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Aatoksia

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski Aatoksia

Rahat pois tyhmiltä
Jos viime aikoina ilmestyneitä kyselytutkimusten 

tuloksia ja tilastoja uskoo, näyttävät kansalaiset 

olevan talousasioissa keskimäärin varsin tietämä-

töntä väkeä.

Danske Bankin teettämän kyselyn mukaan alle 

�0-vuotiaiden taloustietämys yltää tuskin keskin-

kertaiselle tasolle eikä vanhemmillakaan mene sen 

paremmin. Tutkimuksessa kysyttiin Pohjoismaiden 

kansalaisilta muun muassa koron määritelmää. Yli 

puolet vastasi väärin. Enemmistölle aiheutti vaike-

uksia yksinkertainen korkolaskutehtävä.

Björn Wahlroos ennätti arvostelemaan tutki-

muksessa esitettyjä kysymyksiä harhaanjohtaviksi. 

Hänen mielestään tuloksia on liioiteltu.

Tietysti näin sanoo pankkimies, joka elää tois-

ten maksamista koroista. Todellisuudessa kysymyk-

set olivat asiallisia ja laskutehtävät perustavanlaa-

tuisia.

Taloussanomissa puolestaan kerrottiin toisesta 

tilastosta, jonka mukaan tavalliset piensijoittajat 

ostavat arvopapereita kalliilla ja myyvät halvalla. 

Varsinkin sijoitusrahastoista rahaa virtaa pois juuri 

silloin, kun osakekurssit ovat alimmillaan. Kiivaan 

nousun aikana niihin tulee uutta rahaa, mutta lii-

an myöhään.

Tilastoihin ja kyselyihin on tietysti syytä suhtau-

tua kriittisesti, mutta ei kuitenkaan välinpitämät-

tömästi.

On aiheellista kysyä, mikä merkitys koululla ja 

kodilla on talouden perustaitojen opettamisessa. 

Jos kaikki kasvatukseen kohdistuvat vaatimukset 

kootaan yhteen, tulee luettelosta kohtuuton. Kou-

lujen ja kotien pitäisi pystyä opettamaan enem-

män matematiikkaa, luonnontieteitä, kieliä, tieto-

tekniikkaa ja tehdä se vielä monikulttuurisesti ja 

uusavuttomuutta ehkäisevästi. Ja siitä huolimatta 

aina ilmestyy tutkimuksia, jotka osoittavat, etteivät 

suomalaiset osaa ja tiedä riittävästi.

Talousasioiden perusteet on kuitenkin hallitta-

va. Puutteellisilla tiedoilla ihminen saattaa tehdä 

vahingollisia ratkaisuja, joilla vaikutuksi koko lop-

puelämään.

Heikosti taloutta tunteva on paremmin taloutta 

tunteville helppo hyväksikäytön kohde. Sellaisessa 

maaperässä riistokapitalismi elää ja voi hyvin. Maa-

ilma on armoton tietämättömyydelle.

Taloustietoa, johon korkolaskun alkeetkin kuu-

luvat, täytyy opettaa ja opetella. Se onnistuu vain 

työllä ja harjoittelulla. Jopa vanhaa ja halveksittua 

ulkoaopettelua tarvitaan.

Tätä sivistystä ei lukioiden valinnaisilla jooga-, 

ilmaisutaito- ja itsepuolustuskursseilla opita.

Silkkoako 
sisältä?

Ei edes kymmentä 
naisjohtajaa
Toimittaja Mari Teinilä kommentoi nais-
johtajien määrää kirkossa.

”Aloin kerätä materiaalia juttuun, jon-
ka aiheena oli kirkon kymmenen naisjoh-
tajaa. Näkökulmani muuttui, koska kir-
kon keskeisimpien elimien, hiippakun-
tien, seurakuntayhtymien tai suurimpi-
en järjestöjen noin sadan johtajan jou-
kosta ei löytynyt edes kymmentä naista. 
Toki tiesin jo etukäteen, että naisjohta-
jia on vähän, mutta yllätyin siitä kuin-
ka vähän. ---

Myös kirkossa pitää uskaltaa kysyä, 
valitaanko johtajaksi aina pätevin mah-
dollinen hakija. Ettei vain toteutuisi se, 
että pätevyyttä mitattaessa miehelle riit-
tää 80 prosenttia naisen pätevyydestä.”

Kotimaa 14.2.2008

Matin neuvo
Toimittaja Sunniva Strömnes sai yksin-
oikeushaastattelun pääministeri Mat-

Ehkä olette huomanneet saman kuin 
minä. Niin sanottuja lifestyle-ohjelmia 
pukkaa joka tuutista. Suomennetta-
koon tuo lontoonkielinen nimi nyt va-
paasti muotoon elämäntyyliohjelma, 
vaikka se ontuvalta kuulostaakin. Elä-
mäntyyli näyttäisi telkkarin mukaan 
tarkoittavan pääasiassa asuntojen, au-
tojen, lemmikkieläinten ja oman ulko-
kuoremme kohentelua eli stailaamista.  

Auton saakin näyttämään mahta-
valta rassilta, vaikka se oikeasti vai-
kuttaisi olevan pelkkä ruosteinen ro-
mu. Asunnot meikataan myyntikun-
toon muutamalla tonnilla. Pahimmil-
laan kämppä stailataan tyylikkääksi 
tapetilla, parketilla ja korillisella tuok-
suvia sitruunoita, vaikka kuorrutuksen 
alla on hometta kilomäärin. 

Me taviksetkin stailaamme itse-
ämme. On voidetta, vaahtoa, kynää ja 
suihketta jos jonkinmoista. Meikki-
kerroksen alle voi nykyään piilottaa jo 
ihan mitä vain. Tai jos tilanne on riit-
tävän paha, otetaan käyttöön kirurgin 
koko välineistö. Puhumattakaan kal-
liista vaatteista, laukuista ja kengistä 
joihin itsensä voi verhota, kun ihmis-
ten ilmoille menee. 

Ehkä tästä oli jo luettavissakin, et-
tä ulkonäkökeskeisessä yhteiskunnas-
samme minua rasittaa suuresti se mi-
ten paljon arvostelemme toisiamme ja 
ympäristöämme ulkoisten seikkojen 
perusteella. Ehkä rasittavinta on se, 
että kritisoin tässä samalla myös omaa 
tapaani menetellä. 

Meiltä ihmisiltä tuntuu mones-
ti unohtuvan se, että perinteisen etu- 
ja takapuolemme korjaamisen sijaan 

voisikin keskittyä sisäpuolen päivit-
tämiseen. Itselläni ainakin on kaikes-
ta huolimatta suuri luotto siihen, että 
edelleen on merkitystä sillä mitä pääs-
sä liikkuu ja mitä sieltä suunsa kautta 
ulos päästää. 

Sisäistä puoltakin voi kohentaa mo-
nenlaisilla tavoilla. En siis nyt todel-
lakaan tarkoita jenkkityylistä tapaa 
maksaa maltaita suitsukkeiden haiste-
lusta tai kuumilla hiilillä kävelystä. It-
sensä kehittämisen voisi aloittaa vaik-
ka koulunpenkiltä tai harrastusten pa-
rista. Talvihorrostavat aivot virkistyvät 
espanjan kurssilla ja luistellessa saa jää-
tyneitten varpaitten lisäksi myös sisäi-
sesti punaisuutta poskiin. Positiivisen 
ajattelun harjoitteleminenkaan ei par-
haimmillaan maksa mitään. 

Kokeile siis joskus nauraa itsellesi, 
vaikka avaimet jäisivätkin sisälle tai 
pyöränkumi on aamukiireessä lättänä 
kuin pannukakku. Toisista ihmisis-
tä välittämistäkin voi harjoitella. Lä-
himmäisen mielen kohentamisen voi 
aloittaa yksinkertaisesti alkeista kysy-
mällä kuulumisia. Se kun monesti kii-
reessä unohtuu.

Moni kakku päältä kaunis. Muiste-
taanpas pitää huolta siitä, että sisältö-
kin on muuta kuin silkkoa. 

Suvi ErikSSoN
kirjoittaja on oululainen opiskelija

ja Radio Dein kolumnisti

ti Vanhasen käräjille haastamalta Su-
san Ruususelta juuri ennen Pääministe-
rin morsian -kirjan tiimoilta käytyä oi-
keudenkäyntiä.

”Neuvoiko Matti koskaan, miten suh-
tautua mediaan?

– Ei oikeastaan. Hän käski vain juos-
ta mediaa pakoon, mutta huomasin, et-
tei se käytännössä toiminut. Minulla kun 
on huono kunto, ja lenkkarinikin taitavat 
edelleen olla Matin luona lainassa.” 

Seiska 7/2008

Positiivista paastoa
Paastota voi mistä tahansa, mikä sitoo ja 
tuntuu vievän liikaa aikaa. --- Myös ”po-
sitiivinen paasto” on mahdollista. Täl-
löin luopumisen sijaan päätetään tehdä 
jotain lisää, vaikkapa joka päivä rukoil-
la tiettyyn aikaan, käydä joka sunnuntai 
kirkossa tai vaikka auttaa läheisiä jossain 
asiassa.

