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Tutkija Petri Järveläinen pohtii vuoden 
ensimmäisessä Teologisessa aikakauskir-
jassa luottamusta.

– Esimerkiksi internetin google-haun pe-
rusteella luottamus liittyy lähinnä taloustie-
teisiin ja psykologiaan. Tämä on kiinnosta-
vaa, koska professori Lea Pulkkisen mukaan  
joitakin vuosia esillä olleen termin ”sosiaa-
linen pääoma” sijaan on viime aikoina tah-
dottu puhua nimenomaan luottamuksesta, 
käsittääkseni siksi, että ihmisten tunteiden 
ja asenteiden käsitteleminen ekonomisella 
termistöllä ei ole vaivattomasti nieltävissä. 
Ehkä esitettyyn terminvaihdokseen sisäl-
tyy kuitenkin samanlaisia ongelmia, kuin 
ne, joista tahdotaan irtaantua. Tyypillisiä 
luottamuksen alueita ovat näet pankkilaina, 
eli luotto, luottamus markkinoiden toimin-
taan ja esimerkiksi luottamus laitteistoihin 
ja välineisiin.

Opiskelija Oskari Nokso-Koivisto  on Tam-
pereen Kirkkosanomissa 9.2. huolestunut 
väkikadosta. 

– Muistamme tarinan sammakosta, joka 
tippuu vesiastiaan. Mikäli astian vesi on liian 
kuumaa, sammakko pelästyy ja hyppää pois 

ennen palamistaan. Jos vesi onkin alussa 
mukavan vilpoista, tuudittautuu sammak-
ko tähän, eikä huomaakaan, kun vesi alkaa 
pikkuhiljaa lämmetä. Lopulta sammakko 
näivettyy liian voimattomaksi hyppäämään 
astiasta ja kuolee.

On surullista katsoa kirkon jäsenistön 
kaikkoavan. Tosiasia kuitenkin on, että 
kirkolla on aivan liian pitkä perinne ja lii-
an paljon varallisuutta siihen, että kirkko 
joutuisi katsomaan silmästä silmään väki-
katoaan. Ei kai auta muuta kuin toivoa, että 
Jumala katsoo.

Päätoimittaja Jussi Miettinen kertoo 
Nuotta-lehdessä (2/07) odottavansa raa-
mattuherätystä.

– Elämme raamattulukutaidottomuu-
den aikaa. Ihmiset eivät ole saaneet mal-
leja siitä, kuinka Raamattua tulisi lukea. 
Raamatun selitysteoksia on pilvin pimein, 
mutta milloin viimeksi törmäsit suomen-
kieliseen raamatunlukuoppaaseen, jossa 
annetaan simppeleitä malleja siitä, kuinka 
Raamattua voi lukea ja opiskella pitkästy-
mättä kuoliaaksi.

p erussuomalaiset ei varsinaisesti 
ole ottanut kantaa Suomen evan-
kelis-luterilaisen kirkon piirissä 

vallinneisiin ristiriitoihin.
Varsinaisesti naispappeuskysymyk-

seen puolue on katsonut parhaaksi, 
että ei oteta minkäänlaista kantaa 
tähän. Sen sijaan puolueelta löytyy 
selkeä näkemys perhe-elämälle, mis-
sä ei hyväksytä mies- tai naisparien 
olemista parisuhteessa.

On sanomatta selvää, että tällainen 
luonnottomuus ei kuulu oikeaan per-
he-elämään. Vastustamme hedelmöi-
tyshoidon antamista naispareille.

Avioliiton tulee perustua miehen ja 
naisen väliseksi parisuhteeseen, minkä 
Jumala on säätänyt!

On selvää, että nykyisellä politiikalla 
yksinhuoltajaperheet lisääntyvät, mikäli 
perhepolitiikassa ei tehdä merkittäviä 
parannuksia.

Perhe-elämässä tulee olla yhtenä 
vaihtoehtona se, että jommankum-
man vanhemmista on mahdollista 
hoitaa pieniä lapsia (alle 3-vuotiaat) 
kotonaan.

Perhe on yhteiskunnan perusta!
Suomen evankelis-luterilaisen kir-

kon asemaa tulee valtiovallan vahvis-
taa. Ei ole oikein, että kirkon asemaa 
heikennetään verotuloja vähentämällä, 

erityisesti pienissä seurakunnissa.
Onko parempaa keinoa edistää pa-

huuden lisääntymistä nuorison keskuu-
dessa? On tärkeää, että kirkon asemaa 
vahvistetaan verotulojen lisäyksellä 
koska silloin on resursseja vahvistaa 
nuorisotoimintaa ja julistaa Jumalan 
sanaa Vapahtajastamme Jeesuksesta 
Kristuksesta.

On hyvä, että nuorille pystytään tar-
joamaan harrastuksiin vaihtoehtoja, 
koska näyttää olevan vallalla pahuu-
den lisääntyminen niin television kuin 
tietokoneiden välityksellä.

Kirkon tulee madaltaa kynnystä 
ihmisten astua jumalanpalvelushuo-
neeseen. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, 
niin kuin viimepäivinä on uutisoitu, 
että esimerkiksi kirkkomusiikiksi 
tulisi hyväksyä iskelmämusiikkia. Is-
kelmämusiikki kuuluu tanssilavoille 
eikä kirkkoon.

On tärkeää muistaa, että Suomen 
evankelis-luterilainen kirkko on osa 
ihmisen elämän kaarta syntymästä 
kuolemaan. Ihmisen syntymän jäl-
keen, mikäli vanhemmat haluavat, 
lapsi kastetaan eli otetaan Jeesuksen 
Kristuksen yhteyteen.

15-vuotiaana nuori konfirmoidaan 
eli on lupa käydä ehtoollisella. Aikui-
sena nuorilla on mahdollisuus solmia 
avioliitto, jonka Jumala on asettanut. 
Kuoleman jälkeen ihmisen ruumis 
haudataan maan lepoon, jossa Jumalan 
sana toteutuu kirjaimellisesti.

On ensiarvoisen tärkeää muistaa 
kuinka Suomen evankelis-luterilainen 
kirkko kuuluu tulevaisuudessakin ih-
misen jokapäiväiseen elämään.

onko kirkko 
maallistumassa?

ahti Moilanen (ps.)
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Yhteinen kirkkovaltuusto päätti maanantaina yksimielises-
ti myöntää 765 000 euroa Karjasillan kirkon urkujen hankin-
taan.

Halvempiakin vaihtoehtoja olisi ollut, mutta päättäjät ovat 
onneksi rohjenneet lähteä hakemaan laatua ja tekemään kau-
askantoista investointia.

Kulttuurin takapajulaksi ivatulla Oululla on aikanaan mahdol-
lisuus kohota merkittäväksi urkumusiikkikaupungiksi. Tarjolla 
on oleva hyviä soittimia ja alan koulutusta. Seurakunnat voivat 
tässä hankkeessa olla tiennäyttäjiä.

Jo pelkkä päätös urkumäärärahojen myöntämisestä on hyvä 
viesti sivistyneeseen etelään. Helsingissä nimittäin riidellään sii-
tä, saako Tuomiokirkkoon ja Temppeliaukion kirkkoon hankkia 
Steinway-flyygeleitä vai riittäisivätkö tavalliset Yamahat.

Pienen kädenväännön ja populismin jälkeen halvatkin flyy-
gelit saattavat vielä surkastua kouluista poistetuiksi pystymal-
lin Hellas-pianoiksi.

Kulttuurikaupungiksi
seurakuntien johdolla

Näkyvyys
on mahdollisuus
Viime kuukausina kirkko ja kirkonihmiset ovat saaneet lehdistä lukea itsestään. 
Huomiota ovat napanneet tutut aiheet. Näitä ovat muun muassa naispappien 
vastustajat ja monet ihmisen seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset.

Otsikoissa nämä asiat ovat paisuneet suuriksi, vaikka todellisuudessa enin osa 
ihmisistä jatkaa elämäänsä entiseen tapaansa päätettiinpä esimerkiksi homopa-
rien siunaamisesta mitä tahansa.

Tilaa ovat vieneet myös monien yksittäisten persoonien ympärillä vellovat uu-
tiset. Keskustelua on herätelty kirkoissa esitettävästä musiikista ja uskontunnus-
tuksen sisällöstä.

Kirkossa saatetaan ajatella, että kaikki nämä kirjoittelut ja uutisoinnit ovat skan-
daaleja ja maineelle haitaksi. Kannattaa muistaa, että piikikkäistä otsikoista huoli-
matta kirkko tuodaan tosi paikan tullen esille myönteisessä sävyssä. Yleensä sen-
saatiolehdetkin näyttävät, mikä merkitys kirkolla on ihmisten kärsimyksen ja hä-
dän lievittäjänä, kun jokin onnettomuus on sattunut.

Kriittistä kirjoittelua ei kannata säikähtää. Pahempaa olisi, jos tiedotusvälineet 
kokonaan vaikenisivat kirkon asioista. Jos lehdet kirjoittelevat ahkerasti, kiinnos-
tavat kirkon asiat todennäköisesti myös lukijoita. Tämä kannattaa nähdä suure-
na mahdollisuutena.
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K irkolliset aiheet löytävät 
tiensä sanomalehtien uu-
tissivuille yhä vilkkaam-
min. Usein kyse on eri 

intressien konfliktista.  Oulussa 
on viimeksi kohistu jumalanpal-
velusmusiikista.

Sanomalehden muuttuvaa mer-
kitystä arjessa tutkinut filosofian 
tohtori ja Kalevan uutispäällikkö 
Erkki Hujanen  toteaa, että henki-
syyteen ja hengellisyyteen liittyvät 
aiheet kiinnostavat yhä enemmän 
varsinkin nuoria.

– Kyse voi olla siitä, että poli-
tiikasta ei ole löydetty vastauksia 
arvokysymyksiin, ja niitä haetaan 
uskonnollisista aiheista, Hujanen 
miettii.

– Asia ei ole uusi, vaan on jo 
jonkin aikaa tullut esille lukijatut-
kimuksissa.

Erkki Hujasen mielestä kirkkoon 
ja uskontoihin liittyvät aiheet ovat 
toimittajille aika vaikeita.

– Asiat herättävät voimakkaita 
tunteita, eivätkä perusteet ole fak-
tapohjaisia vaan liittyvät arvoihin. 
Koska kyse on kansankirkosta, asi-
oiden avoin käsittely lehdistössä 
kuuluu sekä lehdistön että kirkon 
intresseihin.

Uutisjournalismin olemukseen 
kuuluu asioiden kärjistäminen, 
mutta Hujasen mielestä uskonnol-
listen kysymysten syvällisempikin 
käsittely on tarpeen.

– Ihmiset kaipaavat sellaista 
viihdejournalismin vastapainoksi. 
Minun nuoruudessani uskonnol-
lisista asioista ei oltu läheskään 
niin kiinnostuneita kuin mitä nyt 
ollaan.

erikoiset  ilmiöt
kiinnostavat

Valtakunnalliseen julkisuuteen on 
noussut Lapinlahden vs. kirkko-
herra Markku Suokonautio, jon-
ka tempauksia seurattiin myös Uu-
raisilla tiiviisti.

Iisalmen Sanomien päätoimittaja 
Risto Ylitalo kertoo, että Suoko-
naution valtakunnallinen julkisuus 
on jonkin verran lisännyt paikallista 
kirjoittelua.

Lehti on julkaissut useita Suoko-
naution toimintaan liittyvä yleisön-
osastokirjoituksia ja tekstiviestejä. 
Erityisesti kirveen tuonti kirkkoon 
on kirvoittanut kommentteja.

– Suokonautio on työskennellyt 
levikkialueellamme  aiemminkin. 
Silloin hänestä kirjoitettiin myös 
jonkin verran,  mutta selvästi vä-
hemmän kuin nyt, Ylitalo huo-
mauttaa.

Iisalmen Sanomat uutisoi näyt-
tävästi Suokonaution ”paluun” 
alueelle.

Risto Ylitalo toteaa, että kirkon 
asioita koskevat samat pelisäännöt 
kuin muutakin uutisointia.

– Erikoiset ja poikkeavat ilmiöt 
herättävät mielenkiintoa ja saavat 
siten runsaasti huomiota. Meillä 
on lehdessä se olettamus, että tä-
män tyyppiset ilmiöt kiinnostavat 
lukijoita.

Risto Ylitalo kertoo, että ylä-
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Kirkkokiistat kiinnostavat
– jopa koukuttavat – lehdistöä

savolaiset ovat osoittautuneet 
Suokonaution tapauksessa hyvin 
suvaitsevaisiksi.

– Enemmän hän saa yleisönosas-
tokirjoituksissa ymmärtämystä 
kuin moitetta.

taitavaa
julkisuuspeliä

Käytetäänkö lehdistöä tämäntyyp-
pisissä kysymyksissä myös hyväk-
si, on kysymys, joka Risto Ylitalo 
myöntää joskus pohtineensa.

– Suokonautio pelaa taitavaa 
julkisuuspeliä, mikä on häneltä 

tietoinen valinta. Luonnollisesti 
hän haluaa sitä kautta julkisuutta 
myös varsinaiselle sanomalleen. 
Joskus mietin, menemmekö me 
halpaan, kun juoksemme näiden 
juttujen perässä.

Jos ilmiö kiinnostaa lukijoita, on 
lehden tavattoman vaikea hypätä 
oravanpyörästä pois.

Risto Ylitalo arvioi, että ajassa 
on jonkin verran aiempaa enem-
män kiinnostusta arvoihin ja elä-
mänsisältöön liittyviin asioihin. 
Kirkon asioiden uutisointi ei silti 
yllä trendiksi saakka.

– Olemme sallineet  yleisönosas-
tossa vapaan keskustelun esimerkiksi 

kirkkoon liittyvästä homoseksuaa-
lisuuskeskustelusta, mitä pidänkin 
tärkeänä keskustelun aiheena. Sen 
sijaan opillisiin skismoihin emme 
mielellämme lähde mukaan.

Risto Ylitalo myöntää, että raa-
matunlauseilla höystetty kirjoitus 
ei saa tilaa yleisönosastosta. 

– Raamatusta löytyy sitaatteja 
joka tarpeeseen, eikä se keskus-
telu yleensä johda mihinkään tai 
lopu ikinä.

Ylitalo toivoo, että kirkon väki 
pitäisi rohkeammin esillä niiden 
asiaa, joilla ei mene yhteiskunnas-
samme hyvin.

– Eriarvoisuus on kasvanut, ja 
sen toivoisin kiinnostavan enem-
män.

opiskelijat
kiinnostuneita

Keskisuomalaisen uutistuottaja 
Arja Hankilanoja kertoo, että us-
konnolliset aiheet näyttävät kiin-
nostavan esimerkiksi harjoittele-
maan tulevia journalistiopiskeli-
joita yllättävänkin paljon.

Nyt lehdistöä on kiinnostanut 
erityisesti kysymys siitä, mikä 
sopii kirkkoon. Saako saarnata 
kirves kädessä? Mitä musiikkia 
messussa voidaan käyttää?

– Mielestäni meillä käsitellään 
kirkkoon ja uskontoihin liittyviä 
asioita usein.

Uuraisilla kirkkoherrana toimi-
nut Markku Suokonautio on ollut 
Keskisuomalaisessa yksi kestoaihe, 
josta on riittänyt juttua puolesta 
ja vastaan.

– Keskustelu on käynyt kiivaana, ja 
annamme sen käydäkin niin kauan 
kuin asia kiinnostaa ja on ajankoh-
tainen, Hankilanoja linjaa.

Arja Hankilanoja kertoo, että leh-
dessä suhtaudutaan tämäntapaisiin  
kirkollisiin asioihin samalla tavalla 
kuin muihinkin.

– Mietimme tuoreita näkökulmia 
ja yritämme keksiä, mikä ihmisiä 
kiinnostaa ja liikuttaa. Kirkon pii-
rissä sellaisia aiheita on paljon.

Naispappeus ja homokeskustelu 
ovat luonnollisesti lehteä kiinnos-
tavia asioita. Hankilanojan mieles-
tä  hengellisiä ja henkisiä arvoja 
käsitteleviä asioita saisi  silti olla 
enemmänkin.

– Uskonasiat näyttävät kiinnos-
tavan nyt kovasti.
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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.

Tuiran kirkossa: Su 18.2. klo 10 
messu, toimittaa Nanna Helaa-
koski, avustaa Hannu Ojalehto, 
kanttorina  Tommi  Hekkala. 
Naiskuoro. Kolehti naiset sodan 
ja konfliktien jälkimainingeissa 
-  hankkeille  Afrikassa  KUA:
n kautta.
Su 18.2. klo 18 messu, toimittaa 
Helena Paalanne, avustaa Lauri 
Kujala, kanttorina Marjo Irjala. 
Kolehti ks. Tuira klo 10.
Ke 21.2. klo 20 messu, toimit-
taa Hannu Ojalehto, avustavat 
Pentti  Kortesluoma  ja  Tarja 
Oja-Viirret, kanttorina Heikki 
Jämsä.  Kolehti  oman  seura-
kunnan  nimikkolähettityölle 
Suomen Lähetysseuran kautta.
Pyhän Luukkaan kappelissa 
su 18.2. klo 10 messu, toimittaa 
Päivi  Jussila,  avustaa  Stiven 
Naatus, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki.  Kolehti  ks.  Tuira 
klo 10.

Oulun tuomiokirkossa:  La 
17.2. klo 18 Tuomasmessu, toi-
mittaa Niilo Pesonen, saarnaa 
Jouni  Riipinen.  Teemana  on 
Jeesus Daavidin Poika armahda 
minua. Messussa lauletaan Sii-
onin virsiä körttiopiskelijoiden 
kuoron  avustamana.  Kolehti 
Botswanassa  olevalle  kummi-
luokalle Suomen Lähetyseuran 
kautta.
Su 18.2. klo 10 messu, toimittaa 
Veijo  Koivula,  avustaa  Martti 
Pennanen,  urkurina  Maija 
Tynkkynen, Tuomiokirkkokuo-
ro. Kolehti KUA:lle.
Intiön seurakuntakodissa  su 
18.2.  klo  12  messu,  toimittaa 
Jyrki Vaaramo, kanttorina Han-
na Savela. Kirkkokahvit.

Pyhän Luukkaan kappelissa: 
Su  18.2.  klo  18  gospelmessu, 
toimittaa  Ari  Savuoja,  Sydän-
äänet-kuoro,  kolehti  oppi-
laitostyön  kummioppilaalle. 
Iltapalatarjoilu.
Su 18.2. klo 16 englanninkieli-
nen jumalanpalvelus, toimittaa 
Árpád Kovács, kolehti kansain-
väliselle työlle.
Pyhän Tuomaan kirkossa  su 
18.2.  klo  12  messu,  toimittaa 
Pasi  Kurikka,  avustaa  Lauri 
Kujala, kanttorina Jukka Jaak-
kola. Pudasjärven kirkkokuoro. 
Kolehti ks. Tuira klo 10. Kirk-
kokahvit.
Pateniemen kirkossa  su  18.2. 
klo  12  messu,  toimittaa  Riitta 
Louhelainen,  avustaa  Anneli 
Kauppi,  kanttorina  Tommi 
Hekkala.  Kolehti  ks.  Tuira 
klo 10.

Kastellin kirkossa su 18.2. klo 
10  messu,  toimittaa  Juhani 
Lavanko,  saarnaa  Olavi  Voit-
tonen,  avustaa  Olavi  Mäkelä, 
kanttorina Juha Soranta. Oulun 
Rauhanyhdistyksen  kirkko-
pyhä.  Kolehti  Naiset  sodan  ja 
konfliktien  jälkimainingeissa 
-hankkeille  Afrikassa  KUA:n 
kautta.
Ke 21.2. klo 18 tuhkakeskivii-
kon  iltakirkko,  toimittaa  Juha 
Vähäkangas,  avustaa  teol.  yo 
Vesa  Kauranen,  kanttorina 
Riitta Piippo.
Pyhän Andreaan kirkossa  su 
18.2.  klo  12  messu,  toimittaa 
Virpi  Sillanpää-Posio,  avustaa 
Olavi  Mäkelä,  kanttorina  Ee-
va-Maija  Sorvari.  Kolehti  ks. 
Kastelli.

Maikkulan kappelissa su 18.2. 
klo  12  messu,  toimittaa  Esa 
Nevala,  avustaa  Liisa  Suorsa, 
kanttorina  Riitta  Piippo.  Ko-
lehti ks. Kastelli.
Kaukovainion kappelissa  su 
18.2.  klo  12  laskiaisen  perhe-
kirkko, toimittaa Vesa Pöyhtäri, 
kanttorina Juha Soranta. Koleh-
ti ks. Kastelli.
Su 18.2. klo 18 arabiankielinen 
jumalanpalvelus. 
To  22.2.  klo  21.30  Virtaa  vä-
lillämme  parisuhdemessu, 
toimittaa Olavi Mäkelä, avustaa 
Virpi Sillanpää-Posio, kanttori-
na Juha Soranta. 

Oulujoen kirkossa su 18.2. klo 
10 messu, saarna Rovasti Seppo 
Väisänen, alttaripalvelus Paavo 
Moilanen, lapsikuoro johtajana 
Anna  Haanpää-Vesenterä. 
Kirkkokahvit ja seurat messun 
jälkeen Myllyojan seurakunta-
talolla. Radio Dei.
Hönttämäen seurakunta-
kodissa  su  18.2.  klo  10  sana-
jumalanpalvelus,  toimittaa 
Pertti  Lahtinen,  kanttorina 
Marja-Leena Koistinaho. Kirk-
kokahvit.
Ylikiimingin seurakuntapiiri
Ylikiimingin kirkossa su 18.2. 
klo  10  laskiaissunnuntain 
messu, toimittaa Hanna-Maija 
Karjalainen. Avustaa Pasi-Tapio 
Soini. Kanttorina Leo Rahko.

