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Kajaanin seurakuntalehden pääkirjoituk-
sessa 16.2. Lauri Oikarinen kirjoittaa, että 
fundamentalismi on itse asiassa elävän 
uskon kieltämistä.

– Fundamentalisti uskoo järkähtämät-
tömästi uskonsa perustaan. Hän on niin 
uppoutunut uskoonsa, ettei pysty tarkas-
telemaan sitä kriittisesti vähäisessäkään 
määrin. Kyseenalaistaminen koetaan uskoa, 
omaa ryhmää ja itseä uhkaavaksi. Siksi niitä 
puolustetaan aggressiivisestikin. Käytännös-
sä fundamentalisti on eniten riippuvainen 
uskonnollisen liikkeen johtajasta, joka on 
hänelle erehtymätön auktoriteetti. Tällai-
nen usko tarjoaa selkeän elämänmallin ja 
turvallisen tukiryhmän, mutta ne ovat niin 
sitovia, että yksilön oma vapaus uhkaa kui-
tua ja vastuullisuus haihtua.

Fundamentalismi tuottaa suvaitsematto-
muutensa vuoksi vakavia ongelmia yhteis-
kunnassa ja yksilöiden elämässä, kun erilai-
suuden keskellä olisi välttämätöntä oppia 
elämään yhdessä. Tästä syystä se herättää 
kiinnostusta, esimerkkinä Juha Jokelan Fun-
damentalisti-näytelmän suosio. Yksilöille ja 
yhteisöille on valtava merkitys sillä, millai-
nen uskon muoto saa niissä sijaa.

Crux-lehdessä 1/2007 Suomen kantto-
ri-urkuriliiton puheenjohtaja Mikael 
Helenelund toteaa, että kirkon musii-
kin monipuolistumisellakin pitäisi olla 
rajansa.

– Murentaako jatkuva monipuolistu-
misen vaatimus kanttorin viran ydintä ja 
identiteettiä? Koskeeko monimuotoisuuden 
vaatimus myös seurakunnan ydintoimin-
taa eli jumalanpalveluksia ja toimituksia? 
Vierailevien muusikkojen käyttö on usein 
parempi vaihtoehto kuin kanttorin jatku-
va venyminen erilaisiin tarpeisiin, mutta 
musiikkitoiminnan ulkoistamiseen liittyy 
monta ongelmaa. Kirkosta vieraantunei-
den tavoittelu ei saisi tapahtua seurakun-
nan ydintoiminnan ja identiteetin kus-
tannuksella.

Vantaan Laurissa 15.2. Kirkon mediasää-
tiön asiamies Juha Rajamäki kertoo, miksi 
kirkko ei perusta tv-kanavaa.

– Uskonnollisiin ohjelmiin keskittynyt 
kanava kiinnostaa lähinnä katsojia, jotka 
ovat valmiiksi uskonnollisia. Kirkon pitää 
liikkua aitovierillä eli siellä, missä enem-
mistö ihmisistä on.

k un lueskelin viime syksynä vaali-
koneesta seurakuntavaaliehdok-
kaiden mielipiteitä, monet heis-

tä ehdokaslistaan katsomatta näyttivät 
olevan samaa mieltä yhdestä asiasta: 
jos seurakunta joutuisi säästökuuril-
le, useimmat olivat valmiita tinkimään 
rakentamisesta.

On ilahduttavaa, jos seurakuntalaiset 
näkevät rakentamisen toisarvoiseksi 
asiaksi seurakunnan toiminnassa. 
Seinien pystyttäminen ja ylläpito on 
kallista, eikä se missään nimessä ole 
seurakunnan ydinbisnestä.

Tilat ovat todellakin pelkkä puite 
varsinaiselle toiminnalle. Silti joskus 
tuntuu siltä, että rakennukset ovat liian 
itseisarvoisessa asemassa seurakunnan 
toiminnassa.

Suuretkin rakennus- ja remonttihank-
keet saattavat mennä hallintoelimissä 
läpi vähillä puheilla samalla kun hen-
gellisen työn osa-aikaisista pätkävirois-
takin väännetään kättä vuosia.

Työntekijät ovat menoerä, mutta 
samasta näkökulmasta ei välttämättä 
katsota kiinteistöjä.

Seurakuntalaiset eivät kuitenkaan 
odota kirkolta hulppeita tiloja vaan omaa 
elämäänsä koskettavaa toimintaa.

Rakennusten arvostamisessa tullee 
esille arkaainen pohjoinen mielenlaatu. 
Ankaran luonnon keskellä rakennus on 
edustanut pysyvää turvaa, lämpöä ja 

elämän tärkeää perusedellytystä, jonka 
tarpeellisuutta ei kyseenalaisteta.

Pitkällä tähtäimellä varakkaidenkin 
seurakuntien talous kiristyy. Mutta jo 
nyt olisi katsottava entistäkin kriit-
tisemmin seurakunnan rakennus- ja 
remonttihankkeita.

Olisi tehtävä käytössä olevien tilojen 
käyttöasteanalyysi ja mietittävä, onko 
seurakunnalla liian vähällä käytöllä 
olevia tiloja. Voitaisiinko tilojen käyt-
töä tehostaa ja järkeistää ilman, että 
palveluiden laatu kärsisi?

Olisi löydettävä optimaalinen tasapaino 
seurakuntalaista tarpeeksi lähellä olevan 
toimitilan ja riittävän vilkkaassa käytössä 
olevan toimitilan välillä. Voitaisiinko 
kenties liian vähällä käytöllä olevista 
tiloista luopua, ja olisiko järkevämpää 
vuokrata enemmän ja pienempiä tiloja 
paremmilta paikoilta?

Netistä tulee seurakunnalle yhä 
tärkeämpi toimintaympäristö, ja sekin vie 
painopistettä vähitellen pois perinteisistä 
toimitiloista kohti bittikirkkoa.

Papit ovat tottuneet siihen, että 
heillä ei ole omaa työhuonetta toisin 
kuin useimmilla muilla työntekijöillä. 
Monille työhuone on aika tärkeä osa 
työidentiteettiä. Mutta onko oltava oma 
työhuone, jonka käyttöaste saattaa olla 
alhainen? Voisiko olla enemmän jaettuja 
työtiloja keveine työpisteineen?

Työntekijät voisivat aloittaa nyky-
isten tilojen tehokkaamman käytön: 
läppärin ja langattoman lähiverkon 
avulla työpisteen voisi hetkessä perustaa 
mihin tahansa muutamaksi tunniksi, 
ja hyvin usein se riittäisi. Toimistotyöt 
voisi suojattujen verkkoyhteyksien avulla 
tehdä aivan missä tahansa.

Vähemmän kalliita hukkaneliöitä 
ja nykyiset tilat tehokkaampaan käyt-
töön edullisen ja joustavan tietotek-
niikan avulla.

tehoneliöitä?
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pl 279, 00181 Helsinki
puh. 0207 54 2296, faksi 0207 54 2343
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä)

ilmoitusmarkkinointi
Minna Zilliacus, puh. 0207 54 2361

Seija kosunen, puh. 0207 54 2270
Juha väyrynen, puh. 0207 54 2307
etunimi.sukunimi@kotimaa.fi

painopaikka oulu 2007 - kaleva
Jakeluhuomautukset:
www.posti.fi/palaute, puh. 0200 71000

Julkaisija rauhan tervehdys ry.
 iSSN 0356-2840
 perustettu 1907
kustantaja kotimaa-Yhtiöt oy
levikki n. 98 000, 21 seurakuntaa
aikataulu ilmestyy torstaisin,
 kesällä joka toinen viikko.

päätoimittaja  Janne kankaala (08) 5626 410
toimittajat  pirkko paakki   (08) 5626 411  
  Satu kreivi-palosaari  (08) 5626 412
toimisto  Saila Juutilainen (08) 5626 400

Hinnat: Seurakuntatilaus 8,38 e, yksityistilaus 30,00 e
verkkojulkaisu:    www.rauhantervehdys.fi   

osoite pl 102, 90101 oulu, isokatu 19 B 13
puhelin (08) 5626 400     Fax (08) 5626 444
toimitus@rauhantervehdys.suomi.net
etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.suomi.net
 
ilmoitusvalmistus/vastaanotto
kotimaa-Yhtiöt oy/Sirkka-liisa Hänninen

22
. h

el
m

ik
uu

ta
 2

00
7

kahden vapauden voitto
Eduskunnan perustuslakivaliokunta piirsi vii-
me viikolla pisteen seurakuntalehtien jakelua 
koskevaan juridiseen kiistaan. Voittajia olivat 
sananvapaus ja uskonnonvapaus.

Häviäjiä olivat apulaisoikeusasiamies Jukka 
Lindstedt, jonka mielestä sananvapaus ei kos-
ke seurakuntalehtiä, ja koko oikeusasiamiesins-
tituutio.

Riita alkoi viime vuonna parista kantelusta ja 
päättyi nyt valiokunnan käsittelyyn. Mitätön-
tä asiaa on vatvottu ison koneiston voimin. Sil-
lä välin seurakuntalehtien jakelua ehdittiin ra-
joittaa.

Valiokunnan ratkaisu tarkoittaa sitä, että seu-
rakuntalehdet nauttivat samaa sananvapautta 
kuin muutkin lehdet. Seurakuntalehtiä saa ja-
kaa muillekin kuin seurakuntien jäsenille.

Mietinnön tärkein oivallus on se, että uskon-
nonvapauden toteutuminen vaatii rinnalleen 

sananvapauden. Ihmisillä ei ole uskonnonva-
pautta eli todellista mahdollisuutta uskonton-
sa valitsemiseen tai vaihtamiseen, jos uskonto-
kunnat eivät saa vapaasti kertoa olemassaolos-
taan. Aivan kuten demokratian toteutuminen 
edellyttää, että puolueet ja ehdokkaat saavat 
vapaasti kertoa mielipiteistään. Joka ei halua 
viestiä vastaanottaa, voi sen sivuuttaa.

Valiokunnan mietintö näyttää päältä ympä-
ripyöreältä, mutta sisältää poliittisesti melkoi-
sen täyslaidallisen.

Eduskunnan historiasta ei helposti löydä vas-
taavaa tapausta, jossa valiokunta kääntää oi-
keusasiamiehen näkemykset päälaelleen. Va-
liokunta vetosi edellisen oikeusasiamiehen te-
kemiin ratkaisuihin ja tulkitsi mietinnössään 
samoja lakeja ja sopimuksia kuin Lindstedt – 
päätyen silti päinvastaisiin tuloksiin. Valiokun-
ta käyttikin päteviä asiantuntijoita.

Lisäksi valiokunta ylimpänä perustuslain tulkit-
sijana sulki oven sananvapauden kaventami-
selta tulevaisuudessa. Mietinnössä sanotaan, 
että sananvapautta voidaan rajoittaa ainoas-
taan lainsäädännöllä. Yksittäisellä virkamiehel-
lä ei siis ole tälle reviirille asiaa.

Seurakuntalehtien jakelusta käyty kiista 
osoittaa, kuinka oikeusasiamiehestä on tullut 
kiusanteon väline ja ihmisten pahan olon pur-
kautumiskanava.

Oikeusasiamiehelle voi kannella mistä tahan-
sa, ja tämä suoltaa kehnosti valmisteltuja lau-
suntoja ilman vähäistäkään kritiikkiä kanteli-
joiden motiiveja kohtaan. Oikeusasiamies on 
kuin herkkäuskoinen opettaja, joka aina aset-
tuu kyynelehtivän lapsen puolelle.

Tämä kiista on nyt ratkaistu periaatteellisella 
tasolla. Käytännön muutokset seurakuntalehti-
en jakelussa jäävät vielä nähtäviksi.
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Tietokoneiden verkko 
on seurakunnille uusi 
toimintaympäristö, ei 
pelkästään  väline.
Suunnittelun keskiössä 
ovat seurakuntalaisten 
tarpeet.
Vuorovaikutteiset 
verkkopalvelut 
uudistavat seurakuntien 
ja kirkon työkulttuuria 
ja käytäntöjä.

k irkon Hengellinen elämä 
verkossa – työryhmän lop-
puraportti näyttää selvän 
suunnan.

Tulevaisuuden kirkossa niin ju-
malanpalvelukseen osallistuminen 
kuin kahdenkeskinen keskustelu 
diakonissan kanssa pitäisi olla mah-
dollista myös verkon kautta.

Blogit löytyvät luontevasti seura-
kunnan nettisivuilta, ja niin nuoret 
kuin aikuisetkin voivat keskustel-
la asioista omissa keskusteluryh-
missään.

Toistaiseksi vuorovaikutteisuus 
on kirkon sivuilla olematonta.

Työryhmä perustaa loppurapor-
tissa mainitut käsityksensä tosiasi-
oihin. 75 prosenttia suomalaisista 
käyttää internettiä, heistä 72 pro-
senttia kotonaan.

–  Kirkon tulee olla verkossa nä-
kyvä ja aktiivinen, ei pelkästään rea-
goiva. Jos emme ole läsnä verkossa, 
emme ole läsnä ihmisten elämässä, 
raportissa todetaan.

Verkkoviestintäsuunnittelija 
Mervi Korpiaho Kirkon tiedo-
tuskeskuksesta toteaa, että tähän 
mennessä kirkko ei ole osoittanut 
työntekijöille aikaa esimerkiksi net-
tikeskusteluiden seuraamiseen.

– Parasta olisi,  jos keskusteluihin 
myös osallistuttaisiin seuraamisen 
sijasta. Itse olen seurannut esimer-
kiksi Suomi24:n uskonnollisia kes-
kusteluja vapaa-ajallani.

– Ongelma on sama kuin net-

kirkon on oltava läsnä netissä
” M u u t E N  E M M E  o l E  l ä S N ä  i H M i S t E N  E l ä M ä S S ä ”

tipappien kohdalla. Selvästi ei 
ole osoitettu, kuka asian hoitaa ja 
millä ajalla.

lestadiolaisuus
kiivain aihe

Maanantaisena aamuna Suomi24-
palstan Uskonnot & uskomukset 
–osaston uusista viesteistä ehdo-
ton enemmistö koskee kristinus-
koa (483 uutta viestiä). Esimer-
kiksi rajatietokeskusteluun on tul-
lut 44 uutta viestiä, kirkosta eroa-
miskeskusteluun 13 ja Idän us-
kontoihin 5. 

Kristinuskon alla puolestaan on 
kaikista eniten viestejä lestadiolai-
suudesta (198) ja helluntailaisuu-
desta (90).

Keskustelu vanhoillislestadio-
laisuudesta (180) on suosituimpia 
aiheita koko Suomi24-palstalla.

– Minä en pidä siitä, että asioista 
keskustellaan kasvottomasti ja kuin 

nurkan takaa. En halua edes katsoa 
niitä keskusteluja, Suomen Rau-
hanyhdistysten Keskusyhdistyksen 
(SRK) johtokunnan puheenjohtaja 
Matti Lääkkö sanoo.

– Ihmisen pitää uskaltaa aina 
sanoa asiansa suoraan ja omalla 
nimellään.

Lääkkö pitää koko yhteiskunnan 
kannalta surullisena kehityksenä sitä, 
että asioista ei keskustella avoimesti 
kasvokkain vaan internetin keskus-
telupalstalla nimimerkeillä.

– Se keskustelu on alkeellista. 
Kyllä me ymmärrämme, että on 
ihmisiä, jotka haluavat muuttaa 
lestadiolaisuutta toisenlaiseksi 
uskonnoksi ja tulkita sitä omalla 
tavallaan. Tavoitteisiin päästäkseen 
he sitten vääristelevät ja musta-
maalaavat asioita näillä keskuste-
lupalstoilla.

Lääkkö sanoo, että SRK ei ole 
antanut suoria ohjeita jäsenilleen 
osallistumisesta nettikeskuste-
luihin.

vuonna 2015
• Vuonna 2015 seurakunnat käyttävät vuorovai-
kutteisia verkkopalveluja aktiivisesti hengellises-
sä toiminnassaan ja seurakuntalaiset löytävät ver-
kosta tukea omaan elämäänsä.
• Sitä ennen käynnistettävä sisältöihin, henkilös-
tökoulutukseen ja järjestelmien kehittämiseen liit-
tyvät hankkeet, joita kirkkohallitus hallinnoi.

läHDE: HENgElliNEN EläMä vErkoSSa 
-loppuraportti/kirkkoHallituS 

kristillinen elämä 
kiinnostaa netissä 
paljon enemmän kuin 
kirkosta eroaminen. 
www.suomi24.fi.

– Olen minä saattanut jossakin 
puheessa mainitakin, että pidän 
näitä keskustelupalstoja aivan al-
keellisina.

”verkkoherätys
saamatta”

Oulun helluntaiseurakunnan joh-
tava pastori Markku Tossavainen 
myöntää, että hänelle itselleen in-
ternetin keskustelupalstat eivät ole 
kovinkaan tuttuja.

– Sitä herätystä en ole vielä saa-
nut, pastori hymyilee.

Helluntailaisuudesta keskustel-
laan Suomi24:ssä hyvin vilkkaasti. 
Testiaamuna uusia viestejä oli pe-
räti 95, eli lestadiolaiskeskustelun 
jälkeen eniten.

Keskusteluaiheina olivat muun 
muassa Uskova ja kuolemanpelko, 
Parantajia vai puoskareita sekä 
Suomen paras saarnamies.

Pastori Markku Tossavainen 

toivoo, että ihmiset keskustelisivat 
internetissä asiallisesti ja vastuulli-
sesti. Medianlukutaitoja tarvitaan 
myös kirjoitusten lukemisessa.

– Siellä esiintyvät yksittäiset 
henkilöt mielipiteineen, eivätkä 
keskustelut kerro virallisen seu-
rakunnan linjauksista.

Tossavainen ei silti tuomitse 
keskustelijoita.

– Jos ihmisillä on tarve ottaa kan-
taa asioihin, silloin sen täytyy olla 
mahdollista. Tämä on nykyaikaa.

– Virallisia ohjeita asiasta ei ole 
annettu, mutta olen joskus sano-
nut, että keskustelupalstoilla ja 
yleisönosastokirjoituksissa täytyy 
säilyttää hyvä maku ja kunnioit-
taa toisten vakaumusta. Oman 
seurakunnan identiteetistä ei silti 
tarvitse luopua.

Satu krEivi-paloSaari

Kaleva otsikoi viime viikolla, että 
Rauhan Tervehdystä ryhdytään jäl-
leen jakelemaan mainoskieltotalo-
uksiin. Muutamat lukijat ovatkin 
jo kyselleet Rauhan Tervehdyksen 
toimituksesta, miksi lehteä ei luu-
kusta tipahtanutkaan.

Kalevan otsikko lupasi hieman 
liikoja.

Suomen Posti ei ole vielä muutta-
nut päätöstään, jolla seurakuntaleh-

vaadin 
selityksiä!

pahuus 
kirkossa!

onko 
Jumalaa?

oulun hiippakunnan tuomio-
kapituli on pidättänyt pasto-

ri Sampsa Kuusamon pappisviran 
toimittamisesta.

Pastori Sampsa Kuusamo on 
toiminut Ylitornion seurakunnan 
seurakuntapastorina marraskuusta 
2005 lähtien.

Piispa Samuel Salmen ja tuo-
miokapitulin tietoon on tullut, 
että Kuusamo opettaa luterilaisen 
kirkon opin vastaisesti muun mu-
assa saarnoissaan. Tämän johdosta 
piispa on käynyt pastoraalisia kes-
kusteluja Kuusamon kanssa. Piispa 
Salmi on järjestänyt myös virallisen 
kuulemistilaisuuden Ylitorniolla, 
jossa Kuusamo on ilmoittanut, 
ettei voi pysyä luterilaisen kirkon 
tunnustuksessa kuin osittain.

Tämän saman asian Kuusamo 
on ilmoittanut 15.2.2007 pidetyssä 

rkp jätti väliin

tuomiokapitulin istunnossa. Hän 
on ilmoittanut, että ei voi sitoutua 
luterilaisen kirkon tunnustukseen 
Raamatun tulkinnassa eikä tunnus-
tuksessa ilmaistuun opetukseen pe-
risynnistä, käsitykseen kasteesta ja 
ehtoollisesta (sakramenttioppiin), 
oppiin vanhurskauttamisesta ja 
pelastuksesta sekä rippikäsityk-
seen. Kuusamo on muun muassa 
kieltäytynyt antamasta ripissä syn-
ninpäästöä.

Kirkkojärjestyksen mukaisesti 
papiksi vihittävän on annettava 
virkaan vihittäessä pappislupaus, 
jonka myös Sampsa Kuusamo on 
antanut. Pappislupaus velvoittaa 
pappeja pysymään kirkon tun-
nustuksessa ja noudattamaan sen 
järjestystä. Kuusamo on ilmoitta-
nut, että ei pysy Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon tunnustamassa 

uskossa kuin osittain. Tästä seuraa, 
että hän ei pysy antamassaan pap-
pislupauksessa.

Hän ei ole millään tavoin ilmais-
sut haluaan opettaa tai toimia toi-
sin, vaikka hän tiedostaa opillisten 
käsitystensä johtavan pappisvirasta 
pidättämiseen.

Kirkkolain 5 luvun 3 §:n 2. mo-
mentin mukaisesti, jos pappi ei ole 
pysynyt kirkon tunnustuksessa, 
tuomiokapituli voi pidättää hä-
net pappisviran toimittamisesta. 
Jollei pappisviran toimittamisesta 
pidätetty pappi ole kuuden kuu-
kauden kuluessa pidättämisen jäl-
keen pyytänyt eroa pappisvirasta 
tai osoittanut tahtovansa pysyä 
kirkon tunnustuksessa, tuomio-
kapituli voi häntä kuultuaan ha-
kemuksetta antaa hänelle eron 
pappisvirasta.

Pastori Sampsa Kuusamo
pidätettiin pappisvirastatien jakelu mainoskieltotalouksiin 

vuoden alussa lopetettiin.
Viime viikolla saatiin vasta edus-

kunnan perustuslakivaliokunnan 
päätös, jonka mukaan seurakun-
talehtiä koskee sama sananvapa-
us kuin muitakin lehtiä eli niiden 
jakaminen mainoskieltotalouksiin 
ei ole perustuslain vastaista.

Jakelun palautumista entiselleen 
joudutaan siis yhä odottelemaan.

Jakelu ei vielä 
palautunut entiselleen

Rauhan Tervehdyksessä julkais-
tiin alkuvuodesta kolumnisar-
ja, jossa eduskuntapuolueiden 
nimeämät kirjoittajat esittelivät 
omia ja puolueensa näkemyk-
siä ev.-lut. kirkon asemasta ja 
tulevaisuudesta.

Ainoastaan Ruotsalainen 

kansanpuolue ei halunnut osal-
listua sarjaan.