Elina Lauhio 2.2.2008
www.fleim.fi 
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postitse (PL 102, 90101 OULU) tai faksilla puh. (08) 5626 444. Kirjoittajan yhteystiedot on liitettävä jokaiseen tekstiin. Toimituksella on oikeus lyhentää tekstejä tarvittaessa ja tehdä niihin otsikot.

Ihmisellä on vain kaksi asiaa, josta kannattaa pitää huolta: 
ihminen on joko terve tai sairas.

Jos olet terve, ei syytä huoleen.
Jos taas sairas, sinulla on vain kaksi asiaa olla huolissasi: 

joko sinä paranet tai kuolet.
Jos sinä paranet, sinulla ei mitään syytä olla huolissasi.
Mutta jos sinä kuolet, sinulla on vain kaksi asiaa, josta olla 

huolissasi: sinä joko pääset taivaaseen tai joudut helvettiin.
Jos pääset taivaaseen, sinulla ei ole mitään syytä olla huo-

lissasi, mutta jos joudut helvettiin, sinulta menee kaikki aika 
tervehtiä tuttuja, etkä sinä ehdi ollenkaan olla murheissaan 
etkä huolissasi.

Joten sinulla ei ole mitään syytä olla huolissasi.
Näin ajattelevat irlantilaiset ja yks’ käkkäräinen Oulusta

Jukka kärkkäiNEN
Oulu

Miksi siis murehtia

Kirkon alan työntekijät 
siirtyivät viime 
lokakuussa uuteen 
palkkausjärjestelmään. 
Järjestelmä kärsii 
käynnistysvaikeuksista, 
sillä joka neljännessä 
seurakunnassa on  
noussut valitussuma. 

V iime syksyn työsopimus-
neuvotteluilla pyrittiin 
nostamaan kirkon aloja 

ylös palkkakuopasta. Saavutettu 
noin kymmenen prosentin koro-
tustaso on lähes samaa luokkaa 
muiden julkisten alojen työeh-
tosopimusten kanssa, mutta var-
sinkin uuden palkkausjärjestel-
män vaatima, tehtäväkuvauksiin 
perustuva pohjapalkka on aihe-
uttanut eripuraa työnantaja- ja 
työntekijäpuolten välillä.

– Suurimmassa osassa seura-
kuntia uudistukseen siirtymi-
nen on sujunut suhteellisen hy-
vin. Ongelmat kasautuvat osaan 
seurakuntia, kertoo neuvottelu-
päällikkö Oili Marttila Kirkon 
työmarkkinalaitoksesta.

Naapurissa 
parempi liksa
Samansuuruisten kaupunki-
en joukossa Oulun palkkataso 
on monissa ammattinimikkeis-
sä keskiarvon alapuolella. Se voi 
tuottaa ongelmia jatkossa, kun 
tarvitaan uusia työntekijöitä. 

– Meillä eniten valituksia on 
tullut nuorisotyöntekijöiltä sekä 
toimiston, lapsityön ja seurakun-
tamestarien taholta, kertoo nuo-
risotyönohjaaja Maire Kuoppa-
la, Kirkon alojen ammattijärjes-

Uusi palkkausjärjestelmä poiki 
tuhansia valituksia

tön SVTL ry:n pääluottamusmies 
Oulun ev.-lut. seurakuntayhty-
mässä.

Akavalaisia ammattiryhmien 
neuvottelut ovat olleet helpompia 
kautta maan, kiitos selkeämpien 
tehtäväluokittelujen ja vähäisem-
pien ammattinimikkeiden. Ou-
lun seurakuntayhtymässä seura-
kuntadiakonian työntekijät vaa-
tivat kuitenkin yhtenä ryhmänä 
parempaa palkkaluokkaa.

– He katsovat työnsä olevan 
palkkaluokkaa 502, kun heille 
on nyt annettu 501, Oulun ev.-
lut. seurakuntayhtymässä aka-
teemisia työntekijöitä edustava 
pääluottamusmies, Tuiran seu-
rakunnan kappalainen Harri Fa-
gerholm tiivistää.

Palkkakuitissa ero on enim-
millään sata euroa.

Kateuskin nostaa helposti pää-
tään, sillä paikallisen tason sopi-
muksiin perustuva järjestelmä 
mahdollistaa sen, että samalle 
ammattinimikkeelle maksetaan 
naapuriseurakunnissa erisuu-
ruista palkkaa. 

– Ei ole tarkoituskaan, että 
seurakunnat olisivat tasaveroi-
sia. Järjestelmässä pyritään kui-
tenkin kohtuullisuuteen, Fager-
holm toteaa.

ontuvaa 
valmistelua
Kuoppala ja Fagerholm ovat yhtä 
mieltä siitä, että suurin ongelma 
koko prosessissa on ollut se, ettei-
vät osapuolet ole voineet valmis-
tautua esimies–työntekijä-kes-
kusteluihin tarpeeksi hyvin. Oh-
jeistuksen valmistuivat myöhään 
ja koulutuskin jäi puolitiehen.

– Kokonaisuus ei ole oikein 
kenenkään hallussa, eikä ehdot-
tomia rajoja ole asetettu, vaan 

kukin työnantaja tulkitsee asi-
oita aika itsenäisesti, Fagerholm 
perustelee. 

– Sopimuksessa on paljon hy-
viä mahdollisuuksia ja joissain 
seurakunnissa neuvotteluproses-
si onkin sujunut hyvin. Työnanta-
ja on oikeasti lähtenyt katsomaan 
työn vaativuuksia, ei vain sitä, mi-
tä palkkaluokkaa lähinnä aiempi 
palkka on, Kuoppala kertoo.

Kirkon alan työsopimus koskee noin 21 400 henkeä ja se kattaa kaikki seurakuntien ja seurakuntayhtymien työntekijöiden 
ammattinimikkeet kirkkoherroja lukuun ottamatta. 

Globalisaatio on sana, joka on levinnyt ympäri 
maapalloa. Se on kuin nykyajan huume, joka levi-
ää ja jota ilman ei voi olla eikä sitä voida enää py-
säyttää ja sen avulla luvataan kaikille hyvää.

Totuushan on kuitenkin, että kaikki eivät voi 
hyötyä. Jotkuthan joutuvat aina maksamaan ja 
yksi varma häviäjä ovat luonto ja luonnonvarat, 
jotka ehtyvät ihmisten ahneuden ja ainaisen kas-
vun kiihtyvässä paineessa. Toinen varma häviäjä 
ovat köyhien maiden ihmiset, jotka joutuvat tuot-
tamaan rikkaille globalisaatiohedelmät, joista he 
itse saavat vain murusia.

Sitten täällä vannotaan globalisaation nimeen 
kuinka me annamme köyhien maiden ihmisille 
mahdollisuuden ja paremman elämän. Todelli-
suudessa työvoima on lähes ilmaista ja luonnon-
varoja voi käyttää miten haluaa. Kun ainoa pää-

määrä tuntuu olevan suuret tuotot ja osakkeen-
omistajien tyytyväisyys, ei silloin ajatella millai-
set seuraukset tällä kaikella voi olla meidän kaik-
kien tulevaisuudelle.

Meidän pitäisi jokaisen oppia ajattelemaan 
olemmeko osasyyllisiä tämän maapallon pahoin-
vointiin silloin, kun jossain päin poljetaan ihmis-
oikeuksia ja tavaraa tuotetaan liian halvalla ihmi-
siä ja luontoa hyväksikäyttäen.

Reilun kaupan toiminnan pitäisi olla meille 
jokaiselle kunnia-asia eikä niin kuin nyt on, et-
tä ainoa päämäärä tuntuvat olevan reilut voitot 
ja helppo elämä.

villE ruotSalaiNEN
Oulu

Näkemyseroja on saatu ratkot-
tua pikkuhiljaa, mutta paikallis-
tasolla sopiminen pysähtyy hel-
posti molempien osapuolien jä-
mähtäessä puolustusasemiin.

Ensi viikolla suurimmil-
la paikkakunnilla järjestetään 
palkkausmääräysten soveltajata-
paamisia, joihin ovat tervetullei-
ta henkilöstön edustajat. 

– Tärkeintä on säilyttää konsul-

tatiivinen ote ja neuvotteluja käy-
dään koko ajan. Emme lähde vain 
riitelemään, Marttila päättää.

ElSi HuttuNEN

Kirkon palkkausmääräysten sovel-
tajien tapaaminen Oulussa 28.2. 
kello 12–15 Tuiran kirkolla. Lisätie-
toja ja ilmoittautumiset (26.2. men-
nessä) osoitteessa www.evl.fi/kit

w w w. sxc . hu /  Ch r i s t o p h e L i b e r t

Globalisaatio on nykyajan huume
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Vastaantulija

kauko liikaNEN

”Eipä tuo ole isommin vaikuttanut.” ”Ei ole vaikuttanut elämääni.” ”Seurakuntaliitoksella ei ole ollut 
vaikutusta.”

