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Aatoksia

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski Aatoksia

Näennäisen yksinkertainen päätös
Helmikuun alussa korkein hallinto-oikeus antoi rat-

kaisun valitukseen, joka koski Turun arkkihiippa-

kunnan päätöstä jättää kirkkoherranvirkaa hake-

neista sivuun henkilö, joka ilmoitti kieltäytyvänsä 

yhteistyöstä naispapin kanssa.

Päätöksessä sanotaan: ”Kirkkoherran viran haki-

ja, joka oli ilmoittanut, ettei hän toimita jumalan-

palvelusta naispapin kanssa, ei ollut vaaliehdok-

kaaksi kelpoinen.”

Ratkaisu näyttää yksiselitteiseltä, mutta siinä on 

myös ongelmansa.

KHO:n päätöstä on ehditty juhlia lehtien pals-

toilla. Espoon hiippakunnan piispa Mikko Heikka 

riemuitsi, että niin kutsuttu naispappeuskiista on 

saanut loppuratkaisunsa. Valitettavasti iloitsemi-

nen saattaa olla liian varhaista.

Heikan mukaan hallintotuomioistuimet ottivat 

kantaa naispappeuskiistan kaikkiin keskeisiin kysy-

myksiin.

Näin ei ollut. Ne yrittivät nimenomaan välttää 

sitä. Tuomioistuimet ratkaisivat asian suurinpiir-

tein samalla nopeudella ja laajuudella kuin ne rat-

kaisevat valituksen pottupellon kaavoittamisesta.      

KHO:lla ei ollut aietta tehdä tässä tapauksessa suur-

ta periaatteellista ratkaisua.

Ratkaisun perusteluissa lukijan huomio kiinnittyy 

useissa virkkeissä siihen, että jutussa oli kyse kirkko-

herran virasta ja esimiestehtäviin liittyvistä velvolli-

suuksista. Kovin laajoja yleistyksiä siitä ei voi tehdä. 

Päätös on jopa otsikoitu tästä näkökulmasta.

Lisäksi kyse oli siitä, mitkä seikat ovat hyväksyt-

täviä ehtoja, kun hakijan kelpoisuutta kirkkoherran 

virkaan arvioidaan.

Yhä on tuomioistuimessa ratkaisematta, mikä 

on tavallisen papin asema ja voidaanko naispap-

pien kanssa yhteistyöstä kieltäyvä pappi irtisanoa 

vakaumuksensa perusteella. Se onkin  huomatta-

vasti monimutkaisempi kysymys. On eri asia jättää 

valitsematta kuin irtisanoa.

Nyt kun tuomioistuimelta on kuitenkin saatu 

jonkinlainen välipäätös, on aika miettiä, mitä sii-

tä seuraa.

Tuomiokapitulien velvollisuus on valvoa kirkon 

hallintoa.

Yleisesti tiedetään, että on olemassa seurakun-

tia, joiden kirkkoherrat vastustavat naispappeutta 

ja kieltäytyvät yhteistyöstä naispappien kanssa.

KHO:n päätöksen mukaan tasa-arvoa on edistet-

tävä aktiivisesti eikä vain passiivisesti sivusta kat-

somalla. Eikö tästä seuraa, että tuomiokapitulien 

pitäisi ryhtyä KHO:n päätöksen perusteella puh-

distamaan seurakuntia kirkkoherroista, jotka eivät 

tasa-arvolakia noudata? Nythän tällaiset seurakun-

nat elävät KHO:n mukaan laittomuuden tilassa.

Takuulla 
kuntoon?

Suomen homoin lehti
Sari Virtanen kertoo Voltti-lehden pääkir-
joituksessa Z-lehden nimenmuutoksesta:

”Sitten Z heitti voltin aivan yllättä-
en. 90-luvun herja, heitä homo voltti! oli 
muuttunut vauhdikkaaksi ja energiseksi, 
ehkä hitusen itseironiaakin sisältäväksi 
lehden nimeksi. Suomen homoin lehden 
nimi oli löytynyt.”

www.voltti-lehti.fi

Kirkolliskokouksen 
edustavuus
Kotimaa kommentoi pääkirjoitukses-
saan kirkollisten vaalien hidasta ja jäyk-
kää ääntenlaskujärjestelmää sekä vaali-
tulosta. Kirkolliskokouksessa on yhä vä-
hemmän naisia ja nuoria.

”On myös tarpeen uudistaa vaalijär-
jestelmää. Ei tuloksesta johtuen, vaan lai-
measta kiinnostuksesta vaalia kohtaan. 
Äänestysprosentti jäi paikoitellen luvat-

Vuodesta 2005 voimassa ollut hoitota-
kuu ei ole pystynyt turvaamaan hyvää 
hoitoa mielenterveyspotilaille. Mie-
lenterveyspotilaista valtaosalle tarjo-
taan alle kuudessa kuukaudessa lyhyt 
vastaanottoaika, jolloin he eivät näy 
jonoissa, vaikka todellinen hoito jää 
puuttumaan. Liian usein käy niin, et-
tä potilaat pääsevät sisään hoitojärjes-
telmään ja saavat lähetteen eteenpäin, 
mutta heidät lähetetään kotiin pelkän 
lääkereseptin kanssa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sisällä 
resursseja mielenterveystyöhön siirtä-
mällä tilanne paranisi huomattavasti. 
Esimerkiksi muissa Pohjoismaissa on 
huomattavasti enemmän sosiaalityön-
tekijöitä mielenterveyspalveluissa kuin 
Suomessa.

Helmikuun alussa julkaistun Stake-
sin selvityksen mukaan mielenterveys-
kuntoutujien on joskus vaikea päästä 
fyysisten oireidensa takia tutkimuk-
siin, koska vaivat saatetaan leimata 
luulotaudiksi. Tutkimusten ja hoidon 
viipyminen aiheuttaa tarpeetonta kär-
simystä ja joskus myös ennenaikaisen 
kuoleman. 

Vaikka hoitotakuun tulisi toteutua 
sekä psyykkisten että fyysisten saira-
uksien hoidossa, mielenterveyspoti-
laiden ja -kuntoutujien kohdalla mo-
lemmissa on huomattavia puutteita. 
Psykiatrinen diagnoosi ei saa olla syy 
tai tekosyy jättää fyysiset oireet tutki-
matta ja hoitamatta. Jotkut psyykkiset 
sairaudet ja lääkkeet lisäävät fyysisten 
sairauksien riskiä ja siksi tutkimukset 
ovat erityisen tarpeen.

Pelkkä lääkitys ei paranna eikä kun-
touta mielenterveysongelmista kärsi-
vää. Jos esimerkiksi masennuspotilas 
joutuu olemaan yksin pelkän lääkityk-
sen turvin, ongelmat ovat vaarassa pa-
hentua vielä vaikeammaksi psyykki-
seksi sairaudeksi ja lääkeriippuvuuden 
riskit kasvavat. 

Pitkäaikaissairaiden avokuntoutus-
ta ja laadukasta kuntouttavaa asumista 
ei ole riittävästi. Kuntouttavan asumi-
sen nimissä usein vain säilötään poti-
laita aikaisempien suurien mielisairaa-
loiden sijasta pienempiin ”kodinomai-
siin” asumisyksiköihin. Noin 5 000 ih-
mistä asuu korkeintaan 15 neliömetrin 
huoneessa eikä runsaalla 1 000:lla ei 
ole minkäänlaista yksityisyyden suo-
jaa asumisyksiköissä useamman hen-
gen huoneissaan. 

Psyykkiseen sairauteen liittyvä lei-
ma on niin vahva, ettei sen takaa näh-
dä muita ”tavallisempia” pulmia, joi-
den ratkaiseminen ei edes onnistu pel-
kästään psykiatrian keinoin. Asunnot-
tomuus ja köyhyys vaativat päättäväi-
siä sosiaalipoliittisia päätöksiä ja teko-
ja. Myös varsinainen hoito tai kuntou-
tus jää tehottomaksi, elleivät muut asi-
at ole kunnossa.

 
Timo PelTovuori

Toiminnanjohtaja
Mielenterveyden keskusliitto ry

toman heikoksi. Vaarana on, että kirkol-
liskokous on pienoiskuva seurakuntien 
päättäjistä, eikä kansankirkon laajoja pii-
rejä edustava synodi.”

Kotimaa 21.2.2008

Kirkkoja ei voi 
perustaa noin vain
Timo Rämä linjaa pääkirjoituksessaan 
yhteisöllisyyden haasteesta.

”Kirkon ja seurakunnan ulkoinen ja vi-
rallinen järjestäytyminen on tarpeen ennen 
muuta yhteiskuntaa varten ja seurakunnan 
sisäisen järjestyksen takia. Siksi uskoville 
kirkosta eroaminen ei suinkaan ole yksi ja 
sama asia. Ei voi olla niin, että uusia seura-
kuntia ja kirkkoja perustetaan noin vain. 
Erotessaan kirkosta tulisi olla selvillä, mi-
hin sitten liittyy. Näin siitä huolimatta, et-
tei kirkon jäsenyydestä luopuminen tarkoi-
ta Kristuksen kirkosta luopumista.”

Vie Sanoma 1/2008

28.2.2008
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Kaksi krokotiilia, Ville ja Kalle, pais-
tattelivat päivää Korkeasaaren kroko-
tiilialtaalla. Ville katseli altaan yli me-
nevää siltaa pitkään ja hartaasti. Kalle 
kyseli: ”Mitä mietit?” 

”Tässä haaveilen, että kunpa kirk-
koherra kävelisi tuota siltaa pitkin ja 
molskahtaisi veteen, niin kyllä olisi 
meillä syömistä!” sanoi Ville. 

”Miten niin kirkkoherra?” kysyi 
Kalle. ”No, ne ovat rikkaita ja siksi li-
havia. Niissä riittää kuule syömistä”, 
vastasi Ville. ”No, ehkä lihavia, mutta 
niissä on niin paljon läskiä. Se on epä-
terveellistä, totesi Kalle. ”Ei ihmisessä 
ole paljon läskiä, sioissa kylläkin”, to-
kaisi Ville. ”Kyllä niissäkin on, vaik-
kei yhtä paljon. Ei kirkkoherroista saa 
kuin vatsanpuruja”, sanoi Kalle. 

”No, mikä tänne pitäisi sitten mie-
lestäsi pudota?”, kysyi Ville. ”Taval-
linen seurakuntapastori. Ne eivät ole 

niin rikkaita, mutta eivät köyhiäkään. 
Niissä on sopivasti lihaa, mutta läskiä 
ei juuri ollenkaan. Seurakuntapastoris-
ta saisimme parhaat suupalat”, vastasi 
Kalle. ”Ei, ei”, jatkoi Ville. ”Niissä on 
paljon myös laihoja. Kirkkoherra kun 
putoaisi, niin sen jälkeen ei tarvitsisi 
syödä viikkoon!”

...Niin väittely jatkui. Kohta pai-
kalle tuli kolmas krokotiili, Pentti, jo-
ka oli kuullut keskustelun ja huudahti: 
”Ei mitään kirkkoherroja eikä seura-
kuntapastoreita, pojat, vaan kun piis-
pa putoaisi, niin sen jälkeen ei tarvit-
sisi syödä kahteen viikkoon.” ”Miten 
niin piispa?” huudahtivat Ville ja Kal-
le yhdestä suusta. ”No, niillä ei ole sel-
kärankaa, karjaisi Pentti.

Kimmo lähde
Göteborg  

Krokotiilien suusta

Olemme tunnustaneet joka sunnun-
tai kirkon tunnuslauseen ”Anna meil-
le jokapäiväinen leipämme”. Miksi tä-
mä lause ei koske sellunkeittäjää, pape-
rityöntekijää? Eivätkö he juuri ole täs-
sä tilanteessa ansainneet sympatiaa kir-
kolta, vai onko se sama kuin sodassa: 
”Kun leipä loppuu, syödään pullaa...”

Vakavasti sanottuna, huolehdi 
kirkko vähäisimmistä, sillä Jeesuk-
selle oli sama kuin ”olisit tehnyt sen 
minulle.” Usko tulee kuulosta, kuulo 
Jumalan sanan kautta. Tuleeko se sa-
malla lailla vielä nykyään? Sanan us-
komisesta tulee jokapäiväinen leipäm-
me, leipämme tulee uskomalla joka-
päiväinen uskomme.

Kyllä kirkko voi mielestäni tänä 
päivänä myydä muutakin kuin ”ei oo-
ta”. Kirkko heijastaa yhteiskuntaa. Sil-
loin kun läheisellä on nälkä, voi kai lä-
heinen kääntyä kirkon puoleen. 

Kirkolla lienee varaa ottaa kantaa 

myöskin yhteiskunnallisesti. Ei vain 
ole vielä kirkon kantaa kuultu. Toivo-
mus olisi, ettei lähimmäiseltä loppuisi 
jokapäiväinen leipä. Sielunhoidollises-
tikin se olisi tarpeellista. Kirkon tehtä-
vä on ollut hoitaa lähimmäinen henki-
sesti, sielunhoidollisesti.

Jos kirkko hoitaa tämänkin kan-
nan, olisi yhteiskunnallisesti paljon, 
paljon oikeudenmukaisempaa ja on-
nellisempaa elää tässä yhteiskunnas-
sa.

Kirkko kätkee syliinsä pakolaisen, 
miksi ei myöskin sellunkeittäjän. Ei 
kai kirkko hoida läheisiään eri tavalla? 
Kirkon virka on edelleen lähimmäi-
nen ja hänen hyvinvointinsa. Kirkon 
sanomaa me lukijat jäämme odotta-
maan. Nyt on tekojen aika!

mAuNo NuorGAm
Oulu

Miten jaksaa sellunkeittäjä?

Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan asukkaista noin 
joka seitsemäs ei asu Suo-

messa. Tämä selviää tarkastele-
malla seurakuntien tilastotietoja 
vuodelta 2007. Oulu ei ole poik-
keus. Valtakunnallisten lukujen 
tarkastelu kertoo, että esimerkik-
si yhdessä Helsingin ruotsinkieli-
sistä seurakunnista (Södra svens-
ka församlingen) päästään ”pois-
saolevan väestön” sarakkeessa 
niinkin huikeaan lukemaan kuin 
29,3 prosenttia. 

– Poissaolevaan väestöön las-
ketaan henkilöt, joilla on vakitui-
nen osoite ulkomailla, selventää 
Oulun keskusrekisterin johtaja, 
pastori Veijo Koivula. 

Samalla kun henkilöt ilmoit-
tavat vakituiseksi osoitteekseen 
jonkun muun kuin Suomessa si-
jaitsevan osoitteen, he myös mak-
savat veronsa vakituisen asuin-
paikkansa maahan. 

– Moni varmaan katsoo asi-
aa etuuksien kannalta, kumpi on 
esimerkiksi verotuksen puoles-
ta kannattavampaa, Koivula to-
teaa.

Aurinkorannat 
ja opiskelut vetävät
Puhuttaessa ulkomailla kirjoil-
la olevista suomalaisista nouse-
vat usein mieleen ensimmäisi-
nä seniori-ikäiset, jotka viettä-

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan jäsenistä joka seitsemäs kirjoilla ulkomailla 
Kakkoskodit vievät 
Suomelta veromiljoonia

vät talvet muualla. Yliopistokau-
pungeissa on myös paljon opis-
kelijoita, joista usea käy opiske-
lijavaihdossa. Oma lukunsa ovat 
kansainvälisten yritysten palkka-
listoilla olevat työntekijät, jotka 
työ voi viedä ulkomaille.

Oletukset vahvistuvat Oulun 
osalta, kun tarkastellaan kaupun-
gin väestötilastoja. Ne osoittavat, 
että vuoden 2008 alussa Tuomio-
kirkkoseurakunnan kanssa li-
ki yhteneväisen keskustan suur-
alueen asukkaista joka viides 
on yli 65-vuotias. Sitäkin huo-
mattavampi on nuorten aikuis-
ten osuus, sillä ikäryhmän 19–25 
vuotta edustajia on jopa hieman 
enemmän. 

Muilla kaupungin suuralueil-
la näiden ikäryhmien prosentu-
aaliset osuudet ovat pienempiä, 
lukuun ottamatta Kaijonharjun 
opiskelijakeskittymää.

Pohjois-Pohjanmaalla 
vähän lähtijöitä
Oulun tuomiokirkkoseurakun-
nan reilusta 18 400 jäsenestä 
13,4 prosenttia, tarkalleen ottaen          
2 487 henkilöä, on vuoden lopus-
sa kerätyn tilaston mukaan ollut 
poissaolevaa väestöä. Keskimää-
räinen prosentti Oulun neljäs-
sä evankelis-luterilaisessa seura-
kunnassa on 4,2 prosenttia.

Rauhan Tervehdyksen ilmes-

tymisalueen kunnista lähim-
mäksi Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnan lukuja päästään Pu-
dasjärvellä, jossa 6,7 prosenttia 
seurakuntalaisista asui vuoden 
lopussa ulkomailla. 

Pienimmät prosentit olivat 
Kempeleessä ja Kiimingissä, jois-
sa molemmissa vain noin 1,3 pro-

senttia, eli noin joka 77:s seura-
kuntalainen, asuu tai työskente-
lee kahdessa maassa. 

Vaikka useissa Helsingin evan-
kelis-luterilaisissa seurakunnis-
sa päästään Oulun tuomiokirk-
koseurakuntaa korkeampiin lu-
kemiin, poissaolevan väestön 
osuus on keskimäärin vain 7,1 

prosenttia. Vaihtelut ovat suu-
ria, ja esimerkiksi 62 100 jäsenen 
jättimäisessä Malmin seurakun-
nassa vain 1 541 seurakuntalais-
ta (2,4%) on ilmoittanut vakitui-
sen osoitteensa olevan maan rajo-
jen ulkopuolella. 

elSi huTTuNeN
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Sunnuntain 
kolehti 
Pyhän maan 
lähetystyöhön

Sunnuntaina 2.3. kannetaan 
luterilaisissa jumalanpalve-
luksissa valtakunnallinen 
kolehti Israelissa ja palestii-
nalaisalueilla tehtävään työ-
hön Suomen Lähetysseuran 
kautta.

Palestiinalaisalueilla Lä-
hetysseuran yhteistyökump-
pani on Jordaniassa, Länsi-
rannalla ja Jerusalemissa toi-
miva evankelisluterilainen 
Jordanian ja Pyhän maan 
kirkko. Se keskittyy vahvasti 
perhe-, nuoriso- ja diakonia-
työhön. Sillä on myös omia 
kouluja, joissa opiskelee se-
kä kristittyjä että muslimei-
ta. Kirkko edistää alueellaan 
uskontojen välistä dialogia.

Lähetysseuralla on Jeru-
salemissa Shalhevetjah-kes-
kus, jossa toimii messiaani-
nen hepreankielinen seura-
kunta. Perhetyö ja sovinnon 
rakentaminen juutalaisten ja 
arabien välille näkyvät seu-
rakunnan toiminnassa. 

Lähetysseura on toiminut 
Israelissa ja palestiinalaisalu-
eilla vuodesta 1924. Lähetys-
seuralla on tällä hetkellä kol-
metoista työntekijää Israelis-
sa, palestiinalaisalueilla ja 
Jordaniassa.

NNKY 
palkitsee 
väkivallan 
vastustajan
Väkivallan vastustaminen on 
osa NNKY-liiton vuositee-
maa Muutumme ihmisinä – 
muutamme yhteisöjä.

NNKY-päivän tunnustus-
palkinto 11 000 euroa jaetaan 
24. huhtikuuta.

