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Pääkirjoitus

Hillitympää leimaamista

K

un Espoon ja Kuopion hiippakunnat saivat

Jos Mahdollisuuksien kirkko -lista nähdään Oulun

vastikään uudet piispansa, julkisuudessa kii-

hiippakunnan voittajana, listalta läpipäässyt pasto-

vitti jaottelun vaikeutta sanomalla: ”Vaikka ajatte-

rehdittiin toteamaan kirkon siirtyneen valin-

ri Eija Nivala korostaa pikemminkin maltillisuutta

lisit sallivasti homoseksuaalien oikeuksista, voit olla

kirkon uudistamisessa kuin rajuja käänteitä.

konservatiivi ja kannattaa esimerkiksi diakoniatyön

tojen myötä piirun verran keskemmälle, kenties jopa vanhoillisempaan, konservatiivisempaan suuntaan.
Kun Oulun hiippakunnan kirkolliskokouksen vaa-

ko vaaleissa konservatiivit vai liberaalit. Palmu sel-

Hyvä niin, sillä pohjoinen hiippakunta on toden-

varojen kohdentamista vain kotimaisiin kohteisiin.

näköisesti muita hiippakuntia hitaampi sietämään

Jossain asioissa niin sanottu konservatiivi voi pitää

minkäänlaista rymistelyä uudistusmielisyydessä.

tärkeänä esimerkiksi maallikoiden vetovastuuta, ja

litulos julkaistiin viime viikolla, mediassa todettiin

Käsitteet liberaali ja konservatiivi saavat tavalli-

niin sanottu liberaali taas haluaa työntekijöiden

uudismielisten voittaneen pohjoisessa. Nähtiinpä

sen seurakuntalaisen hämmennyksiin: Mitä kaikkea

tekevän ja vastaavan seurakunnan tarjoamista pal-

sekin, että hiippakuntien uudistusmielisistä on syn-

uudistusmieliset ovat valmiita laittamaan uusiksi?

veluista eräänlaisena palveluntuottajana”.

tymässä kirkolliskokoukseen vahva ryhmä.

Myös uskon opin?

Kaksinapaistuminen ei ole hedelmällistä vaan

Median edustajille määritelmät liberaali ja kon-

Entä, mitä kaikkea konservatiivit haluavat säilyt-

kärjistävää. Olisikin toivottavaa, että kirkollisissa

servatiivi ovat helppoja ”leimoja” juttua kirjoitet-

tää muuttumattomana maailmassa, joka vääjää-

yhteyksissä hillittäisiin leimojen antamista kunnes

taessa. Liian usein kirkossa liberaalin tai vanhoilli-

mättä muuttuu jopa hurjan nopealla vauhdilla?

laajasti tiedetään, mitä sanat liberaali, konservatii-

sen merkin otsaansa saa pelkästään sillä perusteel-

Vuonna 2010 pidettyjen seurakuntavaalien

la, miten suhtautuu seksuaalietiikkaan. Se on vali-

yhteydessä haastateltiin Kirkon tutkimuslaitoksen

tettavan kapeaa analysointia.

nykyistä johtajaa Harri Palmua kysymällä, voittivat-

Aatoksia

vi, taantumus ja edistys tarkoittavat kirkossa.

Muut lehdet

Kirkko
olkoon kirkko

Ihan hyvä
ei riitä

Pieni ja
hento ote

50

Viestinnän tutkija Johanna Sumiala kirjoittaa kolumnissaan ihmisten toisilleen
asettamia vaatimuksia:
”Mä oon ihan tyhmä ja ruma”, toteaa
teini keittiönpöydän ääressä. Äänensävy
on synkkä ja totaalinen. Takana on epäonnistuminen kokeissa (7-) ja katastrofi poikaystävän luona (finni leuassa).
Aikuisten vakioselitykset löytyvät biologiasta ja sukurasitteista. Hormonit ja huono itsetunto kelpaavat vastaukseksi mihin
tahansa nuoren ja vähän vanhemmankin
vaivaan.
Uskallan epäillä, että nykyteinin purkauksiin voi löytyä muitakin selityksiä. Ainakin hysteerinen kilpaileminen levittäytyy
taudin lailla koko yhteiskuntaan. Taloudellinen ja poliittinen eliitti hokee mantran tavoin: ”menestykseen tarvitaan huippuja”.
Ei riitä, että on ihan hyvä. Pitää olla paras.”

Urpu Sarlin pohtii pääkirjoituksessaan arkisen elämän pieniä, mutta merkityksellisiä asioita:
”Kauneuden, suuruuden ja rikkauden
tavoittelun maailmassa tarvitaan vastapainoa. Pieni on kaunista. Ihan arkinen ja tavallinen on hyvää elämää. Kasvun ja toivon siemen on siinä, kun olemme ihmisiä
toisillemme. Piispamme sanoin: Siinä on
Jumalan valtakunta. Tai kuten Dave Lindholmin klassikkobiisissä sanotaan: Pieni ja
hento ote – siinä kaikki.
Pieniä otteita, perustyötä, pitää arvostaa
myös seurakuntien työssä. Monesti vaikuttavinta työtä tekevät lastenohjaajat, jotka
jakavat lasten ja perheiden arkea jopa vuosien ajan, viikosta toiseen. Espoon uuden
piispan Tapio Luoman mukaan pieniin asioihin panostamalla seurakunnat kasvavat
jäsenilleen turvapaikoiksi, kodeiksi.”

Vantaan Lauri 16.2.2012

Esse 16.2.2012

vuotta sitten professori Osmo
Tiililä julkaisi kirjansa Kirkon
kriisi. Se oli hänen viimeinen hätähuutonsa kirkon jäsenenä – marraskuussa 1962 teologisen tiedekunnan
professori erosi kohun saattelemana
kirkosta.
Tiililän kirjassa hämmästyttää
sen ajankohtaisuus. Kirkon kriisistä
puhutaan jälleen. Niidenkin on puhuttava, jotka aikoinaan pitivät Tiililää lähinnä rauhanhäiritsijänä. Tiililä näki terävämmin kuin hyssyttelevä kirkon johto ja ajan aatteista humaltuneet kirkolliset vaikuttajat. Mitä hän näki?
Tiililä luettelee joukon ajanilmiöitä, jotka olivat johtaneet kirkon kriisiin. 1960-luvulle tultaessa tummia
pilviä olikin helppo nähdä: kommunismi, maaltamuuton aiheuttama
etääntyminen seurakuntayhteydestä, yleinen maallistuminen jne. Silti
Tiililä ei katso ulkoisten töytäisyjen
muodostuvan kohtalokkaaksi. Hän
toteaa, että kirkon normaalitila on
elää kriisin keskellä. Se, mikä professoria ahdisti, oli kirkon sisäinen tila.
”Kirkon kriisi näyttää vakavimmalta sen johdosta, että epäilyn henki on
tunkeutunut sen omien muurien sisälle. Kirkon ohjelmana on pikemminkin
väisteleminen kuin lujuus. Kirkko vaikuttaa säikähtäneeltä.”
Puolessa vuosisadassa vauhti on
kiihtynyt, mutta suunta on pysynyt
samana. Tiililä ennusti seuraukset:
maallistunut ihminen ei kunnioita maailmaa kosiskelevaa kirkkoa ja
eroaa siitä. Epäaitous on vastenmielistä, ja kirkon kaapuun kätketty hengellinen tyhjyys on sitä erityisesti.
On oireellista, että ihmiset pitävät
hauskoina kaikenmaailman uskoeeverttiluttisia. Kun näky on hukassa,
kirkolla on kiusaus pyrkiä ”elämän

keskelle” kaikenlaisin tempuin kuten
puberteetti-ikäinen poika, joka haluaa välitunnilla päästä kavereidensa
huomion keskipisteeksi. Samaan aikaan hengellistä elämää etsitään kirkon rakenteiden ulkopuolelta.
Jokainen teräväkynäinen kirkonvihollinen osaa viiltää ja murskata.
Löytyikö Tiililältä rakentavaa sanottavaa kriisissä olevalle kirkolle? Kyllä vain! Hän muistuttaa, että vain
kirkolle on uskottu tehtäväksi viedä
sanoma elävästä, pyhästä Jumalasta
ja hänen ratkaisevasta pelastusteostaan Kristuksessa. Kirkko on olemassa evankeliumin viemiseksi kuolemaa
ja tuomiota kohti kulkevalle ihmiskunnalle. Mikäli kirkko on uskollinen päätehtävässään, se voittaa kriisinsä. Mikäli se välttelee varsinaista
tehtäväänsä, se häviää turhuuteen.
Liityn sydämestäni Tiililään. Kun
kirkolla on perusta (fundamentum),
se muuttuu kaiken suhteellistavasta liehakoijasta nöyrän lujaksi ja peräänantamattomaksi tunnustajaksi.
Fundamentumilla pysyvä saa kuulla
olevansa fundamentalisti, mutta mitä siitä. Kaikki me arvioimme todellisuutta joltakin perustalta. Onko se
tänään erilainen kuin huomenna tai
50 vuotta sitten? Jumalan sanaan ja
luterilaiseen tunnustukseen sitoutuvalle se ei voi olla.
Pasi Palmu

Kirjoittaja on Kälviän vs. kirkkoherra
ja uusi kirkolliskokousedustaja.

Vastarannan Kiiski
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Maallikkovaalit
Oulun hiippakunnan uusi kirkolliskokousedustaja,
sodankyläläinen Juha Kultima sanoo, että
maallikoilla on oltava kirkossa rohkeutta ottaa
kantaa myös hengellisiin asioihin. Ne eivät kuulu
pelkästään teologeille.

S

odankyläläinen myyntipäällikkö, oman seurakuntansa kirkkovaltuuston puheenjohtaja Juha Kultima pääsi kirkolliskokoukseen Kirkko Keskellä Arkea – Keskusta ja sitoutumattomat -ehdokaslistalta. Samasta
ryhmästä meni läpi myös kaksi
muuta ehdokasta.
Kultimaa naurattaa makeasti kysymys, vaikuttiko keskustalaisten pärjäämiseen kirkolliskokousvaaleissa konkaripoliitikko Paavo Väyrysen mainio menestys presidentinvaaleissa.
– Pelkästään keskustalaisten äänestäjien äänet eivät varmaan olisi riittäneet valituksi
tulemiseen. En ole kirkkovalJuha Kultima.
tuustossa, enkä myöskään kirkolliskokouksessa Keskustan
äänitorvi. Sitä korostan.
– En usko, että minua on äänestetty kirkolliskokousvaaleissa siksi, että olen keskustalainen. Ei missään nimessä, Kultima
lisää.
Oulun hiippakunnassa omalla maallikkoedustajien listalla
puolueina olivat ensimmäistä kertaa perussuomalaiset ja kokoomuslaiset, mutta kummastakaan valitsijayhdistyksestä ei ollut
läpipäässeitä.

Pappisvaalit
Hiippakuntien papisto
ja seurakuntien
luottamushenkilöt
valitsivat viime viikolla
kirkolliskokoukseen
uudet edustajat.

Maltilliset pappisuudistajat saivat Oulun
hiippakunnan neljästä kirkolliskokouspaikasta
kaksi. Mahdollisuuksien kirkko -listan Facebooksivuilla riemuittiin vaalituloksen jälkeen:
”Voitimme nämä vaalit”.

KIRKOLLISKOKOUSVAALITπ

”Vallankäyttö
on osattava”
Osa edelliskauden maallikkoedustajista on kritisoinut avoimesti kirkolliskokouksen pappisvaltaa siitä huolimatta, että määrällisesti kokoonpanossa on huomattavasti enemmän maallikoita kuin teologeja.
– Eivätkö valtaa käytä ne, jotka sen taidon osaavat. Toivottavasti minäkin sen taidan tarvittaessa, Kultima pohtii.
Hän sanoo arvostavansa pappien työtä seurakunnissa, mutta se ei tarkoita, ettei uusi sodankyläläisedustaja uskaltaisi olla
pappien kanssa tarvittaessa eri mieltä.
– Kyllä maallikoilla on – ja täytyykin olla – näkemyksiä kirkosta ja hengellisistä asioista. Niitä pappien on kunnioitettava.
Eihän valtaosa kirkon jäsenistä, seurakuntalaisista, ole opiskellut teologiaa yliopistoissa.

Salaisuuksien
sijaan avoimuutta
Kultima on huomannut, että vahvat maallikot käyttävät kirkossa
nykyisin reippaasti sitä valtaa, mikä heille on seurakuntien luottamushenkilöinä annettu. Kultima on seurannut muun muassa Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien taannoisia ratkaisuja leikata taloudellista tukea kolmelta herätysliiketaustaiselta
lähetysjärjestöltä.
Tuore kirkolliskokousedustaja ei ota kantaa lähetysjärjestöjen
”rokottamiseen”, mutta toivoo, että vastaisuudessakin maallikot
tuovat kirkossa, niin kirkolliskokouksessa kuin seurakunnissa,
vahvasti ja selkeästi esille näkemyksiään.
Samalla hän toivoo, että myös eri tavoin ajattelevat teologit
toisivat mielipiteitään reilusti esille.
– Vierastan salaisuuksia. Kannatan avointa keskustelua kaikista kirkon asioista. On sitten kyse Raamatun tulkinnasta tai
jostain muusta kirkkoa koskevasta asiasta, hän toteaa.

Kirkolliskokousvaalia käsitellään myös lehden pääkirjoituksessa
sivulla 2. Lue sivulta 7 kirkolliskokousvaalien kanssa
samanaikaisesti järjestettyjen hiippakuntavaltuustovaalien
Oulun hiippakunnan vaalitulos.

• Kirkolliskokouksessa on
64 maallikkoa ja 32 pappia.
• Suuri vaihtuvuus: uusia
maallikkoedustajia on 41
ja uusia pappisedustajia
on 20.
• Uudessa kirkolliskokouksessa on miesenemmistö,
heitä on 61 ja naisia 35.
• Valittujen keski-ikä on 53
vuotta. 2008–2011 edustajien keski-ikä oli 55
vuotta. Alle 30-vuotiaita
joukosta on vain kaksi.
• Oulun hiippakunnasta
kirkolliskokoukseen valittiin kuusi uutta maallikkoa, kaksi jatkaa vanhoina edustajina. Maallikoista vain yksi on nainen,
edellisellä kaudella naisia
oli kaksi.
• Oulun hiippakunnasta
valituista neljästä pappisedustajasta kaksi on
ensikertalaisia. Papeissa
on kaksi miestä ja kaksi
naista.
• Saamelaiskäräjät nimesivät viime viikolla Veikko
Guttormin yhdeksi Oulun
hiippakunnan maallikkojäseneksi.
• Oululainen oppilaitospastori Katariina Pitkänen
oli koko maan ääniharava
kirkolliskokouksen pappisvaalissa.
• Kirkolliskokouksen tärkeimpiä tehtäviä on
muun muassa hyväksyä
raamatunkäännös, kristinoppi, virsikirja ja kirkollinen lainsäädäntö. Kirkolliskokous käsittelee myös
kirkon uskoa ja oppia
koskevia kysymyksiä.

tekstit:
RIITTA HIRVONEN

O

ulun hiippakunnan
pappien Mahdollisuuksien kirkko -valitsijayhdistyksen lista herätti
ennen vaaleja keskustelua, kun
muutoin kirkolliskokousvaalit
eivät juurikaan kiinnostaneet
mediaa.
Vanhoillislestadiolaiset papit
ovat olleet perinteisesti hiippakunnan ehdokasasettelussa samalla listalla muiden pappien
kanssa. Uudella Mahdollisuuksien kirkko -listalla heitä ei ollut.
Syykin sanottiin selvästi: vanhoillislestadiolaisten ja liikkeeseen kuulumattomien pappien
välejä hiertää näkemysero seurakuntaopista, pelastuvien joukosta.
Mahdollisuuksien kirkko
-listalta kirkolliskokoukseen
Eija Nivala.
päässyt Alavieskan kirkkoherra, Pappisliiton puheenjohtaja Eija Nivala arvioi, ettei totutusta
poikkeava ehdokasasettelu ole este yhteistyölle kirkon ylimmässä päättävässä elimessä.

Maltillisia
uudistajia
Kirkolliskokoukseen valittiin pohjoisesta kaikkiaan neljä pappia,
heistä kaksi Mahdollisuuksien kirkko -listalta. Nivalan lisäksi
samasta valitsijayhdistyksestä valittiin oppilaitospastori Katariina Pitkänen, Kansankirkon rakentajat -ehdokaslistalta vanhoillislestadiolainen kirkkoherra Pauli Niemelä ja Tunnustukselliset-listalta Kälviän vs. kirkkoherra Pasi Palmu.
Nivala sanoo vierastavansa henkilökohtaisesti niitä korostuksia, jotka ainakin osassa uutisointia nousi esille viime viikolla vaalituloksen selvittyä. Kun otsikot kertoivat uudismielisten
vaalivoitosta Oulun hiippakunnassa, kuvailee Nivala itseään pikemminkin jonkinlaisena ”keskitien kulkijana”, ainakin hyvin
maltillisena uudistajana.
– Jako liberaaleihin ja konservatiiveihin on minulle vieras,
epämieluisa ja pidän sitä jopa tarpeettomana vastakkainasetteluna, hän toteaa ja toivoo, että leimojen lyömisen sijasta tutustuttaisiin esimerkiksi internetissä Mahdollisuuksien kirkko -listan ohjelmajulistukseen.

”Keskusteluja
on jatkettava”
Eija Nivala kertoo olleensa hämmentynyt reaktioista Mahdollisuuksien kirkko -listaa kohtaan. Hän ei harmittele sitä, että vaalikeskustelussa puhuttiin avoimesti hengellisen yhteyden puuttumisesta vanhoillislestadiolaisten ja liikkeeseen kuulumattomien pappien välillä. Samalla hän kaihtaa korostamasta minkäänlaisia ”rintamalinjoja”.
– Kipu yhteyden puuttumisesta on olemassa, sitä en mitätöi,
mutta kirkolliskokouksessa tämä jakolinja ei ole ykköskysymys.
– Mutta luonnollisesti jo pappisliiton puheenjohtajana koen
haasteeksi papiston yhtenäisyyden vaalimisen ja sen parantamisen. Vuoropuhelua on jatkettava.

”Viemme enemmistön
ja vähemmistön viestiä”
Eija Nivalan mukaan pappien vaalitulos on ”Oulun hiippakunnan papiston näköinen”.
– Tällä joukolla saamme vietyä kirkolliskokoukseen viestiä,
mitä Pohjois-Suomen seurakuntalaisten enemmistö ja vähemmistö ajattelee, Nivala arvioi.
– Vaalitulos pappien osalta kuvastaa aika hyvin sitä todellisuutta, mikä hiippakuntamme papiston keskuudessa tällä hetkellä on. Tilanne on siis parempi kuin edellisellä nelivuotiskaudella.
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Uusi

kasvo

Rauhan Tervehdys
esittelee tällä palstalla
tilaajaseurakuntien
uusia työntekijöitä ja
luottamushenkilöitä.

Tärkeintä elämässäni
ovat perhe, ystävät ja muut
läheiset ihmiset.
Minulle rakkain raamatunkohta: "Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella
sinua, missä ikinä kuljet,
ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi
kiveen." (Ps. 91:11-12)
Olen halunnut nykyiseen työhön, koska seurakunta on
kuulunut elämääni tiiviisti päiväkerholaisesta isostoimintaan
asti. Lapset ja lapsityö uravalintana oli haaveena pienestä pitäen.
Esikuviani ovat äitini sekä kaikki kerho-ohjaajat, joiden
kanssa olen seurakuntalaiseksi kasvanut. Osansa saavat myös
opiskelun aikana suoritettujen työssäoppimisten ohjaajat.
Harrastan mielelläni liikuntaa. Ykköslajina on ehdottomasti sähly!
Terveiset lukijoille: Pitäkää huolta lähimmäisistänne!
Aurinkoista kevättä!

Rauhan Tervehdyksen
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Kustannus-Oy Kotimaa /
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li puolet Oulun seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenistä allekirjoitti maanantaina
aloitteen, jossa he vaativat, että
luottamushenkilöt pääsevät mukaan sorvaamaan uutta seurakuntayhtymän rakennemallia.
Rakennemalli on tekeillä, koska ensi vuoden alussa Haukiputaan, Oulunsalon ja Kiimingin
seurakunnat liittyvät Oulun seurakuntayhtymään.
Luottamushenkilöiden mukaan Oulun seurakuntayhtymässä on valmisteltu muutaman henkilön virkamiestyönä seurakuntayhtymän rakennemallia. Valmistelu on luottamushenkilöiden
mukaan kiristänyt työilmapiiriä.
Aloitteen 26 allekirjoittajan joukossa on jäseniä kaikista valtuustoryhmistä. Aloitteen
ensimmäinen allekirjoittaja on
Mikko Jämsä, jonka mukaan
tietoa rakennemallista ei ole
juuri tullut luottamushenkilöille. Jämsä kuuluu Toimivat seurakuntalaiset -ryhmään.
– Olemme asialinjalla ja herättelemme avoimuuteen, hän
sanoo.
Jämsän mukaan valtuutetut haluavat, että heidät pidetään ajan tasalla ja että henkilöstöä kuullaan rakennemallia suunniteltaessa.

Luottamushenkilöitä
virkamiesten lisäksi
Jämsä korostaa, että aloitteessa
on kyse yksittäisten valtuutettujen kannanotosta. Aloitteen jättämisestä ei ole tehty ryhmäpäätöksiä. Valtuustossa on kaikkiaan
51 jäsentä.
Luottamushenkilöt esittävät,
että tilanteen parantamiseksi nimitetään valmistelutyöryhmä, johon kuuluisi nyt asiaa valmistelevien virkamiesten lisäksi seurakuntayhtymän luottamushen-

Postia

kilöitä yksi jäsen kustakin valtuustoryhmästä sekä heille varajäsenet. Valtuustoryhmät nimeäisivät itse omat jäsenensä.
Luottamushenkilöt ehdottavat
myös, että nimetty työryhmä valmistelee yhtymän organisaatioja nimikemuutoksen sekä rakennemallin ennen kuin se tuodaan
päätettäväksi yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Valmistelu
halutaan keskeyttää

lisi työntekijöitä ja johtavia virkamiehiä, kiinteistöjohtajaa, talousjohtajaa, viestintäjohtajaa sekä rekisterijohtajaa, jotta työrauha saataisiin säilymään uuden Oulun
seurakuntayhtymän organisaatiossa.
Luottamusmiehet edellyttävät,
että organisaation ja virkanimikkeiden muutosasia keskeytetään
siihen saakka kunnes luottamushenkilöiden mukaantulo on toteutunut.
PEKKA HELIN

Aloitteen mukaan työryhmä kuu-

toimitus@rauhantervehdys.fi | PL 102, 90101 OULU

Hiljaisuus – hyväksymisen merkki?

O

ulun pitseriasurmat
ovat puhuttaneet viime päivinä paljon ja
tietenkin aiheesta. Itse ihmettelen kuitenkin myös
suurta hiljaisuutta asian osalta.
Hiljaisuus on myös vaarallista, sillä monelle se antaa
vain tilan lisätä vihaa ulospäin. Rasismi-sanaa pyritään
välttelemään kaikin tavoin ja
asioista puhuminen niiden oikeilla nimillä on muutenkin
ulkoistettu.
Hämmästyttävää on se, et-

tä juuri kovimpien puheiden
ja metelien ylläpitäjät tuntuvat
puhuvan eniten vierestä suhteessa vastuuseen. Maahanmuuttajien yleinen luokittaminen, kyykyttäminen ja nöyryyttäminen tuntuu lisäävän
itsetuntoa.
Avoimuus on turvallisen
yhteiskunnan perusarvo ja sitä toivoisin olevan lisää. Pelin
politiikka, taktikointi ja asian
vierestä puhuminen ei aidosti edistä asioita. Vastuunkantajat uskaltavat ottaa kantaa myös

vaikeisiin asioihin niiden oikeilla nimillä ja omalla nimellä.
Kyllä kansa tietää, jos kansa
lukee. Tämän ajatuksen toivoisin toteutuvan ihmisten mielissä aidosti ymmärrystä myöten.
Vihainen mieli ei tee kauppaa ja
pahaa oloa ei voi ulkoistaa toisten syyksi.
Avoimen, moniarvoisen ja
turvallisen yhteiskunnan puolesta,
Marko Hoikkaniemi
Haukipudas
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Kipasta luvataan:

Säästöjä tulee, kun odottaa
Meneekö kirkon
talousosaajilta työt
Kirkon palvelukeskuksen
myötä? Sammuttaako ison
keskuksen perustaminen
pienten seurakuntien
taloustoimistoista valot?
Palvelukeskuksen johtaja
Seija Mäenpää vastaa
sitkeisiin epäluuloihin.

K

irkon palvelukeskus, Kipa. Ystävälliseltä, lähes
iloiselta kuulostavia sanoja, mutta ne synnyttävät
epäluuloa useissa kirkon työntekijöissä.
Vuoden alussa Oulussa, seurakuntayhtymän tiloissa Isollakadulla toimintansa aloittanut
Kirkon palvelukeskus Kipa hoitaa
keskitetysti seurakuntien, hiippakuntien ja Kirkkohallituksen kirjanpitoa ja palkanlaskentaa.
Kun Kipaa suunniteltiin, keskus ”ammuttiin alas” monelta
suunnalta. Yksi peloista oli se, että keskittäminen vie seurakunnista työpaikkoja. Seurakunnissa
epäiltiin myös, ettei palvelukeskuksen perustaminen tuo sittenkään viime kädessä säästöjä.

Kyse on
miljoonista
Kipan Oulun toimipisteen johtaja
Seija Mäenpää pitää Kipan perustamista järkevänä ratkaisuna kirkolle. Hän korostaa, etteivät palvelukeskuksen hyödyt realisoidu
heti, mutta toteaa säästöjä syntyvän lähivuosina. Talousasiat kan-

Riitta Hir vonen

nattaa keskittää, hän sanoo.
Mäenpää selvittää, että keskittämisen tavoitteena on säästää siirtymäkauden jälkeen peräti seitsemän miljoonaa vuodessa. Säästöistä hyötyvät hänen mukaansa juuri seurakunnat.
– Siirtymäkausi tehtävien keskittämiselle Kipaan on pitkä, vuoteen 2017 saakka. Silloin on voitu
hyödyntää esimerkiksi ne säästöt,
jotka koituvat seurakunnille taloushenkilöstön eläköitymisestä.

