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Suomen Lääkärilehdessä 8/2007 Oulun 
kaupungin erityisopetuksen koordinaattori 
Kaisu Markus-Hanka kertoo, että koulut 
pyytävät entistä useammin neuvoja käy-
töshäiriöisten nuorten ongelmiin.

– Raivoava lapsi tai nuori ei ole koulun 
aikaansaannos. Nykyisin on aikaisempaa 
enemmän rajattomia, aikuisen auktoriteettia 
uhmaavia lapsia. Vanhemmat jättävät nyt 
liikaa vastuuta kasvatuksesta päiväkodille 
ja koululle.

– Ymmärrän, kuinka vaikeassa tilanteessa 
lääkäri on silloin, kun lapselle haetaan saira-
uslomaa siksi, että lapsi ei kykene käymään 
koulua. Tilanne on vakava, jos lapsi tai nuori 
ei pysty toimimaan vertaisryhmässä luon-
taisessa ympäristössään. Tällöin lapsen syr-
jäytymisen uhka kasvaa. Koululla on paljon 
tietoa lapsen asioista, ja siksi koulun viestiä 
kannattaa kuunnella.

Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL ry:n 
lehden pääkirjoituksessa 1/2007 todetaan, 
että kirkon palkkausjärjestelmän uudistus 
omaksutaan vähitellen.

– Yleinen vaikutelma on, että periaatteet 
tuntuvat hyviltä, mutta vanhat menettelytavat 
ja käsitteet kulkevat vielä mielessä mukana. 
Tämä on täysin luonnollista, varsinkin kun 

nyt tehtävän uudistuksen kaltaista irtiottoa 
itsenäiseen ajatteluun ja vastuun ottoon ei 
ole aiemmin tapahtunut. Kaikkien on nyt 
sallittava itselleen myös omaksumisvaihe 
– uudistusta on tehtävä, mutta tuumaus-
tunteja tarvitaan, jotta sisäänajoprosessi 
voidaan nähdä työpaikalla myös yhdessä 
oppimisen ja asioiden puntaroinnin luo-
vana tilaisuutena.

Kulttuurihistorian professori Marja Tuo-
minen kirjoittaa Lapin yliopiston Kide-
lehden numerossa 1/2007, että uskonto-
jen tunteminen on tärkeä osa kulttuurien 
välistä vuoropuhelua.

– Tilanteen, näkökulman ja kokijan mu-
kaan uskonnot ja niiden harjoittamisen 
muodot voidaan nähdä henkisenä voima-
varana ja kulttuurisena rikkautena tai his-
toriallisena rasitteena, turvallisuusuhkana 
ja väkivallan välineenä. Negatiiviset paino-
tukset ovat kulminoituneet viime vuosina 
islamistisessa terrorismissa. Ääritoiminta 
on kuitenkin vain pieni, joskin valitettavan 
näkyvä osa kaikesta siitä, mitä uskontojen 
nimissä tapahtuu. Toisaalta myös legitiimi 
uskonnollisuus voi kätkeä sisäänsä piirteitä, 
joiden lähtökohtien ja päämäärien eettisyyttä 
voidaan problematisoida.

L amavuosina Oulussa oli juottola 
nimeltään Pub Ylityö.

Vitsi toimi monta kertaa.
Kotona pystyi hyväksytysti perustele-

maan poissaolon ylitöissä olemisella.
Sinänsä alkoholi ja liiallinen ylityö 

ovat pitkälle samanlaisia, riippuvuutta 
aihettavia asioita.

Alkoholistin tapaan myös työriip-
puvainen keksii aina selityksen, miksi 
juuri nyt pitää tehdä ylitöitä.

Työholisti peittää huonon omatun-
non puolustusreaktiolla: Hän kokee, että 
muut ovat väärässä ja hän itse oikeassa. 
Toiset vain eivät ymmärrä ahkerasti 
työtä tekevää ihmistä.

Kuin alkoholisti, joka itsekkäästi 
ajattelee vain oman riippuvuutensa 
tyydyttämistä, menee työriippuvaisel-
la työ ja siitä saatava tyydytys kaiken 
muun edelle.

Liiallisesta alkoholinkäytöstä saa ja 
pitääkin yhteiskunnassamme huolestu-
neesti huomauttaa kanssaihmistä.

Sen sijaan työnteon kritisoiminen 
on yhteiskunnassamme tabu. Työhön 
kohdistuva paheksuminen on luteri-
laisessa yhteiskunnassamme lähes py-
häinhäväistys.

Suomessa pätkätyöläisyys toimii erin-
omaisena tekosyynä lykätä perheenpe-
rustamista. Aina voi perustella, ettei 
syntyvälle lapselle olisi taloudellisesti 
turvattu elämä. Perhe jää työnteolla 
perustellen helposti perustamatta.

Nykyaikana mikään työ ei ole ehdot-

toman pysyvä. Vakinainen työkin voi 
yllättäen loppua YT-neuvotteluihin, 
kuntaliitokseen tai työn siirtymiseen 
Kaukoitään.

Työ ei enää ole eikä sen tule ollakaan 
kivijalka, jolle elämä rakennetaan.

Pätkätöiden aikana sen sijaan perhe 
voi olla pysyvyyttä luova tekijä, joka 
toisi turvaa ja vakautta muuttuvaan 
elämään.

Lapsilla on taito elää tässä hetkessä. 
Heille tulevaisuus on kaukainen, usein 
käsittämättömän kaukana oleva asia. Elä-
mä on tässä ja nyt, iloineen ja suruineen, 
eikä sitä voi jakaa kvartaaleihin.

Työelämän vaatimukset kasvavat jat-
kuvasti. Jos yrittää juosta niiden perässä, 
huomaa pian, että vaikka olisi kuinka 
dynaaminen tahansa, ei kuitenkaan ole 
tarpeeksi tehokas.

Mikä sitten meidät pakottaa jatku-
vaan kilvoitteluun työelämässä? Se, että 
”kaikki muutkin” ovat tässä kilpailussa 
mukana, antaa itsellenikin oikeutuksen 
alistua jatkuvaan oravanpyörään.

Uskon, että hyvinkin lähellä tule-
vaisuudessa on aika, jolloin vakitui-
sen työpaikan arvo alkaa voimakkaasti 
vähentyä.

Varsinkin koulutetut ihmiset ym-
märtävät, että heidän korvien välissä 
sijaitseva osaaminen on asia, jota voi 
myydä tarvitsematta uhrata elimistö-
ään yhdelle työnantajalle.

Vähitellen ehkä aletaan muistamaan 
presidentti Mauno Koiviston arvoituk-
selliset sanat: 

”Elämään kuuluu tunti työtä, tunti 
lepoa ja tunti torvisoittoa”.

Samalla uskon, että pian ymmär-
retään, että lapsille on tärkeintä tur-
vallinen, yhteinen yksinkertainen arki 
vanhempien kanssa.

Sitä arkista olemista ei voi korvata 
parin viikon kaukomatka, jolloin ”laa-
tuajalla” korvataan vuoden aikana ta-
pahtunut lasten laiminlyönti.

Pub Ylityö
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verkkoa turha tilkitä
Internetin aiheuttamista haitoista keskustel-
laan sitä enemmän mitä nopeammin laaja-
kaistaliittymät yleistyvät. Näitä haittoja ovat 
laittomuuksia tai siveettömyyksiä sisältävät 
sivustot. Viimeisimpänä keskusteluun ovat 
nousseet sivustot, jotka eivät sinänsä ole 
laittomia, mutta joiden katsotaan yllyttävän 
haitalliseen käyttäytymiseen. Tämä tarkoit-
taa muun muassa ulkomaisia rahapelisivus-
toja.

Lääkkeeksi on esitetty verkon käytön ra-
joittamista. Suomessa tämän keskustelun 
avasi toissa vuonna liikenne- ja viestintämi-
nisteriö selvityttämällä erilaisia teknisiä kei-
noja, joilla lapsille haitallisiin sisältöihin pää-
sy estettäisiin. Selvityksestä syntyi laki. Nyt 
vuorostaan keskustellaan rahapelisivustoil-

le pääsyn estämisestä.
Ehdotusten taustalla on varmasti hyvä tar-

koitus. Näitä puheenvuoroja näyttää kuiten-
kin yhdistävän oletus, että kaikki toimen-
piteet pitää kohdistaa välineeseen eli verk-
koon. Tämä on outoa, koska Internetin ero 
muihin tiedonsiirtovälineisiin on juuri se, et-
tä käyttäjät itse etsivät haluamansa aineis-
ton. Käyttäjät eivät siis ole pelkkiä vastaan-
ottajia.

Verkon käyttöä halutaan rajoittaa, mut-
ta samaan aikaan muiden viestintävälinei-
den sisällön rajoituksia on karsittu kovalla 
kädellä. Esimerkiksi vuonna 2000 eduskun-
ta sääti lain kuvaohjelmien tarkastamisesta. 
Se höllensi radikaalisti kuvaohjelmien sen-
suuria, joka oli Suomessa siihen saakka ol-

lut moniin muihin EU-maihin verrattuna erit-
täin tiukka. Käytännössä laki vapautti eloku-
vien väkivallan ja pornon. Sen haitallisuudes-
ta ei ole isosti keskusteltu. Internet vie kai-
ken huomion.

Käyttörajoitusten tie on toivoton. Internet 
on järjestelmä, jossa jokainen tukittu reikä 
on mahdollista kiertää. Jotka haluavat pääs-
tä haitalliseen aineistoon, onnistuvat siinä 
ennen pitkää. Käyttörajoituksista koituu sen 
sijaan runsaasti haittaa verkon järkevälle ja 
hyödylliselle käytölle.

Ongelma ei olekaan tietokoneiden muo-
dostama verkko vaan se, että osa ihmisistä 
haluaa päästä käsiksi sivustoihin, jotka saat-
tavat olla vahingollisia. Sitä halua ei valitetta-
vasti pystytä lain voimalla patoamaan.

aatoksia
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o ulussa joudutaan pohti-
maan viikoittain lapsille 
suunniteltujen nimien 
laillisuuksia, kertoo seu-

rakuntayhtymän keskusrekisterin 
johtaja Veijo Koivula.

– Parasta olisi, jos vanhemmat ot-
taisivat etukäteen yhteyttä vähänkin 
mietityttävissä ratkaisuissa.

Oulussa on ollut tapana, että 
seurakuntien keskusrekisteri on so-
pinut maistraatin kanssa yhteisistä 
pelisäännöistä. Jos keskusrekisteri 
ei ole hyväksynyt nimeä, ei sitä ole 
hyväksynyt maistraattikaan.

Maistraatin uusi johtaja Han-
nu Mäkelä vakuuttaa, että viran-
omaisyhteistyötä on luvassa myös 
jatkossa.

Virallisesti lapsi saa nimen vasta 
siinä vaiheessa, kun se ilmoitetaan 
rekisteriin. Periaatteessa papin 
kasteessa ”antama” nimi voi  siis 
muuttua vielä virastossa. Legenda 
esimerkiksi Kalle ”Hik” Korhosesta 
ei pidä paikkaansa, vaikka pappia 
olisi kuinka hikka vaivannut kas-
tehetkellä.

– Itselleni on kerran käynyt niin, 
että vanhemmat alkoivat ristiäis-
kahvilla miettiä, olisiko nimien 
järjestys pitänyt sittenkin olla toi-
nen. Järjestys ehdittiin vielä vaihtaa, 
Koivula kertoo.

vapaampaan
suuntaan

Nimien laillisuusasioissa on me-
neillään suuntaus, joka pakottaa 
viranomaiset hyväksymään ni-
miä, jotka periaatteessa ovat ni-
milain vastaisia.

Ulkomaiset nimet ovat muotia 
ja aiheuttavat viranomaisille joskus 
harmaita hiuksia. Ridge ja Brooke 
Virtaset jo niellään, mutta Hua Tua 
Möttönen saattaisi stopata.

– Nimi ei saa olla vitsi, Veijo 

Koivula huomauttaa. – Lähes aina, 
kun nimestä joudutaan neuvottele-
maan, syyt liittyvät viranomaisten 
näkökulmasta katsottuna lasten 
etuihin.

Nykyään ollaan tarkkoja siitä, että 
nimi on selkeästi tytön tai pojan. 
Ennen sen sijaan oli tavallisempaa, 
että sama nimi voitiin antaa kum-
mallekin sukupuolelle.

– Nykyään keksitään paljon ihan 
uusia nimiä, mikä on sinänsä  hyväk-
syttävää. Nimien täytyy kuitenkin 
olla kielenmukaisia, ja aina otankin 
uusien nimien osalta yhteyttä kie-
litoimistoon, Koivula kertoo.

Jos kirkkoherranvirasto, keskus-
rekisteri tai maistraatti ei hyväksy 

Y liarkkitehti Eero Raatikainen 
kirkkohallituksesta neuvoo 
seurakuntia laskemaan pak-

kasilla kirkkorakennusten lämpöä 
ympäristödiplomissa mainittujen 
ohjeiden mukaisesti.

– Ei meillä kirkkohallituksessa 
ole tähän sen  enempää viisautta, 
eikä uusia ohjeita aiota toimittaa 
seurakunnille.

Suomessa ei, joitakin poikkeuksia 
lukuun ottamatta, ole tapana pitää 
kirkkoja kylmillään edes kovimmil-
la pakkasilla. 

Siltikään vaikka kirkkojen läm-
mittäminen on aika nuori tapa.

– 1800 –luvun puoleen väliin 
saakka luterilaisia kirkkoja ei läm-
mitetty lainkaan.

Eero Raatikainen toteaa, että 
esimerkiksi puukirkon lämmön 
laskeminen kovalla pakkasella te-
kee hyvää niin rakennukselle kuin 
seurakunnan kukkarollekin.

– Jäähtymään kirkkoja ei saa 
päästää. Jos seinät huurtuvat, voi 

N i m i e N  L a i L L i S u u t ta  P o h d i ta a N  K e S K u S R e K i S t e R i S S ä  v i i K o i t ta i N

Nimiongelmissa usein 
neuvottelemalla sopuun

nimeä, voi päätöksestä valittaa 
maistraattiin, joka pyytää lausun-
toa nimilautakunnalta.

– Epäilyttävissä tapauksissa voi 
tiedustella nimilautakunnan kan-
taa jo etukäteen, Veijo Koivula 
sanoo.

demokratia
vaatii

Tilanne on hankala, jos nimi on sel-
västi nimilain vastainen, mutta sitä 
on kuitenkin jossakin päin maata 
hyväksytty lapselle nimeksi.

– Demokratian vuoksi ajatellaan, 
että muillakin täytyy olla oikeus 

saada kyseinen nimi lapselleen.
Nykyään ovat suosittuja yhdys-

nimet, jotka periaatteessa ovat lain 
vastaisia. Esimerkiksi ”Leenamaija” 
on nimiasu, joka kuitenkin käytän-
nössä jo hyväksytään.

Ongelmia voi kuitenkin tulla, 
jos yhdysnimestä tulisi liian pitkä 
tyyliin ”Kyllikkikatariina.”

– Vanhempien kannattaa aina 
miettiä vaihtoehtoja, Veijo Koivula 
huomauttaa.

– Valitettavasti jotkut eivät halua 
ajella, mitä laki sanoo. He ovat sitä 
mieltä, että he saavat antaa lapsel-
leen minkä nimen haluavat.

Satu KReivi-PaLoSaaRi

Kasteessa lapsi liitetään seurakuntaan, ja se on eri asia kuin nimen antaminen, vaikka usein saatetaan pu-
hua, kuinka pappi ”antoi” lapselle nimen.

sulamisvaiheessa syntynyt kosteus 
käynnistää lahovaurioita.

Raatikaisen mukaan tämä kos-
kee erityisesti Haukiputaan ja Kii-
mingin  tapaisia kirkkoja, joissa on 
puupinnalla maalauksia.

Suomessa on silti muutamia 
kirkkoja, esimerkiksi Kerimäen 
ja Tervolan kirkot, jotka pidetään 
talvella kylmillään.

ei välttämättä
taloudellista hyötyä

Kiinteistöjohtaja Markku Kan-
gasniemi Oulun seurakuntayhty-
mästä kertoo, että kaikkien sisäti-
lojen lämpötiloja tarkastellaan ko-
ko ajan. Esimerkiksi leirikeskuk-
sissa lämpöä lasketaan silloin kun 
leiriä ei ole.

– Sen sijaan kirkkojen ja muiden 
isojen tilojen kohdalla olemme to-
denneet, että lämpöä laskemalla ei 
saavuteta taloudellista hyötyä.

Kangasniemen mukaan läm-
pöjen takaisin nostaminen vaatisi 
liitäntätehon nostamista, ja se taas 
nostaisi perusmaksua.

Kirkkoherra Markku Tölli Lu-
mijoen seurakunnasta kertoo, että 
kirkon lämpöä lasketaan viikolla, 
ja jos pakkanen on kova, sitä ei 
nosteta edes viikonlopuksi, vaan 
jumalanpalvelus pidetään tuolloin 
seurakuntatalolla.

– Jos lauantaina on hautajaiset,  
on tilanne toinen, sillä hautajaiset 
ovat aina kirkossa.

Kirkkoja alettiin lämmittää 
alunperin kaminoilla, jotka saivat 
väistyä 1900-luvulla keskuslämmi-
tyksen tieltä.

Monessa kirkossa on vieläkin 
viljankuivauslaitteiston kaltainen 
puhallusjärjestelmä, jossa lämmin 
ilma puhalletaan kirkkosaliin sälei-
kön kautta. 1920-luvulla yleistyivät 
vesi- ja sähkökeskuslämmitykset.

Satu KReivi-PaLoSaaRi

Nimi on todella tärkeä asia ihmisen 
identiteetin kannalta, muistuttaa 
keskusrekisterin johtaja veijo 
Koivula.

Y L i a R K K i t e h t i  e e R o  R a at i K a i N e N :

Pakkasilla kirkkojen lämpöjä kannattaa laskea
Vanhat kirkkorakennukset ovat yleensä korkeita, huo-
nosti eristettyjä ja tekniikaltaan vanhanaikaisia. Varsin-
kin talvipakkasilla vanhojen kirkkojen lämmittäminen 
yksittäistä jumalanpalvelusta varten kuluttaa melkoises-
ti energiaa. Joissakin seurakunnissa jumalanpalveluksia 
on tällöin pidetty seurakuntatalossa tai keskitetty muuta-
miin kirkkoihin.

Vanhojen rakennusten energiaremontteja tehtäessä on 
otettava myös rakennusten kulttuurihistorialliset arvot 
lähtökohdaksi ja se saattaa rajoittaa käytettävissä olevia 
keinoja modernisoida energiatekniikkaa. Vanhojen kirk-
kojen ja pappiloiden remonteissa on noudatettava kirkko-
hallituksen ja museoviraston ohjeita.

Energiavuodot ja energiansäästömahdollisuudet voi sel-
vittää tekemällä energiakatselmus.

Se tuottaa selvityksen ja parannusehdotuksia, joilla on 
huomattava taloudellinen merkitys. Jo käyttötapojen muu-
toksilla ja käytännössä ilmaisilla säästötoimilla voidaan 
saada merkittäviä taloudellisia säästöjä aikaan energia- ja 
vesikuluissa.

Lähde: Kirkon ympäristödiplomin käsikirja.

myrskyä 55 
kertaa

Väestötietojärjestelmästä löy-
tyi satunnaisella haulla muun 
muassa seitsemän naista, jon-
ka nimi on Ruslana. Myrs-
ky on annettu lapsen nimek-
si 55 kertaa.