Palkinto myönnetään nai-
siin ja tyttöihin kohdistu-
van väkivallan ehkäisemi-
seksi toimineille yhteisöille, 
työryhmille tai toteutuneille 
tutkimushankkeille.

Ehdotuksia palkinnon-
saajiksi perusteluineen odo-
tetaan 1.4.2008 mennessä 
kirjallisesti osoitteella:    
NNKY-liitto ry / Tunnustus-
palkinto, Pohjoinen Rautatie-
katu 23 B, 00100 Helsinki.

F idel Castro on väistynyt 
vallankahvasta Kuubassa. 
Vielä ei ole mahdollista ar-

vioida, miten vallanvaihdos vai-
kuttaa Kuuban kristittyjen ase-
maan. Ensiksi pitäisi nähdä, mi-
ten Kuuban tilanne kehittyy po-
liittisesti. Vasta sitten voi poh-
tia kristinuskon asemaa maas-
sa. Samoin on mahdotonta vie-
lä sanoa, avautuuko Kuuba lähe-
tystyölle.

Kommunistinen Kuuba on 
suhtautunut tiukasti kristinus-
koon. On väitetty, että maassa 
on jopa kidutettu kristittyjä.

Professori Elina Vuola Hel-
singin yliopiston iberoamerik-
kalaisesta keskuksesta painottaa, 
että Kuuba on latinalaisamerik-
kalaiseksi maaksi erilainen. Siel-
lä ei vallitse raaka ja väkivaltai-
nen diktatuuri. Kuuba ei ole de-
mokratia, mutta sitä ei voi verra-
takaan naapurin oikeistolaisiin 
hirmuvaltoihin.

Kuuba on erilainen sosialisti-
seksikin maaksi. Kuubassa ei ole 
taistelevaa ateismia vaan se on 

maallinen valtio. 
Kuuban katolinen kirkko on 

kohdannut rajoituksia, mutta ti-
lanne ei ole paha, jos sitä vertaa 
naapurimaihin. Kuuban naapu-
rimaat ovat olleet oikeistodik-
tatuureja. Kirkko on joutunut 
miettimään, mikä suhde sillä it-
seään kristityksi kutsuvaan väki-
valtaiseen valtaan.

Perustuslaki: 
kristittyjä ei saa syrjiä
Vallankumouksen ensimmäisi-
nä vuosikymmeninä valtio suh-
tautui ankarasti kristinuskoon. 
1990-luvun alussa tilanne muut-
tui, kun maan perustuslaki pan-
tiin uusiksi, kertoo helluntailai-
sen lähetysjärjestön Fidan toi-
minnanjohtaja Arto Hämäläi-
nen. 

Kuuba tuli uuden perustus-
lain mukaan sekulaari eli maal-
linen valtio, jossa kristittyjä ei 
saa diskriminoida. 

Perustuslaki ei vastaa täysin 
todellista tilannetta. Hämäläi-
nen sanoo, että uskonnonvapa-

us on Kuubassa muodollista. 
Käytännön elämässä kristi-

tyt törmäävät rajoituksiin. Uu-
sia kirkkoja on esimerkiksi vai-
kea rakentaa.

Professori Elina Vuola uskoo, 
että perustuslakia muutettiin, 
koska Kuuban vallankumous ei 
ollut uskontokielteinen kuten 
Neuvostoliiton valtio ja sen va-
sallit. Uskonnon rooli on toinen 
latinalaisessa Amerikassa kuin 
Euroopassa. 

Lisäksi 1970- ja 1980 -luvuilla 
oli voimissaan niin sanottu va-
pautuksen teologia, joka oli köy-
hien puolella vallanpitäjiä vas-
taan. Vallankumousaatteen kyl-
lästämillä kuubalaisilla ei ollut 
mitään tällaista kristillisyyttä 
vastaan. Vuola lisää, että perus-
tuslain uudistamisella oli luulta-
vasti myös reaalipoliittinen syy. 
Kuuba halusi pehmentää ku-
vaansa.

helluntaikirkko kasvaa
Kristinuskon kannattajamäärä 
on kasvanut rajoituksista huoli-

matta. Pääpotin ovat keränneet 
helluntaiseurakunnat. 

Helluntailaiset ja muut pro-
testantit ovat kuitenkin vähem-
mistö. Erään tilaston mukaan 
protestantteja on Kuubassa vain 
neljä prosenttia koko kansasta. 
Katolisia olisi 47 prosenttia ja 
orjien aikoinaan luomaa Sante-
ria-uskoa kannattavia kaksi pro-
senttia.

Katolisuudella ei mene hyvin, 
vaikka se on valtauskonto. Suu-
rin ongelma on pappien puute. 

Kuuba on suhtautunut nih-
keästi lähetystyöhön. Vain muu-
tama lähetysjärjestö on saanut 
työskennellä Kuubassa pitkä-
jänteisesti. Nekin ovat toimineet 
matalalla profiililla esimerkiksi 
opetustyötä tekemällä, Hämäläi-
nen selostaa.

Kristinuskoa ei ole juurit-
tu samalla tavalla kuin neuvos-
toblokissa, jossa blokin romah-
tamisen jälkeen vallitsi hengel-
linen tyhjiö.

PeKKA heliN

Kuuban kristittyjen 
tilanne arvoitus
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Kristinuskon 
kannattajamäärä on 
kasvanut rajoituksista 
huolimatta. Pääpotin 
ovat keränneet 
helluntaiseurakunnat. 
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Maata  kiertelemässä

Faktaa

Menestysteologi Mac Hammon-
din johtama kirkko Yhdysval-
loissa on joutunut talousvaike-
uksiin, kertoi ruotsalainen Kyr-
kans Tidning -lehti viime viikol-
la.  Mac Hammond -raukka jou-
tuu myymään jopa suihkumoot-
torilentokoneensa.

Menestysteologian oppien 
mukaan tällaista ei tapahdu. Me-
nestysteologia nimittäin painot-
taa uskovien ajallista menestystä, 
jonka usein kerrotaan tarkoitta-
van rikkautta, parhaimpia autoja 
ja hienompia vaatteita. Köyhiä on 
aivan oikein väheksyä, sillä hei-
dän uskonsa ei ole riittävän vah-
va. Ilmeisesti Hammondinkaan 
usko ei ollut Jumalalle otollista, 
kun suihkarikin viedään alta.

Hammond johtaa kirkkoan-
sa Yhdysvaltojen Minnesotassa. 
Hammond on väittänyt tarvitse-
vansa lentokonetta saarnausreis-
suillaan ympäri Yhdysvaltoja.

Sahanpurudietillä
Hammondin kirkko on joutu-
nut sahanpurudietille, koska se 
ei saa lahjoituksia entiseen mal-
liin. Viikoittain vajaus on ollut 
jopa 70 000 dollaria.

Kirkon edustajat ovat pohti-
neet, johtuuko alamäki Yhdys-
valtojen taantumasta vai kirkon 
saamasta huonosta julkisuudes-
ta. Jokin aika sitten kirkon pas-
toreita syytettiin siitä, että he oli-
vat keränneet rahaa presidentti-
ehdokas Mike Huckabeelle kon-
ferenssissa, jossa Huckabee pu-
hui. Lahjoitukset voivat olla Yh-
dysvaltojen  verolakien vastaisia, 
kirjoittaa minnesotalainen Star 
Tribune -lehti.

Kokouksen koollekutsuja oli 
tv-evankelista Kenneth Cope-
land, joka on yksi Hammondin 
hengellisistä neuvonantajista. 
Copelandin kirkko on yksi niistä 
kirkoista, joilta Yhdysvaltojen se-

Seurakunta-
yhtymän 
kokous-
tiedotus 
lisääntyy
 
Yhteisen kirkkovaltuuston, 
kirkkoneuvoston ja seura-
kuntaneuvostojen esityslis-
tat löytyvät nykyisin Oulun 
ev.-lut. seurakuntien inter-
netsivuilta osoitteesta www.
oulunseurakunnat.fi vähin-
tään neljä päivää ennen ko-
kousta.  

Toimielinten päätökset 
ovat julkisia ja niistä tiedo-
tetaan yleisesti kotisivuil-
la, kun pöytäkirja on tarkis-
tettu. 

Neuvostojen kokoukset 
ovat suljettuja, mutta yhtei-
sen kirkkovaltuuston koko-
uksia voi tulla seuraamaan 
vapaasti. Yhteinen kirkko-
valtuusto kokoontuu pää-
sääntöisesti maanantaina 
kello 17.30 alkaen.

Tuomiokirkko-
seurakunta 
muuttaa 
Linnankadulle
 
Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan kirkkoherranviras-
to muuttaa perjantain 29.2. 
ja maanantain 3.3. aikana. 
Uusi osoite on Linnankatu 
7, 4. krs. Myös tuomiorovas-
tin ja kaikkien tuomiokirk-
koseurakunnan työntekijöi-
den työtilat siirtyvät uuteen 
toimipaikkaan. Kirkkoher-
ranvirasto on suljettu muut-
topäivinä. 

Tuomiokirkkoseurakun-       
nan puhelinnumerot ja muut 
yhteystiedot osoitetta lu-
kuun ottamatta säilyvät en-
nallaan.

Tuomiokirkkoseurakun-
nan tilaisuudet ja tapahtu-
mat esimerkiksi Keskustan 
ja Heinätorin seurakuntata-
loilla järjestetään muutto-
päivinä normaalisti. Päivys-
tävä pappi päivystää maa-
nantaina 3.3. poikkeukselli-
sesti tuomiokirkon kryptas-
sa normaaliin aikaan kello 
9.30–12 ja kello 15–17. Ajan-
varaus diakoniatyöntekijöi-
den vastaanotolle taloudel-
lisissa asioissa maanantai-
na 3.3. kello 10–12 on poik-
keuksellisesti numerossa 040 
574 7169.

Sekä seurakuntaisten asi-
oinnin että työntekijöiden 
kannalta uudet tilat ovat 
vanhoja käytännöllisemmät 
ja tilavammat. Myös työtur-
vallisuuden osalta tilat pa-
ranevat.

Menestysteologi joutuu myymään lentokoneensa
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Mac Hammondin kone on tätä mallia, Cessna 650 Citation III.

naatti on vaatinut tilitietoja, kos-
ka kirkkoja epäillään verotettavi-
en tulojen salaamisesta.

Hammondin kirkko ei kuulu 
tähän piskuiseen joukkoon, mut-
ta Hammond istuu Copelandin 
kirkon hallinnossa.

Vaikka Hammond myisikin 
koneensa, hänelle jää vielä toinen 
jäljelle. No, kertoohan se menes-
tyksestä, puolittaisesta.

PeKKA heliN

Korkein hallinto-oikeus, 
KHO,  on ottanut kantaa 
Turun arkkihiippakunnan 

tuomiokapitulin päätökseen, jos-
sa naispappeuden vastustaja jä-
tettiin kirkkoherranviran ehdo-
kasasettelun ulkopuolelle. Oike-
us totesi tuomiokapitulin mene-
telleen lainmukaisesti.

Teologian tohtori, Utsjoen 
kirkkoherra Arto Seppänen kri-
tisoi KHO:n päätöstä. KHO:n 
päätös on lopullinen, mutta se ei 
merkitse sitä, että se olisi oikea.

Seppänen väitteli muutama 
viikko sitten Lapin yliopistossa. 
Väitöksen mukaan tunnustuk-
sellisella papilla on oikeus väis-
tää alttariyhteistyötä naispapin 
kanssa.

vielä yksi instanssi 
valittamatta
Arto Seppänen uskoo, että kie-
hunta naispappeuden ympärillä 
ei ole ohi.

– KHO otti kantaa vain papin 
yhteistyökykyyn, ei vakaumuk-
sen vapauteen. Siksi KHO:n pää-
tös ei ole naispappeuskysymyksen 
lopullinen ratkaisu. Perustuslain 
11. pykälän käsittely puuttuu ko-
konaan. Pykälän mukaan ihmi-
sellä on oikeus tunnustaa uskoa 
ja ilmaista sitä.

KHO ei ole asiassa korkein oi-
keusaste. Vielä on mahdollista 
valittaa Euroopan ihmisoikeus-
tuomioistuimeen.

Jo tuomiokapitulin päätös on 

Seppänen: 
Naispappeuskeskustelu ei ole ohi

Seppäsen mukaan sisäisesti risti-
riitainen. Tuomiokapitulin mu-
kaan hakijan vakaumus ei ole es-
te ehdokkuudelle vaan se, että hä-
neltä puuttuvat virkaan vaaditta-
vat edellytykset, koska hän ei ryh-
tyisi alttariyhteistyöhön naispa-
pin kanssa.

  Lausunnossaan Turun hal-
linto-oikeudelle tuomiokapitu-
li sanoo, että hakijan vakaumus 
ei ole vaikuttanut sen päätökseen 
jättää hakija ehdokasasettelun ul-
kopuolelle. Kaksi riviä aikaisem-
min tuomiokapituli sanoo, et-
tä hakija ei ole muuttanut kan-
taansa, mikä viittaa hänen va-
kaumukseensa. Eli jos hakija oli-
si muuttanut kantansa,  tuomio-
kapitulin päätöskin olisi ollut toi-
senlainen, Seppänen sanoo.

”Jumalanpalvelus 
vain virkatehtävä”
Toinen suuri ongelma on Seppä-
sen mukaan Turun hallinto-oi-
keuden lausuma, jonka mukaan  
kirkkoherran virkaan liittyvä ju-
malanpalveluksen toimittaminen 
on virkatehtävä eikä kyse ole täs-
sä yhteydessä kirkkoherran osalta 
perustuslaissa turvatussa uskon-
non harjoittamisesta.

Seppänen kertoo kuitenkin, 
että  tasa-arvolain 2. pykälää 
koskevassa oikeuskirjallisuudes-
sa luterilaisen kirkon jumalan-
palvelusta on pidetty uskonnon 
harjoittamisena. Perustuslain 11. 
pykälän mukaan ketään ei voida 

pakottaa uskonnonharjoitukseen 
vakaumuksensa vastaisesti. Sep-
päsen mukaan tästä on suoraan 
johdettavissa oikeus väistää nais-
pappia.

 Jumalanpalvelus on 
uskonnon harjoittamista
Seppäsen mukaan jumalanpalve-
luksen harjoittaminen on uskon-
non harjoittamista. 

Jumalanpalvelusohjeessakin 
pappia kehotetaan valmistau-
tumaan messuun rukouksella, 
lämmittämään sielu. Sakasteissa 
on sananpalvelijan huoneentau-
lu, jossa kehotetaan pappia: Ja-
kaessasi ehtoollista, älä ole vain 
välikappale vaan samalla armon 
aarteiden hengellinen osanottaja, 
Seppänen selostaa.

PeKKA heliN

Seppänen perustelee 
näkemyksiään lailla
• Perustuslain 76. pykälän mukaan kirkko saa päättää 

omasta tunnustuksestaan.
• Kirkkolain 1. eli tunnustuspykälä kertoo puolestaan 

sen, mihin kirkko uskoo. 
• Perustuslain 11. pykälän mukaan ihmisellä on 

oikeus tunnustaa uskoa ja ilmaista sitä. Saman 
pykälän mukaan ketään ei voida pakottaa 
uskonnonharjoitukseen vastoin vakaumustaan.

• Tasa-arvolain �. pykälän mukaan tasa-arvolaki ei 
koske uskonnonharjoitusta eli Seppäsen mukaan 
jumalanpalveluselämää.

• Kirkon perinteinen uskontulkinta mahtuu Seppäsen 
mukaan kirkkolain 1. pykälän eli tunnustuspykälän 
sisään. Siksi sitä saa ilmaista sanoin ja teoin.

• Kirkollakin on vakaumus (kirkkolaki 1�. pykälä), jota se 
toteuttaa käytännössä (kirkkolaki ��. pykälä).

• Kirkon perinteistä uskoa ei ole todettu harhaopiksi, 
joten sitä saa perustuslain nojalla ilmaista kirkon 
sisällä.
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Myllyojan

Maikkulan

p. 5572 170
av. ark. 9.30 - 17.30  Kangaskontiontie 3, OULU

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

av. ark. 9 - 18, la 9 - 15  Karvarinaukio 7, OULU

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

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

LAKIAS IA INTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

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

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit

P E R U N K I R J O I T U K S E T
ja muut lakiasiainpalvelut VUOSIEN 
KOKEMUKSELLA. Tarvittaessa myös 
kotonanne iltaisin ja viikonloppuisin. 
Varatuomari H. Luukkonen, 
Uusikatu 23 A 4, puh. 339 962.

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

UUTTA: avokuntoutuspalvelu. Ota yhteyttä! 
Takkurannantie 307, 90820 KELLO. 

GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

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

Palveluja tarjotaan

ILMAINEN NEUVO OY
Oikeudellinen puhelinpalvelu

0600 30 6060
puhelun hinta 2,95 € min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo.

LAAJA MUISTOKIVI-
NÄYTTELY
Kaiverrukset

Avoinna ma-pe 10-17
Puh. 040-521 7107

www.loimaankivi.fi 
maritta.mottonen@loimaankivi.fi 

LOIMAAN KIVI

OULUN KIVICENTER

Hyödynnä 60 %:n kotitalousvähennys!

Lisätietoja:

http://idena.ouka.fi 

Apua, hoivaa
ja puhtautta 
KOTIISI, 
sekä tukea 
omaishoitoon 

Suomen Pipliaseura   |    PL 173    |      00161 HELSINKI     |    puh (09) 612 93 520   |   www.bible.fi 

Virsikirja ja 
katekismus  
Saatavana kolme kaunista 
kansi vaihtoehtoa. Mukana 
jumalanpalvelusliitteet. 
12 euroa

Pyhä ja karkea
Bibliodraama, teoria ja käytäntö
Gerhard Marcel Martin

Kaikille, joita kiinnostavat 
uudenlaiset näkökulmat 
Raamatun tulkintaan. 19 euroa

Pipliaa Pipliaa 
sanoin ja sanoin ja sanoin ja 
Pipliaa 
sanoin ja 
Pipliaa Pipliaa 
sanoin ja 
Pipliaa 

teoin
Pipliaa 

teoin
Pipliaa 

Lapsen
uskon avainsanat 
- ihmettelykirja kaikenkokoisille
Varhaiskasvatuksen ammattilais-
ten tekemä kirja auttaa  avaamaan 
uskon käsitteitä. Kirjaa on saatavilla 
akvarelli- tai valokuvakuvituksella.  
13 euroa

Aforismin 
tekijä 
unohtui
Viime numeron Oulun 
seudun omaishoitajat ja 
läheiset ry:stä kertovas-
ta jutusta (Rauhan Ter-
vehdys 7/2008, sivu 7) oli 
jäänyt pois ”Hellisä hyp-
pysisä assuupi hyvvyys” 
-aforismin tekijä. Afo-
rismi on Anneli Piirai-
nen-Hämäläisen teok-
sesta Aforismeja Oulun 
murteella. Oulusta oon ja 
kehtaan sanua.

Paastonaika kokosi kirkkokunnat yhteen
Oulun hiippakunnan papisto ko-
koontui 18.–20. helmikuuta eku-
meeniseen paastonajan semi-
naariin Uuden Valamon histori-
allisiin maisemiin. Jo perinteek-
si muodostuneeseen seminaariin 
osallistui niin evankelis-luterilai-
sen, ortodoksisen kuin rooma-
laiskatolisen kirkon edustajia. 

