassa käynyt Marja 
Sarkimaa, lipaskeräystempaus. Runotapahtuma klo 16. 
Niilo Rauhala lausuu runoja. Musiikkia.

Yhteisvastuumarkkinat 
sunnuntaina 7.2. klo 12 

Huonesuon seurakuntakodissa 
Tapahtumassa kirpputori – tule ostamaan tai myymään 
käytettyä tai itsetehtyä uutta. Pöytävaraus 4.2. men-
nessä p. 040 5357 205, pöydän hinta 10 €. Buffetti, lei-
vonnaisia myös kotiin ostettavaksi. Sylvi-pelle ja Tomi-
taikuri paikalla klo 13.30. 

Saamelainen perhetapahtuma 
ja Yhteisvastuukeräyksen aloitus

sunnuntaina 7.2. klo 13 
Keskustan seurakuntatalossa 

Ohjelmassa lastenlauluja saamen ja suomen kielellä, 
lappiaiheista askartelua, suopunginheittoa sekä kah-
vio ja myyntipöytä yhteisvastuun hyväksi. Keräyksen 
esittely sekä mahdollisuus ottaa keräyslista tai ilmoit-
tautua lipaskeräyksiin.

Kansanlaulumessun laulujen kuorokonsertti 
sunnuntaina 7.2. klo 16 

Pyhän Tuomaan kirkossa 
Tilaisuudessa kuullaan Lauri Nurkkalan sekakuorolle so-
vittamia kansanlaulumessun lauluja. Ks. juttu s. 16.

Ystävänpäivän tapahtuma kaikenikäisille
torstaina 11.2. klo 18
Maikkulan kappelissa 

Ohjelmassa onnenpyörä, arvontaa, kahvia, makka-
raa, Hagarzawia esiintyy, Riitta Piippo ja Henrik Ke-
tola laulattavat. Lapsilla mahdollisuus päästä koiraval-
jakon kyytiin. Tuotto Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 

Raatissa raikaa 
-yhteisvastuutapahtuma 

su 28.2. klo 11–15 
Raatin nuorisotalossa 

Monenlaista mukavaa puuhaa ja ohjelmaa kaikenikäisil-
le. Sisällä on musiikkia, runoja, ongintaa, onnenpyö-
rää, kasvomaalausta sekä kahvio, jossa leivonnaisia ja 
vohveleita yms. Ulkona on saappaanheittoa, rekiaje-
lua, mäenlaskua (omat liukurit mukaan), hälytysajo-
neuvot pihalla, myytävänä hernekeittoa ja makkaraa. 
Mukana Hintan Martat.

Koululauluillat
maanantaina 9.2. klo 17.30 Myllyojan asukastuvalla
torstaina 18.3. klo 18 Ylikiimingin seurakuntatalolla

maanantaina 22.3. klo 18 Huonesuon seurakuntakodilla
tiistaina 23.3. klo 18 Myllyojan seurakuntatalolla

maanantaina 12.4. klo 18 Sanginsuun seurakuntakodilla
maanantaina 19.4. klo 12 Hintan seurakuntatalolla

Lauletaan vanhoja koululauluja. Laulattamassa kanttori 
Leo Rahko. Kahvitarjoilu ja arvontaa. 

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 €.

Sururyhmä 
lapsensa menettäneille

Sururyhmä alkaa 16.2. klo 18 Vanhassa pappilassa.

Ryhmän vetäjinä toimivat sairaalapastorit 
Hannele Lusikka 040 5797 806 ja 

Marja-Leena Tahkola 040 5797 803. 
Tarkemmat tiedot ryhmästä ja ilmoittautumiset 

vetäjille viimeistään maanantaina 8.2. 

läskillä 
lukutaitoa
alkupunnitukset

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

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

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

Loppupunnitus toukokuussa. 

hiihtolomaleirit 2010 

Kouluikäisten lasten perheleiri 5.–8.3. 
Rokuan leirikeskuksessa 
Leirin hinta on aikuisilta 62 € ja 4-18-vuo-
tiailta 40 €. Sisaralennus käytössä. Hinta 
sisältää matkat, majoituksen, ruuat, oh-

jelman ja vakuutuksen Oulun seurakuntien jäsenille. 
Lisätietoja leiristä sari.merilainen@evl.fi. 

nuortenleiri 5.–9.3. Juuman leirikeskuksessa
Sinä yläasteikäinen tai sitä vanhempi nuori, lähde las-
kettelemaan ja pitämään hauskaa Kuusamon Juu-
maan. Leirillä lasketellaan kahtena tai kolmena päivä-
nä. Leirin hinta 51 € sisältää matkat, majoituksen, ruu-
an, ohjelman Juumassa sekä seurakuntalaisille vakuu-
tuksen. Lasketteluliput ja -välineet ovat omakustan-
teiset. Lisätietoja leiristä hanna.liuska@evl.fi ja anssi.
putila@evl.fi. 

10+ leiri 6.–9.3. Rokuan leirikeskuksessa 
Leirin hinta 40 € sisältää matkat, majoituksen, ruuat, 
ohjelman ja vakuutuksen Oulun seurakuntien jäsenil-
le. Lisätietoja leiristä matti.ketola@evl.fi. 

1.-3.-luokkalaisten leiri 9.–11.3. 
Rokuan leirikeskuksessa
Leirin hinta 30 € sisältää matkat, majoituksen, ruu-
at, ohjelman ja vakuutuksen Oulun seurakuntien jä-
senille. Lisätietoja leiristä esa.rattya@evl.fi, atte.kaa-
riainen@evl.fi. 

Kouluikäisten lasten perheleiri 9.–14.3. 
Juuman leirikeskuksesssa 
Omin kyydein. Hiihtoloman perheleirille voi tulla oman 
aikataulun mukaan ennakkoilmoittautumisen perus-
teella. Ohjelmassa suuret talvileiriolympialaiset, talvi-
nen kävelyretki Myllykosken kauniisiin maisemiin, hoi-
jakka, askartelua eri ikäisille. Hiihtämään pääsee suo-
raan pihasta. Tarvittaessa mahdollisuus lasketteluun 
Rukalla, liput omakustanteisia. Leirin hinta on aikui-
nen 19 € / vrk ja 4–18-v. 13 € / vrk. Alle 4-vuotiaat il-
maiseksi. Sisaralennus käytössä. Hinta sisältää majoi-
tuksen, ruuat, ohjelman Juumassa ja vakuutuksen Ou-
lun seurakuntien jäsenille.

4.–6.-luokkalaisten leiri 11.–14.3. 
Rokuan leirikeskuksessa. 
Leirin hinta on 40 € sisältäen matkat, majoituksen, ruu-
at, ohjelman ja vakuutuksen Oulun seurakuntien jäse-
nille. Lisätietoja leiristä anna-leena.ylanne@evl.fi. 

Ilmoittautumiset leireille 18.1.–19.2. internetissä osoit-
teessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai puhelimitse 
numeroon 08 3161 340 arkipäivisin klo 9–16. 
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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   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo 
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti 
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti 
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Keskustan seurakuntatalo  
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti 
Koskelantie 86

Kuivasjärven   
seurakuntakoti   
Karppalantie 6

Lämsänjärven   
kaupunkileirikeskus 
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

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

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

Tilavaraukset
Kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16

Päivystävä sairaalapastori
24h/vrk p. 040 570 7033

4.–11.2.2010enot oulussa 

Elämän polku
Kastetut

Karjasilta: Ella Anniina Ar-
relo, Roni Benjam Heikki-
nen, Anton Niko Ilmari Jan-
hunen, Eelis Aapo Daniel 
Karttunen, Viljami Antti Ee-
mil Kemppainen, Aaro Ilma-
ri Komulainen, Sami Pette-
ri Lindholm, Roope Oskari 
Moilanen, Niklas Lauri Ilari 
Normio, Lennart Emmanuel 
Närhi, Ella Sofia Pulkkinen, 
Nanna Elli Emilia Riihimä-
ki, Eetu Kalle Juhani Rikula, 
Roosa Venla Karoliina Tau-
riainen, Krista Susanna Ma-
rita Venäläinen, Emma Ceci-
lia Vihelä.
Tuira: Johan Eetu Aukusti 
Alakärppä, Matias Onni Jo-
hannes Ervasti, Milja-Ma-
ria Anneli Halonen, Veikka 
Viljami Karhumaa, Kiia Ee-
rika Markus, Jaakko Matias 
Oikari, Jemina Olivia Saari-
nen, Jenna Ilona Solanja To-
lonen, Caren Lydia Hannele 
Virrankari.
Oulujoki: Rosa Julia Kan-
gas-Kontio, Helli Inari Tak-
kinen.

