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Olisiko maailmanrauha taatumpi, jos uskon-
tokasvatuksella varmistettaisiin, että eri us-
kontokuntiin kuuluvat ihmiset ymmärtäisivät 
toisiaan edes kohtuullisen hyvin?

Saattaisi olla. Väitetään, että monet 
levottomuudet eri kansallisuuksien välillä 
ovat alkaneet juuri uskonnollisten tuntei-
den loukkaamisesta. Rauhanneuvotteluissa 
taas on päästy eteenpäin, jos osapuolet ovat 
löytäneet uskonnoistaan joitakin yhdistä-
viä piirteitä.

Tänä maailmanaikana, kun tekniikan 
kehitystä ihannoidaan, suuren omaisuuden 
keränneitä ihaillaan, kauneutta palvotaan, 
ja ihmisiä pannaan paremmuusjärjestykseen 
suoritusten mukaan, on kai vaikea niellä aja-
tusta, että jokin suorastaan primitiiviseltä 
tuntuva seikka, uskonto, on ensimmäisellä 

sijalla joidenkin ihmisten elämässä. Ja että 
tämä tärkeä asia jopa ohjaa ihmisten toi-
mintaa hyvässä ja pahassa.

Suomalaiset puolustavat oikeuksiaan aja-
tuksen, sanomisen ja uskomisen vapauteen 
kuten pitääkin, mutta mitä löytyy vapau-
den takaa? Ei kai vain puhdasta tietämät-
tömyyttä. Ainakin suomalaisia moititaan 
heikosta oman uskontonsa tuntemisesta; 
mitä on luterilaisuus tai oikeastaan koko 
kristinusko? Miksi se on eri asia kuin vaik-
kapa islaminusko? Olisiko niissä mitään 
yhteisesti hyväksyttäviä, kummankin kun-
nioituksen ansaitsevia ajatuksia?

Nämä asiat selviävät vain opiskelemalla. 
Kirkko on uskonnon ja koulu kasvatuksen 
asiantuntija. Kirkon ja koulun tietojen ja 
taitojen yhdistäminen on loogisin ratkaisu 

valistuksen jakamiseen. Pulmana on, että 
koulumaailma tuntuu pelkäävän uskontoa, 
vaikka kyse olisi vain yleissivistyksen jaka-
misesta. Koulu ei ole uskonnon harjoit-
tamisen paikka, mutta tiedon jakamisen 
paikka se on.

Monissa kouluissa seurakunnan työnteki-
jän tai vaikkapa lähetystyöntekijän vierailu 
on tuttua ja toivottuakin. He tuovat vaih-
telua ja väriä koulupäiviin ja osaavat var-
masti esittää asiansa eri-ikäisiä koululaisia 
kiinnostavasti. Ehkä tällaisen yhteistyön 
kehittäminen ja syventäminen vähitellen 
vähentäisi tiedon aukkoja.

tieto ei lisää tuskaa vaan ymmärrystä

pirkko.paakki@
rauhantervehdys.suomi.net

p rofeetta Muhammedista julkais-
tut pilakuvat ovat nostattaneet 
paitsi jättiprotestit, myös kiivaat 

keskustelut sanan vapauden rajoista. 
Sanan vapaus ei ole itsetarkoitus vaan 
syntynyt varmistamaan sen, että kan-
salaiset voivat tuoda vapaasti esiin yh-
teiskunnallisia epäkohtia. 

Miten sen merkitys on sitten voinut 
muuttua päinvastaiseksi? Nythän val-
tatahot käyttävät hyväkseen suurempia 
mediaresurssejaan levittääkseen pilkan 
ja vitsien varjolla negatiivisia mielikuvia 
ryhmistä, joiden kokemat suuretkaan 
epäkohdat eivät pääse esiin. 

Maailman muuttuneiden geopoliit-
tisten ja uskonnollisten valtasuhteiden 
valossa pilakuvaskandaalissa muhivat 
samat elementit kuin vapaakauppaa 
edistävässä globaalissa markkinata-
loudessa. Se, mikä länsimaisille suur-
yrityksille on ”vapaata kauppaa”, on 
kehitysmaiden ja matalapalkkaisen 
työväen näkökulmasta vapautta riistää 
heitä ja vielä kätkeä epäreilu kilpailuti-
lanne myyteillä kaikkien ”yhtäläisestä” 
yrittämisen ”vapaudesta.”

Länsimaiden mediajätit määräävät 
pitkälti, kenen sana lopulta on niin 
vapaa, että se tulee kuulluksi. 

Jos muslimimaissa julkaistaisiin 
pilakuva kristittyjen jumalasta eläi-
menä tai mustana naisena, loukkaisiko 
se jotakuta, ja miksi, ja kuka nousisi 
barrikadeille? Se, mikä voisi 
loukata yhtä, voisi olla miel-
täylentävä muistutus matriar-
kaattiajan naisjumaluudesta. 
Eihän jumalan sukupuolta, 

lajia tai väriä voida todistaa, vaikka 
jumaluudesta luoduilla mielikuvilla 
on selvä valtapoliittinen merkitys. 

Niin seksistisen kuin rasistisen pila-
kuvan tai vitsin tulkinta on riippuvai-
nen erilaisista sosiaalisista asemista. 
Valkoisen eliittimiehen maailmassa 
toimiessaan naisella, muslimilla ja 
muilla ”toisilla” on vitsin julkilau-
sumattoman merkityksen mukaan 
piirteitä, joille ja joiden kustannuk-
sella nauretaan. 

Huumorin olemukseen kuuluu, että 
hierarkiassa ylempänä olevat nauravat 
alempana olevien puutteille. Vitsit ja 
pilakuvat ovat keinoja samalla vah-
vistaa tai luoda ”todellisuutta.” Siksi 
länsimaisten valtamedioitten ja niitä 
parodioivien harjoittelija-toimitta-
jien tulisi myöntää kuvien poliittinen 
luonne. Leikinlasku-verukkeet ja lou-
kattujen leimaaminen tiukkapipoiksi 
ovat yksinkertaisesti vallankäytön 
mekanismeja.

Ei ole sattuma, että kiltalehtien pilkka 
kohdistuu ”toisen” asemassa oleviin, 
vähiten vaikutusvaltaa omaaviin ryh-
miin (saamelaisiin, romaneihin, maa-
hanmuuttajiin, vammaisiin, naisiin, 
feministeihin). Sanan vapaudesta ja 
vapaasta kaupasta päättävät samat tahot 
- ne, joilla on valta. Ja sanan vapau-
dessa kuten vapaakaupassa toimii sama 
etuoikeutettujen periaate - mikään ei 

saa uhata eliitin taloudel-
lista etua. Eivät ainakaan 
loukattujen tunteet.
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vapaata kauppaa 
sanan vapaudesta

kaarina kailo

Mikko Hormio pohtii Essessä 16.2., miksi 
urheilijalta tivataan tuntemuksia jokaisen 
suorituksen jälkeen.

-Tiedotusvälineet ovat urheilun rintamalla 
osa markkinointikoneistoa, joka tarvitsee 
urheilijoiden tarjoamaa julkisuutta. Jokai-
nen tyhjänpäiväinen ”aamulla tuntui vielä 
ihan hyvältä” -haastattelu epäonnistuneen 
hiihtokisan jälkeen tuo televisiokatsojien 
silmiin puolen tusinaa mainosta urheilijan 
vaatteissa. Ne ovat tärkeämpi haastatteluiden 
sisältö kuin yksikään sanottu sana.

Taneli Kukkonen kertoo Sanassa 16.2. 
hämmästyneensä, kuinka paljon arabi-
maailman ja islamilaisen maailman sisään 
patoutuneita turhautumia purkautui pro-
feetta Muhammedista julkaistujen pilaku-
vien aiheuttamassa jupakassa.

-Länsivastaisia patoutumia on kertynyt 
siitä lähtien, kun Napoleon astui jalallaan 
Egyptin.

Kolonialismi ja sen jälkeinen, milloin 
länsivaltion, milloin itäblokin tukema itse-
valtainen hallintomalli, köyhyys, sosiaaliset 
ongelmat ja tietysti Israelin ja Palestiinan 
konflikti, kaikki tämä kasaantuu yhdeksi 
ryppääksi, josta on aika vaikea eritellä enää 

yhtä lankaa ja käsitellä sitä jollakin lailla 
rauhallisesti.

Juhani Huttunen kirjoittaa Kirkko&kaupunki 
-lehdessä 15.2., että läntisen maailman 
johtotähtiä ovat yksilönvapaus ja suvait-
sevaisuus.

-Toisten asioihin ei ole sopivaa tunkea 
nokkaansa. Kunnon individualisti kiin-
nostuu muiden puuhista vain, jos niistä on 
itselle hyötyä tai haittaa.

Liberaalissa yhteiskunnassa, jossa jokai-
nen saa ajatella niin kuin tahtoo, yksilöiden 
arvomaailmat voivat kuitenkin tulla niin 
vieraiksi toisilleen, ettei yhteiseksi puheen-
aiheeksi jää kuin raha. Ja kun muusta ei voi 
puhua, raha ratkaisee ja alkaa hallita ensin 
julkista ja sitten yksityistä elämää.

Jukka Relander vastaa Helsingin Sanomien 
Nyt-liitteessä numero 7 kysymykseen, 
lukeeko hän kuolinilmoituksia.

-Kohta puolitoistavuotiaan poikani 
syntymän jälkeen en ole lainkaan kyennyt 
lukemaan uutisia, joissa lapsille tapahtuu 
jotakin ikävää, saati nyt kuolinilmoituksia. 
Yli satavuotiaan ihmisen kuolema taas on 
täysin epätraaginen tapahtuma.

aatoksia
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Yv-keräys on muutakin 
kuin rahanhankintaa

Ollessani nyt kolmatta kertaa Tuiran 
seurakunnan Yy-keräyksen keräyspääl-
likkönä olen oppinut sen, että keräysta-
pahtuma on paljon muutakin kuin pelk-
kää rahan hankintaa. 

Parhaimmillaan se on seurakunnan 
työntekijöiden yhteinen ponnistus hyvän 
asian puolesta, jossa mielekkäästi voi 
olla lukuisa joukko vapaaehtoisia lista- 
ja lipaskerääjiä. 

Onnistuneen keräyksen aikana seura-
kunnan edustaja tapaa tuhansia ihmisiä. 
Seurakunta näkyy yhteiskunnassamme. 
Tapaamme niitä, jotka haluavat rahalli-
sesti tukea kampanjaa, mutta myös niitä, 
jotka eivät halua tai eivät voi taloudelli-
sista syistä osallistua. 

Tänä vuonna keräyksestä hyötyvät 
ikäihmiset, ja teemamme Ihmisarvoi-

nen vanhuus ei jätä kylmäksi kovinkaan 
monta ihmistä. Eräs oma kokemukseni 
on, kun henkilö kertoi, ettei hän kuulu 
kirkkoon, mutta laittoi rahaa lippaaseen 
todeten, että nyt olet kerrankin oikealla 
asialla.

Keräystapahtuma on myös oivallinen 
koulutustapahtuma varhaisnuorisotyössä, 
päiväkerhoissa, päiväkodeissa jne. Samoin 
eri työmuotojen tiimit pääsevät tekemään 
omia yhteisiä asioita. Kanttoreidemme 
yv-konsertti tarjosi kuulijoilleen nautin-
nollisen musiikkihetken tuottaen samalla 
rahallistakin tuottoa. Luukkaan kappelissa 
on kaikille sopiva vanhojen tavaroiden 
näyttely: Aika ennen näköradiota. Siihen 
tutustuminen on kouluikäisille oppitunti 
ja vanhoille monia nostalgisia muistoja 
herättävä tapahtuma. 

Näitä esimerkkejä löytyy jokaisesta 
seurakunnasta. Meidän ei sovi unoh-
taa myöskään diakonian näkökulmaa, 

monelle seurakuntalaiselle avautuu 
mahdollisuus vaihtaa muutama sana 
seurakunnan edustajan kanssa. Siis teh-
käämme tästä vuodesta meitä kaikkia 
yhdistävä tapahtuma, sillä jaettu ilo on 
kaksinkertainen ilo. 

antero aakko

Postia mielipidepalstalle

Keskustelua-palstalla julkaistaan luki-
joiden mielipiteitä. Tekstit voi toimittaa 
joko sähköpostilla (pirkko.paakki@rau-
hantervehdys.suomi.net), postitse (PL 
102, 90101 OULU) tai faxilla puh. (08) 
5626 444. Kirjoittajan yhteystiedot on 
liitettävä jokaiseen tekstiin.

Toimituksella on oikeus lyhentää tekstejä 
tarvittaessa ja tehdä niihin otsikot.

viikon 
kysymys

onko 
yhteisvastuu-

kerääjä 
käynyt

ovellasi?

vastaa
rauhan tervehdyksen

verkkojulkaisussa

www.nettirt.net

Hyvin toimivassa 
perheessä ihmiset 
tuntevat mielihyvää ja 
turvallisuutta. Useimmat 
ihmiset kokevat perhe-
elämänsä onnistuneeksi 
ja toimivaksi, mutta 
perheet ovat erilaisia.
FT, dosentti Karl-Erik 
Wahlberg puhui hyvin 
toimivasta perheestä 
Oulun perheasiain 
neuvottelukeskuksen 
50-vuotisjuhlassa viime 
tiistaina.

p erheen perustaneiden hen-
kilöiden yhteenkuuluvuus ja 
yhdessä viihtyminen on mah-

dollista, jos kumpikin on irtaantu-
nut lapsuuden perheistään. Neu-
voja pieniin pulmiin ei enää kysy-
tä äidiltä vaan puolisolta.

-Meidän pitäisi rakastua toiseen, 
sopeutua hänen ominaisuuksiinsa 
ja sopeuttaa myös itsemme toisen 
toiveiden mukaiseksi tiettyjen rajojen 
puitteissa, Wahlberg selvensi.

Hän nimitti huikaisevaksi eri-
mielisyyden aiheeksi sinappituubin 
puristamista; keskeltä vai päästä. 
Keskinäinen sopiminen ja keskus-
teleminen pariskunnan toiminta-
malleista ja arvoista on oleellinen 
osa hyvin toimivan parisuhteen 
rakentumisesta.

Monelta murheelta pariskunta 
välttyy, jos molemmat kokevat 
tulevansa kuulluiksi ja saavat olla 
muovaamassa parisuhdetta.

vanhat arvot voimassa

Kristillisistä arvoista puhuminen 
ei Wahlbergin mukaan ole tällä 
hetkellä suosittua, kun on kyse 
parisuhteesta. Hän tarkoitti esi-
merkiksi lähimmäisenrakkautta, 

toisen huomioimista ja kunnioit-
tamista, oikeudenmukaisuutta ja 
uskollisuutta.

Perhe- ja psykoterapeuttina 
hän kuitenkin totesi, että yli kak-
si vuosituhatta vanhat arvot ovat 
edelleen keskeisiä takeita parisuh-
teen onnellisuudelle. Ei niin, että 
hurskaus johtaisi onneen, vaan että 
kristilliset arvot otetaan osaksi jo-
kapäiväistä elämää.

-Nykyihmisillä on loputon halu 
muuttaa ja kehittää arvomaail-
maamme erilaiseksi kuin ennen. 
Esimerkkinä ovat oman itsenäisyy-
den ja yksilön oikeuksien korosta-
minen, ilman tukea menestyminen, 
taloudellisen aseman parantaminen 
sekä naisten ja miesten tasa-arvoi-
suuden korostaminen.

-Näihin arvoihin perustuva pa-
risuhde muodostuu pinnalliseksi 
ja hauraaksi. Ei synny yhteenkuu-
luvuutta ja ymmärtävää vuorovai-
kutusta.

erilaisuudesta iloa

Karl-Erik Wahlberg sanoi ko-
kevansa suurta huolta erityisesti 
miesten asemasta parisuhteessa, 
jossa he suostuvat erilaisten kasva-
tustoimenpiteiden kohteiksi. Miestä 
voidaan kuvata puhumattomaksi, 
tunne-elämältään vajavaiseksi ikui-
seksi pojaksi, vaikka ominaisuudet 
ovat miehen sukupuoleen kuuluvia, 
osittain perittyjä ja aivojen raken-
teeseen ja toimintaan liittyviä.

-Niiden pysyvät muuttamisyri-
tykset epäonnistuvat.

-Nainen voisi edistää perhe-elä-
män toimivuutta, jos hän tarkastelisi 
miehen poikamaisuutta luovuutena 
ja perhe-elämää värittävänä. Mie-
hen tunne-elämä ei ilmene niinkään 
tunteenpurkauksissa kuin hänen 
toimissaan ja teoissaan. Niistä tun-
teet löytyvät.

Samalla tavoin naisen verbaalisuu-
den hyväksyminen osaksi naiseutta 
edesauttaa toimivaa parisuhdetta. 
Wahlberg ehdottaa, että puolisot 
hyödyntäisivät toistensa erilaisuuden 
myös lastenkasvatuksessa.

nuori tarvitsee turvaa

Suomalaisessa perhekulttuurissa 
arvostetaan Wahlbergin huomion 
mukaan lasten pikaista itsenäis-
tymistä ja vapautta kasvaa ilman 
rajoituksia. Nuorten kohdalla 
sama asia ilmenee lisääntyneinä 
käytöshäiriöinä ja syrjäytymisenä 
eli putoamisena ammattiin vievistä 
koulutusohjelmista.

-Toimivaan vanhemmuuteen 
kuuluu, että nuoren on turvallista 
hakea rajojaan, ja hän voi luottaa 
siihen, että keskustelukumppani 
löytyy kotoa. Nuoren elämäntapojen 
poiketessa yleisesti hyväksytystä ja 
sallitusta vanhemmat palauttavat 
hänet takaisin arvojensa mukaiseen 
käyttäytymiseen.

-Käytännössä tämä tarkoittaa 
esimerkiksi nuoren hakemista 
kotiin, jos hän ei ole tullut sinne 
sovittuna aikana.

Lasten ja nuorten kanssa puhu-
minen ei asiantuntijan mukaan ole 
lapsen taivuttamista vanhemman 
päätökseen vaan keskustelemista. 
Vanhempien arvomaailma välittyy 
nuorille kuitenkin parhaiten näyt-
tämällä, mitä se pitää sisällään.

erosta ei aina ongelmia

Suomessa puolisoiden erot ovat 
tavallisia, ja merkittävä osa lapsista 
on elänyt joko yksinhuoltaja- tai 
uusperheessä jossakin vaiheessa.

Perhe voi Wahlbergin mukaan olla 
toimiva erossakin, jos vanhemmat 
selvittävät lapselle eron syitä ja ker-
tovat, ettei hän ole syyllinen. 

Onnistunut ero ei välttämättä 
aiheuta lapselle minkäänlaisia on-
gelmia, eikä hänen kehityksensä 
vaarannu. Edellytyksenä on, että 
lapsi voi jatkaa suhdetta molem-
piin vanhempiin.

-Joskus lapsi kokee rikkautena 
mahdollisuuden asua kahdessa ko-
dissa, joissa hän saa tarvitsemansa 
huolenpidon, tuntee itsensä hyväk-
sytyksi ja olonsa turvalliseksi.

pirkko paakki

kunnioitus ja huomioiminen 
rakentavat hyvän parisuhteen ja perheen

Ju
ss

i 
aa

rn
io

parisuhteessa ja perheessä ei pitäisi unohtaa iloa ja huumoria.
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JuMalanpalvelukset
Tuomiokirkossa: La 25.2. klo 
18 Tuomasmessu, toimittaa 
Ulla Säilä, saarnaa Timo He-
lenius, Tuomasmessulaulajat, 
johtaa Marjaana Myllylä, koleh-
ti Botswanassa olevalle kummi-
luokalle, katso menot.
Su 26.2. klo 10 messu, toimittaa 
Jyrki Vaaramo, avustaa Martti 
Pennanen, kanttorina Maija 
Tynkkynen, Oulun Laulu. Ko-
lehti Kirkon ulkomaanavulle. 
Radio Dei.
Ke 1.3. klo 19 tuhkakeskiviikon 
messu, toimittaa Ari-Pekka 
Metso, kanttorina Hanna 
Savela.

Muu toiMinta
Tuomiokirkko 
Kirkko avoinna päivisin klo 
12-13.
Virsi-ilta pe 24.2. klo 19. Am-
mattikorkeakoulun urkurit 
säestävät.
Aamupiiri la 25.2. klo 10 
kryptassa.
Kaikenikäisten kansanlaulu-
messu su 26.2. klo 15, toimittaa 
Pekka Asikainen, saarnaa Juha 
Vähäkangas, Sofia Magdalena 
-yhtye, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. Kolehti Yhteisvastuu-
keräykselle.
Aamurukous ke 1.3. klo 8.30 
kryptassa.
Vanhan pappilan lähetyspiiri 
ke 1.3. klo 14. Aiheena 1. Joh. 2. 
Todellinen Jeesuksen Kristuk-
sen tunteminen, Pasi Kurikka.
Keskiviikkoseurat ke 1.3. klo 
18 kryptassa.

keskusTan seurakunTaTalo

Isokatu 17
Sana elää pe 24.2. klo 18 kou-
lutussalissa.
Sinkkuilta pe 24.2. klo 18.30 
alasalissa.
Yksinäisyydestä yhteyteen la 
25.2. klo 18 kuorosalissa. 
Sunnuntaiseurat su 26.2. klo 
15. Jumalan rakkauden uhritie, 
Ilkka Keränen ja Maija-Liisa 
Pohti.
Sanan, rukouksen ja ylistyksen 
ilta su 26.2. klo 17 juhlasalissa, 
katso menot.
Päiväseurat ke 1.3. klo 12 
kuorosalissa.
Lähetyssoppi to 2.3. klo 10-
15.30 alasalissa.
Raamattupiiri to 2.3. klo 14. 
Palaa Jumalan luo Israel!
Tuomiokirkkokuoro to 2.3. klo 
17 juhlasalissa.

inTiön seurakunTakoTi

Intiönpolku 2 
Kaikenikäisten pyhäkoulu su 
26.2. klo 12.
Tarinatupa ke 1.3. klo 13.
Perhekerho to 2.3. klo 10. Mi-
nulla on tunteet.
Raamattupiiri to 2.3. klo 16. 
Matteus 11. ja 12. luku.

kajaaninTie 1
Raksilan kerho to 2.3. klo12.