Puolueesta ilmoitettiin, että 
heillä ei ole eduskuntavaalieh-
dokkaita Rauhan Tervehdyk-
sen levikkialueella eikä siksi 
myöskään kiinnostusta esitellä 
ajatuksiaan.
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Jumalanpalvelukset oulun kirkoissa

toimipaikatkirkot

Talvi

Kevät

Kesä

Syksy

Joulu

Tuomiokirkko 
Kirkkokatu

Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39

Kastellin kirkko 
Töllintie 38

Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti

Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6

Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3

Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7

Pateniemen kirkko 
Taskisentie

Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2

Heinätorin seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2

Kaakkurin toimintakeskus 
Sarasuontie 5

Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86

Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4

Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1

Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19

Vanha pappila 
Isokatu 17

Vanha pappila, Ylikiiminki
Harjutie 5

Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

menot oulussa katso myös www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri.

Oulun tuomiokirkossa su 25.2. 
klo 10 messu, toimittaa Jyrki 
Vaaramo, avustaa Ari-Pekka 
Metso, saarnaa Juha Auvinen, 
kanttorina Raimo Paaso, Tuiran 
kamarikuoro. Kolehti Oulun 
NNKY:lle. Kirkkokahvit.

Kastellin kirkossa su 25.2. 
klo 10 messu, toimittaa Liisa 
Karkulehto, avustaa Kimmo 
Kieksi, kanttorina Ilkka Järviö. 
Kolehti nimikkolähettien Tanja 
ja Kimmo Kauton työlle Papua-
Uudessa-Guineassa Suomen 
Lähetysseuran kautta.
Pyhän Andreaan kirkossa: Pe 
23.2. klo 11 vanhusten viikko-
messu, toimittaa Esa Nevala, 
avustaa Asta Leinonen, kantto-
rina Sanna Leppäniemi.
Su 25.2. klo 12 messu, toimit-
taa Mirjami Dutton, avustaa 
Sirpa Kemppainen, kanttorina 
Sanna Leppäluoto. Kolehti ks. 
Kastelli.
Maikkulan kappelissa su 25.2. 
klo 12 messu, toimittaa Esa 
Nevala, avustaa Vesa Pöyhtäri, 

Tuiran kirkossa: Su 25.2. klo 
10 messu, toimittaa Stiven 
Naatus, avustaa Petteri Tuulos, 
kanttorina Heikki Jämsä. Ko-
lehti yhteisvastuukeräykseen. 
Radiointi Radio Dei.
Su 25.2. klo 18 messu, toimittaa 
Juha Valppu, avustaa Petteri 
Tuulos, kanttorina Tommi Hek-
kala. Kolehti ks. Tuira klo 10.
Ke 28.2. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Juha Huhtala, kant-
torina Jukka Jaakkola. Kolehti 
yhteisvastuukeräykselle.
Pyhän Luukkaan kappelissa 
su 25.2. klo 10 messu, toimittaa 
Hannu Ojalehto, avustaa Riitta 
Louhelainen, kanttorina Marjo 
Irjala. Kolehti ks. Tuira.

Oulujoen kirkossa su 25.2. 
klo 10 konfirmaatiomessu, 
toimittaa ja saarnaa Pentti 
Kortesluoma, konfirmoi Paavo 
Moilanen, kanttorina Annukka 
Palola, eläkeliiton kuoro, johtaa 
Andro Lehmus.
Huonesuon seurakuntako-
dissa su 25.2. klo 12 sanaju-
malanpalvelus, toimittaa Ilkka 
Mäkinen, saarna Riitta Kentala, 
kanttorina Annukka Palola. 
Kirkkokahvit.
Myllyojan seurakuntatalossa 
su 25.2. klo 14 perhekirkko, 
toimittaa Paavo Moilanen, saar-
na Riitta Kentala, kanttorina 
Marja-Leena Koistinaho.
Ylikiimingin seurakuntapiiri
Ylikiimingin kirkossa su 25.2. 
klo 10 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Olavi Isokoski, kant-
torina Leo Rahko. 

kanttorina Riitta Piippo. Koleh-
ti ks. Kastelli.
Kaukovainion kappelissa: To 
22.2. klo 21.30 Virtaa välilläm-
me -parisuhdemessu, toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustaa Virpi 
Sillanpää-Posio, kanttorina 
Juha Soranta. 
Su 25.2. klo 12 sanajuma-
lanpalvelus, toimittaa teol.yo 
Vesa Kauranen, avustaa Riina 
Moilanen, kanttorina Juha 
Soranta. Kirkkokahvit. Kolehti 
ks. Kastelli
Su 25.2. klo 18 arabiankielinen 
jumalanpalvelus.’’ 
Tahkokankaan palvelukes-
kuksessa su 25.2. klo 13 sanaju-
malanpalvelus, toimittaa Jonna 
Kalliokoski.

Pyhän Tuomaan kirkossa su 
25.2. klo 12 messu, toimittaa 
Lauri Kujala, avustaa Riikka 
Honkavaara, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti ks. Tuira. Kirk-
kokahvit.
Pateniemen kirkossa su 25.2. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Harri Fagerholm, 
kanttorina Marjo Irjala. Kolehti 
ks. Tuira.
Pyhän Luukkaan kappelissa su 
25.2. klo 16 englanninkielinen 
jumalanpalvelus, toimittaa 
Patrick Dickson, kolehti kan-
sainväliselle työlle.

Hartauselämä
Aamurukous ke 28.2. klo 7.45, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Vii-
kon tekstit, hiljaisuutta, yhteistä 
rukousta ja laulua.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Sana Elää raamattu- ja rukous-
ilta pe 23.2. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 24.2. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
-ilta la 24.2. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Aamurukous ke 28.2. klo 8.30, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Päiväseurat ke 28.2. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Raamattupiiri ke 28.2. klo 16, 
Aurinkokoti, Isokatu 93. Jyrki 
Vaaramo.
Keskiviikkoseurat ke 28.2. klo 
18, tuomiokirkon krypta. 
Miesten piiri ke 28.2. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Opettajien raamattupiiri ti 
27.2. klo 18, tuomiokirkon 
krypta. 
Raamattupiiri to 1.3. klo 14, 
Keskustan seurakuntatalo.
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat to 1.3. klo 18.30, Intiön 
seurakuntakoti. 

karjasillan seurakunta

Rauhanyhdistyksen raamattu-
luokka pe 23.2. klo 18, Maikku-
lan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat: 
Pe 23.2. klo 19, Maikkulan 
kappeli. 
To 1.3. klo 18.30, Kaukovainion 
kappeli. 

Raamattupiirit: 
Ti 27.2. klo 12, Kastellin kirk-
ko. 
Ke 28.2. klo 19, Kaukovainion 
kappeli. Miesten raamattu-
piiri.
To 1.3. klo 18, Kastellin kirkko 
ja Maikkulan kappeli. 
To 1.3. klo 18.30, Pyhän Andre-
aan kirkko.  

tuiran seurakunta

Siionin virsi -seurat su 25.2. klo 
15, Tuiran kirkko. Aloitamme 
kahveilla ja vuosikokouksen 
jatko-osalla.
Miestenpiiri ti 27.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Riku-Matti 
Järvi alustaa aiheesta Syrjäy-
tyminen.
Raamattupiirit: 
To 1.3. klo 15, Pyhän Tuomaan 
kirkko, ystävänkamari. 
To 1.3. klo 18, Niittyaron ker-
hohuone. 
To 1.3. klo 18, Rajakylän seu-
rakuntakoti. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 1.3. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

OulujOen seurakunta

Rauhanyhdistyksen seurat 
su 25.2. klo 17, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 27.2. klo 19, Myllyojan 
seurakuntatalo. Arto Nevala ja 
Kalevi Kärki.
Miesten raamattupiiri to 1.3. 
klo 19, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Ylikiimingin seurakuntapiiri
Kinkerit ti 27.2. klo 18, Aune 
ja Matti Koistinaholla. Aiheena 
Agricolan juhlavuosi. Tuotto 
YV-keräykselle.

Musiikki ja kulttuuri
Salvat 1701 - Jaakko Mänty-
järvi la 24.2. klo 19.30, Oulun 
tuomiokirkko. Ks. erillinen 
ilmoitus.

Karjasillan seuraKunta

Toivelaulujen iltapäivä su 25.2. 
klo 15, Kastellin kirkko. Kas-
tellin kirkkokuoro ja kanttori 
Ilkka Järviö laulattavat virsiä ja 
hengellisiä lauluja. Kahvitarjoi-
lu YV-keräykselle.
Isänmaallinen kirkkokon-
sertti su 25.2. klo 17, Pyhän 
Andreaan kirkko. Oulun Sota-
veteraanikuoro.
Latinalaisen Amerikan runoil-
ta. Latino goes poem! su 18.3. 
klo 18, Karjasillan kirkko. Läpi-
leikkaus latinalaisen Amerikan 
vanhoista ja uusista suosikeista. 
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 
2 e YV-keräykseen. 

tuiran seurakunta

Psalmilauluja ja iloisia kansan-
melodioita su 25.2. klo 17, Py-
hän Tuomaan kirkko. Muusikko 
Hillel Tokazier esittää psalmi-
lauluja, israelilaisia kansan-
lauluja ja Klezmer-musiikkia. 
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 
5 euroa YV-keräykselle. 

OulujOen seurakunta

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Konsertti su 4.3. klo 13, Ylikii-
mingin seurakuntatalo. Tuomo 
Rahko, pasuuna Juho Nissi, sello 
Outi Nissi, piano. Väliaikatar-
joilu YV-keräykselle.

Diakonia
Miesten talkooryhmä auttaa 
tavallisen miehen taidoin ko-

din pienissä töissä. Tieduste-
lut Heikki Kaikkonen p. 040 
5025010.
Naisten ilta ma 26.2. klo 18–20, 
Öbergin talo. Yhdessäoloa, sau-
nomista ja iltahartaus.

karjasillan seurakunta

Juttutupa ma 26.2. klo 13–15, 
Kastellin kirkko. Päiväkahvit ja 
keskustelua elämänkaaresta.
Ystävän kammari ti 27.2. 
klo 12–13.30, Kaukovainion 
kappeli. 
Omaishoitajien ryhmä ke 
28.2. klo 12–13.30, Kaukovai-
nion kappeli. Vertaistukiryhmä 
omaistaan kotona hoitaville. 
Aiheena arkipäivään ja hoito-
suhteeseen liittyvät tunteet.
Diakoniapiirit: 
Ma 26.2. klo 12–13.30, Kauko-
vainion kappeli. 
Ke 28.2. klo 15–16.15, Maikku-
lan kappeli. 

tuiran seurakunta

Vapaaehtoisten Kielokoti -
ryhmä su 25.2. klo 11, Tuiran 
kartano. 
Juttutupa ti 27.2. klo 11, Kos-
kelan seurakuntakoti. Pastori 
Nanna Helaakoski alustaa ai-
heesta Raamatun naiset.
Työttömien ateria ti 27.2. klo 
12, Rajakylän seurakuntakoti. 
Käsityöryhmä ti 27.2. klo 14, 
Rajakylän seurakuntakoti.
Lämmitä lähimmäistä -ryhmä 
ti 27.2. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Tule tekemään käsitöitä 
ja suunnittelemaan myyjäisiä 
yhteisvastuun hyväksi!
Diakonian puhelinajanvaraus 
avustusasioissa perjantaisin 
Tuiran kirkolla (Myllytie 6) 
klo 9-11 puh. (08) 531 4616. 
Ajanvarausta ei ole: 9.3., 6.4., 

27.4. ja 11.5.
Diakoniapiiri to 1.3. klo 13, 
Pateniemen kirkko. 

Yhteinen seurakuntapalvelu

KUULOVAMMAISET:
Kuurojen lähetyspiiri ma 26.2. 
klo 17.30, Kuurojen yhdistys. 
Lasten paikka ma 26.2. klo 
17.30, Kuurojen yhdistys, Kos-
kitie 19. 
Aabrahamin poppoo ti 27.2. 
klo 13.30, Öbergin talo. Huo-
nokuuloisten päiväpiiri Dia-
koniakeskuksessa
KEHITYSVAMMAISET:
Varttuneiden kehitysvam-
maisten porinapiiri ti 27.2. 
klo 13.15–14.15, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Kehitysvammaisten keskuste-
lukerho ti 27.2. klo 17–18.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Perheilta ke 28.2. klo 16.30–
19.30, Hietasaaren kaupunki-
leirikeskus. Kehitysvammaisille 
perheineen. Sauna, ruokailu ja 
ohjelmaa. Ruokailu maksulli-
nen, ilm. p. (08) 3161 340.
NÄKÖVAMMAISET:
Näkövammaisten raamat-
tu-ja keskustelupiiri to 1.3. 
klo 13–14.30, Öbergin talo. 
Diakoniakeskuksen alakerran 
ryhmätilassa.
Näkövammaisten kevätleiri 
23.–25.3., Rokuan leirikeskus. 
Ilm. viim. 1.3. p. 3161 340.
PÄIHDETYÖ:
Päihdetyön naistenryhmä pe 
23.2. klo 13, Öbergin talo. 
Päihdetyön tavoiteryhmä ma 
26.2. klo 14.30, Öbergin talo. 
Päihdetyön raamattupiiri ti 
27.2. klo 13, Diakoniakeskus.

lähetys
Pohjois-Afrikassa on Armon 
aika su 25.2. klo 10. Aloitamme 
messulla tuomiokirkossa, jonka 
jälkeen kirkkokahvit keskustan 
seurakuntatalon alasalissa. 
Noin klo 12 siirrymme juhlasa-
liin lähetystilaisuuteen. Mukana 
Juha Auvinen Radiolähetysjär-
jestö Sanansaattajista. 
Lähetyssoppi to 1.3. klo 10–14, 
Keskustan seurakuntatalo, 
alasali. 

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Lähetyspiiri ke 28.2. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Katariina Pitkänen.

karjasillan seurakunta

Kaukovainion lähetyspiiri 
ti 27.2. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. 

tuiran seurakunta

Lähetyspiiri ma 26.2. klo 16.30, 
Tuiran kirkko. 

OulujOen seurakunta

Lähetys- ja raamattupiirit: 
Ma 26.2. klo 18, Myllyojan seu-
rakuntatalo, ystävänkamarissa
Ma 26.2. klo 18.30, Oulujoen 
kirkko, sakasti.
Ma 26.2. klo 18.30, Hintan seu-
rakuntatalo, väliaikaistila.
Ke 28.2. klo 14, Madekoskella 
kodeissa.

lapset ja  
lapsiperheet
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Päiväkerhot: To 22.2. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
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Ma 26.2. klo 12–15, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
To 1.3. klo 12, Heinätorin seu-
rakuntatalo
Perhekerhot: Ke 28.2. klo 
10–11.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
To 1.3. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 

karjasillan seurakunta

Mummon ja vaarin pysäkki la 
24.2. klo 15, Pyhän Andreaan 
kirkko. Ystävyys yhdistää. Oma 
lelu mukaan.
Pyhäkoulut: Su 25.2. klo 12, 
Maikkulan kappeli. 
Su 25.2. klo 12, Kaukovainion 
kappeli. 
Sarasuontien perhekerho ma 
26.2. klo 10, Kaakkurin toimin-
takeskus. Valokuvaus.
Perhekerho ke 28.2. klo 9.30–
11, Maikkulan kappeli. Valoku-
vaus, tule paikalle ajoissa.
Kaakkurin perhekerho ke 
28.2. klo 10, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Ip-pyhäkoulu to 1.3. klo 14.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

tuiran seurakunta

Koko perheen pikkukirkko su 
25.2. klo 15, Koskelan seurakun-
takoti. Kirkko-, mehu- ja leikki-
hetki.Tule perheesi ja rakkaittesi 
kanssa levähtämään.
Pyhäkoulut: Su 25.2. klo 12, 
Pateniemen kirkko. 
Su 25.2. klo 12, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Su 25.2. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. 
Su 25.2. klo 15, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Kansainvälinen pyhäkoulu su 
25.2. klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Perhekerhot:
Ke 28.2. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti, Kuivasjärven seu-
rakuntakoti, Toppilan monipal-
velukeskus, Pateniemen kirkko, 
Rajakylän seurakuntakoti ja 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
To 1.3. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

OulujOen seurakunta

Talvikankaan perhekahvila 
ti 27.2. klo 9.30, Talvikankaan 
monitoimitalo, nuorisotila. 
Pyhäkoulut: 
Su 25.2. klo 12, Myllyojan 
seurakuntatalo ja Hintan seu-
rakuntatalo.
Perhekerhot: 
Ke 28.2. klo 9.30, Hintan 
seurakuntatalo, Huonesuon 
seurakuntakoti, Saarelan seu-
rakuntakoti, Sanginsuun seu-
rakuntakoti, Myllyojan seura-
kuntatalo ja Heikkilänkankaan 
seurakuntakoti. 
To 1.3. klo 9.30, Hönttämäen 
seurakuntakoti. 
Ylikiimingin seurakuntapiiri
Koko perheen ohjelmallinen 
luisteluilta pe 23.2. klo 18.30, 
Harjunrinteen koulun kentällä. 
Kilpailuja, makkaran paistoa 
nuotiolla ja lämmintä mehua. 
Perhekerho to 1.3. klo 10, Yli-
kiimingin vanha pappila. 

varhaisnuoret
Varhaisnuorten vakituisesti ko-
koontuvat kerhot löydät osoit-
teesta www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri.

OulujOen seurakunta

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Toimintapäivä 6–14-vuotiaille 
la 31.3. klo 10-16, Ylikiimingin 
koulukeskus, Harjunkaari ja 

kirkonkylän koulu. Tervetuloa 
kaikki Oulujoen ja Iin rovasti-
kunnan varhaisnuoret. Hinta 
omilta 3 e, muilta 7 e (sis. ruo-
kailut ja ohjelman). Lisätietoja 
Pasi-Tapiolta. Ilm. viim. 15.3.

Nuoret
Nuortenilta ÜberÖberg Yh-
teisvastuu ke 28.2. klo 18–20, 
Öbergin talo. Jyviä, ituja, aka-
noita - mikä ravitsee? Mikä on 
hyväksi minulle?

karjasillan seurakunta

Cafe Andreas -nuortenilta ti 
27.2. klo 18, Pyhän Andreaan 
kirkko. Vapaata oleilua, kahvit-
telua, laulua, pelejä ja mahdol-
lisuutta saada rauhoittua sanan 
ääreen arjen keskellä. 
Nuortenilta to 1.3. klo 18, 
Kastellin kirkko, alakerta. Ju-
tustelua ja purtavaa. Mukana 
on nuorisotyönohjaaja.

tuiran seurakunta

Nuorten gospelryhmä ke 28.2. 
klo 18, Tuiran kirkko. 

OulujOen seurakunta

Nuorten ilta - muutos pe 23.2. 
klo 18.30, Hintan seurakunta-
talo, korvaavat tilat. Muutos 
elämässä. Tutustumme sa-
malla Hintan seurakuntatalon 
uusiin tiloihin. Paikalla Ilkka 
Mäkinen. 
Ylikiimingin seurakuntapiiri
Isosten ja kerhonohjaajien 
virikkeellinen koulutuspäivä 
la 24.2. klo 10, Boxilla. Ilm. 
14.2. Pasi-Tapiolle. Päivä on 
ilmainen. Leikkiä, laulua ja 
askartelua. Asianmukainen 
varustus, ulkoillaan. Mukaan 
muistiinpanovälineet.
Isoskoulutus ke 28.2. klo 15.15, 
Ylikiimingin seurakuntakeskus. 
Välipala.

opiskelijat ja  
nuoret aikuiset
Messu to 22.2. klo 21.30, Kau-
kovainion kappeli. Läheisyys-
illan jälkeen voi tulla kappeliin 
hiljentymään ja halutessaan 
polvistua ehtoollispöytään.
Sarastus-kuoron harjoitukset 
ke 28.2. klo 19, Öbergin talo.
Alfa-kurssi to 1.3. klo 18.30, 
Koskelan seurakuntakoti. Ilm.
viim.1.3. Nanna Helaakoski p. 
050 575 0821
OPISKELIJAJÄRJESTÖT
Körttiopiskelijoiden seurat to 
22.2. klo 19. Kaisa Malkamäellä, 
Nokelantie 46 A 20.
Uusheräyksen opiskelijailta 
to 22.2. klo 19, Koulukatu 41. 
Arvot? Salme Kinnunen.
OPKOn ilta la 24.2. klo 19, 
Öbergin talo. Voiko Herran 
soturi masentua? Mervi Kok-
konen.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 26.2. klo 
18.30, Lähetyskoti, Torikatu 9 A 
32. Helvetti, Patrick Dickson.
Lutukan raamattupiiri ti 27.2. 
klo 16, yliopiston Tellus-kir-
jasto. Luonnontieteen opiske-
lijoille.
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 28.2. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Meditaatio, 
Jouko Heikkinen.
Rauhan Sanan -ilta to 1.3. klo 
19, Koulukatu 10 C. Kun hän 
huutaa minua, minä vastaan, 
Tapio Kortesluoma.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

SLEY:n ilta, Nuoret aikuiset 
pe 23.2. klo 18.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. 

Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Hopealanka ma 26.2. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Seurakuntakerho ke 28.2. klo 
13, Domus Botnica. 
Tarinatupa ke 28.2. klo 13, 

Intiön seurakuntakoti. 
Toiminta- ja keskustelukerho 
to 1.3. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 1.3. klo 12, 
Kajaanintie 1. 

karjasillan seurakunta

Kirkkomatka Pyhän Andreaan 
kirkkoon pe 23.2. klo 11–14. 
Päivä on tarkoitettu laitoksis-
sa ja palvelutaloissa asuville 
vanhuksille. Ohjelmassa on 
viikkomessu, lounas ja kahvit, 
musiikkia ja kirkon esittely. 
Kuljetus järjestetään. Linja-
auton aikataulu: Maikkulan 
palvelutalo 9.50, Kastel-koti 
10.00, Caritas, Höyhtyän pal-
velukeskus 10.15, Hiirosenkoti 
10.25, Kairoskoti 10.30. Päivä 
on ilmainen, se kustannetaan 
viime vuoden YV-tuoton oman 
seurakunnan osuudesta. 
Eläkeläisten kerho ma 26.2. klo 
12.30–14, Maikkulan kappeli. 
Seurakuntakerho ma 26.2. klo 
13.30–15, Caritas-koti. 
Vanhuslinja ke 28.2. klo 9–11. 
P. 040 574 7157. Vanhuksille 
suunnattu puhelinpäivystys.
Eläkeläisten kerho to 1.3. 
klo 12–14, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 1.3. klo 
13, Kastellin kirkko. 

tuiran seurakunta

Seurakuntakerhot: 
To 22.2. klo 14, Rajakylän seu-
rakuntakoti. 
Ti 27.2. klo 14, Kangastien 
palvelukeskus. 
To 1.3. klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Vanhustyön linja ke 28.2. klo 
9–11, Tuiran kirkko. Vanhuksil-
le suunnattu puhelinpäivystys 
puh. 531 4616.
Senioreiden laulupiiri ke 28.2. 
klo 12.30, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Yhteislaulua ja kahvit.