Valot palavat
tulevaisuudessakin
Mäenpää väittää, että esimerkiksi valtion hallinnossa ja isoilla yrityksillä on hyviä kokemuksia palvelukeskuksista. Myös kunnat
keskittävät talous- ja henkilöstöhallintopalvelujaan.
Mäenpää on aikaisemmin
työskennellyt Oulun kaupungilla ja ollut siellä perustamassa palvelukeskusta.
Kun kirkon talous heikkenee,
Mäenpään mukaan on tärkeää,
että keskittämällä hallinnollisia
töitä rahaa säästyy kirkon perustehtävään.
Palvelukeskuksen johtaja korostaa, ettei Kipan perustaminen
”sammuta valoja seurakunnista”.
– Seurakuntien ydintoiminta,
hengellinen työ, pysyy kaupungeissa ja kylissä. Palvelukeskus ei tyhjennä myöskään seurakuntien taloustoimistoja kokonaan. Niiden
kontolle jäävät edelleen esimerkiksi
budjetin valmistelu ja sen sisällöstä
päättäminen, Mäenpää kertoo.
Hänen mukaansa ei ole kaukaa haettu ajatus, että Kipa saattaa lisätä seurakuntien taloushen-

Raamatun
tuntemus
heikentynyt

Kipa-keskuksessa työskentelee Seija Mäenpään (vas.) lisäksi muun muassa henkilöstöhallinnon palvelupäällikkö Tuomas Halonen ja hankeassistentti Aila Toivonen.

kilöstön työssä jaksamista. Osassa
pieniä ja vähävaraisia seurakuntia
koko talousvastuu saattaa olla yhden, jopa osa-aikaisen työntekijän
harteilla.

Työpaikkoja
vähenee
Mutta viekö Kipa työpaikkoja
seurakuntien taloustoimistoista,
Seija Mäenpää?
– Kyllä keskittäminen tulee aiheuttamaan taloushallinnon työpaikkojen vähenemistä seurakunnista. Toisaalta seurakunnissa on
ollut pitkään tiedossa Kipan perustaminen, joten siellä on osattu varautua tilanteeseen esimerkiksi palkkaamalla taloustoimistoon määräaikaisia työntekijöitä,
hän vastaa.
Oulun toimipisteessä ryhdytään laskemaan ensi syksynä ensimmäisten asiakkaiden eli seurakuntien palkkoja ja hoitamaan
myös niiden kirjanpito. Joukossa on seurakuntia niin Etelä-Suo-

mesta kuin esimerkiksi Pohjanmaalta.

Hurja määrä
hakemuksia
Parhaillaan Kipaan rekrytoidaan
hurjaa vauhtia henkilöstöä. Työt
kirkon palkkalistalla ovat kiinnostaneet odotettuakin runsaammin.
– Olemme saaneet avoinna oleviin tehtäviin yli 600 hakemusta.
Olemme etsineet muun muassa kirjanpitäjiä ja palkanlaskijoita. Aivan ensimmäiseksi haku on
kohdistettu kirkon vakinaiselle
henkilöstölle.
Palvelukeskuksen johtaja kertoo toivovansa, että mahdollisimman moni kirkon palkkalistoilla
olevista hakeutuu Kipaan töihin.
Mäenpää ei hämmästele kirkon
työpaikkojen suosiota. Yrityspuolella on tällä hetkellä epävarmuutta ja kirkko koetaan turvalliseksi
työnantajaksi.
RIITTA HIRVONEN

Maata kiertelemässä

Jumalanpelko vaihtuu jumalanpilkaksi

B

rittiläinen toimittaja Allison Pearson kirjoittaa The
Telegraphin kolumnissa
olevansa huolissaan kristinuskon säilymisestä.
Pearson kertoo The Guardianin artikkelista, johon oli haastateltu Philip Gouldia, työvoimapuolueen strategia ja neuvonantajaa, pari kuukautta ennen kuin
tämä menehtyi kurkkusyöpään
61 vuoden ikäisenä. Tuossa haastattelussa Gould kertoi sairautensa saaneen hänet miettimään elämän tärkeitä asioita. Hän oli menettänyt uskonsa, mutta löytänyt
sen uudestaan.
Siinä kaikki. Asia sivuutettiin
nopeasti ja puheenaihe vaihtui
politiikkaan. Älykäs, sanavalmis
ja etevä toimija puolueessa, joka

tunnetusti ei harrasta uskontoa,
oli halunnut tullut uskoon. Pearsonin mielestä oli turhauttavaa,
ettei Gouldin annettu kertoa siitä enempää, vaikka mies on hänen mukaansa merkittävä mielipidevaikuttaja.
Pearson arvelee syyksi sen, että haastattelija koki uskosta puhumisen hirvittävän nolona. Nykyään julkisuuden henkilöt voivat tunnustaa lähes mitä tahansa – huumeidenkäytön, kasvojenkohotuksen – mutta kun kyseessä
ovat uskonnolliset aatteet, ihmiset kiemurtelevat vaivautuneina.
Homoseksuaalisuus ei enää ole
kielletty puheenaihe, vaan nyt se
on kristillisyys.
Vapaamieliselle eliitille uskonto on parhaimmillaan viihdyttä-

vää hölynpölyä, ja pahimmillaan
katolisia pappeja, jotka hyväksikäyttävät kuoropoikia. Pearson
toteaa, että brittiläinen kansakunta muuttuu Jumalaa pelkäävästä Jumalaa pilkkaavaksi nopeammin, kuin pystyy sanomaan
”Herra on minun paimeneni, ei
minulta mitään puutu”.
Saman sanoman välitti paronitar Sayeeda Warsi vieraillessaan Vatikaanissa. Hän varoitti,
että brittien kansakuntaa uhkaa
sotaisa maallistamisen suuntaus.
Tarvittiin siis muslimi puolustamaan kristinuskoa. Pearsonin
mielestä Warsi hieman kaunisteli asiaa. Pilkattuna, syrjään työnnettynä ja kasvamassa määrin ihmisten elämästä poissaolevana.
Englannin kirkko katoaa Pearso-

nin mukaan Brittein saarilta kolmen sukupolven aikana, ellei ihmettä tapahdu.
Pearson toivoo, että hänen
hautajaisissaan – joihin on vielä aikaa vuosikymmeniä, jos luoja suo – seurakunta tuntee rukoukset ja virret, jotka ovat antaneet
ihmiskunnalle voimaa vuosisatojen ajan ja olleet osa myös hänen
omaa elämäänsä. Pearson uskoo,
että asiat ovat toisin hänen lastensa ja lastenlastensa hautajaisissa sitten, kun he ovat vanhoja.
Hän pelkää, että kristinusko palaa lähtöpisteeseensä uskonnoksi,
jota harjoittaa salassa pieni, harras lahko.
KATJA KIISKINEN

Lähde: The Telegraph

Kirjailija Markku Envall katsoo,
että nykyinen Raamatun käännös on epäonnistunut yhdessä
asiassa. Raamattu ei ole tullut tutummaksi ihmisille sen jälkeen
kun se käännettiin nykykielelle,
vaan on käynyt päinvastoin.
– Varsinkin vanhassa kirjallisuudessa on paljon viittauksia Raamattuun. Kirjallisuuden
kannalta siitä seuraa, että tekstien koko syvyys jää lukijalta
ymmärtämättä, sanoo Envall.
Syynä Raamatun vähenevään tuntemiseen ovat Envallin
mukaan ennakkoluulot.
– Lukemiseen ei voi motivoida. Ennakkoluulot häviävät,
kun Raamattua alkaa lukea.
Envall painottaa Raamattua
kirjakokoelmana.
– Raamattua luetaan liian lyhyinä pätkinä. Mielestäni sitä pitäisi lukea ainakin 100 sivua kerrallaan, niin kuin romaaneja luetaan. Raamatun kirjoihin pitäisi
tutustua kokonaisuus kerrallaan.
Tällä lukutavalla korostuu
Envallin mukaan, kuka kirjan
on kirjoittanut ja mitä sen taustalla on.

Esitys
muutoksesta
uskonnonopetukseen
Kansanedustaja Eeva-Johanna
Eloranta (sd.) on jättänyt hallitukselle toimenpidealoitteen
nykyisen uskonnon oppiaineen
korvaamisesta kaikille yhteisellä uskontotiedon ja etiikan oppiaineella. Aloitteen ovat allekirjoittaneet myös muut sivistysvaliokunnan sosialidemokraattiset
jäsenet Tuula Peltonen, Anneli
Kiljunen ja Pauliina Viitamies.
Eloranta perustelee aloitettaan muun muassa nykyisen
oman uskonnon opetuksen aiheuttamilla kustannuksilla.
– Nykyistä järjestelmää ei voida enää tänä päivänä pitää tarkoituksenmukaisena. Peruskouluissa tulisi siirtyä kaikille
uskontokunnasta riippumatta
yhteiseen uskontotiedon ja etiikan oppiaineen opetukseen, jossa käsitellään laajasti eri maailmankatsomuksia ja uskontoja.
Tähän uskontotiedon oppiaineeseen kuuluisi arvokasvatuksen ja etiikan osa-alueiden lisäksi eri uskonnot ja maailmankatsomukset, Eloranta esittää.
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KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO

Tilaa

Yksilöllistä ja luotettavaa
hautausalan palvelua vuodesta 1913

Rauhan Tervehdys
Kustannus-Oy Kotimaa
p. 020 754 2333

Isokatu 11, OULU Tuomiokirkon vieressä
puh. 311 3354 Päivystys 24 h. puh. 0400 385 354
Asiakaspysäköinti sisäpihalla www.hautaustoimisto.info

Yhdistykset
OULUN RAUHANYHDISTYS RY
Professorintie 7, 90220 Oulu

www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m.
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Kaikki ovat tervetulleita.

Luterilainen messu joka sunnuntai klo 10.30 Tuulimyllynkatu 18.
Kirkkokahvit, pyhäkoulu. Tervetuloa!
Kuuntele saarna:
www.luthersaatio.fi/ timoteus

SEUROJA

Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14.00
Tervetuloa!

Herättäjän kirkkopyhiä: su 26.2. klo 10.00 messu Oulunsalon kirkossa
ja seurat, su 26.2. messu Kemin kirkossa, seurat ja paikallisosaston vuosikokous seurakuntakeskus Hopealyhdyssä.
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: to 23.2. klo 19.00 Kirsti ja Hannu Ojantakasella, Pahkamaantie 46, Rantsila, pe 24.2. klo 18.00 Tuulikki Tihisellä,
Peltotie 11, Pudasjärvi, su 26.2. klo 15.00 Tuiran kirkolla, Myllytie 5, Oulu,
ti 28.2. klo 19.00 Inkeri ja Lauri Aholalla, Linnakuja 9, Liminka.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 1.3. klo 18.00 Anna-Leena Peltoniemellä,
Vaskitie 1 A 20, Kaukovainio, Oulu.

ISRAEL-iltapäivä

La 25.2. Vapaakirkolla, Kirkkokatu 34.
klo 15 piirikokous, väliajalla kahvit ja kirppis,
klo 17 Israel-juhla, jossa mukana mm. past. Mika Pouke ja
Caritaslauluja!
Hyvinvointi
Heimo Mattila. Heprealaisia
Tervetuloa!

• fysioterapia
• jalkojenhoito

Muut seurakunnat

Opiskelija- & NuOrteN
aikuisteN ilta
Koulukatu 41
MUHOKSEN
HAUKIPUTAAN
To 23.2. klo 19. Tuomas
Myllylä:
Kristus
HELLUNTAISEURAKUNTA
HELLUNTAISEURAKUNTA
yksin.

Oulun seudun Israelin ystävät

• lymfaterapia
• liikuntaryhmät

• hieronta
• kurssipalvelut

Ajanvaraus ja tiedustelut puh. 040 728 4759
OULUN RAUHANYHDISTYS RY
Lisää osoitteessa
Professorintie
7, 90220www.caritas-saatio.fi
Oulu www.oulunrauhanyhdistys.fi

TALVIPÄIVÄT 25.– 26.2.2012 Oulun rauhanyhdistyksellä
La 25.2. klo 18 alustus aiheesta ”Lähimmäisyys”, keskustelu, iltahartaus
Su 26.2. klo 10 Jumalanpalvelus Oulujoen kirkossa
klo 13 päiväseurat ja puheenvuoro aiheesta ”Tyytyväisyys”
klo 16.30 laulutuokio ja iltaseurat
Seurat tulkataan englanniksi ja viittoen.
Kaikki ovat tervetulleita!
Oulun Rauhanyhdistys ry

•
•

OULUN SEUDUN
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Su 26.2. klo 11.00 YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS. Ke 29.2. klo 19.00 SANAN
JA RUKOUKSEN ILTA. Su 4.3. klo 11.00
EHTOOLLISJUMALANPALVELUS
TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

Pe 24.2. klo 19.30 LIFT, Juan Castillo, Niina
Männistö, Hiomaton timantti. La–su 25.–26.2.
GATHERING-nuorisopäivät, Matti Kankaanniemi.
Su 26.2. klo 11 Jumalanpalvelus, Matti Kankaanniemi, Mikko Saukkonen, House-band. Pyhäkoulu
ja lastenkokous. Su 26.2. klo 16 KONSERTTI –
Jukka Leppilampi. Su 26.2. klo 17 Church@78, International Service, Andrey
Sirotkin, Nicki Berry, Geza. Ke 29.2. klo 19 Sana ja rukous, Feija Friman, Ilkka Väisänen, Päivi Niemi. To 1.3. klo 13 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12.
www.uskotv.fi TERVETULOA!

To 23.2. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, Mari
Mattelmäki, God´s Bell, rukouspalvelua, tarjoilu.
Pe 24.2. klo 18 Varkki-ilta, 10–14-vuotiaille, klo 18
Kotikokous, Daisy & Toffic Ezzahidilla, Propsitie 14, Metsokangas, mukana Mari
Mattelmäki. La 25.2. klo 17 Israel juhla, Pekka Tuominen, Heimo Mattila, Mika Pouke,
hebrealaista musiikkia, klo 18 Kotikokous Martinmäellä, Karihaka 21, Liminka. Su 26.2.
klo 11 Aamukirkko & pyhäkoulu, Petri Mettovaara, Mari Mattelmäki, aihe: ’Väärä
itsevarmuus’, lounas ruokajakelutyön hyväksi. Ti 28.2. klo 18 Alfa-kurssi, aihe: Miksi
Jeesus kuoli? Ke 29.2. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta, Risto Wotschke. To 1.3.
klo 19 Rukousilta, Martti Väyrynen. www.oulu.svk.fi. Tervetuloa!

Ilmoitus
Rauhan
tervehdys 23.2.2012
Su 26.2. klo
15 Kirkkopyhä
Kellon seurakuntakoti,
messumv,
ja kristillisten yhdistysten ja järjestöjen ilmoitussivulle.
1-palstainen
x
40
mm,
seurat. Siljander, Karjalainen,
Holma. Ma 27.2. klo 14 Raamat-

tupiiri. Tervetuloa!
Laskutus:
Suomen Raamattuopisto/Julistustyö
PL 15
02701 Kauniainen

Su 26.2. KANNATUS RYHMÄ klo 13.00 (Leilan luona). Ma 27.2. Kokous
klo 18.00 Haukiputaalla Sinpuntie 5. TERVETULOA!

To 23.2. klo 18 Lähetyspiiri.
Su 26.2.
Ilmoituksen
lähettäjä:
Tapio Pokka
klo 16.30 Pyhäkoulu, klo 17 Seurat
p.Matti
044Rahja.
0210
110klo 18 YhdistykSu 26.2.
sen sääntömääräinen vuosikokous.
Tervetuloa!





www.sro.fi

www.kylvaja.fi

Tapahtumia
www.kkro.fi

Gospel-lattarileiri
2.–4.3.2012

Iltamessu heprealaisittain
Su 26.2. klo 17
Pateniemen kirkossa
Saarna past. Mika Pouke, lapsille
pyhäkoulu. Kirkkokahveilla kuulumisia
juutalaislähetystyöstä (Poukkeet).
Järj. Suomen Raamattuopisto, Kylväjä, Tuiran srk

ILMOIT
A
Arvoisat Omaishoitajat!
Läheisesi
huoneen ja
ja täysihoidon.
täysihoidon.
Läheisesi saa oman huoneen
Käytä
me huolehdimme
huolehdimmeläheisestäsi!
läheisestäsi!
Käytä oikeutesi
oikeutesi vapaisiin,
vapaisiin, me
UUTTA! Kuntouttava päivä Caritas-Kodissa!

•

Su 26.2. klo 15.00 Hyvää Sanomaa
Feija Friman Ehtoollinen, Kahvitarjoilu
Ti 28.2. klo 18.00 Rukouskokous
Feija Friman
Su 4.3. klo 15.00 Hyvää Sanomaa
Feija Friman
Ti 6.3. Klo 18.00 Rukouskokous
Raimo Holappa
TERVETULOA!

www.ohsrk.fi

Terveydenhoitoa

Caritas-Kodissa
on viihtyisät
tilat!
Uudet
viihtyisät tilapäishoidon
tilattilapäishoidon
avattu Caritas-Kodissa!

Veturitie 1, 91500 MUHOS

Pöllönperäntie 2, 90820 KelloOsUH ja Kristillinen OpintOKesKUs

•

Timoteuksen jumalanpalvelusyhteisö

23.2.–1.3.2012

Ilmoitusmyynti
Kustannus-Oy Kotimaa /
Minna Zilliacus
p. 020 754 2361

Kysy
lisää
puh.
www.caritas-saatio.fi
Kysy
lisää
puh.045
040636
480 5370,
2724, www.caritas-saatio.fi

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä
Oulussa vuodesta 1998
Kotiin tarjottavia
palveluitamme ovat
• kotisairaanhoito
• hoiva ja huolenpito
• perhetyö
• siivous ja kodinhoito
• lastenhoito
Vastaanotto ajanvarauksella
• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja,
psykiatri

• hieroja
Palvelemme aamusta iltaan
kaikkina viikonpäivinä

puh. 040 823 7390

Vielä ehdit mukaan!
Lisätiedot www.kkro.fi
Ilmoittaudu pian
verkkosivuilla, toimisto@kkro.fi
tai p. 08 4639 200
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Hiippakunnallinen
valta vaihtui

K

irkossa toimitettiin viime viikolla 13. helmikuuta kirkolliskokousvaalien kanssa samanaikaisesti
hiippakuntavaltuustovaalit.
Samoin kuin kirkolliskokousvaaleissa, hiippakuntavaltuustovaaleissa äänioikeutettuja olivat
seurakuntien luottamushenkilöt
ja hiippakuntien papistot.
Oulun hiippakunnan uuteen
hiippakuntavaltuustoon valittiin
13 maallikkoedustajaa ja seitsemän
pappisedustajaa. Maallikoista 11 oli
uusia ja pappisedustajista viisi.
Saamelaiskäräjät valitsivat
Veikko Guttormin hiippakuntavaltuuston maallikkoedustajaksi.

Uusi valtuusto pui
jo sallalaisten aloitetta
Jokaisessa hiippakunnassa toimivan hiippakuntavaltuuston tehtäviä on muun muassa hyväksyä
hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio sekä käsitellä seurakunnista,
hiippakuntavaltuuston jäseniltä
ja tuomiokapitulista tulleet aloitteet. Valtuusto voi lähettää niitä
edelleen kirkolliskokoukselle.
Uusi Oulun hiippakuntavaltuusto kokoontui ensimmäisen
kerran viikonloppuna. Se käsitteli muun muassa Sallan seurakunnan kirkkoneuvoston aloitetta,
jossa perättiin seurakunnille nykyistä enemmän mahdollisuuksia
päättää kolehtikohteista.
Hiippakuntavaltuusto päätti
lähettää aloitteen kirkkohallituksen käsiteltäväksi.
Hiippakuntavaltuuston kokouksessa puhunut piispa Samuel Sal-

Sinappia

Osmo Rahja

M

inulla on menossa viides vuosi ruuhkavuosia. Osaan laittaa tarkalleen sormen siihen kohtaan kalenterissa, jolloin
ne alkoivat. Silloin elettiin loppuvuot-

Pohjoinen hiippakunta sai uusia päättäjiä hiippakuntavaltuustovaaleissa.

mi totesi puheenvuorossaan, että
seurakuntien rakennemuutosten
keskellä kirkossa tarvitaan positiivista näkökulmaa.
– Suuret muutokset haastavat
laajan vastuun näkemiseen ja on

kannettava vastuuta koko kirkosta yksittäisten seurakuntien kokoon tai varallisuuteen katsomatta.

Oulun hiippakuntavaltuustoon
valittiin maallikkoedustajiksi:

Elävä Seurakunta –
Lähellä Ihmistä
Pertti Haipola
Liisa Lahti

Kirkko Keskelle Arkea –
Keskusta ja sitoutumattomat
Satu Vuollo
Marja Kantola
Elina Kemppainen
Arja Lämsä
Kristillisten arvojen puolesta
Markku Seppänen
Arto Kivioja
Antti Savela
Tuomo Turpeinen
Uskon ja kirkon
tulevaisuuden puolesta
Pekka Ruokanen
Esko Hautamäki
Jouko Kantola

RIITTA HIRVONEN

Oulun hiippakuntavaltuuston
pappisedustajia ovat:
Mahdollisuuksien kirkko
Kaija Tiirola
Lauri Kujala
Jouni Sirviö
Mirja-Liisa Lindström
Kansankirkon rakentajat
Heikki Nissinen
Jyrki Vaaramo
Tunnustuksellinen
Yrjö Haapala

Koulutus
Palveluja
PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas
Nuolihaukantie 4 A 6
puh. 045 134 7171
Kotikäynnit lähialueille.
Myös korttimaksu.

DentoTeam
MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO
Hammaslääkärit
MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA 120 ov.

Kirkkomusiikki
Kolmivuotinen koulutus on peruskoulupohjainen ja antaa
ammatilliset perusvalmiudet sekä yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Haku 27.2.-16.3.2012 osoitteessa www.haenyt.fi
Lisätietoja:
Opinto-ohjaaja: tapio.tekoniemi@ouka.fi, puh. 044 703 9168
Koulutusjohtaja: risto.ainali@eduouka.fi, puh. 040 576 0297
Hakuohjeet:
www.oulunkonservatorio.fi

Monenlaisia
ruuhkavuosia

Hammaslaboratorio

Hyvä Hammas
Oy
Puree Paremmin.
Ollilantie 1, Kempele

ta 2007.
Useimmin puhutaan ruuhkavuosista, kun luonnehditaan aikaa, kun lapset ovat pieniä ja vaativia,
ja samalla pitäisi pyrkiä uralla eteenpäin, rakentaa taloa, antaa aikaa sukulais- ja ystävyyssuhteille ja pitää itsestä huolta. Naistenlehdet ammentavat loputtomasti tästä ikuisuusahdistuksesta jakaen
kokemuksia ja antaen vinkkejä. Myös yhä useampi 25–50-vuotias mies tunnustaa ongelman selvitä
kunnialla kaikista arjen ulottuvuuksista.
Omat ruuhkavuoteni alkoivat vakituisen päivätyön, asuntolainan, remontoitavan talon ja lemmikkien hankkimisen myötä. Kaikki nämä tulivat elämääni puolen vuoden sisällä. Onneksi arjesta selviämisessä auttaa nykyisin mies. ”Pakollisten” ruuhkan aiheuttajien lisäksi isoa roolia arjessa näyttelee yhdistystoiminta, jonka määrä tuntuu
vain kasvavan vuodesta toiseen.
Mutta elävät sitä ruuhkassa muutkin kuin kukkeinta aikuisuuttaan elävät pariskunnat. Niin tekee
myös moni minua 30 vuotta vanhempi tai 15 vuotta nuorempi. Moni parikymppinen on juuri saanut
opiskelupaikan, muuttanut omilleen ja aloittanut
itsenäisen elämän, usein toisella paikkakunnalla.
He hakevat paikkaansa luomalla sosiaalisia verkostoja ja käyvät töissä rahoittaakseen elämäänsä. Yrittävät siinä sivussa löytää itsensä.
Oma opiskeluaikani oli touhukasta, mutta armollisen leppoisaa. 12 vuotta siinä meni, viimeiset
kuusi vuotta olin tosin osittain töissä – en kuitenkaan niin, että se olisi haitannut sosiaalista elämää
tai sitä, että monena päivänä saattoi ottaa päiväunet. Toista se tuntuu olevan nykyisin, ruuhka alkaa aikaisemmin.
Eläkeikäkään ei ole kaikille pelkästään rauhaisia päiväkävelyjä, itsensä kehittämistä ja lastenlasten vierailuihin valmistautumista. Viriilit seniorit
ovat kantava voima järjestöissä, iso apu lastenlasten
hoitamisessa ja aina pakkaamassa laukkuja. Monella kalenteri taitaa eläkkeellä näyttää enemmän
tilkkutäkiltä kuin konsanaan työelämässä.
Uskon, että minustakin tulee viriili seniori, joka myy arpoja bussissa eläkeläisten teatterimatkalla
ja on vakiokasvo kansanopiston kursseilla. Voi olla,
että niin kauan kuin jalkani kantavat, etenen ruuhkavaihteella, tai sitten vauhti hiljenee jossain viidenkympin hujakoilla. Sen näkee sitten. Vauhdilla
ei ole väliä niin kauan kuin tunnen olevani ohjaimissa. Se lienee tärkeintä. Ja se, että muistaa pyytää aina välillä siunausta matkaan.
Elsi Salovaara

Erikoishammasteknikko
Erja Nurkkala
Ajanvaraus
p. 0400 651 140
Myös laitos- ja kotikäynnit

ILMAINEN NEUVO OY:n

Oikeudellinen puhelinpalvelu
0600 30 6060

Puhelun hinta 2,95 € min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo.

Sinappikolumneissaan
Rauhan Tervehdyksen
toimitus ihastelee ja
ihmettelee maailman
tapahtumia.
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VVO:n asunnossa saat
omistusasumista vastaavan
asumisturvan.
Tutustu tarjontaamme ja
täytä hakemus jo tänään:
www.vvo.fi

allillaan
Asiat m

Kotimaan matkaklubi

Laatokan ja Äänisen risteily 15.-20.7.2012

Pietari – Neva – Syväri – Ääninen – Kizhi – Petroskoi –
Valamo – Pietari
Matkamme taittuu Pietariin läpi kauniin ja kesäisen Karjalan kannaksen. Pietarissa noustaan laivaan ja unohtumaton
suviristeily alkaa. Kotimaan matkaklubin matkanjohtaja
emerituspiispa Voitto Huotari. Asiantuntijoina risteilyisäntä
Jyrki Härkönen, emerituspiispa Voitto Huotari, Karjalan Liiton
toiminnanjohtaja Satu Hallenberg, arkkitehti Juha Lankinen.
Musiikkia ja mukavaa tunnelmaa luo Viktor Klimenko.