Kolmipäiväisen seminaarin 
teemana oli yhteisöllisyys ja eri-

tyisesti luostari- ja sääntökunta-
järjestelmä. 

– Seminaarissa annettiin kyy-
tiä vanhoille käsityksille, kertoo 
Tuiran seurakunnan kappalainen 
Päivi Jussila. Omassa alustukses-
saan Jussila pohdiskeli hengelli-
syyden sitoutumista yhteisöön. 

Seminaari järjestetään joka 
toinen vuosi.

J u k ka Mänt y mä k i
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– Olen ollut täällä töissä vii-
dentoista vuoden ajan, ja joka 
vuosi olemme pitäneet puuropäi-
vän yhteisvastuun hyväksi. Tämä 
on jakelukeittiö, puuroa on tuotu 
tänne yli yhdeksänkymmentä lit-
raa, keittiöapulainen Aila Kaaki-
nen kertoo ruokatunnin alussa.

Osa oppilaista käy hakemas-
sa lisää puuroa, osa näkkilei-
pää, jota kuluu normaalia enem-
män. Ruokasalista kuuluu erilai-
sia kommentteja:

– Tämä on ihanaa!  
– Punaista puuroa!

Kirkkomännikön koululla vietettiin perinteikästä puuropäivää. Kapustan varressa keittiöapulainen Aila Kaakinen.
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Hyvän asian 
hyväksi voidaan 
syödä yhtenä päivänä 
puuroa, vaikka joku 
sanoisikin yäk.

riiTTA PeSoNeN

Vastaantulija

mAKSim PihlAJANiemi, 1c

Hyvältä. Hyvältä. Tykkään kyllä vielä enemmän 
mannapuurosta.

Hyvältä. No, en tiiä. En tykännyt hirveästi. Liha-
pullat on parempia.

Miltä puuro maistui?

iiriS vihelä, 1c: iidA-mAriA KAuTTo, 4b mATiAS heiKKAlA, 4b:

Ku va t  Pä i v i  Ma r t i ka in e n

E rilaisia yhteisvastuutapah-
tumia järjestetään ympä-
ri Suomen. Valokuvanäyt-

tely Salossa, tilkkutäkki Mäntsä-
lässä, Riemukierros-hiihtotem-
paus Rovaniemellä, puuropäivä 
Tyrnävällä.

Puuropäivää vietettiin vii-
me perjantaina, jolloin Tyrnävän 
kaikissa kouluissa syötiin mau-
kasta, mutta edullista puuroa. 
Tyrnävän kunta luovuttaa elin-
tarvikekustannuksissa säästyneet 
varat yhteisvastuukeräykseen.

”Punaista puuroa”
Kirkkomännikön koululla kä-
vi ruokatunnilla melkoinen vils-
ke, kun noin 450 ruokailijaa kä-
vi vuorollaan syömässä ruispuo-
lukkapuuroa.

Puuro maistui

– Kiitos, oli todella hyvää ruo-
kaa.

Ruispuolukkapuuro, kuten 
yleensä kaikki makuasiat, jakaa 
mielipiteet. Enemmistö näyttäisi 
kuitenkin pitävän puurosta.

– Puuroa kului noin seitse-
mänkymmentä litraa, hieman 
vähemmän kuin aiempina vuo-
sina. Enempäänkin oli varaudut-
tu, Kaakinen laskeskelee ruoka-
tunnin loputtua.

Tiedottaminen tärkeää
– Idea puuropäivästä on lähtöi-
sin Sinikka Ilmoselta, joka oli ai-
kanaan seurakunnassamme dia-
koniatyöntekijänä. Tempaus on 
toteutettu säännöllisesti 1980-lu-
vun alusta lähtien, joten sillä on 
jo pitkät perinteet. En ainakaan 
tiedä, että muualla olisi vastaa-
vaa, Tyrnävän seurakunnan dia-
koniatyöntekijä Riitta Pesonen 
kertoo.

Koululaisille on viikon aikana 
tiedotettu kinkereiden ja aamun-
avausten yhteydessä tämän vuo-
den keräyskohteista. 

– Lapset ovat seuranneet mie-
lenkiinnolla, kun olemme kerto-

neet kehitysvammaisten työllis-
tämisestä ja liberialaisten puut-
teellisista oloista. Asiat jäävät eri 
tavalla mieleen, kun katsellaan 
kuvia ja esineitä. Olen näyttä-
nyt lapsille esimerkiksi ristiä, jo-
ka on valmistettu sisällissodassa 
ammutusta hylsystä, yhteisvas-
tuukeräyksen keräyspäällikkönä 
toimiva Pesonen pohtii.

– Hyvän asian hyväksi voi-
daan syödä yhtenä päivänä puu-
roa, vaikka joku sanoisikin yäk, 
Pesonen toteaa pilke silmäkul-
massaan.

Kunnan ja seurakunnan yh-
teistyö sujuu Tyrnävällä mallik-
kaasti.

– Yhteistyö on hyvää ja luon-

tevaa. Olemme aina tervetullei-
ta vierailemaan kouluille aamun-
avausten ja erilaisten tapahtumi-
en merkeissä. Samoin koululai-
set tulevat seurakunnan tapah-
tumiin, kuten pääsiäis- ja jou-
luvaellukseen tai kymppisynttä-
reille.

Tyrnävällä on luvassa kevään 
mittaan myös muita yhteisvas-
tuutapahtumia: perhetapahtuma 
huhtikuussa ja perinteinen kun-
totempaus toukokuussa. Listake-
räyskin tuottaa edelleen hyvin.

– Listakerääjiä on yli viisikym-
mentä. Lähes kaikilla alueilla on 
jo kerääjä, Pesonen iloitsee.

Päivi mArTiKAiNeN

Yhteisvastuukeräyksen keräyspäällikkö Riitta Pesonen korostaa keräyskohteista 
tiedottamisen tärkeyttä.
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hyvän asian hyväksi



�    Nro 8      28.2.2008

w
w

w
.s

xc
.h

u
/B

ra
n

o 
H

u
d

ak

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

radio dei 106,9 mhz, 
kaapeliverkossa 94,1 mhz
Su 2.3. kello 10 jumalanpalvelus Tuiran 
kirkosta, toimittaa Hannu Ojalehto, saar-
naa Harri Fagerholm, avustaa Pasi Kurik-
ka, kanttorina Tommi Hekkala, Lauri-
Kalle Kallunki urut ja viulu.

Su 2.3. kello 11.25 Lasten radiopyhäkoulus-
sa lapsityönohjaaja Kirsi Merenheimo-Mä-
enpää puhuu Elämän leivästä.
Radio Dei Toivon iltapäivä
Ke 5.3. kello 15.45 Naisen allakka. Rehtori 
Tuula Tervonen kolumnoi.
To 6.3. kello 15.45 Kasvun paikka. Riittää-
kö pienillä paikkakunnilla resursseja ja tah-
toa nuorisotyöhön? Ylikiimingin seurakun-
tapiirin nuorisotyönohjaaja Tuomo Koistia 
haastattelee Marja Blomster.
To 6.3. kello 16.45 Silminnäkijänä maail-
malla. Lähetysseuran ohjelmassa haastatel-
tavana IT-teknikko Raimo Haapakorpi, jo-
ka on työskennellyt kaksi vuotta Tansanian 

kirkon Tumaini-yliopistossa atk-päällikkö-
nä ja kehittämässä yliopiston it-koulutusta.

radio Pooki 88,0 mhz, 
kaapeliverkossa 89,9 mhz
Su 2.3. kello 9.45 Lasten radiopyhäkoulussa 
lapsityönohjaaja Kirsi Merenheimo-Mäen-
pää puhuu Elämän leivästä.
Su 2.3. kello 10 messu Raahen kirkosta. Ju-
malanpalveluksen jälkeen edellisen maa-
nantain Etappi-ohjelma uusintana, toimit-
taa Jussi Leppälä Ylivieskasta.
Ma 3.3. kello 17.05 Etapissa vieraana erityis-
nuorisotyöntekijä Sanna Nygård, toimittaa 
Jussi Leppälä Ylivieskasta.

Radiotiedot

Yksi lö l l istä  ja  turva l l ista  hoi toa

Kauppurienkatu 27-29, Oulu, www.sairaalabotnia.fi
Ajanvaraus (08) 3232 400

B  TNIA
Sepänkatu 21, 90100 Oulu, www.odl.fi

Ajanvaraus (08) 313 2000

TERVEYS

p a r a n t a a  e l ä m ä ä

Avoinna:
ma-pe klo   8.30-21.00
la-su klo 10.00-18.00

puh. (08) 311 3112
 044 711 7100
fax: (08) 311 6001

Ilmoita
ILMOITA RAUHAN TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy   

Sari Havia myyntineuvottelija
puh. 020 754 2307 sari.havia@kotimaa.fi

Terveys ja hyvinvointi 

Päivi Räsänen 
pohtii perheen 
kokoonpanoa
Toivon iltapäivässä on viikon vie-
raana 3.–7. maaliskuuta kansan-
edustaja, Kristillisdemokraatti-
sen puolueen puheenjohtaja Päi-
vi Räsänen. 

Hänen kanssaan keskustel-
laan muun muassa perheen ja 
työn yhteensovittamisesta, äitiy-
destä, isyydestä ja lapsena olemi-
sesta. Muita puheenaiheita ovat 
avioliitto ja avioero – pohditaan, 
mikä meitä ihmisiä vaivaa, kun 
meidän on niin kovin vaikea py-
syä kokonaisina perheinä. 

Päivi Räsänen on Eva Maria 
Loikkasen haastateltavana Ra-
dio Deissä hiihtolomaviikon ar-
kipäivinä kello 15.30.

Teknisiä 
ongelmia 
radioinnissa
Sunnuntaina 24.2. ilmeni ongel-
mia Oulun tuomiokirkosta Ra-
dio Deihin lähetetyn messun ra-
dioinnissa. 

Saarnan ja virrenveisuun aika-
na lähetys kirkosta katkesi itsek-
seen muutamia kertoja, ja messun 
sijasta kuultiin hetken aikaa Ra-
dio Dein valtakunnallista ohjel-
maa. Ongelma korjaantui juma-
lanpalveluksen aikana itsestään, 
ja loput alueellisesta ohjelmasta 
saatiin radioitua suunnitelmien 
mukaan. Vika on tekninen, syytä 
etsitään parhaillaan. Oulun seu-
rakuntayhtymä pahoittelee viasta 
aiheutunutta mielipahaa.

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100
Avoinna ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

www.oulunpantti.net

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

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

KULTAKORUJA HALVALLA JA 
REHELLISESTI PAINON MUKAAN 

- uusia ja kunnostettuja käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 4 €
- korjataan koruja, tilaustöitä

    - ostetaan puhelinosakkeita, päivän
      hintaan, rahat heti puhtaana käteen
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4. 
paastonajan sunnuntai kehottaa positiivisesti: ”Laetare” (= iloitkaa). Jesajan 
kirjan luvussa 66 sanotaan: ”Iloitkaa Jerusalemin kansa, te kaikki, jotka sitä ra-
kastatte!” Jeesus on elämän leipänä tullut maailmaan jakamaan hengellisiä lah-
jojaan. Tämä sunnuntai on eräänlainen puolipaastosunnuntai, jota on kuvattu 

virvoittavaksi keitaaksi erämaavaelluksen keskellä. Toinen nimitys on päivän aiheen (Elä-
män leipä) mukaan leipäsunnuntai. Tekstit puhuvatkin paitsi Jeesuksen tekemästä ruok-
kimisihmeestä, myös hengellisestä elämän leivästä.

Johanneksen evankeliumin mukaan Jeesus oli ruokkimisihmeen jälkeen kävellyt vettä 
pitkin opetuslapsiaan vastaan ja sanonut näille säikähtäneille: ”Minä tässä olen, älkää pe-
lätkö.” Samassa vene tulikin jo rantaan. Kansa etsi Jeesusta. Valtavaa kansanjoukkoa ei noin 
vain siirretä järven toiselle rannalle. Tämäkin asia järjestyy tekstissä: Yhtäkkiä ”Tiberiaasta 
tuli veneitä” ja kansa nousi niihin seuraten opetuslasten reittiä. Väki ihmetteli löytäessään 
Jeesuksen vastarannalta. Jeesus puhkesi puhumaan kansalle moittien heitä leivän ja kyl-
läisyyden tavoittelusta. Tämä sopii hyvin yksiin ruokkimisihmeen jälkeiseen tilanteeseen, 
jossa Jeesus jopa tahdottiin huutaa kuninkaaksi hänen maallisen mahtinsa vuoksi.

Jeesus kuitenkin kiinnittää huomion taivaallisiin. Mooseskaan ei voinut tuottaa tai-
vaan leipää. Jeesus suositteleekin kansanjoukoille katoamatonta leipää, jonka Isä antaa. 
Kun kansa pyytää tätä taivaan leipää, Jeesus vastaa hyvin selkeästi itseensä viitaten: ”Minä 
olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo mi-
nuun, ei enää koskaan ole janoissaan.” Näin kansan hengellisen uskon ja kaipauksen tulee 
kohdistua Jeesukseen ja taivaallisiin asioihin. Maallinen nälkä, jano ja himo näyttäytyvät 
tekstissä lihallisina ja halveksittavina.

PeKKA TuomiKoSKi

Päivän psalmi Ps. 84: 6–10, 13
Ensimmäinen lukukappale 
Aam. 8: 11–12  tai
2.Moos. 16: 11–19, 31, 35
Toinen lukukappale 1.Piet. 2: 1–3.
Evankeliumi Joh. 6: 24–35

Seuraa minua!
Elämässä on monia vaikeita asioita. Niiden oppiminen ja sisäistäminen 
vaatii paljon aikaa ja vaivaa. Vaikeakin asia avautuu, jos se kiinnostaa 
ihmistä. Tärkeäksi kokemansa asian hyväksi ihminen uhraa voimiaan, 
opiskelee ja paneutuu siihen saavuttaakseen tavoitteensa.

Ihminen torjuu mielellään vastenmieliset asiat. Ne eivät välttämättä 
aina ole huonoja asioita. Mieluisat asiat voivat sen sijaan olla joskus ihmi-
selle vahingollisia ja turmiollisia.

Mikä on meidän suhtautumisemme elämän tärkeimpään kysymyk-
seen: ”Mitä minun pitää tehdä, että minä pelastuisin?” Tämä kysymys 
tulee ajankohtaiseksi ihmiselle, kun Pyhä Henki kutsuu häntä evanke-
liumin kautta. Jumalan sana todistaa, että tähän kysymykseen annetaan 
lyhyt, mutta kysyjää tyydyttävä vastaus.

”Seuraa minua!” oli Jeesuksen vastaus elämän tärkeimmän kysymyk-
sen kanssa kipuilevalle tullimies Matteukselle. Hän sai vastauksen kysy-
mykseensä työpaikallaan tulliasemalla. Raamattu kertoo, että Matteus 
nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. Hän otti vastaan Jeesuksen kutsun. 
Matteuksen elämässä tapahtui todellinen muutos. Hän koki elämässään 
kääntymyksen eli parannuksen armon. Hänestä tuli Jumalan valtakunnan 
kansalainen ja Jeesukseen uskova. Matteus lähti muiden uskovien kanssa 
seuraamaan syntisten Vapahtajaa.

Jeesus etsii tänäänkin syntisiä yhteyteensä. Jumalan valtakunnan kut-
sun viejät ovat liikkeellä. He julistavat Pyhän Hengen voimalla syntien 
anteeksiantamusta kaikille katuville syntisille. Jeesus ei tullut kutsumaan 
hurskaita, vaan syntisiä parannukseen. Elämän tärkeimpään kysymykseen 
löytää katuva syntinen vastauksen. Se on Jumalan armon ja anteeksianta-
muksen vapauttava sanoma.

JAAKKo KAlTAKAri
kirkkoherra

Haukiputaan seurakunta

Jeesus Vapahtajani! 

Suo minun seurata kutsuasi, 

että voisin iloita pelastuksen lahjasta 

Isäsi valtakunnassa! 

Amen.

w w w. sxc . hu /  A n t o n io  J im é n ez  A lo ns o
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Minna-Mari Helaseppä tarttui 
väitöskirjaa tehdessään Hitleriä sarvista. 
Kirkkohistorioitsija taivalsi 1930-luvun 
pimeyden ytimeen, Saksan Thüringeniin, 
tutkimaan kristikansan kaikkien aikojen 
kammottavinta moraalista romahdusta.

Saksan kauheiden kärsimysten keskellä on ristiin-
naulittu Kristus jälleen tullut luoksemme. Jumalan 
tuleminen ei ole loppunut vanhan ajan mukana, vaan 
näemme Jumalan elävänä keskuudessamme Adolf 
Hitlerissä, joka on hänen työaseensa aikaamme var-
ten”, julistettiin vuonna 1933 saksalaisessa lehdessä 
Thüringer Staatszeitung.

Paksua puhetta, mutta läpi meni monille. 55 vuot-
ta myöhemmin on vaikea ymmärtää, miten Saksan 
silloinen ”sivistyskansa” sekosi.

Hitlerin seuraajista erottautuneesta ”Tunnustus-
kirkosta” löytyi sentään onneksi niitäkin, jotka yrit-
tivät säilyttää natsi-Saksassa tolkkunsa.

Kirkkohistorioitsija Minnamari ”Minni” Hela-
seppä käsitteli väitöskirjassaan Die Lutherische Be-
kenntnisgemeinschaft und der Kampf um die Thürin-
ger Evangelische Kirche 1933/34–1939 1930-luvun lu-
terilaista Tunnustuskirkkoa Thüringenissä.

Tunnustuskirkko asettui vastustamaan kansal-
lissosialismin ja kristinuskon yhteen sotkevaa ”Sak-
salaiset kristityt” -liikettä, Hitlerin hännystelijöitä, 
jotka nousivat natsi-Saksassa valtaan lähes kaikissa 
evankelisissa kirkoissa.

hitlerin kautta 
uusi tie jumalan luo
Erityisen mielenkiintoiseksi Thüringenin teki tutki-
muskohteena se, että sinne oli kertynyt ”Saksalais-
ten kristittyjen” ääriryhmä. Se vaati, ettei Vanhaa 
testamenttia ja Paavalin kirjeitä voi lainkaan hyväk-
syä, koska ne olivat juutalaisten tekeleitä. Kirkon tu-
li julistaa sankari-Jeesusta. Joku todisti senkin, et-
tei Jeesus ollut juutalainen vaan itse asiassa arjalais-
ta alkuperää.

– ”Saksalaiset kristityt” loivat uutta uskontoa. 
Tärkeintä oli, että kaikki kirkon jäsenet ovat rotu-
puhtaita arjalaisia. Germaaniset, pakanalliset kan-
santarut, saksalaiset perinteet ja natsien opit liitet-
tiin osaksi uutta jumalallista ilmoitusta, jonka mes-
sias Hitler oli, Minni Helaseppä kertoo.

Kansallissosialismin ideologiassa ja käytännöissä 
oli uskonnollisen kultin piirteitä. Hitler katsoi kan-
sallissosialismin ja kristinuskon olevan sovittamat-
tomassa ristiriidassa, mutta onnistui muodollises-
ti piilottamaan tämän näkemyksen. Hän käytti sil-
ti ovelasti kristillisiä käsitteitä ja hyödynsi kirkollis-
ten piirien hyväuskoisuutta oman asemansa pönkit-
tämiseen.

Miksi kaikki kristityt eivät asettuneet heti vastus-
tamaan hänen antikristillistä projektiaan? 