”Ei se ole vaikuttanut muuta kuin työn 
kautta. Ylikiimingissä ei voi päättää 
edes siitä, kuka kastelee kukkia.”

Onko seurakuntaliitos vaikuttanut elämäänne?

Erkki kaNNiaiNEN Maarit vääNäNEN Eila vEpSä

Ku va t  J aan i  F ö h r

Ylikiimingin seurakunta 
liittyi Oulujoen seurakun-
taan vähän yli vuosi sitten. 

Ylikiimingin seurakunnasta tu-
li näin Oulujoen seurakunnan 
seurakuntapiiri. Tavallisia seu-
rakuntalaisia liitos ei ole suures-
ti hetkauttanut. Oulujoen seura-
kuntaneuvoston ja Oulun yhtei-
sen kirkkovaltuuston jäsen Ant-
ti Huttu-Hiltunen kertoo, että 
hänen saamansa palaute on ollut 
pääosin myönteistä. 

Rauhan Tervehdyksen pika-
gallupissa vain yksi neljästä kun-
talaisesta sanoi liitoksen vaikut-
taneen elämäänsä. Pikagallupis-
ta kieltäytyneidenkin kommentit 
olivat lähinnä hämmentyneitä. 

oulujoen 
seurakuntaan ykseyttä 
Kaikki ylikiiminkiläiset eivät ole 
vastaanottaneet liitosta myön-
teisesti. Omasta seurakunnasta 
on varsinkin ikääntyneiden vai-
kea luopua. Joidenkin ylikiimin-
kiläisten seurakunnallisten luot-
tamushenkilöiden ja työntekijöi-
den  mukaan kielteisesti suhtau-
tuneet ovat kuitenkin pieni vä-
hemmistö. Näin uskoo esimer-
kiksi seurakuntamestari Tapio 
Jurvakainen.

Oulujoen seurakunnan kirk-
koherra Paavo Moilanen kertoo, 
että  tavoitteena on luoda seura-
kunnallista ykseyttä ottamalla 
samalla huomioon Ylikiimingin 
perinteet. Tämä tarkoittanee si-
tä, että ylikiiminkiläisten toivo-
taan kotiutuvan Oulujoen seura-
kuntaan omaa taustaansa unoh-
tamatta.

Kirkkoherra Moilasen mu-
kaan kirkkohallitus antaa tuntu-
vaa liittymisrahaa, jota makse-
taan tietyt vuodet. 

Seurakuntayhtymän omas-
sa budjetissa rahaa käytetään tä-
nä vuonna Ylikiimingin kirkon 

Kanslistin puute 
puhuttaa Ylikiimingissä

paanukaton tervaukseen ja jul-
kisivun maalaukseen, Moilanen 
toteaa.

kirkon viereen 
uusi seurakuntalo?
Oulun seurakuntayhtymässä sel-
vitetään mahdollisuuksia korja-
ta Ylikiimingin vanha pappila ja 
nykyinen seurakuntatalo. Myös 
uuden seurakuntatalon rakenta-
mista kirkon viereen selvitetään. 

Kaikkia herkkuja ei ole kui-
tenkaan ilmeisesti luvassa. Jos 
kirkon viereen rakennetaan uusi 
seurakuntatalo, nykyisestä seura-
kuntatalosta luovuttaneen. Näin 
uskoo Ylikiimingin piirineuvos-
ton puheenjohtaja, yhteisen kirk-
kovaltuuston jäsen Juhani Raja-
tie. Hän on Ylikiimingin entinen 
kunnanjohtaja.

Rajatien mukaan vanhan pap-
pilan korjaus ei ole itsestäänsel-
vyys. Siihen kuitenkin voi olla 
saatavissa erityisrahoitusta.

Hautausmaita 
kunnostetaan
Seurakuntamestari Tapio Jurva-
kaisen mukaan seurakuntapii-
rin hautaus- sekä  kiinteistöpuo-
li hyötyvät huomattavasti liitok-
sesta. Hautausmaita voidaan nyt 

kunnostaa ja niille palkata kesä-
työntekijöitä. Rahat tulevat yhty-
män budjetista.

Rajatie on kriittisempi. En-
tisen kunnanjohtajan mukaan 
seurakuntapiirin muu toimin-
ta ei saa enempää rahaa kuin en-
nenkään. 

Rajatie toki mainitsee, että 
Oulujoen seurakunnan ja Ou-
lun seurakuntayhtymän harti-
at ovat paljon leveämmät kuin 
entisen Ylikiimingin seurakun-
nan. Esimerkiksi pappeja on nyt 
enemmän käytettävissä ja mo-
nella muullakin kirkollisella toi-
minnalla on enemmän yhteisiä 
resursseja.

kansliatöistä 
ongelmia
Sitten tulee mutta ja suuri mut-
ta. Seurakuntatalolla ei ole enää 
kanslianhoitajaa. Tehtävää hoi-
ti ennen liitosta talouspäällikkö, 

mutta hänen virkansa siirrettiin 
Ouluun. Nyt seurakuntapiirin 
työntekijät kirkonmiehiä myö-
ten joutuvat käyttämään aikaan-
sa kansliatyöhön. Se aika on pois-
sa heidän varsinaisesta työstään. 
Työmäärä kaatuu raskaimmin 
diakonissa /-lähetyssihteerin nis-
kaan, kertoo Rajatie.

Seurakuntatalon päivystysajat 
ovat Rajatien mukaan nurinku-
riset. Joka päivä keskiviikkoa lu-
kuun ottamatta päivystetään kello 
9–12. Muina aikoina seurakunta-
talon ovetkin ovat suljettuina. Yli-
kiiminkiläiset ovat tottuneet hoi-
tamaan asioitaan tutussa seura-
kuntatalossa eivätkä ole ainakaan 
vielä oppineet asioimaan Oulujo-
ella.  Jotkut seurakuntalaiset ovat 
Rajatien mukaan todella tuskas-
tuneita tilanteeseen.

Puhelut kääntyvät toki 12 jäl-
keen Oulujoelle, mutta ylikii-
minkiläiset eivät ole vielä tottu-

neet käytäntöön.
Rajatien mukaan seurakun-

tapiiriin pitäisi palkata kanslisti, 
mutta resursseja virkaan ei ole an-
nettu, vaikka niitä on pyydetty.

Seurakuntapiirin emäntä-vah-
timestari Saini Marttila yhtyy Ra-
jatien huoleen. Kanslistin puute on 
ongelma ja päivystysaika liian ly-
hyt. Marttilan mukaan myös alitui-
set palaverit Oulujoella ovat aiheut-
taneet henkilökunnassa närää.

Rajatie ja Marttila valittelevat 
myös byrokratian hitautta. Mart-
tilan mukaan yhtymän päätök-
senteko on kankeaa. Molemmat 
ovat samaa mieltä siitä, että aina-
kin alussa on vaikeaa hahmottaa, 
pitäisikö seurakuntapiirin asiois-
sa ottaa yhteyttä yhtymään vai 
Oulujoen seurakuntaan.

pEkka HEliN

J aan i  F ö h r

Ylikiimingin seurakuntapiirin tilaa pohtivat viime perjantaina muuan muassa seurakunnalliset luottamushenkilöt Perttu 
Hämäläinen ja Antti Huttu-Hiltunen  sekä seurakuntapastori Martti Pennanen ja kirkkoherra Paavo Moilanen.

Rakennamme 
seurakunnan 
ykseyttä ottaen 
huomioon 
Ylikiimingin alueen 
hyvät perinteet.

Ote Oulujoen seurakunnan
 toimintasuunnitelmasta
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Maata  kiertelemässä

Noitien pelko 
sai kaidalle tielle

Noituuden pelko on saanut ryös-
telijät palauttamaan varasta-
maansa tavaraa Keniassa, kertoo 
Britannian yleisradioyhtiö BBC. 
Maassa syntyi sekasorto taan-
noisten vaalien jälkeen, kun osa 
kenialaisista ei hyväksynyt vaali-
tulosta. Sekasorron tiimellykses-
sä kävi kuten lähes aina vastaa-
vissa tilanteissa: Pitkäkyntiset al-
koivat ryöstellä kauppoja.

Kenialaiset tv-asemat ovat 
näyttäneet kuvia, joissa kenialai-
set palauttavat tavaraa paikkoi-
hin, jotka he ryöstivät  Momba-
san kaupungissa. Kuvista näkyy, 
kuinka ryöstelijät kantavat vuo-
teita, sohvia ja muita tuotteita.

Kenialainen poliisikomentaja 
kertoi jokin aika sitten, että hu-
hut noituudesta ovat tehneet hä-
nen työstään helpon.

Eräs kenialaisnainen sanoi, et-
tä kirous on estänyt ihmisiä me-
nemästä vessaan.

– Puhun totta enkä valehtele. 

Jotkut eivät pysty virtsaamaan ja 
ulostamaan, nainen kertoi kenia-
laiselle tv-kanavalle.