Hartauselämä
Aamurukous ke 21.2. klo 7.45, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Vii-
kon tekstit, hiljaisuutta, yhteistä 
rukousta ja laulua.

oulun tuomioKirKKoseura-
Kunta

Sana Elää -raamattu- ja ru-
kousilta  pe  16.2.  klo  18,  Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 17.2. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Rauhan Sanan talvipäivät 
17.–18.2.  klo  12,  Keskustan 
seurakuntatalo. Seurat la klo 12, 
15 ja 18; su klo 12 ja 15.
Yksinäisyydestä yhteyteen 
-ilta la 17.2. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Virsi-ilta  ti  20.2. klo 18, Hei-
nätorin  seurakuntatalo.  Paas-
tonajan  virret  sekä  virsiä  ai-
heesta  usko  Jeesukseen,  Esko 
Laukkanen.
Aamurukous ke 21.2. klo 8.30, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Päiväseurat  ke  21.2.  klo  12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat  ke  21.2. 
klo  18,  Oulun  tuomiokirkon 
krypta. Markku Niku.
Miesten piiri  ke  21.2.  klo  18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Raamattupiiri  to  22.2.  klo 
14,  Keskustan  seurakuntatalo. 
Anna-Mari Heikkinen.

Karjasillan seuraKunta

Rauhanyhdistyksen raamat-
tuluokka  pe  16.2.  klo  17.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Raamattupiirit:
Ti 20.2. klo 12, Kastellin kirk-
ko. 
Ke 21.2. klo 18.30, Kaukovaini-
on kappeli. 
To  22.2.  klo  18,  Maikkulan 
kappeli. 
To 22.2. klo 18.30, Pyhän An-
dreaan kirkko.
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 16.2. klo 18.30, Pyhän 
Andreaan kirkko.

tuiran seuraKunta

Miestenpiiri  ti  20.2.  klo  18, 
Tuiran  kirkko.  Hannu  Kippo 
alustaa.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat:
Pe 16.2. klo 17, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
To 22.2. klo 19, Pyhän Tuomaan 
kirkko.
Raamattupiirit:
To 22.2. klo 15, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkamari. 
To  22.2.  klo  18,  Niittyaron 
kerhohuone. 
Naisten raamis to 22.2. klo 18, 
Pyhän Luukkaan kappeli.
Rauhanyhdistyksen seurat to 
22.2.  klo  19,  Pyhän  Tuomaan 
kirkko. 

oulujoen seuraKunta

Kansanlähetyksen kirkkopy-
hä Passio  ja  Missio  su  18.2., 
Myllyojan  seurakuntatalo. 
Aloitamme klo 10 messulla Ou-
lujoen kirkossa. Kirkkokahvit. 
Seurat: Pentti Hukkanen, Pepi 
Sihvonen  ja  Seppo  Väisänen. 
Päätössanat Paavo Moilanen.
Miesten raamattupiiri  to 
22.2. klo 19, Myllyojan seura-
kuntatalo. 
Ylikiimingin seurakuntapiiri
Rauhanyhdistyksen seurat su 
18.2. klo 17, Kaislaranta. 

Musiikki
oulun tuomioKirKKoseura-
Kunta

Hengellisiä lauluja yhteisvas-
tuulle  su  18.2.  klo  18,  Oulun 
tuomiokirkko.  Ulla-Kaisa  Pe-
rätalo-Koistinen, Lassi Makko-
nen, Kalevi Ilkka, Juha Valppu, 
laulu,  Ylikiimingin  kirkko-
kuoron mieskvartetti joht. Leo 
Rahko,  Lauri-Kalle  Kallunki, 
urut,  Pertti  Haipolan  yhtye 
säestää  yhteislaulut.  Kolehti 
Yhteisvastuukeräykselle.

Karjasillan seuraKunta

Toivevirsien iltapäivä su 18.2. 
klo 16, Maikkulan kappeli. Mikä 
virsi on sinulle rakas, ja miten 
se on kulkenut mukana elämän 
matkallasi?  Tule  laulamaan 
yhdessä ja halutessasi jakamaan 
tarinasi lähetyksen toivevirsien 

iltapäivään.  Puheenvuorot 
Ritva  Ikonen,  Veikko  Suorsa, 
Anne Kellokumpu. Toiveita voit 
kertoa etukäteen p. 040 5752714 
tai anne.kellokumpu@evl.fi.

diakonia
Miesten talkooryhmä  auttaa 
tavallisen  miehen  taidoin  ko-
din pienissä töissä. Tiedustelut 
Heikki  Kaikkoselta,  p.  040 
502 5010.

Yhteinen seuraKuntapalvelu

NÄKÖVAMMAISET:
Näkövammaisten kerho  ke 
21.2.  klo  13–14.30,  Keskustan 
seurakuntatalo.
Näkövammaisten kevätleiri 
23.–25.3.,  Rokuan  leirikeskus. 
Ilmoittaudu  1.3.  mennessä  p. 
316 1340.
KUULOVAMMAISET:
Viittomakielinen messu  su 
18.2. klo 17, Heinätorin seura-
kuntatalo,  toimittaa  kuurojen 
pappi  Riitta  Kuusi  ja  saarnaa 
kuurojen  pappi  Erva  Niitty-
vuopio. Messun jälkeen Ervan 
tulojuhla.
Kuurojen eläkeläisten päivä-
piiri  ke  21.2.  klo  12,  Öbergin 
talo.
KEHITYSVAMMAISET:
Kehitysvammaisten keskuste-
lukerho  ti 20.2. klo 17–18.30, 
Heinätorin seurakuntatalo.
Kehitysvammaisten talvileiri 
16.–18.3.,  Rokuan  leirikeskus. 

Ilm. viim. 28.2. p. 316 1340. 
PÄIHDETYÖ: 
Naistenryhmä pe 16.2. klo 13, 
Öbergin talo. 
Tavoiteryhmä  ma  19.2.  klo 
14.30, Öbergin talo. 
Raamattupiiri  ti  20.2.  klo  13, 
Diakoniakeskus. 

Karjasillan seuraKunta

Diakoniatyön vastaanottojen 
ajanvaraus  maanantaisin  klo 
9–11, p. 531 3219.
Ystävän kammari  ti  20.2.  klo 
15, Kaukovainion kappeli. Osal-
listumme laskiaistapahtumaan. 
Perinnetupa. YV-tuotemyyntiä 
ja -arpajaiset.
Kirkkomatka kotona avuville 
vanhuksille to 22.2. klo 11–14, 
Pyhän Andrean kirkko. Ohjel-
massa  viikkomessu,  lounas  ja 
kahvit, musiikkia, kirkon esit-
tely.  Kuljetusaikataulu:  Maik-
kulan  kappeli  9.50,  Kastellin 
kirkko 10.00, Karjasillan kirkko 
10.15 ja Kaukovainion kappeli 
10.25. Päivä kustannetaan viime 
vuoden  YV-keräyksen  tuoton 
oman  seurakunnan  osuudel-
la.  Mahdoll.  ruokavaliot  ilm. 
viim.  16.2.  Asta  Leinoselle  p. 
040 574 7157.
Diakoniapiiri  ma  19.2.  klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 

tuiran seuraKunta

Raamattupiiri to 15.2. klo 18, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Juttutupa ti 20.2. klo 11, Kos-

kelan seurakuntakoti. 
Työttömien ateria ti 20.2. klo 
12, Rajakylän seurakuntakoti. 
Käsityöryhmä  ti 20.2. klo 14, 
Rajakylän seurakuntakoti. 

oulujoen seuraKunta

Haapalehto-Myllyojan dia-
koniapiiri  ma  19.2.  klo  18, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Ylikiimingin seurakuntapiiri
Laskiaisturnaus ti 20.2. klo 18–
19, Pylkönmäki. Laskiaistapah-
tuma YV-keräykselle. Mukana 
LC-Ylikiiminki  puffetteineen 
ja mäenlaskuineen.

lähetys
Lähetyssoppi  to  22.2.  klo 
10–14, Keskustan seurakunta-
talo, alasali. 

oulun tuomioKirKKoseura-
Kunta

Lähetyspiiri  ke  21.2.  klo  14, 
Oulun  tuomiokirkon  krypta. 
Suurin niistä on rakkaus, Maire 
Heikkinen.

Karjasillan seuraKunta

Kaukovainion lähetyspiiriä 
ei  ole  ti  20.2.  Kaukovainion 
kappelilla  laskiaistapahtuma 
klo 15-18.
Koko perheen laskiaistapah-
tuma  ti 20.2. klo 15–18, Kau-
kovainion kappeli. Aloitamme 
hartaudella,  jonka  jälkeen  
lapsille  vetokoira-ajelua  (0,50 

Oulun kaupunginsairaalassa su 18.2. klo 13 sanajumalanpalvelus,  
toimittaa sairaalapastori Hannele Lusikka ja pastori Antti Leskelä, 
kanttorina  Lauri  Nurkkala.  Kirkkokahvit.  Tervetuloa  potilaat, 
omaiset ja henkilökunta. 

Muut jumalanpalvelukset
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leirit ja retket
Yksinhuoltajien leiri 5.–7.3., 
Rokuan  leirikeskus.  Hinta  ai-
kuinen 41 e, alle 4 v. ilmaiseksi 
ja yli 4 v. 20,50 e (sis. matkat, 
majoitus,  ohjelma,  ruoka). 
Vetäjinä  diakoniatyöntekijät 
Riku-Matti  Järvi,  Saila  Luuk-
konen  ja  lastenohjaajat  Tiina 
Huurre  ja  Marja  Kukkonen. 
Ilm.  viim.  22.2.  p.  316 1340 
tai  www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri.

oulun tuomioKirKKoseura-
Kunta

Kaikenikäisten retki Kemin 
lumilinnaan ti 6.3. klo 9–17.30. 
Tervetuloa koko perhe tai alle 
10-vuotias  aikuisen  kanssa. 
Käymme  nukketalolla,  lumi-
linnassa  sekä  Kemin  kirkossa. 
Hinta  aikuinen  20  e,  lapsi  15 
e,  alle  3-v.  sylissä  ilmaiseksi, 
oma  paikka  10  e  (sis.  matkat, 
ruokailu,  pääsyliput,  vakuu-
tus  seurakuntalaisille).  Ilm. 
050 524 9779, kaija.siniluoto@
evl.fi tai 040 575 2718 anna-ma-
ri.heikkinen@evl.fi. Otamme 35 
osallistujaa  ilm.järjestyksessä, 
etusijalla  tuomiokirkkoseura-
kuntalaisilla.

Karjasillan seuraKunta

Lapsiperheretki Kemin lu-
milinnaan  ma  5.3.  Lähteä 
voi 10 v.  täyttänyt  lapsi yksin, 
mutta  toivomme vanhempien 
runsasta  osanottoa.  Hinta  22 
e, 4-12-v. 15 e  ja 0-3-v.  ilmai-
seksi sylissä, muuten 10 e. (sis. 
matka, ruokailu, pääsymaksu). 
Otamme  45  osallistujaa  ilm.
järjestyksessä.  Ilm.  viim.  19.2. 
p.  (08) 3161 340.
Työttömien leiri  12.–15.3. 
klo 13.30, Rokuan leirikeskus.  
Hemmottelun merkeissä. Hinta 
17  e  (sis.  matkat,  täysihoito, 
hieronta).  Vetäjinä  diakonia-
työntekijät Sirpa Kemppainen 
ja Nina Niemelä. Ilm. viim. 23.2. 
p. (08) 316 1340. Etusija Karja-
sillan seurakuntalaisilla.
Eläkeläisten leiri ma 26.–29.3., 
Rokuan  leirikeskus.  Etusija 
Karjasillan ja Tuiran seurakun-
talaisilla.  Hinta  55,50  e,  (sis. 
matkat, täysihoito ja vakuutus 
seurakuntalaisille).  Ilm.  viim. 
2.3.  p.  316 1340. Vetäjinä  dia-
koniatyöntekijät Asta Leinonen 
p. 040 5747157 ja Paula Kyllö-
nen 040 723 5880.

oulujoen seuraKunta

Perheleiri  2.–4.3.,  Rokuan 
leirikeskus. Hinta aikuiset 32 e,  
4-18-v. 20 e ja alle 4-v. ilmaiseksi, 
(sis.  matkat,  täysihoito  ja  va-
kuutus seurakuntalaisille). Ilm. 
viim. 19.2. p. 316 1340. Etusija 
ensikertalaisilla.
Nuorten leiri  16.–18.2.,  Ro-
kuan  leirikeskus.  Ensisijaisesti 
Oulujoen isosille. Lähtö pe klo 
17 Myllyojan seurakuntatalolta. 
Ilm. (08) 531 3500. Lisätietoja 
Jouni  Heikinheimo  ja  Ilkka 
Mäkinen. 

Kuorot
Karjasillan seuraKunta

Kastellin kirkkokuoron har-
joitus  ma  19.2.  klo  18.30, 
Kastellin kirkko. 
Oulun seudun virsikuoron 
harjoitukset ma 19.2. klo 18.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Mieskuoro Weljet  ti  20.2. klo 
18.30, Kastellin kirkko. 
Karjasillan kirkkokuoron 
harjoitukset  ke  21.2.  klo  18, 
Kaukovainion kappeli
Pyhän Andreaan lapsikuoron 
harjoitukset to 22.2. klo 16–17, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Maikkulan tenavakuoron 
harjoitukset to 22.2. klo 16.30–
17.15, Maikkulan kappeli. 
Maikkulan lapsikuoron harjoi-
tukset to 22.2. klo 17.30–18.15, 
Maikkulan kappeli. 

oulujoen seuraKunta

Lapsikuoroharjoitukset ma 

e/kierros,  pakkasraja  -20˚C), 
askartelua  ja  kasvomaalaus-
ta.  Potkukelkkakisa  klo  16, 
ilmoittaudu ennakkoon. Ystä-
vänkamarissa  perinnetupa  ja 
yhteisvastuuasiaa.  Työikäisille 
verenpaineen mittausta. Myy-
tävänä  hernekeittoa  (kotiin 
omassa astiassa), kahvia, teetä, 
mehua, laskiaispullia ja lisäksi 
indonesialaiset  ruokamaisti-
aiset.  Tuotto  Etelä-Etiopian 
mellakoissa  kotinsa  ja  omai-
suutensa  menettäneiden  ja 
kirkkojen jälleenrakentamisen 
tukemiseen SLS:n kautta.  Järj. 
myös Kaukovainion aluetyö.

tuiran seuraKunta

Lähetyspiiri ma 19.2. klo 16.30, 
Tuiran kirkko. 
Lähetysmyyjäiset  ti  20.2.  klo 
11, Tuiran kirkon seurakunta-
sali.  Myytävänä  hernekeittoa 
(omat astiat), aitoa uunijuustoa, 
ohrapuuroa,  laskiaispullia, 
suolaisia ja makeita leivonnai-
sia  ym.  Afrikkalaisia  esineitä, 
arpoja.  Tuotto  Leena  Pasasen 
työn  tukemiseen  sairaalassa 
ja  orpolasten  koulutukseen 
Ilembulassa  Tansaniassa.  Järj. 
myös Ilembulan Ystävät.

oulujoen seuraKunta

Lähetys- ja raamattupiirit:
Ma 19.2. klo 18, Myllyojan seu-
rakuntatalo, ystävänkamari.
Ma 19.2. klo 18.30, Hintan seu-
rakuntatalo, väliaikaistila.
Ma  19.2.  klo  18.30,  Oulujoen 
kirkko, sakasti.
Ke 21.2. klo 14, Madekoskella 
kodeissa.
Ylikiimingin seurakuntapiiri
Laskiasmyyjäiset lähetykselle 
ti 20.2. klo 11, Seurakuntatalo. 
Hernekeitto  ja  jälkiruoka  5  e, 
kahvi ja pulla 2 e. Lahjoituksia 
toivotaan myyntipöytään.

lapset ja  
lapsiperheet
oulun tuomioKirKKoseura-
Kunta

Pyhäkoulu su 18.2. klo 12, Ma-
kasiininkadun kerhohuone. 
Päiväkerhot:
Ma  19.2.  klo  12,  Heinätorin 
seurakuntatalo. 
To  22.2.  klo  12,  Heinätorin 
seurakuntatalo.
Perhekerhot:
Ke  21.2.  klo  10,  Heinätorin 
seurakuntatalo. 
To  22.2.  klo  10,  Intiön  seura-
kuntakoti. 

Karjasillan seuraKunta

Pyhäkoulut: 
Su 18.2. klo 12, Kaukovainion 
kappeli ja Maikkulan kappeli. 
To 22.2. klo 14.30, Pyhän An-
dreaan kirkko.
Sarasuontien perhekerho ma 
19.2. klo 10, Kaakkurin toimin-
takeskus. 

tuiran seuraKunta

Pyhäkoulut: 
Su 18.2. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. 
Su  18.2.  klo  12,  Pateniemen 
kirkko. 
Su 18.2. klo 12, Niittyaro Pur-
jehtijantie 4. 
Su  18.2.  klo  15,  Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Perhekerhot:
Ke 21.2. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti, Kuivasjärven seu-
rakuntakoti, Toppilan monipal-
velukeskus, Pateniemen kirkko, 

Rajakylän  seurakuntakoti  ja 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
To 22.2. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

oulujoen seuraKunta

Perhekahvila ti 20.2. klo 9.30, 
Talvikankaan  monitoimitalo, 
nuorisotila. 
Pyhäkoulu  su  18.2.  klo  12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerhot:
Ke  21.2.  klo  9.30,  Hintan 
seurakuntatalo,  Myllyojan 
seurakuntatalo,  Sanginsuun 
seurakuntakoti, Heikkilänkan-
kaan seurakuntakoti, Saarelan 
seurakuntakoti  ja  Huonesuon 
seurakuntakoti. 
To 22.2. klo 9.30, Hönttämäen 
seurakuntakoti. 
Ylikiimingin seurakuntapiiri
Perhekerho  to  22.2.  klo  10, 
Vanha Pappila.

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

Karjasillan seuraKunta

Oloillat  11-14-vuotiaille  ma 
19.2.  klo  18,  Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus.  Yhteistä 
tekemistä ja pientä napostelua. 
Ilm.  tekstiviestillä  p.  040  730 
4118 tai 040 575 2713.

tuiran seuraKunta

Varhaisnuorten raamattuker-
ho to 15.2. klo 18, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 

Nuoret
Nuortenilta ÜberÖberg  ke 
21.2. klo 18–20, Öbergin talo. 

Karjasillan seuraKunta

Nuorten ALFA  alkaa  la  17.2. 
klo 17.30, Kastellin kirkko. 10:
llä mielenkiintoisella ja rennolla 
kerralla pohditaan yhdessä kes-
kustellen  pizza-aterian  äärellä 
kristinuskon peruskymyksiä. 1. 
kerran aihe Kristinusko tylsää, 
valhetta ja merkityksetöntäkö? 
Lisäinfoa  ja  ilm.  Kimmo  050 
3105001.
Cafe Andreas -nuortenilta  ti 
20.2.  klo  18,  Pyhän Andreaan 
kirkko. Vapaata oleilua, kahvit-
telua, laulua, pelejä ja mahdol-
lisuus rauhoittua sanan ääreen 
arjen keskellä.
Nuorenilta  ke  21.2.  klo  18–
19.30,  Maikkulan  kappeli. 
Jutustelua ja pelailua.
Nuortenilta  to  22.2.  klo  18–
19.30, Kastellin kirkko, alakerta. 
Jutustelua ja purtavaa. 

tuiran seuraKunta

Nuorten raamattupiiri pe 16.2. 
klo 19, Kuivasjärven seurakun-
takoti. 
Nuortenilta  la  17.2.  klo  18, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Isoskoulutus  su  18.2.  klo  15, 
Pateniemen  kirkko  ja  Tuiran 
kirkko. 
Nuorten gospelryhmä ke 21.2. 
klo 18, Tuiran kirkko. 

oulujoen seuraKunta

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Isosralli la 17.2. klo 7, Kuusamo. 
Ilmainen Isoskoulutuksen päi-
vä. Ilm. 9.2. Pasi-Tapiolle. 
Isoskoulutus ke 21.2. klo 15.15, 
Ylikiimingin seurakuntakeskus. 
Välipala.
Isosten ja kerhonohjaajien 
virikkeellinen koulutuspäivä 
la 24.2. klo 10, Boxilla. Leikkiä, 
laulua  ja  askartelua.  Maksu-
ton. Ulkoiluvarustus. Mukaan 
muistiinpanovälineet. Ilm.14.2. 
Pasi-Tapiolle.

opiskelijat ja  
nuoret aikuiset
Gospelmessu  su  18.2.  klo  18, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Ari Savoja, Sydänäänet, 
iltapalatarjoilu.