Vihityt
Tuomiokirkko: Joel Eero Ii-
vari Immonen ja Katariina 
Julia Koskelo, Atte Samuel 
Veteläinen ja Matilda Heik-
kilä, Janne Juhani Kallioinen 
ja Laura Maarit Kähkönen.
Karjasilta: Mika Juhani Riku-
la ja Teija Tuulikki Väisänen.
Tuira: Lasse Kauko Mikael Ol-
li ja Maria Annika Kananen.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Pentti Al-
ho 91, Helvi Annikki Väisä-
nen 96.
Karjasilta: Kaisa Sofia Jaako-
la s. Sillanpää 96, Arvi Aar-
ne Päiviö Koskitalo 84, Toi-
ni Kaarina Lainema s. Hovan-
to 83, Eila Marjatta Saravesi 
s. Rautio 64, Kyösti Pekka Ti-
hinen 70, Laina Kustaava Vi-
lenius s. Anttila 84.
Tuira: Pasi Daniel Ekdahl 78, 
Hellen Margit Sohlo s. Pyyk-
kö 85.
Oulujoki: Ritva Airikki Kar-
hu s. Hillilä 77, Eero Herman-
ni Väisänen 79.

KESKUSTELUJEN AIHEENA:

 2.2. Miehen työ
 9.2. Miehet on sikoja
 16.2. Uskomaton mies
 23.2. Mies jonka ympäriltä  
  tuolit viedään

MITÄ 

MIES?

Moraalivartio järjestää 
4-osaisen miehisen 

keskustelusarjan, joka 
pidetään helmikuussa 
tiistaisin klo 18-19.30 
Karjasillan kirkolla.

Tarjolla muonaa 
miehiseen makuun. 

Kaikissa illoissa 
lastenhoito järjestetty.

MORAALIVARTIO
MORAALIVARTIO

MORAALIVARTIO
MORAALIVARTIO

Pappi tavattavissa tuomiokirkossa

Oulun tuomiokirkko on avoinna ja pappi tavattavissa 
sunnuntaisin klo 12–14 kastetoimituksia, avioliittoon 
vihkimisiä, sielunhoitoa ja kirkkoon liittymisiä varten. 
Tällöin on mahdollista myös varata aikoja kirkollisiin 
toimituksiin.

Vapaaehtoisia 
tarvitaan

Pääsiäisvaellus 
Karjasillan kirkossa 

22.–26.3. 

Tarjolla on monenlaista 
tehtävää, mm. 
lavastamista, 

näyttelemistä, 
ruokahuoltoa... 

Lisätietoja ja 
ilmoittautuminen 

vapaaehtoiseksi Atte 
Kääriäinen p. 040 5060 
315 tai Nina Niemelä 

p. 040 5747 162. 
Ilmoittautua voi myös 
sähköpostilla etunimi.

sukunimi@evl.fi.

Diakonialeirit
rokuan leirikeskus:
   1.-4.3. Nuoret eläkeläiset (alle 65-v., etusija tuiralaisilla)
15.-18.3. Työttömien leiri (etusija tuiralaisilla)
19.-21.3. Kehitysvammaisten leiri, ilm. 19.2. mennessä
22.-25.3. Eläkeläisten leiri (etusija karjasiltalaisilla)
  9.-11.4. Näkövammaisten leiri
12.-15.4. Eläkeläisten leiri 
  (etusija oulujokisilla ja tuomiokirkkolaisilla)
   3.-6.5. Veteraanileiri
21.-23.5. Omaishoitajien leiri
24.-27.5. Kuulovammaisten ja kuurojen leiri, ilmoittautu- 
  minen 7.5. mennessä p. 040 591 2657
14.-17.6. Liikuntavammaisten leiri

Juuman leirikeskus:
24.-28.5. A-leiri, ilmoittautuminen viimeistään kaksi viik- 
  koa ennen leirin alkua p. 040 756 4022

Leiripäivät Hietasaaressa:
16.5. Kehitysvammaisten lapsiperheiden päivä, ilmoit- 
  tautuminen 7.5. mennessä
26.5. Näkövammaisten leiripäivä, ilmoittautuminen  
  18.5. mennessä 

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

w w w.sxc . hu /  J u l i a  F r e e man Wo o l p e r t

nuorten eläkeläisten leiri 
1.–4.3. Rokuan leirikeskuksessa 

Uusi leiri muusta syystä kuin vanhuuseläkkeen 
vuoksi eläkkeellä oleville. Leirin hinta 64 € 
sisältää majoituksen, matkat sekä ruuan.

Ilmoittautuminen viimeistään 19.2. 
diakoniakeskukseen p. 08 3161 340.

Nokelantie 48 B, 
käynti  

Latokartanontien 
puolelta.

Avoinna 
ma–ke, pe 
klo 10–14. 
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Läskillä lukutaitoa 
-kampanja alkoi 
virallisesti 1. helmikuuta. 
Oulussa päivän aikana 
vaa'alle nousi liki 
kaksisataa henkeä. Minä 
olin yksi heistä.

Ensimmäisen kampanjapäi-
vän perusteella vaikuttaa 
siltä, että laihduttamisen 
ja hyväntekeväisyyden yh-

distäminen on takuuvarma hitti. 
Taloustieteen termeillä kyseessä 
on win-win-tilanne, josta hyöty-
vät kaikki: Terveellisempi, kevy-
empi elämä itselle ja samalla lu-
kutaitoa Nepaliin.

Vaikka en taloustieteilijä ole-
kaan, kampanja herätti myös mi-
nut. Se teki sen, mihin yksikään 
naistenlehtien uuden elämän 
aloittamiseen kannustava juttu 
ei ole kyennyt: Tarjosi kesämek-
koon mahtumista suuremman 
motivaation. Ja kun urakkaan 
ryhtyy julkisesti lehdessä, sil-
lä taataan se, ettei homma kaa-
du ensimmäiseen karkkipäivään.

Seitsemän kilon 
vuosivauhti
Kyllähän minä perusyhtälön tun-
nen: läski palaa, kun syö vähem-
män kuin kuluttaa. Suuhunpan-
tavan määrää voi vähentää, sen 
koostumusta keventää ja hiihto-
ladulle suunnata useammin. 

Suurin syy laihdutusurakan 
lykkäämiseen on ollut näennäi-
nen motivaatiopula: Miksi hank-
kiutua määrätietoisesti eroon yli-
määräkiloista? Housutkaan eivät 
ahdista, kun käyttää joustovyö-
täröä, ja pikkaisen pontsona on 
ihan mukava elää!

Vaikka olenhan minä tiennyt, 
että tahdin on muututtava. Vaa-
kalukemat ovat kasvaneet var-
sinkin viimeisen vuoden aika-
na. Äkkiseltään laskin, että mi-
käli tahti jatkuu samana, rikon 
sadan kilon rajan reilusti ennen 
kuin täytän neljäkymmentä. 

Sydänsairaassa suvussa se on 
pelottava yhtälö. Varsinkin kun 
ei voi syyttää liikkumisen estä-
vää kipsiä jalassa, raskauskiloja, 
vihannesallergiaa tai muuta vas-
taavaa. 

Kolmen vartin 
jonotus
Toimistoajan päättymisen aikoi-
hin Heinätorin seurakuntata-
lon parkkipaikka on täynnä au-
toja. Sisään astuessa vastaan tu-
lee iloisia naamoja ja neljä täpö-
täyttä naulakkoa. Viereisellä käy-

tävällä seiniin no-
jailee kymmenit-
täin ihmisiä: Mie-
hiä ja naisia, kaksi-
kymppisistä senio-
ri-ikäisiin. Puheen-
sorina täyttää tilan. 
Sanan sieltä tääl-
tä poimiessakin käy 
selville mistä on kyse: 
läskistä. Ei muuta kuin 
jonon jatkoksi. Se löytyy 
kanssalaihduttajien ystävälli-
sellä opastuksella. 

Punnituksessa ei ole ihan niin 
paljon kansaa kuin Idolsin kar-
sinnoissa, mutta uskonpa, että 
kun lähiseurakuntienkin punni-
tusten väkimäärät lasketaan yh-
teen, päästään varmasti samoille 
sataluvuille. 

Maaginen 
alaraja
Ensin jonotetaan pituuden mitta-
ukseen, jonka jälkeen voi paperi-
taulukosta tarkastaa, menevätkö 
omat mitat yli normaalipainon. 
Toisin kuin laulukisassa, kaikki 
eivät pääse edes yrittämään, sillä 
kampanjaan pääsee vain, jos ylit-
tää normaalipainon rajan. 

Kuulen aikaisemmin tulleil-
ta, että muutama on käännytetty 
pois, koska hpainoindeksi on jää-
nyt alle 25:n. Voi pikkuraukkoja.

En stressaa, sillä tiedän ylittä-
väni ihannepainon rajat. Muiste-
len aamua ja vertaan silloisia vaa-
kalukemia taulukkoon. Indeksi-
luku näyttäisi olevan 27. Turval-
lisesti mukana.