OulujOen seurakunta

Seurakuntapiirit: 
Ma 26.2. klo 10, Hintan väli-
aikaistilat. 
Ma 26.2. klo 13, Saarelan Pal-
velukoti. 
Ma 26.2. klo 19, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Ti 27.2. klo 12, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
To 1.3. klo 13, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
To 1.3. klo 14, Metsolan Hovi, 
Mäkituvantie.
Sanginsuun porinapiiri ma 
26.2. klo 11, Sanginsuun seu-
rakuntakoti. 
Martantupa ti 27.2. klo 12.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Sanginjoen seurakuntapiiri 
to 1.3. klo 12, Perälässä, Kon-
tiokoskentie. 
Ylikiimingin seurakuntapiiri
Maanantaikuoro ke 28.2. klo 
10, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. 

leirit ja retket
Raahe-gospel-reissu la 24.2. 
Esiintyjinä Juha Tapio ja Pater 
Noster. Hinta 15 e (sis. matkat, 
konserttiliput, iltapala). Ilmoit-
taudu tekstiviestillä Vähikselle 
040 574 7158. 
Eläkeläisten leiri 19.–22.3., 
Rokuan leirikeskus. Lähde 
virkistymään (etusija tuira-
laisilla) ulkoilun, yhdessäolon 
ja hiljentymisen merkeissä. 
Hinta on 55,50 e (sis. matkat, 
täyshoito). Ilm. viim. 26.2. p. 
(08) 3161340.
Eläkeläisten leiri 26.–29.3., 
Rokuan leirikeskus. Etusija Kar-
jasillan ja Tuiran seurakunnan 
alueella asuville. Hinta 55,50 
e (sis. matkat, majoitus, täys-
hoito, vakuutus seurakuntien 
jäsenille). Ilm. viim. 2.3. p. 
(08) 3161340. Leirin vetäjinä 
diakoniatyöntekijät Asta Lei-
nonen p. 040 5747157 ja Paula 
Kyllönen p. 040 7235880.
Perheiden ja työikäisten kuu-
rojen leiri 13.–15.4., Juuman 

leirikeskus. Ilm. viim. 27.3. Eija 
Mukka 040 591 2657 tai eija.
mukka@evl.fi.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Kaikenikäisten retki Kemin 
lumilinnaan ti 6.3. klo 9–17.30. 
Tervetuloa mukaan koko per-
heellä tai alle 10-v. yhdessä 
isovanhemman, kummin tai 
aikuisen ystävän kanssa. Vie-
railemme nukketalolla, lumi-
linnassa sekä Kemin kirkossa. 
Hinta aikuiset 20 e ja lapset 
15 e, alle 3-v. sylissä ilmaiseksi 
(oma bussipaikka 10 e). Hinta 
sis. matkat, ruokailu, pääsylippu 
lumilinnaan ja nukketaloon 
sekä vakuutus seurakuntalai-
sille). Ilm. kaija.siniluoto@evl.
fi, 050 524 9779 tai anna.mari.
heikkinen@evl.fi, 040 575 2718. 
Mukaan mahtuu 35 ilmoittau-
tumisjärjestyksessä, etusijalla 
tuomiokirkkoseurakuntalai-
set.
Kaikenikäisten naisten leiri 
23.–25.3., Juuman leirikeskus. 
Hinta aikuiset 41 e, 4-18-
vuotiaat 27 e ja alle 4-vuotiaat 
ilmaiseksi. Isoäidit, mummot, 
äidit ja tyttäret mukaan yksin 
ja yhdessä. Tiedustelut ja ilm. 
viim. 10.3. Anna-Mari Heikki-
nen 040 575 2718 tai Heleena 
Hietala 050 520 7757.

karjasillan seurakunta

Työttömien leiri 12.–15.3. klo 
13.30, Rokuan leirikeskuksessa 
itsensä hemmottelun merkeissä. 
Hinta 17 e (sis. matkat, täysihoi-
to, hieronta). Vetäjinä diakonia-
työntekijät Sirpa Kemppainen 
ja Nina Niemelä. Ilm. viim. pe 
23.2. p. (08) 3161340. Etusija 
Karjasillan seurakuntalaisilla. 

tuiran seurakunta

Eläkeläisten retki Haapa-
rantaan ja Tornioon ti 13.3. 
Teemme kiertoajelun Tornion 
vanhaan kaupunkiin ja Haa-
parantaan sekä tutustumme 
Haaparannan kirkkoon. Ruo-
kailemme Peräpohjolan opis-
tolla sekä käymme ostoksilla 
Ikeassa. Linja-autoreitti: klo 
8.30 Pyhän Luukkaan kappeli, 
klo 8.40 Pyhän Tuomaan kirk-
ko, klo 8.50 Tuiran kirkko, klo 
9.00 Koskelan seurakuntakodin 
pysäkki. Ajaa Haukiputaan tietä 
ottaen tarvittaessa Rajakylän 
ja Pateniemen kirkon pysä-
keiltä. Hinta 25 e (sis. kuljetus, 
opaskierros, ruokailu). Matka 
maksetaan linja-autossa. Ilm. 
viim. 6.3. p. (08) 316 1340. 
Tiedustelut Päivi Moilanen p. 
040 574 7064 tai Paula Kyllönen 
p. 040 723 5880.

kuorot ja  
yhdistykset
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Tuomiokirkkokuoron harjoi-
tus to 1.3. klo 17, Keskustan 
seurakuntatalo. 

karjasillan seurakunta

Kastellin kirkkokuoron har-
joitus ma 26.2. klo 18.30, 
Kastellin kirkko. 
Oulun seudun virsikuoron 
harjoitukset ma 26.2. klo 18.30, 
Kaukovainion kappeli. 
TervasCanto-kuoron harjoitus 
ti 27.2. klo 17.30, Kaukovainion 
kappeli. 
Mieskuoro Weljet ti 27.2. klo 
18.30, Kastellin kirkko. 
Pyhän Andreaan lapsikuoron 

harjoitukset to 1.3. klo 16–17, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Maikkulan tenavakuoron 
harjoitukset to 1.3. klo 16.30–
17.15, Maikkulan kappeli. 
Maikkulan lapsikuoron harjoi-
tukset to 1.3. klo 17.30–18.15, 
Maikkulan kappeli. 

tuiran seurakunta

Uusia laulajia Harmonisen 
laulun ryhmään! Ti 27.2. klo 
18.30, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Harmonisen Laulun Ryhmä on 
toiminut syksystä 2005 lähtien. 
Otamme uusia laulajia myös 
kesken kauden. Harjoitukset 
Pyhän Tuomaan kirkossa tiis-
taisin klo 18.30. Tiedustelut 
Marja-Liisa Mustonen p. 041 
550 7444, lisätietoa www.har-
moninenlaulu.org.

OulujOen seurakunta

Lapsikuoroharjoitukset ma 
26.2. klo 16.45, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
Kirkkokuoroharjoitukset ke 
28.2. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo.
Ylikiimingin seurakuntapiiri
Lapsikuoro to 1.3. klo 17, Yli-
kiimingin seurakuntatalo.
Kirkkokuoro to 1.3. klo 18.30, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Muut menot
Yhteisvastuumyyjäiset pe 23.2. 
klo 11, Myllyojan seurakunta-
talo. Myytävänä hernekeittoa 
(myös kotiinvietäväksi omaa 
astiaan), vohvelikahvit, leivon-
naisia, käsitöitä, arvontaa. 
Sinkkuilta pe 23.2. klo 18.30, 
Keskustan seurakuntatalo. Eri-
ikäisten aikuisten yksineläjien 
kohtaamispaikka. Pastori Juha 
Vähäkangas kertoo Perusta, 
joka on YV-keräyksen yksi ul-
komaan kohde. Illassa arvontaa 
Yv-keräyksen hyväksi.  
Puuhakerho ma 26.2. klo 9, 
Intiö, hautausmaan huolto-
rakennus. Kerhossa tehdään 
puutöitä.
Kivikerho ti 27.2. klo 10, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Fransupiiri ti 27.2. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Ohjaajana Terttu Hietala. 
Papinpuolisot ti 27.2. klo 18. 
Tervetuloa viettämään yhteistä 
aikaa papinpuolisoiden seu-
rassa keskustelemalla vanhasta 
pappilakulttuurista. Kokoon-
tuminen Pesosille os. Lumilin-
nantie 11, Talvikangas. 
Kirkkotekstiilipiiri ke 28.2. klo 
18, Kaukovainion kappeli.  
Tuomasmessun suunnittelu to 
1.3. klo 17, Öbergin talo. Messu 
17.3. on tekijöidensä näköinen. 
Voit antaa panoksesi sen suun-
nitteluun ja toteutukseen. Tar-
vitsemme juontajia, lukijoita, 
kolehdinkerääjiä, teen keittäjiä, 
leipojia jne. Yhteyshenkilönä 
Ulla Säilä p. 040 574 7129.

Tuomiokirkko: Vieno Matilda 
Junttila s. Pohjola 79 v, Pentti 
Veikko Väisänen 77 v, Eila Kaa-
rina Riikola s. Annola 86 v.
Karjasilta: Pirjo Inkeri Toivola 
64 v, Martti Ferdinand Maijala 
76 v, Lyyli Martta Rinne s. 
Vähä 90 v.
Tuira: Vieno Annikki Fröjd 
s. Pelkonen 85 v, Terttu Aino 
Maria Sipolainen s. Kukkohovi 
75 v, Rauha Lilja Tuokkola s. 
Savolainen 89 v, Matti Tapio So-
rela 49 v, Martta Emilia Mäkelä 
s. Olenius 92 v, Jaana Kristiina 
Heikkilä 47 v.
Oulujoki: Veikko Hämeenaho 
84 v, Tyyne Elisabet Pikkarainen 
s. Ahtela 76 v, Laila Orvokki 
Toivanen s. Haipus 75 v, Hanna 
Maija Haaranen s. Niemelä 
75 v.

Tuomiokirkko: Vili Petteri 
Heikkinen ja Annemari Tieva.
Karjasilta: Jari Pekka Lukkarila 
ja Teija Hellevi Siekkinen.
Tuira: Timo Petteri Rousu 
ja Emma Karoliina Kimmel, 
Jouko Elias Kuha ja Anna Elina 
Puroila, Juha Tapani Markkula 
ja Jaana Maria Lämsä, Janne 
Antero Uusitalo ja Niina Maa-
ria Suopajärvi, Tomi Mikael 
Hautakoski ja Sanni Annika 
Vuokila.
Oulujoki: Tuomas Sakari Jaak-
kola ja Seija Minna Helena 
Tuokkola, Veikko Juhani Tyni ja 
Tuula Annikki Koivuniemi.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Niilo Valdemar Rokka, Pinja 
Elisa Sormunen, Atte Johannes 
Viro, Alma Matilda Vesteri-
nen.
Karjasilta: Olavi Risto Robert 
Jolma, Timo Juntunen, Sara 
Ida Emilia Kangas, Samu Valt-
teri Karjalainen, Alva Hedvig 
Lahtinen, Kaarlo Oliver Laitila, 
Milja Lumia Luokkanen, Helmi 
Sofia Manninen, Taru Elisabet 
Nevala, Eemil Olavi Pennanen, 
Santtu Atte Juhani Rantala, 
Vilma Anna Inkeri Toljamo, 
Serafiina Siiri Helinä Tolonen, 
Niklas Eepi Oskari Vallin.                                
Tuira: Eerik Otso Antero Koleh-
mainen, Henry Janne Jalmari 
Kronbäck, Lenni Sauli Taneli 
Perkkiö, Onni Verneri Pietola, 
Oona Helena Emilia Rundgren, 
Roni Petter Emanuel Rundgren, 
Sisu Janne Johannes Tervaoja, 
Joel Aatos Åvist, Miika Ville 
Åvist, Jenni Hilda Emilia Tolp-
panen, Väinö Frank Jalmari Iko-
nen, Kaisa Anniina Hautala.
Oulujoki: Kiira Helena Filppu-
la, Väinö Eemil Lapinoja, Topias 
Aarre Eliel Päkkilä, Fiia Karo-
liina Sirviö, Saimi Margareetta 
Taskinen, Ella Neea Aleksandra 
Välitalo, Johanna Tiia Hannele 
Hyttinen, Aatu Viljami Kainua, 
Viivi Kristiina Väänänen.

kansainvälisyys
English Service su 25.2. 
klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Arabiankielinen juma-
lanpalvelus su 25.2. klo 18, 
Kaukovainion kappeli.

Ylikiimingin  
seurakuntapiirin 

toimipisteen  
uudet aukioloajat 

ma 9.30-14 
ti, to, pe 9.30-12 

ke suljettu 

Yhteisvastuukeräyksen  
tilinumero Oulussa

574136-2123726

White esiintyy 
Cross Cafessa

Perjantaina 23.2. Cross Ca-
fessa, Isokatu 11, kuullaan 
White-yhtyettä akustisena 
duona. Yhtye aloittaa esiin-
tymisen kello 21. White tun-
netaan rockhenkisestä gos-
pelmusiikista, jossa sanoma 
eli evankeliumi on tärkein. 
Cross Cafessa yhtyeestä ovat 
mukana Lauri Kelloniemi ja 
Jarno Ruokamo.
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Su 25.2. klo 10 messu Tuiran kirkosta, toimit-
taa Stiven Naatus, avustaa Petteri Tuulos, vir-
ret 173:3-5, 357, 438, 223, 182, kanttorina 
Heikki Jämsä. Kolehti Yhteisvastuukeräykselle.  
Su 25.2. klo 11.25 Lasten radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Kirsi Isola ker-
too Jeesuksesta kiusausten voittajana. 

Toivon iltapäivä ma-pe klo 14-17:
Ke 28.2. klo 15.45 Naisen allakassa Virtaa välillämme -ohjaa-
ja Saila Kukkohovi-Jämsän ajatuksia parisuhteen hoidosta. 
To 1.3. klo 15.45 Kasvun paikka -ohjelma. Miten saan lapset sii-
voamaan lelunsa ja jälkensä nurisematta? Ylikiimingin seura-
kunnan lastenohjaaja Mervi Holma Marja Blomsterin vieraana. 

Su 25.2. klo 9.45 Lasten radiopyhäkou-
lussa lastenohjaaja Kirsi Isola ker-
too Jeesuksesta kiusausten voittajana. 
Su 25.2. klo 10 messu Oulun tuomiokirkossa, 
toimittaa Jyrki Vaaramo, avustaa Ari-Pekka Met-
so, saarnaa Juha Auvinen, Tuiran kamarikuoro, 

kanttorina Raimo Paaso, virret 173, 709, 303:1,2,6,7, 304:1-, 59, 224, 
411. Kolehti Oulun NNKY:lle. Tekstinlukijat Jouni Toivonen ja Terttu 
Kolivuori. Jumalanpalveluksen jälkeen edellisen maanantain Etappi-
ohjelma uusinta, hengellisen musiikin toivekonsertti Ylivieskasta, Pal-
velukeskus kotikartanon henkilökunnan toiveita. Toimittaa Mervi Jutila.  
Ma 26.2. klo 17.05 Etappi-ohjelma, toimittaa Rauno Kotiaho Kalajoelta. 

Radio-ohjelmien palautteet: radiostudio.oulu@evl.fi

r a D i o - o H J E l M at

Oulun tuomiokirkossa
lauantaina 24.2.2007 klo 19.30

Järjestää Oulun tuomiokirkkoseurakunta. Ohjelma 10 e.

Isänmaallinen

Kirkkokonsertti
Pyhän Andreaan  

kirkossa 
su 25.2. klo 17

Oulun Sotaveteraanikuoro
Johtaja 

Rauno Rännäli
Urut 

kanttori Juha Soranta
Yksinlaulu 

Lassi Makkonen
Soolo 

Olavi Myllykangas
Puhe 

kirkkoherra Juhani Lavanko
Kolehti 

veteraanien hengelliseen 
työhön

Vapaa pääsy

Tee Gospel-juliste
Oulugospel-julisteen suunnit-
telukilpailu 9.3. saakka. Julis-
teen tehtävänä on markkinoida 
tapahtumaa. Lisätietoja osoit-
teesta www.oulunseurakunnat.
fi/oulugospel tai Esa Rättyä, p. 
040 574 7125. Kilpailuehdo-
tukset toimitetaan osoitteeseen 
Oulun seurakuntayhtymä, 
Yhteinen seurakuntapalvelu / 
Esa Rättyä, Kirkkokatu 5, 90100 
Oulu tai esa.rattya@evl.fi.

toivekonsertti Haukiputaalla
Haukiputaan seurakuntakeskuksessa pidetään perinteeksi muo-
dostunut hengellisen musiikin toivekonsertti torstaina 22.2. klo 
19. Kahvitarjoilu alkaa klo 18.30. 

Seurakuntalaisten hengellisen musiikin toiveita toteuttavat 
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulu, seurakunnan lapsikuoro, 
trio Malikat ja oman pitäjän solistit, joita on laulajista sahan-
soittajaan. Tilaisuuden juontaa FM Rauno Kinnunen, ja ilta-
hartauden pitää kappalainen Arto Nevala. Kahviraha ja kolehti 
tulevat Yhteisvastuukeräykselle.

kokko-kospel kempeleessä
Nuorisogospelin sykettä peräti kolmen bändin voimin on tar-
jolla perjantaina 23.2 Kempeleessä, kun Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa käynnistyy Kokko-Kospel.

Tapahtuman pääesiintyjä on vuonna 2002 perustettu Klinik, 
joka on noussut kovaa kyytiä suomigospelin eturiviin. Bändi on 
julkaissut tähän mennessä albumit Debyytti ja hiljattain ilmes-
tyneen Pysäytä ja pudota.

Klinik soittaa melodista poprockia, ja bändin nuoresta iästä 
huolimatta sen taustalta löytyy paljon kokemusta: bändin jäsenet 
ovat olleet mukana monissa eri kokoonpanoissa kuten Heureka, 
Heaven Up, Soul Connection ja Tommi Kalenius Band. Lauluja 
albumeille ovat tehneet mm. Jari ja Tommi Levy, Juha Tapio 
ja Tommi Kalenius.

Lämmittelybändeinä esiintyvät kempeleläiset Teo ja Seura-
kuntalaiset. Bändit tuovat samalla näytille gospelinnostuksen, 
joka on noussut seurakunnan nuorisotyön piiristä.

Kokko-Kospel alkaa klo 19 ja siihen on vapaa pääsy.

limingassa musiikkia yv:lle
Limingan seurakunnassa järjestetään Ehjä lapsen mieli -ilta-
musiikkitilaisuus Yhteisvastuukeräyksen hyväksi kirkossa su 
25.2. klo 19.

Tilaisuudessa esiintyvät Tähdet-lapsikuoro, Limingan vas-
kiyhtye sekä Kaj Skrabb trumpetti, Kaisa Maalo huilu ja Mi-
ka Kotkaranta urut. Tämän vuoden yhteisvastuuteemasta ja 
keräyskohteesta kertoo yv-keräysjohtaja Seppo Tuomikoski, 
ja kirkkoherra Ilkka Tornberg pitää iltahartauden. Ohjelman 
hinta on 5 euroa, joka menee yhteisvastuulle. 

iltateet maailman 
rukouspäivänä

Maailman rukouspäivää vietetään perinteisesti maaliskuun en-
simmäisenä perjantaina. Tunnuksena on Yhdessä Jumalan asu-
muksessa. 

Oulussa rukouspäivän iltatilaisuus järjestetään iltateen mer-
keissä 2.3. klo 18 Oulun NNKY:llä, Isokatu 15. Koolla on naisia 
eri kirkkokunnista ja kristillisistä yhteisöistä. Keskustelun avaa 
Kerttu Inkala, musiikista vastaa Maruska Lindeman. Kolehti 
kerätään sokeiden orpokodille Kiinassa.

Sotaveteraanikuoron 
kirkkokonsertti

Oulun Sotaveteraanikuoron isänmaallishenkinen kirkkokon-
sertti kuullaan Pyhän Andreaan kirkossa Kaakkurissa, Sulka-
kuja 8, sunnuntaina 25.2. klo 17. Kuoroa johtaa kapellimesta-
ri Rauno Rännäli. Urkurina ja säestäjänä konsertissa on kant-
tori Juha Soranta.

Konsertin solistina esiintyy tenori Lassi Makkonen, joka 
laulaa Taneli Kuusiston Sun ristis juurehen ja G.F. Händelin 
Soi, kiitos soi.

Konsertissa pitää puheen kirkkoherra Juhani Lavanko. Seu-
rakunta pääsee osallistumaan konserttiin laulamalla yhdessä 
pari virttä.

Konsertti alkaa J. L. Beethovenin klassikolla Jumalan kunnia 
luonnossa. Muita numeroita ovat Heikki Klemetin Oi, kallis 
Suomenmaa, Veteraanin kiitoslaulu, jossa Veteraanin iltahuu-
toon on lisätty kaksi hengellisaiheista säkeistöä sekä Sibeliuk-
sen Finlandia.

Konserttiin on vapaa pääsy. Kerättävän kolehdin tuotto käy-
tetään sotaveteraanien hengellisen työn tukemiseen.

Sururyhmä 
itsemurhan 
kautta 
läheisensä 
menettäneille.
Itsemurhan lähipiirissään koke-
neiden keskusteluryhmä alkaa 
keskiviikkona 28.3. klo 18.30. 
Ryhmä kokoontuu seitsemänä 
peräkkäisenä keskiviikkona 1,5 
tuntia kerrallaan.  
Etukäteisilmoittautuminen 
ryhmään on välttämätöntä, 
samoin sitoutuminen ryhmän 
toimintaan. Osallistuminen on 
kaikille maksutonta. Ryhmään 
voi ilmoittautua 2.3. mennessä 
sairaalapastori Juha Kyllöselle 
numeroon 040 5797 807.

Vetäjinä toimivat psykoterapeutti 
Sirkka Viitala ja sairaalapastori 
Juha Kyllönen.

Alfa-kurssi 

Pyhän Andreaan kirkolla 
maanantaisin klo 18.30-21.
Alfa-kurssilla käydään 10:llä 
mielenkiintoisella kerralla läpi 
kristinuskon peruskysymyksiä 
yhdessä keskustellen. 
Aiheita ovat muun muassa 
kuka Jeesus on, miten ja miksi 
rukoilla, miten lukisin Raamat-
tua, miten voin olla varma usko-
stani, kuka Pyhä Henki on ja 
mitä Pyhä Henki tekee, miten 
Jumala johdattaa. Alfa on avoin 
kaikille ja suunnattu erityisesti 
etsijöille ja epäilijöille. 
Illat alkavat yhteisellä aterialla, 
jonka jälkeen on alustus ja kes-
kustelua pienryhmissä. 
Lisätietoa Kimmo 
050 310 5001.

isokosken konsertti elokuussa
Sopraano Soile Isokoski ja pianisti Marita Viitasalo esiintyvät 
Haukiputaan seurakuntakeskuksessa torstaina 2.8. Lied-konsertti 
alkaa kello 20. Konsertin yhtenä teemana on Ave Maria.