Kryptassa kysytään,
mikä elämässä on olennaista

O

ulun
tuomiokirkon
kryptassa vietetään ensi
lauantaina 25. helmikuuta kello 12 alkaen Hiljaisuuden iltapäivää.
Sääksmäen seurakunnassa
työskentelevä pastori Aija Kaartinen antaa iltapäivässä virikkeitä
hiljaisuuden viljelyyn ja yksinkertaiseen elämäntapaan Fransiscus
Assisilaisen innoittamana.
Aija Kaartinen viehättyi Fransiscus Assisilaisesta opiskeluaikanaan tehdessään tutkimusta Jumalan pienestä köyhästä, joksi
Fransiscusta kutsuttiin.
Kaartinen asui tuolloin vuoden italialaisessa Assisin kaupungissa, mutta myöhemmin valmistuttuaan papiksi hän muutti sinne pitemmäksi aikaa, useiksi vuosiksi.
– Opiskeluihini liittyvän tutkimuksen myötä minua alkoi viehättää Fransiscus Assisilaisessa se,

1. päivä: Viipuri, Pietari, Neva, Laatokka. Bussimatka Pietariin, jossa
majoitumme laivaan. Illallinen ja lähtö Nevaa pitkin Laatokalle. Puolenyön aikaan laiva ohittaa Pähkinälinnan.
2. päivä: Syväri ja aallot Äänisen aavan. Aamiaisen jälkeen pysähdymme
Syvärin kylään, josta teemme retken
Aleksanteri Syväriläisen 1500-luvulla perustamassa Pyhän Kolminaisuuden
luostarissa ( lukijaetu ). Syvärijoella on suomalaisille aivan oma merkityksensä. Viime sotien rintamalinja kulki Syvärillä. Lounas laivalla. Illallinen,
luento ja viihdeohjelmaa.
3. päivä: Kizhin saari, Petroskoi. Aamiainen laivalla ja saapuminen
Kizhin saarelle. Tutustumme Kizhin puukirkkoihin. Lounas ja risteily jatkuu
Petroskoihin, missä opastettu kiertoajelu bussilla (lukijaetu) ja vapaata
aikaa tutustua kaupunkiin. Illallinen, luento ja viihdeohjelmaa.
4. päivä: Syväri ja Mandrogin kylä. Saavumme Syvärille. Aamiainen ja
ohjelmaa laivalla. Aamupäivällä tutustumme Mandrogin venäläiseen museokylään, jossa voi seurata taitavien käsityöläisten työtä, tehdä matkamuisto ostoksia, tutustua museoihin, Syventävä luento Valamon vaiheista.
5. päivä: Valamo. Aamiaisen jälkeen tutustumme Valamon pääluostarin
alueeseen. Lounas laivalla. Iltapäivällä tutustumme Niikkananlahden
ympäristöön. Illalla laiva lähtee Valamosta kohti Syväriä. Illallinen ja
risteilyn päätöstilaisuus, tanssit Laatokan laineilla.
6. päivä: Pietari, Viipuri. Aamiainen laivalla. Ohitamme Nevan alkupäässä sijaitsevan Pähkinälinnan ja saavumme Nevaa pitkin Pietariin.
Bussimatka Viipurin kautta Suomeen.
m/s Vissarion Belinskij
Hinta/henkilö
C3
C2
B2 VP
B2 kansi 2
B2 kansi 3
B1 kansi 2

748 €
988 €
1 038 €
1 138 €
1 238 €
1 348 €

A2
A1

1398 €
1498 €

Petroskoi

Kizhi

Valamo
Laatokka

Neva

Syväri

Ääninen

Mandrogi

VENÄJÄ

Pietari

Myymme nais- ja miespaikkoja hytteihin C2 ja B2 (2. kansi)
Hintaan sisältyy: • bussikuljetukset suomalaisella tilausajobussilla Suomi
– Pietari – Suomi • risteily valitussa hyttiluokassa • täysihoito laivalla
alkaen illallisella ja päättyen aamiaiseen • ohjelmassa mainitut tutustumiskäynnit Valamossa, Kizhillä ja Petroskoissa suomea puhuvan oppaan
johdolla • asiantuntijaluentoja ja viihdeohjelmaa laivalla • risteilyisännän
ja Lomalinjan edustajan palvelut laivalla • viisumi Suomen kansalaisille
Kotimaan matkaklubin lukijaetu 50 € oheisista retkistä. Ilmoitattehan matkaa varatessanne, että kuulutte Kotimaan ryhmään. Etua
ei myönnetä jälkikäteen. • retki Aleksanteri Syväriläisen luostariin
(normaalinhinta 38 €/hlö) • Petroskoin kaupunkikiertoajelu bussilla
(normaalihinta 12 €/hlö)
Kaikilla tulee olla voimassaoleva matkustajavakuutus. Passin tulee olla
voimassa 6 kk matkan jälkeen.
Bussireitit: (sitoumuksetta) • 5. Jyväskylä - Joutsa - Heinola - Lahti Helsinki - Porvoo - Loviisa - Kotka - Vaalimaa - Pietari • 6. Oulu - Iisalmi
- Kuopio - Varkaus - Mikkeli - Lappeenranta - Nuijamaa - Pietari.

Lisätietoja ja varaukset: Lomalinja Oy puh. 010 289 8100.

23.2.–1.3.2012

w w w.w i k i p e d i a . f i ,
maalaus Giot to di Bondone, Legend of St Francis

että hän eli todeksi sitä opetusta,
josta Jeesus puhuu Raamatussa.
– Fransiscus Assisilaisen elämässä korostui – Jeesuksen esimerkin mukaisesti – yksinkertaisuus, olennaiseen keskittyminen,
Kaartinen kertoo.
Hänen mukaansa katolisen kir-

kon suojelupyhimykseksi julistetun Fransiscus Assisilaisen riemastuttava oivallus oli se, että pieni ihminen ja suuri Jumala voivat
olla yhteydessä toisiinsa.
– Tämä on myös hyvin luterilainen ajatus.
Aija Kaartisen mielestä Jumalan pieni köyhä voi antaa paljon
etsivälle ihmiselle.
– Fransiscus Assisilainen puhui
yksinkertaisesti Jumalan rakkaudesta. Hän rohkaisee meitä miettimään, mikä elämässä on olennaista, mikä ruokkii meidän sieluamme.
Hiljaisuuden iltapäivä kryptassa päättyy noin viideltä hiljaisuuden rukoushetkeen. Tauolla
on tarjolla teetä ja pientä syötävää.
Iltapäivään toivotaan ilmoittautumista osoitteeseen nnky.oulu@co.inet.fi, tai p. 040 7514 480.
RIITTA HIRVONEN

Eetterissä
Radio Dei 106,9 MHz,
kaapeliverkossa 94,1 MHz
Oulun seurakuntien
aluelähetys kello 9–12.
Su 26.2. klo 8.45 Radiopyhäkoulussa pastori Heikki Karppinen puhuu kiusauksista ja
niiden voittamisesta. (valtakunnallinen lähetys). Klo
9.05 Päivän valinnassa kysellään mitä kuuluu suomalaisille perheille. Kirkkohallituksen
kasvatus ja perheasioiden johtajaa Päivi Kähköstä haastattelee Marja Blomster. Klo 9.15
Armonpulla. Seurakuntalaiset
kertovat, milloin he ovat elämänsä aikana päässeet haukkaamaan palan ”armonpullasta”. Oman tarinansa kertoo lähetysaktiivi Elvi Lounela. Klo
9.30 Oululaisen uskontunnustus. Oppilaitosdiakoni Salla
Tuomista haastattelee Marja
Blomster. Klo 9.45 Herätys eilen ja tänään. Mitä opittavaa
kirkolla voi olla Luther-säätiöltä? Tutkija Hanna Salomäkeä haastattelee Mervi Päivärinta. Klo 10 messu Tuiran
kirkosta. Messun toimittaa
Lauri Kujala, ja häntä avustavat Pekka Jarkko ja Terhi-Liisa Sutinen. Kanttoreina ovat
Katri Sippola ja Tommi Hekkala. Klo 11.30 radiopyhäkoulun uusinta. Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon -ohjelmassa puhutaan lähimmäispalvelusta.
Tuiran seurakunta järjestää
lähimmäispalvelun illan uusille ja vanhoille seurakunnan
lähimmäisinä toimiville ja va-

paaehtoisille. Diakoniatyöntekijä Saila Luukkosta haastattelee Mervi Päivärinta.
Radio Dei Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
Pe 24.2. klo 14.40 Päivän valinnassa kysellään mitä kuuluu suomalaisille perheille.
Kirkkohallituksen kasvatus
ja perheasioiden johtajaa Päivi Kähköstä haastattelee Marja Blomster.
Pe 24.2. klo 16.03–17 Toivon
tuomiokapitulissa toimittajat
Riitta Hirvonen ja Jan Ahonen ruotivat kirkolliskokousvaalin tulosta. Notaarina toimii Mikko Salmi.
Ma 27.2. - ke 29.2. klo 16.20
Armonpulla. Seurakuntalaiset
kertovat, milloin he ovat elämänsä aikana päässeet haukkaamaan palan ”armonpullasta” ja mitä silloin tapahtui.
Mikko Salmen haastattelussa
on maanantaina lähetysaktiivi
Elvi Lounela. Tiistaina ja keskiviikkona kuullaan uusintana musiikinopettaja Maria
Portaankorvan haastattelut.
Ke 29.2. klo 16.40 Oululaisen uskontunnustus. Marja Blomsterin haastateltavana
on raamattupiiriä yli 30 vuotta vapaaehtoisena vetänyt Terhi Siren.
To 1.3. klo 16.20 Herätys eilen
ja tänään. Ohjelmassa syvennytään Luther-säätiön alaisen
Timoteus-yhteisön toimintaan Oulussa. Mervi Päivärinta haastattelee Luther-säätiön
pappia Janne Koskelaa.

Radio Pooki 88,0 MHz,
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 26.2. klo 9.45 Radiopyhäkoulussa pastori Heikki Karppinen puhuu kiusauksista ja
niiden voittamisesta. Klo 10
radiojumalanpalvelus Saloisten kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi
Su 26.2. kello 10 sanajumalanpalvelus Oulun tuomiokirkosta. Oulun seurakuntien
ja Oamk:n yhteisen kirkkomusiikkiviikon päätösjumalanpalveluksen toimittaa AriPekka Metso, ja häntä avustaa Tiina Kinnunen. Kanttoreina ovat Lauri-Kalle Kallunki, Henna-Mari Sivula ja Péter
Marosvári.
Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi,
p. 044 3161 563 (ma–pe),
Oulun seurakuntayhtymä,
Radiostudio, PL 122,
90101 OULU

Nettiradio: www.kempeleenseurakunta.fi
26.2. klo 10 Messu Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Toimittaa Timo Riihimäki, avustaa Pekka Rehumäki, diakoni Leena Hintsala, kanttorina
Marjo Irjala. Musiikki Suomen Rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen kuoro. Kappalainen Timo Riihimäen lähtösaarna.
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Sanan aika
Sunnuntai 26.2.2012
Päivän psalmi Ps. 91:1-4, 11-12
1. lukukappale Jes. 1:16-20 tai 1. Moos. 3:1-7 (8-19)
2. lukukappale Hepr. 2:9, 17-18
Evankeliumi Mark. 1:12-13

Huuda minua avuksi
hädän päivänä!
Minua on koeteltu paljon viime aikoina. Valehtelisin, jos väittäisin toisin. Miksi tämä
tapahtui juuri minulle? Mikä on tämän kaiken kärsimyksen ja tuskan tarkoitus?
Tiedän, etten koskaan parane, mutta odotan innolla sitä hetkeä, sitä päivää, jolloin
saan luvan palata normaalielämään. Välillä minusta tuntuu, että minut on heitetty,
kiskaistu autiomaahan. Kaikkien vaikeuksien keskellä tunnen kuitenkin, etten ole
hylätty, yksin, vaan Hän pitää minusta huolta.
Heprealaiskirjeessä todetaan Jeesuksesta: ”Koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan”. Myös Jeesus joutui
autiomaahan, kiusauksiin. Evankelista Markus toteaa: ”Heti sen jälkeen Henki ajoi
hänet autiomaahan. Neljäkymmentä päivää hän oli autiomaassa Saatanan kiusattavana. Hän eli villieläinten joukossa, ja enkelit pitivät hänestä huolta”. Evankelista Matteus kertoo Jeesuksen kolmesta kiusauksesta ja kolmesta vastauksesta. Vastauksissaan
Jeesus turvautui Jumalaan. Hän pystyi sanomaan ”ei kiitos!”
Mistä minä saan voimia voittaa kiusauksia? Kiusaukset ovat ihmisiä isompia. Mutta
yksin en pärjäisi. Eräässä nuoren seurakunnan laulussa sanotaan: ”Onko suurempaa
ihmettä kuin mitä teki hän, kun meitäkin rakasti ja antoi elämän. Voi hänen rakkauttaan”. Ristinkuolemallaan Jeesus Kristus voitti synnin, kuoleman ja Saatanan vallan. Jeesus Kristus on meidän Vapahtajamme, meidän Sovittajamme, meidän Lunastajamme, meidän Herramme. Jeesus Kristus on suojani ja turvani. Usko kaikkivaltiaaseen, kolmiyhteiseen ja armolliseen Jumalaan helpottaa oloani ja tuo rauhan levottomaan sydämeeni.
Juha Vähäkangas

Karjasillan seurakunnan seurakuntapastori

Ps. 91: 1-4, 11-12
Se, joka asuu Korkeimman suojassa
ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin:
– Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani.
Jumalani, sinuun minä turvaan.
Herra pelastaa sinut linnustajan ansasta
ja pahan sanan vallasta.
Hän levittää siipensä yllesi,
ja sinä olet turvassa niiden alla.
Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja
kilpi.
Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua,
missä ikinä kuljet,
ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa
jalkaasi kiveen.

Jes. 1:16-20
Peseytykää, puhdistautukaa,
tehkää loppu pahoista töistänne,
ne ovat aina silmissäni.
Lakatkaa tekemästä pahaa.
Opetelkaa tekemään hyvää,
tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta,
puolustakaa sorrettua,
hankkikaa orvolle oikeus,
ajakaa lesken asiaa.
– Tulkaa, selvittäkäämme miten asia on,
sanoo Herra.
– Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset,
ne tulevat valkeiksi kuin lumi.
Vaikka ne ovat purppuranpunaiset,
ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa.
Jos te taivutatte mielenne kuulemaan minua,
te saatte syödä maan hyvyyttä,
mutta jos kovetatte mielenne ja torjutte minut,
miekka syö teidät.
Herran suu on puhunut.

Hepr. 2: 9, 17-18
Armollisen Jumalan tahto oli, että Jeesuksen
oli kärsittävä kuolema jokaisen ihmisen
puolesta. Niinpä hänen oli tultava joka
suhteessa veljiensä kaltaiseksi, jotta hänestä
tulisi armahtava ja uskollinen ylipappi ja hän
voisi Jumalan edessä sovittaa kansansa synnit.
Koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja
kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita
koetellaan.

w w w. s x c . h u / P a n i t i M a r t a

Mark. 1: 12-13
Henki ajoi Jeesuksen autiomaahan.
Neljäkymmentä päivää hän oli autiomaassa
Saatanan kiusattavana. Hän eli villieläinten
joukossa, ja enkelit pitivät hänestä huolta.
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Paikkoja avoinna

Oulunsalo sijaitsee Oulun naapurissa. Edessä on monikuntaliitos 1.1.2013,
jolloin Oulunsalon seurakunnasta tulee yksi Oulun srk -yhtymän seurakunnista.
Seurakunnassa on n. 8 700 jäsentä. Vakinaisen henkilöstön määrä on 22.
Lisätietoja seurakunnastamme löydät kotisivuiltamme www.oulunsalonseurakunta.fi.

Oulunsalon seurakunnassa
on avoinna

Oulunsalon seurakunnassa
on avoinna

Määräaikainen
talouspäällikön virka

Seurakuntapastorin
virka

Viransijaisuus on ajalle 1.3.–31.12.2012. Määräaikaisuuden syynä on
1.1.2013 voimaan tuleva Oulun ev.-lut seurakuntayhtymän laajentuminen.
Viran pääasialliset vastuualueet ovat seurakunnan talous-, kiinteistöhautatoimi, tukipalveluiden työntekijöiden esimiehenä toimiminen sekä palkka-asiamiehen tehtävät. Talouspäällikkö esittelee vastuualueeseensa kuuluvat asiat kirkkoneuvostolle.
Viran kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai
muu teoreettinen koulutus/tutkinto (esim. AMK) ja käytännön työkokemus. Etusijalle asetetaan hakija, joka on perehtynyt julkisyhteisön
taloudellisten ja hallinnollisten asioiden sekä kirjanpidon hoitamiseen.
Viranhoito edellyttää hyvää organisointikykyä, yhteistyötaitoja ja sopivuutta esimiestehtäviin. Virkaan valittavan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.
Viran vaativuusryhmä on 601. Peruspalkka 1.3.2012 on 2 746,60 €. Lisäksi maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa, joka on enintään 15 %
peruspalkasta.
Kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset tulee toimittaa 24.2.2012
klo 15.00 mennessä os. Oulunsalon seurakunta, Vattukuja 2, 90460
Oulunsalo. Kuoreen merkintä ”Talouspäällikön virka”. Hakemuksia
ei palauteta.
Lisätietoja antaa kirkkoherra Tapio Kortesluoma, p. 044 745 3859.

Seurakunnassa on 22 vakinaista työntekijää, joista kolme pappia. Seurakuntapastorin tehtäviin
kuuluu normaali papin perustyö
sekä työnjakokirjalla tarkemmin
sovittavat tehtävät; vastuutyöalaksi on kaavailtu diakoniatyötä.
Viran palkkaus on vaatimusryhmän 601 mukainen. Virkamääräyksen antaa Oulun hiippakunnan
tuomiokapituli.
Kirjalliset ilmoittautumiset
13.3.2012 mennessä Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, PL
85, 90101 OULU, käyntiosoitteeseen Ojakatu 1 tai sähköpostiosoitteeseen oulu.tuomiokapituli@evl.fi.
Lisätietoja antavat kirkkoherra
Tapio Kortesluoma p. 044 7453
859 ja notaari Outi Äärelä, p. 044
7555 512.

Kempeleen seurakunnassa on
haettavana diakonia- ja yhteiskunnallisen
työn työalajohtajana toimivan

I KAPPALAISEN VIRKA
15.3.2012 klo 16 mennessä.
Kempeleen seurakunta sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Oulun lähituntumassa. Seurakunnassa on noin 14 000 jäsentä ja työntekijöitä 40.
Papinvirkoja on yhteensä 6. Seurakunnan toiminnassa korostuvat vilkas jumalanpalveluselämä ja kasvava vapaaehtoistyö. Työtä tehdään
kuudessa tiimissä. Diakonia- ja yhteiskunnallisen työn kappalainen
toimii diakoniatiimin lähiesimiehenä.
I kappalaisen virka edellyttää diakoniatyön syvällistä tuntemusta, kykyä toimia tiimiorganisaatiossa, hyviä esimiesvalmiuksia ja vuorovaikutustaitoja. Viran haltija vastaa myös seurakunnan sielunhoitotyön
koordinoinnista. Hakijoiden tulee tarvittaessa osallistua soveltuvuustestaukseen. Virka täytetään viimeistään 1.10.2012. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmä 602 mukaan. Virkaan valitun on esitettävä
hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan ja rikosrekisterilain
6 § 2 mom:n mukainen rikosrekisteriote. Virkamääräyksen antaa
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli.
Hakemukset osoitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, osoite
PL 85, 90101 Oulu, tai käyntiosoite Ojakatu 1, 90100 Oulu.
Hakemukseen tulee liittää nimikirjaote sekä todistukset mahdollisista muista ansioista.
Tiedustelut: kirkkoherra Pekka Rehumäki p. 040 7790 301.

Kesätyötä tarjolla
kappeleittain
Siikalatvan seurakunta hakee
16 vuotta täyttäneitä nuoria
puistotyöhön ja tiekirkkotoimintaan aj. 27.6.–5.8.2012.
Työ suoritetaan kahden viikon
jaksoissa, kolme nuorta /
kappeliseurakunta.
Hakemukset 30.3. mennessä
osoitteeseen Siikalatvan seurakunta, Taloustoimisto, Pappilankuja 6, 92620 Piippola tai
sähköpostilla tarmo.myllykoski@evl.fi. Tiedustelut talouspäällikkö Tarmo Myllykoski,
p. 020 7109 852.

Haukiputaan seurakunta tarvitsee kesätyöntekijöitä seuraavasti:
HAUTAUSMAA- JA PUISTOTYÖNTEKIJÖITÄ kasvukauden ajaksi (noin 5–6 kk).
Lisätietoja: seurakuntapuutarhuri Erkki Mikkonen, p. 040 5601 961.
LEIRIKESKUKSEN KEITTIÖ- JA SIIVOUSTYÖNTEKIJÖITÄ kesäksi, noin 3 kk ajaksi.
Hygieniapassi välttämätön. Lisätietoja: emäntä Marjatta Paavola, p. 040 5946 285.

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu
neljä seurakuntaa, yhtymän johto ja
kuusi palveluyksikköä. Jäsenmäärä
on noin 111 000. Päätoimisia työntekijöitä on noin 300.
www.oulunseurakunnat.fi

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

HENKILÖSTÖPALVELUSIHTEERIN
pysyväisluonteinen työsuhde
sijoituspaikkana henkilöstöpalvelut
Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaan.
Lisäksi vuosisidonnaista palkanosaa voidaan
maksaa enintään 15 % peruspalkasta.
Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa
www.oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja vuoropuhelua
> avoimet työpaikat. Hakemukset pyydämme sähköisen
rekrytointipalvelumme kautta 1.3.2012 klo 15 mennessä.

Oulun seurakuntayhtymä vastaa Oulun, Oulujoen, Ylikiimingin sekä Yli-Iin hautausmaiden
hoidosta. Hoidettavaa pinta-alaa on noin 36
hehtaaria ja hoitosopimushautoja on yhteensä
noin 8300.
Kausityöntekijöitä palkataan yhteensä noin 90.

HAUTAUSMAIDEN KESÄTYÖT
Hakuaika 1.–9.3.

Oulun seurakuntayhtymä hakee 17 vuotta täyttäneitä
työntekijöitä hautausmaiden kesätöihin kesäkaudeksi
2012.
Työtehtäviin kuuluu mm. kukkien istuttaminen, kastelu
sekä nurmikon leikkuu. Työajat ovat ma–to klo 7–16 ja
pe 7–14. Työntekijöitä palkataan ensisijaisesti touko–
syyskuun väliselle ajalle. Työsuhteet ovat keskimäärin
noin kolmen viikon ja noin viiden kuukauden väliltä.
Hakulomakkeen voi täyttää 1.–9.3. osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja vuoropuhelua
> avoimet työpaikat. Lomakkeen voi myös käydä täyttämässä 1.–9.3. välisenä aikana Oulun hautausmaan
toimistolla (Intiöntie 6). Toimisto on avoinna ma–pe
klo 9–16. Valituille ilmoitetaan kirjeitse viikolla 14.
www.oulunseurakunnat.fi

ILMOIT
A

KIRKONESITTELIJÖITÄ ajalle 4.6.–13.7. ja 16.7.–24.8.
Lisätietoja: seurakuntamestari Valma Liedes, p. 040 5946 581 sekä kirkkoherranvirasto p. (08) 5471 185.
Palkkaus KirVESTES:n mukainen. Työpaikkoja haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemusten tulee
olla perillä maanantaina 12.3.2012 kello 14 mennessä Haukiputaan seurakunnan taloustoimistossa, osoite
Kirkkotie 10, 90830 Haukipudas. Kuoreen on merkittävä tehtävä tai tehtävät joita haetaan.
NUORTEN KESÄTYÖPAIKOISTA tiedotetaan myöhemmin keväällä, seuratkaa kirkollisia ilmoituksia.

Ilmoitusmyynti
Kustannus-Oy Kotimaa / Minna Zilliacus
p. 020 754 2361, minna.zilliacus@kotimaa.fi
Varaa tilasi 8 päivää ennen lehden ilmestymistä.
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Sirkka alkoi Hilmaksi

S

anginjoentiellä pyryttää
lunta. Ristinsielua ei näy
tiistaina aamupäivällä kylänraitilla, kun käännän
auton punaisen talon pihalle.
– Tervetuloa, tule sisälle! Sirkka Syrjä rientää ovelle vastaan.
Yhteisvastuu-lipas on laukussa valmiina. Lähdemme käymään
eräässä kylän kodissa. Sirkka ei
hennonnut soittaa tulostamme
etukäteen Perälän Rauhalle, että
talonväki ei ala touhottaa liikaa.
– Saa sinne mennä! hän uskaltaa silti luvata.
– Minä tunnen nämä ihmiset.
Maaseudulla ei puhuta vapaaehtoisista, vaan Sirkasta, Hilmasta ja Rauhasta. Yhteisvastuukerääjillä on kasvot, tutut ja lämpimät kasvot.
– Hilma Ollila keräsi aiemmin
tämän saman alueen eli Sanginjoentien varren parinkymmenen
kilometrin alueelta. Kun hän kuoli, diakoniatyöntekijä soitti, että
”alakko Hilimaksi”.

Kun aikaa
kerran jäi
Sirkka alkoi Hilmaksi ja hän tietää, että joskus hänen jälkeensä
pyydetään taas uutta ihmistä Sirkaksi. Niin yksinkertaista se parhaimmillaan on.
Sirkka nauttii siitä, että saa tavata ihmisiä ja olla avuksi. Hän
toimi pitkään oman äitinsä hoitajana ja kun äiti sai kutsun taivaaseen, jäi aikaa auttaa myös muita ihmisiä.
Sirkka on seurakunta-aktiivi
muutenkin. Hän käy laittamassa puuroa Myllyojan seurakuntatalon aamupalatarjoiluun kerran viikossa ja lähtee tarvittaessa
myös myyjäisiin. Seurakuntaretkillä hän on mukana mielellään.
– Tämän vuoden keräyskohde,
ylivelkaantuneet, on hyvä ja tär-

että koskahan Sirkka tulee keräämää yhteisvastuuta. Muistin, että
viime vuonnakin hän odotti, että
pahimmat pakkaset menevät yli.

Entä mitäs
teille kuuluu?

Yhteisvastuukeräys ei ole pelkkää rahankeräämistä. Penkin päässä istuva Sirkka Syrjä kyselee Rauha Perälältä kuulumisia.