3 Ridge
16 Brooke  (heistä yksi mies)
6 Axl (miehiä)
2 553 Mirka (43 miestä, 
2 510 naista)
7 Ruslana (naisia)
0 Jeesus
55 Myrsky (47 miestä, 
8 naista)
6 Villi (miehiä)
49 Vadelma (naisia)
1 Rokka (mies)

Lähde: Väestötietojärjestelmä
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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 4.3. klo 10 
messu, toimittaa Juha Huhtala, 
avustaa Stiven Naatus, kant-
torina Jukka Jaakkola. Kolehti 
päihde -ja kriminaalityöhön eri 
järjestöille Kirkkohallituksen 
kautta.
Su 4.3. klo 18 messu, toimittaa 
Lauri Kujala, avustaa Harri 
Fagerholm, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki. Kolehti Suomen 
Merimieskirkon työlle.
Ke 7.3. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Riitta Louhelainen, 
kanttorina Heikki Jämsä. Ko-
lehti Yhteisvastuukeräykseen.
Pyhän Tuomaan kirkossa 
su 4.3. klo 12 Afrikkalainen 
gospelmessu, toimittaa Helena 
Paalanne, avustaa Juha Valppu. 
Kolehti ks. Tuira klo 10. Kirk-
kokahvit.

Oulun tuomiokirkossa: Su 
4.3. klo 10 messu, toimittaa 
Martti Pennanen, urkurina 
Maija Tynkkynen. Kolehti 
Koti Katulapselle ry:n työlle 
Kolumbiassa. 
Su 4.3. klo 17 ehtoolliskirkko, 
toimittaa Olavi Voittonen, puhe 
Pertti Sinervo.
Heinätorin seurakuntatalossa 
su 4.3. klo 12 sanajumalanpalve-
lus, toimittaa Simo Kaappola.

Kastellin kirkossa: Su 4.3. 
klo 10 messu, toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustaa Liisa Karku-
lehto, kanttorina Ilkka Järviö. 
Kirkkokahvit. Kolehti ystävyys-
seurakunta Izhevskin työlle 
Keski-Venäjällä. 
Su 4.3. klo 18 gospelmessu, 
toimittaa Juha Vähäkangas, 
avustaa teol.yo Vesa Kauranen, 
Karjasillan gospelryhmä Esa 
Rättyän johdolla. Messun jäl-
keen teejatkot.
Pyhän Andreaan kirkossa su 
4.3. klo 12 messu, toimittaa 
Juhani Lavanko, avustaa Petri 
Satomaa, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. Kolehti ks. Kastelli.

Maikkulan kappelissa su 4.3. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, toi-
mittaa Olavi Mäkelä, kanttorina 
Else Piilonen. Kirkkokahvit. 
Kolehti ks. Kastelli.
Kaukovainion kappelissa su 
4.3. klo 12 messu, toimittaa 
Vesa Pöyhtäri, avustaa Juha 
Vähäkangas, kanttorina Ilkka 
Järviö. Kirkkokahvit. Kolehti 
ks. Kastelli.

Pyhän Luukkaan kappelissa: 
Su 4.3. klo 10 messu, liturgia 
Ari Savuoja, saarna Hannu 
Kippo, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Kolehti nimikkolähet-
ti Jorma ja Satu Arkkilan työlle 
Sambiassa Evankeliumiyhdis-
tyksen kautta. Kirkkokahvit.
Ke 7.3. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Veijo Koivula. Kolehti 
Yhteisvastuukeräykseen.
Pateniemen kirkossa su 4.3. 
klo 12 messu, toimittaa Pasi 
Kurikka, avustaa Harri Fager-
holm, kanttorina Marjo Irjala. 
Kolehti ks. Tuira klo 10.

Oulujoen kirkossa:
Pe 2.3. klo 18 gospelmessu, 
toimittaa Ilkka Mäkinen.  
Su 4.3. klo 10 messu, toimittaa 
Ilkka Mäkinen, saarna Antti 
Leskelä, kanttorina Annukka 
Palola. Seurakunnan talvi-
päivät.
Ylikiimingin kirkossa su 4.3. 
klo 10 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Olavi Isokoski, kant-
torina Leo Rahko.

hartauselämä
Aamurukous ke 7.3. klo 7.45, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Sana Elää raamattu- ja rukous-
ilta pe 2.3. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 3.3. klo 10, Oulun 
tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
-ilta la 3.3. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Sanan, rukouksen ja ylistyksen 
ilta su 4.3. klo 17, Keskustan 
seurakuntatalo. Ylistyslauluja, 
rukouspalvelua, tilaisuuteen voi 
jättää myös esirukouspyyntöjä, 
vieraana kirkkoherra Leila Iko-
nen Tyrnävältä.
Virsi-ilta ti 6.3. klo 18, Heinä-
torin seurakuntatalo. Kiitos- ja 
ylistysvirret, Esko Laukkanen.
Aamurukous ke 7.3. klo 8.30, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Päiväseurat ke 7.3. klo 12, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 7.3. klo 
18, Oulun tuomiokirkon kryp-
ta. Arvi Seppänen.
Miesten piiri ke 7.3. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Raamattupiiri to 8.3. klo 14, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Anna-Mari Heikkinen.

karjasillan seurakunta

Raamattupiirit: 
Ti 6.3. klo 12, Kastellin kirkko.
To 8.3. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
To 8.3. klo 18.30, Pyhän Andre-
aan kirkko.  
Raamattu- ja keskustelupiiri 
ke 7.3. klo 18.30, Kaukovainion 
kappeli. 

Miesten raamattupiiri ke 
7.3. klo 19, Kaukovainion 
kappeli. Mukana teol.yo Vesa 
Kauranen.

tuiran seurakunta

Miestenpiiri ti 6.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Anneli Kauppi 
alustaa anteeksiantamisesta.
Raamattupiirit: 
To 8.3. klo 13, Tuiran kirkko, 
luentosali. Vetäjänä pastori 
Riitta Louhelainen.
To 8.3. klo 15, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkamari.  
To 8.3. klo 18, Rajakylän seu-
rakuntakoti. 
To 8.3. klo 18, Niittyaron ker-
hohuone. 
Naisten raamis to 8.3. klo 18, 
Pyhän Luukkaan kappeli.

OulujOen seurakunta

Miesten raamattupiiri to 8.3. 
klo 19, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

musiikki ja kulttuuri
Valo Oratorio on peruttu! la 
3.3. klo 20, Oulun tuomiokirk-
ko. Ohjelmamuutosten vuoksi 
Valo Oratorio siirtyy syksyyn. 
Laulutuokio Lähetyssopessa  
to 8.3. klo 12–13, Keskustan 
seurakuntatalo. Hengellisiä 
lauluja ”Laula kaikki maa” kir-
jasta. Säestyksestä vastaa Maija 
Tynkkynen.

karjasillan seurakunta

Latinalaisen Amerikan runoil-
ta. Latino goes poem! su 18.3. 
klo 18, Karjasillan kirkko. Läpi-
leikkaus latinalaisen Amerikan 
vanhoista ja uusista suosikeista. 
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 
2 e Yhteisvastuukeräykseen.

OulujOen seurakunta

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

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

tuiran seurakunta

Diakonian puhelinajanvaraus 
avustusasioissa on perjantaisin 
Tuiran kirkolla klo 9-11, p. 
531 4616. Ajanvarausta ei ole: 
9.3., 23.3., 6.4., 27.4. ja 11.5.
Juttutupa ti 6.3. klo 11, Koske-
lan seurakuntakoti. 
Työttömien ateria ti 6.3. klo 12, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Käsityöryhmä ti 6.3. klo 14, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Diakoniapiiri ti 6.3. klo 14, Py-
hän Luukkaan kappeli. Mukana 
pastori Juha Siltala.

Yhteinen seurakuntapalvelu

NÄKÖVAMMAISET:
Raamattu-ja keskustelupiiri to 
1.3. klo 13–14.30, Öbergin talo. 
Diakoniakeskuksen alakerran 
ryhmätilassa
KUULOVAMMAISET:
Raamattupiiri ma 5.3. klo 13, 
Palvelukeskus Runola. 
Kuurojen eläkeläisten päivä-
piiri ke 7.3. klo 12, Öbergin 
talo. 
Perheiden ja työikäisten kuu-
rojen leiri 13.–15.4., Juuman 
leirikeskus. Ilm. viim. 27.3. Eija 
Mukka 040 591 2657 tai eija.

mukka@evl.fi.
KEHITYSVAMMAISET:
Kehitysvammaisten keskus-
telukerho ti 6.3. klo 17–18.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Avotyöntekijöiden keskus-
teluilta ke 7.3. klo 17–18.30, 
Diakoniakeskus. 
PÄIHDETYÖ:
Päihdetyön naistenryhmä pe 
2.3. klo 13, Öbergin talo. 
Päihdetyön tavoiteryhmä ma 
5.3. klo 14.30, Öbergin talo. 
Päihdetyön raamattupiiri ti 
6.3. klo 13, Diakoniakeskus. 

Lähetys
Lähetyssoppi to 8.3. klo 10–14, 
Keskustan seurakuntatalo, ala-
sali. Maija Tynkkynen laulattaa 
klo 12.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Lähetyspiiri ke 7.3. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Anna-Mari Heikkinen.

karjasillan seurakunta

Kaukovainion lähetyspiiri 
ti 6.3. Hiihtolomaviikko, ei 
piiriä.

tuiran seurakunta

Lähetyspiiri ma 5.3. klo 16.30, 
Tuiran kirkko. 

OulujOen seurakunta

Lähetys- ja raamattupiirit: 
Ma 5.3. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo, ystävänkamari.
Ma 5.3. klo 18.30, Hintan seu-
rakuntatalo, väliaikaistila.
Ke 7.3. klo 14, Madekoskella 
kodeissa. Yhdyshenkilö Soila 
Närhi, p. (08) 531 6197.
Ylikiimingin alue

Lähetysilta ke 7.3. klo 19, 
Jokikokko Helmi ja Lauri. 
Lähetysillassa mukana Oulu-
joen seurakunnan lähetyspappi 
Pentti Kortesluoma.

Lapset ja  
lapsiperheet
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Pyhäkoulu su 4.3. klo 12, Maka-
siininkadun kerhohuone. 

karjasillan seurakunta

Mummola la 3.3. klo 15–17.30, 
Kaukovainion kappeli. Lapsille 
leikkejä, aikuiset keskustelevat. 
Keitto ja kahvit.
Pyhäkoulu su 4.3. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. 
Pyhäkoulu su 4.3. klo 12, Maik-
kulan kappeli. 
Ip-pyhäkoulu to 8.3. klo 14.30, 
Pyhän Andreaan kirkko.

tuiran seurakunta

Pyhäkoulut: 
Su 4.3. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti, Niittyaron seu-
rakuntakoti ja Pateniemen 
kirkko. 
Su 4.3. klo 15, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Kansainvälinen pyhäkoulu su 
4.3. klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 

OulujOen seurakunta

Pyhäkoulu su 4.3. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho to 8.3. klo 9.30, 
Hönttämäen seurakuntakoti. 

varhaisnuoret
OulujOen seurakunta

Ylikiimingin alue

Toimintapäivä 6–14-vuotiaille 
la 31.3. klo 10-16, Ylikiimingin 
koulukeskus, Harjunkaari ja 
kirkonkylän koulu. Tervetuloa 
kaikki Oulujoen ja Iin rovasti-
kunnan varhaisnuoret. Hinta 
omilta 3 e, muilta 7 e (sis. ruo-
kailut ja ohjelman). Lisätietoja 
Pasi-Tapiolta. Ilm. viim. 15.3.

Nuoret
Grandeisoisleiri (uudet isoset) 
13.–15.4., Rokuan leirikeskus. 
Karjasillan seurakunnan ja 
Tuomiokirkkoseurakunnan 
yhteinen. Ilm. viim. 30.3. netin 
kautta www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri tai p. (08) 
3161 340.
Grandeisoisleiri (vanhat iso-
set)  13.–15.4., Rokuan leirikes-
kus. Karjasillan seurakunnan 
ja Tuomiokirkkoseurakunnan 
yhteinen. Ilm. viim. 30.3. netin 
kautta www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri tai p. (08) 
3161 340.

karjasillan seurakunta

Cafe Andreas -nuortenilta ti 
6.3. klo 18, Pyhän Andreaan 
kirkko. Vapaata oleilua, kahvit-
telua, laulua, pelejä ja mahdol-
lisuus rauhoittua sanan ääreen 
arjen keskellä. 

tuiran seurakunta

Nuorten raamattupiiri pe 2.3. 
klo 19, Kuivasjärven seura-
kuntakoti. 

OulujOen seurakunta

Gospelmessu pe 2.3. klo 18, 
Oulujoen kirkko. Hiljennymme 
suuren Jumalan edessä. Mukana 
Sari Meriläinen, Ilkka Mäki-
nen, Esa Rättyä ja Oulujoen 
nuoret. 



5nro 9 • 1.3.2007 •Rauhan tervehdys 

opiskelijat ja  
nuoret aikuiset
Alfa-kurssi to 1.3. klo 18.30, 
Koskelan seurakuntakoti. Ilm. 
viim. 1.3. Nanna Helaakoski 
p. 050 575 0826. Huom! 22.2. 
ilmestyneessä Rauhan Terveh-
dyksessä oli väärä numero.
Changemaker-ilta ti 6.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Vuositeemojen 
käsittelyä: ihmisoikeudet ja 
ilmastonmuutos, Tuija Pu-
hakka.
Sarastus-kuoron harjoitukset 
ke 7.3. klo 19, Öbergin talo. 
Kuoro on koottu, uusia mahtuu 
vielä mukaan! Johtaa Noora 
Kataja, p. 040 741 1331.
Abi-kirkko ehtoollishartautena 
kaikille valmistuville su 11.3. klo 
18, Oulun tuomiokirkko. Tule ja 
levähdä hetki! Mukana nuorten 
musiikkiryhmä ja pastori Juha 
Vähäkangas. 
OPISKELIJAJÄRJESTÖT:
Rauhan Sanan -ilta to 1.3. klo 
19, Koulukatu 10 C. ”Kun hän 
huutaa minua, minä vastaan”, 
Tapio Kortesluoma.
OPKOn ilta la 3.3. klo 19, Öber-
gin talo. Kuinka portosta tulee 
neitsyt? Hannu Kippo. 
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 5.3. klo 
18.30, Lähetyskoti, Torikatu 9 A 
32.. Ego eimi - minä olen, Pasi 
Karjalainen.
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 7.3. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Paastoam-
meko?, Veijo Koivula.
Körttiopiskelijoiden seurat 
to 8.3. klo 19. Minna-Maija ja 
Tuomas Svärdillä, Puulinnan-
katu 4 H 70.
Uusheräyksen opiskelijailta 
to 8.3. klo 19, Koulukatu 41. Ei 
aina käy niin kuin haaveillaan, 
Leena Siljander.

Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Hopealanka ma 5.3. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Tarinatupa ke 7.3. klo 13, Intiön 
seurakuntakoti. 

tuiran seurakunta

Senioreiden laulupiiri to 8.3. 
klo 12.30, Tuiran kirkko. 
Seurakuntakerho to 8.3. klo 14, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Vireyttä ja voimaa 75+ ryhmä 
to 22.3. klo 12, Lassintalon seni-
orikeskus. Ryhmä on tarkoitettu 
Tuiran terveysasemapiirin alu-
een yli 75-vuotiaille. Aloitamme 
jutustelun ja kahvittelun mer-
keissä ja jatkamme liikunnal-
lisella tuokiolla. Tiedustelut 
ja ilm. viim. 12.3. mennessä p. 
044 703 5154. Varaa mukaasi 
joustava asustus ja sisäkengät. 
Kahvi 50 snt. 

OulujOen seurakunta

70-vuotiaiden syntymäpäivä-
juhla su 18.3. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. Tervetuloa viet-
tämään syntymäpäiväjuhlaa 
läheisesi kanssa. Ohjelmassa 
iltakirkon jälkeen runoja ja 
musiikkia, 70-vuotiaiden muis-
taminen sekä kahvitarjoilu. Ilm. 
viim. 12.3. p. (08) 531 3500.
Ylikiimingin alue
Maanantaikuoro ke 7.3. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Leirit ja retket
Eläkeläisten leiri 26.–29.3., 
Rokuan leirikeskus. Etusija 

Karjasillan ja Tuiran seura-
kuntalaisilla. Hinta 55,50 e (sis. 
matkat, täysihoito, vakuutus 
seurakuntien jäsenille). Ilm. 
viim. 2.3. p. 316 1340. Vetäjinä 
diakoniatyöntekijät Asta Lei-
nonen p. 040 574 7157 ja Paula 
Kyllönen p. 040 723 5880.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Kaikenikäisten naisten leiri 
23.–25.3., Juuman leirikeskus. 
Hinta aikuiset 41 e, 4–18-
vuotiaat 27 e ja alle 4-vuotiaat 
ilmaiseksi. Isoäidit, mummot, 
äidit ja tyttäret mukaan yksin 
ja yhdessä. Tiedustelut ja ilm. 
viim. 10.3. Leirillä mukana 
Anna-Mari Heikkinen 040 575 
2718 ja Heleena Hietala 050 
520 7757.

karjasillan seurakunta

Veteraanileiri 10.–13.4. Roku-
an leirikeskuksessa. Hinta 55,50 
e (sis. matkat, täysihoito). Ilm. 
viim. ti 20.3. p.(08) 316 1340.

tuiran seurakunta

Eläkeläisten retki Haapa-
rantaan ja Tornioon ti 13.3. 
Retkellä teemme kiertoajelun 
Tornion vanhaan kaupunkiin 
ja Haaparantaan sekä tutus-
tumme Haaparannan kirkkoon. 
Ruokailemme Peräpohjolan 
opistolla sekä käymme ostok-
silla Ikeassa. Linja-autoreitti 
retkelle: Klo 8.30 Pyhän Luuk-
kaan kappeli, klo 8.40 Pyhän 
Tuomaan kirkko, klo 8.50 
Tuiran kirkko, klo 9.00 Koskelan 
seurakuntakodin pysäkki. Ajaa 
Haukiputaan tietä ottaen tarvit-
taessa Rajakylän ja Pateniemen 
kirkon pysäkeiltä. Retken hinta  
25 e (sis.  matkat, opaskierros, 
ruokailu). Matka maksetaan 
linja-autossa. Ilm. viim. 6.3. p. 
(08) 316 1340. Tiedustelut dia-
koniatyöntekijöiltä Päivi Moi-
lanen p. 040 574 7064 tai Paula 
Kyllönen p. 040 723 5880.

OulujOen seurakunta

Ylikiimingin alue
Koko perheen laskettelu- ja 
ulkoilureissu Pikku-Syöt-
teelle la 3.3. Lisäinfoa Va-
paa-aikatoimen,Ylikiimingin 
alueen ja 4H:n tiedotteesta ja 
Pasi-Tapiolta.