Liput maksavat 30 euroa. Lipunmyynti alkaa 12.3.

Yv-viNkki 

tahdotko tehdä hyvää?
 
Yhteisvastuukeräykseen osal-
listuminen on yksinkertaista. 
Annamme tällä palstalla joka 
viikko yhden vinkin, kuinka voit 
helposti osallistua Yhteisvastuu-
keräykseen. 

Lasten ja nuorten teatteripäivien 
ajaksi (19.-24.2.) on Oulun kau-
punginteatterille rakennettu yh-
teisvastuunurkkaus, jossa näy-
telmiä katsovat voivat tutustua 
tämän vuoden keräysteemaan. 
Lisäksi teatterissa kiertelee vä-
lillä kerääjiä, joten keräykseen 
voi myös osallistua kulttuuri-
elämyksen yhteydessä.
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kempeleen 
kirkkoherran-

virka auki
Tuomiokapituli julisti haet-
tavaksi Kempeleen seurakun-
nan kirkkoherranviran, Ou-
lun tuomiokirkkoseurakun-
nan 1. kappalaisenviran sekä 
Oulun seurakuntayhtymän 
kanttorinviran, sijoituspaik-
kana Oulun tuomiokirkko-
seurakunta. Kanttorinvirka 
edellyttää ylempää korkea-
koulututkintoa tai vastaavaa 
tutkintoa. Hakemukset vir-
koihin on jätettävä 26.3.2007 
mennessä.  

Lehtori Anneli Kaupille 
myönnettiin ero Tuiran seu-
rakunnan vakinaisen lehtorin 
virasta eläkkeelle siirtymis-
tä varten. Tuomiokapituli 
myönsi vt. kirkkoherra Martti 
Pennaselle eron Oulun tuo-
miokirkkoseurakunnan 1. 
kappalaisen virasta 1.6.2007 
alkaen.  

Pastori Timo Juntusel-
le annettiin virkamääräys 
Kempeleen seurakunnan vs. 
kappalaiseksi 4.2.2007 alkaen 
toistaiseksi.  

tanja Saarela 
tukisi myös

muslimeita ja 
bahaita

Aamulehden mukaan kult-
tuuriministeri Tanja Saarela 
edistäisi rahallista tukea kai-
kille uskontokunnille.

Muslimit, Jehovan todis-
tajat ja bahait voivat tule-
vaisuudessa saada valtiolta 
rahaa toimintaansa siinä, 
missä evankelis-luterilainen 
kirkkokin.

- Tuki edistäisi tosiasiallisia 
mahdollisuuksia uskonnon 
tunnustamiseen ja harjoit-
tamiseen, joka on yksi us-
konnonvapauden keskeinen 
osa-alue, sanoo kulttuurimi-
nisteri Tanja Saarela (kesk) 
lehden haastattelussa.

Jehovan todistajat ovat jo 
ilmoittaneet, että he eivät 
pyydä mitään avustusta.

Uutiseen haastateltu edus-
kunnan talousvaliokunnan 
puheenjohtaja Jouko Skin-
nari (sd) pitää myös tärkeänä 
kaikkien uskontokuntien tu-
kemista. Olennaisessa osassa 
ovat maahanmuuttajat.

- Suomeen on tullut esi-
merkiksi lisää islaminuskoisia 
ja monia muita uskonnollisia 
yhdyskuntia. Tämä liittyy osana 
ulkomaalaisten kotouttami-
seen, Skinnari sanoo.

Olemme kokoontuneet 
kiittämään Jumalaa 
hyvyydestä, jota hän 
on osoittanut tälle 
avioparille. Pyydämme 
Jumalan jatkuvaa 
siunausta ja läsnäoloa 
heidän ja heidän 
läheistensä elämään.

N ämä sanat ovat osa kaavaa, 
jota käytetään avioliittoon 
vihkimisen vuosipäivän siu-

naamistilaisuudessa.
Vuonna 2004 ilmestyneessä kir-

kollisten toimitusten kirjassa vih-
kimisen vuosipäivän siunaamisen 
kaava on ensimmäistä kertaa. Sii-
hen sisältyy virsi, johdantosanat, 
psalmiteksti ja raamatunlukua sekä 
siunaaminen ja rukous.

Kaava on niin uusi, etteivät papit-
kaan ole juuri päässeet tutustumaan 
siihen käytännössä. Haukiputaalaiset 
Taina ja Toivo Takalokin keksivät 
asian sattumalta, mutta heidän in-
nostuksensa syttyi heti.

Tässä kuten monessa muussakin 
asiassa heidän mielipiteensä kävivät 
yksiin. He olivat suunnitelleet, että 
kun avioliitto täyttää 20 vuotta, jo-
takin mukavaa pitäisi järjestää.

Kun televisiossa kerrottiin jonkin 
hääjutun yhteydessä vuosipäivän 
siunaamisesta, kummankin mie-
lestä asia ”kolahti” heti.

puhumalla selvitään

– Ei se niin mene, ettei mitään kes-
kustelemista olisi, mutta rahasta 
tai kasvatusasioista emme riitele. 
Vain mitättömistä pikkuasioista, 
Taina sanoo.

Hän ei ole koskaan joutunut 
tilanteeseen, jossa on pitänyt rä-
jähtää.

– Kahnauksista selviää puhu-
malla. Meillä Topi on se, joka on 
avoimempi ja puhuu paljon. Hän 
osaa sen taidon, ja hyvä niin. Minä 
enemmän kuuntelen.

– Aina ei tarvitse edes puhua. 
Jos on paha olo, ja toinen on siinä 
vieressä, tietää tilanteen ja pitää 
kiinni, jo se auttaa.

Työkiireet saattoivat aiemmin 
aiheuttaa paineita kunnassa las-
kuttajana toimivalle Tainalle ja 
tulla kotiin saakka, vaikka toisaalta 
työssä tapahtuneet uudistukset ovat 
olleet mukavaa vaihtelua. Nykyään 
hän ajattelee, että riittää kun tekee 
työnsä parhaan kykynsä mukaan ja 
kaiken minkä ehtii.

Taina sai unohtumattoman esi-
merkin Toivon vanhemmista, jotka 
olivat naimisissa yli 50 vuotta.

– He olivat jotenkin yhteen hit-
sautuneita, ottivat toisensa huomi-
oon kaikessa. Heitä oli ihana kat-
soa. On tavoittelemisen arvoinen 
unelma päästä itse samaan, Taina 
kertoo. Hän uskoo, että nämä van-
han kansan ihmiset olivat aidosti 
onnellisia.

Taina ja Toivo Takalon avio-
liittoa suojaa sopuisuuden lisäksi 
yhdessä oleminen.

– Saatamme istuskella illalla 
kahdestaan käsi kädessä. Ja ha-
laaminen ja suukottelu on meillä 
jokapäiväistä.

– Muutaman kerran vuodessa 
olemme yrittänet ottaa ihan omaa 
aikaa ja viettää viikonloppua kah-
destaan. Tärkeintä on yhdessäolo, 

kunniakirjan arvoinen
Avioliiton vuosipäivän siunaamista viriteltiin jo 1990-luvun puo-
livälin tienoilla, kun kirkossa vietettiin perheen vuotta.

– Silloin painatettiin kunniakirjoja ja teetettiin juhlalautanen, 
joita saattoi hankkia juhlapäivän kunniaksi, perhekasvatussih-
teeri Arja Kinnula kirkkohallituksen perheasiain toimistosta 
kertoo.

Kunniakirjan pappi luovutti pariskunnalle, jonka vuosipäivän 
hän siunasi. Tekstin ajatus oli, että aikanaan sanottua ”tahdon” 
on vaikea soveltaa elämän arjessa. Kunniakirja on osoitus rakkau-
desta, jota pariskunta on vuosien varrella tosilleen osoittanut.

– Vaikka puhumme avioliiton vuosipäivän siunaamisesta, sitä 
voi pyytää milloin tahansa. Eikä tarvitse odottaa, että 20 tai 30 
vuotta tulee täyteen.

– Nämä etapit kyllä haastavat ihmisiä puntaroimaan elämäänsä 
ja kysymään, mitä uutta he ehkä olisivat valmiit kohtaamaan. 
Myös sitoumusta pohditaan vuosia myöhemmin eri tavoin 
kuin nuorena alttarilla. Sitoutumista ikäänkuin sanoitetaan 
uudella tavalla.

– On tärkeää myös kertoa toiselle, mitä sitoutuminen itselle 
merkitsee, Kinnula sanoo.

Hänen mielestään avioliiton uudelleen siunaaminen merkit-
see, että juhlan järjestäjä arvostaa liittoaan ja toivoo sille jatku-
vaa menestystä.

Arja Kinnulan tämän vuoden suunnitelmissa on ryhtyä kehit-
telemään toimintaa varttuneen väen parisuhteen tukemiseksi.

– Omaan ikävaiheeseen liittyvät kysymykset ovat ihmisillä 
hyvin samanlaisia: miten kuulee kumppaniaan, miten omat ja 
toisen tarpeet kohdataan ja mitä voidaan tehdä kummankin 
hyvinvoinnin eteen.

Että onnemme jatkuisi

mutta joskus saatamme käydä 
tanssimassa tai vaellusreissulla. Ja 
yhdessä on rentouttavaa vaikka 
pilkkoa puita talven varalle.

Avioliiton vuosipäivän siunaa-
misen Taina koki miellyttäväksi 
tilanteeksi, joka ei ollut liian pitkä, 
jäykkä tai ylijuhlallinen vaan sopivan 
rento. Siinä oli mukava olla.

ruusu joka vuodelta

Löysimme internetistä avioliiton 
vuosipäivän siunaamisen kaavan. 
Lähdimme vihkipappimme Pek-
ka Siljanderin puheille ja suun-
nittelimme tilaisuuden yhdessä. 
Hänellekin tilanne oli ensimmäi-
nen laatuaan, Toivo Takalo muis-
telee kesää 2004.

Vuosipäivä sattui keskiviikolle, ja 
silloin tilaisuus järjestettiin. Kaavan 
mukaan edettiin eikä papilta toi-
vottu ylimääräistä puhetta.

Tainan ja Toivon häiden mu-
siikki oli nauhoitettu kasetille. 
Samat haluttiin kuulla vuosipäi-
vän siunaustilaisuudessa. Todis-
tajina olivat lapset sekä muutama 
lähisukulainen. Tilanne oli hyvä, 
lämminhenkinen, juuri sellainen 
jota haluttiin.

– Kun ei ole kahteenkymmeneen 
vuoteen tarvinnut huutaa tai nimi-
tellä toista, siunaamistilaisuudessa 
voi pyytää, että elämä jatkuisi yhä 
hyvänä.

– Meille ei ole koskaan ollut ole-
massa kynnystä kirkkoon, vaikka 
emme kutsu itseämme uskovaisiksi. 
Siksi emme epäröineet toteuttaa 
tällaista uutta asiaa. Olemme myös 
käyneet esimerkiksi kuuntelemas-
sa, millaista häämusiikkia kanttori 
esittelee uusille hääpareille, Toivo 
kertoo.

Hänen mielestään avioliiton 
vuosipäivän siunaaminen on mitä 
parhain syy juhlaan, saatetaanhan 

sato ja metsästyskauden alkukin 
siunata.

Takalon perheessä huomioidaan 
juhlahetket. Isäntä pitää huolen 
siitä, että vaimo saa yhtä monta 
ruusua kuin on kulunut vuosia 
vihkimispäivästä.

Hän vetää lipun salkoon synty-
mäpäivien, rippijuhlien tai muiden 
tärkeiden päivien merkiksi. Van-
hempien kuolinpäivinä lippu liehui 
puolitangossa, vaikka he asuivat 
toisella paikkakunnalla. 

– Isäni taisteli oman lippumme 
puolesta viisi vuotta ja opetti sen 
kunnioittamisen lapsilleen.

Takaloiden syntymäpäiväsan-
karit saavat myös kuulla onnitte-
lulaulun.

– Jokainen pitää siitä, että hänet 
huomioidaan. Mielestäni on paras 
myös jättää tekemättä toiselle sitä, 
mikä itsestä tuntuisi pahalta, Toivo 
Takalon elämänohje kuuluu.

pirkko paakki

taina ja toivo
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82,4 %
kuuluu 

kirkkoon
Vuoden 2006 lopussa Suo-
men evankelis-luterilaiseen 
kirkkoon kuului 82,4 pro-
senttia suomalaisista.

Vuotta aiemmin kirk-
koon kuuluvia oli 83,1 pro-
senttia.

Sekä kirkosta eroaminen 
että kirkkoon liittyminen 
lisääntyivät.
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p ekka Asikaisella on monta syytä ol-
la  hyvällä tuulella.

Takana on onnistunut Itävallan 
reissu, jonka aikana Suomen kir-

kon kasvatusväki sai kokea ylpeyttä kristil-
lisestä kasvatustyöstään eurooppalaisessa 
mittakaavassa.

Myös yhteisvastuukeräyksen aihe Ehjä 
lapsen mieli on kasvatustyöstä vastaavalle 
hiippakuntasihteerille mieluinen.

– Voiko olla muuta kuin iloinen, kun 
keskipisteeseen on nostettu lapsen hyvin-
vointi?

Vaikka paljon hyvää kerrottavaa onkin, 
näkyy taivaalla myös tummempia pilviä.

Kirkon tutkimuskeskuksen tutkijan Kati 
Niemelän tutkimuksen mukaan kaupun-
kiympäristössä kotien antaman kristillisen 
kasvatuksen määrä on romahtanut. Monet 
vanhemmat luulevat, että päiväkoti ja kou-
lu hoitavat homman ja kertovat tarvittavat 
asiat lapsille.

– Koulun tehtävä ei kuitenkaan ole antaa 
kristillistä kasvatusta vaan opettaa uskontoa, 
koska kristillinen uskonto on länsimaisen 
kulttuurimme pohja, Pekka Asikainen 
huomauttaa.

Kati Niemelän tutkimuksessa on todet-
tu, että kotien antama kristillinen kasvatus 
on ylivertaista siinä suhteessa, kuinka se 
pitää ihmiset myös nuorina aikuisina kir-
kon jäseninä.

Koulun opetus ei samalla tavalla sido kir-
kon jäsenyyteen.

– Kirkosta eronneista enemmistö on kas-
vanut kodeissa, joissa kristillistä kasvatus-
ta ei ole annettu lainkaan, tai se on koettu 
tuomitsevaksi, Niemelä toteaa. –  On hyvin 
harvinaista, että sellainen, jolla on myön-
teinen kuva kodin antamasta kristillisestä 
kasvatuksesta, eroaa kirkosta.

anteeksipyytäminen,
anteeksiantaminen

Pekka Asikainen sanoo, että tutkimuksessa 
lapset ovat usein kertoneet kuulleensa Ju-
malasta ensimmäiseksi opettajalta, toi-
seksi äidiltä. Jonkin matkan 
päässä pe- rästä tulevat isä 
ja isovan- hemmat.

– Kristilli- nen kasvatus 
koetaan ko- deissa ehkä 
liian moni- mutkaisek-
si. Kyse on kui- tenkin kun-
nioituksen ja rakkauden 
ilmapiiristä, sekä iltarukoukses-
ta, juhlapyhien huomioimisesta ja ennen 
kaikkea anteeksi antamisesta ja anteeksi 
pyytämisestä.

Asikainen huomauttaa, että ei kyse ole 
asiasta, joka voidaan katkaisijasta sytyttää 
tai sammuttaa.

– Tietenkin kristilliseen kasvatukseen 
liittyvät konkreettiset teot, kuten yhteisen 
iltarukouksen, voi aloittaa koska tahansa, 
jos se  ei ole perheen elämään kuulunut 
aiemmin.

Asikainen pitää erittäin tärkeänä, että 
myös vanhemmat osaavat pyytää lapselta 
anteeksi, kun sen aika on.

– Iltarukouksen voi opettaa lapsille myös 
isä, hän vinkkaa.

Yhteinen iltahetki
on tärkeä

Pekka Asikainen toivoo, että Suomessa otet-
taisiin mallia eurooppalaisesta tavasta ko-
koontua illalla ruokailemaan yhdessä.

–  Esimerkiksi yhteinen iltapala kahdeksan 
aikaan olisi hyvä.  Ei ole hyväksi perheen il-
mapiirille, jos jokainen vain lämmittää itse 
mikrossa ruokansa.

Asikainen tarjoaa juhlapyhien ruokailu-

l a p S E l l a  o N  o i k E u S  S a a D a  k r i S t i l l i S t ä  k a S vat u S ta ,
H i i p pa k u N ta S i H t E E r i  p E k k a  a S i k a i N E N  M u i S t u t ta a

vanhemmat, te lupasitte!

hetkiin ”kättä pidemmäksi” vanhaa tuttua 
Kodin rukouskirjaa, josta löytyvät rukoukset 
kaikkiin tärkeisiin elämän hetkiin.

– Tämä on hyvin käytännöllinen ja toi-
miva kirja perheissä.

Kristillinen kasvatus on hiippakuntasih-
teerin mielestä yksinkertaisesti asia, johon 
kastetulla lapsella on oikeus.

–  Lapsella on oikeus siihen turvaan, joka 
avautuu uskosta Jeesukseen. Vanhemmat lu-
paavat kasteessa antaa kristillistä kasvatusta 
yhdessä seurakunnan kanssa. Lasten kanssa 
on tapana pitää lupauksista kiinni, hän 
muistuttaa hy- myillen.

Yleensä van- hemmat 
haluavatkin tar- jota lapsille 
kaikkein paras- ta. Kristi-
tyille  ”kaikkein paras” on 
tulla tunte- maan Jeesus 
Kristus.

– Parasta kristillistä 
kasvatusta on se, että 
vanhemmat elävät kris- tittyinä.

Kristityn elämään kuuluu myös rohkeus 
mennä peilin eteen tutkimaan itseään rehel-
lisesti kasvattajana. Aina ei ole onnistunut 
tehtävässä.

– Silloin voi todeta, että on  parhaansa 
on yrittänyt, ja jatkaa uusin voimin eteen-
päin.

kristinusko on
ihmettelyä

Asikainen ei pidä ongelmana sitä, jos van-
hempi kokee, että ei tiedä tarpeeksi Raama-
tun kertomuksista tai uskon asioista.

– Lapsen kysymyksiin voi vastata vain 
sen, minkä osaa, mutta ihmetellä voi aina. 
Kristityn elämä on pohjimmiltaan Jumalan 
lahjojen ihmettelyä.

Pekka Asikainen toivoo, että seurakunnat 
kutsuisivat lapsia ja perheitä ahkerasti sel-
laisiin jumalanpalveluksiin, joissa lapset on 
otettu huomioon erityisellä tavalla.

– Tärkeää on kutsua heitä myös henki-
lökohtaisesti.

Jos jostakin niin seurakuntien päiväkerho-
työstä Pekka Asikainen on todella ylpeä.

– Seurakuntien päiväkerhoissa ja perhe-
kerhoissa tarjotaan laadukasta toimintaa. 
Viimeksi Itävallan seminaarimatkalla totesin, 
että se työ ei häpeä missään päin maailmaa. 
Onneksi seurakuntalaiset näyttävät olevan 
samaa mieltä, ja kerhoissa riittää väkeä.

Pekka Asikainen miettii, kuinka merkil-
lisen terävästi hänen omaan mieleensä on 
jäänyt pienenä poikana koettu askartelutuo-
kio Oulunsuun kappelin kerhossa.

– Tein kärpässienen, jonka ympärillä oli 
huovasta valmistettua ruohoa. Kärpässieni 
oli punainen ja upea.

äiti ja isä
kotona

– Meillä kotona kuunneltiin radiojumalan-
palvelukset, ja siitä erotti, että päivä on eri-
lainen. Se oli juhlapäivä siksikin, että äiti ja 
isä olivat kotona, Pekka Asikainen muiste-
lee lapsuuttaan.

Hän on sitä mieltä, että sunnuntaisin ju-
malanpalveluksen kuunteleminen radiosta 
tai katseleminen televisiosta on oivallinen 
tapa.

– Vaikka lapset eivät näytä kiinnittävän 
asiaan huomiota, he kuulevat yllättävän 
paljon.

Asikainen ymmärtää hyvin, että pyhä-
aamuna kirkkoon lähtö voi tuntua perheistä 
työläältä.

– Enemmän saisin itsekin käydä perheen 
kanssa kirkossa. Aina, kun tulee lähdettyä, 
on jälkeenpäin hyvä mieli. Kirkosta tultua on 
sitten mukava valmistaa yhdessä ruokaa.

Asikainen vakuuttaa vanhemmille, että 
lapset kyllä pitävät itsekin huolta kertaalleen 
opituista asioista.

– Jos äitiä tai isää ei ala kuulua illalla huo-
neeseen, kuuluu sieltä huutomerkin kanssa, 
että ”Iltarukous!”

Satu krEivi-paloSaari

vanhemmat voivat antaa lapselleen suurimman mahdollisen lahjan: turvan, joka aukeaa uskosta Jumalaan. iltarukous, juhlapyhien 
huomioiminen, anteeksipyytäminen ja -antaminen ovat avainsanat, hiippakuntasihteeri pekka asikainen sanoo.
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TERVEYS

rukouspiiri
On iltarukouksen aika. Levolle lasken Luojani, armias ole suojani…”
Kolmevuotias vahtii, että rotan käpälät ovat varmasti ristissä. ...jos sijaltain en 
nousisi, taivaaseen ota tykösi.”
Rotta on rukouspiirin aktiivisin jäsen, mutta usein kädet ristissä on myös Nal-
le Puhilla, tiikerillä, kengurulla, soivalla nallella ja mammutilla.
Punaruskea kettu saa tällä kertaa  erityisen kunnian laittaa Herran siunauk-
sen aikana käpälänsä pikkupojan päälle.
Amen.

Isoilla syntymäpäivillä koetaan yllättävä hetki. Kuusivuotias lapsi kilistää lu-
sikkaansa lasiin. Ruokaa jonottavat hiljenevät yksi kerrallaan ja kääntyvät kat-
somaan, mistä on kyse.
- Miten olisi ruokarukous?, iloinen ääni kysäisee.
Yhteinen ruokarukous ei kuulu sen enempää kyseisen ryhmän kuin lapsukai-
sen kotiväenkään tapoihin.
Tyhjiä lautasia katsellaan hämmentyneinä, välillä rykäisten.
Lapsi tarkastaa, että kaikkien kädet ovat ristissä, ja tarvittaessa pysähtyy odot-
tamaan: - Tapsa?
Viimein seurue mumisee yhteen ääneen: Siunaa Jeesus ruokamme, ole aina 
luonamme.
Amen.