Läheisyys-iltatapahtuma nuo-
rille aikuisille to 22.2. klo 18–21, 
OAMK:n Kulttuurialan yksikön 
sali, Kotkantie 1. Vapaa pääsy, 
ennakkoilmoittautuminen 
tarjoilun järjestämiseksi osoit-
teessa www.oulunseurakunnat.
fi/virtaa.
Ehtoollismessu  to  22.2.  klo 
21.30,  Kaukovainion  kappeli. 
Läheisyys-illan  jälkeen  voi 
tulla kappeliin hiljentymään ja 
halutessaan  polvistua  ehtool-
lispöytään.
Cross Cafe  pe  23.2.  klo  19-
00.30,  Isokatu  11.  Kello  21 
alkavassa Taivas Klubi -illassa 
esiintyy  White  yhtye.  Lisäksi 
todistuksia,  Raamatun  sanaa 
ja rukousta. Tule  ja tuo kave-
risikin.
JÄRJESTÖT
Rauhan Sanan ilta to 15.2. klo 
19, Koulukatu 10 C. Epäjumalat, 
Tapani Ruotsalainen.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 19.2. klo 
18.30, Lähetyskoti, Torikatu  9 
A 32. Profeetta Joona, Tuukka 
Salmenkorva.
Lutukan raamattupiiri ti 20.2. 
klo  16,  yliopiston  Tellus-kir-
jasto.  Luonnontieteen  opiske-
lijoille.
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta  ke  21.2.  klo  18.30,  Pyhän 
Luukkaan  kappeli.  Oikeutettu 
sota?, Pasi Palmu.
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.

Karjasillan seuraKunta

ALFA-kurssi to 15.2. klo 18.30 
Isokatu  11  (Cross  Cafe).  Ai-
heena  Kuka  Jeesus  on?  Kurssi 
on  avoin  kaikille.  Lisätietoa 
Kimmo 050 3105001.

tuiran seuraKunta

Crossroads-ilta pe 16.2. klo 19, 
Tuiran kirkko. Puhetta, musiik-
kia ja rukousta. Opetuspuheen 
pitää Pasi Karjalainen aiheesta 
ego, nimi, minä olen. Lopuksi 
juttelua teekupposen ääressä.

Seniorit
oulun tuomioKirKKoseura-
Kunta

Hopealanka  ma  19.2.  klo  13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Tarinatupa  ke  21.2.  klo  13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Toiminta- ja keskustelukerho 
to 22.2. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 22.2. klo 12, 
Kajaanintie 1. 

Karjasillan seuraKunta

Eläkeläisten kerho ma 19.2. klo 
12.30–14, Maikkulan kappeli. 

tuiran seuraKunta

Seurakuntapiirit:
To 22.2. klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
To  22.2.  klo  13.30,  Palokan 
palvelukeskus. 
To 22.2. klo 14, Rajakylän seu-
rakuntakoti. 

oulujoen seuraKunta

Seurakuntapiirit:
Ma 19.2. klo 10, Hintan väliai-
kaistilat, Hintantie 89. 
Ma  19.2.  klo  12,  Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Ti  20.2.  klo  12,  Huonesuon 
seurakuntakoti. 
To 22.2. klo 13, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
To 22.2. klo 14, Hoikantien pal-
velutilat, Hoikantie 21-23. 
Ikäihmisten kuntopiiri  ma 
19.2.  klo  19,  Huonesuon  seu-
rakuntakoti. 
Martantupa ti 20.2. klo 12.30, 
Myllyojan seurakuntatalo.
Ylikiimingin seurakuntapiiri
Maanantaikuoro  ke  21.2.  klo 
10,  Ylikiimingin  seurakun-
tatalo.

19.2. klo 16.45, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
Kirkkokuoroharjoitukset ke 
21.2. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo. 
Ylikiimingin seurakuntapiiri
Lapsikuoro to 22.2. klo 17, Yli-
kiimingin seurakuntatalo. 
Kirkkokuoro to 22.2. klo 18.30, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Muut menot
Tuomasmessu  la  17.2.  klo 
18,  Oulun  tuomiokirkko.  Ks. 
tarkemmin kohdasta jumalan-
palvelukset.
Kaikenikäisten yhteisvas-
tuutapahtuma  su  18.2.  klo 
12,  Oulujoen  koulu.  Poro-  ja 
mönkijäajelua pientä korvausta 
vastaan  (pakkasraja  -20˚C), 
lapsille  kilpailuja,  myytävänä 
kahvia, makkaraa, arpoja.
Kaikenikäisten yhteisvastuu-
tapahtuma  su  18.2.  klo  14, 
Sanginsuun  seurakuntakoti. 
Makkaranpaistoa,  ongintaa  ja 
arpoja.  Myytävänä  hernekeit-
toa,  laskiaispullia,  vohveleita, 
kahvia  ja  mehua.  Hartauden 
pitää Pertti Lahtinen.
Kaatuneitten Omaiset  ma 
19.2. klo 12, Keskustan seura-
kuntatalo. 
Puuhakerho  ma  19.2.  klo  9, 
Intiö,  hautausmaan  huoltora-
kennus. Tehdään puutöitä.
ALFA-kurssi  alkaa  ma  19.2. 
klo  18.30  Pyhän  Andreaan 
kirkko. 10:llä mielenkiintoisel-
la  ja  käytännöllisellä  kerralla 
tutustutaan  kristinuskon  ja 
elämän peruskymyksiin yhdes-
sä keskustellen. Kaikille avoin. 
Lisätietoa  ja  ilm.  Kimmo  050 
3105001. 1. kerran aiheena Kuka 
Jeesus on?
Vapaaehtoistyön peruskurssi 
24.–28.2., Öbergin talo. Kurssi 
painottuu diakonian vapaaeh-
toisten  koulutukseen,  mutta 
palvelee  muuallakin  vapaaeh-
toisena toimivia. Tied. ilm. viim. 
19.2. Heikki Kaikkonen p. 040 
502 5010.
Kivikerho ti 20.2. klo 10, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Myyjäiset yhteisvastuulle 
ti  20.2.  klo  11–14,  Pyhän 
Tuomaan  kirkko.  Myytävänä 
herne-,  marja-  ja  lihakeittoa, 
ohraryynipuuroa, laskiaispullia 
sekä  käsitöitä.  Arvontaa.  Järj. 
Välivainion  ja  Puolivälinkan-
kaan diakoniapiiri.
Fransupiiri  ti  20.2.  klo  12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Kirkkotekstiilipiiri ke 21.2. klo 
18, Kaukovainion kappeli. 
Raahe-gospel-reissu  la  24.2. 
Esiintyjinä Juha Tapio ja Pater 
Noster. Hinta 15 e (sis. matkat, 
konserttiliput, iltapala). Ilmoit-
taudu tekstiviestillä Vähikselle 
040 57 47 158.
Leiripäivä omaishoitajille ja 
hoidettaville to 1.3. klo 9–17, 
Rokuan  leirikeskus.  Yhdes-
säoloa,  ulkoilua,  saunomista. 
Ilm.  viim.  21.2.  p.  316 1340. 
Hinta  16,50  (sis.  ruoka,  kah-
vit,  kuljetus).  Aikataulu:  9.10 
Myllyojan  seurakuntakoti, 
9.30 Tuiran kirkko, 9.45 Oulun 
linja-autoasema, 10.00 Kauko-
vainion kappeli. Paluu klo 18. 
Järj.  yhdessä  Omaishoitajat  ja 
läheiset ry:n kanssa. Tied. dia-
koniatyöntekijä Asta Leinonen 
p. 040 574 7157.

Kansainvälisyys
English Service  su  18.2. 
klo  16,  Pyhän  Luukkaan 
kappeli. 
Arabiankielinen juma-
lanpalvelus su 18.2. klo 18, 
Kaukovainion kappeli.

Tuomiokirkko: Alvar Johannes 
Saukko 77 v.
Karjasilta:  Laura  Irja  Inkeri 
Keinänen  s.  Sirviö  82  v,  Aino 
Inkeri Ketola s. Kärnä 80 v.
Tuira: Jouko Juhani Hepo-oja 
81 v, Asta Tuulikki Hannula s. 
Savolainen 71 v.
Oulujoki: Seppo Ilmari Karja-
lainen 69 v, Ines Irene Siltakoski 
s. Kindstedt 101 v.

Tuomiokirkko:  Lasse  Kalervo 
Impiö  ja  Salla  Maarit  Hon-
kanen. 
Karjasilta: Juha Petri Korhonen 
ja Eeva Kaisa Hänninen.
Tuira: Tuomas Mikael Vierimaa 
ja  Elisa  Tuulikki  Himanka, 
Olli Antero Heikkinen ja Senni 
Maaria Tonteri.
Oulujoki:  Ari  Juhani  Seppä-
nen  ja Marjo  Johanna Helena 
Anttila.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Myry  Ninni  Amelia  Ahtinen, 
Jesperi Leonard Oskari Alavah-
tola,  Mimosa  Marja  Jasmiina 
Alavahtola.
Karjasilta: Anton  Eemeli  Im-
piö, Venla Emilia Korva, Aaro 
Kristian Kyntömaa, Anna-Lotta 
Alina  Ollinaho,  Mikkal  Joo-
natan  Puominen,  Sofi  Helmi 
Johanna  Siikaluoma,  Kaarlo 
Olavi Tihinen, Taavi Herman-
ni  Tuohimaa,  Sonja  Savanna 
Uusitalo,  Viljami  Eino  Petro 
Ylitervo.
Tuira: Fiona Enni Greta Ansa-
la,  Laura  Marine  Eskola,  Sara 
Susan  Eskola,  Kerttu  Inkeri 
Holappa, Hanna Emilia Hon-
kanen,  Oskari  Sakari  Hurme, 
Nelli Victoria  Kallinen,  Lukas 
Oskari  Kesti,  Tilda  Katariina 
Kurjenluoma,  Noora  Alisa 
Linna, Sampo Jalmari Pelkonen, 
Lauri  Mikko  Johannes  Pörsti, 
Kiira  Kerttu  Eveliina  Ronkai-
nen, Justus Leevi Johannes Sar-
viaho,  Onni  Johannes  Savela, 
Miika  Johannes  Vähäkangas, 
Teea  Emilia  Väänänen,  Jenny 
Maija Jounila, Iiris Iida Anniina 
Isopahkala.
Oulujoki: Riina-Emilia Matilda 
Kulojärvi, Pihla Katariina Lauk-
ka,  Jani Antti Tapio Ryhänen, 
Akseli Elias Räihä, Riku Santeri 
Sirniö,  Tiia  Kristina  Sirniö, 
Tuomas  Lari  Juhani  Suopa-
järvi,  Ilmari  Toivo  Johannes 
Kangastalo.

Ylikiimingin  
seurakuntapiirin 

toimipisteen  
uudet aukioloajat 

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

ke suljettu 
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Diakonialeirit 
keväällä 

Rokuan leirikeskus:
 26.– 28.2.  Mielenterveyskuntoutujien  
      leiri
  5.–  7.3.  Yksinhuoltajien leiri 
 12.– 15.3.  Työttömien leiri 
      (etusija karjasiltalaisilla)  
 16.– 18.3.  Kehitysvammaisten leiri 
 19.– 22.3.  Eläkeläisten leiri 
      (etusija tuiralaisilla)
 23.– 25.3.  Näkövammaisten leiri
 26.– 29.3.  Eläkeläisten leiri 
      (etusija karjasiltalaisilla 
      ja tuiralaisilla)
 10.– 13.4.  Veteraanileiri

Juuman leirikeskus:
26.– 30.3.  A-leiri
13.– 15.4.  Kuurojen 
      perheviikonloppu

Ilmoittautuminen Yhteisen seurakun-
tapalvelun  toimistoon,  p.  3161  340 
viimeistään kaksi viikkoa ennen 
leirin alkua.

Maallikkokoulutuksella tukea 
seurakuntatyöhön

Iin rovastikunnassa alkoi maallikkokoulutus, jonka tavoittee-
na on saada seurakuntatyöhön aktiivisia, motivoituneita hen-
kilöitä. He toimivat työntekijöiden tukena toiminnan järjestä-
misessä ja toteuttamisessa.

Koulutukseen kutsuttiin jokaisesta seurakunnasta kahdeksan 
henkilöä, jotka edustavat neljää eri työalaa: jumalanpalvelus ja 
kirkkomusiikki, diakonia, lähetys ja kasvatus. 

Koulutetut maallikot ovat PR-henkilöitä, jotka innostavat 
uusia maallikoita mukaan toimintaan. Koulutuksen kesto on 
30 tuntia. Työalavastaavina toimivat hiippakuntakanttori Anja 
Hyyryläinen, kappalainen Veli-Matti Koivuranta, lähetyssihteeri 
Helena Ylimaula ja lapsityönohjaaja Birgitta Kontio.

pudasjärven nuoret ja 
aikuiset iltakoulussa

Pudasjärven seurakunnassa järjestetään keskiviikkona 21.2. 
klo 18 alkaen nuorten ja luottamushenkilöiden yhteinen ilta-
koulu, jossa pääteemana on Miten nuoren ääni kuuluu seura-
kunnassa?. 

Illan alustuspuheenvuoron pitää hiippakuntasihteeri Pekka 
Asikainen. Illassa mietitään myös ryhmätyöskentelyinä nuor-
ten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia seurakunnan eri 
työmuodoissa.

Äänivalta on illassa nuorilla. Toiveena on saada luottamus-
henkilöitä ja nuoria tutuimmaksi toisilleen sekä synnyttää aja-
tustenvaihtoa. Iltaa on suunniteltu yhdessä valtakunnallisen 
Nuorten osallisuus-hankkeen kanssa.

pohjan Sotilassoittokunta 
kolmessa kirkossa

Pohjan Sotilassoittokunta esiintyy helmi-maaliskuussa kolmes-
sa kirkossa: keskiviikkona 21. helmikuuta Oulujoella, torstai-
na 22. helmikuuta Lumijoella ja torstaina 1. maaliskuuta Tyr-
nävällä. Kirkkokonsertit alkavat klo 19.

Oulujoen konsertissa sotilassoittokunnan solistina on Sari 
Pietikäinen, trumpetti, Lumijoen konsertissa Petri Oittinen, kla-
rinetti ja Tyrnävän konsertissa Marjaana Heikkinen, huilu.

Säveltäjänimiä ovat Tomaso Albinoni, Johann Sebastian Bach, 
Jean Sibelius ja Taneli Kuusisto. 

Koko soittokunnan lisäksi konsertissa esiintyy myös pasuu-
nayhtye ja klarinettikvartetti. Kaikki konsertit johtaa Pohjan 
Sotilassoittokunnan päällikkö, musiikkikapteeni Petri Junna.

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

Vapaa pääsy

Kolehti veteraanien  
hengelliseen työhön

Eläkeläisten leiri 
19.–22.3. Rokuan leirikeskuksessa.  
(etusija tuiralaisilla). Ulkoilun, yhdessä-
olon ja hiljentymisen merkeissä. Leirin 
hinta 55,50 e (sis. matkan  ja  täysihoi-
don). Ilmoittautuminen 26.2. mennessä 
puh. (08) 316 1340.

10-leiri
26.–29.6. Rokuan leirikes-
kuksessa. Leiri on tarkoitet-
tu vuonna 1997 syntyneille 
Oulun ev.-lut. seurakuntien 
jäsenille. Ohjelmassa on eri-
laisia teemapäiviä. Leirille il-
moittaudutaan lomakkeella, 
joka löytyy osoitteesta www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri.

Leiriläisille ja vanhemmille 
järjestetään infotilaisuus 23.5. 
klo 18, Isokatu 17, juhlasali. 
Lisätietoja Pertti Putila, puh. 
040 506 2883.

Tapahtumaan on vapaa pääsy. Iltapalatarjoilun vuoksi toivotaan 
ilmoittautumista netin kautta www.oulunseurakunnat. /virtaa. 
Virtaa välillämme -iltatapahtumissa käsitellään mm. puheen ja mu-
siikin avulla parisuhteessa elämisen asioita. Oulussa järjestettäviin 
tapahtumiin ovat tervetulleita kaikki itsensä nuoriksi aikuisiksi ko-
kevat ihmiset yksin, kaksin tai kavereiden kanssa. Iltatapahtuman 
jälkeen on mahdollista tulla kirkkoon yhteiseen messuun.

to 22.2. klo 18–21
OAMK:n Kulttuurialan
yksikön sali, Kotkantie 1

Musiikkia Johanna ja Mikko Iivanainen.
Puhetta läheisyydestä Riitta 
Ala-Luhtala ja Pekka Mustonen.
Liikettä tanssijoilta.

21.30  Ehtoollismessu, 
 Kaukovainion kappeli

Oulun seurakuntayhtymään kuu-
luu neljä seurakuntaa, yhtymän 
johto ja neljä palveluyksikköä. Jä-
senmäärä on noin 108 000. Päätoi-
misia työntekijöitä on noin 290.
Oulun seurakuntayhtymän hau-
tausmailla työskentelee kesäisin 
noin 120 kausityöntekijää.

www.oulunseurakunnat.fi

HAUTAUSMAIDEN  
KESÄTYÖT

Oulun seurakuntayhtymä hakee 17 vuotta täyttä-
neitä kesätyöntekijöitä Oulun ja Oulujoen hautaus-
maille kesäkaudeksi 2007.
Työhön kuulu kukkien istuttaminen, kastelu ja muu 
hoitotyö sekä nurmikon leikkuu yms. Työajat ovat 
ma–to klo 7–16 ja pe 7–14. Työntekijöitä palkataan 
ensisijaisesti touko- ja syyskuun väliselle ajalle ja 
työsuhteet ovat 1–6 kk mittaisia.

Hakulomakkeen voi käydä täyttämässä 19.2. – 2.3. 
hautausmaan  toimistolla,  osoitteessa  Intiöntie 
6.  Kesätyöpaikkaa  voi  hakea  19.2.  alkaen  myös 
osoitteessa  www.oulunseurakunnat.fi  >  nyt  > 
avoimet työpaikat 

Hautausmaan  toimisto  on  avoinna  ma–to  klo 
7–16, pe 7–14.

Su 18.2. klo 10 messu Oulujoen kirkosta, saar-
naa Seppo Väisänen, alttaripalvelus Paavo Moi-
lanen, kanttorina Lauri Nurkkala, Lapsikuoroa 
johtaa Anna Haanpä-Vesenterä.
Su 18.2. klo 11.25 Lasten radiopyhäkoulus-
sa lapsityönohjaaja Aila Valtavaara puhuu las-
kiaisesta.

Toivon iltapäivä ma-pe klo 14-17:
Ke 21.2. klo 15.45 Naisen allakka. Mediaharjoittelija Mirjami Rito-
lan ajtuksia.
To 22.2. klo 15.45 Kasvun paikka -ohjelma. Saavatko lapset riittä-
västi unta? MLL:n perhetoimintapäällikkö Airi Kananen Marja Bloms-
terin vieraana. 

Su 18.2. klo 9.45 Lasten radiopyhäkoulussa 
lapsityönohjaaja Aila Valtavaara puhuu laski-
aisesta.
Su 18.2. klo 10 messu Saloisten kirkosta. Ju-
malanpalveluksen jälkeen edellisen maanantain 
Etappi-ohjelma uusintana. Aiheena Vapaaehtois-

työtä Istanbulissa, toimittaa Markus Päivärinta Kalajoelta.
Ma 19.2. klo 17.05 Etappi-ohjelmassa hengellisen musiikin toivekon-
sertti Ylivieskasta, Palvelukeskus kotikartanon henkilökunnan toivei-
ta. Toimittaa Mervi Jutila.

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

r a d i o - o H J e l M at

Hengellisiä lauluja Yv:lle 
Oulun tuomiokirkossa on sunnuntaina 18.2. klo 17 Hengelli-
siä lauluja yhteisvastuulle -tapahtuma. Sen juontaa muusikko, 
dir. mus. Pertti Haipola.

Tilaisuudessa laulavat Riitta-Kaisa Perätalo, Kalevi Ilkka, 
Lassi Makkonen, Juha Valppu (laulu ja kitara) sekä Ylikiimingin 
kirkkokuoron mieskvartetti Leo Rahkon johdolla. Lauri-Kalle 
Kallunki soittaa urkuja ja pianoa.

Yhteislauluja säestävät Pertti Haipola, Lassi Makkonen sekä 
Aaro Niemelä.

tenkorang 
luottamustehtävään

Tuiran seurakunnan seurakunta-
neuvosto valitsi kasvatustyön joh-
tokunnan yhdeksi varajäsenek-
si Otis Tenkorangin. Hän on en-
simmäinen maahanmuuttaja, jo-
ka osallistuu Oulussa luottamus-

henkilönä seurakunnan päätök-
sentekoon.

Toistakymmentä vuotta Oulussa 
asunut ghanalainen Tenkorang on 
47-vuotias puuseppä.
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tahdotko tehdä hyvää?
 
Yhteisvastuukeräykseen osallistu-
minen on yksinkertaista. Annamme 
tällä palstalla joka viikko yhden vin-
kin, kuinka voit helposti osallistua 
Yhteisvastuukeräykseen. 

Yhteisvastuukarkkilakko tai -paas-
to: Lopeta keräyksen ajaksi tai vaik-
ka laskiaisesta pääsiäiseen esimer-
kiksi karkin tai liharuokien syön-
ti - tai vaikka kahvin juonti. Pistä 
viikoittain erilliseen rahakukkaroon 
lakon/paaston ansiosta säästyvä ra-
hasumma. Kun paastosi tai kark-
kilakkosi päättyy, voit joko viedä 
säästyneet rahat seurakuntaan tai 
tallettaa Oulun seurakuntien Yh-
teisvastuukeräyksen tilille, 574136-
20123726. Samalla mieli virkistyy, 
paino putoaa ja hyvää asiaa tule tu-
ettua kuin huomaamatta.

a skel sivulle, toinen viereen. 
Pyörähdys. Keinuntaa. Ylös, 
alas. Hypähdys ja ympäri. 

Siinä vaiheessa melkein jokainen 
vauva nauraa ja päästää kiljahduksia. 
Vauvatanssi on mukavaa.

Ja kuvaan sopii, että äiti ja isä 
nauttivat vauvansa kanssa pyö-
rähtelemisestä yhtä paljon. Heidän 
suustaan kuuluu laulua, naurua ja 
huudahduksia; huiiii!

