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Ystävällinen ihminen on

Jumalan 
silmissä kaunis 

sanovat JennY Ja iina. Sivut 8-9.

hiljaisuuden 
retriiteillä on 

monenlaisia järjestäjiä. 
sivu 3.

nuoret aikuiset 
perustivat kahvilan. 

sivu 6.

lähetysilta kotona 
on juhlallinen, 
muttei jäykkä. 

sivu 13.
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Papin täytyy olla aina tavoitettavissa. Hänen 
on oltava lämmin ja helposti lähestyttävä. 
Hänen on jaksettava kuunnella ihmisten mur-
heita ja myös löytää lohduttavia sanoja joka 
tilanteeseen.

Kirkon työntekijään kohdistetaan suuria odo-
tuksia dosentti Kati Niemelän äskettäin julkais-
tun tutkimuksen mukaan. Jos odotukset eivät 
täyty, ihminen saattaa reagoida kääntämällä 
selkänsä tällaisen henkilön työnantajalle.

Kirkosta eroamisen syy lienee vain harvoin 
yksittäisissä työntekijöissä, mutta juuri he 
edustavat ihmisille kirkkoa, sen arvoja ja ope-
tusta. Niemelän tutkimus vahvistaa tiedon, 
että juuri henkilökohtaiset kohtaamiset jää-
vät erittäin tärkeinä ihmisten mieleen. Toi-
mittaako pappi hautaamisen kylmäkiskoisesti 
vai omaisten suruun osaa ottaen. Jääkö hänen 

kastepuheensa ulkokohtaiseksi vai saako hän 
koko koolla olevan ihmisjoukon tuntemaan 
suurta juhlaa ja iloa.

On vuorenvarmaa, että tavallisten ihmisten 
tasolla liikkuva pappi, jonka puhekin on kaik-
kien ymmärtämää, vaikkakin monesti hieman 
tavallista kauniimpaa, panee kirkosta ero-
amista pohtivankin ihmisen vielä kerran tar-
kistamaan kantaansa. Moneen kertaan kuultu 
arvio ”se oli sitten mukava pappi” on arki-
päiväisyydessään mitä paras mainesana kir-
kon työntekijästä ja osoitus hyväksynnästä 
ja yhteenkuuluvuudesta.

Taitaa olla vahinko, että ihmiset kohtaa-
vat kirkon työntekijöitä useimmiten juhlis-
saan. Silloin ehkä unohtuu, että häät ja hau-
tajaiset ovat papin työtä. Kaikki työtehtävät 
verottavat ihmisen voimia, etenkin jos eteen 

tulee kiireisiä päiviä tai pitkä työputki. Niitä 
papeillakin kuulemma on.

On kohtuutonta, että kirkkoa pidetään palve-
lulaitoksena, jonka työntekijät ovat aina iloisia 
ja myönteisiä, eivät väsy eivätkä hermostu. 
Siis epäinhimillisiä. Ajattelu on ristiriidassa 
sen kanssa, että samoilta ihmisiltä kuitenkin 
odotetaan astumista alas jonkinlaiselta pyhyy-
den ja paremmuuden korokkeelta.

Olivatpa kirkosta eroamisen syyt mitkä 
tahansa, kaikkien alojen työntekijöiden soisi 
olevan keskenään tasa-arvoisia. Jokainen tar-
vitsee lomia ja lepohetkiä jopa siinä määrin, 
ettei ole joka hetki puhelimitsekaan tavoitet-
tavissa. Miten muuten jaksaa työkseen koh-
data toisten elämän nousut ja laskut.

ainako valmiina?

pirkko.paakki@
rauhantervehdys.suomi.net

m iksi Suomessa on todennä-
köisempää nähdä tuttujaan 
viikonloppuna baarissa kuin 

kirkossa? Miksi meillä ei kokoonnuta 
kirkkoon juhlimaan joka sunnun-
tai niin kuin vaikka Afrikassa? Ehkä 
siksi, että Afrikassa kirkossa on par-
haat bileet, Suomessa sanat ”bileet” 
ja ”kirkko” eivät tahdo sopia samaan 
lauseeseen, ”juhlakin” ehkä vain muo-
dossa ”juhlallinen”. 

Joskus totisella naamalla vietettyjä 
jumalanpalvelusmenojamme selitetään 
suomalaisten melankolisella ja ujolla 
perusluonteella. Hihhulointi ja huu-
telu eivät sovi meille, me nyt olemme 
tällaista hiljaista kansaa. Mutta perjan-
tai-iltana hiljainen kansa hihhuloi ja 
huutelee baarissa niin antaumuksella, 
että poliisikin pitää kutsua ajoittain 
mukaan juhlaan.

Meillä on tarve juhlia, irrotella, pääs-
tellä höyryjä, nauraa, laulaa, tanssia 
ja halailla - mutta meitä ujostuttaa. 
Niinpä otamme muutaman itsekri-
tiikkiä hiljentävän lääkeryypyn, ja kun 
seuraavassa rentoudentilassa on niin 
mukavaa ja vapautunutta, otamme 
vielä vähän lisää kunnes kenelläkään 
ei ole enää mukavaa.

Eikö itsekritiikkiä voisi mennä alen-
tamaan kirkkoon, sen katseen valoon, 
joka sanoo: ”Kuinka kaunis oletkaan, 
rakkaani!”? Riehaantua siinä nähdyk-
situlemisen riemussa kikattelemaan 
ja pyörimään pitkin kirkon lattioita, 
juttelemaan uusien tyyppien kanssa 
kaiken maailman asioista, tanssimaan 
tuntitolkulla, halaile-
maan, väittelemään, 

ihastumaan jne.? Sitähän me teemme 
baarissakin - kunnes oksennamme tai 
leivomme lättyyn väärännäköistä, -kuu-
loista, -väristä lähimmäistämme.

Ehkä käymme baarissa kirkon sijasta, 
koska emme usko. Mutta juuri baa-
rissa olen käynyt enemmän hengellisiä 
keskusteluja kuin missään muualla, 
lukuun ottamatta kirkkoa. Baarissa 
olen saanut jopa rukoilla tuntemat-
toman miehen kanssa. Me uskomme, 
meillä on jano, mutta me emme löydä 
kirkkoon.

Me valitamme, että kirkolla ei ole 
meille tarjottavaa, emme löydä oman-
muotoistamme paikkaa seurakunnassa. 
Emme ole kasvaneet aikuisiksi, emme 
uskalla ottaa vastuuta omasta elämäs-
tämme ja viihtymisestämme siinä. 

Olemme tottuneet siihen, että isom-
mat, (suuremmat valtiot, holhousyh-
teiskunta byrokraattisine sääntöineen, 
vanhempamme) sanelevat elämämme 
ehdot, ja meidän osamme on purnata 
- ja totella puolisydämisesti. Baariin on 
helpompi mennä, sillä humala vapaut-
taa vastuusta, jopa siitä vastuusta, että 
minä oikeasti tunsin jotakin. ”No mä 
olin niin kännissä…” 

Seurakunnassa on se riski, että 
voimme joutua oikeasti rakentamaan 
onnemme aikuisen ihmisen tavoin, sillä 
seurakunta ei ole palvelupaketti vaan 
ihmisten itsensä rakentama yhteisö.

Vai onko kirkko taas yksi laitos, jossa 
pitää hakea isomman hyväksyntä elä-
mälleen loisteputkien raa’assa valossa? 
Pitäisikö meidän alkaa rukoilla baa-

rissa?
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Baariin

vaatu kalajoki, tanssija, koreografi

Leif Nummela peräänkuuluttaa kaukonä-
köisyyttä kirkossa Uudessa Tiessä 23.2.

-Seurataanko Mikko Heikan työryhmän 
mietinnön osoittamaa linjaa (mahdollisuutta 
uhata rangaistuksella pappia, joka kieltäytyy 
yhteistyöstä naispapin kanssa) myös muissa 
kysymyksissä? Silloin tulevaisuudessa myös 
se, joka ei esimerkiksi suostuisi siunaamaan 
homopareja, voisi joutua  rangaistustoi-
menpiteiden kohteeksi.

Jos näiden asioiden kytkentää ei nähdä nyt, 
ja jos tätä ”vainojunaa” ei pysäytetä jo tälle 
asemalle, on liian myöhäistä yrittää pysäyttää 
sitä seuraavalle. Historia on osoittanut sen 
todeksi Ruotsin kirkossa, jossa vainojuna-
vertausta käytettiin jo vuosia sitten.

Maarit Hytösen mielestä kirkko on valin-
nan edessä. Hytönen pakinoi Tampereen 
Kirkkosanomissa 4/2006.

-Jatkuuko vääntö papin sukupuolesta vielä 
seuraavinakin vuosikymmeninä, riippuu piis-
poista ja kirkolliskokouksesta. Onko kirkon 
johdosta seisomaan parikymmentä vuotta sit-
ten tehdyn naispappeuspäätöksen takana vai 
jatkuuko nykyinen epäselvä tilanne hämärine 
ponnen tulkintoineen, erillisvihkimyksineen 
kirkollisilla kesäjuhlilla ja pappisvihkimyksen 
hakureissuineen Ruotsista?

Teki kirkko niin tai näin, edessä on kirkosta 
eroamisia. Mikäli kirkko ottaa tiukan linjan 
- ei vihi pappisnaisten kanssa yhteistyöstä 
kieltäytyviä kirkon virkoihin ja edellyttää 
virkatehtävien hoitamista kaikilta työnteki-
jöiltään - on pelko siitä, että naispappeutta 
vastustavat jättävät luterilaisen kirkon ja 
perustavat mahdollisesti oman kirkon.

Jos kirkko ei tee virkakysymyksen ratkai-
semiseksi mitään, tavalliset, naispappeuden 
hyväksyvät kirkon jäsenet eroavat, eikä heillä 
ole paikkaa mihin mennä.

Lahja Pyykönen toteaa Kirkko ja koti -leh-
dessä 24.4., että kirkko on viime vuosikym-
menten aikana keskittynyt voimalla raken-
teisiin, uudistuksiin ja asiakirjoihin. 

-Läsnäolon ja vuoropuhelun strategia-
asiakirjat puhuvat juuri siitä, mitä tänään 
kirkolta odotetaan. Säännöllisin väliajoin 
myös piispojen suusta kuulee paljon tois-
tetun kehotuksen työntekijöitten jalkau-
tumisesta.

Onkohan se unohtunut? Asiakirjojen 
teemavuodet kirkossa on syytä keskeyttää. 
Paperit ovat turvallista seuraa, mutta niillä 
ei ole ihmisten kasvoja eikä arkielämän 
kysymyksiä.

aatoksia
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viikon 
kysymys

osaatko olla 
hiljaisuudessa?

vastaa
rauhan tervehdyksen

verkkojulkaisussa

www.nettirt.net

h iljaisuuden retriiteistä on 
tullut niin suosittuja, et-
tä sillä nimellä on alettu 
viettää myös retriittejä, 

joilla ei ole mitään tekemistä kris-
tillisen uskon kanssa.

-Kirkon hiljaisuuden retriitissä 
sitoudutaan puhumattomuuteen 
ja yhteiseen rukoukseen. Kaikki 
rukoushiljaisuuden tekstit ovat 
joko vanhoja kirkkorukouksia tai 
ne tulevat suoraan Raamatusta, 
tähdentää yli 15 vuotta retriittejä 
vetänyt oppilaitospastori, rovasti 
Ulla Säilä Oulusta.

Hiljaisuuden retriitin olennainen 
osa on myös joka aamu vietettävä 
ehtoollinen.

Kirkon piirissä pidetään hiljai-
suuden retriittiin liittyvien käsit-
teiden tarkentamista tarpeeellise-
na, koska monenlaista järjestäjää 
on liikkeellä.

Esimerkiksi viime viikolla Oulun 
pohjoispuolella joka talouteen jae-
tussa Mukavat Asiat –lehdessä ker-
rottiin Ylikiiminkiin tulossa olevasta 
Äiti-Maria ja Gabriel –viikonlop-
puretriitistä, josta käytettiin myös 
nimitystä hiljaisuuden retriitti.

Retriitin ohjelmassa kerrottiin 
olevan muun muassa Äiti Maria 
–messu, ajatustenvaihtoa, laulua, 
mietiskelyä ja reippailua. Retriitti 

kirkon hilJaisuuden retriitissä sitoudutaan aina 
puhumattomuuteen Ja raamatun sanaan

retriittimarkkinat houkuttelevat
erilaisia järjestäjiä liikkeelle

ei ole kirkon työntekijöiden jär-
jestämä.

-Ei pitäisi käyttää tällaisessa yh-
teydessä messu-nimitystä, ellei kyse 
ole ehtoollisjumalanpalveluksesta. 
Muutenkin kristillisen termistön 
käyttäminen aivan muunlaisella 
sisällöllä tuntuu hyvin kyseenalai-
selta, Säilä toteaa.

itämaiset
uskonnot
taustalla

Retriitti, joka tarkoittaa vetäy-
tymistä, on toki tunnettu kaikki-
en uskontojen piirissä. Äiti-Maria 
ja Gabriel-retriitissä kertovassa 
artikkelissa puhutaan jopa 30-40 
minuuttia kestävistä meditaatio-
harjoituksista. Äiti maan energiat, 
henkiset polut ja mielenjohtamiset 
korkeammalle tasolle viittaava itä-
maisiin uskontoihin.

-Olisi reilua kertoa suoraan, 
mistä on kyse. Ilmeisesti kyse on 
teosofiaan pohjautuvasta ajatte-
lusta, Säilä arvioi.

Hän itse käyttää retriiteissä sel-
vyyden vuoksi ”meditaatio” –sanan 
tilalla rukoushiljaisuus –sanaa.

-Ero on siinä, että tällaisissa us-
konnollisissa liikkeissä pyritään 

itse hoitamaan itseä ja jumaloitu-
maan askel askeleelta aina juma-
laksi saakka. Kristinusko lähtee 
siitä, että Jumala itse hoitaa meitä 
ja Jeesuksen Kristuksen tähden me 
kelpaamme syntisinä.

Äiti-Maria ja Gabriel –retriitistä 
kerrotaan, että siellä tutustutaan 
uusiin ihmisiin, jaetaan kokemuk-
sia, tietoja ja taitoja.

-Hiljaisuuden retriiteissä ei puhu-
ta, Ulla Säilä painottaa. - Jokainen 
tekee matkaa itsensä ja Jumalansa 
kanssa.

työpaikka-
retriitit

kiinnostavat

Ulla Säilä on vetänyt usean vuo-
den ajan Oulun seudulla myös sekä 
hiljaisia vaelluksia että työpaik-
karetriittejä. Muun mussa psy-
kiatrian poliklinikan työntekijät 
ja hammaslääkärit ovat yhdessä 
sitoutuneet hiljaisuuteen päivän 
ajaksi. Tulossa on myös retriitti 
erityisopettajille.

-Työpaikoilla koetaan meno vä-
lillä niin stressaavaksi, että tämän-
tyyppinen yhteinen hengähtäminen 
hiljaisuudessa kiehtoo yhteisöjä, 
Säilä kertoo.

Hiljaiset vaellukset puolestaan 
ovat 3-5 tuntia kestäviä vaelluksia, 
joissa myös sitoudutaan puhumat-
tomuuteen.

-Matkaa tehdään hitaasti, jotta 
ehdimme kuulla ja nähdä, mitä 
luonnossa ympärillämme tapah-
tuu, Säilä kertoo.

Vaelluksen aikan pysähdytään 
muutaman kerran yhteiseen hetkeen, 

jolloin ohjaaja voi lukea psalmin 
tai yhdessä lauletaan virsi.

-Sekä työpaikkaretriittejä että 
hiljaisia vaelluksia koskevat samat 
periaatteet kuin muitakin hiljai-
suuden retriittejämme, rovasti Ulla 
Säilä tähdentää.

satu kreivi-palosaari

oppilaitospastori, pitkään retriittejä vetänyt rovasti ulla säilä toivoo, että kristillisellä termistöllä ei johdeta ihmisiä harhaan. 
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Jumalanpalvelukset
Tuomiokirkossa su 5.3. klo 10 
messu, toimittaa Anna-Mari 
Heikkinen, avustaa Ari-Pekka 
Metso, kanttorina Maija Tynk-
kynen. Kolehti Pietarin katu-
lapsityöhön Martinius-säätiön 
kautta. Kirkkokahvit alasalissa 
messun jälkeen.
Heinätorin seurakuntatalossa 
su 5.3. klo 12 messu, toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, kantto-
rina Maija Tynkkynen.

muu toiminta
Tuomiokirkko 
Kirkko avoinna päivisin klo 
12-13.
Aamupiiri la 4.3. klo 10 kryp-
tassa.
Kaikenikäisten pyhäkoulu su 
5.3. klo 14, tutustumme kirk-
koon, Anna-Mari Heikkinen.
Rauhanyhdistyksen talvipäi-
vät, ehtoolliskirkko su 5.3. klo 
17, puhe Markku Kangasniemi, 
rippisanat ja liturgia Jorma 
Kiviranta.
Opettajien raamattupiiri ti 7.3. 
klo 18 kryptassa.
Aamurukous ke 8.3. klo 8.30 
kryptassa.
Vanhan pappilan lähetyspiiri 
ke 8.3. klo 14. Virsilaulua kau-
pungin sairaalassa osasto 2B.

keskusTan seurakunTaTalo

Isokatu 17
Sana elää pe 3.3. klo 18 koulu-
tussalissa.
Yksinäisyydestä yhteyteen la 
4.3. klo 18 kuorosalissa.
Kaatuneitten omaiset ma 6.3. 
klo 12 alasalissa.
Päiväseurat ke 8.3. klo 12 
kuorosalissa.
Lähetyssoppi to 9.3. klo 10-
15.30 alasalissa.
Raamattupiiri to 9.3. klo 14 
koulutussalissa. Korkeuden 
henki tuo onnen ja rauhan.
Eläkepapit ja puolisot to 9.3. 
klo 14 kuorosalissa.
Tuomiokirkkokuoro to 9.3.  klo 
17 juhlasalissa.

inTiön seurakunTakoTi

Intiönpolku 2 
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat to 9.3. klo 13.

HeinäTorin seurakunTaTalo

Aleksanterinkatu 71
Keramiikkakerho ti 7.3. klo 16 
varhaisnuorille.
Virsi-ilta ti 7.3. klo 18. Naisten 
sepittämiä virsiä.
Syöpään sairastuneiden kes-
kusteluilta ti 7.3. klo 18.
Miesten piiri ke 8.3. klo 18 
kerhohuoneessa.
Nuoret aikuiset to 9.3. klo 18.

inTiön HoivakoTi

Upseerinkatu 2
Hartaus to 9.3. klo 14, Pekka 
Rehumäki.

aurinkokoTi

Isokatu 93
Raamattupiiri ke 8.3. klo 16. 
Aiheena Joh. 14: 1-14, Pekka 
Rehumäki.