HeinäTorin seurakunTaTalo

Aleksanterinkatu 71
Kaikenikäisten pyhäkoulu su 
26.2. klo 16.
Päiväkerho ma 27.2. ja to 2.3. 
klo 12-15.
Hopealanka ma 27.2. klo 13. 
Katumus ja paasto/laskiainen.
Keramiikkakerho ti 28.2. klo 
16 varhaisnuorille.

Musiikkikerho ti 28.2. klo 
16.30.
Miesten piiri ke 1.3. klo 18 
kerhohuoneessa.
Perhekerho ke 1.3. klo 10. Mi-
nulla on tunteet.
Toiminta ja keskustelukerho 
to 2.3. klo 10.30.
Nuoret aikuiset to 2.3. klo 18.

myllyTulli

Makasiininkatu 6 B
Varhaisnuorten kerho ma 
20.2. klo 18.
Varhaisnuorten kerho ti 21.2. 
klo 17.

Domus BoTnica

Toivoniementie 1
Kerho ke 22.2. klo 13. Laskiai-
nen, katumus ja paasto, Mirva 
Kuikka.
Kaikenikäisten pyhäkoulu su 
26.2. klo 14.

aurinkokoTi

Isokatu 93
Raamattupiiri ke 22.2. klo 16. 
Aiheena Joh.13: 21-38, Jyrki 
Vaaramo.

Papinpuolisot tutustuvat Ca-
ritas-Kotiin ti 28.2. klo 18 ja 
vierailevat M-L. Lavangolla, Sä-
veltäjänk. 10 C. Katso menot.

JuMalanpalvelukset
Tuiran kirkossa su 26.2. klo 10 
messu, toimittaa Risto Tuomi-
nen, avustaa Pasi Kurikka, kant-
torina Heikki Jämsä. Kolehti 
Kirkon Ulkomaanavulle.
Klo 18 iltamessu, toimittaa 
Hannu Ojalehto, avustaa Pet-
teri Tuulos, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. Kolehti Yhteisvas-
tuukeräykselle.
Ke 1.3. klo 20 tuhkakeskiviikon 
messu, toimittaa Tarja Korpela, 
avustaa Kirsi Merenheimo-
Mäenpää, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. Kolehti Yhteisvastuu-
keräykselle.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
26.2. klo 12 messu, liturgia Riit-
ta Louhelainen, saarna Nanna 
Helaakoski, kanttorina Emilia 
Heikkilä. Kolehti ks. Tuira.
Pyhän Luukkaan kappelissa 
su 26.2. klo 10 messu ja virkaan 
asettaminen, toimittaa Hannu 
Ojalehto, saarna Petteri Tuulos, 
avustaa Lauri Kujala. Virkaan 
asettamisessa avustavat  Harri 
Fagerholm, Terhi-Liisa Suti-
nen, Kaija Siniluoto ja Pekka 
Lahdenperä, kanttorina Tommi 
Hekkala ja Raakel Pöyhtäri. 
Kirkkolaulajat. Kolehti ks. Tuira. 
Kappalainen Lauri Kujalan ja 
kappalainen Petteri Tuuloksen 
virkaan asettaminen. Messun 
jälkeen juhlakahvit.
Koskelan seurakuntakodilla 
su 26.2. klo 13 perhekirkko, 
toimittaa Juha Huhtala, kant-
torina Raakel Pöyhtäri. Kolehti 
yhteisvastuukeräykselle.
Pateniemen kirkossa su 26.2. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Pasi Kurikka, kant-
torina Heikki Jämsä. Kolehti 
ks. Tuira.

Muu toiMinta
Tuiran kirkko

Myllytie 5
Crossroads-ilta pe 24.2. klo 19, 
katso menot!
Herännäisseurat su klo 15, 
katso menot!
Lähetyspiiri ma klo 16.30.
Laskiaismyyjäiset ti klo 10-12, 
katso menot!
Miestenpiirissä ti klo 18 seurat 
ja virsilaulua Arvo Ågrenin 
johdolla.
Ison kirjan ilta ti klo 18.30.
Raamattupiiri ke klo 15.
Seurakuntakerho to klo 13.
Kirkkokuoro to klo 18.30.
Crossroads rukousrengas to 
klo 19.

PyHän Tuomaan kirkko

Mielikintie 3
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe klo 18.30.
Musiikkileikkikoulu Trilli ma 
klo 9-12 ja klo 16.30-18.30.
Tuiran kirkon Naiskuoro ma 
klo 18.30.
Musiikkileikkikoulu Trilli 
ti klo 10-12.30. Tiedustelut 
Anna Haanpää-Vesenterä p. 
040 5832368.
Aikuisten korukivikerho ti 
klo 10-14.
Harmonisen laulun ryhmä 
ti klo 18.
Laskiaismyyjäiset ti klo 11-14, 
katso menot!
Lämmitä lähimmäistä -ilta 
ti klo 17.
Perhekerho ke klo 9.30.
Kirkkolaulajat ke klo 18.

Seurakuntapiiri to klo 13.
Raamattu- ja keskustelupiiri 
to klo 15.
Pyhän Tuomaan Lapsikuorot 
to alkaen klo 17.

PyHän luukkaan kaPPeli

Yliopistokatu 7
Lähetysseurat la klo 15, katso 
menot!
Hiljaisuuden ilta ma klo 19.
Aamukahviporukka Koskelan 
juttutuvan vieraaksi ti lähtö 
klo 11.30.
Aamurukous ke klo 7.45.
Perhekerho ke klo 9.30.
Evankeliset Opiskelijat ke klo 
18.30, Patrick Dickson aiheesta: 
Elämä äärirajoilla.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 2.3. klo 19. 

rajakylän seurakunTakoTi

Tervakukkatie 2
Diakoniapiiritoimikunnan 
myyjäiset la 25.2. klo 9-12, 
katso menot!
Pyhäkoulu su klo 12.
Työttömien ateria ti klo 12.
Perhekerho ke klo 9.30.

PaTeniemen kirkko

Taskisentie
Pyhäkoulu su klo 12.
Perhekerho ke klo 9.30.
Diakoniapiiri to klo 13.

koskelan seurakunTakoTi

Koskelantie 86
Pyhäkoulu su klo 12.
Juttutupa ti klo 12.
Perhekerho ke klo 9.30.

kuivasjärven seurakunTakoTi

Karppalantie 6
Pyhäkoulu su klo 12.
Perhekerho ke klo 9.30.

niiTTyaron kerHoHuone

Purjehtijantie 4
Pyhäkoulu su klo 12.
Raamattupiiri ti klo 18.
Perhekerho ti klo 9.30.

meri-ToPPilan 
moniPalvelukeskus

Kuivaamokatu 6
Pyhäkoulu su klo 12.
Perhekerho ke klo 9.30.

Tuiran Palvelukeskus

Kangastie 1
Seurakuntakerho ti 28.2. 
klo 14.

Pyhäkoulut
Hartaantie 12, su klo 12. 
Välivainion rukoushuone pe 
24.2. klo 18.30.

Puuhakerho Intiössä, hau-
tausmaan huoltorakennus, 
kasvihuoneen kellari, ma ja 
ke klo 9. 

JuMalanpalvelukset
Oulujoen kirkossa su 26.2. 
klo 10 messu, toimittaa Pertti 
Lahtinen, saarnaa Ilkka Mäki-
nen, kanttorina Talvikki Attila-
Pekonen. Jumalanpalveluksen 
yhteydessä lasketteluleirin kon-
firmaatio, Paavo Moilanen. 
Hönttämäen seurakuntakodis-
sa su 26.2. klo 12 perhemessu, 
toimittaa Pertti Lahtinen, kant-
torina Talvikki Attila-Pekonen. 
Kirkkokahvit. 

Pikkaralan koululla su 26.2. klo 
12 perhekirkko, toimittaa Pentti 
Kortesluoma, kanttorina Lauri 
Nurkkala, Oulujoen lapsikuoro 
avustaa. Kirkkokahvit ja huuto-
kauppa. Ks. menot.

Muu toiMinta
Heikkilänkankaan 
seurakunTakoTi

Kyytipojantie 2
Pyhäkoulu su 26.2. klo 12.
Perhekerho ke 1.3. klo 9.30.

HinTan seurakunTaTalo

Hintantie 89. 
Pyhäkoulu su 26.2. klo 12.
Seurakuntapiiri ma 27.2. 
klo 12.
Perhekerho ke 1.3. klo 9.30.
Kuntopiiri ke 1.3. klo 18.
Kirkkokuoroharjoitukset ke 
1.3. klo 18.

HinTTa

Gospelmessun harjoitukset 
nuoristotoimistossa to 23.2. klo 
18. Myös uudet soittajat terve-
tuloa. Paikalla Ilkka Mäkinen 
ja Esa Rättyä.

Huonesuon seurakunTakoTi

Leväsuontie 19
Pyhäkoulu su 26.2. klo 12.
Kuntopiiri ma 27.2. klo 19.
Seurakuntapiiri ti 28.2. klo 12.
Perhekerho ke 1.3. klo 9.30.

HönTTämäen seurakunTakoTi

Ruotukuja 1
Perhekerho ulkoilemassa Huu-
tilammella to 2.3. Pakkasraja 
-20 astetta. (omilla kyydeillä, 
omat eväät).

kirkkoPirTTi

Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
27.2. klo 18.30.

maDekoski

Lähetys- ja raamattupiiri ko-
deissa ti klo 14, yhdyshenkilö 
Soila Närhi, puh. 5316 197.
Madekosken diakoniapiiri to 
2.3. klo 12, Aune ja Teuvo Kei-
näsellä, Koivulantie 25.

meTsolan Hovi

Mäkituvantie 1
Seurakuntapiiri to 2.3. klo 14.

myllyojan seurakunTaTalo

Koivumaantie 2
Pyhäkoulu su 26.2. klo 12.
Kaikenikäisten ulkoilutapah-
tuma Tervarannassa (Tiilitien 
päässä) su 26.2. klo 12-14. Ks. 
menot.
Lähetys- ja raamattupiiri ma 
27.2. klo 18.
Martantupa ti 28.2. klo 12.30.
Rauhanyhdistyksen kirk-
koseurat ti 28.2. klo 19, Arto 
Nevala ja Risto Lohi.
Perhekerho mäkeä laskemassa 
Tervarannassa (Tiilitien päässä) 
ke 1.3. klo 9.30. Omat eväät 
mukaan!
Seurakuntapiiri to 2.3. klo 13.
Lapsikuoroharjoitukset to 2.3. 
klo 16.45-18.30.
Miesten raamattupiiri to 2.3. 
klo 19. 

saarelan PalvelukoTi

Takalahdentie 11
Seurakuntapiiri ma 27.2. 
klo 13. 

saarelan seurakunTakoTi

Poolakuja 1
Perhekerho ke 1.3. klo 9.30.

sanginsuun seurakunTakoTi

Sanginsuuntie 59
Porinapiiri ma 27.2. klo 11.
Koko perheen laskiaisillan-
vietto ti 28.2. klo 18-20 San-
ginsuun seurakuntakodilla. 
Ks. menot.
Perhekerho ke 1.3. klo 9.30.

Talvikankaan moniToimiTalo

Tuiskutie
Perhekahvila ti 28.2. klo 9.30.

JuMalanpalvelukset
Karjasillan kirkossa: Su 26.2. 
klo 10 messu, toimittaa Petri 
Satomaa, avustaa Nina Niemelä, 
kanttorina Juha Soranta. Kirk-
kokahvit. Messun jälkeen mah-
dollisuus henkilökohtaiseen 
keskusteluun ja rukoukseen. 
Kolehti Kirkon Ulkomaa-
navulle.
Ke 1.3. klo 18 tuhkakeskiviikon 
sanajumalanpalvelus, toimittaa 
Juhani Lavanko, avustaa Satu 
Saarinen, kanttorina Juha 
Soranta.
Kastellin kirkossa su 26.2. 
klo 10 messu, toimittaa Vir-
pi Sillanpää-Posio, avustaa 
Mervi Keskinen, kanttorina 
Taina Voutilainen. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Pyhän Andreaan kirkossa su 
26.2. klo 12 perhemessu, toi-
mittaa Mirjami Dutton, avustaa 
Sirpa Kemppainen, kanttorina 
Taina Voutilainen. Vox Andreas 
-kuoro. Kirkkokahvit. Kolehti 
ks. Karjasilta.
Kaukovainion seurakuntata-
lossa: Su 26.2. klo 12 messu, 
toimittaa Petri Satomaa, avustaa 
Nina Niemelä, kanttorina Juha 
Soranta. Mieskuoro TervasCan-
to. Kolehti ks. Karjasilta.
Su 26.2. klo 18 arabiankielinen 
jumalanpalvelus.
Maikkulan seurakuntata-
lossa su 26.2. klo 12 kansan-
laulukirkko, toimittaa Virpi 
Sillanpää-Posio, avustaa Anne 
Kellokumpu, kanttorina Riitta 
Piippo. Maikkulan lapsikuo-
ro. Kirkkokahvit. Kolehti ks. 
Karjasilta.

Muu toiMinta
karjasillan kirkko

Nokelantie 3
Karjasillan diakonia- ja lähe-
tyspiiri ma 27.2. klo 18.
Kalevalainen sävelhartaus ti 
28.2. klo 18. Oulun Ympäristön 

Kalevalaiset Naiset ry, kappalai-
nen Satu Saarinen ja kanttori 
Taina Voutilainen.
Perhekerho ke klo 9.30.
Raamattu- ja keskustelupiiri 
ke klo 18.30.
Seurakuntakerho on retkellä 
to 2.3. Lähtö kirkon pihalta 
klo 13.25. Pukeudu ulkoilua 
varten.

kasTellin kirkko

Töllintie 38
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 24.2. klo 18.
Kastellin kirkkokuoron har-
joitus ma klo 18.30.
Juttutupa ti 27.2. klo 12 Kau-
kovainiolla diakoniapiirin vie-
raana.
Päiväraamattupiiri ti 28.2. 
klo 12.
Diakonia- ja lähetyspiirin 
tiistaitapahtuma 28.2. klo 13. 
Ks. menot.
Mieskuoro Weljet, harjoitus ti 
28.2. klo 19.
Perhekerho ke klo 9.30. 
Seurakuntakerho to 2.3. 
klo 13. 
Raamattupiiri to 2.3. klo 18 
Lämsänjärven kaupunkileiri-
keskuksessa.

PyHän anDreaan kirkko

Sulkakuja 8
Pyhäkoulu su klo 12.
Perhekerho ke klo 10.
Vox Andreas -kuoron harjoitus 
ke klo 18.30.
Seurakuntakerho to 2.3. klo 
12.
Kaakkurin lapsikuoron har-
joitus to klo 16.
Raamattupiiri to 2.3. klo 
18.30.

kaakkurin ToiminTakeskus

Sarasuontie 5
Perhekerho ma klo 10.

kaukovainion seurakunTaTalo

Hiirihaukantie 6
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 23.2. ja 2.3. klo 
18.30.
Diakoniaviranhaltija Oili 
Tuovisen lähtöjuhla su 26.2. 
seurakuntatalossa klo 12 mes-
sun jälkeen. Juhlakahvit.
Diakoniapiiri ma 27.2. klo 12, 
mukana juttutupa.
Ystävänkamari ti klo 12.
Kaukovainion laskiaistapah-
tuma ti 28.2. Ks. menot.
Lähetyspiiriä ei ole ti 28.2.
Perhekerho ke klo 9.30.
Kirkkotekstiilipiiri ke klo 18 
-20. Vesa Pöyhtäri.
Sudanilaisten raamattuopetus 
ke klo 18.
Seurakuntakerho to 2.3. 
klo 13.

maikkulan seurakunTaTalo

Kangaskontiontie 9
Raamattupiiri to klo18.
Lapsikuoron harjoitus pe 24.2. 
klo 17.
Rauhanyhdistyksen raamattu-
luokka pe 24.2. klo 18.
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 24.2. klo 19.
Maikkulan Maijat esittelevät 
kätten töitään su 26.2. Ks. 
menot.
Eläkeläisten keskustelukerho 
ma 27.2. klo 12.30. Mukana 
kanttori Taina Voutilainen.
Perhekerho ke 1.3. klo 9.30. 
Vieraana perhetyöntekijä Min-
na Kaartinen.
Maikkulan diakonia- ja lähe-
tyspiiri ke klo 16.30.
Tenavakuoron harjoitus to 
klo 16.30.
Lapsikuoron harjoitus to klo 
17.30. 
Raamattupiiri to klo 18.

lämsänjärven 
kauPunkileirikeskus

Hiihtomajantie 2
Pyhäkoulu su klo 12.
Raamattupiiri to 2.3. klo 18.

oulun seurakuntaviikko24.2.-2.3.2006
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sanaa 
Ja YlistYstä

Sanan, rukouksen ja ylistyk-
sen ilta su 26.2. klo 17 Kes-
kustan srk-talon juhlasalis-
sa, Isokatu 17. Illan aihee-
na on Psalmi 66:4. “Koko 
maa kumartuu eteesi, koko 
maa laulaa kiitostasi ja ylis-
tää nimeäsi”. Tilaisuudessa 
yhteistä esirukousta ja ru-
kouspalvelua, mukana kant-
tori Marja-Liisa Kirkkomä-
ki, ylistys. 

menotTalvi
e nsi lauantaina 25.2. kaupungin kävelykadulla saa näkö-

havainnon nuorista ja vanhoista yhteisessä taukojum-
passa. Näin ainakin suunnittelevat ja tätä toivovat Oulun 

seurakuntien nuorisotyön väki. He ovat ideoineet Rotuaa-
rille kaikenikäisten kaksituntisen yhteisvastuutapahtuman, 
joka alkaa kello 12 .

Tilaisuuden juontaa television viihdeohjelmasta tuttu 
Juho Jormanainen. Hän kyselee eri-ikäisten kaupunkilais-
ten ajatuksia Yhteisvastuukeräyksestä. Jormanainen lupaa 
liikkua pilke silmäkulmassa mikrofoninsa kanssa.

Liikunnallisessa hetkessä tanssii tanssiryhmä Elliots, 
mutta kaikilla muillakin on mahdollisuus lämmetä 
liikkumalla. Taukojumpan vetävät seurakunnan 10+    

-ryhmäläiset.
Musiikkipuolella on tarjolla yllätysnimiä.

Juomatta kenenkään ei tarvitse jaksaa heilua, sillä vihreät sisa-
ret (sotilaskotisisaret) tarjoilevat kadulla kuumaa juomaa.

Tankattuaan nuoret ja vanhemmat voivat lähteä yhdessä 
Suomen Ladun ohjaajan johdolla sauvakävelylenkille. 
Reippailu päättyy Öbergin talon (Kirkkokatu 5) pihalle, 
jossa leikitään perinneleikkejä.

Tilaisuutta suunnittelemassa ollut Tuiran seurakun-
nan nuorisotyönohjaaja Terhi-Liisa Sutinen toivoo, 
että nuoret oikeasti uskaltaisivat reippaasti pyytää 
omaa tai hieman vieraampaa mummoa tai pappaa 
yv-tapahtumaan.

Hän muistuttaa, että kaikkien on hyvä varata Rotu-
aarille rahaa mukaan, sillä nuoret liikkuvat kadulla 

yv-lippaat käsissään.
Juha Jormanainen ottaisi lähetysaktiivi annikki kotilaisen 
mielellään mukaan kaikenikäisten yhteisvastuutapahtu-
maan rotuaarilla.

Mummun kanssa rotuaarin pallolle
Seuraavana päivänä, sunnuntaina 26.2. klo 15 tuomio-

kirkossa vietetään kaikenikäisten kansanlaulumessua. 
Jumalanpalveluksen musiikki on tuttuja kansanlaulusä-
velmiä uusilla sanoilla. Laulujen tekstit ovat Anna-Mari 
Kaskisen kirjoittamia.

Messun toimittaa Pekka Asikainen, Juha Vähäkangas 
saarnaa. Seurakuntalaisten lisäksi kansalaulumessussa 
laulaa Sofia Magdalena –musiikkiryhmä. Kanttorina on 
Sanna Leppäniemi.

Kirkossa kerätään kolehti Yhteisvastuukeräykselle. 
Seurakuntien nuorisotyön lisäksi messun suunnittelussa 
on mukana Oulun hiippakunnan kasvatustoiminta.

parasta juuri nyt  -tapahtuman ohjelma

Klo 12 avaus, juontaja Juho Jormanainen, 
  yv-tervehdys, Patrick Dickson
12.30  Elliots-tanssiryhmä ja muusikot
13  seurakunnan tervehdys, Martti Pennanen
13.10  taukojumppaa ohjaavat 10+ -ryhmäläiset
13.25  Elliots–tanssiryhmä
13.35  muusikot

Rotuaarilla ovat myös vihreät sisaret, yhteisvastuukerääjät 
ja nuoret esittävät omia ohjelmiaan. Kurkista Yhteisvas-
tuukeräyksen kohdemaan Angolan Cameijan kylään.

riitta Hirvonen
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papinpuolisot 
Caritas-kotiiin

Kaikki papinpuolisot ovat 
tervetulleita tutustumaan 
Caritas-Kotiin palvelujoh-
taja Hilkka Määtän johdol-
la ti 28.2. klo 18. Kokoonnu-
taan Caritas-Kodin parkki-
paikalla, Kapellimestarinka-
tu 2. Esittelyn jälkeen siirry-
tään M-L. Lavangon vieraik-
si, Säveltäjänk. 10 C. Suun-
nitellaan kesäpäiviä ja tue-
taan Ilembulan orpolan jäl-
leenrakentamista.

lauantaina 
tuoMasMessuun

Tuomasmessua vietetään 
lauantaina 25.2. klo 18 tuo-
miokirkossa. Messun teema-
na on Jumalaan voi turvata. 
Messun toimittaa pastori Ul-
la Säilä, pastori Timo Hele-
nius saarnaa. Juontajana ja 
esirukousvastaavana toimii 
Kimmo Kieksi. Musiikis-
ta huolehtii Tuomasmessu-
laulajat Marjaana Myllylän 
johdolla. Mukana on myös 
tanssiryhmä Kinneret. Koleh-
ti kerätään Tuomasmessun 
Botswanassa olevalle kum-
miluokalle. 