Lisäjonotuksen jälkeen pää-
sen vihdoin vastaanottohuonee-
seen. Nimi, yhteystiedot ja nou-
su vaa'alle, joka tuo mieleen kou-
luterveydenhoitajan vastaanoton. 
Lukema tarkentuu 77,3 kiloon. 
Päätän, että kampanjan lopussa 
mittari pysähtyy viisi kiloa pie-
nemmille lukemille.   

ELSi HuttuNEN

Rauhan Tervehdys seuraa 
kampanjan etenemistä ja 
toimitussihteerin tavoitteen 
täyttymistä. Seuraava raportti 
ilmestyy 4. maaliskuuta.
Oletko sinä mukana 
kampanjassa? Lähetä meille 
postia ja kerro miksi lähdit 
mukaan.

170 senttiä 
ja 77,3 kiloa

Suomalainen yksityishenkilö on haasta-
nut suomalaiset, Suomen evankelislu-
terilaiset seurakunnat ja Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan 

laihdutuskampanjaan. Yksityishenkilö on lu-
vannut lahjoittaa maksimissaan 10 miljoonaa 
euroa Nepalin opettajankoulutuksen hyväksi. 
Lahjoittaja on luvannut maksaa 15 euroa jo-
kaista laihdutettua kiloa kohti.

Seurakunnat suorittavat alkupunnituksen 
helmikuun aikana ja loppupunnitukset tou-
kokuun loppupuolella. Kampanjan päättymi-
sen jälkeen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
kokoaa tiedot, jolloin myös lopullinen lahjoi-
tussumma selviää.

Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suo-
messa asuvat täysikäiset henkilöt, joilla on yli-
painoa. Loppupaino ei saa alittaa ihannepai-

non alarajaa. Laihduttamisesta kiinnostunei-
den kannattaa seurata seurakuntien ilmoitte-
lua lähimmistä punnituspaikoista ja ajoista. 

Rauhan Tervehdyksen levikkialueella al-
kupunnituksia järjestetään ainakin seuraa-
vissa seurakunnissa: 

Oulu 
pe 5.2. kello 14–17 Siivessä, lähetyksen 
puodissa ja pajassa

Oulunsalo
ma 15.2. kello 11–14 ja 17–19 Vanhassa 
pappilassa

Tyrnävä
ma 15.2. kello 17–18 seurakuntatalolla ja 
ke 17.2. kello 9–10.30 seurakuntatalolla

15 euroa kilolta

Rauhan Tervehdyksen toimitussihteeri 
Elsi Huttunen osallistuu 
laihdutuskampanjaan.  Tavoitteena on 
kartuttaa nepalilaisten lukutaitokassaa 
75 eurolla, mikä tarkoittaa viiden kiloa 
laihduttamista toukokuun loppuun 
mennessä. 
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Laskiaistapahtuma 
la 13.2. klo 11–13 Martinniemen srk-kodilla. Ohjelmassa mäenlaskua, 
poniratsastusta, pakkasraja -15 astetta, laulukammari, jääpallon laukauskilpailu, 
onnenpyörä, kasvomaalausta ja lelunvaihtopöytä. Oma vaihtolelu mukaan. 
Myytävänä hernekeittoa 4 € / litra, laskiaispullia 50 cent / kpl sekä makkaraa 
ja arpoja. Hernekeitto- ja pullavaraukset pe 5.2. mennessä diakoniatoimistoon 
perjantaisin klo 9–11 p. 5472 636 tai Laila Rantakokolle p. 040 8668 319, omat 
astiat hernekeitolle. Tuotto Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka pe 5.2. klo 19 Saar-
niolla. Pyhäkoulu su 7.2. 
klo 12, I Markku Kiviahde, 
II Hannu Vanhala, III Veijo 
Lahdenperä ja klo 17 seurat 
ry:llä. Päiväkerhot ma ja ke 
klo 17–18.30 ja ti ja to 17.30-
19 ry:llä. Ompeluseurat ke 
10.2. klo 19 ry:llä.

Vuokila, Anna-Kaisa Lind-
gren, Sakarias Viljami Ven-
gasaho.
Avioliittoon kuulutettu: 
Jarmo Tapani Posio ja Jo-
hanna Elina Paganus.
Kuolleet: Sulo Armas Val-
demar Hanhela 81, Tarja He-
lena Pyykkö 47.

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

eurakunnissa tapahtuu 4.–11.2.2010

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

haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi

Saarenkartanon harta-
us to 4.2. klo 14.30.
liikuntasalin perhevuo-
ro pe 5.2. klo 10–11.
lähimmäis- ja ystävä-
palvelun vapaaehtoisten 
kuukausitapaaminen ti 
9.2. klo 14 srk-salissa.
Raamattu- ja rukousilta 
ti 9.2. klo 18 18 Aarne Säy-
näjäaholla, Lahentie 53.
Päiväpiiri ke 10.2. klo 10 
Saarenkartanossa.
Kaverikerho to 11.2. klo 
10 kirkossa.
Kirkkokuoro to 11.2. klo 
18.30 kirkossa.
Kuollut: Teuvo-Pentti 
Pakkala 89.

Kerhot: Päiväkerho 3-vuo-
tiaille maanantaisin klo 10 
ja kokkikerho klo 12.30 ker-
hohuoneella. Päiväkerho 
4-v. A tiistaisin klo 10 ja si-
saruskerho A klo 13 kerho-
huoneella. 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 perhekerho-
laisten valokuvaus on hel-
mikuussa 25.2. Seuraa myö-
hempää ilmoittelua.
hartaushetki to 4.2. klo 14 
Ala-Temmeksen vanhainko-
dissa.
Partio: Metsähanhet to 
4.2. klo 18 naskun laavulla 
pappilassa. Tervetuloa noin 
10–12-vuotiaat pojat, joh-
tajana Maukka. Partiolais-
ten talvileiri Ruoktu XXVII 
10 seikkailijoille, tarpojil-
le, samoajille sekä vaeltajil-
le pidetään 6.–10.3. Taival-
koskella Siiranjärvellä Ou-
lun seurakuntien eräleiri-
keskuksessa.  Ilmoittautu-
minen kirjallisesti partiotoi-
mistoon Kotikolon alaker-
rasta saatavalla ilmoittau-
tumislomakkeella ti 17.2. 
Ruoktuleiriläisten kokouk-
seen  mennessä. 
Kotiseurat su 7.2. klo 16 Ir-
ma ja Juhani Hemmilällä 
Raamattupiiri ti 9.2. klo 
18.30 srk-talolla, ensimmäi-

nen käsky. 
lumilyhdyn hartaus ke 
10.2. klo 14.30.
Kirkkokuoro ke 10.2. klo 
18.30.
Yhteisvastuukeräykses-
tä lisätietoja Marjolta, kir-
kollisista, kotisivuiltamme ja 
www.yhteisvastuu.fi.

Yhteisvastuukeräyksen 
aloitusjumalanpalvelus su 7.2. klo 10. Samalla vietämme Marttojen 
valtakunnallista kirkkopyhää. Marttojen järjestämän kirkkokahvituksen 
tuotto menee Haitin Katastrofiuhrien auttamiseen YV-keräyksen 
kautta. Listakerääjiä tarvitaan – tule hakemaan oma listasi!

Seurakuntakerho to 4.2. 
klo 13 srk-keskuksen moni-
toimisalissa. 
Juttukahvila to 4.2. klo 13 
Martinniemen srk-kodissa. 
Diakonia- ja lähetyspiiri 
ma 8.2. klo 14.30 Kellon srk-
kodissa.
Omaishoitajien vertais-
tukiryhmä ti 9.2. klo 13 
srk-keskuksen neuvottelu-
huoneessa.
lähetyspiiri ti 9.2. klo 13 
lähetystoimiston vieraska-
marissa. Vieraana lähetys-
sihteeri, tasauslähetti Min-
na Sorvala Kempeleestä.
Miesten saunailta ti 9.2. 
klo 19.30–21 Vesijatulin tak-
kahuoneessa ja tilaussau-
nassa. Kokoontuminen Ja-
tulin aulassa klo 19.25. Tied. 
Martti Heinonen p. 040 
5812 546.
Raamattupiiri ke 10.2. klo 
18 srk-keskuksen monitoimi-
salissa. Luuk. 15.
Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 11.2. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa. 
Ripari-ilta to 4.2. ja 11.2. 
klo 16.30–17.30 Vakkurilas-

sa ja ke 10.2. klo 17–18 Kel-
lon srk-kodissa ja Martinnie-
men srk-kodissa.
laskiaistiistain tapahtu-
ma eläkeläisille ti 16.2. 
klo 11–13.30 srk-keskukses-
sa. Tapahtuma alkaa klo 11 
hernekeittolounaalla, hin-
ta 5 €, tuotto Yhteisvastuu-
keräykselle. Tapahtuman ai-
kana mahdollisuus rekiaje-
luun. Ilm. to 11.2. mennes-
sä seurakuntakerhoissa tai 
diakoniatoimistoon perjan-
taisin klo 9-11, p. 5472 636.
Seurakunnassamme on 
avoinna kesäkantto-
rin paikka, ks. lisätieto-
ja www.haukiputaanseura-
kunta.fi.
Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 ja 12.30–14 Kellon 
srk-kodissa sekä perjantai-
sin klo 10–11.30 kirkonky-
län Vakkurilassa, Jokelan 
vanhalla koululla ja Martin-
niemen srk-kodissa.
Avoimet ovet rippikou-
lun käyneille nuorille kes-
kiviikkoisin klo 18–20  Kel-
lon ja Martinniemen srk-
kodeissa ja torstaisin klo 