– Toiset vauvat tykkäävät pienes-
tä keinuttelusta, toiset hypittelys-
tä ja lennättämisestä, Oulunsalon 
seurakunnan lastenohjaaja Sanna 
Hankala tietää kokemuksesta. Hän 
on mm. vetänyt kansalaisopiston 
vauvatanssiryhmää.

Vaikka tanssahtelu on hauskaa, 
vauvalle tärkeintä on turvallinen 
lähekkäin olo äidin tai isän sylissä 
sekä vuorovaikutus tämän kans-
sa. Vauva myös antaa välittömän 
palautteen siitä, pitääkö hän täl-
laisesta leikistä.

leikki kasvattaa

Sanna on puuhaamassa Oulunsa-
loon ryhmää, jolle hän on antanut 
nimeksi Körö körö kirkkoon. Hän 
kutsuu ryhmään vanhempia, joil-
la on ensimmäinen alle yksivuo-
tias vauva.

Vauvan kanssa köröttely on hyvä 
keino tukea varhaista vuorovaiku-
tusta. Ryhmässä myös leikitään.

– Pieni vauvakin pitää leikki-
misestä. Sitä paitsi leikki ja kon-
takti aikuisen kanssa tukee lapsen 
lahjojen kehittymistä ja on ihan 
perusedellytys hänen kasvulleen, 
Sanna sanoo. 

Ryhmässä opetellaan tai palaute-
taan mieleen vanhoja loruja ja leik-
kejä. Kaikenikäisiin lapsiin tehoaa 
Sannan mukaan esimerkiksi Han-
nele Huovin loruleikki Pupu me-
ni piiloon. Aikuinen peittää kas-
vonsa ja tulee esiin, kun lauletaan 
huu-sai-sai.

Vanhemmat saavat lorut ja laulut 
mukaansa kotiin.

vertaistukea

Vaikka pieni vauva ei kaipaa ikäis-
tään seuraa, hän on kiinnostunut 
muista pienistä.

– Voimme laskea vauvat vierek-
käin lattialle peiton päälle ja katsoa 
mitä tapahtuu. Se on vauvoille iso 
haaste. He tutkivat toisiaan, hy-
väksyvät vähitellen, juttelevat ja 
nauttivat.

– Oman kokoiseen toiseen ihmi-
seen syntyy kontakti, jota aikuinen 
ei voi luoda, Sanna Hankala kertoo 
leikkiryhmän merkityksestä.

Hän sekä ryhmän toinen ohjaaja 

www.oulunseurakunnat.fi

Sunnuntai 18.2.
Kaikenikäisten ulkoilutapahtuma Oulujoen 
koululla klo 12–14. Poro- ja mönkijäajelua pientä 
korvausta vastaan (pakkasraja -20˚C), lapsille kil-
pailuja, myytävänä kahvia, makkaraa, arpoja.
Kaikenikäisten yhteisvastuutapahtuma Sangin-
suun seurakuntakodilla klo 14. Makkaranpaistoa, 
ongintaa ja arpoja. Myytävänä hernekeittoa, laski-
aispullia, vohveleita, kahvia ja mehua. 
Hengellisiä lauluja tuomiokirkossa klo 18. Ulla-
Kaisa Perätalo-Koistinen, Lassi Makkonen, Kalevi 
Ilkka, Juha Valppu, laulu, Ylikiimingin kirkko-
kuoron mieskvartetti joht. Leo Rahko, Lauri-Kalle 
Kallunki, urut, Pertti Haipolan yhtye säestää yhteis-
laulut. Kolehti.

Tiistai 20.2.
Myyjäiset yhteisvastuulle Pyhän Tuomaan kirkolla 
klo 11–14. Myytävänä herne-, marja- ja lihakeit-
toa, ohraryynipuuroa, laskiaispullia sekä käsitöitä. 
Laskiaisturnaus klo 18–19, Pylkönmäki. Mukana 
LC-Ylikiiminki puffetteineen ja mäenlaskuineen.

toivon 
lähettiläät

Laulaja-näyttelijä Maria Yli-
pää ja lauluntekijä-muusikko 
Juha Tapio on valittu Kirkon 
Ulkomaanavun ensimmäisik-
si Toivon lähettiläiksi. 

He tutustuivat tammikuussa 
Kirkon Ulkomaanavun teke-
mään aids-työhön Ugandassa 
ja osallistuivat leireille, jotka 
KUA järjesti aidsin vuoksi or-
voiksi jääneille lapsille.

– Näin siellä paljon tuskaa 
ja kärsimystä, mutta siellä oli 
myös paljon toivoa ja iloa. 
Se oli minulle yllätys, Maria 
Ylipää kertoo. 

Juha Tapio sanoo matkan 
herättäneen halun perehtyä 
entistä syvällisemmin siihen, 
millaisia rakenteellisia syitä 
ongelmien taustalla on. Hän 
kertoo myös hämmästyneensä 
sitä, miten vaikeista tilanteista 
ihmiset selviytyvät.

Toivon lähettiläät ovat vies-
tintuojia siitä, mitä he ovat 
nähneet ja kokeneet. Juha 
Tapio ensimmäinen esiin-
tyminen Toivon lähettiläänä 
on Kirkon Ulkomaanavun ja 
Changemaker-verkoston Ta-
voittele unelmaa -konsertti-
kiertueella helmikuussa. 

Kirkon Ulkomaanapu on 
yksi Suomen suurimmista 
kansainvälistä apua antavista 
järjestöistä. Viime vuonna se 
käytti avustustoimintaan lähes 
20 miljoonaa euroa. Suurim-
man osan tuloistaan Kirkon 
Ulkomaanapu saa yksityisil-
tä ihmisiltä ja seurakunnilta 
lahjoituksina.

vauvat pyörähtelemään

Tee Gospel-juliste
Oulugospel-julisteen suunnittelukilpailu kestää 
9.3. saakka. Julisteen  tehtävänä  on  markkinoida 
tapahtumaa. Lisätietoja osoitteesta www.oulunseu-
rakunnat.fi/oulugospel tai Esa Rättyä, p. 040 574 
7125. Kilpailuehdotukset toimitetaan osoitteeseen 
Oulun seurakuntayhtymä, Yhteinen seurakunta-
palvelu / Esa Rättyä, Kirkkokatu 5, 90100 Oulu tai 
esa.rattya@evl.fi.

Jaana Komulainen soittavat rau-
hallisiin tai toiminnallisiin tilan-
teisiin sopivaa musiikkia ja kek-
sivät muutakin mukavaa yhteistä 
tekemistä.

– Ryhmässä perheetkin tutustuvat 
tosiinsa ja voivat antaa vertaistukea, 
jota ehkä tarvitaan ensimmäisen 
vauvan kanssa, Sanna Hankala 
korostaa.

pirKKo paaKKi

Körö körö kirkkoon Oulunsalon seu-
rakuntatalolla ensimmäisen kerran 
keskiviikkona 21.2. kello 18-19.30. 
Ilmoittaudu kirkkoherranvirastoon, 
p. 5142 700.

Kymmenen kuukauden ikäinen aarno on aina valmiina, jos äiti tai isä innostuu pyörähtelemään.

Köyhät 
diakonian 

varaan
Kirkon diakoniatyö on muo-
dostunut ”viimeiseksi luu-
kuksi” sosiaalitoimistojen 
asiakkaille 1990-luvun la-
mavuosista lähtien. Talou-
dellisen avun määrä on kas-
vanut ja asiakkaista yhä use-
ampi on työikäinen.

Jos pohjoismainen hyvin-
vointivaltion malli Suomessa 
rapautuu, diakonia saa pian 
julkisen sektorin tehtäviä.

Tähän johtopäätökseen 
tullaan tutkimuksessa vii-
mesijaisen sosiaaliturvan 
aukoista ja diakoniatyön 
kohdentumisesta. Tutki-
muksen Viimeisellä luukulla 
tekijät ovat Elina Juntunen, 
Henrietta Grönlund ja Heik-
ki Hiilamo. Julkaisijana on 
Kirkkohallitus.

auta 
oppimaan 

Suomen Lähetysseuran vuo-
siteema 2007 luo mahdolli-
suuksia monenlaiselle op-
pimiselle. Virikemateriaali 
kertoo mm. yhden nepali-
laisen ja kolmen etiopialai-
sen naisen sekä kiinalaisten 
ja pakistanilaisten lasten ta-
rinat. Auta oppimaan –tee-
ma tulee esille Lähetysseu-
ran kotimaisessa työssä pit-
kin vuotta.
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Lapset ovat saaneet kuulla 
kirkon piirissä jo toista vuotta, 
että he ovat Jumalan silmissä 
kauniita. 
Nuorille kerrotaan ympäri 
maata, että he ovat Jumalan 
silmissä ihmeitä.
Aikuiset eivät enää tiedä, 
mitä he oikein ovat.

H e haluavat olla laihoja ja urheilul-
lisia, mutta toisaalta myös tren-
dikkäästi kulinaristeja. Vuoro-
viikoin naisten lehdessä on kan-

si, joka hehkuttaa herkuttelun hekumalli-
suutta tai sitten kehottaa karistamaan ki-
lot kuukaudessa.

Ruoasta kiistellään raivokkaasti. On hii-
larilahkot ja hedelmäpaastoon uskovat. 
Kuntoilu on jo täyttä uskontoa, palvonnan 
kohteena keho.

Mikä meitä oikein vaivaa?
– Suhteemme ruokaan ja omaan ruumiil-

lisuuteemme on todella vääristynyt, toteaa 
teologian tohtori Pauliina Kainulainen.

Pauliina Kainulainen miettii, miksi ruoasta 
ja syömisestä tehdään nykyään niin valtavan 
suuri numero.

Ihmiset kinastelevat, minkä suuntainen 
ruokavalio on must, mikä oliiviöljy on kai-
kista parasta, mikä keittiö on juuri nyt se 

trendikkäin.
– Syömisestä on tullut uskonto samaan ai-

kaan kun suuri osa lähimmäisistämme kärsii 
nälästä. Sekin on hurjaa. Se on skandaali.

Kun aikuiset ymmärtävät, että he ovat Ju-
malan silmissä kauniita, koska ovat Jumalan 
luomina pyhiä, voi tervehtyminen suhteessa 
ruokaan, ruumiillisuuteen, itseensä ja ennen 
kaikkea toisiin alkaa.

Nyt olisi
asiaa

Pauliina Kainulainen sanoo, että juuri nyt 
kristinuskolla olisi asiaa kaikille. Kristillisen 
ihmiskäsityksen mukaan ihminen on pyhä. 
Inkarnaatiossa Kristus tuli ihmiseksi, siuna-
si, ruokki, kosketti ja pesi.

– Sakramenttimme liittyvät aineeseen. 
Ehtoollisessa syödään ja juodaan. Kastees-

sa pestään. Jeesuksen suhde ruumiiseen oli 
luonnollinen ja läheinen.

Miten ihmeessä se ajatus on onnistuttu 
kirkon piirissäkin – ehkä eniten juuri siellä 
– hävittämään?

– Teologit miettivät asiaa kiivaasti. Uu-
denlaista lähestymistapaa ruumiillisuuteen 
etsitään nyt tosissaan. On pakko.

Kainulainen vie keskustelun antiikin Kreik-
kaan, platonismiin ja siihen liittyvään dua-
lismiin. Aikaan, jolloin käsitys ruumiillisuu-
desta alkoi vääristyä. Patrikalismi puolestaan  
vaikutti siihen, että erityisesti naisen ruumis 
alettiin kokea pahana ja pelottavana.

– Platonismissa asiat lokeroitiin mustaval-
koisesti. Mieli on arvokasta, aine arvotonta. 
Ruumiillisuudella ei siten ollut mitään arvoa. 
Seksuaalisuus oli suorastaan pahaa. Tämän 
ideologian jäljet ovat meissä niin syvällä, että 
emme sitä vieläkään ymmärrä kunnolla. 

Vuosituhantinen traditio yhdistettynä 
massaviihteen koviin arvoihin on tehnyt 
rumaa jälkeä ihmisten keskellä.

Kultainen
keskitie

Kun aikuiset pohjimmiltaan inhoavat it-
seään, jäljet näkyvät nopeasti lapsissa ja 
nuorissa.

– Syömisessä ja juomisessa pitäisi löytää 
kohtuus, kultainen keskitie. Suhtautumi-
nen syömiseen ja kuntoiluun uskontona tai 
toisaalta välinpitämättömyys itseä kohtaan   
ovat saman asian kaksi eri puolta. Jatkuva 
laihduttaminen tai itsensä treenaaminen 
saattavat olla jopa jonkinlaista väkivaltaa 
itseä kohtaan. 

Raamatun ihmiskäsitys ei ole kaksijakoi-
nen eikä ruumiillisuuden vastainen.

Syömisestä on tullut uskonto,
kehosta palvonnan kohde

e i K ä  l ä N S i M a i N e N  i H M i N e N  v o i  i t S e N S ä  K a N S S a  o l l e N K a a N  H Y v i N
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–  Ihminen on pyhä, mutta ei siinä mielessä 
pyhä, että keho olisi palvonnan kohde!

Samalla kun ihmisen suhde ruumiilli-
suuteensa on vääristynyt, on kovia kokenut 
myös suhde maahan.

– Lutherin sakramentaalinen teologia otti 
huomioon paitsi ihmisen pyhyyden myös 
maan arvon.  Luther näki Jumalan kaik-
kialla luonnossa, jokaisessa viljanjyväsessä, 
eikä kyse ollut silti panteismista.

Seksuaalisuuteen Luther suhtautui varsin 
myönteisesti. Pauliina Kainulainen sanoo, 
että kun etsimme uutta lähestymistapaa 
sakramentaalisuuteen ja ruumiillisuuteem-
me, voimme oppia Lutherilta paljon.

– Luther ei kehottanut selibaattiin.
Seksuaalisuus, jota viihde-elämä syöttää on 

Kainulaisen mielestä kaukana siitä kauniista 
eroottisuudesta, jonka puolesta Raamattu 
puhuu muun muassa Laulujen laulussa.

– Todellinen eroottisuus on salaperäistä, 
ei räikeää ja paljastavaa. Niitä nuoria, jot-
ka pukeutuvat ylipaljastavasti, on johdettu 
harhaan.

Kainulainen vakuuttaa, että aikuisen oma 
ruumiinkieli lapselle ja nuorelle on kaikista 
merkittävintä.

– Nuoret tarvitsevat lähelleen sellaisia 
aikuisia, jotka ovat sovussa itsensä ja ke-
honsa kanssa.

onneksi on 
sauna

Suomalaiselle ihmiselle on löytynyt ainakin 
yksi paikka kokea itsensä ja ruumiillisuuten-
sa tasapainoisesti ja rennosti.

– Jumalalle kiitos saunasta!, teologian toh-
tori Pauliina Kainulainen iloitsee.

– Saunakulttuuri on hyvin kristillistä, 
hengellistä ja hoitavaa. Siellä emme vertaile 
emmekä suorita.

Saunominen voi olla parhaimmillaan 
pyhää lepoa.

– Olen riemuinnut myös uudesta poltta-
rikulttuurista, jossa morsian häpeäriittien 
sijasta saunotetaan, hoidetaan ja  kylvetetään. 
Se on hieno askel oikeaan suuntaan.

Ehkä jonakin päivänä suomalaiskodissa 
leivotaan kakku sen juhlan kunniaksi, että 
tyttärellä ovat alkaneet kuukautiset?

pitäisi löytyä
uusia riittejä?

Pauliina Kainulainen toivoo, että nyt etsit-
täisiin ja löydettäisiin seurakunnissa uusia 
riittejä, joiden avulla aikuiset voivat kokea 
ruumiillisuutensa myönteisesti.

– Lapsille tarkoitettu Jumalan silmissä kau-
nis -kirjanen tarjoaa paljon aineistoa myös 
aikuisille. Hienoa, että teemaan perustuvia 
ryhmiä on alettu jo koota.

Pääsiäisenä joissakin seurakunnissa pes-
tään kirkkovierailta jalat Jeesuksen esimer-
kin mukaisesti. Tuhkakeskiviikkona otsiin 
piirretään tuhkaristit.

– Siihenkin perinteeseen liittyvät kosketus 
ja  tuoksu, konkreettiset elementit, Kainu-
lainen kiittelee. – Mutta vastaavia pitäisi 
löytää lisää!

Ihmiset ovat vauhkoja elintapojensa suh-
teen nykyään myös siksi, että  he epäilevät 
maalaisjärkeään informaatiotulvassa, joka 
kertoo milloin minkäkin ruoka-aineen vaa-
rallisuudesta tai ylivertaisuudesta.

Maalaisjärkeen uskotaan, mutta mitä se 
oikeastaan on?

– Ihminen voi vetäytyä hiljaisuuteen ky-
symään, miten ylipäätään voi, Kainulainen 

neuvoo.
–  Kannattaa miettiä, voiko vähentää kei-

notodellisuuden eli viihteen määrää elämäs-
sään, ja miten ylipäätään voi saada yhteyden 
luonnollisiin elämän pohjavirtoihin. Avuksi 
ovat kohtuullinen liikunta, perusterveellinen 
ravinto, terveemmät ystävyyssuhteet ja pyr-
kimys vähentää kiirettä.

Seksuaalisuus
hämmentää

Kirkossa aluilla oleva homoseksuaalisuuskes-
kustelu liittyy Pauliina Kainulaisen mukaan 
tähän ihmisen hämmennykseen omasta ruu-
miillisuudestaan ja seksuaalisuudestaan.

– Me haluaisimme kreikkalaiseen tapaan 
lokeroida ihmiset selkeästi, emmekä osaa si-
joittaa homoseksuaaleja oikein mitenkään. 
Koska  kysymyksessä yhdistyvät hengelliset, 

seksuaaliset ja valtapoliittiset asiat, ei ole tie-
tenkään ihme, että asiat kuohuttavat.

Pauliina Kainulaisen mielestä homouden 
torjunta ja pelko ovat kuitenkin elämää tu-
hoavia asioita.

– Kun tutustumme homoseksuaaleihin, 
saamme huomata, että he elävät juuri sa-
mojen kipeiden rakkauteen liittyvien kysy-
mysten kanssa, kuten me kaikki. Kultainen 
sääntö ja rakkauden kaksoiskäsky eivät anna 
mahdollisuutta evätä keneltäkään oikeutta 
rakkauteen.

paasto tarjoaa
uuden alun

Pian alkava paaston aika tarjoaa hienon 
mahdollisuuden pysähtyä pohtimaan omalla 
kohdallaan luopumisen ja yksinkertaisem-
man elämän tietä.

l askiaissunnuntaita seuraavasta keskiviikosta, 
tuhkakeskiviikosta, alkaa paastonaika.

Tuhkakeskiviikko on saanut nimensä siitä, 
että Raamatussa säkkiin pukeutuminen ja tuhkan 
sirotteleminen pään päälle ovat yksi symboli katu-
muksesta ja parannuksenteosta.

Monissa seurakunnissa pidetään tuhkakeskiviik-
kona illalla messu tai sanajumalanpalvelus.

Joissakin jumalanpalveluksissa on tapana, että seura-
kuntalainen saa otsaansa tuhkamerkin. Samalla pappi 
lausuu sanat: ”Ota vastaan katumuksen merkki”.

Paastonaika huipentuu pääsiäispyhiä edeltävään 
hiljaiseen viikkoon. Pääsiäissunnuntaihin päättyvä 
paastonaika kestää 40 arkipäivää. Sunnuntaipäiviä ei 
lueta paastopäiviksi. Paastonajan pituuden esikuvana 
on Uudessa testamentissa kuvattu Jeesuksen paasto 
autiomaassa. Vanhassa testamentissa esikuvana on 
esimerkiksi Mooseksen paasto vuorella. 

Paastonajalla on useita sisältöjä. Siihen liittyy ka-
tumus. Ihminen katuu syntejään ja kiintymistään 
tähän maailmaan. Paastonaika kutsuu myös ihmis-
tä etsimään uutta ja kasvamaan vastuullisempaan 
elämäntapaan.

paaston aika on hyvä mahdollisuus 
pysähtyä. Mielestäni kristinuskolla 

on oikeasti sanottavaa tähän aikaan, 
sanoo teologian tohtori pauliina 

Kainulainen. Hän työskentelee pappina 
Joensuussa pielisensuun seurakunnassa.

laskiaisesta 
alkaa paastonaika

Kristillisen paaston idea liittyy siihen, 
että kun luopuu jostakin, saa tilalle paljon 
enemmän.

– Luopuessaan huomaa, että on tyytyväi-
sempi ja tasapainoisempi, Pauliina Kainu-
lainen rohkaisee.

Luopua voi mistä tahansa, jonka epäilee 
saaneen elämässään liian suuren aseman. 
Paastoaminen television katselemisesta, 
karkista, lihasta, viihdelehdistä tai suklaasta 
voi vapauttaa.

– Paastoa on jopa kutsuttu seitsemäksi 
vapaaksi viikoksi.