Seuraavan messun (25.3.) 
suunnittelu torstaina 2.3. klo 
17 Öbergin talossa, Kirkkoka-
tu 5. Messut ovat tekijöiden 
näköisiä, tervetuloa tuomaan 
lahjasi messuun!

uusi pYHäkoulu

Tuomiokirkkoseurakunnas-
sa alkaa uudenlainen pyhä-
koulu. Kuljemme laskiaises-
ta pääsiäiseen pyhäkouluhet-
kien avulla. Kutsumme mu-
kaan kaikenikäisiä; vanhem-
pia lasten kanssa, kummeja 
kummilasten kanssa, isovan-
hempia lastenlasten kanssa. 
Yli neljävuotiaat voivat ol-
la pyhäkoulussa yksin. En-
simmäinen pyhäkoulu pi-
detään laskiaissunnuntaina 
26.2. klo 12 Intiön seura-
kuntakodissa, Intiönpolku 2, 
klo 14 Toivoniemessä, Do-
mus Botnicassa, Toivonie-
mentie 2 ja klo 16 Heinäto-
rin seurakuntatalolla, Alek-
santerinkatu 71. Tiedustelut 
lastenohjaaja Outi Metsikkö, 
p. 050 5213 380.  

kansanlaulukirkko 

Maikkulan seurakuntatalol-
la, Kangaskontiontie 9, las-
kiaissunnuntaina 26.2. klo 
12. Kansanlaulukirkko am-
mentaa musiikkinsa monille 
tutusta ja rakkaasta kansan-

lauluperinteestä. Hyvät pe-
rinteet kantavat elämää. Saa 
laulaa ja rukoilla yhdessä. 
Jumalanpalveluksessa mu-
kana Maikkulan lapsikuo-
ro. Jumalanpalveluksen jäl-
keen Maikkulan Maijat esit-
televät kätten töitään vuosi-
en varrelta, mm. huovutus-
ta, pärekoreja, silkkihuiveja 
ja erilaisia vuodenaikojen 
mukaisia töitä. Kirkkokah-
vit ja mehut. 

tilkkutäkki -
lauluilta

”Hei, Halleluja! Una sanc-
ta, yksi, pyhä, yhteinen, yh-
teinen” lauletaan tutussa 
nuoren seurakunnan vei-
sussa. Samaa laulua laule-
taan myös muiden laulujen 
lisäksi perjantaina 24.2. klo 
20 Pyhän Andreaan kirkol-
la. Tervetuloa Tilkkutäkki -
lauluiltaan! Lauluja säestää 
Kaakkurin nuorten gospel-
ryhmä. Ilta jatkuu laulujen 
jälkeen yökahvilana puoleen 
yöhön asti. ”Nyt ollaan suu-
ri, lämmin peitto yhtä Her-
rassamme”. Kolehti Yhteis-
vastuukeräykselle.

luMilinnaan

Perheretki Kemin Lumilin-
naan la 4.3. Käymme myös 
kirkossa sekä pikaisesti Haa-
parannassa. Retken hinta on 
4-12 -vuotiailta 12 e ja aikui-
silta 20 e (hintaan sis. edesta-
kainen linja-automatka, ruo-
kailu, sisäänpääsy Lumilin-
naan ja tapaturmavakuutus 
Oulun ev.-lut.seurakuntien 
jäsenille). Vapaita paikkoja 
voi kysyä p. 3161 347. 

on sängYn päälle 
levitettY

tilkkutäkki suuri…

Lämmitä Lähimmäistä - dia-
koniailtaa vietetään Pyhän 
Tuomaan kirkolla ti 28.2. 
klo 17-19. Olet tervetullut 
kutomaan peitteitä Tuiran 

seurakunnan vanhuksille, 
viettämään iltaa diakonia-
asian äärellä ja nauttimaan 
kupin kahvia hyvässä seu-
rassa. Innostusta ja toime-
liaita käsiä tarvitaan edel-
leen, koska peitteet on tar-
koitus luovuttaa Tuiran alu-
een vanhustenhoitolaitoksiin 
tämän kevään aikana. Ter-
vetuloa kello viis, tapaam-
me kirkolla siis!

Herännäisseurat 

Tule veisaamaan Siionin 
virsiä ja kuulemaan sanaa 
Tuiran kirkkoon su 26.2. 
klo 15. Ennen aloitusta tu-
lokahvitus. 

laskiaisMYYJäiset 

Tuiran kirkon seurakuntasa-
lissa ti 28.2. klo 10-12. Myy-
tävänä hernekeittoa, ohra-
puuroa, makeita ja suolai-
sia leivonnaisia. Tuotto Lee-
na Pasasen työn tukemiseksi 
Tansaniassa, Ilembulan sai-
raalassa.

Crossroads-ilta 

Tuiran kirkolla pe 24.2. klo 
19. Ilta koostuu puheista, mu-
siikista ja rukouksesta. Pas-
tori Patrick Dickson puhuu 
aiheesta Mitä sun hautaki-
vesi päälle kaiverretaan? Il-
lan jälkeen voi jäädä nautti-
maan rennosta yhdessäolosta 
teekupposen ääressä. 

kaikki 
ulkoileMaan

Kaikenikäisten ulkoilutapah-
tuma Tervarannassa (Tiilitien 
päässä) su 26.2. klo 12-14. Oh-
jelmassa mäenlaskua, pientä 
korvausta vastaan mootto-
rikelkka- ja ilmatyynyajelua 
(säävaraus), makkaranpais-
toa, arvontaa, mehua, kah-
via ja pullaa Yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi. Järjestää 
Oulujoen seurakunnan dia-
konia- ja aluetyö.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Elsa Katariina Holtinkoski s. 
Mällinen 95 v.
Karjasilta: Kaarlo Olavi Ra-
jamäki 70 v, Helvi Elisabeth 
Mehtätalo s. Hannula 94 v, 
Hellin Tilda Vilhelmiina Sirviö 
s. Nyysti 80 v, Heikki Antero 
Vasala 78 v, Eeva Maria Riihi-
mäki 83 v.
Tuira: Tarja Tuula Maila Haka s. 
Haka 59 v, Saara Greta Kolivuori 
s. Niemelä 65 v, Pertti Tapio 
Kujala 27 v, Iida Emilia Viippola 
s. Uusihannu 90 v, Helga Maria 
Karinen 87 v.

Karjasilta: Juho Taavetti Kärk-
käinen ja Saara Elisa Saukko-
nen, Janne Markus Sundqvist ja 
Marja-Riitta Naamanka.
Tuira: Leo Kalevi Pikkarainen 
ja Jaana Liisa Heiskanen, Jark-
ko Tapani Jolkkonen ja Anu 
Karoliina Romppanen, Tuomas 
Juho Ensio Paaso ja Henna Elina 

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Olivia Ida Jenkins, Fanni Iida 
Olivia Alapukki, Minttu-Riikka 
Nousiainen.
Karjasilta: Touko Harald Hä-
mäläinen, Aarni Samuli Kar-
jalainen, Inka Anna Elisabeth 
Mattila, Ronja Maria Palosaari, 
Lotta Karoliina Salo, Nicolas 
Kristian Sikka, Sohvi Loviisa 
Tuormaa, Nitta Lyydia Väätäjä.
Tuira: Jeremias Mikael Heikki-
nen, Vili Petteri Heinonen, Iisa 
Rebekka Kiviahde, Viljami Olavi 
Laitila, Matias Samuli Leskinen, 
Robert Christian Niemimuuk-
ko, Nenna Sofia Aleksandra Nik-
kinen, Aku Olavi Jalo Prokkola, 
Konsta Ilmari Sinisalo, Laura 
Aili Saara Sutinen,  Ronja Maija 
Alina Toivola, Henna Maria 
Karoliina Vatanen.
Oulujoki: Anni Helmi Heino-
nen, Topias Henrikki Ketola, 
Fanni Emilia Kokko, Veeti 
Hermann Myllyneva, Rasmus 
Hugo Aleksi Oja, Joonas Tapani 
Riihijärvi, Natalia Aada Emilia 
Tihinen. 

Farin, Ora Antti Venäläinen ja 
Sari Birgitta Venäläinen.
Oulujoki: Ari Kalevi Reinikka 
ja Satu Johanna Fisk, Jaakko 
Tuomas Jäväjä ja Raisa Johanna 
Luusua.

kingMat 
läHetYsseuroissa

Kylväjän työntekijät Ben ja 
Liisa Kingma ovat vierai-
namme lähetysseuroissa la 
25.2. klo 16 Pyhän Luukkaan 
kappelilla, Yliopistokatu 7. 
Kingmat ovat pitkään teh-
neet työtä islaminuskoisten 
parissa. Saamme kuulla hei-
dän työstään kentällä.

perHekirkko

Pikkaralan koululla perhe-
kirkko su 26.2. klo 12 ja kirk-
kokahvit. Pikkaralan koulun 
oppilaiden tekemät piirus-
tustyöt vanhuksesta huuto-
kaupataan yhteisvastuuke-
räyksen hyväksi.

laulua 
sinkkuillassa

Sinkkuilta pe 24.2. klo 18.30 
Keskustan seurakuntatalon 
alasalissa, Isokatu 17. Kant-
tori Juha Soranta johtaa yh-
teisveisuuta ja laulua. 

ekuMeeninen
JuMalanpalvelus 

Katolisessa kirkossa, Liisan-
tie 2, to 2.3. klo 19, toimittaa 
Raimo Kiiskinen.

pokka 
läHetYsillassa

Nuorten aikuisten lähetys-
illassa tarkastellaan suur-
kaupunkityön haasteita ja 
mahdollisuuksia. Aiheesta 
kertomassa Japanin lähetti 
Tapio Pokka. Lähetysiltaa 
vietetään to 2.3. klo 19 Iso-
katu 17:ssä.

YHteinen 
rukousilta

Kristittyjen yhteinen rukous-
ilta Oulun vapaakirkossa, 
Kirkkokatu 34, su 26.2. klo 
18. Järjestää Oulun seudun 
E-4 aluetyöryhmä.
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e ila Lammassaaren kodis-
sa on pikkutyttöjen paratii-
si. Eteisestä avautuu huone, 

jonka seiniä kiertävät hyllyt ovat 
täynnä nukkeja. Vieriviereen ase-
tetut, hellyttävät nuket ovat kau-
niisti ja persoonallisesti puettu-
ja. Niiden hiukset ovat puhtaat ja 
kammatut. 

Lammassaari ryhtyi keräämään 
nukkeja, kun hänen lapsensa, kaksi 
tyttöä lähtivät aikoinaan maailmal-
le – ja jättivät omat leikkikalunsa 
äidin varastoihin.

Lasten nuket saivat pian seuraa, 
ensin yhden, sitten toisen, kohta 
kolmannen. Nyt Lammassaarien 
nurkkahuoneessa asustaa noin 
600 nukkea.

Talon emäntä ei vaivaa päätään 
sillä, mitä muut ajattelevat, kun hän 
ompelee tai kutoo päivät pääksy-
tysten nukeilleen vaatteita.

-Voivat pitää minua höppänänä, 
mutta mitä sitten. En ymmärrä, 
mitä tekisin, jos minulla ei olisi 
tätä nukkeharrastusta.

Eila Lammassaaren keräilyvimmaa 
on turha psykologisoida. Hänellä 
oli jo lapsena nukkeja. Siitä tässä 

n u o r e t

Kastellin kirkko Töllintie 38
Nuorten ilta to 23.2. klo 18. Taivasklubin aiheena Kuka maailmaa 
pyörittää. Nuorten ilta 2.3. klo 18.
Pyhän Andreaan kirkko Sulkakuja 8
Nuorten yökahvila pe 24.2. klo 20. 
Nuorten ilta ti 28.2. klo 18.
Tuiran kirkko Myllytie 5
Nuortenilta la 18.2. klo 18. 
Toppilan monipalvelukeskus 
Nuorten yökahvila pe 17.2. klo 20-23.
Öberg Kirkkokatu 5
Nuortenilta ke klo 19. Ohjelmassa pelejä, lauluja, jutustelua, hil-
jentymistä.

n-Y-t! raahe- gospel kutsuu meitä lauantaina 25.2.! Tänä vuonna 
Raahessa esiintyvät the Rain, Pekka Laukkarinen ja Dads Hello. 
Reissu maksaa vain 10 e. Siihen sisältyvät bussikuljetukset, konsertit, 
iltapala ja jumalanpalvelus (se on jo maksettu). Sitovat ilmoittau-
tumiset tekstiviesteillä Vähikselle, p. 040 57 47 1589 tai Tuulikille, 
p. 040 57 47 082. Ilmoittautuneille lähetetään lisätietoja.

nuorten missio. Ryhmä sinulle lähetystyöstä kiinnostuneelle. Val-
mistelemme vierailu- ja avustusmatkaa seurakunnan lähetyskohtee-
seen Afrikassa ja Aasiassa. Keräämme varoja sekä matkaa että koh-
detta varten erilaisin tempauksin. Infoa: Ansku, p. 040 575 2714 tai 
Kimmo, 050 310 5001.

taivasklubi joka kuukauden viimeinen torstai Kastellin kirkolla klo 
18-20. Perustavaa keskustelua taivaan ja maan väliltä, musiikkia ja 
vierailevia artisteja ja paljon paljon muuta….. TULE! Kevään kuu-
mat aiheet: 23.2. Kuka maailmaa pyörittää? 23.3. Apinoiden pla-
neetta! 27.4. Jesus Christ Superstar!

vaellus- ja seikkailuleiri posiolla 7.-9.4. Tule mukaan upealle 
matkalle Lapin keväisille hangille. Luvassa hiihto- ja lumikenkä-
vaelluksia Korouoman upeissa maisemissa, laskettelua ja pulkkai-
lua Kirikeskuksen rinteissä ja paljon muuta…. Leirin hinta 35 e/
henk. Ilm. ja lisätietoja Kimmolta, p. 050 310 5001.

Y H t e i n e n  d i a k o n i a

Kehitysvammaistyö
Keskustelukerho ti 28.2. klo 17-18.30 Heinätorin seurakuntatalossa, 
Aleksanterinkatu 71.
Varttuneiden porinapiiri ti 28.2. klo 13.15-14.15 Heinätorin seurakunta-
talossa, Aleksanterinkatu 71.
Avotyöntekijöiden keskusteluilta ke 1.3. klo 17-18.30 Kirkkokatu 5:ssä.
Talvileiri 17.-19.3. Rokualla. Ilmoittautumiset 28.2.mennessä diakonia-
keskukseen puh. 3161 321 lisätietoja Christa Moilaselta.

Kuulovammaistyö
Kuurojen lähetyspiiri ma 27.2. klo 17.30 Koskitie 19:ssä.
Lasten paikka ma 27.2. klo 17.30 Koskitie 19:ssä.
Raamattupiiri ma 27.2. klo 13 Palvelukeskus Runolassa, Tuulaakitie 2.
Raamattu- ja virikepiiri ma 27.2. klo 14.45 Ratamotien ryhmäkodissa, 
Ratamotie 34.
Huonokuuloisten päiväpiiri Aabrahamin poppoo ti 28.2. klo 13.30 
Kirkkokatu 5:ssä.
Ystäväilta to 2.3. klo 16 Palvelukeskus Runolassa, Tuulaakitie 2.

Näkövammaistyö
Näkövammaisten kerho ke 1.3. klo 13-14.30  Isokatu 17, alasalissa.
Raamattu- ja keskustelupiiri to 2.3. klo13-14.30 Kirkkokatu 5, alaker-
rassa.
Kevätleiri 24.-26.3. Rokualla. Ilmoittautumiset 9.3. mennessä diakonia-
keskukseen puh. 3161 321 tai Kerttu / Paula puh. 3161 322.

Päihdetyö
Naistenryhmä pe 24.2. klo 13 Kirkkokatu 5, alakerrassa.
Tavoiteryhmä ma 27.2. klo 14.30 Kirkkokatu 5, alakerrassa.
Raamattupiiri ti 28.2. klo 13 Kirkkokatu 5:ssä, 3. krs.
Naistenryhmä pe 3.3. klo 13 Kirkkokatu 5, alakerrassa.   

Diakoniakeskus avoinna
ma, ti, to ja pe klo 9-16 ja ke klo 12-16.
Rauhan Tervehdys on mahdollista saada äänilehtenä.
Tiedustelut p. 3161 321 tai 3161 322.

i n t e r n at i o n a l  C H r i s t i a n 
F e l l o w s H i p  o F  o u l u  ( i C F o )
K a n s a i n v ä l i s E T   Ta Pa H T U M aT

The Chapel of St Luke, Yliopistokatu 7:
Sunday, February 26: because of the visit to Hailuoto there is no 
Sunday Service at 3pm this day. Tuesday, February 28, 6pm-8pm: 
Shrove Tuesday celebration with pancakes and auction. Pancakes 
and beverages, adults e 5, children e 2.50. 
Other events:
Visit to the Hailuoto Parish on Sunday, February 26. For more in-
formation, please contact Patrick Dickson, patrick.dickson@evl.fi 
or tel. 040 524 2778. 

The bulletin of the ICFO and information concerning bible stu-
dies and prayer meetings is available online at: http://www.church.
fi/oulu/

Kaukovainion seurakuntatalo, Hiirihaukantie 6:
Su 26.2. klo 18 jumalanpalvelus arabiaksi. 
Ti 28.2. klo 18 raamattutunti ja pyhäkoulu arabiaksi deissä 

puhutan 
kristillisestä 

koulusta
Radio Dein Aamu -lähetykses-
sa maanantaina 27.2. on vieraa-
na muusikko Jukka Leppilam-
pi. Lähetys alkaa kello 9, uusin-
ta on kello 14. Tiistaina Helsin-
gin kristillisen koulun rehtori 
Mikko Takala kertoo kristilli-
sistä kouluista ja niiden tilan-
teesta Suomessa. 

Keskiviikkona yleisen kirk-
kohistorian dosentti Mikko 
Ketola kertoo sarjakuvista ja 
kirkkohistoriasta. 

Torstaina2.3. vieraana on 
suomalaisen gospelmusiikin 
historian tuntija, toimittaja Jan-
ne Könönen. Hän on myös itse 
musiikintekijä ja tuttu Mikko 
goes to Heaven -bändistä.

Miksi kannattaa koko per-
heen voimin taistella kristillisen 
koulun puolesta? Maanantaina 
27.2. kuullaan Pintaa syvemmälle 
-ohjelmassa klo 21.45 kristillisen 
koulun merkityksestä ja siitä, mi-
ten koko perhe sitoutuu kristil-
liseen kouluun. Kirsi Rostamon 
vieraana Pelkosen perhe, joka 
on ollut perustamassa Espoon 
kristillistä koulua. 

ryhmä yksinhuoltajaäideille
Voimala-ryhmä peruskouluikäisten lasten yksinhuoltajaäideil-
le. Ryhmässä tuetaan yksinhuoltajan vanhemmuutta vertaistuen 
kautta. Keskustelemme ja käymme yhdessä läpi vanhemmuuden 
arkeen kuuluvia asioita eri teemojen pohjalta. 

Ryhmä kokoontuu Myllyojan seurakuntatalolla yhteensä kuusi 
kertaa. Ensimmäinen kokoontuminen on 15.3. Ryhmään otetaan 
kahdeksan henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Vetäjinä Miia Pus-
sinen ja Heli Heikkilä-Saarinen Oulujoen seurakunnasta. Lisätietoja 
ja ilmoittautumiset 10.3. mennessä Miialle, p. 050 4334 093.

vietetään laskiaista

50 sentillä nukkekotiin

eila lammassaarta kiehtovat 
langat, kankaat ja nuket. lan-
goista ja kangaspaloista on syn-
tynyt kauniita vaatteita sadoille 
nukeille.

ei ole kysymys.
-Lapsenlapsiakin minulla on, 

joten olen minä saanut hoitaa oi-
keitakin pikkuisia.

nuket valmistautuvat
häihin

Ensi sunnuntaina 26.2. Eila Lam-
massaaren satapäinen nukkejoukkio 

on esillä Koskelan seurakuntakodin 
yhteisvastuutapahtumassa. Seura-
kuntatalon yläkerta on rakennet-
tu isoksi nukkekodiksi, jonka eri 
huoneissa nukkeperhe tekee as-
kareitaan. Keittiössä valmistetaan 
ruokaa ja leikkihuoneessa leikitään. 
Nukkekodin elämään kuuluu myös 
häävalmisteluja. Lammassaaren sil-
mälasipäinen hiukan tuikeanoloinen 
nukke on oivallinen pappi.

Yv-tilaisuus alkaa kello 13 ilta-
päiväkerholaisten rakentamassa 
pihakirkossa. Hartauden jälkeen 
juodaan kirkkokahvit, ja partiolais-
ten sytyttämillä tulilla voi paistaa 
makkaraa. Kolmella eurolla voi 
syödä tukevamminkin.

