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Toimituksessa on purettu muuttolaatikoita koko 

alkuviikko. Viime perjantai vuorostaan kului pa-

katessa. Muutimme yhdessä seurakuntayhtymän 

viestintäpalvelujen väen kanssa tiloihin, joissa on vä-

hemmän neliöitä kuin ennen. Oman huoneen ylellisyy-

destä saa nauttia yhä harvempi, mutta olemme saaneet 

yhdessä aikaan viihtyisät tilat. 

Samanlaisia muuttoruljansseja on edessä myös muu-

alla. Meidän muutossamme syynä eivät olleet eurot, 

mutta Oulun seurakuntayhtymässä valmistaudutaan 

tuleviin vuosiin tasapainottamalla taloutta eli etsimäl-

lä säästökohteita. Kesään mennessä luottamushenki-

löt saavat päätettäväkseen, mistä säästöt otetaan. Suo-

meksi sanottuna: vähennetäänkö rakennuskantaa vai 

henkilökuntaa.

Todennäköisesti lopputuloksena vähennetään 

molemmista. Toivottavasti ei kuitenkaan juustohöylä-

periaatteella, sillä kiinteistöt ovat ”vain” kiinteistöjä. Ja 

aivan liikaa nuo kiinteistöt ovat olleet tyhjillään. Niistä 

joutaakin säästää. Muutama kerho tai jumalanpalvelus 

viikossa on aivan liian vähäistä käyttöä jatkuvaa huol-

toa ja kunnossapitoa kaipaaville kiinteistöille. 

Kiinteistöjen myynti kirpaisee varmasti niitä, jotka 

ovat tottuneet käymään esimerkiksi perhekerhossa juu-

ri siinä lähimmällä seurakuntakodilla, mutta varmasti 

myös he pitävät tärkeämpänä sitä, että jatkossakin per-

hekerhoja tarjotaan yhtä paljon kuin ennen. 

Seurakuntien toiminnan pitäminen virkeänä ja moni-

muotoisena onkin kirkon elinehto. Tosiasia on se, että 

pelkkä tieto tulevasta pelastuksesta ei riitä pitämään 

ihmisiä mukana kirkossa. Seurakuntien on oltava osa 

arkea kaikenikäisille. Siihen tarvitaan työntekijöitä ja 

aktiivista toimintaa, joka tuo kirkon toimintaan mukaan 

myös vapaaehtoisia. 

Vastarannan Kiiski 

Luovutaan neliöistä, ei ihmisistä

Pääkirjoitus

”ToISIa VoI johTaa hyVIn vain, jos osaa 
johtaa itseään. Kun ymmärtää omaa ajatte-
luaan ja toimiaan, näkee tavat kehittää ky-
kyä muissa. Hyvät johtajat kykenevät pe-
lastamaan perheet, urheiluseurat, rykmen-
tit, yritykset, taideyhteisöt ja valtiot.
Tässä kohtaa voi syyttää yhteiskuntaa. 
Mielenhallinnan merkitys on laiminlyöty. 
Koulussa on pakollista opetella derivointia 
muttei peruspsykologiaa, joka auttaisi koh-
taamaan jokapäiväisen haasteen: oman it-
sensä kanssa elämisen.”

Helsingin Sanomien ulkomaantoimituksen 
esimies Sami Sillanpää kolumnissaan 26.2.

”Kun SIVIILISSä aLeTaan TaPeLLa pal-
jain nyrkein niin että veri roiskuu, poliisi-
juttujahan siitä seuraa ja sakko- sekä van-
keustuomioita. Miksi sen pitäisi jääkiekos-
sa olla sallittua tai jopa suotavaa?
Hyvä, jos tappelut ovat vähentyneet kau-
kalossa. Ne pitää eliminoida kokonaan. Sa-
moin rajut taklaukset – niin tahalliset teu-
rastukset kuin tahattomat virheet pitää 
saada pois.”

Kalevan toimittaja Antti Ervasti 
kolumnissaan 25.2.

Muut mediataatoksia

ta täytteitä? Minä en ainakaan syö yh-
tään herkkusieniviipaletta! Huolestu-
minen on hellyttävän kiivasta nyt, piz-
zan kypsyessä. Lopputulos ja voitonja-
ko kiinnostaa.

Niin mielellään kuin osallistaisim-
me kaikki perheenjäsenet kodin yh-
teisiin askareisiin, löytyy vapaamat-
kustajan luonteenpiirteitä melkeinpä 
kaikista meistä. Silti jokaisella on oma 
merkityksensä kodin yhteisen tunnel-
man luomisessa ja käytännön aska-
reissa. Tavoitteena on, että kotityöt ja-
kautuvat tasaisemmin ja jokainen te-
kee oman pienen osuutensa.

Suurin tunne taitaa sittenkin olla 
kiitollisuus. Minulla on perhe ja kaik-
ki sen rakkaat jäsenet, joiden toisinaan 
äänekäs tapa olla läsnä aivan tavalli-
sessa arjessa on kuitenkin suurta lah-
jaa. Se vetää nöyräksi. Vaikka en oli-
si sitä ansainnut, saan yhtenä muiden 
joukossa olla mussuttamassa pizzaa 
kotikeittiön pöydän ääressä.

Yritän olla katsomatta taikinantah-
maisia leivontakippoja ja nauttia vaan. 
Ehtiihän sitä sitten joskus opettaa vä-
en tiskaamaan välineet alta pois jo en-
nen makunautintoa. Projekti jatkuu…

Pekka TuomikoSki
Kirjoittaja on liminkalainen 
tietokirjailija ja perheenisä

yritän oppia 
näkemään lähelle

Perhe Tuomikoski aikoo leipoa 
pizzaa. Yhtä monta on neuvojaa 
kuin on pizzantekijääkin: ”Mi-
nun mielestäni siihen ei mis-

sään nimessä saa laittaa oliivia”. Toi-
nen inhoaa sipulia. Kolmannen mieles-
tä ”tonnikalaa täytyy olla runsaasti!”. 

Viimein kaikki aineet on hankit-
tu ja on leipomisen aika. Käytännön 
työn toteuttajia ei löydy niin montaa 
kuin neuvojia (murrosikäiset) ja syöjiä 
(kaikki). Mutta mikäs sen terapeutti-
sempaa puuhaa kuin pizzapohjan pyö-
rittäminen. Sitä värkkäillessä ajatukset 
lähtevät mukavasti harhailemaan mil-
loin minnekin. Hoituuhan tämä näp-
pärästi meiltä vanhemmiltakin.

Yllätän itseni ruotimasta joitakin 
tyytymättömyyden aiheita, joita kulu-
neen viikon aikana on kertynyt miel-
täni kuormittamaan.  Nykyelämän lait 
huokuvat kovuutta ja itsekkyyttä. Täy-
tyy pitää varansa, jottei pieni ihminen 
ruhjoudu tehokkuusvaatimusten rat-
taisiin – ei kotona eikä työelämän tais-
telukentillä.

Ekaluokkalainen pilkkoo innois-
saan sipulia. Lopulta hommasta ei tah-
do tulla mitään: sipulinpalat jäävät lii-
an suuriksi ja silmiä kirveltää. Vai oliko 
iskä työnjaossaan liian toiveikas? Taisi 
räpsähtää omille näpeille tämä hom-
ma… Pikkukokkeja saa rekrytoitua 
kohtalaisen helposti. Leivontavälinei-
den tiskaajia ei. Pitää purra hammasta 
ja viedä projektia eteenpäin – tätä hom-
maa ei nyt kireydellä ainakaan pilata… 

Viimein pizza on uunissa. Kohta vä-
ki haistaa tuoksun. Uteliaita päitä il-
maantuu keittiön kulmille tilannetta 
tiedustelemaan: Joko kohta syödään? 
Laitoittehan varmasti juuri niitä oikei-

”aTeISTI TIeTää, että elämä päättyy en-
nenaikaisesti. Se herättää hänessä apeut-
ta, jota hän ei osaa manata pois. Kristitty 
taas uskoo, että kuolema on vain lyhyt vä-
likohtaus elämässä eikä sillä ole viimeistä 
sanaa. Viimeinen sana ei ole ei vaan kyllä. 
Elämä on kuolemaa väkevämpi.”

Kirjailija ja suomentaja Antti Nylén 
kolumnissaan Vantaan Laurissa 20.2.

”KaIKISSa VaIheISSaan IhMInen ky-
syy, kuka ja millainen minä olen. Toiset 
kysyvät syvällisemmin, toiset pinnalli-
semmin. Toisten on vaikea hyväksyä itse-
ään sellaisena kuin on. Pitäisi olla jotakin 
muuta; hoikempi, kauniimpi, osaavampi 
ja menestyvämpi. Tyytymättömyys ras-
saa ja luo paineita. Kuka kertoisi, että on 
hyväksytty ja ainutlaatuinen juuri sellai-
senaan.”

Kirkkoherra Jouni Lehikoinen 
Turkulainen-lehdessä 20.2.

elSi Salovaara
elsi.salovaara@rauhantervehdys.fi

Kommentoi!
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Oulun seurakuntayhty-
män yhteinen kirkko-
neuvosto päätti viime 
viikolla ottaa aikalisän 

aikeissa tasapainottaa yhtymän 
taloutta. Neuvosto ei hyväksynyt 
virkamiesvalmisteltua päätöseh-
dotusta, jonka mukaan yhtymän 
taloutta tasapainotettaisiin kiin-
teistöistä luopumalla. 

Päätösehdotuksen mukaan 30 
prosentista yhtymän kiinteistöis-
tä luovuttaisiin kymmenen vuo-
den kuluessa. Säästöä tuossa ajas-
sa kertyisi 15 miljoonaa euroa.

Kiinteistöjohtaja Jaana Val-
juksen mukaan neuvosto päätti 
kuitenkin alkuperäisen päätöseh-
dotukseen mukaan pyytää asias-
ta lausunnot 3. toukokuuta men-
nessä seurakuntaneuvostoilta, 
johtokunnilta ja yhteistyötoimi-
kunnalta. Viimeksi mainittu elin 
koostuu henkilöstön edustajista. 

Lausuntojen antajia pyydetään 
esittämään vaihtoehtoisia ratkai-
suja säästötavoitteen saavuttami-
seksi ja arvioimaan kiinteistövä-
hennyksiin liittyvät henkilöstö-
vaikutukset.

lopullinen päätösvalta 
on valtuustolla
Valjuksen mukaan on auki, tasa-
painotetaanko yhtymän taloutta 
kiinteistöjä vähentämällä vai jol-
lain muulla tavalla. Neuvosto ot-
taa pyydetyt lausunnot käsitte-
lyynsä toukokuun puolessa välis-
sä. Lopullisen päätöksen siitä, mi-
ten yhtymä tasapainottaa talout-
taan tekee Oulun seurakuntayh-

Säästöjä etsitään 
kiinteistökaupoista

tymän yhteinen kirkkovaltuusto 
aikaisintaan kesäkuussa. 

Aikaa päätöksen tekoon voi 
mennä enemmänkin, sillä asiasta 
halutaan kenties keskustella pe-
rinpohjaisesti. Yhtymän johto-
ryhmä kannattaa talouden tasa-
painotusta kiinteistöjä vähentä-
mällä, sillä näin toiminnan laa-
juus turvattaisiin. Henkilöstön 
supistus esimerkiksi vähentäisi 
toimintaa.

”kiinteistöt 
menevät kaupaksi”
Muuallakin Suomessa seurakun-
nat ovat karsimassa kiinteistöjään 
säästöpaineiden vuoksi. Valjus ei 
ole vaihtanut kollegoidensa kans-
sa kokemuksia, mutta uskoo, että 
kiinteistöt menevät kaupaksi, sil-
lä osa niistä on varsin hyvällä pai-
kalla ja hyvässä kunnossa. 

– Kiinteistöjä kehittämällä ne 
voivat olla ostajille tarkoituksen-
mukaisempia kuin yhtymälle, 
Valjus pohtii.

Myytävien kiinteistöjen hinta-
pyyntöjä ei ole Valjuksen mukaan 
vielä mietitty, koska periaatepää-
töstä seurakuntayhtymän talou-
den tasapainottamisen tavasta ei 
ole tehty. 

– Tässä vaiheessa on aivan lii-
an aikaista miettiä, mikä olisi 
jonkin kiinteistön hinta.

Oulun seurakuntayhtymäl-
lä on tällä hetkellä 18 kirkkoa, 28 
seurakuntataloa ja 9 leirikeskus-
ta sekä lukuisa määrä muita kiin-
teistöjä, kuten juhlahuoneistoja, 
huoltorakennuksia ja asuntoja. 

Oulun seurakuntayhtymässä 
on laadittu lista, jossa on alusta-
vasti esitetty, mistä kiinteistöis-
tä kenties luovutaan. Lista ei ole 
julkinen.

kirkon myyminen 
ei ole yksinkertaista
Koska periaatepäätöstä Oulun 
kiinteistöistä ei ole vielä tehty, on 
mahdotonta sanoa varmasti, tul-
laanko kirkollisia rakennuksia 
laittamaan myyntiin. 

Kirkkohallituksen maankäyt-
töpäällikkö Harri Palo huomaut-
taa, että kirkon myymiseen tar-
vitaan kirkkovaltuuston määrä-
enemmistöpäätös ja kirkkohalli-
tuksen vahvistus. Ennen vahvis-
tusta myös tuomiokapituli antaa 
kaupasta lausunnon.  Kappeleita 
eivät Palon mukaan koske samat 
säännöt kuin kirkkoja.

Ruotsissa kirkkoja on jouduttu 
myymään tai purkamaan kustan-
nussäästöjen vuoksi. Muuallakin 
Euroopassa ja myös Yhdysvallois-
sa entisistä kirkoista on tehty esi-
merkiksi kapakoita, asuintaloja ja 
pesuloita.

Pekka HeliN

Oulun yhteisen kirkkoneuvoston 
puheenjohtaja, tuomiorovasti Matti 
Pikkarainen kertoo säästöohjelmasta 
pe 1.3. klo 14.40 Radio Dein Päivän 
valinta -ohjelmassa. Ohjelma 
kuullaan uusintana su 3.3. klo 
11.45 osana Oulun seurakuntien 
aluelähetystä.

Ku va t :  a r k i s t o ,  ku vankäs i t t e l y :  Ma r i  L ä h te e nmaa

Seurakunnallisia rakennuksia on maailmalla 
muutettu moniin erilaisiin tarkoituksiin. Kuvissa 
Rauhan Tervehdyksen visio karaokebaarista 
(Pateniemen kirkko) ja kansantuvasta 
(Kaukovainion kappeli).

Moni Helsingissä liikkunut on varmasti ihastellut tätä sisäänkäyntiä. Dom Helsinki 
Discotheque toimii vanhassa saksalaisessa rukoushuoneessa Kampissa.

E l s i  S a l ovaa ra
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Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
neuvoston jäsen.

• Haluan kiittää Rauhan Ter-
vehdys -lehdestä, siitä on tul-
lut pirteä ja hyvä sekä ulkoasul-
taan että sisällöltään. Toivoisin, 
että radio-ohjelmien lisäksi oli-
si poimintoja hyvistä televisio-
ohjelmista, esimerkiksi televi-
sioiduista jumalanpalveluksis-
ta. Se olisi hyvä etenkin van-
hemmille ihmisille.

lukiJa

• Olin pettynyt nro 6 sivun 12 
juttuun Karjasillan kirkon re-

montin valmistumisesta. Kirk-
kotekstiilitaiteilija Tiina Toiva-
sen suuri työ ei päässyt arvos-
tukseen, kun se sivuutettiin yh-
dellä lauseella. Samoin asia oli 
juhlassakin, jossa olin itse pai-
kalla. Kirkkotekstiilit vaativat 
suurta ammattitaitoa ja vievät
paljon aikaa, kun ensin kankaat 
kudotaan ohuesta langasta ja 
loppusilaus tehdään aivan käsin 
ompelemalla. Tekstiileistä voi-
si tehdä mielestäni aivan oman 
esittelyjutun, koska ei varmaan 

moni kansalainen edes tiedä, 
mitä kaikkia tekstiileitä on, vä-
rien merkityksistä yms. 

(Nettipalaute 21.2.2013 13:29)

• Arvoisa Kimmo Lähde,  Re-
bekka Naatus ei ole enää van-
hoillislestadiolainen (Kaleva 
17.2.2013). Eli siksi hänen pu-
heensa eivät ole linjassa SRK:n 
kanssa. Vanhoillislestadiolai-
suus ei ole maallistunut. 

emma 

Palautetta www.rauhantervehdys.fi |  facebook.com/rauhantervehdys

Jumala on Rakkaus, 
Hän on Valo ja Valkeus.
Hän on totuus ja oikeus,
syntiemme sovitus.

Jumala on Rakkaus,
Hän on voima ja Kirkkaus.
Hän on toivo ja pelastus,
maailmamme vapahdus.

Jumala on Rakkaus,
Hän on rauha ja lohdutus.
Hän on usko ja luottamus, 
järkkymätön perustus.

eiJa NuuTiNeN

elämän virta
Missä putous, siellä kohinaa, missä lähde, 
siellä kirkasta ja puhdasta, solisevaa, 
liikkeellä olevaa elämän voiman vettä.

Tuuli menee ja tuuli tuo alati uutta pintaa sivelevää 
lämpöä ja pintaa pistelevää kylmyyttä ja raikkautta.

Sinä elämän virta tahdot pysähtymättä 
meissä vaeltaa, et tee meissä seisovaa sammiota, 
et tukahduta elämän paloa, 
vaan annat ikuisuuden lähteen pulputa meissä.

Rakkauden tavoin teet tilaa meissä, 
puhdistat, kiillotat, ja odotat meiltä alati uusia 
matkoja luovuuteen, iloon ja rauhaan.

Ja kuten iltaruskon aikaan saan katsoa taakse, 
saan katsoa eteen odottaen vielä tulevaa: 
sitä elämän lähdettä, missä sinä itse Jeesus olet 
elämän lähde. 
Ja sanot: ”Pysähdy lapseni, virvoitu tässä. Saat tästä 
juotavaa, josta et janoa koskaan. Saat rauhan. 
Minä Jeesus olen sinun kanssasi elämän loppuun 
asti ja iankaikkisesti.” Aamen.

TerTTu viiTala 

Onni on välittämistä, rakastamista ja rukoilemista.
Onni tuo kaivatun onnen tunteen takaisin.
Se on Jumalan lahja meille, joka kasvattaa meitä,
elämään ja rakastamaan toinen toistamme varten,
aviopuolisona, isänä, isovanhempina, kummeina
lähimmäisen rinnalla, aina vauvasta vaariin asti.

Onni ei ole jossakin tulevaisuudessa, niin kuin
nuorempana sorruin ajattelemaan. Se on juuri
tässä hetkessä läsnä. 
Onni on ajatuksemme ydin, 
se on tietoinen tila ja tunne siitä, 
mitä varten me elämme.

Onni tuo kiitollisuuden tunteen ja onni vie
tätä iloa eteenpäin rakkauden johtamana.
Onni elää sisällämme rakkauden ajatuksista.
Se on enemmän, kuin pelkkä jokapäiväinen
leipämme.

Onni tulee luoksemme rakkauden siivin,
nostaen meidän ajatuksemme uudelle tasolle
katsomaan kohti Kristusta. Hän on onnemme
suurin ilo.

Mitä onni on?

Rauhan Tervehdys 
esittelee tällä palstalla  
tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. 

 Uusi
kasvo

Nimi: Johanna Rantala

Työnkuva: Nuorisotyönoh-
jaaja, lähetyssihteeri

Seurakunta: Tyrnävän seu-
rakunta

Tärkeintä elämässäni on 
perhe ja liikunta.