Satu Kreivi-paloSaari
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loppuun  mennessä.  Ensimmäinen 
kokoontuminen Wirkkulassa la 31.3. 
klo 9-16.
Lähetystyön hyväksi myydään tuo-
reita laskiaispullia  srk-keskuksessa 
ti  20.2.  ennakkotilausten  mukaan. 
Tilaukset  ma  19.2.  mennessä,  p.  040 
5014764.
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  seurakuntapuutar-
huri Erkki Mikkonen, p. 040 5601961. 
Leirikeskuksen keittiö- ja siivoustyön-
tekijöitä noin 3 kk:n ajaksi. Hygienia-
passi  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 vapaamuotoi-
sella hakemuksella, jonka tulee olla 
perillä pe 2.3. kello 14 mennessä 
Haukiputaan seurakunnan taloustoi-
mistossa,  osoite  Kirkkotie  10,  90830 
Haukipudas. Kuoreen 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. Raamattu-
kerho srk-keskuksen pienryhmätilassa 
ti 20.2. klo 17-18. 
Nuoret: avoimet ovet Kellon srk-ko-
dissa ke klo 18-20, Vakkurilassa to klo 
17.30-19.30, Martinniemen srk-kodis-
sa 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.  Nuorten leiri  Isollaniemellä 
23.-25.3.  Ilmoittautuminen  leirille 
alkaa 15.1. Tarjalle, p. 040 824 5861, 
tarja.kainulainen@evl.fi tai Katrille, p. 
045 657 6122, katri.haapakorva@evl.fi. 
Leirimaksu 10 e.  Raahe-gospel la 24.2. 
Ilmoittautuminen alkaa 9.2. Tarjalle, p. 
040 824 5861, tarja.kainulainen@evl.fi.  
Matka ja liput konserttiin 15 e.
Suomen vanhollislestadiolaisen 
rauhanyhdistyksen seurat  Kellon 
srk-kodissa su 18.2. klo 13.
Rauhanyhdistys: raamattuluokka 
pe  16.2.  klo  18.30,  pienet  ry:llä,  isot 
Nevalalla, nuortenilta ry:llä la 17.2. klo 
19, pyhäkoulu su 18.2. klo 12, läntinen 
Raimo Paasolla, itäinen Pekka Kiviojal-
la, pohjoinen Sami Lohella, seurat ja 
laulutuokio ry:llä su 18.2. klo 17, Osmo 
Sarajärvi, Jokikylä: päiväkerho ry:llä 
keskiviikkoisin ja torstaisin klo 17.30-
19, raamattuluokka isoille ja pienille 
ry:llä  pe  16.2.  klo  17,  ompeluseurat 
ry:llä pe 16.2. klo 18.30, rippikoulun 
käyneiden nuorten ilta ry:llä la 17.2. 
klo 18.30, vuosikokous ry:llä su 18.2. 
klo  13,  Kello: ompeluseurat ry:llä 
pe 16.2. klo 18.30, pyhäkoululaisten 
laskiaissunnuntain retki Isonniemen 
soramontulle su 18.2. Lähtö ry:ltä klo 
11, makkarat ja mehut ry:ltä, vuosiko-
kous ry:llä su 18.2. klo 17, käsitellään 
sääntömääräiset asiat.
Kuollut: Terttu Tellervo Jokela 86 v., 
Irene Annikki Pajari 71 v.
Kastettu: Aino Elli Olivia Barck, Noora 
Katariina  Leskinen,  Jenni  Kristiina 
Sivula, Matti Vilhelmi Niinimaa.

To  15.2.  klo  18.30 
kirkkokuoro.
Su  18.2.  laskiaissun-
nuntain yhteisvas-
tuupäivä - vieraana 
Oulun kansainvälisen 
seurakunnan väkeä. Klo 11.30 - 13.30 
Tarjolla hernekeittoa ja pannukakkua 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.  
Klo  12.30  ja  13  Saaren  Sirkkujen 
nukketeatteriesitys  kerhohuoneella. 
Klo  13.30  diaesitys  ja  tietoa Yhteis-
vastuukeräyksestä, sekä keräyslistojen 
jakaminen.
Su 18.2. klo 14.30 laskiaissunnuntain 
messu, Patrick Dickson ja Keski-
nen.
Ma  19.2.  klo  13  päiväpiiri Kirkon-
mäellä.
Ti  20.2.  klo  10-11  aamukahvila 
Luukulla.
Ti 20.2. klo 18 raamattu- ja rukousilta 
Kirkonmäellä.
Ke 21.2. klo 9.30 päiväkerho.
Ke 21.2. klo 14.45 Saaren Sirkut.
To 22.2. klo 18.30 kirkkokuoro.
Kuollut: Pauli Pekka Tero 79 v. ja Aino 
Maria Vähämetsä s. Vuotikka 87 v.

15.–22.2.2007 seurakuntaviikko
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Messu  kirkossa  su 
18.2.  klo  10,  liturgia 
Nevala,  saarna  Sil-
jander,  kanttorina 
Niemelä. 
Tuhkakeskiviikon 
messu  kirkossa  ke 
21.2. klo 19, liturgia Kaltakari, saarna 
Siljander, kanttorina Pohjola. 
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimis-
to suljettu tänään to 15.2. työyhteisö-
seminaarin vuoksi.
Musiikki: Seurakunnan lapsikuoron 
harjoitukset srk-keskuksessa tänään to 
15.2. klo 17. Kirkkokuoro Haukipu-
taan Laulun harjoitukset Kellon srk-
kodissa tänään to 15.2. klo 18.30. 
Laskiaistapahtuma Martinniemen 
srk-kodilla  la 17.2. klo 11-13. Ohjel-
massa  mäenlaskua,  poniratsastusta 
(pakkasraja -15 ° C),  lapsille yllätys-
vieras,  onnenpyörä,  kasvomaalausta 
ja diasatuja. Myytävänä hernekeittoa 
4 e/litra, laskiaispullia 50 snt/kpl sekä 
makkaraa arpoja ja yhteisvastuutuot-
teita.  Tuotto  Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi.
4- vuotissynttärit  srk-keskuksessa 
su  18.2.  klo  13.  Tammi-kesäkuussa 
4  vuotta  täyttävät  lapset  perheineen 
tervetuloa.
Diakonia- ja lähetyspiiri Saini Hiltu-
sella, Rysätie 5, ma 19.2. klo 13.
Raamattupiiri  srk-keskuksen  mo-
nitoimisalissa  ke  21.2.  klo  18.30  (1. 
Piet. 4. luku).
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.
Virtaa välillämme -suhdekurssi 
nuorille aikuisille  alkaa  keväällä 
2007. Ilmoittautuminen Maria Vähä-
kankaalle, p. 040 5633 366 helmikuun 

Messu  su  18.2.  klo 
10  kirkossa.  Liturgi 
Riihimäki, saarna Puo-
litaival,  kantt.  Jääske-
läinen.  Seurakunnan 
luottamushenkilöiden 
ja työntekijöiden kirk-

kopyhä. Kirkkokahvit. Kolehti Kirkon 
Ulkomaanavulle.
Perhehetki su 18.2. klo 15 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa. Teemana 
odotus. Perhehetki on lyhyt (20 min.) 
lapsille  ja  perheille  tarkoitettu  har-
taushetki,  jossa  voi  istua  pehmeästi, 
leikkiä ja laulaa.
Yhteisvastuukonsertti  su  18.2.  klo 
18  Kokkokankaan  seurakuntakes-
kuksessa. Klassista sellolla ja pianolla 
Kati  Valkama,  sello  Marika  Vaara, 
piano. Konsertin ohjelmalehtiset Yv-
keräyksen  hyväksi.  Myynnissä  myös 
yhteisvastuutuotteita.
Yhteisvastuun keräyslippaita jaetaan 
edelleen Kirkonkylän diakoniatoimis-
tossa.  Tervetuloa  hakemaan  omasi. 
Lisätietoja  diakoniatyöntekijöiltä,  p. 
040 779 0365 tai 040 770 7431.
Varhaisnuorten kuorojen harjoituk-
set Kirkonkylän seurakuntakodissa to 
15.2. klo 16.30-17.30, pe 16.2. ei kuoroa 
Kokkokankaalla.
Naisten piiri to 15.2. klo 18.30 Kirkon-
kylän seurakuntakeskuksen kahviossa. 
Mukana Sami Puolitaival.
Miesten piiri to 15.2. klo 18.30 Kok-
kokankaan  seurakuntakeskuksessa. 
Mukana Timo Juntunen.
Sähköä ilmassa -parisuhdeilta ihan 
jokaiselle! pe  16.2.  klo  19-22  Kok-
kokankaan  seurakuntakeskuksessa. 
Virtaa välillämme menossa mukana: 
Juha  Tapio  ja  bändi, Vaatu  Kalajoki, 
tanssiesitys, Lari ja Kaija Maria Junk-
kari,  Parisuhde  lahjana  ja  haasteena 
Juonnossa Pakkasta ja Tuiskua. Liput 
5 e/ hlö, sis. iltapala. 
Versojen harjoitukset  su  18.2.  klo 
16  Kokkokankaan  monitoimihuo-
neessa.
Laskiaismyyjäiset  ti  20.2.  klo  11-13 
Kirkonkylän  seurakuntakodissa. 
Myytävänä hernekeittoa (myös omiin 
astioihin), laskiaispullia, kahvia, arpoja 
ja  erilaisia  Yv-tuotteita.  Tervetuloa 
lounaalle, kahville ja ostoksille. Tuotto 
yhteisvastuulle. Järj. diakoniatyö.
Aamurukous  keskiviikkoisin  klo  6 
kirkossa. 
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 21.2. 
klo 12 Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa. Seurakuntapiiri to 22.2. klo 
13 Kirkonkylän seurakuntakeskukses-
sa. Vieraana optikko Suvi Silvola.
Kirkkokuoron harjoitukset  ke 21.2. 
klo  18  Kirkonkylän  seurakuntako-
dissa.
Varttuneiden harjoitukset  to  22.2. 
klo  14.30  Kirkonkylän  seurakunta-
kodissa.
Samposten muistelemisilta  to  22.2. 
klo  18  Kokkokankaan  seurakunta-
keskuksessa.
Kirpputori Ilonpisara avoinna ti ja to 
klo 14-17, la klo 10-13.
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. 
Hiihtolomaleiri ala-asteikäisille 
Ylikiimingn Vasamolla 5.-7.3.  Lei-
rillä mm. ulkoilua, askartelua, hyvää 
ruokaa, leikkiä, laulua ja hiljentymistä. 
Ilmoittautuminen  16.2  mennessä 
Katriinalle,  p.040  779  0372.  Leirin 
hinta on 25 e.
Nuoret: Nuorten ilta  to 15.2. klo 19 
Vanhassa  pappilassa.  Päiväpappila 
tiistaisin  klo  14-17  Vanhassa  pappi-
lassa. Päivystys torstaisin klo 14-16.30 
keskustan seurakuntatalolla. Nuorten 
peli-ilta keskiviikkoisin Kempelehal-
lilla klo 17-18. Nuorten gospeltapah-

tuma  Kokko-Kospel pe 23.2. klo 19 
Kokkokankaan seurakuntakeskukses-
sa. Ohjelmassa: Seurakuntalaiset, TEO 
& Klinik. Kanavia ja messu.
Rippikoulu: YK3; Nuorten ilta to 15.2. 
klo 18 Vanhassa pappilassa, muut kaksi 
käyntiä  helmikuun  aikana  torstaisin 
klo 19. 
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, Nor-
dea-pankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10-12. 
Perhelentopallo lauantaisin klo 9-11 
kirkonkylän koululla.
Kempeleen rauhanyhdistys: To 15.2. 
klo 19 kotiseurat radan itäpuoli Pirjo 
ja  Teuvo  Heikkisellä,  Sinipyrstöntie 
7.  Pe  16.2.  klo  18  raamattuluokka 
nuorempien  ryhmä  Petri  Lampelal-
la,  Tarakkamäentie  6,  vanhempien 
ryhmä  Aarno  Annolalla,  Rytitie  20, 
klo 19 nuortenilta ry:llä. Su 18.2. klo 
12  pyhäkoulut Santamäessä Hyryllä, 
Peltomiehentie  36,  Keskusta-Ollila, 
Tahkolalla, Kaislakuja 2 B, Paiturissa, 
Erja ja Pauli Junttilalla.
Murron rauhanyhdistys: Pe 16.2.  klo 
19 lauluseurat Harri Lohella, Mauno 
Kurunlahti. Su 18.2.  klo 12 pyhäkoulut: 
Määtällä ja Hannilalla. Su 18.2. klo 16 
vuosikokous ry:llä.
Kastetut: Elli Kerttu Helmiina Pääkkö, 
Milja  Lumina  Pyyhtiä,  Siiri  Emilia 
Korhonen,  Katri  Tuuli  Marita  Jun-
tunen, Juuli Anette Järvinen, Luukas 
Onni  Eemil  Roivainen,  Hetta  Sofia 
Paakki,  Iida Emilia Temonen, Touko 
Ollinpoika Hintsala, Sebastian Juhani 
Karppinen.
Kuollut: Anna Katri Leivo s. Hannila 
89 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

Laskiaissunnuntain 
messu  su 18.2. klo 10 
kirkossa, Pauli Nieme-
lä, Ulla Junttila, Jarkko 
Metsänheimo,  Marja 
Ainali,  kirkkokuo-
ro.  Messussa  diakoni 
Erja Hahon  ja  siivooja-emäntä Eija 
Ylikerälän  tehtävään  siunaaminen. 
Kirkkokahvi  messun  päätyttyä  seu-
rakuntakeskuksessa.  Kolehti  Kirkon 
Ulkomaanavulle.
Sanajumalanpalvelus su 18.2. klo 13 
Jäälin seurakuntakodilla, Pauli Nieme-
lä, Ulla Junttila, Jarkko Metsänheimo. 
Kolehti kuten yllä.
Ystäväpiiri to 15.2. klo 14 Huttukyläs-
sä. Kuljetuspyynnöt Ulla Junttilalle, p. 
040 579 3247.
Eläkeläiskerho to 15.2. klo 12-13.30 
Alakylän  nuorisoseurantalolla,  kul-
jetuspyynnöt  Erja  Haholle,  p.  0400 
775 164.
Kirkkokuoron vuosikokous ja harjoi-
tus to 15.2. klo 18 Pentti Honkasella 
Haukiputaantie 1105.
Rukouspiiri 15.2. klo 18.30 Lähimmäi-
sen tuvalla, raamatunlukua, rukousta 
ja esirukousta.
Lähetyspiiri ti 20.2. klo 12 Lähimmäi-
sen tuvalla.
Eläkeläisten seurakuntakerho ti 
20.2. klo 13 Jäälin seurakuntakodilla, 
kuljetuspyynnöt Erja Haholle, p. 0400 
775 164.
Alfa-kurssi  Kiimingissä  ti  20.2.  klo 
18-20.30,  Kirkkopirtillä.  Keltainen 
puurakennus  seurakuntakeskuksen 
takana  Kirkkotie  6.  Illat  koostuvat 
yhteisestä  ruokailusta,  kristinuskoon 
liittyvästä alustusaiheesta, kahvista ja 
keskustelusta. 
Kiimingin Partiotuen vuosikokous 
Suvelassa ti 20.2. klo 18.
Laskiaistapahtuma ti 20.2. klo 10-13 
Jäälin  seurakuntakodilla  ja  kirkon-
kylän  seurakuntakeskuksessa.  Ohjel-
massa hevosajelua/talutusratsastusta, 
mäenlaskua,  onnenpyörä,  arpajaiset 
munkkien  ja  hernekeiton  myyntiä, 
myös  kotiin  omiin  astioihin.  Tuotto 
yhteisvastuulle. 
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.
Konsertti Kiimingin  seurakuntakes-
kuksessa su 25.2. klo 18. Kaisa Ranta, 
sopraano ja Outi Nissi, piano. Järjestää 
Kiimingin  seurakunta  ja  Kiimingin 
musiikkiyhdistys.
Naistenpäivä su  25.2.klo  13  Jää-
lin  seurakuntakodilla:  Teema  on 
Jumalan hoidossa naisena.  Päivä 
aloitetaan  messulla,  sitten  on  ruoka, 
Raamattutunti, kahvit ja lauluseurat. 
Mukana on mm. Miia Seppänen, Taina 
Voutilainen,  Merja  Pyykkönen,  Eeva 
Mertaniemi ja Ulla Junttila. 
Herättäjänpäivä  su  25.2.  Kiimingin 
seurakuntakeskuksessa.  Tarkempi 
ohjelma ensi viikon lehdessä.
Perhetyö: Perhekerho  tiistaisin 
Kirkkopirtillä  sekä  torstaisin  Jäälin 
seurakuntakodilla klo 9.30 - 11. Per-
hekahvila  tiistaisin  Jäälin  seurakun-
takodilla sekä torstaisin Kirkkopirtillä 
klo 13 - 14.30. 
Virtaa välillämme -ryhmään ilmoit-
tautuminen  perhetyöntekijä  Saija 
Kivelälle 28.2. mennessä. 
Nuorisotyö: Nuorten avoimet ovet 
Alakylän  nuorisoseuralla  tiistaisin 
klo 17-20
Rauhanyhdistys: Laskiaismyyjäiset la 
17.2. klo 17, ruokailu klo 16 rauhanyh-
distyksellä. Pyhäkoulua ei ole su 18.2. 
klo rauhanyhdistyksellä. Päiväseurat 
ja vuosikokous su 18.2. klo 12 rauhan-
yhdistyksellä, Aarne Mikkonen.
Vihitty: Pasi  Juhani  Hauru  ja  Pia 
Maarit Lappi.
Kastettu: Hilla  Kanerva  Constance 
Holden, Onna  Ottilia  Kiviniemi, 
Mira Kristiina Moilanen,  Inka-Riina 
Rebekka  Puurunen,  Ellen  Amanda 
Päkkilä.

Hartaus  to  15.2.  klo 
14  Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Kuorot: To 15.2. Täh-
det klo 16 ja kirkko-
laulajat  klo  18  srk-
talolla.
Sähköä ilmassa-parisuhdeilta kaiken-
ikäisille pe 16.2. klo 19-22 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa, Kissano-
jantie 12, Kempele. Virtaa välillämme 
menossa mukana: Juha Tapio ja bändi, 
Vaatu Kalajoki tanssiesitys, Lari ja Kaija 
Maria Junkkari, Parisuhde lahjana ja 
haasteena.  Juonnossa  mukana  Pak-
kasta  ja Tuiskua. Liput 5 euroa/hen-
kilö, sis. iltapala. Järjestää Hailuodon, 
Oulunsalon,  Kempeleen,  Limingan, 
Lumijoen,  Tyrnävän,  Muhoksen  ja 
Utajärven seurakunnat.
Sanajumalanpalvelus su 18.2. klo 10. 
Saarna  ja  liturgia  Kimmo  Helomaa, 
kanttorina  Jaana  Pietiläinen.  Virret: 
54,  314:1-3,  430,  301:1-,  336:1  ja  5. 
Limingan  musiikkiopisto  avustaa. 
Kolehti  Naiset  sodan  ja  konfliktien 
jälkimainingeissa-hankkeille Afrikassa 
Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Laskiaistapahtuma  su  18.2.  klo  13-
16 Vanamossa.  Pihapiirissä  kisailuja, 
leikkejä,  poniajelua  (1  euro).  Sisällä 
laululeikkejä,  keppinukke-esityksiä, 
ongintaa,  yv-tuotteita.  Hernekeitto, 
leipä,  juoma  2  euroa/annos  (myös 
kotiin  3,5  euroa/litra).  Perhelippu  5 
euroa (sis. onginnan, mehun, kahvin 
ja pullan) tai aikuinen 2 euroa.  Järjes-
tää seurakunta, kunta, 4H, Linnukan 
koulu ja Tupoksen Martat.
Omaishoitajien päiväkahvit ma 19.2. 
klo  12  diakoniatoimistossa  (huom.
paikka). Hiljaisuus  minussa, mukana 
Maisa.
Ystävärengas ti 20.2. klo 13 lähetys-
vintillä (huom.aika ja paikka). Paaston 
hiljaisuuteen, mukana Maisa.
Raamattu-ja rukouspiiri ti 20.2. klo 
18.30 Marjo ja Martti Junttolalla, Jy-
väskyläntie 63 C, Alatemmes.
Seurakuntakerho ke 21.2. klo 12 elä-
keläisille srk-talolla. Mukana Sinikka.
Tuhkakeskiviikon messu ke 21.2. klo 
18  Rantakylän  kappelilla.  Kimmo 
Helomaa.
Nuorten ja nuorten aikuisten raamat-
tupiiri ke 21.2. klo 18 lähetysvintillä.
Huom! Yhteisvastuulistoja voi hakea 
kirkkoherranvirastosta.  Edelleenkin 
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To 15.2.  klo  10  per-
hekerho (isot).    Klo 
15.30-17  oman  ryh-
män  rippikouluilta 
srk-talossa.
Pe 16.2. klo 18- 19.30  
varhaisnuortenilta 
Korsuhovilla  klo  20  nuortenilta 
Korsuhovilla.
Sähköä ilmassa-parisuhdeilta kai-
kenikäisille! pe 16.2. klo 19-22 Kok-
kokankaan  seurakuntakeskuksessa 
Kempeleessä. Virtaa  välillämme  me-
nossa  mukana:  Juha  Tapio  &  bändi, 
Vaatu Kalajoki tanssiesitys, Lari ja Kaija 
Maria Junkkari, Parisuhde lahjana ja 
haasteena. Juonnossa Pakkasta ja Tuis-
kua. Liput 5e/hlö, sis.iltapala.
Su 18.2.  klo 10 messu kirkossa, saarnaa 
rovasti Markku Niku, liturgina Tölli, 
lionsit palvelevat suntiona ja lukijana,  
kolehti Kirkon Ulkomaanavun kautta 
naiset sodan ja konfliktien jälkimainin-
geissa hankkeille Afrikassa. Lions-ladyt 
tarjoavat kirkkokahvit. Ehtoollista ei 
tänään  jaeta  Lumilyhdyssä.  Klo  14 
siioninvirsiseurat srk-talossa,  ter-
vetuloa veisaamaan. Seurojen jälkeen 
Herättäjä-Yhdistyksen  paikallisosas-
ton vuosikokous. Klo 16 matalakynnys 
Korsuhovilla.
Ma 19.2.  klo  10  perhekerho  (pie-
net).  
Ti 20.2. 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 21.2. klo 10-12 5 v kerho, klo 13-
14.30  3 v kerho. Klo 12 keskipäiväker-
ho srk-talossa (1 Moos. 3 : 1-19). Klo 14 
hartaushetki Lumilyhdyssä. Klo 18.30 
kuoro harjoittelee srk-talossa.
To  22.2.  klo  10  perhekerho  (isot) 
srk-talossa.  Klo 19  Pohjan sotilas-
soittokunnan konsertti  kirkossa, 
komeaa musiikkia eri kokoonpanoilla, 
kapellimestarina Petri  Junna, klarin-
ettisolistina  Petri  Oittinen.  Kolehti 
yhteisvastuulle, järjestää kunnan kult-
tuuritoimi ja seurakunta. 
Perhekerhoryhmät yhdistyvät: 26.2. 
alkaen molemmat ryhmät kokoontu-
vat torstaisin klo 10.
Diakonissan tavoitat parhaiten puhe-
limitse, p.045 638 1973.
Partio: Metsähanhien retki  Liisan 
linnaan ti 20.2, katso ohjeet retkikir-
jeestä,  sopikaa  kyydeistä,  yhteislähtö 
pappilasta klo 17.30. Ruoktu-leirioh-
jeita kolon pöydällä, ilmoittautuminen 
21.2. mennessä, lue tarkemmat tiedot 
ohjeesta.
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.
Rauhanyhdistys: Pe 16.2 klo 19 raa-
mattuluokka Pernulla. Su 18.2 klo 12 
pyhäkoulu I=Myllymäki II=I Kämäräi-
nen III=E Hirvasniemi klo 18 vuosiko-
kous ry:llä Matti Tölli. Päiväkerho ry:
llä klo 17.30-19 I ti 20.2 II ke 21.2 III to 
22.2. To 22.2 klo 13 varttuneidenkerho 
E&A Viinikalla.
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 