Jumalanpalvelukset
Tuiran kirkossa: La 4.3. klo 18 
gospelmessu, toimittaa Nanna 
Helaakoski, avustaa Terhi-
Liisa Sutinen, musiikkiryhmä 
Esa Rättyän johdolla. Kolehti 
Leena Pasasen työlle Ilembu-
lan lastensairaalassa. Teejatkot 
seurakuntasalissa.
Su 5.3. klo 10 messu, liturgia 
Riikka Honkavaara, saarna 
Jonna Kalliokoski, avustaa Elina 
Hyvönen, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti yhteisvastuuke-
räykselle. Kehitysvammaisten 
kirkkopyhä. Kirkkokahvit.
Klo 18 iltamessu, toimittaa 
Lauri Kujala, avustaa Päivi 
Jussila, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Kolehti Leena Pasasen 
nimikkolähettityölle.
Ke 8.3. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Nanna Helaakoski, 
kanttorina Sanna Leppäniemi. 
Kolehti Suomen Merimieskir-
kon työlle.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
5.3. klo 12 messu, toimittaa 
Nanna Helaakoski, avustaa 
Päivi Jussila, kanttorina Raa-
kel Pöyhtäri. Tuiran kirkon 
Naiskuoro. Kolehti ks. Tuira. 
Kirkkokahvit.
Pyhän Luukkaan kappelissa 
su 5.3. klo 10 messu, toimittaa 
Risto Tuominen, avustaa Pasi 
Kurikka, kanttorina Tommi 
Hekkala. Kolehti ks. Tuira.
Klo 15 English Service. Kolehti 
kansainväliselle työlle.
Pateniemen kirkossa su 5.3. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Petteri Tuulos, kant-
torina Heikki Jämsä. Kolehti 
ks. Tuira. 

muu toiminta
Tuiran kirkko

Myllytie 5
Crossroads-rukousrengas to 
2.3. klo 19.
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 3.3. klo 18.30.
Lähetyspiiri ma klo 16.30.
Miestenpiiri ti klo 18, Anneli 
Kauppi puhuu kristinuskon ja 
islamin eroista.
Ison kirjan ilta ti klo 18.30.
Raamattupiiri ke klo 15.
Seurakuntakerho to klo 13.
Kirkkokuoro to klo 18.30.

PyHän Tuomaan kirkko

Mielikintie 3
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.
Kirkkolaulajat ke klo 18.
Raamattu- ja keskustelupiiri 
to klo 15.
Pyhän Tuomaan Lapsikuorot 
to alkaen klo 17.

PyHän luukkaan kaPPeli

Yliopistokatu 7
Aamukahvit ti klo 
Aamurukous ke klo 7.45.
Evankeliset Opiskelijat ke klo 
18.30, Aulis Anttila aiheesta 
Ihmetellään ihmeitä. 

rajakylän seurakunTakoTi

Tervakukkatie 2
Kirpputori ja myyjäiset la 4.3. 
yhteisvastuukeräyksen hyväksi, 
katso menot!
Pyhäkoulu su klo 12.
Työttömien ateria ti klo 12.

PaTeniemen kirkko

Taskisentie
Pyhäkoulu su klo 12.

kuivasjärven seurakunTakoTi

Karppalantie 6
Pyhäkoulu su klo 12.

niiTTyaron kerHoHuone

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

PyHäkouluT Tuiran 
seurakunTa

Hartaantie 12, su klo 12. 

Puuhakerho Intiössä, hautaus-
maan huoltorakennus, kasvi-
huoneen kellari, ma ja ke klo 9.

Jumalanpalvelukset
Karjasillan kirkossa su 5.3. 
klo 10 messu, toimittaa Vesa 
Pöyhtäri, avustaa Esa Nevala, 
kanttorina Juha Soranta. Radi-
ointi Radio Dei. Kirkkokahvit. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
henkilökohtaiseen keskuste-
luun ja rukoukseen. Kolehti 
Yhteisvastuukeräykselle.
Kastellin kirkossa: Su 5.3. 
klo 10 messu, toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustaa Kimmo Kieksi, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kolehti 
ks. Karjasilta.
Su 5.3. klo 18 gospelmessu, toi-
mittaa Juha Vähäkangas, avus-
taa Kimmo Kieksi, Esa Rättyä, 
Seetri-gospelmusiikkiryhmä, 
teejatkot seurakuntasalissa. Ko-
lehti Yhteisvastuukeräykselle.
Pyhän Andreaan kirkossa su 
5.3. klo 12 messu, toimittaa 
Liisa Karkulehto, avustaa Satu 
Saarinen, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Kolehti ks. Karjasilta.
Kaukovainion seurakuntata-
lossa: Su 5.3. klo 12 sanajuma-
lanpalvelus, toimittaa teol. yo 
Mari Mutanen, kanttorina Juha 
Soranta. Kolehti ks. Karjasilta.
Su 5.3. klo 18 arabiankielinen 
jumalanpalvelus.
Maikkulan seurakuntatalossa 
su 5.3. klo 12 messu, toimit-
taa Olavi Mäkelä, kanttorina 
Eeva-Maija Sorvari. Kolehti ks. 
Karjasilta.

muu toiminta
karjasillan kirkko

Nokelantie 3
Kirkkokuoron harjoitus ke 
klo 18.
Miesten raamattupiiri ke 8.3. 
klo 18.30. Mukana seurakun-
tapastori Kimmo Kieksi.

kasTellin kirkko

Töllintie 38
Seurakuntakerho to 2.3. klo 13. 
Kastellin kirkkokuoron har-
joitus ma 6.3. klo 18.30.
Päiväraamattupiiri ti 7.3. 
klo 12.
Mieskuoro Weljet, harjoitus ti 
7.3. klo 19.

PyHän andreaan kirkko

Sulkakuja 8
Seurakuntakerho to 2.3. klo 12.
Kaakkurin lapsikuoron har-
joitus to 2.3. klo 16. 
Raamattupiiri to 2.3. klo 
18.30.
Pyhäkoulu su klo 12.

kaukovainion seurakunTaTalo

Hiirihaukantie 6
Seurakuntakerho to 2.3. klo 13.
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat to 2.3. klo 18.30.
Oulun seudun virsikuoron 
harjoitusta ei ole ma 6.3., pide-
tään ma 13.3. klo 18.30.
Lähetyspiiriä ei ole hiihtolo-
maviikolla to 7.3.
Sudanilaisten raamattuopetus 
ke klo 18.
Kirkkotekstiilipiiriä ei ole 
hiihtolomaviikolla ke 8.3.
Mieskuoro TervasCanto, har-
joitukset to 9.3. klo 18.

maikkulan seurakunTaTalo

Kangaskontiontie 9
Tenavakuoron harjoitus to 2.3. 
klo 16.30.
Lapsikuoron harjoitus to 2.3. 
klo 17.30. 
Raamattupiiri to 2.3. ja 9.3. 

klo18.
Pyhäkoulu su klo 12.
Sanan ja toivelaulujen ilta su 
5.3. klo 18.

lämsänjärven 
kauPunkileirikeskus

Hiihtomajantie 2
Pyhäkoulu su klo 12.

Diakonian vastaanottoja, dia-
konia- ja lähetyspiiriä, perhe-
kerhoja, seurakuntakerhoja, 
eläkeläisten keskustelukerhoa, 
lapsi- ja tenavakuoroja ei ole 
missään toimipisteissä hiihto-
lomaviikolla 10 (6.-10.3.)

Jumalanpalvelukset
Oulujoen kirkossa su 5.3. klo 
10 messu, toimittaa Paavo Moi-
lanen, saarnaa Antti Leskelä, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Hintan seurakuntatalossa su 
5.3. klo 12 messu, toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, kanttorina Talvikki 
Attila-Pekonen. Kirkkokahvit. 

muu toiminta
HinTan seurakunTaTalo

Hintantie 89
Nuorten lauluryhmän gos-
pelmessun harjoitukset pe 3.3. 
klo 16. 
Gospelmessu ja isoskoulutus 
pe 3.3. klo 18. Mukana Ilkka 
Mäkinen ja Riitta Kentala.

Huonesuon seurakunTakoTi

Leväsuontie 19
Pyhäkoulu su 5.3. klo 12.
Kuntopiiri ma 6.3. klo 19.

madekoski

Lähetys- ja raamattupiiri ko-
deissa ti klo 14, yhdyshenkilö 
Soila Närhi, puh. 5316 197.

myllyojan seurakunTaTalo

Koivumaantie 2
Pyhäkoulu su 5.3. klo 12.
Lähetys- ja raamattupiiri ma 
6.3. klo 18.
Miesten raamattupiiri to 8.3. 
klo 19. 

oulun seurakuntaviikko3.-9.3.2006

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Tuula Eriika Seppänen s. Kar-
jalainen 54 v, Matti Albert 
Keskiaho 70 v, Katri Helena 
Huotari s. Tikkala 91 v, Eero 
Kalervo Örn 80 v.
Karjasilta: Väinö Hakkarainen 
74 v, Veikko Armas Kantola 88 v, 
Seppo Lauri Alatalo 72 v, Eero 
Matias Parkkila 71 v. 
Tuira: Lyyti Heleena Lämsä s. 
Keränen 91 v, Judit Marjatta 
Hyvönen s. Pitkäaho 93 v, Bertta 
Esteri Päärni s. Vesa 89 v.

Karjasilta: Kalle-Antero Luuk-
konen ja Riikka Pauliina Koske-
lo, Kauko Matias Kaisto ja Saara 
Minttu Annika Tuovinen.
Tuira: Matti Juhani Taivalkoski 
ja Maria Sinikka Alanen, Mika 
Ilmari Anjas ja Paula Annikki 
Ryynänen, Markus Mikael 
Haikonen ja Suvi Annukka 
Eriksson.  

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Elias Kaarle Juhana Mäkinen, 
Jere Antero Mikkola, Noa Eemil 
Aleksi Korhonen, Niilo Onni 
Eemeli Suviola, Eeva Pauliina 
Partanen.
Karjasilta: Matias Joonatan Ny-
lander, Ida Amalia Dalsgaard, 
Sara Josefiina Latvala, Noora 
Kerttu Joanna Kaisto, Olavi 
Juhana Aleksander Turtinen, 
Petra Marja Jadessa Orava, 
Jonne Matias Jaurakkajärvi, 
Fiinu Maija Anttuuna Saalasti, 
Eetu Artturi Aalto.
Tuira: Auri Sade Samintytär 
Lopakka, Aliisa Iida Tuulia 
Vahanto, Mirka-Maaria Alek-
sandra Rossi, Aada Karoliina 
Wathén, Milla Maria Katariina 
Keskinen, Jenna Julia Mettovaa-
ra, Gerda Kukka-Tuuli Byman, 
Taneli Edvard Åström, Ville 
Tapani Aleksanteri Mankinen, 
Ida-Maria Eveliina Pouttu, 
Ninni Elli Marjatta Pelkonen, 
Raita Annikki Kyllönen, Taneli 
Toivo Nyman, Pieta Fanny 
Katariina Palola.
Oulujoki: Aatu Mikael Farin, 
Aatu Olavi Maikkola, Saaga 
Linnea Määttä.

Oulujoki: Mika Antero Luuk-
konen ja Sini Mari Matilainen, 
Janne Markus Häyrynen ja 
Katri Hanna Elena Heino.

r a d i o - o h J e l m at

Su 5.3. klo 10 messu Karjasillan 
kirkosta, toimittaa Vesa Pöyhtäri, 
avustaa Esa Nevala, kanttorina Juha 
Soranta. Virret: 173, 447: 4, 303: 1-
5, 509, 221 ja 515. 
Su 5.3. klo 11.25 radiopyhäkou-

lun pitää lapsityönohjaaja Kirsi Merenheimo-Mäenpää. 
Aiheena on Turva.
Erilainen iltapäivä ma-pe klo 15-17: Ke 8.3. klo 16.15 
keskiviikon kolumnistina on kirkkoherra Juhani Lavanko. 
Aiheena maailmankuva ja maailmankatsomus. 
To 9.3. klo 16.15 Pyhästä arkeen -sarjan aiheena on Kiu-
sauksista selviäminen. Haastateltavana on aihepiiristä 
tanssiteoksen tehnyt Antti Kairakari. 

Su 5.3. klo 9.45 radiopyhäkoulun pitää 
lapsityönohjaaja Kirsi Merenheimo-
Mäenpää. Aiheena on Turva. 
Su 5.3. klo 10 messu Ylivieskan kir-

kosta. Messun jälkeen Etappi-uusinnassa kuullaan hen-
gellisen musiikin toivekonsertti. Ohjelman toimittaa 
Mervi Jutila.
Ma 6.3. klo 17.05 Etapin aiheena on seurakunnan lähim-
mäispalvelu. Mukana ohjelmassa ovat Niina Pöyhtäri, Maija 
Sippala, Sylvi Vaarala ja Liisa Päivike Raahesta. Ohjelman 
toimittaa Risto Parttimaa.
  
Radio-ohjelmien palautesähköposti merja.laaksamo@evl.fi

nuorten netti/vaellusleiri 
posiolla 7.-9.4.

Saarisiula/Korouoma kutsuu vaeltamaan.
Kehittelemme ja tuotamme materiaalin 

nettisivuja varten. 
Leirin hinta 35 euroa! 

Ilmoittautumiset yhteisen seurakuntapalvelun 
toimistoon, p. 3161 347 ma-pe klo 9-16 viim. 17.3.

Lisätietoja antavat: Maire ”Mono” Kuoppala, 
p. 040 574 7124, Tuulikki Ståhlberg, p. 040 574 7082, 

Petteri Tuulos, p. 040 531 3228 ja Kimmo Kieksi, 
p. 050 310 5001.
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telemaan ja kuuntelemaan 
alustusta. 

vaeltamaan 
posiolle

Vaellus- ja seikkailuleiri Posi-
olla 7.-9.4. Tule mukaan upe-
alle matkalle Lapin keväisille 
hangille. Luvassa hiihto- ja 
lumikenkävaelluksia Korouo-
man upeissa maisemissa, las-
kettelua ja pulkkailua Kiri-
keskuksen rinteissä ja paljon 
muuta. Leirin hinta 35 e/henk. 
Ilm. ja lisätietoja Kimmolta, 
p. 050 3105 001.

Yv-mYYJäiset

Rajakylän seurakuntako-
dilla järjestetään la 4.3. klo 
10-14 kirpputori ja myyjäi-
set Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi. 

Myllyojan asukastuvalla, Jokivarrenpolku 5. Ta-
pahtuman avaa seurakuntapastori Ilkka Mäki-
nen. Myytävänä on lippuja ongintaan ja arvon-
taan, kahvia, pullaa, makkaraa ja mehua sekä 
ohjelmassa myös aarteenetsintää. Tapahtuman 
tuotto menee Yhteisvastuukeräykselle. Järjestäjä-
nä Oulujoen seurakunta, Myllyojan suuralueen 
yhteistyöryhmä, Hintta-Parkkisenkankaan pien-
kiinteistöyhdistys ja Hintan Martat. 

naisten ilta 

Öbergin talon alakerran ryh-
mätilassa, Kirkkokatu 5, ma 
6.3. klo 18. Yhdessäoloa ja  
saunomista, omat pyyhkeet 
mukaan.

vaaehtoistYön 
perusteet

Tule etsimään ”palvelun 
punaista lankaa”! Oulun seu-
rakuntien yhteinen vapaa-
ehtoistyön peruskurssi 25.-
26.3. klo 10-15 ja 28.-30.3. 
klo 17–20 Tuiran kirkolla, 
Myllytie 5. Ilmoittautumi-
nen ja lisätiedustelut: dia-
koniatyöntekijä Eeva Mer-
taniemi, p. 040 5747 092 vii-
meistään ma 20.3. 

aloitetaan 
paaston aika

Laulussa todetaan: “Paas-
tonaika alkaa. Tien me sinne 
tiedämme. Tien me sinne 
käymme”. Tervetuloa aloitta-
maan paastonaikaa yhdessä, 
rauhoittumaan, keräämään 
voimia gospelmessussa Kas-
tellin kirkossa su 5.3. klo 18. 
Gospelmessun toimittaa pas-
tori Juha Vähäkangas, puhe ja 
muu avustus pastori Kimmo 
Kieksi. Musiikista vastaa nuo-
risomusiikko Esa Rättyä Kar-
jasillan gospelryhmän kanssa. 
Kolehti kerätään Yhteisvas-
tuukeräykseen. Messun jäl-
keen teejatkot seurakunta-
salissa.

Juhla karJasillan 
60-vuotiaille

Vietämme tänä vuonna seu-
rakunnassamme 60 vuotta 
täyttävien juhlaa Kastellin 
kirkossa 26.3. klo 18 alkaen. 
Päätämme juhlan yhteiseen 
iltamessuun. Ilmoittautumi-
nen Karjasillan kirkkoher-
ranvirastoon 6.-17.3. väli-
senä aikana. Järjestää Kar-
jasillan diakoniatyö.

eläkeläisten 
leiri

Tule Rokualle eläkeläisten lei-
rille 3.-6.4. Etusijalla Karja-
sillan seurakuntalaiset. Lei-
rin hinta 55,50 euroa sisältää 
matkat, majoituksen, ruo-
kailun ja vakuutuksen srk:n 
jäsenille. Leirillä on mukana 
diakoniatyöntekijä Anne Kel-
lokumpu, p. 040 5747 162. 
Ilmoittautumiset Diakonia-
keskukseen 17.3. mennessä, 
p. 3161 321.

naisten kirJat
piirin aiheina

Uppoudumme suomalais-
ten naiskirjailijoitten maa-
ilmaan seuraavassa kirjal-
lisuuspiirin kokoontumi-
sessa. Virpi Hämeen-Antti-
lan esikoisteos Suden vuosi 

menot

kalenteri
Tapahtuma, 

josta haluat kertoa 
muillekin.

Lähetä menovinkki 
osoitteessa: 

www.nettirt.net

l ähteellä -teatteri on valmistanut pienoisnäy-
telmän Rakkaat sukulaiset. Näytelmän ta-
pahtumapaikkana on maalaispirtti ja roo-

lihenkilöinä isäntä, emäntä, heidän veljensä se-
kä naapurin emäntä. Käsikirjoitus on Seidi Val-
tokarin ja ohjaus Ester Alakopsan.

Ohjaaja kertoo, että luvassa on hauska kuvaus 
maalaiselämästä jostakin 1950-luvun tienoilta. 
Mukana ovat harrastajakonkarit Toivo Metto-
vaara, Pirkko Juustila, Pekka Veki, Raimo Ritola 
ja Anneli Nokela.

Lähteellä -teatteri syntyi ikäihmisten hyvinvoin-
tiin tähdänneen Lähde-projektin ansiosta kuten 
moni muukin yli 65-vuotiaiden harrastajaryhmä. 
-Ryhmän tarkoitus on toteutunut, sillä teatteri-
laisemme ovat iloista ja innostunutta porukkaa, 

< ester alakopsa vakuuttaa, että henkinen vireys säilyy, kun on mukavia ja hieman vaativiakin harrastuksia. 

teatteria yhteisvastuun 
hyväksi

jonka luovuus ilahduttaa itseä ja muita.
-Pelkkä näytteleminen ei kuitenkaan ole harras-

tuksemme pääasia, meillä on tavoite ja tarkoitus. 
Tällä kertaa keräämme varoja yhteisvastuulle. 
Esitystemme tuotto luovutetaan lyhentämättö-
mänä Yhteisvastuukeräykseen, sillä kukaan ei 
ota korvausta edes matkakustannuksistaan, Ester 
Alakopsa sanoo.