Teologian tohtori Minni Helaseppä selittää ”Sak-
salaisten kristittyjen” uskonnollista ja älyllistä epä-
rehellisyyttä sekä moraalista lepsuutta ensinnä yh-
teiskunnallisella kriisillä, jossa poliittiselle messiaal-
le oli tilaus. Ensimmäisen maailmansodan rauhan-
ehdot aiheuttivat katkeruutta, rahan arvo oli men-
nyt, työttömyys ja katumellakat tuottivat rauhatto-
man ilmapiirin.

– Ihmiset voivat hirvittävän pahoin. Sitten tuli 
Hitler, joka nosti päät taas ylös: Ette te olleet vää-
rässä, vaan väärin ymmärrettyjä. Natsit palauttivat 
saksalaisille omanarvontunnon. Maahan tuli järjes-
tys ja kuri. Työpaikkoja syntyi aseteollisuuden ja au-
tobaanojen rakentamisen myötä.

– Hitler halusi säilyttää välinsä kirkkoihin. Natsit 
tekivät alussa kaiken, jotta kirkkojen puolelta tuleva 
kritiikki saatiin torjuttua, historioitsija vastaa.

Pelokkaat kristityt 
hyväksyivät hiljaa hirmuteot
Minni Helaseppä ehti haastatella Thüringenin Tun-
nustuskirkon viimeisiä elossa olevia pappeja.

– Me ihmettelemme luonnollisesti, miksi kristityt 
eivät vastustaneet Hitleriä ponnekkaammin, mutta 
Gestapo vahti koko ajan veitsi kurkulla vastustajia. 
Kun pappi sanoi jotakin natsien kannalta sopimaton-
ta, Gestapo otti kuulusteluun. Papinrouvatkin saivat 
puhekieltoja jopa pyhäkoulun pitämisestä.

– Natseja vastustavat kristityt elivät ahdistavas-
sa ilmapiirissä. Sotilasvaltiossa kontrolli oli tiukka 
ja pelottava. Ei tarvinnut paljon sanoa vastaan, niin 
pää joutui pölkylle.

Tunnustuskirkon edustajatkaan eivät saa tutki-
jaltaan puhtaita papereita. Osa heistä kannatti kir-
kon itsenäisyyttä ja puolusti kristinuskon oppeja, 
mutta hyväksyi natsivallan. Harvat niistäkään, jot-
ka vastustivat natseja ja vainoja, nousivat julkiseen 
ja avoimeen vastarintaan. Tunnustuskirkko keskit-
tyi enemmän oikean opin vaalimiseen.

Ku v i t u s  R i i k ka Ro s e n d a h l
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Juutalaisia ei juuri puolustettu. Kun Thüringenin 
Tunnustuskirkko palkkasi juutalaistaustaisen papin, 
hän sai pian toimintakiellon alueella, joutui lopulta 
keskitysleirille ja tapettiin.

menenkö 
massan mukana?
Voiko natsien kaltainen hirmuhallinto nousta vielä 
joskus valtaan Euroopassa?

– Voi. Eivät saksalaiset olleet niin erilaisia. Em-
me saa aliarvioida ihmisiä, jotka silloin elivät, vaan 
meidän on otettava opiksemme heidän virheistään. 
Eivät he kaikki tyhmiä olleet.

– Kun massat lähtevät liikkeelle, moni yksilö so-
keutuu. Massan voima vetää mukaansa. Tämä muis-
tuttaa kristittyjä siitä, että täytyy olla valpas. Ei pi-
dä antaa sen hämätä, vaikka suurikin ryhmä lähti-
si marssimaan johonkin suuntaan, varoittaa Minni 
Helaseppä.

Saksankin kirkko puuttuu Minni Helasepän mu-
kaan nykyään hanakasti ja kriittisesti yhteiskunnal-
lisiin vääryyksiin. On tiedostettu, että syyllisiä oli-
vat nekin kristityt, jotka eivät olleet pahantekijöi-
den puolella, mutta eivät toimineet aktiivisesti hei-
tä vastaan.

– Minun on enää vaikea katsoa ylhäältä alaspäin 
natsiajan ilmiöitä ja ihmisiä. Ne pakottavat mietti-
mään, miten olisin itse toiminut. Toivon, etten jou-
du tilanteeseen, jossa täytyisi valita henkeni ja usko-
ni puolustamisen välillä.

Tutkija arvelee, että vaikka Saksan kansa oli muo-
dollisesti kristillistä, monet eivät olleet kovin sitou-
tuneita kristinuskon sisältöön. Siksi se voitiin kor-
vata nopeasti uudella natsiuskonnolla. Nykyäänkin 
on hänestä tyypillistä, että ihmiset eivät halua si-
toutua uskoonsa. Silloin he saattavat olla vietävis-
sä, jos joku tarjoaa yhtäkkiä jotakin houkuttelevaa 
vaihtoehtoa.

– Saksassa nähtiin, miten pitkälle kirkko voi har-
hautua. Kirkko joutuu joskus tekemään katumusta 
ja palaamaan taas oikeille raiteille, kuten yksityinen-
kin kristitty. Saksan tapahtumien tulisi tehdä kris-
tityt nöyremmiksi ja varovaisemmiksi. On helppoa 
tuomita muiden kamalat vääryydet, mutta vaikeam-
paa on olla niin rohkea, että kieltäytyy menemäs-
tä massan mukana, jos se vaarantaa oman elämän, 
pohtii Minni Helaseppä.

JANNe villA

Minni Helaseppä opettaa tänä keväänä viime vuonna 
aloittamassaan yleisen teologian seminaarissa Oulun 
yliopiston avoimessa yliopistossa.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su �.�. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, avus-
taa Ari-Pekka Metso, urku-
ri Maija Tynkkynen, kanttori 
Henna-Mari Sivula, Tuomio-
kirkkokuoro. Messun jälkeen 
kahvit kryptassa.
Messu su �.�. klo 1� Hei-
nätorin seurakuntatalossa. 
Toimittaa Anna-Mari Heik-
kinen, urkuri Maija Tynkky-
nen.
Englanninkielinen vesper 
su �.�. klo 1� Öbergin talos-
sa.

Karjasillan  
seurakunta
Messu su �.�. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Ve-
sa Pöyhtäri, saarna Esa Lipas-
ti, avustaa Reino Tanjunen, 
kanttori Ilkka Järviö. Rauta-
tieläisten kirkkopyhä. Kirk-
kokahvit. Tervetuloa kaikki 
rautatieläiset ja eläkeläiset.
Messu su �.�. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Petri 
Satomaa, avustaa Erja Järvi, 
kanttori Sirpa Ilvesluoto. 
Messu su �.�. klo 1� Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Vesa Pöyhtäri, saarna 
Antti Leinonen, kanttori Ilk-
ka Järviö. Kirkkokahvit. 

Sanajumalanpalvelus su 
�.�. klo 1� Maikkulan kap-
pelissa. Toimittaa Petri Sa-
tomaa, kanttori Eeva-Maija 
Sorvari.
Messu su �.�. klo 1� Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Mirjami Dutton, avustaa 
Erja Järvi, kanttori Sirpa Il-
vesluoto.

Tuiran seurakunta
Saksankielinen jumalanpal-
velus la 1.�. klo 1� Tuiran kir-
kossa. Toimittaa Hans-Mar-
tin Röker.
Messu su �.�. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Hannu 
Ojalehto, saarna Harri Fa-
gerholm, avustaa Pasi Kurik-
ka, kanttori Tommi Hekka-
la, Lauri-Kalle Kallunki urut 
ja viulu. Radiointi Radio Dei. 
Seppo Pernun läksiäiset.
Messu su �.�. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Päivi Jussila, avustaa 
Nanna Helaakoski, kanttori 
Ulla Metsänheimo.
Messu su �.�. klo 1� Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Sanna Komulainen, avustaa 
Nanna Helaakoski, kanttori 
Heikki Jämsä. 
Sanajumalanpalvelus su 
�.�. klo 1� Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Juha Tah-
kokorpi, kanttori Ulla Met-
sänheimo. 

Sanajumalanpalvelus su 
�.�. klo 1� Rajakylän seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, kanttori 
Tommi Hekkala. 
Iltamessu su �.�. klo 1� Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Pasi 
Kurikka, avustaa Juha Tah-
kokorpi, kanttori Heikki 
Jämsä. 
Viikkomessu ke �.�. klo �0 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Päivi Jussila, kanttori Heik-
ki Jämsä. 

Oulujoen seurakunta
Gospelmessu pe ��.�. klo 
1�, Hintan seurakuntata-
lo. Toimittaa Ilkka Mäkinen. 
Housebändi, musiikin johto 
Esa Rättyä. 
Messu su �.�. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Pert-
ti Lahtinen, saarna Olavi Iso-
koski, kanttori Lauri Nurkka-
la. Talvipäivät.
Akkuna-iltamessu su �.�. 
klo 16, Hintan seurakunta-
talo. Toimittaa Ilkka Mäki-
nen, saarna Kalevi Junnikka-
la, kanttori Lauri Nurkkala. 

YlIkIIMInGIn AluE
Messu su �.�. klo 10, Yli-
kiimingin kirkko. Toimittaa 
Paavo Moilanen, kanttori 
Jenni Rautakoski. 
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Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su �.�. 
klo 10 Hailuodon kirkossa. 
Toimittaa Samuel Mäkinen, 
kanttori Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Sanajumalanpalvelus su �.�. 
klo 10 kirkossa, liturgia Ar-
to Nevala, saarna Martti Hei-
nonen, kanttori Katri Niska-
kangas. Kirkkokyytiä tarvit-
sevat, soittakaa pe klo �–11, 
p. ��7� 6�6. 

Kempele
Messu su �.�. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Tuis-
ku, avustaa Sami Puolitaival, 
kanttorina Marja-Liisa Jääs-
keläinen.

Kiiminki
Messu su �.�. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Saija Kronqvist, 
avustaa Aulikki Rinta-Sänt-
ti, kanttori Jarkko Metsän-
heimo.
Messu klo 1� Jäälin srk-koti. 
Saija Kronqvist. Marja Ainali.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su �.�. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ilk-
ka Tornberg, kanttori Mika 
Kotkaranta. 
Jumalanpalvelus su �.�. klo 
1� Vanamossa.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su �.�. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttori Maili 
Muuttola-Junkkonen.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su �.�. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Si-
mo Pekka Pekkala, kanttori 
Marjo Irjala.

Pudasjärvi
Messu srk-kodissa su �.�. klo 
10. Toimittaa Juha Kukku-
rainen, avustaa Perttu Kyllö-
nen, kanttori Keijo Piirainen.

Siikalatva
kEStIlä
Sanajumalanpalvelus su �.�. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Erkki Piri, kanttori Olli Kin-
nunen. 

PIIPPolA
Sanajumalanpalvelus su �.�. 
klo 1� kirkossa. Toimittaa 
Erkki Piri, kanttori Arja Lei-
nonen. 

PulkkIlA
Messu su �.�. klo 10 srk-ko-
dissa. Toimittaa Urpo Luok-
kala, kanttori Veijo Kinnu-
nen. 

PYhäntä
Messu su �.�. klo 1� kirkos-
sa. Toimittaa Urpo Luokkala, 
kanttori Veijo Kinnunen. 

RAntSIlA
Sanajumalanpalvelus su �.�. 
klo 10. Toimittaa Hannu Lau-
riala, kanttori Arja Leinonen. 

Siikasalo
RuukkI
Messu �.�. klo 10 Paavo-
lan kirkossa. Toimittaa Lauri 
Haapala, kanttori Anna-Elina 
Jaakkola.

SIIkAJokI
Sanajumalanpalvelus �.�. 
klo 1� srk-talolla. Toimittaa 
Reino Tanjunen, kanttori An-
na-Elina Jaakkola.

VIhAntI
Messu �.�. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Eero Koskela, 
kanttori Tarja Hakala.

Tyrnävä
Messu su �.�. klo 10 Tyrnä-
vän srk-talolla. Toimittaa 
Teemu Isokääntä, kanttori 
Pentti Korkiakoski.

Sunnuntaina 2.3. kannetaan luterilaisissa jumalanpalveluksissa valtakunnallinen kolehti 
Israelissa ja palestiinalaisalueilla tehtävään työhön Suomen Lähetysseuran kautta.
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Hartauselämä
Aamurukous ke �.�. klo 
7.��, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Aamurukous muodos-
tuu Raamatun teksteistä, 
laulusta, hiljaisuudesta ja ru-
kouksesta. 

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
hartaus to ��.�. klo 1�.�0, 
Kuntotalo. Ari-Pekka Metso.
ompeluseurat to ��.�. klo 
1�.�0, Heinätorin seurakun-
tatalo. 
Aamupiiri la 1.�. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
opettajien raamattupiiri ti 
�.�. klo 1�, Oulun tuomiokir-
kon krypta. 
Päiväseurat ke �.�. klo 1�, 
Keskustan seurakuntatalo. 
keskiviikkoseurat ke �.�. 
klo 1�, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Miestenpiiri ke �.�. klo 1�, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
hartaus to 6.�. klo 1�.�0, 
Kuntotalo. Hanna-Maija Kar-
jalainen.
Sana elää -raamattu- ja ru-
kousilta pe ��.�. klo 1�, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 1.�. klo 1�, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Sunnuntaiseurat su �.�. klo 
1�, Keskustan seurakunta-
talo. 
Raamattupiiri to ��.�. ja 
6.�. klo 1�, Keskustan seura-
kuntatalo. Luemme Johan-
neksen evankeliumia. Pasto-
ri Anna-Mari Heikkinen.

Karjasillan seurakunta
herännäisseurat su �.�. klo 
1�, Karjasillan kirkko. Tule 
viettämään yhteinen het-
ki Siionin virsien ja lyhyi-
den seurapuheiden parissa 
Karjasillan kirkon koulutus-      
salissa.
Raamattupiiri to ��.�. ja 6.�. 
klo 1�, Maikkulan kappeli. 
Raamattupiiri to ��.�. klo 
1�, Kastellin kirkko. 
Raamattupiiri ti �.�. klo 1�, 
Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
�.�. klo 1�, Karjasillan kirk-
ko, ryhmätyötila. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti �.�. klo 1�, Karjasil-
lan kirkko. Pentti Kopperoi-
nen ja Kalle Laivamaa.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to ��.�. klo 1�, Kau-
kovainion kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to ��.�. klo 1�, Kas-
tellin kirkko. 

Tuiran seurakunta
Miestenpiiri ti �.�. klo 1�, 
Tuiran kirkko. Arvo Ågren 
laulattaa virsiä.
Raamattupiiri to ��.�. klo 
1�.�0, Tuiran kirkko. 
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
��.�. klo 1�, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Pasi Kurikka.
Raamattupiiri ti �.�. klo 1�, 
Niittyaron kerhohuone. 
Raamattupiiri to 6.�. klo 
1�.�0, Tuiran kirkko. 
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
6.�. klo 1�, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Pasi Kurikka.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Virsilauluilta ti �.�. klo 1�, 
Heinätorin seurakuntata-
lo. Paastonajan virsiä, Esko 
Laukkanen.
lähetyssopen laulutuokio 
to 6.�. klo 1�, Keskustan seu-
rakuntatalo. Paastonajan vir-
siä ja hengellisiä lauluja Mai-
ja Tynkkysen johdolla.

Karjasillan seurakunta
katso, Jumalan karitsa – 
paastonajan säveliä su �.�. 
klo 1�, Karjasillan kirkko. 
Laulua ja soittoa. Vapaa pää-
sy, ohjelma � € yhteisvastuun 
hyväksi.

Ajatuksen siivillä -kirjalli-
suuspiiri ti �.�. klo 1�–�0, 
Karjasillan kirkko.

Diakonia
liikuntavammaisten ker-
ho pe ��.�. klo 1�.�0, Hei-
nätorin seurakuntatalo.  

Karjasillan seurakunta
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma �.�. klo 1�–1�.�0, Karja-
sillan kirkko. Yhdessä ole-
misen ja tekemisen paikka 
sinulle, joka tahdot toimia 
seurakunnassa erilaisissa ta-
pahtumissa ja tehtävissä.
Juttutupa ma �.�. klo 1�–
1�.�0, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Tervetuloa päiväkahvil-
le ja tutustumaan Pyhän An-
dreaan kirkon tiloihin.

Tuiran seurakunta
Diakoniapiiri to 6.�. klo 1�, 
Pateniemen kirkko. 

Yhteinen                                   
seurakuntapalvelu
kEhItYSVAMMAISEt
kehitysvammaisten kes-
kustelukerho ti �.�. klo 17–

1�.�0, Heinätorin seurakun-
tatalo. Keskustelu- ja koh-
taamispaikka aikuisille kehi-
tysvammaisille.
Avotyöntekijöiden ilta ke 
�.�. klo 16–17.�0, Öbergin 
talo. Keskustelupaikka avo-
töissä oleville kehitysvam-
maisille aikuisille.
kehitysvammaisten talvi-
leiri 1�.–16.�., Rokuan lei-
rikeskus. Ilmoittautumiset 
Yhteiseen seurakuntapalve-
luun, p. 0� �16 1��0, viimeis-
tään ��.�.

kuuloVAMMAISEt
kuurojen lähetyspiiri ma 
�.�. klo 1�, Kuurojen yhdis-
tys. Lähetyspiirillä on kaksi 
kummilasta Tansaniassa. Pii-
ri tukee kummilasten kou-
lunkäyntiä tansanialaisessa 
kuurojenkoulussa.
kuurojen eläkeläisten päi-
väpiiri ke �.�. klo 1�, Öber-
gin talo. 

näköVAMMAISEt
näkövammaisten raamat-
tupiiri to ��.�. klo 1�–1�.�0, 
Öbergin talo. 

PäIhDEtYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe ��.�. Naistenryhmän ret-
ki Vasamolle.
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma �.�. klo 1�.�0, Diakonia-
keskus. 
Päihdetyön raamattupiiri ti 
�.�. klo 1�, Diakoniakeskus. 
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 7.�. klo 1�, Diakoniakes-
kus, alakerta. 

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja avoinna ma-ke klo 10–
1�, pe 16–1� ja la klo 1�–1�. 
Tervetuloa tutustumaan! Li-
sätietoja 0�� �161 �70 / lähe-
tyssihteeri.
Piispankamari ti �.�. klo 
11–1�, Ylikiimingin vanha 
pappila. Hiihtoloman aika-
na ti ja pe kaikki kirpputori-
vaatteet myytävänä halval-
la �0snt–1€.
lähetyssoppi to 6.�. klo 10–
1�, Keskustan seurakuntata-
lo. Myyjäiset ja kahvila. Lau-
lutuokio klo 1� Maija Tynk-
kysen johdolla.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
lähetyspiiri ke �.�. klo 1�, 
Oulun tuomiokirkon kryp-
ta. Kristus kirkon pää, Anne-
li Kauppi.

Tuiran seurakunta
lähetyspiiri ma �.�. klo 
16.�0, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
��.�. klo 1�, Madekoskella 
kodeissa. Yhdyshenkilö Soi-
la Närhi, p. 0� ��161�7.
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
�.�. klo 1�, Myllyojan seura-
kuntatalo, Ystävän kamari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 

ma �.�. klo 1�.�0, Oulujoen 
pappila. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
to 6.�. klo 1�, Madekoskella 
kodeissa. Yhdyshenkilö Soila 
Närhi, p. 0� ��161�7.