Jotkut ryöstäjät kertoivat mys-
teerisairaudesta, joka johtuu ki-
rouksesta.

– Oli aaveita olemassa tai ei, 
meidän työmme on tullut paljon 
helpommaksi, kertoi mombasa-
lainen poliisikomentaja.

Huhun mukaan eräs puu-
kauppias oli asettanut kirouksen 
puutavaran varastajille.

– Hän antoi meille kymme-
nen päivää aikaa palauttaa puu-
tavara. Palautan sen jo tänä yönä, 
koska meille nauretaan, jos teem-
me sen kirkkaassa päivänvalossa, 
eräs mies kertoi tv-asemalle.

Muuan mies kertoi varasta-
neensa vuoteen sekasorron ai-
kana.

– Pelkään aaveita ja siksi pää-
tin palauttaa varastamani, mies 
kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Hädänalaiset kääntyivät noi-
tuuteen huomattuaan, että poliisi 
ei kyennyt suojelemaan heitä.

lääkäri menetti 
lupansa Sveitsissä

Sveitsiläinen Tages-Anzeiger          
-lehti kertoi jokin aika sitten lää-
käristä, joka auttoi potilaitansa 
kuolemaan. Lääkäri menetti oi-
keutensa pitää praktiikkaa, koska 
paikallinen hallinto-oikeus päät-
ti, että häneen ei voi luottaa. Syy-
nä ei ollut suinkaan kuolemaan 
auttaminen, joka on Sveitsissä 
sallittua.

Lääkärillä oli niin sanottu se-
niorilupa praktiikkaansa. Hän 
oli jo yli 70-vuotias eikä olisi enää 
sääntöjen mukaan saanut hoitaa 
kuin perheenjäseniään ja läheis-
tä tuttavapiiriään.

Lääkäri määräsi kuitenkin hä-
nelle tuntemattomalle kuolemaa 
etsineelle henkilölle tappavaa ai-
netta.

Lääkärin mukaan hän ei ai-
netta määrätessään hoitanut 
praktiikkaansa vaan kyseessä oli 
muotoseikka. 

Sveitsin viranomaiset eivät jat-
kaneet miehen lupaa, koska tämä 

oli rikkonut sääntöjä eikä häntä 
voitu pitää luottamuksen arvoi-
sena. Lääkäri ei ollut vain hake-
nut lupansa pidentämistä vaan 
täyttä oikeutta pitää praktiikkaa 
eli hoitaa muitakin potilaita kuin 
läheisiään ja tuttaviaan.

Lääkäri ei hyväksynyt päätös-
tä vaan valitti hallinto-oikeuteen. 
Oikeus katsoi kuolemaan autta-
misen ja tappavan aineen mää-
räämisen olevan lääkärin toimen 
harjoittamista. Kyseessä ei ollut 
siis muotoseikka kuten lääkäri oli 
väittänyt.

Lääkärin olisi oikeuden mu-
kaan pitänyt hoitaa vain läheisi-
ään. Hän oli kuitenkin hoitanut 
tuntemattomia, mikä oikeuden 
mukaan kertoi selvästi, että hän 
ei ollut luotettava.

pEkka HEliN

Piispainkokous 
haluaa 
vahvistaa 
rooliaan

Viime viikolla kokoontunut 
Suomen evankelis-luterilai-
sen kirkon piispainkokous 
haluaa vahvistaa linjanvetäjän 
rooliaan kirkon uskoa ja op-
pia koskevissa asioissa. Piis-
painkokous haluaa vahvistaa 
rooliaan myös ekumeenis-
ten asioiden teologisessa val-
mistelussa. Näin ollen Kir-
kon ulkoasiainneuvosto siir-
tyisi valmistelussa enemmän 
asiantuntijarooliin. 

Linjanveto käy ilmi piis-
painkokouksen kirkkohalli-
tukselle antamasta lausun-
nosta keskushallinnon kehit-
tämistyöryhmän mietintöön. 

Piispainkokous haluaa 
säilyttää ennallaan piispain-
kokouksen kokoonpanon, jo-
hon kuuluvat piispojen lisäk-
si asessorit. Piispainkokous 
kannattaa myös kirkollisko-
kouksen puheenjohtajiston 
valintamenettelyn pitämistä 
entisellään. Arkkipiispa joh-
taa puhetta kirkolliskokouk-
sessa ja varapuheenjohtajiksi 
valitaan maallikot. 

Kirkkohallituksen piispajä-
seniksi valittiin kaudelle 2008–
2012 valittiin Oulun piispa Sa-
muel Salmi ja Porvoon piispa 
Gustav Björkstrand. 

Raahe-
gospelissa 
muistellaan 
menneitä
Järjestyksessään 20. Raahe-
gospel käynnistyy lauantaina 
23.2. kello 17 Raahen  liikun-
tahallissa. Tapahtuma viettää 
juhlavuottaan yhdistämällä 
perinteitä ja tätä päivää. 

Ilta tarjoaa alkupaloiksi 
Raahe-gospelin ensimmäi-
sen esiintyjän vuodelta 1989. 
Rockpurin aloittaa Kimak-
ka Tatsi. Samassa yhteydessä 
muistellaan menneitä Tatu 
Koutosen johdolla. Heti pe-
rään lavalla jyrää The Rain, 
yksi tämän hetken suomi-
gospelin johtavista bändeis-
tä. Konsertin jälkeen herku-
tellaan synttärikakulla.

Toinen konsertti alkaa 
kello 19.30, jolloin lavalle 
nousevat Pekka Simojoki ja 
Mikko Goes to Heaven. Il-
tapalan jälkeen tapahtuma 
huipentuu gospeljumalan-
palvelukseen. Liikuntahal-
lille odotetaan yli 1 000 osal-
listujaa.

Illan aikana järjestetään 
Raahen seurakuntakodilla 
rinnakkaistilaisuutena 80-
luvun entisten seurakunta-
nuorten tapaaminen alkaen 
kello 19.
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Seurakunnat

FC Oulun pallo on tehnyt 500 
euron lahjoituksen kirkon 

Yhteisvastuukeräykseen. Lahjoi-
tuksen ottivat vastaan Tuiran 
seurakunnan diakoniatyönte-
kijä Saila Luukkonen ja Tuiran 
seurakunnan yhteisvastuukerä-
yspäällikkö Raimo Hämeennie-
mi. FC Opasta lahjoituksen luo-
vuttivat joukkueen kapteeni Kim 
Kaijalainen ja urheilutoimenjoh-

taja Raine Pernu.
FC Opa voitti hyväntekeväi-

syysturnaus Kontti 2008:n, jos-
ta palkinnoksi saamastaan sum-
masta se halusi lahjoittaa osan 
Yhteisvastuukeräykseen. Jokai-
nen turnaukseen osallistunut 
joukkue valitsi etukäteen oman 
kohteensa, jolle turnauksen voi-
tettuaan osan voittorahasta lah-
joittaisi.

Jalkapalloilijat avittivat 
Yhteisvastuu-keräystä

www.rauhantervehdys.fi
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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 

T E R V E Y D E K S I

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

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

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

Palveluja tarjotaan

Hilkka Laronia & Timantit Liikkeellä
www.laronia.com

ILMAINEN NEUVO OY
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo.

Hyödynnä 60 %:n kotitalousvähennys!

Lisätietoja:

http://idena.ouka.fi 

Apua, hoivaa
ja puhtautta 
KOTIISI, 
sekä tukea 
omaishoitoon 

Pohjois-Pohjanmaan museo

Opetustaulujen taide -
koulujen opetuskuvia museon kokoelmista

Perjantaisin vapaa pääsy
Avoinna: ti - su 10 - 17  (ma suljettu)
Tiedustelut: 558 47150

w
w

w
.o

uk
a.

fi/
pp

m

Ainolan puisto

Lisätiedot:
tj. Jouko Rautkivi
p. 0400 344 545
jouko.rautkivi@lapiosalmi.fi

Kuljetus tarvittaessa Oulusta 
to 20.3., paluu ma 24.3.

LAPIOSALMELLALAPIOSALMELLA
Posion hankien keskellä

PÄÄSIÄINEN

Posion hankien keskellä

JakElu-
Häiriöt 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 

Ilmoita
ILMOITA RAUHAN TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy   Sari Havia myyntineuvottelija

puh. 020 754 2307 sari.havia@kotimaa.fi
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w w w. sxc . hu /  J u l i a  F r e e man Wo o l p e r tOulun seudun 
omaishoitajat ja läheiset 
ry:llä on syytä iloon, 
sillä yhdistys viettää 
kuluvana vuonna 
kymmenvuotisjuhlaansa. 
Merkkivuotta juhlistetaan 
pitkin vuotta erilaisten 
tapahtumien merkeissä.

T arina alkoi siitä, kun tule-
vat perustajajäsenet Marja-
Liisa Kuukasjärvi ja Min-

na Salminen olivat opiskeluai-
koinaan opintokäynnillä Kanta-
Helsingin lähimmäisapu ry:ssä. 
Yhdistys tarjosi monenlaista toi-
mintaa myös omaishoitajille. 