Näytelmä Rakkaat sukulaiset esitetään Hintan 
seurakuntatalolla maanantaina 13.3. kello 12, 
Myllyojan seurakuntatalolla torstaina 16.3. kello 
13 ja Sanginsuun seurakuntakodissa maanantaina 
20.3. kello 12. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu ja 
arpajaiset.

pirkko paakki

xx
x

on vahva romaani epäsovin-
naisesta rakkaudesta julmassa 
yliopistomaailmassa, Anja 
Kaurasen teos Ihon aika on 
latautuneen henkilökohtai-
nen teos, joka fiktion kei-
noin laajenee todistusvoi-
maiseksi kuvaukseksi kuo-
lemasta, rakkaudesta ja nau-
tinnon nälästä. Oletko samaa 
mieltä? Olet tai et, olet sydä-
mellisesti tervetullut keskus-
telemaan näistä kirjoista ja 
lukemisesta syntyneistä aja-
tuksista. Kokoonnumme 
keskiviikkona 15.3. klo 18-
20 Karjasillan kirkolla, seu-
rakuntasaleissa 3-4.

miehet puhumaan
roomalaiskirJeestä

Karjasillan kirkolla keski-
viikkoisin klo 18.30 kokoon-
tuvassa miesten raamattu-
piirissä ollaan siirrytty nyt 
lukemaan Roomalaiskir-
jettä. Luther piti Rooma-
laiskirjettä yhtenä Uuden 
testamentin tärkeimmistä 
kirjoista, joka jokaisen kris-
tityn tulisi tuntea sydämel-
lään, sanasta sanaan. Rooma-
laiskirjettä on sanottu Paa-
valin teologian pääkirjeeksi. 
Tervetuloa miesten raamat-
tupiiriin keskustelemaan ja 
pohtimaan! Ota oma Raa-
mattu mukaan!

nuorten aikuisten 
ilta

Kuka vei juutalaisen kan-
san pois Egyptin orjuudesta 
kohti luvattua maata? Kuka ei 
päässytkään luvattuun maa-
han? Näihin Vanhan testa-
mentin tapahtumiin ja hen-
kilöön johdattaa meitä Kar-
jasillan seurakunnan nuo-
risotyönohjaaja Johannes 
“Jonne” Takaeilola torstaina 
16.3. klo 19 nuorten aikuis-
ten illassa Heinätorin seura-
kuntatalolla. Mukana myös 
pastori Juha “Vähis” Vähä-
kangas. Aloitamme alku-
hartaudella kirkkosalissa ja 
sen jälkeen siirrymme ala-
saliin kahvittelemaan, rupat-

vertaistukea
YksinhuoltaJille

Voimala-ryhmä peruskoulu-
ikäisten lasten yksinhuolta-
jaäideille. Ryhmässä tuetaan 
yksinhuoltajan vanhemmuutta 
vertaistuen kautta. Keskus-
telemme ja käymme yhdessä 
läpi vanhemmuuden arkeen 
kuuluvia asioita eri teemo-
jen pohjalta. Ryhmä kokoon-
tuu Myllyojan seurakunta-
talolla kuusi kertaa. Ensim-
mäinen kokoontuminen on 
15.3. Ryhmään otetaan kah-
deksan henkilöä ilmoittau-
tumisjärjestyksessä. Vetäjinä 
ovat Miia Pussinen ja Heli 
Heikkilä-Saarinen Oulu-
joen seurakunnasta. Lisä-
tietoja ja ilmoittautumiset 
10.3. mennessä Miialle, p. 
050 4334 093.

Crossroads-
rukousrengas 

Tuiran kirkon kirkkosalissa 
to 2.3. klo 19. Rukoilemme 
yhdessä Crossroads-illan esi-
rukouspyyntöjen aiheista.

musiikkia 
Yv:lle

Yhteisvastuumusiikkia Kaup-
pahallissa la 4.3. klo 9-13. 
Pertti Haipola ja haitari.

sählYkerho 
isille Ja poJille

maanantaisin Hin-
tan seurakuntatalon 
salissa. Klo 18-19 isät 
ja 1.-3.-luokkalaiset 
pojat. Klo 19-20.15 

isät ja 4.-6.-luokkalai-
set pojat. Tiedustelut 
Pertti “Purtsi” Putila, 

p. 040 506 2883 tai 
pertti.putila@evl.fi 

nyt 10-leirille 
ilmoittautuminen 
on ajankohtainen

(vuonna 1996 
syntyneille)

Leiri Rokualla 27.-30.6. 
Hinta 35 euroa.

Ilmoittautuminen 
kotiin tulleen kirjeen 
liiteosalla tai netissä: 
www.oulunseura-

kunnat.fi
Ilmoittautumisaika 

päättyy 31.3.! 
Ilmoittautumisia ei 

oteta vastaan 
puhelimella!

kaikenikäisten 
yhteisvastuutempaus 
la 25.3. klo 13-15

sururyhmä itsemurhan 
kautta läheisensä 

menettäneille
Itsemurhan lähipiirissään kokeneiden keskustelu-
ryhmä alkaa ti 4.4. klo 18 Oulun kriisikeskuksessa. 
Ryhmään voi ilmoittautua 5.3. mennessä sairaala-

pastori Juha Kyllöselle, p. 040 5797 807.

pi
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n u o r e t

Kastellin kirkko Töllintie 38
Nuorten ilta to 2.3. klo 18. (ei pidetä hiihtolomaviikolla 9.3.)
Tuiran kirkko Myllytie 5 
Nuorten raamattupiiri nuorisotoimistolla to 2.3. klo 18.
Gospelmessu la 4.3. klo 18. 

Nuorten yökahvila pe 3.3. klo 20-23 Meri-Toppilan Monipalvelu-
keskuksessa ja Puolivälikankaan nuorisotalolla.
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, p. 050 310 5001.

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

Kehitysvammaistyö
kehitysvammaisten kirkkopyhä su 5.3. klo 10 tuiran kirkossa. Messun 
jälkeen kirkkokahvit ja ohjelmaa.
Keskustelukerho ti 7.3. klo 17-18.30 Heinätorin seurakuntatalossa, Alek-
santerinkatu 71.
Nuorten ilta pe 10.3. klo 18-20 Kirkkokatu 5:ssä.

Kuulovammaistyö
Ystäväilta to 2.3. klo 16 Palvelukeskus Runolassa, Tuulaakitie 2.
Kuurojen eläkeläisten päiväpiiri peruttu 8.3.

Näkövammaistyö
Kevätleiri 24.-26.3. Rokualla. Ilmoittautumiset 9.3. mennessä diakonia-
keskukseen puh. 3161 321 tai Kerttu / Paula puh. 3161 322.

Päihdetyö
Naistenryhmä pe 3.3. klo 13 Kirkkokatu 5, alakerrassa.
Tavoiteryhmä ma 6.3. klo 14.30 Kirkkokatu 5, alakerrassa.
Naistenryhmä pe 10.3. 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.

Erityisdiakoniatyö, Kirkkokatu 5, p. 3161 321.
Christa Moilanen (kehitysvammaistyö), 
p. 3161 324 ja 040 5156 935 ti ja to 9-11.
Eija Mukka (kuulovammaistyö), 
p. 3161 323, tekstip. 373 200 ja 040 5912 657 ti 9-12 ja to 13-15.
Kerttu Wallin (näkövammaistyö), 
p. 3161 322 ja 040 5912 654 ti ja to 9-11.30.
Paula Mustonen (näkövammaistyö), 
p. 3161 322 ja 050 4305 178  ti ja to 9-11.30.
Tellervo Kianto (päihdetyö), 
p. 3161 329 ja 040 7564 022 to  9-11.
Sami Keisanen (päihdetyö), 
p. 3161 326 ja 040 5157 315 ti klo 9-11.
Heikki Kaikkonen (vapaaehtoistyö), 
p. 3161 325 ja 040 5025 010 to 12-14.
Johanna Kerola (projektityö), 
p. 3161 342 ja 050 5402 558

K a n s a i n v ä l i n E n 
s E U R a K U n Ta Pa l v E l U 

i n t e r n at i o n a l  m i n i s t r Y

In English:
The Chapel of St Luke, Yliopistokatu 7: Sunday, March 5, at 3 pm Eng-
lish Service and Sunday School. For more information, please contact 
Patrick Dickson, patrick.dickson@evl.fi or tel. 040 524 2778. 
The bulletin of the International Christian Fellowship of Oulu 
(ICFO) and information as regards Bible studies is available online 
at: http://www.church.fi/oulu/

Arabian kielellä:
Kaukovainion seurakuntatalo, Hiirihaukantie 6: Su 5.3. klo 18 ara-
biankielinen jumalanpalvelus. Ti 7.3. klo 18 arabiankielinen raa-
mattutunti ja pyhäkoulu. Lisätietoa diakoni Amos Mangalta, p. 040 
510 8529.

In deutscher Sprache:
Kirche in Tuira, Myllytie 5: Der nächste Gottesdienst findet am 
Freitag, den 24.3. um 18.00 Uhr statt.

Yhteiset tapahtumat:
Katolinen kirkko, Liisantie 2: (esim. bussi 12 klo 18.40 keskustasta 
Koskelaan): Pe 3.3. klo 19 Maailman rukouspäivän iltatilaisuus. 
Tämä vuoden ohjelman ovat valmistaneet eteläafrikkalaiset naiset. 
Mukana afrikkalainen musiikkiryhmä Oulun Helluntaiseurakun-
nasta. Kaikki kristityt eri kirkoista, yhteisöistä ja kansallisuuksista 
ovat tervetulleita!

Common events:
Catholic Church, Liisantie 2: (for example, bus 12 at 6.40 pm from 
the city centre to Koskela): Friday, March 3, at 7 pm The World 
Day of Prayer celebration. Let us join millions of women and men 
from 170 countries and islands to pray, commemorating the annual 
World Day of Prayer! This year the program is written by women 
in South Africa. We have a group of African musicians from the 
Pentecostal Parish in Oulu with us. Christians of many traditions 
are welcome!

C afé Crossroads on perjantai-
iltaan sijoittuva kahvila nuo-
rille aikuisille. Kahvila on 

avoinna kevään aikana 5-7 kertaa 
noin joka toinen viikko. 

Hengellisestä puolesta tulee il-
loittain vastaamaan 3-4 nuoren 
aikuisen tiimi, ja ohjelma tulee 
muodostumaan vetovastuussa ole-
vien näköiseksi. Tällä tavoitellaan 
sitä alkuseurakunnan tilannetta, 
jossa seurakuntalaiset itse olivat 
aktiivisia. Tarkoitus on, että jo-
kainen paikallaolija kokee itsensä 
tasavertaiseksi ja jokainen voi ottaa 
illan omana vapaa-aikanaan. 

- Ideana on toimia ajanvietolli-
sena paikkana kristityille nuorille 
aikuisille sekä mahdollisuus niille, 
jotka eivät ole vielä Vapahtajaansa 
löytäneet. Illan rakenne tulee olemaan 
sellainen, että on laulua ja jutustelua 
sekä jossain välissä todistuksia tai 
teemaan liittyvä alustus, josta olisi 
tarkoitus kehkeyttää keskustelua, 
Juha Sirviö kertoo.

nuorten aikuisten olohuone
Idea on lähtöisin tarpeesta saada 

jatketta Crossroads-toiminnalle. 
- Crossi-illat ovat vetäneet yhä 

enenevässä määrin väkeä ja sen 
jälkeiset jatkot ovat olleet sellai-
nen suksee, että jopa Rauhan Ter-
vehdyksen yleisöpalstalla olemme 
moisesta voineet lukea. Tähän 
luottaen yli 20 ihmisen porukka on 
yhdessä ruvennut suunnittelemaan 
yhteiskristillistä kahvilaa.

Ev.lut.-seurakuntayhtymän eri-
tyisnuorisotyö tarjoaa tilojaan tuo-
miokirkon takaa, Isoltakadulta. 

- Kiteytettynä voidaan todeta, 
että tilan olisi tarkoitus toimia 
Herramme ja Vapahtajamme olo-
huoneena, jossa jokainen meistä 
on hänen palvelijansa tai vieras 
- tavalla tai toisella, ideointipo-
rukka tuumii.

Café Crossroads avautuu perjantaina 
3.3. klo 19 osoitteessa Isokatu 11.

hanna karkkonen

- odotan, että ihmiset löytäisivät 
kahvilan kautta myös muuhun seu-
rakunnan toimintaan, tuumii Juha 
sirviö, yksi kahvilan ideoijista. 

Oulun hiippakunnan tuomioka-
pituli katsoi kelpoisiksi hakijoik-
si Tuiran seurakunnan kanttorin 
virkaan, joka edellyttää ylempää 
korkeakoulututkintoa, Pirjo Hel-
levirran, Sanna Leppäniemen, Ul-
la Metsänheimon, Raakel Pöyh-
tärin ja Pekka Väisäsen.

Tuomiokapituli määräsi rovasti 
Veikko Lindbergin Pelkosennie-
men seurakunnan vt. kirkkoher-
raksi ajalle 1.3.-30.4.2006.

Tuomiokapituli myönsi kappa-
lainen Harri Fagerholmille vir-
kavapautta Tuiran seurakunnan 
kappalaisen virasta 1.3.-31.8.2006 
ja määräsi hänet po. aikana Ou-
lun ev.-lut. seurakuntayhtymän 
Osaamiset hallintaan -projektin 
projektityöntekijäksi.

Tuomiokapituli määräsi pastori 
Juha Huhtalan Tuiran seurakunnan 
vs. kappalaiseksi ajalle 1.3.-31.8.2006. 
Lisäksi tuomiokapituli määräsi pas-

ouluJoella lauletaan Ja soitetaan
Nuorten lauluryhmä
Oulujoen seurakuntaan on perus-
tettu uusi nuorten ja nuorten ai-
kuisten lauluryhmä. Tavoitteena 
on laajentaa ryhmää kuoroksi as-
ti, jotta voimme laulaa hengellis-
tä nuorisokuoro-ohjelmistoa laa-
jasti klassisesta gospeliin. 

Toiminta perustuu vahvasti 
terveen, luonnollisen äänen-
käytön opetteluun ryhmässä ja 
yksilöllisesti. Opetus on maksu-
tonta. Lauluryhmään kelpaavat 
monenlaiset äänet ja nuoret noin 
13 ikävuodesta ylöspäin. 

Ihmisen ääni on kaunein inst-

rumentti, monet sanovat. Löydä 
itsestäsi ääni, joka kasvaa ja vah-
vistuu. Sinua neuvoo ja johdattelee 
hengellisten laulujen maailmaan 
kanttori, laulupedagogi Talvikki 
Attila-Pekonen. Jos haluat tietää 
lisää harjoitusaikatauluista tai 
muusta, ota rohkeasti yhteyttä, 
p. 040 7400 511. 

Seuraava kokoontuminen pe 
3.3. klo 16 Hintassa.

Gospelmessut
Hintan seurakuntatalolla kokoon-
nutaan gospelmessuun perjan-
taisin 3.3. ja 31.3. klo 18. Mes-

suissa on mukana pastori Ilkka 
Mäkinen.

Musiikista vastaa Esa Rättyän 
johtama ryhmä, jossa tarvitaan 
kaikentasoisia soittajia. Pikkui-
sen soittopelin hallintaa, ja olet 
mukana bändissä, joka musiikin 
keinoin palvelee seurakuntaa - ja 
Jumalaa. Mukana myös nuorten 
lauluryhmä. 

Tule ja koe nuoren seurakun-
nan palo. Olemme Jumalan edessä 
svengaten ja rukoillen. Vahvis-
tumme elämän leivästä ja tutus-
tumme Jeesukseen.

tori Nanna Helaakosken Tuiran 
seurakunnan vs. seurakuntapas-
toriksi ajalle 1.3.-31.8.2006.

Tuomiokapituli myönsi pyynnöstä 
eron Sallan kirkkoherralle Tuomo 
Lankilalle eläkkeelle siirtymistä 
varten. Samoin tuomiokapituli 
myönsi pyynnöstä eron Toholam-
min kappalaiselle Arto Raumalalle 
eläkkeelle siirtymistä varten. 

Tuomiokapituli on ottanut hiip-
pakuntaan vastaan rovasti Jorma 
Kivirannan 1.1.2006 lukien. Lisäksi 
tuomiokapituli päätti ottaa vas-
taan hiippakuntaan pastori Lauri 
Paateron, mikäli Kuopion hiippa-
kunnan tuomiokapituli myöntää 
hänelle siirron.

Tuomiokapituli määräsi Sievin 
seurakunnan kirkkoherranvaalin 
suorittamiseksi asetetut toimittamaan 
päiväjumalanpalveluksen Sievin 
kirkossa seuraavasti: 1. vaalisijalla 
oleva Sievin seurakunnan vt. kirk-

koherra Anita Leppälä sunnuntaina 
23.4. klo 10 sekä 2. vaalisijalla oleva 
Sievin ja Alavieskan seurakuntien 
seurakuntapastori Jouko Kirsilä 
sunnuntaina 30.4. klo 10.

Lisäksi tuomiokapituli määräsi 
Sievin seurakunnan kirkkoher-
ranvaalin toimitettavaksi Sievin 
kirkossa siten, että se alkaa sun-
nuntaina 7.5. klo 10 pidettävän 
jumalanpalveluksen jälkeen.

Tuomiokapituli päätti lähettää 
Tornion seurakuntayhtymän pur-
kamista koskevat asiakirjat kirk-
kohallitukselle ja lausuntonaan 
ilmoittaa, että läsnä olleista kolme 
jäsentä oli valmistelijan esityksen 
kannalla, eli että seurakuntayhty-
mä puretaan vuoden 2007 alusta, 
ja kolme jäsentä piispan vastaesi-
tyksen kannalla, eli että seurakun-
tayhtymän purkaminen siirretään 
vuoden 2011 alkuun.

viisi kanttoria hakee tuiraan

Afrikkalainen musiikki on 
olennainen osa Maailman ru-
kouspäivän viettoa perjantai-
na 3.3. klo 19 järjestettävässä 
iltatilaisuudessa Oulussa. Mu-
siikista vastaa Maranatha -lau-
lu- ja soitinryhmä, jota johtaa 
Outi-Mari Karppinen.

Afrikkalaissävytteinen musiikki 
sopii hyvin tilaisuuden teemaan, 
sillä rukouspäivän aineiston ovat 
toimittaneet eteläafrikkalaiset nai-
set. Heidän ajatuksensa kiteytyy 

rukouspäivänä afrikkalaista musiikkia
sanaan “ubuntu”, joka mer-
kitsee huolenpitoa, jakamista 
ja auttamista.

Oulussa rukouspäivän jär-
jestelyistä vastaa ekumeeninen 
naisten ryhmä, johon kuuluu 

naisia katolisesta, ortodoksisesta ja 
luterilaisesta seurakunnasta, hel-
luntaiseurakunnasta, pelastusar-
meijasta sekä NNKY:stä. 

Rukouspäivän iltatilaisuuden 
paikkana on tänä vuonna rooma-
laiskatolinen kirkko, joka sijaitsee 

Koskelassa Liisantie 2:ssa. Kirkkoon 
ovat tervetulleita kaikki, jotka halu-
avat viivähtää maailmanlaajuisen 
rukouksen ääressä hetkisen.

Maailman rukouspäivällä on pitkä 
perinne, sitä on vietetty Suomes-
sakin vuosittain jo 1960-luvulta 
lähtien. Tällä hetkellä rukouspäi-
vää vietetään eri puolilla maailmaa 
yhteensä 170 maassa. 

Kolehti kerätään tänä vuonna 
Pelastusarmeijan ylläpitämille lasten 
päiväkodeille Mosambikissa.
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r ovaniemeltä kotoisin oleva Ee-
ro Virsunen on lähtenyt uu-
delle työjaksolle Botswanaan, 

luterilaisen seminaarin talouspääl-
liköksi helmikuun alussa. 