Tyttölapsi tulee perheeseen yökylään. Illalla perheenäiti kysyy, saako hän lu-
kea tytölle siunauksen niin kuin omillekin.
Tyttö nyökkää innokkaasti.
Siunauksen jälkeen hän katsoo perheenäitiä tyytyväisenä.  – Tämä on jo toi-
nen kerta, kun minut siunataan. Viimeksi siunasit minut kaksi vuotta ja kol-
me kuukautta sitten.
Perheenäiti ei edes muista siunanneensa lasta aikaisemmin, mutta lapsi ei 
unohda.
Kaksi vuotta ja kolme kuukautta sitten!
Amen.

Pehmeä leikkirotta löytyy aamulla tyynyn alta. Pehmolelun pitkä häntä ja ham-
paat ovat ikävän ”näköiset”.
Ja silti siitä ei voi olla pitämättä. Sehän on rukoustoveri, perheen hartauselä-
mäni keskeinen tekijä.
Jeesus tiesi, että lapset ymmärtävät kaiken tarpeellisen tästä maailmasta.
Vihamiehistäkin tulee rukouksessa rakkaita.
Siimahäntä saa hajamielisen silityksen. Siunattu olet sinä rottien joukossa…

Sk-p 

10 teesiä 
kotiväelle

Lasten Keskus sekä Kirkkohallituksen kas-
vatus ja nuorisotyö ovat julkaisseet yhdessä 
Kymmenen teesiä kristillisestä kotikasvatuk-
sesta -vihkosen, joka on saanut nimen Lap-
si on ilo. Kaikkiin teeseihin on liitetty teks-
ti, jossa kerrotaan teesin taustasta sekä siitä, 
kuinka sen voisi käytännössä toteuttaa.

Teksti on Sirkka Palo-Virtasen ja kuvitus 
Katri Kirkkopellon.

1. Ole kiitollinen lapsesta.
2. Pohdi oman uskosi perusteita.
3. Keskustele lapsen kanssa myös 
 uskonnollisista asioista.
4. Anna lapsen uskoa lapsen tavalla.
5. Vietä lapsesi kanssa pyhäpäivää ja 
 kirkkovuoden juhlia.
6. Rukoile lapsen puolesta ja hänen 
 kanssaan.
7. Laula lapselle virsiä ja hengellisiä 
 lauluja.
8. Opeta lastasi pyytämään ja antamaan  
 anteeksi.
9. Anna lapselle mahdollisuuksia tuottaa  
 iloa toisille.
10. Anna lapsellesi toivo taivaasta.

l a p S E l l a  o N  o i k E u S  S a a D a  k r i S t i l l i S t ä  k a S vat u S ta ,
H i i p pa k u N ta S i H t E E r i  p E k k a  a S i k a i N E N  M u i S t u t ta a

vanhemmat, te lupasitte!

rukoileva rotta, 
perheen hartauselämän 
keskeinen tekijä.

lastenraamatun lukeminen lapselle antaa 
paljon myös vanhemmalle itselleen, pekka 
asikainen tietää.
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Aholalla. To 1.3. klo 19  kotiseurat 
radan itäpuoli Annikki ja Sakari Lah-
tisella, Hömötiaisentie 10.
Murron rauhanyhdistys: Pe 23.2. 
klo 18.30 talvimyyjäiset ry:llä, Jukka 
Kolmonen. Su 25.2. klo 12 pyhäkoulut: 
Antti Kinnusella ja Lampelalla. Su 25.2. 
klo 16 kodinilta ry:llä.
Kastetut: Viljo Lennart Kinnunen, 
Iida-Vilma Annika Ilomäki, Anni Ma-
rie Röytiö, Tobias Jaakko Aleksanteri 
Leinonen.
Kuollut: Anne Helena Havula e. Pir-
kola s. Putkonen, 48 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

Messu kirkossa su 
25.2. klo 10, Markku 
Palosaari, saarna Jouni 
Riipinen, esirukous 
Kati Riipinen, teks-
tinlukija Pekka Lauk-
kanen, Jarkko Metsänheimo, kirkko-
kuoro. Kolehti Herättäjä-Yhdistyksen 
Kiimingin paikallisosastolle.
Herättäjänpäivä su 25.2. Kiimingin 
seurakuntakeskuksessa alkaen messul-
la klo 10. ja jatkuen kirkkokahveilla ja 
seuroilla. Puhujina  Juhani Lavanko, 
Jouni Riipinen, Juhani Laurila ja 
Markku Palosaari.
Messu  su 25.2. klo 13 Jäälin seura-
kuntakodilla, Miia Seppänen, Eeva 
Mertaniemi, Marja Ainali.
Iltamessu pe 23.2. klo 18 kirkossa, 
Miia Seppänen.
Naistenpäivä su 25.2. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodilla, teemana Jumalan 
hoidossa naisena. Päivä aloitetaan 
messulla, sitten on ruoka, Raamattu-
tunti, kahvit ja lauluseurat. Mukana 
on mm. Miia Seppänen, Satu Kreivi- 
Palosaari, Taina Voutilainen, Merja 
Pyykkönen, Eeva Mertaniemi ja Ulla 
Junttila. Hinta 5 e.
Konsertti Kiimingin seurakuntakes-
kuksessa su 25.2. klo 18. Kaisa Ranta, 
sopraano ja Outi Nissi, piano. Järjestää 
Kiimingin seurakunta ja Kiimingin 
musiikkiyhdistys. Ohjelma 10/7 euroa. 
Kahvitarjoilu.
Iltakirkko ke 28.2. klo 18 kirkossa.
Hartaus to 22.2. klo 13 Koivulehdossa, 
Eeva Mertaniemi.
Kirkkokuoro to 22.2. klo 18.30 seura-
kuntakeskuksessa.
Lauluilta  pe 23.2.  Eila ja Pentti Hon-
kasella, klo 18, Haukiputaantie 1105. 
Jarkko Metsänheimo ja Erja Haho, 
tuotto yhteisvastuulle.
Rauhan Sanan seurat  su 25.2. klo 15 
Montin-salissa, Vesa Pöyhtäri.
Diakoniapiiri ma 26.2. klo 12.30-14 
Jäälin seurakuntakodilla ja klo 18 
Kolamäessä vanhustentalon kerho-
huoneessa.
Eläkeläisten seurakuntakerho ti 27.2. 
klo 13 seurakuntakeskuksessa.
Hartaus ke 28.2. klo 14 Jaarankar-
tanossa, Markku Palosaari, Marja 
Ainali.
Psyykkisesti sairaiden omaisryhmä 
ke 28.2. klo 17-18.30 Jäälin seura-
kuntakodilla.
Rukouspiiri to 1.3. klo 18.30 Lä-
himmäisen tuvalla,  raamatunlukua, 
rukousta ja esirukousta.
Perhetyö: Perheretki Vuokattiin la 
17.3. Vuokatissa aamupäivällä ulkoi-
lua, ruokailu Urheiluopiston ravinto-
lassa, iltapäivällä Katinkullan alueella, 
mahdollisuus käydä kylpylässä tai 
ulkoilla omatoimisesti. Lasketteluun 
ei ole mahdollisuutta. Retken hinta: 
aikuiset 15 euroa, lapset 4-12 v. 10 eu-
roa ja alle  4 v. ilmainen. Hinta sisältää 
matkat, ruokailun sekä vakuutuksen. 
Kylpylässä käynti ei sisälly hintaan. 
Kylpylän hinta 14 euroa aikuisilta ja 7 
euroa lapsilta (4-14 v.). Perhelippu on 
30 euroa (2 aikuista ja 2 lasta). Lähtö klo 
7.30 Alakylästä, klo 7.40 Kiimingistä 
seurakuntakeskuksesta, klo 7.50  Jäälin 
seurakuntakodilta. Paluu illalla n. klo 
19-20. Ilmoittautuminen Saija Kive-
lälle, p. 040 5609 678 tai saija.kivela@
evl.fi 1.3. mennessä. Tieto allergioista 
sekä kylpylään menosta.
Perhekerho tiistaisin Kirkkopirtillä 
sekä torstaisin Jäälin seurakuntakodilla 

nuorille pareille tai pareille jotka 
haluavat rikastuttaa parisuhdettaan. 
Virtaa väillämme on valtakunnallinen 
projekti, joka koostuu viidestä eri tee-
masta ja viidestä eri kokoontumisesta. 
Suhdekurssi tarjoaa mahdollisuuden 
keskustella ja jakaa kokemuksiaan 
toisten parien kanssa. Kempeleessä 
aloittava ryhmä kokoontuu Kokko-
kankaan srk-keskuksessa kolmena 
torstai-iltana kello 18-21 ja kahtena 
sunnuntai-iltana kello 16.30-19.30. 
Kokoontumispäivät ovat 22.3/ 29.3/ 
15.4., 19.4., 26.4. Ilmoittautumiset 
26.2. mennessä Sinikka Ilmoselle, p. 
044 7521226, tai  Eija Salmenhaaralle, 
p. 044 7372615. Osallistumismaksu 
20 e/ pari.
Alfa-kurssi alkaa Kempeleessä ma 
12.3. Etsitkö elämääsi tarkoitusta? 
Oletko kiinnostunut siitä, mistä kris-
tinuskossa on kysymys? Tule Alfa-kurs-
sille. Iltojen ohjelma sisältää yhteisen 
ruokailun (vapaaehtoinen maksu), 
luennon ja keskustelua pienryhmissä. 
Alfa-kurssi alkaa maanantaina 12.3. 
ja kokoontuu kevään ajan 12.3.- 14.5. 
maanantaisin kirkonkylän seurakun-
takodissa, Kirkkotie 11, klo 18-20.30. 
Kurssiin sisältyy myös viikonloppu 
leirikeskuksessa. Ilmoittautumiset 
8.3. mennessä arkisin klo 8-15 Sari 
Karvonen, p. 5614 522. 
Kirpputori Ilonpisara avoinna ti ja 
to klo 14-17, la klo 10-13. Kirppiksen 
järjestely- ja muutostöiden ajan re-
monttiale, tuotteet 10 snt-1 euro. Tule 
tekemään löytöjä!
Tulossa: Tasaus-myyjäiset 22.3. 
lahjoituksia (käsitöitä, leivonnaisia, 
arpavoittoja) voi tuoda kirkkoherran-
virastoon lähetyssihteerille.
Varhaisnuoret: Kokkokankaan seu-
rakuntakeskus: maanantaisin klo 
17.30-18.30 Toimintakerho 7-10 
-vuotiaille tytöille ja pojille, tiistai-
sin klo 16.30-17.30 Sekakerho 9-12 
-vuotiaille, keskiviikkoisin klo 17.30-
18.30 Toimintakerho 8-11 -vuotiaille 
tytöille, ja klo 16-17.30 Koirakerho 
9-13 -vuotiaille, torstaisin klo 18-19 
Kansainvälisyyskerho 7-12 -vuotiaille. 
Vanha pappila: tiistaisin klo 17-18 
Monitoimikerho 8-11 -vuotiaille 
pojille ja tytöille, keskiviikkoisin klo 
16.30-18 sekakerho 10-12 -vuotiaille. 
Keskustan seurakuntatalo: maanan-
taisin klo 18-19.30 Monitoimikerho 
3-6 -luokkalaisille tytöille ja pojille. 
Isä-Lapsiretki Syötekeskukseen 17.-
18.3. Tiedossa ulkoilua, laskettelua, 
pulkkailua, vierailu porofarmilla, 
saunomista, yhteistä illanviettoa ym. 
mukavaa. Yöpyminen Syötekeskuksen 
hotellissa. Paluu su noin klo 18.30. 
Retken osallistumismaksu 25 e/ai-
kuinen ja 5 e/lapsi. Ilmoittautumiset 
2.3. mennessä sähköpostilla Jaakko 
Tuiskulle, jaakko.tuisku@evl.fi tai p. 
040 770 3819.
Nuoret: Nuorten ilta to 22.2. klo 19 
Vanhassa pappilassa. Nuorten lähe-
tystiimi ke 28.2. klo 18.30 Vanhassa 
pappilassa. Päiväpappila tiistaisin klo 
14-17 Vanhassa pappilassa. Päivystys 
torstaisin klo 14-16.30 keskustan 
seurakuntatalolla. Nuorten peli-ilta 
keskiviikkoisin Kempelehallilla klo 
17-18. Nuorten gospeltapahtuma 
Kokko-Kospel pe 23.2. klo 19 Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa. 
Ohjelmassa: Seurakuntalaiset, TEO 
& Klinik. Kanavia ja messu.
Rippikoulu: YK4; Nuorten ilta to 22.2. 
klo 18 Vanhassa pappilassa, muut kaksi 
käyntiä maaliskuun aikana torstaisin 
klo 19. YK5; Nuorten ilta to 1.3. klo 
18 Vanhassa pappilassa, muut kaksi 
käyntiä maaliskuun aikana torstaisin 
klo 19.
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, Nor-
deapankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10-12. 
Perhelentopallo lauantaisin klo 9-11 
kirkonkylän koululla.
Kempeleen rauhanyhdistys: Pe  23.2. 
klo 18  raamattuluokka nuorempien 
ryhmä Teemu Määtällä, Takkulantie 
4, vanhempien ryhmä Pasi Väyrysellä, 
Minkkitie. La 24.2. klo 12 Myyjäiset ry:
llä. Su 25.2. klo 12  pyhäkoulut Santa-
mäessä Antti Leivolla, Niittyrannantie 
154,  Keskusta-Ollila, Hintsalalla, 
Leilitie 4, Paiturissa, Laura ja Mikko 

18-20, Vakkurilassa to klo 17.30-19.30, 
Martinniemen srk-kodissa to klo 18-
20 ja Aseman nuokkarilla (entinen 
eskari) to klo 18-20. Gospel-ryhmä, 
tule soittamaan ja laulamaan gospelia 
Vakkurilaan tiistaisin klo 18-20. 
Rauhanyhdistys: lauluseurat  Lauri 
Koukkarilla, Jymytie 1 as 1, pe 23.2. 
klo 18.30, seurat hoivaosastolla su 25.2. 
klo 16, Juhani Pitkälä, pyhäkoulut su 
25.2. klo 12 läntinen Tapio Rautiolla, 
itäinen Hannes Kortesalmella, poh-
joinen Jaakko Karannalla, vuosiko-
kous ry:llä su 25.2. klo 17, lauluseurat 
Martinniemen srk-talolla ke 28.2. klo 
18.30, Jokikylä: päiväkerho ry:llä kes-
kiviikkoisin ja torstaisin klo 17.30-19, 
raamattuluokka isoille ja pienille ry:
llä pe 23.2. klo 17, ompeluseurat ry:
llä pe 23.2. klo 18.30, pyhäkoulut  su 
25.2. klo 12 Asemakylä etel. Hannu 
Koivisto, Asemakylä pohj. Jukka 
Karsikas, keskikylä Sami Mehtälä, 
Taipaleenkylä Kari Aitto-Oja, Vänt-
tilänperä Jukka Vänttilä, seurat ry:
llä su 25.2. klo 17 Aarne Mikkonen, 
Kalevi Teppola, Kello: ompeluseurat 
ry:llä pe 23.2. klo 18.30, pyhäkoulut su 
25.2. klo 12 Orava-Takkuranta Timo 
Riekillä, Lintumaansuontie 35, Hie-
talanmäki-Kiviniemi Hannu Lohella, 
Myllyläntie 27. 
Kuollut: Sylvi Johanna Husso 90 v, 
Olavi Åström 89 v, Raili Annikki Pik-
kujämsä 72 v, Juha Tuomas Paavola 55 
v, Seppo Anton Kytö 49 v, Simo Matias 
Puuperä 22 v.
Avioliittoon kuulutettu: Kimmo Veli 
Olavi Tyni ja Hannele Irmeli Leskelä. 
Tapio Olavi Suorsa ja Outi Marjatta 
Heikkilä. Seppo Olavi Härkönen 
ja Päivi Pirjo Tuulikki Karppinen. 
Auvo Ensio Leppänen ja Outi Maria 
Partanen.
Kastettu: Santeri Eelis Viljami Kropsu, 
Roope Oliver Kurtti, Milka Matilda 
Halonen, Walto Weikko Eerikki Krop-
su, Aleksi Elias Soini.

22.2.–1.3.2007 seurakuntaviikko

Hailuoto

Kempele

Haukipudas

Kiiminki

To 22.2. klo 14.30 
Saarenkartanon har-
taus.
To 22.2. klo 18.30 
kirkkokuoro.
Su 25.2. klo 10 sana-
jumalanpalvelus, kanttorina Helena 
Strand. Jumalanpalveluksen jälkeen 
mahdollisuus tavata seurakuntamme 
entistä Helena-kanttoria kirkkokah-
veilla, jotka keitetään lähetystyön 
hyväksi.
Ma 26.2. klo 13 päiväpiiri Saaren-
kartanossa.
Ti 27.2. klo 9.30 perhekerho Kirkon-
mäellä.
Ti 27.2. klo 11 Eläkeliitto.
Ke 28.2. klo 9.30 päiväkerho.
Ke 28.2. klo 14 Kartanossa Kalevalan 
päivänä, Mikko-opettaja ja 3.-4.-luo-
kan oppilaat musisoivat.
Su 4.3. klo 10 sanajumalanpalvelus, 
kanttorina Eeva Holappa.
Kanttori talvilomalla 26.2. - 11.3.

Messu kirkossa su 
25.2. klo 10, liturgia 
Heinonen, saarna 
Nevala, kanttorina 
Niemelä. Konfirmoi-
tavana talvirippikou-
luryhmä.
Sanajumalanpalvelus Kellon srk-
kodissa su 25.2. klo 18, Siljander, 
kanttorina Niemelä, kirkkokuoro 
Haukiputaan Laulu.
Hengellisen musiikin toivekonsertti 
srk-keskuksessa to 22.2. klo 19. Kah-
vitarjoilu klo 18.30 alkaen. Mukana 
ovat kirkkokuoro Haukiputaan Laulu, 
seurakunnan lapsikuoro, trio Malikat 
ja oman pitäjän solisteja. Juontaa FM 
Rauno Kinnunen, iltahartaus Arto 
Nevala. Kahviraha ja kolehti Yhteis-
vastuukeräykselle.
Seurakuntakerho srk-keskuksen mo-
nitoimisalissa tänään to 22.2. klo 13, 
Jokivarren vanhustentalolla ma 26.2. 
klo 13 ja Kellon srk-kodissa ke 28.2. klo 
13. Mikäli tarvitset kuljetuksen ker-
hoon, ota yhteyttä diakoniatoimistoon  
ajanvarausvastaanotolle perjantaisin 
klo 9-11, p. 5472 636. 
Lähetyspiiri srk-keskuksen pienryh-
mätilassa ti 27.2. klo 13. 
Roomalaiskirjeen luentosarja jatkuu 
srk-keskuksen monitoimisalissa ke 
28.2. klo 18 aiheella Laki ja evanke-
liumi, Jaakko Kaltakari. Luentosarja 
liittyy Agricolan juhlavuoden ohjel-
maan. Luentosarjan seuraavat luennot 
ovat Kellon srk-kodissa 14.3. ja 28.3. 
sekä Martinniemen srk-kodissa 11.4. 
ja 27.4. Luennoitsijoina ovat Hauki-
putaan seurakunnan papit. Tervetuloa 
Roomalaiskirjeen sanoman äärelle 
yhdessä keskustelemaan Raamatun 
sanomasta!
Musiikki: Eläkeläisten musiikkipiiri 
srk-keskuksen monitoimisalissa to 
1.3. klo 13. 
Juttukahvila Martinniemen srk-ko-

dissa to 1.3. klo 13-14.30. Juttukah-
vilassa on alussa hartaushetki, jonka 
jälkeen kahvit ja vapaata keskustelua. 
Mikäli tarvitset kuljetuksen kerhoon, 
ota yhteyttä diakoniatoimistoon ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, p. 5472 636.
Omaishoitajien Ryhmä Wirkkulassa 
to 1.3. klo 14 (Kirkkotie 10 D). Ryhmä 
tarjoaa omaistaan kotona hoitavalle 
mahdollisuuden jakaa kokemuksia 
samassa elämäntilanteessa olevien 
kanssa. Ryhmän vetäjinä toimivat 
Helena Seppänen, p. 040 581 9316 ja 
Maija-Liisa Rehu, p. 050 469 0422.
Virtaa välillämme -suhdekurssi 
nuorille aikuisille alkaa keväällä 
2007. Ilmoittautuminen Maria Vähä-
kankaalle, p. 040 5633 366 helmikuun 
loppuun mennessä. Ensimmäinen 
kokoontuminen Wirkkulassa la 31.3. 
klo 9-16.
Yhteisvastuun hyväksi pidetty Mar-
tinniemen laskiaistapahtuma la 17.2. 
tuotti 630 euroa. Lämpimät kiitokset 
kaikille tapahtumaan ja toteutukseen 
osallistuneille. Arvonnassa voittivat: 
Putaan Pullan tuotekassin Auli Haa-
pala, herkkukorin Petrus Honkanen, 
herkkutarjotin Katariina Heikkala, 
ABC-huoltoaseman lounaslahjakortin 
Raili Pitkänen, Lähin Pizzan lahja-
kortit: Nea Taivaloja, Aino Nuutinen, 
Sanni Nuutinen, lasten villasukat Lauri 
Puuperä, YV-paita Tero Kuitto. Onnea 
voittajille!
Haukiputaan seurakunnan uudiste-
tut kotisivut internetissä osoitteessa 
www.haukiputaanseurakunta.fi.
Haukiputaan seurakunta tarvitsee 
kesätyöntekijöitä seuraavasti:
Hautausmaa- ja puistotyöntekijöitä 
kasvukauden ajaksi (noin 5-5,5 kk). 
Lisätietoja antaa seurakuntapuu-
tarhuri Erkki Mikkonen, p. 040 560 
1961. Leirikeskuksen keittiö- ja sii-
voustyöntekijöitä noin 3 kk:n ajaksi. 
Hygieniapassi välttämätön. Lisätietoja 
antaa emäntä Lotta Ovaska, p. 040 
594 6285. Kirkonesittelijöitä ajalle 
11.6.-22.7. ja 23.7.-31.8. Lisätietoja 
antaa pastori Martti Heinonen, p. 
040 581 2546. Palkkaus KirVESTES:
n mukainen. Työpaikkoja haetaan 
vapaamuotoisella hakemuksella, 
joiden tulee olla perillä perjantaina 
2.3. kello 14 mennessä Haukiputaan 
seurakunnan taloustoimistossa, osoite 
Kirkkotie 10, 90830 Haukipudas. Kuo-
reen on merkittävä tehtävä tai tehtävät 
joita haetaan. 
Nuorten kesätyöpaikoista tiedote-
taan myöhemmin keväällä, seuratkaa 
kirkollisia ilmoituksia.
Perhekerhot: Vakkurilassa tiistaisin 
klo 9.30-11, Kellon srk-kodissa tors-
taisin klo 9.30-11 ja klo 12-13.30, 
Jokelan vanhalla koululla torstaisin klo 
10-11.30 ja Martinniemen srk-kodissa 
perjantaisin klo 9.30-11.
Varhaisnuoret: 6-luokkalaisten 
avoimet ovet: Martinniemen srk-ko-
dissa to klo 15-17, Aseman nuokkarilla 
(entinen eskari) to klo 15-17 ja Kellon 
srk-kodissa ke klo 15-17. 
Nuoret: gospelkirkko Vakkurilassa su 
25.2. klo 18, raamattupiiri srk-keskuk-
sen pienryhmätilassa ti 27.2. klo 17-18, 
avoimet ovet Kellon srk-kodissa ke klo 