– Se kolahti heti. En ole koke-
nut semmoista tunnetta koskaan 

”Hellisä hyppysisä assuupi hyvvyys”
aikaisemmin. Se oli juuri sitä, 
mitä halusimme tehdä, ja mitä 
pitäisi tehdä. Katsoimme Min-
nan kanssa toisiamme ja ajatte-
limme, että tällaista toimintaa 
pitää saada Ouluunkin, Kuukas-
järvi muistelee.

verkostoitumalla 
vahvemmiksi
Omaishoitajien oman yhdis-
tyksen toiminta lähti liikkeelle 
omaishoitajien palvelevasta pu-
helimesta, joka osoitti tarpeelli-
suutensa heti alusta lähtien. Vuo-
den 2000 alusta alkaen se sai en-
simmäisen rahoituksensa Raha-
automaattiyhdistykseltä, ja nyky-
ään avustus on pysyvä. 

– Aiempien projektien pohjalta 
on aina noussut esiin uusia asioi-
ta, jotka ovat kaivanneet kehitys-
tä, ja joiden hoitamiseen on ollut 
selkeä tarve. Vähitellen toimin-

ta on laajentunut, ja yhdistyksen 
työntekijämääräkin lisääntynyt, 
Kuukasjärvi kertoo.

Kaikenlainen virkistystoimin-
ta, esimerkiksi vertaistukea tar-
joava mielijumppa, antaa eväitä 
arjessa jaksamiseen. 

– Menemme yhteistyön avul-
la eteenpäin, olemme verkostoi-
tuneet tehokkaasti. Esimerkiksi 
seurakunta on kulkenut muka-
namme taipaleen alusta lähtien. 
Järjestämme yhteistyössä leirejä 
Rokualla, Salminen iloitsee.

Juhlavuoteen mahtuu mo-
nenlaista mukavaa. Toukokuus-
sa toteutetaan juhlamatka Pieta-
riin. Paikkoja on enää muutama 
vapaana. Elokuussa järjestetään 
pääjuhla, jonka yhteydessä jul-
kaistaan yhdistyksen 10-vuotis-
historiikki. Lisäksi on luvassa esi-
merkiksi omaishoitajien muuttu-
misleikki. 

– Olemme valinneet juhlavuo-
temme tunnuslauseeksi ”Hellisä 
hyppysisä assuupi hyvvyys”. Se 
kuvastaa hyvin tätä asiaa, jota 
haluamme ajaa eteenpäin. Toivo-
tamme kaikki tervetulleiksi Om-
maiskortteeriin hakemaan tie-
toa ja tukea tai ihan vain rupat-
telemaan ja lepuuttamaan jalko-
ja kaupungilla asioimisen yhtey-
dessä, Salminen toteaa.

tärkeintä 
inhimillisyys
Suomessa on noin puoli miljoo-
naa henkilöä, jotka hoitavat päi-
vittäin ikääntynyttä, sairasta tai 
vammaista läheistään. Virallisen, 
kunnallisen omaishoidon tuen 
piiriin kuuluu kuitenkin vain jo-
ka kymmenes omaishoitajista. 

tivat. 
– Kehittämällä omaishoidon 

resursseja säästettäisiin todel-
la paljon kustannuksissa, mutta 
tärkein asia on kuitenkin inhi-
millisyys. Kaikki haluavat yleen-
sä elää omassa kodissaan mah-
dollisimman pitkään.

päivi MartikaiNEN

Oululainen Sirkka-Liisa 
Rahja on ollut omaishoi-
taja 15 vuoden ajan – sii-

tä lähtien, kun Markku-puoliso 
halvaantui. Onneksi Sirkka-Liisa 
on aktiivinen ihminen, joka otti 
heti selvää asioista. 

– Kukaan ei tule sanomaan 
ovelle, mitä pitää tehdä. Tiedon-
halu on tärkeää. Omaishoitaji-
en ja läheisten yhdistykseltä olen 
saanut valtavasti tukea ja apua. 
Olen ollut jäsenenä jo yhdeksän 
vuoden ajan. Virkistystä on jär-
jestetty laidasta laitaan: kerhotoi-
mintaa, luentoja, retkiä. On tär-
keää, ettei ole jäänyt yksin.

Usein omaishoitaja voi kuiten-
kin olla niin väsynyt, ettei jaksa 
edes ajatella virkistystä. 

– Minulle lääkäri sanoi heti, 
että en saa samastua hoidetta-
vaan, vaan pitää hoitaa myös itse-
ään. Markku on aina kolmen vii-
kon jakson kotona ja yhden vii-
kon Mäntykodissa. Sieltä on jär-

Omaishoitaja tarvitsee virkistystä
jestetty myös vapaaehtoistyön-
tekijä, joka käy Markun kanssa 
kerran kuussa vaikkapa Kauppa-
hallissa kahvilla. Vapaahetkinä-
ni rentoudun: liikun ja vaikkapa 
shoppailen.

Rahjat ovat onnellisia siitä, et-
tä heidän poikansa asuu samassa 
kaupungissa ja käy vanhempien-
sa luona joka päivä. Samassa ta-
lossa asuu myös kaksi Sirkka-Lii-
san siskoa, jotka voivat tarvittaes-
sa olla Markun luona, jotta Sirk-
ka-Liisa pääsee asioille. 

– Minua harmittaa niiden ih-
misten puolesta, jotka haluaisivat 
osallistua omaishoitajatilaisuuk-
siin, mutta eivät saa siksi aikaa 
hoitajaa hoidettavalleen. Toisaal-
ta kaikki eivät välttämättä luota 
vieraan hoitoon, vaan takertuvat 
hoidettavaan. Hengähdystauko 
hoitotyöstä auttaisi itseä jaksa-
maan paremmin.

Markku Rahjalla on ollut mo-
nenlaisia sairauksia: halvaantu-

misen lisäksi esimerkiksi epilep-
sia ja keuhkoleikkaus, mutta hän 
on kuntoutunut erittäin hyvin. 
Caritas-Säätiöltä ja Mäntykodis-
ta on saatu kuntoutuspalveluja ja 
myös Sirkka-Liisa on kannusta-
nut miestään liikkumaan. Nyt 

Markku pystyy itse kävelemään 
jonkin matkaa. Se on todellinen 
saavutus. 

– Koettelemuksia on ollut, 
mutta suomalaisella sisulla niistä 
on selvitty. Nyt olemme ottamas-
sa riskiä: lähdemme ensimmäistä 

kertaa yhdeksään vuoteen yhdes-
sä matkalle, tyttären perheen luo 
Turkuun. Sinne kokoontuvat lap-
set ja lastenlapset läheltä ja kau-
empaa. Siitä tulee elämys. 

päivi MartikaiNEN

– Tuen ulkopuolelle jäävien 
omaishoitajien tuen tarve on val-
tava. Omaishoitajien määrä kas-
vaa koko ajan väestön ikääntyes-
sä, joten tuenkin pitäisi kasvaa 
samassa suhteessa. Ennaltaeh-
käisevää toimintaa kaivattaisin 
koteihin. Se olisi välttämätöntä, 
koska yhteiskunta ei pärjää ilman 
omaishoitajia, Marja- Liisa Kuu-
kasjärvi ja Minna Salminen poh-

Sirkka-Liisa ja Markku Rahjan mielestä Oulu on ollut pohjoisessa edelläkävijä omaishoitoasioissa.

Pä i v i  Ma r t i ka in e n

Faktaa

Oulun seudun omaishoitajat  
ja läheiset ry
• Vanhusta, vammaista tai pitkäaikaissairasta omaistaan tai 

läheistään hoitavien yhdistys.
• Toimintamuotoja edunvalvonta, ohjaus ja 

neuvonta, koulutus, virkistystoiminta sekä erilaiset 
kehittämisprojektit.

• Perustettu vuonna 1998, paikallisyhdistys valtakunnallisessa 
Omaishoitajat ja Läheiset -Liitossa.

• Toimitilat Ommaiskortteerissa, Pakkahuoneenkatu 1� A �, p. 
(08) 88� 1�90.

• Toimisto avoinna keskiviikkoisin ja torstaisin kello 9–1�.
• Omaishoitajien palveleva puhelin maanantaisin ja 

perjantaisin kello 9–1�, p. (08) 88� 1��0.

Suomessa on noin puoli miljoonaa omaishoitajaa, jotka hoitavat ikääntynyttä, 
sairasta tai vammaista läheistään.
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Lukunurkka

Tuotannollisista ja 
taloudellisista syistä
Yhä useampi pelkää  työpaikkansa menettä-
mistä. Irtisanomisuutisia kuuluu niin usein, 
että niihin turtuu, eivätkä ne kosketa. Sivus-
ta seuraajat kokevat lopulta jo myötätuntouu-
pumusta. Uutisissa irtisanotut ovat vain kyl-
miä lukuja ja ihmiset numeroiden takana jää-
vät persoonattomiksi.