Iltapäivän ohjelmassa on rastirata, 
mäenlaskua ja onnenpyörä. 

Yhteisvastuukassaa kartuttaa 50 
sentin pääsymaksu nukkekotiin.

Monipuolisen yhteisvastuuhenki-
sen tapahtuman ovat suunnitelleet 
vapaaehtoiset yhdessä seurakunnan 
työntekijöiden kanssa.

riitta Hirvonen

Tervetuloa perhemessuun Pyhän 
Andreaan kirkkoon su 26.2. klo 
12. Messun jälkeen kahvit, ulkona 
mäenlaskua, ulkoleikkejä ja mak-
karanpaistoa. Tuotto yhteisvas-
tuulle.

Tiistaitapahtuma 28.2. klo 13 Kas-
tellin kirkossa. Diakonia- ja lähe-
tyspiiri tarjoaa laskiaispullakahvit 
Yv-keräyksen hyväksi. Höysteenä 
on myös runoja ja arpajaiset.

Laskiaistapahtuma laskiaistiistaina 
28.2. klo 14-16 Kaukovainion seura-
kuntatalolla ja piha-alueella. Ohjel-
massa alkuhartaus, jonka jälkeen 
pulkkakisa lapsille, ongintaa, poni-
ratsastusta (2 euroa/kerta). Ponirat-

sastajien on oltava ratsastuspaikalla 
viimeistään klo 15.45. Pakkasraja -
20 astetta. Seurakuntatalolla myytä-
vänä hernekeittoa myös kotiin vie-
täväksi. Omat astiat mukaan! Las-
kiaispullia, kahvia, teetä ja mehua. 
Tuotto Sambian orpolapsityölle 
Suomen Luterilaisen Evankeliumi-
yhdistyksen kautta.

Koko perheen laskiaisillanvietto ti 
28.2. klo 18-20 Sanginsuun seura-
kuntakodilla. Ohjelmassa hartaus, 
Pentti Kortesluoma, makkaranpais-
toa ja lapsille ongintaa. Myytävänä 
laskiaispullia, kahvia, teetä, kuu-
maa mehua ja arpoja sekä veren-
paineen mittausta. Tulot Yhteis-
vastuukeräykselle.
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Su 26.2. klo 10 messu Oulun tuomiokirkosta, toi-
mittaa Jyrki Vaaramo, avustaa Martti Pennanen, 
urkurina Maija Tynkkynen. Oulun laulu avustaa, 
joht. Lea Ulvinen. Virret: 54, 727, 301, 336, 430, 
228 ja 326: 7 ja 8. 
Su 26.2. klo 11.25 radiopyhäkoulun pitää lapsi-

työnohjaaja Aila Valtavaara aiheesta Laskiainen.
Erilainen iltapäivä ma-pe klo 15-17: Ke 1.3. klo 16.15 Oulun seurakun-
tayhtymän perheasiain neuvottelukeskus on toiminut 50 vuotta. Haas-
tateltavana johtava perheneuvoja Paula Juolasmaa. 
To 2.3. klo 16.15 Pyhästä arkeen -sarjassa kuullaan ajatuksia paas-
ton alkamisesta. 

 
Su 26.2. klo 9.45 radiopyhäkoulun pitää lapsityön-
ohjaaja Aila Valtavaara aiheesta Laskiainen.
Su 26.2. klo 10 messu Raahen kirkosta. Messun jäl-
keen Etappi-uusinta kuullaan Ylivieskasta. Ohjel-

man toimittaa Jussi Leppälä.
Ma 27.2. klo 17.05 Etappi kuullaan Alavieskasta. Ohjelman toimit-
taa Mervi Jutila.
 
Radio-ohjelmien palautesähköposti merja.laaksamo@evl.fi

l e i r e J ä

virkaanasettamisjuhla 
tuirassa

Tuirassa Pyhän Luukkaan kappe-
lissa vietetään juhlaa laskiaissun-
nuntaina 26.2., kun kappalaiset 
Lauri Kujala ja Petteri Tuulos ase-
tetaan virkaan.

Virkaan asettamisen toimittaa 
vs. lääninrovasti Hannu Ojalehto. 
Messussa saarnaa Tuulos, Kujala 
avustaa. Virkaan asettamisessa 
avustavat kappalainen Harri Fager-
holm, nuorisotyönojaajat Terhi-

Liisa Sutinen ja Kaija Siniluoto 
sekä yhteisen kirkkovaltuuston 
puheenjohtaja Pekka Lahdenperä. 
Notaarina toimii seurakuntapastori 
Juha Huhtala.

Urkurina on Raakel Pöyhtäri, 
kanttorina Tommi Hekkala, Kirkko-
laulajat -kuoroa johtaa Hekkala.

Messun jälkeen seurakuntasalissa 
nautitaan juhlakahvit.

oulun Ympäristön Kalevalai-
set Naiset juhlistavat Kaleva-
lan päivää järjestämällä Ka-

levalaisen sävelhartauden. Se al-
kaa Karjasillan kirkossa tiistaina 
28.2. kello 18.

Kalevalainen sävelhartaus on har-
vinaista kuultavaa, sillä viimeksi se 
esitettiin Oulussa kirkossa vuonna 
2000. Esitys on osittain oululais-
ten omaa tuotantoa. Kalevalaisten 
Naisten kuoroon kuuluva Vieno 
Myllylä sovitti esityksessä käytet-
tävän musiikin kalevalaisista perin-
nesävelmistä. Toinen kuorolainen, 

kalevalainen sävelhartaus 
karjasillalla

Leena Kokko toimii esilaulajana. 
Sanat ovat Arvo Survon Korpi-
messusta.

Yleisö saa osallistua virsien li-
säksi myös muihin lauluihin, joi-
den sanat on tarkoitus heijastaa 
kankaalle.

Tilaisuuteen tuovat väriä naisten 
kansallispuvut sekä kanteleensoit-
to. Hartaudessa puhuu Karjasillan 
kappalainen Satu Saarinen.

Oulun Ympäristön Kalevalaisiin 
Naisiin kuuluu muitakin kuin kar-
jalaisia juuria omaavia. -Meillä poh-
jalaisilla on suuri ilo toimia yhdessä 

karjalaisten kanssa. Joukkoamme 
ei hajoita se, että kaikkien suku ei 
ole tullut Karjalasta, yhdistyksen 
puheenjohtaja Terttu Välikangas 
tuumaa.

Kaikki haluavat vaalia kalevalai-
sia perinteitä, etteivät ne unohtuisi 
gregoriaanista laulua ja saksalaisia 
virsiä laulavassa kirkossamme.

Kalevalaisen sävelhartauden 
päätteeksi nautitaan kahvit, joista 
kertyvä maksu tukee Karjasillan 
nimikkolähettien Riitta ja Olavi 
Heinon työtä Tansaniassa.

laulellen 
matka 

maailmalle
Karjasillan seurakunnassa jär-
jestetään perinteinen lasten-
laulutapahtuma torstaina 23.2. 
klo 18.30. Tällä kertaa tapahtu-
massa tehdään laulellen matka 
maailmalle. 

Matkalle ovat tervetulleita 
niin aikuiset kuin lapsetkin. 
Matkaoppaina toimivat pastori 
Virpi Sillanpää-Posio, Tenava-
kuoro sekä Maikkulan ja Pyhän 
Andreaan lapsikuorot. Säestyk-
sestä vastaavat kanttorit Riitta 
Piippo, Taina Voutilainen sekä 
soitinryhmä. 

Matkan aikana lauletaan yh-
teislauluja, kuunnellaan kuo-
rojen esityksiä ja musisoidaan 
yhdessä. Oman soittimen voi 
ottaa mukaan!

Tapahtuman mehu- ja kahvi-
tarjoilun tuotto menee Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi. 

Myyjäisiä 
yhteisvastuun hyväksi

Rajakylän seurakuntakodilla la 25.2. klo 9-12. Myytävänä laskiai-
seen liittyviä herkkuja ym. Järjestää Rajakylän alueen diakoniapii-
ritoimikunta.

Pyhän Tuomaan kirkolla laskiaistiistaina 28.2. klo 11-14. Myytävänä 
hernekeittoa, lihakeittoa, ohraryynipuuroa, marjakeittoa, levonnai-
sia, laskiaispullia, pientä suolaista sekä käsitöitä. Arvontaa. Järjestää 
Välivainion ja Puolivälinkankaan Diakoniapiiri.

sinkkujen 
teatteriretki
Kemin kaupunginteatteriin la 
18.3. Näytelmä on Kahden her-
ran palvelija. Illallinen. Lähtö 
klo 15, paluu ennen puoltayötä. 
Kaikki hintaan 25 e. Ilmoit-
taudu diakoniakeskukseen, p. 
3161 321 viim. 10.3.

lauri kujala petteri tuulos

kalevalaiset naiset harjoittelevat sävelhartauden lauluja. vasemmalta leena kokko, leena leppäluoto säkki-
järven puvussa ja vieno Myllylä laatokan-karjalan puvussa.

Mielenvireys ry:n ja ev.-lut. seu-
rakuntien yhteinen leiri seura-
kuntien leirikeskuksessa Roku-
alla 20.-22.3. Leirin hinta on 41 
e ja sisältää matkat ja täysihoi-
don. Vetäjinä ovat diakonia-
työntekijät Ulla Rimpinen ja 
Raili Toppinen sekä Aija Syvä-

kangas Mielenvireydestä. Ilmoit-
tautuneille lähetetään leirikirje, 
jossa kerrotaan mm. lähtö- ja 
paluuajat. Ilmoittautuminen, 
pe 3.3. mennessä diakoniakes-
kukseen, p. 3161 321 tai Mie-
lenvireyteen, p. 3112 748 tai 
041 454 8261.

leiri mielenterveyskuntoutujille

Hiihtolomaleireillä 
vielä muutama paikka vapaana!

Juuman leirikeskus: 3.-6.3. 4.-6. 
lk., Jonne Takaeilola, p. 040 730 
4118 ja Jukka Moilanen, p. 040 
506 0315. 

Rokuan leirikeskus: 8.-10.3 1.-
3.lk., Esa Harju, p. 040 575 2713 ja 
Paula Rosbacka, p.040 574 7169.

Ilmoittautumiset yhteisen seu-
rakuntapalvelun toimistoon, p. 
316 1347 ma-pe klo 9-16.

Tiedustelut leireistä leirien 
vetäjiltä. Järjestää Oulun ev.-
lut. seurakunnat.

loMaleiri
isille ja pojille Juumassa 24.-26.3.

Leiri on tarkoitettu isille ja kou-
luikäisille pojille. Ohjelmassa 
ulkoilua, pilkkikisat, nikka-
rointia, iltaohjelmaa, sauno-
mista, nuotiolla istuskelua, 
sunnuntaiaamuna leirijuma-
lanpalvelus.

Leirin hinta 41 euroa aikui-
set ja 27 euroa lapset. Huom! 
Edellisessä ilmoituksessa ollut 
virheellinen aikuisten hinta. 

Ilmoittautumiset yhteisen seu-
rakuntapalvelun toimistoon, p. 
3161 347 ma-pe klo 9-16.

Jos oma iskä ei pääse, mukaan 
voi lähteä isoisän tai kummisedän 
kanssa. Leiritiedustelut: Pertti 
”Purtsi” Putila, p. 040 506 2883 
tai pertti.putila@evl.fi. Leirin 
järjestää Oulun ev.-lut. seura-
kunnat/varhaisnuorisotyö.

Juumaan rauhoittumaan koko perheellä 
pääsiäiseksi 13.-17.4.

Leirille voi osallistua omin kyy-
dein oman aikataulun mukaan. 
Ilmoittautumiset yhteisen seu-
rakuntapalvelun toimistoon, p. 
3161 347 ma-pe klo 9-16.

Hinnat: kokoaika aikuisilta 64 
e ja 4-18-vuotiailta 40 e, alle 4-
v. ilmaiseksi. Vuorokausihinta 
aikuisilta 16 e ja 4-18-vuotiailta 
10 e. Hinnat sisältävät majoi-
tuksen, ruokailut ja ohjelman 
Juumassa sekä vakuutuksen. 
Vakuutus koskee vain Oulun 

seurakuntien jäseniä.
Halukkaat voivat käydä Rukalla 

(25 km Juumasta). Rinnekulut 
eivät sisälly leirihintaan.

Ohjelmassa askartelua, ulko-
aktiviteetit, hartautta, laulua, 
leikkejä, pelejä.

Lisätietoa ohjaajilta: Maire 
Kuoppala, p. 040 574 7124 ja 
Jouni Heikinheimo, p. 040 
737 9643.

Järj. Oulun seurakunnat/
nuorisotyö.

Lähde mukaan ulkoilemaan 
kauniin luonnon keskelle. Läh-
demme perjantaina 17.3. klo 
17.30. Takaisin Ouluun tulemme 
sunnuntaina 19.3. n. klo 17.

Leirin hinta on aikuisilta 52 
e , 4-18 -vuotiailta 38 e. Alle 
4-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi. 
Hinta sisältää matkat, täysihoi-
don ja vakuutuksen Oulun ev.-
lut.seurakuntien jäsenille sekä 
lauantaina halukkaille kyydin 

tuiran seurakunnan perheleiri 17.-19.3.
kuusamossa, Juumassa

Rukalle ja takaisin.
Leirillä mukana Pastori Riikka 

Honkavaara, p. 050 357 6088 ja 
lapsityönohjaaja Kirsi Meren-
heimo-Mäenpää, p. 050 574 
7106.

Ilmoittautumiset perjantai-
hin 3.3. mennessä Kirsi Meren-
heimo-Mäenpäälle puhelimitse 
tai kirsi.merenheimo-maenpaa@
evl.fi. Ilmoittautuneille lähete-
tään leirikirje.
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Kaksi miestä kohtaa 
nuotiotulilla.
-Miten menee, toinen kysäisee.
-Hyvin, oikein hyvin, mies 
vastaa, ja purskahtaa itkuun.
Kohta mäntyjen rungot 
saavat  hiljaisina seurata, 
kun isot miehet polvistuvat 
rukoilemaan.
Kaikki on mennyt; työ, 
perhe ja itsetunto.
-Jumala auta!

J a Jumala auttaa.
-Sitä se armo on. Että ylipäätään 

jää henkiin, sanoo piispa Wille Riek-
kinen.

Ahtaaseen nurkkaan joutunut ei lähte-
nyt etsimään ratapihoja, ei hakemaan lai-
naköyttä.

Hän kääntyi Kaikkivaltiaan puoleen siellä, 
missä Jumala tuntuu hoitaneen suomalaisia 
aina. Metsässä. Yhdessä piispansa kanssa.

-Se oli konkreettinen armon kosketus mi-
nullekin, piispa kertoo hyvillään.

Kiitollisenakin.
Kuopion piispa Wille Riekkinen tunne-

taan armoitettuna kertojana. Savolaisuuden 
parhaat puolet kumpuilevat esille mehevinä 
tarinoina. Milloin sammakot ovat saaneet 
itsensä kermasaavista polkemalla ylös, mil-
loin ihminen näyttäytyy toiselle pikkupoika-
na, joka rantakiviä käännellessään tavoittaa 
karkuun juoksevan kiiskin: Ja liiskaa sen 
oitis kuoliaaksi!

-Kyyläysmentaliteetti on ikävän yleistä, 
hän huokaa.

Riekkistä ärsyttää vieläkin se kohu, min-
kä piispa Spongin vierailu Kuopiossa sai 
taannoin aikaan.

-Kutsut kaverin kylään ja saat 300 kirous-
kirjettä!, hän puuskahtaa.

Hänen on vaikea ymmärtää, miksi toisin 
ajattelevat koetaan uhkaksi. Miksi ei voi 
mielenkiinnolla ja vapaasti vain kuunnella 
toisen ajatuksia ja todeta:

-Ei, ei, ei, tuo ei meillä tule kuuloonkaan, 
mutta tuosta toisesta jutusta voisimme jo-
takin oppiakin...

Oikeassa olemisen pakko näivettää kes-
kustelun ja saa ihmiset pois tolaltaan.

-Mutta monet haluavat päteä hengelli-
sesti.

Oikeassa olemisesta, moraalista ja tietä-
misestä on ehkä helpompi puhua senkin 
vuoksi, että jollakin tavalla niitä voi mita-
ta. Uskoa ei.

-Jos ihmisen yhteys Jumalaan pelaa huo-
kausten, edes kyynelien tasolla, niin onneksi 
olkoon. Se vuoropuhelu antaa perspektiiviä 
elämän myrskyihin. Vaikeankin päivän voi 
ottaa tietyllä levollisuudella vastaan.

turva Jumalassa
sittenkin

Uusliberalistinen ”enemmän, nopeammin, 
tuottavammin” –ajattelu näyttää kilpailevan 
yhteiskunnassa voittoisasti kristinuskon 
sanoman kanssa, joka kehuu yhä heikkoja 
vahvimmiksi.

Piispa Wille Riekkinen miettii, kuinka 
armo voisi kohdata mielivaltaisten työ-
markkinoiden ja pätkätöiden kurimuksessa 
eläviä ihmisiä.

-Juuri silloin voi helpottaa tieto siitä, että 
Jumala hyväksyy. Kun ei ole työtä, kun ko-
kee itsensä epäonnistuneeksi, saa uskoa, että 
turva on Jumalassa. Se on armoa.

Samaan hengenvetoon Riekkinen kui-

tenkin toteaa, että kirkon täytyy vastustaa 
pätkätöitä silloin kun niitä järjestetään vain 
sen vuoksi, että ihmisestä saadaan enemmän 
irti vähemmillä kustannuksilla.

-Meille on annettu tehtäväksi myös ih-
misen varjelu.

Jos pätkätyötä taas järjestetään sen vuoksi, 
että edes pienellä työjaksojärjestelyllä saa-
daan ihmiselle työtä ja elantoa, on järjestely 
piispan mielestä hyväksyttävää.

Seurakuntia pidetään työyhteisöinä vaativi-
na, mutta Riekkinen saa hyvän elämän eväät 
kuulostamaan varsin yksinkertaisilta.

- Uskon hedelmiä ovat levollisuus, va-
paus, rauha ja ilo. Kun seurakunnassa teh-
dään oikeita asioita, ei kähmitä, ei tehdä 
pöydänaluspäätöksiä, toimitaan avoimesti 
ja oikeamielisesti, niin shalom! Rauha on 
keskellänne, piispa lupaa.

Pienen miettimisen jälkeen hyvän työyh-
teisön lista jatkuu vielä hetken:

-Jätetään pelko ja pahat puheet pois, iloi-
taan toisen menestyksestä ja ollaan uskossa 
vapaita!

uskonasia on
yksinkertainen

 
Uskonasia on kaiken kaikkiaan mitä 

yksinkertaisin, piispa Wille Riekkinen va-
kuuttaa.

-Ei uskolla tarvitse kerskata. Raamatun 
kokonaisvaltainen ihmiskuva puhuu siitä, 
kuinka luonteva osa elämää, minäkuvaa ja 
identiteettiä usko onkaan.

Riekkinen pohdiskelee, että on hyvä huoleh-
tia  kunnostaan ja tietenkin kartuttaa vähän 
tietoja ja taitoja, niin ettei tarvitse olla Ernst 
Dimnetin kuvaama ”häkeltynyt ilme kasvoil-
laan”, kun isot asiat tulevat puheeksi.

-Täytyy olla ihminen toiselle. Siinä se 
on.

Kun Riekkinen polvistui kaverin kanssa 
nuotiotulien äärelle rukoilemaan, liittyi piis-
pa siihen pitkään riviin suomalaisia, joille 
metsä on kirkko.

-Kirkko on pitänyt papereissa 30 vuotta 
jumalanpalvelusta keskeisimpänä asiana, 
mutta eivät monet ihmiset siellä käy. Ei us-
koa kirkossakäymisellä mitatakaan.

Piispa toivoo kuitenkin, että tapa jär-
jestää jumalanpalvelus mietittäisiin vielä 
uudelleen.

-Kun pyydän poikiani kirkkoon, he sanovat, 
että lähdetään mieluummin Tuomasmes-
suun. Tavallisessa jumalanpalveluksessa päät 
pyörivät ja pojat valittavat aivan aiheellisesti, 
että ei täällä ole ketään muita nuoria.

Riekkinen toivoo, ettei mikään ikäryhmä 
tai porukka omi aamukymmenen jumalan-
palvelusta itselleen, vaan siellä voivat soida 
virret yhtä hyvin vuoroin kitaralla kuin 
uruillakin säestettynä.

Jumalanpalveluksessa rukoillaan joka pyhä 
hiippakunnan piispan puolesta.

-Kerran, kun esirukouksessa piispan puo-
lesta taas rukoiltiin, poikani pukkasi kylkeen, 
että ”miksei meidän puolesta?”. Siitä lähti-
en olen toivonut, että ainakin silloin kun 
olemme paikalla, koko perhe mainittaisiin. 
Ei piispakaan elä yksin.

uskosta puHutaan väHeMMän, koska sitä ei voi Mitata, poHtii piispa wille riekkinen  

armoa on se, että on ylipäätään hengissä

kuopion tuomiokapitulissa on hätäuloskäytävä alttarilla ristillä roikkuvan Jeesuksen kohdalla. oivallinen paikka, 
myhäilee piispa wille riekkinen.

siunaus kylän
vanhimmilta

Jos on kunnioitettava nuorten toiveita, 
puhuu piispa Wille Riekkinen myös mitä 
lämpimämmin vanhusten viisaudesta. Yksi 
hänen elämänsä hämmästyttävimmistä ko-
kemuksista liittyy juuri vanhuksiin. Piispa 
oli työmatkalla San Salvadorissa, jonne kol-
metuntiseen jumalanpalvelukseen kokoontui 
ainakin 800 ihmistä.