Sanajumalanpalvelus 
su 25.2. klo 10 kirkos-
sa. Toim. Riihimä-
ki, kantt. Savolainen. 
Osmo Kaveri laulaa. 
Kolehti Yhteisvastuu-
keräykselle.
Sanan ja rukouksen ilta su 25.2. klo 
17 kirkossa. Mukana pastori Ralf 
Lindström Porvoosta ja psykiatri Ari 
Kauppila Kiimingistä, pastori Timo 
Juntunen, Versot ja esirukouspal-
velua. Versojen harjoitukset klo 16 
kirkossa.
Samposten muistelemisilta to 22.2. 
klo 18 Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa.
Varhaisnuorten kuorojen harjoituk-
set kirkonkylän seurakuntakodissa 
to 22.2. klo 16.30-17.30 ja pe 23.2. 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa 
klo 15-16. 
Nuortenaikuisten kuoron harjoi-
tukset pe 23.2. klo 18 kirkonkylän 
seurakuntakodissa.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Sairaalavierailuryhmän suunnittelu-
palaveri kokoushuoneessa ti 27.2. klo 
13, sairaalavierailu ti 6.3. klo 13.
Perhekerhot kokoontuvat keskiviik-
koisin Vanhassa pappilassa, kirkon-
kylän seurakuntakodilla ja Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa klo 9.30-11 
sekä tiistaisin, keskiviikkoisin ja per-
jantaisin klo 9.30-11 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri  ke 28.2. 
klo 12 Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa. Vieraana poliisi Raimo 
Väyrynen kertomassa turvallisuudesta. 
Seurakuntapiiri to 1.3. klo 13 kirkon-
kylän seurakuntakeskuksessa.
Kirkkokuoron harjoitukset  ke 28.2. 
klo 18 kirkonkylän seurakuntako-
dissa.
Naisten piiri to 1.3. klo 18.30 kirkon-
kylän seurakuntakodissa. Mukana 
Jaakko Tuisku.
Miesten piiri to 1.3. klo 18.30 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa. 
Virtaa välillämme -suhdekurssi 
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klo 9.30 - 11. Perhekahvila tiistaisin 
Jäälin seurakuntakodilla sekä torstaisin 
Kirkkopirtillä klo 13 - 14.30. 
Virtaa välillämme -suhdekurssille 
ilmoittautuminen perhetyöntekijä 
Saija Kivelälle 28.2. mennessä. Suhde-
kurssi alkaa ti 20.3. Kurssi kokoontuu 
tiistaisin klo 18 - 21 Montin-salilla. 
Lastenhoito järjestetään Kirkkopir-
tillä. Mukaan pääsee viisi pariskuntaa 
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Nuorisotyö: Nuorten avoimet ovet 
Alakylän nuorisoseuralla tiistaisin 
klo 17-20. Iltamessu pe 23.2. klo 18 
kirkossa. Yökahvila pe 23.2. klo 19-23 
seurakuntakeskuksessa.
Rauhanyhdistys: Pyhäkoulu su 
25.2. klo 12 Alakylässä Holmilla ja 
Puurusella, Huttukylässä Heikkilällä, 
rauhanyhdistyksellä, kirkonkylässä 
Hintikalla ja kirkkopirtillä, Tirinky-
lässä Hekkalalla.
Seurat su 25.2. klo 14 Jaarankartanossa, 
Mikko Kälkäjä ja klo 17 rauhanyhdis-
tyksellä, Eero Jaara, Pauli Niemelä.
Kastettu: Ville Juho Matias Hauru, 
Hugo Hermanni Heikura, Anna-Hele-
na Mirjami Kumpumäki, Emilia Fanni 
Elisabeth Valkama.
Kuollut: Antti Johannes Laurila 77 v.

mistoon (kirkonkylä ja Tupos), Seppo 
Tuomikoski ja Maisa Hautamäki.
Tähdet to 1.3. klo 16 srk-talolla. Ei 
kirkkolaulajien harjoituksia.
Virsiryhmän harjoitukset to 1.3. klo 
18 srk-talolla. Siionin virret: 156b:1-3, 
112:1-3 ja 6, 197.
Kuulovammaistapahtuma 1.3. klo 13 
seurakuntatalolla. Tilaisuus tarkoitettu 
huonokuuloisille, kuulokojeen käyttä-
jille ja asiasta kiinnostuneille. Mukana 
kuntoutussihteeri Tiina-Maija Lei-
nonen, diakonissa Sinikka Ilmonen 
ja vanhusneuvoston puh.joht. Rauni 
Koistinen. Kahvitarjoilu.
Virtaa välillämme -suhdekurssit (6 
kertaa) alkavat: Liminka 14.3., Kem-
pele 22.3. ja Tyrnävä 25.9. Ilmoittau-
tuminen menossa 26.2. asti Sinikka 
Ilmonen, p. 044 7521 226 tai Eija 
Salmenhaara, p. 044 7372615. Vielä 
tilaa! www.evl.fi/virtaa.
Pyhäkoulut: Su 25.2. pyhäkoulu  
Koti-Pietilässä. Tupoksessa pyhäkoulu 
ti 27.2. klo 17.30 Kimpimäellä, Koti-
lehto 1 B.
Perhekerhot: Ti 27.2. klo 9.30-11 
Kotikololla/Miimuli-lastenvaatteet 
esittelyssä. Ke 28.2. klo 9.30-11 Tupok-
sen Vanamossa/Valokuvaus.
Lähetyssihteeri vintillä maanantaisin 
klo 12-14.
Haluatko tulla toteuttamaan yhteistä 
gospelmessua? Etsimme eri-ikäisiä 
seurakuntalaisia monenlaisiin palvelu-
tehtäviin. Lisätietoja pastori Kimmolta 
(044 7521 235) tai nuorisotyönohjaaja 
Marialta (044 7521 225).
Ajanvaraus diakoniatoimistoon: 
Tupos ma ja to klo 9-10 Marja-Liisa 
Hautamäki, p. 044 7521 227. Kirkon-
kylä Sinikka Ilmonen ke ja pe klo 9-10, 
p. 5621 226 tai 044 7521 226.
Päiväkerhot: Viikolla 9 kerhoissa valo-
kuvaus, paitsi Koti-Pietilän perjantain 
kerholaisilla valokuvaus on pe 23.2., 
koska heillä ei ole kerhoa pe 2.3. Hiih-
tolomaviikolla 10 ei päiväkerhoja.
Nuoret: Nuorten palveluryhmä ke 
28.2. klo 15.30 diakoniatoimistossa. 
Nuorten ilta ke 28.2. klo 18-20 Nuor-
tenkololla. Nuorisotyönohjaaja Maria 
Matilainen, p. 044 6521 225, maria.
matilainen@evl.fi
Partio: Pe 23.2. Make päivystää 
partiotoimistossa klo 14-16. Su 25.2. 
Kirkkopalvelussa Kärpät. Ti 27.2. 
Kämppätalkoot partiokämpällä kaikil-
le partiotytöille ja heidän vanhemmil-
leen alkaen klo 18. Lämmintä vaatetta, 
lämpimät jalkineet sekä lämpimät 
työkäsineet päälle. Ilmoittautuminen 
vartioittain (vj ilmoittaa) Jukalle, p. 
040 7360411, 26.2. mennessä. Kaikki 
joukolla mukaan. Ke 28.2. Mafeking 
6/06-07 Kotikololla klo 18-20.  Par-
tioasu, muistiinpanovälineet sekä 
muu materiaali. Pe 2.3. Make päivystää 
partiotoimistossa klo 14-16.  3.-7.3. 
Ruoktu XXIV 07 partioleiri Hossas-
sa Jatkonsalmen kurssikeskuksessa 
vartiolaisille, vaeltajille ja johtajille.  
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Mark-
ku Korhoselle 21.2. mennessä, p. 044 
752 1223 tekstiviestillä, soittamalla 
tai sähköpostilla, markku.korhonen@
evl.fi. Ilmoittautuessa ilmoita nimesi, 
osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä 
huoltajan nimi. Leirimaksu 75 eu-
roa, II sisarukselta 65 euroa. Sisältää 
matkat, majoituksen, ruoan, materi-
aalin 3 taitomerkkiä sekä leirimerkin. 
Seurakunta lähettää laskun kotiin, ja 
se maksetaan eräpäivään mennessä 
seurakunnan tilille. Hyvät partiolaisten 
vanhemmat!  Tarvitsemme teidän apu-
anne partiokämpän rakentamisessa. 
Tervetuloa talkoisiin. Talkooilta tiis-
taisin. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
Jukka Raitiolle, p. 040 736 0411. Tutus-
tu lippukuntamme uusiin kotisivuihin.  
Siellä on tästä eteenpäin lippukunnan 
tiedotus päivitettynä.  www.niitty-
karpat.fi. Partiotoimisto/Markku 
Korhonen. markku.korhonen@evl.fi, 
562 1223 tai 044 752 1223. 
Rauhanyhdistys: Pe 23.2. klo 18.30 
kodinseurat Ritva ja Pekka Nikulalla, 
Päivi ja Pekka Kajulan seurat peruttu. 
Su 25.2. klo 11.30 pyhäkoulut ja klo 
14 seurat ry:llä. Varttuneiden kerhon  
vierailu Oulun Vanhustuvalle ti 27.2. 
klo 12. Lähtö omilla kyydeillä ry:ltä 
klo 11.15.
Kastettu: Jaako Alvar Autio, Jeremias 
Oskari Hiltunen, Veeti Mikael Kotajär-
vi, Topias Hermanni Pulkkinen, Iina 
Jasmina Kimpimäki ja Oskari Augusti 
Kimpimäki.

Lumijoki

Liminka

– Mikä on minun paikkani ja tehtäväni elämäs-
sä. Mistä löydän mielekkyyden. Ne olivat mi-
nun mielestäni kiinnostavimpia teemoja neli-
kymppisten kokoontumisessa äskettäin Lapi-
osalmella, oululainen Katariina Rytky arvioi 
ensimmäistä tälle ikäryhmälle suunnattua ti-
laisuutta, jossa hän oli mukana.

Nelikymppinen elää  Katariina Rytkyn mu-
kaan erilaista elämää kuin kymmenen vuotta 
nuorempi tai vanhempi.

– Monet suuret katkaisut on tehty. On löydetty 
paikka työelämässä, useimmilla on puoliso ja 
perhe. Miten siitä eteenpäin. Se on eräänlainen 
murrosvaihe, hän pohtii. Silloin on vielä aikaa 
miettiä, haluaako työskennellä samalla alalla 
edelleen vai haluaisiko oikeasti jotakin muuta. 
Ja miten muutoksen ehkä voisi toteuttaa.

Nelikymppiset 
pohtivat elämää

– Vaikka nelikymppisten lapset saattavat olla 
vielä pieniä tai jo aikuisia, he tuntevat itsensä 
liian vanhoiksi nuorten aikuisten menoihin tai 
nuoriksi vaikkapa perinteisiin lähetysiltoihin. 
Omanikäisten kanssa on mielekästä vaihtaa 
ajatuksia, Katariina Rytky tuumaa.

Nelikymppisten leiri oli nimeltään ± 40 - kes-
kellä elämää. Oulun tuomiorovastikunnan ja 
Suomen Lähetysseuran järjestämään tilaisuu-
teen Lapiosalmelle oli kokoontunut nelisen-
kymmentä kiinnostunutta.

– Leiri oli todella onnistunut ja tarjosi hyvän 
mahdollisuuden irtiottoon arjesta, tuumailee 
myös tuiralainen Outi Sutinen. Jatkossa hän 
toivoo vastaavanlaisia tilaisuuksia luonnon hel-
massa sekä Oulussakin säännöllisiä tilaisuuksia 
tälle ikäryhmälle.

Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty!
Toiveremontti

(08) 535 0500
Vesalantie 2,
Oulu www.rustholli.fi

Ilmainen
remonttiarvio
kotonasi

Keittiöt,
saunat,
kylpyhuoneet,
huoneisto-
remontit

Avaimet
käteen
-kotiremontit
luotettavasti

Kuorot: To 22.2. Täh-
det klo 16 srk-talolla. 
Ei kirkkolaulajien 
harjoituksia.
Messu su 25.2. klo 
10. Saarna ja liturgia 
Ilkka Tornberg, kanttorina Mika Kot-
karanta. Virret: 405:1-4, 305, 303:1 ja 7, 
220:1-, 225, 182. Kolehti  Gideoneille. 
Gideontyön esittely.
Ylistysilta su 25.2. klo 17 srk-talolla. 
Mukana Tyrnävän kirkkoherra Leila 
Ikonen. Aiheena Tunnista armolahjasi. 
Esirukouspalvelua, ylistystä ja lapsille 
pyhäkoulu.
Iltamusiikkitilaisuus su 25.2. klo 
19  kirkossa Yhteisvastuukeräykselle. 
Mukana Mika Kotkaranta, Tähdet, 
Limingan vaskiyhtye, Kaisa Maalo 
huilu ja Kaj Skarbb trumpetti. Ke-
räysjohtaja Seppo Tuomikoski kertoo 
Yv-keräyksen aiheesta. Iltahartaus 
Ilkka Tornberg.
Lähetyksen ystävärengas kokoontuu 
ma 26.2. klo 19 lähetysvintillä.
Mielenterveyskuntoutujien retki ti 
27.2. Lumijoen Varjakkaan. Kahvitte-
lua, makkaranpaistoa ja lumijokisten 
kanssa rupattelua. Lähtö klo 12 seura-
kuntatalolta. Ilmoita pe 23.2. mennessä 
Sinikalle, p. 044 7521 226.
Herännäis-/siioninvirsiseurat ti 27.2. 
klo 19 Inkeri Kujalalla, Linnakuja 9.
Seurakuntakerho ke 28.2. klo 12  srk-
talolla. Kalevalaista ohjelmaa esittää 
Rantakylän koululaiset, kerholaiset, 
Pirkko ja Kauno Leppihalme, ym. 
Kahvitarjoilu.
Tupoksen Olohuone ke 28.2. klo 12-
13.30 Vanamon ruokasalissa/ Vieraana 
Toimintakeskus.
Nuorten palveluryhmä ke 28.2. klo 
15.30 diakoniatoimistossa vanhusten 
auttamisesta kiinnostuneille. Valmis-
taudutaan ensimmäiseen palveluteh-
tävään. Mukana Sinikka, p. 044 7521 
226 ja Maria, p. 044 7521 225.
Nuorten ja nuorten aikuisten raamat-
tupiiri ke 28.2. klo 18 pappilan salissa. 
(Huom.paikka!)
Huom! Yhteisvastuulistoja voi hakea 
kirkkoherranvirastosta. Edelleenkin 
otetaan vastaan arpavoittoja kerä-
yksen hyväksi. Ne voi toimittaa joko 
kirkkoherranvirastoon tai diakoniatoi-

Vihitty: Markku Kalervo Nopanen ja 
Katja Katariina Puikko, Jaakko Matias 
Tornberg ja Anni Maria Vänttilä sekä 
Jarmo Antero Parkkinen ja Hanna 
Maria Kokko.

 

To  22.2. ei perheker-
hoa eikä kokkikerhoa! 
Klo 13.15 hartaushetki 
Limingan terveyskes-
kussairaalassa. Klo 
19 Pohjan sotilas-
soittokunnan konsertti kirkossa, 
hienoa musiikkia eri kokoonpanoilla, 
kapellimestarina Petri Junna, klarinet-
tisolistina Petri Oittinen. Vapaa pääsy, 
kolehti yhteisvastuulle. Konsertin 
järjestävät kunnan kulttuuritoimi ja 
seurakunta. 

Su 25.2. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Tölli, kolehti lähetystyölle 
Angolassa Suomen Lähetysseuran 
kautta. 
Ti 27.2. klo 10 3 v kerho ja klo 12.30-
14.30 4 v kerho, klo 18-19 sählykerho 
4-8 -vuotiaille liikuntahallilla, jos 
sinulla on maila ota se mukaan, lopuksi 
pieni hiljentymishetki.
Ke 28.2. klo 10-12 5 v kerho, klo 13-
14.30  3 v kerho. Klo 14 hartaushetki 
Lumilyhdyssä. Klo 18.30 kuoro har-
joittelee srk-talossa.
To  1.3. klo 10 perhekerho srk-talossa 
(huom. tästä alkaen molemmat ryhmät 
torstaisin). Klo 14 kokkikerho. Klo 18 
Limingan seudun musiikkiopiston 
oppilaskonsertti Lumijoen seurakun-
tatalolla. Tervetuloa kuuntelemaan 
musiikkia.
Diakonissan tavoitat parhaiten puhe-
limitse, p.045 638 1973.
Partio: Kokoukset normaalisti. Hiih-

tolomaviikolla Ruoktu-leiri, ohjeita 
kolon pöydällä.
Leiri 1-3 -luokkalaisille 3.-4. maalis-
kuuta Siikajoen Rapulassa. Leiri alkaa 
ja päättyy klo 13. Ilmoittautumiset ti 
27.2. mennessä virastoon, p. 387 172, 
lisätietoja Pekka Siitoselta, p. 040 535 
7567.
Rauhanyhdistys: Pe 23.2 klo 19 
raamattuluokka Ilpo Kämäräisellä. 
Su 25.2 klo 12 pyhäkoulu I=Eskola 
II=K Hirvasniemi III=Saarnio klo 16 
hartaus Lumilyhdyssä Pauli Pasanen ja 
klo 18 seurat ry:llä Pauli Pasanen ja Ali 
Viinikka. Päiväkerho ry:llä klo 17.30-
19 I ti 27.2 II ke 28.2 III to 1.3.
Virasto avoinna: ma, ke, pe klo 9-14.
Yhteystiedot: Virasto 387 172, pastori 
045 630 6073, diakonissa 045 638 1973, 
suntio 045 630 6081, talouspäällikkö 
045 630 6081, kerhohuone 387 512, 
kotisivu: lumijoki.seurakunta.net  

Siikalatvalla 
kysellään suuntaa

Piippolan seurakuntakodilla järjestetään 13.3. 
kunta- ja seurakuntailta, jossa alueen vastuun-
kantajat käyttävät puheenvuorot ja Oulun lää-
nin maaherra Eino Siuruainen arvioi läänin ja 
valtionhallinnon näkökulmasta kuntien ja seu-
rakuntien tulevaisuutta.

Siikalatvan seurakunnat Piippola, Pulkkila, 
Kestilä ja Pyhäntä liittyivät Siikalatva- nimiseksi 
seurakunnaksi vuoden 2006 alussa. Seurakun-
ta on ollut neljän itsenäisen kunnan alueella. 
Jäseniä sillä noin 6400.

Kuntarakenneuudistuksen myötä Siikalatvan 
kunnat Rantsila, Pulkkila, Kestilä, Pyhäntä ja 
Piippola ovat käynnistäneet neuvottelut yhden 
Siikalatva-nimisen kunnan muodostamiseksi. 
Kuntalaisia siinä olisi noin 8500.

Jos kunnat yhdistyvät 2009 Rantsilan seura-
kunnan liittymissuunta on Siikalatva.

– On tärkeää istua samaan pöytään neuvot-

telemaan ja kyselemään, missä veneessä ollaan 
menossa, lääninrovasti Erkki Piri toteaa.

Kirkkohallituksen asettama seurakuntara-
kennetyöryhmä on jättänyt väliraporttinsa, 
jossa hahmotellaan seurakuntien ja kuntien 
yhteistyöstrategioita. Yhdeksi yhteistyön mal-
liksi esitetään seurakuntayhtymää.

– Raahen rovastikunnassa olemme juuri 
saaneet puretuksi hallinnoltaan erittäin kan-
keaksi koetun Raahen seurakuntayhtymän. 
Mitään taloudellista pakkoa ei yhtymän pur-
kamiseen ollut, mutta selvitys osoitti kiistatto-
masti, kuinka epäonnistunut yhtymän hallinto 
ylipäätään on.

– Kyselemme vakavasti seminaarissa ennen 
Siikalatvan seurakunnan piispantarkastusta 
olemmeko täällä pohjoisessa keskenämme ja 
kokonaiskirkon näkemysten suhteen samassa 
veneessä.
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La 24.2. klo 9-11.15 
rippikoulua Nuppu-
lassa.
Su 25.2. klo 10 mes-
su kirkossa, Lauriala 
ja Leinonen. Kolehti 
lähetystyölle Oulun 
hiippakunnassa.
Ma 26.2. klo 10-12 perhekerho Palle-
rot Nuppulassa.
To 1.3. klo13 seurakuntakerho 
Rauhalassa ja klo 19 Herättäjän pai-
kallisosaston vuosikokous ja seurat 
seurakuntatalolla.
Pe 2.3. klo 14 laulutuokio vanhain-
kodissa, kanttori laulattaa.
Su 4.3. klo 10 jumalanpalvelus kirkos-
sa, Olavi Palovaara.
Kuorot:  To 22.2. klo 14 Hovin Stel-
lat Hovin koululla ja klo 19-20.30 
Rantsilan Laulu seurakuntatalolla. 
Ke 28.2. klo 11 veteraanikuoro, klo 
15 tyttökuoro ja klo 16 poikakuoro 
seurakuntatalolla. To 1.3. klo 14 Hovin 
Stellat Hovin koululla ja klo 19-20.30 
Rantsilan Laulu Nuppulassa. 
Kerhot: Ti 27.2. klo 10-11.30 Hovin 
Nuppukerho 3-5 -vuotiaille, klo 
13.15-15 Sipolan varhaisnuoret ja 
klo 16-18 tyttökerho Nuppulassa. 
Ke 28.2. klo 10-12 Nuppukerho 3-4 
- vuotiaille Nuppulassa ja klo 14.15-
16 Mankilan varhaisnuoret. Pe 2.3. 
klo 10-12 Nuppukerho 5 -vuotiaille 
Nuppulassa (kokoontuu joka toinen 
perjantai).
Rauhanyhdistys: Su 25.2. klo 11 
ruokailu ja klo 12.30 vuosikokous ry:
llä. Keskustellaan toimitalon laajen-
nushankkeesta.
Kastettu: Juhana Ferdinant Kivioja.
Kuollut: Aune Anna Liisa Punkeri s. 
Sippola, 89 v.