Hyvät partiolaisten vanhemmat!  
Tarvitsemme teidän apuanne partio-
kämpän  rakentamisessa.  Talkooilta 
tiistaisin. Tiedustelut ja ilmoittautumi-
set Jukka Raitiolle, p. 040 736 0411.
Tutustu lippukuntamme uusiin ko-
tisivuihin. Siellä  on  tästä  eteenpäin 
lippukunnan  tiedotus  päivitettynä, 
www.niittykarpat.fi  
Partiotoimisto/Markku  Korhonen.  
markku.korhonen@evl.fi,  562  1223 
tai 044 752 1223.  
Rauhanyhdistys: Pe  16.2.  klo  18.30 
vuosikokous ry:llä. La 17.2. klo 18.30 
äidit  ja  isät  ilta  ry:llä.  Su  18.2.  klo 
11.30  pyhäkoulut  ja  klo  13  seurat 
Niittypirtin palvelutalolla sekä klo 17 
seurat ry:llä.
Kastettu:  Aksel  Otto  Eemeli  Pudas, 
Joni-Matias Sebastian Toiva ja Emilia 
Sini Marikki Wäli.
Vihitty: Arto Antero Kivimäki ja Titta 
Marian Pötsönen.
Kuollut: Anna Liisa Lehtonen e. Kaup-
pi 71 v 7 kk 6 pv.

Lumijoki

K un Nelli Kauppi sai kirjeitse kutsun Tyr-
nävän uusien kirkkovaltuutettujen siu-
naamistilaisuuteen, hän tiesi heti lähte-

vänsä mukaan.
– Kirjeessä todetaan, että valtuutetun tehtävä 

on vastuullinen. Siksi on hyvä saada sille siuna-
us. Olen samaa mieltä, Nelli sanoo.

Siunaamistilaisuuteen osallistuvat melkein 
kaikki luottamushenkilöt. He saivat mukaansa 
viisauden, ymmärryksen ja voimien toivotukset. 
Nellille jäi niistä hyvä mieli.

Nelli Kauppi on 19-vuotias ja samalla Tyr-
nävän seurakunnan nuorin kirkkovaltuutettu. 
Seurakunnan hallinnosta hän on päässyt hieman 
jyvälle sen ansiosta, että hänen äitinsä toimi ai-
kaisemmin samoissa tehtävissä.

– Muistan, että hänen aikanaan valittiin kap-
palainen. Ja budjetti on tietysti yksi iso asia.

Nellin mielestä on tärkeää ja mielenkiintoista 
tietää, mihin seurakunnan varat menevät, mihin 
työmuotoihin panostetaan ja mitä saadaan ai-
kaan. Vaikka varsinainen budjettikirja on hänelle 
outo, talousasioihin perehtyminen ei pelota. Ou-
lun ammattikorkeakoulussa, jossa hän opiskelee 
englanninkielisen taloushallinnon koulutusoh-
jelmassa, perehdytään mm. kirjanpitoon. Nelli 
on koko ikänsä asunut Tyrnävällä. Siksi uuden 
kirkkovaltuuston ensimmäisessä kokouksessa 
monet ihmiset olivat tuttuja. Muutamat nimeltä 
tutut saivat kasvot.

– Vähän arastutti mennä kokoukseen, jossa 
seuraavaksi nuorin valtuutettu on luultavasti 

Siunaamisesta jäi 
hyvä mieli

yli kymmenen vuotta minua vanhempi, Nelli 
paljastaa. Hänet otettiin kuitenkin luontevasti 
vastaan.

Mikä lokero 
nuorille aikuisille?

Järjestäytymiskokouksessa valittiin henkilöt 
neuvostoon ja johtokuntiin, ja Nelli pääsi hä-
nelle sopivimmalta tuntuvaan lapsi- ja nuori-
sotyön johtokuntaan. Tämän työalan merkityk-
sestä Nelli kertoo:

– Muistan vieläkin, miten päiväkerholaisena 
pääsin katsomaan kirkon urkuja ja kelloja. Rippi-
koulussa niihin tutustuttiin uusin silmin. Erityi-
sen mielenkiintoista oli, kun kappalainen kertoi 
alttaritaulun historiasta ja symboliikasta.

Rippikoulun jälkeen Nelli Kauppi toimi iso-
sena. Hänen uransa seurakunnan työssä jatkuu 
nuorille poikkeuksellisella tavalla. Päättäjänä hän 
on miettimässä, millaista toimintaa nuorille ai-
kuisille keksittäisiin, ”millaiseen lokeroon hänen 
ikäisensä laitettaisiin”. Aikaväli rippikoulusta 
häihin on liian pitkä.

– Jospa herättelisin muita luottamushenkilöitä 
pohtimaan, mitä parikymppisille tarjottaisiin ja 
mitä he itse siinä ikävaiheessa kaipasivat, Nelli 
tuumaa.

pirKKo paaKKi

otetaan  vastaan  arpavoittoja  kerä-
yksen hyväksi. Ne voi toimittaa  joko 
kirkkoherranvirastoon tai diakoniatoi-
mistoon (kirkonkylä ja Tupos), Seppo 
Tuomikoski ja Maisa Hautamäki.
Tulossa: Ylistysilta  su  25.2.  klo  17 
srk-talolla.  Mukana  Tyrnävän  kirk-
koherra  Leila  Ikonen.  Aiheena  Tun-
nista  armolahjasi.  Esirukouspalve-
lua,  ylistystä  ja  lapsille  pyhäkoulu. 
Iltamusiikkitilaisuus  su  25.2.  klo  19  
kirkossa  Yhteisvastuukeräykselle. 
Mukana Mika Kotkaranta, Tähdet ja 
Limingan vaskiyhtye. Mielenterveys-
kuntoutujien  retki  ti 27.2. Lumijoen 
Varjakkaan.  Lumijokiset  mukana. 
Makkaranpaistoa  ym.  Lämmintä 
päälle.  Ilmoita 23.2. Sinikalle, p. 044 
7521 226. Tilaisuus kuulovammaisille 
1.3.  klo  13  seurakuntatalolla.  Lisät. 
Sinikka Ilmoselta.
Pyhäkoulut: Su 18.2. ei ole pyhäkoulua 
Koti-Pietilässä, osallistumme Tupok-
sen laskiaistapahtumaan. Tupoksessa 
pyhäkoulu  ti  20.2.  klo  17.30  Kimpi-
mäellä, Kotilehto 1 B.
Perhekerhot: Ti  20.2.  klo  9.30-11 
seurakuntatalolla  (huom.paikka). 
Valokuvaus.  Ke  21.2.  klo  9.30-11 
Tupoksen  Vanamossa.  Miimuli-las-
tenvaatteiden esittely.
Lähetyssihteeri vintillä maanantaisin 
klo 12-14.
Haluatko tulla toteuttamaan yhteistä 
gospelmessua? Etsimme  eri-ikäisiä 
seurakuntalaisia monenlaisiin palvelu-
tehtäviin. Lisätietoja pastori Kimmolta, 
p.044 7521 235 tai nuorisotyönohjaaja 
Marialta, p.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: Varhaisnuorisotyö: Partahar-
jun suurleiri Pieksämäellä 25.-30.7. 10 
vuotta täyttäneille lapsille. Mahdolli-
suus osallistua myös koko perheellä! 
Leirin hinta (sis. kyydin, täysihoidon 
telttamajoituksessa sekä monipuolisen 
leiriohjelman) 95 euroa, sisaralennusta 
saa 30 euroa toisesta lapsesta alkaen. 
Lisätietoa leiristä ja ilmoittautumiset 
19.2.  mennessä  nuorisotyönohjaaja 
Maria  Matilainen,  p.  044  7521  225. 
Käy  myös  katsomassa:  www.ptk.
fi/sankarit.
Nuorisotyö: Ti  20.2.  klo  16.30-17 
Nuorten  lähetysvintti.  Ke  21.2.  klo 
18-20  Nuorten  ilta  Nuorten  kololla. 
Nuorisotyönohjaaja Maria Matilainen, 
p.  044  752  1225,  maria.matilainen@
evl.fi
Partio: To  15.2.  Make  päivystää 
partiotoimistossa klo 14-16. La 17.2. 
Piirin talvi-pt Lasku Oulussa. Su 18.2. 
Kirkkopalvelussa Huuhkajat. Ke 21.2. 
Ruoktun  leiriläiskokous  seurakunta-
talolla  klo  17-18.  Ilmoittautuminen 
Ruoktulle  päättyy.  Kokouksessa 
leirikirjeet  sekä  henkilötietolomake 
täyttämistä varten. Palautetaan ennen 
leiriä. Lippukunnan kansainvälisyys-
ilta  seurakuntatalolla  klo  18-20.  Pe 
23.2. Make päivystää partiotoimistossa 
klo  14-16.  Su  25.2.  Kirkkopalvelussa 
Kärpät. Ti 27.2. Kämppätalkoot par-
tiokämpällä  kaikille  partiotytöille  ja 
heidän vanhemmilleen alkaen klo 18. 
Lämmintä vaatetta, lämpimät jalkineet 
sekä  lämpimät  työkäsineet  päälle. 
Ilmoittautuminen  vartioittain  (vj  il-
moittaa) Jukalle, p. 040 736 0411, 26.2. 
mennessä. Kaikki joukolla mukaan. Ke 
28.2. Mafeking 6/06-07 Kotikololla klo 
18-20. Partioasu, muistiinpanovälineet 
sekä  muu  materiaali.  Pe  2.3.  Make 
päivystää partiotoimistossa klo 14-16.  
3.-7.3.  Ruoktu  XXIV  07  partioleiri 
Hossassa Jatkonsalmen kurssikeskuk-
sessa vartiolaisille, vaeltajille ja johta-
jille.  Tiedustelut  ja  ilmoittautumiset 
Markku Korhoselle 21.2. mennessä, p. 
044 7521 223, 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.

045  630  6081,  kerhohuone  387  512, 
kotisivu: lumijoki.seurakunta.net  

Muhos
Su 18.2. klo 10 messu 
kirkossa,  lit.  Pekka-
la,  saarna  Heikkinen, 
kanttorina Pertti Haa-
palainen. Kolehti Kir-
kon Ulkomaanavulle. 
Pe  16.2.  klo  19-22 
Sähköä ilmassa  -parisuhdeilta  Kok-
kokankaan  seurakuntakeskuksessa, 
Kissaojantie 12, Kempele. Virtaa välil-
lämme menossa mukana: Juha Tapio 

bändeineen,  Vaatu  Kalajoen  tanssi-
esitys,  Lari  ja  Kaija  Maria  Junkkari: 
Parisuhde lahjana ja haasteena. 
Ma 19.2. klo 12 Sanginjoen seurakun-
tapiiri Inkeri ja Reijo Törmäsellä, Sari 
Mustonen, Pekkala.
Ti 20.2. klo 10.30 Kylmälänkylän seu-
rakuntapiiri kappelissa, Leena Leskelä. 
Klo 11-13 lähetystyön laskiaislounas 
srk-talossa. Klo 13.30 hartaus palvelu-
asunnoilla, Heikkinen. Klo 14.30 har-
taus ja ehtoollinen tk-sairaalassa ja klo 
15 hartaus ryhmäkodissa, Pekkala. Klo 
18 aikuisten raamattupiiri srk-talon 
kappelihuoneessa, Pekkala.
Ke 21.2. klo 11.30 keskipäivänkerho 
srk-talossa,  Sari  Mustonen  kertoo 
Yhteisvastuukeräyksestä. Klo 17.45 ru-

kouspiiri srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
To 22.2. klo 13 hartaus Päiväkeskuk-
sessa,  Leena  Leskelä.  Klo  13  alkaen 
hartaushetket Jokirinteen palveluko-
deissa, Kyllönen. Klo 18 virsilauluilta 
kirkossa, Kajava.
Lähetystyö: Laskiaislounas ti 20.2. klo 
11-13 srk-talossa. Arpapöytä! Otamme 
kiitollisuudella  vastaan  arvottavia 
tuotteita. 
Kuorot: Ke 21.2. 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. 

Nelli Kauppi opiskelee oulussa, mutta asuu mieluiten kotona tyrnävällä maaseudun rauhassa.
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Perheviikko  15.-25.2.yhteistyössä 
kunnan  kanssa.  Ohjelmassa  mm. 
gospeltapahtuma, Taikapetterin kou-
luvierailut,  virsilauluilta,  lumirieha 
ym.  Koko  ohjelma  löytyy  kunnan 
kotisivulta  www.muhos.fi  otsikolla 
menovinkit. 
Nuoret: To 15.2. klo 18 Oulujoki tulvii 
- gospelin rippikoulukonsertti Koivu ja 
tähti – kulttuurikeskuksessa. Pakolli-
nen ja ilmainen kaikille tämän vuoden 
rippikoululaisille ja isoskoulutettaville. 
Ovella myytävänä 20 lippua, á 5 e. To 
22.2.  klo  18  virsilauluilta  kirkossa, 
Kajava.  Rippikoululaiset  osallistuvat 
iltaan.  Nuorisotyönohjaajat  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  16.2.  klo  18 
vuosikokous  ry:llä.  La  17.2.  klo  19 
nuortenilta ry:llä. Su 18.2. klo 12 pyhä-
koulut: kirkonkylä Heikkilä, Korivaara 
Kiviahde,  Pälli  Tihinen,  Suokylä  A. 
Keränen. Klo 17 seurat ry:llä. Ma 19.2. 
klo 18 päiväkerhot ry:llä. Ti 20.2. klo 
12  seurat  Päiväkeskuksessa.  Ke  21.2. 
klo 10 perhekerho ry:llä. 
Laitasaaren ry: La 17.2. klo11 päivä-
kerho. Klo 19 nuortenilta Muhoksen 
ry:llä. Su 18.2. klo 12 ja klo 18 seurat 
ry:llä.
Kuollut:  Matti  Henrikki  Palokangas 
70 v.
Vihitty: Timo  Kalervo  Kukkola  ja 
Mirva Tuulikki Järvenpää.
Kastettu: Linnea Ulriika Korkala.
Muhoksen srk:n kotisivu:  www.evl.
fi/srk/muhos

Su 18.2. klo 12 pyhäkoulut Juho Niko-
lalla ja Jarmo Koskenkorvalla. Ke 21.2. 
klo 18.30 ompeluseurat ry:llä. To 22.2. 
klo 17.30 päiväkerho ry:llä.
Kastettu: Toivo Arvid Haho.

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 0207109 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.
To 15.2. klo 12 Siikalatvan seurakun-
nan  omaishoitajapäivä  Piippolan 
seurakuntakodissa,  lisätietoja  seura-
kunnan diakoniatyöntekijöiltä. Klo 18 
kirkkoneuvoston kokous Piippolan 
srk-kodilla.

Kestilä
To 15.2. Klo 11 - 13 per-
hekerho kerhokodissa. 
Klo 12 omaishoitaja-
päivä Piippolassa. Klo 
15.30 - 17 puuhakerho 
kerhokodissa  (0  -  2 
lk).
Pe  16.2.  klo  10  seurakuntakerho 
yhteisvastuun merkeissä seurakunta-
kodissa, vieraana Pulkkilan seurakun-
takerholaiset, kerhossa ruokailu. Klo 13 
ehtoollishartaus Pihlajistossa, Piri.
Su 18.2. klo 10 messu kirkossa, Kautto 
ja Kinnunen.
Ti 20.2. klo 11 - 13.30 päiväkerho ja klo 
15.30 - 17 Sudarikerho kerhokodissa. 
Klo  19  kirkkokuoron  harjoitukset 
seurakuntakodissa.
Ke 21.2. klo 10 - 13 ystävänkammari 
kerhokodissa.
To  22.2.  klo11  -  13  perhekerho  ja 
klo  15.30  -  17  puuhakerho  kerho-
kodissa.
Pe 23.2. klo 13 seurakunnan ohjelmaa 
Pihlajistossa.
Rauhanyhdistys: Pe 16.2. klo 19 om-
peluseurat.
Kuollut: Martta  Katri  Laakko  e  Ke-
ränen 81 v.

piippola
To  15 .2 .  k lo   12 
omaishoitajien vir-
kistyspäivä.
Su 18.2. klo 12  laski-
aissunnuntain messu, 
Piri, Marika Luukkonen. Kolehti naiset 
sodan ja konfliktien jälkimainingeissa 
-hankkelle  Afrikassa.  Kirkon  Ulko-
maanapu. 
Ti 20.2. klo 12 laskiaistiistain herne-
keiton myynti  kunnantalon  aulassa.
yhteisvastuun hyväksi, 5 e/litra. Omat 
astiat mukaan. Klo 19 siioninvirsiseu-
rat ja vuosikokous Pyhännän srk-ta-
lolla, mukana Jouni Riipinen.
Ti  21.2.  klo  16  tyttö-ja poikakerho, 
ohjaa Saila Karppinen.

Rauhanyhdistys:  Su  18.2.  klo  15 
seurat ry:llä.

pulkkila
Pe  16.2.  seurakunta-
kerho vierailee  Kesti-
län  kerhon  vieraana. 
Lähtö srk-talon pihalta 
klo 9.30.
Klo  13  päiväkerho  ja 
klo  18  nuortenilta kunnan  nuori-
sotalolla. 
Su 18.2. klo 10 messu kirkossa.
Ti 20.2. klo 11 laskiaistiistain herne-
keittomyyjäiset ja arpajaiset yhteisvas-
tuun hyväksi srk-talolla. Ateriamaksu 
5  euroa.  Keittoa  myydään  omiin 
astioihin 5 euroa/litra. 
Ke 21.2. klo 12 seurakuntakerho.
To  22.2.  klo  10  perhekerho,  klo  13 
Koivulehdon ehtoollishartaus,  klo 
16 tyttö- ja poikakerho, klo 19 kirk-
kokuoro.
Rauhanyhdistys: Su 18.2. klo 13 seurat 
ry:llä, Raimo Ollila, Markku Nuorala. 
Pe 23.2. klo 19 ompeluseurat Hillevi ja 
Eero Nuoliojalla. 
Kuollut: Rauha Amalia Meriläinen e. 
Pennanen 79 v ja Matti Tapio Ukon-
aho 80 v. 
Kastettu: Joonas Vili Veikka Viitanen, 
Maria Anneli Aitto-oja.

pyhäntä
To  15.2.  ei kuoroja. 
Klo  11-13 perheker-
ho  srk-talolla,  Kata-
riina.  Omaishoitajat 
Piippolaan  lähtö  klo 
11.30  srk-talolta.  Klo 
17 partio kerhohuoneessa. Klo 18.30 
Lamujoen seurakuntailta Jokihelmes-
sä, Kautto, Junno.
Pe  16.2.  klo  17.30  nuortenkuoro 
srk-talolla.
Su 18.2. laskiaissunnuntain messu klo 
12,  Kautto  Kinnunen,  kirkkokuoro. 
Kolehti Kirkon Ulkomaanavulle
Ma 19.2. klo 11-13 MLL:n perhekah-
vila  kerhohuoneessa.  Klo  16-17.30 
salaisuuksien kaivos-kerho 3-6 lk.
Ti 20.2. klo 11 koko perheen laskiais-
tapahtuma srk-talolla, hartaus Kautto. 
Herne-ja  lihakeittoa,  rasvarieskaa, 
laskiaispullia,  arvontaa  ym.  Klo  19 
Herättäjän vuosikokous ja seurat 
srk-talolla,.
Ke  21.2.  klo  12  veteraanikuoro,  klo 
17 lapsikuoro ja klo 18 kirkkokuoro. 
klo 15.30-17 aarrearkku-kerho 0-2 lk, 
Katariina. Klo 17  partio.
Rauhanyhdistys: La 17.2. klo 18 myy-
jäiset  ja  seurat  ry:llä.  Su  18.2.klo  16 
vuosikokous ry:llä. Ke 21.2. klo 18.30 
lauluseurat ry:llä.