Suomen lähetysseuran lähettinä 
hän on ollut aikaisemmin Tansa-
niassa ja Angolassa. Lähettäjäseu-
rakuntia Pohjois-Suomessa ovat 
Rovaniemen seurakunta, Kemin 
seurakunta ja Oulun tuomiokirk-
koseurakunta. 

millainen on 
Botswana tänään?

Botswana on Afrikan vaurain 
maa ja se tunnetaan parhaiten, 
timanteista ja aids-tilanteesta. 
Asukkaita maassa on 1,8 miljoo-
naa. Ihmiset ovat ystävällisiä ja 
vieraanvaraisia.

mitä on 
kulttuurishokki?

Kun ensimmäisen kerran menin 
Tansaniaan, hämmästyin, kun ym-
pärillä oli vain tummia ihmisiä. Ja 
kun asioin pankissa, ei ollut mitään 
järjestystä. 

Yllättävän nopeasti ympäristöön 
kuitenkin kasvaa ja tottuu. Kieli-
koulut ja lähetystyöntekijäkurssi 

valmistavat lähettejä tulevaan ja 
paikalla tapahtuva kieli- ja orien-
toitumiskurssi auttaa vähentämään 
kulttuurishokkia. Itselleni tulo Suo-
meen kuuden vuoden Tansaniassa 
olon jälkeen oli jälleen shokki. Lii-
kenne- ja tekniikkajutut muuttuvat 
täällä niin kovaa vauhtia. Nyt on 
jo helppoa lähteä Afrikkaan. Kerta 
on viides.

mistä saat 
voimaa jaksaa?

Pääasiallisesti rukouksesta. Ken-
tällä tuntee, että ei ole yksin, on 
esirukoilijoita. 

Toinen tärkeä asia on lähettitove-
rit, joiden kanssa voi jakaa asioita. 
Lähettikunnan yhteisistä kokoon-
tumisista saa myös voimaa.

  

lähetystyön 
merkitys?

Jeesus antoi meille tehtävän. Tä-
mä lähetyskäsky löytyy jokaisesta 
evankeliumista jossakin muodossa. 
Henkilökohtaisesti rakkaus lähetys-
työhön konkretisoitui Rovaniemen 
seurakunnassa. 

Kiitollinen olen siitä, että olen 
saanut olla kentällä useassa maas-
sa. Ja iloitsen siitä, että Tansanian 

suomalainen kirkko on kasvanut 
vuosien myötä niin, että se voi lä-
hettää omia lähettejään muuhun 
Afrikkaan.

aidsin jäljet 
Botswanassa?

Se on järkyttävää. Tilastot osoit-
tavat, että väestöstä 40 prosenttia 
on hiv-positiivisia. Voiko se olla 
totta. 

Suurin aidsin aiheuttaja on tra-
ditiot, joista ei olla valmiita luopu-

torvipojat limingassa

eero virsunen oli vierailemassa ja kertomassa kuulumisiaan oulussa tammikuussa.

”Meille on 
annettu tehtävä”

maan, eivät kristitytkään.

ilonaiheita?

Henkilökohtaisesti olen iloinen 
perheestä ja suvusta ympärilläni. 
Olen myös saanut tehdä työtä, 
jonka koen tärkeäksi. Olen saanut 
nähdä maailmaa ja kokea erilaista 
elämää ja olla terveenä. 

Vaikka lähdöt ovatkin vaikeita, 
iloitsen siitä, että minulle annet-
tiin tilaisuus lähteä jälleen Bots-
wanaan.

rukousaiheet?

Rukousaiheeksi jätän Botswanan 
valtion ja kaikki Afrikan valtiot 
aids-tilanteen takia. Rukoillaan, että 
lääketiede löytäisi parannuskeinon 
ja että ihmiset ymmärtäisivät tien 
välttää tautia. 

Botswanan kirkon johdolle, 
erityisesti uudelle piispalle ja pää-
sihteerille rukoillaan uutta näkyä 
ja viisautta lähteä kasvattamaan 
toimintaa.

hanna karkkonen
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(tYtti Jäppinen 1981. virsikirJaan 1986)

Ohjelmistosuunnittelija Heikki Lakkapäätä (34) Oulusta puhut-
telee yhä uudelleen virsi 511: Tie valmis on.

-Tämä virsi on ollut minulle rakas  aina sieltä rippikouluajoista 
saakka. Perussanoma on esillä selkeästi ja kauniisti, ja myös 
sävelmä tukee sitä. Virsikirjassa on paljon ihania virsiä, mutta 
tämä kolahtaa heti. Vaikuttavinta virressä ovat sen viimeiset ja-
keet: Ja kerran ehjä ihminen, ylistää tietä Kristuksen.

tällä palstalla lukijat saavat kertoa lempivirsistään.

n o i n  1 0  k Y s Y m Y s t ä

ruoka- ja vaateapua rotuaarilla
Oulun Rotuaarin aukiolla jär-
jestetään lauantaina 11.3. klo 
11-14 ruoka- ja vaateavustus-
tapahtuma.

Tapahtumalla halutaan tuoda 
konkreettista apua ja hyvää mieltä 
lähimmäisille. Mukaan jaettavien 
ruoka- ja vaateavustusten lisäksi 
armeijan soppatykistä tarjoillaan 

hernerokkaa. Tarjolla on myös 
voileipiä ja kahvia.

Tapahtumassa on mukana vähä-
osaisten joulujuhlasta ja köyhien 
opiskelijoiden avustamisesta tutuksi 
tullut Heikki Hursti Helsingistä. 
Tämän Oulun helluntaiseurakun-
nan, Pelastusarmeijan ja lukuisten 
yritysten ja liikelaitosten yhteistyössä 

Oulun NMKY:n poikakuoro Ynnin 
Pojat perustettiin vuonna 1975, joten 
viime vuonna kuorolle kertyi ikää jo 
kolmen täyden vuosikymmenen ver-
ran. Ynnin Pojat ovat juhlineet kuo-
ron 30-vuotista taivalta viime vuonna 
työn merkeissä laulamalla festivaaleilla, 

oululainen Aksel Alakärppä voitti 
Savonlinnassa 18.-19. helmikuu-

ta järjestetyn kaksipäiväisen Mestari-
laulajat -lastenlaulukilpailun.

Aksel on 12-vuotias Teuvo Pakkalan 
koulun musiikkiluokkalainen, jonka 
soitin koulussa on saksofoni. Hän kil-
paili 5-6 –luokkalaisten sarjassa. 

Kilpailun alkukarsinnat pidettiin 
tapahtumat organisoineella Linnala 
-opistolla ja sunnuntain finaali up-
eassa Savonlinnasalissa. 

Kilpailuun otti osaa yli 70 lasta 
ympäri Suomen. Mukana oli myös 
laulajia Virosta. 

Aksel lauloi pakollisen kilpailukap-
paleen, suomalaisen kansansävelmän 
Lähteellä, J.S.Bachin Ave Marian 
sekä Värmelandin laulun.

oululainen aksel voitti savonlinnassa

Tuomareiden mielestä Akselin 
tulkinta ja äänenkäyttö oli omaa 
luokkaansa. Heidän sanojensa 

mukaan hänestä kuullaan vielä 
tulevaisuudessa.

Syksyllä 2005 Akselilta ilmestyi 
oma soololevy nimeltään Kuiskaus, 
joka on saanut hyvät arvostelut 
niin lehdistössä kuin ammatti-
laispiireissä.

Palkintolautakuntaan kuuluivat 
oopperalaulaja Chieko Okabe-Sil-
vasti, pankinjohtaja Aki Nyyssönen, 
seutujohtaja Hannu Kurki, laulu-
nopettaja Marja-Terttu Hultin, 
oopperalaulaja Satu Vihavainen, 
opiskelija Karoliina Kallio ja opiskelija 
Jouni Raatikainen 

Savonlinnan Mestarilaulajat -
lasten laulukilpailun suojelijoina 
toimivat oopperalaulajat Chieko 
Okabe-Silvasti ja Jorma Silvasti.

kiimingin perheet retkelle kemiin
Kiimingin seurakunnan perhe- ja var-
haisnuorisotyö järjestävät perheret-
ken Kemiin  lauantaina 25.3. Kemiin. 
Retkelle ovat tervetulleita perheet, 
joissa on kouluikäisiä lapsia.

Käymme tutustumassa Jäänmur-
taja Sampoon (opastettu kierros) 
ja valinnaisesti Lumilinnaan tai 
Jalokivigalleriaan. 

Retken hinta on aikuisilta 10 
euroa, 4-12 -v. lapsilta 7 euroa. 
Alle 4-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi. 

Hinta sisältää matkat, ruokailun 
sekä tutustumiskäynnin Sampoon. 
Lumilinnan ja Jalokivigallerian liput 
jokainen maksaa itse. Retkimaksu 
kerätään linja-autossa.

Retkelle lähdetään klo 8 Jäälin 
srk-kodilta ja klo 8.10 seurakunta-
keskuksesta. Alakylän ja Tirinkylän 
pysäkeiltä voi myös nousta kyytiin. 
Paluu noin klo 17. Ilmoittautumiset 
15.3. mennessä perhetyöntekijä Saija 
Kivelälle, p. 040 5609 678. toteutetun tapahtuman suojelijana 

toimii Oulun sosiaali- ja terveyslau-
takunnan puheenjohtaja kunnal-
lisneuvos Raimo Järvenpää.

Tapahtuma alkaa klo 11 lyhyillä 
puheenvuoroilla ja jatkuu ruoka- ja 
kahvitarjoilulla, jonka aikana avus-
tusta tarvitsevat saavat mukaansa 
kotiin vietävää.

Ynnin pojat etsii entisiä kuorolaisia
oopperassa ja joulukonsertissa. 

Tänä vuonna Ynnin Pojat huipen-
taa juhlansa juhlakonserttiin, joka 
järjestetään äitienpäivänä kuoron 
toisena pääkonserttina. Juhlakon-
sertin valmistelut on jo aloitettu, 
ja nyt kuoro hakee entisiä Ynnin 

Poikia esiintymään yhdessä kuo-
ron kanssa konsertin päättävässä 
yhteisnumerossa.

Entiset Ynnin Pojat voivat ilmoit-
taa yhteystietonsa Oulun NMKY:n 
toimistolle esimerkiksi sähköpostilla 
karoliina.juutinen@onmky.fi

Muhokset Torvipojat, Muhoksen 
seurakunnan ylläpitämä soitto-
kunta, vierailee Limingassa sun-
nuntaina 12.3. Torvipojat avustaa 
kello 10 kirkossa alkavassa sanaju-
malanpalveluksessa ja säestää vir-
ret. Soittokuntaa johtaa dir.mus. 
Olavi Heikkinen.

Torvipoikien puheenjohtaja, 
Muhoksen kirkkoherra Jouni Heik-
kinen saarnaa, alttaripalveluksen 

toimittaa kappalainen Aino Pieskä 
ja urkurina ja kanttorina toimii 
Mika Kotkaranta.

Jumalanpalveluksen jälkeen 
kirkkovieraille tarjotaan kahvit 
Limingan palvelutalossa. Sen jäl-
keen Torvipojat pitävää lyhyen 
konsertin. Ohjelmassa on hengel-
listä ja isänmaallista musiikkia sekä 
yhteislaulua ja virsiä soittokunnan 
säestyksellä

aksel alakärppä
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ehkä me aikuiset pärjäämme huonommallakin teologialla, mutta lapsi tarvitsee kristillisen näkemyksen ihmisen pyhyydestä tukemaan 
elämäänsä.

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

l apset ja nuoret ovat aika kovilla yhteis-
kunnassamme itsetuntonsa ja ruu-
miillisuutensa kanssa, eikä tämä ole 
helppoa aikuisellekaan, sanoo  kou-

luttaja Eero Jokela Seurakuntaopiston Lap-
sityön Instituutista. Hän kuului työryhmään, 
joka halusi nostaa kirkon kasvatustyön tee-
maksi Jumalan silmissä kaunis.

-Ruumiillisen hengellisyyden takaisin 
tuleminen auttaa meitä kohtaamaan ja 
tukemaan tyttöjämme ja poikiamme, kun 
he elävät kulttuurissa, joka antaa ruumiille 
vaikean ja kipeän kasvuympäristön. Jokela 
toteaa, että lapset ovat reagoineet yhteis-
kunnan vaatimuksiin hyvin voimakkaasti 
ruumiillaan. Ulkonäköpaineet, syömis-
häiriöiden lisääntyminen ja viiltely ovat 
yksi esimerkki siitä. Jokela on kirjoittanut 
artikkelit poikien ja tyttöjen teologiasta ja 
ruumiin hengellisyydestä.

-Se, että ala-asteen kuudennen luokan 
tytöistä vain 10 prosenttia on tyytyväisiä 
ulkonäköönsä, on pohjimmiltaan teologi-
nen ongelma. Pojista olen huolissani jopa 
vielä enemmän.

Eero Jokela sanoo, että sinä päivänä 
kun menetämme kristillisestä uskosta 
nousevan pyhän ihmiskuvan suojan, kun 
alamme katsoa toisiamme vain asioina 
muiden asioiden joukossa, olemme menet-
täneet jotain kallisarvoisinta elämässä. 
 

uskoa on
sormenpäissä 

Jumalan silmissä kaunis on kirkon viesti 
mitä suurimmassa määrin myös itselleen. 
-Usko ei asu aivoissa, vaan uskon tunnus-
telu tapahtuu koko ruumiillamme. Miten 
me suhtaudumme ruumiiseemme, on suo-
rassa yhteydessä sisäiseen maailmaamme ja 
uskoomme, kouluttaja Eero Jokela sanoo.

Kirkon piirissä on kristillisyyttä tarkasteltu 
myös irrallaan sukupuolisuudesta, ruumiil-
lisuudesta ja seksuaalisuudesta. Kirkon pai-
nopistetyöskentely teemalla Jumalan silmissä 
kaunis lähtee kokonaan siitä inkarnaation 
teologiasta, että se, mitä teen omalle ja toisen 
ruumiille, sen teen Kristukselle.

-Kirkon kasvatustyön tehtävänä on aut-
taa ihmisiä näkemään oma syvyys, henki ja 
pyhyys. Mutta ei niin, että ne olisivat arvok-
kaampia kuin fyysisyytemme ja tekomme. 
Ne molemmat ovat meissä läsnä. Niitä ei 
eroteta.

Kirkon kasvatusväki ei halunnut nostaa 
ruumiin hengellisyyttä esille negaation kautta. 
-On järkyttävää, että  tutkimuksen mukaan 
lapsemme ja nuoremme kokevat itsensä 
rumiksi. Juuri siksi on tärkeää toistaa sitä 
positiivista viestiä, että jokainen on Jumalan 
silmissä kaunis.

Eero Jokelan mukaan jokainen lapsi tar-
vitsee kuulla: Sinä osaat, sinä pystyt. 

 

toman tärkeää, että kristillinen näkemys 
ihmisen pyhyydestä ja arvokkuudesta on  
tukemassa heidän elämäänsä juuri siellä, 
missä he elävät.

Teema Jumalan silmissä kaunis on Joke-
lan mukaan paluuta kirkon kasvatustyön 
juurille, peruskohtaamisen arvon tunnus-
tamiseen.

 -Yhdessä kulkemalla, ihmettelemällä ja 
kyselemällä voidaan löytää ihmisen ja elämän 
fyysinen ja hengellinen kauneus. Yhdessä 
voidaan löytää oma arvokkuus, ainutker-

J u m a l a n  s i l m i s s ä  k a u n i s  -  o m a s ta  m i e l e s t ä ä n  r u m a ? 
  

ruumiillisen hengellisyyden paluu 
voi auttaa tyttöjämme ja poikiamme

perheiden ja lasten
maailma on pyhä

 
Eero Jokelan painottaa, että on korkea aika 
ymmärtää, että se maailma, jossa lapset ja hei-
dän perheensä elävät, on pyhä maailma.

-Arjen keskellä pitää uskon dogmimme 
osoittaa elinvoimansa.

Jokela huomauttaa, että juuri arki on 
pyhän läpäisemä.

-Ehkä me aikuiset pärjäämme huonom-
mallakin teologialla, mutta lapsille on ehdot-

taisuus ja kauneus Jumalan silmissä.
Tyttöjen ja poikien teologiasta kirjoittanut 

Eero Jokela viittaa tuttuun psalmin, joka 
antaa tukea sakraalin, pyhän, ihmiskuvan 
suojan puolustamiselle.

”Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän 
sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, 
minä tiedän sen.”

satu kreivi-palosaari

http://www.kaunis.info
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Ystävällinen 
ihminen on 

kaunis
-Ei se vikakaan ole!, nauravat Iina Juntunen ja Jenny-Maria 
Lohiniva kysymykseen, onko kauneus tärkeää.

-Mutta ei se missään tapauksessa tärkeintä ole.
Iina ja Jenny-Maria ovat 14-vuotiaita kempeleläisnuoria, 

jotka pohtivat kirkon lapsi- ja nuorisostyön seuraavalle kah-
delle vuodelle nimeämää teemaa Jumalan silmissä kaunis.

Jenny-Maria Lohiniva arvelee, että Jumalan silmissä 
kaunis tarkoittaa enemmän luonnetta. Jumalalle ei tarvitse 
kampaajalla käydä!

Silti tytöistä on mahdottoman hauska käydä myös kam-
paajalla.

-Tietenkin olo tuntuu kauniimmalta, jos on uudet hiuk-
set tai on saanut uusia vaatteita, Iina miettii.

Jennyn ja Iinan mielestä ei voi edes sanoa, millainen 
ihminen on kaunis. 

-Kuka tahansa voi olla omalla tavallaan kaunis.
iina kertoo, että tietenkin uudet hiukset tai vaatteet saavat olon tuntumaan kau-niimmalta.

Jennyn mielestä kauneus on pitkälti luon-

nekysymys.

Jumalalle ei ehkä kampaajalla tarvitse käydä, Jenny-maria lohinivaa ja iina Juntusta huvittaa.

millainen 
ihminen on 
kaunis?
Tarja Korpela, kappalainen, Oulu

-Sellainen ihminen, joka on sovussa 

ja rauhassa itsensä kanssa, on 

kaunis. Joka kulkee sen näköisenä, 

että ”tässä minä olen”. Hän voi olla 

lapsi, aikuinen tai vanhus, iällä ei 

ole väliä.

Hannu  Tarvas, radiotoimittaja, 

Oulu

-Ihminen, joka on sinut itsensä 

kanssa, on kaunis.  Sellainen 

ihminen tuottaa ympärilleen 

levollisuutta.

Anneli Ojalehto, 

lastentarhanopettaja, Jääli

-Sellainen ihminen näyttää 

kauniilta, jonka lähellä on hyvä olla. 

Kaikki ihmiset voivat olla kauniita, 

siihen ei tarvitse olla Miss Suomi.

Seppo Meriläinen, nuorisotyön 

ohjaaja, Kiiminki

-Luonnollinen ihminen on kaunis. 

Jokainen ihminen omana itsenään.

Eija Kreivi-Kangas, 

työterveyshoitaja Oulu

-Kauneus on sisäinen juttu. Kun 

ihminen on sopusoinnussa  itsensä 

ja ympäristönsä kanssa, hänestä 

huokuu sisäistä rauhaa. Sellainen 

ihminen on kaunis.