Rakkain raamatunkohta-
ni on tällä hetkellä Ps. 31:1–
6: ”Herra, sinuun minä tur-
vaan. Älä salli minun ikinä 
häpeään tulla, vapahda mi-
nut vanhurskaudessasi. Kallista korvasi minun puoleeni, riennä, 
pelasta minut. Ole minulle turvakallio, vuorilinna, johon mi-
nut pelastat. Sillä sinä olet minun kallioni ja linnani, ja nimesi 
tähden sinä minua johdat ja talutat. Sinä päästät minut verkos-
ta, jonka he ovat eteeni virittäneet, sillä sinä olet minun turva-
ni. Sinun käteesi minä annan henkeni, sinä, Herra, lunastat mi-
nut, sinä uskollinen Jumala.”

Olen halunnut nykyiseen työhöni, koska olen itse koke-
nut seurakunnan tekemän nuorisotyön tärkeäksi ollessani rip-
pikouluikäinen ja vanhempi nuori. Koin, että nuorisotyössä on 
suuri mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuinka positiivisen kuvan 
nuori saa itsestään. Ja erityisesti, kuinka rakastettu nuori on Ju-
malan silmissä.
 
Esikuviani ovat kaikki perheeni jäsenet. Jokaiselta olen oppi-
nut, ja opin koko ajan jotain tärkeää.

Harrastan mielelläni liikuntaa ja lukemista.

Terveiset lukijoilleni ovat: Saa tulla tervehtimään kun näh-
dään! Olisi mukava jutella kanssasi.

Jakeluhäiriöt
ilmoitetaan sähköpostilla osoitteeseen: 
jakelupalaute@kotimaa.fi.

Sinulla taas voi olla erilaisia ajatuksia onnesta,
me jokainen voimme tuntea sen omalla tavallamme.
Pidä kiinni hyvästä ja jaa sitä ympärillesi.

Siunausta Onnille ja sinun päivääsi!

kari kouva
pappa Haukiputaalta
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Kirkossa
karkotettiin
paholaista
Yleisradion TV 1:n MOT-oh-
jelmassa Riivaajat kirkossa kä-
siteltiin muun muassa maal-
likkosaarnaaja Pirkko Jalo-
vaaran toimintaa. Ohjelmassa 
näytettiin kuinka ”paholais-
ta karkotettiin helsinkiläises-
sä kirkossa”.

– Lääkkeet on yksi tapa, jota 
paholainen käyttää, jotta pää-
see todella sinun sisimpääsi, 
henkeen, sieluun, ruumiisee-
si, Jalovaara sanoi ohjelmassa.

Kirkkoherra Teemu Laa-
jasalo sanoo, ettei koskaan 
ole ollut Pirkko Jalovaaran 
tilaisuuksissa, eikä ole ta-
vannut häntä ja kommentoi 
Kotimaa24:lle vain MOT-oh-
jelmassa nähtyjen katkelmien 
perusteella tämän julistusta.

– Minusta siinä sekoittuu 
kristillinen rukous ja luonnon-
uskontojen manaus.

Kallion seurakunnan netti-
sivulle on tulossa kirkkoherra 
Teemu Laajasalon allekirjoit-
tama tiedote aiheeseen liittyen.

– Minut on asetettu Kalli-
on seurakunnan kirkkoher-
ran virkaan ohjelman teon jäl-
keen 10.2., enkä ole tavannut 
Pirkko Jalovaaraa tai päässyt 
osallistumaan hänen tilaisuu-
teensa. On kaikkien kannalta 
kohtuullista ja reilua, että en-
nen kuin kirkkoherrana annan 
lausuntoja tai päätän mahdol-
lisista jatkotoimista, niin kuu-
len myös toista osapuolta, Laa-
jasalo toteaa tiedotteessa.

– Painotan, että yleisellä ta-
solla on selvää, että epätervee-
seen tai vahingolliseen hengel-
lisyyteen puututaan. 

nokialla
aloitettiin
nettihartaudet
Nokian seurakunnan netti-tv 
laajentaa ohjelmavalikoimaan-
sa myös nettihartauksiin. Ta-
voitteena on julkaista joka 
viikko uusi hartaus.

– Muutaman minuutin mit-
taiset hartaudet tarjoavat seu-
rakuntalaisille mahdollisuu-
den hiljentymiseen silloin, kun 
heille itselleen parhaiten sopii.

Aiheet ja sisältö ovat jokai-
sen hartaudenpitäjän vapaasti 
ideoitavissa.

– Tarkoituksemme on antaa 
ääni myös seurakuntalaisille, 
seurakunnan tiedottaja Mar-
ko Honkaniemi lupaa.

Maata kiertelemässä

Ennen Elvistä, Chuck Ber-
ryä  ja Johnny Cashia 
oli  muuan Sister Rosetta 
Tharpe. Gospelin ensim-

mäinen supertähti, afroamerik-
kalainen Tharpe oli kitaristitäh-
ti, jota monet mustat ja valkoiset 
muusikot apinoivat.

– Hän laulaa uskonnollista 
musiikkia, mutta se onkin rock’n 
rollia. Hän hakkaa kitaraa, soittaa 
kitaraa, laulaa. Vau!  Sister Ro-
setta Tharpe, hehkutti rock-täh-
ti Jerry Lee Lewis. 

Tharpesta on tehty tv-doku-
mentti ohjelmasarjaan Amerik-
kalaiset mestarit. Dokumentti 
esittelee henkilön, jonka vaikutus 
amerikkalaiseen musiikkiin on 
paljolti unohtunut. Tharpe kuoli 
vuonna 1973,  eikä hänen haudal-

Sister Rosetta Tharpe – 
rock’n rollin kummitäti

laan ollut edes nimeä, kunnes asia 
korjattiin vuonna 2008.

– Ilman alkuperäistä soulsisar-
ta rock ei olisi ehkä koskaan rol-
lannut, sanoo Tharpen elämän-
kerturi Gayle Wald.

– Kun nuori Elvis Presley lau-
laa, hän välittää Rosetta Tharpen 
tyyliä. Tämä ei ole yleinen kuva 
rock’n rollista. Emme tavallises-
ti ajattele mustaa naista valkoisen 
nuoren miehen taustalla.

Tharpe syntyi vuonna 1921 
Arkansasissa. Kuuden vuoden 
ikäisenä hän lauloi uskonnol-
lisissa telttakokouksissa äitinsä 
kanssa, joka oli kiertävä evanke-
lista. Jos helluntailainen tuli sy-
tytti seurakunnan, niin lahjakas 
napero yllytti lieskoja.

– Koko seurakunta heräsi, kun 

se näki vapauden, jolla Tharpe il-
maisi itseään laulamalla ja tans-
simalla, toteaa pastori Robert 
Hargrove.

Myöhempinä vuosinaan Thar-
pe erosi  miehestään, joka kohte-
li vaimoaan elättäjänä eikä suin-
kaan elämänkumppanina. Tähti 
muutti New Yorkiin ja liittyi big 
band -orkesteriin. Lahjakas esiin-
tyjä jammaili Duke Ellingtonin 
ja Cab Callowayn kaltaisten suu-
ruuksien kanssa.

Tharpesta tuli ensimmäinen 
gospel-laulaja, joka ylitti hengel-
lisen ja maallisen musiikin rajan. 
Hän lauloi myös niin rajuja laulu-
ja, että hänen kristityt faninsa pa-
hoittivat mielensä.

– Kuin pommi olisi räjäyttänyt 
gospelin, kun hän vaihtoi tyyli-

ään, sanoo Ira Tucker Jr., jonka 
isä esiintyi Tharpea säestäneessä 
gospel-bändissä.

– Rosettan siirtyminen maal-
liseen musiikkiin oli bändin jäse-
nille kuin kuolema. Rosetta ylit-
ti rajan.

Tharpe  kuitenkin palasi gos-
pel-juurilleen ja oli niin kuuluisa, 
että hänen kolmansia häitään ko-
koontui seuraamaan 20 000 fania 
eräälle stadionille. Morsian soitti 
yleisölle sähkökitaraa hääpuvus-
saan.

Pekka HeliN

Lähde: Religion News Service

Rauhan Tervehdys    
muutti Kasarminrantaan

Muutoksen tuulet puhal-
tavat tällä hetkellä voi-
makkaasti Rauhan Ter-
vehdyksen toimitukses-

sa. Toimitus on muuttanut uusiin 
toimitiloihin 25. helmikuuta. Uusi 
käyntiosoite on Kasarmintie 15, ja 
kyseessä on Coronaria-konsernin 
pääkonttorin alakerta.

Samaan toimitilaan muuttivat 
myös Oulun seurakuntayhtymän 
viestintäpalvelut. Muuton syynä 
oli Kirkon palvelukeskuksen (Ki-
pa) laajentuminen toimituksen ja 
viestinnän entisiin tiloihin Isoka-
tu 9:n kiinteistössä. Myös Rauhan 
Asema muutti samasta syystä Isol-
lakadulla 5. kerroksesta 3. kerrok-
seen. 

Kasarmintie 15 on Rauhan Ter-
vehdyksen toimitukselle ja vies-
tintäpalveluille vain väliaikai-
nen ratkaisu. Kevään 2014 aikana 
suunnitelmissa on muuttaa par-
haillaan rakennettaviin Isokatu 
17:n tiloihin. 

Toinen suuri muutos koskee 
Rauhan Tervehdyksen toimittaja-
kuntaa. Pitkäaikainen toimittaja 
Riitta Hirvonen jää virkavapaal-
le 1. maaliskuuta alkaen. Hän siir-
tyy vuoden ajaksi työskentelemään 
Oulun NNKY:n palvelukseen.

Riitta Hirvosen sijaisena aloit-
taa Minna Kolistaja. Hän on toi-
minut aiemmin muun muassa 
Suomenmaa-lehdessä sekä Kale-
vassa. Tarkempaa tietoa Minna 
Kolistajasta voi lukea ensi viikon 
lehdestä. 

eiJa NuuTiNeN Riitta Hirvonen luovutti avaimensa vuodeksi Minna Kolistajalle.

E i j a  N uu t in e n

E l s i  S a l ovaa raE l s i  S a l ovaa ra

Maanantai kului laatikoita purkaen.

Kasarmintie 15 sijaitsee Koskenniskassa joen rannalla. Kuvassa toimituksen ja viestintäpalvelujen väkeä happihyppelyllä.
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ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg  Sampo Heikkilä

hammassamPo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Isokatu 32 B Oulu, puh. 375 128

Palveluja tarjotaan

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas

Kuivastie 21 as. 43, Tuira
puh. 045 134 7171

Kotikäynnit lähialueille.

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

• kotisairaanhoito
• hoiva ja huolenpito
 
• siivous ja kodinhoito
• lastenhoito

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus

PIENIN ASKELIN
Psykoterapia (Kela). Työnohjaus.
Koulutus. Psykologipalvelut.
044 012 5916 ja 040 824 1017
www.pieninaskelin.fi

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

SARA WACKLIN-KOTISARA WACKLIN-KOTI
Koulukatu 4, p. 050 406 0653

RANTA-KASTELLIN PALVELUKESKUS
Rantakastellintie 6, p. 044-703 5198

Tervetuloa tilavaan
KAIJONHARJUN APTEEKKIIN

HELPPO TULLA!
tilaa pysäköidä ja mukava asioida

    

    

  

www.kai jonhar junapteekki . f i

Palvelemme:
ma–pe 9:00–19:00

la 9:00–16:00

Yhteystiedot:
Sammonkatu 14, Oulu

puh. 08 5561 591

LAB.NÄYTTEIDEN OTTAMINEN KOTONA!
Myös ilman lähetettä.

OULUN HOITOPALVELU OY

Raija Singh p. 0400 - 899 140

Caritas Lääkärit  /  Kapellimestarinkatu 2, 90140 OULU (Caritas-keskus)  /  050 520 23 83    

Uusi oululainen 
lääkärikeskus avoinna 
kaikille arkisin klo 8-18

www.caritaslaakarit.fi

Terveydenhoitoa

• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

Kauppurienkatu 23, OULU
Puh. 312 5640, 040 508 1675

LIMINGAN VESIHUOLTO OY:n 
Sääntömääräinen yhtiökokous pidetään torstaina 21.03.2013 
klo 18.00 Limingan Vesihuolto Oy:n toimitiloissa, 
osoite Rantatie 30, 91900 Liminka.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11§:n määräämät asiat.
                                              Hallitus

Rantatie 30, 91900 LIMINKA

Muut seurakunnat

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Su 3.3. – saakka Holokausti – näyttely Yad 
Vashem-museosta Jerusalemista. Pe 1.3. – ma 
4.3. LIFT JA LIFTjr. talvileiri Sotkamossa. 
Su 3.3. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, Mark-
ku Tossavainen, Yrjö Kemppainen, Seurakunta-
kuoro. Su 3.3. klo 17 Church78, International 

Service, Neil and Nicki Berry, Mia-Lotta Barnes. Ke 6.3. klo 19 Jumalan koh-
taamisen ilta, Hannu Orava, Aila Pyörälä, Päivi Niemi. To 7.3. klo 13 Päiväpiiri. 
Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

To 28.2. klo 19 Rukousilta, Martti Väyrynen. 
Pe 1.3. klo 18 Varkki-ilta. Su 3.3. klo 11 
Ehtoollisjuhla, pyhäkoulu, Saints’ club, Risto 

Wotschke, seniorit, aihe: Genesis osa 8. Ti 5.3. klo 18 Alfa-kurssi, aihe: 
Voinko olla varma uskostani. To 7.3. klo 19 Lähde-ilta, Martti Väyrynen, God`s 
Bell, tarjoilu.   www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Su 3.3. Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00.
Jumalanpalveluksessa vierailee Majuri Goretti Pacheco, Brasiliasta.  

Ma 4.3. Koti- ja veljesliitto klo 13.00.
SINÄ OLET SYDÄMELLISESTI TERVETULLUT !!!!!!

Su 3.3. klo 11.00  
EHTOOLLISJUMALANPALVELUS

Ke 6.3.klo 19.00  
SANAN JA RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Ryhdy enkeliksi.
auta yksinäistä vanhusta.

Soita 0600 1 7010 
(10,26 € / puh+pvm) 

tai 0600 1 7020 
(20,28 € / puh+pvm)

Keräyslupa 2020/2012/2493, voimassa 3.9.2012-31.8.2013, koko Suomi, myöntänyt  
Poliisihallitus 3.9.2012. Keräyslupa ÅLR 2012/6163, voimassa 1.9.2012-31.8.2013, 
Ahvenanmaa, myöntänyt Ålands Landskapsregering 14.8.2012.

yhteisvastuu.fi, facebook.com/yhteisvastuu

YHTEISVASTUU
keräys 2013
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  Sinappia

onko ihminen 
paha?

Kristinusko väittää, että ihminen on paha. 
Onko todella näin? Eivätkö useimmat ih-
miset elä kuitenkin kunnollista elämää? 
He eivät pullikoi lakia ja poliisia vastaan 

vaan täyttävät velvollisuutensa, kasvattavat lap-
sensa ja maksavat kaiken viimeistä penniä myö-
ten.

Jos ihminen on paha, miten on mahdollis-
ta, että yhteiskunnat kukoistavat eivätkä ihmi-
set käy alituisesti toistensa kimppuun? Pikem-
minkin vallitsee laki ja oikeus, hyvät käytösta-
vat ja reipas mieli.

Kun ajattelen ihmisiä, joita tunnen, en löydä 
kuin muutaman mädän hedelmän, joille mie-
luummin soisin matkan sinapin äärelle kuin on-
neen ja auvoon.

Sama kokemus lie-
nee useimmilla muil-
lakin. He näkevät, et-
tä monet ihmiset ovat 
aidosti hyviä, täydel-
liset mätämunat har-
vinaisuuksia.

Raamatun mu-
kaan Jumala näkee 
kuitenkin toisin. Hä-
nen luomansa ihmi-
set ovat valuvikaisia 
ja tarvitsevat Sovitta-
jaa. Uskon, että tämä on totta.

Ihmisen havainto on toinen. Hyvyyttä on 
vaikka kuinka paljon. Tämäkin on totta.

Ihminen voi tehdä suhteellista hyvää,  joka  
tosin Jumalan silmissä ei ole minkään arvoista. 
Me olemme kuitenkin ihmisiä emmekä jumalia, 
joten uskokaamme ainakin jollain tavalla ihmi-
sen hyvyyteen, koska koemme sitä joka päivä. 

Hyvyydestä todistaa inhimillinen kokemus ja 
viisaus. Tosin se todistaa siitä pahastakin.

Jumalan kanssa saa olla ihmisen hyvyydes-
tä toista mieltä, sillä meillekin on annettu arvi-
ointikyky, tosin inhimillisyydessään rajoittunut. 

Yhteiskunnat voivat toki olla kukoistavia 
muistakin syistä kuin silkasta hyvyydestä. Ta-
saista menoa on selitetty yhteiskuntarauhan 
käsitteellä. Yhteiskunnat järjestäytyvät, koska 
kaikkien panosta tarvitaan.  Rauhallista on sik-
si, että kaikkien sota kaikkia vastaan ei ole ke-
nenkään etu. Lait säädetään, koska hyväkin ih-
minen saattaa tehdä väärin, jos rangaistuksen 
uhkaa ei ole olemassa.  

Onko ihminen hyvä vai paha? Se riippuu ar-
vioijasta, Jumalasta tai ihmisestä.

Pekka HeliN

Sinappia-
palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
toimitus ihastelee 
ja ihmettelee 
maailman 
tapahtumia.

Raamatun mukaan 
jumala näkee 
kuitenkin toisin. 
hänen luomansa 
ihmiset ovat 
valuvikaisia 
ja tarvitsevat 
Sovittajaa. uskon, 
että tämä on totta.

12 lasta ja nuorta osaksi seurakuntaa

nicolaksen ja 
Melissan suuri päivä
Heinätorin seurakuntata-

lon eteisen naulakot pul-
listelevat toppatakeista. 
Kahdeksan lapsen per-

heet ovat tulleet paikalle joukol-
la viettämään kastejuhlia. Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan jär-
jestämä, kaikille oululaisperheil-
le avoin tilaisuus järjestettiin lau-
antaina kahdessa erässä.

– Voiko täällä jossain syöttää 
vauvan, kysyy Cornelia Karjala 
pastori Anna-Mari Heikkiseltä, 
joka yhdessä pastori Jonna Piirai-
sen kanssa ottaa vastaan juhlavä-
keä.  Pienemmille kastettaville on 
takahuoneessa myös erilaisia kas-
temekkoja lainattavaksi. 

Pian viisi kuukautta vanha 
Melissa äiteineen ohjataan pyhä-
koulutilaan aterioimaan. 

kasteelle  
isän toiveesta
Melissa Jasmin ja hänen isovel-
jensä Nicolas Benjamin on tuo-
tu kastettaviksi isän, Ahti Karja-
lan toiveesta. Sveitsiläissyntyinen 
Cornelia Karjala kertoo, että hä-
nelle kaste ei ole niin tärkeä asia, 
ja he sopivatkin ensimmäisen lap-
sen syntyessä, että lapset voidaan 
kastaa, jos mies järjestää asian. 

– Tähän asti se meni, mut-
ta kun lehdestä huomasin tiedon 
tilaisuudesta, päätin heti tarttua 
siihen, Ahti Karjala naurahtaa. 

Mummo Pirkko Karjala seu-
raa edes takaisin pyyhältävää,  
2 vuotta ja 8 kuukautta vanhaa 
Nicolasia, joka on hyvin kiinnos-
tunut perhekerhon tilasta löyty-
västä minikeittiöstä. 

– Sellainen löytyy kotoakin, 
Nicolas on hyvin kiinnostunut 
keittiöasioista, mummo tietää 
kertoa. 

Paikalle saapuu myös vara-
mummo, Ahdin enon vaimo El-
sa Kärkkäinen. Hän nappaa he-
ti syliinsä Melissan, ja ihmettelee 
heti, kuinka tytön tukka on vaa-
lentunut.

 – Minä olen huomannut sa-
man, ihan kuin se olisi mennyt 
vaaleaksi yhdessä yössä, Cornelia 
Karjala vahvistaa.

muistoksi  
kastekynttilät
”Jumalan kämmenellä, ei pelkää 
lintunen. Jumalan kämmenellä ei 
pelkää ihminen…” Kastetilaisuus 
alkaa virrellä 499. 