Irtisanotut – muutos, menetys ja selviytymi-
nen on traumapsykoterapeutti Soili Poijulan 
ja toimittaja Riitta Ahosen yhteistyönä syn-
tynyt teos tämän päivän työelämästä ja irti-
sanotuiksi joutuneitten ihmisten selviytymi-
sestä. Kirja kertoo kahdeksan irtisanotun ta-
rinan ja paneutuu globalisaation myllerryk-
sessä olevan suomalaisen työelämän moniin 
ongelmiin. Myös toinen osapuoli, irtisanovien 
yritysten johtajat kertovat oman näkemyksen-
sä irtisanomisiin johtaneista syistä.

Riitta Ahonen on lähipiirissään joutunut 
seuraamaan irtisanomiskamppailua. Hän sa-
noo, että ilman tätä kokemusta hän ei ehkä oli-
si uskaltautunut kanssakulkijan rooliin, joka 
irtisanottuja haastatellessa seurasi. Ahonen et-
si haastateltavat, haastatteli ja seurasi irtisanot-
tujen elämää lähes vuoden ajan.    

Haastatellut olivat eri ikäisiä ja erilaisista 
työpaikoista ympäri Suomea. Heidän työsuh-
teensa olivat kestäneet kahdesta vuodesta kol-
meenkymmeneen. Irtisanottujen reaktiot oli-
vat yllättävän vahvoja. Vain yksi haastattelus-
sa ollut työnantajapuolen edustaja järjesti irti-

sanotuille tukea ja keskusteluja yhdessä kriisi-
konsultin kanssa heti YT-neuvottelujen alet-
tua.

Soili Poijula on tehnyt kirjaan teoriaosan 
ja haastatteluja koskevan psykologisen tarkas-
telun. Suurennuslasin alla ovat työn menettä-
misen psykologiset, sosiaaliset ja taloudelliset 
seuraukset. Poijula tuo esiin persoonallisuu-
den suojaavia tekijöitä ja riskitekijöitä. Myös 
epävarmuuden vaikutukset yksilöön ja perhee-
seen ovat tarkastelun alla.

Ajankohtainen teos näyttää irtisanomisti-
lanteen karun todellisuuden: pienen ihmisen 
ääni ei kauas kuulu kun ihmisen oikeus työ-
hön menettää merkityksensä. Kirjoittajien joh-
topäätöksenä on, että irtisanottuja olisi tuet-
tava valtakunnallisesti sovituilla periaatteilla, 
jotka ohjaisivat systemaattisesti irtisanottujen 
tukemista sekä taloudellisesti että psykososi-
aalisesti.

   
aulikki alakaNgaS

Soili Poijula ja Riitta Ahonen
Irtisanotut – menetys, muutos ja selviytyminen
Kirjapaja 2007
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Radio-ohjelmien palautteet: radiostudio.oulu@evl.fi

Muut seurakunnat

www.rauhantervehdys.fi

Yhdistykset

radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
Su 24.2. kello 10 jumalanpalvelus Tuomiokir-
kosta kirkosta, toimittaa Ari-Pekka Metso, 
avustaa Jyrki Vaaramo, kanttori Raimo Paa-
so ja Henna-Mari Sivula, kirkkokuoro Hau-
kiputaan Laulu.
Su 24.2. kello 11.25 Lasten radiopyhäkoulussa 
pastori Virpi Sillanpää-Posio puhuu aiheesta 
Jeesus pahan vallan voittaja.
Radio Dei Toivon iltapäivä
Ke 27.2. kello 15.45 Naisen allakka. Etiopian lä-
hetyskentiltä palannut Tuija Lintilä kolumnoi.
To 28.2. kello 15.45 Kasvun paikka. Seurakun-

ta rinnallakulkijana lapsen sairastuessa; Oys:n 
päiväkerhon vetäjiä, lastenohjaaja Auli Kipinää 
ja Pia Vaaralaa haastattelee Marja Blomster.
To 28.2. kello 16.45 Silminnäkijänä maailmalla. 
Lähetysseuran ohjelmassa aiheena Senegal, haas-
tateltavana erik. sairaanhoitaja Tiina Tuominen.

radio pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,9 MHz
Su 24.2. kello 9.45 Lasten radiopyhäkoulussa 
pastori Virpi Sillanpää-Posio puhuu aiheesta 
Jeesus pahan vallan voittaja.
Su 24.2. kello 10 messu Saloisten kirkosta. Ju-
malanpalveluksen jälkeen edellisen maanantain 
Etappi-ohjelma uusintana, haastateltavana Ka-
lajoen kanttori Veli Ainali. Ohjelman toimittaa 
Markus Päivärinta.
Ma 25.2. kello 17.05 Etappi-ohjelman toimittaa 
Jussi Leppälä Ylivieskasta.

Opiskelijamenot

Toivon iltapäivän vieraana on 
helmikuun viimeisellä viikolla 
25.2.–29.2. Tommy Tabermann.

Paitsi että Tabermann tunne-
taan runoilijana ja kirjailijana, 
hän toimii ensimmäistä kauttaan 
kansanedustajana.

Tällainen monipuolisuus saat-
taa olla mahdollista siksi, että 
Tommy Tabermannilla on omi-
en sanojensa mukaan kyky jakaa 
aivotoimintansa kahtia: toinen 
puoli tekee sitä työtä, josta mak-
setaan palkaa ja toinen puoli on 
puhdas sulkakynäpuoli.

Toivon iltapäivän Eva Ma-
ria Loikkanen keskustelee vii-
kon vieraan kanssa eduskunnan 
poliittisista kuulumisista, mutta 
myös muusta elämästä: luovuu-
desta, katumisesta, anteeksianta-
misesta ja tietenkin rakkaudesta, 
onhan Tommy Tabermann en-

Hann e N y kän e n

Tommy Tabermann 
arki-iltapäivien ilona

nen kaikkea rakkausrunoilija. 
Viikon vierasta kuullaan Toi-

von iltapäivässä arkisin kello 
15.30.

Radiotiedot
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3. paastonajan sunnuntain latinankielinen nimi on Oculi (= minun silmäni). Psal-
missa 25 lauletaan: ”Minun silmäni katsovat alati Herraan, hän päästää jalkani an-
sasta.” Päivän aiheena on Jeesus, Pahan vallan voittaja. Näin aihe tulee hyvin lähelle 

kahden viikon takaista aihetta Jeesus, kiusausten voittaja.
Tämän sunnuntain aihe liittyy vanhakirkolliseen tapaan, jossa kasteella ajettiin pois pa-

hoja henkiä. Kaavaan sisältyi useita eksorsismeja, pahojen henkien karkottamisrukouksia. 
Jeesus joutui napit vastakkain monien fariseusten ja lainopettajien kanssa. Nämä epäilivät 
Jeesuksessa olevan pahan hengen, ja että hän tällä voimalla tekisi ihmeitään. Jeesus todis-
teli moneen kertaan, kuinka hän on Jumalan asialla ja osoitti asian sekä sanoin että ihme-
teoin. Silti oli monia, jotka eivät uskoneet häneen.

Päivän evankeliumissa Johanneksen mukaan siteerataan Jesajaa ihmisten epäuskon ku-
vauksessa: ”Herra, kuka uskoi meidän sanomamme? Kenelle ilmaistiin Herran käsivarren 
voima?” Sekä toinen siteeraus: ”Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän 
sydämensä, jotta he eivät silmillään näkisi eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät 
kääntyisi enkä minä parantaisi heitä.” Näin voimakkaasti Jeesus saarnasi oman aikansa ih-
misten epäuskosta vanhatestamentillisin sanakääntein. 

Johanneksen teksti ajoittuu evankeliumin taitteeseen: Jeesus on tulossa Jerusalemiin 
kärsimystehtäväänsä suorittamaan. Monet hallitusmiehetkin uskoivat Jeesukseen, tosin 
salaa. Jeesus oli kuitenkin sanonut: ”Joka tunnustaa minut ihmisten edessä, sen minäkin 
tunnustan Isän edessä.” Näin Jeesus edellytti julkista sitoutumista uskoon ja kilvoitteluun. 
Hänen seuraajansa toimivat maailmassa valona ja suolana sekä Herransa todistajina.

pEkka tuoMikoSki

Päivän psalmi on Ps. 25: 11–20
Ensimmäinen lukukappale Jer. 26: 12–16
Toinen lukukappale Ilm. 3: 14–19.
Evankeliumi Joh. 12: 37–43

Jeesuksen puolella, 
voittajan puolella!
Tulevan pyhän evankeliumiteksti kertoo ihmisten epäuskosta. Vaikka Jee-
sus oli tehnyt monia tunnustekoja, kansa ei uskonut häneen. On suurta 
armoa saada uskoa Jeesukseen Vapahtajanaan. Usko on lahja, jonka vain 
Jumala voi antaa Pyhän henkensä voimalla. 