Pudasjärvi
Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntako-
dissa su 25.2. klo 10, 
Holmström, Kyllönen, 
Piirainen, kirkkokuo-
ro.
Yhteisvastuutapahtuma  seurakunta-
kodissa su 25.2. klo 13, alkaa Matkaan 
vain - messulla (Keijo ja lapsikuoro). 
Toimintapisteitä: satuhuone, onnen-
pyörä, aarrearkku, askartelua, arvon-
taa, mehut ja kahvit. 
Yhteisvastuukerääjiä tarvitaan vielä 
useille alueille Kurenalla ja sivukylillä, 
keräyslistan voit hakea kirkkoherran-
virastosta.
Kinkerit Korpisen kylätalolla ti 27.2. 
klo 12.
Kuorot: Vox Margarita ke 28.2. klo 
18.30, lapsikuoro to 28.2. klo 17, kirk-
kokuoro to 1.3. klo  18. ja eläkeläisten 
musiikkipiiri ke 28.2. klo 13.
Ystävänkammari seurakuntakodissa 
ti 27.2. klo 10-12.
Diakoniatyö: Kuulovammaisten kerho 
seurakuntakodissa ke 28.2. klo 11.
Nuorisotyö: Iltakahvila Rönö avoinna 
pe 23.2. klo 18-22.
Rippikoulutyö: 2. talvitunnit srk-
talolla klo 10-13.30: MUUT-ryhmä 
la 24.2.
Nuorten Yv-keräys pe 23.2. ja pe 2.3., 
ilmoittaudu lipaskerääjäksi Tiinalle 
tai Markolle.
Perhekerho: seurakuntakodissa to 
22.2. klo 10-13 ja Suvannon koululla 
to 22.2. klo 10-13 (alussa mäenlaskua), 
seurakuntakodissa ti 27.2. klo 10-13 ja 
to 1.3. klo 10-13.
Satumuskari seurakuntakodissa ti 
27.2. klo 16.30-17.15.
Rauhanyhdistykset: Vuosikokous-
seurat Kurenalan ry:llä su 25.2. klo 
17. Lähetysseurat Yli-Livolla, Kylätalo 
Petäjärinne to 22.2. klo 19, Hirvaskos-
kella Raili ja Toivo Pohjolaisella pe 23.2. 
klo 18, Jaurakkajärvellä Saini ja Atta 
Ojalalla la 24.2. klo 19 ja Puhoksella 
Tauno Parkkilalla su 25.2. klo 12, K 
Leinonen, H Virrankari. Vuosikokous-
seurat Hirvaskoskella Raili ja Toivo 
Pohjolaisella su 25.2. klo 13, J Lehto. 
Sarakylä: Käsityöilta Antti Kummalalla 
pe 23.2. klo 19 ja vuosikokousseurat 
Juhani Jurmulla su 25.2. klo 12.
Haudattu: Bertta Maria Lehtola  81 v 

Lähetysilta Repussa ke 21.2. klo 18.
Virsilaulupiiri Salonpäässä  ti 27.2.  
klo 12.30, Minna Salmi.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
28.2. klo 13.30, Minna Salmi.
Pappilassa 28.2. klo 18 Lennokkaat 
Martat, Minna Salmi luennoi Raama-
tun naisista: Saara, Hagar, Rebekka, 
Raakel ja Lea. Kaikki sydämellisesti 
tervetuloa!
Seurakuntakero seurakuntatalolla 
to 1.3. klo 11, Minna Salmi, Lahja 
Rautiola.
Hartaustilaisuus Teppolassa to 1.3. klo 
11.30, Tapio Kortesluoma.
Bibliodraama-ilta Pappilassa 1.3. klo 
18, aiheena Vanhan testamentin ker-
tomus Noomista ja Ruutista, Minna 
Salmi.
Messu kirkossa su 4.3. klo 10, Tapio 
Kortesluoma saarnaa Juhani Seppä-
nen.
Kastettu: Jaakko Veli Eemeli Karp-
pinen, Jani Petteri Niemisalo, Sami 
Juhani Niemisalo, Aatu Aleksi Litma-
nen, Elle Alina Pudas, Nelli Elmiina 
Tiitinen.
Vihitty: Litmanen Kalle Kalevi ja Inka-
la Krista Katariina, Karppinen Tarmo 
Veli ja Ranta Kati Kristiina.
Salonpään ry: 23.2. vuosikokous ry:
llä klo 19, kahvitarjoilu klo 18.30. 24.2. 
nuorempien raamattuluokka Soukalla 
klo 18, isompien raamattuluokka Sas-
silla klo 19.30. 25.2. seurat ry:llä klo 
17, Vesa Jokitalo, Erkki Vähäsöyrinki.
Oulunsalon kk:n ry: To 22.2. klo 18, 
kehitysvammaisten kerho, retki Zim-
mariin lähtö ry:ltä ohjaajan autolla. 
To 22.2. klo 18.30 vuosikokous ry. 
Su 25.2. klo 12 raamattuluokka I 
ry, raamattuluokka II; Kylänpuoli ja 
Keskikylä, ry Karhuoja; Tuomo Kangas, 
klo 17 seurat ry, Juhani Lepistö, Toivo 
Määttä. Ti 27.2. klo 19 lauluseuroja 
kodeissa: Karhuoja; Tuomo Kangas, 
Niementie 39 Kylänpuoli; Hannu 
Leinonen, Nauriskuja 8. Ke 28.2. klo 
13, varttuneitten kerho ry.

Oulunsalo
Lapsi- ja nuorisotyö, 
erill. ilm  seurakun-
tasivulla Oulunsalo 
-lehdessä.
Seur akuntaker ho 
seurakuntatalolla to 
22.2. klo 11, Tapio 
Kortesluoma, Lahja Rautiola.
Hartaustilaisuus Kempeleen vuo-
deosastolla to 22.2. klo 13, Tapio 
Kortesluoma.
Messu su 25.2. klo 10, Vesa Äärelä 
saarnaa  Jaakko Elenius, Herättäjä-
Yhdistyksen kirkkopyhä Oulunsalon 
kirkossa, messun jälkeen lounas ja 
seurat seurakuntatalolla. Seuroissa 
puhuvat Johanna Liinamaa, Meeri 
Rinta-Jouppi, Jaakko Elenius ja Vesa 
Äärelä. 

Su 25.2. klo 10 juma-
lanpalvelus kirkossa, 
lit. ja saarna Kyllönen, 
kanttori Kajava. Ko-
lehti yhteisvastuulle. 
Klo 12 messu Kylmä-
länkylän kappelissa, 
Kyllönen, Kajava.
Ma 26.2. klo 12 – 18 verenluovutus 
srk-talossa.
Ti 27.2. klo 12 Laitasaaren seurakun-
tapiiri, matkoja maalaustaiteeseen, 
Leena. Klo 18 aikuisten raamattupiiri 
srk-talon kappelihuoneessa. Klo 19 
iltahartaus Rokualla, Kyllönen.
Ke 28.2. klo 11.30 keskipäivänkerho 
srk-talossa, matkoja maalaustaitee-
seen, Kyllönen, Leskelä. Klo 13.30 
Rivilän kerho, Pekkala, Mustonen. Klo 
17.45 rukouspiiri srk-talon kappeli-
huoneessa, Marja Leena Savolainen.
To 1.3. klo 13 alkaen hartaushetket 
Jokirinteen palvelukodeissa, Kyllö-
nen. Klo 14 hartaus ja ehtoollinen 
Armiitassa.
Pe 2.3. klo 18.30 srk-talossa luennoi 
teologi, kouluttaja, kirjailija Anna-
Liisa Valtavaara aiheesta Kiltteydestä 
kipeät. Kahviraha yhteisvastuulle.
Virtaa välillämme –suhdekurssit (6 
kertaa) alkavat: Liminka 14.3., Kem-
pele 22.3. ja Tyrnävä 25.9. Ilmoittautu-
minen 26.2. saakka, Sinikka Immonen, 
p. 044 752 1226 tai Eija Salmenhaara, 
p. 044 737 2615. Vielä tilaa! Lisätietoja 
www.evl.fi/virtaa.
Lähetystyö: Su 25.2. klo 16 Raamattu 
rakkaaksi –raamattuopetusilta srk-
talossa. Illan aiheena: Mitä historiaa 
Vanhan Testamentin historiallisissa 
kirjoissa?, Pepi Sihvonen, Liisa Kingma, 
Ben Kingma. 
Kuorot: Ke 28.2.klo 10.30 päiväkuo-
ron, klo 17 lapsikuoron ja klo 18.30 
kirkkokuoron harj. srk-talossa.
Lapset/perheet: Perhekerhot tiistaisin 
klo 9.30-11.30 srk-talossa ja Päivä-
rinteen srk-salissa sekä torstaisin klo 
10-12 Laitasaaren rukoushuoneella. 
Perheviikko 15.-25.2. yhteistyössä 
kunnan kanssa, ohjelma löytyy kunnan 
kotisivulta, www.muhos.fi, otsikolla 
menovinkit. 
Nuoret: To 22.2. klo 18 virsilauluilta 
kirkossa, Kajava. Rippikoululaiset 
osallistuvat iltaan. To 1.3. klo 18-19.30 
nuortenilta srk-talossa. Nuorisotyön-
ohjaajat Tuula Väänänen, p. 040 524 
6534 ja Rainer Väänänen, p. 040 585 
1057.
Laitasaaren rukoushuone: Aamuru-
kous maanantaisin klo 6.30. Perheker-
ho torstaisin klo 10-12. 
Rauhanyhdistys: Pe 23.2. klo 18 
laskiaismyyjäiset ry:llä. Su 25.2. klo 
12 pyhäkoulut: kirkonkylä Hoppa, 
Korivaara Korkala, Pälli H. Pitkänen, 
Suokylä H. Keränen. Klo 14 seurat 
terveyskeskuksessa. Klo 18 seurat ry:
llä. Ma 26.2. klo 18 päiväkerhot ry:llä. 
Ke 28.2. klo 10 perhekerho ry:llä. 
Laitasaaren ry: Pe 23.2. klo 18 vuosiko-
kous ry:llä ja klo 18.30 raamattuluokka. 
La 24.2. klo11 päiväkerho. Su 25.2. 
klo 12 pyhäkoulut Saarniolla ja V-H 
Mikkosella. Klo 17 seurat ry:llä.
Kastettu: Eevert Jaakko Hjalmar Carl-
son, Jalmari Elias Härkönen, Robert Ju-
hani Karhumaa, Roni Eemil Johannes 
Karvonen, Lyydia Aurora Taskila
Muhoksen srk:n kotisivu: www.evl.
fi/srk/muhos

Murto-Ojakylä-Juu-
russuon diakoniapiiri 
to 22.2. klo 11.30 Eeva 
ja Alpo Nisulalla.
Hartaus to 22.2. klo 
13.15 Limingan sai-
raalassa ja klo 14 Ala-
temmeksen vanhain-
kodilla.
Messu su 25.2. klo 
10 Tyrnävän kirkos-
sa. Kolehti päihde- ja 
kriminaalityöhön eri 
järjestöille, Kirkkohallitus.
Seurakuntakerho ti 27.2. klo 12.30 
Tyrnävän srk-talolla.
Ilosanomapiiri ti 27.2. klo 19 Tyrnävän 
srk-talolla.
Hartaus ke 28.2. klo 13 Peltolan pal-
velukeskuksessa.
Ängeslevä-Markkuun diakoniapiiri 
to 1.3. Mirja Mikkosella, Kirkkotie 
20.
Pohjan Sotilassoittokunnan konsert-
ti to 1.3. klo 19 Tyrnävän kirkossa, 
solistina Marjaana Heikkinen, huilu, 
konsertin johtaa musiikkikapteeni 
Petri Junna.
Virtaa välillämme-suhdekurssit (6 
kertaa) alkavat: Liminka 14.3., Kem-
pele 22.3. ja Tyrnävä 25.9. Ilm. 26.2. 
saakka Sinikka Ilmonen, p. 044 752 
1226 tai Eija Salmenhaara, p. 044 737 
2615. Vielä tilaa!
Temmes: Hartaus pe 23.2. klo 11 
Eläkeliiton kerhossa Temmeksen 
srk-talolla. Hartaus to 1.3. klo 10.30 
Mäntyrinteellä.
Kuorot: Lapsikuoro to 22.2. klo 16 
Temmeksen srk-talolla, kirkkokuoro 
ke 28.2. klo 19 Tyrnävän srk-talolla.
Nuoret: Nuortenilta to 22.2. klo 18 
Murrossa, os. Kivikausi 2 B 11 ja pe 
23.2. klo 18 Tyrnävän srk-talolla. 
Yökahvila pe 23.2. klo 20 Tyrnävän 
srk-talolla. Isoskoulutus la 24.2. klo 
15-18 Tyrnävän srk-talolla.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: To 22.2. 
klo 19 lauluseurat Heikki Nevalalla. 
Su 25.2. seurat klo 14 Lepolassa ja klo 
16 Temmeksen srk-talolla, Samuli 
Riekki, Oiva Savela. Murto: Pe 23.2. 
klo 18.30 talvimyyjäiset ry:llä. Su 
25.2. klo 12 pyhäkoulut Ylikoskella, 
Vihelällä, Kreivillä, Ojalalla sekä klo 
16 Kodinilta ry:llä.
Kuollut: Jaakko Eerik Einari Oikarinen 
86 v, Väinö Johannes Teerinkoski 75 v, 
Sami Hannu Juhani Hägg 19 v.
Kastettu: Anni Karoliina Kinnunen, 
Emilia Adalmiina Kokkonen, Roosa 
Olivia Kokkonen, Ella Marja Elisa-
beth Laitalainen, Kasperi Joonatan 
Luhasto, Vili Ilmari Lydman, Saana 
Kaisa Vikki.

Kirkkoherranvirasto, Piippola p. ja fax 
0207 109 860, avoinna ma ja pe klo 9 
- 12 ja ke klo 13-17, kirkkoherra Erkki 
Piri p. 0207 109 861, talouspäällikkö 
Tarmo Myllykoski p  0207 109 852, 
toimistosihteeri Eija Holappa p. 0207 
109 867, kanslisti Toini Anttila p. 0207 
109 878.
Seurakuntatoimistot avoinna ma, ke ja 
pe klo 9 - 12, Kestilän seurakuntatoi-
misto p. ja fax 0207 109 865, Pulkkilan 
seurakuntatoimisto p. ja fax 0207 109 
850, Pyhännän seurakuntatoimisto p. 
ja fax 0207 109 870.
Lähetyssihteeri Anneli Laukkanen on 
tavattavissa keskiviikkoisin klo 9 - 11 
Piippolassa kirkkoherranvirastossa, p. 
0207 109 860.
Ti 27.2. klo 10 Siikalatvan seurakun-
nan työntekijäkokous Pyhännän 
seurakuntakodilla.Huom. kelloaika!

kestilä
To 22.2. klo11 - 13 
perhekerho ja klo 
15.30 - 17 puuhakerho 
kerhokodissa.
Pe 23.2. klo 13 seu-
rakunnan ohjelmaa 
Pihlajistossa.
Su 25.2. klo 10 messu ja samalla Gi-
deonien kirkkokyhä Kestilän kirkossa, 
Arkkila ja  Määttä. Kolehti Gideonien 
työlle.
Ti 27.2. ei lasten päiväkerhoa. Klo 
15.30 - 17  Sudarikerho kerhokodissa. 
Klo 19 kirkkokuoro seurakuntako-
dissa. 
Ke 28.2. koulun talvipäivään liittyen 
klo 9 koulukirkko, Erkki Piri, kant-
tori Unto Määttä, oppilaat lukevat 
tekstejä. 
To 1.3. klo 11 - 13 perhekerho ja klo 
15.30 - 17 puuhakerho kerhokodissa. 
Klo 17.30 - 19 nuortenilta kerho-
kodissa. Klo 18 Kestilän lähetystiimin 
kokous seurakuntakodissa.
Rauhanyhdistys: Su 25.2. klo 12 vuo-
sikokous, lopuksi seurat.

piippola 
Su 25.2. klo 12 sanaju-
malanpalvelus kirkos-
sa, Arkkila ja Määttä. 
Kolehti Yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi. Klo 
18 raamattu- ja keskustelupiiri Arja ja 
Hannu Hyvärisellä, aiheena  Pelastettu 
ja kadotettu elämä, Mark. 8:34-38.
Ma 26.2. klo 11 veteraanikuoro ja 
klo 14.30  kirkkokuoro seurakunta-
kodissa.
Ke 28.2. klo 16 tyttö-/poikakerho 
seurakuntakodissa.
Rauhanyhdistys: Pe 23.2. klo 19 lau-
luseurat ja vuosikokous ry:llä.

pulkkila 
To 22.2. klo 13 eh-
toollishartaus Koivu-
lehdossa, klo 19 Kirk-
kokuoroharjoitukset 
srk-talolla.
Pe 23.2. klo 13 päivä-
kerho.
Su 25.2. klo 10 sanajumalanpalvelus, 
Kautto, klo 14.30 vuodeosastohartaus, 
Arkkila.
Ke 28.2. klo 10 palvelupäivä srk-
talolla.
To 1.3. klo 10 perhekerho klo 19 
kirkkokuoro.
Rauhanyhdistys: Pe 23.2. klo 19 ompe-
luseurat Hillevi ja Eero Nuoliojalla. La 
24.2. klo 19.30 nuortenilta ja su 25.2. 
klo 13 vuosikokous ry:llä.
Kuollut: Eino Aabraham Pellikka 
89 v.

pyhäntä
To 22.2. klo 12 vete-
raanikuoro, klo 17 
lapsikuoro ja klo 18 
kirkkokuoro  seura-
kuntatalolla. Sekaker-
ho kerhohuoneessa 
klo 15.30 - 17 ja partio klo 17. Klo 19 
Pyhännän kirkokylän seurakuntailta 
Riitta ja Mikko Huhtalalla, Kautto ja 
Kinnunen.
Pe 23.2. klo 17.30 nuortenkuoro seu-
rakuntatalolla.
Su 25.2. klo 12 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Kautto ja Kinnunen. Kolehti 
Gideonien raamattutyölle.
Ma 26.2. päiväkerho peruttu! Klo 11 
- 13 MLL:n perhekahvila ja klo 16 
- 17.30 salaisuuksien kaivos -kerho 
kerhohuoneessa.
Ti 27.2. klo 10 Siikalatvan seurakun-
nan työntekijäkokous Pyhännän 
seurakuntatalolla, ruoka ym. Klo 14 
ehtoollishartaus Nestorin Helmessä, 
Kautto.
Ke 28.2. klo 12 varttuneen väen ker-
ho seurakuntatalolla. Klo 17 - 18.30 
nuortenilta.
To 1.3. klo 12 veteraanikuoro, klo 
17 lapsikuoro ja klo 18 kirkkokuoro  
seurakuntatalolla. Aarrearkku-ker-
ho kerhohuoneessa klo 15.30 - 17 ja 
partio klo 17.
Huom! La 3.3. klo 9 - 14.30 päivärippi-
koulua seurakuntatalolla, kaikki mu-
kaan! Hiihtoloma on vasta seuraavalla 
viikolla. Terv. Sulo ja Katariina.
Rauhanyhdistys: La 24.2. klo 19 seurat 
ja lauluilta ry:llä. Ke 28.2. klo 18.30 lau-
luseurat Päivi ja Timo Aitto-ojalla.
Kuollut: Elsa Fredriika Haataja Nes-
torissa 93 v.
Kastettu: Helmi Olga Adele Tahkola.

Siikasalo

Siikalatva

Tyrnävä

Rantsila

Siikajoki
To 22.2. klo 16.15-
18.15 seurakunnan 
rippikoulu seurakun-
tatalolla.
Su 25.2. klo 12 sanaju-
malanpalvelus seurakuntatalolla.
Ti 27.2. klo 13 virsihetki Puistolassa.
Ke 28.2. klo 14.15 lapsikuoro seura-
kuntatalolla.
To 1.3. klo 13 diakonia- ja lähetyspiiri 
seurakuntatalolla.
Tulevaa: Su 4.3. klo 12 sanajumalan-
palvelus seurakuntatalolla. Rovasti 
Kärnä. Ma 19.3. klo 13-14 diakonissa 
Sirkka Koivu Puistolan päiväpiirissä. 
Mahdolliset kotikäynnit voitte sopia 
Sirkka Koivun kanssa, soittamalla 
numeroon 050  4694 774.
Rauhanyhdistys: To 22.2. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. Pe 23.2. klo 19.30 
raamattuluokka Kari Hyvärillä. La 

Muhos ja Simo Taneli Riekki 77 v.
Kastettu: Veeti Aleksanteri Hiltula.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 
klo 9-14, p. 882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@
evl.fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi. 

24.2. klo 19 nuortenilta Pyhäjoen ry:
llä Su 25.2. klo 12 pyhäkoulut Väinö 
Lepistöllä ja Antero Lumijärvellä sekä 
klo 17 vuosikokous ja iltahartaus ry:llä. 
To 1.3. klo 17.30 päiväkerho ry:llä.
Seurakunta kiittää Paavo Kauppisen 
omaisia antamastanne lahjoituksesta 
entisen Siikajoen alueen nuorisotyön 
hyväksi. Taivaallinen Isä rakkautenne 
palkitkoon.
Siikajoen seurakuntatoimisto/pal-
velupiste avoinna torstaisin ja per-
jantaisin klo 10-14. Muina aikoina 
sopimuksen mukaan. Seurakuntatoi-
misto, p. 241 113 ja toimistosihteeri, p. 
044  3438 148. Kiireellisissä tapauksissa 
voitte ottaa yhteyttä toimistosihteeriin 
yllä mainittuihin numeroihin.
Kuolleet: Paavo Olavi Antero Kaup-
pinen 55 v.

Keräystilit
Nordea 208918-6775
OKO 572302-121619
Sampo 800016-51651

Keräyspuhelin
0600 1 2007
Yksi puhelu kartuttaa keräystä 10,10 
euron verran. Lisäksi tulee paikal-
lispuhelumaksu

Internetsivut
Myös verkon kautta voi osallistu 
keräyksen osoitteessa 
www.yhteisvastuu.fi
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u pouusi Kirkon Ulkomaa-
navun Toivon lähettiläs 
Juha Tapio virnistää vai-

vaantuneena.
– Kestän sen tittelin, kun itse 

tehtävä on niin merkittävä. En kyl-
lä koe olevani kotipiirissä mikään 
toivon lähettiläs.