Lyly Rajala, kansanedustaja, Oulu

-Sellainen ihminen, jolla on arvot 

kohdallaan, on kaunis. En halua 

niinkään sanoa, ettei ulkonäöllä 

ole mitään merkitystä, koska 

ensimmäinen tapa kokea toinen 

ihminen on nähdä hänet. Kauneus 

kuitenkin tulee jostakin muusta.

Hillevi Nuolioja, kanslisti, Rantsila

-Kauneus on suhteellinen käsitys. 

Ryppyinen vanhus voi olla 

kaunis. Kauneus näkyy ihmisen 

olemuksesta ja silmistä. Sisäinen 

kauneus paistaa läpi.

Pekka Asikainen, 

hiippakuntasihteeri, Oulu

Jokainen Jumalan luoma 

ihminen, eli jokainen ihminen, 

on kaunis. Jumala oli tyytyväinen 

luomistyöhönsä. Jokainen on suuri 

ihme, omalla tavallaan kaunis.

sisäistä kauneutta
ja maailmanrauhaa

Silti heitä naurattavat makeasti missikisojen sloganit, joissa 
puhutaan sisäisestä kauneudesta ja maailmarauhasta.

-Ja silti missit kilpailevat juuri kauneudesta! Ei ole oikein 
uskottavaa. Ja ne hymyt, ne ovat joskus niin teennäisiä.

Iinan mielestä lapset ovat enemmän söpöjä kuin kauniita, 
Jenny-Marian mukaan myös vanhus voi olla kaunis.

Kavereille he kuulemma saattavat antaa palautetta, jos 
tämä säväyttää ulkomuodollaan.

-Vähän sä oot kaunis, Iina muistelee joskus jollekin 
kaverille sanoneensa.

Jos toinen ei ole parhaimmillaan, ei sitäkään pätkäytetä 
sanoa suoraan, mutta vitsaillaan ehkä nätisti, että onnis-
tuneempiakin havaintoja on.

Jumalan silmissä kauniin ihmisen täytyy olla Jenny-
Marian mielestä ystävällinen ja mukava.

-Itsensä kanssa sovussa oleva ihminen on kaunis, tie-
tävät jo 14-vuotiaat. 

satu kreivi-palosaari
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Uudistunut Lähetyssanomat on 
lähetys- ja kehitysyhteistyön 

tuntija. 
Lehti on jatkossakin 

ihmisläheinen ja 
värikäs kanava 

lähetystyön ja kulttuurien maailmaan.
 

  Tilaa Lähetyssanomat!

Tilaukset riitta.santalahti@mission.fi  tai (09) 1297 317
www.mission.fi /lahetyssanomat

11 nroa: Kestotilaus 42,-  
Opiskelija/oppilaitos 32,-

Hailuoto

2.3. - 8.3.2006

Kiiminki

Kempele

Haukipudas

seurakuntaviikko

Kirkkokuoro to 2.3. 
klo 18.30.
Sanajumalanpalvelus 
su 5.3. klo 10, Pekka 
Kinnunen.
Pyhäkoulu su 5.3. 
klo 12.
Päiväpiiri ti 7.3. klo 13.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 7.3. klo 
18.30 srk-salissa.
Aamukahvila to 9.3. klo 9.
Saarenkartanon hartaus to 9.3. klo 
14.30.
Hiihtolomaviikolla ei kerhoja eikä 
kuoroja.
Työntekijöiden talvilomat: Kanttori 6. 
- 12.3. Diakoniatyöntekijä 6. - 10.3.

Sanajumalanpalve-
lus kirkossa su 5.3. klo 
10, liturgia Vähäkan-
gas, saarna Tervonen, 
kanttorina Niemelä. 
Seurakunta tarjoaa su 
5.3. vanhuksille ilmaista kirkko-
kuljetusta. Mikäli haluat kuljetuksen, 
ota yhteyttä diakoniatoimistoon per-
jantaina klo 9 - 11, p. 5472 636.
Seurakuntakerho srk-keskuksen 
monitoimisalissa tänään to 2.3. klo 13 
sekä Kellon srk-kodissa ke 8.3. klo 13. 
Mikäli tarvitset kuljetuksen kerhoon, 
ota yhteyttä diakoniatoimistoon ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 9 
- 11, p. 5472 636.
Eläkeläisten juttukahvila Martin-
niemen srk-kodilla tänään to 2.3. klo 
13 - 14.30. Juttukahvilassa on alussa 
hartaushetki, jonka jälkeen kahvit ja 
vapaata keskustelua. Verenpaineen-
mittausta klo 13.30 - 14.30. Mikäli 
tarvitset kuljetuksen kerhoon, ota 
yhteyttä diakoniatoimistoon ajanva-
rausvastaanotolle perjantaisin klo 9 
- 11, p. 5472 636. 
Lastenlaulujen ilta srk-keskuksessa 
tänään to 2.3. klo 18. Mukana seu-
rakunnan Lapsikuoro. Ohjelmassa 
mm. yhteislaulua, lapsikuoron esi-
tyksiä, laululeikkejä ja viulunsoittoa. 
Kahvi- ja mehutarjoilu. Kaikenikäiset 

tervetuloa!
Kehitysvammaisten tuki ry:n kevät-
kokous srk-keskuksen monitoimisa-
lissa tänään to 2.3. klo 18.
Etnoruokailta Kellon srk-kodissa 
ma 6.3. klo 18. Etiopialainen ruoka, 
Pirjo Lehtiniemi. Ruoasta peritään 
omakustannushinta. Ilmoittaudu jo 
tänään Helena Ylimaulalle, puh. 040 
501 4764.
Lähetysilta Aino Haatajalla, Tuohi-
laaksontie, ti 7.3. klo 18. 
Raamattupiiri srk-keskuksen monitoi-
misalissa ke 8.3. klo 18.30 (Hepr. 8).
Diakoniavapaaehtoisten leiri Ison-
niemen leirikeskuksessa 11. - 12.3. 
yhdessä Kiimingin seurakunnan 
kanssa. Leiri alkaa la klo 10 ja päättyy 
su klo 15. Luvassa on virkistystä sekä 
sielulle, mielelle että ruumiille. Leiristä 
peritään 10 euron osallistumismaksu. 
Ilmoittautumiset 3.3. mennessä He-
lena Seppäselle, p. 040 5819 316 tai 
diakoniatoimistoon pe klo 9-11, p. 
5472 636. 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 tarvitsee 
kesätyöntekijöitä seuraavasti: Hau-
tausmaa- ja puistotyöntekijöitä 
noin 5,5 kk:n ajaksi. Lisätietoja antaa 
puutarhuri Erkki Mikkonen, puh. 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. 
Työpaikkoja haetaan vapaamuotoi-
sella hakemuksella, joiden tulee olla 
perillä ma 13.3. kello 14 mennessä 
Haukiputaan seurakunnan taloustoi-
mistossa, osoite Kirkkotie 10, 90830 
Haukipudas. Kuoreen on merkittävä 
tehtävä jota haetaan. Samalla hake-
muksella voi hakea useampaankin 

tehtävään. Palkkaus KirVESTES:n 
mukainen. Nuorten kesätyöpaikoista 
tiedotetaan myöhemmin keväällä, 
seuratkaa kirkollisia ilmoituksia.
Musiikkitoimintaa: Seurakunnan 
Lapsikuoron kokoontuu srk-kes-
kuksessa tänään to 2.3. klo 17.30. 
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
harjoitukset ja kevätkokous Kellon 
srk-kodissa tänään to 2.3. klo 18. 
Varhaisnuorten kerhoja ei ole hiih-
tolomaviikolla.
Nuorten toimintaa: Avoimet ovet 
Martinniemen srk-kodissa  tänään 
to 2.3. klo 18 - 20. Nuorten raamis 
Wirkkulassa pe 3.3. klo 18. Huom! 
Avoimia ovia ja nuorten raamista ei 
ole hiihtolomaviikolla. 
Aikuisrippikoulu 4., 9., 11., 16. ja 18.5. 
klo 17.30 - 20.30. Ilmoittautuminen 
kirkkoherran virastoon 31.3. mennes-
sä, p. 547 1185.
Yhteisvastuun hyväksi pidetty Mar-
tinniemen laskiaistapahtuma la 25.2. 
tuotti 620 euroa. Lämpimät kiitokset 
kaikille tapahtumassa mukana olleille 
ja toteutukseen osallistuneille. Ar-
vonnassa voittivat: Laura Tuomaala 
(hedelmäkori), Veera Järvelä (Putaan 
Pullan tuotekassi), Arttu Mielikäinen 
(pyyhkeet), Anu Elsilä (pyyhkeet),  
Perttu Utriainen (kahvipaketti), Liisa 
Kojo (keksipurkki), Anu Elsilä (kek-
sipurkki), Aini Katiska (pehmonalle) 
Teija Kuitto (Animania-peli), Aila 
Utriainen (konvehtirasia) ja Enni Jär-
venpää (suolakeksit). Arvaa Karkkien 
määrä -kisassa karkkeja purkissa oli 
64, voittaja Taimi Toppi.
Suomen vanhoillislestadiolaisten seu-
rat Kellon srk-kodissa su 5.3. klo 13.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: raa-
mattuluokka ry:llä pe 3.3. klo 18.30,  
seurat ry:llä su 5.3. klo 14, Niilo 
Nissilä, Tapani Alakärppä, eläkepiiri 
srk-keskuksen monitoimisalissa ti 
7.3. klo 13. Kello: raamattuluokka 
Siiralla, Takkurannantie 199, pe 3.3. 
klo 17.30, ompeluseurat ry:llä pe 3.3. 
klo 18.30, seurat ry:llä su 5.3. klo 17.00, 
Esko Mattila, Matti Kenttä. Jokikylä: 
päiväkerho ry:llä tänään to 2.3. klo 
17.30-19, raamattuluokka isoille ja 
pienille ry:llä pe 3.3. klo 17.30, myyjäis-
ompeluseurat ry:llä pe 3.3. klo 18.30, 
pyhäkoulut su 5.3. klo 12 Asemakylä 
eteläinen Jaakko Vänttilä, Asemakylä 
pohjoinen Markku Laukka, keskikylä 
Jyrki Vänttilä, Taipaleenkylä Ari Luh-
taniemi, Vänttilänperä Jussi Jämsä, 
seurat ry:llä su 5.3. klo 17, puhujina 
Erkki Tölli ja Timo Jurvelin.
Kuollut: Pauli Kiviniemi 86 v, Elsa Maria 
Jämsä 84 v, Aino Anna Pekkala 74 v.
Avioliittoon kuulutettu: Reima Olavi 
Loukkola ja Eliisa Maria Pynnönen. 
Juho Vilho Henrikki Viinikka ja Miia 
Maarit Kärkkäinen.
Kastettu: Reeta Aino Maria Ollonen, 
Linnea Venla-Maria Littow, Ada Mint-
tu Johanna Annunen, Roni Mikael 
Takkinen, Aino Karelia Pöyhtäri, Janica 
Juulia Josefina Lukkarila, Helmi Laura 
Katariina Mielikäinen, Mette Annikki 
Kantola, Eeli Juhana Rehu.

Messu Su 5.3. klo 10 
kirkossa. Toim. Korpe-
la, avust. Silvast,  kantt. 
Savolainen. Johanna 
Sankilampi laulaa. 
Kolehti Yhteisvastuu-
keräykselle. Uusi ni-
mikkolähettimme Kirsi Hiltunen on 
lähdössä lähetystyöhön Taiwanille. 
Vietämme messua, jossa Kirsi siuna-
taan matkaan. Kirsi myös saarnaa tässä 
jumalanpalveluksessa. Messun jälkeen 
on kahvit ja lähtöjuhla kirkossa. 
Versojen harjoitukset su 5.3. klo 
17 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa 
(huom. paikka!).
Herännäisseurat su 5.3. klo 18.30 Aino 
ja Heikki Kaikkosella, Kangastie 23.
Lapsikuoron harjoitukset to 2.3. klo 
16.15 kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Lapsikuoron harjoitukset pe 3.3.  klo 
15 Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa. Lapsikuorojen harjoituksia ei ole 
hiihtolomaviikolla.
Naisten piiri to 2.3. klo 18.30 kirkon-
kylän seurakuntakodissa.

Miesten piiri to 2.3. klo 18.30 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa.
Sairaalavierailu ti 7.3. klo 13.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri ke 8.3. klo 
12 Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa. Seurakuntapiiri to 9.3. klo 13 
kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Perhekerhoja ei ole ke 8.3. 
Kirkkokuoron harjoitukset ke 8.3. 
klo 18.30 kirkonkylän seurakunta-
kodissa.
Että jaksaisin ensi viikkoon -messu su 
12.3. klo 17 vanhassa kirkossa (HPE). 
Miesten toimintailta ke 15.3. klo 19-
20. Keilavuoro Heinäpään keilahallissa 
(Isokatu 97). Ilmoittautuminen 13.3. 
mennessä ratavarausta varten Jaakko 
Tuiskulle: jaakko.tuisku@evl.fi tai 040 
770 3819.
Kantakaa toistenne taakkoja -syr-
jäytyneet keskuudessamme. Rovasti-
kunnallinen diakonian vapaaehtoisten 
koulutus- ja virkistyspäivä la 1.4. klo 9 
- 15 Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa. Mukana pastori Sami Mustakal-
lio. Ilmoittautuminen 23.3. mennessä 
Marja Posiolle, p. 040 770 7431.
Ilta kehitysvammaisten lasten huol-
tajille ke 29.3. klo 18 Muhoksen 
seurakuntatalolla. Aiheena nuoren 
kotoa irtautuminen. Ilmoittautumi-
nen 20.3. mennessä Marja Posiolle, p. 
040 770 7431.
Kirpputori Ilonpisara avoinna tiis-
taisin ja torstaisin klo 14 - 17 sekä 
lauantaisin klo 10 - 13. 
Ke 8.3. mahdollisuus lähteä Pohjois-
Pohjanmaan maakuntamuseossa 
olevaan lähetysmuseon Pään asia 
-näyttelyyn yhdessä oulunsalolaisten 
kanssa. Kokoonnumme Oulunsalon 
pappilaan klo 15 lähetyskahveille, josta 
yhteiskuljetus museoon. Ilmoittautu-
miset lähetyssihteerille 6.3. mennessä, 
p. 040 779 7705.
Tulossa Tasaus-myyjäiset ti 21.3. 
Myyjäisiin voi tuoda etukäteen lah-
joituksena käsitöitä, leivonnaisia ja 
arpajaispalkintoja lähetyssihteerille 
kirkkoherranvirastoon.
Varhaisnuorten kerhoja ei ole hiih-
tolomaviikolla.
Nuoret: Nuorten ilta to 2.3. klo 19 Van-
hassa pappilassa. Yöpappila pe 3.3. klo 
20 - 24 Vanhassa pappilassa. Nuorten 
Yhteisvastuutapahtuma la 4.3. klo 10 
- 16 Zeppelinissä. Päivystys torstaisin 
klo 14 - 16.30 keskustan seurakuntata-
lolla (ei hiihtolomaviikolla). 
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, 
Nordea-pankin alakerrassa keskiviik-
koisin klo 10 - 12. Aamukahvilaa ei 
ole ke 8.3.
Perhelentopalloa ei ole hiihtoloma-
viikolla 10.
Kempeleen rauhanyhdistys: To 2.3. 
klo 19 kotiseurat radan itäpuoli Kaa-
rina ja Antero Koivulalla, Talitiaisentie 
6, länsipuoli Sari ja Martti Leivolla, 
Niittyrannantie 152 B. Su 5.3. klo 17 
seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe 3.3. klo 
19 lauluseurat Närhillä, Hannu Tuohi-
maa. Su 5.3. klo 16 seurat ry:llä, Matti 
Räihä ja Matti Jurvelin.
Kastetut: Iida Kristiina Ohukainen, 
Valtteri Risto Santeri Vitikka, Alva Lea 
Lumia Limma, Jeremias Antton Kan-
tola, Iida Sofia Lauri, Julius Benjamin 
Myllyneva, Kaika Sikuri Gabriela Nis-
kakangas, Iiris Edla Matilda Alasalmi, 
Kalle Jussi Väinämö Pesälä.
Kuollut: Anna Liisa Kemppainen s. 
Uusitalo, 82 v., Pirkko Marjatta Tahkola 
s. Pekuri, 59 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele

Sanajumalanpalve-
lus su  5.3. kirkossa klo 
10, Raimo Salonen, 
Jarkko Metsänheimo 
Kolehti  Yhteisvastuu-
keräykselle.
Iltakirkko su 5.3. klo 18 Jäälin seura-
kuntakodilla, Raimo Salonen, Jarkko 
Metsänheimo. Kolehti kuten yllä.
Pyhäkoulu su 5.3. klo 12 Kirkko-
pirtillä.
Omaishoitajien ryhmä to 2.3. klo 14 
Lähimmäisen tuvalla.

Raamattupiiriä ei ole to 2.3.
Lauluilta to 2.3. klo 18 seurakuntakes-
kuksessa, lauletaan yhdessä vanhoja 
talviaiheisia lauluja ja virsiä. Järjes-
tävät Kiimingin musiikkiyhdistys ja 
seurakunta.
Diakoniapiiri ma 6.3. klo 12.30 Jäälin 
seurakuntakodilla.
Pianoilta ma 6.3. klo 19 seurakun-
takeskuksessa. Mari Puroila Oulun 
ammattikorkeakoulun musiikin 
opiskelija, soittaa opinnäytekonsert-
tinsa ohjelman. Illan aikana kuullaan 
Bachin, Mozartin, Chopinin, Rahma-
ninovin ja Rautavaaran musiikkia.
Seurakuntakerho eläkeläisille ti 7.3. 
klo 13 Montin-salissa, kuljetuspyynnöt 
Erja Haholle, p. 0400 775 164.
Kirkkokuoroa ei ole ti 7.3.
Hartaus ke 8.3. klo13 Jäälissä 
Kotirinteellä, Erja Haho ja klo 14 
Kolamäessä vanhustentalon kerho-
huoneessa, Erja Haho.
Rukouspiiri to 9.3. klo 18.30 Montin-
salissa, rukousta, Raamatun lukua ja 
esirukousta.
Kuutamohiihto pe 10.3. klo 19 - 21 
Loukkojärvellä Loukolla. Saunomis- ja 
avantouintimahdollisuus. Myytävänä 
kahvia, pullaa ja makkaraa, tuotto 
Yhteisvastuukeräykselle.
Diakoniatyön vapaaehtoisten vir-
kistysleiri 11. - 12.3. Haukiputaan 
Isoniemellä. Ilmoittautumiset 3.3. 
mennessä Ulla Junttilalle, p. 040 579 
3247 tai kirkkoherranvirastoon, p. 
8161 003. Lähtö klo 9.15 kunnanvi-
raston pihasta.
Kristillisen paaston ryhmä ke 15.3. 
klo 18 Montin-salissa, Kiireen tuolla 
puolen, alustaa Helena Ylimaula. Ke 
22.3. klo klo 18 Tuhlaajapojan 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.
Haluatko auttaa Sasha Antropovaa 
selkäleikkauskustannuksissa. Voit  
maksaa avustuksen Kuhmon seura-
kunnan Vienan Karjalan työn tilille 
Nordea 105830-102247 ja viitteeksi 
Sasha Antropovan leikkaukseen.
Eläkeläisten virkistys- ja ulkoilupäivä 
ti 21.3. Suvelassa klo 11 - 15. Hinta 
5 euroa (sisältää ruuan ja kahvin). 
Ilmoittautumiset ja kuljetuspyynnöt 
15.3. mennessä kirkkoherranvirastoon, 
p. 8161 003.
Päiväkerhoja ja lastenparkkia ei ole 
hiihtolomaviikolla.
Perhetyö: Perheretki Kemiin la 25.3. 
Retki on tarkoitettu perheille, joissa 
on kouluikäisiä lapsia. Hinta 10 eu-
roa aikuisilta, 4 - 12 v. 7 euroa, alle 
4-v. ilmainen. Lisätietoja perhetyön 
nettisivuilta. Ilmoittautumiset 15.3. 
mennessä Saijalle, p. 040 560 9678.
Perhekahvila Jäälissä keskiviikkoisin 
klo 13 ja Kirkkopirtillä torstaisin klo 
13, perhekerho torstaisin  Jäälin seura-
kuntakodilla klo 9.30 ja  Kirkkopirtillä 
perjantaisin klo 9.30. Hiihtoloma-
viikolla ei ole perhekahviloita eikä 
perhekerhoja.
Lastenparkki perjantaisin Jäälin seu-
rakuntakodilla klo 9 - 11.30. 
Nuorisotyö: Hiihtolomaviikolla ei 
nuorten toimintaa eikä varhaisnuor-
ten kerhoja. Nuorten ilta  to 2.3. klo 
19 Jäälin seurakuntakodilla. Nuorten 
leiri Suvelassa 24. - 26.3. rippikoulun 
käynneille nuorille. Ilmoittautumiset 
nuorisotyönohjaajille pe 17.3. men-
nessä.
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 ma-pe klo 8 
- 16.30.
Rauhanyhdistys: Pyhäkoulu su 5.3. 
klo 12 Huttukylässä J. Hekkalalla, 
Alakylässä H. Paasolla ja P. Vänttilällä, 
Tirinkylässä S. Kotajärvellä, Jäälissä 
H. Liedeksellä, Laivakankaalla J. Lai-
vamaalla, kirkonkylässä O. Tynillä ja 
kirkkopirtillä. Seurat su 5.3. klo 17 
seurat seurakuntakeskuksessa, Matti 
Närhi, Heimo Kuha.
Kuollut: Elin Katariina Lammela s. 
Rantala 93 v., Olavi Johannes Luos-
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Liminka

Jatkuu s. 12.

turvassa 
paremmassa

k empeleen seurakunnan työntekijät, luot-
tamushenkilöt ja seurakuntalaiset ovat 
yhdessä tehneet yhteisvastuukeräyksen 

hyväksi äänitteen Turvassa paremmassa.
Idea omasta cd:stä tuli nuorelta laulajalta 

ja kirkkovaltuutetulta Johanna Sankilam-
melta.