Kuorot ja  
yhdistykset
karjasillan seurakunta

Kastellin kirkkokuoron har-
joitus ma 5.3. klo 18.30, Kas-
tellin kirkko. 
TervasCanto-kuoron harjoitus 
ti 6.3. klo 17.30, Kaukovainion 
kappeli. 
Mieskuoro Weljet ti 6.3. klo 
18.30, Kastellin kirkko. 

tuiran seurakunta

Uusia laulajia Harmonisen 
laulun ryhmään. Ryhmä on 
toiminut syksystä 2005 lähtien. 
Otamme uusia laulajia myös 
kesken kauden. Harjoituk-
set Pyhän Tuomaan kirkossa 
tiistaisin klo 18.30. Tieduste-
lut Marja-Liisa Mustonen p. 
041 550 7444 lisätietoa www.
harmoninenlaulu.org

OulujOen seurakunta

Lapsikuoroharjoitukset ma 
5.3. klo 16.45, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
Kirkkokuoroharjoitukset ke 
7.3. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo. 
Ylikiimingin alue
Lapsikuoro to 8.3. klo 17, Yli-
kiimingin seurakuntatalo. 
Kirkkokuoro to 8.3. klo 18.30, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

muut menot
Kaatuneitten Omaiset ma 
5.3. klo 12, Keskustan seura-
kuntatalo. 
Puuhakerho ma 5.3. klo 9, Intiö, 
hautausmaan huoltorakennus. 

Kerhossa tehdään puutöitä.
Kivikerho ti 6.3. klo 10, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Kirkkotekstiilipiiri ke 7.3. klo 
18, Kaukovainion kappeli. 
Eläkepapit ja puolisot to 8.3. 
klo 13, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Rukousvaellus Maikkulan 
kappelilla pe 16.3. klo 18–21 ja 
la 17.3. klo 10–19, Maikkulan 
kappeli. ”Varjele kynttiläsi 
tulta”. Lähde vaeltamaan hil-
jaisuudessa rukousalttarilta 
toiselle. Rukousvaelluksella on 
neljätoista hiljentymispaik-
kaa, joissa viivytään omassa 
rauhassa, lukien ja rukoillen 
polulle laadittujen tekstien 
ohjaamana. 
Meitä on moneksi -naisten 
tapahtuma su 25.3. klo 12, 
Pateniemen kirkko. Messu, 
mukana Tuiran naiskuoro. Yh-
teinen ateria, hinta 5 e. Alustus 
Raili Ojalehto Laske rimaa, 
sisko! Tuotto Yhteisvastuuke-
räykselle ja oman seurakunnan 
lähetystyölle.

Kansainvälisyys
English Service su 4.3. 
klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Arabiankielinen juma-
lanpalvelus su 4.3. klo 18, 
Kaukovainion kappeli.

Tuomiokirkko: Salli Saima 
Annikki Ollikainen s. Jääskö 
71 v, Juha Pekka Tuppurainen-
Pentikäinen 36 v, Eila Sylvia 
Kuokkanen s. Koski 79 v.
Karjasilta: Pentti Juhani Män-
tyniemi 38 v, Kaino Regiina 
Korhonen s. Airikka 88 v, Eevi 
Annikki Takkula s. Sarkkinen 
78 v.
Tuira: Merja Terttu Turunen 
s. Hämeenaho 50 v, Maria 
Kaisa Heiskanen s. Ervasti 90 
v, Jalmari Juttula 86 v, Aki Ta-
pani Kolvanki 33 v, Aino Esteri 
Sauvola s. Rantasuo 95 v.
Oulujoki: Toini Katariina 
Viitanen s. Riepula 82 v, Impi 
Kantojärvi s. Tuomivaara 83 v.

Tuomiokirkko: Markku Antti 
Sakari Lähderinne ja Anna 
Karoliina Virtanen.
Karjasilta: Sami Johannes Lam-
pinen ja Hanna-Riitta Musto-
nen, Jaakko Valtteri Mikkola ja 
Anni Orvokki Myllyneva.
Tuira: Jari Olavi Pyykönen ja 
Anu Helli Kyllikki Piri, Tero 
Tapio Ranta ja Jonna Marika 
Laakso, Ari-Heikki Ilari Sarjan-
oja ja Heidi Anneli Alamikkelä, 
Antti Tapani Siirtola ja Susanna 
Kristiina Kela, Tuomas Oskari 
Happonen ja Eeva Helena Nis-
kajärvi, Juho Tuomas Happo-
nen ja Anne-Mari Kalliopuska, 
Sami Tapani Nurmenniemi ja 
Sini Tuulia Jaskari.
Oulujoki: Tommi Juhani Ala-
puranen ja Laura-Maria Pau-
liina Poropudas, Tatu-Matti 
Karjalainen ja Meri Katariina 
Kanniainen.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Onni Joonatan Tahkola, Urho 
Arthur Lehtonen.
Karjasilta: Aada Maarit Väi-
sänen, Samu Tapani Tokola, 
Markus Hermanni Tervaskanto, 
Akseli Eino Iivari Pussinen, Se-
veri Sebastian Peltonen, Saana 
Emilia Kettukangas, Jenna 
Sara Maria Karvonen, Kasper 
Aleksanteri Karhumaa, Aarni 
Oskari Kangas, Emmi Liina 
Heleena Halkola, Svante Alek 
Aabraham.
Tuira: Olli Eetu Ilmari Väisä-
nen, Veikka Toivo Sakari Veh-
mas, Milla Karoliina Takkinen, 
Jaron Antti Sakari Siekkinen, 
Otto Samuel Savilaakso, Leevi 
Eemil Salokannel, Lenni Matias 
Salokannel, Pihla Kaneli Ruu-
sunnuppu Rahko, Torsti Verneri 
Ensio Paaso, Anna Esteri Kiuru, 
Arvi-Eemeli Kakko, Rasmus 
Mikael Juusola, Maija Tuulia 
Haapalainen.
Oulujoki: Saara Maarit Öf-
verberg, Tuuli Elina Vaskivuo, 
Fanny Olivia Suronen, Helmi 
Katariina Pelkonen, Anton 
Santeri Männistö, Samu Mikko 
Artturi Lappi, Sanni Matilda 
Kinnunen, Emilia Jenni Este-
ri Keski-Korpi, Vilho Einari 
Telkkälä.

aLFa-KuRSSi

Haluatko tietoa mitä on kristinusko ja mitä 
se sisältää? Etsitkö elämääsi tarkoitusta?
ALFA on kristinuskon peruskurssi, jonka ovat 
käyneet jo miljoonat ihmiset eri puolilla maailmaa.
Oleellista Alfassa on se, että asioita lähestytään 
avoimesti keskustellen. Kurssilla saa myös epäillä 
ja kyseenalaistaa tulematta torjutuksi. Suuren 
suosion saanut Alfa-kurssi järjästetään nyt myös 
Oulussa. Kutsumme sinut mukaan keskustelemaan 
asioista. Tämä kurssi sopii kaikenikäisille.
Tavataan torstaisin klo. 18.30 hyvän ruuan 
ja keskustelujen ääressä

Isokatu 11 (Cross Cafe). 
Lisätietoja antaa Kimmo p. 050 310 5001.

Seurakuntavierailu 14.–21.6. 
Unkarin Siófokiin
Siófokin ja Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
ystävyys jatkuu entiseen malliin. Nyt on oulu-
laisten vuoro vierailla Unkarissa. Hinta 500 e 
(sis. lentomatkat, perhemajoitus ja ylläpito).  
Ilmoittautuminen 21.3. mennessä p. (08) 316 1401. 
Lisätietoja pastori Arpád Kovács 040 524 2778.

Oulujoen seurakunnan 
pyhäkoulut
Arkipyhäkoulu klo 18–19 kokoontuu 14.3., 28.3., 
11.4., 25.4. ja 9.5. Heikkilänkankaan seurakunta-
koti, Kyytipojantie 2.
Pyhäkoulut sunnuntaisin klo 12:
Myllyojan seurakuntatalo, Koivumaantie, 
ei pyhäkoulua 11.3. ja 8.4.
Hintta, Hintantie 89, kokoontuu 18.3., 25.3., 
15.4., 22.4. ja 6.5.

Tiedustelut: Saara Hietava  
p. 040 575 5353 tai Eveliina Korkea-aho 
p. 040 588 1543.

Pintaa Syvem-
mälle puhuu 
ylivilkkaus-

häiriöstä
 

Mikä yhdistää Albert Einstei-
nia, Walt Disneytä ja Jamie 
Oliveria? 

Maailmassa on monia kuu-
luisia tiedemiehiä, urheilijoita, 
taiteilijoita ja menestyneitä 
bisnesihmisiä, jotka ovat 
tunnettuja myös siitä, että 
heillä on tarkkaavaisuus- ja 
ylivilkkaushäiriö. AD/HD 
on neuropsykiatrinen häiriö, 
joka hankaloittaa arjessa sel-
viytymistä sekä suoriutumista 
opinnoista ja töistä. 

Aikuinen AD/HD Kim 
Hertig kertoo elämästään 
ennen diagnoosia ja miten 
oikea lääkitys muutti elämän. 
Psykiatrian erikoislääkäri Olli 
Siipola kertoo toimittaja Kirsi 
Rostamolle, miksi vain pieni 
osa ehkä jopa 200 000 suoma-
laisesta AD/HD tapauksesta 
on hoidon piirissä.

Pintaa Syvemmälle -AD/
HD Radio Deissä maanan-
taina 5.3. klo 22 ja uusinta 
lauantaina 10.3. klo 18.

Su 4.3. klo 10 messu tuomiokirkos-
ta, toimittaa Martti Pennanen, ur-
kurina Maija Tynkkynen.
Su 4.3. klo 11.25 Lasten radiopyhä-
koulussa Tarja Kuivala puhuu ruko-
uksesta ja uskosta.
Toivon iltapäivä ma-pe klo 14-17:

Ke 7.3. klo 15.45 Naisen allakka. Yhteisvastuukeräys on 
minulle sydämen asia; toimittaja Riitta Hirvosen ajatuk-
sia aiheesta.
To 8.3. klo 15.45 Kasvun paikka -ohjelma. ”Iloista anta-
jaa Jumala rakastaa”... Eli löytyykö seurakunnan lapsil-
ta altista mieltä jakaa omastaan?

Su 4.3. klo 9.45 Lasten radiopyhä-
koulussa Tarja Kuivala puhuu ruko-
uksesta ja uskosta.
Su 4.3. klo 10 messu Pattijoen kir-
kosta.

Jumalanpalveluksen jälkeen edellisen maanantain Etappi-
ohjelma uusintana, toimittaa Rauno Kotiaho Kalajoelta.
Ma 5.3. klo 17.05 Etappi-ohjelmassa raahelainen pasto-
ri Harri Joensuu kertoo tuoreita terveisiä Kamerunista. 
Ohjelman toimittaa Risto Parttimaa.

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

R a d i o - o h j e L m at

Teatteri Tuutilulla esittää 
kinkerinäytelmän Elämää 
Oulujokivarressa Oulussa 
Keskustan seurakuntatalol-
la, Isokatu 17, sunnuntaina 
11.3. kello 17.

Ohjelma maksaa 5 euroa ja 
sisältää kahvit sekä arvon-
nan. Tulot menevät Ystävä 
sä lapsien -kirjan lahjoitta-
miseen Oulun ja ympäristön 
ensiluokkalaisille.

teatterilla kirjalahja lapsille

Tee 
Gospel-
juliste

Oulugospel-julisteen 
suunnittelukilpailu 9.3. 
saakka. Julisteen tehtä-
vänä on markkinoida 
tapahtumaa. Lisätietoja 
osoitteesta www.oulun-
seurakunnat.fi/oulugo-
spel tai Esa Rättyä, p. 
040 574 7125. Kilpailu-
ehdotukset toimitetaan 
osoitteeseen Oulun seu-
rakuntayhtymä, Yhtei-
nen seurakuntapalvelu 
/ Esa Rättyä, Kirkkokatu 
5, 90100 Oulu tai esa.
rattya@evl.fi.
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Yv-viNKKi 

tahdotko tehdä hyvää?
 
Yhteisvastuukeräykseen osallistuminen on yksin-
kertaista. Annamme tällä palstalla joka viikko yhden 
vinkin, kuinka voit helposti osallistua Yhteisvastuu-
keräykseen. 

Lapset esittävät mielellään näytelmiä kotona. Pyydä 
naapureita, ystäviä ja sukulaisia yleisöksi ja peri heil-
tä pieni pääsymaksu. Lipputulot voit lahjoittaa Yh-
teisvastuukeräykseen.

Oulun yhteisvastuun keräystili: 574136-2123726.

Yhteisvastuu 
liikuttaa 

kymmeniätuhansia 
vapaaehtoisia

Yhteisvastuukeräys 2007 on täy-
dessä vauhdissa. Keräystä toteut-
taa 40 000 vapaaehtoista kerääjää 
ja talkoolaista ja siihen osallistu-
vat kaikki yli 500 luterilaista seu-
rakuntaa. Yhteisvastuukeräys on 
luterilaisen kirkon diakonian vuo-
tuinen suurtapahtuma ja samalla 
Suomen suurin vuosittain järjes-
tettävä kansalaiskeräys.

Yhteisvastuutapahtumilla on 
kaksi tavoitetta: sekä pitää esillä 
keräyksen aihetta että kerätä rahaa. 
Konkreettisen auttamisen lisäksi 
keräys myös vaikuttaa nostamalla 
esiin hätää, joka muuten saattaa 
olla näkymättömissä.

oulussa 
teatteria

Oulussa yhteisvastuuta kannetaan 
muun muassa kulttuurin välityksel-
lä. Lähteellä-teatteri esittää Ilmari 
Turjan pienoisnäytelmän Nokkos-
vihta Myllyojan seurakuntatalolla 
22.3. klo 13 ja Sanginsuun seura-
kuntakodilla 26.3. klo 12.

Vuoden 2007 Yhteisvastuuke-
räyksellä tuetaan suomalaisia ja 
perulaisia lapsia, joiden vanhem-
milla on mielenterveyden ongel-
mia. Keräyksellä autetaan perheitä 
katkaisemaan ongelmien periyty-
misen kierre. Teemana on Ehjä 
lapsen mieli.

Pertti haipola Kiimingissä
Kiimingissä, Jäälin seurakuntatalossa on Sanan ja rukouksen ilta 
sunnuntaina 4.3. kello 18. Illan teemana on Rukous ja usko.

Muusikko Pertti Haipola Oulusta käyttää todistuspuheenvuo-
ron. Hän myös säestää illan laulut ja soittaa omalla instrumen-
tillaan hanurilla. Pastori Raimo Salonen pitää alkuhartauden ja 
lähetyssihteeri Helena Ylimaula juontaa. Illan aikana voi jättää 
esirukouspyyntöjä, joiden puolesta rukoillaan illan aikana. 

Ohjelman loputtua on mahdollisuus jäädä keskustelemaan 
mehulasillisen ääreen lähetystyön hyväksi. Myös sielunhoidol-
liseen keskusteluun on mahdollisuus.

Kiimingin 
juhlavuotena tapahtuu

Kiimingin kunnan ja seurakunnan 150-vuotisjuhlavuosi lähes-
tyy. Seurakunta julkaisee yhteisen juhlakirjan kunnan kanssa, ja 
fil. yo Elina Kälkäjä kirjoittaa Kiimingin Pappilan historian.

Juhlavuodeksi tilataan myös kolme sävellysteosta, pidetään 
raamattuluentosarja, esitetään historiallinen näytelmä sekä 
järjestetään juhlaseminaari ja juhlamessu. Pääjuhla on sun-
nuntaina 26.10.2008. 

Kiimingin kirkkoneuvosto päätti, että yhteiset tapahtumat 
ja koordinointi tehdään kunnan ja seurakunnan yhteistyöryh-
män avulla. Mirja Aatsinki kutsutaan uuden, historiallisen, 
erityisesti koululaisille suunnatun näytelmän käsikirjoittajaksi 
sekä häntä avustamaan lukuryhmänä Arja Nerkko-Runtti ja 
kirkkoherra. 

Sururyhmässä 
käsitellään läheisen 
kuolemaan liittyviä 
tunteita ja ajatuksia.

omaisen tai muuten rakkaan 
ihmisen menettäneet saat-
tavat kokea olevansa yk-

sin tunteidensa, ajatustensa ja ky-
symystensä kanssa. Erityisen vai-
kea tilanne voi olla ihmisillä, joi-
den läheinen on tehnyt itsemur-
han tai kuollut nuorena.

– Vanhemmat kokivat, että nuo-
ren ihmisen menettämiseen liittyy 
toisenlaisia tunteita ja ajatuksia kuin 
aikuisen läheiseen menettämiseen. 
He toivoivat omaa sururyhmää.

– Kun nuori ihminen kuolee, 
tuntuu vanhemmista monesti, että 
elämä jäi kesken, tulevaisuus me-
netettiin, sairaalapastori Hannele 
Lusikka kertoo. 

– Läheisen itsemurhaan puoles-
taan liittyy niin paljon ’entä jos’ -
kysymyksiä ja syyllisyyttä, että sen 
kokeneille halutaan tarjota oma 
sururyhmä.

erilaisia ryhmiä

Tunteiden ja ajatusten jakaminen 
toisten, samanlaisessa tilanteessa 
olevien kanssa voi auttaa pääse-
mään elämässä eteenpäin. Tähän 
tarpeeseen Oulun seurakuntayh-
tymä vastaa erilaisilla sururyhmil-
lä. Maaliskuussa alkavat sururyh-
mä itsemurhan kautta läheisen-

sä menettäneille ja nuorensa sai-
rauden tai onnettomuuden vuok-
si menettäneille.

Seuraava itsemurhan lähipiiris-
sään kokeneiden keskusteluryhmä 
alkaa keskiviikkona 28.3. klo 18.30. 
Ryhmään voi ilmoittautua 2.3. men-
nessä sairaalapastori Juha Kyllöselle 
numeroon 040 5797 807.

Sururyhmä nuorensa menet-
täneille vanhemmille alkaa myös 
keskiviikkona 28.3. klo 18.30. Ryh-
mään voi ilmoittautua 21.3. saakka 
sairaalapastori Hannele Lusikalle 
numeroon 040 5797 806.

ilmoittaudu
Sururyhmässä puhutaan luotta-
muksellisesti koetusta menetykses-
tä. Ryhmässä on tilaa jakaa omia 
ajatuksia ja tunteita. Samoin yh-
dessä etsitään selviytymisen tietä 

ja eteenpäin auttavia näkökulmia 
matkalla uuteen huomiseen.

Ryhmästä on eniten hyötyä sil-
loin, kun läheisen kuolemasta on 
aikaa vähintään kolme kuukautta. 
Toisaalta kipeän asian käsittelyyn 
voi olla tarvetta vielä vuosienkin 
päästä. Ryhmiin voivat tulla mukaan 
muutkin kuin oululaiset.

Etukäteisilmoittautuminen ryh-
miin on välttämätöntä, samoin 
sitoutuminen ryhmän toimin-
taan. Osallistuminen on kaikille 
maksutonta.

Itsemurhan kautta läheisensä 
menettäneiden sururyhmän vetä-
jinä toimivat Oulun kriisikeskuk-
sen johtaja, psykoterapeutti Sirkka 
Viitala ja sairaalapastori Juha Kyl-
lönen. Nuorensa menettäneiden 
vanhempien sururyhmää vetävät 
sairaanhoitaja Paula Alasuutari ja 
sairaalapastori Hannele Lusikka.

Tunteiden jakaminen 
voi auttaa surussa
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Ylikiimingissä konsertti 
Yv-keräyksen hyväksi

Ylikiimingin seurakuntapiiri järjestää tulevana vii-
konloppuna konsertin Yhteisvastuun hyväksi.