Sehän tässä on
ongelma, että minä
tahdon jäädä suusta
kiinni. Monessa
paikassa pyydetään
kahville, ja mielelläni
jäänkin, jos vain aika
antaa myöten.

keä. Hirviää, jos ihmiseltä menevät luottotiedot niin, ettei pankkitiliä saa avattua. Kyllä silloin täytyy auttaa, Sirkka miettii.
Yllättävän vähän keräyskohde
tulee silti taloissa puheeksi. Ihmiset yleensä luottavat, että yhteisvastuu menee tärkeään kohteeseen.
Sirkka laskee, että hänen rei-

tilleen osuu yli kolmekymmentä
taloa, joista hän on käynyt jo yli
puolessa.
– Sehän tässä on ongelma, että minä tahdon jäädä suusta kiinni. Monessa paikassa pyydetään
kahville, ja mielelläni jäänkin, jos
vain aika antaa myöten. Mikään
velvoite kahvin tarjoaminen ei
tietenkään ole. Jos kodissa sanotaan, että koko asia ei kiinnosta
yhtään, en mene seuraavana keväänä samaan paikkaan uudelleen. Täytyy uskoa vähemmästä.

Mukavaa, kun
tulitte käymään
Sirkka sanoo, että ei hänen varmaan muuten tulisi käytyäkään
kylässä kylän taloissa, ellei Yhteisvastuukeräys ”pakottaisi” siihen.
Sirkan mies osallistuu talkoi-

siin siten, että hän usein kuljettaa
Sirkkaa taloissa.
Sirkka Syrjä on toiminut ennen
eläkkeelle jäämistään kylvettäjänä
kaupunginsairaalassa. Työ oli raskasta ja vaatii toimeliasta ja rohkeaa luonnetta tekijältään.
– Huijjautettiin ihminen ammeeseen ja sitten pestiin.
Perälän Rauhan luona Sirkka
lakaisee lumet portailta mennessään. Rauhan tytär harmittelee,
että ei oltu vielä siitä ovesta kuljettu ja siksi portaat olivat vielä lumessa.
Yllätysvieraat otetaan vastaan
lämpimästi ja avosylin.
– Onpa mukavaa, kun tulitte
käymään, kiittelevät äiti ja tytär.
Rauha Perälä hakee lompakkonsa ja kohta kolisee lipas.
– Minä jo sunnuntaina mietin,

Kun varsinainen asia saadaan hoidettua, poristaan talossa muuten
vain. Mitä kuuluu? Miten terveys? Kaikki viimeaikaiset kokeet ja
lääkärikäynnit käydään läpi.
Rauha kertoo, kuinka on saanut käsitöiden avulla ajan kulumaan mukavasti. Isossa pirtissä
on rauhallista ja kaunista. Eläkkeellä oleva tytär haluaa välttämättä keittää meille kahvit.
Mikäs siinä!
Kohta istumme keittiössä – eikä yllätysvierailukaan estä runsaita tarjoiluja. Kääretorttua, pullaa
ja kakkua ilmestyy tarjottimille.
Keliaakikolle löytyvät omat herkkunsa.
Maalla tämä on tällaista!
En tiedä, kuuluuko seuraava
mitenkään toimittajan, tai edes
yhteisvastuukerääjän repertuaariin, mutta sydäntään on kuunneltava. Ehdotan, että laulamme
virren.
”Päivä vain ja hetki kerrallansa”, soi kohta Perälän keittiössä.
”Siitä lohdutuksen aina saan.”
Kotimatkalla mietin, kuinka
tällainen kohtaaminen kantaa sekä kerääjää että talonväkeä. Kaiken sen jälkeen lohtua koituu aikanaan myös ylivelkaantuneelle.
”Mitä päivä tuokin tullessansa,
Isä hoitaa lasta armollaan”.
TEKSTI JA KUVAT:
SATU KREIVI-PALOSAARI

Kirjoittaja lahjoittaa tästä jutusta
saamansa kirjoitus- ja kuvauspalkkion
Yhteisvastuukeräykseen.
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Syntien taloon

Jumalan tahdosta
K

Syntisten talo
ja Bible Boy
Nykyään BB-Sebastianina yleisesti tunnettu oululainen nuorimies
näki vuosi sitten seitsemän kertaa saman unen: hänet eristettiin
BB-taloon. Tätä aiemmin hän oli
luvannut, että kulkisi elämässään
aina sinne, minne Jumala hänet
haluaisi ohjata, vaikka sitten ”syntisten taloon”.
– Tiesin, että oli tullut aika hakea taloon. Yritin aluksi keksiä
tekosyitä, miksi en voisi mennä.
Mooseksen tyyliin kerroin, kuinka inhimillisine ominaisuuksineni en kelpaisi noin suureen tehtävään, vaan siihen löytyisi kyllä joku täydellisempi kristitty. Samaan aikaan kuitenkin tiesin, että oli tullut aika valjastaa maallinen tuotanto julistamaan ilosanomaa, Sebastian kertoo.
Niin hakemus lähti ja hänet
valittiin ohjelmaan. Viime syksy
muutti elämän.
– Suhtautumiseni Jumalaan
muuttui. Tajusin, että Hän ei ole
kuka tahansa herra, eikä se mitä
Hän haluaa lapsilleen antaa, ole
vain yksi vaihtoehto monien hyvien rinnalla.
– Juopottelun, irtosuhteiden,
huutamisen ja selän takana puukottelun jälkeen ymmärsin, että
pelastuksen lahja, minkä Jumala on antanut, on säästänyt minut

monelta asialta, joilla olisi selvästi negatiivinen vaikutus elämääni.
Talossa lempinimen Pastori saanut Sebastian kertoo BBetuliitteen muuttuneen katsojien
suussa usein sanoiksi Bible Boy,
eli raamattupoika.
Kun muut asukkaat tanssivat
bikineissään alkoholin voimalla, Sebastian vetäytyi usein omiin
oloihinsa rukoilemaan tai laulamaan hengellisiä lauluja. Usko antoi voimaa vaikeina hetkinä.
Sen sijaan, että katsojat olisivat
pitäneet Sebastiania tylsänä ilonpilaajana, he ottivat erilaisen henkilön vastaan positiivisena vaihteluna jo kaikelle nähdylle.
– Palautetulva antoi ymmärtää, että talossa viettämäni aika
sai katsojat miettimään omia arvojaan elämässä. Ihmisiä on lähtenyt seuraamaan Jeesusta ja moni on tehnyt elämäntaparemonttia, Sebastian iloitsee.

Ripari
ja rippari
Sebastian ei halunnut finaaliviikolle, vaan rukoili putoavansa
viikkoa ennen. Näin tapahtuikin.
Voiton vei Janica, strippari,
josta tuli Sebastianille talossa hyvin läheinen.

Tiesin, että oli
tullut aika valjastaa
maallinen tuotanto
julistamaan
ilosanomaa.

Talossa ja sen ulkopuolella
naureskeltiin tälle ”riparipojan ja
ripparitytön” ystävyydelle, mutta ystävyys on kantanut myös tvkameroiden sammuttua. Romantiikkaa ei kuitenkaan ole ilmassa.
Stripparin voitto kuvaa tositelevisiomaailman arvoja, mutta on
muistettava, että ohjelman ”hahmot” ovat paljon muutakin kuin
heille yksipuolisesti annettu leima. Janicalla on myös toinen työ

w w w. s u b . f i / b i g b r o t h e r

un 22-vuotias oululainen
Sebastian Tynkkynen asteli syksyllä televisiossa Big
Brother -taloon, moni ajatteli, ettei uskovainen poika kovin
pitkälle moisessa ympäristössä
pötki. Ohjelmahan on tullut tunnetuksi villeistä bileistään, alastomuudesta ja kahdenvälisistä intiimeistä hetkistä, eli kaikesta siitä, mitä Jumalaan turvaava nuori
yrittää vältellä.
Niin kuitenkin kävi, että alkuhämmennyksen jälkeen katsojat pitivät Sebastiania yhtenä
suosikeista vedonlyöntitoimistoja myöten, ja hänen erilaisuutensa vetosi äänestävään yleisöön. Sebastian putosi kisasta vain viikkoa ennen finaalia.

ja lisäksi hän on äiti.
– Ihmisten on joskus vaikea
ymmärtää, että emme ole mitään
television luomia hahmoja, vaan
ihan normaaleja ihmisiä. Parhaiten tämän huomaa tuntemattomien ihmisten keskellä. Jouluostoksilla monen leuka loksahti,
kun kävelin ohitse.
Tv-julkkista ei aina osata mieltää ruudun ulkopuolelle. Rotuaarilla vastaan tallustava Sebastian
saattaa aiheuttaa voimakkaitakin reaktioita. Televisiossa olleesta voi helposti tulla ihmisten mielessä suurempaa, kuin hän oikeasti onkaan.
– Kun minusta tullaan ottamaan kuvia tai kysymään nimikirjoitusta, pyydän yleensä vastavuoroisesti kysyjän nimikirjoitusta, jotta hän osaisi suhtautua
minuun oikealla tavalla: tavallisesti. Mehän olemme hänen kanssaan molemmat yhtä erityisiä ihmisiä – nimikirjoituksen pyytämisen arvoisia.
Täydellinen tavallisuus ei kuitenkaan enää onnistu. Vaikka media on jo vähitellen alkanut hellittää haastattelupyyntöjen suhteen,
arki ei ole enää samaa kuin ennen.
– Julkisuudesta on ollut vain
etua edustamieni asioiden eteenpäin viemisessä, ja haluan tulevaisuudessa nousta barrikadeille
hyvien kristillisten arvojen vuok-

si, sillä ne todellakin kantavat, Sebastian sanoo.
Ja arvomaailmaan mahtuu hyvin myös ystävyys Janican kanssa.
– Joillekin tämä saattaa kuulostaa rajulta, mutta voin koko sydämestäni todeta minulle olevan
suuri kunnia saada olla stripparin
ja pornotähden ystävä.

Yksi tie,
monta keinoa
On olemassa ihmisiä, joiden mielestä uskonveljen paikka ei ole tositelevisio-ohjelmassa.
Sebastianin mukaan kristityt ovat kuitenkin kutsuttuja viemään evankeliumia eteenpäin,
myös BB-talossa. Hän myös kannustaa muita uskovia nuoria hakemaan asukkaaksi, mikäli nämä
kokevat kestävänsä paineet ja yksityisyyden menettämisen, ja motiivina ohjelmaan lähtemiseen on
hyvän sanoman julistaminen.
– Markuksen evankeliumin luvussa 2 kerrotaan Jeesuksen viettäneen aikaa syntisten talossa,
mistä tekopyhät fariseukset olivat
näreissään. Jeesusta ulkokultaisten ihmisten mielipiteet eivät kuitenkaan rajoittaneet, vaan Hän
tiesi tarkasti mitä teki. Hän kiteytti toimintansa perusteet hienosti: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat”.
Sebastianin asukkaana olo ai-

heutti paljon arvokeskustelua.
Hänen mieltään lämmittää erityisesti, kun epätodennäköiset henkilöt tulevat jututtamaan: ateistit
ja erotiikkatyöläiset ovat tulleet
kertomaan, kuinka heidät on saatu ajattelemaan Jumala-suhdetta
uudestaan.
Hän kokee olevansa etuoikeutettu, mikäli voi tarjota suuntaa
etsivälle nuorelle opastusta Jumalan luokse. Tällaisille nuorille hänellä on viesti.
– Taivaaseen johtaa vain yksi tie, Jeesus Kristus. Elämässä on
tiivistettynä tästä kyse. Kun sinä
otat askeleita Jumalan suuntaan,
Hän on luvannut myös lähestyä
sinua. Aloitteen Hän teki sinulle
jo 2 000 vuotta sitten ristillä. Mikäli tätä sanomaa jakaa viihdeohjelman välityksellä, voiko se olla
väärin?

Kiusaamista
vastaan
Sebastian valmistuu opettajaksi parin vuoden kuluttua. ”Julkkisopen” maine ei pelota.
– Varmaan aluksi lapset kuuntelevat minua tarkemmin ja käyttäytyvät paremmin, mutta kyllä alkuhohdon jälkeen minunkin
tulee ansaita auktoriteettini.
Julkisuus kantaa silti tälläkin
saralla. Sebastian haluaa puhua
koulukiusattujen puolesta, niin
työssään opettajana kuin mediassakin.
– Koulukiusaamisen takia liian monen nuoren itsetunto murretaan ja vaikutukset ovat kauaskantoiset. Kasvatusalalla koulukiusaamisesta puhutaan paljon,
mutta käytännössä toimenpiteet
sen kitkemiseksi ovat olemattomat. Toivon julkisuuteni avulla saavan tämän asian paremmin
ihmisten tietoisuuteen, Sebastian
pohtii.
Keinoja vaikuttamiseen on
monia. Yksi niistä olisi esimerkiksi seuraavien seurakuntavaalien
yhteydessä, mutta Sebastian ei ole
vielä valmis kertomaan kantaansa osallistumisestaan. Tulevaisuus
näyttää, minne tie johdattaa.
MARIA-MELINA VÄYRYNEN
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Anni Kinnunen

Oulun tuomiokirkko on yksi
Sebastian Tynkkysen lempipaikoista.
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Pekka Helin

umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa 23.2.–1.3.2012

Rukous
Rakas Jumala.
Me toivomme, että elämämme olisi mahdollisimman helppoa.
Emme haluaisi kokea kipua ja kärsimystä.
Auta meitä ymmärtämään,
että vaikeilla ja ikävilläkin asioilla voi olla oma tehtävänsä.
Kiitos, että Vapahtajamme Jeesus pysyi
uskollisena tehtävässään,
vaikka se merkitsi hänelle kärsimykseen suostumista.
Ohjaa meitä kulkemaan sitä tietä,
jonka olet meille antanut,
vaikka se välillä tuntuisikin raskaalta ja vaikealta.
Auta meitä tukemaan toisiamme,
niin että voisimme toimia yhdessä
sinun valtakuntasi hyväksi, kaikkien parhaaksi.
Kuule meitä rakkautesi tähden.
Rukous kirkkovuosikalenterista
Oulujoen kirkossa siunattiin viime sunnuntaina tehtäviinsä lähetyssihteeri Katja Haipus sekä seurakuntamestarit Jarmo Ahlholm ja Vilho Martikkala. Kappalainen Ilkka Mäkinen puolestaan asetettiin virkaansa.

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Sanajumalanpalvelus su
26.2. klo 10 Oulun tuomiokirkossa. Oulun seurakuntien ja
Oamk:n kirkkomusiikkiviikon
päätösmessu. Toimittaa AriPekka Metso ja avustaa Tiina
Kinnunen. Kanttoreina Lauri-Kalle Kallunki, Henna-Mari
Sivula ja Péter Marosvári. Lähetys www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 26.2. klo 12 Heinätorin seurakuntatalossa. Toimittaa Ari-Pekka Metso ja
kanttorina Lauri-Kalle Kallunki.

Karjasillan seurakunta
Messu su 26.2. klo 10 Karjasillan kirkossa. Toimittaa
Kimmo Kieksi, avustaa Liisa
Karkulehto, kanttorina Riitta
Piippo. Messun jälkeen mahdollisuus keskusteluun ja rukoukseen.
Messu su 26.2. klo 10 Kastellin kirkossa. Toimittaa Erja
Järvi, avustaa Petri Satomaa,
kanttorina Pirjo Mäntyvaara.
Messun jälkeen "Cup Cake
Cafe" Yhteisvastuun hyväksi. YV-tuotteita myytävänä.
Messu su 26.2. klo 12 Pyhän
Andreaan kirkossa. Toimittaa
Petri Satomaa, avustaa Atte
Kääriäinen, kanttorina Pirjo
Mäntyvaara.
Messu su 26.2. klo 12 Kaukovainion kappelissa. Toimittaa
Kimmo Kieksi, avustaa Olavi
Mäkelä, kanttorina Ilkka Järviö.
Messu su 26.2. klo 12 Maikkulan kappelissa. Toimittaa
Erja Järvi, kanttorina Riitta
Piippo.

Tuiran seurakunta
Messu su 26.2. klo 10 Tuiran
kirkossa. Toimittaa Lauri Kujala, avustavat Pekka Jarkko
ja Terhi-Liisa Sutinen, kanttoreina Katri Sippola ja Tommi Hekkala. Radiointi Radio
Dei. Hiihtolomarippikoululeiriryhmä osallistuu.
Messu su 26.2. klo 10 Pyhän
Luukkaan kappelissa. Toimittaa Riitta Louhelainen, saarna Riitta Lemmetyinen, avustavat Juha Valppu ja Tarja
Oja-Viirret, kanttorina Laura
Kumpula. Naistenpäivä.
Messu su 26.2. klo 12 Pyhän
Tuomaan kirkossa. Toimittaa
Pasi Kurikka, avustavat Sanna Jukkola ja Anna-Leena
Häkkinen, kanttorina Raakel
Pöyhtäri. Sekakuoro Tuike.
Sanajumalanpalvelus su
26.2. klo 12 Rajakylän seurakuntakodissa. Toimittaa Helena Paalanne, avustaa Merja Oksman, kanttorina Katri
Sippola. Pateniemi 1 ja 2 -rippikoululaiset osallistuvat.
Iltamessu su 26.2. klo 17 Pateniemen kirkossa. Toimittaa Tapio Pokka, saarna Mika Pouke.
Iltamessu su 26.2. klo 18 Tuiran kirkossa. Toimittaa Riikka
Honkavaara, avustaa Jaakko
Syynimaa, kanttorina Tommi
Hekkala.
Viikkomessu ke 29.2. klo
20 Tuiran kirkossa. Toimittaa Lauri Kujala, puhe teol.
yo Riitta Huhtala, kanttorina
Raakel Pöyhtäri.

Oulujoen seurakunta
Messu su 26.2. klo 10 Oulujoen kirkossa. Toimittaa Jukka
Joensuu, avustaa Ilkka Mäkinen, kanttorina Lauri Nurkkala. Gaudiate-kuoro.

Kempele

Liminka
Kalevalainen messu su 26.2.
klo 10 kirkossa. Toimittaa Anna-Maari Ruotanen, avustaa
Aino Pieskä, kanttorina Mika
Kotkaranta. Kirkkolaulajat.
Messun jälkeen kirkkokahvit.

Messu su 26.2. klo 18 kirkossa. Toimittaa Minna Salmi, kanttorina Kaisamarja
Stöckell.

Messu 26.2. klo 10 Pyhän
Kolminaisuuden kirkossa.
Toimittaa Timo Riihimäki,
avustaa Pekka Rehumäki,
diakoni Leena Hintsala, kanttorina Marjo Irjala. Musiikki Suomen Rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen kuoro. Kappalainen Timo Riihimäen lähtösaarna. Timo siirtyy eläkkeelle 1.4. Hänen lähtöjuhlaansa vietetään Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa messun jälkeen. Bussikuljetus kirkon pihalta Kokkokankaalle ja juhlan päättymisen jälkeen takaisin kirkon
pihalle. Juhla alkaa yhteisvastuulounaalla (vapaaehtoinen maksu keräyksen hyväksi), jonka jälkeen Timon juhlakahvit ja ohjelmaa. Tervehdysten vastaanotto, varaukset numerosta (08) 5614 532.
Kuuntele Pyhän Kolminaisuuden kirkon jumalanpalvelukset suorana netistä: www.
kempeleenseurakunta.fi.

Haukipudas

Kiiminki

Konfirmaatiomessu su 26.2.
klo 10 kirkossa. Toimittaa
Jaakko Kaltakari, saarna Sami Puolitaival, kanttorina
Hannu Niemelä. Konfirmoitavana talven päivärippikouluryhmä.
Viikkomessu su 26.2. klo 15
Kellon seurakuntakodilla.
Toimittaa Jaakko Kaltakari,
saarna Pekka Siljander, kanttorina Hannu Niemelä. Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su
26.2. klo 16 Martinniemen
seurakuntakodilla. Toimittaa
Sami Puolitaival, kanttorina
Else Sassi. Kirkkokahvit.

Konfirmaatiomessu
su
26.2. klo 10 kirkossa. Toimittaa Harri Isopahkala, avustaa Seppo Meriläinen ja Pauli Niemelä, kanttorina Eeva
Holappa.
Messu su 26.2. klo 13 Jäälin
kappelissa. Toimittaa Harri
Isopahkala, kanttorina Jarkko Metsänheimo, mukana
soitinryhmä, poikien koulutuskuoro, johtajana Ulla Metsänheimo. Kirkkokahvit Jäälissä messun jälkeen.

Sanajumalanpalvelus su
26.2. klo 12 Hintan seurakuntatalossa. Toimittaa Ilkka Mäkinen, kanttorina Lauri Nurkkala.
Sanajumalanpalvelus su
26.2. klo 12 Sanginsuun seurakuntakodissa. Toimittaa
Pentti Kortesluoma, kanttorina Leo Rahko. Kirkkokahvit.
Yli-Ii
Sanajumalanpalvelus su
26.2. klo 10 Yli-Iin kirkossa.
Toimittaa Pertti Lahtinen,
kanttorina Anja Hyyryläinen.
YlIKIIMINKI
Sanajumalanpalvelus su
26.2. klo 10 Ylikiimingin kirkossa. Toimittaa Olavi Isokoski, kanttorina Leo Rahko.

Hailuoto

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su
26.2. klo 10 kirkossa. Toimittaa Martti Pennanen ja kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su
26.2. klo 10 kirkossa. Toimittaa Simo Pekka Pekkala,
kanttori Ossi Kajava.

Oulunsalo
Messu su 26.2. klo 10 kirkossa. Toimittaa Ulla Säilä, avustaa Minna Salmi, kanttorina
Tuomo Kangas. Oulun seudun virsikuoro. Herättäjän
kirkkopyhä. Kahvi ja seurat.

Siikalatva
Kestilä
jumalanpalvelusta ei ole su
26.2. Kestilässä. Tervetuloa
muiden kappeleiden jumalanpalveluksiin.

Piippola
Messu su 26.2. klo 10 Piippolan seurakuntakodissa. Toimittaa Saila Karppinen, saarnaa Timo Hakkarainen, kanttorina Unto Määttä. Gideonien kirkkopyhä. Kirkkokahvit.

Pulkkila
Messu su 26.2. klo 10 Pulkkilan seurakuntatalossa. Toimittaa Merja Jyrkkä. Kanttorina Arja Leinonen, avustaa
lapsikuoro. Gideonien kirkkopyhä. Pulkkilan ja Piippolan 5-, 70- ja 75-vuotiaiden
yhteiset syntymäpäiväjuhlat.

Pyhäntä
Messu su 26.2. klo 13 Pyhännän seurakuntatalossa. Toimittaa Perttu Kyllönen, saarnaa Timo Hakkarainen, kanttorina Unto Määttä. Kirkkokahvit. Gideonien
kirkkopyhä.

Rantsila
Messu su 26.2. klo 19 (huom.
kelloaika) Rantsilan seurakuntatalossa. Toimittaa Erkki Piri. Kanttorina Arja Leinonen, avustaa veteraanikuoro.
Gideonien kirkkopyhä. Kirkkokahvit.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su
26.2. klo 10 Tyrnävän kirkossa. Toimittaa Outi Pohjanen,
kanttorina Heikki Lumiaho.
Nuorten palveluryhmä avustaa. Vieraita Suomen Gideoneista.
Messu su 26.2. klo 12 Temmeksen kirkossa. Toimittaa
Outi Pohjanen, kanttorina
Heikki Lumiaho. Nuorten palveluryhmä avustaa.
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Hartauselämä
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Raamattupiiri to 23.2. klo
14, Vanha pappila. Luetaan
Luukkaan evankeliumia.
Yksinäisyydestä yhteyteen
la 25.2. klo 18, Vanha pappila.
Hartaus ti 28.2. klo 14, Vesperkoti. Tiina Kinnunen.
Hartaus ti 28.2. klo 18.30,
Kuntotalo. Tiina Kinnunen.
Aurinkokodin raamattupiiri
ke 29.2. klo 15, Aurinkokoti.
Jyrki Vaaramo.
Raamattupiiri ke 29.2. klo
17, Heinätorin seurakuntatalo.
Keskiviikkoseurat ke 29.2.
klo 18, Vanha pappila. Sami
Puolitaival.
Hiljaisuuden rukoushetki
ke 29.2. klo 19, Oulun tuomiokirkon krypta. Järjestäjinä Oulun NNKY:n lisäksi Sinapinsiemen ry ja tuomiokirkkoseurakunta.
Raamattupiiri to 1.3. klo
14, Vanha pappila. Luetaan
Luukkaan evankeliumia
Intiön raamattupiiri to 1.3.
klo 15, Intiön seurakuntakoti. Jyrki Vaaramo.
Ompeluseurat to 1.3. klo
18.30, Heinätorin seurakuntatalo.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 23.2. klo 18,
Maikkulan kappeli.
Rauhanyhdistyksen ompeluseurat to 23.2. klo 18, Kaukovainion kappeli.
Rauhanyhdistyksen ompeluseurat pe 24.2. klo 18, Kastellin kirkko.
Kastellin kirkon Raamattupiiri ti 28.2. klo 12, Kastellin
kirkko.
Miesten raamattupiiri ke
29.2. klo 18, Karjasillan kirkko.
Raamattupiiri to 1.3. klo
17.30, Pyhän Andreaan kirkko.
Raamattupiiri to 1.3. klo 18,
Maikkulan kappeli.
Torstai-illan Raamattupiiri
to 1.3. klo 18, Kastellin kirkko. Kokoontumiset joka toinen torstai.
Rauhanyhdistyksen ompeluseurat to 1.3. klo 18, Kaukovainion kappeli.

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 23.2. klo
12.30, Tuiran kirkko. Uudet
piiriläiset ovat tervetulleita.
Lisätietoja pastori Riitta Louhelaiselta p. 040 5850 818.
Herännäisseurat su 26.2. klo
15, Tuiran kirkko.
Raamattupiiri ti 28.2. klo 13,
Niittyaron seurakuntakoti.
Miesten piiri ti 28.2. klo 18,
Tuiran kirkko. Raimo Salonen
alustaa aiheesta: "Kilvoittelu."
Pateniemen raamattupiiri
ke 29.2. klo 17.30, Pateniemen kirkko. Lisätietoja diakonissa Heli Mattilalta p. 040
5747 145.
Raamattupiiri to 1.3. klo
12.30, Tuiran kirkko. Lisätietoja pastori Riitta Louhelaiselta, p. 040 5850 818.
Rauhanyhdistyksen ompe
luseurat to 1.3. klo 18.30,
Tuiran kirkko.
Rauhanyhdistyksen kirkkoseurat to 1.3. klo 19, Pyhän
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Luukkaan kappeli.

Oulujoen seurakunta
Aalef-ilta su 26.2. klo 16, Hintan seurakuntatalo. Iltojen
aiheena ovat uskon perusjutut: Raamattu, rukous, lähetys ja yhteys.
Rauhanyhdistyksen kirkkoseurat ti 28.2. klo 19, Myllyojan seurakuntatalo. Erkki Piri
ja Timo Jurvelin.

Musiikki ja kulttuuri
Musiikkia kirkossa, lue juttu sivulta 15 ja katso ilmoitus
sivulta 17.