Loppupuolella ihan yllättäen messun joh-
taja alkoi kysellä, ”onko täällä yli 90-vuotiai-
ta?” ja kutsui heidät kirkon eteen.  ”Entäs yli 
85-vuotiaita?”, kysely jatkui  ja taas saapui 
uusia vanhuksia kirkon eteen.

Kun koossa oli hyvä joukko ikäihmisiä, 
saivat kutsun eteen paikalla olleet kaksi 
piispaa.

-Toivomme, että kylän vanhukset saisivat 
siunata teidät.

Riekkinen asettui toisen piispan kanssa 
kumaraan, ja vanhat, arvokkaat kädet nou-
sivat heidän  ylleen.

Kun piispa kertoo tätä, näyttää siltä kuin hä-
nen täytyisi olla vähän aikaa aivan hiljaa.

-Se on ollut yksi elämäni hienoimmista, 
merkillisimmistä hetkistä.

satu kreivi-palosaari



9
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Taru 
Kyllönen
Puh. 040 762 5016
Suvantokatu 4 B 10
90140 OULU

Jalkahoidot,
hieronnat,

kotikäynnit
ja

lahjakortit

otteita piispa 
wille riekkisen puheista

”Kirkkojen on nyt syytä kysyä, vieläkö köy-
hät ovat sen aarre. Liian usein kirkkojen ope-
tuksessa köyhyyttä ihannoidaan kestämättö-
mällä tavalla. Vajaan dollarin päivätuloissa ei 
ole mitään ihannoitavaa. Äärimmäinen köy-
hyys on viheliäinen olotila, se on ihmisoike-
usloukkaus vailla vertaa.”
Globalisaation oikeudenmukaisuus –kes-
kustelusarjan tilaisuus Kuopion tuomio-
kirkossa 28.1.2005

”Onko hyvän hedelmän tuottamista se, että 
kohtelemme toisiamme kuin vanhoja rukka-
sia? Tai että vähät välitämme kirkon yhteisistä 
linjauksista? Se, että halveksimme ja syrjim-
me toisiamme toisen sukupuolen, ihonvä-
rin, kansalaisuuden tai seksuaalisten taipu-
musten takia? Onko hyvää hedelmää se, et-
tä pihistelemme silloin, kun voisimme pelas-
taa ihmishenkiä löysäämällä yltäkylläisyyden 
kultaamia kukkaronnyörejä? Pakenemme it-
seriittoisuuteen silloin, kun voisimme auttaa 
hädänalaista?”
Saarna Oulun Kirkkopäivien avajaisjuma-
lanpalveluksessa 27.5.2005

”Snellman toi uskontokritiikissään esille asi-
an, josta jo Jeesus niin usein varoitti: sisään-
lämpiävällä uskonnollisuudella Pyhän Hen-
gen temppelille aiheutetaan vain savuvahin-
koja.”
J. V. Snellman 200-vuotta
Juhlavuoden avajaisjumalanpalvelus Kuo-
pion tuomiokirkossa 8.1.06

uskosta puHutaan väHeMMän, koska sitä ei voi Mitata, poHtii piispa wille riekkinen  

armoa on se, että on ylipäätään hengissä
• Hailuodossa

Hailuodossa vietetään laskiaissunnun-
taina yhteisvastuupäivää klo 12 lähti-
en. Tarjolla hernekeittoa ja pannaria. 
Nukketeatteriesitykset kerhohuoneella 
klo 13 ja 13.30. Suomalais-afrikkalaista 
perhejumalanpalvelusta vietetään klo 14. 
Mukana Patrick Dickson ja Oulun su-
danilaisia. Jumalanpalveluksen jälkeen 
on tarjolla kahvia ja laskiaispullia. Ilta-
päivän aikana on mahdollisuus mäen-
laskuun ja makkaranpaistoon kirkon-
mäellä. Päivän tuotto menee Yhteisvas-
tuukeräykseen.

• pudasjärvellä 

Pudasjärven seurakuntakodilla viete-
tään sunnuntaina yhteistä perhetapah-
tumaa yhteisvastuun hyväksi. Tapahtu-
ma alkaa perhemessulla klo 10 ja jat-
kuu yhteisen tekemisen merkeissä mä-

enlaskulla, makkaranpaistolla ja seik-
kailuradalla.

Nälän yllättäessä on mahdollisuus ruo-
kailla. Ruokaa on tarjolla 11.30-13.30, 
hinta 4 e/ateria ja perhelippu 10 e.

• limingassa 

Koko perheen laskiaisrieha järjestetään 
Limingassa sunnuntaina 26.2. Tapah-
tuma alkaa perhekirkolla kello 11. Kir-
kossa lapset laulavat, ja jokainen saa ha-
kea päiväkerholaisten valmistaman sy-
dämen muistokseen.

Halukkaat voivat vaeltaa kirkosta 
kynttiläkujassa Leenan ja Sepon saat-
telemina seurakuntatalolle, jossa rieha 
alkaa kello 12.

Sisällä mummot kertovat loruja lap-
sille. On eläinsatunurkkaus sekä Lin-
nukan koulun oppilaiden piirustus- ja 
kirjoitelmanäyttely. Lapset voivat onkia 
tai piirtää. 

Tarjolla on laskiaispullia, mehua ja 
kahvia. Hernerokkaa voi ostaa myös 
omiin astioihin kahden euron hintaan 
annokselta, ja makkaran voi paistaa par-
tiolaisten avustuksella euron hintaan. 
Myynnissä on myös yhteisvastuutuotteita 
sekä varhaisnuorten askartelutöitä.

Ulkona kisataan potkukelkalla ja pul-
kalla (ota oma mukaan). Kello 13.30 
alkaa tandemhiihtohaaste. Jos sää suosii 
ajetaan ponilla (1 euro) ja harrastetaan 
nallejumppaa. Tapahtuma päätetään 
kello 15.

Pääsylippu tapahtumaan maksaa 5 
euroa perheeltä. Maksu sisältää laski-
aispullan, kahvin, mehun ja ongintaa 
lapsille. Aikuisten 2 euron maksu sisältää 
laskiaispullakahvit. Koko tuotto luovu-
tetaan Yhteisvastuukeräykselle.

Laskiaisriehan järjestävät yhdessä 
Limingan kunta, seurakunta, 4H, Maa-
talousnaiset ja Lc Liminka-Lakeus/Lions 
Leidit.

Sunnuntaina vietetään 
laskiaista
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Hailuoto

23.2. - 1.3.2006

Haukipudas

Kempele

Kiiminki

Liminka

seurakuntaviikko

Jatkuu s. 12.

Kirkkokuoro to 23.2. 
klo 18.30.
Laskiaissunnuntain 
yhteisvastuutapahtu-
ma su 26.2., ruokailu 
klo 12, nukketeatte-
riesitykset klo 13 ja 
13.30, perhejumalanpalvelus klo 14, 
jonka jälkeen kirkkokahvit.
Eläkeliitto ti 28.2. klo 11.
Päiväkerho ke 1.3. klo 9.30.
Musiikkikerho ke 1.3. klo 14.
Kartanosssa kajahtaa ke 1.3. klo 14. 
Satumaa-orkesteri Oulusta viihdyttää.
Perhekahvila to 2.3. klo 9.30.
Kuollut: Erkki Aukusti Mattila 92 v.

Messu kirkossa su 
26.2. klo 10, liturgia 
Heinonen, saarna Kal-
takari, kanttorina Nie-
melä. Nuorisokuoro 
Szigetszentmiklósista, 
Unkarista. 
Sanajumalanpalvelus Kellon srk-
kodissa su 26.2. klo 12, saarna ro-
vasti Timo Holma, urkurina Minna 
Pohjola, kanttorina Hannu Niemelä, 
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulu. 
Jumalanpalveluksen alussa Kellon 
seurakuntakodin laajennusosan uu-
distettujen toimitilojen siunaaminen, 
Jaakko Kaltakari. Kirkkokahvit. 
Tuhkakeskiviikon messu kirkossa ke 
1.3. klo 19, liturgia Tervonen, saarna 
Nevala, kanttorina.
Laskiaistapahtuma Martinniemen 
srk-kodilla la 25.2. klo 11 - 13. Ohjel-
massa mäenlaskua, kärryajelua ponilla, 
Bandvagen -maastoajoneuvoajelua, 
kasvomaalausta, diasatuja ja onnen-
pyörä. Myytävänä hernekeittoa 4 e/litra, 
laskiaispullia 50 snt/kpl sekä makka-
raa, arpoja ja yhteisvastuutuotteita. 
Hernekeitto- ja pullavaraukset 22.2. 
mennessä diakoniatoimistoon pe klo 
9-11, p. 547 2636 tai Laila Rantakokolle, 
p. 040 866 8319. Varatkaa omat astiat 
hernekeitolle. Pakkasraja -18º C. Tuotto 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Diakonia- ja lähetyspiiri Kellon srk-
kodissa ma 27.2. klo 14.
Seurakuntakerho Jokivarren van-
hustentalolla ma 27.2. klo 13. Mikäli 
tarvitset kuljetuksen kerhoon, ota 
yhteyttä diakoniatoimistoon ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, p. 5472 636.
Karjalanpiirakoista (aamulla leivot-
tuja) myydään ti 28.2. Ennakkotilauk-
set ma 27.2. klo 12 mennessä, p. 040 
501 4764. Tilaukset voi noutaa klo 
11 jälkeen 28.2. Myynti lähetystyön 
hyväksi, 40 snt/kpl.
Kristillisen paaston ryhmä aloittaa 
pienryhmätilassa, Kirkkotie 10 B, ke 
1.3. klo 18 ennen tuhkakeskiviikon 
messua (klo 19). Ryhmä kokoontuu 
vielä neljä kertaa ja on avoin. Johdat-
telijoina Laila Rantakokko ja Helena 
Ylimaula. 
Lastenlaulujen ilta srk-keskuksessa to 
2.3. klo 18. Mukana seurakunnan Lap-
sikuoro. Ohjelmassa mm. yhteislaulua, 

lapsikuoron esityksiä, laululeikkejä ja 
viulunsoittoa.
Diakoniavapaaehtoisten leiri Isonnie-
men leirikeskuksessa 11. - 12.3. yhdessä 
Kiimingin seurakunnan kanssa. Leiri 
alkaa lauantaina klo 10 ja päättyy sun-
nuntaina klo 15. Luvassa on virkistystä 
sekä sielulle, mielelle että ruumiille. 
Leiristä peritään 10 euron osallistumis-
maksu. Ilmoittautumiset 3.3. mennessä 
Helena Seppäselle, p. 040 581 9316 tai 
diakoniatoimistoon pe klo 9-11, p. 547 
2636. Ilmoittautuneille postitetaan 
ennen leiriä tarkempi ohjelma.
Seurakuntaretki Posiolle Lapiosalmen 
eräleirikeskukseen 31.3.-2.4. Hinta 
täyshoidolla omin liinavaattein 100 
e/hlö 2 hh. Ohjelmassa ulkoilua ja hiih-
toa, vierailu Pentikin kahvikuppimu-
seoon ja mahdollisuus hiljentymiseen. 
Lisätietoja antavat Helena Ylimaula, p. 
040 501 4764 ja Heli Puuperä, p. 040 
589 8362. Ilmoittautumiset diakonia-
toimistoon, Kirkkotie 10, perjantaisin 
klo 9-11, p. 547 2636 viim. pe 17.3.
Haukiputaan seurakunta tarvit-
see kesätyöntekijöitä seuraavasti:   
Hautausmaa- ja puistotyöntekijöitä 
noin 5,5 kk:n ajaksi. Lisätietoja antaa 
puutarhuri Erkki Mikkonen, p. 040 
560 1961. Leirikeskuksen apuemäntä 
sekä siivooja-keittiöapulainen noin 3 
kk:n ajaksi. Molemmilla hygieniapassi 
välttämätön. Lisätietoja antaa emäntä 
Marjatta Lalli, p. 040 594 6285. 
Kirkonesittelijöitä ajalle 12.6. - 23.7. 
ja 24.7. - 31.8. Lisätietoja antaa pastori 
Martti Heinonen, p. 040 581 2546. Työ-
paikkoja haetaan vapaamuotoisella 
hakemuksella, joiden tulee olla pe-
rillä maanantaina 13.3.2006 kello 14 
mennessä Haukiputaan seurakunnan 
taloustoimistossa, osoite Kirkkotie 10, 
90830 Haukipudas. Kuoreen on mer-
kittävä tehtävä, jota haetaan. Samalla 
hakemuksella voi hakea useampaankin 
tehtävään. Palkkaus KirVESTES:n 
mukainen.
Nuorten kesätyöpaikoista tiedote-
taan myöhemmin keväällä, seuratkaa 
kirkollisia ilmoituksia.
Musiikkitoimintaa: Seurakunnan 
Lapsikuoron harjoitukset srk-keskuk-
sessa tänään to 23.2. klo 17. Kirkkokuo-
ro Haukiputaan Laulun harjoitukset 
srk-keskuksessa tänään to 23.2. klo 18 
ja Kellon srk-kodissa su 26.2. klo 13.30 
- 15.30. Eläkeläisten musiikkipiiri srk-
keskuksen monitoimisalissa tänään to 
23.2. klo 13.
Nuorten toimintaa: Avoimet ovet 
Kellon srk-kodissa keskiviikkoisin klo 
18-20 ja Martinniemen srk-kodissa  
torstaisin  klo 18-20.  Nuorten raamis 
Wirkkulassa perjantaisin klo 18. Elo-
kuvailta Wirkkulassa ke 1.3. klo 18.
Aikuisrippikoulu 4., 9., 11., 16. ja 18.5. 
klo 17.30 - 20.30. Ilmoittautuminen 
kirkkoherranvirastoon 31.3. mennes-
sä, p. 547 1185.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: raa-
mattuluokka pe 24.2. klo 18.30, 
isot Tirillä ja pienet Jorma Paasolla, 
myyjäiset ry:llä la 25.2. klo 11, pyhä-
koulu su 26.2. klo 12, läntinen Hannu 
Niemelällä, itäinen Matti Vähäkuo-
puksella, pohjoinen Leo Hiltusella, 
seurat hoivaosas-tolla su 26.2. klo 16, 
Tapani Alakärppä ja srk-keskuksessa 
klo 18, Heimo Kuha, Pentti Räisänen. 

Kello: sisarilta ry:llä tänään to 23.2. klo 
18.30, aihe: vuorovaikutuksen haasteet, 
vuosikokous ry:llä pe 24.2. klo 18, 
laskiaismäki soramontulla laskiais-
sunnuntaina 26.2., tarjolla makkaraa 
ja mehua. Jokikylä: päiväkerho ry:llä 
tänään to 23.2. ja ke 1.3. klo 17.30-19, 
raamattuluokka isoille ja pienille ry:
llä pe 24.2. klo 17.30, ompeluseurat 
Hanna ja Reima Niemelällä pe 24.2. 
klo 18.30, pyhäkoulut su 26.2. klo 12 
Asemakylä eteläinen Sauli Ylikulju, 
Asemakylä pohjoinen Jarno Vänttilä, 
keskikylä Seppo Rehu, Taipaleenkylä 
Paavo Saarijärvi, Vänttilänperä Marko 
Lahtinen, seurat ry:llä su 26.2. klo 17, 
Jaakko Kaltakari, Vesa Jokitalo.
Kuollut: Helge Ernest Mettovaara 69 v., 
Pentti Armas Hakala 54 v.
Avioliittoon kuulutettu: Jani Antero 
Moilanen ja Heidi Kristiina Nokela. 
Antti Tapani Karppinen ja Anna-Kaisa 
Väyrynen.
Kastettu: Lassi Tapani Virranniemi, 
Pieta Matilda Takkinen, Valtteri Jere 
Juhani Kemppainen, Kaisa Eveliina Rää-
täri, Carla Vivian Lampela, Leevi Aaron 
Mäenpää, Matias Jaakkima Ollila.

Messu su 26.2. klo 10 
kirkossa. Toim. Tuis-
ku, avust. Korpela, 
kantt. Kirkkomäki. 
Kirkkokuoro laulaa. 
Kolehti Kirkon Ulko-
maanavulle. Pyhäkou-
lu kirkossa saarnan aikana.
Sanajumalanpalvelus su 26.2. klo 
16 Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa. Toim. Juntunen, kantt. 
Savolainen.
Lapsikuoron harjoitukset to 23.2. klo 
16.15 kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Lapsikuoron harjoitukset pe 24.2. klo 
15 Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa. 
Päiväkerhoja ei ole pe 24.2.
Työikäisten miesten piiri la 25.2. klo 
16 Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa.
Sairaalavierailuryhmän palaveri ma 
27.2. klo 13 kokoushuoneessa keskus-
tan seurakuntatalolla. Sairaalavierailu 
ti 7.3. klo 13.
Laskiaismyyjäiset ti 28.2. klo 12-14 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa 
ja kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Myytävänä  hernekeittoa, laskiaispul-
lia, Yv-tuotteita ja arpoja. Alkuhartaus 
klo 11.45. 
Ystäväpalvelukurssi ti 28.2. klo 18 
kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri ke 1.3. klo 
12 Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa. Seurakuntapiiri to 2.3. klo 13 
kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Perhekerhot kokoontuvat keskiviikkoi-
sin Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa, Vanhassa pappilassa, kirkonkylän 
seurakuntakodilla ja Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa klo 9.30-11. 
Kirkkokuoron harjoitukset ke 1.3. 
klo 18.30 kirkonkylän seurakunta-
kodissa.
Varttuneiden harjoitukset to 2.3. 
klo 14.30 kirkonkylän seurakunta-
kodissa.
Naisten piiri to 2.3. klo 18.30 kirkon-
kylän seurakuntakodissa.
Miesten piiri to 2.3. klo 18.30 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa.
Terveyskeskuksen vuodeosaston harta-
us to 2.3. klo 13. Toim. Tuomo Silvast.
Uusi nimikkolähettimme Kirsi Hil-
tunen on lähdössä lähetystyöhön 
Taiwanille. 5.3. klo 10 vietämme Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa messua, jos-
sa Kirsi siunataan matkaan. Kirsi myös 
saarnaa tässä jumalanpalveluksessa. 
Messun jälkeen on kahvit ja lähtöjuhla 
kirkossa.
Kirpputori Ilonpisara avoinna tiis-
taisin ja torstaisin klo 14-17 sekä 
lauantaisin klo 10-13. 
Jäikö sinulla linnunpönttö tai tilk-
kutäkki kesken? Järjestämme kesken-
eräisten kättentöiden näyttelyn yhteis-
vastuun hyväksi kirkonkylän srk-kodilla 
17. - 18.3. Osanottomaksu 5 e. Voit tuoda 
keskeneräisen työn ja siihen liittyvän 
pienen tarinan diakoniatoimistoon 2.-  
3.3. viraston aukioloaikana. Tiedustelut 

Marja Posio, p. 040 770 7431 tai Kerttu 
Hannila, p. 040 504 4472.
Varhaisnuoret: Toimintakerho kou-
luikäisille keskustan seurakuntatalolla 
ma klo 18-19.30. Toimintakerho  
2.-4. -luokkalaisille Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa ti klo 17.30-19. 
Tyttökerho 7-10 -vuotiaille Vanhassa 
pappilassa ke klo 16.30-18. Sekakerho 
1.-5. -luokkalaisille keskustan seura-
kuntatalolla ke klo 17-18.30. Monitoi-
mikerho kouluikäisille Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa ke klo 18-
19.30. Tyttökerho 8-10 -vuotiaille 
Vanhassa pappilassa to klo 16.30 - 18. 
Sählykerho 4.-6. -luokkaisille pojille 
Ketolanperän koulun salissa to klo 
17-18. Koirakerho 10-12 -vuotiaille 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa 
pe klo 16-17.30. Kaakaokutsut 4.-6. 
-luokkalaisille torstaisin klo 14-16 
kirkon sivurakennuksessa. 
Varhaisnuorten hiihtolomaleiri Pin-
tamon leirikeskuksessa Pudasjärvellä 
6.-8.3. Leirillä mm. ulkoilua ja askar-
telua, hyvää ruokaa, leikkiä, laulua ja 
hiljentymistä. 
Nuoret: Nuorten messu to 23.2. klo 19 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Wan-
hojen ilta pe 24.2. klo 20-24 Vanhassa 
pappilassa. Nuorten laskiaisrieha su 
26.2. Alkaa klo 10 messulla kirkossa, 
jonka jälkeen lähimäkeen + tarjoilua. 
Päiväpappila ti 28.2. klo 14-17  Vanhassa 
pappilassa. Päivystys torstaisin klo 14-
16.30 keskustan seurakuntatalolla. 
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, Nor-
dea-pankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10-12. 
Perhelentopallo lauantaisin klo 10.30 
- 12 kirkonkylän koululla. 
Kempeleen rauhanyhdistys: Pe 24.2. 
klo 18 raamattuluokka ala-aste Urpo 
Luokkalalla, Kiiestie 20, yläaste Teemu 
Määtällä, Takkulantie 4 La 25.2. klo 
12  myyjäiset ry:llä, ruokailu alkaa klo 
11. To 2.3. klo 19   kotiseurat radan 
itäpuoli Kaarina ja Antero Koivulalla, 
Talitiaisentie 6, länsipuoli Sari ja Martti 
Leivolla,  Niittyrannantie 152 B.
Murron rauhanyhdistys: Pe 24.2. klo 
18.30 talvimyyjäiset ry:llä, Paavo Aho-
la. Su 26.2. klo 12 pyhäkoulut Hannu 
Paasolla ja Hannu Aholalla. Su 26.2. 
klo 16 kodinilta ry:llä.
Kastetut: Emilia Emmi Annele Pauk-
keri, Venla Vanamo Siltala, Elmeri 
Tapio Paukkunen, Elsa Lumi Talvikki 
Komulainen, Tami Petteri Pietola, Ka-
tariina Eeva Helena Koivuranta, Ville 
Pete Palinsaari, Antti Aarne Oskari 
Keskitalo, Emmi Sofia Härmä, Tuiti 
Saara Maria Puttonen.
Vihitty: Kalle Kalervo Härmä ja Sanna 
Mariitta Ohukainen.
Kuollut: Arja Liisa Koukkula e. Risto, 
47 v. Leino Martti Similä, 78 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele

Messu laskiaissun-
nuntaina 26.2. kirkos-
sa klo 10, Matti Keski-
nen, saarnaa rovasti 
Tuomo Ruuttunen, 
Marja Ainali, Oulun-
seudun virsikuoro 
johtaa Taru Pisto. Kolehti  Kirkon 
Ulkomaanavulle. Kuljetuspyynnöt pe 
24.2. klo 14 mennessä kirkkoherran-
virastoon, p. 816 1003.
Herättäjän päivä seurakuntakeskuk-
sessa, messun päätyttyä  kirkkokahvi ja 
seurat n. klo 12, puhuvat Eeva Kuiva-
mäki, Juhani Laurila, Esko Laukkanen, 
Tuomo Ruuttunen, Matti Keskinen, 
virsikuoro.
Iltakirkko su 26.2. klo 18 Jäälin seura-
kuntakodilla, Markku Palosaari, Marja 
Ainali. Kolehti kuten yllä.
Kinkerit to 23.2. klo 19 Huttukylässä 
Maija-Liisa ja Heikki Huttulalla, Ve-
salantie 93.
Kaatuneitten Omaisten Kiimingin 
osaston vuosikokous to 23.2. klo 18 
seurakuntakeskuksessa, johtokunta 
kokoontuu klo 17.
Rukouspiiriä ei ole to 23.2.
Gospelmessu pe 24.2. klo 19  kirkossa,  
Markku Palosaari, Sanna Karjalainen, 

nuorten lauluryhmä.
Häpeän ja syyllisyyden synty ja 
tarkoitus la 25.2. klo 12-14, kappa-
lainen Markku Palosaari. Kiimingin 
seurakuntasali.
Rauhan Sanan seurat su 26.2. klo 15 
Montin-sali, Esko Takkula.
Eläkeläisten musiikkikerho ma 27.2. 
klo 12 Lähimmäisen tuvalla.
Kirkkokuoro ti 28.2. klo 18.30 seura-
kuntakeskuksessa.
Käsityö- ja keskustelukerho ti 28.2. 
osallistuu  kirkonkylän laskiaistapah-
tuman talkoisiin.
Laskiaistapahtumat ti 28.2. klo 10 - 13. 
Jäälin seurakuntakodilla ja kirkonky-
län seurakuntakuntakeskuksessa. Oh-
jelmassa mäenlaskua, hevosajelua/po-
niajelua klo 10-12, (0,50 euroa/lapsi). 
Onnenpyörä  (0,50 euroa/pyöräytys), 
arpajaiset, hernekeittoa ja munkkeja, 
myös kotiin vietäväksi. Tuotto Yhteis-
vastuukeräykselle.
Seurakuntakerho eläkeläisille ti 28.2. 
klo 13 Jäälin seurakuntakodilla.
Viikkomessu ke 1.3. klo 14 Jaarankar-
tanossa, Raimo Salonen.
Tuhkakeskiviikon messu ke 1.3. klo 
18 Kiimingin kirkossa, Markku Palo-
saari, tuhkalla merkitseminen Pekka 
Laukkanen ja Sauli Ojalehto, esirukous 
Ulla Junttila, musiikki Jarkko Metsän-
heimo ja Marja Ainali sekä eläkeläisten 
lauluryhmä.
Kristillisen paaston ryhmä alkaa ke 
1.3. n. klo 19 Ulla Junttilan ja Helena 
Ylimaulan johdattelemana tuhka-
messun jälkeen Montin-salissa. Ulla 
Junttila kertoo kristillisen paaston 
merkityksestä. Seuraavat kokoontu-
miset Montin-salissa  ke 15.3. klo 18 
Kiireen tuolla puolen, alustaa Helena 
Ylimaula. Ke 22.3. klo klo 18 Tuhlaaja-
pojan paluu. Ainako Anteeksi, alustaa 
Ulla Junttila. Ke 29.3. klo 18 Herran 
palvelijatar, alustaa Helena Ylimaula. 
Ke 5.4. klo 18 Miksi on niin raskasta 
kantaa?, alustaa Ulla Junttila.
Omaishoitajien ryhmä to 2.3. klo 14 
Lähimmäisen tuvalla.
Lauluilta to 2.3. klo 18 seurakuntakes-
kuksessa, lauletaan yhdessä vanhoja 
talviaiheisia lauluja ja virsiä. Järjes-
tävät Kiimingin musiikkiyhdistys ja 
seurakunta.
Raamattupiiriä ei ole to 2.3.
Perhetyö: perhekahvila Jäälissä kes-
kiviikkoisin klo 13 ja Kirkkopirtillä 
torstaisin klo 13, perhekerho torstaisin  
Jäälin seurakuntakodilla klo 9.30 ja  
Kirkkopirtillä perjantaisin klo 9.30.
Lastenparkki perjantaisin Jäälin seu-
rakuntakodilla klo 9 - 11.30. 
Nuorisotyö: Avoimet ovet tiistaisin 
Alakylän nuorisoseuralla klo 17 - 20 
ja keskiviikkoisin Huttukylän nuoriso-
seuralla keskiviikkoisin klo 17 - 20.
Nuorten ilta to 2.3. klo 19 Jäälin seu-
rakuntakodilla.
Yhteisvastuukeräyslippaita ja -listoja 
saa seurakunnan taloustoimistosta 
arkisin klo 9 - 15. Lisätietoja Ulla 
Junttilalta, p. 040 579 3247.
Lähetyksen kirpputori avoinna ma-pe 
klo 10-17. Alekassillinen vaatteita 3 
euroa. (Paitsi erikseen hinnoitellut). 
Virikekahvila avoinna 13.2. alkaen ma 
- pe klo 8-16.30.
Rauhanyhdistys: Raamattuluokat 
la 25.2. klo 18 kyläpiireittäin Maija 
Haikaralla, Tuomo Liedeksellä, Timo 
Ylimartimolla, Marika Tiirolalla. 
Esitelmä Kristitty ja kirkko la 25.2. 
klo 19 kirkossa, Seppo Lohi. Seurat 
su 26.2. klo 14 Jaarankartanossa, Pauli 
Niemelä ja klo 17 seurat ja opistoilta 
seurakuntakeskuksessa, Niemelä.
Kuollut: Timo Kalervo Katiska 54 v.
Kastettu: Ilari Veikko Matias Korva, 
Samuli Mikael Lehtoranta, Joona Ma-
tias Manninen, Saara Mariela Oliivia 
Murtovaara, Juuso Kasperi Viitala.

Kuorot: To 23.2. klo 
16 Tähdet, klo 18 kirk-
kolaulajat  seurakun-
tatalolla. To 2.3. klo 16 
Tähdet, ei kirkkolau-
lajien harjoituksia.
Virsiryhmän harjoitus (messu 5.3.) 
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JUHLA-

TARJOUS!

Leikki-ikäisten ja pienten koulu-laisten oma lehti Lastenmaa täyt-tää 20 vuotta! Juhlan kunniaksiLastenmaa nyt juhlahintaan:

                              -lehdestä löytyy kiehtovia 
kertomuksia, opettavaisia tarinoita, kivoja uusia 
lauluja sekä iloisia runoja. Ja mikä tarkeintä, 
lapsi saa lehden kotiin omalla nimellä, 11 kertaa 
vuodessa!

Lehdessä on paljon mielekästä puuhailua, luke-
mista ja värikästä tutkittavaa. Lehden kristillinen 
arvomaailma on turvallinen ja luotettava. Lehden 
päätoimittaja on tunnettu kirjailija ja sanoittaja 
Anna-Mari Kaskinen.

LAHJATILAUKSEN SAAJA
NIMI

OSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

PUHELINNUMERO (MYÖS SUUNTA)

NIMI

OSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

PUHELINNUMERO (MYÖS SUUNTA)

TILAAJA / MAKSAJA

(Jos eri kuin tilaaja / maksaja)

KYLLÄ! Tilaan Lastenmaan juhlahintaan:

20 euroa / 12 kk
Kestotilaus*, joka jatkuu niin kauan kuin haluat, 
ensimmäisen vuoden jälkeen hintaan 39 euroa / 12 kk

Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 HELSINKI

LASTENMAA

MAKSAA

POSTI-

MAKSUN

(09) 4155 2333

Tilaukset myös 
puhelimitse

tilauspalvelut
@kotimaa.fi

www.kotimaa.fi
/tilaukset

sähköpostilla

tai netistä
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20 euroa(norm. 39 euroa)

ENSIMMÄINEN VUOSI VAIN

VAIN UUSILLE TILAAJILLE!
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Rantsila

Siikajoki

Oulunsalo

Pudasjärvi

Lumijoki

Muhos

to 2.3. klo 18 seurakuntatalolla. Siionin 
virret 156 b:1-2 ja 5, sekä 227:1-2 ja 4.
Perhekirkko su 26.2. klo 11 kirkossa.  
(Huom.aika!) Saarna ja liturgia Aino 
Pieskä, kanttorina Markus Vaara. 
Virret: 720:1-2, 720:3, 78, 503, 494:3. 
Kolehti Kirkon Ulkomaanavulle. Las-
ten laulua. Tule hakemaan päiväker-
holaisten valmistama sydän itsellesi! 
Halukkaat voivat vaeltaa kynttiläku-
jassa kirkosta seurakuntatalolle.
Laskiaisrieha su 26.2. klo 12-15 
seurakuntatalolla. Ohjelmaa sisällä ja 
ulkona. Pääsylippu perheiltä 5 euroa, 
sis. laskiaispullakahvin/mehun ja 
lapsille onginnan. Aikuiset 2 euroa, 
sis. laskiaispullakahvin. Hernerokkaa 
paikanpäällä (2 euroa) tai kotiin 3,5 
euroa/litra (oma astia). Ym. yhteis-
vastuun hyväksi. Omatekemää leipää 
otetaan myytäväksi.
Ystävärengas ma 27.2. klo 12 srk-ta-
lolla. Miten paastoan?/Maisa.
Niittypirtin kerho ma 27.2. klo 13.30 
kerhohuoneella. Aiheena Yhteisvastuu. 
Voit lahjoittaa rovon keräykseen. Kah-
vitarjoilu. Mukana Sinikka.
Siioninvirsiseurat ti 28.2. klo 19 Au-
likki ja Matti Maarannolla, Kesäranta 
Tupos.
Seurakuntakerho ke 1.3. klo 12  elä-
keläisille seurakuntatalolla. Tuhkakes-
kiviikko/mukana Maisa.
Tuhkakeskiviikon messu ke 1.3. klo 
19 Rantakylän kappelissa. Tervetuloa 
aloittamaan paastonaikaa tuhkakeski-
viikon messulla. Jokainen saa otsaansa 
tuhkamerkin. Kyytiä tarvitsevat soitta-
kaa Ainolle, puh. 5621 224 tai Sinikalle, 
puh. 5621 226.
Hartaus to 2.3. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Yhteisvastuukerääjät alkavat kiertää 
ovilla. Toivotaan siunausta heidän 
arvokkaalle vapaaehtoistyölleen.
Diakonissan vastaanoton ajanvaraus 
ma-ke-pe klo 9-10, p. 562 1226.
Liminkalaiset, kaiken ikäiset, haas-
tetaan tekemään pannulappu tai 
pannunalusta Yhteisvastuukeräyksen 
vanhusten hyväksi. Tuotokset myy-
dään 2 euroa/kpl mm. 17.3. Kultainen 
nuoruus -muisteloissa ja 22.3. Kolmen 
polven -laulutapahtumassa. Laita sana 
kiertämään! Lisätietoja Sinikka Ilmo-
nen, p. 562v1226.
Lähetystyö: Lähetyssihteeri vintillä 
(pappilan  piharakennus) maanan-
taisin klo 10-12. Tule tutustumaan, 
kutomaan, juomaan kahvit tai muuten 
vain juttelemaan.
Pyhäkoulutyö: Kirkonkylän pyhäkou-
lua ei ole su 26.2. perhekirkon vuoksi 
eikä 5.3. ja 12.3. hiihtoloman vuoksi. 
Ti 28.2. klo 18 pyhäkoulu Tupoksessa 
Kimpimäellä, Kotilehto 1B. Tupoksen 
pyhäkoulua ei ole 7.3. eikä 14.3. 
Lasten Raamiskerho ti 28.2. klo 17-18.30 
Karihaka 21, Liminka. Kaikille avoin.
Perhekerhot: Huom! Viikoilla 9 ja 10 
ei perhekerhoja.
Nuoret: Isoskoulutus to 23.2. klo 18.15-
19.45 Koti-Pietilässä. Pe 24.2. klo 15.30 
Yhteisvastuukeräyksen opastus isosille 
ja jatkoisosille diakoniatoimistossa. La 
25.2. isosten ja jatkoisosten yhteisvas-
tuu-lipaskeräys kaupoissa.
Partiotyö: Tästä eteenpäin partion 
info löytyy ainoastaan tästä lehdes-
tä.  Suuremmista tapahtumista sekä 
leireistä ja retkistä tulee erillinen 
info Kotikololla jaettavaksi. Markku 
Korhonen päivystää partiotoimistossa 
perjantaisin 14-16 ellei toisin ilmoiteta. 
Tiedustelut partiotoiminnasta, p. 562 
1223 ja markku.korhonen@evl.fi. Par-
tiopaidat ovat tulleet. Maksa 42 e tilille: 
Partiotyön Tuki ry 523308-27654. 
Nouda omasi mahdollisimman pian 
partiotoimistosta.
Partiopiirin piirileiri Leimu 2006 
Taivalkoskella, Maijanlammella 31.7.-
6.8. Leirikirjeet ja ilmoittautumiskaa-
vakkeet jaossa Kotikolon alakerrassa. 
Leiri on tarkoitettu sudenpennuille, 
vartiolaisille, vaeltajille ja johtajille. 
Pökkelöä ei pidetä. Leirimaksut tilille: 
Limingan seurakunta 523308-215780. 
Ilmoittautuminen partiotoimistoon 
em. kaavakkeella 28.2. mennessä.
Lippukunnan Ruoktu XXIII 06 -tal-
vileiri vartiolaisille, vaeltajille ja johta-
jille 4.-8.3. Ilmoittautuminen Makelle 
mahdollisimman nopeasti täyttämällä 
ilmoittautumiskaavakkeen, joita on 
saatavissa leirikirjeen kanssa Kotikolon 
alakerrassa.
Pe 24.2. Ruoktujohtajien kokous par-
tiotoimistossa klo 16-17. Lippukunnan 
hallitus partiotoimistossa klo 18-20. Su 

26.2. Partiolaiset joukolla kirkkoon. 
Partioasut päälle. Kirkkopalvelussa 
Variksenmarjat. Ma 27.2. Kärppäkä-
räjät Kotikololla klo 18-19.30.  Pe 3.3. 
Make päivystää partiotoimistossa klo 
14-16.  4.-8.3. Ruoktu XXIII 06 Hos-
san Jatkonsalmessa. 9.-13.3. Markku 
Korhonen vapaalla.
Rauhanyhdistys: Pe 24.2 klo 18.30 
kodinseurat Helena ja Kauko Hint-
salalla. Minna ja Petri Rajalalla ko-
dinseurat peruttu. La 25.2 klo 18.30 
nuortenilta Maiju Junttilalla. Su 26.2 
klo 11.30 pyhäkoulut ja klo 14 seurat 
ry:llä, varttuneiden kerho ti 28.2. klo 
12 ry:llä.
Kastettu: Mette Armi Maaria Korjo-
nen, Petra Aina Helinä Parkkinen ja 
Ilja Johannes Pitkälä.

To 23.2. klo 10 - 11.30 
perhekerho srk-ta-
lossa. Tänään ei ole 
luontokerhoa!
Su 26.2. klo 10 messu 
kirkossa, Tölli,  ko-
lehti: Kirkon Ulko-
maanavulle. 
Ma 27.2. klo 10-11.30 perhekerho srk-
talossa. Klo 15 lasten raamattukerho 
Lukkarinkankaalla, huomaa paikka!
Ti 28.2. klo 10 - 11.30  3 -vuotiaiden 
päiväkerho ja klo 12.30 - 14.30 4 -vuo-
tiaiden päiväkerho Lukkarinkankaal-
la. Klo 18 rippikouluilta kirkossa.
Ke 1.3. klo 10  5 -vuotiaiden päi-
väkerho Lukkarinkankaalla. Klo 12 
keskipäiväkerho srk-talossa, Hepr.2. 
Klo 14 hartaushetki Lumilyhdyssä. Klo 
14 - 16 kokkikerho Lukkarinkankaalla. 
Klo 18.30 kirkkokuoron harjoitukset 
srk-talossa.
To 2.3. klo 10 - 11.30 perhekerho 
srk-talossa. Klo 14 luontokerho Luk-
karinkankaalla.
Partio: Ti 27.2. Punatulkut srk-talolla 
klo 17 - 18.30. Meri- ja Metsähanhet 
keskiviikkoisin klo 18 - 20 Naskun 
laavulla. Katajanmarjat maanantaisin 
klo 17.30 kololla. Mesimarjat tiistaisin 
klo 17.30 kololla. Huom! Ke 1.3. klo 
18 kaikkien partiolaisten (Meri-
hanhet, Metsähanhet, Mesimarjat, 
Katajanmarja, Punatulkut ja Ketut) 
Rokotusautoilta kirkossa, Ultsi kertoo  
Angolasta ja rokotusautosta kuvin, vi-
deoin ja sanoin. Tilaisuus on tärkeä osa 
rokotusauto-taitomerkin suoritusta. 
Tule partioasussa ja yritä muistaa ottaa 
3 euroa rokotusautomerkkiä varten.
Diakonissalla ei säännöllistä vastaanot-
toa, mutta voit soitella Marjolle ja sopia 
ajasta, p. 387 512 tai 045 638 1973.
Rauhanyhdistys: Pe 24.2. klo 19 
raamattuluokka S & M Kiviahteella. 
Su 26.2. klo 12 pyhäkoulut  I ja II 
Alaraappanalla III T & H Vanhalalla ja 
IV Pitkäsellä  klo 16.30 hartaus Lumi-
lyhdyssä Antti Savela ja klo 18 seurat 
ry:llä Antti Savela ja Teuvo Tanhua. 
Päiväkerhot ry:llä klo 17.30 - 19 I ti 
21.2. II ke 22.2. III to 23.2.
Yhteisvastuukeräys: lauantaina 25.3. 
on Lumijoella yhteisvastuurynnäkkö. 
Klo 12 - 15 on kerääjät liikkeellä joka 
paikassa. Ilmoittaudu kerääjäksi, apu-
asi tarvitaan! Ota yhteys virastoon tai 
johonkin työntekijään!
Kirkkoherranvirasto auki ma, ke, pe 
klo 9-14. 
Yhteystietoja: virasto, p. 387 172, ker-
hohuone, p. 387 512, Markku Tölli, p. 
045 630 6073, Hilkka Haaraniemi, p. 
045 630 6081, Helena Ylilauri, p. 045 
630 6082, Marjo Koski-Vähälä, p. 045 
638 1973, seurakunnan verkkosivu  
http://lumijoki.seurakunta.net
Lähetyskynttelikössä oli rahaa 114,60 
euroa, lämmin kiitos lahjoittajille!