Konsertti on Ylikiimingin seurakuntatalolla sun-
nuntaina 4.3. klo 13. Musiikista vastaavat Oulu Sin-
fonian Tuomo Rahko (pasuuna), Juho Nissi (sello) 
ja Outi Nissi (piano). 

Konsertin väliaikatarjoilu menee yhteisvastuuke-
räykselle.
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Ylikiimingin seurakuntasali kutsuu konserttiin.
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O rganisaatio sosiaalistaa 
uuden työntekijän nope-
asti tavoilleen. Psykologi, 
traumapsykoterapeutti ja 

kirjailija Soili Poijula epäilee, et-
tä kirkon työtekijät sosiaalistetaan  
työskentelemään liian suuren työ-
taakan alla.

Hän muistelee erästä jouluhar-
tautta, johon osallistui. Kynttilät 
paloivat tunnelmallisesti ja  tutut 
jouluvirret loivat yhteisöllisyyttä. 
Kaikki oli kaunista ja puhuttelevaa 
aina siihen saakka kunnes pappi 
aloitti puheensa.

– Pappi oli  äärettömän uupunut. 
Hän piti puheen, johon ei ollut jak-
sanut paneutua lainkaan. Kuulijalle 
tuli tunne, että häntä ei kuulijana 
myöskään kunnioiteta.

Poijula toivoo, että kirkon työn-
tekijät satsaisivat erityisesti kirkol-
lisiin juhlapyhiin.

– Ennen vanhaan vaatimatto-
mampikin puhe saattoi riittää, 
koska kirkolla oli yhteisössä suuri 

valta eivätkä ihmiset 
eläneet jatkuvassa tie-
totulvassa. Nyt moni 

joutuu tarkasti valit-
semaan miten aikansa 

käyttää, ja odotukset ovat 
vaativat.

Toistakin kirkossakäyntiä 
Poijula muistelee.

Hän oli käymässä Roomassa 
lapsensa kanssa ja pistäytyi kirk-
koon.

– Eräs nunna tuli luoksemme ja 
siunasi meidät. Pyyteetön huomi-
onosoitus tuntemattomalta tunte-
mattomille jäi hienona tilanteena 
mieleen ja kertoi myös siitä, kuinka 
Etelä-Euroopassa suhtaudutaan 
lapsiin.

– Toki Suomessa vastaava tilan-
ne voisi tuntua jopa tunkeilevalta, 
Poijula myöntää.

työn 
kautta

Soili Poijulan suhde kirkkoon muo-
toutuu pitkälti hänen työnsä kaut-
ta. Kriisiryhmissä on yleensä myös 
seurakuntien edustajia, ja Poijula 
kulkee paljon myös kouluttamas-
sa seurakuntien väkeä. Kirjapajal-
ta ilmestyy kaksi hänen kirjoitta-
maansa kirjaa tänä keväänä. Kirjat 
ovat Lapsi ja kriisi sekä Irtisanotut, 
jonka hän on kirjoittanut yhdessä 

Riitta Ahosen kanssa.
– Seurakunnissa on kriisityön 

osaamista tai ainakin halua osata, 
mutta joskus törmää myös itseriit-
toiseen asenteeseen.

Surun ja kriisin keskellä ammatti-
taito korostuu erityisellä tavalla.

– Onnettomuuksien yhteydes-
sä on kirkon vastuulla, kuinka 
hienovaraisesti se järjestää esi-
merkiksi tapahtuneeseen liittyviä 
tilaisuuksia. Siitä en pidä, jos joku 
tekee kriisin yhteydessä itsestään 
auttajana sankarin.

Soili Poijula pitää kirkon länsä-
oloa erilaisissa kriiseissä tavatto-
man tärkeänä.

– Ammattitaitoiset ihmiset tie-
tävät, mikä oma tehtävä ja rooli 
tilanteessa on.

Pieleenkin on menty. Esimerkiksi 
Myyrmäen onnettomuudessa kirkko 
järjesti näyttävän muistotilaisuuden 
suurelle yleisölle vaiheessa, jossa 
lähiomaiset olivat juuri ja juuri 
saaneet tiedon asiasta.

– Sellainen ei ole asiallista. Su-
rulla on hierarkiansa, jota on tär-
keä noudattaa. Ne, joilla on suurin 
suru, on huomioitava ensin.

hiljaisia
sankareita

Soili Poijula tietää ja tuntee paljon 
seurakunnan työntekijöitä, joille 

P S Y K o L o g i ,  t R a u m a P S Y K o t e R a P e u t t i  S o i L i  P o i j u L a :

Kirkko saisi olla armollisempi 
työntekijöilleen

nostaa hattua.
– Arvostan ennen kaikkea nii-

tä arjen sankareita, jotka jaksavat 
auttaa heitä, joilla yhteiskunnassa 
ei näytä olevan lainkaan arvoa.

– Kirkon pitäisi puolestaan pi-
tää hyvää huolta työntekijöistään. 
Toki vastuu on myös työntekijällä 
itsellään silloin, jos hän tekee töitä, 
mitä ei tarvitsisi tehdä.

Poijula toivoo, että kirkko toimi-
si ylipäätään lähempänä ihmisiä. 
Vähemmän kulisseja, pönötystä 
ja organisaatioon liittyviä järjes-
telmiä.

– Sitä paitsi jumalanpalvelus on 
pahimmillaan pitkä, puuduttava ti-
laisuus, johon liittyy tylsähkö puhe. 
Ei ihme, että se ei ole ihmisille kovin 
houkutteleva vaihtoehto.

Kun Soili Poijula oli lukioikäi-
nen, hän tilasi Helsingin yliopiston 
teologiselta laitokselta materiaalia, 
josta sai selvitettyä Jeesusta histo-
riallisena henkilönä.

– Lähestyn asiaa aika tiedollisesti. 
Hahmoon liittyy kuitenkin jotakin 
hyvin armollista ja rakastavaa. Ei 
tuomitsevaa.

Siinä valossa psykologi Soili Poiju-
lan on hyvin vaikea käsittää, kuinka 
kirkossa on kohdeltu naisia.

– Vieläkin naispapit kokevat 
syrjintää. Sitä en voi  hyväksyä 
koskaan.

Satu KReivi-PaLoSaaRi

Perustehtävät 
turvattava

Luterilaisen kirkon seura-
kunnat etsivät uusia yhteis-
työmuotoja, joista osa joh-
taa seurakuntien yhdisty-
misiin.

Seurakunta ja kirkko ovat 
ihmistä varten. Kirkon ja seu-
rakunnan on kyettävä takaa-
maan kirkon perustehtävän 
toteuttaminen, evankeliumin 
julistus ja seurakuntalaisten 
palveleminen kirkon eri toi-
mintojen kautta. Seurakun-
tarakenne, seurakuntien yh-
teistyö, seurakuntayhtymät, 
kappeliseurakunnat, hallin-
non ja talouden hoito ovat 
olemassa vain näitä tehtäviä 
varten.

Näin todetaan Seurakunta-
rakennetyöryhmän tuoreessa 
väliraportissa ”Läsnäolon yh-
teisö”. Se haastaa seurakuntia 
miettimään mahdollisuuksi-
aan palvella jäseniään ja mui-
ta ihmisiä entistä paremmin 
muuttuvissa yhteiskunnan 
olosuhteissa.

Seurakuntarakennetyöryh-
män väliraportti on lähetetty 
kaikkiin luterilaisen kirkon 
seurakuntiin. Raportin toivo-
taan synnyttävän keskustelua ja 
haastavan uuden pohdintaan. 
Palautteen pohjalta lopullinen 
työryhmän raportti valmistuu 
vuoden lopulla.

Kirkko 
edistää 

oppimista 
työpaikoilla

Vuosittain yli tuhat opiskeli-
jaa suorittaa luterilaisen kir-
kon seurakunnissa työhar-
joittelun tai työssäoppimis-
jakson. Niiden aikana opis-
kelijalle hahmottuu kuva kir-
kon ammateista sekä seura-
kunnasta mahdollisena tu-
levana työpaikkana.

Kirkon ammatteihin kou-
luttautuu yli 5 000 opiskelijaa 
ammatillisissa oppilaitoksis-
sa sekä yliopistoissa. Tämän 
lisäksi kirkko on sitoutunut 
valtion, kuntien ja työelämän 
keskusjärjestöjen kanssa edis-
tämään työpaikoilla tapahtu-
vaa oppimista muun muassa 
työssäoppimisen jaksoilla, 
oppisopimuskoulutuksessa 
ja ammattiosaamisen näy-
töissä.

Kaikki kirkon virkaan opis-
kelevat eivät tähän mennessä 
ole saaneet yhtenäisesti opiske-
lunsa ohessa tutustua tuleviin 
tehtäviinsä seurakunnissa tai 
kirkon palveluksessa.

Diakonit ja diakonissat, 
kanttorit, lapsityönohjaajat, 
lastenohjaajat, lähetyssihtee-
rit, nuorisotyönohjaajat sekä 
suntiot ovat tähän mennessä 
tutustuneet opiskeluaikanaan 
tulevaan työhönsä koulutta-
van laitoksen seurakuntiin 
luomien yhteyksien tai opis-
kelijan omien seurakuntayh-
teyksien kautta. Tulevat papit 
ja lehtorit ovat harjoitelleet 
työtänsä varten tiedekuntien 
luomien hiippakuntayhteyk-
sien kautta. Harjoittelut ja 
työssäoppimiset on hoidettu 
itsenäisesti.
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Yksi sinulta puuttuu, 
ja sen mukana kaikki. 
Matti Hökkä on 
kokenut vastauksen 
omakohtaisesti. Elävä 
hengellisyys löytyy 
ihmisen sisältä, 
kun hän kyllästyy 
tyytymättömyyteensä 
ja asettaa arvonsa 
perinpohjaisesti 
uusiksi. 

aito hengellisyys vie pelosta vapauteen 

entinen rikospoliisi matti 
hökkä on tehnyt paljon töitä 

omien pelkojensa kanssa. Ku
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SePPä högmaNiN PeRiNtöä 
vaaLiaKSeeN YLi-iiN SeuRaKuNta 

RYhtYi jäRjeStämääN SePäN 
SeuRoja vuoNNa 1983. täNä 

KevääNä SePäN SeuRat PidetääN 
heLatoRStaiNa 17.5. KLo 10 
YLi-iiN SeuRaKuNtataLoLLa. 

mYöhemmiN PäiväLLä SiiRRYtääN 
PiRttiSeuRoihiN vaNhaN 

höKäN taLooN. 
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– jos liikuntaan panostaa, tulokset näkyvät. hengellisissä asioissa on sama juttu, sanoo 
poliisin ammatissa pitkään toiminut matti hökkä.   

aito hengellisyys vie pelosta vapauteen 

o ululainen Matti Hökkä on mietti-
nyt vuosia, miten toteuttaisi kut-
sumuksensa. Hän tuntee vetoa sa-
malle tielle kuin hänen sukulaisen-

sa 200 vuoden takaa, samassa Yli-Iin talossa 
syntynyt kuuluisa Jaakko Högman.

Seppä Högman herätti Paavo Ruotsalai-
sen ymmärtämään evankeliumin ytimen. 
Entinen poliisi, nyt työnohjaajana toimiva 
Matti Hökkä on nyt rohkaistunut astumaan 
ihmisten eteen myös hengellisissä asioissa. 
Hän puhuu vuolaasti ja monisanaisesti, 
mutta kuuntelee tarkkaavaisesti toisen sa-
nottavaa.

– Niin kuin körttiläisetkin sanovat tietyn-
lainen herääminen on tarpeen. Suuri joukko 
ihmisiä on jo tajunnut, etteivät materiaaliset 
asiat ja kaikenlaiset elämykset estä heitä ko-
kemasta sisäistä tyhjyyttä. Pysyvä ilo ja kii-
tollisuus voi syntyä vain siitä, että ihminen 
löytää sen, mikä hänessä on jumalallista. Se 
on Kristuksen sisällistä tuntemista, jota Paa-
vo Ruotsalainenkin korosti. Hengellisyys on 
kokemuksellinen asia, ja vain elävä hengel-
lisyys voi muuttaa ihmisen elämän, Hökkä 
vakuuttaa yli 50 vuoden kokemuksella.

Häntä surettaa, että niin monet pitävät 
kristinuskoa jäykkänä ja muodollisena us-
kontona. Hökän mukaan halu oppia ja avar-
taa käsityksiään avaa ihmisen myös ihmistä 
suuremmalle viisaudelle.

– Dogmeihin uskominen ei riitä. Elävä hen-
gellisyys on luultavasti samaa uskontokun-
nasta riippumatta. Se näkyy myötätuntona 
itseään ja muita kohtaan, Hökkä uskoo.

henkinen tie paljastaa 
itsepetoksen

Matti Hökkä on vakuuttunut, että suurin 
ihmistä rajoittava tekijä on pelko. Pelot saa-
vat alkunsa hyödyllisinä varoitusmerkkeinä, 
mutta silloin mennään vikaan kun elämäs-
tä tulee voittamisen ja häviämisen peli. Pel-
ko voi ilmetä myös kyynisyytenä, omistus-
haluna tai oikeassa olemisen tarpeena. Osa 
ihmisistä heittäytyy nautintoihin tai jatku-
vaan touhuamiseen, koska pelkäävät koh-
data sitä, mitä todella ovat.

– Ihminen pelkää että hän lakkaisi ole-
masta, jos hän ei koko ajan tee tai ajattele 
jotain. Pelosta vapauttaa vasta se oivallus, että 
kaikki tuo on vain väliaikaista, joka katoaa 
joka tapauksessa. Kuten Jeesuskin sanoi, on 
luovuttava itsestään, että ihmisen tosiolemus 
eli Jumalan kuva voi tulla esiin.

Monelle on kova paikka myöntää, että 
hän kärsii mieluummin kuin ryhtyy muutta-
maan tuttuja elämäntapojaan ja ajatuksiaan. 
Järisyttävää on myös tajuta, ettei Jumalaa 
kannata etsiä itsensä ulkopuolelta, jos ei py-
sähdy kuuntelemaan omantuntonsa ääntä 
sisimmässään.

– Ei ihme, että elävää hengellisyyttä pelä-
tään. Se tie ei ole helppo, koska se paljastaa 
kaikenlaisen itsepetoksen. Eikä siltä tieltä ole 
paluuta, kun alkaa rehellisesti kysyä kuka 
minä olen, Hökkä virnistää.

– Mutta toisaalta se on hyvin palkitsevaa, 
samalla tavalla kuin kuntoilun aloittaminen. 
Alussa on vaivalloista, mutta vähitellen alkaa 
energia virrata ihan uuteen malliin, sanoo 
Hökkä, itsekin aktiiviliikkuja.

– Hengellisissä asioissa on ihan samalla 
tavalla kuin liikunnan suhteen. On turha 
valittaa, että ei kehity, jos ei käytä aikaa 
hengellisten asioiden pohtimiseen, Hök-
kä sanoo.

– Hengen hedelmä on se, kun alkaa tun-
tea pyyteetöntä rakkautta ja jakamisen iloa. 
Alkaa tuntea kiitollisuutta ihan riippumatta 
siitä miten asiat menevät.

on vain pelko 
ja rakkaus

Matti Hökkä kasvoi autoritäärisessä ym-
päristössä, jossa elämää hallitsi epäonnis-
tumisen pelko. Ankara itsekritiikki ja syyl-
lisyyden tunne varjostivat häntä pitkälle ai-
kuisikään.

Se ei auttanut, että yritti luikkia pelkojaan 
pakoon. Jumalan edessä ei voinut myöskään 
paeta vastuuta omista teoistaan.

Meni pitkään kunnes Hökkä tajusi, että 
Jumalan armo voi vaikuttaa vasta, kun ihmi-
nen tekee oman osuutensa: ihmisen on ensin 
annettava armoa itselleen ja muille.

– Vaikeinta oli antaa anteeksi omat kiel-
teiset tunteet. Opin sanomaan itselleni, että 
vaikka nyt vielä olen katkera ja vihainen tai 
toimin itsekeskeisesti, niin jokin jumalallinen 
minussa hakee muotoaan. Opin näkemään 
myös tyytymättömyydessä sen myönteisen 
puolen, että se pitää hereillä ja ilmoittaa kun 
takerrun liikaa omiin käsityksiini.

Kirjoittaminen oli Hökälle tärkeä keino 
käydä vuoropuhelua oman persoonansa eri 
puolten kanssa. Hyödylliseksi arjen tilanteissa 
hän huomasi omien reaktioidensa tarkkai-
lemisen ja kysymyksen esittämisen itselleen: 
johdattaako minua nyt rakkaus vai pelko.

– Kaikki tunteet voidaan pelkistää rakkau-
teen ja pelkoon. Rakkaus on myötätuntoa, 
kiitollisuutta ja jakamisen iloa, ja se on juma-
lallista alkuperää. Omistushaluinen rakkaus 
perustuu oikeastaan pelkoon. Tämä ero on 
tärkeätä tehdä selväksi itselleen.

hengellisyyden 
oltava ykkösasia

Nuori Paavo Ruotsalainen vaelsi seppä Hög-
manin luo riutuneena ja epätoivoissaan. 
Vuosien ponnistelu sielunrauhan löytämi-
seksi ei ollut tuottanut tulosta. Kerrotaan, 
että keskusteltuaan sepän kanssa Paavo hyp-
peli ilosta kuin kauris.

– Myöhempi körttiläisyys on usein unoh-
tanut ilon, Matti Hökkä huomauttaa.

– Kurjuuden voivottelu ei auttanut Paavoa-
kaan. Oman voimattomuuden toteaminen on 
välttämätön alku, mutta siitä alennustilasta 
pitää nousta ylös. Kiitollisuus on ihana olo-
tila, ja silloin on lähimpänä Kristusta.

Hökän mielestä päivät, joilloin menee 
hyvin kannattaa käyttää hengellisen ulot-
tuvuuden vahvistamiseen.

– On uskomatonta huomata, miten kaikki 
muutkin asiat alkavat sujua, kun asettaa hen-
gelliset asiat etusijalle, Hökkä ihmettelee.

Hengellinen köyhyys on silti hyvä iskusana 
kaikkiin tilanteisiin, ettemme pääsisi ylpis-
tymään omista ansioistamme. Se tarkoittaa 
tietoisuutta siitä, ettei mikään materiaalinen 
tai ajatusten rikkaus toimi tikapuina taivaa-
seen – meitä voi johdattaa vain sisimmäs-
sämme vaikuttava Totuuden Henki.

– Yksi sinulta puuttuu on tarpeellinen 
muistutus, että aina on vielä parannettavaa. 
Kun kerran olemme Jumalan lapsia, meidän 
on pyrittävä toimimaan kuin se tunnetuin 
Jumalan poika Jeesus Kristus, ja siihen on 
vielä matkaa, Hökkä virnistää.

RiiKKa vuoRijäRvi

Matti Hökkä alustaa Ajan valtimolla -luento-
sarjassa 25.3. klo 17 Oulussa Keskustan seu-
rakuntatalolla.