Sen jälkeen tuomiorovasti 
Matti Pikkarainen jatkaa toivot-
tamalla kaikki tervetulleeksi ja 
muistuttamalla, että kaste mer-
kitsee seurakuntaan liittymistä. 
Jokainen lapsi siunataan ristin-
merkillä ja yhdessä lausutaan us-
kontunnustus. 

Seuraavaksi pastorit Anna-

Mari Heikkinen, Jouko Lanki-
nen, Jonna Piirainen ja Matti Pik-
karainen kastavat yksi kerrallaan 
lapset. Vanhimmat päivän aika-
na kastettavat ovat 16-vuotiaita. 

Pienin kastettava itkee oikeas-
taan koko tilaisuuden ajan ja hil-
jenee vain hetkeksi saatuaan py-
hitettyä vettä päähänsä. Pian it-
ku kuitenkin jatkuu. 

Kasteen jälkeen jokaiselle kas-
tetulle jaetaan kastekynttilät. 

– Niitä voi polttaa kotona esi-
merkiksi syntymäpäivinä. Ne 
muistuttavat meitä aikuisia myös 
siitä, että tehtävämme on turvata 
uskon liekin palaminen, tuomio-
rovasti toteaa.

Rukouksen, virren ja kum-
mitodistusten jaon jälkeen on-
kin aika siirtyä alakertaan yhtei-
sille juhlakahveille. Tarjolla on 
niin mansikkakakkua, vohvelei-
ta kuin pasteijoita.  Melissa ja Ni-
colas vanhempineen suuntaavat 
kuitenkin laittamaan ulkovaat-
teita päälle. 

– Juhlavieraat menivät kahvil-
le tuonne alas, me lähdemme jär-
jestämään kotiin omia tarjoiluja, 
Ahti ja Cornelia Karjala huikkaa-
vat. Melissan ja Nicolaksen juhlat 
jatkuvat.

elSi Salovaara

Ku va t :  E l s i  S a l ovaa ra

Tuomiorovasti Matti Pikkarainen esittelee Nicolakselle ja tämän isälle Ahti Karjalalle, 
kuinka nopsaan papinkauluksen saa irrotettua ja laitettua takaisin paikoilleen. 

Ensin kastetaan perheen pienin. Minä kastan sinut, Melissa Jasmin, Isän, Pojan ja 
Pyhä Hengen nimeen. Aamen.
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Paikkoja avoinna

Karjasillan kirkon uudet urut 
soivat Radio Deissä

Tulevana sunnuntaina 
3.3. Radio Dein alueelli-
sessa lähetyksessä kuul-
laan pitkästä aikaa ään-

tä Karjasillan kirkosta.
Karjasillan kirkon radio-

jumalanpalvelukset loppuivat 
vuonna 2008 teknisten ongel-
mien vuoksi. Juuri valmistu-
neen remontin myötä äänessä 
ilmenneet häiriöt saatiin pois, 
ja nyt radioinnit ovat taas mah-
dollisia.

50-vuotisjuhlavuottaan viet-
tävä Karjasillan kirkko vihit-
tiin uudelleen käyttöön laski-

aissunnuntaina, ja silloin oli 
mahdollista kuulla ensimmäis-
tä kertaa myös kirkon uusien 
urkujen sointia.

Sunnuntaina 3.3. kello 10 
se onnistuu myös radion kaut-
ta. Silloin urkujen takana istuu 
kanttori Juha Soranta. Messun 
toimittaa Satu Saarinen, ja hän-
tä avustaa Maija Konttinen.

virsilauluilta lähetetään 
virtuaalikirkossa
Oulun tuomiokirkossa järjes-
tetään perjantaina 1.3. kello 
20 Virsilauluilta, johon pääsee 

mukaan myös verkon kautta re-
aaliajassa. Tapahtuma lähete-
tään osoitteessa www.virtuaa-
likirkko.fi ja julkaistaan myö-
hemmin myös Virtuaalikirkon 
videoarkistossa.

Virsilauluillan juontaa Rei-
jo Pajamo, urkurina on Lauri-
Kalle Kallunki ja esilaulajana 
Henna-Mari Sivula. Tapahtu-
ma on osa Oulun seurakuntien 
Kirkkomusiikkiviikkoja.

radio Dei 106,9 mHz,  
kaapeliverkossa 94,1 mHz
www.radiodei.fi 
Su 3.3. Klo 8.45. Radiopyhä-
koulussa pastori Riikka Hon-
kavaara Tuiran seurakunnasta
puhuu aiheesta Jeesus pahan 
vallan voittaja (valtakunnal-
linen lähetys). Aluelähetys klo 
9.55–12: Klo 10 messu Karja-
sillan kirkosta. Messun toi-
mittaa Satu Saarinen ja hän-
tä avustaa Maija Konttinen. 
Kanttorina on Juha Soranta. 
Klo 11.15 Armonpulla-ohjel-
massa on vieraana tiedotta-
ja Ulla Keski-Filppula Oulun 
ev.lut. seurakunnista. MB. Klo 
11.30 radiopyhäkoulun uusin-
ta aamulta. Klo 11.45 Kurkis-
tus kirkkoon. Oulun seura-
kunnat suunnittelevat isoa vä-
hennystä kiinteistöihin. Sääs-
töohjelmasta kertoo tarkem-
min yhteisen kirkkoneuvos-
ton puheenjohtaja tuomioro-
vasti Matti Pikkarainen. MP.

Toivon päivä
Juttuarkisto www.oulunseu-
rakunnat.fi/radio.
Kotimaa24-uutiset maanan-
taista torstaihin kello 16.20.
Pe 1.3. klo 14.40 Päivän va-
linnassa kerrotaan, että Ou-
lun seurakunnat suunnittele-
vat isoa vähennystä kiinteis-
töihin. Säästöohjelmasta ker-
too tarkemmin yhteisen kirk-
koneuvoston puheenjohta-
ja tuomiorovasti Matti Pikka-
rainen. MP.

Ke 6.3. klo 16.40 Herätys eilen 
ja tänään. Suomen vanhimpiin
kuuluva herätysliike, rukoi-
levaisuus, pitää edelleen yl-
lä polvirukouksen perinnet-
tä. Haastattelussa on oululai-
nen perheenäiti Kaisa Lounila, 
jonka suku on lähtöisin Län-
si-Suomesta rukoilevaisuuden 
ydinalueelta. Uusinta. MP.

radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,5 mHz
Su 1.3. Klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa pastori Riikka Hon-
kavaara Tuiran seurakunnas-
ta puhuu aiheesta Jeesus pahan 
vallan voittaja.
Klo 10 jumalanpalvelus Yli-
vieskan kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi 
Pe 1.3. Virsilauluilta, jonka 
juontaa Reijo Pajamo. Urku-
rina on Lauri-Kalle Kallun-
ki ja esilaulajana Henna-Ma-
ri Sivula.
Su 3.3. klo 10 messu, jonka 
toimittaa Matti Pikkarainen 
ja häntä avustaa Mari Flink. 
Kanttorina on Henna-Mari 
Sivula ja urkurina Lauri-Kalle
Kallunki.

Palautteet ohjelmista: 
radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 316 1563 (ma–pe).
Radio Dein toimittajat: 
MB = Marja Blomster, 
MP = Mervi Päivärinta,  
MS = Mikko Salmi

Ryhdy enkeliksi.
auta yksinäistä vanhusta.

Soita 0600 1 7010 
(10,26 € / puh+pvm) 

tai 0600 1 7020 
(20,28 € / puh+pvm)

Keräyslupa 2020/2012/2493, voimassa 3.9.2012-31.8.2013, koko Suomi, myöntänyt  
Poliisihallitus 3.9.2012. Keräyslupa ÅLR 2012/6163, voimassa 1.9.2012-31.8.2013, 
Ahvenanmaa, myöntänyt Ålands Landskapsregering 14.8.2012.

yhteisvastuu.fi, facebook.com/yhteisvastuu

YHTEISVASTUU
keräys 2013

S anna K r o o k

Ilmoittaja, ota yhteyttä.
Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi 

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.

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

Luterilainen messu joka sunnun-
tai 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!

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: to 28.2 klo 18.00 Pattijoen Pappilassa
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset: to 28.2 klo 19.00 seurat vanhalla 
körttiksellä, Nokelantie 46 A 16, Karjasilta, Oulu
Tervetuloa!

Su 3.3. klo 16:30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat Vesa Pöyhtäri.
Ma 4.3. klo 19 Nuoret, Sähly Hintassa.
Tervetuloa!

Su 3.3. Seurat klo 14. Olavi Kokko, 
Jukka Nuutinen.
Ma 4.3. Raamatturiipi klo 14.  
Joosef (1. Moos 42)

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

	 www.kiviliikeheikkinen.fi

	 yritys@kiviliikeheikkinen.fi

	 Intiöntie 7, 90130 Oulu, p. (08) 311 3706
 Posantie 5, 90620 Oulu, p. (08) 530 3720

Kiviliike Heikkinen Oy
Oululaista osaamista vuodesta 1945

Uudet kivet • Entisöinnit • Asennukset • Nimien kaiverrukset

hautauspalveluja

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

PALVELUSIHTEERIN 
pysyväisluontoinen työsuhde

sijoituspaikkana Keskusrekisteri

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa  
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa  

www.oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja  
vuoropuhelua > avoimet työpaikat. 

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu seitse-
män seurakuntaa, yhtymän johto ja kuusi 
palveluyksikköä. Seurakuntien jäsenmäärä 
on noin 150 000. Päätoimisia työntekijöitä 
on noin 400.
www.oulunseurakunnat.fi
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Ef. 5: 1-11
Pitäkää siis Jumalaa esikuvananne, olettehan 
hänen rakkaita lapsiaan. Rakkaus ohjatkoon 
elämäänne, onhan Kristuskin rakastanut meitä ja 
antanut meidän tähtemme itsensä lahjaksi, hyvältä 
tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Siveettömyydestä, 
kaikenlaisesta saastaisuudesta ja ahneudesta ei 
teidän keskuudessanne saa olla puhettakaan, 
eihän mikään sellainen sovi pyhille. Myöskään 
rivoudet, typerät jutut tai kaksimielisyydet eivät 
teille sovi, teidän suuhunne sopii kiitos. Tehän 
tiedätte hyvin, ettei kenelläkään siveettömällä 
eikä saastaisella ole osaa Kristuksen ja Jumalan 
valtakunnasta, ei myöskään ahneella, sillä hän on 
epäjumalanpalvelija.
    Älkää antako kenenkään pettää itseänne tyhjillä 
puheilla, sillä niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa 
kaikkia tottelemattomia. Älkää siis olko sellaisten 
kanssa missään tekemisissä. Ennen tekin olitte 
pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. 
Eläkää valon lapsina! Valo kasvattaa hyvyyden, 
oikeuden ja totuuden hedelmiä. Pyrkikää saamaan 
selville, mikä on Herran mielen mukaista. Älkää 
osallistuko pimeyden töihin: ne eivät kanna 
hedelmää. Tuokaa ne päivänvaloon.

Luuk. 11: 14-23 
(24-26)
Jeesus ajoi mykästä miehestä pahan hengen. 
Kun henki oli lähtenyt, mykkä mies alkoi puhua, 
ja kaikki hämmästyivät. Muutamat kuitenkin 
sanoivat: "Belsebulin, itsensä pääpaholaisen, 
avulla hän pahoja henkiä karkottaa." Toiset taas 
halusivat panna hänet koetukselle ja vaativat 
häneltä merkkiä taivaasta.
    Mutta Jeesus tiesi, mitä heillä oli mielessä, ja 
sanoi:
    "Jokainen valtakunta, joka jakautuu ja taistelee 
itseään vastaan, tuhoutuu, ja talot sortuvat toinen 
toisensa päälle. Jos nyt Saatana taistelee itseään 
vastaan, kuinka sen valtakunta voi pysyä koossa? 
Tehän sanotte, että minä ajan pahoja henkiä 
ihmisistä Belsebulin avulla. Mutta jos minä ajan 
pahoja henkiä ihmisistä Belsebulin avulla, kenen 
avulla sitten teikäläiset niitä karkottavat? Heistä 
te saatte itsellenne tuomarit. Jos minä sitä vastoin 
ajan pahoja henkiä ihmisistä Jumalan sormella, 
silloinhan Jumalan valtakunta on jo tullut teidän 
luoksenne.
    Kun väkevä mies vartioi linnaansa ase kädessä, 
hänen omaisuutensa on turvassa. Mutta jos toinen 
vielä väkevämpi hyökkää hänen kimppuunsa ja 
voittaa hänet, tuo väkevämpi ottaa häneltä aseet 
ja varusteet, joihin hän luotti, ja jakaa saamansa 
saaliin. Joka ei ole minun puolellani, on minua 
vastaan, ja joka ei yhdessä minun kanssani kokoa, 
se hajottaa."
    ("Kun saastainen henki lähtee ulos ihmisestä, se 
harhailee autioilla seuduilla ja etsii lepopaikkaa, 
mutta ei löydä. Silloin se päättää: 'Minä palaan 
kotiini, josta lähdin.' Kun se sitten tulee ja löytää 
huoneensa lakaistuna ja hyvässä järjestyksessä, 
se hakee seitsemän vielä pahempaa henkeä, ja ne 
tulevat sisään ja asettuvat sinne asumaan. Näin sen 
ihmisen tila on lopussa pahempi kuin alussa.")

Siivosin viikolla työhuoneen laatikoita ja löysin laatikosta tytön 
kirjoittaman laulun sanat

Ukkostaa ja sataa

1. Mulla on äitiä ikävä,

ja isäkin on töissä.

Ukkostaa ja sataa

siksi pelkään mä.

2. Ukkostaa ja sataa,

mua pelottaa,

siks haluaisin kaverille,

jolla äiti tai isä olisi kotona.

                   Karoliina

Sinä kesänä olin paljon leirityössä, mies omissa töissään ja lapset keskenään kotona. 
Sinä kesänä, niin kuin monena muunakin, minulla oli monta kertaa ikävän lisäksi 

huono omatunto. Eräältä rippileiriltä tullessa sitten löysin tuon tytön kirjoittaman 
laulun sanat ja voi kuinka itkin. Tyttö lohdutti ja kertoi päässeensä kaverille turvaan 
ukkosen ajaksi. Lupasin tytölle olla enemmän kotona. Tuli loma ja saimme koko 
perhe olla paljon yhdessä. Syksyllä lupaukset taisivat unohtua ja arki vei taas men-
nessään. Laulun sanat jäivät työpöydän laatikkoon.

Työ vie minut helposti mukanaan.  Papillahan ei varsinaisesti ole työaikaa, niin 
kuin ei muillakaan hengellisen työn tekijöillä. Olen jonkun aikaa tehnyt puolik-
kaana töitä, koska terveys ei tällä hetkellä kestä täyttä työpanosta. Kuitenkin, jatku-
vasti meinaa olla ongelmana osata rajoittaa työtä. Lupaan tekeväni enemmän kuin 
minun olisi tarpeen, enemmän kuin jaksaisin.

Paastoajan lähestyessä keskustelimme kotona mistä olisi tarpeen paastota, mistä 
turhasta voisimme luopua. Ajattelin television katsomisen tai herkkujen syönnin 
vähentämistä. Kuopus asetti minut kovan paikan eteen sanomalla, että äidin pitäisi 
paastota töistä. Keskusteltiin ja lupasin niin tehdä, vaikka olisin halunnut paljon 
helpomman tehtävän.
Joskus on tarpeen vain vetää henkeä ja hiljentää ihan oikeasti tahtia,

antaa Jumalan rakkauden ohjata elämää. 

Tehdä tarvittava, mutta ei enempää.

Jokainen tarvitsee hiljaisuutta. 

Jokainen tarvitsee lepoa. 

Rauhassa voi myös kohdata Jumalan.

virPi SillaNPää-PoSio
Oulun seurakuntien oppilaitospastori

Sanan aika
Sunnuntai 3.3.2013

Psalmi: Ps. 25: 11-20
1. lukukappale: Sak. 3:1-5
2. lukukappale: Ef. 5:1-11

Evankeliumi: Luuk. 11:14-23 (24-26)

Äiti, paastoa töistä

w w w.sxc . hu
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Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan siu-
naamisesta ja muista kirkollisista toimituksista sopi-
minen arkisin klo 9–16 oman seurakunnan kirkkoher-
ranvirastossa tai päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 1. kerros, 90100 Oulu
p. (08) 3161 410, pappi.oulu@evl.fi.

Virkatodistukset
Keskusrekisteri, Isokatu 9, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavara-
ukset kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

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

Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa pai-
kallispuhelumaksun verran. Matkapuhelinta käytet-
täessä laskutusperusteena ovat oman operaattorin 
puheluhinnat. Huom! Kaikki operaattorit eivät sisäl-
lytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 

Lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p.  050 5211 065
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyöntekijä
Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari, p. 044 3161 420
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 591 2653
Vs. kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne Kellokumpu, p. 040 515 6935
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 430 5178
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne-Mari Kyllönen, p. 040 591 2657
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
Tellervo Kianto, p. 040 756 4022

Kasvatustyön erityispalvelut
Kv. työn pastori Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 524 5919
Oppilaitosteologi Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori Virpi Sillanpää-Posio, 
p. 044 3161 581
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni 
Salla Tuominen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729 
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan vt. toiminnanohjaaja Riitta Ojala, 
p. 040 841 4680
Partio Veikko Pehkonen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus 
Veteraanikatu 9 D, 90130 Oulu
ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, p. 044 3161 557 

Mediatoimitus Rauhan Asema
Toimituspäällikkö Mikko Salmi, p. 044 3161 429
Mediatoimittaja Mervi Päivärinta, p. 044 3161 563

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori 
Hannele Lusikka, p. 040 5797 806

Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
Hanna Fähnrich, p. 050 433 4104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Viime sunnuntaina 
24.2. Pyhän Tuo-
maan kirkkoon oli 
kokoontunut pal-

jon 4-vuotissynttärisan-
kareita vanhempien, iso-
vanhempien ja kummien-
sa kanssa. Kirkkohetkessä 
siunattiin uudet kirkkoka-

verit tehtäväänsä. Kirkko-
kaverit ovat pehmoleluja, 
joita lapsi voi lainata tilai-
suuksiin tultaessa ja viih-
tyä niiden avulla kirkon-
penkissä.

Ne ovat pupuja, nalle-
ja, mollamaijoja, leijonia 
ja monia muita itse tehty-

jä hahmoja. Kirkkokaverit 
ovat syntyneet lähetysystä-
vien puikoista syksyn ja ke-
vään aikana.

Nallet asuvat omassa ta-
lossa, joka on tehty puutyö-
kerhossa. 

– On ihana nähdä mi-
ten lapset ottivat nallet 

vastaan, että saamme ol-
la tuottamassa iloa pienil-
le kirkkovieraille, totesivat 
mukana olleet neulojat.

Kirkkokaverit tilattiin 
seurakunnan lapsityön toi-
mesta lähetyksen kerhoil-
ta. Seurakunta lahjoitti lä-
hetystyölle "tekopalkkion".

Kirkkokaverit siunattiin tehtäväänsä

Kirkon auttamistyötä, 
jossa pyritään anta-
maan apua kaikil-
le sitä tarvitseville, 

kutsutaan diakoniaksi.
– Tämän päivän Oulu 

on laaja ja auttajaverkostot 
ovat pirstaloituneet. Dia-
koniatyön tarkoituksena 
on ihmisen kokonaisvaltai-
nen kohtaaminen, aito halu 
kuunnella ja auttaa, Karja-
sillan seurakunnan johta-
va diakoniatyöntekijä Ni-
na Niemelä kuvailee.