Su 26.2. klo 10 messu 
kirkossa, lit. Heikki-
nen, saarna Kyllönen, 
kanttori Kajava. Ko-
lehti kirkon ulkomaa-
navulle.
Ma 27.2. klo 12 San-
ginjoen seurakuntapiiri Irja ja 
Martti Lustigilla, Leena Leskelä. Klo 
13 virsilaulutuokio Päiväkeskuksessa, 
Kajava.
Ti 28.2. klo 11-13 laskiaislounas 
srk-talossa lähetystyön tukemiseksi. 
Arvontaa! Arpapöydän lahjoituksia 

otetaan mielellään vastaan. Tied. Anja 
Hämäläinen, p. 040 562 9131. Klo 
11.30 Kylmälänkylän seurakuntapiiri 
kappelissa, Pekkala. Klo 14 hartaus ja 
ehtoollinen Sinisiivessä, Kyllönen. Klo 
17 aikuisten raamattupiiri srk-talon 
kappelihuoneessa, Pekkala. 
Ke 1.3. klo 11.30 keskipäivänkerho 
srk-talossa, Kyllönen, vieraana kehitys-
vammaistyön pastori Elina Hyvönen. 
Klo 17.45 rukouspiiri srk-talon kappe-
lihuoneessa, Marja Leena Savolainen. 
To 2.3. klo 13 alkaen hartaudet Joki-
rinteen palvelukodeissa, Kyllönen. 
Klo 19 lähetysilta Marjatta ja Eero Sep-
päsellä, Ketolanojantie 619, Heikkinen. 
Marjatta kertoo Oulun pipliaseuran 
toiminnasta. 
Kuorot: Ke 1.3. klo 17 lapsikuoron 
ja klo 18.30 kirkkokuoron harj. srk-
talossa. 
Lapset/perheet: Perhekerhot ti klo 
9.30-11.30 srk-talossa ja Päivärinteen 
srk-salissa, ke klo 13-15 nuoriso- ja 
voimailutalolla ja to klo 10-12 Lai-
tasaaren rukoushuoneella. Pe 24.2. ei 
päiväkerhoja. Ti 28.2. laskiaistiistain 
perhekerhot klo 9.30-11.30 Korka-
lovaarassa. Ke 1.3. ei perhekerhoa 
Nuokkarilla. 
Varhaisnuoret: Tiedot kerhoista ko-
tisivuiltamme tai Tuula Väänäseltä, p. 
040 524 6534.
Nuoret: Koulupastoripäivystys ylä-
asteella ja lukiolla to 2.3. klo 10.45-
12.15. Nuorisotyönohjaajat Rainer 
Väänänen, p. 040 585 1057 ja Tuula 
Väänänen, p. 040 524 6534.
Partio: Piirileiri Leimulle (31.7.-6.8.) 
ilm. helmikuun aikana. Laput jaossa 
lauma- ja vartioilloissa. Tied. Riitta, 
p. 040 573 3315.
Laitasaaren rukoushuone: Aamuru-
kous ma klo 6.30. Perhekerho torstaisin 
klo 10-12.
Rauhanyhdistys: Pe 24.2. klo 18 laski-
aismyyjäiset ry:llä. Su 26.2. klo 12 py-
häkoulut: kk Filppula, Korivaara Pekka-
rinen, Pälli Taskila, Suokylä Korhonen. 
Klo 14 seurat terveyskeskuksessa ja klo 
18 ry:llä. Ma 27.2. klo 18 päiväkerho. Ke 
1.3. klo 19 sisarilta ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdistys: Pe 24.2. 
klo 18.30 raamattuluokka ja Laitasaa-
ren ry:n vuosikokous. La 25.2. klo 11 
päiväkerho.
Kastettu: Aapo-Eemil Johannes Holm, 
Meiju Suvi Maria Kinnunen.
Seurakunnan kotisivu: www.evl.
fi/srk/muhos

Seur akuntaker ho 
srk-talolla to 23.2. klo 
11, Lauri Kotila.
Sanajumalanpalve-
lus su 26.2. klo 10  
Lauri Kotila, av. Tapio 
Kortesluoma. 
Pyhäkoulut sunnuntaisin  klo 12  Pit-
käkankaan päiväkodilla, srk-talolla ja 
Salonpään kerhotilassa.
Arki-illan hartaus maanantaisin kir-
kossa klo 19-19.30.
Yhteisvastuumyyjäiset srk-talolla 
laskiaistiistaina 28.2.
Vanhempi-lapsipiiri srk-talolla, ti 
28.2. klo 12.30 valokuvaus.
Virsilaulupiiri  ti 28.2. klo 13.30 Var-
jakassa, kerhotilat.
Omaishoitajat kokoontuminen pap-
pilassa ke 22.2. klo 12.
Seurakuntakerhon retkipäivä. Lähtö 
srk-talolta to 23.2 klo 9.
RC -kerho srk-talolla torstaisin klo 
17 - 18. 
Repussa gospelia maanantaisin klo 17.
Reppu nuortenilta torstaisin klo 18.30, 
Tiistaisin ei ole nuorteniltaa.
Reppu auki nuorille pe klo 20 - 01.
Reppu, avoimet ovet 10 - 13 -vuo-
tiaille tiistaisin klo 14 - 17 tyttö- ja 
poikakerho 10 - 13 -vuotiaille tiistaisin 
klo 18 - 19.
Seurakuntatalo, tyttö- ja poikakerho 
7 - 11 v. siirtyy keskiviikolta torstaihin 
klo 18 - 19 tyttö- 
ja poikakerho 12 - 13 v. tiistaisin klo 
18 - 19.
Tilkkutäkkilaulujen ilta pe 24.2. 
Mardenilla, Pihlajakuja 10 B 12. Tule 
yksin tai perheen kanssa mukavaan 
porukkaan laulamaan!
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
1.3. klo 13.30, Lauri Kotila.
Seurakuntakerho srk-talolla to 2.3. 
klo 11, Lauri Kotila.
Seurakuntatalolla to 2.3. klo 18.30.: 

Kohtaavatko sukupolvet -aiheesta 
puhuu FM Markus H.Korhonen, 
Kahvitarjoilu, tuotto menee Yv-ke-
räykselle.
Messu su 5.3. klo 10 Tapio Kortesluo-
ma, av. Lauri Kujala.
Lähetyslounas srk-talolla su 5.3. klo 
11-11.30. Aikuiset: 7 e, 7-14 v: 4 e, alle 
kouluikäiset ilmaiseksi.
Kastetut: Valtteri Matias Mikael 
Hämäläinen, Carlos Leo Juhani 
Kellokoski, Eetu Samuel Kokkonen, 
Nita Anne Kristiina Hakonen, Niklas 
Edvin Kronbäck.
Salonpään ry: Vuosikokous pidetään lei-
rikeskus Umpimähkässä 24.2. klo 18.30, 
esillä sääntömääräiset asiat, tervetuloa! 
Seurat Umpimähkässä 12.3. klo 17.
Oulunsalon ry: Ti 21.2. klo 19 lau-
luseuroja kodeissa: Keskikylä: Tapio 
Pudas, Kovalankuja 2 Karhuoja: 
Timo Määttä, Karhuojantie, Ke 22.2. 
klo 18.30 kehitysvammaisten kerho 
Kantolalla, Pikkutikantie 4, La 25.2. 
klo 11-14 miesten neliön ulkoilupäivä 
Varjakassa, klo 12 seurat Teppolassa, 
Pentti Kinnunen, Su 26.2. klo 12 
raamattuluokka, ryhmä 1, Lauri Kouk-
kari, Maustetie 39, raamattuluokka, 
ryhmä 2: Kylänpuoli ja Keskikylä; 
Teuvo Haapalahti, Kauppiaantie 22 
Karhuoja; Heino Määttä, klo 18 seurat 
kirkossa, Ari-Pekka Palola, Mauno Lin-
nanmäki, Ti 28.2. klo 19 lauluseuroja 
kodeissa: Keskikylä: Pentti Kinnunen, 
Hektorintie 12, Karhuoja: Markku 
Hintsala, Matikanranta 22, To 2.3. klo 
18.30 päiväkerhon opettajien kokous 
Umpimähkässä.
Kuolleet: Sisko Tellervo Isola 90 v.

Ehtoollisjumalanpal-
velus, perhekirkko 
seurakuntakodissa su 
26.2. klo 10, Kyllönen, 
Piirainen, lapsikuoro. 
Laskiaistapahtuma 
yhteisvastuun hyväksi seurakun-
takodissa laskiaissunnuntaina 26.2. 
Tapahtuma aloitetaan perhemessulla 
klo 10. Ohjelmassa yhteistä tekemistä, 
mäenlaskua, makkaranpaistoa, seik-
kailurata. Hernekeittolounas klo 11.30 
- 13.30, annos 4 e, perhe10 e.
Lähetystyö: Kirpputori talkootuvassa 
ke 1.3. klo 10 - 14. Poiketkaapa kahville 
ja tuoreelle pullalle. Keskiviikkoaamui-
sin pullatalkoisiin seurakuntatalon 
keittiölle mahtuu mukaan.
Diakoniatyö: Kuulovammaisten ker-
ho seurakuntakodissa ke 1.3. klo 11.
Yhteisvastuukerääjiä tarvitaan vielä 
usealle keskustan alueelle ja monelle 
sivukylälle! Keräyslistoja voi noutaa 
kirkkoherranvirastosta. 
Borovoihin ensi kesän leirille 5.-10.7. 
tarvitaan vapaehtoisia työntekijöitä. Jos 
olet kiinnostunut, ilmoittaudu kirkko-
herranvirastoon 15.3. mennessä.
Kuorot: kirkkokuoro to 23.2. klo 18, 
lapsikuoro ke 1.3. klo 17, Vox Marga-
rita ke 1.3. klo 18.
Rippikoulutyö: Rippikoululeiri 
Hilturannassa (A-ryhmä) ja maata-
lousoppilaitoksella (B-ryhmä) 6.-10.3. 
Konfirmaatiopäivä on su 16.4. Leirikir-
jeessä on tarkemmat tiedot leiristä.
Nuorisotyö: Kirpputori Yhteisvas-
tuun hyväksi järjestetään la 18.3. 
seurakuntatalolla. Tutkipa kaappisi, 
jos löytäisit vaatteita tai tavaraa 
lahjoitettavaksi kirpputorille. Lahjoi-
tuksia otetaan vastaan ma 6.3. alkaen 
kirkkoherranvirastoon ma-pe klo 9-15 
tai kaupungin nuorisotiloille ma-pe 
klo 13-21. Lisätietoja, p. 040 752 43 
87/Marko Väyrynen tai p. 040 571 46 
36/Riikka Pahkala. 
Raahe-gospeliin lähtö klo 14 srk-
talolta ja paluu n. klo 24. Kysy vielä 
mahdollisia paikkoja!
Iltakahvila Rönö avoinna pe 24.2. klo 
18 - 22 seurakuntakodissa.
Varhaisnuorisotyö: Varkkari-Rönö 
(4.-6.-luokkalaisille) avoinna pe 24.2. 
klo 16.30 - 18 seurakuntakodissa.
Perhekerho Puhoksella Arja Kälkäjällä 
ma 27.2. klo 10 - 13 (ulkoilupäivä) ja 
seurakuntakodissa ti 28.2. klo 10 - 13. 
Muistojen Liepeen pappila -kirjoitus-
kilpailu jatkuu helmikuun loppuun 
asti. Kaikille avoimessa kilpailussa 
toivotaan mm. kuvattavan Liepeen 
pappilassa tapahtuneita vihkimisiä, 
kasteita, rippikoulua, asukkaita, piiko-
mista ja renkinä oloa, myös nykyajasta 
saa kirjoittaa. Kirjoituksiin saa liittää 

kuvia. Tarkat kirjoitusohjeet  saa kirk-
koherranvirastosta, p. 882 3100.
Ennakkoilmoitus: Piispantarkastus 
3. ja 5.3., tarkempi ohjelma ensi viikon 
kirkollisissa.
Rauhanyhdistykset:  Vuosikokous-
seurat Livolla Eino Niemellä su 26.2. 
klo 12, P Lehto. 
Avioliittoon vihitty: Alpo Elias Laak-
konen ja Tarja Anneli Isoviita.
Kirkkoherranvirasto avoinna maa-
nantaista perjantaihin 9-14, p. 882 
3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi@evl.fi, 
työntekijät: etunimi.sukunimi@evl.fi. 
Seurakunnan kirkolliset jo maanan-
taisin nettisivuilla:www.pudasjarvi.
fi/seurakunta.

La 25.2. Raahe Gospel 
liikuntahallilla Raahes-
sa. Menemme klo 19 
alkavaan konserttiin. 
Reissu sisältää linja-
autokyydin, konsert-
tilipun ja iltapalan. 
Mukaan mahtuu 50 henkilöä. Osal-
listuminen on maksutonta. Retki 
gospelkonserttiin toteutetaan Henrin 
ja Torstin muistokonsertista saaduilla 
tuloilla. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
Minnalle, p. 044 518 1141.
Laskiaissunnuntaina 26.2. klo 10 
messu kirkossa, Aronen ja Leinonen. 
Kolehti Kirkon Ulkomaanavulle. 
Messun alussa Gideonit esittelevät 
toimintaansa. Messun jälkeen lähetys-
kahvit ja -arpoja sekä raamattupiiri 
seurakuntatalolla.
Huom. rippikoululaiset: Jouduimme 
vaihtamaan rippileirin ajankohtaa. 
Uusi leiriaika 5.-8.6.2006. Konfirmaa-
tiopäivä 18.6.2006. 
Kuorot: Ke 1.3. klo 11 veteraanikuoro, 
klo 13 Pienet Stellat ja klo 15 Isot 
Stellat seurakuntatalolla. To 2.3. 14 
Hovin Stellat Hovin koululla ja klo 19 
Rantsilan Laulu seurakuntatalolla.
Kerhotoiminta:  Ma klo 10-12.30 Per-
hekerho Pallerot seurakuntatalolla ja 
klo 14-16 Hovin kerho kouluikäisille. 
Ti 10-11.30 Hovin kerho 3-5 -vuo-
tiaille, klo 13.15 -15 Sipolan kerho 
kouluikäisille ja klo 16-18 Tyttökerho 
Nuppulassa. Ke klo 10-12 kirkonkylän 
kerho 3-5 -vuotiaille Nuppulassa ja 
klo 14.15-16 Mankilan kerho kou-
luikäisille. 
Huom. To 2.3. kirkkoherranvirasto 
suljettu tilintarkastuksen takia.
Rauhanyhdistys: La 25.2. klo 19 seurat 
ry:llä. Pe 3.3. klo 19 ompeluseurat 
ry:llä.
Kuollut: Lempi Perkiömäki s. Kouk-
kari, 99 v.
Avioliittoon kuulutettu: Timo Olavi 
Lesonen ja Reija Helena Mustonen.

Su 26.2. klo 13 maa-
kirkko Siikajoen Ur-
heilukentän maastossa. 
Tanjunen. 
Su 26.2. klo 13 las-
kiaistapahtuma LC 
- Siikajoen järjestämänä. Tulkaa
kaikki mukaan yhteiseen tapahtu-
maan! Tarjolla kahvia, mehua, laskias-
pullia, makkaraa yms.
Ti 28.2. klo 13 virsihetki Puistolassa ja 
klo 18 seurakuntakuoro srk-kodilla.
Ke 1.3. klo 14 lapsikuoro srk-kodilla.
To 2.3. klo 9 - 12 kirkkoherranvirasto 
avoinna. Kirkkoherranvirasto suljettu 
pe 3.3.
Su 5.3. klo 13 maakirkko Puistolassa. 
Tanjunen.
To 2.3. alkaen klo 9 Pressan Katti 
- Miska-kissa -lastenlaulukonsertti 
Komppalinnassa. Olette kaikki lapset 
tervetulleita esitykseen! Seurakunnan 
päiväkerholaiset osallistuvat kon-
serttiin.
Huom! To 2.3. perhepiirin alkamisaika 
siirtyy. Perhepiiri srk-kodilla klo 12-14 
ja iltapäivän päiväkerho (3-4 -vuotiail-
le) ei kokoonnu.
Yhteisvastuu 2006 keräyksen koh-
teena ja aiheena on tänä vuonna 
erityisesti vanhukset. Keräyskohteet 
ulkomailla Uganda, Sambia ja Angola 
sekä kotimaamme vanhukset. YV 2006 
keräykseen voi osallistua haluamallasi 
summalla osoittamalla sen seurakun-
nan tilille Op Siikajoki 542406 - 41100 
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5671 029.
To 23.2. huom. ei kuoroja, klo 14 
Raahen rovastikunnan jp- ja mu-
siikkitoimikunta seurakuntatalolla 
ja klo 19 sävelhartaus, rovastikunnan 
kanttorit. Hartaus, Erkki Piri.
Su 26.2. klo 12 messu kirkossa, Olavi 
Palovaara ja Kinnunen.  Kirkkokuoro 
avustaa.
Ma 27.2. klo 11-13 perhekerho seu-
rakuntatalolla. päiväkerholaisten ja 
varhaisnuorten kerhoajoista tietoja 
Marjalta, p. 040 742 7669.
Laskiaistiistaina 28.2. yhteisvastuu-
tempaus seurakuntatalolla klo 10, aloi-
tushartaus Erkki Piri, klo 11 ruokailu, 
aterian hinta 5 e, sis. keitto, juoma, leipä 
ja laskiaispullakahvit. Ohjelmassa: vete-
raanikuoro, sosiaalijohtajan tervehdys, 
taukojumppaa, novelli Sisko Suvileh-
to-Pyykölä ja musiikki Juha Harju. 
Myytävänä rasvarieskaa ja keittoa asti-
oihin. Arpajaiset: tosi hyvät palkinnot. 
Varttuneen väen kerho mukana. 
Laskiaistiistaina 28.2. klo 19 Siionin-
virsiseurat Irja ja Matti Turusella 
Tavastkengällä.
Rauhanyhdistys: La 25.2 klo 19 seurat 
ja lauluilta Liisa ja Mikko Tahkolalla. 
Ke 1.3. lauluseurat ry:llä 
Kastettu: Juha Erkki Kristian Tuo-
maala.
Vihitty: Vuokila Tuomas Juhana 
Espoon Tko Evl. seurakunnasta ja 
Aitto-oja Riikka Marjaana Siikalatvan 
seurakunnasta.

Kyöstilä. Kahviraha Kenian AIDS-
orpojen auttamiseen.
Ma 27.2. klo 11 veteraanikuoro, klo 
14.30 kirkkokuoro, klo 16.30 Leske-
länkerho
Ti 28.2. klo 10-11.30 myyjäiset kunnan-
talon aulassa, hernekeittoa ja laskiais-
pullia, omat astiat mukaan, hernekeitto 
5 e/litra, pullat 3 kpl/2.50 e, 5 kpl/ 3.50, 
tuotto yhteisvastuun hyväksi. Klo 12 
seurakuntakerho Väinölässä.
Kirkkoherra Erkki Piri lomalla 
1.3-10.3, sij. Janne Kopponen, Olavi 
Palovaara.
Rauhanyhdistys: pe 24.2. klo 19 
lauluseurat Marja-Leena ja Unto 
Määtällä.

pulkkila
T 23.2.  ei ole kirkko-
kuoroa.
Pe 24.2. klo 10 päivä-
kerho 5-6 -vuotiaille, 
klo 15 tyttö- ja poika-
kerho alle 10 -vuotiaille, nuortenilta 
klo 18.
Su 26.2. klo 10 messu ja klo 14.30 
ehtoollishartaus Pulkkilan vuode-
osastolla.
Ti 28.2. klo 10 päiväkerho 3-4 -vuo-
tiaille ja klo 11 laskiaisen hernekeit-
tolounas Yhteisvastuu-keräyksen 
hyväksi. Alussa hartaus. Soppaa voi 
ostaa myös omiin astioihin, 5 e/litra.
Ke 1.3. klo 12 seurakuntakerho ja klo 
16 tyttökerho yli 10-vuotiaille.
To 2.3. klo 10 perhekerho ja klo 19 
kirkkokuoro.
Tulossa: Siioninvirsiseurat Heino 
Jokelaisella pe 3.3. klo 19.
Rauhanyhdistys. Pe 24.2. klo 19 
raamattuluokka ry:llä. Su 26.2. klo 13 
Pulkkilan Rauhanyhdistys ry:n sääntö-
määräinen vuosikokous ry:llä.

pyhäntä
Kanttori Veijo Kinnu-
nen lomalla 1.3 -16.3.
Rovasti Sulo Kautto 
sairaslomalla 30.6. 
saakka, sij. pastori Ola-
vi Palovaara, p. 050 

Olavi Palovaara, p 050 5671 029.
To 23.2. klo 19 sävelhartaus Pyhän-
nän kirkossa, Raahen rovastikunnan 
kanttorit, hartaus Piri.
Ma 27.2. klo 12 pappisasessorin vaali 
Piippolan srk-kodilla.

kestilä
To 23.2. lasten päivä-
kerhot normaalisti.
Pe 24.2. klo 13 seu-
rakunnan ohjelmaa 
Pihlajistossa.
Su 26.2. klo 10 messu 
kirkossa, Olavi Palovaara, Kinnunen. 
Kolehti Kirkon Ulkomaanavulle.
Ti 28.2. klo 10.30 - 12.30 perhekerho 
kerhokodissa, Marja. Klo 15.30 alk. var-
haisnuorten kerhot normaalisti. klo 19 
kirkkokuoro seurakuntakodissa.
To 2.3. lasten päiväkerhot normaa-
listi.
Pe 3.3. klo 11 seurakuntakerho seura-
kuntakodissa ja klo 13 seurakunnan 
ohjelmaa Pihlajistossa.
Su 5.3. klo 19 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Olavi Palovaara.
Muuta: Tapio-pappi lomalla ja eläk-
keelle 1.4. alkaen. Siikalatvan muut 
papit hoitavat Kestilän papin tehtävät 
huhtikuun alkuun saakka, jolloin uusi 
pappi mahdollisesti aloittaa.
Rauhanyhdistys: Pe 24.2. klo 19 ompe-
luseurat Maria ja Rauno Pikkaraisella. 
Su 26.2. klo 19 seurat ry:llä, Tuomas 
Oikarinen, Markku Pikkarainen. Su 
5.3.Alpo Pikkaraisen syntymäpäivä-
seurat, kahvitarjoilu alkaen klo 12 ja 
seurat n. klo 13.30.
Kuollut: Eila Annikki Heikkinen s. 
Karioja Järvikylästä 74 v. ja Marja-
Leena Alatalo s. Nousiainen kirkon-
kylästä 39 v.

piippola
To 23.2. Kerhoja ei 
ole.
Su 26.2. klo 12 sanaju-
malanpalvelus kirkos-
sa, Kopponen, Määttä. 
Kolehti Kirkon Ulkomaanavulle, klo 
19 lauluseurat Tuulikki Tuovisella, 

ristiin rastiin –juttusarjassa 
seurakunnan työntekijät 
kommentoivat omasta 
näkökulmastaan toista 
työalaa. tähän mennessä 
on  kanttori pohtinut 
papin työtä, talousjohtaja 
nuorisotyönohjaajan 
työtä, seurakuntamestari 
lastenohjaajan työtä, 
tiedottaja lähetyssihteerin 
työtä ja haudankaivaja 
diakoniatyöntekijän työtä. 
nyt puhuu keittiöemäntä 
toimistosihteerin työstä. 
sarja päättyy tähän

r i s t i i n rastiin

TyrnäväSiikalatva

s eija Timlinillä on tavatto-
man osuva hetki puhua keit-
tiöemännän näkökulmasta 

toimistosihteerin työstä.
Hän on itse siirtymässä keittiöstä 

pitkälti toimistopuolelle tultuaan 
valituksi Oulun seurakuntayhtymän 
pääemännäksi viime torstaina. 

-Varmasti olen joskus ajatellut, 
että ei ikinä toimistotöihin, mutta 
kun ikää tulee, ajatukset alkavat 
muuttua, Seija nauraa.