Tuiran seurakunta
KappeLive-konsertti la 3.3.
klo 19, Pyhän Luukkaan kappeli. Esiintymässä kokkolailainen Nina Åström. Åströmin pop-folk-tyylinen musiikki sisältää vaikutteita mm.
The Carpentersilta ja Stevie
Wonderilta. Musiikillisena inspiraation lähteenä Åströmilla on näkemys ihmisistä haavoittuvina, toistemme tukea
ja Jumalan armoa kaipaavina
yksilöinä. Hän duetoi maaliskuussa ensimmäistä kertaa
KappeLive-konserttisarjassa
kitaristi Kimmo Suomelan
kanssa.
Elämän vivahteita -näytelmä ti 13.3. klo 13–15, Pyhän
Tuomaan kirkko. Ks. ilmoitus
sivulla 17.

Diakonia
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Diakonian ajanvaraus vastaanotolle maanantaisin klo
9–11, p. (08) 3161 405.
Diakonian vastaanotto torstaisin klo 9, Heinätorin seurakuntatalo. Vastaanotolla
mahdollisuus verenpaineen
mittaukseen.
Diakonian aamu ti 28.2. klo
9, Elohuone. Diakonian aamu
juttutuvan merkeissä. Tarjolla maksuton aamupala.

Karjasillan seurakunta

Diakonian ajanvaraus maanantaisin klo 9–11 p. (08)
5313 219 tai Karjasillan diakoniatoimistolta.
Aamupuuro torstaisin klo
9–10, Kaukovainion kappeli.
Maksuton puuroaamiainen,
joka sisältää puuroa, leipää,
kahvia ja teetä.
Palvelupiiri ma 27.2. klo 12,
Karjasillan kirkko. Paikka sinulle, joka haluat toimia seurakunnassa erilaisissa vapaaehtoistehtävissä.
Raitin remmi ma 27.2. klo 13,
Maikkulan kappeli.
Diakoniapiiri ma 27.2. klo
16.30, Kaukovainion kappeli.
Ystävänkamari ti 28.2. klo
13, Kaukovainion kappeli.
Maikkulan diakoniaryhmä ti
28.2. klo 14, Maikkulan kappeli, takkahuone.

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus taloudellisen tuen hakemista varten maanantaisin klo
9–11 Tuiran kirkko p. (08) 531
4616. Muissa asioissa keskusteluajasta tai kotikäynnistä
voi sopia oman alueen diakoniatyöntekijän kanssa.

Työttömien ateria torstaisin
klo 12, Rajakylän seurakuntakoti. Aterian hinta 2 €.
Palokan palvelukeskuksen
eläkeläisten kerho to 23.2.
klo 13.30, Palokan palvelukeskus. Mukana Tuiran seurakunnan kappalainen Päivi
Jussila ja diakoni Heli Mattila p. 040 5747 145. Liikuntatuokion pitää Saara Riihola.
Seurakuntakerho to 23.2.
klo 14.30, Rajakylän seurakuntakoti. Lisätietoja diakoni Sami Riipinen p. 040 5747
149.
Työttömien ateria pe 24.2.
klo 12, Pyhän Luukkaan kappeli. Diakonian vapaaehtoisten järjestämä ateria 2 €. Lisätietoja diakonissa Saila
Luukkonen p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 27.2. klo 10,
Pyhän Luukkaan kappeli.
Markus Hopia soittaa kanteletta. Lisätietoja diakonissa
Saila Luukkonen p. 040 5747
092.
Juttutupa ma 27.2. klo 11,
Koskelan seurakuntakoti. Lisätietoja diakonissa EevaMarja Laitiselta p. 040 5157
267.
Lämmitä lähimmäistä -ilta
diakonian vapaaehtoisille ti
28.2. klo 17, Koskelan seurakuntakoti. Tapaamis- ja kuulumistenvaihtopaikka mukana oleville ja diakonian vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille.
Lähimmäispalvelun ilta ke
29.2. klo 17, Koskelan seurakuntakoti. Koulutus- ja virkistysilta Tuiran seurakunnan lähimmäisinä toimiville ja vapaaehtoisille.
Laulaen kevättä kohti -kerho to 1.3. klo 13.30, Rajakylän seurakuntakoti. Ks. ilmoitus sivulla 17.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maanantaisin klo 9–11, p. (08)
5313 519.
Diakonian aamu ma 27.2. klo
10.30–12, Myllyojan seurakuntatalo. Maksuton aamupala kaikenikäisille.
Madekosken diakoniapiiri
to 23.2. klo 12, Lauri ja Anja Akkasella, Mikkolantie 2.

Yhteiset
seurakuntapalvelut
KEHITYSvammaiset
Keskustelukerho ti 28.2. klo
17, Heinäpään seurakuntatalo. Avoin ryhmä kaikenikäisille.
Olkkari-ilta ke 29.2. klo 17,
Heinäpään seurakuntatalo.
nuorille aikuisille (18–40-v.)
Kehitysvammaisten talvileiri 23.–25.3. Rokuan leirikeskus. Ks. ilmoitus sivulla 18.
kuulovammaiset
Ehtoolliskirkko to 23.2. klo
16, Palvelukeskus Runola.
Hyvä tietää -luento pe 24.2.
klo 9.30 Isokatu 9:ssä, 4. krs.
Kuurojenpappi Urpo Luokkala kertoo sielunhoidosta kuurojen ja kuurosokeiden parissa.
Viittomakielinen iltamessu
pe 24.2. klo 18, Tuiran kirkko.
Lähetyspiiri ma 27.2. klo 14,
Tuiran kirkko.
Ystäväilta to 1.3. klo 16, Palvelukeskus Runola.

Lavrenchukien musiikkiperheestä kuvassa isä Igor ja lapset Nastja, Alona ja Seva.

T

Sävelet soivat
hyväntekeväisyydelle

ulevana sunnuntaina 26. helmikuuta Oulun seurakunnat tarjoavat monipuolisesti musiikkia.
Ylikiimingin kirkossa esiintyy kello
18 Lavrenchukien musiikkiperhe. Musikaalinen perhe asuu ja työskentelee
Suomessa. Tärkein asia heille on välittää ihmisille rauhaa ja iloa hengellisen ja klassisen musiikin välityksellä. Ylikiiminkiin saapuvat perheen isä
Igor, sekä kolme vanhinta lasta, poika Seva sekä kouluikäiset tytöt Nastja ja Alona.
He esittävät konsertissa suomalaisia, ruotsalaisia, hebrealaisia ja venäläisiä hengellisiä lauluja sekä instrumentaalimusiikkia. Tilaisuuteen on
vapaa pääsy. Ovikolehti kerätään Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Heinätorin seurakuntatalolla kuullaan "Talvisia tarinoita" – perinteinen
Sinisen hetken konsertti kello 15. Ohjelmassa esiintyy Ritva LehtiniemiAnundi, laulu, Marjatta Lapinkari,
lausunta, Kirsti Leino, piano sekä yh-

näkövammaiset
Näkövammaisten raamattu-ja keskustelupiiri to 1.3.
klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sali. Kahvitarjoilu. Opasystävä vastassa pääoven läheisyydessä klo 12.30 alkaen.
Näkövammaisten leiri 16.3.–
18.3. Rokuan leirikeskus. Monipuolista ohjelmaa, ulkoilua, hiihtoa, hiljentymistä
ja rentoa yhdessäoloa. Lähtö perjantaina klo 10. Paluu
Ouluun sunnuntaina noin klo
16. Leirin hinta 46 €. Leirin
vetäjinä toimivat diakoniatyöntekijät Paula Mustonen
ja Kati Riipinen. Ilmoittaudu
1.3. mennessä Diakoniatyön
erityispalvelujen toimistoon
p. 044 3161 552 tai netissä
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo.
päihdetyö
Työttömien ruokailu keskiviikkoisin klo 11–13, Öbergin talo.
Aamukahvihetki pe 24.2. klo
9–10, Diakoniakeskus. Tarjoamme päivän sanan ja seuran
lisäksi kahvia/teetä, sämpylää, jogurttia, tuoremehua.
Lisätietoja diakonissa Tellervo Kianto p. 040 7564 022.
Naistenryhmä pe 24.2. klo
13, Diakoniakeskus.

teislaulujen säestys. Yleisöllä on mahdollisuus osallistua lauluun. Pääsylippu on 15 euroa, joka sisältää kahvitarjoilun. Tuotto käytetään syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseksi Oulun ev.-lut. seurakuntien erityisnuorisotyön kautta. Konsertin järjestää Zonta-kerho Oulu II.
Oulun tuomiokirkossa esiintyy
maailmankuulu saksofonisti Esa Pietilä Helsingistä kello 18 alkaen. Konsertin ohjelma koostuu pääasiassa
saksofonilla soitetuista soolo-improvisaatioista, joilla Pietilä on valloittanut konserttiyleisöjä ympäri maailmaa. Lisäksi konsertissa soittaa urkuja tuomiokirkon entinen kanttori Raimo Paaso. Konserttiin on vapaa pääsy.
Käsiohjelma on viisi euroa Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Loppuviikolla kuullaan myös kirkkomusiikkiviikkoon liittyviä konsertteja päivittäin. Lisätietoja konserteista
tämän lehden sivulla 17 ja osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/musiikkitilaisuudet.

Tavoiteryhmä ma 27.2. klo
14.30, Diakoniakeskus.
Miesten saunailta ke 29.2.
klo 16–18, Öbergin talo.

Lähetys
Lähetyssoppi – kahvila ja
myyjäiset torstaisin klo 10–
13, Isokatu 11, Elohuone.
Siipi – lähetyksen puoti ja
paja avoinna ma–ke ja pe
klo 10–14.
Luterilaista seurakuntaelämää Istanbulissa pe 24.2.
klo 12–13, Siipi – lähetyksen
puoti ja paja. Lähetystovi,
Raili Kemppainen.

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Lähetyspiiri to 23.2. klo 14,
Vanha pappila. Raamattutunti Ari-Pekka Metso.
Lähetyspiiri to 1.3. klo 14,
Vanha pappila. Raamattutunti Marja Kopperoinen.

Karjasillan seurakunta
Lähetyspiiri ti 28.2. klo
17.30, Kaukovainion kappeli.

Tuiran seurakunta
Puutyökerho maanantaisin
ja keskiviikkoisin klo 9, Siipilähetyksen puoti ja paja, kel-

laritilat.
Lähetyspiiri ma 27.2. klo 14,
Tuiran kirkko, Tuiran Palvelukeskus, Kangastie 1. Vieraana
Kirsti ja Juhani Fiskaali.
Kivi- ja tiffanylasikerho ti
28.2. klo 10, Pyhän Tuomaan
kirkko, kellaritilat.
Lähetys- ja raamattupiiri ke
29.2. klo 17, Pyhän Tuomaan
kirkko. Kokoonnumme Ystävänkammarissa. Lisätietoja
pastori Pasi Kurikalta p. 040
5747 139.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri to
23.2. klo 18, Hintan seurakuntatalo, 3 krs. Hissillä esteetön pääsy kolmanteen
kerrokseen.
Raamattu- ja lähetyspiiri ma
27.2. klo 18, Myllyojan seurakuntatalo, ystävänkammari.
Raamattu- ja lähetyspiiri
ma 27.2. klo 18.30, Oulujoen
pappila.
Raamattu- ja lähetyspiiri to
1.3. klo 18, Hintan seurakuntatalo, 3 krs. Hissillä esteetön pääsy kolmanteen kerrokseen. Illassa vieraana Fiskaalit.

Yli-Ii
Lähetysilta ti 28.2. klo 18,
Kaisu ja Heikki Turtisen koti.
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Vieraana kirkkoherra Jouni
Riipinen. Arvontaa ja vapaaehtoinen kahvimaksu lähetyksen hyväksi. Huom. Muuttunut päivä!

YLIKIIMINKI
Piispankamari pe 24.2. klo
11–14, Ylikiimingin asukastupa. Lähetyksen kirpputorikahvila avoinna joka perjantai.

Lapset ja lapsiperheet

Riitta Lemmetyinen.

Armolla vai
tarmolla?

T
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uiran seurakunnassa vietetään naistenpäivää
sunnuntaina 26. helmikuuta.
Päivä alkaa kello 10 messulla Pyhän
Luukkaan kappelilla. Messun liturgina toimii Riitta Louhelainen ja saarnaajana Riitta Lemmetyinen. Messun jälkeen on ruokailu ja kahvit
seurakuntasalissa lähetystyön hyväksi.
Kirkkosalissa alkaa kello 12 luento teemalla ”Armolla vai tarmolla”. Päivän vieraana on teologian
maisteri Riitta Lemmetyinen. Hän on viettänyt 19
vuotta elämästään luostarissa, saksalaisen Evankeliset Mariasisaret -yhteisön palveluksessa.
Luostarielämän ihanteista, kivuista ja kilvoittelusta hän on kirjoittanut yhdessä Marianne Janssonin kanssa kaksi kirjaa: Kun luostarin muurit murtuvat ja Uskolla alistetut - Matkalla eheyteen.
Lemmetyinen kertoo, että luostarissa hän koki
riittämättömyyden ja torjutuksi tulemisen tuskaa.
Samaa kipua löytyy Lemmetyisen mukaan myös
luostarin ulkopuolelta. Messun jälkeisessä luennossa kysytään, eikö uskon pitäisi tuoda elämään iloa
ja rauhaa. Miksi se kuitenkin toisinaan ajaa ihmismielen ahtaalle? Missä ovat ilon ja rauhan avaimet?
Lemmetyinen toimii kouluttajana Akasia-säätiön palveluksessa. Säätiö tekee ev.-lut. kirkon sisällä opetus-, julistus- ja sielunhoitotyötä yhteistyössä seurakuntien ja järjestöjen kanssa. Naistenpäivään ovat kaikki tervetulleita ja tilaisuuteen on
vapaa pääsy.

Kaikki pyhäkoulut ja perhekerhot löytyvät osoitteesta
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoa www.
oulunseurakunnat.fi/muskari.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot löytyvät osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri.

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Varhaisnuorten toimintapäivä to 8.3. klo 9, Heinätorin seurakuntatalo. Ohjelmassa leikkiä, askartelua, ulkoilua, pieni välipala. Sään
mukainen vaatetus. Ei ilmoittautumista. Ilmoitathan ruokavaliosta tai allergioista 2.3.
mennessä p. 040 8211 979,
sanna.parkkinen@evl.fi.

Karjasillan seurakunta
Mysteeri-leiri, 1.–3.-luokkalaisten kevätleiri 13.4.–15.4,
Vasamon leirikeskus. Leirillä ulkoillaan, askarrellaan,
hiljennytään Raamatun sanoman äärellä, syödään hyvää ruokaa ja ratkotaan leirin
mysteeriä. Hinta on 30 €, sis.
matkat, majoituksen, ohjelman, ruoat ja tapaturmavakuutuksen Oulun ev.-lut. seu-

rakuntien jäsenille. Ilmoittautumiset 30.3. mennessä
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo. Lisätietoja Anna-Leena
Ylänne, p. 040 8315 932, anna-leena.ylanne@evl.fi.
Varhaisnuorten toimintapäivä ti 6.3. klo 9–14, Pyhän
Andreaan kirkko. Ohjelmassa
leikkejä, askartelua, ulkoilua
ja pieni välipala. Sään mukainen asustus. Ei ilmoittautumista. Ilmoitathan ruokavaliosta tai allergioista viimeistään 2.3. Sanna Parkkiselle,
p. 040 8211 979, sanna.parkkinen@evl.fi.

Tuiran seurakunta
Varhaisnuorten toimintapäivä ma 5.3. klo 9–14, Pateniemen kirkko. Ohjelmassa
leikkiä, askartelua, ulkoilua,
pieni välipala. Sään mukainen vaatetus. Ei ilmoittautumista. Ilmoitathan ruokavaliosta tai allergioista viimeistään 2.3. p. 040 8211 979,
sanna.parkkinen@evl.fi.

Oulujoen seurakunta
Varhaisnuorten avarit tiistaisin klo 15–17, Hintan seurakuntatalo, nuorten kellari.
Lisätietoja vs. nuoisotyönohjaaja Sanna Parkkinen p. 040
8211 979, sanna.parkkinen@
evl.fi.
Varhaisnuorten toimintapäivä ke 7.3. klo 9–14, Hintan
seurakuntatalo. Ohjelmassa
mm. leikkejä, laulua, askartelua ja välipala. Mukaan voi
tulla koko ajaksi tai oman aikataulun mukaan. Ei ilmoittautumista. Ilmoitathan erityisruokavaliosta tai allergioista viimeistään 2.3. Sanna
Parkkiselle p. 040 8211 979,
sanna.parkkinen@evl.fi.

YlikiiminKI
Kouluikäisten kerho to 16.2.
klo 14.30–16, Vesalan koulu.

Via Dolorosa -näytelmä
sunnuntaina 1.4. klo 20–22 Limingassa

Oulujoen seurakunta järjestää matkan Liminkaan 1.4.
klo 20 katsomaan Via Dolorosa -näytelmää, joka kertoo Jeesuksen viimeisistä päivistä maan päällä. Näytelmä toteutetaan vaellusdraamana, jossa yleisö osallistuu näyttelijöiden ohella esitykseen. Esityksessä koetaan pääsiäisen murhe ja ilo. Matkalle mahtuu mukaan
50 ensimmäiseksi ilmoittautunutta oulujokista. Etusijalla ovat Oulujoen seurakunnan vapaaehtoistyössä
toimivat. Matka on ilmainen.
Matkalle lähdetään Myllyojan seurakuntatalolta 1.4.
klo 19.15. Paluu esityksen jälkeen noin klo 23.
Ilmoittautumiset 16.3. mennessä lehtori Riitta Kentalalle, p. 040 574 7094.

Vapaaehtoisten aluetapahtuma
sunnuntaina 26.2. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa

Sinä, joka asut Puolivälinkankaalla, Pyykösjärvellä, Iskossa, Niittyarossa, Koskelassa, Välivainiolla tai muuten koet, että Pyhän Tuomaan kirkko on sinulle tärkeä kotikirkko. Kutsumme sinua mukaan yhteiseen jumalanpalvelukseemme ja kirkkokahveille. Messun jälkeen kirkkokahvilla kuulemme musiikkia ja on mahdollisuus tavata seurakunnan työntekijöitä. Mietimme
kuinka voisimme kehittää oman kotikirkkomme yhteistä jumalanpalvelusta, jotta voisimme kokea sen omaksi ja tärkeäksi kohtaamispaikaksi. Tavoitteena on kuluvan vuoden aikana saada uusia ihmisiä mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan messuja. Tule kertomaan
toiveistasi ja odotuksistasi.

Kerho kouluikäisille ja eskareille joka toinen torstai (viikoilla 5, 7, 11, 13, 15, 17 ja 19).

Nuoret
Karjasillan seurakunta
Karjasillan seurakunnan
isoskoulutus ti 28.2. klo 17,
Kastellin kirkko. Ensimmäisen vuoden koulutettaville.
Yhteydenotot Johanna Rantala p. 040 5747 147 tai johanna.rantala@evl.fi.
Kastellin avarit ti 28.2. klo
18–20.30, Kastellin kirkko.
Lisätietoja saa Jukka "Käkkärä" Kärkkäiseltä p. 040 5747
183.
Nuorisotyön päivystys to
1.3. klo 15–17, Karjasillan
kirkko. Käynti ulkoa nuorisotyön ovesta, ei viraston kautta. Lisätiedot Johanna Rantala p. 040 5747 147 tai johanna.rantala@evl.fi.

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan isoskoulutus to 23.2. klo 17–
18.30, Tuiran kirkko. Lisätietoja nuorisotyönohjaaja Merja Oksmanilta, p. 040 5245
944 tai merja.oksman@evl.fi.
Tuiran nuorten varttikirkko
ja nuortenilta torstaisin klo
18, Tuiran kirkko. Lisätietoja nuorisotyönohjaaja Anssi
Putila, p. 050 3408 982, anssi.putila@evl.fi.
Tuiran nuorisotalon yökahvila pe 24.2. klo 20–23, Tuiran nuorisotalo. Mukana illassa seurakunnan työntekijä ja yökahvilaohjaajia. Lisätietoja nuorisotyönohjaaja
Anssi Putilalta, p. 050 3408
982, anssi.putila@evl.fi.
Tuiran nuorten gospelryhmä ke 29.2. klo 17, Tuiran
kirkko. Gospelryhmä kutsuu
mukaan soittamisesta ja laulamisesta intoutuneita nuoria! Treenaamme keskiviikkoisin Tuiran kirkolla. Lisätietoja Merjalta, p. 040 524
5944, merja.oksman@evl.fi
tai Jaakolta, p. 044 3161 414,
jaakko.syynimaa@evl.fi.
Tuiran seurakunnan isoskoulutus to 1.3. klo 17–18.30,
Tuiran kirkko. Lisätietoja
nuorisotyönohjaaja Merja
Oksmanilta, p. 040 5245 944,
merja.oksman@evl.fi.

Nuoret aikuiset
Changemaker -ilta to 23.2.
klo 18–19.30, Elohuone.
Changemaker on Kirkon Ulkomaanavun yhteydessä toi-

miva verkosto, joka tarjoaa
vapaaehtois- ja vaikuttamistoiminnan mahdollisuuksia
kehityskysymyksistä kiinnostuneille. Oulun paikallisryhmä kokoontuu Elohuoneella.
Kts. lisätietoa www.elossa.fi.
Cross Cafe pe 24.2. klo 19–
23.50, Elohuone. Evankeliumia, elävää musiikkia ja
elämyksiä rennossa seurassa. Kahvila avoinna klo 19–
00.30. Ks. www.elossa.fi.

opiskelijajärjestöt
Evankelinen nuorten aikuisten ilta pe 24.2. klo 18, Heinätorin seurakuntatalo. Jiska
Gröhn: Syntinen ja pyhä.
OPKOn ilta la 25.2. klo 18.30,
Öbergin talo, Kirkkokatu 5.
Eikö minulla olekaan vapaata tahtoa? Janne Koskela.
3K-ilta ma 27.2. klo 18.30,
Kansanlähetyksen lähetyskoti, Torikatu 9 A 23. Juha
Muukkonen: Todellinen parannuksen tekeminen.
Evankelisten opiskelijoiden
ilta ke 29.2. klo 18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Käskyt 1–3, Vesa Pöyhtäri.
Körttiopiskelijoiden seurat
to 1.3. klo 18, Anna-Leena
Peltoniemellä.

Seniorit
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Eläkeläisten kerho to 23.2.
klo 10.30, Heinätorin seurakuntatalo.
Eläkeläisten kerho to 23.2.
klo 12.30, Intiön seurakuntakoti.
Tarinatupa ke 29.2. klo 13,
Intiön seurakuntakoti.
Eläkeläisten kerho to 1.3. klo
10.30, Heinätorin seurakuntatalo.
Eläkeläisten kerho to 1.3. klo
12.30, Intiön seurakuntakoti.

Karjasillan seurakunta
Eläkeläiskerho to 23.2. klo 12,
Pyhän Andreaan kirkko.
Eläkeläisten kerho to 23.2.
klo 13, Kastellin kirkko.
Eläkeläisten kerho to 23.2. klo
13.30, Karjasillan kirkko.
Seniorikahvila ke 29.2. klo
12, Kaukovainion kappeli, Ystävänkammari.

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan vanhustyön linja vastaa keskiviikkoisin klo 9–11 puhelinnumerossa (08) 5314 616. Numeroon voit soittaa, kun olet

Elämän vivahteita -näytelmä
tiistaina 13.3. klo 13–15 Pyhän Tuomaan kirkossa

Ilmaisutaidon ryhmä esittää runokoosteen Elämän vivahteita. Esiintyjät: Sirkka Korpela, Reino Klemetti,
Jenni Manninen, Kalevi Moilanen, Irja Ylimarttila ja
Eeva Korhonen.
Kahvitarjoilu, musiikkiesityksiä ja arvontaa. Käsiohjelma 5 €. Tuotto menee Yhteisvastuukeräykselle.
Linja-autoreitti: klo 11.45 Pyhän Luukkaan kappeli,
ajaa Kaitoväylää, klo 11.50 Kuivasjärvi (Karjakentän
pysäkki), klo 11.55 Pateniemen kirkko, klo 12 Palokan palvelukeskus, klo 12.10 Rajakylän seurakuntakoti, klo 12.15 Koskelan seurakuntakodin pysäkki, klo
12.20 Koskelan palvelukeskus, klo 12.25 Tuiran palvelukeskus, klo 12.30 Tuiran kirkko, klo 12.40 Pyhän Tuomaan kirkko. Paluukuljetus lähtee klo 14.45.

Nro 7

yksin tai kaipaat kuuntelija,
kun haluat puhua sinulle tärkeistä asioista tai kun haluat
pyytää kotikäyntiä tai jättää
soittopyynnön.
Eläkeläisten kerho to 23.2.
klo 13, Koskelan Palvelukeskus. Mukana pastori Harri Fagerholm.
Eläkeläisten kerho to 23.2.
klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko. Vierailemme Metsolan
kartanossa. Lisätietoja diakoni Päivi Moilaselta p. 040
5747 064.
Eläkeläisten kerho to 1.3. klo
13, Tuiran kirkko. Lisätietoja
diakonissa Aino-Liisa Ilkolta
p. 040 7510 064.
Eläkeläisten kerho to 1.3. klo
13, Pyhän Tuomaan kirkko.
Kerhosta voi tiedustella diakoni Päivi Moilaselta p. 040
5747 064.

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho to 23.2.
klo 14, Hoikantien palvelutilat.
Eläkeläisten kerho ma 27.2.
klo 12, Hintan seurakuntatalo.
Eläkeläisten kerho ma 27.2.
klo 12, Sanginsuun seurakuntakoti.
Aikuisten kuntopiiri ke 29.2.
klo 17, Hintan seurakuntatalo.
Seurakuntakerho to 1.3. klo
10, Huonesuon seurakuntakoti.
Eläkeläisten kerho to 1.3.
klo 13, Myllyojan seurakuntatalo.

Yli-Ii
Torstaikerho to 1.3. klo 11–
12.30, Yli-Iin seurakuntatalo.

YlikiiminKI
Eläkeläiskerho ti 28.2. klo
10–11.30, Ylikiimingin seurakuntatalo.