17.30–19.30 kirkonkylällä 
Vakkurilassa.
Rauhanyhdistys: hauki-
pudas: raamattuluokka pe 
5.2. klo 18.30 Tuula ja Jor-
ma Paasolla, yhteispyhäkou-
lu su 7.2. klo 12 ja seurat klo 
13.30 ry:llä, eläkepiiri ti 9.2. 
klo 13 srk-keskuksen moni-
toimisalissa. Jokikylä: raa-

”Minä tahdon laulaa ja riemuita” 
Kaikenikäisten perhemessu kynttilänpäivänä 7.2. 
klo 10 kirkossa. Seurakunnan päiväkerholaiset 
ja lapsikuoro laulavat. Messun jälkeen 
kirkkokahvit srk-keskuksessa. Samalla myös 
Yhteisvastuukeräyksen aloitus. 

mattuluokka isot ja pienet 
klo 17.30 ry:llä, myyjäisom-
peluseurat pe 5.2 klo 18.30 
ry:llä, pyhäkoulut su 7.2. klo 
12 Asema e. Antti Partanen, 
Asema p. Tero Hanhisuan-
to, Keskikylä Jukka Jokita-
lo, Vänttilänperä Juha Jäm-
sä, Taipaleenkylä Kari Ven-
gasaho, seurat su 7.2. klo 

16 ry:llä, päiväkerhot ti 9.2 
ja ke 10.2. klo 17.30 ry:llä, 
sisarpiiri to 11.2. klo 18.30 
ry:llä. Kello: päiväkerho pe 
5.2. klo 17 Kellon srk-kodis-
sa, raamattuluokka (isot) 
pe 5.2. klo 17.30 Takkulalla, 
ompeluseurat pe 5.2. klo 
18.30 Kellon srk-kodissa. 
Kastettu: Eemeli Juhani 

Virasto 
avoinna 
maanantaisin, 
keskiviikkoisin 
ja perjantaisin 
klo 9–14

A r k i s to  /  L e e na Sn e l lman

Kirkkopyhäkoulu 
alkaa 7.2. Pyhäkoulu sakastissa saarnan aikana.
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liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

naisten piiri to 4.2. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-ko-
dissa. Mukana Leena Brock-
man.
Miesten piiri to 4.2. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Että jaksaisin ensi viik-
koon -ilta su 7.2. klo 18 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
Versot su 7.2. klo 17 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Tiedoksi yv-kerääjille: yv-
keräysmateriaalin jakoa ma 
8.2. klo 11–13 ja 18–19 Kir-
konkylän srk-kodin kokous-
huoneessa sekä ti 9.2. klo 
18–19 Kokkokankaan srk-
keskuksessa diakoniatoi-
mistossa.
Aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 
Mukulakuoro on 5–7-vuo-
tiaille tarkoitettu musiikki-
hetki. Laulamme, rytmit-
telemme ja leikimme. Ko-
koontuminen maanantai-
sin alkaen 8.2. klo 17.15–18.
Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa. Kevätkausi 10 
€.  Lisätiedot ja ilmoittautu-
minen Eija p.040 7790 337.
Perhekerhot: Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ti ja ke 

klo 9.30–11 ja pe klo 9.30–11 
perhepäivähoitajille ja hei-
dän hoitolapsilleen. Van-
hassa pappilassa ke ja to klo 
9.30–11, Kirkonkylän srk-ko-
dilla ke klo 9.30–11 ja Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa ti 
ja pe klo 9.30–11.
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille to klo 16.15 
Kirkonkylän srk-kodilla ja pe 
klo 15 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. 
Kirkkokuoro ke 10.2. klo 
18 Kirkonkylän srk-kodissa.
Varttuneet to 11.2. klo 
14.30 Kirkonkylän srk-ko-
dissa.
Eläkeläisten piirit: Päivä-
piiri ke 10.2. klo 12 Kokko-

kankaan srk-keskuksessa. 
Seurakuntapiiri to 11.2. klo 
12 Kirkonkylän srk-kodis-
sa. Piirien aiheena yhteis-
vastuu.
Oma hetki –omaishoita-
jien keskusteluryhmä to 
11.2. klo 12.30–14 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.
Tarvittaessa kuljetus Kir-
konkylän srk-kodilta klo 
12.15.
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, 

Yhteisvastuukeräys 
alkaa 7.2.
60-vuotisjuhlavuottaan viettävä keräys auttaa 
vähävaraisia lapsiperheitä parantamaan 
ruokaturvaansa Suomessa ja Haitissa. 
Perhemessu su 7.2. Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa, jossa yhteisvastuukerääjät siunataan 
tehtävään.
Keräystempaus Zeppeliinissä la 13.2. ja 
kauppojen edustoilla.
Perheiden kevätrieha su 28.2. klo 15 
Kokkokankaan srk-keskuksessa. Mukana 
Nelli ja Niilo -pelle-esitys, toimintapisteitä ja 
tarjoilua. Toimintapisteistä ja tarjoiluista pieni 
maksu yhteisvastuun hyväksi.
Tiedoksi yv-kerääjille: keräysmateriaalin 
jakoa ma 8.2. klo 11–13 ja 18–19 Kirkonkylän 
srk-kodin kokoushuoneessa sekä ti 9.2. 
klo 18–19 Kokkokankaan srk-keskuksessa 
diakoniatoimistossa.

Ole arkienkeli ja auta. Ilmoittaudu 
arkienkeliarmeijaan, kerääjäksi, lahjoittajaksi 
tai vapaaehtoiseksi tapahtumiin Heini 
Karhumaalle p. 040 779 0368 tai Leena 
Hintsalalle p. 040 779 0365.

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 seura-
kuntakeskus: Monitoimi-
kerho to klo 17.30–19. Nuo-
risoseura: Poikien pelikerho 
ti klo 16–17.30. 
nuoret: Nuortenilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. Yö-
pappila pe 5.2. klo 20 Van-
hassa pappilassa. Raamis ke 
10.2. klo 18 Vanhassa pap-
pilassa. Nuorten pelivuoro 
ti klo 16.30 Kempelehallilla. 
Rippikoulu: Päivärippikou-
lu 1. ja 2.  nuortenilta to 4.2. 
klo 18 Vanhassa pappilassa. 
Perhelentopallo la klo 
9–11 Kirkonkylän ala-as-
teella.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokat  pe 5.2 
klo 18, pienemmät: Lampe-
la, Kuovikuja 2, isommat: 
Käkelä, Niittyrannantie 
142. Päiväkerho la 6.2. klo 
12 Sarkkirannan montulla. 
Pyhäkoulut su 7.2. klo 12. 
Kokkokangas: Paananen, 
Teeripolku 6. Keskusta-Ol-
lila: Hintsala E., Savitie 5. 
Santamäki: Lampela, Tarak-
kamäentie 6. Paituri: Hint-
sala L, Roivilantie 8, klo 16 
seurat ry:llä.

Kirkkoherranviraston 
aukioloajat ma-ti ja pe 
klo 9–15, ke klo 9–14, to 
klo 9–17.  
To 11.2. klo 9-15.

Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 5.2.  klo 19 
Rasinkankaalla, Keinäsen-
tie 75, Kempele. Kodinilta 
su 7.2.  klo 16 ry:llä.

Kastetut: Noora Emilia Tiik-
koja, Emma Helmi Sylvia Kos-
kela, Julia Sofia Sarajärvi.
Kuollut: Heimo Johannes 
Nauska 72.