Keski-Suomessa vaikuttanut aseseppä Jaakko Högman (1750–
1806) oli valistunut ja Raamattunsa lukenut mies, joka tuli 

tunnetuksi taitavana sielunhoitajana.
Hänen luokseen saapui ihmisiä pitkienkin matkojen takaa ky-

symään neuvoa hengellisissä asioissa. Historiankirjoihin hän jäi 
henkilönä, joka kävi kauaskantoisen sielunhoitokeskustelun Nil-
siästä saapuneen nuoren Paavo Ruotsalaisen kanssa. Seppä sitee-
rasi tulevalle herännäisyyden perustajalle englantilaisen saarnaajan 
Thomas Willcoxin kirjaa “Kallihit hunajanpisarat”.

Kirjan lause “Yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki”, viitoitti 
Paavolle tien omaan hengelliseen oivallukseensa.

Jaakko Högmanin pohjoispohjalainen syntyperä tuli tietoon 1960-
luvulla, kun Esko Jaatinen teki hänestä pro gradu -tutkielman. Kävi 
ilmi, että aseseppä Jaakko Hökkä syntyi nykyisen Yli-Iin Karjalan-
kylässä ja muutti isänsä kuoleman jälkeen asumaan Illinsaareen 
keskelle Iin kirkonkylää. Vuonna 1788 hän muutti Pielavedelle ja 
joitakin vuosia myöhemmin Laukaaseen Jyväskylän kupeeseen, 
missä hän vaihtoi nimensä ruotsalaisittain Högmaniksi. 

 
RiiKKa vuoRijäRvi

jyväskylän seppä 
syntyikin Yli-iissä
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lähetyssihteerille p. 040-7797 705 
kyydityksiä varten 13.3. mennessä. 
Tasaus-myyjäiset 22.3. klo 14-17 
Kirpputori Ilonpisarassa ja srk-talon 
neuvotteluhuoneessa. Lahjoituksia 
(leivonnaisia, käsitöitä ja arpavoitto-
ja) voi tuoda kirkkoherranvirastoon 
lähetyssihteerille.
Kirpputori Ilonpisara avoinna ti ja 
to klo 14-17, la klo 10-13. Kirppiksen 
järjestely- ja muutostöiden ajan ”re-
monttiale”, tuotteet 10 snt-1 euro. Tule 
tekemään löytöjä!
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. 
Kerhoja ei ole hiihtolomaviikolla 
5.-9.3.
Nuoret: Nuorten ilta to 1.3. klo 19 
Vanhassa pappilassa. Yöpappila pe 
2.3. klo 20-24 Vanhassa pappilassa. 
Nuorten yhteisvastuutapahtuma la 
3.3. klo 10-16 Zeppelinissä. Päivä-
pappila tiistaisin klo 14-17 Vanhassa 
pappilassa. Päivystys torstaisin klo 
14-16.30 keskustan seurakuntatalol-
la. Nuorten peli-ilta keskiviikkoisin 
Kempelehallilla klo 17-18. 
Rippikoulu: YK5; Nuorten ilta to 1.3. 
klo 18 Vanhassa pappilassa, muut kaksi 
käyntiä maaliskuun aikana torstaisin 
klo 19.
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, Nor-
dea-pankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10-12. Aamukahvilaa ei ole 7.3.
Perhelentopallo lauantaisin klo 9-11 
kirkonkylän koululla. Ei talviloma-
viikolla.
Kempeleen rauhanyhdistys: Pe 2.3. 
klo 18  raamattuluokka nuorempien 
ryhmä Juha Kreivillä, Leppäkuja, 
vanhempien ryhmä Esko Pyhtilällä, 
Mesikämmenentie 16. Su 4.3. klo 16 
seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe 2.3. klo 
19 lauluseurat Mikko Haholla, Kari 
Ahola. Su 4.3. klo 16 seurat ry:llä, Olavi 
Hyry, Paavo Ahola. 
Kastetut: Juuso Aukusti Tahkola, 
Emmi Natalia Pelkonen, Eerika Kai-
sa Maria Kallio, Saara Liisa Linnea 
Kangastalo, Inka Josefiina Lehtola, 
Laura Linnea Josefiina Kurtti, Veeti 
Raimo Hermanni Toppinen, Aarni 
Juhani Korja.
Kuollut: Pekka Einari Korento, 67 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

1.–8.3.2007 seurakuntaviikko

Hailuoto

Kempele

Haukipudas

Kiiminki

Su 4.3. klo 10 sanaju-
malanpalvelus, kant-
torina Eeva Holappa.
Ti 6.3. klo 18 raa-
mattu- ja rukousilta 
Kirkonmäellä.
Su 11.3. klo 10 sanajumalanpalvelus, 
Minna Salmi ja kanttorina Eeva-Maija 
Sorvari. 
Kerhot ja kuorot ovat hiihtolomalla 
viikon 10 ajan!
Kanttori talvilomalla 26.2.-11.3.
Kastettu: Enna Kreeta Serafiina Ran-
tasuomela.

Sanajumalanpalve-
lus kirkossa su 4.3. klo 
10, liturgia Kaltaka-
ri, saarna Heinonen, 
kanttorina Pohjola.
Musiikkitoimintaa: 
Eläkeläisten musiik-
kipiiri srk-keskuksen monitoimisalissa 
tänään to 1.3. klo 13. Seurakunnan lap-
sikuoron harjoitukset srk-keskuksessa 
tänään to 1.3. klo 17. Kirkkokuoro 
Haukiputaan Laulun harjoitukset 
ja kevätkokous Kellon srk-kodissa 
tänään to 1.3. klo 18.30 (johtokunta 
kokoontuu klo 17.45).
Juttukahvila Martinniemen srk-
kodissa tänään to 1.3. klo 13-14.30. 
Juttukahvilassa on alussa hartaushetki, 
jonka jälkeen kahvit ja vapaata keskus-
telua. Mikäli tarvitset kuljetuksen ker-
hoon, ota yhteyttä diakoniatoimistoon 
ajanvarausvastaanotolle perjantaisin 
klo 9-11 puh. 5472 636.
Omaishoitajien Ryhmä Wirkkulassa 
tänään to 1.3. klo 14 (Kirkkotie 10 
D). Ryhmä tarjoaa omaistaan kotona 
hoitavalle mahdollisuuden jakaa ko-
kemuksia samassa elämäntilanteessa 
olevien kanssa. Ryhmän vetäjinä 
toimivat Helena Seppänen puh. 040 
5819 316 ja Maija-Liisa Rehu puh. 
050 4690 422.
Diakonia- ja lähetyspiiri Kellon srk-
kodissa ma 5.3. klo 14.30-16.
Raamattupiiri srk-keskuksen moni-

toimisalissa ke 7.3. klo 18.30 (1. Piet 
5. luku).
Haukiputaan seurakunnan uudistetut 
kotisivut internetissä osoitteessa www.
haukiputaanseurakunta.fi.
Haukiputaan seurakunta tarvitsee 
kesätyöntekijöitä seuraavasti:
hautausmaa- ja puistotyöntekijöitä 
kasvukauden ajaksi (noin 5-5,5 kk). Li-
sätietoja antaa seurakuntapuutarhuri 
Erkki Mikkonen, puh. 040 5601 961. 
Leirikeskuksen keittiö- ja siivous-
työntekijöitä noin 3 kk ajaksi. Hy-
gieniapassi välttämätön. Lisätietoja 
antaa emäntä Lotta Ovaska, puh. 040 
5946 285. 
Kirkonesittelijöitä ajalle 11.6.-22.7. 
ja 23.7.-31.8. Lisätietoja antaa pastori 
Martti Heinonen, puh. 040 5812 546.
Palkkaus KirVESTES:n mukainen. 
Työpaikkoja haetaan vapaamuo-
toisella hakemuksella, joiden tulee 
olla perillä perjantaina 2.3. kello 14 
mennessä Haukiputaan seurakunnan 
taloustoimistossa, osoite Kirkkotie 
10, 90830 Haukipudas. Kuoreen on 
merkittävä tehtävä tai tehtävät joita 
haetaan. 
Nuorten kesätyöpaikoista tiedote-
taan myöhemmin keväällä, seuratkaa 
kirkollisia ilmoituksia.
Tuhkimo -teatterinäytös yhteisvas-
tuukeräyksen hyväksi Teatterikuopal-
la su 25.3. klo 16 yhteistyössä Kiimin-
kijoen opiston ja Nurkkanäyttämön 
kanssa. Liput 8/10 e ja perhelippu 25 
e (2 lasta ja 2 aikuista). Lippuja voi 
ostaa Kiiminkijoen opiston toimis-
tosta, kirkkoherranvirastosta ja Oulun 
kaupunginteatterin lipputoimistosta. 
Lipputuloista lahjoitetaan puolet 
Yhteisvastuukeräykselle
Perhekerhot eivät kokoonnu hiihto-
lomaviikolla (vko 10).
Varhaisnuorten toimintaa: hiihtolo-
maviikolla (vko 10) ei ole varhaisnuor-
ten avoimia ovia eikä kerhoja.  Huom! 
Poikien kokkikerho Martinniemen 
srk-kodilla ma klo 17-18.30 ei kokoon-
nu enää tänä keväänä.
Nuorten toimintaa: hiihtolomavii-
kolla (vko 10) ei ole avoimia ovia eikä 
gospel-ryhmää.
Haukiputaan ja Kiimingin vapaaeh-
toisten virkistysleiri Kiimingin Suve-
lassa 17.-18.3. Ilm. diak.toimistoon pe 
klo 9-11, p. 5472 636 tai Kiiminkiin p. 

040 579 3247 viim. ma 12.3.
Rauhanyhdistyksen toimintaa: raa-
mattuluokka ry:llä pe 2.3. klo 18.30, 
seurat ry:llä su 4.3. klo 14, Harri Hy-
väri, Erkki Alasaarela, Jokikylä: päivä-
kerho ry:llä keskiviikkoisin ja torstaisin 
klo 17.30-19, raamattuluokka isoille 
ja pienille ry:llä pe 2.3. klo 17, ompe-
luseurat Pirjo ja Juha Kaarivaaralla pe 
2.3. klo 18.30, pyhäkoulut su 4.3. klo 12 
Erkki-Pekka Rehulla, Markku Rehulla, 
Timo Lehtisaarella, Harri Heikkalalla, 
Juha Kaarivaaralla, seurat ry:llä su 
4.3. klo 17 Olavi Koivukangas, Juhani 
Kinnunen, Kello: ompeluseurat pe 
2.3. klo 18.30 Sanna ja Jaakko Jokelalla, 
Kellontie 89.
Kuollut: Hilda Maria Markus 97 v., 
Eevi Annikki Takkula 78 v.
Avioliittoon kuulutettu: Tero Tapani 
Vainionpää ja Anne Johanna Muuro-
nen. Mika Petteri Manninen ja Noora 
Emilia Pelkonen. 
Kastettu: Eetu Veikko Ilmari Heino, 
Jaakko Elmeri Hintsala, Matilda Kata-
riina Boström, Joel Kristian Karsikas, 
Hely Marlene Vehkaperä.

Messu su 4.3. klo 10 
kirkossa. Toim. Jun-
tunen, avust. Tuis-
ku, kantt. Savolainen. 
Kolehti Suomen Me-
rimieskirkko ry:lle 
ulkomailla vaikeuk-
siin joutuneiden maanmiestemme 
auttamiseksi.
Varhaisnuorten kuorojen harjoituk-
set kirkonkylän seurakuntakodissa to 
1.3. klo 16.30-17.30 ja pe 2.3. Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa 
klo 15-16. Kuoroja ei ole talviloma-
viikolla.
Nuortenaikuisten kuoron harjoi-
tukset pe 2.3. klo 18 Kirkonkylän 
seurakuntakodissa.
Naisten piiri to 1.3. klo 18.30 kirkon-
kylän seurakuntakodissa. Mukana 
Jaakko Tuisku.
Miesten piiri to 1.3. klo 18.30 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa. 
Päiväkerhoja eikä perhekerhoja ole 
pe 2.3. eikä hiihtolomaviikolla 5.-9.3.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiriä ei ole ke 
7.3 eikä seurakuntapiiriä to 8.3.
Kirkkokuoron harjoitukset ke 7.3. klo 
18 kirkonkylän seurakuntakodissa.
Varttuneiden harjoitukset to 8.3. 
klo 14.30 kirkonkylän seurakunta-
kodissa.
Alfa-kurssi alkaa Kempeleessä ma 
12.3. Etsitkö elämääsi tarkoitusta? 
Oletko kiinnostunut siitä, mistä 
kristinuskossa on kysymys? Tule 
Alfa-kurssille. Iltojen ohjelma sisäl-
tää yhteisen ruokailun, luennon ja 
keskustelua pienryhmissä. Alfa-kurssi 
kokoontuu kevään ajan 12.3.-14.5. 
maanantaisin kirkonkylän seurakun-
takodissa, Kirkkotie 11, klo 18-20.30. 
Kurssiin sisältyy myös viikonloppu 
leirikeskuksessa. Ilmoittautumiset 
8.3. mennessä arkisin klo 8-15 Sari 
Karvoselle, p. 5614 522. 
Eläkeläisten kevätretki Liminkaan 
ke 14.3. Vierailemme Limingan seura-
kunnan eläkeläisten piirissä. Ruokailu 
menomatkalla Helmen Pirtissä. Retken 
hinta 10 e. Linja-auto: Kirkonkylän 
seurakuntakoti klo 10.10, Kokkokan-
kaan seurakuntakeskus klo 10.20 ja 
Honkasen monitoimitalo klo 10.25. 
Ilmoittautumiset viim. 9.3. mennessä 
Soile Pakkaselle, p. 040 779 0367 tai 
Sirkku Määtälle, p. 040 779 0368.
Isä-lapsiretki Syötekeskukseen 17.-
18.3. Tiedossa ulkoilua, laskettelua, 
pulkkailua, vierailu porofarmilla, 
saunomista, yhteistä illanviettoa ym. 
mukavaa. Yöpyminen syötekeskuksen 
hotellissa. Paluu su noin klo 18.30. 
Retken osallistumismaksu 25 e/ai-
kuinen ja 5 e/lapsi. Ilmoittautumiset 
2.3. mennessä sähköpostilla Jaakko 
Tuiskulle, jaakko.tuisku@evl.fi tai puh. 
040 7703 819.
Rovastikunnan lähetyspäivä Oulus-
sa su 18.3. klo 12 Pyhän Tuomaan 
kirkossa. Messu ja ”Aikamme Ag-
ricolat” -lähetysjuhla. Ilmoittaudu 

Sanajumalanpalvelus 
kirkossa su 4.3. klo 
10, Markku Palosaari, 
saarna Ilari Kinnunen, 
tekstinlukija Jukka 
Pätsi, Marja Ainali. 
Kolehti Yhteisvastuukeräykselle. 
Kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa.
Sanajumalanpalvelus su 4.3. klo 13 
Jäälin seurakuntakodilla, Markku 
Palosaari, tekstinlukija Tuula Laiti-

nen, Marja Ainali. Kolehti kuten yllä. 
Kirkkokahvi jumalanpalveluksen 
päätyttyä.
Sanan ja rukouksen ilta su 4.3. klo 18 
Jäälin seurakuntakodilla. Muusikko 
Pertti Haipolan todistuspuheenvuoro, 
Salonen, Ylimaula.
Kirkkokuoro to 1.3. klo 18.30 seura-
kuntakeskuksessa.
Rukouspiiri to 1.3 klo 18.30 Lä-
himmäisen tuvalla,  raamatunlukua, 
rukousta ja esirukousta.
Kuutamohiihto pe 2.3. klo 19-21 Han-
nuksesta 6 km Loukkojärvellä. Makka-
raa, kahvia ja munkkeja Yv-keräyksen 
hyväksi. Mahdollisuus saunomiseen ja 
avantouintiin.
Omaishoitajien ryhmä 5.3 klo 14 Lä-
himmäisen tuvalla, Irmeli Roininen.
Eläkeläisten seurakuntakerho ti 6.3. 
klo 13 Jäälin seurakuntakodilla, mu-
kana Marja Ainali.
Lähetyspiiri ti 6.3. klo 13 Lähimmäisen 
tuvalla, Helena Ylimaula.
Hartaus ke 7.3. klo 12 Jäälissä Kotirin-
teellä ja Kolamäessä vanhustentalon 
kerhohuoneessa, Erja Haho.
Diakonian vapaaehtoisten viikon-
loppuleiri 17.-18.3. Suvelassa. Leiri 
alkaa lauantaina klo 11 ja päättyy 
sunnuntaina klo14. Leirin hinta 10 e. 
Ilmoittautumiset 12.3. mennessä Ulla 
Junttilalle  040 5793 247 tai kirkkoher-
ranvirastoon 08 8161 003.
Hiljaisuuden viikonloppu 24.-25.3. 
Suvelassa. Aloitamme lauantaina klo 
12 ja päätämme yhdessäolon sunnun-
taina klo 12.30. Mukana diakonissat 
Leena Saarikoski ja Ulla Junttila. 
Hinta 15 e. Ilmoittautumiset  pe 
16.3. mennessä Ulla Junttilalle 040 
5793 247.
Perhetyö: Perheretki Vuokattiin la 
17.3. Vuokatissa aamupäivällä ulkoi-
lua, ruokailu Urheiluopiston ravinto-
lassa, iltapäivällä Katinkullan alueella, 
mahdollisuus käydä kylpylässä tai 
ulkoilla omatoimisesti. Lasketteluun 
ei ole mahdollisuutta. Retken hinta: 
aikuiset 15 euroa, lapset 4-12 v. 10 eu-
roa ja alle 4 v. ilmainen. Hinta sisältää 
matkat, ruokailun sekä vakuutuksen. 
Kylpylässä käynti ei sisälly hintaan. 
Kylpylän hinta 14 euroa aikuisilta ja 7 
euroa lapsilta (4-14 v.). perhelippu on 
30 euroa (2 aikuista ja 2 lasta). Lähtö 
klo 7.30 Alakylästä, klo 7.40 Kiimin-
gistä seurakuntakeskuksesta, klo 7.50 
Jäälin seurakuntakodilta. Paluu illalla 
n. klo 19-20. Ilmoittautuminen Saija 
Kivelälle, p. 040 5609 678 tai saija.
kivela@evl.fi 1.3. mennessä. Tieto 
allergioista sekä kylpylään menosta.
Perhekerho ja perhekahvila viikolla 
10 talvilomalla.
Virtaa välillämme -suhdekurssille 
ilmoittautuminen perhetyöntekijä 
Saija Kivelälle 28.2. mennessä. Suhde-
kurssi alkaa ti 20.3. Kurssi kokoontuu 
tiistaisin klo 18-21 Montin-salilla. 
Lastenhoito järjestetään Kirkkopir-
tillä. Mukaan pääsee viisi pariskuntaa 
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Nuorisotyö: Nuorten avoimet ovet 
Alakylän nuorisoseuralla tiistaisin 
klo 17-20.
Rauhanyhdistys: Raamattuluokat pe 
2.3. klo 19 rauhanyhdistyksellä.
Pyhäkoulu su 4.3. klo 12 Alakylässä 
Moilasella ja Haholla, Huttukylässä 
Juujärvellä, rauhanyhdistyksellä, Kir-
konkylässä Hintikalla ja kirkkopirtillä, 
Tirinkylässä Hekkalalla.
Seurat su 4.3. klo 17 rauhanyhdistyk-
sellä, Heikki Ikonen, Juhani Palola.
Kastettu: Onni Rafael Klasila, Santtu 
Juhani Lehtopuu, Jyri Aukusti Tyni.
Kuollut: Aarne Vilhelmi Ponto 69 v., 
Neea Maria Kakko 2 v.
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Lumijoki