23.2.–1.3.2012

Leirit ja retket
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Tuomiokirkkoseurakunnan
eläkeläisten leiri 26.–29.3.
Rokuan leirikeskus. Ohjelmassa ulkoilua, mahdollisuus hiihtämiseen ja mukavaan yhdessä oloon. Vetäjinä
pastori Jyrki Vaaramo ja diakonissa Kirsi Karppinen. Leirin hinta täysihoidolla 62 €
sisältää matkat ja vakuutuksen Oulun seurakuntien jäsenille. Ilmoittautumiset www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo tai
p. (08) 3161 340. Viimeinen ilmoittautumispäivä 5.3.
Hiljentymään
hangille
Vuontispirtille 31.3.–4.4.
Enontekiön Vuontispirtille.
Tuomiokirkkoseurakunta järjestää kevätretken Pallas-Yllästunturin kansallispuiston
maisemiin. Retken hinta täysihoitoineen ja matkoineen
300 € / 2 hh hotellissa sekä
3–4 h mökeissä. Hinta sis. tapaturmavakuutuksen Oulun
seurakuntien jäsenille. Etusija ensikertalaisilla oululaisilla. Sitovat ilmoittautumiset
2.3. mennessä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai arkisin klo 9–16 p. (08) 3161 340.
Valituille lähetetään leirikirje. Lisätietoja antavat diakoniatyöntekijät Heidi Karvonen p. 040 5747 091 ja Sirkku Nivala p. 040 7304 117.
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klo 15.30. Leirillä tutustumme leiriarkeen isosen näkökulmasta, vietämme yhteistä
viikonloppua ja hiljennymme Raamatun sanan ääreen.
Ilmoittautuminen on sitova.
Yhteydenotot: Johanna Rantala p. 040 5747 147 tai johanna.rantala@evl.fi.
Karjasillan seurakunnan
eläkeläisten leiri 10.4.–13.4.
klo 11, Rokuan leirikeskus.
Etusija karjasiltalaisilla, leirin
hinta 62 € (sis. matkat ja täyshoidon). Vakuutus Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille. Ilmoittautuminen 14.3. mennessä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai p. (08) 3161
340. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje. Etusija ensikertalaisilla.

Oulujoen seurakunta
Oulujoen seurakunnan eläkeläisten leiri 19.–21.3., Rokuan leirikeskus. Hinta on 44
€ sisältäen matkat, täysihoidon ja vakuutuksen Oulun
ev.-lut. seurakuntien jäsenille. Ilmoittautuminen 24.2.
mennessä yhteiseen seurakuntapalveluun p. (08) 3161
340 (etusija Oulujoen seurakunnan jäsenille) tai www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo.
Mukana diakonissat Eija Röning ja Anna-Maija Sälkiö.
Tarkempia tietoja leirikirjeessä.

Karjasillan seurakunta
Karjasillan seurakunnan
isoskoulutusleiri (ensimmäisen vuoden isoskoulutettavat) 24.–26.2., Rokuan leirikeskus. Lähtö on pe 24.2. klo
18 tilausajolaiturilta ja paluu
samaan paikkaan su 26.2.

Yhteisvastuukeräys pe 24.2. klo 10 Tuiran kirkossa. Tuiran seurakunnan vapaaehtoisten suorittama Yhteisvastuu lipaskeräys järjestetään perjantaina klo 10–
18 välisenä aikana alueen liikkeissä. Keräysluvan antaneiden liikkeiden yhteystiedot, keräyslippaat ja muut
tarvittavat materiaalit voitte noutaa Tuiran kirkolta
Nuotta 2 huoneesta. Lisätietoja antaa diakonaityöntekijät Sami Riipinen, p. 040 5747 149 ja Heli Mattila,
p. 040 5747 145.

Yhteisvastuutapahtuma la 25.2. klo 11–14 Hintan

Karkaa kahville
keskiviikkona
29.2. klo 9–14
Oulun
tuomiokirkon
kryptassa.

Lämminhenkinen kahvila, Cafe Krypta, karkauspäivän tunnelmissa. Kahvia, teetä,
tuoretta pullaa ja pikkuleipärukkasia myydään lähetyksen hyväksi. Runosikermä
"Satu ja onni" klo 12,
esittäjinä Eeva Korhonen ja Sirkka Korpela.

Herännäisseurat

sunnuntaina
26.2. klo 15
Tuiran kirkossa.

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista löydät
lisätietoa osoitteesta www.
oulunseurakunnat.fi/kalenteri.

Muut menot
Madekosken diakoniapiiri
to 23.2. klo 12, Lauri ja Anja
Akkasella, Mikkolantie 2.
Sinkkuilta pe 24.2. klo 18.30–
20, Vanha pappila. Tutustutaan Risto Laitilan johdolla
Vanhan pappilan historiaan
ja nykypäivään.
Aamupiiri la 25.2. klo 10,
Vanha pappila. Juha Tervaskanto.
Fransupiiri ti 28.2. klo 17,
Myllyojan seurakuntatalo.
Oulun seudun papinpuolisot
ti 28.2. klo 18, Piispantalo. Illan aiheena: teologian opiskelu tänään. Miten sen kokee
nuori, joka siirtynyt koulusta yliopistoon, miten uuteen
ammattiin opiskeleva ja miten
uuteen kirkon virkaan tähtäävä? Ilm. su 26.2. mennessä M-L
Pikkaraiselle, p. 040 5301 837
iltaisin.
Valokuvauskilpailu Yhteisvastuukeräyksen 2012 teemasta Pienestä kiinni
Kilpailuaika: 5.2.–31.3.2012
Lisätietoa kilpailusta osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/tuomiokirkko. Lisätietoja teemasta www.yhteisvastuu.fi.
"Hiihdä, hiihdä, hiihdä!"
Lasten hiihtotapahtuma
su 11.3. klo 14–16.30, Lämsänjärven kaupunkileirikeskus. Koko perheen ulkoilu- ja
hiihtotapahtuma. Hiihtokilpailuihin ilmoittautuminen
paikan päällä klo 13 alkaen.
Kilpailut alkavat klo 14. Sarjat ovat: 3–4-v., 5–6-v., 7–8v., 9–10-v., 10–11-v. ja 13–
14-v. Tytöt ja pojat hiihtävät
omissa sarjoissaan. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä
Honkala-Lämsänjärven pienkiinteistöyhdistys, Kastellin
omakotiyhdistys ja Karjasillan seurakunta.

Päivä Silmukka
keskiviikkona 22.2.
klo 13
Vanhassa pappilassa.

Mukava tapaamispaikka,
jossa tehdään käsitöitä,
askarrellaan, jutellaan ja
ollaan yhdessä.

seurakuntatalossa. Ohjelmassa mäenlaskua ja makkaran paistoa, nukketeatteriesitys klo 11.30 ja 12, kasvomaalausta ja askartelua. Myytävänä pullakahvi/mehu,
leivonnaisia, arpoja ja käsitöitä. Tilaisuus päättyy klo 13
alkavaan Liikkuvan Laulurepun konserttiin. Tuotto Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Ole arkienkeli, tule kerääjäksi! Sinä voit auttaa
ja apuasi tarvitaan. Tule mukaan Yhteisvastuun lipastai listakerääjäksi. Voit myös itse ideoida erilaisia keräystapoja. Aloita auttaminen ottamalla yhteyttä seurakuntasi diakoniatyöntekijään: Anu Fedotoff, p. 040 574
7098 (Oulujoki), Sami Riipinen, p. 040 574 7149 (Tuira),
Nina Niemelä, p. 040 575 2711 (Karjasilta), Heidi Karvonen, p. 040 574 7091 (Oulun tuomiokirkkoseurakunta).

"Soivin sävelin"- soitinmusiikkia
torstaina 23.2. klo 19 Tuiran kirkossa.
Tilaisuus on osa Oulun seurakuntien ja
Oamk:n kirkon musiikkiviikon tapahtumaa.
Tilaisuudessa kuullaan viulu-, huilu-, saksofonija pianomusiikkia. Pianistina on tämän vuoden
2012 Madetoja-kilpailun voittaja Hannu
Alasaarela. Konserttiin on vapaa pääsy.

Bachin aaria- ja urkuilta
perjantaina 24.2. klo 19 Pyhän Andreaan
kirkossa. Kirkkomusiikkiviikkoon liittyvä
konsertti. Ohjelmassa Bachin aarioita ja
urkumusiikkia. Pirjo Mäntyvaara laulu, Eero
Blomberg huilu ja Sirpa Ilvesluoto urut.

Kappelin Laulun 			
”Kaikki tai ei mitään” -gospelkonsertti
lauantaina 25.2. klo 19 Kastellin kirkossa.
Pekka Simojoen, Petri Laaksosen, Jarkko
Maukosen ja Lasse Mårtensonin tunnetuimpia
lauluja rakkaudesta, yhteydestä, toivosta, uskosta
ja kiitollisuudesta. Kappelin Laulussa musisoivat
Riitta Piippo, Harriet Tervonen, Mika Visuri,
Seppo Lonkila ja Juhani Tervonen sekä lisäksi
konsertin säestyksessä ovat mukana Tiina
Siloaho (huilu), Mira Visuri (viulu).

Kamarimusiikki-ilta
lauantaina 25.2. klo 20 Hintan kirkossa.
Illan ohjelmasta vastaavat Oamk:n opiskelijat
Markku Liukkosen johdolla. Mukana ovat myös
kanttorit Péter Marosvári ja Raakel Pöyhtäri.

Urkupreludi
sunnuntaina 26.2. klo 9.30 Oulun
tuomiokirkossa. Urkumusiikkia puolta tuntia
ennen jumalanpalveluksen alkua. Péter
Marosvári soittaa J. S. Bachin ja
F. Mendelssohnin urkumusiikkia.

Musiikkimatinea
sunnuntaina 26.2. klo 11 Oulun tuomiokirkossa.
Laulumusiikkia puolen tunnin ajan
jumalanpalveluksen jälkeen. Henna-Mari Sivula
sopraano ja Lauri-Kalle Kallunki urut. Ohjelma
koostuu tutuista hengellisistä lauluista.

Konsertti
sunnuntaina 26.2. klo 18 Ylikiimingin kirkossa.
Lavrenchukien musiikkiperhe Nastja, Alona,
Seva ja Igor esittävät suomalaisia, ruotsalaisia,
hebrealaisia ja venäläisiä hengellisiä lauluja sekä
instrumentaalimusiikkia. Tilaisuuteen on vapaa
pääsy. Ovikolehti Yhteisvastuukeräykselle.

Muistokonsertti
lauantaina 3.3. klo 17 Karjasillan kirkossa.
Esiintyjinä muusikkoystäviä muun muassa
Pohjan Sotilassoittokunta, Mikko Kuustonen ja
Mari Uusitalo. Tuotto hyväntekeväisyyteen.

Diakonia

Yhteislaulutilaisuus ke 29.2. klo 18–19.30 Myllyojan
asukastuvalla. Lauluja säestää Sanna Leppäniemi ja puheen pitää Ilkka Mäkinen. Kahvitarjoilu ja arpoja myytävänä. Tapahtuman tuotto menee yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Järjestää Oulujoen seurakunta ja Hintta-Parkkisenkankaan pienkiinteistöyhdistys.

Musiikkia
kirkoissa

Diakonian aamu
maanantaina 27.2. klo 10.30 Myllyojan
seurakuntatalolla. Tarjolla maksuton aamupala
kaikenikäisille, mukana seurakunnan työntekijä ja
vapaaehtoisia.

Laulaen kevättä kohti -kerho
torstaina 1.3. klo 13.30 Rajakylän
seurakuntakodissa. Mukana kanttori Katri Sippola
ja diakoni Sami Riipinen. Tervetuloa mukaan
laulamaan.

Ensi kesän 10-leiri

26.–29.6. Rokuan leirikeskuksessa
10-leiri 2012 on tarkoitettu vuonna 2002 syntyneille tytöille ja pojille. Leirillä majoitutaan puolijoukkueteltoissa ja ruokaillaan leirikeskuksen ruokalassa.
Luvassa on monipuolista ohjelmaa!
Ilmoittautuminen leirille viimeistään 27.4.,
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.
Lisätietoja antavat Atte Kääriäinen, p. 040 5060 315
ja Sanna Parkkinen, p. 040 8211 979.
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Lasten
tapahtumat
seurakunnissa
Karjasillan seurakunta
HelmiMuskari torstaisin Pyhän Andreaan
kirkossa. Helmimuskarit kokoontuvat torstaisin
seuraavasti: klo 9.30 2–3-vuotiaat MuksuHelmet,
klo 10.10 1–2-vuotiaat TaaperoHelmet ja klo
10.50 alle 1-vuotiaat VauvaHelmet yhdessä
vanhemman kanssa. Vapaita paikkoja voi
tiedustella muskarin ohjaajalta, Mari Järvelältä,
p. 044 3161 471.
Muskarimaksu on lukukaudessa ensimmäiseltä
lapselta 50 euroa ja toisesta lapsesta 50 prosentin
sisaralennus.

Äitiryhmä

torstaina 23.2. klo 18 Vanha Pappila, Jönssensali/vintti.
Äitiryhmä on kaikenikäisten äitien kohtaamispaikka.
Ryhmässä on lämminhenkinen ja luottamuksellinen ilmapiiri. Tule mukaan! Lisätietoja: mari.tuokkola@evl.fi,
p. 050 5249 779.

Neulansilmä

torstaina 23.2. klo 17–19 Hönttämäen seurakuntatalossa. Kaikenikäisten naisten ja tyttöjen kansainvälinen käsityökerho, joka on tarkoitettu sekä suomalaisille että maahanmuuttajille. Tervetuloa mukaan oppimaan tai opettamaan! Lisätietoja antaa Sari Meriläinen p. 040 558 3294 ja Katja Haipus p. 044 316 1459.

Kehitysvammaisten talvileiri
23.–25.3. Rokuan leirikeskuksessa

Kehitysvammaisten aikuisten talvileiri. Leirillä on mukavaa tekemistä, ulkoilua ja yhdessä oloa. Leirin hinta
39 euroa, sisältää majoituksen ja ruokailut. Etusija ensikertaa leirille tuleville. Ilmoittautuminen www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai p. 044 3161 552. Lisätietoja saa
Christalta p. 040 5156 935.

Kirkolliset toimitukset
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 1. kerros, 90100 Oulu
p. (08) 316 1410, pappi.oulu@evl.fi.

Virkatodistukset

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

Ilta rakkaudelle

torstaina 22.3. klo 18.30 Kaakkurin koulun aulassa
Arkijuhla aviopareille ja avioliittoa suunnitteleville pareille amorin ja huumorin sävyttämässä ilmapiirissä,
missä erilaisilla, eri elämänvaiheessa olevilla pareilla on
tilaa hengittää. Ohjelmassa puhetta parisuhteen keskeisistä kysymyksistä ja avioparihaastattelu. Juontajina ovat Maija ja Hannu Nyman.
Illan aikana esiintyvät tenori Petrus Schroderus, pianisti Markus Vaara sekä koo-Mikko Vaismaa. Tilaisuuden
aluksi tarjotaan kahvit suolaisen ja makean palan kera Pyhän Andreaan kirkossa klo 18. Kahvitilaisuuden
musiikista vastaavat Iida Palosaari, laulu ja JP Pulkkinen, kitara.
Ilmainen lapsiparkki on Pyhän Andreaan kirkossa klo
18–20 (varaukset etukäteen numerosta 044 3161 567).
Illan päätteeksi iltamessu Pyhän Andreaan kirkossa klo
20. Messun jälkeen on yhdessäoloa ja iltapala.
Osallistumismaksu 30 euroa (sisältää ohjelman ja tarjoilun kahdelle).
Lippujen myynti: Karjasillan kirkkoherranvirasto ja Pyhän Andreaan kirkko. Järjestäjät: Karjasillan seurakunta ja Mennään eteenpäin.

Eka kertaa äitinä -ryhmä

torstaina 29.3. klo 10–11.30 Maikkulan kappelissa.
Ryhmä tarjoaa mahdollisuuden jakaa arjen kokemuksia samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Mukaan
otetaan kymmenen äitiä lastensa kanssa. Ryhmä kokoontuu 29.3.–3.5. ja kokoontumiskertoja on kuusi.
Mukana diakoniatyöntekijä Anu Kontio ja lapsityönohjaaja Marjaana Lassi. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 16.3. mennessä Marjaana Lassille p. 040 5747 108.

Järjestelmäkamera!!?

tiistaina 13.3. klo 18–20, Vanha pappila.
Oletko saanut lahjaksi järjestelmäkameran tai ostanut
sen itse? Ihmetteletkö mitä kamerasi kirjaimet, numerot ja ominaisuudet tarkoittavat? Pohditko mitä järjestelmäkamera todellisuudessa tarkoittaa? Jos vastaat
näihin kysymyksiin kyllä, niin tervetuloa ryhmäämme yhdessä etsimään vastauksia näihin kysymyksiin.
Emme ole kuvauksen ammattilaisia vaan asiasta innostuneita ja halukkaita auttamaan sinua alkuun hienon harrastuksen parissa. Kokoonnumme joka toinen
viikko tiistaisin. Lisätietoja Käkkärä Kärkkäinen p. 040
5744 183 ja Mono Kuoppala p. 040 4747 124.

Tilavaraukset

Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavaraukset
kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

Erityisdiakonia

Näkö-, kuulo- ja kehitysvammaistyö sekä päihde- ja
kriminaalityö, asunnottomien palvelu.
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. (08) 316 1321
avoinna ma–pe klo 9–16.

Elämän polku
Kastetut

Yli-Iin kirkko		
Elatuspellontie 4

Karjasillan kirkko 		
Nokelantie 39

Maikkulan kappeli 		
Kangaskontiontie 9

Pateniemen kirkko
Taskisentie

Pyhän Tuomaan kirkko
Mielikintie 3

Ylikiimingin kirkko
Kirkkotie

Kastellin kirkko 		
Töllintie 38

Oulun tuomiokirkko
Kirkkokatu

Pyhän Andreaan kirkko
Sulkakuja 8

Tuiran kirkko 		
Myllytie 5

Toimipaikat

Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89

Elohuone		
Isokatu 11

Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Heikkilänkankaan 		
seurakuntakoti		
Kyytipojantie 2

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Hietasaaren 		
kaupunkileirikeskus
Hietasaarentie 19

Juuman leirikeskus		
Juumantie 126, 93850 Käylä
Keskustan seurakuntatalo
Isokatu 17

Tuomiokirkko: Mirja Kyllikki Kajava s. Harju 68, Elsa Maria Kanniainen 92, Viljo Armas Korhonen 91, Saara Raakel Ojala s. Laitinen 73, Rauha Margareeta Salpa s. Anttila 88, Elli Annikki Pylkäs s.
Tervo 88.
Karjasilta: Hemmi Sipri Nestor Hjerppe 85, Helli Maria
Lumiaho s. Karvonen 88.
Tuira: Arttu Iisakki Huovinen
83, Viljo Kaleton 72, Saimi
Kyllikki Karvonen s. Ylinampa 69, Reino Arvid Keränen
64, Hilma Ellen Elisabet Koskela s. Niemelä 91, Aili Paganus s. Seppänen 93, Sami Kasperi Partanen 23, Laura Impi Sofia Perttula s. Kaijala 89,
Ahti Matti Pettinen 54, Mirjam Elisabet Kamula s. Haapasaari 89.
Oulujoki: Vilho Matias Lotvonen 78, Reino Brunni 93.

Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa paikallispuhelumaksun verran. Matkapuhelinta käytettäessä laskutusperusteena
ovat oman operaattorin puheluhinnat. Huom! Kaikki operaattorit eivät sisällytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Pyhän Luukkaan kappeli
Yliopistokatu 7

Myllyojan seurakuntatalo
Koivumaantie 2
Niittyaron 		
seurakuntakoti		
Purjehtijantie 4

Kuolleet

p. 01019 0071
su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03,
puhelun hinta pvm/mpm.

Oulujoen kirkko 		
Oulujoentie 69

Intiön seurakuntakoti
Intiönpolku 2

Tuomiokirkko: Kari Kullervo
Ylisirniö ja Aili Puhakka, Juho Markus Roukala ja Niina
Karoliina Pakkala, Risto Olavi
Pehkonen ja Sanna Elisa Lepola.
Karjasilta: Jukka Tapani Niemelä ja Noora Vilhelmiina
Limma.
Tuira: Tomi Mikael Okkonen ja Nina Susanna Ylitolva, Jarkko Sakari Knuutinen
ja Jutta Karita Lindholm, Timo-Jussi Karjalahti ja Mirka
Annika Heikura.

Palveleva puhelin

Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6

Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86
Kuivasjärven 		
seurakuntakoti 		
Karppalantie 6
Lämsänjärven 		
kaupunkileirikeskus
Hiihtomajantie 2

Vihityt

Tuomiokirkko: Vertti Taisto
Oskari Kujala, Tuulia Patricia
Parkkila.
Karjasilta: Nooa Eevert Johannes Lappalainen, Elias
Aatto Leino, Salli Maria Leivonen, Alex Samuli Mikkonen, Niilo Einari Mustajärvi,
Nuutti Hermanni Mustajärvi, Linda Carolina Neuvonen,
Vilja Matleena Tervonen, Eevertti Aukusti Tokola, Niila
Kasperi Turunen.
Tuira: Varpu Olivia Ahonen,
Melina Hile Maria Alahuhta, Minja Taimi Olivia Backman, Samuel Sebastian Haataja, Nikke Juhani Halonen,
Raymond Kristian Heikkinen, Lotta Maria Vilhelmiina Immonen, Vilho Joel Jaakola, Miikka Kustaa Karjalahti, Noel Demokan Nathaniel Korkatti, Aurora Kristiina Amalia Murtoniemi, Ingrid Alli Valpuri Niittyvuopio, Veera Ida Emilia Okkonen, Eemil Aukusti Pakanen,
Veera Annika Rahikkala, Topias Nikolai Rasi, Veeti-Waltteri Räihä, Fiona Aurora Saarinen, Iida Leena Sofia Salminen, Reko Oscar Jaakonpoika Simonen, Niklas Nikke Johannes Telin.
Oulujoki: Niilo Juhani Kivirinta, Aino Hilma Maria Koliseva, Leevi Johannes Loukusa, Karoliina Anni Elina
Räisänen, Elias Viljami Tiiro,
Petrus Johan Turunen.

Kirkot

Heinätorin 		
seurakuntatalo 		
Aleksanterinkatu 71

23.2.–1.3.2012

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

Oulujoen pappila		
Oulujoentie 72

Sarasuon päiväkoti
Sarasuontie 5

Vanha pappila 		
Asemakatu 6

Rajakylän 		
seurakuntakoti		
Tervakukkatie 2

Siipi – lähetyksen 		
puoti ja paja		
Nokelantie 48

Vanha pappila		
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Rokuan leirikeskus		
Salmisentie 300, Rokua

Siiranjärven 		
eräleirikeskus		
Vaarakyläntie 208, 		
Taivalkoski

Saarelan seurakuntakoti
Poolakuja 1
Sanginsuun 		
seurakuntakoti		
Sanginsuuntie 59

Toppilan 			
monipalvelukeskus
Paalikatu 19

Vasamon leirikeskus
Vasamontie 55, 		
Ylikiiminki
Ylikiimingin 		
seurakuntatalo		
Harjutie 5, Ylikiiminki
Öbergin talo		
Kirkkokatu 5
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Hamekankaat konsertin muodossa

M

erikosken Laulu -naiskuoro tarjoilee kalevalaisia tunnelmia Hamekankahia-konsertissaan Oulun kaupungintalon
juhlasalissa karkauspäivänä 29.
helmikuuta kello 19.
Konsertissa on mukana sekä
Kalevalan että Kantelettaren tekstejä, joiden kautta perinteet yhdistyvät nykyaikaan.
– Konsertti kertoo naisen elämänkaaren pienestä lapsesta aikuisuuteen sekä perheen perustamiseen, sanoo kuoronjohtaja Marita Pasanen.
Hän kertoo, että kuoron sisällä
on useita pienyhtyeitä, joista Hoijakka-yhtyeen oma Anoppi-sarja
on yksi kokonaisuus karkauspäivän konsertissa.
– Se valottaa anopin näkökulmaa siitä, kun miniä tuodaan
näytille.
Kokonaisuudessaan konsertti kertoo naiseudesta huumoripitoisesti, sisältäen myös syviä tunteita.
Osa tuotosta menee Naisten
Pankille, joka on Kirkon Ulkomaanavun rahasto. Se tukee kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä
ja toimeentuloa.

Marita Pasanen toteaa, että ajatus
karkauspäivän konsertista syntyi,
kun kuorolaiset olivat keskenään
pohtineet avioliiton merkitystä.
– Huomasimme sellaisen hassun asian, että vaikka nykyisin
vallitsee tasa-arvo, moni nainen
odottaa miehen kosintaa.
– Onneksi on karkauspäivä,
jolloin asiat ovat muutenkin hieman päälaellaan, joten myös naiset pääsevät kosimaan, Pasanen
naurahtaa.
Pasasen mukaan Merikosken
Laulu on tehnyt aiemminkin yhteistyötä Naisten Pankin kanssa, ja moni kuoron jäsenistä on
mukana sen toiminnassa. Tämä
on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun koko kuoro on yhdessä
tukemassa Naisten Pankin toimintaa.
– Kun meillä itsellämme on
asiat hyvin, on loogista olla auttamassa ja antamassa uusia mahdollisuuksia myös muille, Pasanen toteaa.
– Meitä naisia on niin kirjava
sakki, kaikenkokoisia ja -ikäisiä,
ettei auttaminen tunnu kaukaiselta, vaikka olemme eri mantereilla.

Hailuoto

Työntekijöiden
numerot:
Kirkkoherra
p. 040 7430 371
Kanttori
p. 040 7430 381
Diakonissa
p. 040 7430 382
Suntio
p. 040 5858 010

Hamekankaat voi tarjota myös konsertin muodossa, vaikka suostuisikin kosintaan, toteavat Merikosken Laulun kuorolaiset
Anu-Maija Kärjä (vas.), Merja Niemi ja Pirjo Niittyviita.

Perinteistä
ja hengellistä
Merikosken Laulun ohjelmistossa on Pasasen mukaan niin perinteistä kuin kevyempääkin naiskuoromusiikkia sekä hengellistä
musiikkia.
– Kehitämme ohjelmistoa jatkuvasti, ja meille tulee paljon
myös tilauksia. Ajatuksena on, että teemme lauluja asioista, joista
muut eivät ole vielä tehneet.
Kuoro on esiintynyt muun muassa häissä, hautajaisissa, synty-

www.hailuodonseurakunta.fi
Kirkkokuoro to 23.2. klo
18.30.
Eläkeliitto ti 27.2. klo 11
srk-salissa. Kalevalanpäivä
– vieraana kirjastonhoitaja
Kari Blomster.

Kirkkoherranvirastossa
päivystys maanantaisin
klo 9.30–12.
Muina aikoina palvelu
mobiilivaihteen kautta
numerosta (08) 8100 565.
Virkatodistukset ja
sukuselvitykset Oulun
keskusrekisteristä
p. (08) 3161 300.

Matias Par tanen

Tukea
kanssasisarille

mäpäivillä ja vanhustenkodeissa.
– Mieleenpainuvinta on ollut
se, kun useana jouluna olemme
kiertäneet Oulun Stockmannilla
laulamassa joululauluja, Pasanen
muistelee.
Hengellinen kokonaisuus Lohdutuksen säveliä on ollut kuoron
ohjelmistossa jo vuosien ajan, ja
kuoro on kiertänyt esittämässä sitä kirkoissa eri puolilla Suomea.
Kuorossa on yli 40 naista, jotka ovat päässeet mukaan koelaulujen kautta.