Tähdet-kuorolla ei ole 
harjoituksia to 4.2. 
niittypirtin kerho ma 8.2. 
klo 13 vanhusten palveluko-
dissa, ohjaa diakonissa Si-
nikka Ilmonen.
hyvän mielen päiväkah-
vit ti 9.2. klo 12 Vintillä pap-
pilan pihapiirissä, ohjaa Si-
nikka Ilmonen.
Seurakuntakerho ke 10.2. 
klo 12 seurakuntatalossa. 
Avoin kaikille eläkeläisille. 
Yhteisvastuasiaa, arvontaa 
1 euro. Mukana Sinikka Il-
monen.
Tupoksen Olohuone ke 
10.2. klo 13–15 Vanamon 
yläkerrassa. Vapaamuotois-
ta keskustelua ja tekemis-
tä. Mukana Eero, Kyllikki ja 
Maisa.
Englanninkielinen raa-
mattupiiri ke 10.2. klo 19–
20.30 Lähetysvintillä.
hartaus to 11.2. klo 14 
AlaTemmeksen vanhain-
kodissa.
nuorisotyö: Nuorten raa-
mis to 4.2. klo 17.30 Nuori-
sonurkassa. Nuortenilta la 
6.2. klo 18–20 Nuorisonur-
kassa jatkuen yökahvilana 
klo 23 saakka. Isoskoulu-
tusta uudet isot su 7.2. klo 
12–16 ja jatkoisot klo 15–
18 Vanamossa. Nuorten lä-
hetysvintti ke 10.2 klo 17–
18.30. Lähde mukaan Ou-
lujoki tulvii -gospeltapah-
tumaan lauantaina 13.2. 
Muhokselle. Retken hinta 
10 euroa, sis. liput konsert-

teihin sekä kyydit. Esiinty-
mässä  mm. Exit ja Olli He-
lenius trio. Ilmoittautumi-
set Katrille 7.2. mennessä 
p, 044 7521 236.
laskiaistapahtuma su 
14.2. Limingan nuorisota-
lolla ja ympäristössä. Mo-
nenlaista mukavaa toimin-
taa kaikenikäisille, mm. ru-
settiluistelua, mäenlaskua 
ja talvisia kilpailuita jääl-
lä ja lumella. Sisällä ongin-
taa, laululeikkejä sekä kah-
vila. Myytävänä makkaraa, 
lettuja ja laskiaispullaa kah-
vin tai kuuman mehun ke-
ra sekä yhteisvastuutuot-
teita. Tapahtuma järjeste-
tään monien liminkalaisten 
toimijoiden yhteistyönä Yh-
teisvastuukeräyksen hyväk-
si. Tervetuloa.
lähetys: Lähetysvintti 
avoinna maanantaisin klo 
12–14. Varhaisnuorten lähe-
tys-ja kansainvälisyyskerho 
ke 10.2. klo 15–16.30  lähe-
tysvintillä ja nuorten vintti 
klo 17–18.30.
Rippikoulu: Opetusta ke-
sä 2 -ryhmälle la 6.2. klo 
9–14 Vanamossa sekä su 
7.2. klo 9–13 kirkossa. Mu-
kaan omat eväät ja muis-
tiinpanovälineet. Opetusta 
ke 10.2. klo 17–20 srk-talolla 
niille talviryhmäläisille, jot-
ka olivat poissa syksyn lau-
antaiopetuksesta. Sunnun-
taiopetuksen voi korvata 
31.1., 7.2. tai 28.2. kirkossa 
klo 9–13.

Perhekerho ti 9.2. klo 
9.30–11 Kotikolossa. Dia-
konissa Maisa Hautamäki. 
Kerhoa ei ole ke 10.2. Vana-
mossa. Rovastikunnan vir-
kistyspäivä.
Partio: Partiolaisten talvi-
leiri Ruoktu XXVII 10 seik-
kailijoille, tarpojille, samo-
ajille sekä vaeltajille pide-
tään 6.–10.3. Taivalkoskella 
Siiranjärvellä Oulun ev.lut. 
seurakuntien eräleirikes-
kuksessa. Ilmoittautumi-
nen kirjallisesti partiotoi-
mistoon Kotikolon alaker-
rasta saatavalla ilmoittau-
tumislomakkeella ti 17.2. 
Ruoktu-leiriläisten koko-
ukseen mennessä. Leirin-
johtajana Make. Tupoksen 
Piisamit to 4.2. klo 16–17.30 
koulun veistoluokassa. Ma-
ke vetää. Make päivystää 
pe 5.2. klo 15–17 partio-
toimistossa. Ruoktujohta-
jien 1. kokous samoajista 
ylöspäin klo 17–18 Kotiko-
lossa. Kirkkopalvelussa su 
7.2. Juolukat. Maastoleikki 
Ilveksen jotos 10 seikkaili-
joille, tarpojille ja samoajil-
le pidetään ti 9.2. klo 18–
20.30. Vetäjänä pj. Heikki 
Mattila. Tarkemmat ohjeet 
retkikirjeenä Kotikolosta 
sekä netissä. Heimopääl-
likkötiimit ke 10.2. klo 18–
19  partiotoimistossa. Ma-
ke päivystää klo 15–17 par-
tiotoimistossa. Ruoktujoh-
tajien 2. kokous samoajista 
ylöspäin partiotoimistossa 

klo 17–18. Henkisen kriisin-
hallinnan kurssi la 13.2. yli 
15-vuotiaille johtajille Lu-
mijoella. Tiedustelut Mauk-
ka ja Make. Talkoot partio-
kämpässä. Tarkemmat tie-
dot netissä ja Hannulta. Su-
denpentujen ja seikkailijoi-
den Partioliike Suomessa 

100 vuotta -juhlavuoden 
avaustempaus la-su 13.–
14.2. Limingan seurakun-
tatalossa. Retkikirje tulos-
sa johtajilta. Telkät su 14.2. 
kirkkopalvelussa.
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka 7.–8. pe 5.2. klo 
18.30 ry:llä ja nuortenil-

ta Kati ja Tuomas Aholal-
la. Raamattuluokka 5.–6. 
la 6.2. klo 18.30 ry:llä. Py-
häkoulut su 7.2. klo 11.30  
ja klo 17 sekä 18.30 seurat 
ry:llä. Varttuneiden kerho ti 
9.2. klo 12 ry:llä.
Kastettu: Armi Helinä Kär-
ki, Julia Annika Väyrynen.

Yhteisvastuukeräyksen 
avaus
Jumalanpalveluksissa 7.2.
Marttojen kirkkopyhä klo 10 kirkossa 
ja klo 15 Tupoksessa Vanamossa. 
Yhteisvastuukerääjät siunataan penkeissä. 
Jaetaan yv-materiaalia ja halukkaille 
keräyslistoja tai lippaita. Kirkkokahvit.

YV-lipauskeräystempauksia kauppojen 
edustoilla noin kaksi tuntia 13.2. ,19.2. ja 
20.2. Vain ABC 20.2. ja 27.2. 

Haluatko olla arkienkeli? 
Soita Sinikalle p. 044 7521226

Kotisi ovikelloa voidaan soittaa helmikuun 
ja maaliskuun aikana! Kerääjät ovat 
vapaaehtoisia, lähimmäisen asialla Haitin 
ja Suomen köyhien lapsiperheiden hyväksi. 
Kiitos heille!

w w w.y h te i s vas t uu . f i  /  Pau l  J e f f r e y
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Oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fi

eurakunnissa tapahtuu 4.–11.2.2010

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

hartaus to 4.2. klo 12.30 Päi-
väkeskuksessa, Simo Pekka 
Pekkala. 
Ehtoolliskirkko to 4.2. klo 
13 Mikevan palvelukodeissa, 
Jouni Heikkinen.
lähetysilta to 4.2. klo 19 
Raili ja Kalle Männiköllä, Jus-
sinkuja 8, Jouni Heikkinen.
Yhteisvastuukeräyksen 
avaus su 7.2. Aamupuuro 
klo 10.30–11.45 seurakunta-
talossa. Perhemessu kirkos-
sa klo 12, messun yhteydes-
sä yhteisvastuukerääjien teh-
tävään siunaaminen. 
Sanginjoen seurakuntapiiri 
ma 8.2. klo 12 Ritva Honka-
rinnalla, Leena Leskelä, Liisa 
Seppänen.
hartaus ti 9.2. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Pek-
ka Kyllönen.
Aikuisten raamattupiiri ti 
9.2. klo 17 srk-talon kappeli-
huoneessa, Simo Pekka Pek-
kala.
Keskipäivänkerho ke 10.2. 
klo 11.30 seurakuntatalossa, 
Liisa Seppänen, Simo Pekka 
Pekkala. Syödään yhteisvas-