Oulunsalo

Siikasalo

Siikalatva

Tyrnävä

Rantsila

Pudasjärvi

Siikajoki
To 15.2. klo 13-15 dia-
konia- ja lähetyspiiri 
seurakuntatalolla.
Pe 16.3. Siikasalon seu-
rakunnan työntekijöi-
den koulutuspäivä,  joten  Siikajoen 
seurakuntatoimisto suljettu. Avoinna 
seuraavan kerran to 22.2. klo 10-14.
Su 18.2. klo 12 sanajumalanpalvelus 
seurakuntatalolla. Tanjunen.
Ti 20.2. klo 13 virsihetki Puistolassa.
Ke 21.3. klo 14.15 lapsikuoro seura-
kuntatalolla.
To 22.3. klo 16.15-18.15 seurakunnan 
rippikoulu seurakuntatalolla.
Su 25.2. klo 12 sanajumalanpalvelus 
seurakuntatalolla.
Seurakunta jakaa EU -tukipaketteja 
torstaisin klo 10-12.
Diakonissa Sirkka Koivu on mukana 
Avopalvelukeskus  Puistolan  toimin-
tatuokioissa maanantaisin klo 13-14. 
Pyydettäessä, maanantai - iltapäivisin 
hän  tekee  kotikäyntejä.  Voit  ottaa 
yhteyttä  halutessasi  numeroon  050  
4694 774.
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.
Rauhanyhdistys:  To  15.2.  klo  17.30 
päiväkerho  ry:llä.  Pe  16.2.  klo  18.30 
ompeluseurat ry:llä. La 17.2. klo 19.30 
raamattuluokka Jouko Pietarilalla.

Lapsi- ja nuorisotyö, 
erill. ilm  seurakun-
tasivulla Oulunsalo-
lehdessä.
Seur akuntaker ho 
seurakuntatalolla  to 
15.2. klo 11, Vesa Ää-
relä, Päivi Pulkkinen.
Hartaustilaisuus Teppolassa to 15.2. 
klo 11,30 Minna Salmi.
Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus 
seurakuntatalolla la 17.2. klo 9 - 14.
Messu kirkossa su 18.2. klo 10, Tapio 
Kortesluoma, av. Vesa Äärelä.
Perhekirkko kirkossa su 18.2. klo 17, 
Vesa Äärelä.
Ti  20.2.  klo  15  Vanhassa  pappilassa 
esitelmä ja keskustelutilaisuus: 
Herännäisyyden  historia,  nykypäivä 
ja  tulevaisuus  Pohjois-Suomessa. 
Prof.  Jaakko  Eleniuksen  esitelmä  ja 
keskustelua. Paikalla myös Herättäjän 
aluetoimikunta ja aluesihteeri rovasti 
Jouni Riipinen.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
21.2. klo 13.30, Minna Salmi.
Lähetysilta Repussa ke 21.2. klo 18.
Tuhkakeskiviikon messu  (paasto-
najan aloitus) kirkossa ke 21.2. klo 19 
Vesa Äärelä, Minna Salmi.
Seurakuntakerho 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,  Herättäjä-
Yhdistyksen kirkkopyhä Oulunsalon 
kirkossa,  saarnaa  Jaakko  Elenius,  lit. 
Vesa  Äärelä.  Messun  jälkeen  lounas 
ja seurat seurakuntatalolla. Seuroissa 
puhuvat  Johanna  Liinamaa,  Meeri 
Rinta-Jouppi, ja Jaakko Elenius.
Kastettu: Miisa Maria Emilia Hyväri, 
Jomi Juhana Onnela, Aatos Ollinpoika 
Ronkainen, Joel Nikolas Pakarinen.  
Salonpään ry: Lauluseurat to 15.2. klo 
18.30 Riitta  ja Reijo Koivukankaalla. 
16.2. klo 19 nuortenilta ry:llä. 17.2. 
nuorempien  raamattuluokka  Raap-
panalla  klo  18,  isompien  raamattu-
luokka Pohjolalla klo19.30. Seurat ry:
llä 18.2. klo 14 Pekka Sippola, Pentti 
Kinnunen.
Oulunsalon kk:n ry: Ke 14.2. klo 13 
varttuneitten kerho  ry,    klo 18  ystä-
vänpäivän ruokailu ry. Su 18.2. klo 12 
raamattuluokka I ry, raamattuluokka 
II, Kylänpuoli ja Keskikylä ry, Karhuoja: 
Antti Kanniainen, klo 17 opistoilta ja 
seurat ry, Pentti Vinnurva. Ti 20.2. klo 
19 lauluseuroja kodeissa: Keskikylä: 
Sakari  Kellokoski  Vookelikuja  6.  To 
22.2. klo 18.30 vuosikokous ry. 

Ehtoollisjumalanpal-
velus  seurakuntako-
dissa  su  18.2.  klo  10, 
Kyllönen, Kukkurainen, 
Jurmu.
Pyhäkoulu  Kuressa 
Marja Lantolla la 17.2. klo 13 ja Suo-
jalinnassa su 18.2. klo 12.  
Kinkerit  Kosamolla  Nurmelassa  ti 
20.2. klo 19
Lähetystyö: Talkooilta Lakarin kou-
lun käsityötalon yläkerrassa ma 19.2. 
klo 18. 
Kirpputori  talkootuvassa  ke  21.2. 
klo 10-13.
Hernekeittoa myytävänä Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi  K-Super-
marketissa  laskiaistiistaina  20.2.  klo 
11  alkaen.  Keittoannos  2  e  ja  omiin 
astioihin 4 e/litra.
Ystävänkammaria ei ole ti 20.2.
Nuorisotyö:  Ilmainen  reissu  Raa-
he-gospeliin  la  24.2.  klo  14.45-24. 
Ilmoittautumiset Tiinalle tai Markolle 
viim. ke 16.2. Rippikoululaiset saavat 
reissusta jp- ja muu käyntimerkinnän. 
Iltakahvila Rönö avoinna pe 16.2. klo 
18-22. Nuorten ja luottamushenkilöi-
den iltakoulu ke 21.2. srk-talolla klo 18. 
Rippikoululaiset  saavat  tilaisuudesta 
muu käynti-merkinnän.
Rippikoulutyö: 2. talvitunnit srk-ta-
lolla klo 10-13.30: E-ryhmä la 17.2. ja 
MUUT-ryhmä  la  24.2.  Nuorten Yv-
keräys pe 23.2. ja pe 2.3., ilmoittaudu 
lipaskerääjäksi  Tiinalle  tai  Markolle. 
Isoskoulutus  Hilturannassa  ja  Kuu-
samossa  (Isosralli)  16.-18.2.  1.  ja  2. 
vaiheen isoskoulutettaville. 
Perhekerho:  seurakuntakodissa  to 
22.2. klo 10-13 (huom! ei ti 20.2., ter-
vetuloa torstain ryhmään) ja Suvannon 
koululla  to  22.2.  klo  10-13  (alussa 
mäenlaskua).
Satumuskari  seurakuntakodissa  ti 
20.2. klo 16.30-17.15.
Kuorot:  Vox  Margarita  ke  21.2.  klo 
18.30, lapsikuoro to 22.2. klo 17, kirk-
kokuoro to 22.2. klo 18 ja Sarakylän 
kappelikuoro to 22.2. klo 18.40.
Tulossa:  Su 25.2. klo 13    Yhteisvas-
tuutapahtuma,  alkaa  Matkaan  vain 
- messulla (Keijo ja lapsikuoro). Toi-
mintapisteitä: satuhuone, onnenpyörä, 
aarrearkku,  askartelua,  arvontaa, 
mehut ja kahvit.
Rauhanyhdistykset: Sarakylässä raa-
mattuluokka Iivari Jurmulla pe 16.2. 
klo  19  ja  lauluseurat  Sirkka  Kortet-
järvellä su 18.2. klo 19. Ompeluseurat 
Tiina ja Ilkka Tolosella (Ritolantie 8) 
pe 16.2. klo 18. Seurat Kurenalan ry:llä 
su 18.2. klo 17. Vuosikokousseurat Hir-
vaskoskella Raili ja Toivo Pohjolaisella 
su 25.2. klo 13, J Lehto. Lähetysseurat 
Sarakylän kappelissa ke 21.2. klo 19, 
Yli-Livolla,  Kylätalo  Petäjärinne  to 
22.2.  klo  19,  Hirvaskoskella  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.
Avioliittoon vihitty: Sami Mika Juhani 
Väyrynen ja Merja Anneli Puolakan-
aho,  Jukka Markus Illikainen  ja Ulla 
Kaarina Luokkanen.
Kastettu:  Malla Reetta Johanna Väyry-
nen ja  Ossi Eevertti Niskasaari.
Haudattu:  Aino  Maria  Piri    84  v  ja 
Terttu Illikainen 69 v.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 
klo 9-14, p. 882 3100.
Sähköpostiosoite:  pudasjarvi.srk@
evl.fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi. 
Seurakunnan kirkolliset jo maanan-
taisin nettisivuilla: www.pudasjarven-
seurakunta.fi.

To 15.2. klo 13 seura-
kuntakerho Rauhalan 
kerhohuoneella.
Su  18.2.  klo  10  sa-
najumalanpalvelus 
kirkossa,  Lauriala  ja 
Leinonen. Kolehti Naiset sodan ja kon-
fliktien jälkimainingeissa -hankkeille 
Afrikassa, Kirkon Ulkomaanapu.
Ma 19.2. klo 10-12 perhekerho Palle-
rot Nuppulassa.
Ti 20.2. klo 11 eläkeliitto  seurakun-

tatalolla.
Ti  20.2.  klo  19  kotiseurat  Anita  ja 
Jari  Ojalla.  Puhujana Vilho  Harvala. 
Arpajaiset  ja  kolehti  lähetti  Kaija 
Martinin työlle.
Tulossa:  To  1.3.  klo  19  Herättäjän 
paikallisosaston vuosikokous ja seurat 
seurakuntatalolla. 
Kuorot:  To 15.2. klo 14 Hovin Stellat 
Hovin koululla ja klo 19-20.30 Rant-
silan Laulu  seurakuntatalolla.    Ke 
21.2.  klo  11  veteraanikuoro,  klo  15 
tyttökuoro ja klo 16 poikakuoro seu-
rakuntatalolla.  To 22.2. klo 14 Hovin 
Stellat Hovin koululla ja klo 19-20.30 
Rantsilan Laulu seurakuntatalolla. 
Kerhot: Pe  16.2.  klo  10-12  Nuppu-
kerho 5 -vuotiaille Nuppulassa (ko-
koontuu  joka  toinen  perjantai).  Ma 
19.2. klo 14-16 Hovin varhaisnuoret 
(kokoontuu joka toinen maanantai).
Ti 20.2. klo 10-11.30 Hovin Nuppu-
kerho 3-5 -vuotiaille,  klo  13.15-15 
Sipolan varhaisnuoret  ja  klo  16-18 
tyttökerho Nuppulassa. Ke 21.2. klo 
10-12  Nuppukerho 3-4 -vuotiaille 
Nuppulassa ja klo 14.15-16 Mankilan 
varhaisnuoret.
Rauhanyhdistys: Pe  16.2.  klo  19 
ompeluseurat  ry:llä.  Ke  21.2.  klo  13 
varttuneiden kerho ry:llä.

Ängeslevä-Markkuun 
diakoniapiiri  to 15.2. 
klo  11.30  Aino  Hon-
kakoskella,  Villentie 
16 B 6.
Yhteislauluilta to 15.2. 
klo  18  Tyrnävän  srk-
talolla.
Hartaus  pe  16.2.  klo 
10 Lepolassa.
Sanajumalanpalvelus 
su 18.2. klo 10 Tyrnä-
vän  kirkossa,  Ikonen. 
ja klo 12 Temmeksen kirkossa, Ikonen. 
Kolehti Naiset sodan ja konfliktien jäl-
kimainingeissa –hankkeille Afrikassa. 
Kirkon Ulkomaanapu.
Seurakuntakerho  ti  20.2.  klo  12.30 
Tyrnävän srk-talolla.
Murto-Ojakylä-Juurussuon dia-
koniapiiri  to 22.2. klo 11.30 Eeva  ja 
Alpo Nisulalla
Hartaus to 22.2. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Kuorot:  Lapsikuoro  to  15.2.  klo  16 
Temmeksen  srk-talolla,  kirkkokuoro 
ke 21.2. klo 19 Tyrnävän srk-talolla.
Varhaisnuoret: Retki ala-asteikäisille 
ja heidän vanhemmilleen la 3.3. Puo-
langan  Paljakkaan.  Matkan  hinta  15 
euroa/henk. Lisäksi päivälippu 17 eu-
roa jos laskettelee. Ilm. 16.2. mennessä 
khranvirastoon, p. 5640 600.
Nuoret: Rippikouluopetukseen (vain 
omassa seurakunnassa käyville) kuu-
luva konserttimatka Oulujoki tapah-
tumaan  Muhokselle  torstaina  15.2. 
Lähtö klo 17 Tyrnävän  srk-talolta  ja 
paluu klo 21. Nuortenillat pe 16.2.klo 
18 Tyrnävän srk-talossa, ke 21.2. klo 
18 Temmeksen srk-talossa ja to 22.2. 
klo 18 Murrossa.
Sähköä ilmassa - parisuhdeilta pe 16.2. 
klo 19 Kempeleen Kokkokankaan srk-
keskuksessa, Kissanojantie 12. Lippuja 
ennakkoon khranvirastoista.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: To  15.2. 
klo 19 lauluseurat Kari Karppisella. Su 
18.2. klo 16 seurat ja vuosikokous ry:
llä. Murto: Pe 16.2. klo 19 lauluseurat 
Harri Lohella, Mauno Kurunlahti. Su 
18.2.  klo  12  pyhäkoulut  Satomaalla, 
Korhosella, K Pudaksella ja H Kinnu-
sella klo 16 vuosikokous ry:llä.

oulun 
hiippakunta 
aktiivisin 

virsivisassa
Valtakunnallinen VirsiVisa pe-
ruskoulujen 3.-4. -luokkalaisille 
on käyty ja käydään tällä viikol-
la seurakunnissa. Koulut kisaile-
vat keskenään, ja seurakunnas-
ta paras joukkue pääsee osallistu-
maan hiippakunnalliseen visaan 
maaliskuussa. 

Hiippakunnan paras joukkue 
lähtee finaaliin Helsinkiin. Oulun 
hiippakunnasta on mukana lähes 
120 koululuokkaa 23 seurakunnan 
alueelta. Se on suurin hiippakun-
tien osallistujamäärästä. 

– Järjestämme hiippakuntatason 
visan kahdella paikkakunnalla, Ou-
lussa ja Ylivieskassa, koska ryhmiä 
tulee linjalta Kittilä-Kuusamo-Kok-
kola, hiippakuntakanttori Anja 
Hyyryläinen sanoo. VirsiVisaan 
on valittu kaikkiaan 30 virttä. Täl-
lä innostetaan koululaisia virsien 
laulamiseen ja edistetään virsi-
kasvatusta koulun ja seurakunnan 
yhteistyönä. 

Kysymykset sisältävät virsien tun-
nistamista monin eri tavoin, joten 
pelkällä laulutaidolla ei selviydy 
voittoon, Hyyryläinen kertoo.
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p astori Erva Niityvuopion tä-
män päivän suurin haaste on 
opetella viittomakieli.

– Minut valittiin Oulun hiip-
pakunnan kuurojen papiksi täksi 
vuodeksi.  Viittomakielisiä haki-
joita virkan ei liene ollut. Minua 
uusi kieli kiinnostaa. Se oli yksi 
syy hakea virkaa, Erva Niittyvuo-
pio sanoo.

Hän saa räätälöityä opetusta viit-
tomakielen osuuskunnalta Viialta. 
Vaikka kaikki on uutta, ylipääsemät-
tömiä vaikeuksia ei ole ollut.

– Kaksikielisyyteni auttaa hah-
mottamaan uuden kielen raken-
teen, hän selittää.

Erva Niittyvuopio puhuu äidin-
kielenään pohjoissaamea. Jo lapsena 
hän oppi vähitellen myös suomen. 
Koulussa saamea opetettiin vain 
kaksi tuntia viikossa.

Kieliasiat ovat lähellä pastorin 
sydäntä. Hän puhuu painokkaas-
ti jokaisen oikeudesta omaan kie-
leen sekä palvelujen saamiseen 
tällä kielellä. Kieli on myös avain 
kulttuuriin ja vähemmistöryhmän 
ymmärtämiseen.

Sydämen ja
tunteen kieli

Utsjoen Karigasniemeltä kotoisin 
oleva nainen totuttelee Oulussa ta-
saiseen maisemaan ja tuuleen. 

Kaupungissa asuu muutama sata 

Kuurojen uusi pappi vielä kielikoulussa

erva Niittyvuopiota lämmittää äidin kutoma saamenvärinen villahuivi. 

muutakin saamelaista. Heidän kans-
saan saa puhua omaa äidinkieltä, 
mutta tapaamisiin sisältyy paljon 
muutakin: koko kulttuuri ja siitä 
nouseva ajatus- ja kokemusmaail-
ma, jota ei tarvitse selitellä.

– Oma äidinkieli on myös tun-
teiden ja sydämen kieli, jolla on 
helpointa puhua uskonasioista-
kin. Ja kieltä on käytettävä, jotta 
se säilyy.

– Luulen, että viittomakieliset 
kokevat samoin oman kielensä 
merkityksen, Erva Niityvuopio 
ajattelee.

ei muita 
kummempi

Ensimmäisen kosketuksen viitto-
makieleen hän sai toimiessaan eri-
tyislasten koulunkäyntiavustajana 
ensimmäisessä ammatissaan.

– Siinä tarvittiin tukiviittomia, 
joista opin tuntemaan muutamia. 
Viittomakielen opiskelun aloitin 
kyllä ihan alkeista.

Kysymykseen, onko vaikeaa 
viittoa käsitteellisiä asioita tai esi-
merkiksi sana Jumala, hän vastaa 
kohottamalla kätensä ja pyöräyt-
tämällä sormellaan pienen kaare-
van liikkeen.

– Jokaisessa kielessä on oma 
tapa kuvata asioita. Viittomakieli 
ei siinä suhteessa ole muita kieliä 
kummempi. Asiayhteys varmistaa, 

mitä viittoma tarkoittaa, Erva Niit-
tyvuopio toteaa.

tavallista
papin työtä

Erva Niittyvuopio vihittiin papiksi 
Kuopiossa kesällä 2005. Ensimmäi-
nen työpaikka oli Kajaanissa.

Tällä hetkellä työmaana ovat kie-
lenopiskelun lisäksi tutustuminen 
pohjoiseen kuurojen yhteisöön sekä 
yhteistyökumppaneihin esimerkiksi 
Oulun seurakuntayhtymässä sekä 
Kuurojen liitossa.

– Teen myös kotikäyntejä, pi-
dän hartauksia ja olen mukana 
leireillä ja erilaisissa piireissä se-
kä hoidan kirkollisia toimituksia, 
pastori kertoo.

Tekeillä on myös väitöskirja 
oman kotiseudun lestadiolaisuu-
desta, samasta aiheesta, jota pro 
gradu -työkin käsitteli.

pirKKo paaKKi

Erva Niittyvuopion tulojuhlaa viete-
tään Heinätorin seurakuntatalossa 
sunnuntaina 18.2. Messu alkaa kel-
lo 17. Hänen saarnansa tulkataan 
viittomakielelle. Liturgian toimittaa 
kirkon kuurojen ja kuulovammais-
työn sihteeri, pastori Riitta Kuusi. 
Virret viitotaan, ja mukana on myös 
viittomakielinen kuoro.
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K uhmon seurakunnan työn-
tekijät Ari Huotari ja Anne 
Haapalainen toivat muun 

muassa Ylikiimingin lähettäjilleen 
kuulumisia ja rukousaiheita Vie-
nan-Karjalasta.

Tulevaisuuden haasteina he pitävät 
Venäjän lakiuudistuksia, lisääntyvää 
alkoholismia ja lasten huostaanot-
toja. Toiveena olisi, että alueelle 
saataisiin koulutettua enemmän 
paikallisia työntekijöitä.

 

papit 
puuttuvat

Kuhmosta kotoisin oleva Ari Huo-
tari on toiminut Vienan-Karjalas-
sa vuodesta 1992 lähtien ensin dia-
konina, vuodesta 1996 pappina. 
Anne Haapalainen muutti Kuh-
moon valmistumisensa jälkeen 
vuonna 1997. Muun muassa vii-
konloppumatkat rajan yli antoi-
vat Venäjän työn Haapalaisen sy-
dämelle. Diakonina hän on työs-
kennellyt Huotarin apuna vuodes-
ta 1999 lähtien.

Työalueeseen luetaan Venäjän 
Inkerin ev. lut. kirkkoon kuulu-
vat kolme seurakuntaa: Kostamus, 
Kalevala ja Mujejärvi. Alueen seit-
semällä paikkakunnalla Huotari ja 
Haapalainen ohjaavat niin lapsia, 
nuoria kuin vanhuksiakin. 

Myös toimisto- ja hallintotehtävät 
kuuluvat heille. Paikallisia ihmisiä 
on seurakunnissa esimerkiksi dia-
koniryhmissä ja pyhäkoulunopet-
tajina, mutta paikallista papistoa ei 
tällä hetkellä ole.