YlIkIIMInGIn AluE
Piispankamari pe ��.�. klo 
11, Ylikiimingin vanha pap-
pila. Kirpputori ja kahvila lä-
hetykselle.

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Pyhäkoulu su �.�. klo 1�, Ma-
kasiininkadun kerhohuone. 
Perhekerho to ��.�. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 
Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu to ��.�. klo 1�.�0, 
Pyhän Andreaan kirkko. 6– 
�-vuotiaille lapsille.
Pyhäkoulu su �.�. klo 10, 
Kastellin kirkko. Jumalan-

28.2.–6.3.2008

Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Karjasillan kirkko 
Nokelantie ��
Kastellin kirkko 
Töllintie ��
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie �
Pyhän Andreaan kirkko 
Sulkakuja �
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6

Tuiran kirkko 
Myllytie �
Pyhän Tuomaan 
kirkko 
Mielikintie �
Pyhän Luukkaan 
kappeli 
Yliopistokatu 7
Pateniemen kirkko 
Taskisentie �
Oulujoen kirkko 
Pappilantie 6�

kirkot toimipaikat

E s s i  T i i t t an e n

Heikkilänkankaan 
seurakuntakoti
Kyytipojantie �
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren  
kaupunkileirikeskus
Hietasaarentie 1�
Hintan seurakuntatalo
Hintantie ��
Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 1�

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1
Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku �
Kaakkurin toimintakeskus 
Sarasuontie �
Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17
Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie �6
Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus
Hiihtomajantie �
Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie �
Niittyaron  
seurakuntakoti
Purjehtijantie �
Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie �
Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1
Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie ��

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 1�
Vanha pappila 
Isokatu 17
Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu �
Siipi - lähetyksen puoti ja paja
Nokelantie ��
Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie
Vanha pappila
Ylikiiminki, Harjutie �
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie �

Suomen saksalainen seurakunta 
eli Deutsche evangelisch-lutheri-
sche Gemeinde in Finnland täyt-

tää 150 vuotta. 
Täysiä vuosikymmeniä juhlistetaan 

viettämällä Tuiran kirkossa lauantaina 
1.3. kello 18 saksankielistä jumalanpal-
velusta. Jumalanpalveluksen toimittaa 
saksalaisen seurakunnan matkapappi 
Hans-Martin Röker. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen on kirkkokahvit. Mukaan 
ovat tervetulleita myös kaikki Oulus-
sa ja lähiseuduilla asuvat saksantaitoi-
set ihmiset.

Röker saapuu Ouluun lauantaina 
yhdessä seurakunnan helsinkiläisis-
tä jäsenistä koostuvan ryhmän kans-
sa. He osallistuvat Tuiran kirkossa ju-
malanpalvelukseen ja yöpyvät joko pai-
kallisten isäntäperheiden luona tai ho-
tellissa.

Seurakuntalaiset
ympäri maata
Suomen saksalaisen seurakunnan kes-
kuspaikka sijaitsee Helsingissä. Turus-

sa on kappeliseurakunta. Lisäksi eri 
puolilla maata on 18 alueellista seura-
kuntaryhmää. 

Seurakunnan piiriin kuuluvat sak-
sankieliset ihmiset koko maassa.

Nykyisessä muodossaan seurakunta 
on toiminut vuodesta 1990. Sitä ennen 
Suomessa olivat vuonna 1858 perustet-
tu Helsingin saksalainen seurakunta 
(Deutsche Gemeinde Helsinki) ja Tu-
run saksalainen seurakunta (Deutsche 
Gemeinde Turku).

Suomen saksalainen seurakunta 
kuuluu Porvoon hiippakuntaan, mut-
ta sillä on myös yhteydet Saksan evan-
keliseen kirkkoon.

Seurakunnan kirkkoherra on Die-
ter Henkel-Niebuhr. Hänen lisäkseen 
seurakunnassa on kaksi muuta saksa-
laislähtöistä pappia sekä muun muassa 
oma kanttori ja diakoniatyöntekijä, las-
tentarha, esikoulu ja vanhainkoti.

SATu lAPiNlAmPi

Suomen saksalainen 
seurakunta 150 vuotta
Oulussa saksankielinen jumalanpalvelus 1.3. 

enot oulussa 
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enot oulussa 

palveluksen aikana.
Pyhäkoulu su �.�. klo 1�, 
Kaukovainion kappeli. Juma-
lanpalveluksen aikana.

Tuiran seurakunta
Musiikkileikkikoulu tril-
li ma �.�. klo 1�.�0 ja ti �.�. 
klo �, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kysy lisää: Tuija Puuru-
nen p. 0�0 ��76 �1� 
Pyhäkoulu su �.�. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Juma-
lanpalveluksen yhteydessä.
Pyhäkoulu su �.�. klo 11, Kui-
vasjärven seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su �.�. klo 1�, Py-
hän Tuomaan kirkko. Juma-
lanpalveluksen yhteydessä.
Pyhäkoulu su �.�. klo 1�, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
luukkaan perhekerho to 
��.�. klo �.�0, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

YlIkIIMInGIn AluE
Perhekerho to ��.�. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhoista li-
sätietoa osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri. 

Nuoret
Yökahvila nuorten paikka 
la 1.�. klo �0–��, Erityisnuo-
risotyön toimitilat, Isokatu 
11. Päihteettömään yökahvi-
laan ovat tervetulleita yli 1�-
vuotiaat nuoret viettämään 
lauantai-iltaa muiden nuor-
ten ja illan ohjaajien kanssa. 
Tarjolla erilaisia pelejä, kah-
via kera korppujen sekä hy-
vää seuraa!
karjasillan seurakunnan ja 
tuomiokirkkoseurakunnan 
yhteisen isostoiminnan 
grandeisosleiri, Wanhat 
isoset 1�.–�0.�., Rokuan lei-
rikeskus. Sinustako isonen? 
Osoita omatoimisuutta ja il-
moittaudu grandeisosleiril-
le 1.�.–�.�. www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo tai 0� �161 
��0 (arkisin �–16). Lisätietoja 
Hannalta, 0�0 �7 �7 1�7.

Tuiran seurakunta
Meri-toppilan yökahvila pe 
��.�. klo �0–��, Meri-Toppi-
lan monitoimitalo. Mukavaa 
yhdessäoloa ja pelailua ylä-
asteikäisille. 
Pöllönkankaan yökahvi-
la Pöllö pe ��.�. klo �0–��, 
Pöllönkankaan ostoskeskus. 
Mukavaa yhdessäoloa ja pe-
lailua yläasteikäisille. 

Oulujoen seurakunta
Gospelmessu pe ��.�. klo 
1�, Hintan seurakuntatalo. 
Messun jälkeen Oulujoen 
isoskoulutus.

Nuoret aikuiset
opiskelijoiden yhteinen 
raamattupiiri ti �.�. klo 16, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

oPISkElIJAJäRJEStöt:
körttiopiskelijoiden seurat 
to ��.�. klo 1�, Kaisa Malka-
mäellä, Tuulihaukantie 6 B 
�0, Kaukovainio. 
Evankelisten nuorten ai-

kuisten ilta pe ��.�. klo 
1�.�0, Heinätorin seurakun-
tatalo. Evankeliointi arjessa, 
Martti Arkkila.
oPkon opiskelijailta la 1.�. 
klo 1�, Öbergin talo. Kylvetään 
katoavana, nousee katoamat-
tomana, Antti Leinonen.
Evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke �.�. klo 
1�.�0, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Kahden maan kansalai-
nen, Ville Väkeväinen.
uusheräyksen ilta to 6.�. 
klo 1�, Koulukatu �1. 

Seniorit

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta
toiminta- ja keskusteluker-
ho to ��.�. klo 10.�0, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to ��.�. klo 
1�, Kajaanintie 1. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerhot. Koh-
taamispaikka eläkeläisille, 
keskustellaan, kahvitellaan, 
lauletaan ja hiljennytään sa-
nan äärellä.
To ��.�. klo 1�–1�, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
To ��.�. klo 1�, Kastellin 
kirkko. 
To ��.�. klo 1�.�0–1�, Karja-
sillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Senioreiden laulupiiri to 
��.�. klo 1�, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Tule laulamaan ja hil-
jentymään musiikin äärelle. 
Kahvitarjoilu.
Vireyttä ja voimaa 75+ -ryh-
mä to 6.�., Lassintalon seni-
orikeskus. Ryhmä on tarkoi-
tettu Oulujoen pohjoispuo-
len yli 7�-vuotiaille asukkail-
le. Ryhmän tavoitteena on 
löytää uusia ystäviä sekä saa-
da vireyttä ja voimaa päivään 
ja uutta kipinää omasta kun-
nosta huolehtimiseen. Ryh-
mä toteutetaan yhteistyönä 
Lassintalon seniorikeskuksen 
ja Tuiran seurakunnan kans-
sa. Tiedustelut ja ilmoittau-
tumiset �6.�. mennessä p. 
0�� 70� �1��.
Seurakuntapiiri to ��.�. klo 
1�, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Osallistumme lauluryhmään.
Seurakuntakerho to ��.�. 
klo 1�.�0, Palokan palvelu-
keskus. 

Oulujoen seurakunta
Seurakuntakerho to ��.�. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Sanginjoen seurakuntaker-
ho to ��.�. klo 1�, Nykyrillä, 
Sanginjoentie 6�6. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
�.�. klo 1�, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 

Leirit ja retket
keväthangille Vuontispir-
tille 1�.–1�.�, Vuontispirt-
ti, Raattama. Ks. erillinen il-
moitus.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
kotikirkkoretki ma �.�. Läh-
de tutustumaan kotikirkkoo-
si tuomiokirkkoon. Hinta 7 €, 

sisältää bussimatkan ja ruo-
kailun. Linja-auto lähtee Toi-
voniemestä klo 11 ja ajaa sil-
tojen yli kaupunkiin, Suo-
men pankin pysäkiltä 11.0�, 
Intiön seurakuntakodin park-
kipaikalta klo 11.1�, Rataka-
dulta linja-autoaseman koh-
dalta pysäkiltä klo 11.�0, 
ajaa Saaristonkatua, Keskus-
tan palvelutalolta, Torikadun 
puolelta klo 11.��. Heinäto-
rin seurakuntakodilla ruokai-
lu klo 11.�0 alkaen. Bussi jat-
kaa matkaa tuomiokirkkoon 
klo 1�.�0. Tuomiokirkossa tu-
tustutaan urkuparveen ja kir-
kon taiteeseen ja pidetään 
laulu- ja hartaushetki. Bussi 
vie samoihin paikkoihin ta-
kaisin klo 1� lähtien. Muka-
na pastori Anna-Mari Heikki-
nen, diakonissat Marjo Heik-
kinen ja Mirva Kuikka. Ilmoit-
tautuminen ruokailua varten 
kerhoissa tai päivystysaikana 
maanantaisin klo 10–1� nu-
meroon 0� �161 �0�. 
Eläkeläisten leiri t��.–��.�., 
Rokuan leirikeskus. Leirin 
hinta �6 €, joka sisältää ma-
joituksen, ruoat, kuljetuk-
sen ja vakuutuksen Oulun 
ev.-lut. seurakuntien jäsenil-
le. Etusija leirille tuomiokirk-
koseurakuntalaisilla. Ilmoit-
tautuminen p. 0� �161 ��0 
viim. 7.�. 

Karjasillan seurakunta
lapsiperheretki kemiin la 
1�.�. Ks. erillinen ilmoitus. 

äiti-tyttöleiri ��.–�0.�., Ro-
kuan leirikeskus. Leirillä lu-
vassa yhteisiä leikki- ja laulu-
hetkiä, askartelua, ulkoilua, 
lepoa ja hiljentymistä. Unoh-
tamatta hyvää ruokaa! Ota 
mukaan hyvät ulkoiluvaat-
teet ja jalkineet, oma unika-
verikin on hyvä olla muka-
na. Leirin hinta on aikuisilta 
�1 €, lapsilta (�–1�-vuotiaal-
ta) �7 €, alle �-vuotiaat mak-
sutta. Hintaan sisältyy täysi-
hoito, matkat sekä vakuu-
tus Oulun ev.-lut. seurakun-
tien jäsenille. Lähtö Karjasil-
lan kirkolta perjantaina klo 
1� ja paluu samaan paikkaan 
sunnuntaina. noin klo 1�.�0. 
Ilmoittautuminen Anu Kon-
tiolle, p. 0�0 �7�716� viim. 
�0.�. Leirille otetaan ilmoit-
tautumisjärjestyksessä. Lei-
rillä mukana Virpi-pappi, 
diakonissa Anu ja lastenoh-
jaaja Ritva.

Kuorot ja kerhot
Kuoroista lisätietoa osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti �.�. klo 17, Myl-
lyojan seurakuntatalo. Oh-
jaajana Terttu Hietala.

Muut menot
tuomasmessun suunnittelu 
to ��.�. klo 17, Öbergin ta-
lo. Tule mukaan tekemään 

28.2.–6.3.2008

Yhteisvastuu-   
 tapahtumia
onpa onni osuva – 
Yhteisvastuu-ilta juoheva

kalevalanpäivänä to 28.2. klo 18 
Intiön seurakuntakodilla. 

Ohjelmassa kaikenikäisten hartaus, yhteislauluja, 
kahvi-, tee- ja mehutarjoilu sekä leikkimielinen bingo.

katso, Jumalan karitsa
paastonajan vokaali- ja urkumusiikkia

Su 2.3. klo 15 Karjasillan kirkko

Oamk:n kirkkomusiikin opiskelijoiden kuoro Caden-
za. Paastonajan vokaalimusiikkia naiskuorolle, urkumu-
siikkia sekä yksinlaulua. 
Ohjelmassa mm. Mozartin Ave verum corpus, osia Per-
golesin Stabat Materista, Oi, katso Golgataa ja muuta 
kärsimysajan hengellistä musiikkia. 
Vapaa pääsy, ohjema 2 e. 

uusi osoite on 
linnankatu 7, 4. krs. 

Myös tuomiorovastin ja 
kaikkien tuomikirkko-
seurakunnan työnteki-
jöiden työtilat siirtyvät 
uuteen toimipaikkaan.
 
Puhelinnumerot ja muut 
yhteystiedot osoitetta 
lukuun ottamatta säily-
vät ennallaan.

Poikkeukset 
maanantaina 3.3.:
Päivystävä pappi päivys-
tää ma �.�. klo �.�0–1� 
ja klo 1�–17 poikkeuk-
sellisesti tuomikirkon 
kryptassa. 
Ajanvaraus diakonia-
työntekijöiden vastaan-
otolle taloudellisissa asi-
oissa ma �.�. klo 10–1� 
on poikkeuksellisesti nu-
merossa 0�0 �7� 716�.

keväthangille 
Vuontispirtille
15.–19.3. Vuontispirtti, Raattama. 

Hinta täysihoitoineen ja matkoineen aikuiselta hotellis-
sa 2 hh 255 e, 1 hh 300 e ja 3–4 hh mökissä 225 e ja so-
lumajoituksessa 195 e. 

Mukana myös pastori Jouko Lankinen.

Hinta sis. tapaturmavakuutuksen Oulun seurakuntien 
jäsenille. Ilm. p. 08 3161 340. Tiedustelut diakonissa 
Mirva Kuikka p. 040 5747 091. 

Keskustan seurakunta-
talossa vietetään perjan-
taina 29.2. kello 18.30–
20.30 sinkkuiltaa. Illan 
aiheena on karkauspäi-
vä ja ohjelmasta vastaa-
vat sinkkutiimiläiset.

Kuukausittain vietet-
tävien sinkkuiltojen kä-
vijät ovat keski-ikäisiä, 
ilman vakituista pari-
suhdetta eläviä ihmisiä. 
Yleensä iltoihin osallis-
tuu noin 50 kävijää, jois-
ta enemmistö on naisia. 
Suurin osa on oululaisia, 
mutta kävijöitä on myös 
lähiseuduilta. Kymmen-
vuotisen toiminnan ai-
kana illoissa on syntynyt 
useita pareja. 

Ilta alkaa hartaudel-
la ja seurakuntien tarjo-

amilla kahveilla. Yleensä 
iltoihin kuuluu joku tee-
ma, josta käy kertomassa 
vierailija. Sen jälkeen on 
vielä jutustelua. Ilta päät-
tyy loppuvirteen.

Kesäksi sinkkuil-
lat siirtyvät Hietasaaren 
kaupunkileirikeskuk-
seen. Siellä ohjelmas-
sa on perinteisesti ollut 
pelailua, saunomista ja 
nuotion ääressä jutuste-
lemista.

Sinkkuiltojen suun-
nittelusta vastaa johtava 
diakoniatyöntekijä Lii-
sa Rahkola yhdessä 8-
henkisen, vapaaehtois-
ten muodostaman sink-
kutiimin kanssa. 

SATu lAPiNlAmPi

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
kirkkoherranvirasto muuttaa

Parittomat 
karkauspäivän vietossa

Kirkkoherranvirasto suljettuna muuton vuoksi 
pe ��.�. ja ma �.�.
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Seurakunta-
mestari 

Seppo Pernu 
eläkkeelle

Tuiran seurakunnan 
pitkäaikainen 

seurakuntamestari 
Seppo Pernu jää 

eläkkeelle.

Läksiäiset Tuiran 
kirkolla sunnuntaina 
2.3. kello 10 alkavan 
jumalanpalveluksen 

yhteydessä. 

Messun jälkeen 
tarjolla juhlakahvit.

ja elämään maaliskuun tuo-
masmessua, jota vietetään 
1�.�. tuomiokirkossa. Mes-
sun teemana on Herran huo-
neesta teidät siunataan. Yh-
teyshenkilönä on Katariina 
Pitkänen, katariina.pitka-
nen@evl.fi, p. 0�0 ��6 �677.
naistenilta to ��.�. klo 1�, 
Karjasillan kirkko. Edessä-
si kokonaisena -naistenilta. 
Suunnitellaan tauon jälkeen 
kevättä ja keskustellaan. Ter-
vetuloa, tuo ystäväsikin.
Sinkkuilta pe ��.�. klo 
1�.�0–�0.�0, Keskustan seu-
rakuntatalo. Aiheena: Kar-
kauspäivä ..! Sinkkuilta on 
aikuisten yksineläjien koh-
taamispaikka.
Seurakuntamestari Seppo 
Pernun läksiäiset su �.�. klo 
10, Tuiran kirkko. 
kaatuneitten omaiset ma 
�.�. klo 1�, Keskustan seura-
kuntatalo. 
Alfa-kurssit: 
Ti �.�. klo 1�–�0.�0, Karjasil-
lan kirkon seurakuntasalit. 
Ilmoittaudu: Kimmo Kieksi, 
0�0 �10 �00, kimmo.kieksi@
evl.fi tai Ari Kauppila 0�00 
��1 6�1, ari.kauppila@oulu.
fi. Lisäinfoa www.oulunseu-
rakunnat.fi/Alfa-kurssi.
Ke �.�. klo 1�.�0, Huone-
suon seurakuntakoti. Ei il-
moittautumista. Lisätietoja 
Merja Anundi 0�0 7���6�� 
tai Marja-Liisa Lehtonen 0�0 
���7�0�.
Miesten kesken -keskuste-
lutilaisuus to 1�.�. klo 1�–
�0, Pyhän Andreaan kirkko. 