Diakoniatyöntekijän 
vastaanotolle voi varata 
ajan, mikäli elämäntilan-
ne on vaikea tai muutoin 
kaipaa kuuntelijaa. Lisäk-
si voidaan keskustella tar-
vittaessa kertaluontoisesta 
taloudellisen tuen tarpees-
ta. Kohtaamiset ovat joko 
kahdenkeskisiä tapaami-
sia, kotikäyntejä tai ryh-
mätoimintaa. 

– Diakoniatyöntekijä voi 
kulkea rinnalla pitkänkin 
aikaa esimerkiksi silloin, 
kun ihminen sairastuu va-
kavasti, Niemelä jatkaa.

– Ryhmätoiminnassa 
kohtaamme lähes kaiken-
ikäisiä, kotikäynneillä ko-
rostuu ikäihmisten osuus. 
Valtaosa avustus- ja kes-
kusteluasiakkaista on työ-
ikäisiä, ja nuorten aikuis-
ten ikäryhmässä näyttäi-
si olevan hienoista kas-
vua. Tilastot osoittavat, et-
tä hengellisistä asioista tul-

Kirkko auttaa diakonian voimin

yksinäisyys, osattomuus 
ja eriarvoisuus haasteena

Diakonian ajanvarausnumerot muuttuvat
Diakoniatyön ajanvarausnumerot muuttuvat 1. maalis-
kuuta alkaen. Ajanvaraus talousasioihin liittyen on seu-
rakunnissa maanantaisin kello 9–11 paitsi Oulunsalon 
seurakunnassa, jossa aikoja voi varata puhelimitse il-
man erityistä päivää.

Uudet diakonian ajanvarausnumerot ovat:
Haukipudas, p. 044 731 0232
Karjasilta, p. 044 3161 579
Kiiminki, p. 040 700 8151
Oulujoki, p. 040 703 3690
Oulunsalo, p. 044 7453 853 tai 044 7453 848
Tuira, p. 044 3161 412
Tuomiokirkkoseurakunta, p. 044 3161 419

laan aikaisempaa enem-
män juttelemaan. Lisäksi 
talousasiakkaita on paljon 
ja heidän tilanteensa on ai-
empaa moniongelmaisem-
pi. Vaikeuksia kasautuukin 
yhä useammalle elämän-
alueelle, Niemelä summaa.

koko kirkon
yhteistä toimintaa
Diakoniatyöntekijöiden li-
säksi myös muut kirkon 
työntekijät ja vapaaehtoi-
set seurakuntalaiset teke-
vät diakoniatyötä. Lisäksi 
Oulun ev.lut. seurakunnis-
sa toimii diakoniset erityis-
palvelut, jossa tehdään eri-
tyisdiakonia-, erityisnuori-
so- ja vanhustyötä.

– Diakoniatyö on ko-
ko kirkon yhteistä toimin-
taa. Toivomme, että ihmi-
set ottavat rohkeasti yhteyt-
tä ja kertovat toiveistaan ja 
taidoistaan, joita haluaisi-
vat käyttää. Mahdollisuuk-
sia on monia esimerkiksi 
kertaluontoisesta tapahtu-
ma-avustamisesta pitkäai-
kaiseen toisen ihmisen lä-
himmäisenä toimimiseen, 
Niemelä kuvailee.

Lisätietoa kirkon 
vapaaehtoistoiminnasta 
saa osoitteesta www.
suurellasydamella.fi. Palvelun 
välityksellä voi sekä antaa 
että pyytää apua. Aina voi 
ottaa myös henkilökohtaisesti 
yhteyttä diakoniatyöntekijään.

Mar k ku Ru o t t i n e n

Ta r ja  O ja -V i i r r e t
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Linnankatu 7 (4. krs), 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seurakun-
ta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Vakkurila, Wirkkula, 
Puttaan Tupa ja 
Vieraskamari
Kirkkotie 10

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Gospelmessu pe 1.3. klo 18 
kirkossa, toimittaa Sami Puo-
litaival. 
Messu su 3.3. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Arto Nevala, saar-
na Jari Flink, kanttorina Han-
nu Niemelä. 

Hartauselämä
Raamattupiiri ke 6.3. klo 18 
Puttaan Tupa.

Musiikki
Hengellisen musiikin toive-
konsertti to 28.2. klo 18.30 
srk-keskuksessa. Mukana 
Haukiputaan Kirkon Kama-
rikuoro, seurakunnan lapsi-
kuoro ja paikallisia solisteja. 
Juontaa FM Rauno Kinnu-
nen, iltahartaus Heli Puupe-
rä. Kolehti Yhteisvastuukerä-
ykselle. 

Seniorit
Kuljetuspyynnöt kerhoi-
hin maanantaisin klo 9–11 
diakoniatoimistoon, p. 044 
7310 232.
Seurakuntakerho eläkeläisil-
le ma 4.3. klo 13 Jokivarren 
vanhustentalolla, ke 6.3. klo 
13 Kellon srk-kodilla, aiheena 
Yhteisvastuukeräys, 2 € kah-
viraha keräykseen ja to 7.3. 
klo 13 srk-keskuksen moni-
toimisalissa.
Juttukahvila to 7.3. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla. 
Mukana Leena Brockman.

Kuorot ja kerhot
Haukiputaan seurakun-
nassa on aloittanut Nuor-

ten lauluryhmä, joka laulaa 
pääosin hengellisiä laulu-
ja. Lauluryhmä on tarkoitet-
tu 13–18-vuotiaille nuorille. 
Harjoitukset maanantaisin 
klo 18–19 Haukiputaan srk-
keskuksessa. Kuoroa johtaa 
Else Sassi, p. 040 5886 196. 

Lapset
Perhekerhot ja päiväkerhot 
eivät kokoonnu hiihtoloma-
viikolla (vko 10).

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten toiminta-
päivä la 23.3. klo 10.30–16 
Kellon koululla. Varhaisnuor-
ten toimintapäivä on tarkoi-
tettu 1.–6.-luokkalaisille. Päi-
vässä on yhteistä ohjelmaa ja 
toimintapisteitä, joissa mm. 
askartelua, ulkoilua, pelejä, 
musiikkia jne. Tapahtuma on 
tarkoitettu ensisijaisesti Hau-
kiputaan seurakunnan jäse-
nille. Osallistumismaksu 10 
€. Ennakkoilmoittautumiset 
ja lisätiedot 28.2. mennessä: 
www.alakkonäämua.fi.

Lähetys
Kirkonkylän lähetyspiiri 
tiistaisin klo 13 Puttaan Tu-
pa. Parillisilla viikoilla perin-
teisenä lähetyspiirinä ja pa-
rittomilla käsityöpiirinä.

Leirit ja retket
Toipe perheleiri 19.–21.4. 
Isoniemen leirikeskukses-
sa. Leirin ohjelma pohjautuu 
Toimiva perhe -kurssin vuo-
rovaikutus- ja ongelmanrat-
kaisutaitoihin. Lapsille omaa 

ohjelmaa. Aikuisten ohjel-
maa ohjaavat Tarja Kainulai-
nen ja Laila Juntti ja lasten 
ohjelmasta vastaavat las-
tenohjaaja ja nuoret. Leiri-
maksu 30 € / aikuinen ja 20 
€ / 4–18-v. lapsi, alle 4-v. il-
maiseksi. Ilmoittaudu 22.3. 
mennessä osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo. Li-
sätietoja ja puhelinilmoittau-
tumiset Laila Juntti, p. 040 
8668 319, laila.juntti@evl.
fi. Etusija haukiputaalaisilla 
perheillä. Ilmoittautuneille 
lähetetään leirikirje.

Muut menot
Puttaan Tuvan keittopäivä 
to 28.2. klo 11–14 Puttaan Tu-
pa. Kalevalan päivänä savuli-
hakeitto, 5 € / ateria.
Yhteisvastuun lipaskerä-
ys Haukiputaalla pe 1.3. klo 
10–18. Ilmoittaudu lipaske-
rääjäksi ja varaa vuorosi, p. 
040 5898 362 / Heli Puuperä. 
Lippaat haetaan ja palaute-
taan: diakoniatoimisto, Kirk-
kotie 10.
Kesätyöhön kirkonesitteli-
jä ajoille 3.6.–12.7. ja 15.7.–
23.8. Hakuaika 8.3. klo 15 
saakka. Lisätiedot tehtäväs-
tä ja sähköinen hakujärjes-
telmä www.oulunseurakun-
nat.fi => ajankohtaista ja 
vuoropuhelua => avoimet 
työpaikat. 
Rauhanyhdistykset: Hau-
kipudas: yhteispyhäkoulu ja 
ruokailu 3.3. klo 12 sekä seu-
rat klo 13.30 ry:llä. Kello: om-
peluseurat pe 1.3. klo 18.30 
ry:llä, seurat su 3.3. klo 17 
ry:llä.

Jumalanpalvelukset
Messu su 3.3. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Matti Pikkarainen ja avustaa 
Mari Flink. Kanttori Henna-
Mari Sivula ja urkuri Lauri-
Kalle Kallunki. Tuomiokirk-
kokuoro. Kolehti oman seu-
rakunnan lähetyskohteisiin. 
Lähetys myös www.virtuaa-
likirkko.fi.
Messu su 3.3. klo 14, Intiön 
seurakuntakoti. Toimittaa 
Matti Pikkarainen ja kantto-
rina Henna-Mari Sivula.
Messu su 3.3. klo 17, Heinä-
torin srk-talo. Toimittaa Lauri 
Lempinen. Lapsille pyhäkoulu.

Hartauselämä
Sana elää pe 1.3. klo 18, Van-
ha pappila. Matka halki Raa-
matun jatkuu Jeesuksen seu-
rassa.
Aamupiiri la 2.3. klo 10, Van-
ha pappila. Juha Tervaskanto.
Opettajien raamattupiiri 
ma 4.3. klo 16, Vanha pap-
pila. 
Raamattupiiri ti 5.3. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Jorma 
Kiviranta.
Raamattupiiri ti 5.3. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 6.3. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 6.3. klo 
18, Vanha pappila. Harri Fa-
gerholm.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
6.3. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Tilaisuuden jär-
jestää Oulun NNKY ja Sina-

pinsiemen ry.
Torstain raamattupiiri to 
7.3. klo 13, Vanha pappila. 
Anna-Mari Heikkinen.
Ompeluseurat to 7.3. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti.
 

Musiikki ja kulttuuri
Virsilauluilta ti 5.3. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Osallistujien toivevirsiä, Esko 
Laukkanen.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
4.3. klo 9–11, p. 044 3161 419.
Diakonian aamu ti 5.3. klo 
9–11, Elohuone, Isokatu 11. 
Tarjolla maksuton aamupa-
la työttömille ja pienituloi-
sille vapaaehtoisten sekä 
diakoniatyöntekijöiden tar-
joamana. Mahdollisuus hil-
jentyä aamuhartauteen, lu-
kea päivän Kaleva sekä ju-
tustella.
Miesten kahvit ke 6.3. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Kahvitellaan, tavataan kave-
reita ja voidaan lukea päivän 
lehteä. Kirkon kryptaan käyn-
ti Isokadun puoleisesta pää-
dystä. Mukana diakoniatyön-
tekijä Riku-Matti Järvi.

PäiHDetyö
Työttömien ruokailu ke 6.3. 
klo 11–12.30, Heinätorin seu-
rakuntakoti, Aleksanterinka-
tu 71.
Usko ja Elämä -ryhmää ei 
ole to 7.3. ja 14.3. klo 14, Hei-
nätorin seurakuntakodilla.
Päihdetyöntekijä Riku-Mat-
ti Järven vastaanottoa ei 
ole to 7.3. ja 14.3.

Lähetys
Lähetys- ja raamattupiiri to 
7.3. klo 14, Vanha pappila. 
Päivi Jussila.

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 3.3. klo 12 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu on paikka, jossa 
pohdimme yhdessä lasten 
kanssa elämän suuria asioita 
kristilliseen uskoon ja rakas-
tavaan Jumalaan tutustuen. 
Alle 4-vuotiailla on oltava 
mukana oma aikuinen, mut-
ta pyhäkouluun on tervetul-
lut myös koko perhe. Pyhä-
kouluun ei tarvitse ilmoittau-
tua ja se on osallistujille mak-
suton. 

Nuoret
Pienoismallikerho su 3.3. 
klo 14, Heinätorin seurakun-
tatalo. Kaikenikäisille asias-
ta kiinnostuneille! Vetäjänä 
Tapio Huhtelin, p. 050 5479 
657.
Kuvausproggis ke 6.3. klo 
17.30–19.30. Teemme projek-
tina kuvausmateriaalia pääsi-
äistä varten ja samalla opet-
telemme kuvausteknikoi-
ta digijärjestelmäkameral-
la ja -videokameralla. Lisäin-
foa Jukka Kärkkäinen, p. 040 
5747 183 ja Mono Kuoppala, 
p. 040 5747 124. Kokoontu-
minen Heinätorin seurakun-
tatalolla keskiviikkoisin klo 
17.30.

Seniorit
Tarinatupa ke 6.3. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 

Perjantai 8.3.
18.00 Kapinallisia armahtava Luoja    

(1. Moos. 1-3) LN
19.00 Kahvi
19.45 Omat sopimuksensa tekevä Jumala   

(Mooseksesta Joosuaan) VO

Lauantai 9.3.
10.00 Kansaansa hallitseva Kuningas    

(luvatusta maasta pakkosiirtolaisuuteen) VO
11.00 Armahtava ja tuomitseva Jumala   

(profeettakirjallisuus) LN
12.00 Lounas (n.10 euroa)
13.00 Uuden toivon antava Jumala    

(pakkosiirtolaisuudesta Jeesuksen aikaan)
13.45 Viisas ja ylistettävä Jumala   

(viisauskirjallisuus)
14.30 Kahvi
15.00 Ihmiseksi tuleva Jumala (evankeliumit)
15.45 Uuden kansan kokoava Jumala   

(Apt ja kirjeet)
16.30 Kaiken voittava Jumala (Ilmestyskirja)

Järjestäjinä Haukiputaan seurakunta ja SEKL

Virsilauluilta 
perjantaina 1.3. klo 20 Oulun tuomiokirkossa. 

Juontaa Reijo Pajamo, urkurina Lauri-Kalle Kallunki, 
esilaulajana Henna-Mari Sivula. Kolehti Yhteisvastuu-
keräykselle. Suora lähetys illasta osoitteessa www.vir-
tuaalikirkko.fi.

O u lu n s eu ra ku nna t
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Menot Oulun seurakunnissa 28.2.–7.3.2013

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 3.3. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Sa-
tu Saarinen, avustaa Maija 
Konttinen, kanttori Juha So-
ranta. Radiointi Radio Dei. 
Kirkkokahvit. Messun jäl-
keen mahdollisuus keskuste-
luun ja rukoukseen. 
Messu su 3.3. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Juha Vä-
häkangas, avustaa Liisa Kar-
kulehto, kanttori Riitta Piip-
po. Kirkkokahvit. 
Messu su 3.3. klo 12, Kauko-
vainion kappeli. Toimittaa 
Petri Satomaa, kanttori Kat-
ja Nauha. Kirkkokahvit.
Messu su 3.3. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Esa 
Nevala, kanttori Sirpa Ilves-
luoto. 
Varikkomessu su 3.3. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Heikki Karppinen. 
Kirkkokahvit.
Messu su 3.3. klo 13, Caritas-
koti. Toimittaa Ilkka Mäki-
nen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.
Kolehti väkivaltaisen kon-
fliktin keskellä elävien kirk-
kojen tukemiseen Lähi-idäs-
sä, Pakistanissa ja Kolumbi-
assa Suomen Lähetysseuran 
kautta. 

Hartauselämä 
Pyhän Andreaan raamattu-
piiri to 28.2. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko.
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat  to 28.2. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 
Raamattupiiri to 28.2.  ja 
7.3. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Rauhanyhdistyk-
sen raamattu-
luokka pe 1.3. 
klo 18, Maik-
kulan kappeli. 
Rauhanyhdis-
tyksen ompe-
luseurat  pe 
1.3. klo 18, Kas-
tellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat pe 1.3. klo 19, 
Maikkulan kappeli. 
Sanan ja rukouksen ilta 3.3. 
klo 17 Karjasillan kirkossa.
Rauhanyhdistyksen kirkko-

seurat  ti  5.3. klo 19, Karja-
sillan kirkko.  Jukka Joensuu, 
Pauli Pasanen.
Miesten raamattupiiri ke 
6.3. klo 18–20, Karjasillan 
kirkko. 
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 7.3. klo 18–20, 
Kastellin kirkko.

Musiikki ja kulttuuri
Kirjavirtaa Pappilas-
sa! – kirjallisuus-
piiri lukevai-
sille ja uteli-
aille ke 20.3., 
Kastellin kirk-
ko. Lukemi-
nen on oleel-
lista! Tervetu-
loa aloittamaan 
uutta vuotta hyvi-
en kirjojen kera Kas-
tellin kirkon pappilankama-
riin keskiviikkoisin klo 18–20. 
Kohtaamme keväällä 20.3., 
17.4. ja 15.5. Maaliskuussa 
keskustelun kohteena ovat 
Antti Leikaksen Melominen 
ja Aki Ollikaisen Nälkävuosi. 
Piirissä vierailee Antti Leikas.

Diakonia
Diakonian ajanvarausnume-
ro muuttuu 1.3. alkaen. Uu-
si numero on 044 3161 579. 
Ajan voi varata maanantai-
sin klo 9–11 joko puhelimit-
se tai paikanpäältä Karjasil-
lan kirkolta. 
Aamupuuro to 28.2. ja to 
7.3. klo 9, Kaukovainion kap-
peli. Torstaisin tarjotaan alu-
een asukkaille maksuton, va-
paaehtoisten valmistama aa-
mupala. 
YV-keräysiltapäivä to 28.2. 

klo 16–19, Karjasil-
lan kirkon kah-

vihuone. Tule 
mukaan yh-
teiseen ke-
räystempa-
ukseen läh-
temällä YV-

lippaan kans-
sa pariksi tun-

niksi joko Karjasil-
lan, Maikkulan, Kastel-

lin tai Kaakkurin kauppojen 
edustalle. Kokoonnumme 
klo 16 (voit tulla myös myö-
hemmin) Karjasillan kirkol-
le, virastorakennuksen kah-

vihuoneeseen, jossa saat tar-
vittavan tietopaketin ja lip-
paan mukaasi. Lisätietoja As-
ta Leinonen, p. 040 5747 157 
tai asta.leinonen@evl.fi. 
Liikuntavammaisten ker-
ho pe 1.3. klo 13, Karjasillan 
kirkko. 
Melko nuorten naisten ryh-
mä ke 13.3. klo 18, Maik-
kulan kappeli. Melko nuor-

ten naisten ryhmä ko-
koontuu kerran 

kuukaudessa. 
Ryhmässä me 
toisillemme 
umpioudot 
tutustumme, 
keskustelem-

me, pohdimme 
arkea ja elämää, 

puhumme asiaa 
ja asian vierestä, har-

rastamme hivenen hyvänte-
keväisyyttä ja omistaudum-
me omahyväisesti itsellem-
me. Tule testaamaan Maik-
kulan kappelin matala kyn-
nys ja katsomaan uskaltau-
tuiko paikalle muita. Lisätie-
toja diakonissa Anu Kontio, 
p. 040 5747 162.

Lapset ja lapsiperheet
"Hiihdä, hiihdä, hiihdä!" 
Lasten hiihtotapahtuma su 
10.3. klo 14–16.30, Lämsän-
järven kaupunkileirikeskus. 
Ks. ilmoitus.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 28.2. 
klo 13–14.30, Kastellin kirk-
ko. 
Eläkeläisten kerho to 28.2. 
klo 13.30–15, Karjasillan kirk-
ko. 
Seurakuntakerho ti 5.3. klo 
14, Höyhtyän palvelukeskus, 
Mummonkammari. 