Haasteena onkin löytää sopivia 
paikallisia ihmisiä, joita lähettää 

v i e N a N - K a r J a l a N  t Y ö N t e K i J ä t  K e r t o vat :

lähelläkin tarvitaan valon kantajia

koulutettaviksi Pietariin.
– Yksi ilonaihe on Kalevalasta 

oleva Vera Kargujeva, joka on 
opiskellut Inkerin kirkon järjes-
tämällä perhetyönkurssilla ja on 
nyt myös diakoniakoulutuksessa, 
Huotari kertoo.

 

aihetta 
rukoukseen

 
Rajanaapurin ihmiset valloittavat 
välittömyydellään ja vieraanvarai-

suudellaan.
– On hienoa, että näinkin lähellä 

Suomea on voinut tehdä työtä ja 
viedä sanomaa, jonka kautta mo-
net ovat löytäneet seurakunnasta 
hengellisen kodin.

– Meidän tärkein tehtävämme 
on edelleenkin viedä Jumalan sa-
nan valoa, joka tuo ihmisten elä-
mään todellisen toivon, Huotari 
muistuttaa.

Työ onkin kasvanut hedelmää. 
Monia lapsia tuodaan kastetta-
viksi, vaikka paljon on edelleen 

rippikouluikäisiä ja aikuisia ih-
misiä kastamatta. Huotari kertoo, 
että kirkkoon liitytään usein koko 
perheellä.

– Lähettävän tahon merkittävin-
tä tehtävää eli rukoilemista ei voi 
ikinä korostaa liikaa.

Huotari kertoo tulevaisuudessa 
mahdollisesti kohdattavista vai-
keuksista herättääkseen kristittyjä 
rukoilemaan.

– Presidentti Putin allekirjoitti 
Venäjällä toimivia kansalaisjärjes-
töjä koskevan lain, joka antaa oike-

– Musiikin avulla on hyvä tehdä tavoittavaa työtä. lapset ja nuoret laulavat karjalaiseen tapaan innokkaas-
ti ja osallistuvat mielellään musisointiin, kertoo ari Huotari. vienan-Karjalassa käytetään sekä suomalaista 
virsikirjaa että venäjäksi käännettyjä virsiä. vasemmalla anne Haapalainen.

uden valvoa järjestöjen toimintaa. 
Huhujen mukaan lakia alettaisiin 
huhtikuusta alkaen soveltaa myös 
kirkkojen toimintaan. Sen mukaan 
pappien olisi ilmoitettava Venäjän 
viranomaisille kirkossakävijöiden 
nimet ja saarnojen aiheet. Tällaiset 
uutiset tuovat mieleen neuvostoajan 
tapahtumat ja aiheuttavat pelkoa 
ihmisten mielissä.

Käy 
vierailulla

 
Suomalaiset voivat auttaa vienan-
karjalaisia monin tavoin, esimer-
kiksi ottamalla kummilapsen tai -
perheen. Huotari näyttää kuvaa, 
jossa he vievät päiväkotiin suo-
malaislasten lahjoittamia pehmo-
leluja. Lelut otettiin vastaan avo-
sylin. Samoin kangastilkuista on 
käsityöperinnettä vaalivalla alu-
eella pulaa.

Työalueelle voi tulla myös vierai-
lulle. Kesäisin järjestetään paljon 
leirejä, joissa voi avustaa ja tutustua 
lähetystyöhön.

– Pari viikkoa sitten oli Kuusamon 
seurakunnasta nuoria käymässä, ja 
silloin järjestettiin yhteinen lasten 
ja nuorten tapahtuma, joka oli on-
nistunut. Yhdessäolo antoi paljon 
molemmille osapuolille.

– Eikä kielikysymys ole ongelma. 
Ystävyys on riippuvainen niin pal-
josta muustakin. Yhdessä voidaan 
olla ja tehdä asioita ilman yhteistä 
kieltäkin, Huotari tietää.

 
HaNNa KarKKoNeN
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sanan aika

Miltä kuulostaisi 40 päivää ilman televisiota, 

makeisia ja tietokonepelejä? 

Mahdoton  ajatus vai  varteenotettava  idea? 

Ehkä olet niin koukussa lempisarjaasi tai sal-

miakkiin, että elämäsi ilman tuttuja huvituksia 

ei olisi elämää lainkaan. Ehkä olet suunnitel-

lut elämäntaparemonttia, mutta kaiken kiireen 

keskellä sinulla ei ole ollut aikaa puntaroida, 

mikä sinulle on elämässäsi tärkeintä.

Laskiaissunnuntaista  alkava paastonaika 

kutsuu  meitä  hiljentymään  ja pysähtymään. 

Paastoaminen ei vaadi meiltä erityistä  taitoa 

tai osaamista. Kyse on sinun ainutlaatuisesta 

elämästäsi  ja  sinun  henkilökohtaisista  valin-

noistasi. 

Mitä jos leivoskahvien sijaan lähtisitkin ys-

täväsi kanssa lenkille tai vaihtaisit sunnuntai-

aamun televisiomaratonin kirkkokäyntiin? Tai 

kantaisit kortesi kekoon ja lahjoittaisit pari ko-

likkoa yhteisvastuun hyväksi? 

Mistä sinä olisit valmis pidättäytymään paas-

ton ajaksi? Mitä sinä kaipaat elämääsi lisää? Mitä 

Rakas Taivaallinen Isämme. Sinä 

tunnet meidät perin pohjin. Sinä 

tiedät, mitä kaipaamme ja tarvit-

semme. Anna meille rohkeutta tur-

vautua Sinuun ja luottaa rakkaute-

si voimaan. Auta meitä osoittamaan 

rakkautta toinen toisillemme, vaikka 

se ei ole aina helppoa. Kirkasta meille 

laskiaisen tarkoitus. Kiitos, että kuu-

let meitä. Tätä kaikkea rukoilemme 

Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. 

Aamen. 

on laskiaissunnuntai. Päivän psalmi on Ps. 

31: 2-6. 1. lukukappale on Jes. 58: 1-9 ja 2. lu-

kukappale 1. Kor. 13. Evankeliumi on Luuk. 

18: 31-43.

sinä sydämessäsi Vapahtajaltasi rukoilet? 

Päivän evankeliumissa on koko kristinuskon 

ydin: Jeesus tuli keskellemme, jotta me saisimme 

elää. Hän oli kuin kuka tahansa meistä tuntien 

iloa ja surua, onnea ja kaipausta. Mutta silti Hän 

oli jotain enemmän. Halveksittuna ja pilkattu-

na Hän rakasti meitä, jopa vihamiehiään Hän 

halusi ymmärtää. Voiko suurempaa rakkautta 

olla, kuin antaa henkensä toisen puolesta? 

Kyse on niin valtavasta asiasta, että käsitys-

kykymme ei siihen riitä. Opetuslasten tavoin 

ihmettelemme  ja epäilemme  jatkuvasti. Eikä 

siinä ole mitään pahaa, sillä tavoitteenamme 

ei ole kaikkea purematta niellä. Jeesuksen elä-

mä oli käännekohdassa. Viimeiset hetket olivat 

käsillä, eikä entiseen ollut enää paluuta. Jeesus 

tiesi, mitä tuleman piti. Profeettojen ennustuk-

set olivat täyttymässä ja Ihmisen Poika annet-

taisiin surmaajien käsiin. 

Miltä Jeesuksesta mahtoi tuntua? Hän oli var-

masti hyvin peloissaan ja rukoili Jumalaa otta-

maan pois tuon suuren maljan. Sisimmässään 

Hän kuitenkin tiesi oman osansa. 

Jeesus halusi auttaa ja tehdä hyvää. Suuren 

väkijoukon takaa Hän huomasi sokean kerjä-

läisen, joka huusi hädissään Herraa avukseen. 

Muut yrittivät oitis vaientaa mokoman surki-

muksen, mutta sokea mies ei antanut periksi. 

Miksi meidän on niin vaikea hyväksyä erilai-

suutta ja poikkeavia näkemyksiä? Haluamme 

tukkia toisinajattelevien suut ja nujertaa epä-

miellyttävät soraäänet. Jos joku poikkeaa kaa-

vasta, siinä täytyy olla jotain perin outoa.

Sokean miehen tavoin sinullakin on oikeus 

huutaa Jeesusta avuksesi. Kuten Martti Luther 

aikoinaan sanoi: ”Kun olet rukoillut, se on jo 

kuultu.”

HaNNa-MaiJa KarJalaiNeN
SeuraKuNtapaStori

ouluJoeN SeuraKuNta

paasto merkitsee valintaa

Laskiaissunnuntain nimi tulee paastoon laskeutu-
misesta. Paastonaika alkaa tuhkakeskiviikosta. Suo-
messa laskiaistiistain huvittelu tuli tutuksi 1500-lu-
vulla Juhana-herttuan hovin kautta. Luterilaisuuden 
myötä laskiaisen merkitys on ollut korostetummin 
hengellinen – ei niinkään elämäntapoihin vaikutta-
va. Tosin nykyisin erilaiset paastodieetit ja paasto-
najan itsetutkistelu ovat saavuttaneet jälleen suo-
siota myös luterilaisen kirkon piirissä.

Evankeliumiteksti kuvaa alkavaa kärsimystietä. Jee-
suksen ilmoitus liittyy pelastussuunnitelmaan. Seu-
raajat eivät tätä ymmärrä. Vasta ylösnousemuksen 
jälkeen opetuslasten silmät avautuivat. Roomalai-
set ”pakanat” näyttäytyivät vain ymmärtämättömi-
nä suunnitelman toteuttajina. Vastoin myöhempää 
historiaa Jeesus jättää syyllistämättä juutalaiset käyt-
tämällä ilmausta ”hänet annetaan”. 

Jeriko on maailman vanhin tunnettu kaupunki. 
Muinaisesta keskustasta arkeologit ovat löytäneet 
neljän hehtaarin kokoisen raunioalan. Jo 8000 eKr. 
Jerikossa oli asutusta. Kaupunkia rakennettiin kah-
dessa vaiheessa. Ensin rakennettiin muurit ja torni 

sekä pyöreäseinäiset talot, myöhemmin Jerikon ra-
kennustyyli muuttui neliskulmaiseksi. Joosuan lä-
hettämät vakoojat totesivat VT:ssa Jerikon olevan 
vahva kaupunki. Jeriko sijaitsi Jerusalemiin mene-
vän tien varrella ja oli jo UT:n aikana tärkeä kaup-
papaikka (Sakkeuskin asui siellä). Ilmaus ”alas Je-
rikoon” merkitsi Jerusalemin kukkulalta laskeu-
tumista alavampaan kaupunkiin. Jerikon ajatel-
tiin myös moraalisesti olevan Jerusalemia arvelut-
tavampi paikka.

Sokean miehen avunhuuto on hyvin ymmärret-
tävä. Sokeathan elivät kerjäämällä teiden varsilla. 
Se oli tuon ajan ”sosiaalihuoltoa”. Tunnustamalla 
Jeesuksen Daavidin pojaksi sokea yhtyi uskomuk-
seen, jonka mukaan Messias tulee Daavidin suvus-
ta. Jeesus itse ihmettelee myöhemmin: ”Daavid siis 
kutsuu Messiasta herraksi. Kuinka Messias silloin 
voi olla hänen poikansa?” Jeesus tunnusti sokean 
miehen uskon pelastaneen hänet. Hätä ei siis ollut 
vain maallista lajia.

peKKa tuoMiKoSKi
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Jazz-messua 
valmistellaan 
Kempeleessä

Kempeleen seurakunnassa pidetään Jazz-messu 
toisena pääsiäispäivänä 9. huhtikuuta. Messu alkaa 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa kello 18.

Jazz-messu pohjautuu virsikirjan virsiin, jotka 
on sovittanut Kari Veisterä.

Messua varten on perustettu projektikuoro, jota 
johtaa Elina Könönen. Myös bändi on koottu jazz-
messua varten, ja siitä vastaa Pietu Halonen.

K empeleläinen Soile 
Pakkanen näppäsi pe-
rulaisesta lapsesta ku-

van, joka pysäyttää.
Lapsi katsoo kuvaajaa il-

meettömänä. Posket ovat 
ahavoituneet, suorastaan 
rohtuneet.

Hän on vain yksi luke-
mattomista samanlaisista 
lapsista.

– Lasten tyhjät silmät jär-
kyttivät, Soile sanoo.

Hän matkusti kymmen-
henkisessä ryhmässä Peruun 
viime lokakuussa tutustu-
maan Andien vuoristokylien 
intiaaniheimojen elämään. 
Soile Pakkanen on Kempe-
leen seurakunnan diakonissa, 
joka kertoo, miksi suomalai-
set haluavat auttaa erityisesti 
perulaisia lapsia.

– Voimme aineellisesti 
parantaa näiden syrjäisissä, 
köyhissä ja meikäläisittäin 
katsoen takapajuisissa olois-
sa elävien pienten ihmisten 
oloja. Heidän kulttuuriaan 
emme tietenkään voi muuksi 
muuttaa.

lapsi ei hymyile

Miksi muutaman vuoden 
ikäisen lapsen ilme ei kir-
kastu, vaikka hänelle hy-
myillään?

Intiaaniheimojen keskuu-
dessa lapsikuolleisuus on 
edelleen suuri. Sikäläiseen 
ajattelutapaan kuuluu, ettei 
lapselle hyödytä puhua, kos-
ka milloinkaan ei voi tietää, 
jääkö hän lopulta henkiin. 
Lapsi kulkee äitinsä selässä 
manta-kankaaseen kiedottuna 
kolmivuotiaaksi saakka

– Lapsen nimenantojuh-
laa vietetään tämän ollessa 
vuoden vanha. Silloin hänen 
hiuksensa leikataan ensim-
mäisen kerran. Lapselle va-
litaan kummeiksi henkilöt, 
joilla ajatellaan olevan varaa 
rahoittaa hänen koulunkäyn-
tiään ja tukea myöhemminkin 
rahallisesti ja auttaa ongel-
missa, Soile kertoo.

Lasta ei arvosteta, mutta hä-
net pidetään kovassa kurissa. 
Huono itsetunto, masennus ja 
mielenterveysongelmat eivät 
ole harvinaisia perulaisessa 
perheessä.

Uudellakin tavalla jotkut 
intiaaniäidit haluavat suh-
tautua lapsiinsa. He tulevat 
Diaconia-järjestön ylläpi-
tämään leikkitupaan, jossa 
lapsen kanssa todella leiki-
tään. Äiti itse ei ole saanut 
rakkautta, mutta haluaa antaa 
sitä lapselleen.

tanssi on elämää

Samat lapset olivat kuitenkin 
ottamassa suomalaisia vierai-
ta vastaan laulaen ja tanssien. 
Kodeissa, kouluissa ja kylis-
sä koko väki toivotti vieraat 
tervetulleiksi seremonioin, 

jotka kestivät pitkään.
– Tiellemme heiteltiin 

kukkien terälehtiä. Lasten 
laulut kertoivat tarinoita, 
jotka ovat periytyneet suku-
polvelta toiselle vuosisatoja. 
Panhuilut soivat, rummut 
kumisivat ja helistimet ka-
lisivat, kun lapset eläytyivät 
intiaanitansseihin.

Tanssi kuuluu intiaanikansan 
elämään, mutta Soile arvelee, 
että se on myös terapiaa ja aut-
taa purkamaan patoutuneita 
tunteita. Machokulttuurissa 
naisen elämä ei ole helppoa 
miehen jatkuvan kurituksen 
alla. Lapset, etenkin tytöt, 
joutuvat luopumaan kou-
lunkäynnistä, jos ruoanlait-
to, peltotyöt tai pienempien 
kaitsenta niin vaativat.

Musiikki antaa rytmin 
myös miesten maanmuok-
kaustyölle.

piiput ja ikkunat

Perussa on 1970-luvun suur-
ten maanjäristysten jälkeen 
alkanut toimia Diaconia-jär-
jestö. Se on paikallinen kan-
salaisjärjestö, joka saa apua 
esimerkiksi Suomesta Kirkon 
Ulkomaanavulta sekä Lute-
rilaiselta Maailmanliitolta ja 
Saksan kirkolta.

– Aineellista apua on an-
nettu lasten aliravitsemuksen 
korjaamiseen. Hivenaineiden 
puutteesta saattaa johtua, 
että heidän kasvojensa iho 
kärsii, kun kylmä ilma puree 
poskia ja toisaalta aurinko 
polttaa 4 000-5 000 metrin 
korkeudessa.

perulaislapsi janoaa rakkautta

isokoskea odotetaan 
Haukiputaalle

Sopraano Soile Isokoski ja pianisti Marita Viitasa-
lo pitävät konsertin Haukiputaan seurakuntakes-
kuksessa kuluvan vuoden kesän lopulla.

Konsertin järjestävät Haukiputaan seurakun-
nan musiikkityö ja Kiiminkijoen opiston kult-
tuurituotanto. Konserttisopimus allekirjoitettiin 
tiistaina 13.2. 

– Kodeissa on saatu aikaan 
suuri uudistus rakentamalla 
niihin savupiiput. Aiemmin 
kaikki savut jäivät sisälle ja 
aiheuttivat lapsille hengitys-
elinten sairauksia.

– Valoakin taloihin tulee, 
kun keittiöihin on asennettu 
kattoikkunat. Perun intiaani-
heimot ovat häveliästä kansaa. 
Kodin asiat eivät saa näkyä 
ulospäin. Siksi seinissä ei ole 
ikkunoita.

Kätilö kiertää

Perun hallitus ei ole saanut 
juuri mitään aikaiseksi syr-
jäisten intiaaniheimojen hy-
väksi. Maan kulta, hopea ja 
mineraalit hyödyttävät vain 
monikansallisia yhtiöitä.

– Kiertävä kätilö sentään 
kulkee vuoristokylissä ta-
paamassa odottavia äitejä. 
Hän neuvoo heitä lähtemään 
sairaalaan synnyttämään, jos 

vauva on esimerkiksi perä-
tilassa.

– Mutta intiaaninaiset eivät 
pidä kylmistä ja kliinisistä 
sairaaloista, joissa on olta-
va yksin. He ovat tottuneet 
synnyttämään kotona, jossa 
koko suku on tukena ympä-
rillä. Siksi äitikuolleisuus on 
vielä korkea.

Muutoinkin terveydenhoito 
on alkukantaista. Diakonis-
saa toisaalta kauhistuttaa ja 
toisaalta naurattaa marsun 
toimiminen lääketieteellisenä 
neuvonantajana.

– Kylän parantaja sivelee 
potilasta marsulla. Sen jälkeen 
eläin avataan ja katsotaan, 
mitä se paljastaa sairaan ih-
misen vaivasta.

Marsu lautasella

Marsut ovat vuoristoihmi-
sille tärkeitä eläimiä, sillä ne 
ovat heille ruokaa.

– Niitä kasvatetaan tarhoissa 
tai häkeissä. Monissa kodeis-
sa näin marsujen vipeltävän 
sisätiloissakin. Kun lapset 
pyörivät samoilla lattioilla 
ja pistelevät suuhunsa mar-
sujen jätöksiä, hygieniavalis-
tusta todella tarvitaan, Soile 
kertoo.

Lautasella marsu ei ollut 
suomalaisen ruokahalua he-
rättävää, mutta maistui mie-
dolta vaalealta lihalta.

Intiaaniheimot eivät usko 
poliitikkojen lupauksiin, joi-
hin on toistuvasti jouduttu 
pettymään. Omaan Diaconia-
järjestöön sen sijaan luotetaan. 
Se on jo tehnyt hyvää työtä 
opettamalla vuorenrinteisiin 
parhaiten sopivia viljelymene-
telmiä, biologista hyönteisten 
torjuntaa ja kastelukanavien 
rakentamista sekä viemällä 
suoraa aineellista apua.

Herran hallussa

Soile Pakkasen mielestä Pe-
run intiaanit elävät monella 
tavalla kuin Herran kukka-
rossa. Jos tämä päivä on hyvä, 

Soile toi perusta matkamuistoina mm. 
naisten huopahatun ja autonrenkaista 
valmistetut lasten sandaalit.

he ovat tyytyväisiä. Huomi-
sesta ei kanneta huolta.

– He uskovat vahvasti joh-
datukseen, siihen, että kaikella 
tapahtuneella on tarkoitus. 
Jos omainen kuolee, suru 
kohdataan siinä hetkessä. 
Koko suku kokoontuu val-
vomaan, itkemään ja muiste-
lemaan. He eivät kysy, miksi, 
miksi ...

– Mekin voisimme opetella 
jättämään Herran haltuun 
asioita, joille emme mahda 
mitään, Soile ajattelee. 

Toisaalta suunnitelmien 
ja tavoitteiden puute estää 
asioiden kehittämisen ja val-
mistautumisen. Vulkaaninen 
maaperä voi milloin tahansa 
olla suuren järistyksen kou-
rissa. Hiljaisuutta on kestänyt 
jo kauan.

pirKKo paaKKi

Tämän vuoden Yhteisvas-
tuukeräyksen varoilla tue-
taan perulaisia ja suomalai-
sia lapsia, joiden perheissä on 
mielenterveysongelmia.
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Jokainen perulainen omis-
taa tukevan manta-kankaan 
tai kaksi. Kutominen on 
miesten työtä.
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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

o p i S K e l i J a M e N o t

Katso lisää menoja sisäsivujen 
Opiskelijat ja nuoret aikuiset 
kohdasta.

ETSIMME HUONEISTOA (3-5 h)
Ylioppilaskodiksi Oulun Tuirasta tai

keskustan tuntumasta. Tarjoa!

Yhteydenotot:
Herättäjä-Yhdistys ry,
alpo.jarvi@h-y.fi 0400 298 877

pa lv e l u H a K e M i S t o