PARISuhDE:
Virtaa välillämme -suhde-
kurssi lapsiperheiden van-
hemmille. Parisuhdetaito-
ja vahvistava kurssi kokoon-
tuu kuusi kertaa sunnuntai-
iltapäivisin viikon välein alk. 
�0.�.  Myllyojan seurakunta-
talolla. Lastenhoito on jär-
jestetty paikan päällä. Lisä-
tietoa www.oulunseurakun-
nat.fi/virtaa. Ilmoittautu-
minen 7.�. mennessä Heik-
ki Kaikkoselle, puh. 0�0 �0� 
�010.

Kansainvälisyys
Deutschsprachiger Got-
tesdienst Sa 1.�. um 1� Uhr 
in Tuiran kirkko. Mit Pas-
tor Hans-Martin Röker. An-
schliessend sind alle wieder 
herzlich eingeladen zum ge-
meinsamen Kirchkaffee.
Englanninkielinen vesper 
su �.�. klo 1�, Öbergin talo.

Kastetut
tuomiokirkko: Kontra Kaar-
ne Oliver Virpikari, Usva In-
keri Kallioranta, Pauli Toivo 
Jalmari Alahuhta.
karjasilta: Neea Janette 
Vierimaa, Kasper Aleksante-
ri Tahkola, Aini Helmi Kaari-
na Pihlajaniemi, Aatu Daniel 
Kämäräinen, Jasper Matti El-
meri Kontio, Kerttu Matilda 
Helintytär Kairakari, Erin Au-
rora Jaskari, Mauno Matin-
poika Aakko.
tuira: Veera Sofia Tuomaa-
la, Lauri Johannes Savolai-
nen, Oskari Johannes Sara-
järvi, Hilde Helmi Kerttuli 
Rantakeisu, Inga Vieno Vil-

helmiina Louhisalmi, Ville 
Sulo Sakari Liimatainen, Ma-
nu Olavi Kuivala, Tuomo Vil-
jami Kristo, Joonas Eemil Ke-
ränen, Atte Aleksanteri Jäm-
sä, Edit Amanda Hyväri, Joo-
na Niklas Antero Aalto, Kari-
na-Diana Kokkonen.
oulujoki: Jere Juho Evert Si-
pola, Saga-Helena Karoliina 
Siikaluoma, Nelli Emilia Nii-
nimäki, Sampo Tapani Mäki-
talo, Ilmari Johannes Mylly-
neva, Tommie Zacharias Lei-
nonen, Oona Helena Kokko, 
Siiri Maria Miilia Jääskelä, 
Lyydia Isabella Jaara, Paavo 
Alarik Leonidas Härkin, Aa-
ron Valdemar Huhtala, Kiia 
Liisa Karoliina Hautala, Eemil 
Janne Johan Halme.

Vihityt
karjasilta: Jukka-Pekka Lai-
hanen ja Piia Pauliina Koisti-
nen, Juho Edvard Louhelai-
nen ja Aila Kaarina Kananen, 
Janne Henrik Rautio ja Nina 
Maria Määttä, Risto Ante-
ro Mattila ja Anna Kristiina 
Pirtti-Aho, Juha Olavi Taski-
nen ja Tanja Carita Kaltiola, 

Lapsiperheretki Kemiin la 15.3.
Lähtö klo 9 Karjasillan kirkolta (tai klo 9.10 linja-autoaseman 
tilausajolaiturilta), paluu noin klo 17.

Kemissä ruokailu, tutustuminen kirkkoon ja käynti lumilinnassa. 

Hinta 0–3-vuotiaat omalla istumapaikalla 8 e, 4–12-vuotiaat 18 e ja aikuiset 25 e. 
Hintaan sis. linja-automatka, ruokailu, sisäänpääsy lumilinnaan ja Oulun ev. lut 
seurakuntien jäsenille tapaturmavakuutus. 

Alle 9-vuotiaat vain vanhempien mukana. 

Ilm. viim. 29.2. p. 08 3161 340. ilmoita samalla mahdolliset ruoka-aineallergiasi. 
Etusijalla Karjasillan seurakunnan alueella asuvat. 

Lisätietoja Esa Harju p. 040 5752 713 ja Mari Jääskeläinen p. 040 730 4118. 

Janne Petteri Pihlajaniemi ja 
Maijuleena Henrika Ojala, 
Timo Tapio Heikkala ja Aino 
Emilia Tuikkanen.
tuira: Olli Jukka Samuli Ket-
tunen ja Laura Johanna Väy-
rynen, Dmitri Igorevits Pan-
kov ja Päivi Johanna Litola.
oulujoki: Mika Leo Juhani 
Härkin ja Pia Maaria Korho-
nen, Juho Taneli Tiitinen ja 
Kati Orvokki Tölli.

Kuolleet 
tuomiokirkko: Tyyne Kata-
riina Rinne s. Kärsämäoja, 
��; Jaakko Antti Pesämaa, 
��; Helli Rieskaniemi s. Kop-
ra, ��; Edith Sofia Särkilahti 
s. Kaikkonen, ��.
karjasilta: Valde Ensio No-
kelainen, 7�; Raimo Antero 
Komulainen, ��; Laila Lyy-
li Johanna Ihamäki s. Haka-
la, ��; Kari Mauno Kullervo 
Markuksela, ��; Elsa Anja 
Nurmi s. Karinkanta, 77.
tuira: Vilma Maria Puurunen 
s. Pennanen, ��; Elsi Annikki 
Leinonen s. Alin, 71.
oulujoki: Viljo Karjalainen 
76 v, Taimi Inkeri Siltakos-
ki, 7�.

   
3 Kohtaamista Plus-ilta 
Kastellin kirkossa pe 14.3. klo 18.30.  Puhuja- /
artistivieraana savonlinnalainen Joose Keskitalo. 
Tule kohtamaan Jumala, oma itsesi ja lähimmäisesi. 
Jokaisessa illassa live-musiikkia housebandin 
johdolla, vaihtuva teema ja vieraileva puhuja sekä 
iltapalaa. Lastenhoito mahdollisuus. Ohjelma jatkuu 
seurakuntasalissa jatkojen merkeissä.

Oulugospel-julisteen 
suunnittelukilpailu

Julisteen tehtävänä on markkinoida tapahtumaa. 
Julisteeseen tulee tapahtuman nimi, ohjelmatiedot 

kellonaikoineen ja tapahtumapaikkoineen. 
Lisäksi julisteen kuvaa tullaan käyttämään postikor-

teissa sekä tapahtuman käsiohjelmassa.

Parhaan julisteen palkkio 100 € 

Kilpailuehdotukset toimitetaan 
19.3. klo 15 mennessä osoitteeseen: 
Oulun seurakuntayhtymä 
Yhteinen seurakuntapalvelu / Esa Rättyä
Kirkkokatu 5, 90100 OULU 
tai sähköisessä muodossa esa.rattya@evl.fi.
Lisätietoja esa.rattya@evl.fi tai 040 5747125

Saajan 
tilinumero

Saaja 

Maksaja

Allekirjoitus

Tililtä nro

TILISIIRTO
Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujen välityksen yleisten 
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.

Yhteisvastuukeräys. Keräyslupa OKU 1894A

Viitenro

Eräpäivä

Valitse lahjoituksen saajaksi oma seurakuntasi
 Oulun tuomiokirkkoseurakunta, viitenro 303419
 Tuiran seurakunta, viitenro 303710
 Karjasillan seurakunta, viitenro 303150
 Oulujoen seurakunta, viitenro 303406

Euro

Yhteisvastuukeräys 
Y-tunnus: 0215281-7 

Nordea    208918-6775
OKO Pankki Oyj  500001-20236228
Sampo   800016-51651

Osallistu Yhteisvastuukeräykseen

Miesten kesken –keskustelutilaisuus  To 13.3. klo 18 Pyhän Andreaan kirkko
Tilmann Bösinger pitää alustuksen aiheesta Maailmankaikkeuden kehityskaari. Kahvitarjoilu.
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hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki http://lumijoki.seurakunta.net

Etsijänpiiri miehille to 6.�. 
klo 1� Korsuhovilla, Mukaan 
kutsutaan lumijokisia ja sii-
kajokisia kaikenikäisiä mie-
hiä. Tule rohkeasti mukaan.
leiritoimintaa: Leiri 1–�-
luokkalaisille Merijärven 
Pahkasalon perällä. Alkaa la 
1.�. klo 1� ja loppuu su klo 
1�. Kaikenlaista leiriohjel-
maa, musiikkia, raamattu-
hetkiä, askartelua ja leikke-
jä. Hyvä sisämajoitus. Lähtö 
lumijokisille klo 10 Kotiko-
kilta. Hinta 10 euroa. Ilmoit-
tautuminen �6.�. mennessä, 
Sinikka Härköselle, p. 0�� 
�0� 70�0 tai sinikka.harko-
nen@lumijoki.fi
Partio: Ketut ja Punatulkut 
entiseen aikaa tiistaisin srk-
talolla. Sudenpennuille ei 
ole saatu uutta johtajaa!!
Rauhanyhdistys: Su �.� klo 
1� pyhäkoulu I M Kiviahde 
II I Kämäräinen III Alakärp-
pä klo 17 seurat ry:llä Risto 
Laurila ja Teuvo Tanhua. To 
6.� klo 1� varttuneiden ker-

Perhekerho to ��.�. 
srk-talolla.
hiihtolomaviikolla ei ole 
mitään päivä-, sisarus-, kok-
ki-, eikä perhekerhoja.
Sisaruskerhoa ei ole ��.�., 
Silja koulutuksessa.
Raamattupiiri to ��.�. klo 
1� srk-talolla, Joh.kirje �.
hartaushetki ke �.�. klo 1� 
Lumilyhdyssä.
hartaus  to ��.�. klo 1� Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
kirkkokuoroa ei ole hiihto-
lomaviikolla.

Saarenkartanon hartaus 
to ��.�. klo 1�.�0.
kinkerit to ��.�. klo 1�.�0 
Inkeri ja Arto Vähämetsällä, 
Pölläntie �1�.

Pyhäkoulu su �.�. klo 1� 
kirkolla.
Raamattu- ja rukousilta 
ti �.�. klo 1� srk-salissa.

Hiihtolomaviikolla 10 
ei kerho- ja kuorotoimintaa.

ho Kaistolla.
Virasto on avoinna: ma, ke 
ja pe klo �–1�.
kuollut: Toivo Antti Johan-
nes Anttila, 7�. (kirj. Oulu)
kastettu: Eelis Väinö Olavi 
Hirvasniemi, Emmi Josefii-
na Eskola.

eurakunnissa tapahtuu 28.2.–6.3.2008

Yhteisvastuukeräys 2008 polkaistiin käyntiin las-
kiaistapahtumassa. Rippikoululaiset osallistuivat 
päivään eri tehtävissä ja ovat keränneet myös lis-
takeräystä ovelta ovelle. Nyt tarvitaan lisää reip-
paita listakerääjiä. 
Listoja ja lisätietoja antaa diakoniatyöntekijä Mar-
ja Rantasuomela, p. 0�0 7��0 ���.

Virasto on avoinna  
ma, ke ja pe klo �–1�,  
p. ��7 17�. 

Yhteystiedot
kirkkoherra 0�0 ��7 ���7, 
diakonissa 0�� 6��1�7�, 
suntio 0�� 6�0 60�1, 
talouspäällikkö
0�� 6�060��, 
kerhohuone ��7�1�.

Ryhdy  
kerääjäksi!

V illasukka on pe-
rinteisesti liittynyt 
lähetystyön tuke-

miseen. Naiset ovat vuo-
sikymmenien saatos-
sa neuloneet ompelu-
seuroissa ja lähetyspii-
reissä tuhansia ja taas 
tuhansia villasukkia, 
joiden myynnillä on 
tuettu lähetystyötä 
eri puolilla maail-
maa. 

Tuiran seura-
kunnan lähe-
tyssihteeri, suk-

kakilpailun organisaattori Tarja Oja-Viir-
ret arvelee, että nimenomaan villasukilla 
on vuosien saatossa tehty eniten rahaa lä-
hetystyölle.

Oululaisen lähetysaktiivin Liisa Pehun 
mukaan lähetystyöstä kiinnostuneita ih-
misiä oli aikoinaan tapana pilkata sano-
malla, että ”pakanalähetysmummot siinä 
kutovat sukkia Afrikan pakanoille”.

Koska villasukilla on ollut – ja on edel-
leen – merkittävä rooli lähetystyön tuke-
misessa, Limingan seurakunnan lähetys-
sihteeri Inkeri Kujala ja Tarja Oja-Viirret 
päättivät, että on aika selvittää, millainen 
oikein tyypillinen lähetyssukka on.

Sukkakilpailu 
ratkeaa lähetysjuhlilla
Tarkoitus on, että seurakunnat käynnis-
tävät omat kilpailut, joissa etsitään kulle-
kin seurakunnalle oma lähetyssukan mal-
li. Seurakuntien lähettämistä sukista vali-
taan rovastikunnallisissa kilpailuissa lähe-
tyssukka, jonka rovastikunta lähettää lop-
pukilpailuun. 

Loppukilpailu pidetään Oulun valta-
kunnallisilla lähetysjuhlilla 13.–15.6.  Siel-
lä esitellään kaikkien Oulun hiippakun-

nan rovastikuntien lähetyssukat. Näistä 
sukista lähetysjuhlakansa äänestää suo-
sikkinsa, joka valitaan tyypillisimmäksi 
lähetyssukaksi 2008.

Lähetysjuhlien lopuksi huutokaupataan 
loppukilpailuun osallistuneet sukat. Huu-
tokaupan tuotto lahjoitetaan tietenkin lä-
hetystyön hyväksi.

Tarja Oja-Viirteen mukaan kilpailu on 
jo nyt herättänyt kiinnostusta ja kyselyitä. 
On muun muassa tiedusteltu, pitääkö lä-
hetyssukan aina olla yksittäisen ihmisen 
tekemä, vai voiko esimerkiksi neulekerho 
tai ompeluseuran porukka osallistua kil-
pailuun. Oja-Viirteen mukaan olisi hie-
noa, jos ompeluseuratkin tai vaikka seura-
kuntien kerhonohjaajat lähtisivät joukolla 
mukaan kilpailuun ja tekisivät yhdessä kil-
pailuun lähetettävän sukkaparin.

– Toivottavasti tästä tulee lähetysjuh-
lille uusi perinne. Olisi kiva, jos vuosittain 
se hiippakunta, jonka alueella juhlat pi-
detään, järjestäisi oman sukkakilpailun-
sa, Tarja Oja-Viirret vinkkaa seuraavien 
juhlien järjestäjille.

lähetyssukka 
symboloi osallistumista
Liisa Pehu kertoo neuloneensa vuosia 
sitten Oulun Lähetyssopelle lähetyssu-
kat. Lähetyssopen ovella roikkuvien jät-
timäisen raitasukan ja sille kaveriksi teh-
dyn pikkuruisen sukkaparin tehtävänä on 
muistuttaa ihmisiä siitä, että lähetystyöstä 
löytyy tekemistä jokaiselle. 

– Lähetystyöhön voi osallistua ison su-
kan verran, eli tosi paljon tai pienen su-
kan verran, eli vähemmän – tai sitten voi 
osallistua siltä väliltä. Jokainen löytää kyl-
lä oman roolinsa lähetystyön parista.

SATu lAPiNlAmPi

Kilpailun säännöt:
- Kutokaa sukkia ja pitäkää kilpai-
lu omassa seurakunnassanne, etsi-
kää tyypillinen teidän seurakuntanne 
malli. Tai jos malli on jo selvillä, lä-
hettäkää se suoraan rovastikunnalli-
seen kilpailuun.
- Kussakin Oulun hiippakunnan ro-
vastikunnassa pidetään kilpailu, jossa 
etsitään rovastikunnan edustaja suu-
reen loppukilpailuun.
- Loppukilpailu järjestetään Oulussa 
Lähetysjuhlilla 13.–15.6. Ouluhallissa 
on nähtävänä yhtä monta sukkaparia 
kun Oulun hiippakunnassa on rovas-
tikuntia, eli yhdeksän.
- Juhlakansa saa äänestämällä päät-
tää mikä on tyypillisin lähetyssukka 
2008.

Eniten ääniä saaneen lähetyssukan 
tekijä/tekijät saavat lankapalkinnon. 
Äänestäjien joukosta arvotaan yhdelle 
onnekkaalle leirivuorokausi Lapiosal-
mella. Lisäksi jaossa on jonkin verran 
Suomen Lähetysseuran kirjallisuutta.
Loppukilpailuun osallistuneet sukat 
huutokaupataan juhlien lopuksi lähe-
tystyön hyväksi.

Kilpailuun osallistuvat sukat toimite-
taan 2.5. mennessä osoitteeseen
Kaisa Putila / Karjasillan seurakunta
Nokelantie 36
90150 Oulu

Sukkiin tulee merkitä tekijän nimi ja 
yhteystiedot sekä seurakunta ja rovas-
tikunta.

Lisätietoja: Tarja Oja-Viirret, 
p. 040 5747172.

Millainen on tämän 
päivän lähetyssukka?

Sukkakilpailu

Rippikoululainen osallistuu laskiaisena 
yhteisvastuupäivään.

Olisiko sinusta 
lauman-
johtajaksi?
Lumjoella etsitään uutta 
laumanjohtajaa tai -johta-
jia sudenpennuille. Suden-
pentujen toiminta loppuu 
kesken kauden, jollei löy-
detä uutta vetäjää. Nykyi-
nen vetäjä ei voi työaiko-
jensa epäsäännöllisyyden 
vuoksi enää jatkaa lau-
manjohtajana.
Kiinnostaako, soita viras-
toon p. ��7 17� ja kysy li-
sää! 
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kIIMInGIn SEuRAkunnAn koDInhoItAJA

kiimingin seurakunnan kodinhoitajan tehtävään on 
valittu toini haapala (0�� �76 001�). Hän aloittaa työnsä 
�.�. Kodinhoitaja työskentelee pääsääntöisesti maanan-
taista perjantaihin klo �–16. Puhelinpäivystys hänellä on 
arkiaamuisin kello �–�. 
Kodinhoitaja on pääsääntöisesti perheitä varten. Apua 
voi pyytää esim. jos vanhempi tai lapsi sairastaa, äidin 
synnytyksen vuoksi tai jos perheessä on uupumusta tai 
yksinäisyyttä. Kodinhoitaja tarjoaa perheelle konkreet-
tista apua lastenhoitoon, siivoukseen, ruoanlaittoon ja 
pyykinpesuun. Palvelu on ilmainen. Se on tämän juhla-
vuoden lahja perheille.

     

haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi

kempele www.evl.fi/srk/kempele

kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

Seurakuntakerho to ��.�. 
klo 1� Kellon srk-kodissa ja 
to ��.�. klo 1� srk-keskuk-
sen monitoimisalissa. Kulje-
tusta tarvitsevat soittakaa, 
p. ��7� 6�6 pe klo �–11.
Juttukahvila to ��.�. klo 1� 
Martinniemen srk-kodissa. 
Kuljetusta tarvitsevat soit-
takaa, p. ��7� 6�6 pe klo 
�–11.
Yhteiskristillinen rukous-
ilta pe ��.�. klo 1�.�0 Kel-
lon srk-kodissa, Martti Hei-
nonen.
Sanan ja rukouksen ilta su 
�.�. klo 1� kirkossa, Martti 
Heinonen, aiheena sana. 
Diakonia- ja lähetyspiiri 
ma �.�. klo 1�.�0 Sirkka ja 
Pentti Lepistöllä, Rapinken-
täntie 1�, Kiviniemi.
Raamattupiiri ke �.�. klo 
1�.�0 srk-keskuksen neu-
votteluhuoneessa (Ilm. 7.).
Perhekerhot eivät kokoon-
nu viikoilla 10 ja 1�.