Muut menot
Pääsiäisnäytelmään vapaa-
ehtoiseksi kohti kolmatta 
aamua ma 18.3. – ti 19.3. se-
kä to 21.3. – ma 25.3. Pääsi-
äisnäytelmä esitetään kirk-
kosalissa Karjasillan kirkol-
la. Maanantaista torstaihin 
meillä on aamupäivällä vuo-
roja päiväkotien 5- ja 6-vuo-
tiaille sekä 1.- ja 2.-luokka-
laisille ja päiväkerholaisille. 
Vuorot ovat klo 9, 10, 11, 13 

Karjasillan 
uusi diakonian 

ajanvarausnumero 
on 

044 3161 579.

sunnuntaina 3.3. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Toimittaa Heikki Karppinen. 

Kirkkokahvit.

ja 14. Tiistai- ja torstai-iltoi-
na klo 18 ja 19 on iltavuorot. 
Tiistaina kutsutaan erityises-
ti rippikoululaisia ja isosia 
mukaan ja torstaina on kai-
kille tarkoitetut yleisövuo-
rot. Maanantaina 25.3. kier-
rämme palvelutaloissa kier-
tävällä kokoonpanolla päi-
vällä. Rooleja on vastaanot-

tajasta Salomeen ja enkelistä 
opetuslapseen. Ruokahuol-
toonkin tarvitsemme ihmi-
siä avuksi. Jos sinua innostaa 
tulla toteuttamaan pääsiäis-
näytelmää, niin ilmoittaudu 
lapsi- ja perhetyön sihteeril-
le Mari Jääskeläiselle, p. 040 
5747 109 tai mari.jaaskelai-
nen@evl.fi.

Koko perheen ulkoilu- ja hiihtotapahtuma Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa 
(Hiihtomajantie 2). Lasten hiihtokilpailut, joihin ilmoittaudutaan paikan päällä. Las-
ten hiihtokilpailuihin ilmoittautuminen alkaa klo 13 ja kilpailut klo 14. 
Sarjat ovat: 3–4-v., 5–6-v., 7–8-v., 9–10-v., 11–12-v. ja 13–14-v. Tytöt ja pojat hiihtä-
vät omissa sarjoissaan. Kahvi- ja mehutarjoilua, vapaaehtoinen maksu menee Yh-
teisvastuukeräyksen hyväksi. Lisäksi myytävänä makkaraa ja arpoja. Tapahtuman 
järjestävät yhteistyössä Honkala-Lämsänjärven pienkiinteistöyhdistys, Kastellin 
omakotiyhdistys ja Karjasillan seurakunta.

"Hiihdä, hiihdä, hiihdä!" Lasten hiihtotapahtuma 
sunnuntaina 10.3. klo 14–16.30 Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa.

A r k i s to  /  Pe k ka H e l i n

Pääsiäisnäytelmä 
KOHTI KOLMATTA AAMUA 
torstaina 21.3. klo 18–20 Karjasillan kirkossa. 

"Kohti kolmatta aamua" on kuvaelma, jossa seurataan 
Jeesuksen elämän vaiheita pääsiäisen sanoman mukai-
sesti. Näytelmän ovat käsikirjoittaneet seurakunnan 
työntekijät ja toteutuksessa on mukana myös vapaa-
ehtoisia seurakuntalaisia. Näytelmä kulkee palmusun-
nuntaista pääsiäisaamun riemuun! 

Yleisövuorot Karjasillan kirkolla ovat torstaina klo 18 
ja klo 19. Näytelmä kestää noin puoli tuntia. Myös päi-
vällä on näytösaikoja, joihin on kutsuttu erityisesti päi-
väkoteja, kerhoja ja koululuokkia. Lisätietoja voi kysel-
lä Mari Jääskeläiseltä, p. 040 5747 109 ja Anna-Leena 
Ylänteeltä, p. 040 8315 932. Tervetuloa!

A
n

n
iin

a M
ikam

a

Sinulla 
on mahdollisuus 

saada 
kirkkokyytiseteli 

diakoniatyöntekijältä
päästäksesi 
sunnuntaina 

kirkkoon.

Taidemyyntitapahtuma 
pe–su 8.–10.3.  
Karjasillan kirkossa. 

Tapahtumassa on myynnissä Oulun Tai-
teilijaseuran taiteilijoiden teoksia. Jokai-
sen teoksen myyntihinnasta lahjoitetaan 40 % Yh-
teisvastuuukeräykseen. Vuoden 2013 Yhteisvastuu-
keräyksen tavoitteena on tukea heikossa asemassa 
olevia yksinäisiä vanhuksia. Tapahtuma on avoinna 
pe klo 18–20, la klo 10–15 ja su klo 11–13. Tapah-
tuman järjestävät yhteistyössä Oulun Taiteilijaseura, 
Oulun Seudun Setlementti ry / kulttuuriluotsilaiset ja 
Karjasillan seurakunta.

YV-keräysiltapäivä 
torstaina 28.2. klo 16–19 
Karjasillan kirkon kahvihuoneessa. 
Tule mukaan yhteiseen keräystempauk-
seen lähtemällä YV-lippaan kanssa pariksi tunniksi 
joko Karjasillan, Maikkulan, Kastellin tai Kaakkurin 
kauppojen edustalle. Kokoonnumme klo 16 (voit tul-
la myös myöhemminkin) Karjasillan kirkolle, virasto-
rakennuksen kahvihuoneeseen, jossa saat tarvittavan 
tietopaketin ja lippaan mukaasi. Lisätietoja Asta Lei-
nonen, p. 040 5747 157 tai asta.leinonen@evl.fi. 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 531 3500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoenseurakunta@
evl.fi

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. 040 5844 406 
Kirkonniementie 6
90900 Kiiminki
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Oulujoen 
seurakunta

Kiimingin
seurakunta

Ylikiiminki
Harjutie 5 
avoinna sop.muk. 
piirikappalainen 
040 7300 407

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
ma, to klo 9–13, 
p. 040 5239 723

Jumalanpalvelukset
Messu su 3.3. klo 10 kirkos-
sa. 3. paastonajan sunnun-
tai, toimittaa Seppänen Miia, 
avustaa Aulikki Rinta-Säntti,  
kanttori Sari Wallin.
Kyläkirkko su 3.3. 
klo 15 Huttukylän 
koululla. Toi-
mittaa Seija 
Helomaa. 
Sanan ja ru-
kouksen il-
ta su 3.3. klo 
18 Jäälin kap-
pelissa. Toimit-
taa Seija Helo-
maa, avustaa Kirsi 
Paavola.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 28.2. klo 10 
vanhan koulun lähimmäisen 
tuvassa.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 
5.3. klo 18 Jäälin isossa sa-
lissa.
Raamattupiiri 7.3. klo 10, 
Vanhan koulun lähimmäi-
sentupa.

Diakonia
Diakoniatyön taloudellisis-
sa avustusasioissa ajanva-
raus vain maanantaisin klo 
9–11 puhelimitse tai sähkö-
postilla. Ajanvaraus p. 040 
7008 151.
Juttunurkka ma 4.3. klo 10–
13 Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 4.3. klo 11–
12 Jäälin kappelilla. Aterian 
hinta 3 €. 

Naisten kasvuryhmä ke 
13.3. klo 14 Montin-salissa. 
Viikolla 10 ei ryhmää.

Seniorit
Eläkeläiskuoro pe 1.3. klo 10 

seurakuntasali. Johtaja-
na Tuomo Nikkola.

Eläkeläisten 
seurakunta-
kerho ti 12.3. 
klo 12 Suve-
lassa. Kulje-
tuspyynnöt 
pe 8.3. men-

nessä Jaanalle, 
p. 040 5793 248. 

Kerhot alkavat ruo-
kailulla, josta omavas-

tuuosuus 4 €.

Lapset ja perheet
Lastenparkki ja päiväkerhot 
ovat hiihtolomalla tauolla. 
Perhekerhot ja -kahvilat 
ovat hiihtolomalla tauolla.

Varhaisnuoret
Esikkoryhmä on hiihtolo-
malla tauolla.
Esikkoryhmä ti 12.3. klo 10, 
Jäälin nuortentila.

Nuoret
Varttikirkko ja yökahvila pe 
1.3. Klo 18.30, Jäälin kappeli.

Muut menot
Kristittyjen yhteinen ru-
kousilta ti 5.3. klo 16.15–21 
Jäälin salissa. 
Rauhanyhdistys: Päiväseu-
rat ja ruokailu su 3.3. klo 13 
Rauhanyhdistyksellä, Ant-
ti Impiö.

Jumalanpalvelukset
Messu su 3.3. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, avustaa Sanna Juk-
kola, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.
Sanajumalanpalvelus su 
3.3. klo 10, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko.
Sanajumalanpalvelus su 3.3. 
klo 10, Yli-Iin kirkko. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, kanttori-
na Anja Hyyryläinen.

Lähetys
Raamattu- ja lähetyspiiri to 

28.2. klo 18, Hintan seura-
kuntatalo, 3. krs. 
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 4.3. klo 18, 
Myllyojan seu-
rakuntatalo, 
ystävän
kamari. 
Raamat-
tu- ja lä-
hetyspiiri 
ma 4.3. klo 
18.30, Oulu-
joen pappila.

yLiKiiMiNKi
Lähetysilta to 28.2. klo 18, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Tule kuulemaan Keski-Aa-
siassa tehtävästä työstä! 
Piispankamari pe 1.3. klo 11–

14, Ylikiimingin asu-
kastupa. Lähetyk-

sen kirpputori-
kahvila avoinna 
perjantaisin.

yLi-ii
Lähetysilta ke 

6.3. klo 18, Yli-
Iin seurakuntata-

lo. Illassa mukana 
Eero Manninen ker-

tomassa lähettikaudestaan 
Tansaniassa.
 

Oulujoen
uusi diakonian 

ajanvarausnumero 
on

040 703 3690

Parisuhteen päivitys -parisuhdeilta 
perjantaina 22.3. klo 18–21 
Kiimingissä Suvelan leirikeskuksessa. 

Parisuhdeillassa molemmat pääsevät tarkistamaan, mi-
ten hyvin he ovat kartalla toinen toisensa suhteen. Sa-
malla päivitetään ajan tasalle sekä toiveita, että ajatuk-
sia omasta suhteesta ja kumppanista. 

"Eihän meillä ole ongelmia", sanoo moni. Hienoa, 
jos ongelmia ei ole. Parisuhdetta kannattaa kuitenkin 
huoltaa, jotta ongelmia ei vastaisuudessakaan synny. 
Tahdolla ja taidolla -toimintamalli keskittyy parityös-
kentelyyn, jota monipuoliset alustukset ja demonst-
raatiot jaksottavat. 

Tahdolla ja taidolla -illan dynamiikka keskittyy kump-
panien väliseen vuorovaikutukseen, eikä ryhmätyös-
kentelyä ole lainkaan. Tämän vuoksi näihin iltoihin  on 
helppo tulla. 

Parisuhde-illassa on alussa pientä purtavaa. Iltojen 
ajaksi seurakunta järjestää myös lastenhoidon seura-
kunnan tiloissa. Lapsille tarjotaan iltapalaksi esim. jo-
gurttia ja hedelmiä, mutta voi olla omat eväät muka-
na. Ilmoittautumiset (ruoka-aineallergiat ja lastenhoi-
don varaukset) Riina Moilaselle, p. 040 5609 678, riina.
moilanen@evl.fi perjantaihin 15.3. mennessä. Ilta so-
pii kaikille pareille, ikään ja parisuhteen kestoon kat-
somatta. Ilta on maksuton.

Kiimingin 
uusi diakonian 

ajanvarausnumero 
on 

040 7008 151

A r k i s to  /  Re i j a  Haa p a la in e n

Eero Mannisen  paluukahvit  
sunnuntaina 3.3. klo 10 jumalanpalveluksen jälkeen Yli-Iin seurakuntatalolla. 

Tule kuulemaan terveiset Tansaniasta.

Seurakuntaretki  Lapualle  
to–pe 23.–24.5. 

Retkellä tutustumme kulttuurikeskus Vanhapauk-
kuun, risteilemme  Lapuanjoella  sekä  vierailemme  
Sompin kellovalimossa.  Yövymme  Lapuanhovissa  2 
hengen huoneissa.  Ennen  paluumatkaa  opastettu 
tutustuminen Lapuan tuomiokirkkoon. Retken  hinta  
159 € (lisämaksu yhden hengen huoneesta 36 €), sisäl-
täen matkan, majoituksen täysihoidolla ja vakuutuk-
sen Oulun seurakuntien jäsenille.  Etusija  Oulujoen 
seurakunnan alueella asuville.  IImoittautuminen 17.4. 
mennessä, p. 08 3161 340 tai  www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo.  Retkelle hyväksymisestä ilmoitamme kirjeitse. 
Matkalla mukana diakonissat Ulla-Maija Ruotsalainen 
ja  Anu  Fedotoff.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerho to 28.2. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 
Perhekerho to 28.2. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo. 

Perhekerho to 28.2. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 
Perhekerho pe 1.3. klo 9.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho pe 1.3. klo 9.30, 
Huonesuon seurakuntakoti. 

Ku va t :  w w w.vanha p au k ku . f i ,  w w w. la p ua . f i

Buxtehuden kantaatteja Kiimingissä
Kiimingin seurakunnan uusi kamarikuoro esiintyy tiistai-
na 27.3. klo 19 kantaattikonsertissa kanttori Jarkko Met-
sänheimon johdolla Kiimingin seurakuntakeskuksessa. 
Mukana ovat Muhoksen seurakunnan kuoro Ossi Kaja-
van johdolla sekä viuluorkesteri. Tämän hiljaisen viikon 
iltamusiikin ohjelmassa ovat Buxtehuden kaksi kantaat-
tia; "Jesu, meine lebens leben" sekä "Ken meiltä riistää 
Isän rakkauden". Lisäksi ohjelmassa on yksinlaulua, yh-
teisvirsiä, raamatunlukua sekä kirkkoherra Pauli Nieme-
län iltahartaus. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Sanan ja 
rukouksen ilta

Jäälin 

kappelilla 
sunnuntaina 

3.3. klo 18.

Tervetuloa!
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Elämän polku

Kastetut
Tuomiokirkko: Heidi Karin 
Kvist, Seela Elina Sailio.
Haukipudas: Roni Santeri 
Huttunen, Valtteri Eerik Iso-
hookana, Jesse Valtteri Kum-
mala, Jaako Alfred Vänttilä.
Karjasilta: Julius Antero Hilli, 
Samu Matias Koiranen, Halti 
Emil Juhonpoika Kokkonen, 
Arttu Wilhelm Antero Leh-
tosaari, Rianna Amalia Ca-
sandra Luokkanen, Lotta El-
viira Parviainen, Sam Sebas-
tian Sarajärvi, Eevert Arttu-
ri Ylitalo.
Kiiminki: Aada Ruut Sofia 
Veteläinen, Ville Petri Juha-
ni Kemi, Lia Maya Emilia Tuo-
minen, Elias Aarni Eemil Tuo-
minen.
Oulujoki: Julia Sofia Körkkö, 
Ilmari Eeli Olavi Lepistö, Jaak-
ko Tapio Lohi, Selia Matlena 
Luukkonen, Viivi Lumi Tuu-
likki Nurmela, Maiju Helmi 
Inkeri Vakkala, Paavo Toivo 
Matias Väisänen, Onni Kris-
tian Costa Yliniemelä.
Oulunsalo: Linnea Helmiina 
Koskelo, Niklas Samuel Kor-
kiakoski, Elia Aleksander Lääk-
kö, Leo Benjamin Lääkkö, Ron-
ja Marja Karoliina Härmä, Len-
ni Martti Juhani Sivula.
Tuira: Eedit Anja Linnea Iso-
la, Niila Helmer Aukusti Nis-
kakangas, Riku Anton Alvar 
Nisula, Lenni Viljami Anselmi 
Ounaslehto, Isla Sofia Kata-
riina Poropudas, Anni Eliina 
Taipale.

Vihityt
Tuomiokirkko: Mika Juhani 
Hämäläinen ja Katri Annikki 
Seppänen.
Karjasilta: Henri Juhana Tyni 
ja Annukka Eliisa Haapalahti, 
Jani Tapio Pihlajamaa ja Tuija 
Tuulikki Vaaraniemi.
Tuira:  Jaakko Samuel Koske-
lo ja Sofia Inkeri Paaso, Ant-
ti Juhani Pernu ja Maria Su-
sanna Honkonen, Ville Mati-
as Mäki-Petäys ja Salla-Ma-
ri Inkala.

Menot Oulun seurakunnissa 28.2.–7.3.2013

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 8

Seurakuntatalo
Uhrikirkonkuja 8

Toimitalo
Vattukuja 2

Pappila
Pappilantie 28

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 3.3. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jukka Joensuu, 
kanttori Taru Pisto.

Hartauselämä
Hartaus to 28.2. klo 11.30, 
Teppolassa. Minna Salmi, Ta-
ru Pisto.
Hartaus ke 6.3. klo 13.30, 
Salonkartanossa. Jukka Jo-
ensuu.

Lähetys
Lähetysilta ke 6.3. klo 18,  
Toimitalossa, 2. krs. 

Seniorit
Seurakuntakerho to 28.2. 
klo 11 Toimitalossa, Päivi 
Pulkkinen.
Seurakuntakerho 7.3. klo 
11 Toimitalossa, Päivi Pulkki-
nen. Kerhossa vieraana pas-
tori Vesa Äärelä.

Muut menot:
Oulunsalon rauhanyhdis-
tys: Seurat su 10.3. klo 16 Ai-
mo Karhumaa, Matti Lääkkö.
Salonpään ry: Opistoilta ja 
seurat su 10.3. klo 16.

Varhaisnuoret

10-leiri
ti–to 25.–27.6. 
Karjasillan ja Tuomiokirkkoseurakunnan 10-vuotiaille.
to–la 27.–29.6. 
Tuiran ja Oulujoen seurakunnan 10-vuotiaille.
Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa.
10-leiri 2013 on tarkoitettu vuonna 2003 syntyneille ty-
töille ja pojille. Leirillä majoitutaan puolijoukkueteltois-
sa ja ruokaillaan leirikeskuksen ruokalassa. Luvassa on 
monipuolista ohjelmaa. Ilmoittautuminen leirille 26.4. 
mennessä osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Lisätietoa leiristä antavat nuorisotyönohjaajat: 
Pertti Putila, p. 040 5062 883 tai Sanna Parkkinen, 
p. 040 5747 069.

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja 
Nokelantie 48 B. Ma, ti, ke, pe klo 10–14.
Kirpputoritavaraa, polkupyöriä ja niiden osia sekä uu-
sia pajan tuotteita, tarjolla myös kahvia. Pajassa teh-
dään käsitöitä ja askarrellaan. Tervetuloa vapaaehtois-
toimintaan ja ostoksille! Käynti Latokartanontien puo-
lelta. Lahjoituksia otetaan vastaan, p. 044 3161 720. 
Lauantain aukiolot Siivessä: 23.3., 20.4. ja 18.5. klo 10–14.
Lähetystovi: Kaikuja Keski-Aasiasta pe 1.3. klo 12. 

Cafe Krypta
Oulun tuomiokirkon krypta, torstaisin klo 11–16. 
Tarjolla aamulla leivottuja makeita ja suolaisia leivon-
naisia, neuleita ja muita käsitöitä. Tuotto vammaisten 
lasten ja nuorten koulutukseen Nepalissa Suomen Lä-
hetysseuran kautta.

Puttaan Tupa 
Kirkkotie 10, to ja pe klo 12–14. 
Tule istahtamaan, juttelemaan, tekemään käsitöitä tai 
lukemaan lehtiä. Paikalla on seurakunnan työntekijä ja 
vapaaehtoinen. Kahviosta voi ostaa päiväkahvin. Myyn-
tipisteessä käsitöitä, kortteja, adresseja. 