tuulounas ja muutenkin ai-
heena yhteisvastuukeräys. 
Arvontaa.
Rukouspiiri ke 10.2. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Yhteiset syntymäpäivä-
juhlat to 11.2. klo 13 seura-
kuntatalossa tammi–maalis-
kuun aikana 65, 70, 75, 80 
ja 85 vuotta täyttäville. Kut-
sun saaneet, tervetuloa jo-
ko yksin tai ystävän kanssa. 
Tarjoilun vuoksi toivomme 
ilmoittautumista 9.2. men-
nessä kirkkoherranvirastoon 
p. 533 1284.
Kuorot: Ke 10.2. lapsikuo-
ro klo 17 ja kirkkokuoro klo 
18.30 seurakuntatalossa. 
lapsiperheet: Perhekerhot 
tiistaisin klo 9.30–11.30 seu-
rakuntatalossa ja Päivärin-
teen seurakuntasalissa sekä 
torstaisin klo 10–12 Laitasaa-
ren rukoushuoneella. Kynt-
tilänpäivän perhemessu su 
7.2. klo 12 kirkossa.
nuoret: Koulupastoripäivys-
tys torstaisin klo 10.40–12.15 
yläkoululla ja lukiolla. Päi-
vystys nuorisotoimistolla pe 
5.2. klo 15–17 p. 533 1201. 
Nuortenilta pe 5.2. klo 18–
19.30 srk-talon alakerrassa. 
Raamattupiiri nuorille ja rip-
pikoululaisille su 7.2. klo 12–
13 srk-talon alakerrassa. Her-
mes-ryhmän harjoitukset la 
6.2. klo 12–14 ja su 7.2. klo 
13–15 Koivu ja tähti -kult-
tuurikeskuksessa. Nuortenil-
ta ke 10.2. klo 17–18.30 Päi-

värinteen seurakuntasalissa. 
laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Pe 5.2. klo 19 kotiompelu-
seurat: Suokylä Juha Räisä-
nen, kirkonkylä &Anttila Ii-
ris ja Ismo Antila, Pälli Heli ja 
Mika Tihinen, Korivaara Eli-

se ja Aimo Mikkonen. La 6.2. 
klo 19 raamattuluokka 7–8-
lk ja nuorten lauluilta kirkos-
sa sekä kahvit ja iltahartaus 
Koortilassa. Su 7.2. klo 12 
pyhäkouluna kynttilänpäi-
vän perhekirkko. Klo 17 seu-
rat ry:llä. Ma 8.2. klo 17.30 ja 
18.30 päiväkerhot ry:llä. 
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 5.2. klo 19 raamattu-

Seurakuntakerho to 4.2. 
klo 11 seurakuntatalolla. Ai-
heena yhteisvastuu.
Reppu on auki nuorille pe 
5.2. klo 18–23. 
Pyhäkouluja ei ole su 7.2. 
perhemessun vuoksi. 
herännäisseurat su 7.2. klo 
18.30 Oulunsalon vanhassa 
pappilassa, Pappilantie 28. 
Varkkari 7–13 –vuotiaille 
ma 8.2. klo 15–17 Repussa.
Perhekahvila ti 9.2. klo 
9.30–11.30 Repussa.
Perhekerho ke 10.2. klo 
9.30–11 Repussa. 
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja lapsille ke 10.2. 
klo 9–10.30 seurakuntata-
lolla.
hartaus ke 10.2. klo 13.30 
Salonkartanossa. Minna 
Salmi. 
lähetysilta ke 10.2. klo 18 
toimitalolla, Vattukuja 2. 
Vieraana Minna Sipilä, ter-
veiset Israelista.
nuortenilta to 11.2. klo 18 

seurakuntatalolla rippikou-
lusalissa.
Yksinhuoltajien olohuo-
ne ti 9.2. klo 18 pappilassa,  
Pappilantie 28. Lastenhoito 
järjestetty. Tervetuloa mu-
kaan myös uudet!
Seurakuntakerho to 11.2. 
klo 11 seurakuntatalolla. 
Maija Sivula. ”Vanhojen esi-
neiden tarinaa”. Tuo muka-
nasi jokin sinulle tärkeä van-
ha esine. 
Askareilta ti 16.2. klo 18–20 
Repussa kaiken ikäisille.
Salonpään ry: Seurat su 7.2. 
klo 16 ry:llä. Pentti Hintsala, 
Kari Hirvasniemi. Lauluseu-
rat to 11.2. klo 18.30 ry:llä.
Kirkonkylän ry: Sisarpiiri 
to 4.2. klo 18.30 ry:llä. Ta-
voitteena hyvä elämänlaa-
tu.Su 7.2. klo 12 raamattu-
luokka; ry, raamattuluokka 
II; Kylänpuoli ja Keskirylä; 
ry, Karhuoja; Tuomas Lääk-
kö. Klo 16 seurat ja HPE kir-
kossa, Jorma Vuorma, Pek-
ka Kinnunen.

luokka Louhisalmella, Rito-
lantie 40. La 6.2. klo 11 päi-
väkerho ry:llä. La 6.2. klo 19 
nuorten ja 7.–8.-lk. yhteinen 
lauluilta Muhoksen kirkossa 
sekä kahvit ja iltahartaus srk-
talossa. Su 7.2. klo 12 perhe-

kirkko Muhoksen kirkossa. 
Klo 17 seurat ry:llä.
Kastettu: Aino Matilda Ih-
me, Amanda Karoliina Kak-
ko, Severi Justus Alakopsa.
Kuollut: Heino Matias Pirtti-
koski 62. 

Tervetuloa KyläKamarille
kahvittelemaan! 

Ma-ke  kello 11–14 Pappilantie 28

Maanantaisin vohveleita ja
verenpaineen mittaus (terveyspointti)  

Keskiviikkoisin käsityökökkä
Lapsille leikkinurkka!

Ti 9.2. Teematiistai kello 12 
vapaata keskustelua aiheesta

 ”Postinkulun historiaa Oulunsalossa” 
Ke 10.2. Lauluhetki kello 12

Jos sinulla on ylimääräisiä lankoja tai kankaita ko-
meron pohjalla, lahjoita ne diakonia- ja lähetys-

työn vapaaehtoisille! 
Voit tuoda ne Kyläkamarille tai 

diakoniatoimistoon, Vattukuja 2.

DIAKOnIATOIMISTO

Vattukuja 2 
ma-to klo 9–11
soita ja varaa aika

Teemme myös 
kotikäyntejä. Soita niin 
sovitaan aika:
p. 044 7453 853 
Päivi Pulkkinen 
p. 044 7453 848 
Maija Sivula 

Kaikkien oulunsalolaisten 
yhteinen kynttilänpäivän 
perhemessu 
sunnuntaina 7.2. kello 10 kirkossa

Saarna: hiippakuntasihteeri Pekka Asikainen
Liturgi: Minna Salmi
Kanttoreina: Tuomo Kangas ja Taru Pisto

Mukana diakonia- ja lapsityöntekijät sekä 
seurakunnan vapaaehtoistoimijat. Lapsikuoro, 
Naiskuoro ja Lasten musiikkikerho esiintyvät. 

Perhemessun jälkeen kirkkokahvit ja 
Yhteisvastuukeräyksen aloitustilaisuus 
seurakuntatalolla. Tilaisuudessa tietoa 
keräyksestä sekä lippaiden jako.

Lämpimästi tervetuloa!

Laskiaistiistain 
tapahtumapäivä
tiistaina 16.2. klo 10.30–14 seurakuntatalolla

•	 Ruokailu	(hernekeitto,	rieska	sekä	kahvi	
ja laskiaispulla)  5 € / hlö, lapset 3 €, alle 3-v. 
ilmaiseksi
•	 Lapsille	askartelua	ja	muuta	mukavaa	
toimintaa järjestävät seurakunnan lastenohjaajat 
ja MLL: n vapaaehtoiset
•	 Aikuisille	yhdessäoloa	ja	rupattelua

Myytävänä hernekeittoa ja laskiaispullia kotiin 
vietäväksi (omat astiat mukaan) ja arpoja. Tuotto 
Yhteisvastuukeräykselle.

Järjestäjinä
seurakunnan diakonia -ja lapsityö sekä MLL

K
ri
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Jukka Leppilampi
konsertti

Muhoksen kirkossa
13.2.2010 kello 18.00

Vapaa pääsy

Järjestää Muhoksen seurakunta 
aikuistyö

Jukka Leppilampi
konsertti

Muhoksen kirkossa
13.2.2010 kello 18.00

Vapaa pääsy

Järjestää Muhoksen seurakunta 
aikuistyö
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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

Raahe-gospel Siikalatvan 
seurakunta järjestää nuo-
rille retken Raahe-gospe-
liin la 27.2. Tapahtuma pide-
tään Raahen liikuntahallissa 
klo 17 alkaen, päättyy noin 
klo 22. Esiintyjinä ovat Pekka 
Laukkarinen Union, K-Mikko 
sekä Norman. Rippikoululai-
sille merkintä. Retki järjeste-
tään, jos sinne on vähintään 
10 lähtijää. Retken hinta on 
10 € / hlö. Ilmoittautumiset 
16.2. mennessä Tanja Hele-
nius p. 0207 109 734 (myös 
tekstari käy). Linja-autoaika-
taulu ilmoitetaan lähtijöille 
myöhemmin.

KESTIlÄ
Seurakuntakerho pe 5.2. klo 
10 kerhokodissa. 
Seurakunnan ohjelmaa pe 
5.2. klo 13 Pihlajistossa. 
Ompeluseurat pe 5.2. klo 19 
ry:llä.
Seurat su 7.2. klo 13 Pihlajis-
tossa.
Pyhäkoulua su 7.2. klo 13 
ry:llä.