Seurakuntalaiset ovat saaneet aiemmin jo 
kuulla kirkkoherra Markku Korpelan omaa 
tuotantoa, mutta nyt sitä on ensimmäistä ker-
taa myös virallisella äänitteellä. Mukana ovat 
Korpelan sanoittamat ja säveltämät laulut Tää 
on se päivä, Isän hoidossa ja On  kuin ruoho. 
Kirkkoherran itse esittämät laulut ovat hyvin 
erilaisia tunnelmiltaan. Tää on se päivä on ryt-
mikäs gospelbiisi, jonka kirkas sanoma nousee 
suoraan Raamatusta. Isän hoidossa –tekstin 
innoittaja oli Korpelan oma lapsi.

-Kerran olin hoitamassa lastani, ja kun hän 
pyysi milloin ruokaa, milloin juomaa, sain siitä 
idean tekstiin, joka puhuu huolehtivasta taivaan 
Isästä. Laulussa luvataan, että Isä muistaa sinut 
silloinkin kun sut toiset unohtaa.

On kuin ruoho –laulu syntyi puolestaan 
erään läheisen kuoleman yhteydessä.

tuttuja nimiä

Turvassa paremmassa –levy pitää sisällään 
myös muun muassa Jaakko Löytyn, Jukka Sal-
misen, Mika Piiparisen ja Kari Tikan sävellyksiä. 

Sanottajanimiä ovat muiden muassa Anne-Mari 
Kaskinen, Niilo Rauhala ja Piia Perkiö.

Yksi levyn riemukkaimmista kappaleista 
on lapsikuoron laulama Ilon suihkulähde. 
Kirkkokuoro puolestaan esittää virren Herraa 
hyvää kiittäkää.

Levyn ideoija Johanna Sankilampi laulaa 
laulut Kosketa minua henki ja Sinun luoksesi 
Herra saan tulla. Tuomo Silvastin kanssa hän 
esittää Sateesi anna langeta –kappaleen. Muita 
muusikoita ovat  muiden muassa Eveliina 
Ahlholm kanteleella ja Antti Kinnunen, joka 
laulaa laulun Maan ja taivaan Luoja.

Jaakko Tuisku ja Hanna Mutka esittävät 
huilulla ja kitaralla Bachia. Kirkkovaltuutettu 
Pietu Halonen on sovittanut useat kappaleet, 
ja hän vastaa  pääosin myös äänityksestä, mik-
sauksesta ja masteroinnista.

Yhteisvastuuhankkeeseen saatiin mukaan 
myös OP, Nordea, Ouman, JMC ja Forest 
Invest.

Levyn kauniista ulkoasusta vastaa toimis-
tosihteeri Sari Karvonen. Kannessa on kuva 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa olevasta Pekka 
Jauhiaisen lasimaalauksesta ”Kristus uhrasi 
oman verensä.”

Kempeleessä on levynjulkistamiskonsertti 
maaliskuun loppupuolella. Yhteisvastuu-levyä 
saa kevään aikana ostaa yv-tapahtumista ja 
kirkkoherranvirastosta.

satu kreivi-palosaari

Pudasjärvi

Oulunsalo

Muhos

Lumijoki kempeleessä ilmestYY pian oma Cd Yhteisvastuun hYväksi
tari 61 v.
Kastettu: Veera Elisa Blomqvist, Ro-
bert Anttoni Keinänen, Aada Maria 
Margareetta Nygren, Leevi Henrikki 
Pesiö. 

Hartaus to 2.3. klo 14 
Alatemmeksen van-
hainkodilla.
Kuorot: To 2.3. klo 16 
Tähdet seurakuntata-
lolla. Kirkkolaulajien 
harjoituksia ei ole tänään.
Virsiryhmän harjoitus (messu 5.3.) 
to 2.3. klo 18 seurakuntatalolla. Sii-
onin virret 156b:1 - 2 ja 5, sekä 227:1 
- 2 ja 4.
Messu su 5.3. klo 10 kirkossa. Saarnaa 
Kerttu Inkala, liturgina  Jouko Lauriala, 
kanttorina Mika Kotkaranta. Virret: 
182, 303:1 - 4, 405:1 - 3, 173:1-, 225, 
228, 305:7 - 8. Kolehti Herättäjä-
yhdistykselle. Mukana virsiryhmä. 
Herättäjän pyhä.
Seurakuntakerhoa ei ole ke 8.3. hiih-
toloman vuoksi.
Arpapalkintoja yhteisvastuuarpajai-
siin otetaan ilolla vastaan, puh. 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, puh. 5621226.
Diakonissan vastaanoton ajanvaraus 
ma-ke-pe klo 9 - 10, puh. 562 1226.
Tulossa: Pe 17.3. klo 18.30 Kultainen 
nuoruus -muistelot seurakuntatalolla 
kaikenikäisille. Valokuva-arvaus, nuo-
ruuden lauluja, vieraana koreografi-
tanssija Vaatu Kalajoki ym. La 25.3. 
naisten retki Rokualle. Ohjelmassa 
mm. lumikenkäkävelyä halukkaille, 
kylpyläosasto, hyvää ruokaa ym.
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 5.3. ja 12.3. eikä Tupoksen 
pyhäkoulua 7.3. eikä 14.3. hiihtoloman 
vuoksi. 
Lasten raamiskerhoa ei ole ti 7.3. 
hiihtoloman vuoksi.
Päiväkerhotyö: Hiihtolomaviikolla, 
viikko 10, ei päiväkehoja. Päiväker-
hoissa valokuvaus viikolla 11.
Perhekerhot: Huom! Viikoilla 9 ja 10 
perhekerhoja.
Partiotyö: Pe 3.3. Make päivystää 
partiotoimistossa klo 14 - 16. 4. - 8.3. 
Ruoktu XXIII 06 Hossan Jatkonsalmes-
sa. Leirikirjeet ja ilmoittautumiskaa-
vakkeet jaossa Kotikolon alakerrassa. 
9. - 13.3. Markku Korhonen vapaalla. 
Ti 14.3. Alatemmeksen partiolaiset 
kokoontuvat normaalisti koululla ellei 
toisin ilmoiteta. To 16.3. Tupoksen 
partiolaiset kokoontuvat Tupoksen 
koulun veistoluokassa normaalisti.
Partiotyön Tuki ry:n vuosikokous 
klo 18 Kotikololla. Esillä yhdistyksen 
sääntöjen muutos ja kämppäprojektin 
esittely sekä muut sääntöjen määrää-
mät asiat. Kahvi- ja mehutarjoilu. Ter-
vetuloa! Puheenjohtaja Jukka Raitio.
Rauhanyhdistys: Pe 3.3 klo 18.30 
rippikoulun käyneiden nuorten lau-
luseurat ja iltakylä ry:llä. Su 5.3 klo 
14 seurat ry:llä
Kastettu: Ella Kirsti Maria Ikola, 
Minttu Maaria Keihäs, Arttu Nikolas 
Mustapää ja Jami Petteri Pitkäaho.
Huom! Hautojen hoidot 1.1.2006 
alkaen. Limingan seurakunnan kirk-
koneuvosto on päättänyt hautojen hoi-
dosta seuraavasti: Palveluvalikoima 
sisältää: Pitkäaikaiset hoidot viisi (5) 
tai 10 vuotta ja kesähoito. Kesähoidot 
ilmoitettava kirkkoherranvirastoon 
kunkin vuoden toukokuun loppuun 
mennessä, jonka jälkeen kesähoito-
sopimuksia ei enää kyseiselle kesälle 
tehdä. Sisältö (molemmissa sama): 
haudan peruskunnostus, haudan 
pinnan nurmi/hiekkahoito, kukat ja 
kukkien hoito. Kukkia yksi/hautasija, 
kuitenkin enintään kolme/hautakivi, 
kastelu, havutus syksyllä, jouluna 
kynttilä. Kynttilöitä yksi/hautasija, 
kuitenkin enintään kolme/hautakivi.

To 2.3. klo 10 - 11.30 
perhekerho srk-talos-
sa. Klo 14 luontokerho 
Lukkarinkankaalla.
Pe 3.3. klo 18 - 19.30 
varhaisnuortenker-
ho Lukkarinkankaalla, klo 20 nuorte-
nilta Korsuhovin kerhohuoneella.
Su 5.3. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Tölli, kolehti: Petroskoin kir-
kon rakennushankkeen tukemiseksi. 
Klo 13 kahvikonsertti ja lähetysilta-
päivä srk-talolla nimikkolähetti Soili 
Jakkulan työn tukemiseksi. Konsertis-
sa esiintyvät Soilin sukulaiset neljässä 
polvessa. Ohjelmamaksu 5 e, sisältää 
kahvit ja Soilin Kirsti-mummon lei-
pomat herkulliset kahvileivät.
Kaikki sydämellisesti tervetuloa!
Huom! Hiihtolomaviikolla 6.-10.3. 
ei mitään seurakunnan kerhoja, par-
tiota, hartauksia. Virastokin suljettu! 
Kiireellisissä tapauksissa voit soittaa 
Hilkka-suntiolle, puh. 045 630 6081.
Diakoniatoimisto: Diakonissa Mar-
jolla ei ole erityistä vastaanottoaikaa, 
soita hänen kännykkäänsä ja sovi 
tapaamisaika, puh 045 638 1973. 
Rauhanyhdistys: To 2.3. klo 13 vart-
tuneidenkerho Aune Kirjavalla. Su 
5.3. klo 13 seurat ry:llä Ilpo Sippala 
ja Tuomo Hilliaho. 
Tulossa: Nuorten leiri Pattijoen vete-
raanimajalla 17. - 19.3. Alk. pe klo 20, 
päättyy su klo 11.30. Hinta 10 e. Ilmoit-
tautuminen Sinikalle 14.3. mennessä.
Yhteisvastuukeräys: lauantaina 25.3. 
on Lumijoella yhteisvastuurynnäk-
kö. Klo 12-15 ovat kerääjät liikkeellä 
joka paikassa. Ilmoittaudu kerääjäksi, 
apuasi tarvitaan! Ota yhteys virastoon 
tai johonkin työntekijään!
Kirkkoherranvirasto auki: ma, ke, 
pe klo 9-14. Huom! Suljettu hiihto-
lomaviikolla!
Yhteystietoja: virasto 387 172, kerho-
huone 387 512, Markku Tölli 045 630 
6073, Hilkka Haaraniemi 045 630 6081, 
Helena Ylilauri 045 630 6082, Marjo 
Koski-Vähälä 045 638 1973, seura-
kunnan verkkosivu  http://lumijoki.
seurakunta.net
Avioliittoon kuulutettu: Juho Vilho 
Henrikki Viinikka ja Miia Maarit 
Kärkkäinen.
Kastettu: Maria Neela-Michelle 
Marttila.

Su 5.3. klo 10 juma-
lanpalvelus kirkossa, 
lit. ja saarna Pekkala, 
kanttori Marjo Irjala. 
Kolehti oman seura-
kunnan varhaisnuo-
riso- ja nuorisotyölle.
Ti 7.3. klo 12 Laitasaaren seurakun-
tapiiri rukoushuoneella, Kyllönen. 
Vieraana Elsi Määttä apteekista ker-
tomassa uusista lääkekorvauksista. 
Klo 13.30 hartaus palveluasunnoilla, 
Kyllönen. Klo 19 iltahartaus Rokualla, 
Kyllönen.
Ke 8.3. ei keskipäivänkerhoa eikä 
rukouspiiriä. Klo 13 hartaus Päivä-
keskuksessa, Kyllönen. 
To 9.3. klo 14 hartaus ja ehtoollinen 
palvelukoti Armiitassa, Kyllönen.
Tulossa: Ke 15.3. klo 18.30 Kau-
neimmat hengelliset laulut -tilaisuus 
srk-talossa. Tilaisuudessa kerätään 
kolehti Lähetysseuran kevään Tasaus-
kampanjan tukemiseen.
Kuorot: Ke 8.3. ei kuoroja. 
Lapset/perheet/varhaisnuoret: Hiih-
tolomaviikolla 6. - 10.3. ei ole kerhoja. 
Nuoret: Hiihtolomaviikolla ei päivys-
tyksiä eikä nuorteniltoja. Nuoriso-
työnohjaajat Rainer Väänänen, puh. 
040 585 1057 ja Tuula Väänänen, puh. 
040 524 6534.
Rippikoulut: Talvirippikoulun leiri 
6. - 10.3. Vasamon leirikeskuksessa 
Ylikiimingissä, konfirmaatioharjoitus 
pe 10.3., valokuvaus ja konfirmaatio su 
12.3. Tarkemmat aikataulut ja muut 
tiedot leirikirjeessä.
Laitasaaren rukoushuone: Aamu-
rukous maanantaisin klo 6.30. Seu-
rakuntapiiri ti 7.3. klo 12. To 9.3. ei 
perhekerhoa.
Rauhanyhdistys: Pe 3.3. klo 19 raa-
mattuluokka ja ompeluseurat ry:
llä. Su 5.3. klo 12 pyhäkoulut: kk J. 

Hannuksela, Korivaara Romppainen, 
Pälli Hyry, Suokylä Kämäräinen. Klo 
13 seurat Kylmälänkylän kappelissa ja 
klo 18 ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdistys: La 4.3. 
klo 11 päiväkerho. Su 5.3. klo 13 
seurat ry:llä.
Kuollut: Elsa Aleksandra Similä e 
Juola  91 v.
Seurakunnan kotisivu: www.evl.
fi/srk/muhos

Seur akuntaker ho 
srk-talolla to 2.3 klo 
11, Lauri Kotila ja 
Lahja Rautiola. Elä-
keliiton Tarinatupa 
vierailee srk-kerhossa. 
Muisteluhetkiä: Niin 
ennen… Tervetuloa muistelemaan!
Seurakuntatalolla to 2.3. klo 18.30 
Kohtaavatko sukupolvet, aiheesta pu-
huu FM Markus H. Korhonen, kahvitar-
joilu, tuotto menee Yv-keräykselle.
Messu su 5.3. klo 10 Tapio Kortesluo-
ma, av. Lauri Kotila, tekstinluku Leena 
Helanen, Eläkeläisten kirkkopyhä. 
Lähetyslounas srk-talolla su 5.3. klo 
11 - 11.30. Aikuiset 7 e, 7-14 v: 4 e, alle 
kouluikäiset ilmaiseksi.
Herännäisseurat su 5.3. Kempeleessä 
klo 18.30 Aino ja Heikki Kaikkosella, 
Kangastie 23.
Pyhäkoulu su 5.3. seurakuntatalolla 
klo 12, yhteispyhäkoulu. Salonpään 
ja Pitkäkankaan pyhäkoululaiset myös 
tervetuloa!
Hiihtolomaviikolla 10, ei ole lasten-
kerhoja, vanhempi-lapsipiiriä eikä 
parkkipaikkaa.
Arki-illan hartaus maanantaisin kir-
kossa klo 19 - 19.30.
Repussa gospelia maanantaisin klo 17.
Reppussa nuortenilta torstaisin klo 
18.30, tiistaisin ei ole nuorteniltaa.
Reppu auki nuorille pe klo 20 - 01.

Reppu, avoimet ovet 10 - 13 -vuotiaille 
tiistaisin klo 14 - 17, tyttö- ja poika-
kerho 10 - 13 -vuotiaille tiistaisin klo 
18 - 19. Hiihtolomaviikolla Reppu on 
kiinni! Varhaisnuorten kerhot eivät 
kokoonnu.
Turinapiiri Varjakassa ti 7.3. klo 
13.30.
Lähetysillan tilalla ke 8.3 retki Pään 
asia-näyttelyyn Ouluun, maakunta-
museoon. Retki alkaa Lähetyskahveilla 
pappilassa klo 15, sen jälkeen lähtö 
Ouluun. Paluu noin klo 17.30, yhteis-
kuljetus. Ilm. lähetyssihteerille ma 6.3. 
mennessä, p. 040 779 7705.
Seurakuntakerho srk-talolla to 9.3. 
klo 11, Tapio Kortesluoma ja Lahja 
Rautiola.
Teppola to 9.3. klo 11.30, Tapio Kor-
tesluoma.
Messu, talvirippikoulun konfirmaa-
tio su 12.3. klo 10, Vesa Äärelä, Kirsi 
Järvelin.
Pyhäkoulu su 12.3. klo 12 seurakun-
tatalolla, yhteispyhäkoulu. Salonpään 
ja Pitkäkankaan pyhäkoululaiset myös 
tervetuloa!
Salonpään ry: Seurat Umpimähkässä 
12.3. klo 17.
Oulunsalon ry: To 2.3. klo 18.30 päivä-
kerhon opettajien kokous Umpimäh-
kässä. Su 5.3. klo 12 raamattuluokka, 
ryhmä 1, Tauno Hiltunen, Marjakuja 
29 raamattuluokka, ryhmä 2: Kylän-
puoli ja Keskikylä; Tapio Pudas, Kova-
lankuja 2 Karhuoja; Tuomas Lääkkö, 
Pahajärventie 2, klo 18 seurat kirkossa, 
Esa Koukkari, Pekka Kinnunen, Ti 7.3. 
klo 19 lauluseuroja kodeissa: Karhuoja: 
Antti Korkiakoski, Visakoivunkuja 
16. Su 12.3. klo 12 raamattuluokka, 
ryhmä 1, Vilho Hyytinen, Maustetie 42 
raamattuluokka, ryhmä 2: Kylänpuoli 
ja Keskikylä; Jari Kupsala, Lanttukuja 
13 Karhuoja; Antti Korkeakoski, Visa-
koivunkuja 16.
Kastetut: Henriikka Ellen Amanda 
Saarni, Topi Juhana Lindroos.