Liminka

Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty!
Toiveremontti

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

Ilmainen
remonttiarvio
kotonasi

Keittiöt,
saunat,
kylpyhuoneet,
huoneisto-
remontit

Avaimet
käteen
-kotiremontit
luotettavasti

Kuulovammaista-
pahtuma 1.3. klo 13 
seurakuntatalolla. 
Tilaisuus tarkoitet-
tu huonokuuloisille, 
kuulokojeen käyt-
täjille ja asiasta kiinnostuneille. Mu-
kana kuntoutussihteeri Tiina-Maija 
Leinonen, diakonissa Sinikka Ilmonen 
ja vanhusneuvoston puh.joht. Rauni 
Koistinen. Kahvitarjoilu.
Hartaus 1.3. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Kuorot: Tähdet to 1.3. klo 16 srk-talol-
la. Ei kirkkolaulajien harjoituksia.
Virsiryhmän harjoitukset to 1.3. klo 
18  lähetysvintillä. (Huom. paikka!). 
Siionin virret: 156b:1-3, 112:1-3ja6, 
197.
Messu su 4.3. klo 10 kirkossa, saarnaa 
Kerttu Inkala, liturgina Jouko Lau-
riala, kanttorina Mika Kotkaranta. 
Herättäjänpäivä. Virret: 313:1-5, 382, 
381:5, 390:1-, 225, 228, 310:8.  Koleh-
ti Herättäjä-yhdistykselle. Mukana 
virsiryhmä.
Sanajumalanpalvelus su 4.3. klo 15 
Tupoksen Vanamossa. Markku Tölli.
Hiihtolomaviikolla 10 eivät kokoon-
nu: seurakuntakerho, päiväkerhot, per-
hekerhot, pyhäkoulut, raamattupiirit, 
kuorot eikä myöskään lähetyssihteeri 
ole vintillä.
Yhteisvastuulistoja voi hakea kirkko-
herranvirastosta. Edelleenkin otetaan 
vastaan arpavoittoja keräyksen hyväksi. 
Ne voi toimittaa joko kirkkoherranvi-
rastoon tai diakoniatoimistoon (kir-
konkylä ja Tupos), Seppo Tuomikoski 
ja Maisa Hautamäki.
Diakonissaopiskelija Sisko Muikku 
harjoittelujaksolla diakoniatyössä 
15.4. saakka.
Laskiaistapahtuma Tupoksessa tuotti 
Yhteisvastuukeräykselle 483,70 euroa. 
Lämmin kiitos onnistuneesta tapah-
tumasta Linnukan koulu, kunnan 
nuorisotyö, 4H, Tupoksen Martat, 
Limingan K-Market ja kaikille muil-
lekin talkoolaisille sekä tapahtumaan 
osallistujille.
Rovastikunnan diakoniajohtokun-
tien koulutuspäivä to 15.3. klo 18 
Vanamossa. Muistathan ilmoittautua 
ma 12.3. klo 11 mennessä, puh. 040 
7521 226.
”Virtaa välillämme” suhdekurssi 
alkaa Tupoksessa 14.3. Vielä saattaa 
mahtua. Soita puh. 044 7521 226.
Haluatko tulla toteuttamaan yhteistä 
gospelmessua? Etsimme eri-ikäisiä 
seurakuntalaisia monenlaisiin palvelu-
tehtäviin. Lisätietoja pastori Kimmolta 
(044 7521 235) tai nuorisotyönohjaaja 
Marialta (044 7521 225).
Ajanvaraus diakoniatoimistoon: 
Tupos ma ja to klo 9-10 Marja-Liisa 
Hautamäki, puh. 044 7521 227.  Kir-
konkylä Sinikka Ilmonen ke ja pe klo 
9-10, puh. 5621 226 tai 044 7521 226.
Partio: Pe 2.3. Make päivystää partio-
toimistossa klo 14-16. 3.-7.3. Ruoktu 
XXIV 07 partioleiri Hossassa Jatkon-
salmen kurssikeskuksessa vartiolaisille, 
vaeltajille ja johtajille.  Tiedustelut 
Hannu Luukinen, p. 040 8311 005  ja 
Markku Korhonen, p. 044 7521 223. 
Leirimaksu 75 euroa, II sisarukselta 
65 euroa. Sisältää matkat, majoituksen, 
ruoan, materiaalin 3 taitomerkkiä 
sekä leirimerkin. Seurakunta lähettää 
laskun kotiin, ja se maksetaan eräpäi-
vään mennessä seurakunnan tilille. 
Ma 12.3. Kärppäkäräjät 3. Kotikololla 
klo 18-19.30. Vetäjänä Olli Lahden-
perä. Ti 13.3. Vaeltajien, erätyttöjen 
ja -poikien talkoot partiokämpällä klo 

18. Ilmoittautuminen Hannulle 12.3. 
mennessä. Kaikki mukaan. Ti 13.3. 
kaikki poikavartiot Liisan linnaan, 
Korhoselle, Lännentie 84, Alatemmes. 
Harjoittelemme tutkimusmatkaa 
varten. Alkaa 17.30 Korhosen posti-
laatikolta.  Päättyy samassa paikassa 
klo 20.30. Lämmin ulkoiluasu, partio-
huivi, sukset, sauvat, eväät, lämmintä 
ja kylmää juotavaa, taskulamppu, 
muist.panovälineet, istuinalusta ym. 
Vetäjinä Tapsa ja Make. To 15.3. kaikki 
tyttövartiot Liisan linnaan. Samat 
ohjeet kuin pojillakin. Pe 16.3. Make 
päivystää partiotoimistossa klo 14-16. 
Hallitus Lumpeella klo 18-20.
Su 18.3. kirkkopalvelussa Lumikot.
Hyvät partiolaisten vanhemmat! 
Tarvitsemme teidän apuanne partio-
kämpän rakentamisessa. Tervetuloa 
talkoisiin. Talkooilta tiistaisin. Tie-
dustelut ja ilmoittautumiset Jukka 
Raitiolle, p. 040 7360 411.
Tutustu lippukuntamme uusiin ko-
tisivuihin. Siellä on tästä eteenpäin 
lippukunnan tiedotus päivitettynä. 
www.niittykarpat.fi  
Partiotoimisto/ Markku Korhonen. 
markku.korhonen@evl.fi, 5621 223 
tai 044 7521 223. 
Rauhanyhdistys: Su 4.3. klo 11.30 
pyhäkoulut ja klo 14 seurat ry:llä.
Kastettu: Eetu Johannes Heikkilä, Joni 
Matti Ihalainen, Ada Emilia Kyllönen 
ja Eeli Viljami Silvola.
Kuollut: Martta Esteri Hauru e. Lint-
tinen 84v 4 kk 11 pv.

To 1.3. klo 10 perhe-
kerho srk-talossa. Klo 
14 kokkikerho. Klo 18 
Limingan seudun mu-
siikkiopiston oppilas-
konsertti Lumijoen 
seurakuntatalolla. 
Su 4.3. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Tölli, kolehti Israelissa ja 
palestiinalaisalueella tehtävään työhön 
Suomen Lähetysseuran kautta. 
Ma 5.3. klo 9 lähtö rippikoululeirille 
srk-talon edestä.
Leiri 1.-3. -luokkalaisille 3.-4. maa-
liskuuta Siikajoen Rapulassa. Leiri 
alkaa ja päättyy klo 13. Viime hetken 
lisätiedot Pekka Siitoselta, p. 040 
5357 567.
Hiihtolomaviikolla ei ole päivä-, 
perhe-, kokki-, sähly eikä keski-
päiväkerhoa, partiokokouksia eikä 
myöskään keskiviikon hartaushetkeä 
Lumilyhdyssä. 
Nuortenleiri Pattijoen veteraani-
majalla 16.-18.3. Ilmoittautuminen 
viimestään12.3. mennessä Sinikalle, 
puh. 044 5037 080. 
Diakonissan tavoitat parhaiten puhe-
limitse.045 6381 973.
Rauhanyhdistys: Pe 2.3. klo 19 nuor-
ten myyjäiset ry:llä. Su 4.3. klo 13 seurat 
ry:llä, Matti Räihä ja Teuvo Tanhua.
Virasto avoinna: ma, ke, pe klo 9-14.
Yhteystiedot: Virasto 387 172, pastori 
045 6306 073, diakonissa 045 6381 973, 
suntio 045 6306 081, talouspäällikkö 
045 6306 081, kerhohuone 387 512, 
kotisivu: lumijoki.seurakunta.net 
Kastettu: Aada Iiris Emilia Sallinen. 

Muhos
jumalanpalvelus kir-
kossa, lit. ja saarna 
Pekkala, kanttorina 
Pertti Haapalainen. 
Kolehti Pietarin katu-
lapsityön tukemiseen 
”Kadulta kotiin” – projektin kautta. 
Pe 2.3. klo 18.30 srk-talossa luento, 
teologi, kouluttaja, kirjailija Anna-
Liisa Valtavaara luennoi aiheesta 
”Kiltteydestä kipeät”. Kahviraha yh-
teisvastuulle.
Ti 6.3. klo 19 iltahartaus Rokualla, 
Kyllönen.
Ke 7.3. ei keskipäivänkerhoa eikä 
rukouspiiriä. Klo 13 hartaus Päivä-
keskuksessa, Sari Mustonen.
Kuorot: Hiihtolomaviikolla ei kuo-
roja.
Lapset/perheet: Hiihtolomaviikolla 
ei päivä-, perhe-, eikä varhaisnuor-
tenkerhoja.
Nuoret: Hiihtolomaviikolla ei nuorten 
toimintoja. Nuorisotyönohjaajat Tuula 

Väänänen puh. 040 524 6534 ja Rainer 
Väänänen puh. 040 585 1057.
Rippikoulut: Talvirippikoulun leiri 5.-
9.3. Koortilassa, konfirmaatioharjoitus 
pe 9.3. klo 15 ja konfirmaatio su 11.3. 
klo 10 kirkossa.
Laitasaaren rukoushuone: Aamuru-
kous maanantaisin klo 6.30. Perheker-
ho torstaisin klo 10-12.
Rauhanyhdistys: Su 4.3. klo 12 pyhä-
koulut: kirkonkylä Härkönen, Korivaa-
ra Kyllönen, Pälli Männikkö, Suokylä 
O. Keränen. Klo 17 seurat ry:llä. 
Laitasaaren ry: La 3.3. klo11 päiväker-
ho. Su 4.3 klo 13 seurat ry:llä.
Kuollut: Linda Meriläinen e Luhta 81 
v, Aarne Juhani Heikkinen, Ari Viljami 
Oja 54 v, Auli Marjatta Väärä 39 v.

Kastettu: Moona Tuulikki Oja, Aino 
Helena Suorsa, Jasper Johannes Tervo-
nen, Valtteri Niko Olavi Turusenaho.
Muhoksen srk:n kotisivu: www.evl.
fi/srk/muhos

Oulunsalo
Lapsi- ja nuorisotyön 
erill. ilm. seurakun-
tasivulla Oulunsalo 
lehdessä.
Seurakuntakerho seu-
rakuntatalolla to 1.3. 
klo 11, Minna Salmi, 
Lahja Rautiola.
Hartaustilaisuus Teppolassa to 1.3. klo 

11.30, Tapio Kortesluoma.
Bibliodraama-ilta Pappilassa 1.3. klo 
18, aiheena Vanhan testamentin ker-
tomus Noomista ja Ruutista, Minna 
Salmi.
Konfirmaatiomessu kirkossa su 4.3. klo 
10, Tapio Kortesluoma, saarnaa Juhani 
Seppänen. Kolehti 
päihde- ja kriminaalityöhön eri järjes-
töille. Kirkkohallitus.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
7.3. klo 13.30, Minna Salmi.
Lähetysilta ke 7.3. klo 18 Repussa.
Seurakuntakerho seurakuntatalolla 
to 8.3. klo 11, Minna Salmi, Päivi 
Pulkkinen.
Messu kirkossa su 11.3. klo 10, Vesa 
Äärelä, av. Tapio Kortesluoma. Ko-

P erjantai on päivä, jolloin kempeleläinen 
Meeri Rasila, 27, on varannut hieman yli 
tunnin aikaa omalle harrastukselle. Hän 

saapuu kanttori Eija Savolaisen johtamiin kuo-
roharjoituksiin.

Kolmen lapsen äiti on jättänyt jälkikasvunsa 
mummolaan. Joskus isä huolehtii lapsista äidin 
ollessa rakkaan harrastuksensa parissa.

– Tässä kuorossa on vapaa meininki. Kerran 
olen ottanut yhden lapsen mukaan harjoituksiin-
kin, Meeri kertoo. Joku muukin pienten lasten 
äiti joutuu tekemään samoin.

Kyseessä on nuorten aikuisten kuoro, jolla ni-
mellä kokoonpanoa toistaiseksi kutsutaan.

– Lyhyempi ja kuvaavampi nimi pitäisi keksiä, 
Eija-kanttori toteaa. Se vain tuntuu olevan vai-
keaa. Kuorossa on onneksi miehiäkin mukana, 
joten mitään laululintusia ei voida olla.

Kieli puhuttelee

Puolitoista vuotta toimineessa kuorossa puolet 
jäsenistä on alle 30-vuotiaita. Nelikymppisten-
kin ääni on nuorekas, ja kaikkien musiikkima-
ku käy yksiin.

– Harjoittelemme Jaakko Löytyn ja Pekka Simo-
joen lauluja, jokin kappale on Petri Laaksoselta. 
Ne ovat uudempaa hengellistä musiikkia kirk-
kokuoron ohjelmistoon verrattuna, ja laulujen 
melodia ja kieli tulevat lähelle nykyajan nuorta 
aikuista, Eija Savolainen luonnehtii.

Eija ja Meeri pitävät hyvänä esimerkkinä Simojoen 
säveltämää ja Anna-Mari Kaskisen sanoittamaa 
laulua: Sanan anna koskettaa, mistään muualta 
en ravintoa saa. Hiljaa kuihdun taivaan tuuleen, 
huudan auttajaa. Sanan anna koskettaa.

Yksi rytmikäs botswanalainen kappalekin on 
tulossa ohjelmistoon.

oppia kurssilta

Meeri Rasila sai ensimmäiset oppinsa kuoro-
laulusta Marja-Liisa -kanttorin lapsikuoros-
sa Kempeleessä seitsemänvuotiaana. Laulami-
nen oli kivaa ja ensimmäiset esiintymiset van-

Kempeleen nuorekas 
kuoro etsii nimeä

hainkoti Teppolassa sekä Temmeksen kirkos-
sa ikimuistoisia.

Meeri piti myös koululaisille tehdystä Meidän 
messusta. Ura jatkui Ylikylän koulun Musareissa 
sekä Seppo Härkösen nuorisokuorossa. Muu-
taman vuoden katkoksen jälkeen Meeri löysi 
Kempeleen nuorten aikuisten kuoron.

– Oma harrastus on tärkeä. Tulen tänne aina 
innoissani, Meeri tarkoittaa harjoitusten paik-
kaa, kirkonkylän seurakuntasalia, jossa kanttori 
säestää kuorolaisia flyygelillä.

Kempeleen kuorolaiset saivat palkinnoksi har-
rastuksestaan kuorokurssin äskettäin.

– Kaksi laulunopettajaa perehdytti meitä 
hengitystekniikkaan ja äänenmuodostukseen. 
Saimme myös yksityisopetusta. Minä opin uut-
ta vatsan ja pallean käyttämisestä laulamisessa, 
Meeri kertoo.

Kanttorin mielestä yksityisopetus oli arvokasta, 
sillä kuoroharjoituksissa johtajan täytyy puhua 
kaikille yhteisesti.

ilo ja virkistys

Kempeleen nuorten aikuisten kuoro kokoontuu 
harjoituksiin perjantaisin kello 18. Päivä ja kel-
lonaika on valittu niin, että ne sopivat suurim-
malle osalle laulajista. 

Parhaillaan harjoitellaan lauluja hiljaisen vii-
kon maanantai-illaksi 2.4. Se on toistaiseksi ainoa 
varmistettu esiintyminen kevään aikana. 

Joskus kuoro avustaa myös jumalanpalveluk-
sissa. Eija on saanut esiintymisistä myönteistä 
palautetta.

– Monet tuntuvat olevan kiinnostuneita kuo-
rostamme, mutteivät kuitenkaan ole lähteneet 
mukaan. Useimmille kuorossa laulaminen mer-
kitsee virkistystä ja hyvää oloa. Äänissä laula-
minen on myös haaste, josta selviytyminen tuo 
onnistumisen ilon.

– Vaikka säännöllinen harjoituksiin osallistu-
minen tukee kuoron balanssin ja hyvän soinnin 
löytymistä, satunnaisesta poissaolosta ei moitita, 
kuoron johtaja lupaa.

PiRKKo PaaKKi

eija Savolainen on innostunut nuorten 
aikuisten kuorostaan.

meeri Rasila on sopraano, joka lauleske-
lee kotonakin.
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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 
0207109 878
Seurakuntatoimistot avoinna ma, 
ke ja pe klo 9 - 12, Kestilän seura-
kuntatoimisto p ja fax 0207109 865 
, Pulkkilan seurakuntatoimisto p ja 
fax 0207 109 850, Pyhännän seura-
kuntatoimisto p ja fax 0207 109 870, 
lähetyssihteeri Anneli Laukkanen on 
tavattavissa keskiviikkoisin klo 9 – 11 
Piippolassa kirkkoherranvirastossa p 
0207109 860.
Tulossa: Piispa Samuel Salmi toimit-
taa piispantarkastuksen Siikalatvan 
seurakunnassa
16- 18.03.07  Piispanmessu ja yleinen 

tarkastus Pyhännän kirkossa su 18.3. 
klo 12.00
Yhteisvastuulounas seurakuntako-
dilla

Kestilä
To 1.3. klo 11 – 13 
perhekerho ja klo 
15.30 – 17 puuhaker-
ho kerhokodissa. Klo 
17.30 – 19 Nuorten 
Teemailta yläasteikäi-
sille kerhokodissa, (rippikoululaisille 
merkintä). Klo 18 Kestilän lähetystii-
min kokous seurakuntakodissa.
Pe 2.3. klo 10 seurakuntakerho seu-
rakuntakodissa. Klo 13 seurakunnan 
ohjelmaa Pihlajistossa.
Su 4.3. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Arkkila ja Olli Kinnunen. 
Kolehti Yhteisvastuukeräykselle.
Koulun hiihtolomaviikolla ei ole 
kerhoja!
Ke 7.3. klo 10 – 13 ystävänkammari 
kerhokodissa.
Rauhanyhdistys: Pe 2.3. klo 19 om-
peluseurat ry:llä. Su 4.3. klo 19 seurat 
ry:llä, Ali Viinikka.

Piippola 
Su 4.3. klo 12 messu 
kirkossa, Piri ja Juuso-
la. Mukana Violakuo-
ro. Kolehti Piippolan 
kappelisrk:n rippi-
koulutyölle.
Ma 5.3. ei veteraanikuoroa eikä kirk-
kokuoroa, kantt. lomalla
Khra Erkki Piri lomalla 7.- 12.3., sijai-
sena kapp. Martti Arkkila
Tulossa: kappelineuvoston kokous 
seurakuntakodilla ma 12.3.klo 18.00
Kuulutettu: Jarkko Henrik Koskelo 
Siikalatvan seurakunnasta ja Sari Janet 
Lustig Kanadasta.
Kuollut: Irja Annikki Hankonen s 
Alila 62 v.