Kuolleet
Tuomiokirkko: Rut Fabritius 
88, Hilkka Marjatta Jaakko-
la 92, Aune Susanna Louni-
la 92, Anna Elisabet Mänty-
niemi 91, Helvi Katariina Nie-
mi 80.    
Haukipudas: Toini Annikki 
Raatikainen 84.
Karjasilta: Kaarlo Lahden-
perä 81, Frans Nestori Lam-
pela 89, Seppo Antero Peso-
nen 51, Pekka Kalervo Puon-
ti 66, Pentti Johannes Riek-

ki 82, Helvi Hedvig Siekkinen 
92, Eija Annikki Säily 81.   
Kiiminki: Airi Orvokki Nykyri 
71, Tanja Maarit Jussila 40, Ti-
mo Alfred Nyman 64.
Oulujoki: Tuula-Maija Mal-
mi 64.
Oulunsalo: Liisa Santanie-
mi  90.
Tuira: Hilkka Hakosalo 81, 
Kaija Johanna Päkkilä 84, Ai-
no Katri Säävälä 95, Liisa Tau-
lavuori 73.   

Tervehdys oulunsalosta

Olen Oulunsalon seurakunnan lähetyssih-
teeri Kirsi Paavola. Olen aloittanut työni 
Oulunsalossa helmikuun alusta 50 % vi-
rassa. Oulunsalon seurakunta on kaunis 

pieni maalaispitäjä, jonne on helppo tulla uute-
na ihmisenä. Toisen 50 % työskentelen Kiimin-
gin seurakunnan lähetyssihteerinä.

Pidän työstäni. Työni on erittäin mukavaa 
ja mukaansatempaavaa. Parhaita paloja koko 
palapelissä on innokkaitten ja taitavien vapaaehtoisten toi-
mijoiden joukko, jotka vievät lähetyksen sanomaa eteenpäin sanoin ja te-
oin. Erittäin arvokkaana koen myös lähetystyön läpileikkaavuuden kaikkien 
työmuotojen halki, jossa saan tehdä yhteistyötä seurakunnan eri työmuotojen 
kanssa. Käytännöllistä työni kannalta on Ouluun liittymisen myötä tullut kol-
legojen joukko lähetyssihteereitä, lähetystyön koordinaattori Ulla Mäkinen se-
kä lähetysteologi Pasi Kurikka. 

Lähetyssihteerinä koen olevani työelämän huipulla, jossa saan kohdata seu-
rakunnan eri työmuotojen sisällä seurakuntalaisia vauvasta ikääntyviin ai-
kuisiin. Ja tämän kaiken lisäksi mukanani kulkee kirkkomme perussanoma, 
evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta, joka on antanut käskyn kastaa ja lähteä. 

Kirkkomme keskeisimpiä lähetystoimintoja maailmalla ovat uusien kirk-
kojen rakentaminen, terveydenhuollon järjestäminen sekä kokonaisvaltainen 
kouluttaminen lukemaan oppimisesta ammattiin. Nämä työt pitävät sisällään 
lähes kaikki ammatit, joten matkaan kannattaa lähteä! Oulunsalon seurakun-
ta tukee lähetystyötä monin tavoin, lähetystyöntekijöitä, kummikohteita sekä 
kummilapsia tukien. Kohteita on Tansaniassa, Taiwanilla, Intiassa, Venäjällä, 
Mauritaniassa, Nepalissa sekä Kolumbiassa.

Haluatko sinä olla osa lähetystä lähellä tai kaukana? Onko sinulla taitoja, 
joita voit jakaa toisille? Haluatko antaa panoksesi lähetyksen toiminnan jär-
jestämiseen vapaa-ajastasi tai erilaisten tuotteiden lahjoittajana myytäväksi? 
Otathan yhteyttä ja tavataanhan lähetyksen merkeissä!

Lähetyksen tärkein tehtävä on RUKOUS, ja meillä on hiljaisimmankin huo-
kauksen kuuleva Jumala. Kiitos siitä, että sinäkin olet mukana!

Kirsi

E l s i  S a l ovaa ra

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntamestari Olavi Ohtamaa huolehti kasteveden valmiiksi 
kastemaljaan viime lauantaisessa kastepäivässä Heinätorin seurakuntakodilla. Lue tapahtumasta sivulta 7. 

U l l a  Mäk inen

El
si

 S
al

o
va

ar
a
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset 

Messu su 3.3. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jaak-
ko Syynimaa, avustaa Lau-
ri Kujala, kanttorina Heikki 
Jämsä. 
Messu su 3.3. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Petteri Tuulos, avus-
taa Harri Fager-
holm, kanttorina 
Laura Kumpula. 
Avustaa Johan-
na Luokkanen, 
viulu.
Messu su 3.3. 
klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Toimittaa Jaakko 
Syynimaa, avustaa Päi-
vi Jussila, kanttorina Heikki 
Jämsä.
Messu su 3.3. klo 12, Rajaky-
län seurakuntakoti. Toimit-
taa Petteri Tuulos, avustaa 
Harri Fagerholm, kanttorina 
Laura Kumpula. Eväsmessu.
Iltamessu su 3.3. klo 18, Tui-
ran kirkko.  Toimittaa Jukka 
Kolmonen, avustaa Päivi Jus-
sila, kanttorina Anu Arvola-
Greus, Pyhän Tuomaan Lap-
si- ja Nuorisokuoro.
Viikkomessu ke 6.3. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Päi-
vi Jussila, kanttorina Heikki 
Jämsä.
Ekumeeninen jumalanpal-
velus to 7.3. klo 19, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Veijo Koi-
vula. Kirkkokahvit. 

Hartauselämä
Raamattupiiri to 28.2. ja 7.3. 
klo 12.30, Tuiran kirkko. Ter-
vetuloa!
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 28.2. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
to 28.2. klo 19, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Miestenpiirin lauluilta 5.3. 
klo 18 Tuiran kirkolla. Arvo 
Ågren laulattaa. Miehet ja 
naiset laulamaan.
Pateniemen ja Rajakylän 
raamattupiiri ke 6.3. klo 13, 
Pateniemen kirkko. 
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
6.3. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Luemme Raamattua ke 6.3. 
klo 18, Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 7.3. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Pateniemen ja Rajakylän 
raamattupiiri ke 20.3. klo 
13, Pateniemen kirkko. 

Diakonia
Työttömien ateria to 28.2. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. Ruokailun hinta 2 €. 
Työttömien ateria pe 1.3. 
klo 12–13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Diakonian vapaaeh-
toisten valmistama ateria.
Juttutupa ma 4.3. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Hyvä 
alku viikolle kappelissa. Tar-
jolla hartaus ja aamupala.
Työttömien ateria to 7.3. klo 
12, Rajakylän seurakuntako-
ti. Työttömien ruokailu tors-
taisin ko 12. Ruokailun hin-
ta 2 €. 

Lähetys
Käsityökahvila ti 5.3. klo 13, 
Koskelan seurakuntakoti. Tu-
le tekemään käsitöitä yhdes-

sä toisten kanssa omiin tar-
peisiisi tai lähetystyön myy-
jäisiin.
Kukkakurssi ti 12.3. klo 17–
20.30. Ks. ilmoitus.

Lapset ja lapsiperheet
Muskareista lisätietoja 

www.oulunseurakun-
nat.fi/muskari.

Pyhäkoulut ja 
perhekerhot 
lisätietoja 
www.oulun-
seurakun-
nat.fi/perhe-
tapahtumat.

Varhaisnuoret
Kaikki Oulun seu-

rakuntien varhaisnuor-
ten kerhot osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/kalen-
teri.

Nuoret
Nuortenilta to 28.2. klo 18–
20, Tuiran kirkko ja nuoriso-
tila. Nuortenilllat Tuiran kir-
kon nuorisotilassa tarjoavat 
mukavaa tekemistä, hyviä 
keskustelua, pientä tarjotta-
vaa ja hiljentymistä. Lisätie-
toa toiminnasta antaa nuo-
risotyönohjaaja Anssi Puti-
la, anssi.putila@evl.fi, p. 050 
3408 982.
Meri-Toppilan yökahvila pe 
1.3. klo 20–23, Meri-Toppilan 
Nuorisotalo. Yökahvila tarjo-
aa hauskaa yhdessäoloa, pe-
lailua ja pientä purtavaa ylä-
asteikäisille. Mukana illas-
sa seurakunnan työntekijä 
ja yökahvilaohjaajia. Ilta on 
päihteetön. Lisätietoja nuo-
risotyönohjaaja Anssi Putilal-
ta, anssi.putila@evl.fi, p. 050 
3408 982.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 28.2. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kerhossa mukana diakoni 
Päivi Moilanen, p. 040 5747 
064.

Eläkeläisten kerho to 28.2. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. Mukana Kalevalanpäi-
vän vietossa diakonian va-
paaehtoiset ja diakonissa 
Eeva-Marja Laitinen, p. 040 
1517 267.
Eläkeläisten kerho to 28.2. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
Palokan palvelukeskuksen 
seurakuntakerho to 28.2. 
klo 13.30–15, Palokan pal-
velukeskus. Mukana pastori 
Pasi Kurikka ja diakoni Heli 
Mattila.
Seniorien laulupiiri to 7.3. 
klo 13.30–15, Tuiran kirk-
ko. Laulamme yhteislauluina 
koululauluja, kansanlauluja, 
hengellisiä lauluja ja virsiä. 
Kahvitarjoilu. Mukana kant-
tori Pirjo Mäntyvaara.

Kuorot ja kerhot
Kaikki Oulun seurakuntien 
kuorot löytyvät osoitteesta: 
www.oulunseurakunnat.fi/
kalenteri/kuoroharjoitukset.
Tuiran seurakunnan uusi se-
kakuoro ke 13.3. klo 18, Kos-
kelan seurakuntakoti. Tule 
laulamaan Tuiran seurakun-
nan uuteen sekakuoroon! 
Varsinkin miehiä kaivataan 
riveihin, mutta naisillekin 
on vielä hyvin tilaa. Seuraa-
vat harjoitukset ovat Koske-
lan seurakuntakodilla keski-
viikkona 13.3. klo 18. Kuo-
roon pääsee mukaan koelau-
lun kautta. "Laulu ilon tuot-
taa, laulu yhdistää!" Yhtey-
denotot kanttori Pirjo Män-
tyvaaraan, p. 044 3161 576, 
pirjo.mantyvaara@evl.fi.

Muut menot
Kivi- ja Tiffanylasikerho ti 
5.3. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Tule tekemään kives-
tä koruja ja lasista tiffany-
töitä. Sisäänkäynti pääoves-
ta oikealle, kerho kokoontuu 
kirkon kellaritiloissa. 

Tuiran 
uusi diakonian 

ajanvarausnumero 
on 

 044 3161 412.

Perheiden taidepyhäkoulu 
torstaina 28.2. klo 10 
Rajakylän seurakuntakodissa. 

Perheiden taidepyhäkoulu on koko perheelle 
suunnattu Jumalan töiden ihmettelyn ja 
oppimisen paikka. Tässä pyhäkoulussa 
hiljennytään, tutkitaan Raamattua, rukoillaan 
ajankohtaisia Raamatun ja seurakuntaelämän 
asioita, käsitellään eri taiteen muotojen, kuten 
kuvataiteiden, musiikin ja sanataiteiden avulla 
niin, että pieninkin saa elämyksiä, aikuinen 
voi tehdä yllättäviäkin löytöjä ja kaikki saavat 
kokea yhdessä tekemisen iloa. Lisätietoja Marja 
Raatikainen, p. 050 433 4098.

Perhepyhäkoulu 
torstaina 28.2. klo 17.30 
Pyhän Tuomaan kirkossa.
 
Perhepyhäkoulussa hiljennytään, rukoillaan, 
lauletaan, tutkitaan Raamattua sekä perehdytään 
jumalanpalveluselämään yhdessä ihmetellen 
ja löytöjä tehden myös leikkien ja askarrellen. 
Lisätietoja. Marja Raatikainen, p.  050 433 4098.

Lasten pyhäkoulu 
sunnuntaina 3.3. klo 10
Pyhän Luukkaan kappelissa.
 
Pyhän Luukkaan kappelin pyhäkoulu on 
jumalanpalveluksen yhteydessä. Pyhäkouluun 
siirrytään kirkkosalista ennen saarnan alkua 
pyhäkouluopettajien johdolla. Ryhmiä on 
kaksi: pienet ja isot. Alle 4-vuotiaiden lasten 
vanhemman /saattajan toivotaan osallistuvan 
pyhäkouluun yhdessä lapsen kanssa. Pyhäkoulu 
on lasten oma jumalanpalvelus. Se sisältää 
hiljentymistä, Raamatun opetusta lastentajuisesti 
eri menetelmiä käyttäen, rukousta, askartelua, 
leikkiä, laulua ja muuta lapsille sopiva toimintaa. 
Pyhäkoulusta siirrytään ennen ehtoollisen 
alkua pyhäkouluopettajien johdolla takaisin 
kirkkosaliin, jotta lapset voivat yhdessä 
vanhemman/saattajan kanssa osallistua alttarilla 
ehtoolliseen tai tulla siunattavaksi. Lisätietoja: 
Anu Hannula 044 3161 718.

Lasten
tapahtumat

lauantaina 2.3. klo 19 Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Iina Palokangas on 18-vuotias oululainen muusikko 
ja laulaja-lauluntekijä. Madetojan musiikkilukiossa ja 
Oulun pop&jazz -konservatoriossa opiskeleva vahva- 
ja sielukasääninen laulaja säveltää omaa soulsävytteis-
tä musiikkia elämän valoista. Pianoa, saksofonia, kita-
raa ja rumpuja soittava Iina on toiminut 16-vuotiaasta 
musiikin ohjaajana ja opettajana. 
KappeLive-konsertissa soivat nuoren oululaismuusi-
kon omien kappaleiden lisäksi tunnelmalliset pop- ja 
gospelcoverit. Palokankaan kanssa Pyhän Luukkaan 
kappelissa tullaan kuulemaan myös Pihla Siipolaa (pia-
no) ja Miko Kontturia (laulu ja piano). 

Kukkakurssi 
tiistaina 12.3. klo 17–20.30. Lähde mukaan opettele-
maan kukkien asettelua. Yhteiskuljetus Tuiran kirkol-
ta, Myllytie 5, klo 17. Kurssin hinta 30 €. Sisältää sie-
nen, kukat ja opetuksen sekä yhteiskyydin. Ilm. www.
oulunseurakunnat/ilmo tai tekstiviestillä, p. 040 5747 
172. 6.3. mennessä. Lisätietoja Tarja Oja-Viirret.

Perheiden 
Yhteisvastuutapahtuma 
 su 10.3. klo 12–15 
Pateniemen kirkolla.
Messun ajaksi lapsille on järjestetty 
oma pyhäkoulu. Messun jälkeen kirk-
kovieraat voivat tukea tämänvuotista 
Yhteisvastuukeräystä eri tavoin kirkkokahveilla seura-
kuntasalissa. Lastenohjaajat auttavat lapsia askarte-
lussa ja leikkimisessä myös messun jälkeen. 
- Hernekeitto, leivos, kahvi, tee tai mehu 5 €
- Leivos, kahvi, tee tai mehu ja 2,5 €
Yhteisvastuuta voit tukea myös ostamalla arpoja (tal-
vinen herkkukori) tai myyjäistuotteita (leivonnaisia ja 
käsitöitä).
 Lisätietoja saa diakoni Heli Mattilalta, p. 040 5747 145. 
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NäKöVaMMaiSet
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 28.2. 
klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sali. Tule tutkimaan Raa-
mattua ja luotsaamaan elämää pintaa syvemmältä. Opa-
systävä on vastassa Caritas-kodin pääoven läheisyydessä 
klo 12.30 alkaen.

KuuLoVaMMaiSet
Leiri nuorille kuuroille ja viittomakielisille lapsiperheil-
le pe 19.4.–su 21.4, Juuman leirikeskus. Leirin ohjelma ra-
kentuu valokuvausharrastuksen ympärille. Ohjaajina toi-
mivat Kai Tirkkonen ja Lauri Lehenkari. Juumassa saam-
me nauttia hyvästä ruuasta, yhdessäolosta, ulkoilusta ja 
hiljentymisestä. Leirin hinta on 45 € aikuiset ja 31 € lapset 
(4–18-v.). Ilmoittautumiset Anne-Mari Kyllöselle, p. 040-
5912 657, anne-mari.kyllonen@evl.fi tai netissä www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo.

PäiHDetyö
Aamukahvihetki pe 1.3. klo 9–10, Diakoniset erityispal-
velut. Tarjoamme päivän sanan ja mukavan seuran lisäksi 
kahvia ja teetä, sämpylää, jogurttia, tuoremehua, hedel-
miä. Lisätietoja: diakonissa Tellervo Kianto, p. 040 7564 
022.
Naistenryhmä pe 1.3. klo 13–15, Diakoniset erityispalve-
lut. 
Tavoiteryhmä ma 4.3. klo 14.30–16, Diakoniset erityispal-
velut. 
A-leiri 8.–12.4. Kuusamossa Juuman leirikeskuksessa. Oh-
jelmassa ulkoilua, hartauksia, saunomista, keskustelua, yh-
dessäoloa, kilpailuja, hyvää ruokaa.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 11.–22.3. välisenä aikana 
diakonissa Tellervo Kiannolle, p. 040 7564 022.

Erityisdiakonia

Torstai 28.2.
klo 18.30 Hengellisen 
musiikin toivekonsertti, 
Haukiputaan srk-keskus.
Perjantai 1.3.
klo 20 Virsi-ilta, Oulun 
tuomiokirkko, juontaa 
prof. 
Reijo Pajamo, urkurina 
Lauri-Kalle Kallunki 
ja esilaulajana 
Henna-Mari Sivula.

Lauantai 2.3.
klo 19 KappeLive-
konsertti, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Iina Palokangas, laulu, 
Aino Siurua, sello ja 
Pihla Siipola, piano.
Sunnuntai 3.3.
Jumalanpalvelukset 
kirkoissa.
Tilaisuuksiin 
on vapaa pääsy. 

Oulun seurakuntien 
kirkkomusiikkiviikot

Järjestää Oulun ev.lut. seurakunnat ja 
Oulun seudun ammattikorkeakoulu.

Seurakunta
soikoon!

Parisuhteen päivitys -parisuhdeilta 
perjantaina 22.3. klo 18–21 
Kiimingissä Suvelan leirikeskuksessa. 

Parisuhdeillassa molemmat pääsevät tarkistamaan, mi-
ten hyvin he ovat kartalla toinen toisensa suhteen. Sa-
malla päivitetään ajan tasalle sekä toiveita, että ajatuk-
sia omasta suhteesta ja kumppanista. 

"Eihän meillä ole ongelmia", sanoo moni. Hienoa, 
jos ongelmia ei ole. Parisuhdetta kannattaa kuitenkin 
huoltaa, jotta ongelmia ei vastaisuudessakaan synny. 
Tahdolla ja taidolla -toimintamalli keskittyy parityös-
kentelyyn, jota monipuoliset alustukset ja demonst-
raatiot jaksottavat. 

Tahdolla ja taidolla -illan dynamiikka keskittyy kump-
panien väliseen vuorovaikutukseen, eikä ryhmätyös-
kentelyä ole lainkaan. Tämän vuoksi näihin iltoihin  on 
helppo tulla. 

Parisuhdeillassa on alussa pientä purtavaa. Iltojen 
ajaksi seurakunta järjestää myös lastenhoidon seura-
kunnan tiloissa. Lapsille tarjotaan iltapalaksi esim. jo-
gurttia ja hedelmiä, mutta voi olla omat eväät muka-
na. Ilmoittautumiset (ruoka-aineallergiat ja lastenhoi-
don varaukset) Riina Moilaselle, p. 040 5609 678, riina.
moilanen@evl.fi perjantaihin 15.3. mennessä. Ilta so-
pii kaikille pareille, ikään ja parisuhteen kestoon kat-
somatta. Ilta on maksuton. 

A r k i s to  /  Re i j a  Haa p a la in e n

Ekumeeninen jumalanpalvelus
torstaina 7.3. klo 19 Tuiran kirkossa.