Ihmisen oman epäuskon lisäksi Jumalan vastustaja Saatana yrittää saada 
katseemme kääntymään pois Kristuksesta. Aivan kuten Saatana kiusasi 
Jeesusta autiomaassa (Matt.4:1–11) hän kiusaa ihmisiä tässä ajassa. Saatana 
yrittää viedä ihmiset pois Jumalan luota valheillaan ja tyhjillä lupauksillaan. 
Saatanan valheet eivät kuitenkaan ole totta! Ihmiset ovat Jumalalle arvok-
kaita ja rakkaita, ei hän muuten olisi antanut ainoaa poikaansa kuolemaan 
rikkomustemme sovitukseksi.  Jeesus sanoi ristillä: ”Se on täytetty!” Kun 
olemme Jeesuksen omia, olemme pelastettuja.

”Iloitkaa ja riemuitkaa Herrasta, Jumalastanne”, kehottaa Joelin kirja. 
Ihmisillä onkin syytä iloita, sillä Jeesuksen kuolema oli täydellinen sovitus 
synnille. Kun naulat lävistivät Jeesuksen kädet, jokainen paha tekomme 
sovitettiin, kun naulat lävistivät Jeesuksen kantapäät, jokainen harha-aske-
leemme sovitettiin. Kun orjantappurakruunu asetettiin Jeesuksen päähän, 
jokainen paha ajatuksemme sovitettiin, ja kun keihään kärki sivalsi Jeesuk-
sen sydämeen, meidän paha sydämemme sovitettiin. Meillä on siis suuri syy 
iloita, koska olemme vapaita synnin orjuudesta ja pahan vallasta. Saamme 
jäädä Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen, voittajan turviin.

JoHaNNa FiSkaali
Oulu

Herra, ei ole mitään suurempaa kuin sinä. 

Kiitämme sinua kaikesta hyvyydestäsi, 

jota olet osoittanut meitä kohtaan.

Kiitos Jeesuksen sovitustyöstä ristillä,

Jeesuksessa sinä annoit meille ikuisen elämän.

Vie meidät perille Taivaan kotiin, 

ikuiseen iloon ja kirkkauteen.

w w w. sxc . hu /  Ro b e r t  A i c h in g e r
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O l l i  S e p p ä lä

Kirjailija Juha Ruusuvuoren 
mielestä yliluonnollisia 
asioita on helpompi 
käsitellä menneisyydessä tai 
tulevaisuudessa. Nykyhetkessä 
ihmeitä on vaikea hyväksyä.

A
nnettuja ajo-ohjeita kannat-
taa noudattaa, ainakin jos on 
matkalla tapaamaan kirjailija 
Juha Ruusuvuorta. Hän asuu 
Kemiön saarella Dragsfjärdin 

kunnassa Byholmenin saarella, joka löy-
tyy Dalsbrukin eli Taalintehtaan taajaman 
edustalta. Matkaa Turkuun kertyy 80 ki-
lometriä, Tampereelle 230. Lähin kaupun-

ki on Salo.
Kuntataajamaa hallitsevan Ovakon te-

rästehtaan sivuitse kulkee Byholmenintie, 
joka johtaa miltei tehtaan takapihalle. Siel-
tä alkaa kapea silta saarelle, josta puoles-
taan johtaa toinen kapea silta suuremmal-
le saarelle. Byholmenin saaressa asuu puo-
lensataa ihmistä, heidän joukossaan myös 
Ruusuvuorten perhe.

täydellinen 
elämänmuutos
Nuori koira valpastuu kunnostetun ja pu-
naiseksi maalatun rintamamiestalon piha-
piirissä. Juha Ruusuvuori, 50, astelee piha-
polkua pitkin työhuoneeltaan kohti pää-
rakennusta. Kirkas talviaurinko heittää 

kultaisen säteen entisen kanalarakennuk-
sen seinään.

Juha Ruusuvuori on asunut 15 vuotta 
Taalintehtaalla. Miltei umpiruotsinkie-
linen ympäristö ei ole Ruusuvuorelle it-
sestäänselvyys, sillä hän on syntyisin Ou-
lusta ja käynyt koulunsa Kemissä. Kou-
lun jälkeen kutsuivat tiedotusopin opin-
not Tampereella ja radion uutistoimitta-
jan työ Helsingissä. 

Suuri yleisö liittää Ruusuvuoren nimen 
Pahkasika-lehteen. Hän oli myös sitä jul-
kaisevan tamperelaisen Banana Pressin 
toimitusjohtaja.

Sopeutuminen Taalintehtaan yhteisöön 
on tarkoittanut Ruusuvuorelle maamme 
toisen virallisen kielen opettelemista. Pel-

källä ruosteisella kouluruotsilla ei arjessa 
oikein pärjää.

– Halusimme muuttaa pois kaupungis-
ta rauhalliseen ympäristöön ja vieläpä me-
ren rannalle, Ruusuvuori perustelee täy-
dellistä elämänmuutosta.

Ruusuvuori mainitsee, että lähellä per-
heen nykyistä kotirantaa on pari päivää 
aikaisemmin nähty kolme pyöriäistä, Itä-
meressä elävää harvinaista pientä valasta.

ihmisessä säilyy 
tarve uskoa
Juha Ruusuvuori on ollut ammattikirjai-
lija vuodesta 1993 lähtien, jolloin hänen 
esikoisromaaninsa Kaniikki Lupus julkais-
tiin. 1300-luvun Suomeen sijoittuva ro-

Ihme kiehtoo kirjailijaa
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Ihme kiehtoo kirjailijaa
maani käsittelee muun muassa uskonnol-
lisia teemoja.

– Kirja päättyy valaistumiskokemuk-
seen, mutta sitä ei ole korvamerkitty. Taus-
talla on sekä buddhalaista että kristillistä 
mystistä kokemusta.

Uskonto ja uskonnollisen yhteisön synty 
ovat keskiössä myös Ruusuvuoren uusim-
massa, viime vuonna ilmestyneessä romaa-
nissa Pyhän kalan kultti.

Pyhän kalan kultissa eletään ilmaston-
muutoksen seurausten vuosia. Meren pinta 
nousee, ja erilaiset ihmiset kohtaavat Man-
ner-Euroopan pohjoisilla rajoilla Norjan 
Vesisaaressa. Paikallisen kalastajan pyy-
dykseen jää kala, joka muuttaa veden vii-
niksi, kuin muuan puuseppä muinoin.

Kristillinen kirkko ottaa kalan omak-
seen ja syntyy hengellistä herätystä. Jopa 
Vatikaanin ihmeisiin erikoistunut kardi-
naali saapuu Vesisaareen ottamaan selvää 
tapahtumista.

Ruusuvuoren tyyliä luonnehditaan kir-
jan takakannessa ”Taalintehtaan maagi-
seksi realismiksi”. Se tarkoittaa, että kirjan 
maailmassa tapahtuu asioita, jotka ylittä-
vät normaalin arkikokemuksen rajat. Kir-
jan kertoja on salaperäinen… Mutta jätet-
täköön lukijalle löytämisen ilo.

Pyhän kalan kultti on yritys kuvata ja se-
littää uskonnollinen liike: mistä se tulee ja 
mihin sitä tarvitaan? Ruusuvuoren mieles-
tä ihminen on pohjimmiltaan homo religi-
osus eli uskonnollinen ihminen.

– Ihmiset tarvitsevat jotain, mihin us-
koa. Kun otetaan pois kaikki säpinä ma-
terian ympärillä, tavaran paljous ja pal-
kankorotukset, jää jäljelle ihminen. Ma-
terialismi ja amerikkalaiset tv-sarjat ei-
vät voi lopullisesti muuttaa maailmaa, 
sillä ihmisessä säilyy pyrkimys johonkin 
henkisempään.

kummilapsi 
guatemalassa
Pyhän kalan kultti sai alkunsa, kun Ruu-
suvuori ja hänen vaimonsa, nuorten- ja 
lastenpsykiatrina työskentelevä Ulla ot-
tivat Planin kautta kummilapsen Gua-
temalasta.

Ruusuvuori alkoi pohtia Väli-Ame-
rikkaa ja siellä vallitsevaa uskonnollista 
kulttuuria, johon kuuluu mahdollisuus 
kokea ihmeen ja pyhän läsnäolo. Poh-
dintaan liittyi ajatus ilmastonmuutok-
sen etenemisestä ja väkijoukkojen lii-
kehdinnästä.

– Poikkeukselliset tilanteet nostavat 
esiin julistajia, se on reagointia ihmisten 
hätään, Ruusuvuori sanoo.

– Ajattelin myös, että jos usko voi siir-
tää vuoria, niin voi se mullistaa myös ko-
konaisen yhteisön elämän. Näin tapah-
tuu romaanin Vesisaaressa.

Ruusuvuoren mielestä yliluonnollista 
asioista ja tapahtumista kirjoittaminen 
on helpompaa, jos ne sijoittuvat men-
neeseen aikaan tai tarkemmin määrit-
telemättömään tulevaisuuteen. Lukijan 
on silloin helpompi hyväksyä ajatus, et-
tä koko todellisuus ei olekaan vain siinä, 
mikä näkyy.