Varhaisnuorten kerhot ei-
vät kokoonnu viikoilla 10 
ja 1�.
Musiikki: kuorot eivät ko-
koonnu viikolla 10.
nuoret: nuorisotyön netti-
sivut osoitteessa www.alak-
konäämua.fi. Elokuvailta 
ma �.�. klo 1� Wirkkulassa, 
nuortenilta to 6.�. klo 1� 
Isoniemen leirikeskuksessa.
haukiputaan seurakunta 
tarvitsee kesätyöntekijöi-
tä: hautausmaa- ja puisto-
työntekijöitä, leirikeskuk-
sen keittiö- ja siivoustyön-
tekijöitä sekä kirkonesitteli-
jöitä. Lisätietoja työpaikois-
ta seurakunnan kotisivuil-
ta. Nuorten kesätyöpaikois-
ta tiedotetaan myöhemmin 
keväällä, seuratkaa kirkolli-
sia ilmoituksia.
Rauhanyhdistys: Jokiky-
lä: päiväkerho to ��.�. klo 
17.�0–1� Jokikylän koulul-
la, raamattuluokka pe ��.�. 

klo 17 isoille ja pienille Sai-
mi ja Antti Partasella, om-
peluseurat pe ��.�. klo 
1�.�0 Laura ja Jukka Jokita-
lolla, kello: sisarilta to ��.�. 
klo 1�.�0 Riekillä, ompe-
luseurat pe ��.�. klo 1�.�0 
Katri ja Risto Ojalalla, Pent-
tiläntie 10�.
kastettu: Emilia Inkeri Vää-
nänen, Konsta Joakim Kar-
hunen, Aada Josefiina Sipo-
la, Ilona Ella Maria Holma, 
Enna-Liina Sanelma Aspe-
gren, Pasi Antero Kanniala.
Avioliittoon kuulutettu: 
Tuomo Aleksis Vänttilä ja 
Hannele Emilia Pakanen, Ju-
ha Tapani Ruokamo ja Mar-
jo Riitta Sääskilahti.
kuolleet: Maija Margare-
ta Virta, ��; Pirkko Tuulikki 
Alakiuttu, �6.

Versojen harjoitukset pe 
��.�. klo 1� Kirkonkylän srk-
kodissa.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
talvilomaviikolla 3.-7.3. ei 
ole päiväkerhoja, perheker-
hoja, varhaisnuorten kuoroja 
eikä kerhoja.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
riä ei ole ke �.� eikä Seura-
kuntapiiriä to 6.�. 
kirkkokuoroa ei ole ke �.�. 
terveyskeskussairaalan päi-
vähartaus to 6.�. klo 1�. 
naisten piiri to 6.�. klo 
1�.�0 Kirkonkylän srk-kodis-
sa. Mukana Jaakko Tuisku.
Miesten piiri to 6.�. klo 
1�.�0 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Isä-lapsiretki ��.–�0.�. Vuo-
kattiin. Majoitus Vuokatin 
urheiluopistossa. Lähtö per-
jantaina kello 17.�0 keskus-
tan srk-kodilta (Tiilitie 1) ja 
paluu sunnuntaina kello 1�. 
Hinta �� €/ aikuinen ja � €/ 
lapsi. Ilmoittautumiset Jaak-

Pyhäkoulu su �.�. klo 1� 
Kirkkopirtti.
Poikakuoro torstaisin klo 17–
1� srk-keskus. 
kirkkokuoro torstaisin klo 
1�.�0 srk-keskus.
kuorot eivät kokoonnu 
viikolla 10. 
lauluilta pe ��.�. klo 1�.�0 
Eila ja Pentti Honkasella os. 
Haukiputaantie 110�. Tuotto 
yhteisvastuulle.

Diakoniapiiri Kolamäen ker-
hohuoneessa ma �.�. klo 1�.
Diakoniavastaanotot viikol-
la 10 vain kirkonkylän dia-
koniatoimistossa ma, ti, to 
klo �–11.
Eläkeläisten talvipäivä 
Jäälinmajalla (Rantakuja 10) 
to 1�.�. klo 10–1�. Päivän oh-
jelmassa ruokailu ja kahvi se-
kä yhteistä ohjelmaa. Ilmoit-
tautumiset ja  kuljetuspyyn-

nöt kirkkoherranvirastoon 
10.�. mennessä, p. �16 100� 
tai 0�0 ��� ��06. Päivä on 
osallistujille maksuton.
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti �.�. klo 1�–1�.�0 Jäälin 
seurakuntakodissa. 
hartaus ke �.�. klo 1� Jaa-
rankartano/Saija Kronqvist, 
Marja Ainali.
Miesten hengellinen pii-
ri ke �7.�. klo 1�–1�.�0 Van-
ha koulu. Lähimmäisen tupa, 
suunnitellaan miestenpäivää 
syksyksi.
hiljaisuuden viikonloppu 
1�.–16.�. Suvelassa. Hinta 1� 
€. Ilmoittautumiset 6.�. men-
nessä. Ohjaajina Saija Kron-
qvist ja Ulla Junttila. Tiedus-
telut, p. 0�0 ��� ���7.
lasten parkki avoinna Jäälin 
seurakuntakodilla perjantai-
sin klo 1�–1�. Parkki on tar-
koitettu �–6 vuoden ikäisille 
lapsille. Tiedustelut, p. 0�00 
��� �7�
Perhekerhot ja –kahvilat: 
Perhekerho ti Kirkkopirtil-

lä ja to Jäälin srk-kodilla klo 
�.�0–11.�0. 
Perhekahvila ti Jäälin srk-ko-
dilla ja to Kirkkopirtillä klo 
1�–1�.�0. Viikolla 10 perhe-
kerhot ja -kahvilat talvilo-
malla.
kaatuneitten omaisten lii-
ton kiimingin alaosaston 
vuosikokous to ��.�. klo 1� 
Lähimmäisen tuvalla, johto-
kunta kokoontuu klo 17.
Perhekerho ensimmäistä las-
ta odottaville äideille klo 1�–
1� torstaisin. ��.�. Jäälin seu-
rakuntakodilla. Viikolla 10 ei 
ole kerhoa. Tied, p. 0�0 �60 
�67�.
Virtaa Välillämme -kurssi 
sunnuntaisin klo 16–1� Jää-
lin seurakuntakodilla alkaen 
�0.�. Lastenhoito päiväker-
hotiloissa. Ilm. viim. ��.�. p. 
0�0 �60� 67�. 
nuorisotyö: Iltakirkko ��.�. 
klo 1� Jäälin srk-kodissa, jon-
ka jälkeen gospelkahvila 
Kuppi ja lusikka klo �� saak-
ka. Rovastikunnallinen var-

ko Tuiskulle 1�.�. mennessä.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta. 
Veikon valinta, keskiviikkoi-
sin klo 10, Nordeatalon ala-
kerrassa. 
kirpputori Ilonpisara avoin-

na ti ja to klo 1�–17, la klo 
10–1�. 
kirpputorin muotinäytös ti 
11.�. klo 1� Kirkonkylän srk-
kodissa. Myytävänä yv-tuot-
teita, leivonnaisia, onnen-
pyörä. Kirpputori on avoinna 

tapahtuman aikana.
nuoret: Nuortenilta to ��.�. 
klo 1�–�0 VP. Yöpappila pe 
��.�. klo �0 VP. Nuorten pe-
li-ilta keskiviikkoisin Kempe-
lehallilla klo 16.�0–1�. Nuori-
sotyön päivystys perjantaisin 

Zeppelinissä klo 16–1�.
Rippikoululaiset: YK 6 Nuor-
ten ilta to ��.�. klo 1�–�0 
Vanhassa pappilassa. 
nuorten aikuisten sähly 
sunnuntaisin klo 1�.�0–1� 
Santamäen koululla. Tied. 
Antti Ristkari p. 0�0 77�0 
�7�.
Perhelentopallo lauantai-
sin klo �–11 Kirkonkylän kou-
lulla.
kempeleen ry: Kotiseurat to 
��.� klo 1� Itäpuoli Valma ja 
Erkki Kinnunen, Ritarinku-
ja 7. Länsipuoli: Tiina Ja Arto 
Tahkola, Patotie 6. Raamat-

haisnuorten toimintapäivä 
la 1�.�. Avoimet ovet Alaky-
län nuorisoseuralla tiistaisin 
klo 17–�0.
Rauhanyhdistys: Päiväseu-
rat su �.�. klo 17 Rauhanyh-
distys. Lauluseurat kyläpii-
reittäin pe ��.�. klo 1�. Raa-
mattuluokka pe ��.�. klo 1�. 
kiimingin Rauhan Sana: 
Seurat su �.�. klo 1� Montin 
Sali , Esko Leinonen. Vuosi-
kokous.
kastettu: Alissa Auroo-
ra Uusitalo, Väinö Sulo San-
teri Koivula, Niklas Pette-

Hei!
 
Haukiputaan seurakunnan 
nuorisotyö on avannut uudet 
nettisivut osoitteessa 
www.alakkonäämua.fi
Sivuilta saat tietoa, siitä 
mitä tapahtuu missä ja 
milloinkin, voit katsella kuvia 
tapahtumistamme, tutustua 
kuukauden nuoreen, lukea 
hartauksia, ym ym ym.
Käykäähän kattomassa 
ja kommentoikaa sivuja 
vieraskirjaan!

Terveisin
Haukiputaan seurakunnan 
nuorisotyö /Katri

kevätkauden sururyhmä alkaa
9.4. klo 18–19.30 Kokkokankaan srk-keskuksessa. 
Ryhmän seuraavat kokoontumiskerrat 16.4., 22.4., 
6.5. ja 14.5. Tiedustelut ja ilmoittautuminen 31.3. 
mennessä Timo Riihimäki, 040 7790 308 tai 
Sirkku Määttä, 040 7790 368.

kiimingin seurakunta etsii 

kESäkAnttoRIA  ajalle 26.5–6.7.2008 
Kesäkanttorin tehtäviin kuuluvat kirkolliset toimitukset ja 
muut kanttorin työt sekä rippikoulutyö. Palkkaus määräy-
tyy kanttorin pätevyyden omaavalle �01 luokan kuukau-
sipalkan mukaan. Vapaamuotoisen hakemuksen ja CV:n 
voi lähettää �0.�. mennessä osoitteeseen Kiimingin seura-
kunta, musiikkityö, PL �, �0101 Kiiminki.
Tiedustelut: 
vastaava kanttori Jarkko Metsänheimo, p. 0�00 ��7 1�7.

tuluokat pe ��.� klo 1� nuo-
remmat: Timlin, Ritarinkuja 
�. Vanhemmat: Tolonen, Sa-
depisara 10. Seurat su �.� klo 
16 ry:llä.
Murron ry: Seurat su �.�. klo 
16 ry:llä.
kastetut: Pihla Aada Vilhel-
miina Kyllönen, Joona Leevi 
Johannes Sihvonen, Viivi Ma-
ri Katri Lehto, Meri Kukka-
Maria Elo, Jami Mikael Pinta-
mo-Kenttälä.
Vihitty: Ville-Pekka Ola-
vi Halonen ja Janika Harriet 
Heinonen.

ri Vikström, Siiri Aurora Le-
pistö, Rasmus Asser Tolonen, 
Artturi Armas Barsk, Kat-
lego Onni Johannes Saari-
nen, Klaus Aleksi Moilanen, 
Wilma Linnea Kaltiola, Ade-
le Emilia Kyllönen, Elli-Ilona 
Ristiina Käkilehto.
Vihitty: Ville Samuli Saaren-
pää ja Tanja Katriina Koske-
la. Heikki Sauli Polojärvi ja 
Pirkko Riitta Martinmäki.
kuollut: Kerttu Kyllikki Sipo-
la, ��; Pekka Kalervo Neva-
lainen, ��. 
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liminka www.liminganseurakunta.fi

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

kuorot:  
tähdet, kuoroharjoitukset 
to ��.�. ja 1�.�. klo 16 srk-ta-
lolla. 
kirkkolaulajat, harjoituk-
set to ��.�. klo 1� srk-talolla. 
Ke 1�.�. klo 1� kirkkolaulajat 
srk-talolla. 
�.�. ja 6.�. ei kuoroja.
omaishoitajien päiväkah-
vit ma �.�. klo 1� seurakun-
tatalossa. Paastonajan leipä-
maistiaiset. Myös sinulle, jol-
ta omaishoitajuus on päätty-

nyt. Maisa ja Sari.
Seurakuntakerhoa ei ole 
ke �.�.
hartaus to 6.�. klo 1� Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Yhteisvastuutuotteita lah-
jaksi ostettavissa diakonia-
toimistosta, p.  0�� 7��1 ��6.
Varhaisnuorisotyö: Viikolla 
10 ei kerhotoimintaa.
nuorisotyö: Nuortenilta to 
��.�. klo 1�–�0 nuortenko-
lolla.
Pyhäkoulutyö: Pyhäkoulua 
ei ole su �.�. ja �.�. hiihtolo-
man takia.
Perhekerhot: Päiväkerhot ja 
perhekerhot eivät kokoonnu 
viikolla 10 hiihtoloman joh-
dosta.
Partio: Pe ��.�. Make päivys-
tää Tupoksen Vanamossa klo 
1�–16. Su–to �.–6.�. Vartio-
laisten talvileiri Ruoktu XXV 
0� Hossan Jatkonsalmessa. 
Hiihtolomalla ei ole partio-
kokouksia. Ke 1�.�. Kärppä-
käräjät6./vj-jatko Liisan lin-

laitasaaren seurakuntapiiri 
ti �.�. klo 1� rukoushuoneel-
la, Leena Leskelä. Vieraana 
POP Muhoksen johtaja Sisko 
Jokelainen. 
hartaus ti �.�. klo 1�.�0 pal-
veluasunnoilla ja klo 1�.�0 
tk-sairaalassa, Kyllönen.
hiihtolomaviikolla ei keski-
päivänkerhoa, rukouspiiriä, 
kuoroharjoituksia eikä per-
he-, päivä- ja varhaisnuor-
tenkerhoja.
nuoret: päivystys nuorisotoi-
mistolla pe ��.�. klo 1�–17, 
��� 1�01. Nuorisotyönohjaa-
jat Tuula Väänänen, 0�0 ��� 
6��� ja Rainer Väänänen, 

0�0 ��� 10�7. 
Rippikoulut: Kesä I -rippi-
koulun teemallinen nuorte-
nilta pe ��.�. klo 1�–1�.�0 
srk-talon nuortentilassa. Tal-
virippikoulun leirijakso �.–
7.�. Koortilassa, konfirmaa-
tioharjoitus pe 7.�. klo 1� kir-
kossa ja konfirmaatio su �.�. 
klo 10 kirkossa.
laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.�0. Seurakuntapiiri ti 
�.�. klo 1�. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: pe ��.�. klo 1� raamat-
tuluokka �.–6.-lk ja ompe-
luseurat ry:llä. La 1.�. klo 1� 
raamattuluokka-iltakylä 7.–
�.-lk T. Hopalla. Su �.�. klo 1� 
pyhäkoulut: kk1 J. Toljamo, 
kk� Hoppa, Korivaara Pek-
karinen, Pälli E. Oikarinen, 
Suokylä Vesala. Klo 17 seu-
rat ry:llä. 
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: pe ��.�. klo 1�.�0 raa-
mattuluokka ja klo 1� toi-
mintailta. La 1.�. klo 11 päi-

väkerho. Klo 1� isojen raa-
mattuluokka ja iltakylä Mu-
hoksella T. Hopalla. Su �.�. 
klo 1� seurakuntapäivä ry:llä.
kastettu: Lyydia Matilda Vil-
helmiina Jurva.
Vihitty: Vesa Tapio Jurva ja 
Johanna Karoliina Viitanen.
kuollut: Laina Inkeri Väärä-
lä s. Tikkanen, 6�; Leevi Jalo 
Laasonen, 76.

YhtEYStIEDot
kirkkoherranvirasto 
0� ����100, 
avoinna ma-pe �–1�
seurakunnan 
sähköpostiosoite: 
pudasjarvi.srk@evl.fi

omaishoitajat seurakunta-
kodissa ma �.�. klo 11.
Ystävänkammari 
seurakuntakodissa ti �.�. 
klo 10–1�, paastonajan 
leipämaisti.
lähetyksen kirpputori tal-
kootuvassa ke �.�. klo 10-1�. 
kuorot: 
Lapsikuoro to ��.�. klo 17, 
Sarakylän kuoro to ��.�. 
klo 1�.��.
Varhaisnuorisotyö: 
Varhaisnuorten kerhoja ja 
NappulaRönöä ei ole hiihto-
lomaviikolla.
nuorten iltakahvila Rönö 
pe ��.�. seurakuntatalolla 
klo 1�–��.
Rippikoulutyö: 
Rippikoululeiri (A-ryhmä) 
Hilturannassa �.–7.�. Leirin 
konfirmaatio su �.�. klo 10 
kirkossa.
Rippikoululaiselle dia-
koniatehtäväehdotus: osal-
listuminen Yhteisvastuuke-
räykseen, lipaskerääjänä pe 

��.�. tai pe 7.�. klo 17.�0–�0 
keskustassa tai myyjänä Yh-
teisvastuu-kirpputorilla la 
��.�. klo �.�0–1�. Lisätiedot: 
Tiina, 0�0 �71� 6�6, tiina.in-
keroinen@evl.fi tai Marko, 
0�0 7��� ��7, marko.vayry-
nen@evl.fi.
Satumuskaria ei ole Saraky-
lässä to ��.�., seuraavan ker-
ran to 6.�. klo 16–17.
Päiväkerhoja ja perheker-
hoja ei ole viikolla 10.
Siionin virsiseurat seura-
kuntakodissa pe ��.�. klo 1�.
Rauhanyhdistykset: 
Seurat Kurenalan ry:llä su 
�.�. klo 17. (A. Niskasaari, 
T.Luokkanen). Käsityöilta Sa-
rakylässä Iivari Jurmulla pe 
��.�. klo 1�.
kastettu: Lyydia Isabella Jaa-
ra, Adele Emilia Kyllönen, 
Juuso Oskari Kälkäjä, Jatta 
Tuulia Nurmela.
haudattu: Tauno Mati-
as Holappa, 61; Tyyne Ilona 
Haanela, ��.

nassa klo 1�-�0. Aiheena: 
Vartio retkellä. Vetäjänä Ma-
ke ja poika-hp:t. Ulkoretki-
varustus, partiohuivi ja muis-
tiinpanovälineet. To 1�.�. 
Vaeltajailta. Lisätietoja var-
joilta. Pe 1�.�. Make päivys-

tää partiotoimistossa klo 1�–
16. 1�.–16.�. Sudenpentuleiri 
Pattijoen Veteraanimajalla. 
Leirikirjeet lähempänä lau-
manjohtajilta. Su 16.�. Kirk-
kopalvelussa Tuomenmarjat.
Rauhanyhdistys: Pe ��.�. 

PääSIäISlEIRI 
7–13-VuotIAIllE 

1�.–16.�. Koortilassa. 
Leirin hinta �0 €. 