Sitä hän monille kuitenkin on.
Oikeasti ja aidosti, kun laulaa 

koskettavia laulujaan seurakun-
tatalolla.

”Puoltakaan sun kivustas en voi 
tietää,

sanat kaikki vailla voimaa il-
maan jää, mut joku aamu, mä 
tiedän sen,

sä heräät huomaamaan, sinä sel-
visit ja kelpaat kelle vaan.”

Ihmiset uskaltavat jopa taputtaa 
ja huutaa.

– Älkää yrittäkö hymyillä salaa, 
minä huomaan kaiken, laulaja 
väittää.

Hänen uusi levynsä Kaunis ih-
minen möi kuukaudessa kultaa. 
Kelpaat kelle vaan – hitti soi ah-
kerasti radiossa.

– Kai meissä jokaisessa on se 
riittämättömyyden tunne ja saman 
tien tarve kuulla, että kuitenkin 
kelpaa.

Juha Tapio on pyörinyt viikon 
ajan Oulun seudulla. Kempeleessä, 
Kiimingissä, isän kotipaikkakunnalla 
Muhoksella ja äidin kotikaupungis-
sa Oulussa. Mies esiintyy vuoroin 
Virtaa välillämme - , Yhteisvastuu-,  
ja Tavoittele unelmaa -näyttelyn 
konserteissa.

– Sinänsä minulle on sama, minkä 
kyltin alla esiinnyn, koska ihmiset 
tulevat konserteissa kuuntelemaan 
biisejäni. Toki yritän rukata oh-
jelmistoa aina kunkin teeman 
suuntaan.

YK:n väestörahaston UNFPA:n 
tuottama kiertävä Tavoittele unelmaa 
-näyttely kertoo kahdeksan nuoren 
elämästä tarinoin ja kuvin.

KUA:n Toivon lähettiläänä Juha 
Tapio taas kertoo sen mitä näki ja 
koki hiljattain Afrikassa.

– Viidakkolauluja en ryhdy teke-
mään, mutta varmasti reissu tulee 
kuulumaan musiikissani.

toivottomuuden 
jälkeen toivoa

”Hei, tulkaa katsomaan, täälläkin 
on talo.” Kun Juha Tapio seurui-

neen löysi eräänä tammikuisena 
päivänä afrikkalaisesta pusikosta 
romahtamaisillaan olevan talon ja 
sieltä 12- ja 14 -vuotiaat lapset, oli 
tunne sanoinkuvaamaton.

Lapset olivat  haudanneet kolme 

Juha tapio kiertää ahkerasti ympäri Suomea kertomassa ihmisille, että ”kelpaat kelle vaan!”

vuotta sitten äidin ja kuukausi sitten 
isän. Molemmat vanhemmat olivat 
kuolleet aidsiin. Hautakumpu oli 
mökin vierellä.

– Se oli... se oli... no, se oli kerta 
kaikkiaan murskaavaa.

www.bible.fi

Suomen Pipliaseura   |      puh (09) 612 93 520   |   myynti@bible.fi 

   Tilaa meiltä tai osta kirjakaupasta

 Tyylikkäät vihki- 

 ja rippiraamatut

Kun seurueen jäsenet menivät 
halaamaan lapsia, he takertuivat 
kuin henkensä hädässä kiinni ai-
kuisiin.

– Sellaista ihmiskosketuksen näl-
kää en ole ennen tavannut.

Juha Tapio on onnellinen, että 
seuraavassa paikassa hän koki jo-
takin muuta. Vähän toivoa.

– Samalla tavalla oli löydetty 
syrjäinen hökkeli ja siellä sairas 
isoäiti kolmen orpolapsen kanssa. 
Nyt vuoden kuluttua tapahtumasta 
heillä oli betonilattia, mummo oli 
terve ja lapset hymyilivät. Siltikin, 
vaikka yksi lapsista ehti menehtyä. 
Puutarhaa jaksettiin taas hoitaa. 
Se käynti antoi toivoa, että ehkä 
edellisen paikan lapsetkin selviy-
tyvät vielä.

Laulaja sanoi, että sen reissun 
jälkeen ei ole tehnyt mieli natista 
ja kitistä joka asiasta.

– Vaikka se kuulostaa klisheeltä, 
pakko sanoa, että nyt vasta tajuan, 
kuinka hyvin asiat ovat meillä.

korkeimmas
käres

Juha Tapio on laulanut paljon siitä, 
kuinka jokainen ihminen on kaunis 
ja ainutlaatuisen arvokas. Nyt hän 
myöntää miettivänsä, voiko sellai-
sia lauluja kirjoittaa, kun ihmisiä 
kuolee samaan aikaan kuin kärpä-
siä eri puolilla maailmaa.

– Jostakin se toivo ihmiseen silti 
tulee, vaikeimmassakin tilantees-
sa. Ei kai siihen osaa sanoa muuta 
kuin että, asia on ”korkeimmas 
käres”.

Virtaa välillämme –tilaisuuksissa 
Juha Tapio kertoi kaunista tarinaa 
mummostaan ja vaaristaan.

– Kun olimme mummolassa, vaari 
soitti joka ilta meille madoliinillaan 
”On viulu vaiennut...” kappaleen. 
Ja joka kerta – joka  ikinen kerta 
– mummo keskeytti kaikki työt ja 
kuunteli soittoa hievahtamatta. 
Sen jälkeen hän henkäisi aina yh-
tä ihastuneena: ”Osaa soittaa sen 
korvakuulolta!” Siinä hehkussa olisi 
parisuhteeseen opittavaa.

Satu krEivi-paloSaari

t o i v o N  l ä H E t t i l ä S  J u H a  ta p i o
M i E t t i i ,  M i S t ä  t o i v o  l o p u lta  t u l E E

asiat ovat korkeimmas käres

”Ja sä oot kaunis, 
vaikket enää 
tunne niin, 
ne vaikka veivät 
sulta uskon 
ihmisiin.
Hetken vielä, 
nukkuu puoli 
maailmaa,
hetki vielä, kirkas 
aamu aukeaa...” 
(Juha tapion 
laulusta kelpaat 
kelle vaan)
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sanan aika

Raamatussa kerrotaan, miten taitavasti Jee-

sus voitti ne kiusaukset, jotka olivat estä-

mässä hänen tehtävänsä toteutumista.

Kiusaaja esitteli Jeesukselle houkuttele-

via mahdollisuuksia, mutta ne eivät kiin-

nostaneet häntä.

Samassa kirjassa on lukemattomia ker-

tomuksia siitä, miten kiusauksia ei ole voi-

tettu. Miten kiusauksiin on, ei suinkaan 

langettu, vaan janoten syöksytty.

Massiiviset raamatulliset persoonat al-

kaen Adamista, Eevasta, Kainista ja Ab-

ramista aina kuuluisiin apostoleihin asti 

ovat intohimoisesti syöksyneet mitä ikä-

vimpiin kiusauksiin.

Heitä kiehtoivat samat synnit, jotka ovat 

yhä tuttuja. Kateus, vallanhalu, ylimieli-

syys, jumalanvastaisuus, rakkaudettomuus 

ja itsekkyys vaivaavat herkkää minuutta 

hellittämättömän kavalasti.

En ole voittanut kiusauksia.

Painin niiden kanssa, vaikka minun 

tulisi keskittyä hyvyyteen ja toisten aut-

Sunnuntain  aihe on Jeesus, kiusausten 

voittaja. Päivän psalmi on Ps. 91: 1-4, 11-

12, 1. lukukappale 1. Moos. 3: 1-7 (8-19) 

ja 2. lukukappale Hepr. 4: 14-1. Evanke-

liumi on Matt. 4: 1-11.

tamiseen. 

Tosin se vähän lohduttaa, että kohtalo-

tovereita näyttää olevan monia.

Kiusauksiin lankeaminen on tutumpaa 

ja tavallisempaa kuin niiden voittami-

nen. Jotkut nuoruuden kiusaukset ovat 

iän myötä hävinneet. En ole niitä voitta-

nut, ne vain ovat menettäneet kiinnos-

tavuutensa.

Kenties suurin kiusaus on elämä.

Haluaisin sitä lisää ja lisää.

Himoitsen elämää kuin kevättä.

En haluaisi luopua yhdestäkään 

päivästä

enkä yhdestäkään yöstä.

En haluaisi ajatella luopumista 

vielä tänään.

Jeesus on ollut kaikessa kiusattu.

Ehkä Hän voi minua kiusattua auttaa.

Markku paloSaari
kappalaiNEN

kiiMiNki

Jeesus, kiusausten voittaja

1. paastonajan sunnuntain nimi invocavit 
(lat.) merkitsee hän huutaa minua. Se viittaa 
Psalmiin 91. Paastonajan pituudeksi vakiin-
tui jo alkukirkon aikana 40 arkipäivää pääsi-
äisestä. Juutalaisuudessa ainoa lain määrää-
mä paastopäivä oli suurena sovituspäivänä. 
Muuten paastottiin surussa tai hurskauden 
osoituksena.

Jeesus ei kehottanut opetuslapsiaan erityisesti 
paastoamaan, sillä ”he olivat sulhasen seura-
laisia, eivätkä häävieraat paastoa”. Jeesuksen 
paaston lisäksi myös Mooses viipyi aikanaan 
laintaulujen hakumatkalla Siinain vuorella 40 
päivää ja 40 yötä syömättä ja juomatta. Erä-
maaolosuhteissa selviäminen vertautuu vah-
vasti Jumala-uskossa vaeltamiseen.

Kiusausteksti todistaa Jeesuksen synnittö-
myyttä ja uskollisuutta lähettäjälleen. Jee-
susta palvelleet enkelit ovat heprealaiskir-
jeen mukaan ”palvelevia henkiä”, jotka ”lä-

hetetään palvelemaan niitä, jotka saavat osak-
seen autuuden”.

Paholaisen nimitykset vaihtelevat Raama-
tussa. Yleisin ilmaus on Saatana. Se merkit-
see vastustajaa tai oikeuskielessä tuomioistui-
men syyttäjää. Kiusaaja on kuvaava ja konk-
reettinen ilmaus. Paholainen on vapaa suo-
mennos kreikan sanasta diábolos, mikä toi-
saalta merkitsee parjaajaa, syyttäjää tai pa-
nettelijaa. Vanhassa raamatunkäännöksessä 
puhutaan perkeleestä. Nimitykset kuvasta-
vat kristityn valpasta ja varovaista asennetta 
pahan valtaa kohtaan.

Sekä Jeesus että Paholainen perustelevat väit-
teensä VT:n teksteillä. Paholainen koette-
lee Jeesusta yllyttämällä häntä jumalallisiin 
ihmetekoihin (kivet leiviksi ja syöksyminen 
alas muurin harjalta) sekä maailmanherruu-
della (”Kaiken tämän annan sinulle, jos pol-
vistut eteeni.”). Samoja kiusauksia Jeesuk-
selle tarjoiltiin myös hänen riippuessaan ris-
tillä. Ohikulkijat pilkkasivat: ”Pelasta nyt it-
sesi, jos olet Jumalan Poika. Tule alas ristil-
tä!” Pelastussuunnitelman mukaisesti Jeesus 
ei käyttänyt jumalallista voimaansa ihmisyy-
teen liittyvien kiusausten voittamiseen, vaan 
mieluummin kärsi kaiken solvauksen suorit-
taen näin kärsimystehtävänsä.

pEkka tuoMikoSki

Jumala

on niin monenlaisia kiusauksia

ja syntejä

kaikesta en kehtaa sinulle edes puhua

Mutta huudan sinua

kuin eksynyt

Sa
tu

 k
rE

iv
i-

pa
lo

Sa
ar

i



15nro 8 • 22.2.2007 •rauhan tervehdys 

pa i k k o J a  av o i N N a

tErvE MiEli - SairaS MiEli  
 Yhtä arvokas elämä  

Naistenpäivä kiimingissä
Jumalan hoidossa naisena on aiheena Kiimingin nais-
tenpäivänä sunnuntaina 25.2. Päivä alkaa messulla 
klo 13. Sen jälkeen ruokaillaan. Raamattutunnin ai-
heesta Naisia Raamatussa pitää Miia Seppänen.

Päivässä ovat mukana diakonissat Eeva Mertanie-
mi ja Ulla Junttila sekä lauluseuroissa kanttori Taina 
Voutilainen ja lastenohjaaja Merja Pyykkönen. 

kaisa ranta ja outi Nissi
esiintyvät kiimingissä

Kiimingin seurakuntakeskuksessa on 25.2. klo 18 sop-
raano Kaisa Rannan ja pianisti Outi Nissin konsertti. 
Ohjelmassa on muun muassa Ilmari Hannikaisen, O. 
Merikannon, E. Griegin ja R. Straussin lauluja.

o ululainen Kati, 27, on 
nähnyt sairastuneen 
mielen läheltä, kotipi-

rissään, jo lapsena. Nyt aikui-
siällä hänen mielestään sai-
raan ja terveen raja on kuin 
veteen piirretty.

Katin äiti sairastaa skitso-
freniaa. – En muista äitiä ter-
veenä. Jo pienenä huomasin, 
että hän oli huonossa kun-
nossa. Lapsen silmissä hän 
oli kummallinen verrattuna 
muihin aikuisiin. Vasta ala-
asteikäisenä  tajusin, että hän 
on sairas, Kati muistaa. 

Äidin tilaa peiteltiin per-
heessä. Joskus hänen sairaa-
lahoitonsa selitettiin töissä 
olemiseksi, joskus muualla 
asumiseksi. 

– Joskus saatettiin puhua 
masennuksesta tai surul-
lisuudesta, joka sai äidin 
nukkumaan poikkeukselli-
sen paljon. 

Tyttö asui vuoroin isänsä, 
vuoroin isovanhempiensa 
luona 1980-luvun  puolivä-
lissä, jolloin uusioperheet 
eivät olleet niin tavallisia 
kuin nykyään. 

– Ymmärsin, että elämäni 
oli erilaista kuin muiden lap-
sien. Mutta eihän lapsi mieti 
asioita pitemmälle. Pohtimi-
nen alkaa vasta murrosiässä. 
Silloin ei haluaisi olla erilai-
nen kuin muut. 

tavallistakin elämää
 

Kahdessa paikassa asumi-
nen oli terveellistä pienelle 
tytölle. Hän sai elää taval-
listen ihmisten luona, jotka 
pitivät hänestä huolta. Isän 
luona äitipuoli ja sisarpuolet 
takasivat normaalin lapsiper-
heen  arkihyörinän. 

Nyt varttuneena Kati ajat-
telee, että elämä yhdessä äidin 
kanssa oli omalla tavallaan 
normaalia. Ainoastaan vas-
tuun ottaminen äidistä oli 
poikkeavaa 13-vuotiaalle. 

– Yläasteella muutin äi-
din luo. Siivosin ja laitoin 
ruokaa. Joskus mummo toi 
valmistamansa aterian, ja 
pappakin auttoi. 

– Aika äkkiä piti kasvaa 
isoksi. Minä huolehdin koulun 
jälkeen, että äiti syö, pukeu-
tuu ja käy suihkussa. Pystyin 
kuitenkin harrastamaan ja te-
kemään erilaisia asioita, sillä 
isovanhemmat hoitivat äitiä 
päivisin, Kati kertoo. 

Joskus seitsemännen tai 
kahdeksannen luokan tienoilla 
hän tajusi, ettei äiti koskaan 
parane. Mikään hänen tekon-
sa ei siinä auta. 

– Lukion psykologian tun-
nilla minulle taisivat selvitä 
termit persoonallisuushäiriö 
ja skitsofrenia, Kati arvelee. 

Suru äidittömyydestä

Tytär oppi ottamaan rauhal-
lisesti äidin tunteenpurka-
ukset, vaikka aluksi säikäh-
ti äkillistä raivoa ja rumaa 
nimittelyä. Ne eivät tuntu-
neet pelottavilta vaan är-
syttäviltä. 

– Parhaat kaverini tiesivät 
kotioloistani, ja tuntui hyvältä, 

että he tiesivät. Muita luok-
katovereita kutsuin kotiin te-
kemään vaikka koulutehtäviä 
vain, jos äiti oli poissa. 

– Jaksoin myös käydä koulua, 
sillä koulu oli elämää koossa 
pitävä voima, Kati analysoi. 
Jälkikäteen ajateltuna koulu-
käynti jäsensi arkea.

Lukion jälkeen hän muut-
ti omilleen ja suoritti aka-
teemisen loppututkinnon. 
Masennusta tai muita mie-
lialahäiriöitä hän ei ole itse 
kokenut, surua kyllä. 

– Olen surullinen sen vuok-
si, ettei minulla ole koskaan 
ollut samanlaista äitiä kuin 
useimmilla muilla. Asia pul-
pahtaa joskus mieleen tai jo-
kin tilanne laukaisee tunteen. 
Koko ajan surussa ei voi elää, 
Kati ajattele. 

Äitiä hän on aina kutsunut 
äidiksi, vaikka sanan todellinen 
sisältö ei ole toteutunut. 

Mikä auttoi? 

Joskus mielenterveyden häiri-
ötä potevan vanhemman lap-
set sairastuvat itsekin. Miksi 
Kati on säästynyt? 

– Se on pelkkää sattumaa 
tai sattumien summa, hyvää 
tuuria. Elämä menee niin 
kuin se menee. Ja toisinkin 
minulle olisi voinut käydä. 
Ehkä positiivinen elämän-
asenne ja liikojen murhei-
den pois heittäminen ovat 
auttaneet. 

Kati tietää kuitenkin, et-
tä terveiden ihmisten tuki 
on ollut tärkeää. Läheisten 
lisäksi ystävät merkitsevät 
hänelle paljon. 

–Ystäviä on kahdenlaisia. 
Toiset ovat kokeneet kovia. 
He ymmärtävät ja ovat ver-
taistukena. Toisilla ei ole 
ollut koettelemuksia, mutta 

heidän ystävyytensä on silti 
antoisaa. 

– Näiden ystävien kanssa 
ei ainoastaan tavata, heidän 
kanssaan eletään arkielämää 
yhdessä ja jaetaan asioita. 
Tiedän, että voin soittaa joil-
lekin ystäville vaikka yöllä, 
jos tulee paha paikka. 

Ei leimaa! 

Katin mielestä on hyvä, että 
kouluissa, terveyskeskuksis-
sa ja  seurakunnissa on am-
mattitaitoa tunnistaa lapsia 
uhkaavat mielenterveyden 
häiriöt. Kaikki eivät ole yh-
tä onnekkaita eikä jokaisel-
la ei ole samanlaista tukiver-
kostoa kuin hänellä. Päivit-
tely ja kauhistelu eivät joh-
da mihinkään puhumatta-
kaan, että asia painettaisiin 
villaisella. 

Kati painottaa kuitenkin 
varovaisuutta ihmisten leimaa-
misessa; kuka on terve, kuka 
sairas? Raja on liukuva. 

– Kuka tahansa voi pelätä 
pimeää tai pestä käsiään ali-
tuisesti. Joku suistuu epätoi-
voon eron vuoksi tai suruun 
läheisen kuoleman johdosta 
eikä toivu vuosikausiin. Luu-
len, että kaikki haluavat silti 
tulla  kohdelluiksi tavallisina 
ihmisinä. He eivät ole rauk-
koja tai erikoistapauksia, joita 
pitäisi jotenkin hyysätä. 

– Virallisen puheen tasolla 
ollaan suvaitsevia, mutta ih-
misten asenteet ovat eri asia. 
Jos ihminen on ollut psyki-
atrisessa hoidossa, hän saa 
leiman, jonka taakkaa hän 
kantaa koko loppuelämän-
sä. Hänestä  tulee ihminen, 
jonka mielipiteitä ei tarvitse 
ottaa todesta. 

– Vastustan tällaisia asen-
teita. Enhän minäkään halua 
kuulla puheita, että ”voi 
kun sinulla on ollut vaikeaa 
ja kuitenkin olet pärjännyt 
noin hyvin”. 

pirkko paakki 

Yhteisvastuukeräys 2007 tukee lapsia ja nuoria, joi-
den vanhemmilla on mielenterveysongelmia.

Projektin toteuttaa Mielenterveyden keskusliitto. 
Se jakaa tietoa mielenterveydestä koululaisille sekä 
rakentaa kuntiin mallin, joka  auttaa kuntien ja seu-
rakuntien työntekijöitä tunnistamaan mielenterve-
ysongelmien merkit.

Kampanjan rahoilla koulutetaan työnohjaajia ja 
luodaan ammattilaisten verkosto.

Tarkoituksena on estää mielenterveysongelmaisen 
perheessä kasvaneen lapsen ja nuoren sairastuminen 
mieleltään.

Viidennes tällaisista lapsista kärsii mielentervey-
den häiriöistä. Puolet heistä selviytyy luonnollisen 
tukiverkostonsa avulla, loput tarvitsevat enemmän 
apua.

Mielenterveyden keskusliiton tilaston mukaan va-
kavasti masentuneiden vanhempien lapsista sairastuu 
masennukseen 40 prosenttia ennen 20. ikävuottaan 
ja 60 prosenttia ennen 25. ikävuottaan.
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omaishoitajat 
Haukiputaalla

Omaishoitajien ryhmä kokoontuu Haukiputaal-
la Wirkkulassa, os. Kirkkotie 10 D, tortaina1.3. klo 
14-15.30. Ryhmä tarjoaa omaistaan kotona hoita-
valle mahdollisuuden jakaa kokemuksia toisten, sa-
massa elämäntilanteessa olevien, kanssa. Ryhmä ko-
koontuu kerran kuukaudessa. Ryhmän vetäjinä toi-
mivat Helena Seppänen, p. 040 5819 316 ja Maija-
Liisa Rehu, p. 050 4690 422. Heiltä saa tarvittaes-
sa lisätietoja.

kiiminki panostaa 
kotisivuihin

Kiimingin kirkkoneuvosto päätti panostaa kotisivu-
jen kehittämiseen tiedotuskanavana ja palkkasi mää-
räaikaiseen työsopimussuhteeseen tämän vuoden 
loppuun saakka kiiminkiläisen Sami Yrjänheikin. 
Hänen päävastuualueenaan kotisivujen kehittämi-
sen lisäksi ovat myös mikrotukitehtävät.
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Myllyojan 

Maikkulan

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

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

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

Y H D i S t Y k S E t M u u t  S E u r a k u N N at

pa lv E l u H a k E M i S t o

o p i S k E l i J a M E N o t

Katso lisää menoja sisäsivujen 
Opiskelijat ja nuoret aikuiset 
kohdasta.

JakElu-
HuoMautukSEt

puH. 0200 71000 
WWW.poSti.Fi/palautE