Piispantarkastus su
5.3.2006.
Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntakes-
kuksessa klo 10, toimit-
taa ja johtaa piispa Sa-
muel Salmi, seurakunnan työntekijät ja 
kuorot avustavat. Jumalanpalveluksen 
jälkeen on yleinen
piispantarkastus. Kirkkokahvit. An-
siomerkkijuhla.
Yhteisvastuukerääjiä tarvitaan vielä 
usealle keskustan alueelle ja monelle 
sivukylälle! Keräyslistoja voi noutaa 
kirkkoherranvirastosta. 
Lähetystyö: Lähetystalkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon yläkerrassa ma 6.3. 
klo 18. Kirpputori talkootuvassa ke 
8.3. klo 10 - 14. Poiketkaapa kahville ja 
tuoreelle pullalle. Keskiviikkoaamuisin 
pullatalkoisiin seurakuntatalon keitti-
ölle mahtuu mukaan.
Omaishoitajat palvelukeskuksessa ma 
6.3. klo 11.
Borovoihin ensi kesän leirille 5. - 10.7. 
tarvitaan vapaehtoisia työntekijöitä. Jos 
olet kiinnostunut, ilmoittaudu kirkko-
herranvirastoon 15.3. mennessä
Kuorot: kirkkokuoro to 2.3. klo 18, 
lapsikuoro ke 15.3. klo 17, Vox Mar-
garita ke 15.3. 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 
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etiopialaista 
ruokaa kellossa

Maanantaina 6.3. tehdään etiopia-
laista ruokaa Kellon seurakuntata-
lossa kello 18 alkaen lähetystyön-
tekijä, terveydenhoitaja Pirjo Leh-
tiniemen opastuksella. 

Ruoka valmistetaan yhdessä 
ja syödään illan päätteeksi. Illan 
kuluessa Pirjo Lehtiniemi kertoo 
työstään, kokemuksistaan ja etio-
pialaisista tavoista. Lehtiniemi on 
ollut Etiopiassa lähetystyössä vuo-
desta 1982 lähtien työskennellen 
kirkon erilaisissa terveydenhuol-
toprojekteissa.

Ruoasta peritään omakustannus-
hinta. Ennakkoilmoittautuminen 
on tärkeä ruokamäärän vuoksi maa-
nantain puoleen päivään mennessä, 
p. Helena Ylimaula, 040 5014 764, 
helena.ylimaula@evl.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 Olavi 
Palovaara, p 050 5671 029.

kestilä
To 2.3. lasten päivä-
kerhot normaalisti.
Pe 3.3. klo 11 seura-
kuntakerho seura-
kuntakodissa, jossa 
arpajaiset yhteisvas-
tuulle. Klo 13 seurakunnan ohjelmaa 
Pihlajistossa.
Su 5.3. klo 19 (huom. aika) sanaju-
malanpalvelus kirkossa, Palovaara, 
Määttä.
Huom! perhekerhoa, varhaisnuorten 
kerhoja ja lasten päiväkerhoja ei ole 
hiihtolomaviikolla.
Ti 7.3. klo 12 Mäläskän diakonia- ja 
lähetyspiiri  Pihlajakankaalla Asko ja 
Martta Taipaleenmäellä. Klo19 kirk-
kokuoro seurakuntakodissa.
Ke 8.3. klo 10 - 13 ystävänkammari 
kerhokodissa. 
Rauhanyhdistys: Su 5.3. Alpo Pik-
karaisen syntymäpäiväseurat ry:llä, 
kahvitarjoilu alkaen klo 12 ja seurat 
n. klo 13.30. Pe 10.3. klo 19 ompelu-
seurat ry:llä. 

piippola 
To 2.3. klo 16-18 tyt-
tö- ja poikakerho, 
ohjaa Aila Helander. 
Hiihtolomaviikolla ei 
ole kerhoa.
Su 5.3. messu kirkossa, Kopponen, 
Määttä. Kolehti oman srk:n diakonia-
työlle.
Ma 6.3. klo 11 veteraanikuoro, klo 
14.30 kirkkokuoro.
Kirkkoherra lomalla 1. - 10.3., sij. Janne 
Kopponen, Olavi Palovaara. Marketta 
sairaslomalla 23.2.-
Rauhanyhdistys: su 5.3. klo 15  seurat 
ry:llä.

pulkkila 
To 2.3. klo 19 kirkko-
kuoro.
Pe 3.3. klo 13 - 14.30 
päiväkerho 3-6 -vuoti-
aille seurakuntatalolla, 
nuortenilta seurakun-
tatalolla klo 18 siioninvirsiseurat 
Heino Jokelaisella (Hyväriläntie 16) 
klo 19. Eeva Eerola.
Su 5.3. klo 10 sanajumalanpalvelus.
Ti 7.3. klo 19 siioninvirsiseurat seu-
rakuntatalolla klo 19.

Kastettu: Jimmy Jooas Kaaperi Lot-
vonen.
Kuollut: Niilo Andreas Laukka 92 v.

pyhäntä
Lomalla: Veijo Kinnu-
nen 16.3. asti ja Enna 
Junno 10.3. asti.
Pappinamme 15.2. 
- 30.6. myös Olavi Pa-
lovaara. Soita milloin 
tahansa toimituksista ym. tehtävistä 
suoraan, puh. 050 567 1029.
Pe 3.3. klo 17-18.30 Toivo -nuortenilta 
srk-talolla.
Su 5.3. klo 14 sanajumalanpalvelus 
kirkossa Olavi Palovaara ja Olli Kin-
nunen. 
Päiväkeskustoiminta: Viikolla 10 
ei päiväkeskustoimintaa. Terveisin 
Irma. 
Ma 6.3. alkaa seurakuntatalolla re-
montti, jonka aikana salia ja keittiötä 
ei voi käyttää.
Ti 7.3. klo 12 kyyti lähtee srk-talolta 
Enna Junnon syntymäpäiville Piip-
polaan, Eemelintie 8.
Tulossa: su 12.3. pyhäkoululaisten 
kirkkopyhän sanajumalanpalvelus 
klo 12 kirkossa, saarna pyhäkoulun 
omaisesti, Erkki Piri ja Olli Kinnunen. 
Ma 13.3. klo 17.30 partiolippukunta 
Koirankotkien kevätkokous srk-talon 
kerhohuoneella
Rauhanyhdistys: Su 5.3. klo 16 seu-
rat ry:llä, Esko Mettovaara ja Heikki 
Tiirola.  Ke 8.3. klo 18.30 lauluseurat 
ry:llä
Kuollut: Eero Antero Luttinen, 56 v. 
kirkonkylältä. Toini Elisabet Knuuti-
nen, 87 v.  Iisalmen seurakunnasta. 
Avioliittoon kuulutetaan: Pohjola 
Mikko Artturi Oulunsalon seura-
kunnasta ja Mustonen Hannele Kaisa 
Kyllikki, Siikalatvan seurakunnasta.

P & R

Virkeyttä mieleen ja keveyttä askeliin
Olemme uudistaneet Kuntotalon invalidi- ja veteraanikurssimme.
Uusia toimintamalleja olemme saaneet mm. Kansaneläkelaitoksen
vanhuskuntoutuksen kehittämis- ja tutkimushankkeesta.
Nykyaikaiset menetelmät, uudenaikainen tekninen välineistö
sekä työhön sitoutunut, osaava henkilökunta takaavat
parhaan mahdollisen kuntoutuksen.
Myös kurssien määrää on lisätty, eikä enää tarvitse jonottaa.
Tervetuloa virkistymään ja hakemaan helpotusta arkeen!

L Ä Ä K Ä R I K E S K U S   S A I R A A L A   K U N T O U T U S

Tiedustelut (08) 313 2251, Isokatu 63, 90120 Oulu
www.odl.fi

TERVEYS

p a r a n t a a  e l ä m ä ä

SiikalatvaSiikajoki

Tyrnävä

Rantsila

- pe klo 13 - 21. Lisätietoja 040 752 43 
87, Marko Väyrynen tai 040 571 4636, 
Riikka Pahkala. 
Varhaisnuorisotyö: Varkkari-Rönö 
(4.-6.-luokkalaisille) avoinna pe 3.3. 
klo 16.30 - 18 seurakuntatalolla.
Nuorisotyö: Iltakahvila Rönö avoinna 
pe 3.3. klo 18 - 22 seurakuntatalolla.
Rauhanyhdistykset: Seurat rauhan-
yhdistyksellä su 5.3. klo 17, Hannu 
Tuohimaa, Iivari Jurmu.
Raamattuluokka Taisto Mannisella pe 
3.3. klo 19. Lauluseurat Iivari Jurmulla 
su 5.3. klo 19.
Haudattu: Veera Elisabet Pietarila 
85 v.
Vihitty: Lassi Johannes Karppinen ja 
Minna Kaisa Eveliina Pihlaja.
Kastettu: Ville Anselmi Väisänen, 
Topias Oskari Kesti, Luukas Viljo Eliel 
Lampela.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 
9 - 14, p.  882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi@evl.fi, 
työntekijät: etunimi.sukunimi@evl.fi. 
Seurakunnan kirkolliset jo maanan-
taisin nettisivuilla:www.pudasjarvi.
fi/seurakunta.

Työntekijöiden lomat: 
kirkkoherra Juha Aro-
nen vuosilomalkla 1.3. 
- 30.4. Sijaisena rovasti 
Hannu Lauriala, p. 040 
518 1181, kanttori Arja 
Leinonen 3. - 10.3. ja 
12.3., diakonissa Eeva-Liisa Kekkonen 
6. - 10.3., lapsi- ja nuorisotyönohjaaja 
Minna Konola 6. - 9.3. ja kanslisti 
Hillevi Nuolioja 6. - 10.3.
To 2.3. khranvirasto on suljettu tilin-
tarkastuksen takia.
Su 5.3. klo 10 sanajumalanpalvelus 
seurakuntatalolla, rovasti Hannu 
Lauriala ja Reeta Jäntti.
Ti 7.3. klo 11 Eläkeliitto seurakuntata-
lolla, hartaus rovasti Hannu Lauriala.
Ke 8.3. klo 18.30 herättäjäseurat 
seurakuntatalolla, Tuomo Ruuttunen 
ja Hannu Lauriala.
To 2.3. klo 14 Hovin Stellat Hovin 
koululla ja klo 19 Rantsilan Laulu 
seurakuntatalolla.
Rippikoululaiset: Jouduimme vaih-
tamaan rippileirin ajankohtaa. Uusi 
leiriaika 5. - 8.6. Konfirmaatiopäivä 
18.6.
Huom. Hiihtolomaviikolla (vk 10) 
ei ole kuoroja eikä kerhoja ja kirk-
koherranvirasto on myös suljettu! 
Kiireellisissä tapauksissa ottakaa yhteys 
vs. kirkkoherra Hannu Laurialaan, p. 
040 518 1181.
Rauhanyhdistys: Pe 3.3. klo 19 ompe-
luseurat ry:llä, su 5.3. klo 18.30 seurat 
ry:llä, Pentti Kopperoinen, ke 8.3. 
klo 13 varttuneiden kerho Rauhalan 
kerhohuoneella.
Avioliittoon vihitty: Timo Olavi Leso-
nen ja Reija Helena Mustonen.

Kissanpäivät Siikajo-
ella! To 2.3. klo 9 - 11 
Pressan Katti Miska-
lastenkonsertti Komp-
palinnassa. Siikajoen 
päiväkerholaiset osal-
listuvat konserttiin. 
Tarkempaa tietoa Siikasanomissa 2-
2006. Olette kaikki lapset tervetulleita 
tilaisuuteen.
Huom! Virasto avoinna to 2.3., ma 
6.3. ja to 9.3. klo 9 - 12 sekä suljettu 
pe 3.3. ja 10.3.
Su 5.3. klo 13 maakirkko Puistolassa. 
Tanjunen.
Pe 10.3. klo 18 Vuokkiniemen Mart-
tojen konsertti Komppalinnassa. 
Tilaisuus alkaa klo 17 kirpputorita-
pahtumalla, arpajaisilla ja kahvilla. 
Tarkempaa tietoa Siikasanomissa. 
Tilaisuuden järjestelyistä vastaa Kesseli 
ry, Siikajoen kunta, kulttuuri- ja va-
paa-aikatoimi sekä seurakunnan dia-
konia- ja lähetystyö. Seurakuntamme 
osallistuu rovastikunnalliseen Vienan 
Kemin avustustyöhön vuosittain. Yh-
dyshenkilönä toimii diakonissa Leena 
Räsänen Kestilän seurakunnasta.
Su 12.3. klo 12 sanajumalanpalvelus 
srk-kodilla.
Ma 13.3. klo 12 talvisodan päättymis-
päivän hartaushetki ja seppelten
lasku sankarihaudoille. Kahvit pap-
pilassa.
Ma 13.3. klo 14 kirkkovaltuuston 
kokous pappilassa.
Ti 14.3. klo 13 virsihetki Puistolassa ja 
klo 18 seurakuntakuoro srk-kodilla.
Ke 15.3. klo 12 diakonia- ja lähetyspii-
ri ja klo 14 lapsikuoro srk-kodilla.
Su 19.3. alkaen klo 12 keskikylän ja 
muiden kylien yhteiset kinkerit ja
sanajumalanpalvelus srk-kodilla. Kin-
kerikahvit. Virret 485 ja 486. Aiheena 
lähetys- ja diakonia. Yhteisvastuu 2006 
keräyksen kohteena ja aiheena on tänä 
vuonna erityisesti vanhukset. Keräys-
kohteet ulkomailla Uganda, Sambia ja 
Angola sekä kotimaamme vanhukset. 
YV 2006 keräykseen voit osallistua 
haluamallaan summalla osoittamalla 
sen seurakunnan tilille Op Siikajoki 
542 406-41 100 merkillä YV 2006 tai 
listakeräykseen. Yhteisvastuuasioissa 
voit ottaa yhteyden kanttori Yrjö Nis-
siseen p. 044 5241 209. 
Rauhanyhdistys: To 2.3. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. Pe 3.3. klo 19.30 
raamattuluokka Kälkäisellä. Su 5.3. 
klo 13 seurat ry:llä.
Kotiseurakunta toivottaa Siunattua 
paastonaikaa kaikille.
Kuollut: Irja Ireene Lahdenperä e 
Korvela e Ukura 91 vuotta.
Kirkkoherranvirasto avoinna: To 
2.3. klo 9 - 12. Ma klo 12-17, ke ja pe 
klo 9 - 12.
Siikajoen seurakunnan kotisivu: 
www.siikajoenseurakunta.fi

To 2.3. klo 10.30 
hartaus Mäntyrin-
teellä. Klo 11.30 Än-
geslevä-Markkuun 
diakoniapiiri Rauha 
Romppaisella. Klo 13 
Murto-Juurussuon 
diakoniapiirin vie-
railu Lepolassa. Klo 
13.15 hartaus Limin-
gan sairaalassa. Klo 19 
kirkkomusiikki-ilta 
Tyrnävän kirkossa, Heikki Lumiaho 
urut, Timo Koskela käyrätorvi ja Pentti 
Korkiakoski urut ja laulu.
Pe 3.3. klo 13.30 hartaus Kotolassa.
Su 5.3. klo 10 sanajumalanpalvelus 
Tyrnävän kirkossa, Isokääntä. Klo 12 
sanajumalanpalvelus Temmeksen 
kirkossa, Isokääntä. Kolehti Suomen 
Lepralähetys ry:lle.
Ti 7.3. klo 12.45 seurakuntakerho 
Tyrnävän srk-talolla.
To 9.3. klo 11.30 Murto-Juurussuon 

diakoniapiiri Eila Materolla, Miinan-
mutka 10. Klo 14 hartaus Alatemmek-
sen vanhainkodilla.
Nuoret: Nuortenilta pe 3.3. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla.
Tulossa: Ke 15.3. seurakuntakerhon 
retki Liminkaan ja Kempeleeseen. 
Lähtö Tyrnävän srk-talolta klo 11 ja pa-
luu n. klo 17.30. Vieraillaan Limingan 
seurakuntakerhossa, ruokaillaan ABC:
llä ja käydään Zeppelinissä. Osallistu-
mismaksu 2 euroa/kerholainen ja 12 
euroa/ei kerholainen.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: Pe 3.3. 
klo 19 myyjäiset ry:llä. Su 5.3. klo 16 
seurat ry:llä, Vesa Jokitalo. Murto: Pe 
3.3. klo 19 lauluseurat Närhillä, Hannu 
Tuohimaa. Su 5.3. klo 16 seurat ry:llä, 
Matti Räihä ja Matti Jurvelin.
Kastettu: Emmi Tuulia Kotajärvi, 
Valma Vilhelmiina Kreivi.

kahvikonsertti 
lumijoella

Lumijoen nimikkolähetin Soili 
Jakkulan sukulaiset järjestävät Lu-
mijoella konsertin, jossa he myös 
esiintyvät. Konsertti pidetään Lu-
mijoen seurakuntatalossa sunnun-
taina 5.3. kello 13.

Mukana ovat mm. Soilin isä, 
mummo, kaksi siskoa, toisen sisa-
ren mies ja kaksi pikkutyttöä sekä 
kaksi Soilin serkkua.

Tilaisuuden juontaa Liisa King-
ma, Soilin isän pikkuserkku. Hän oli 
kauan lähetystyössä Keski-Aasiassa, 
jonne Soili lähti tammikkuussa.

Soilin mummo aikoo leipoa kah-
vileivät tilaisuuteen. Kaikki tuotto 
annetaan lähetystyöhön Soilin työn 
tukemiseksi.

armo aiheena 
oulunsalossa

Oulunsalon seurakunnassa järjes-
tetään 6.-8.3. ”Armoa tarjolla!” -
seurakuntatapahtuma. Tapahtu-
massa ovat mukana mm. Juha-
ni Seppänen, Maija-Liisa Pohti, 
Sinikka Ojala sekä seurakunnan 
työntekijöitä.

Tilaisuuksissa pohditaan armoa 
ja siihen liittyviä kysymyksiä. 6.3. 
klo 18 pidetään seurakuntakodissa 
raamattuluento ja klo 19 kirkossa 
iltahartaus. Tiistai- ja keskiviikkoil-
toina on samoin raamattuluennot 
alkaen klo 18 ja klo 19.  

Jokaisen tilaisuuden jälkeen on 
mahdollisuus henkilökohtaiseen 
keskusteluun ja esirukoukseen. 
Tapahtuman järjestävät Oulun-
salon seurakunta ja Suomen Raa-
mattuopisto. Tilaisuuksiin on va-
paa pääsy.
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MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO
MUUSIKON KOULUTUSOHJELMA 

( 120 ov )

Kirkkomusiikki

t akassa rätisee tuli ja keitti-
ön puolella tuoksuu jo kahvi 
houkuttelevasti.