Ilmoittautumiset viim. 
7.�. kirkkoherranviras-
toon, p. ��� 1���. 
Mukaan mahtuu �� 
nopeinta. 

eurakunnissa tapahtuu 28.2.–6.3.2008

klo 1�.�0 Kodinseurat Kristii-
na ja Vesa Tissarilla sekä An-
namari ja Markku Pulkkisel-
la. La 1.�. klo 11.00 myyjäiset 
ry:llä. Varttuneitten kerho ti 
�.�. klo 1� ry:llä.
kastettu: Ronja Eedith Klasi-

la, Seela Elmiina Mustajärvi.
Vihitty: Sami Johannes Rant-
si ja Heidi Maria Anneli Tuo-
hino.
kuollut: Lyyli Alina Anttila e. 
Nurmi, ��.

YhtEYStIEDot
Kirkkoherranvirasto
Pappilantie 6
p. (0�) �6�1 ��0, 
0�� 7��1 ��0 
fax. (0�) �6�1 ���, 
liminka@evl.fi
avoinna ma, ti, to ja pe �–
1�, ke �–1� ja 16–1�
toimistosihteeri Rauni 
Tervo, rauni.tervo@evl.fi
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hiljaisuuden ilta ja ehtoollinen 
to ��.�. klo 1� teemalla Rakkaus ohjatkoon 
elämäänne Rantakylän kappelilla. 
Vetäjinä Aino ja Marjo.

Paastonajan ekumeeninen rakkauden ateria 
su 2.3. klo 14 koortilassa

Tutustutaan myös leirikeskuksen tiloihin ja siellä oleviin kirkollisiin esineisiin. Mu-
kana isä Eino ja Jouni-pappi. Tilaisuuteen järjestetään kyyditys, jota varten ilmoit-
tautuminen pe 29.2. mennessä Pertti Marttiselle, p. 533 1591 tai 050 300 6591.

Lisätietoja Kirkkoherra Jouni Heikkinen, 040 5525810
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kIRkkohERRAnVIRASto 
ma-pe klo �–1� 

sekä lisäksi 
ke klo 16–17, 
puh. ja faxi 
0� ��� 1���
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Siikasalo www.siikasalo.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

nunen.
kirkonkylän seurakuntailta 
pe ��.�. klo 1�.�0 Raija ja Su-
lo Kautolla Koulutie 7. Raa-
matusta Joh. 1�. luku, koleh-
ti yhteisvastuulle. Virsituo-
kio. Tervetuloa myös rippi-
koulunuoret.
lukupiirit ma �.�. klo � srk-
talossa ja klo 11 Ukonojan 
kerhotilassa.
Mll:n perhekerho ma �.�. 
klo 17.�0–1� kerhohuoneel-
la, tehdään käsinukkeja.
naisten retki kuopioon la 
�.�. Lähtö klo �. Matkan hin-
ta �0 e. Toteutuu, jos on �0 
lähtijää. Ilmoittautumiset Ir-
malle 0�00 ��1 1�0, Markel-
le 0�0 �61 1�16 tai Ennalle 
0�0 �0� ��6�.
kuorot: Veteraanikuoro to 
klo 1� srk-kodissa. Lapsikuo-
ro to klo 17 srk-kodissa. Kirk-
kokuoro to klo 1� srk-kodis-
sa. Nuorisokuoro pe 17.�0 
srk-kodissa.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
�.�. klo 16 Ry, Jorma Vuorma 

ja Jukka Kolmonen.
Vihitty: Lassi Eerikki Kanto-
niemi ja Katja Hannele Kivi-
oja Espoosta.

RAntSIlA
Mankilan Stellat to ��.�. klo 
1�.�0 Mankilan koululla.
lapsikuoron CD-levyn ääni-
tys pe ��.�. klo 1� ja la 1.�. 
klo 10 kirkossa.
Eläkeliitto �.�. klo 11 srk-
kodissa ja su �.�. eläkelii-
ton kirkkopyhä, klo 10 mes-
sun jälkeen eläkeliitto tarjo-
aa kirkkokahvit seurakunta-
kodissa. 
Seurakuntakerho to 6.�. 
klo 1� Rauhalan kerhohuo-
neessa. 
Perhekerhoa ei ole viikol-
la 10. 
Rauhanyhdistys: Ompelu-
seurat pe ��.�. klo 1� ry:llä. 
Seurat su �.�. klo 1�.�0 ry:llä.  
kastettu: Miska Anton Kal-
lio.
kuollut: Aina Eliisabet Hätä-
lä s. Isoviita, ��. 

Keränen ja diakonissa Sirkka 
Koivu. Tervetuloa.
Raamattu- ja keskustelupii-
ri ti �.�. klo 1� Ruukin seura-
kuntatalolla. Tervetuloa. 
Rauhanyhdistykset: Pe ��.�. 
klo 1� ompeluseurat Han-
nele ja Risto Törmäsellä. Klo 
1� ompeluseurat Luohualla 
Haapalassa. Klo 1� ompelu-
seurat Anni ja Keijo Pöysköl-
lä. Klo 1� leiriseurat. Pauli 
Alasaarela. La 1.�. klo 1� seu-
rat Luohuan ry:llä. Pasi Kurt-
ti.  Su �.�. klo 1� pyhäkoulu 
Anne ja Yrjö Pirneksellä. Klo 
1� ja 17 seurat Ruukin ry:llä 
(radiointi). Vesa Jokitalo, Si-
mo Saarikoski. Klo 1�.�0 har-
taus Mäkelänrinteellä. Esa 
Saukko.  Ti �.�. klo 1� aikuis-
tenkerho Elli ja Esa Saukolla. 
Klo 1� aikuistenkerho Paavo-
lan ry:llä.

SIIkAJokI
Perhekerho kokoontuu tors-
taisin klo 10 srk-talossa.
Varkkari-ilta �–1�-vuotiaille 

pe ��.�. klo 1� Siikajoen seu-
rakuntatalossa. 
Siikajoenkylän diakoniapiiri 
srk-kodilla to 6.�. klo 1�. 
Rauhanyhdistys: To ��.�. 
klo 17.�0 päiväkerho ry:llä. 
Pe ��.�. klo 1�.�0 ompe-
luseurat ry:llä.  Su �.�. klo 
1� seurat ry:llä. Ke �.�. klo 
1�.�0 ompeluseurat ry:llä.
Avioliittoon vihitty: Greg 
Allen Simonson, Kanada ja 
Reetta Karoliina Kiviniemi, 
Siikasalo evl.

VIhAntI
Perhekerho torstaisin klo 10 
osoitteessa Kirkkotie 1� B 10.
lumimetsän diakonia-lähe-

tyspiiri koulun kerhohuo-
neessa to ��.�. klo 1�.
Sanan ja rukouksen ilta Vi-
hannin kirkossa to ��.�. klo 
1�. Mukana: Pekka Nuuti-
nen, Lauri Haapala ja Eero 
Koskela. Laulajaevankelista 
Rainer Hedman. Tervetuloa.
Raamattupiiri srk-talolla ma 
�.�. klo 1�.
Diakonia-lähetyspiiri meije-
rin pirtissä ke �.�. klo 1�.
Rauhanyhdistys:  Ompelu-
seurat Alpuan ry:llä pe 1.�. 
klo 1�.  Seurat kirkonkylän 
ry:llä su �.�. klo 17. Martti 
Huhtala ja Jouko Karhumaa. 
kastettu: Inka-Mari Auro-
ra Perälä.

Markkuu-ängeslevän dia-
koniapiiri to ��.�. klo 11.�0 
Mirja Mikkosella, Kirkko-
tie �0.
hartaus pe ��.�. klo 1�.�0 
Lepolassa.
Ei seurakuntakerhoa ti �.�.
Murto-ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 6.�. klo 
10.�0 Peuraniemessä.
Ei kerhoja ja kuoroja hiihto-
lomaviikolla.
nuoret: Nuortenilta pe ��.�. 
klo 1� Tyrnävän srk-talolla ja 

Peuranniemessä Murrossa.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
To ��.�. klo 1� lauluseurat 
Tuomo Sassilla, Latokartano 
�. Su �.�. klo 16 leiri- ja opis-
toseurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe 
��.�. klo 1� lauluseurat Riitta 
ja Timo Hannilalla, Luonun-
gintie �1�. Su �.�. klo 16 seu-
rat ry:llä.
kastettu: Miika Matias Erk-
kilä, Iiro Kasper Illikainen, 
Tommi Valtteri Niskasaari.
Avioliittoon vihitty: Benja-
min Aadolf Joensuu (Liminka 
evl) ja Anni Katariina Karp-
pinen.

YhtEYStIEDot
Mankilantie 1, 
�1�00 Tyrnävä
Sähköposti 
tyrnava@evl.fi
kirkkoherranvirasto
�6� 0600
telefax �6� 06�0
Avoinna 
ma-pe klo �–1�
ja to klo 1�–17

Siikasalon kirkkoherran-
virasto, taloustoimisto 
ja muut toimistot ovat 
suljettuna pe ��.�. koulu-
tuspäivän vuoksi.

RuukkI
Diakonissa Sirkka koivun 
puhelintunti maanantaisin 
klo �–10, p. 0�0 �6� �77�.
Diakonissa tavattavissa kes-
kiviikkoisin klo 1�–16 Ruukin 
srk-talolla.  
�.�. ei vastaanottoa.
Diakonissa päivystää tors-
taisin klo �–11 Paavolan srk-
talolla.
Perhekerhot kokoontuvat 
klo �.�0 tiistaisin Paavolan 
srk-talossa, keskiviikkoisin 
Ruukin srk-talossa ja torstai-
sin Revonlahden srk-talossa.
tukeva teatteri -kerho ko-
koontuu tiistaisin Ruukin 
srk-talon yläkerrassa klo 17-
1�.�0. Teatteri-ilmaisuharjoi-
tusta 11–1�-vuotiaille. Ohjaa-

ja Marleena Taskila, p. 0�0 
�61 �701.
omaishoitajien ryhmä to 
��.�. klo 17 Paavolan srk-ta-
lolla. Ryhmä on avoin kaikil-
le omaishoitajille. Tervetuloa 
mukaan myös ne omaishoi-
tajat, joiden hoidettava on 
siirtynyt laitoshoitoon.
Sukkakerho to ��.�. klo 1�–
1� Ruukin seurakuntatalolla. 
Kudomme sukkia, lapasia ja 
muita neuleita lähetystyön 
hyväksi. 6.�. ja �0.�. kerho 
peruttu. 
lapsikuoro to ��.�. klo 1� 
Ruukin srk-talossa. 
kirkkokuoro to ��.�. klo 
16.�0 Ruukin srk-talossa.
Peli-ilta to ��.�. klo 1�–�0 
Ruukin srk-talossa, yli 1�-
vuotiaille nuorille.
Aikuisten päiväpiiri ma �.�. 
klo 11 Revonlahden srk-talol-
la. Tervetuloa.
Raamattupiiri ti �.�. klo 1� 
Revonlahden seurakuntata-
lolla. Vetäjinä toimivat seu-
rakuntapastori Kaija-Liisa 

SIIkAlAtVA
kuoroja sekä lasten ja nuor-
ten kerhoja ei ole viikolla 10.

kEStIlä
Mäläskän diakonia- ja lähe-
tyspiiri to ��.�. klo 1� Ke-
räsellä.
Seurakunnan toimintaa pe 
��.�. klo 1� Pihlajistossa. 
Järvikylän diakonia- ja lä-
hetyspiiri ti �.�. klo 11 Järvi-
kylän Rahikkalassa.
Ystävänkammari ke �.�. klo 
10 kerhokodissa.

Perhekerho to 6.�. klo 10 
kerhokodissa. 
Rauhanyhdistys: Ompelu-
seurat pe ��.�. klo 1�, M. 
Pikkarainen. Opistoseurat pe 
7.�. klo 1� ry:llä, Alpo Pikka-
rainen.

PIIPPolA 
nuorten juttu pe ��.�. klo 
1� srk-kodissa.
Virkistyspäivä ke 1�.�. klo 
10 Vaarintalolla. 
Rauhanyhdistys: Seurat �.�. 
klo 1� ry:llä. 

PulkkIlA
Päiväkerhot: �–�-vuotiaat to 
��.�. klo 1�.�0 ja �–6-vuoti-
aat pe ��.�. klo 1�. 
Siionin virsien veisuuseurat 
su �.�. klo 1� Heino Jokelai-
sella, Hyväriläntie 16.

PYhäntä
Perhekerho to ��.�. klo 10–
1� kerhohuoneessa.
hartaus to ��.�. klo 1� Kuu-
rankukassa, Kautto ja Kin-

RoVAStIkuntAREtkI 
VIRoon 
1.–6.7.�00�. Tiedustelut 
diakonissa Leena Räsä-
nen, p. 0�07 10� �6�.

koulutus Piippolassa lauantaina 
15.3. kello 9.30–15. 
ohjelma: 
- Päiväjumalanpalveluksen asema ja 

paikka kirkossamme.
- Mistä on kysymys 

maallikkovetoisessa iltakirkossa?
- Villiä vai hallittua 

vapaaehtoistoimintaa?
- Iltakirkon kaava.
- Pelisääntöjä kirkkotilassa. 
- Kuivaharjoittelua Piippolan 

kirkossa.
- Kommenttien, kysymysten ja 

keskustelun vuoro.
Tilaisuuteen kutsutaan 
maallikkokoulun käyneitä ja muita 
asiasta kiinnostuneita.
Tiedustelut Erkki Piri 0�0 7�1 �7��. 
Muut kuin maallikkokoululaiset 
ilm. kirkkoherranvirastoon 0�07 
10� �60 ti 1�.�.�00� mennessä. 
Kouluttajana kirkkoherra, 
lääninrovasti Erkki Piri.

Juho Heikinpoika 
Myllyojan 1895 

tekemä vaivaisukko.

Iltakirkko maallikkovoimin

Pekka Simojoki 
laulaa ja laulattaa 
Paavolan kirkossa 

pe 1�.�. klo 1�. 
Tervetuloa!

Sukkakilpailu lähetystyön hyväksi. Kilpailuun voi osallistua kutomalla 
sukkaparin ja toimittamalla sen 1.�. mennessä Vihannin seurakuntatoi-
mistolle tai työntekijöille. Siikasalon seurakunnan edustussukka valitaan 
kevään yhteisen kevättapahtuman yhteydessä. Loppukilpailu Oulun lä-
hetysjuhlilla kesäkuussa, jolloin äänestetään vuoden lähetyssukka. 
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tervetuloa kaikki omasta muistista ja 
muistin ylläpitämisestä kiinnostuneet 
Tyrnävän srk-talolle to ��.�. klo 1�.�0–
1�. Paikalla Oulun muistiluotsin asian-
tuntija Maarit Lampela.
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1. kivi

Ateismi on samalla tavalla muotia 
kuin pillifarkut ja irokeesi. Niiden 
kantamista pitää myös harkita. 

Suomessa on paljon sellaisia ih-
misiä, jotka ajattelevat itse. Jo sata-
tuhatta on osannut kirjoittaa eroa 
kirkosta yhteen. Muistanut sosiaa-
liturvatunnuksen ja uskontonsa. 
Klikannut hiiren oikeata näppäin-
tä päättäväisesti. 

Jos ansaitset 24 000 euroa vuo-
dessa, säästät eroamalla kirkosta 
300 euroa vuodessa. Suomalaisten 
tulotaso on korkeammalla kuin 
koskaan. Samalla kirkosta erotaan 
kiihtyvällä tahdilla. Kun ihmisillä 
on varaa kuulua kirkkoon, he ero-
avat. Tiedostetaan ettei elatusmak-
suja hoideta pyhällä hengellä, eikä 
kirkossa käynneistä saa verovähen-
nyksiä. Suomalaiset ovat älykästä 
ja järkevää kansaa.

Ateisti ei ajattele Jumalaa, sillä 
häntä ei ole. Ateisti on vapaa-ajat-
telija, jonka mietteet ovat kirkkai-
ta ja loogisia. Uskovaisten ajatukset 
ovat usein hämäriä ja mystisiä. 

Onneksi asumme Suomessa. 
Koulutusjärjestelmämme opet-
taa meidät lapsesta asti puhumaan 
vain siitä mitä tiedämme. Tähän 
hiljaisuuteen koko sananvapauden 
pitäisi perustua. 

Koulumme ovat ylivoimaisia 
verrattuna esimerkiksi Lähi-idän 
vastaaviin malleihin. Tiedon puute 
saa ihmiset polvistumaan ehtoolli-
sella. Loppujen lopuksi se on ihan 
sama kampaako tukkansa jakauk-
selle vai halvaannuttaako sen tötte-
röksi pystyyn. Sama asia on vekki 
verkkareiden kuin suorien housu-
jen polvessa. 

Tosiasia on, että me suomalai-
set olemme hengeltämme päästäi-
sen mittaisia olentoja. Kuului yk-
silö kirkkoon taikka ei. Jumalat-
tomuus käy meille. Me näytämme 
hyviltä ilman siipiä tai sarvia. To-
tuus kuitenkin on, että harva ku-
lutusyhteiskunnan orja jaksaa aja-
tella enää taivaallisia tai helvetilli-
siä ajatuksia.

Kun goethelainen sielun tuska 
tulee seuraavan kerran muotiin, 
kirkon lehterit voivat täyttyä vaka-
vakatseisista nuorista. Niin kauan 
kun meillä menee hyvin, Jumalal-
la menee huonosti.

Rauhan Tervehdys tarttuu haastee-
seen ja heittää ensimmäisen kiven. 
Jos se osuu ja tekee kipeää, se on 
tarkoituskin.

Kun meillä menee hyvin, 
Jumalalla menee huonosti

Muut seurakunnat

Yhdistykset

To 28.02. klo 19 Rukousilta, Pekka Tuominen, 
Sirpa Saarela. Pe 29.2. klo 18.30 Varkki-ilta. 
Su 2.3. klo 11 Ehtoollisjuhla & pyhäkoulu, 

Pekka Packalen, Risto Wotschke. Klo 17 Hengellinen kokous Lumijoen Korsuhovil-
la, Jouni Korkala, Martti Väyrynen. Ti 4.3. klo 13 Päiväpiiri, klo 18 Alfa-kurssi, 
aihe: Miten voin olla varma uskostani. Ke 5.3. klo 18 EI nuorteniltaa. 
To 6.3. klo 19 LÄHDE-ilta, Martti Väyrynen, Risto Wotschke, God´s Bell, rukouspal-
velu, kahvitarjoilu.   www.oulu.svk.fi .   Tervetuloa!

Seurakuntia koulutetaan 
kulttuuriperinnön vaalimiseen
Seurakunnille järjestetään 4. 
maaliskuuta Vantaalla koulutus 
kulttuuriperinnön hoidosta, 
ylläpidosta, rahoituksesta sekä 
kirjanpidosta ja tilastoinnista. 

Päivän aikana Museoviras-
ton ja Kirkkohallituksen edusta-
jat esittelevät, mitä ovat kulttuu-
riperintöön kuuluva irtaimisto ja 
rakennukset, mitkä kustannuk-
set merkitään kulttuuriperinnön 
hoidosta aiheutuviksi. Lisäksi 
käydään läpi kulttuuriperinnön 

konservointia ja rahoittamista 
sekä kulttuuriperintöön liittyvi-
en kustannusten kirjanpito- ja ti-
lastointiohjeet. 

Kirkkohallitus on antanut oh-
jeen kulttuuriperinnön hoitami-
sesta, ylläpidosta ja säilyttämi-
sestä aiheutuvista kustannuk-
sista. Ohjeessa määriteltiin, mit-
kä kustannukset merkitään kult-
tuuriperinnöstä aiheutuviksi ja 
miten kirkko kerää tilastotietoa 
ko. asiakokonaisuudesta.

www.rauhantervehdys.fi
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