Pulkkila 
To 1.3 klo 19 kirkko-
kuoro
Pe 2.3 ei päiväkerhoa.
Su 4.3 klo 10 messu, 
Piri. Klo 19 SV-seurat 
Heino Jokelaisella, Rii-
pinen Jouni, Arkkila
To 8.3 klo 19 kirkkokuoro
Hiihtolomaviikolla ei kerhoja.
Laskiaismyyjäisten tuotto yhteis-
vastuulle 549.50 euroa. Lämpimät 
kiitokset kaikille osallistuneille, va-
paaehtoisille ja lahjoittajille.
Kuollut: Eero Kalervo Viitala 79 v. 

Pyhäntä
Laskiaismyyjäiset Yv-
keräykselle tuottivat 
539 €, kiitos osallis-
tujille.
To 1.3. klo 12 vete-
raanikuoro, klo 17 
lapsikuoro ja klo 18 kirkkokuoro  
seurakuntatalolla. Aarrearkku-ker-
ho kerhohuoneessa klo 15.30 – 17 ja 
partio klo 17.
Pe 2.3. klo 17.30 nuortenkuoro seu-
rakuntatalolla
 La 3.3. klo 9 – 14.30 päivärippis 
seurakuntatalolla, kaikki mukaan! 
Hiihtolomaviikolla ei ole rippikoulua. 
Terv. Sulo ja Katariina.
Su 4.3. klo 12 messu kirkossa Kautto 
ja Olli Kinnunen. Kolehti Yhteisvas-
tuukeräykselle.
Ma 5.3. klo 11 – 13 MLL:n perhekah-
vila kerhohuoneessa.
Ti 6.3. klo 9 ja 11  lukupiirit Kirk-
kotien ja Ukonojan kerhohuoneessa. 
Klo 18 lähetystiimin kokous seura-
kuntatalolla.
Hiihtoloman johdosta ei  vko:lla 10 
ole kerhoja paitsi
To 8.3. klo 11 – 13 Naistenpäivän 
perhekerho ja klo 17 partio kerho-
huoneessa.
Tulossa: ti 13.3. klo 16 Partion sääntö-
määräinen kevätkokous Partiokololla. 
Pe – su 16 – 18.3. Siikalatvan seurakun-
nan piispantarkastus, yleinen tarkastus 
Pyhännän kirkossa su 18.3. klo 12.
Rauhanyhdistys: Su 4.3. klo 16 seurat 
ry:llä, Markku Pikkarainen ja Unto 
Määttä.
Kastettu: Taavi Mikko Johannes 
Kamula

Varhaisnuorisotyö: Hiihtolomavii-
kolla (viikko 10) ei varhaisnuorten 
kerhoja. 
Varhaisnuorten leiri 3.-6. luokka-
laisille Hilturannassa 16.-17.3. Leiri 
on ILMAINEN. Ilmoittautumiset pe 
9.3. mennessä kirkkoherranvirastoon 
puh. 882 3100.
Varhaisnuorten toimintapäivä 7-
13 vuotiaille 31.3. Ylikiimingissä. 
Toimintapäivä on ilmainen. Sitovat 
ilmoittautumiset ma 12.3. mennessä 
kirkkoherranvirastoon p.882 3100. 
Leiristä ja toimintapäivästä lisätietoja 
saa Tiinalta puh. 040-571 4636
Perhekerho: seurakuntakodissa to 
1.3. klo 10-13.
Kuorot: Kirkkokuoro to 1.3. klo 18. 
Sarakylän kappelikuoro to 8.3. klo 
18.40.
Rauhanyhdistykset: Seurat Kurenalan 
Ry:llä su 4.3. klo 17 (T Luokkanen, A 
Niskasaari).
Raamattuluokka Sarakylässä Taisto 
Mannisella pe 2.3. klo 19.00. Laulu-
seurat Sarakylässä Vesa Sarajärvellä 
su 4.3. klo 19.00.
Haudattu:  Selma Maria Pekkala 85 v, 
Vilho Petter Oravainen 81 v,  Riikka 
Maija Susanna Illikainen  27 v ja Jalmari 
Juttula 86 v.
Kastettu: Alex Nikolai Hiltula ja Kris-
tian Paavo Juhani Nyman.
Kirkkoherranvirasto avoinna maa-
nantaista perjantaihin 9-14, puhelin 
8823100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@evl.
fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi.

Pudasjärvi Siikasalo

Siikalatva

Tyrnävä

Rantsila

65
www.kaarinakailo.net

Palveluja ja oikeuksia Piippolan vaarille
ja Pihtiputaan muorille

Tasa-arvon ammattilainen,
varttunut tutkija
Kiimingin kirkkovaltuuston jäsen

Kaarina Kailo

Luotettavasti ja luonnollisesti vasemmalla

gsm 050-3753246

Enemmän henkilökuntaa vanhusten hoitoon.
Vanhuusasiain valtuutetun virka perustettava.

TSL/Veljeysliike

www.matti.ahde.net

EU; kulttuurien, uskontojen ja 
kansallisuuksien sulatusuuniko?

Tervetuloa keskustelu- ja
kahvitilaisuuteen
tiistaina 6.3. klo 18.00
Oulun NNKY:n tilat Isokatu 15

Keskustelijoina
Matti Ahde, kansanedustaja
Marja-Liisa Tykkyläinen, 
Veljeysliike tj.
Heikki Keränen,rovasti,
kaupunginvaltuutettu
Juha Valppu, pastori
Pertti Haipola, dir.mus.,
kirkkovaltuutettu

w w w . j u h a s i r v i o . f i

Leipää ja elämää
Pohjois-Suomeen!

Usko tai älä, Jumalan sana 
toimii eduskunnassakin. 
Olen jututettavissa ja jaan vaali-
leipää torstaina klo 16 Rotuaarilla.

Juha Sirviö
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lehti Israelissa ja palestiinalaisalueilla 
tehtävään työhön, Suomen Lähetys-
seura ry.
Herättäjän kotiseurat su 11.3. klo 18.30 
Esa ja Pia Rättylällä, Marjasuontie 22 
Kempele.
Tulossa: Rovastikunnan lähetyspäivä 
Oulussa su 18.3. klo 12 Pyhän Tuo-
maan kirkossa. Messu ja ”Aikamme 
Agricolat” -lähetysjuhla. Ilmoittaudu 
lähetyssihteerille p. 040 7797 705 kyy-
dityksiä varten 13.3. mennessä.
Kastettu:  Rita Rebekka Niemikorpi, 
Louna Vilja Albertina Linnanmäki, 
Feeti Viljami Harjuhahto.
Joukko seurakuntalaisia valmistaa 
käsitöitä diakoniatyön ja KyläKama-
ritoiminnan hyväksi. Onko sinulta  
jäänyt käyttämättömiä villalankoja, 
kangaspaloja, virkkauslankoja tms. 
Otamme niitä ilolla vastaan diakonia-
toimistossa. Voit myös soitella Lahjalle, 
puh. 044 7453 848. 
Salonpään ry:n toimintaa: Lauluseurat 
ja myyjäiset torstaina 1.3. klo 18.30 
ry:llä.
Oulunsalon kk:n ry. Ke 28.2. klo 13 
varttuneitten kerho ry. Pe 2.3. klo 
17 myyjäistavaroiden vastaanotto ja 
ruokailu klo 18.30, myyjäiset ry  klo 
20 nuortenilta ry, ”Uskon vanhurs-
kaus” Toivo Määttä. Su 4.3. klo 12 
raamattuluokka I ry, raamattuluokka 
II Kylänpuoli ja Keskikylä ry, Karhuoja 
Pekka Kinnunen klo 17 seurat ry Pentti 
Kopperoinen, Jorma Vuorma. Ke 7.3. 
klo 13-18 ulkoilupäivä ja iltahartaus, 
Mauno Linnanmäki ry. 

Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntako-
dissa su 4.3. klo 10. 
(Kukkurainen, Kyllö-
nen, Jurmu).
Kirkkokahvit ja Gideo-
nien toiminnan esittelyä.
Vienan-Karjala- ilta seurakuntakodis-
sa ti 6.3. klo 18. (Ari Huotari ja Anne 
Haapalainen).
Pyhäkoulu Sirpa Outilalla, Metsämie-
hentie 10, su 4.3. klo 12.
Lähetystyö:  Talkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon yläkerrassa ma 
5.3. klo 18.
Kirpputori talkootuvassa ke 7.3. klo 
10-13.
Diakoniatyö: Omaishoitajat seura-
kuntakodissa ma 5.3. klo 11. 
Ystävänkammari seurakuntakodissa ti 
6.3. klo 10-12 (Vienan-Karjalan työn 
esittelyä).
Yhteisvastuukerääjiä tarvitaan vielä 
useille alueille Kurenalla ja sivukylillä, 
keräyslistan voit hakea kirkkoherran-
virastosta.
Nuorisotyö: Iltakahvila Rönö pe 2.3. 
klo 18-22 seurakuntakodissa, pe 9.3. 
iltakahvila Rönö on suljettu.
Rippikoulutyö: Rippikoululeiri Hil-
turannassa (A-ryhmä) 4.-9.3. ja leirin 
konfirmaatio kirkossa su 11.3. klo 10. 
Rippikoululeiri maatalousoppilaitok-
sella (B-ryhmä) 4.-9.3. ja leirin konfir-
maatio kirkossa su 11.3. klo 13. 

To 1.3. klo13 seura-
kuntakerho Rauha-
lassa ja klo 14 Hovin 
Stellat Hovin koululla 
sekä klo 19 Herättä-
jän paikallisosaston 
vuosikokous ja seurat 
seurakuntatalolla.
Pe 2.3. klo 10-12 Nuppukerho 5-vuoti-
aille Nuppulassa ja klo 14 laulutuokio 
vanhainkodissa, kanttori laulattaa.
Su 4.3. klo 10 jumalanpalvelus kir-
kossa, Olavi Palovaara. Kolehti lähetti 
Kaija Martinin työlle.
Ti 6.3. klo 11 eläkeliitto seurakun-
tatalolla.
To 8.3. klo 12.30 virsilaulua Laura 
Soinilla.
Hiihtolomaviikolla ei ole kuoroja 
eikä kerhoja.
Rauhanyhdistys:
Pe 2.3. klo 19 ompeluseurat ry:llä.
Su 4.3. klo 18.30 seurat ry:llä, Hannu 
Hintsala.
Pe 9.3. klo 19 ompeluseurat ry:llä.
Kiitos teille opettajat ja oppilaat, 
jotka osallistuitte VirsiVisaan! Seura-
kunnan kilpailu pidettiin 20.2., johon 
osallistui kuusi joukkuetta kaikista 
meidän ala-asteen kouluista. Kilpailu 
oli tarkoitettu 3-4 luokkalaisille, mutta 
20 virren opetteluun osallistui kaikki 
koululaiset. Seurakunnan kilpailun 
voitti Sipolan koulun Virsiveijot! He 
lähtevät kilpailemaan hiippakunnna 
VirsiVisaan, joka on Ylivieskassa 14.3. 
Onnea voittajille!
Kuollut: Tauno Valdemar Fält, 82 v

Siikajoki
To 1.3. klo 13 diakonia- 
ja lähetyspiiri seura-
kuntatalolla sekä klo 
17-19.30 perhekerho 
seurakuntatalolla.
Su 4.3. klo 12 sanajumalanpalvelus 
seurakuntatalolla. Rovasti Veikko 
Kärnä.
Ma 5.3. –  Pe 9.3. seurakunnan päivä-
kerhot hiihtolomalla.
Tulevaa: Su 11.3. klo 16 sanajuma-
lanpalvelus seurakuntatalolla. Rovasti 
Veikko Määttä.
Ti 13.3. seurakunnan päiväkerhot 
peruttu koulutuspäivän vuoksi.
Diakonissa Sirkka Koivu tavattavissa 
seuraavan kerran Puistolan toiminta-
tuokiossa ma 19.3. klo 13-14. Mah-
dolliset kotikäynnit voitte sopia Sirkka 
Koivun kanssa, soittamalla numeroon 
050 – 4694 774.
Rauhanyhdistys:
To 1.3. klo 17.30 päiväkerho ry:llä. Pe 
2.3. klo 18.30 ompeluseurat ry:llä. La 
3.3. klo 19.30 raamattuluokka Kalevi 
Kiviniemellä. Su 4.3. klo 13 seurat ry:
llä. Ke 7.3. klo 18.30 opistomyyjäiset 
ja-seurat ry:llä.
Kuolleet: Anna Matilda Marjala 91 v. 
ja Anna Kustaava Harju 95 v.
Siikajoen palvelupiste avoinna to 
– pe klo 10-14. Puh. 08 – 241 113 tai 
toimistosihteeri 044 – 3438 148. Muina 
aikoina sopimuksen mukaan.
Siikajoen seurakuntatoimisto/palvelu-
piste on suljettu viikolla 10 eli 5.3. – 9.3. 
välisen ajan. Yhteydet virkatodistus-, 
toimisto- yms. asioissa pyydämme ot-
tamaan Ruukin kirkkoherranvirastoon 
sen aukioloaikoina eli ma – pe klo 9-12 
välisenä aikana puh. 010 4250 284. 
Muina aikoina sopimuksen mukaan.

Ängeslevä-Markkuun 
diakoniapiiri to 1.3. 
klo 11.30 Mirja Mikko-
sella, Kirkkotie 20.
Pohjan Sotilassoitto-
kunnan konsertti to 
1.3. klo 19 Tyrnä-
vän kirkossa, solistina 
Marjaana Heikkinen, 
huilu, konsertin johtaa 
musiikkikapteeni Petri 
Junna.
Hartaus pe 2.3. klo 
10.30 Sotainvalidien palvelutalolla ja 
klo 13.30 Kotolassa.
Sanajumalanpalvelus su 4.3. klo 10 
Tyrnävän kirkossa, Isokääntä. Kolehti 
Pietarin katulapsityön tukemiseen 
”Kadulta kotiin”-hankkeen kautta, 
Martinus-säätiö.
Seurakuntakerho ti 6.3. klo 12.30 
Tyrnävän srk-talolla.
Murto-Ojakylä-Juurussuon diakonia-
piiri to 8.3. klo 11.30 Murron kerho-
huoneessa, Kivikausi 2 B 11.
Temmes: Messu su 4.3. klo 12 Tem-
meksen kirkossa, Isokääntä.
Kuorot: Lapsikuoro to 1.3. klo 16 
Temmeksen srk-talolla.
Nuoret: Nuortenilta pe 2.3. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla.
Hiihtolomaviikolla, vko 10, ei kerhoja, 
ei kuoroja, ei nuorteniltoja.
Perheretki Pudasjärvelle Syötekeskuk-
seen la 24.3. Lähtö klo 8.30 Tyrnävän 
srk-talolta. Hinta aikuiset 14 euroa, 
4-12 v 8 euroa, alle 4 v ilmainen, sis. 
linja-automatkat, ruokailun ja ulkoilua 
Syötekeskuksessa, uinnin Puikkarissa. 
Ilm. 14.3. mennessä kunnan Sentraa-
liin, p. 55871 215.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: To 1.3. klo 
19 lauluseurat Paavo Niskasaarella. Su 
4.3. klo 16 seurat ry:llä. Murto: Pe 2.3. 
klo 19 lauluseurat Mikko Haholla, Kari 
Ahola. Su 4.3. klo 16 seurat ry:llä, Olavi 
Hyry, Paavo Ahola.
Kuollut: Kaija Raija Inkeri Särkioja, s 
Huusko 58 v.
Avioliittoon vihitty: Mika August 
Siitonen ja Ulla-Maija Matinolli.
Kastettu: Sanni Helmiina Anttila, 
Oliver Jimi Benjamin Herranen, Emilia 
Ulla Aurora Tervo, Jemina Marianne 
Tölli.
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Yli 40 vuotta Suomessa toiminut yksityinen lastensuojelujärjestö, SOS-Lapsikylä ry järjestää lapsikyläyhteisön 
tukemaa perhehoitoa huostaanotetuille lapsille ja nuorille viidessä lapsikylässä (Kaarina, Punkaharju, Tapiola, Vihanti 

ja Ylitornio), yhdessä nuorisokodissa (Vaajakoski) sekä leirikeskuksessamme Pellossa. SOS-Lapsikylä ry kuuluu 
maailman suurimpaan yksityiseen lastensuojelujärjestöön, SOS-Kinderdorf Internationaliin. 

Lapsikylävanhempana voi toimia yksin oleva henkilö tai pariskunta. 
Useita vanhempiamme on jäämässä eläkkeelle. Osaisitko Sinä rakastaa jonkun toisen lasta?

LAPSIKYLÄVANHEMMAN 
TEHTÄVIÄ ON AVAUTUMASSA 

KAIKISSA KYLISSÄMME. 
HAKUAIKA ON NYT!

SINULLA ON: • tahtoa sitoutua
  • taitoa auttaa huostaanotettuja lapsia
  • herkkyyttä ja jämäkkyyttä kasvattajana
  • yhteistyökykyä
  • sosiaali-, kasvatus- tai terveydenhuoltoalan koulutus
  • kokemusta lasten kanssa työskentelystä

TARJOAMME: • kodin SOS-lapsikylässä 3-6 lapsen kanssa
  • mahdollisuuden yhdistää työ ja koti
  • lapsikyläyhteisön tuen
  • pysyvän työsuhteen
  • kilpailukykyisen palkan
  • kattavan työterveyshuollon
  • valmennuksen tehtävään

Tutustu lapsikylätoimintaamme osoitteessa www.sos-lapsikyla.fi
Tehtävään valitun henkilön tulee ennen toimen vahvistamista esittää lasten kanssa työskentelevien 

rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus.

Kysy lisätietoja SOS-lapsikylien kylänjohtajilta: Kaarina, Kari Kiesiläinen p. 0400-807 958; 
Ylitornio, Kai Lomma p. 040-567 3784; Punkaharju, Mika Korpelainen p. 040-547 4418; 
Tapiola, Jukka Kotkavuori p. 040-500 8198;  Vihanti, Kaisu Pelkonen, p. 040-523 9425

tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@sos-lapsikyla.fi

Hakemukset opiskelu- ja työtodistuksineen pyydämme lähettämään 16.3.2007 mennessä kasvatusjohtaja 
Paula Männikölle osoitteeseen SOS-Lapsikylä ry/hakemus, Upseerinkatu 1, torni 2, 02600 Espoo.

Maaliskuun toisena 
päivänä vietetään 
eri puolilla Suomea 
maailman rukouspäivää. 
Esimerkiksi Oulussa 
juodaan rukouspäivän 
merkeissä iltateet ja 
kahvit perjantaina 2. 
3. NNKY:llä kello 18. 
Kysyimme eri ihmisiltä 
ajatuksia rukouksesta.

1. Mikä on maailman kaunein ru-
kous?
2. Milloin rukous on vaikeinta?
3. Mikä kohta Isä meidän -ruko-
uksesta puhuttelee sinua eniten?

Maarit Peltoniemi, toiminnan-
johtaja, Oulun NNKY

1. Huokaus on maailman kaunein 
rukous.
2. Silloin, kun kaikki on hyvin. Vai-
keuksien aikana tulee niinkin ru-
koiltua, mutta kiitosrukous unoh-
tuu helposti.
3. Tapahtukoon sinun tahtosi py-
säyttää joka kerta. Miten vaikea 
kohta se onkaan! Ihmismielellä 
on niin paljon pyyntöjä ja toivei-
ta, vaikka tärkeintä on todella ta-
pahtukoon sinun tahtosi. Yritän jat-
kuvasti opetella sitä asiaa.