Toimittaa Veijo Koivula ja ekumeeninen työryhmä. 
Kirkkokahvit.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Lenkkiryhmä to 28.2. ja 7.3. klo 18–20, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Ulkoillaan oman kunnon ja ke-
lin mukaan. Liity iloiseen porukkaan. Lenkin jälkeen 
iltapalaa. Ilmoittaudu: mari.tuokkola@evl.fi, mari.
flink@evl.fi.
Nuorten aikuisten tuomiotupa ke 6.3. klo 15–17, 
Elohuone. Tuomiotupa on nuorille aikuisille tarkoi-
tettu paikka, jossa voit hetkeksi istahtaa, tavata tut-
tuja, taiteilla ja nauttia kupin kuumaa. Kuppila on 
avoinna joka keskiviikko klo 15–17, lukuunottamat-
ta 13.3. ja 27.3. jolloin ovet ovat avoinna klo 15–16. 
Taideryhmä ke 6.3. klo 17.30–19, Heinätorin seura-
kuntatalo. Tule mukaan taideryhmään! Mietitään 
yhdessä työstettävä projekti. Aikaisempaa kokemus-
ta et tarvitse, ainoastaan iloisen ja rohkean mielen! 
Ilmoittaudu: mari.tuokkola@evl.fi.

oPiSKeLiJaJärJeStöt
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat 
to 28.2. klo 19, Vanhalla Körttikodilla, Nokelantie 
46 A 16, Karjasilta. 
OPKOn opiskelijailta la 2.3. klo 18.30, Torikatu 9 A 
32. Aloitti armossa, lopetti lain alla?, Vesa Pöyhtäri.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 6.3. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Alussa Jumala loi, 
Vesa Parpala.

English Service on Sunday 3rd of March at 4 pm in St. 
Luke's Chapel. 
Englanninkieliset seurat su 3.3. klo 16 Pyhän Luukkaan 
kappelissa.

Kansainvälisyys

Yhteisvastuutapahtumia
YV-keräysiltapäivä 
to 28.2. klo 16–19 
Tule mukaan yhteiseen keräystempaukseen lähtemäl-
lä YV-lippaan kanssa pariksi tunniksi joko Karjasillan, 
Maikkulan, Kastellin tai Kaakkurin kauppojen edustal-
le. Kokoonnumme klo 16 (voit tulla myös myöhemmin) 
Karjasillan kirkolle, virastorakennuksen kahvihuonee-
seen, jossa saat tarvittavan tietopaketin ja lippaan mu-
kaasi. Lisätietoja: Asta Leinonen, p. 040 5747 157 tai as-
ta.leinonen@evl.fi. 

Hengellisen musiikin toivekonsertti 
to 28.2. klo 18.30 Haukiputaan seurakuntakeskuksessa.

Yhteisvastuulipaskeräys Haukiputaalla
pe 1.3. klo 10–18 
Ilmoittaudu lipaskerääjäksi ja varaa vuorosi, p. 040 
5898 362 / Heli Puuperä. Lippaat haetaan ja palaute-
taan: diakoniatoimisto, Kirkkotie 10.

Virsilaulu-ilta 
pe 1.3. klo 20 Oulun tuomiokirkossa.
Juontaa Reijo Pajamo, urkurina Lauri-Kalle Kallunki, 
esilaulajana Henna-Mari Sivula. Kolehti YV-keräyksel-
le. www.virtuaalikirkko.fi 

Lipaskeräys
pe 1.3. Haapalehdon Lidl klo 16–19
pe 1.3. Yli-Iin K-market ja S-kauppa klo 16–19

Valokuvakilpailu 
31.3. saakka
Valokuvauskilpailu yhteisvastuukeräyksen v. 2013 tee-
masta ”Old is gold”. Kilpailuaika: 3.2.–31.3.2013. Lisä-
tietoja teemasta www.yhteisvastuu.fi.
Kuvien on oltava osallistujan itsensä ottamia ja niihin 
tulee olla täydet tekijänoikeudet. Jos kuvissa esiintyy 
tunnistettavia henkilöitä, kuvaajan vastuulla on kysyä 
heiltä lupa kuvan julkaisemiseen. Sähköiset kuvatiedos-
tot lähetetään jpg-muodossa sähköpostilla osoittee-
seen: yv.ouluntuomiokirkko@evl.fi.
Jokaisen kuvan tiedostonimessä tulee olla kuvaajan ja 
kuvan nimi. Sähköpostin otsikoksi kirjoitetaan "Old is 
gold” ja oma nimi. Viestikenttään kirjoitetaan: kuvan/
kuvien nimet, kuvaajan etu- ja sukunimi, osoite, puhe-
linnumero ja sähköpostiosoite.
Lisätietoja: www.oulunseurakunnat.fi/tuomiokirkko.

Taidemyyntitapahtuma
pe–su 8.–10.3. Karjasillan kirkolla
Tapahtumassa on myynnissä Oulun Taiteilijaseuran tai-
teilijoiden teoksia. Jokaisen teoksen myyntihinnasta 
lahjoitetaan 40% Yhteisvastuuukeräykseen. Vuoden 
2013 yhteisvastuukeräyksen tavoitteena on tukea hei-
kossa asemassa olevia yksinäisiä vanhuksia. Tapahtu-
ma on avoinna pe 18–20, la 10–15 ja su 11–13. Tapahtu-
man järjestävät Yhteistyössä Oulun Taiteilijaseura, Ou-
lun Seudun Setlementti ry / kulttuuriluotsilaiset ja Kar-
jasillan seurakunta.

Perheiden Yhteisvastuutapahtuma 
su 10.3. klo 12–15 Pateniemen kirkolla.
Ks. ilmoitus sivulla 15. 

Musiikkihetki Tahtoisin laulaa 
su 10.3. klo 14 Yli-Iin seurakuntatalolla.
Lauluryhmä Sela, Liisa Ylipahkala-Vihelä, piano, Marjo 
Kangasluoma, viulu. 

"Hiihdä, hiihdä, hiihdä!" Lasten hiihtotapahtuma 
 su 10.3. klo 14–16.30 Lämsänjärven kaupunkileirikes-
kuksesa. Ks. ilmoitus sivulla 12. 

Oletko kiinnostunut hiihtämään 
Yhteisvastuun hyväksi?
Sinä hiihtäjä hommaat itsellesi "sponsorit", jotka mak-
savat Yhteisvastuukeräykselle 2 euroa / km. Hiihdot 
suoritetaan valvotusti myöhemmin sovittavana ajan-
kohtana. Ilmoittaudu ja kysy lisää Heliltä, p. 040 5898 
362 vko 8–9. Vielä vkolla 11 ehtii ilmoittautumaan Ou-
ti Palokankaalle, p. 040 5471 472.
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Kirkkoherranvirastossa 
ei ole päivystysaikaa. 
Palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380 tai 
suoraan työntekijöiden 
numeroista.

Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset: 
Oulun keskusrekisteri 
p. (08) 3161 300.

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

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna 
ma, ke, pe 
klo 9–14

Kirkkoherranvirasto
p. 044 7750 600
Kerhohuone
p. 044 7750 601
Kirkkoherra
p. 044 7750 602
Kanttori
p. 044 7750 603
Suntio
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

Messu su 3.3. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell.  

Raamattu- ja rukousilta ti 
5.3. klo 18 Kyllikki ja Seppo 
Viitaluomalla, Länsivainion-
tie 25.
Kyytipalvelua srk:n tilai-
suuksiin voi kysyä diakonia-
työntekijä Marjalta p. 040 
7430 382.

Viikottaiset kerhot ja ryh-
mät:
Aamukahvila maanantaisin 
klo 9–10.30 Luukulla.
Päiväkerho keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 kirkolla.
Päiväpiiri Saarenkartanossa 
keskiviikkoisin klo 13.
Kaikenikäisten Kaveriker-
ho torstaisin klo 10 kirkolla.
Kirkkokuoro torstaisin klo 
18.30–20 kirkolla.
Hiihtolomaviikolla 4.–8.3. 
ei kerhoja, eikä kuoroa.

Sanajumalanpalvelus 
su 3.3. klo 18 seurakun-
tatalossa (huom. aika ja 
paikka!). Toimittaa Ola-
vi Palovaara ja kanttori-
na Maili Muuttola-Junk-
konen.

Lasten kerhoja ei viikolla 
10, vaan vietämme hiihtolo-
maa, kerhoasioista lisätietoja 
Silja, p. 044 7750 601.
Perhekerho torstaisin klo 10 
srk-talossa, 7.3. ei ole kerhoa. 
Rippikouluilta omalle leiril-
le tuleville to 28.2. klo 18 srk-
talossa.
Kotiseurat to 28.2. klo 19 Ve-
sa ja Tarja Matkaselällä, Joki-
polku 10, mukana Ahti Väi-
sänen, Mika Pouke ja Mark-
ku Tölli.
Ystävyydentalo pe 1.3. klo 
10 srk-talossa.
Lapsiparkkitoimintaa ei vii-
kolla 10, mutta sen jälkeen 
jatkuu maanantaisin klo 
11.30–14.30. Lapsiparkki on 
maksuton, mutta vaatii il-
moittautumisen etukäteen 
kullekin kerralle: Silja, p. 044 
7750 601.
Kuoroharjoituksia ei ole vii-
kolla 10.
Rukousmatka maailmalle to 
7.3. klo 18.30 srk-talossa.
Sählyä yli 30-vuotiaille. 
Oletko yli 30-v. ja haluat pe-
lata salibandya leppoisasti 
liikuntahallilla joka ma klo 
20–22. Ota maila ja sisäpe-
likengät ja tule mukaan! Li-
sätietoja saat soittamalla, p. 

050 4400 376.
Leiri 1.–4.-luokkalaisille 
16.–17.3. Siikajoen pappilas-
sa. Alkaa ja päättyy klo 13. 
Mukaan makuupussi, lakana, 
tyynyliina, saunakamppeet. 
Lähtö klo 12 Salen edestä. 
Hinta 10 euroa. Ilmoittaudu 
Sinikalle 12.3. mennessä, si-
nikka.harkonen@lumijoki.fi 
tai tekstiviestillä, p. 044 5037 
080. Lisätietoja Pekka, p. 040 
5357 567.
Rauhanyhdistys: Pe 1.3. klo 
19 raamattuluokka 5.–6.-lk,  
Heinänen ja 7.–8.-lk, Holmi. 
Su 3.3. klo 12 pyhäkoulu I 
Pernu II Holmi III Lahdenpe-
rä ja klo 17 seurat ry:llä.
Kuollut: Sigrid Sofia Pieto-
la 85.

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Messu 
su 3.3. klo 10 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Vesa Äärelä, 
avustaa Jaakko Tuisku, 
diakoni Arto Pisilä, kant-
tori Marja-Liisa Jääske-
läinen. Musiikkiavustus 
Varttuneet. Pyhäkoulu 
saarnan aikana.
Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon juma-
lanpalvelukset suorana 
netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi.

Kirkkoherranviraston auki-
olojat ovat ma–ti ja pe klo 
9–15, ke klo 9–14, to klo 9–17. 
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Perhekerhot: ks. www.kem-
peleenseurakunta.fi/perheet. 
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 28.2. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 28.2. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Askeleet pe 1.3. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Kirkkokuoro ke 6.3. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Varhaisnuorten kuorot to 
klo 16–16.45 Kirkonkylän 
srk-kodissa ja pe klo 15–16 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. 
Työikäisten naisten raamat-

tu- ja keskustelupiiri ke 6.3. 
klo 19 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Eläkeläisten piirit:  Päiväpii-
riä ja seurakuntapiiriä ei ole 
to 7.3. 
Oma Hetki -omaishoitaja-
ryhmä to 7.3. klo 12.30 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Tarvittaessa kyyti Keskustan 
srk-talolta klo 12.15.
Varttuneet to 7.3. klo 14.30 
Kirkonkylän srk-keskuksessa.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. 
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maanan-
taisin klo 10–12 Kirkonkylän 
srk-kodissa. Aamukahvilaa ei 
ole 4.3.
Varhaisnuoret: ks. www.

kempeleenseurakunta/kou-
lulaiset. 
Nuoret: Nuorten illat torstai-
sin klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Yöpappila pe 1.3. klo 20 
Vanhassa pappilassa.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokat pe 1.3 
klo 18 4.–5.-lk:  Pyörälä, Kuo-
vikuja 3. 6.–7.-lk: Haukipuro, 
Salmikuja 3. 8.–9.-lk: Myllylä, 
Niittyrannantie 91. Veli-ilta 
pe 1.3. klo 18.30 ry:llä.  Seu-
rat su 3.3. klo 16 ry:llä. Tiis-
taikerho ti 5.3. klo 12 ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 1.3. klo 19, 
Tuulipurto 2, Tyrnävä. Seu-
rat  su 3.3. klo 16 ry:llä.
Kastetut: Heidi Susanna Kul-
ju, Sonja Eva Adele Haaranen.
Vihityt: Ilkka Kristian Heiku-
ra ja Iida Riikka Juntunen.

Kirkkoherranvirasto 
avoinna
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17
Virasto kiinni ke 27.2.

p.    (08) 5614 500
fax. (08) 5614 555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Seurakunnissa tapahtuu 28.2.–7.3.2013

A ar o Ku k ko h ov i

Haluaisitko toimia 
yhteisvastuukerääjänä 

tai vapaaehtoisena 
yhteisvastuutapahtumissa?

Ota yhteyttä diakoniatyöntekijöihin 
Soile Pakkanen, 

p. 040 7790 367 ja 
Elisa Metsänheimo, 

p. 040 7707 431.

Seurakuntamme uusi kummikohde on Ma-
fingan orpokoti Tansaniassa. Kokoon-

numme joka kuukauden toinen kes-
kiviikko kirkolle puuhailemaan kum-
mitoiminnan hyväksi. Ideoita, malleja 

ja tarvikkeita mukaan. Etukäteen voi 
antaa ideoita valmisteluun Marjalle, p. 
040 7430 382 tai Kaisamarjalle, p. 040 
7430 382. Myös miehille ja lapsille sopi-
vaa puuhaa on suunnitteilla  – kaikenikäi-
set rohkeasti mukaan! Samalla tutus-
tumme Tansaniaan ja Mafingan 
orpokodin elämään. Ensimmäinen 
kummi-ilta on maaliskuun toinen 
keskiviikko 13.3. klo 18 seurakun-
tasalissa.

Tuunaten Tansaniaan 
ja ommellen orpokotiin – 

kummikerho alkaa

Talvilomaviikolla 
4.–8.3. ei ole päivä- ja perhekerhoja eikä 

varhaisnuorten kerhoja ja kuoroja.
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koulu su 3.3. klo 11.30–12.30 
srk-talon alakerrassa. Hiih-
tolomaviikolla ei ole perhe-, 
päivä- eikä varhaisnuorten 
kerhoja. 
Nuoret/rippikoulut: Kou-
lupastoripäivystys torstai-
sin klo 11–12.15 yläkoululla 
ja lukiolla. Talvirippikoulun 
leirijakso 4.–8.3. Koortilassa. 

Konfirmaatiomessu su 10.3. 
klo 10 kirkossa.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Laitasaaren seura-
kuntapiiri ti 5.3. klo 12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 28.2. klo 18.30 ompelu-
seurat ry:llä. Su 3.3. klo 12 
pyhäkoulut: Kirkonkylä Myl-

lyniemi, Anttila: Härkönen, 
Korivaara: Romppainen, Päl-
li: Lyytikäinen, Suokylä: Rau-
takoski. Klo 17 seurat ry:llä. 
Ma 4.3. klo 18 päiväkerhot 
ry:llä. Ti 5.3. klo 13 lauluseu-
rakerho Heikkilällä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 1.3. klo 19 pienten 
raamattuluokka Parviainen, 

Käärmeläntie 152. Ti 5.3. klo 
13 lauluseurakerho Heikki-
lällä.
Vihitty: Ville Edvard Lumijär-
vi ja Elisa Hannele Karvonen.
Kuollut: Leena Tuulikki Pen-
ninkangas s. Laitinen 82, 
Taisto Olavi Karppinen 70, 
Ritva Heleena Kettunen s. 
Väärä 74. 

Seurakunnissa tapahtuu 28.2.–7.3.2013

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. (08) 5331 284
fax. (08) 5331 284

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. (08) 533 1174, 
fax. (08) 533 1174

Sanajumalanpalvelus 
su 3.3. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Jouni Heik-
kinen, kanttorina Timo 
Ustjugov. 

Hartaus to 28.2. klo 14 Vire-
kodissa, Simo Pekka Pekkala.
Lähetyslauluilta to 28.2. klo 
19 Kaija-Leena ja Pentti Poh-
jolalla, Laitilantie 225, Jouni 
Heikkinen.
Perhepyhäkoulu su  3.3. klo 
11.30–12.30 seurakuntatalon 
alakerrassa.
Ompeluseurat ma 4.3. klo 18 
seurakuntatalon rippikoulu-
salissa. Kaikille avoin ompe-
luseura lähetys- ja diakonia-
työn hyväksi, tervetuloa mu-
kaan!
Laitasaaren seurakuntapiiri 
ti 5.3. klo 12 rukoushuoneel-
la, Jouni Heikkinen.
Hartaus ke 6.3. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heik-
kinen.
Hartaushetket to 7.3. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Jouni Heikkinen.
Kuoroharjoitukset: Hiihto-
lomaviikolla ei ole kuorohar-
joituksia.
Lapset/perheet: Perheker-
hot ti klo 9.30–11.30 seura-
kuntatalossa ja klo 10–12 Päi-
värinteen seurakuntasalissa, 
ke klo 12.30–14.30 Päivärin-
teen seurakuntasalissa ja klo 
15–17 Kylmälänkylän kappe-
lissa sekä parillisten viikkojen 
to klo 10–12 Laitasaaren ru-
koushuoneella. Perhepyhä-

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
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

Diakoniatoimistot:
Kirkonkylä /
Seurakuntatalo
diakonissa 
Sinikka Ilmonen
p. 044 7521226

Tupos / Vanamo
diakoni 
Heini Karhumaa
p. 044 7521227

Lähetysvintti  ma 4.3.  klo 
12–14.
Seurakuntakerho ke 6.3. klo 
12 eläkeläisille Kotikololla. 
Makkaranpaistoa ja pappi-
lan pihapiiriin tutustumista. 
Mukana kirkkoherra Ilkka, 
diakonissa Sinikka ja kantto-
ri Mika.
Hartaudet:  To  28.2. ja 7.3. 
klo 14 Alatemmeksen van-
hainkodilla. 
Nuortenilta to 28.2. Vana-
mossa klo 18. HUOM! Hiihto-
lomaviikolla ei ole nuorten-
iltaa!
Lisätietoa nuorisotyön toi-
minnasta, yhteystiedot ym. 
osoitteesta www.nuoriso-
nurkka.fi.
Kuorot eivät kokoonnu hiih-
tolomaviikolla.

Perhekerhoja ei ole hiihto-
lomaviikolla.
Partio: Pe 1.3. päivystys  
partiotoimistossa klo 15–
17. Ruoktukaluston pakka-
us lpk:n varastolla klo 17–
18. RUOKTU XXX 13 talvilei-
ri Taivalkosken Siiranjärvel-
lä 2.–6.3.2013. Hiihtolomalla 
4.–10.3. ei ole partiokokouk-
sia. Toiminta käynnistyy nor-
maalisti viikolla 11.
Rauhanyhdistys: Lapsi- ja 
nuorisotyöntekijöiden kou-
lutus- ja virkistysilta pe 1.3. 
klo 19, seurat su 3.3. klo 17 
ja 18.30 ry:llä.
Kastettu: Noel Aate Nestori 
Jaakkola, Aino Vanamo Lah-
tinen, Kaapo Valde Tapio Pir-
kola, Friida Sofia Pöyskö.
Kuollut: Valtu Jaakko Junt-
tila 73.