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki
avoinna
ma, ke, pe
klo 9–14

Vanhojen koululaulujen
ilta Yhteisvastuukeräyksen
hyväksi
torstaina 1.3. klo 18 Kaisu ja Pekka Heikkisellä,
Heikkisentie 38. Kahvit ja arvontaa.

Yhteisvastuukeräyksen
kyläluudat kiertävät
Kolme luutaa on lähtenyt kiertämään – yksi Santosesta, toinen Ojakylästä ja kolmas keskikylältä. Luudan
mukana on keräyslipas ja vihko, johon kirjataan talot,
joissa luuta on vieraillut. Tarkoitus on elvyttää kyläilyperinnettä ja kerätä samalla rahaa yhteisvastuukeräykseen (listakeräystä ovelta ovelle ei enää kerätä).
Mukavia kyläilyhetkiä!

KATJA KIISKINEN

Katso ilmoitus konsertista sivulta 16.

Lumijoki

Päiväpiiri ke 29.2. klo 13
Saarenkartanossa.
Kaverikerho to 1.3. klo 10.
Kuolleet: Laina Maria Isola
93 ja Kauko Kalevi Mirtti 74.

Siunatut kädet -illassa 19.2. Alpo Parrila kertoi merimiesmaton
tekemisestä.

– Koelaulut järjestetään kerran tai kahdesti vuodessa. Kaikkia halukkaita emme voi ottaa
mukaan, sillä muutoin meitä olisi toistasataa, Pasanen sanoo.
Laulutaidon lisäksi kuorolaisilta vaaditaan valmiutta sitoutua
harjoituksiin ja muuhun kuoron
toimintaan.

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 387 172
Srk-talo
p. (08) 387 395
Kerhohuone
p. (08) 387 512
p. 043 2111 916
vs. Kirkkoherra
p. 044 3506 041
Suntio
p. 045 6306 081
Diakonissa
p. 045 6381 973

lumijoki.seurakunta.net
Päiväkerhot normaalisti.
Perhekerho torstaisin klo 10
srk-talolla ja nyt to 23.2. perhekerhossa mukana ”me&i”
-lastenvaatteiden esittelijä
kevät- ja kesävaate uutuuksineen, pääsemme hypistelemään!
Lähetysilta to 23.2. klo 18.30
srk-talolla, ”Tuoreet terveiset
Israelista”.
Lapsiparkki perjantaisin klo
9–12, 3–6-vuotiaille. Maksuton, mutta joka kerralle paikka varattava etukäteen, soita
(ma–to) Silja p. 043 2111 916.
Jippii-lauluja 0.–6.-luokkalaisille pe 24.2. klo 18–19 srktalolla.
Sanajumalanpalvelus su
26.2. klo 10 kirkossa. Toimittaa Martti Pennanen ja kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen.
Rippikouluilta ma 27.2. klo
17 kirkossa.
Kokkikerho B ke 29.2. klo
12.30 kerhohuoneella.
Kuoroharjoitukset ke 29.2.
klo 18.30 srk-talolla.
Tulossa: Lähetysilta to 1.3.
klo 18.30 srk-talolla ”Rukousmatka maailmalle”.
Kevään Yhteisvastuukeräys
”Pienestä kiinni” on käyn-

nistynyt. Lisätietoja keräyksestä Marjolta p. 045 6381
973 tai www.yhteisvastuu.fi.
Keräyksen tiimoilta järjestämme mm. maaliskuussa 23.3.
Yhteisvastuulounaan, seurakuntaillan to 29.3. sekä perinteisen lipaskeräyksen ”yhteisvastuu-rynnäkön” kotien ovilla la 31.3. yhdessä rippikoululaisten ja kaikkien halukkaiden vapaaehtoisten kanssa.
Tule mukaan auttamaan!
Suuren suuret kiitokset kaikille viime vuonna lasten leirirahastoa tukeneille! Hienoa, että olette halunneet
auttaa! Edelleenkin auttaminen onnistuu eli otamme kiitollisuudella vastaan lahjoitukset lasten ja nuorten leirirahastoon. Tili on 57411927433, saajaksi merkitse LAHJOITUSVARAT, viestikenttään
kirjoita LEIRIRAHASTO.
Ry:n toimintaa: Pe 24.2. klo
19 raamattuluokka 5.–6.-lk
S&A Viinikka 7.–8.-lk E&A Viinikka sekä nuortenilta Takkulalla. Su 26.2. klo 12 ruokailu ja vuosikokous ry:llä.
Ma 27.2. klo 10 puurokerho
A&T Hirvasniemi. Päiväkerho
ry:llä ma, ke klo 17–18.30 ja
ti, to klo 17.30–19.
A a r o K u k ko h o v i
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Haukipudas

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 10–14
to klo 10–17
Taloustoimisto
suljettu pe 24.2.
Kirkkoherranvirasto
ja taloustoimisto
suljettu ke 29.2.
p. (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi
Puttaan Tupa to 23.2. hernekeittolounas 5 € alkaen
klo 11.
Juttukahvila to 23.2. klo 13
Martinniemen srk-kodilla.
Kirjallisuuspiiri to 23.2. klo
18 Puttaan tuvalla, Joni Skiftesvikin Puhalluskukkapoika
ja taivaankorjaaja. Iltoihin ei
tarvitse sitoutua, vaan kirjan
kiinnostuksen mukaan.
Tupaseurat su 26.2. klo 16
Puttaan tuvassa, mukana
Raili Kemppainen (SEKL) Oulusta.
Uusheräyksen seurat su
26.2. klo 16.30 Kellon srk-kodilla, Jaakko Kaltakari, Antti Holma ja Niilo Karjalainen.
Säestää Pirjo-Leena Hemmi.
Lumi, Hilla ja Sini Laitinen
soittavat ja laulavat.
Pyhäkoulu su 26.2 klo 12
Wirkkulassa, Kirkkotie 10D.
Pyhäkouluun ovat tervetulleita kaikki lapset, pienet lapset saattajan kanssa.
Diakonia- ja lähetyspiiri ma
27.2. klo 14.30 Kellon srk-kodilla.
Vanhemman väen Kalevalapäivän juhla 28.2. klo 11–
13.30 seurakuntakeskuksessa.
Keittolounas 5 € klo 11, jonka jälkeen ohjelmaa ja kahvit.
Myytävänä arpoja. Tuotto yhteisvastuukeräykseen.
Nuorten aikuisten raamattupiiri tiistaisin klo 18 Puttaan Tuvalla.
Ripari-ilta rippikoululaisille ke 29.2. klo 17 Kellon srkkodilla. Ilta koostuu ohjatusta osasta, ja sen jälkeen on
mahdollisuus pelailla ja olla

Varhaisnuorten
toimintapäivä Iissä
Varhaisnuorten toimintapäivä on la 24.3. ja se
on tarkoitettu alakouluikäisille tytöille ja pojille.
Toimintapäivässä askarrellaan, ulkoillaan, leikitään,
pelataan sählyä, kisaillaan ja tehdään kaikkea kivaa
yhdessä! Toimintapäivään lähdetään bussilla kirkon
parkkipaikalta klo 10 ja paluu lähtöpaikkaan n. klo 17.
Osallistumismaksu on 10€ ja ilm. 15.-29.2. välisenä aikana
www.alakkonäämua.fi- sivuston kautta. Toimintapäivään
otetaan 80 ilmoittautumisjärjestyksessä ja varalle 10.
Lisätietoja toimintapäivästä Pekalta tai Elisalta.
vapaasti yhdessä. Rippikoulukorttiin voi hakea max. 2 kertaa ripari-illasta.
Taloustoimisto suljettu pe
24.2.
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto suljettu ke 29.2.
Raamattupiiri ke 29.2. klo 18
Puttaan Tuvalla.
Seurakuntakerhot eläkeläisille ma 5.3. klo 13 Jokivarren
vanhustentalolla, ke 7.3. klo
13 Kellon srk-kodilla ja to 8.3.
klo 13 srk-keskuksessa. Seurakunta tarjoaa taksikyydin.
Mikäli et ole syksyllä ilmoittanut itseäsi taksilistalle, soita diakoniatoimistoon ma klo
9–11 p. (08) 5472 636.
Hengellisen paaston ryhmä kokoontuu ke 7.3., 14.3.,
21.3., 28.3. klo 18–19.30 Kellon srk-kodilla. Viimeinen kokoontuminen kiirastorstaina 5.4. klo 17.30 alkaen Puttaan Tuvalla. Ryhmän teemana on Rukous. Ei ennakkoilmoittautumista. Osallistujien toivotaan käyvän kaikis-

sa kokoontumisissa. Vetäjinä
Johanna Kerola p. 045 1393
993 ja Helena Ylimaula p. 040
5014 764.
Kätevät kädet -ryhmä maanantaisin klo 12–14 Puttaan
Tuvalla. Tervetuloa mukaan!
Järj. Yhdessä yhdistys ja Haukiputaan seurakunta.
Martinniemen päiväkerhossa tilaa 3–5-vuotiaille lapsille. Tiedustelut lastenohjaajilta p. 045 1394 096.
Perhekerhot: Kellon srk-kodilla torstaisin klo 9.30–11,
Martinniemen srk-kodilla
perjantaisin klo 9.30–11, kirkonkylällä Wirkkulassa perjantaisin klo 10–11.30 sekä Jokelan vanhalla koululla
perjantaisin klo 10–11.30.
Puttaan Tupa, kaikille avoin
olohuone on avoinna torstaisin ja perjantaisin klo 12–15
Kirkkotie 10 C. To 23.2. klo 11
alkaen tarjolla hernekeittoa
ja pannaria 5 €.
Missiokerho, alakouluikäisten raamattu- ja lähetysker-

Hengellisen musiikin toivekonsertti
Haukiputaan srk-keskuksessa to 1.3. klo 18.30
Mukana ovat Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro,
seurakunnan lapsikuoro, miesten lauluryhmä ja
oman pitäjän solisteja.
Juontaa FM Rauno Kinnunen.
Vapaa pääsy, kolehti YV-keräykselle.

ho, jatkaa perjantaisin klo 16
Puttaan Tuvalla.
Rauhanyhdistyksen toimintaa: Haukipudas: talvimyyjäiset la 25.2. klo 12 ry:llä alkaen ruokailulla klo 11, pyhäkoulut su 26.2. klo 12 Vehkaperällä, Lohilahdella, Lauhikarilla ja Myllymäellä, seurat
su 26.2. klo 16 Kultaimpussa
ja klo 17 srk-keskuksessa. Kello: raamattuluokka pe 24.2.
klo 17.30 ry:llä, tutustumisilta ja lauluseurat la 25.2. klo
17 ry:llä, pyhäkoulu su 26.2.
klo 12 Rehulla ja Pohjolalla,
päiväkerho ma 27.2. klo 17.30
ry:llä päiväkerho ma 20.2. klo
17.30 ry:llä. Jokikylä: isojen
ja pienten raamattuluokka
pe 24.2. klo 17.30 ry:llä, om-

p. (08) 561 4500
fax. (08) 561 4555
Postiosoite
PL 28
90441 Kempele
Käyntiosoite
Tiilitie 1
90440 Kempele

peluseurat pe 24.2. klo 18.30
Sirkka ja Jaakko Vänttilällä,
Kisällintie 13, su vuosikokous 26.2. klo 14 ry:llä, päiväkerhot ti 28.2. ja ke 29.2. klo
17.30 ry:llä.
Kastetut: Sini Elisa Alakärppä, Janne Petteri Vesterberg,
Elena Sofia Tuunanen, Stella
Adele Piirala, Tuomas Mikael Niskakangas, Veikka Juha
Olavi Niemelä.
Avioliittoon kuulutettu: Sami Petri Olavi Parviainen ja
Johanna Elisa Kautto, Olli
Henri Koivisto ja Laura Hannele Hollanti.
Kuollut: Lauri Yrjö Antero
Kiianmies 83, Pekka Illikainen 68.

Haukiputaan seurakunta tarvitsee

kesätyöntekijöitä
• HAUTAUSMAA- JA PUISTOTYÖNTEKIJÖITÄ
• LEIRIKESKUKSEN KEITTIÖ- JA SIIVOUSTYÖNTEKIJÖITÄ
• KIRKONESITTELIJÖITÄ
Katso ilmoitus tämän lehden sivulta 10.

Kempele

Kirkkoherranvirasto
avoinna
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17
Virasto avoinna
ti 28.2. klo 9–11
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www.kempeleenseurakunta.fi
Virasto avoinna ti 28.2. poikkeuksellisesti klo 9–11.
Pyhäkoulu su saarnan aikana
kirkossa. (ei perhemessuissa)
Miesten piiri to 23.2. klo
18.30 Kokkokankaan srk-keskuksessa.
Yhteys-ilta su 26.2. klo 18
Kokkokankaan srk-keskuksessa. Aiheena kiusaukset.
Raamattuhetki Marja-Leena
Tahkola. Vietämme myös ehtoollista. Lapsille samanaikaisesti pyhäkoulu.
Nuttukerho ma klo 18 kirkonkylän srk-talolla.
Aamurukous keskiviikkoisin
klo 6 kirkossa.
Perhekerhot kokoontuvat
klo 9.30–11: pe Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Ke Keskustan srk-talolla. Ke ja to
Vanhassa pappilassa. Ti ja ke
Kokkokankaan srk-keskuksessa. Perhepäivähoitajien ja
hoitolasten ryhmä ma Keskustan srk-talolla ja pe Kokkokankaalla.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri ke 29.2. klo 12 Kokkokankaan srk-keskuksessa. Toivevirsiä, arvonta. Seurakuntapiiri to 1.3. Kirkonkylän srkkodissa alkaen klo 12–13 kahvitarjoilulla, klo 13 hartaus.
Aiheena on matkakertomus
Nepalista, vieraana on diakonissa Marja Rantasuomela
Hailuodosta.
Kirkkokuoro ke 29.2. klo 18
Kirkonkylän srk-kodissa.
Työikäisten naisten piiri ke
29.2. klo 19 Kokkokankaan
srk-keskuksessa.

Messu

sunnuntaina 26. helmikuuta klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.
Toimittaa Timo Riihimäki,
avustaa Pekka Rehumäki, diakoni Leena Hintsala, kanttorina Marjo Irjala. Musiikki Suomen Rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen kuoro.
Kappalainen Timo Riihimäen lähtösaarna. Timo
siirtyy eläkkeelle 1.4.
Timon lähtöjuhlaa vietetään Kokkokankaan srkkeskuksessa messun jälkeen. Messun jälkeen on
bussikuljetus kirkon pihalta Kokkokankaalle ja
juhlan päättymisen jälkeen takaisin kirkon pihalle.
Juhla alkaa yhteisvastuulounaalla (vapaaehtoinen maksu YV-keräyksen hyväksi), jonka jälkeen
Timon juhlakahvit ja ohjelmaa. Tervehdysten vastaanotto, varaukset numerosta p. (08) 5614 532.
Lämpimästi tervetuloa!

Varttuneet to 1.3. klo 14.30
Kirkonkylän srk-kodissa.
Naisten piiri to 1.3. klo 18.30
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kuorot to
klo 16–16.45 Kirkonkylän srkkodissa ja pe klo 15–16 Kokkokankaan srk-keskuksessa.
Mukulamuskari on 5–7-vuotiaille tarkoitettu musiikkihetki. Kokoontuminen ma
klo 18 Kokkokankaan srk-keskuksessa. Lukukausim. 10 €.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset p. 040 7790 337 / Marjo

Varhaisnuorten kerhot ks.
www.kempeleenseurakunta.fi
Nuoret: Nuorten illat torstaisin klo 19 Vanhassa pappilassa.
Kirpputori Ilonpisara avoinna ti ja to klo 14–17 ja la klo
10–13.
Aamukahvila työttömille,
eläkeläisille ja kaikille, joilla
on päivisin aikaa ma klo 1012 Kirkonkylän srk-kodissa.
Kastetut: Anette Ulrika Autio, Miko Noel Benjamin.

Tenorit Reijo Ikonen ja Pekka Itkonen
Ulla-Stina Uusitalo-Ikonen, harppu ja piano
Jussi Makkonen, sello

su 26.2. klo 15
Kempeleen Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
Ohjelma 10 e, josta 5 e yhteisvastuulle.
Järj. Kempeleen kunta ja seurakunta

Kuollut: Pirjo Tuulikki Alaraasakka e Rahkola, 58.
Kempeleen rauhanyhdistys:
Veli-ilta pe 24.2. klo 18.30
Villa Pajussa, Kellontörmäntie 55, Haukipudas. Raamattuluokat pe 24.2. 4.–5.-lk: Peteri, Harjutie 6. 6.–8.-lk: toimintailta ry:llä. Päiväkerholaisten mäenlaskupäivä la
25.2. klo 12 Sarkkirannas-

sa. Pyhäkoulu su 26.2 klo 10
Kirkkopyhä Pyhän Kolminaisuuden kirkossa (kuunneltavissa seurakunnan nettiradiosta) kaikki ryhmät.
Vuosikokous su 26.2 klo 16
ry:llä.
Murron rauhanyhdistys:
Talvimyyjäiset la 25.2. klo 17
ry:llä. Seurat su 26.2. klo 13
ry:llä.
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Kiiminki

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. 040 5844 406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi
Työntekijöiden
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Konfirmaatiomessu su
26.2. klo 10 kirkossa. Toimittaa Harri Isopahkala,
avustaa Seppo Meriläinen, kanttorina Eeva Holappa.
Messu su 26.2. klo 13 Jäälin kappelissa. Toimittaa
Harri Isopahkala, kanttorina Jarkko Metsänheimo,
mukana soitinryhmä, poikien koulutuskuoro, johtajana Ulla Metsänheimo.
Kirkkokahvit Jäälissä messun jälkeen.

Raamattupiiri to 23.2. klo
10 vanhan koulun lähimmäisen tupa.
Naisten saunailta to 23.2.
klo 18–20 Suvelassa.
Eläkeläiskuoro pe 24.2. klo
10 seurakuntakeskuksessa,
johtajana Tuomo Nikkola.
Uudet laulajat tervetuloa!
Pyhäkoulu su 26.2. klo 12
Montin-salissa.
Diakoniatyön avustuskäytännöt muuttuvat: Taloudellisissa asioissa diakonian vastaanotolle ajanvaraus

Arkisto / Markku Ruottinen

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki

www.kiiminginseurakunta.fi.
vain maanantaisin klo 9–11
puhelimitse tai sähköpostilla. Ajanvarausnumero on p.
040 7008 151.
Diakonia- ja ystäväpiiri ma
27.2. klo 13–14.30 Kolamäen
kerhohuoneella.
Juttunurkka ma 27.2. klo 10–
13. Jäälin kappelilla. Kaikenikäisten kohtaamispaikka.
Työttömien ja pienituloisten eläkeläisten ruokailu
ma 27.2. klo 11–12 Jäälin kappelilla. Aterian hinta 3 €.
Diakoniapiiri ma 27.2. klo
13–14.30 Jäälin kappelin
neuvotteluhuoneessa. Ryhmä on käsitöistä ja askartelusta kiinnostuneille.
Mielenterveyskuntoutujien
omaisryhmä ti 28.2. klo 13–
14.30 Kirkkopirtin nuortentila (Kirkkotie 5). Ryhmä on
avoin keskusteleva vertaistukiryhmä. Tiedustelut Jaana p. 040 5793 248.
Omaishoitajien ryhmä ke
29.2. klo 13–14.30. Liikunnallinen kerta, olemme Senioritalon kuntosalissa.
Perhekerhot Kirkkopirtillä
maanantaisin klo 9.30–11.30
ja Jäälin kappelissa perjan-

Kastetut: Siiri Matilda Huotari. Justus
Jalmari Luokkanen.
Kuolleet: Anja Matilda Halkola e. Väänänen 74.

taina klo 9.30–11.30.
Perhekahvilat Kirkkopirtillä
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jäälin kappelissa torstaisin klo
9.30–11.
Esikkoryhmä ti 28.2. klo 10–
12 Jäälin kappelilla. Ryhmä
ensimmäisen lapsen saaneille vanhemmille kahvikupposen äärellä.
Lastenparkki Jäälin kappelilla torstaisin klo 12–15. Ilmoittautumiset parkkiin maanantaista keskiviikkoon klo 15
mennessä p. 0400 835 374 /
lastenohjaajat.
Miesten saunailta to 1.3. klo
20 Suvelassa. Löylynheittäjänä Eino Alila.
Lähetystyö: Lähetyspiiri ti
28.2. klo 12.30 Montin-salissa.
Nuorisotyö:
Musaryhmä
(”Kitaran soiton alkeita”) to
23.2. klo 16.30–18 Jäälin kappelin nuortentilassa. Nuorten ilta (”Maailman kaikissa kylissä”) to 23.2. klo 18–
20 Jäälin kappelin nuortentilassa Musaryhmä ke 29.2. klo
18–20 Jäälin kappelin nuortentilassa. Musaryhmä (”Kitaran soiton alkeita”) to 1.3.
klo 16.30–18 Jäälin kappelin
nuortentilassa.
Kiimingin Rauhan Sanan
seurat su 26.2. klo 15 Montin-salissa. Puhujana Esko Leinonen.
Rauhanyhdistys: Vuosikokous ja seurat su 26.2. klo 17
rauhanyhdistys, Pauli Niemelä.

Liminka

Kirkkoherranvirasto
toimii väliaikaisesti
pappilan
kivinavetassa,
käynti srk-talon
pihan puolelta
ma, ti, to ja pe klo
9–15 ke klo 9–14 ja
16–18
p.

(08) 562 1200
044 752 1220
fax. (08) 562 1235
Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Arkisto

Uusien messulaulujen kirkko
Joka kuukauden kolmas sunnuntai klo 18
kokoonnumme Jäälin kappelilla uusien
messulaulujen kirkkoon. Kaikki ovat tervetulleita
ja erityisesti kutsumme sinne nuoria aikuisia.
Kirkkohetkeä vietetään vapaamuotoisena, mutta
jumalanpalveluksen hengessä. Laulujen sanat ja
sävelmät ovat puhuttelevia ja nuorekkaita. Saamme
yhdessä laulaa ja hiljentyä, latautua tulevaan
arkiviikkoon. Lämpimästi tervetuloa.
Uusien messulaulujen kirkkoa vietetään
kevätkaudella seuraavasti: 18.3., 15.4. ja 20.5.

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi
Lähetysvintti kokoontuu
maanantaisin klo 12–14 Lähetysvintillä kahvittelun, jutustelun ja käsitöiden merkeissä.
Omaishoitajien
kaikille
avoin ryhmä ma 27.2. klo 12–
13.30 seurakuntatalolla. Mukana Sinikka Ilmonen.
Esikko-ryhmä Tupoksen Vanamossa alkaa 27.2. klo 10–
12. Tervetuloa kaikki ensimmäisen lapsensa saaneet.
Hartaus ti 27.2. klo 13 Niittypirtin palvelutalolla. Kirkkoherra Ilkka Tornberg.
Seurakuntakerho ke 29.2.
klo 12 seurakuntatalolla. Miehiä toivotaan mukaan! Mekkonäyttely. Ota
mielimekkosi+hengari mukaan. Hartaus Ulla Nyyssönen.
Kuorot: Tähdet-kuoro ke
29.2. klo 17–18 srk-talolla.
Kirkkolaulajat ke 29.2. klo 19
srk-talolla.

Nuorisotyö: Nuortenilta to tetty / jaettu kaikille. Mikä23.2. klo 18–20 Vanamossa li olet lähdössä mukaan mutja to 1.3. klo 18–20 Nurkas- ta et ole saanut retkikirjettä,
sa. Bänditreenit ti 28.2. klo ota yhteyttä Mariaan p. 044
17.30 Vanamossa. Kaikki mu7521 236 tai Kirsiin p. 044
sisoinnista kiinnostu7521 225.
neet ovat terveBändipyhäkoutulleita! Lisätielu 5–7-vuotiailYhteistoja saa Marialpe 24.2. klo
vastuukerääjät le13.15–14,
ta p. 044 7521
bänovat lippaiden
236. Isoskouludikerhot alakanssa
tusta ke 29.2.
asteikäisille
liikelaitosten
klo 18 Nurkasklo 14.15–15 ja
edessä.
sa. Huom! Hiih15.15–16. Vanatolomaviikolla ei
mon kerhohuoole nuorteniltaa eineessa.
kä muutakaan viikkoPerhekerhot: Tiistaina
toimintaa!
28.2. klo 9.30–11 Koti-PietiRippikoulu: Talviryhmän lei- lässä. Kerhokuvaukset. Turi-info ja korttien tarkastus poksen Vanamossa keskito 23.2. klo 18 seurakuntata- viikkona 22.2. klo 9.30–11.
lolla. Mukaan merkintäkort- Kerhokuvaukset + myytäväti ja mahdolliset korvausteh- nä Katariina Porthan-Ylimäitävät täytettynä! Oulujoki sen tuotteita lapsille.
tulvii -gospeltapahtuma ke- Partio: To 23.2. Käsityöilta
sä 1 -ryhmälle ja korvaajille tarpojille, samoajille ja vaella 25.2. Retkikirjeet on lähe- tajille Limingan kk:n alakoulun teknistentöiden luokassa klo 17–19. La 25.2. Sudenpentuosaston hiihtoretki. Tarkemmat tiedot Akeloilta ja kotisivuilta. Ke 29.2.
Akelat. To 1.3. Käsityöilta
tarpojille, samoajille ja vaeltajille Limingan kk:n alakoulun teknistentöiden luokassa klo 17–19. Pe 2.3. Päivystys Partiotoimistossa klo 14–
16. RUOKTU XXIX 12 talvileiri seikkailijoille, tarpojille, samoajille, vaeltajille ja johtajille Taivalkosken Siiranjärvel24.2. klo 14–17
lä 3.–7.3. Ohjelmassa: merkkitai niin kauan kuin tavaraa riittää S-marketin aulassa.
suorituksia, päivän mittainen

Perjantaipulla

Kalevalainen messu
sunnuntaina 26.2. klo 10 Limingan kirkossa
Toimittaa Anna-Maari Ruotanen
Kolehti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi
Ehtoollisen vietto
Limingan seurakunta
Kirkkolaulajat
Messun jälkeen kirkkokahvit

maastoleikki, maasto seikkailu, pilkkimistä, pt yms. Ilmoittautuminen Makelle tai kirkkoherranvirastoon kololta ja
johtajilta saatavalla kaavakkeella. Leirimaksu 75 €, toisilta sisarukselta 70 €. Sisältää
matkat, majoituksen, ruoan,
vakuutuksen, suoritusmerkin, leirimerkin, materiaalin.
Retkikirjeen saa Kotikololta
ja netistä. Lähde mukaan ja
tuo kaverisikin.
Rauhanyhdistys: Kodinseurat pe 24.2. klo 18.30 Marjaleena ja Erkki Simunalla sekä Maritta ja Tero Laurilalla.
Raamattuluokka (5.–6.-lk) la
25.2. klo 18.30 ry:llä. Pyhäkoulut su 26.2. klo 11.30 ja
seurat klo 14 Limingan kirkossa sekä klo 17 seurat ry:llä.