Seurat su 7.2. klo 19 ry:llä, 
Matti Närhi.
Kirkkokuoro ti 9.2. klo 19 
srk-kodissa. 
Ystävänkammari ke 10.2. 
klo 10 kerhokodissa.
Yhteisvastuulistakeräys 
ke 10.2. klo 16–20 Kestiläs-
sä ovelta ovelle. Sivukylillä 
voivat kerääjät olla liikkeel-
lä muunakin aikana.
Seurakunnan ohjelmaa pe 
12.2. klo 13 Pihlajistossa.  
Kerhot: Päiväkerho ke 10.2. 
klo 13.30, perhekerho to 
11.2. klo 11, ja varhaisnuor-
tenkerho to klo 15.15 kerho-
kodissa. 
Kastettu: Kim Anton Kois-
tinen.
Kuollut: Matti Fabian Piip-
po 96. 

PIIPPOlA
Seurat su 7.2. klo 15 srk-ko-
dissa, Ahti Myllykoski. 
Veteraanien lauluryhmä ma 
8.2. klo 11 srk-talossa.
Seurakuntakerho ti 9.2. klo 
12 Väinölässä. 
Ehtoollishartaus to 11.2. klo 
14 Vaarintalossa ja klo 14.30 
Ainolassa, Perttu Kyllönen ja 
Unto Määttä.
Varhaisnuorten kerho ti klo 
16 srk-kodissa. 

PulKKIlA
Ehtoollishartaus pe 5.2. klo 
13 Koivulehdossa, Erkki Piri.  
Ompeluseurat pe 5.2. klo 19 
ry:llä.
nuortenilta la 6.2. klo 19.30 
ry:llä.

Pyhäkoulua su 7.2. klo 11 
ry:llä.
Ehtoollishartaus su 7.2. klo 
14.30 vuodeosastolla, Reijo 
Tuomola. 
Seurakuntakerho ke 10.2. 
klo 12 srk-talossa.
Kirkkokuoro ke 10.2. klo 
13.30 srk-talossa. 
Alueellinen raamattuluok-
ka pe 12.2. klo 19 ry:llä.
Kerhot: Varhaisnuorten ker-
ho to klo 16, päiväkerho pe 
klo 10 kerhohuoneessa ja 
perhekerho ma klo 10 srk-
talossa. 

PYhÄnTÄ
nuorten keskusteluilta la 
6.2. klo 19 ry:llä.
Perhekirkko su 7.2. klo 12 
seurakuntatalossa (huomi-
oikaa kelloaika!). Toimittaa 
Perttu Kyllönen, kanttorina 
Veijo Kinnunen, avustavat 
lapsikuoro ja nuorisokuoro 
sekä Enna Junno ja Sirkku 
Palola. Puuroa ja soppaa klo 
11 srk-talossa. Kirkkokahvit.
SRK:n lähetysseurat su 7.2. 
klo 16 srk-talossa.
Eläkeliiton päiväkahvitilai-
suus ti 9.2. klo 12 srk-talossa. 
Varttuneen väen kerho ke 
10.2. klo 12 srk-talossa. 
lauluseurat ke 10.2. klo 
18.30 ry:llä.
Virsihetki to 11.2. klo 10 
Nestorissa. 
Kuorot: Veteraanikuoro 
to klo 12, lapsikuoro to klo 
16.30, kirkkokuoro to klo 18 
ja nuorisokuoro pe klo 17.30 
srk-talossa. 

Kinkerit to 4.2. klo 18 Mur-
ron kerhohuoneessa, Kaut-
taranta 12 A 2.
Seurakuntakerho ti 9.2. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Aamukammari kaiken-
ikäisille keskiviikkoisin klo 
9–10.30 Tyrnävän seurakun-
tatalon takkahuoneessa.
Kuorot: Kirkkokuoron har-
joitus ke 10.2. klo 18 Tyrnä-
vän srk-talolla ja lapsikuo-
ron harjoitus to 11.2. klo 16 
Temmeksen srk-talolla. Mo-
lempiin kuoroihin otetaan 
uusia laulajia.
nuoret: Nuortenilta pe 5.2. 
klo 18 Tyrnävän srk-talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat ja uusien tyrnä-
väläisten tutustumisilta to 
4.2. klo 19 ry:llä. Myyjäiset 
la 6.2. klo 11 ry:llä, järjestää 
Ylikiimingin ry. Su 7.2. klo 10 
kirkkopyhä Tyrnävän kirkos-
sa ja seurat klo 16 ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 5.2. klo 19 
Rasinkankaalla, Keinäsen-
tie 75. Kodinilta su 7.2. klo 
16 ry:llä.
Kastettu: Fanny Maria Emi-
lia Matinolli.

TERVETulOA PERhEKERhOOn!

Seurakunnassamme toimii neljä perhekerhoa: 
Murrossa ja Temmeksellä yksi kerho kerran vii-
kossa ja kirkonkylällä kaksi kerhoa. Perheker-
ho on tarkoitettu kotona lapsiaan hoitaville van-
hemmille ja isovanhemmille yhteiseksi virkistys-
hetkeksi. 

Perhekerhossa lapset saavat leikkiä keskenään 
ja aikuiset vaihtaa kuulumisia. Leikkien lomas-
sa vanhemmat voivat askarrella yhdessä lastensa 
kanssa. Lopuksi nautitaan kahvit ja mehut sekä 
vietetään pieni yhteinen laululeikkituokio. Opet-
telemme myös pieneksi hetkeksi hiljentymään 
hartaushetkessä lastenvirsien ja rukouksen kera. 

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

Voit käydä perheesi kanssa yhdessä kerhossa 
kerran 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 
päiväkerhoista saat lastenohjaajilta:

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

Sinkkuilta
Sunnuntaina 7.2. klo 17
Temmeksen seurakuntatalolla

Suunnittelemme ”lumilinnakeikkaa” 
Kemiin, juomme tietenkin kahvia ja 
turisemme mukavia.

Tyrnäväläisten kyydit lähtee klo 16.30
seurakuntatalolta, Mankilantie 1.

Tervetuloa mukaan 
– kauempaakin saa tulla!

Tämän vuoden Yhteisvastuukerä-
yksen teemana on ”Ruoki rakas lap-
si”. Rahaa kerätään köyhille lapsiper-
heille Suomeen ja Haitiin. Maanjäris-
tyksestä kärsinyt Haiti tarvitsee tällä 
hetkellä akuuttia apua, kuten lääkkei-
tä, ruokaa ja vettä.

Suomessa Yhteisvastuuvaroilla tu-
etaan vaikeimmassa asemassa elävi-
en lapsiperheiden elämää järjestämäl-
lä heille ruokakursseja ja kotikäynte-
jä, joissa opetetaan perheitä valmista-
maan edullisesti ruokaa. Marttaliitto 
on lupautunut yhteistyökumppaniksi 
organisoimaan Suomen lapsiperhei-
den auttamista.

Päivän ohjelma:
Kello 10.00 messu Tyrnävän kirkossa. 
Vietetään Marttojen kirkkopyhää.
Kello 11.30 yhteisvastuulounas ja kirk-
kokahvit seurakuntatalolla. Vapaaeh-
toinen maksu.
Noin kello 12.30 infoa Yhteisvastuu-
keräyksestä. Paikalle kutsutaan erityi-
sesti Yv-kerääjiä, joille jaetaan tilaisuu-
dessa listat ja materiaalit.

Kerhot: Päiväkerho ma klo 
10, varhaisnuortenkerho ma 
klo 15 ja perhekerho to 4.2. 
klo 11 kerhotilassa. Tavas-
tkengän varhaisnuorten ker-
ho ke klo 13. 
Kastettu: Seela Anni Linea 
Kamula.
Kuollut: Väinö Albert Arbe-
lius 95.

RAnTSIlA
Seurakuntakerho to 4.2. klo 
13 Rauhalassa.
Raamis to 4.2. klo 17–18 srk-
talossa. 
Ompeluseurat pe 5.2. klo 19 
ry:llä.
Seurat su 7.2. klo 18.30 ry:llä.
Veteraanien vuosikokous ti 
9.2. klo 11 srk-talossa. 
Eläkeliitto to 11.2. klo 11 srk-
talossa. 
Siikatörmän myyjäiset pe 
12.2. klo 19 ry:llä.
Rippikoulua la 13.2. klo 9–14 
srk-talossa. 
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 Nup-
pulassa. Hovin Nuput ke klo 
10 Hovin koululla. Pallero-
kerho ma klo 10 Nuppulas-
sa. Tyttökerho ma klo 15.30 
Nuppulassa. Mankilan var-
haisnuoret ti klo 14.30. Ho-
vin varhaisnuoret ke ryhmä 
I klo 12.15. ja ryhmä II klo 
14.15. 
Kuollut: Jussi Oskari Heiska-
la 65.