-Olen hämmentänyt soppakau-
haa parikymmentä vuotta, joten on 
korkea aika jakaa tietoa muille.

Seija Timlin on toki ravinto-
lapäällikkönä keittiöpuolellakin  

seiJa tiMlin siirtYY koHta itsekin kauHan varresta toiMistoHoMMiin

ahkerilta ja kiireisiltä näyttävät, ja niin nätisti pukeutuvat
sekä ollut toimistosihteerien kanssa 
tekemisissä, että tehnyt toimisto-
töitä itse.

-Tilaukset ja laskutukset kuuluvat 
nykyisiinkin tehtäviin.

Toimistosihteereitä Seijan ruo-
kittavana on käynyt pitkä rivi.

-Ahkeria, välillä kiireisenkin 
näköisiä ja pukeutuvat nätisti, Seija 
Timlin luonnehtii asiakkaitaan.

puheliaita
ihmisiä

Hänen tuntemansa toimistosih-
teerit ovat myös reippaita ja vallan 
puheliaita.

Sähköpostitse toimistoväki on 
tilannut häneltä myös kahvituk-
sia, joten taloushallintoon sijoit-
tuvassa uudessa työssä vastassa on 
tuttua väkeä.

Seija Timlinin mielestä hyvä toi-
mistosihteeri yksinkertaisesti osaa 
tehdä hyvin työnsä. Hänen pitää tulla 
toimeen erilaisten ihmisten kanssa, 
ja hänen täytyy myös osata ”lukea”, 
kuinka kenenkin kanssa asiat par-
haiten menevät eteenpäin.

-Aivan varmasti pitää olla ahkera, 
Seija Timlin painottaa.

Vaikka tietokoneet ovat vallan-
neet toimistopöydät, uskoo Seija, 
että paperienkin on pysyttävä yhä 
järjestyksessä.

-Moni näkyy vielä paperien 
kanssa kulkevan.

Timlin  lisää, että luonnollisesti 
atk-taidotkaan eivät saa olla toi-
mistosihteerien hommassa ruos-
teessa.

Seija Timlin uskoo, että parasta 
toimistosihteerin työssä on seura-
kuntalaisten kanssa asiointi.

-Se on minulle tuttua, kun käyn 
asiakkaiden kanssa läpi perhejuh-
lien ja surutilaisuuksien tarjoilu-
toiveita.

näkymätöntä
työtä paljon

Timlin uskoo, että todella ulos-
päin suuntautunut ihminen ei sovi 
kuitenkaan toimistotyöhön.

-Toimistossa tehdään usein sel-
laista näkymätöntä työtä, joka ei 
välttämättä heti palkitse.

Timlinin oma työpäivä nykyisessä 
tehtävässä on niin kiireinen, että 

istahtamaan ei juuri jouda, saatikka 
omia ruokataukoja pitämään.

-Ensi alkuun siivosin kirkkoneu-
voston kahvitukset pois, sitten val-
mistin salaatit, laitoin leivät ja juo-
mat tarjolle, pistin potut kiehumaan 
ja paistoin 40 porsaanleikettä, hän 
kuvailee aamupäiväänsä keskustan 
seurakuntatalon ruokalassa.

Puoli yhdeltätoista saapuivat 
ensimmäiset syömämiehet ja -
naiset, ja säpinää riitti aina 12.30 
saakka. Välillä piti hoitaa tilauksia, 
pari kahvitusta ja tietysti siivota 
tiskit pois.

-Hyvähän se on, kun on työtä, 
Seija kommentoi rupeamaansa 
iloisesti.

Hän ei aio kokonaan jättää essua 
ja keittiösuikkaa uuden tehtävän 
myötä, vaikka se hallinnollinen 
onkin.

-Työ sisältää jatkossakin muun 
muassa vapaaehtoistyöntekijöiden 
neuvontaa ihan käytännössä.

Hän miettii, että toimistosih-
teerin on työssään osattava lähteä 
liikkeelle välillä.

-Vaikka  juttusille naapurihuo-
neeseen. Jos kahdeksan tuntia istuu 
paikallaan, kai siinä tulee mökki-
höperöksi.

satu kreivi-palosaari

seija timlin saa nauttia kohta itsekin toimistotöistä yllin kyllin.

merkillä YV 2006 tai listakeräykseen. 
Lisätietoa sinulle antaa Yhteisvastuu-
keräyksestä  kanttori Yrjö Nissiseen, p. 
044 5241 209.
Tulevaa: Ma 13.3. klo 12 Talvisodan 
päättymispäivän hartaushetki ja sep-
pelten lasku sankarihaudoille. Kahvit 
pappilassa. Su 19.3. alkaen klo 12 keski-
kylän ja muiden kylien yhteiset kinkerit 
ja sanajumalanpalvelus srk-kodilla. 
Kinkerikahvit. Virret 485 ja 486. Aihee-
na lähetys- ja diakonia. Yhteisvastuu 
2006 keräyksen kohteena ja aiheena 
on tänä vuonna erityisesti vanhukset. 
Keräyskohteet ulkomailla Uganda, 
Sambia ja Angola sekä kotimaamme 
vanhukset. YV 2006 keräykseen voi 
osallistua haluamallaan summalla 
osoittamalla sen seurakunnan tilille 
Op Siikajoki 542406 - 41100 merkillä 
YV 2006 tai listakeräykseen. Yhteisvas-
tuuasioissa voit ottaa yhteyden kanttori 
Yrjö Nissiseen, p. 044 5241 209.
Rauhanyhdistys: To 23.2. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. Pe 24.2. klo 18.30 
vuosikokous ry:llä. La 25.2. klo 19 
alueellinen nuortenilta ry:llä. Su 26.2. 
klo 12 pyhäkoulut Ismo Hyvärillä ja ry:
llä sekä klo 18 seurat ry:llä. Ke 1.3. klo 
18.30 opistomyyjäiset ja seurat ry:llä.
Kastettu: Eino Viljami Hyväri
Kirkkoherranvirasto avoinna: To 
2.3. klo 9-12. Ma klo 12-17, ke ja pe 
klo 9-12.
Siikajoen seurakunnan kotisivu: 
www.siikajoenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto p. ja fax 0207 109 
860, avoinna ma, ke  klo 9-12 ja  pe klo 
9-13, kirkkoherra Erkki Piri 0207 109 
861, talouspäällikkö Tarmo Myllykoski 
0207 109 852, toimistosihteeri Eija 
Holappa  mm. virkatodistukset 0207 
109 867, Kestilän seurakuntatoimisto 
p ja fax 0207109 865, Pulkkilan seura-
kuntatoimisto p. ja fax 0207 109 850, 
Pyhännän seurakuntatoimisto p. ja 
fax 0207 109 870, seurakuntatoimistot 
avoinna ma, ke ja pe klo 9 - 12. 
Rovasti Sulo Kauton sijaisena pastori 

To 23.2. klo 11.30 
Murto-Juurussuon 
diakoniapiiri Eila ja 
Markku Heikkilällä, 
Särkkäranta 6. Klo 14 
hartaus Alatemmek-
sen vanhainkodilla. 
Klo 18.30 seurakun-
tailta Ritva ja Esko 
Ruottisella.
Pe 24.2. klo 11 Eläke-
liiton kerho Temmek-
sen srk-talolla.

Su 25.2. klo 10 messu Tyrnävän kir-
kossa. Isokääntä, lapsikuoro. 4H-yh-
distyksen kirkkopyhä. Kolehti Kirkon 
Ulkomaanavulle katastrofirahastoon.
Su 25.2. klo 13 Suutarinkylän kinkerit 
Sirkka ja Mauno Heikkilällä.
Ti 28.2. klo 12.45 seurakuntakerho 
Tyrnävän srk-talolla.
Ke 1.3. klo 13 hartaus Peltolan palve-
lukeskuksessa.
To 2.3. klo 10.30 hartaus Mäntyrin-
teellä. Klo 11.30 Ängeslevä-Markkuun 
diakoniapiiri Rauha Romppaisella. Klo 
13 Murto-Juurussuon diakoniapiirin 
vierailu Lepolassa. Klo 13.15 hartaus 
Limingan sairaalassa. Klo 19 kirkkomu-
siikki-ilta Tyrnävän kirkossa.
Kuorot: Ke 1.3. lapsikuoro klo 17  ja 
kirkkokuoro klo 19 Tyrnävän srk-
talolla.
Nuoret: Nuortenilta pe 24.4. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla, ti 28.2. klo 18 
Murron koululla ja ke 1.3. klo 18 
Temmeksen srk-talolla.
Tulossa: Perheleiri 18.-19.3. Kiimingin 
Suvelassa. Osallistumismaksu 10 eu-
roa/aik., 5 euroa/lapsi, alle 4 v ilmainen, 
sis. kyydin, majoituksen, ruokailut ja 
ohjelman. Ilm. 28.2. mennessä khran-
virastoon, p. 564 0600. Lisätietoja 
Riitalta, p. 044 7372 630 tai Merjalta, 
p. 044 7372 617.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: Pe 24.2. klo 
18.30 vuosikokous ry:llä. Su 26.2. klo 16 
seurat Temmeksen srk-talolla, Mauno 
Eilola. Ke 1.3. klo 12 Keskiviikkoker-
ho ry:llä. Murto: Pe 24.2. klo 18.30 
talvimyyjäiset ry:llä, Paavo Ahola. Su 
26.2. klo 12 pyhäkoulu Rytilällä, Jari 
Heikkalalla, Simonsonilla ja Voitto 
Paasolla, klo 16 kodinilta ry:llä.
Kastettu: Iikka Jaakko Eloniemi, 
Ulla Sofia Karppinen, Usva Maria 
Peltonen.
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sanan aika

on laskiaissunnuntai. Sen aiheena on Jumalan rakkauden uhritie. Sunnuntain 
suomenkielinen nimi, laskiainen, tulee paastoon laskeutumisesta. Pian alkaa 
yksinkertaisten elämäntapojen, itsekieltäymyksen aika. Päivän psalmi on Ps. 
31: 2-6. Ensimmäisenä lukukappaleena luetaan Hes. 18: 30-32 ja toisena 
lukukappaleena 1.Kor. 13 tai 1.Tim. 2: 4-6. Evankeliumi on Mark. 10: 32-45.

ensi sunnuntai

Voiton äänten alta sinä kuulet

hylättyjen itkun, 

äänettömyyteen painettujen hiljaisuuden.

Ravistele meidät ymmärtämättömät

ja kovasydämiset.

Paastoaminen antaa meille kodin toisissamme,

pienen lämpöisen ja iloisen tilan,

hartaan kuuntelemisen ja osanoton paikan.

irJa HiironnieMi

Levon löydän hiljaa ollen,

irrottelen kiireen nyörit.

Hengittelen illan rauhaa.

Paineet lentoon puhaltelen.

Seuraan oksan keinuntaa.

Kuulen linnun piipityksen.

Sinitintin värit tarkkaan.

tuuli taMMinen

luja usko kulkee 
heikon edellä

Kun Jeesus kertoi opetuslapsille kärsimisestään, kuolemastaan 

ja ylösnousemisestaan, oppilaat olivat puheista hämmentyneitä 

ja ymmällään, tyrmistyneitäkin. He eivät ymmärtäneet, vaikka 

Mestari yritti selvittää asiaa. Taisivat luulla helpoksi hommaksi 

Messiaan seuraamista. 

Mitä mekään lopulta ymmärrämme Jeesuksen asiasta? Meille 

tuntuisi olevan mieluista tehdä Jeesuksesta harmiton hyvän 

päivän tuttu, jonka kanssa voi päivitellä vaikkapa kirkon mies-

ten ja naisten toilauksia. Olisi kiva tarjota näppäriä elämänse-

lityksiä ja mukavia neuvoja. Uskonnonkin alueella on paljon 

moralismia ja yhtä hyvin yleisuskonnollista höpinää. Siihen 

joukkoon yksi Jeesuskin sopisi hyvin, kun ei vain häiritsisi meitä 

puheillaan liiaksi.

Vaan eipä Jeesus sopinut jees-miesten joukkoon ja onnistui 

häiritsemään seuraajiensa mielenrauhaa. Mies, jolle olisi ollut 

tarjolla valtaa ja maallista hyvää, valitsi toisen tien, ristin tien. 

Jeesus kulkee Jerusalemiin etummaisena ja rohkaisee pelokkaita 

seuraajiaan, jotka jo alkavat epäröidä suuntaa.

Mikä on suuntamme tänään? Jeesus sanoo, että nyt Jerusale-

miin hänen kanssaan, kyllä tästä vielä selko tulee. Jeesus kehottaa 

luottamaan, vaikka emme heti kaikkea käsitäkään. Oma usko 

ei kestä, Jeesuksen usko kestää. Ristin mies kulkee ja kysyy seu-

raansa. Hän meni ristille meidän tähtemme. Hän sanoo: ”Ei 

Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja 

antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta.” Käsittämä-

töntä rakkautta, jota ei voi ymmärtää. Tätä miestä tahdon seu-

rata, jotta ymmärtäisin enemmän.

esa löYtöMäki
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pa lv e l u H a k e M i s t o

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN 

OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, moottori-
 kelkat, säilytys lämpimässä hallissa
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava 
 arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- osaomistus- ja asumisoikeus-
 asunnot
- soittimet, elektroniikka, taide, jne

KULTAKORUJA HALVALLA 
JA REHELLISESTI 
PAINON MUKAAN

- uusia ja kunnostettuja 
 käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 4 e
- korjataan koruja, tilaustöitä
- ostetaan puhelinosakkeita,
 rahat heti käteen

OULUN  KULTA

Panttilainakonttori Oy

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 374 239
Avoinna 

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

JakeluHäiriöt/
Jakelukiellot

suoMen kirkko-Mediat oY 
asiakaspalvelu

puH. (09) 4155 2294

M u u t  s e u r a k u n n at Y H d i s t Y k s e t

o p i s k e l i J a M e n o t

Pyhän Luukkaan kappeli, Yli-
opistokatu 7: Su 26.2. klo 10 
messu. Ma 27.2. klo 19 hiljai-
suuden ilta. Ke 1.3. klo 7.45 
aamurukous. Tuomiokirkko: 
La 25.2. klo 18 tuomasmessu. 
Öbergin talo, Kirkkokatu 5: 
Ti 28.2. klo 18 opiskelijoiden 
ja nuorten aikuisten talvitiis-
tai. Heinätorin seurakunta-
koti, Aleksanterinkatu 71: To 
23.2. klo 19 nuorten aikuisten 
ilta. Tuiran kirkko, Myllytie 5:  
Pe 24.2. klo 19 Crossroads. Su 
26.2. klo 18 messu. Ti 28.2.  klo 
18.30 ison kirjan ilta.

pa i k k o J a  av o i n n a

Kristillisen paaston ryhmät 
alkavat Haukiputaan ja Kii-
mingin seurakunnissa. 

Aiemmin ryhmät ovat olleet 
kiinteitä, mutta nyt tarjotaan 
mahdollisuus osallistua niihin 
myös teeman mukaan ja hakea 
virikkeitä henkilökohtaiseen 
hengelliseen hiljentymiseen 
ja oman paikan löytämiseen 
kristittynä. 

Ryhmän etuna on, että 
se on ikään kuin tukiver-
kosto, joka sekä tukee että 
velvoittaa.

Aloitus on 1.3. Haukipu-

taalla kokoonnutaan ennen 
tuhkamessua kello 18 pien-
ryhmätilassa, Kirkkotie 10 B 
ja Kiimingissä tuhkamessun 
jälkeen kello 19. Myöhem-
mätkin kokoontumiset ovat 
samoissa tiloissa. 

Iltojen teemoina on Kii-
reen tuolla puolen 15.3. 
kello 18 Kiimingissä ja 16.3. 
Haukiputaan pienryhmäti-
lassa. Tuhlaajapojan paluusta 
alustetaan ja keskustellaan 
Kiimingissä 22.3. ja Hauki-
putaalla 23.3. Herran pal-
velijatar on aiheena 29.3. ja 

kristillistä paastoamista ryhmissä

kiiminkiin kaivataan 
lisää laulua

oikaisu
Rauhan Tervehdyksessä 16.2. 
kerrottiin, että Piippolaan 
on perustettu kirkkomuse-
on suojeluyhdistys. Kysees-
sä on kuitenkin kannatus-
yhdistys.

30.3. Viimeisellä kerralla 5.4. 
Kiimingissä ja 6.4. Haukipu-
taalla pohditaan Miksi on 
niin raskasta kantaa? 

Vetäjinä, joihin voi myös 
ottaa yhteyttä, ovat diakonis-
sat Laila Rantakokko, p. 040 
8668 319 Haukiputaalla ja 
Ulla Junttila, p. 040 5793 247 
Kiimingissä sekä lähetyssih-
teeri Helena Ylimaula, p. 040 
5014 764 molemmissa.

Paastoamisen lähtökohta 
on Jeesuksen kohtaaminen. 
Jeesus tarjoaa luopumista, 
jottei mikään erottaisi meitä 

hänen yhteydestään. 
Paastossa on kyse siitä, että 

mieli, sielu ja ruumis puhdiste-
taan syvempään ja rikkaampaan 
elämään. Paasto ei ole hyvä 
teko vaan kilvoituselämään 
kuuluva asia. Paasto on aina 
vapaaehtoista. Kristitty tarttuu 
paastoon, kun hän tuntee jonkin 
asian estävän rukousta. 

Yhteinen paasto katkai-
see kiireen kierteen. Paasto 
myös kutsuu meidät kasvun 
tielle. Paastoryhmään sopii 
jokainen, joka kokee tarvit-
sevansa sitä.

Kiimingissä on viriämässä uut-
ta yhteislauluintoa. Syksyllä 
järjestetyssä maakuntalaulu-
jen illassa oli paljon laulajia, 
ja  yleisön pyynnöstä lauluil-
toja on luvassa lisää.

2. maaliskuuta kello 18 
lauletaan Srk-keskuksessa 
kalevalaisia lauluja ja van-
hoja talvilauluja. Illassa ovat 
mukana Liisa Räisänen, Risto 
Ainali ja seurakunnan kant-
tori Marja Ainali.

-Oli ihana, kun ihmiset 
kävivät maakuntalaulujen 
illan jälkeen sanomassa, että 
tällaista lisää, pitkään kuoroja 
johtanut musiikkiaktiivi Liisa 
Räisänen iloitsee.

Musiikkiyhdistys ja seura-
kunta järjestävät lauluiltojen 
sarjaan liittyen keväällä myös 
vanhojen hengellisten laulujen 

ja kevätlaulujen illan.
Kiiminki on ollut kuuluisa 

laulupitäjä, ja musiikinystä-
vät haluavat nostaa lauluin-
nostusta niin aikuisten kuin 
lastenkin parissa. Koulujen 
kuorot ja lasten seurakun-
takuoro Jäälissä ovat enää 
lukuisista kuoroista jäljellä. 
Kiimingin Kiurut toimii pit-
kälti jo Oulussa.

-Ei kiiminkiläisten lasten 
ja nuorten lauluhalut ole 
minnekään kadonneet, uskoo 
Kiimingin Musiikkiyhdis-
tyksen sihteeri Maija-Liisa 
Huttula.

-Olisi tärkeä saada laulu-
toimintaa viriämään omalla 
paikkakunnalla. Tänne on 
muuttanut niin paljon uutta 
väkeä, että se on hyvin mah-
dollistakin. (SK-P)



16

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

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

LAKIASIAT
KALLE PYRHÖNEN KY

Varatuomari Kalle Pyrhönen
Rautatienkatu 9, 90100 OULU

Puh. 311 4492, fax 311 4508, GSM 044 563 1558
www.lakiasiat-pyrhonen.fi

- perunkirjoitukset - perinnönjaot - testamentit - oikeudenkäynnit

§ §

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

Kirkkokatu 4 A 12, 90100 Oulu
puh. 377 191 ja 0400 687 201, fax. 377 091,

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit, 
myös maksuttomat oikeudenkäynnit

PERUNKIRJOITUKSET
ja muut lakiasiainpalvelut VUOSIEN 
KOKEMUKSELLA. Tarvittaessa myös 
kotonanne iltaisin ja viikonloppuisin.
Varatuomari H. Luukkonen, 
Uusikatu 23 A 4, puh. 339 962.

Vaihda
takuuikkunat!
MYÖS RAHOITUKSELLA!

puh. 020 7690 114

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille. 

Anjanmutka 5, 90830 Haukipudas. 
GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

SIURUANTIE 347 93100 PUDASJÄRVI

HAUTAKIVET- L ISÄKAIVERRUKSET

p. O400-891 974
T I L A A    E S I T E !

OULUN SIIVOUSPALVELUOULUN SIIVOUSPALVELU
Valikoimaamme kuuluvat muun muassa:

* kotisiivoukset
* suursiivoukset
* peruspesut ja vahaukset
* rakennus- ja saneeraussiivoukset

Tutustu palveluihimme nettisivuillamme tai
soita!

p. 0400 519 159 / 0400 571 159
info@oulunsiivouspalvelu.fi
www.oulunsiivouspalvelu.fi

mukana:Pe: 
la:

mukana:

Gatheringprepare
for

battle 2006

pa i k k o J a  av o i n n a

nettipappi
keskustelukumppanisi, kun haluat kysyä tai 
pohtia jotain elämääsi liittyvää asiaa. voit 
myös kysyä käytännön seurakuntaelämään
kohdistuvia kysymyksiä. kysy osoitteessa:

www.nettirt.net

ilMoita rauHan 
terveHdYksessä!

Valtakunnallinen 
ilmoitusmyynti

Kotimaa-yhtiöt/
Sirkka-Liisa Hänninen,

p. (09) 4155 2296
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Paikallinen 
ilmoitusmyynti:

Maire Laakso, 
p. (017) 361 6243

maire.laakso@dnainternet.net