Varttuneiden kerho to 1.3.
klo 12 ry:llä.
Kastettu: Miina Enni Katariina Ollila, Aatu Toivo Eemeli Niskanen, Luukas Paavo
Aleksander Sonny.

Seurakunta haastaa

Limingan
liikelaitokset

mukaan Yhteisvastuukeräykseen!
Simo Heiskari ja Seppo
Tuomikoski kiertävät
yrityksissä 28.–29.2.
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Muhos

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
Käynti- ja
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos
p. (08) 5331 284
fax. (08) 5331 284
Kirkkoherra
p. 040 5525 810
Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. (08) 533 1174,
fax. (08) 533 1174

www.muhoksenseurakunta.fi
Hartaus to 23.2. klo 14 Vire tuloa yksin tai perheenjäsekodissa, Simo Pekka Pekkala. nen/ystävän kanssa.
Iltahartaus to 23.2. klo 19 Ro- Kuorot: Ke 29.2. klo 10.30
kualla, Pekka Kyllönen.
päiväkuoron, klo 17 lapsikuoLähetysilta to 23.2. klo 19 Ir- ron ja klo 18.30 kirkkokuoron
ja Pirttikoskella, Asematie 7, harjoitukset srk-talossa.
Jouni Heikkinen.
Lapset ja perheet: PyhäKonsertti la 25.2.
koulu su 26.2. klo
klo 19 kirkossa,
11.30–12.30 srkHanna-Matalon alakerria Helenius.
rassa. PerheKouluVapaa pääkerhot tiispastoripäivystys
sy. Konserttaisin klo
torstaisin klo 11–12.15
ti kuuluu
9.30–11.30
yläkoululla ja
päivän gosseurakunlukiolla.
peltapahtutatalossa
man ohjelja klo 10–12
mistoon.
Päivärinteen
Pyhäkoulu su
seurakuntasalis26.2. klo 11.30–
sa sekä joka toinen
12.30 srk-talon alakertorstai klo 10–12 Laitasaaran päiväkerhotiloissa.
ren rukoushuoneella. KylmäLaitasaaren seurakuntapii- länkylän kappelin perhekerri ti 28.2. klo 12 rukoushuo- ho keskiviikkoisin klo 15–17.
neella, Simo Pekka Pekkala Esikot-ryhmä ke 29.2. klo 10–
Kalevalanpäivän aiheissa.
11.30 srk-talon alakerrassa
Hartaus ti 28.2. klo 13 Päi- perheille, joille on syntynyt
väkeskuksessa, Jouni Heikkinen.
Niittypirtin seurakuntapiiri
ke 29.2. klo 12.30 kerhohuoneessa, Hanna Kaisto-Vanhamäki, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ke 29.2. klo 14 Koivu- ja Tähtikodeissa, Jouni
Heikkinen.
Rukouspiiri ke 29.2. klo 17.45
srk-talon kappelihuoneessa,
Marja Leena Savolainen.
Yhteiset syntymäpäiväjuhlat to 1.3. klo 13 seurakuntatalossa alkuvuoden aikana ”pyöreitä” vuosia täyttäville. Kutsun saaneet, terve-

ensimmäinen lapsi. Tällä kertaa aiheena ystävyys.
Nuoret/rippikoulut: Koulupastoripäivystys torstaisin
klo 11–12.15 yläkoululla ja lukiolla. Gospel-tapahtuma la
25.2. klo 15 alkaen Koivu ja
tähti -kulttuurikeskuksessa,
esiintyjinä Pastorit, Olli Helenius trio ja Tommi Kalenius.
Liput 7 €, Muhoksen rippikoululaiset ja isoskoulutettavat ilmaiseksi. Klo 19 HannaMaria Heleniuksen konsertti
kirkossa, kaikille vapaa pääsy.
Laitasaaren rukoushuone:
Aamurukous maanantaisin
klo 6.30. Perhekerho to 23.2.
klo 10–12. Seurakuntapiiri ti
28.2. klo 12, Simo Pekka Pekkala.
Muhoksen rauhanyhdistys:
Pe 24.2.–su 26.2. nuorten leiri Pudasjärvellä. Pe 24.2. klo
18.30 talvimyyjäiset ry:llä. La
25.2. klo raamattuluokka (4.–
6.-lk) A. Jokitalo ja raamattuluokka-iltakylä (7.–8.-lk)
Puroila, Mettäperäntie 89.
Su 26.2. klo 12 pyhäkoulut:
kirkonkylä Toppinen, Anttila Hoppa, Korivaara Kalliokoski, Pälli Parviainen, Suokylä Kaarlejärvi. Klo 14 seurat terveyskeskuksessa ja klo
17 ry:llä. Ma 27.2. klo 17.30 ja
18.30 päiväkerhot ry:llä. Ti
28.2. klo 13 lauluseurakerho
Männiköllä. Klo 18.30 veljesilta ry:llä. To 1.3. klo 18.30
ompeluseurat ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdistys: Pe 24.2. – su 26.2. nuorten leiri Pudasjärven Lentä-

Oulunsalo

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13
Virkatodistuspyynnöt
sähköpostiosoittesta:
oulunsalonseurakunta@evl.fi tai
p. (08) 5142 700

23.2.–1.3.2012

jän majalla. Pe 24.2. klo 19
kotiompeluseurat: Hyrkki Likolammit, Huovila/Laitasaari Pöyköt. La 25.2. klo 19 raamattuluokka-iltakylä (isot)
Puroila, Mettäperäntie 89. Su
26.2. klo 17 vuosikokous ja iltahartaus ry:llä. Ti 28.2. klo
17.30 päiväkerho ry:llä.

Kastettu: Ilmari Juho Aatos
Huovinen, Mirjam Kristiina
Löppönen.
Kuollut: Martti Johan Abraham Männikkö 81, Nanni Maria Paakki s. Pieniniemi 84.

www.oulunsalonseurakunta.fi
Lasten Pyhäkoulu su 26.2.
klo 12–13 Repussa.
Perhekerhot keskiviikkoisin
klo 9.30 Repussa ja Salonpään ry:llä, sekä musiikkipainotteinen perhekerho maanantaisin klo 12.30–14 Repussa.
Parkkikerho perhehoidon
väelle keskiviikkoisin klo
9–10.30 Vattukujalla.
Varjakan virsilaulupiiri ti
28.2. klo 11 Minna Salmi.
Hartaus ke 29.2. klo 12.30
Caritaksessa, Päivi Pulkkinen.
Hartaus ke 29.2. klo 13.30
Salonkartanossa, Tapio Kortesluoma.

Seurakuntakerho to 1.3. klo
11 seurakuntatalolla, Riitta
Markus-Wikstedt.
Hartaus to 1.3. klo 11.30 Teppolassa, Minna Salmi.
Kirkonkylän ry; Vuosikokous pe 24.2. klo 18.30 ry. Seurat la 25.2. klo 11.30 Teppolassa, Pekka Kinnunen. Su
26.2. klo 12 Raamattuluokka
I ry, raamattuluokka II; Kylänpuoli ja Keskikylä ry, Karhuoja; Eero Ilkko, seurat ja HPE
kirkossa klo 16 Toivo Määttä,

Pekka Kinnunen. Lauluseuroja kodeissa: ti 28.2. klo 18.30
Karhuoja: Lääkkö Johanna ja
Matti, Pahajärventie. Keskikylä: ry. Varttuneiden kerho
ke 29.2. klo 12 ry.
Salonpään ry: Seurat su 26.2.
klo 16 ry:llä.
Kastettu: Silva Lumia Kurkela, Waltter Mikael Saarni,
Valde Ilmari Majava.
Kuollut: Vesa Keijo Hyvönen 61.

www.oulunsalonseurakunta.fi

Tule pyhäkoulutoimintaan!
Helmi-maaliskuussa pyhäkoulua on seuraavasti:
Pappilantie 28

Tervetuloa Kyläkamarille!
ma ja ke klo 11–14

• Maanantaisin lettu- ja Terveyspointti-päivä, jolloin
mahdollisuus myös verenpaineen mittaukseen.
• Keskiviikkoisin kahvittelua, seurustelua.
• Parillisten viikkojen keskiviikkoisin lauluhetki klo 12–13.

26.2. Lasten Pyhäkoulu Repussa klo 12–13
11.3. Lasten Pyhäkoulu Repussa klo 12–13
18.3. Perhemessu kirkossa klo 17.30,
iltapala seurakuntatalolla
25.3. Perhepyhäkoulu ja päiväkahvit
Repussa klo 12–13.30
Lisätietoja Pyhäkoulun uusista tuulista
seurakunnan nettisivuilta!
Tervetuloa mukaan! Iloitaan yhdessä Pyhästä!
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Siikalatva

www.siikalatvanseurakunta.fi

Kestilä

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, to, pe klo 9–13
p. 020 7109 860
siikalatva@evl.fi
Kirkkoherranvirasto
on suljettu 23.2.
Seurakuntatoimistot
Kestilä, Pulkkila,
Pyhäntä ke klo 9–12
Rantsila ma, ti, ke
klo 9–12
Kirkkoherra
lääninrovasti
Erkki Piri
p. 020 7109 861
Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 020 7109 731
Perttu Kyllönen
p. 020 7109 871
Saila Karppinen
p. 020 7109 866

Pekka Lämsä

Pulkkila

Kirppiskammari avoinna Seurakuntakerho to 23.2.
ma–ke ja pe klo 10–16 pap- klo 12 srk-talossa, vieraapilassa huhtikuun loppuun na kuntoutussihteeri Tiinasaakka. Tuotto menee koko- Maija Leinonen Kuuloliitto
naisuudessaan yhteisvastuul- ry:stä. Siikalatvan Kuuloyhle. Lahjoituksia otetaan vas- distys tarjoaa kahvit.
taan kirppiksen aukioloaika- Hartaus pe 24.2. klo 13 Koina. Tule tekemään löytöjä yh- vulehdossa.
teisvastuun hyväksi. Kirppik- Ompeluseurat pe 24.2. klo
sellä sinua palvelee Päivi. Li- 19, Leena ja Juho Jylhänkansätietoja diakonissalta p. 020 kaalla.
7109 733.
Rippikoulua la 25.2. klo 9–14
Laskiaistapahtuma la 25.2. Piippolan srk-kodissa.
klo 12 ry:llä.
Vuosikokous su 26.2. klo 13
ry:llä.
Seurat su 26.2. klo
19 ry:llä.
EhtoollishartaSeurakuntaus su 26.2. klo
Piippolan
kerho pe 2.3.
14 vuodeosasja Pulkkilan 5-, 70- ja
tolla.
klo 10 srk75-vuotiaiden yhteiset
kodissa.
Lankapiiri
syntymäpäiväjuhlat
Kirkkokuoma 27.2. klo
su 26.2. Pulkkilan
ro to klo 18
17 kerhotisrk-talossa. Juhlat
srk-kodissa.
lassa.
alkavat klo 10
Kerhot: PäiKäsikellomessulla.
väkerho to
kuoroharjoiklo 12, varhaistukset ke klo
nuoret ti klo 15 ja
16.30 srk-talossa.
perhekerho ke klo 10
Kirkkokuoro ke klo 18
kerhokodissa.
srk-talossa.
Kuollut: Toivo Juhani Koisti- Lapsikuoro to klo 15 srk-tanen 72.
lossa.
Kerhot: Varhaisnuoret to klo
Piippola
16, päiväkerho pe klo 10 ja
Ehtoollishartaus pe 24.2. klo perhekerho ma 19.3. klo 10
14 Vaarintalossa.
srk-talon kerhohuoneessa.
Rippikoulua la 25.2. klo 9–14
srk-kodissa.
Pyhäntä
Seurakuntakerho ti 28.2. klo Kirkonkylän diakoniailta to
23.2. klo 18 Sirkku Palolalla,
12 Väinölässä.
Veteraanien lauluryhmä to Hytintie 5.
klo 11 srk-kodissa.
Lauluseurat ke 29.2. klo
Varhaisnuortenkerho ke klo 18.30 Koskelolla.
17 srk-kodissa.
Ehtoollishartaus to 1.3. klo

Kesätyötä tarjolla kappeleittain

Siikalatvan seurakunta hakee 16 vuotta täyttäneitä nuoria puistotyöhön ja tiekirkkotoimintaan 27.6.–5.8.2012. Työ suoritetaan kahden viikon jaksoissa, kolme nuorta / kappeliseurakunta. Hakemukset 30.3. mennessä osoitteeseen Siikalatvan seurakunta, Taloustoimisto, Pappilankuja 6, 92620 Piippola tai sähköpostilla tarmo.myllykoski@evl.fi. Tiedustelut talouspäällikkö Tarmo Myllykoski, p. 020 7109 852.
10.30 Nestorissa.
Kuorot: To 23.2. veteraanikuoro klo 12, lapsikuoro klo
16.30 ja mieskuoro klo 18 srktalossa.
Kerhot: Puuhakerho to klo
11.15 ja klo 12.15 sekä ti klo
12.15 koululla. Varhaisnuoret
ke klo 15, päiväkerho pe klo
10 ja perhekerho ti 28.2. klo
10 srk-talon kerhotilassa.
Kastettu: Eetu Antero Arbelius.

Rantsila
Herättäjän seurat to 23.2.
klo 19 Kirsti ja Hannu Ojantakasella, Pahkamaantie 46.
Hannu Lauriala.
Ompeluseurat pe 24.2. klo
19 ry:llä.
Seurakuntapäivät su 26.2.
klo 13 ry:llä, alustus Aimo
Hautamäki.
Veteraanikuoro ke 29.2. klo
11 srk-talossa.
Seurakuntakerho 1.3. to klo
13 Rauhalassa.

Tyrnävä

www.tyrnavanseurakunta.fi

EU-elintarvikkeiden jako

MLL:n tilaamia EU-elintarvikkeita jaetaan ruoka-apua tarvitseville
perheille keskiviikkona
7.3. klo 12–13 Temmeksen srk-talolla ja klo 15–
17 Tyrnävän srk-talolla.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–14
lisäksi to klo 15–17
p. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi
Kirkkoherra
Timo Liikanen
p. 044 7372 611
Kappalainen
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612
Käynti- ja postiosoite
Mankilantie 1
91800 Tyrnävä
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Ehtoollishartaus pe 2.3. klo
14 Pohjantähdessä.
Opistoilta pe 2.3. klo 19
ry:llä.
Stellat ke klo 17 srk-talossa.
Päiväkerhot: Pikku Nuput to
klo 10 ja klo 13 sekä Isot Nuput ti klo 10 ja klo 12.30 Nuppulassa.
Kerhot: Varhaisnuoret to klo
15.30 Mankilan koululla ja ti klo
15.15 Hovin koululla. Perhekerho Pallerot ma klo 10 ja tyttökerho klo 15.15 Nuppulassa.

Murto-Ojakylä-Juurussuon
diakoniapiiri to 23.2. klo
10.30 Murron kerhotilassa.
Nuttupiiri to 23.2. klo 17 srktalon takkahuoneeseen. Tiedossa puikkojen suihkintaa,
rupattelua ja kahvittelua.

Kelan tuki-info

torstaina 1.3.
klo 14 Tyrnävän
seurakuntatalolla.
Onko sinulla
epäselvyyttä, mitä
tukia Kelalta voi saada
tai voisitko sinä saada
jotain tukia sairauteesi/
toimintakyvyn
heikentymiseen ja/tai
omaishoitoon liittyen?
Näihin kysymyksiin
saamme vastauksia ja
neuvoja, kun Tyrnävän
kunnan vs. vanhustyön
johtaja Raija Inkala
tulee niistä puhumaan.
Kaikki asiasta
kiinnostuneet ovat
tervetulleita paikalle.

Hiihtolomarippikoululaisten vanhempainilta ma 27.2.
klo 18 Tyrnävän srk-talolla.
Seurakuntakerho ti 28.2. klo
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Suutarinkylä-Ylipään diakoniailta ti 28.2. klo 19 Tuula ja
Leino Saarelalla, Villentie 14
B 7. Tuotto Yhteisvastuu-keräykseen.
Raamattu- ja tuumailupiiri
kokoontuu taas Ison Kirjan
ääreen to 1.3. klo 18 Temmeksen srk-talolle.
Aamukammari keskiviikkoisin klo 9–10.30 Tyrnävän srktalon takkahuoneessa.
Diakoniatyöntekijä tavattavissa maanantaisin klo
9–10.30 Temmeksen srk-talon toimistossa.
Kuoron harjoitukset: Kirkkokuoro keskiviikkoisin klo
18 Tyrnävän srk-talolla, Temmeksen lapsikuoro torstaisin
klo 16 Temmeksen srk-talolla
ja Tyrnävän lapsikuoro torstaisin klo 17.30 Tyrnävän srktalolla.
Rippikouluryhmä II nuorten-

Radiolähetysjärjestö
Sanansaattajien
Kroatian lähetit Elina
ja Thiago Braz de
Almeida vierailevat
seurakunnassamme
23.2. He ovat mukana
myös nuttupiirissä,
joka alkaa klo 17.
Mukaan voivat tulla
kaikki lähettien työstä
kiinnostuneet.

ilta 24.2. klo 18 Tyrnävän srktalolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys:
Lauluseurat to 23.2. klo 19
Väyrysellä, Muhostie 21. Su
26.2. seurat klo 14 Lepolassa
ja klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys:
Talvimyyjäiset la 25.2. klo 17
ry:llä. Seurat su 26.2. klo 13
ry:llä.
Kastettu: Lauri Erkki Olavi
Savolainen.
Kuollut: Eeva Lyydia Rantsi s.
Vesala 93.

Raamattuluennot keväällä 2012

Luennot tiistaisin klo 18–19.30 Tyrnävän srk-talolla.
Luento kestää noin puoli tuntia, Sen jälkeen tekstin
ja luennon annista keskustellaan kahvikupin ääressä
pienen tarjottavan kera.
Luentopäivät ja luennoitsijat:
Aiheena Paavalin kirje roomalaisille
13.3. luvut 3 ja 4, Timo Liikanen
24.4. luvut 5 ja 6, Leila Ikonen
22.5. luvut 7 ja 8, Jouko Lauriala
Luentosarja jatkuu syksyllä 2012.

Yhteisvastuu-hiihto
Murron koulun ympäristössä
olevalla valaistulla ladulla
torstaina 15. maaliskuuta klo 18.
Ohje: Hiihtäjä, joka on hankkinut itselleen sponsoreita, kiertää omaan tahtiin noin 1,5 km mittaista latua
tunnin ajan. Sponsori (esim. yksittäinen henkilö tai yhteisö) maksaa sopimansa kierroshinnan hiihtäjälle Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Tule hiihtämään tai kannustamaan hiihtäjiä sekä nauttimaan puffetin antimia!
Järjestäjänä Tyrnävän seurakunta
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Muutakin kuin
Timo Utterström

Jutta Ruonansuu,
hyvinvointibloggaaja
Paasto ei ole laihduttamista vaan
keino, jolla voi auttaa kehoa huuhtomaan pois siihen kertyneitä
kuona-aineita. Mehupaasto on itselleni aina antoisa kokemus – tekee hyvää huomata, kuinka rauhallista kehossa ja mielessä voi olla, kun ruuansulatus ei vie energiaa. Ravitsemuksellisessa mielessä suosittelen kehon puhdistamista pysyvällä ruokavaliolla, joka sisältää luomutuotettuja, luonnonmukaisia raaka-aineita ja paljon lehtivihreää. Näin kuona-aineita ei pääse missään vaiheessa
edes kertymään.
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Kirkossa alkaa tällä viikolla paaston aika. Rauhan
Tervehdys kysyi viideltä henkilöltä kaksi kysymystä:
Onko paastoaminen yhtä kuin laihduttaminen ja
oletko kiinnostunut paastoamisesta?

Katja Kiiskinen

J – P Manninen

Pekka Helin

J o r m a K o r p e l a n ko t i a l b u m i

Iikka Kivi, stand-up koomikko
Minen tiiä paastosta mittään,
niin kuin minusta näkyy.
Meikän näkökulmasta paasto
on enemmän kuin laihduttamista, siinä koetellaan myös psyykkistä kestävyyttä – ja kaipa se on
aika puhdistava kokemus.
Itte tykkään ruoasta kuitenkin
aivan liikaa, että minua huvittaisi
paastota päivääkään.

Vaatu Kalajoki, tanssija
Joillekin paastoaminen voi merkitä laihduttamista. Paasto laihdutuksena on kuitenkin itsekeskeistä, tylsää ja tuskaista. Paaston
tarkoitus on rauhoittua Jumalan
rauhaan ja läsnäolooon. Fyysinen puhdistuminen johtaa sielulliseen, ruumiilliseen ja hengelliseen puhdistumiseen.
Jotkut kokevat, että paastoamisen tuoma ruumiillinen heikkous
johtaa siihen, että ei voi paahtaa
täysillä. On pakko kääntyä Jumalan puoleen.
Olen kiinnostunut paastoamaan. Paastossa saa ja voittaa.

Päivi Jussila, kappalainen
Kristillisessä perinteessä paastoaminen on aivan muuta kuin laihdutusta, mutta laihtuminen voi
olla monelle paastoajalle lisäbonus. Elintaso on tätä nykyä niin
hyvä, että monet meistä elävät jatkuvaa juhlan aikaa. Voisi olla hyödyllistä silloin tällöin erottaa eri
ajanjaksoja toisistaan vaikkapa
paastoamalla, sanomalla "kiitos
ei!" joksikin aikaa vaikkapa makeisille, television katselulle tai
kiireelle.
Paasto sen kristillisessä merkityksessä on melko vähän esillä tiedotusvälineissä ja pöytäkeskusteluissa. Tässä suhteessa tipaton tammikuu vaikuttaisi suositummalta ilmiöltä.
En itse paastoa. Sen sijaan valikoin ruokiani ympäri vuoden
luonnonsuojelusyistä.

Jorma Korpela, hallintojohtaja
Vaikka useat keventävät paastossa ruokavaliota ja muuttavat ruokailutottumuksiaan, kysymys ei
ole laihduttamisesta. Paastolla ei
tavoitella hyvää kesäkroppaa, eikä sen tarkoitus ole lisätä entisestään ulkonäköpaineita. Piispa Irja
Askolan sanoin ”paaston aika on
hyvä tilaisuus hakea ruoka-asioihin eettistä ulottuvuutta”.
Paasto on yksityinen, henkilökohtainen ja hyvä asia. Se merkitsee kulkemista kohti hiljaista viikkoa, pääsiäisaamun iloa ja valoa.
Toivon, että hiljentyminen, hidastaminen ja kohtuullisuus ohjaisivat kulkuani. Saisin etäisyyttä suorittamiseen, osaisin vaieta
ja kuunnella paremmin.

Paasto
Kristillinen paasto on pidättäytymistä tietyistä
ruuista (esimerkiksi lihasta) tai joistakin etuoikeuksista tai nautinnoista. Se voi myös olla pyrkimystä yksinkertaiseen elämäntyyliin.
Paasto on kirkkovuodessa valmistautumisaikaa
Kristus-juhlaan. Tärkein paastojakso on pääsiäistä

edeltävä paastonaika, joka kestää 40 päivää.
Tärkeintä paastossa on keskittyminen Jumalan ja
lähimmäisen rakastamiseen itsekieltäymyksen kautta. Paasto on omaa itsekkyyttä vastaan suunnattu
kristillinen harjoitus.
Lähde: Kirkon Aamenesta Öylättiin -sivusto.

Sielussani tumma laulu elää

KINOKULMA

T

uomari
Nurmion
laulussa Rannanjärvi
toistuu kertosäkeessä sanat: ”Sielussani
tumma laulu elää. Perkele,
Rannanjärvi elää!”.
Nyt se todentuu J. P. Siilin ohjaamassa ja käsikirjoittamassa elokuvassa Härmä. Tässä tarinassa sielu on
ahneuden, vallan ja lihan himon pimentämä.

Mikko Leppilampi näyttelee
talollisen vanhempaa poikaa Esko Välitaloa, joka perimysjärjestyksen mukaan saa talon ja mannut. Eletään 1800-luvun puolivälin Kauhavalla, tienoolla jonne
laki ei ylety eikä kirkko tuo pelastusta. Järjestystä pitävät helapääpuukot.
Kylän toisen valtasuvun Kantolan isäntä on veloissa Välitalolle, mutta asiat on sovittu kuitatuiksi ilman dokumenttia. Kuin
Shakespearen draamassa Esko
tappaa isänsä ja vaati velkansa
pantiksi Kantolan naimaikäistä
tytärtä Ainoa. Hän on kuitenkin
salakihloissa Esko Välitalon nuoremman veljen Matin (Lauri Tilkanen) kanssa. Shakespearen tueksi Siili ottaa myös Raamatun

Kain ja Abelin tarinan.
Härmä alkaa kohtauksella
tervanpoltosta. Terva on pitäjän tulolähde, mutta ohjaaja jättää taloudelliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet syrjään. Suomi eli nälkävuosia. Siili karsii tarinan hyvän ja pahan taisteluksi. Hän lähestyy lännenelokuvaa
ja siinä italialaisen Sergio Leonen alkukauden teoksia. Naisilla on niissä koristeellinen rooli, eikä Pamela Tolan esittämän
Kantolan Ainon ja Matin yhteisiin kohtauksiin ole saatu intohimon paloa.
Siilin tapa liikuttaa Eskon
miehiä laajassa rintamassa on
uhokasta ja tuo tarinaan eeppistä ulottuvuutta. Molemmilla
keskushenkilöillä on amerikka-

Härmä (Suomi, 2012). Ohjaus ja käsikirjoitus J.P. Siili. Näyttelijät: Mikko
Leppilampi, Lauri Tilkanen, Pamela Tola ja Esko Salminen. Musiikki: Tuomas
Kantelinen.

laisen lännenelokuvan tapaan uskollinen apuri, mutta lajityypin
konventitoita välttäen he eivät
tuo tarinaan keventävää huumoria. Naisten osuus on jätetty vähäiseksi, vaikka tarina olisi tarjonnut jännitteitä.
Körttiläisyys ja koulujärjes-

telmän kehittäminen toivat
puukkojunkkarien pitäjiin uuden järjestyksen ja rauhan. Siihen viittaa elokuvan viimeinen
kohtaus.
PENTTI KEJONEN