Ryhtyisitkö sinäkin enkeliksi?
Tarvitsemme vapaaehtoisia moniin eri tehtäviin. 
Voisitko sinä olla mukana jossakin alla olevista 
tehtävistä?
• Ovelta ovelle keräyksessä on vielä 20 aluetta vailla ke-
rääjää. Kerätä voi itselle sopivana ajankohtana, huhti-
kuun loppuun saakka, joko listalla tai lippaalla.
• to 28.2. klo 18–20 tehdään Kirkonkylän seurakunta-
kodilla käsitöitä yhteisvastuun hyväksi. Tule tekemään 
tiskirättejä yhteisvastuun hyväksi tai ihan vaan oleile-
maan. Kaikentaitoiset on tervetulleita. Jos kotoa löytyy 
virkkuukoukku tai puikot (koko 3->), niin ota mukaan. 
Otamme vastaan myös lankoja, joissa on hyvä imuky-
ky, esim. bambu/puuvillasek.
• 3.3. Kalevalainen messu kirkossa. Olisiko sinulla mah-
dollisuus kuljettaa vanhuksia kirkkoon?
• 28.4. Vapputapahtumaan tarvitaan vapaaehtoisia 
monenlaisiin tehtäviin, mm. tarjoiluun, tuotemyyntiin, 
jälkisiivoukseen, makkaranpaistoon yms.
• Otamme lahjoituksena vastaan arpa- ja onnenpyörä-
voittoja eri tapahtumiin.

Osallistumalla Yhteisvastuukeräykseen olet mukana 
auttamassa yksinäisiä vanhuksia Suomessa sekä tu-
kemassa köyhien maaseutualueiden kehityshankkei-
ta Kambodzhassa. Jos voit antaa hetken aikaasi yhtei-
sen hyvän eteen, ota yhteyttä tarkempia tietoja var-
ten, Heini Karhumaa, p. 044 7521 227 tai heini.karhu-
maa@evl.fi.

Kulttuuri-ilta Kalevalan päivänä 
28.2. klo 19 Limingan kirkossa. 
Erikoisteemana Politruk Oreshinin päiväkirja ja 
talvisota. Kirjan julkistaminen: Aito talvisodan 
päiväkirja punaiselta puolelta, Politruk Oreshi-
nin päiväkirja. Illan juonto Pekka Tuomikoski.
Yksinlaulua: Limingan seudun yksinlaulajat.
Jousisoitinmusiikista vastaa: Sinikka Ala-Leppi-
lampi, kanttori Mika Kotkaranta, suomalaista 
ja venäläistä musiikkia, runonlausuntaa meri-

kapteeni Matti Kamula ja yhteislaulua.
Kirjaa voi ostaa paikan päällä. Hinta 15 euroa 
(1 euro Yhteisvastuulle).
Tule kuuntelemaan ja laulamaan talvisodan 
henkeen isänmaallista sekä venäläistä musiik-
kia!
Vapaa pääsy, tervetuloa Limingan perinteik-
kääseen kirkkoon tunnelmoimaan!
Kalevalan päivä on samalla suomalaisen kult-
tuurin päivä. Tervetuloa kauempaakin!

Kalevalainen 
messu

sunnuntaina 3.3. klo 10 
Limingan kirkossa.

Toimittaa 
Ilkka Tornberg,  

kanttorina 
Mika Kotkaranta. 

Kolehti 
Yhteisvastuukeräyksen 

hyväksi.
Ehtoollisen vietto.

Mukana Kirkkolaulajat.

Limingan seurakunnan lähetystyö järjestää

PERJANTAIPULLA 
nisumarkkinat S-marketin edessä pe 1.3. klo 14–17 

(tai niin kauan kuin myytävää riittää)
Myytävänä kotipullaa, leipää ja muita leivonnaisia.

Tervetuloa ostoksille!

ti 12.3.2013 
alkaen klo 19–19.45 

Tupoksen Vanamosalissa.
Pitkä, pätkä, laiha, lihava
Taivaan iskän lapsi ihana
Uskot Jumalaan tai et

Samanarvoisena jumppailet!

Tervetuloa nostattamaan hikeä 
pintaan gospelhittien tahdittamana!
Ohjaajana Riitta Lielahti, p. 044 3204 183.

Muhoksen seurakunnassa lokakuussa 2012 
pidetyn piispantarkastuksen pöytäkirjat
ovat luettavissa osoitteessa:
www.oulunhiippakunta.evl.fi/piispa/
piispantarkastukset/poytakirjat
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Messu su 3.3. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, avustaa 
Riitta Pesonen,  kantto-
rina Eeva-Maija Sorvari.

RaaTuu to 28.2. klo 18 Tem-
meksen srk-talolla.
Diakonian päivystys ma 4.3. 
klo 9–10.30 Temmeksen srk-
talolla, entisessä virastossa.
Seurakuntakerho ti 5.3. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 6.3. klo 
10.30 Murron kerhotilassa.
Hartaus to 7.3. klo 13 Mänty-
rinteellä. Diakonian ja lähe-
tyksen kylätoimikunta tarjo-
aa kahvit.
Nuttupiiriläiset eivät pidä 
hiihtolomaa, vaan tullaan 
neulomaan, kahvittelemaan 
ja jutustelemaan tuttuun ai-
kaan ja paikkaan to 7.3. klo 17 
srk-talon takkahuoneeseen.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Hiihtolomaviikolla, viikko 
10, ei kuoroja, kerhoja, nuor-
teniltaa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 3.3. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 1.3. klo 19 
Tuulipurto 2. Seurat su 3.3. 
klo 16 ry:llä.
Kastettu: Teodor Iisakki Lii-
kanen.
Kuollut: Elma Elisabet Leske-
lä s. Ollila 90.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

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
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Kappalaiset
Perttu Kyllönen
p. 040 5836 278
Saila Karppinen
p. 0400 386 983

Diakoniatyöntekijät
Kirsti Hakkarainen
p. 040 5083 403
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

www.siikalatvanseurakunta.fi/Siikalatva
Gideonien kirkkopyhä 
su 3.3. kaikissa kappe-
leissa. Jumalanpalvelus-
ten yhteydessä on Gide-
on-järjestön esittely. 
Messu su 3.3. klo 10 Py-
hännän seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Merja Jyrk-
kä, saarna Johannes Hyy-
tinen. Kanttorina Unto 
Määttä. Tekstinlukijoi-
na Hannu ja Anja Hyvä-
rinen. Kirkkokahvit.
Messu su 3.3. klo 13 
Piippolan seurakunta-
kodissa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, saarna Ilkka 
Lehto.  Kanttorina Unto 
Määttä. Tekstinlukijoina 
Leena ja Toivo Haataja. 
Kirkkokahvit.
Iltakirkko su 3.3. klo 19 
Kestilän seurakuntata-
lossa. Toimittaa Johan-
nes Hyytinen, kanttori-
na Unto Määttä. Teks-
tinlukijana Leena Hyyti-
nen. Kirkkokahvit.
Iltakirkko su 3.3. klo 19 
Pulkkilan seurakunta-
talossa. Toimittaa Ilkka 
Lehto, kanttorina Pek-
ka Kyöstilä. Tekstinlu-
kijoina Kirsti Hakkarai-
nen ja Liisa Lehto. Kirk-
kokahvit. 
Iltakirkko su 3.3. klo 19 
Rantsilan seurakunta-
talossa. Toimittaa Timo 
Hakkarainen, kanttorina 
Pentti Jäntti.  Tekstinluki-
joina Kirsti ja Hannu Ojan-
takanen. Kirkkokahvit.

KeSTILä
Seurakuntakerho pe 1.3. klo 
10 kerhokodissa (huom. paik-
ka!).
Opistoilta pe 1.3. klo 19 
ry:llä, Antero Hämäläinen.
Seurat su 3.3. klo 19 ry:llä.
Ystävänkammari ke 6.3. klo 
10 srk-kodissa.
Diakonia- ja lähetyspiiri to 
7.3. klo 12 Aune ja Veikko 
Taipaleenmäellä Välimäessä 
Mäläskänkylällä. 
Hernekeittomyyjäiset Yh-
teisvastuun hyväksi pe 8.3. 
klo 10–12 srk-kodissa. 4 eu-
roa/litra. Keittovaraukset vii-
meistään ke 6.3. p. 040 827 
8488, Eija Holappa.

PIIPPoLa
Kinkerit ma 4.3. klo 18.30 
Kairanmaantalossa Leskeläs-
sä, Jyrkkä, Määttä ja Hakka-
rainen.

PuLKKILa
Seurat ja nuortenilta la 2.3. 
klo 19.30 ry:llä.
Hartaus pe 8.3. klo 13 Koivu-
lehdossa.
Seurakuntakerho to klo 12 
srk-talossa.

PyhänTä
Diakoniapiiri to 28.2. klo 11 
Virpi Piipolla Tavastkengällä.
Ehtoollishartaus to 28.2. klo 

Kerhoja ja kuoroja ei ole viikolla 10, 
paitsi Unto Määtän kuorot kokoontuvat 

sovittuina aikoina.

13 Nestorissa.  
Hartaus to 28.2. klo 14 Kuu-
rankukassa.
Pyhäkoulu su 3.3. klo 12 
ry:llä.

Yhteisvastuu-
hiihto
 
torstaina 21.3. klo 18 Murron koulun ympäris-
tössä olevalla valaistulla ladulla.

Ohje hiihtäjälle: Hiihtäjä, joka on hankkinut 
itselleen sponsoreita, kiertää omaan tahtiin 
noin 1,2 km mittaista latua tunnin ajan. Spon-
sori (esim. yksittäinen henkilö tai yhteisö) 
maksaa sopimansa kierroshinnan tai ”könt-
täsumman” hiihtäjälle, joka lahjoittaa mak-
sun Yhteisvastuukeräykseen. Kerää sponsorit 
vapaamuotoiselle listalle. 

Puffetissa myytävänä kuumia makkaroita, 
lämmintä mehua, kahvia ja munkkeja.

Tule hiihtämään tai kannustamaan hiihtäjiä 
sekä nauttimaan puffetin antimia!

Järjestäjinä Tyrnävän seurakunta ja Murron 
diakoniakylätoimikunta.

A r k i s to  /  Pe k ka H e l i n

Kuva Pyhännän las-
kiaistapahtumasta 
10.2. Tapahtumas-
sa oli kasvomaala-
usta, poniratsastus-
ta, rekiajelua, mä-
enlaskua, rasvaries-
kaa, hernekeittoa, 
laskiaispullia ja pii-
rustuskilpailu. Piirustuskilpailun aiheena oli mun pappa tai mun mummu. Eniten ääniä sai-
vat Ellen Palolan, Sara Huhtalan ja Elna Tahkolan piirustukset. Yhteisvastuukeräykselle saa-
tiin 822,30 euroa. Kiitokset kaikille lahjoittajille ja osallistujille!

Pe r t t u  Ky l l ö n e n

Seurat su 3.3. klo 16 ry:llä, 
Esko Ristinen ja Tuomas Oi-
karinen.

RanTSILa
Seurakuntakerho to 28.2. 
klo 13 Rauhalassa.
Eläkeliitto ti 5.3. klo 11 srk-
talossa.
Opistomyyjäiset pe 8.3. klo 
19 ry:llä.

Kastettu: Lyydia Aada 
Amelie Alanko (Rantsi-
la).
Kuollut: Anja Ilona Ra-
hikkala s. Junkkari 80 
(Kestilä), Toivo Johannes 
Luhasto 81 (Rantsila).
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Lukunurkka

Jeesus kehotti katselemaan taivaan 
lintuja ja oppimaan niiden pyhästä 
huolettomuudesta: ”Katsokaa tai-
vaan lintuja”. Varsinkin näin ke-

vään aikana voisi Jeesuksen kehotusta 
muuntaen kehottaa: ”Kuunnelkaa tai-
vaan lintuja”. Mutta kun ei niiden ää-
niä tunnista, huokaa moni. Nyt siihen 
on mainio apu kompaktin kokonaisuu-
den muodossa. 

Lintujen tunnistaminen niin ul-
konäön kuin äänenkin perusteella on 
haasteellista puuhaa. Varsinkin aloitte-
lijoille on tarjolla tuhti paketti kuvaa ja 
ääntä teoksessa Linnut äänessä. Suoma-
lais-ruotsalaisella yhteistyöllä tehty ko-
konaisuus sisältää hyvällä kuvituksella 
varustetun kirjan lisäksi samoihin kan-
siin liitetyn äänilaitteen, jolla voi kirjan 
kuvia ja tekstiä tarkkaillessa kätevästi 
kuunnella kyseisen linnun ääntä.   

Lintujen ääniä on kuultavissa kaik-
kina vuodenaikoina, mutta kevät ja ke-
sä ovat luonnollisesti kaikkein suotui-
simpia aikoja. Moni harmittelee, kun ei 
tunnista edes kaikkein tutuimpien lin-
tujen ääniä. Mutta niitä oppii vain sit-
keästi kuuntelemalla. Monet linnut ei-
vät näyttäydy, mutta niiden äänet ovat 
tuttuja. Satakielen äänen tunnistaa koh-
tuullisen hyvin, mutta eipä se laulaes-
saan usein tule näkösälle.

Lintujen äänimaailma on rikas ja 

Kuunnelkaa 
taivaan 
lintuja 

Jan Pedersen – Lars Svensson: Linnut äänessä. 
150 Pohjolan lintulajia äänineen.Piirrokset Jony 
Eriksson. Valokuvat Jari Peltomäki, Markku Va-
resvuo. Tammi 2012.

”Ne tunsi avaruuden, puristi pieniä kiviä 
nyrkeissään, kuukiviä ja maanalaisen ne 
tiesi, myyrien luut joita ne kaivoi maas-
ta. Maata ne kantoi harteilla kuin taivas-
ta ja maan satuja ne epäili.”

Vilja-Tuulia Huotarisen neljäs ru-
nokirja on täynnä nostalgiaa, lapsuu-
denmuistoja, elettyä elämää, tunteita ja 
tuntemuksia. Runot vievät keskelle elä-
mänsykettä ja suvun historiaa. Sitä kat-
sotaan tytön silmin. 

Kaunis, levollinen ja herkkä kuvaa-
vat runokirjaa. Rauhoittava, mieltä 
lämmittävä ja palkitseva kuvaavat puo-
lestaan lukukokemusta. Runouomis-
ta muodostuva tarina hengittää ja luo 
lämpöä.

”He kömpivät piirongin alta ja vaa-
tekomerosta, kenkäkaapista ja hattuhyl-
lyltä, eno Laskuvarjohyppääjä ja suur-
kaupungin Eno ja muut enot, he putoavat 
savupiipusta, eno Viilinmaistaja ja eno 
Yö, eno Hirvenpää ja eno Ruusunpuna.”

Lapsuus on suuri seikkailu nuorel-
le tytölle. Kaikkea tapahtuu ja sattuu, 
muistot syntyvät ja jäävät. Tarina seit-
semästä veljeksestä, seitsemästä enosta, 
on silta menneestä tähän päivään, tä-
hän hetkeen. 

Mitä kaikkea onkaan tapahtunut 
perheelle, miksi tyttö asuu enojen kans-
sa sukutalossa rotkon reunalla? Tarina 

Sukutalo 
rotkon 
reunalla

Vilja-Tuulia Huotarinen: 
Seitsemän enoa. 
WSOY 2013.

moni-ilmeinen. Kutsuäänillä linnut 
ottavat yhteyttä saman lajin eri yksilöi-
hin. Yhteysäänillä pidetään yhteyttä sa-
man parven muihin yksilöihin. Nous-
tessaan lentoon linnut päästävät lento-
äänen, jonka myös lentäessään silloin 
tällöin antavat kuulua. Varoitusäänil-
lä linnut varoittavat jostain uhkaavas-
ta vaarasta pesän lähettyvillä, vaikkapa 
jos ihminen tai kissa on uhkaamassa. 

Pesässä olevat poikaset päästävät 
puolestaan kerjuuääniä ruokaa halutes-
saan. Tikanpojat omaavat varsin kuulu-
van kerjuuäänen, joka jatkuu läpi päi-
vän. Keväisin tikat pärryttävät eli rum-
muttavat usein valopylväissä.

Teos tarjoaa virkistävän ja kohtuulli-
sen helpon matkan myös sellaiselle, jo-
ka ei ole lintujen äänimaailmasta lain-
kaan perillä. Kevätaika tuo jälleen run-
saasti lintuja kuultavaksemme ja niiden 
äänimaailman voi löytää aivan uudel-
la tavalla.

riSTo kormilaiNeN

on viisiuomainen, yhteen laskeutuva ja 
maaginen. Suku, ilot ja surut, elämän 
kokoiset haaveet saavat muodon ja sisäl-
töä: ”Älä koskaan ajattele näitä tyhjinä 
vuosina. Älä ole näkymätön. Sano rakas-
tavasi kun rakastettavaa on”.

Vilja-Tuulia Huotarinen luo mielen-
maisemia ja tunne-elämyksiä. Hän ku-
vaa herkästi ja tarkasti ihmisiä, tapah-
tumia, luontoa. Runous ei hypi silmille 
eikä runojen asettelu kirjan lehdillä ah-
dista mieltä. 

Tarina soljuu, sanat ja lauseet muo-
dostavat kokonaisuuksia, harkittuja, 
hauraita ja kirpeitä. Tarina ei tyhjene 
hetkessä vaan se antaa tilaa hengittää, 
mietiskellä tuntemuksia, lukea ääneen 
ja kirjoittaa omaa historiaansa. 

Runo ei synny syyttä, se sisältää elä-
mää, toiveita ja haaveita, kokemuksia ja 
muistoja: ”Kannoitte minua taskussa”.

JuHa väHäkaNGaS

Muistolaatta 64 sankarivainajalle Kiimingissä

Kiimingin seura-
kuntatalossa kiil-
tää upouusi muis-
tolaatta, jossa on 64 

toisessa maailmansodassa 
kaatuneen kiiminkiläisen 
nimet. Laatta paljastettiin 
viime viikon keskiviikkona 
tilaisuudessa, jossa oli läsnä 
kunniavieraina muun mu-
assa sotaveteraaneja.

Kiimingin seurakunnan 
entinen kirkkovaltuuston 
puheenjohtaja Pentti Joki-

kokko kertoi, että laattaa 
ehdottivat sotaveteraanit 
itse. Kiimingin seurakun-
ta ja entinen kunta ottivat 
ehdotuksen mielellään vas-
taan, sillä sotaveteraaneille 
haluttiin osoittaa arvonan-
toa, varsinkin kun osa heis-
tä on vielä joukossamme.

Kiimingin kouluissa on 
ollut laatat, joissa on niiden 
sankarivainajien nimet, 
jotka kävivät kyseisiä kou-
luja. Yhteistä laattaa, jossa 

olisi kaikkien kaatuneiden 
kiiminkiläisten nimet, ei 
ole aikaisemmin ollut.

Laatta on arvoisellaan 
paikalla. Seurakuntakes-
kuksen läheisyydessä si-
jaitsee sankaripatsas. Lä-
hellä on myös kiiminki-

läisten sotaanlähtöä kuvaa-
va muistomerkki. Kiimin-
kiläiset lähtivät taisteluihin 
vanhalta kansakoululta, jo-
ka on yhä pystyssä.

Pekka HeliN

Kiimingin entisen kunnanhallituksen jäsen Martti Väänänen 
(vasemmalla) ja Kiimingin seurakunnan kirkkoherra Pauli Niemelä 
paljastivat laatan. 

Entisen Kiimingin kunnan 
tervehdyksestä vastasi 
kunnanhallituksen jäsen Martti 
Väänänen.

Laatan paljastuksen jälkeen tarjolla oli juhlakahvit kermakakun kera. 
Paikalla oli kolmisenkymmentä henkeä.

Kiimingin seurakunnan aktiivit Aino Rinta-Säntti ja Topias Nissi 
seisoivat laatan kummallakin puolen tehden kunniaa sankarivainajille. 

Veteraanien tervehdyksen esitti 
Seppo Matilainen.
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