Pirkko Runtti, eläkeläinen, kirk-
kovaltuutettu, Kiiminki.

1. Herra Jeesus Kristus Jumalan 
poika, armahda meitä!
2. On todella vaikea rukoilla tapah-

huokaus on maailman 
kaunein rukous

tukoon sinun tahtosi,  jos itse halu-
aisi asioiden menevän juuri tietyllä 
tavalla. Se saattaa olla kipeä paik-
ka.
3. ... myös maan päällä niin kuin 
taivaassa... puhuttelee minua val-
tavasti. Voisipa todellakin tapah-
tua myös maan päällä Jumalan tah-
to.

Kimmo Helomaa, seurakuntapas-
tori, Liminka.

1. Isä meidän -rukous on kaunein 
rukous.
2. Vaikeaa on rukoilla kiireessä ja 
väsyneenä. Rukous ei saisi olla ul-
kolukua, vaan siihen pitäisi hiljen-
tyä. Se ei ole aina helppoa.
3. Puhuttelevinta  on rukouksen lop-
pu sillä sinun on valtakunta ja voi-
ma ja kunnia iankaikkisesti. Amen.  
Sitä olen miettinyt paljon. Ainoa 
voima ja kunnia, jolla on oikeas-
ti merkitystä, on Jumalalla. Ihmi-
sen voima ja kunnia ovat sen rin-
nalla pieniä asioita. 

SKP

mitä kuuluu, Nanna?
Vuoden ensimmäisessä Rau-
han Tervehdyksessä oli juttu 
Tuiran seurakunnan pastoris-
ta Nanna Helaakoskesta. Ju-
tussa todettiin, että pappi saa 
olla räväkkä ja kaunis.

Helaakoski kertoi avoimesti, 
millaisia pohdintoja on joutu-
nut muun muassa pukeutumi-
sen ja meikkaamisen suhteen 
tekemään.

Palautetta hän on saanut 
työkavereilta, ystäviltä ja ven-
tovierailta.

– Se on ollut myönteistä. Var-
masti jotkut ovat haastattelusta 

ärsyyntyneet, mutta eivät ole 
sitä tulleet sanomaan.

Helaakosken mukaan osa 
palautteen antajista on kiitellyt, 
että seurakunnan työntekijä 
esiintyy inhimillisten asioiden 
yhteydessä. Osa taas on ihme-
tellyt, miksi haastattelu ylipää-
tään tehtiin.

– Jos olisin töissä missä ta-
hansa muualla, ei sellaista jut-
tua olisi tehty. Ymmärrän, että 
pohjoisen seurakuntalehdessä 
tällainen juttu oli.
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sanan aika

Rukous kuuluu elämään. Se on tehokas 

”laajakaista”, joka on aina avoinna Juma-

lan ja ihmisen välillä.  Jeesus kehottaakin 

meitä  rukoilemaan. Rukous on Jumalan 

antama lahja. Se on sydämen vilpitöntä 

puhetta Jumalan kanssa. Ilomme ja su-

rumme, myötä- ja vastoinkäymisemme 

saamme  tuoda rukouksessa Taivaan Isäl-

le. Rukoilemme myös läheisten ja muiden 

ihmisten puolesta. Rukous ei ole sidottu 

paikkaan eikä aikaan. Rukouksesi koto-

na tai työssä, varhain tai myöhään, tulee 

Jumalan tietoon. Hän kuulee rukouksesi, 

jopa sanattomat huokauksetkin. 

Rukoilemme usein Jumalaa elämäm-

me vaikeuksissa. Sana kehottaakin meitä 

huutamaan Herraa avuksi hädän keskellä. 

Elämän koettelemukset herättävät meissä 

rukouksen mielen. Tuomme kuormamme 

ja taakkamme Taivaalliselle Isälle. Hän on 

luvannut pitää meistä huolen.

Sunnuntain aihe on Rukous ja usko. Päi-

vän psalmi on Ps. 25: 1-10, 1. lukukappale 

2. Aik. 20: 1-9 ja 2. lukukappale 1. Tess. 4: 

1-8. Evankeliumi Matt. 15: 21-28.

Joskus elämä on raskas taakka. Kysym-

me silloin, mikä on Jumalan tarkoitus? 

Miksi hän minua näin koettelee? Jumalan 

rukousvastaus tuntuu viipyvän. Kuiten-

kin Herra kuulee rukouksemme. Hänellä 

on tiedossaan elämämme pienetkin asiat. 

Herra vastaa oikealla ajalla. Jumalan aika 

ei aina ole pyyntömme mukainen. Kun pi-

meiden päivien jälkeen tulevat auringon 

lämpö ja valo, avautuu meille Jumalan apu 

ja hänen viisas johdatuksensa. Sanomme, 

että näin oli Jumalan hyvä tahto.

Saamme pyytää Jumalan valtakunnan 

ja Jumalan tahdon toteutumista omas-

sa ja lähimmäistemme elämässä. Silloin 

kaikki asiat kääntyvät parhaaksemme. 

Kiitämme Jumalaa hänen hyvistä lahjois-

taan ja niistä parhaimmasta, Jeesuksesta 

Kristuksesta.

jaaKKo KaLtaKaRi
KiRKKoheRRa
hauKiPudaS

Rukous on elämän merkki

2. paastonajan sunnuntain aiheena on Remi-
niscere. Se merkitsee ’muista minua’. Päivän 
evankeliumissa kanaanilainen nainen vetoaa 
yhä uudelleen Jeesukseen, jotta tämä muis-
taisi hänen tytärtään. Myös päivän antifonis-
ta löytyvät nämä sanat.

Kanaanilainen nainen ilmaantui Jeesuksen 
seuraan Tyroksen ja Sidonin seudulla. Mo-
lemmat olivat muinaisen Foinikian tärkeim-
piä kaupunkeja. Alue sekä naisen etninen 
ryhmä olivat laadultaan ”vähemmän pyhiä” 
tuon ajan hurskaille israelilaisille. Kanaani-
laisiksi nimitettiin VT:ssa Luvatun maan ei-
israelilaisia asujia. Vaikka nainen oli ”paka-
na”, hän tiesi Jeesuksen jumalallisuuden. Hän 
tiesi myös Jeesuksen toiminnan kohdistuvan 
ensin israelilaisiin, koska nimitti tätä ”Daa-
vidin pojaksi”.

Jeesus esteleekin ensin naista ja toteaa tylyn-
tuntuisesti, ettei häntä ”ole lähetetty mui-
ta kuin Israelin kansan kadonneita lampaita 

varten”. Tämä sopiikin hyvin yksiin Jeesuksen 
maanpäällisen toiminta-alueen kanssa. Vasta 
opetuslapset laajensivat käytännössä evanke-
liumintyön laajemmallekin, Israelin ulkopuo-
lelle (vrt. Matteuksen lähetyskäsky).

Se että ”paha henki” vaivasi tytärtä ei välttä-
mättä tarkoittanut henkistä sairautta - esimer-
kiksi epilepsian luultiin Jeesuksen aikana joh-
tuvan pahoista hengistä. Julkisen toimintan-
sa aikana Jeesus paransi mitä moninaisim-
pia sairauksia ja herätti ihmetystä kaikkial-
la missä liikkui.

Leivänpalasten heitteleminen lattialle voi kuu-
lostaa hassulta. Siihenkin sisältyy kuitenkin aja-
tus: paitsi tavalliset lemmikkieläinten ruokki-
mistilanteet, myös ”käsien peseminen” ruo-
kailun päätyttyä tavattiin toisinaan suorittaa 
kuivaan leipään käsiä hieromalla. Myönty-
mällä lopulta naisen pyyntöön Jeesus osoitti 
olevansa tärkeä kaikille maailman kansoille. 
Samalla hän osoitti yleisölle sen, miten naisen 
usko oli tärkein ominaisuus hänessä. Myö-
hemmin apostolit joutuivat kamppailemaan 
saman lähetyskysymyksen kanssa vain tode-
takseen, ettei uskon asioissa ole eroa juutalai-
sella ja pakanalla.

PeKKa tuomiKoSKi

Jumala. Sinä tunnet meidät kaikki. 

Auta meitä uskossa ja rukouksessa 

pyytämään sinun tahtosi toteutumista 

elämässämme. Me kiitämme sinua 

myötä- ja vastoinkäymisistä, armostasi 

ja johdatuksestasi. Aamen.
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Pa i K K o j a  av o i N N a

P udasjärven seurakun-
ta sai kiittävän lausun-
non hiippakunnan 

tuomiokapitulilta kasvatus-
asiain hiippakuntasihteerin 
Pekka Asikaisen suulla 
viime viikon keskiviikkona. 
Paikkakunnalla asuu fiksua 
väkeä.

Seurakunnassa ei tyydytä 
kysymään, voisivatko nuoret 
saada äänensä kuuluviin. Siellä 
ollaan askelta pidemmällä ja 
kysytään, millä tavoin nuoret 
voisivat vaikuttaa seurakun-
nan elämään.

Pudasjärven seurakun-
nan päättäjien ja nuorten 
yhteinen iltakoulu oli har-
vinaislaatuinen tapahtuma. 
Kymmenet yläasteikäiset ja 
hieman heitä vanhemmat 
nuoret saivat tietopaketin 
seurakunnan johtokunti-
en toiminnasta ja joutuivat 
myös miettimään, mitä lä-
hetys-, diakonia-, kasvatus- 
ja julistustyön johtokunnat 
oikeastaan tekevät.

Makeinta taisi olla terävi-
en kysymysten esittäminen 
päättäjille.

Iltakoulun päätteeksi nuo-
rille luvattiin, ettei yhteinen 
palaveri ollut turha. Ainakin 
työntekijät puivat nuorten toi-
vomuksia kokouksissaan.

diakonian 
salat

Mitä on diakonia? Yksi ryh-
mä pantiin pohtimaan tätä 
seurakunnan työaluetta.

Yläasteella oleville koulu-
laisille sana oli tuttu, mutta 
sen sisältö vaati miettimistä. 
Avainasiaksi miellettiin lä-
himmäisen auttaminen: jos 
sattuu katastrofi ulkomailla 
tai vaikkapa tulipalo omalla 
paikkakunnalla, jos perheessä 
jompi kumpi vanhempi sai-
rastuu ja tarvitsee tukea.

Diakoniatyö vaatii siis te-
koja. Miten nuori voisi olla 
työssä mukana?

Nuoret löysivät koulumaa-
ilmasta yhden esimerkin. 
Koulussa on tukioppilaita. He 
voivat puuttua vaikka kiusaa-
miseen ja puhua kiusaajalle. 
Hänellä itselläänkin saattaa 
olla jokin asia pielessä.

Yhdeksäsluokkalainen 
Johanna Rajala ajatteli, että 
samanikäiselle on helpompi 
puhua kuin aikuiselle.

Entä kuka lähtisi tervehti-
mään vanhusta, jos tällaisia 
toivottuja tapaamisia järjes-
tettäisiin?

Johannan mielestä ainakin 
ensimmäisellä kerralla kaverin 
pitäisi olla mukana.

Keinoja 
löytyy

Julistustyön sisältöä pohti-
nut nuorten ryhmä listasi, 
miten seurakunta tavoittaa 
heidät rippikoulun jälkeen. 
Keinoja löytyi paljon.

Nuoria voidaan koulut-
taa kerhonohjaajiksi ja iso-
siksi. Heille voidaan tarjota 

Pudasjärvellä 
nuorten ääni kuului

kesätyötä tai kutsua retkille 
ja musiikkitilaisuuksiin. Ja 
innostaa äänestämään seu-
rakunnallisissa vaaleissa.

Nuorten näköinen juma-
lanpalveluskin kelpaa. Siihen 
laulut valittaisiin Nuorten 
veisukirjasta. Muukin mu-
siikki olisi nuorille mieleistä 
ja koko tilanne itse suunnitel-
tua. Ajankoh-
ta valittaisiin 
nuorille sopi-
vaksi.

– Kuka tu-
lisi jumalan-
palvelukseen 
laulamaan, 
soittamaan, 
tekstiä luke-
maan tai kolehtia kantamaan, 
nuorisotyönohjaaja Marko 

Väyrynen kysyi.
Useita käsiä nousi vähitel-

len pystyyn.

missä 
naispappi?

Kirkkoherra Oskari Holm-
strömiltä nuoret halusivat 

kuulla, mik-
sei Pudasjär-
vellä ole nais-
pappia.

Kirkko-
herra pääsi 
vähällä. Kun 
uusia pappe-
ja on valittu 
seurakun-

taan, hakijoiden joukossa 
ei ole ollut naisia.

”Jos seurakunnan 
tilaisuus 

kiinnostaa sinua, 
kävele sisälle!”

Pudasjärviset nuoret Ninni 
Torvinen, 17, ja Eeva-Kaisa 

Poijula, 18, luonnehtivat luotta-
mushenkilöiden ja nuorten ilta-
koulua positiiviseksi ja lämmin-
henkiseksi tilaisuudeksi.

Ninni pohti kasvatustyötä 
käsitelleessä ryhmässä esimer-
kiksi, millaisille retkille nuoriso 
lähtisi. Yksi toivomuskohde oli 
kylpylä. Rönöstä kaikki olivat 
yhtä mieltä. Paikka on ahdas ja 
pieni kellari.

Eeva-Kaisan ryhmässä puhuttiin 
Oulun tuomiokirkosta ja Juicen 
laulujen soveltuvuudesta sinne. 
– Sellaiseen jumalanpalvelukseen 
olisin itse mennyt mukaan.

Seurakunnasta tytöt tuumasi-
vat: Mikä ettei se voisi olla vaikka 
työpaikka.

Ninni (oik.) ja eeva-Kaisa ovat matkailualan 
opiskelijoita.

johanna Rajala kirjasi muistiin diakoniatyöryhmän teesit.

Entä miksi nuorten täytyy 
viettää perjantai-iltojen kah-
vilaansa kellarissa. Hauska 
nimi Rönö ei selvästikään 
korvaa paikan puutteita. 
Hilturannan leirikeskuksen-
kin tilasta nuoret halusivat 
selvityksen.

Nuorten tiloiksi luvattiin 
katsella uutta paikkaa. Kirk-
kovaltuuston puheenjohtaja 
Arvo Niskasaari vakuutti, 
että päättäjienkin mielestä 
Hilturanta on arvokas paikka 
sekä nuorten että aikuisten 
toiminnalle. Sen kunnosta-
mista ei ole unohdettu. Asiasta 
puhuttiin edellisessä kirkko-
neuvoston kokouksessa.

vakava 
kirkko

Nuorten syvällisin kysymys 
kirvoitti pisimmän keskuste-
lun: miksi kirkossa ollaan ai-
na niin vakavia? Miksei siel-
lä puhuta nuoria kiinnosta-
vista asioista?

”Elämässä on vaiheita, joissa 
ihminen kaipaa vahvistusta. 
Toisaalta leireillä on pidetty 
hauskaa. Niihin mahtuu iloa 
ja riemua, jota evankeliumin 
levittäminen on.”

”Kirkkorakennus on pyhä 
paikka, joka edellyttää tie-
tynlaista käytöstä. On ikävää 
nähdä, että vain harvat ku-
martavat kirkkoon tulessaan. 
Joku ei edes ota lakkia päästä. 
Mutta kyllä kirkkoon mahtuu 
myös huumoria, lämpöä, iloa 
ja naurua.”

”Kirkossa vietetään ilojuhlaa 
ja surujuhlaa. Kirkko tarjoaa 
rauhaa, iloa ja vapautta Py-
hässä Hengessä. Sellaista ei 
muu maailma tarjoa.”

Nuorisotyönohjaaja Tii-
na Inkeroinen jätti nuorten 
harkittavaksi kehotuksen: 
Jos haluatte papin puhuvan 
kirkossa teitä kiinnostavas-
ta asiasta, ottakaa häneen 
yhteyttä!

PiRKKo PaaKKi

Lähtisimme kylpylään

valtamedia kunnioittaa
kirkkoa etäisesti

Tuore tutkimus Kirkko median kuvastimessa ker-
too, että valtamedian suhde kristinuskoon ja kir-
kollisiin asioihin on perusmyönteinen ja kunnioit-
tava, vaikkakin etäisyyttä ottava. Uskonnon mer-
kitystä horjutetaan tai suoraan tai epäsuorasti ky-
seenalaistetaan varsin vähän.

Vaikka muutos  on eräs kehys, jota journalismissa 
käytetään varsin paljon, kristinuskoa ja kirkollisia 
asioita käsittelevässä journalismissa muutos-kehys 
ei ole kovin yleinen, tutkimuksessa todetaan.

Tutkimuksen laati YTT Juho Rahkonen Tam-
pereen yliopistosta, ja se on julkaistu Kirkon tut-
kimuskeskuksen www-julkaisujen sarjassa.

Tietty tuttuus, turvallisuus ja ennustettavuus 
kuuluvat valtamedian sisällön ominaispiirteisiin. 
Joulurauhan julistamisesta kertova uutinen ei tuo 
uutta tietoa, mutta se vahvistaa olemassa olevaa 
asiaintilaa.

Maakuntalehtien suhde kirkkoon on läheisempi 
kuin Helsingin Sanomien.

Ilta-Sanomissakin kirkkoa ja kristinuskoa kä-
sitellään pohjimmiltaan varsin kunnioittavasti ja 
myönteisesti. Kristillisyyden katsotaan kuuluvat 
tavalliseen suomalaiseen elämänkiertoon eli siihen, 
mistä lehti ammentaa päivittäisen yleisöpohjansa. 
Ilta-Sanomat pyrkii puhuttelemaan lukijoitaan 
yleisemmällä tasolla kuin alueelliset lehdet.

Lehtijuttujen yleissävy joulua ja kristinuskoa 
kohtaan on myös myönteinen ja vahvistava, to-
detaan tutkimuksessa. Kristinusko on jouluna 
näkyvästi esillä.

Pääkirjoituksissa korostetaan joulun sanomaa 
ja hiljentymisen tärkeyttä, piispat ja muut kirkon 
edustajat kirjoittavat vierailevina kolumnisteina 
joulutervehdyksiä. Tiernapoikien esitykset ja muut 
perinteiset menot saavat runsaasti palstatilaa suu-
rien kuvien kera. Ylivoimaisesti suurin osa jutuista 
käsittelee ensisijaisesti luterilaista kirkkoa. 
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Vaihda
takuuikkunat!
MYÖS RAHOITUKSELLA!

puh. 020 7690 114

Myllyojan 

Maikkulan

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

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

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

Y h d i S t Y K S e t

m u u t  S e u R a K u N N at

Pa Lv e L u h a K e m i S t o

jaKeLu-
huomautuKSet

Puh. 0200 71000 
WWW.PoSti.Fi/PaLaute

liisa.jaakonsaari@eduskunta.fi

www.liisajaakonsaari.net, p.050 5113036

LIISA JAAKONSAARI

8

SDP Oulu

KOKEMUS
on
VALTTIA

varmista jo ennakkoon 7.-13.3.

o P i S K e L i j a m e N o t

Katso lisää menoja sisäsivujen 
Opiskelijat ja nuoret aikuiset 
kohdasta.