YHTEISVASTUUKERÄYS
Listakeräys alkaa 7.2. jumalanpalveluksella 
seurakuntakodeissa. Piippolassa, Pulkkilassa ja 
Rantsilassa kello 10, Kestilässä ja Pyhännällä kello 12. 

Tervetuloa jumalanpalvelukseen ja 
kirkkokahveille sekä hakemaan yhteisvastuulistaa! 
Jumalanpalveluksen jälkeen infotilaisuus 
yhteisvastuukeräyksestä.

Yhteisvastuukerääjät ovat Kestilässä liikkeellä 
keskiviikkona 10.2. kello 16–20. Kerääjät voivat olla 
liikkeellä muunakin aikana sivukylillä.

w w w.y h te i s vas t uu . f i  /  Pau l  J e f f r e y

Yhteisvastuukeräys 
käynnistyy Tyrnävällä su 7.2. 

nuorten sivut on 
avattu: www.siika-
latvanseurakunta.fi/

nuoret
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minuuttia eri aikaan, niin näkee 
kuinka hyvin hän hallitsee aikaa.

Alkujaan kellot olivat maahan 
painettuja tikkuja, joiden varjo 
näytti ajan kulkua, Petteri ker-
too. Kun se ei antanut riittävää 
tunnetta ajan hallinnasta, kehit-
ti ihminen mukana kuljetettavia 
ajan mittaajia ja lopulta tasku-
kellon. Sillä aikaa voi hallita vie-
lä paremmin – pitää mukanaan. 

– Raamatussa sanotaan: ”Val-
vokaa, sillä te ette tiedä aikaa ette-
kä hetkeä.” Kellojen keräilemises-
tä voi ajatella, että noudatan tuota 
ohjetta, koetan löytää ajan ja py-
syä siitä selvillä. Tosin en niin in-
nokkaasti, että pitäisin kaikki 
kelloni oikeassa ajassa, koska ai-
ka kulkee omaa kulkuaan, näyt-
täkööt viisarit mitä tahansa.

Satu LapiNLaMpi

Kolme kivaa

Sarjassa esitellään ihmisiä 
sekä heidän kiinnostuksen ja 
intohimon kohteitaan.

Aika kultaa kellot
42 taskukelloa tikittää, 

sirittää ja helisee ku-
kin omaan tahtiin-
sa, omalla äänel-

lään. Kuulostaa siltä kuin omapäis-
ten heinäsirkkojen kuoro laulaisi.

Kellot on aseteltu olohuoneen 
vitriiniin pieniin telineisiin, jois-
sa lukee kenen tekemiä ne ovat 
ja millä vuosisadalla ne on teh-
ty. Viereisessä vitriinissä on kym-
menkunta naisten kelloa. 

Yhteen naisten kelloon kuu-
luu jopa oma ranneke, vaikka kel-
lo on alun perin tarkoitettu kau-
lassa roikkumaan. Eihän aikaan-
sa seuraava nainen ole voinut kel-
loa kaulassaan roikuttaa, jos sen 
muodin mukaan kuuluisi olla 
ranteessa. 

Kiimingin seurakunnan en-
tinen nuorisotyönohjaaja, ny-
kyinen ammattiopisto Luovin 
opiskelijapalvelupäällikkö Pette-

ri Korkee osti kellon tyttärelleen 
vanhojentanssiaisia varten – tai 
oikeammin ei malttanut olla os-
tamatta, kun sai hyvän syyn.

tunnearvo
tärkeä
Petteri nimittää kelloharrastus-
taan jonkin sortin sairaudeksi. 
Vaikka varsinaisesti kiinnostus 
muuttui keräilyksi vasta viitisen 
vuotta sitten, on hän aina tunte-
nut viehätystä kelloja kohtaan. 

Jo ennen keräilyharrastuk-
sen alkua hänellä oli seitsemän 
tai kahdeksan rannekelloa laati-
kossa. Tosin sitä hän ei vielä laske 
keräilemiseksi, vaan kyse oli ai-
van tavallisesta kellojen omista-
misesta. Nykyisten kellojen tark-
ka määrä riippuu laskentatavasta, 
mutta joka tapauksessa mennään 
sadan paremmalla puolella.

– Kelloja katsellessa ja kuun-

nellessa on tullut vietettyä iltoja. 
Toisinaan jopa juttelen niille, ke-
hun kuinka kauniisti ne käyvät. 
Kellon koneiston toiminnan kii-
reetön seuraaminen on lähes te-
rapeuttista. Siinä aika – paradok-
saalista kyllä – menettää merki-
tyksensä, Petteri tunnustaa.

Toistaiseksi keräily on rajoit-
tunut pääasiassa taskukelloihin 
ja miesten rannekelloihin, mut-
ta muitakin kelloja talosta löytyy: 
Luovin opiskelijoiden tekemä 
Suomi-neidon muotoinen pöy-
täkello, ilmanpaineesta ja läm-
pötilasta käyntienergiansa saava 
ikiliikkuja, aito kerran vuodessa 
vedettävä vuosikello…

Varsinaisia arvokelloja Pette-
ri ei keräile, ainakaan toistaiseksi. 
Vaikka kyllä niitäkin on muutama 
kokoelmaan kertynyt. Taloudel-
lista arvoa tärkeämpi hänelle on 
kellon tunnearvo – kuten hänen 
ihka ensimmäisen rannekellonsa 
kaksoiskappaleella – tai kauneus. 
Eikä kauneuskaan tarkoita välttä-
mättä perinteistä kauneutta, vaan 
kauneuden pohjana voi olla myös 
esineen mahdoton rumuus.

Kellon kiinnostavuutta voi li-
sätä myös käsityötaito, josta esine 
todistaa. 1700-luvulla käsityönä 
tehty taskukello toimii kohtuulli-
sesti edelleen. Se ei ole pelkästään 
ajannäyttäjä, vaan myös koriste-
esine, jonka kauneimmat osat si-
jaitsevat koneistossa. 

Kello mielialan 
mukaan
Kellojaan Petteri Korkee ei säily-
tä vain vitriinissä, vaan ne ovat 
käytössä. Kello valitaan mielialan 
mukaan, esimerkiksi itsenäisyys-
päivänä ainoa oikea kello on Ze-
nith Finlandia, jonka kellotaulu 

on Ylämaan spektroliittia ja kul-
ta suomalaista.

– Nainen tietää heti aamul-
la herätessään, mitkä kengät tai 
laukun hän tänään valitsee. Ajat-
telin ennen, ettei se niin voi olla. 
Nyt tunnustan: Kyllä se on niin. 
Minäkin tiedän heti herätessäni, 
minkä kellon tänään valitsen.

Yleensä Petteri käyttää yhtä 
kelloa kerrallaan, mutta erityis-
tilaisuuksissa ranteissa saattaa ol-
la useampikin kello yhtä aikaa.

Yritys
hallita aikaa
– Kelloissa on kyse pienen ihmi-
sen yrityksestä saada ikuisuutta, 
aikaa, haltuun. Lapsille ja nuoril-
le opetetaan ajanhallintaa, vaik-
ka kuka oikeasti voi hallita ai-
kaa? Riittää, kun siirtää kokeek-
si työkaverin kelloa kymmenen 

Petteri Korkee antaa vinkin patterilla käyvän kellon omistajalle: Silloin kun kello on 
pois käytöstä, kannattaa nuppi vetää ylös. Se säästää patteria.

· Aurinkokello ja vesikello ovat vanhimpia tunnettuja kelloja. Tar-

kasti niiden ikää ei tunneta, mutta babylonialaiset ovat käyttäneet 

aurinkokelloja jo 5 000 vuotta sitten. Vesikello on todennäköises-

ti yhtä vanha. Yksinkertaisimmillaan vesikello oli vesiastia, jonka 

pohjassa oli pieni reikä, josta vesi tippuen poistui. Astian seinä-

mässä oleva asteikko osoitti aikaa, joka oli kulunut säiliön täytöstä.

 · Lukkoseppä peter Henleinin vuonna 1510 keksimää taskukelloa 

käytettiin yleisesti kunnes rannekellot syrjäyttivät sen. Rannekel-

lo otettiin käyttöön 1800-luvulla, jolloin se oli lähinnä naisten kel-

lo. Vasta ensimmäisen maailmansodan aikaan rannekellot yleistyi-

vät miehillä.

· 1800-luvun lopulle saakka kaupungit määrittivät itse oman aikan-

sa siten, että aurinko oli kello 12 taivaan korkeimmassa kohdassa 

eli etelässä. Yhteisen ajan tarve kasvoi rautatieliikenteen myötä. 

Esimerkiksi Yhdysvaltojen halki matkustettaessa vuonna 1870 pi-

ti kelloa siirtää 200 kertaa. Kanadalaisen rautatieinsinöörin San-

ford Flemingin ehdotuksesta maapallo jaettiin 24 aikavyöhykkee-

seen vuonna 1884. 

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