Anja ja Raimo Hämäläisen kodis-
sa Muhoksella vietetään perinteistä 
lähetysiltaa. Kirkkoherra Jouni Heik-
kinen valitsee alkuvirreksi virren 
429, Ylitse kaikkien rajojen.

Vaikka Muhoksella ollaan lämpi-
mässä ja suojassa purevalta viimalta, 
eivät lähetysihmiset unohda, että 
myös  tuska ja murhe on yhteinen, 
kuten virsi jatkuu.

Kodikkaissa lähetysilloissa saa-
daan aikaan pieniä puroja, jotka 
vuosien saatossa muodostavat 
loppujen lopuksi aika ison virran 
apuna lähetyskentille.

-Taloudellinen apu on tärkeää, 
mutta yhtä tärkeää on se, että me 
saamme kokoontua yhteen, kes-
kustella ja rukoilla, lähetyssihtee-
ri-lastenohjaaja Anja Hämäläinen 
muistuttaa.

Kirkkoherra Jouni Heikkinen 
puhuu hänkin lämpimästi seurus-
telun sakramentin puolesta.

Ja kyllä lähetysillan aikana ehdi-
tään seurustellakin.

Presidentinvaalit käydään pikai-
sesti läpi, ja kohta kannetaan huol-
ta sairastuneen lähetyksen ystävän 
puolesta. Välillä lauletaan virsi.

Irja Pirttikoski haluaa, että 
lauletaan virsi Kun on turva Ju-
malassa.

kermaa pulloissa
lähetyslahjaksi

-Jo lapsena äiti pyysi minua vie-
mään kermaa lasisissa pulloissa lä-

p ienistä lähetysilloista koostuu 
mittava määrä taloudellista 

tukea lähetystyölle, eikä lähetys-
iltojen toiminnallistakaan mer-
kitystä tarvitse väheksyä.

-Kodeissa kokoontuminen 
on ollut pitkään laskeva tren-
di, mutta nyt saattaa olla, että  
lasku on hidastunut, arvelee vs. 
kirkon lähetyssihteeri TT Jaak-
ko Mäkelä.

Vaihtelut maan eri osissa ovat 
suuria. Mikkelin hiippakunnassa 
oli yli 600 lähetysryhmää, kun 
Espoon hiippakunnassa niitä oli 
74. Oulunkin hiippakunta sijoit-
tuu hieman alakanttiin tilastossa 
105 ryhmällään.

Jaakko Mäkelä oli 15 vuot-
ta lähetystyössä Thaimaassa ja 

muhoksella kokoonnutaan sitkeästi kodeissa Yhteisiin lähetYsiltoihin 

lähetysihminen näkee lähelle ja kauas

hetysiltaan lahjaksi. Sodan jälkeen 
taas ompeluseurat olivat tavattoman 
suosittuja, koska muuta ei oikein 
ollut, Pirttikoski kertoo.

Muhoksella järjestetään noin 15 
lähetysiltaa vuodessa. Väkimäärä 
vaihtelee tilanteen, ja usein sään-
kin mukaan muutamasta ihmisestä 
pariinkymmeneen.

-Tilaisuudet ovat välittömiä, 
kodeissa myös päästään muka-
valla tavalla toisten kanssa vuoro-
vaikutukseen. Vaikka ilta on aina 
samalla pieni juhla, ei tilanne ole 
jäykällä tavalla juhlallinen, Heik-
kinen miettii.

Ohjelma on perinteinen; kahvia, 
virrenveisuuta, rukousta, pieni 
alustus tai vaikkapa kirje lähetil-
tä ja tietenkin arpajaiset. Usein 
loppuvirren päätteeksi hörpätään  
vielä uudemman kerran makeat 
kahvit.

Kodeissa järjestettävissä illoissa 
isäntäväki vastaa kahvituksesta ja 
pääosin arpajaispalkinnoista.

-Olemme koittaneet ohjata tar-
joilun määrässä kohtuuteen, Jouni 
Heikkinen mainitsee.

Anja Hämäläinen osoittautuu 
siinä suhteessa tottelemattomaksi, 
sillä pöytä notkuu herkkuja. Onnek-
si kenenkään mieleen ei juolahda 
moittia emäntää siitä.

kirkkoherra Jouni heikkinen pitää 
kodeissa vietettävien lähetysilto-
jen lämpimästä tunnelmasta.

viisikymmentä
kirjettä kentältä

-Aloin elokuussa hoitaa Mu-
hoksen lähetyssihteerin tehtäviä 
työni ohessa, 20 vuotta lastenoh-
jaajana työskennellyt Hämäläinen 
kertoo.

Hän pitää työtä yllättävän haas-
tavana.

-Lähetystyö on tietysti avautunut 
aivan uudella tavalla, kun siitä itse 

pienistä puroista vuolas virta
arvostaa pienryhmätoiminnan 
hyvin korkealle kirkon jumalan-
palveluselämän rinnalla.

Vuonna 2004 suomalaisissa 
seurakunnissa järjestettiin 10 
300 erilaista lähetysjuhlaa tai 
–tapahtumaa, joissa oli 585 000 
osallistujaa.

Lähetystyön ryhmiä kokoon-
tui 2 000, joihin osallistui 23 000 
jäsentä. Lähetysryhmissä oli 1 
800 vapaaehtoisohjaaja, ja lä-
hetyskirppiksissä ja –kahviloissa 
17 000 aukiolopäivää. Niitä piti 
yllä 8 600 vapaaehtoistyöntekijää. 
Lähetysrenkaissa oli mukana 11 
000 jäsentä.

Vapaaehtoinen lähetyskannatus 
vuonna 2004 oli yli 21 miljoonaa 
euroa, ja seurakuntien talousar-

viosta lähetystyölle osoitettiin 18 
miljoonaa euroa.

-Jo tilastot kertovat, että vapaa-
ehtoistyön merkitys on todella 
suuri, ja pienistä puroista kas-
vaa vuolas virta, Jaakko Mäkelä 
huomauttaa.

Testamenttien kautta lähe-
tystyöhön tulee vuosittain 3-4 
miljoonaa euroa.

Jaakko Mäkelä kertoo, että 
erilaisten tapahtumien, projek-
tien ja tempausten suosio on 
kasvussa. Kaikenlainen toimin-
nallinen osallistuminen kiinnos-
taa ihmisiä.

-Inkerin kirkon rakennustyö-
maalle kokoontuvat talkooryh-
mät ovat hyvä esimerkki tästä. 
(sk-p)

työn puolesta vastaa.
Anja Hämäläisen mielestä lä-

hetysihminen on sellainen, joka 
näkee yhtä aikaa lähelle ja kauas. 

Muhoksella on lähetysihmisiä pal-
jon. Noin 50 ystävää on mukana 
lähetysrenkaassa.

-Lähetystyössä täytyy nauttia yh-
dessä olemisesta ja tekemisestä.

Muhoksen nimikkolähetti on 
terveydenhoitaja Pirjo Lehtiniemi. 
Hän työskentelee Etiopiassa. Mu-
hoksella on innostuttu erityisesti 
kummilapsitoiminnasta. Etiopia-
laisessa kuurojen koulun esikou-
luryhmässä on jo monella lapsella 
muhoslainen ryhmä kummina. 
Ainakin pari päiväkotia, koulu ja 
seurakunta ovat kummin osaan 
ryhtyneet.

Muita nimikkotyöalueita ovat 
Tansaniassa Ilembulan sairaalan 
Orpolan lastenkoti, johon muhos-
laiset Aira Saloranta ja Tiina Grip 
kävivät tutustumassakin  sekä An-
na-Riitta ja Oskari Holmströmin 
työ Keniassa. Lähetyskannatus seu-
rakunnassa oli kaikkinensa lähes 16 
000 euroa viime vuonna.

Hilkka Kontu on yksi ahkera 
lähetysihminen, joka on tehnyt 
huomattavan määrän käsitöitä lä-
hetystyön hyväksi. Hän on vetänyt 
mukaan toimintaan myös toisia.

-Taustalla on halu auttaa, hän 
sanoo koruttomasti.

satu kreivi-palosaari

lähetysillassa kannetaan ristiä! irja pirttikoski muhokselta tuntee lähetysillat lapsuudesta saakka.

anja hämäläinen on perehtynyt 
lähetystyöhön elokuusta alkaen 
myös työnsä puolesta.

seurustelun sakramenttia ei pidä unohtaa.  rupattelemassa hilkka 
kontu ja liisa piippo. 
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sanan aika

on ensimmäinen paastonajan sunnuntai, jonka aiheena on Jeesus, kiusausten 
voittaja. Päivän latinankielinen nimi on invocavit  ( = hän huutaa minua). 
Sunnuntain keskeinen aihe on kertomus Jeesuksen kiusaamisesta autiomaassa. 
Häntä houkuteltiin pettämään kutsumuksensa, mutta hän voitti kiusaukset. 
Kiusaaja ei jätä rauhaan ketään nykypäivänkään ihmistä, mutta apumme on 
Kristus, kiusausten voittaja. Päivän psalmi Ps. 91: 1-4, 11-12, 1. Lukukappale 
Jes. 1: 16-20  tai 1.Moos. 3: 1-7 (8-19), 2. Lukukappale Hepr. 2: 9, 17-18, 
evankeliumi Mark. 1: 12-13.

ensi sunnuntai

Herra,

viime aikoina

kun olen viimein alkanut pitää itsestäni,

tunnenkin kiusausta kuunnella

sitkeitä kuiskauksia, jotka väittävät,

että olen ylpeä.

Ainakin itsekäs!

Taistele Sinä minussa, että saan ilman

syyllisyyttä uskoa, että olen ihmiseksi

aivan hyvä tyyppi

Joka tunnistaa itsessään kateuden syvän kahleen, 

voisi vaikka opetella antamaan omastaan joskus 

niin, että tekee oikein kipeää. Omalle kateudelle 

voi yrittää oppia myös nauramaan. 

hannu kippo Ja olli koskenniemi kirJassaan 
pahan päivän varalle. sleY-kirJat

Vain harva kykenee kantamaan valtaa sairastu-

matta siihen. Siksi valtaa pitäisi antaa vain sel-

laiselle, jolla on kypsyyttä käyttää sitä.

Todellinen valta on toisten palvelemista, yhteisen 

hyvän oikeudenmukaista jakamista. Todellinen 

valta on vaikutusvaltaa. Sitä ohjaavat rakkaus, 

oikeudenmukaisuus ja nöyryys, ei oman edun 

tavoitteleminen.

tommY hellsten Ja Christer ÅBerg kirJassaan 
matkalle pääsee Jos pYsähtYY. kirJapaJa 

Ystävä kiusattujen 
ja kiusaajien

Jesseä pelotti mennä kouluun. Kaiken järjen mukaan kolmasluokkalaisella ei 

pitänyt olla mitään pelättävää, mutta kun oli. Kiusaajat, joiden etunenässä oli 

Toni. Tönimistä ja nimittelyä, eikä koskaan voinut olla varma, olisivatko kiu-

saajat keksineet joitakin uusia konsteja.

Jessestä oli tullut syrjään vetäytyvä. Kaverit olivat vähissä, sillä kiusatun lähellä 

ei kukaan uskaltanut olla pelätessään itse joutuvansa samaan asemaan. Eikä 

Jesse kotonakaan uskaltanut puhua asiasta, vielä vähemmän opettajalle.

Toni tunsi itsensä araksi ja hylätyksi, vaikka hän oli kavereiden joukossa 

arvostettu ja hyväksytty. Silti olo kouluun lähtiessä oli kurja. Hän oli kiusaaja. 

Erityisesti Jessen hän oli ottanut silmätikuksi. Hän häpesi salaa käyttäytymis-

tään. Mutta rooli oli vedettävä jokaisena uutena päivänä.

Koulupäivän päättyminen oli joskus piinallista. Jesse avasi pyöränsä lukon 

ja lähti vimmatusti polkemaan kohti kotia. Hän vilkaisi taakseen, ketään ei 

näkynyt kuitenkaan perässä. Siinä samassa etupyörä kolahti pientareella ollee-

seen kiveen, ja Jesse lensi ohjaustangon yli ojaan. Onneksi oli kypärä, ennätti 

Jesse ajatella. Maailma musteni hetkeksi ja kun hän avasi silmänsä, hän näki 

vieressään seisovan Tonin. 

”Kävikö pahasti? Voinko auttaa?”, kuiskasi Toni. Pöllämystyneenä Jesse ei 

meinannut saada sanaa suustaan, kunnes lausahti: ”Vedä mut ylös.” Toni tart-

tui Jessen käteen ja veti hänet ylös. He tuijottivat toisiaan silmiin ja Jesse sanoi: 

”Kiitos”. Toni oli vaiti ja pyysi: ”Voitko sä antaa mulle anteeksi? Voitko?” Jessen 

katse kertoi kaiken entiselle kiusaajalle.

Elämän kiusattuja on paljon. Varhaisesta lapsuudesta saakka on joku jou-

tunut kantamaan kiusatun osaa. Varjona se on seurannut aikuisuuteen. Joku 

on kokenut työelämän piinalliseksi kiusattuna, salaivana ja selän takana nau-

runa ja väheksymisenä. 

Puhuminen, kiusatun sekä kiusaajan kasvokkain asettuminen kaikessa raas-

tavuudessaan kypsyttää anteeksi pyytämiseen ja anteeksi antamiseen. Kuinka 

helpottavalta tuntuukaan pudottaa sydämeltä vuosien taakka.

Minua on aina puhutellut heprealaiskirjeen sana Jeesuksen osasta: ”Koska 

hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, 

joita koetellaan.” (Hepr. 2:18).

Jeesuksen anteeksiantamus ulottuu sinne, missä kiusauksen syyllisyys painaa, 

olipa se kiusatun tai kiusaajan yllä. Hänen anteeksiantamuksensa luo uuden 

eheyden elämään. Jeesus Kristus on niin kiusattujen kuin kiusaajien ystävä ja 

yhdistäjä. ”Hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan.”

risto kormilainen
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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 to p i s k e l i J a m e n o t

Pyhän Luukkaan kappeli, Yliopis-
tokatu 7: Su 5.3. klo 10 messu. Su 
5.3. klo 15 English Service. Ke 8.3. 
klo 7.45 aamurukous. Öbergin 
talo, Kirkkokatu 5: Ti 7.3. klo 18 
opiskelijoiden ja nuorten aikuisten 
talvitiistai. Keskustan seurakun-
tatalo, Isokatu 17: To 2.3. klo 
19 nuorten aikuisten lähetysilta. 
Kastellin kirkko, Töllintie 38: Su 
5.3. klo 18 gospelmessu. Hintan 
kirkko, Hintantie 89: Pe 3.3. klo 18 
gospelmessu. Tuiran kirkko, Mylly-
tie 5:  La 4.3. klo 18 gospelmessu. Su 
5.3. klo 18 messu. Ti 7.3. klo 18.30 
ison kirjan ilta. Katolinen kirkko, 
Liisantie 2: (esim. bussi 12 klo 18.40 
keskustasta Koskelaan): Pe 3.3. klo 
19 Maailman rukouspäivän iltati-
laisuus. Tämän vuoden ohjelman 
ovat valmistaneet eteläafrikkalai-
set naiset. Mukana afrikkalainen 
musiikkiryhmä Oulun Helluntai-
seurakunnasta. Kaikki kristityt eri 
kirkoista, yhteisöistä ja kansalli-
suuksista ovat tervetulleita! Huom! 
Jos olet kiinnostunut opiskelijoiden 
Saksan matkasta 22.-29.8.2006, 
ilmoittaudu maaliskuun loppuun 
mennessä oppilaitosdiakoni Salla 
Tuomiselle, puh. 040 574 7132.

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

OULUN
RAUHAN SANA
Koulukatu 10 C Oulu

To 2.3. klo 19.00 Nuorten-
ilta, katso opiskelijamenot.
Su 5.3. klo 16.30 Pyhä-
koulu, klo 17 Seurat, Vesa
Pöyhtäri.

 

 

  
 

 

 
 

 
 

  
 
 
 

 

 
 

 

Kauppurienkatu 19 
• 90100 Oulu 

• Puh. (08) 311 3837
Avoinna ma 10–18, 

ti-pe 10-17, la 10–15.
www.sutinenky.fi

KAIKKI ALAN 
KEHYSTYSTYÖT

Sutisen
Taide- ja 
Kehystysliike

Erikoishammasteknikko

VELI HEIKKINEN
90100 Oulu, Rautatienkatu 10

Puh. 0208 372 560

• PROTEESIT
• POHJAUKSET     
• KORJAUKSET

Raamattu tai Raamatun 
osa on julkaistu vuoden 
2005 loppuun mennessä 
2 403 kielellä. 

Uusi tai Vanha testamentti 
on saatavissa 1 115 ja koko 
Raamattu 426 kielellä. 

Luvut selviävät Yhtyneiden 
Raamattuseurojen tuoreim-
masta tilastosta.

Yhtyneet Raamattuseurat 
koostuu Pipliaseuroista, joita 
on maailmanlaajuisesti yh-
teensä 141. Verkoston suo-
malainen jäsen on Suomen 
Pipliaseura. Pipliaseurojen 
tehtävänä on kääntää ja le-
vittää Raamattua sekä edistää 
Raamatun käyttöä.

Suomensukuisille 
ja pohjoissaamelaisille

Suomen Pipliaseuran suu-

rin yksittäinen hanke on 
raamatunkäännöstyö kah-
delletoista Venäjän alueella 
puhuttavalle suomensukui-
selle kielelle. 

Vuoden 2005 aikana ilmestyi 
neljä käännöstä: Apostolien 
teot moksaksi, Jesajan kirja 
udmurtiksi, Luukkaan evan-
keliumi komipermjakiksi sekä 
Raamatun kertomuksia hantin 
katzymin murteella.

Lisäksi Suomen Pipliaseura 
tukee eri puolilla maailmaa 
tehtävää raamatunkäännös- ja 
julkaisutyötä. Vuonna 2005 
tukea saaneista hankkeista 
julkaistiin Uusi testamentti 
ensimmäisen kerran durin 
ja menden kielille. 

Suomen, Ruotsin ja Norjan 
pipliaseurat tekevät yhteis-
työtä pohjoissaamen raama-
tunkäännöstyössä.

raamattu leviää
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• 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 

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

MAIKKULAN
FYSIOTERAPIA
Riihitie 3
90240 Oulu

Puh. (08) 557 2822
Gsm 040 544 4592

Fysikaaliset hoidot, hieronta

OSTETAAN / 
OTETAAN MYYNTIIN

OSTETAAN / 
OTETAAN MYYNTIIN

Kaikkea hyväkuntoista 
tavaraa mm. kuolinpesät

Myös pienet erät 
hyväkuntoista tavaraa

 040 707 8444/0400 581 390

Lippitie 1 Alppila p. 020 7414821
Ma-Pe 10.00-18.00  La ja Su 10.00-16.00

Isokatu 8 Keskusta p. 020 7414820
Ma-Pe 10.00-18.00  La 10.00-16.00

Yleis- ja erikois lääkäreiden vastaanotot.
Ajokortti ym. todistukset.

Nopeasti ja edullisesti!
Ajanvaraus (08) 520 4200

LÄÄKÄRIKESKUS
ZEPPELIN
Zeppelinintie 1, PL 51, 90451 Kempele
www.laakarikeskuszeppelin. /

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
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