Huligaanien todistus 
tuntui vieraalta
Juha Ruusuvuori sanoo olevansa taipu-
vainen agnostismiin eli ajatteluun, jon-
ka mukaan yliluonnollisista asioista on 
vaikeaa saada tietoa. Ruusuvuori listaa 
kuitenkin hyviä ja tärkeitä asioita, joiden 
vuoksi kirkko on alkanut näyttäytyä hä-
nelle aiempaa paremmassa valossa: kir-
kon myönteinen suhtautuminen maa-
hanmuuttajiin, korkeatasoisen musiik-
kitarjonnan ja muun kulttuurin ylläpi-
to sekä hyväksyvä asenne erilaisia ihmi-
siä kohtaan.

Varsinainen uskonnollisen pohdiske-
lun vaihe Ruusuvuorella oli nuoruudes-
saan kouluaikana.

– Kemissä kävin melko aktiivisesti 
seurakunnan nuortenilloissa, joissa oli 
mahdollista keskustella ja pohdiskella 
uskonnollisia kysymyksiä. Koin kuiten-
kin vieraannuttavana sen, kun uskoon 
tulleet entiset huligaanit alkoivat tun-
teenomaisesti todistaa uskostaan.

– Myös uskonnonopettajat antoivat 

ahdasmielistä ja tunkkaista kuvaa kris-
tinuskosta.

Kolmenkymmenen vuoden iässä Ruu-
suvuori huomasi jälleen miettivänsä us-
konnollisia teemoja. Kimmokkeen antoi 
Karl Gustav Jungin omaelämäkerta, jos-
sa käsiteltiin mystiikkaa, sekä kristillistä 
että buddhalaista. Nämä teemat näkyi-
vät sitten hänen esikoisromaanissaan Ka-
niikki Lupuksessa.

kaste kotirannassa
Kirjoittaessaan Pyhän kalan kulttia Juha 
Ruusuvuori kävi vaimonsa kanssa kes-
kusteluja uskonnosta ja kirkkoon kuu-
lumisesta. He kumpikin erosivat kirkos-
ta nuorina, osittain protestina kotiseu-
tunsa pohjoissuomalaista ahdasmielistä 
kristillisyyttä kohtaan.

– Viime aikoina olen kuitenkin aja-
tellut, että voisin hyvin osallistua seura-
kunnan toimintaan ja jopa liittyä takai-
sin kirkkoon, Juha Ruusuvuori sanoo.

Ruusuvuori sanoo, että hänen viime-
aikainen uudelleen virinnyt kiinnostuk-
sensa uskonnollisia kysymyksiä kohtaan 
ei suoraan liity sen pohtimiseen, pitäisi-
kö hänen liittyä kirkkoon vai ei.

– Vapaa-ajattelijoista olen monasti 
miettinyt, että mistä heille on tullut niin 
luja usko ja tieto uskonnon ja kirkon asi-
oista. Rationaalisen pinnan alla ihminen 
kuitenkin uskoo yliluonnolliseen.

Ruusuvuori ja hänen vaimonsa Ulla 
puhuvat kirkosta ja seurakunnasta aivan 
erilaisin äänenpainoin kuin tavallisesti 
kuulee mediassa. Urbaanit nuoret aikui-
set eroavat kirkosta, koska eivät löydä mi-
tään kiinnekohtaa siihen. Taalintehtaalla 
asia nähdään toisin.

– Täällä eletään toisenlaisessa tilan-
teessa, kiinteässä yhteisössä, jossa seura-
kunnalla on merkittävä rooli. Tosin yk-
sittäisten työntekijöiden, erityisesti kirk-
koherran asema korostuu. Hän voi toi-
minnallaan myös ajaa ihmisiä pois kir-
kon yhteydestä, Ruusuvuori ja hänen vai-
monsa pohtivat.

Uskon ja uskonnon kysymysten poh-
dinta ei ole jäänyt vain perheen sisäiseksi 
asiaksi, sillä Ulla liittyi vuosi sitten takai-
sin kirkon jäseneksi. Viime kesänä myös 
perheen 11- ja 13-vuotiaat tyttäret kastet-
tiin kotirannassa perinneveneessä.

– Eikö tämä sopisi hyvin kirkon mai-
noslehtiseen, Juha Ruusuvuori sanoo 
näyttäen idyllistä valokuvaa tyttärien-
sä kastetilaisuudesta. Pappi, kastettavat, 
kummit sekä isä ja äiti ovat veneessä, ku-
ten myös portugalinvesikoira Maija.

olli SEppälä

Haastattelu julkaistu myös Kotimaassa. 

Faktaa

Juha Ruusuvuori
Viimeinen palmusaari (1989)
Kaniikki Lupus (1993)
Ryöstetty pyhimys (1995)
Majuri Max (1997)
Lemminkäisen laulu (1999)
Jurmo (2001)
Nokian nuoriso-ohjaaja (2003)
Muukalainen muumilaaksossa (2005)
Pyhän kalan kultti (2007)
Lisäksi muun maussa tietokirja Itämeren merirosvot (2004), 
Topi Tarhakäärme -lastenkirjoja, sarjakuvia ja näytelmiä.

Kaniikki Lupus ja Nokian Nuoriso-ohjaaja ovat olleet 
Finladia-palkintoehdokkaina.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su ��.�. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso, avus-
taa Jyrki Vaaramo, kanttorit 
Raimo Paaso ja Henna-Ma-
ri Sivula, kirkkokuoro Hau-
kiputaan Laulu. Radio Dei. 
Kirkkokahvit keskustan seu-
rakuntatalolla alasalissa. 
Messu su ��.�. klo 1� Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso, kant-
tori Raimo Paaso.
Englanninkielinen ves-
per su ��.�. klo 18 Öbergin  
talossa.

Karjasillan  
seurakunta
Messu su ��.�. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Rii-
na Moilanen, kanttori Sirpa 
Ilvesluoto ja Riitta Piippo. 
Messun jälkeen mehdolli-
suus henkilökohtaiseen kes-
kusteluun ja rukoukseen. 
Messu su ��.�. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Vesa 
Pöyhtäri, avustaa Olavi Mä-
kela ja Katja Ylitalo, kantto-
ri Juha Soranta. 
Sanajumalanpalvelus  
su ��.�. klo 1� Kaukovainion 
kappelissa. Toimittaa Esa Ne-
vala, kanttori Juha Soranta. 
Messu su ��.�. klo 1� Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, avustaa 
Petri Satomaa, kanttori Riit-
ta Piippo.
Messu su ��.�. klo 1� Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, avustaa 
Riina Moilanen, kanttori Sir-
pa Ilvesluoto. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su ��.�. klo 1� Kau-
kovainion kappelissa. 

Tuiran seurakunta
Messu su ��.�. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Stiven 
Naatus, saarna Olavi Voitto-
nen, avustaa Hannu Ojaleh-
to, kanttori Tommi Hekka-
la. Kirkkokahvit, sen jälkeen 
seurapuhe Oiva Savela. Rau-
hanyhdistyksen kirkkopyhä. 
Messu su ��.�. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Riitta Louhelainen, 
avustaa Lauri Kujala, kant-
tori Raakel Pöyhtäri. 
Sanajumalanpalvelus  
su ��.�. klo 1� Pateniemen 
kirkossa. Toimittaa Harri Fa-
gerholm, kanttori Tommi 
Hekkala.
Messu su ��.�. klo 1� Py-
hän Tuomaan kirkossa. Toi-
mittaa Juha Valppu, avustaa 
Pasi Kurikka, kanttori Raa-
kel Pöyhtäri. Messun jälkeen 
perheiden tapahtuma, esitys 
lapsille ja hartaus.
Iltamessu su ��.�. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Nan-
na Helaakoski, avustaa Han-
nu Ojalehto, kanttori Ulla 
Metsänheimo. 
Viikkomessu ke ��.�. klo �0  
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Stiven Naatus, kanttori Tom-
mi Hekkala. 

Oulujoen seurakunta
Messu su ��.�. klo 1� Hintan 
seurakuntatalossa. Toimit-
taa Paavo Moilanen, saar-
na Hannu Kippo, kantto-
ri Sanna Leppäniemi, avus-
taa SLEY:n Kainuun kuoro. 
SLEY:n piirin talvipäivät jat-
kuvat messun jälkeen. Kirk-
kokahvit.

Konfirmaatiomessu  
su ��.�. klo 10 Oulujoen kir-
kossa. Toimittaa Ilkka Mäki-
nen, avustaa Riitta Kentala, 
Pentti Kortesluoma ja Jouni 
Heikinheimo, konfirmoi Paa-
vo Moilanen, kanttori Sanna 
Leppäniemi.

YlIKIIMIngIn AluE
Messu su ��.�. klo 10 Yli-
kiimingin kirkossa. Toimit-
taa Martti Pennanen, saar-
na Kalevi Junnikkala, kant-
tori Leo Rahko.

Hailuoto
Rukouslaulumessu su ��.�. 
klo 18 Hailuodon kirkossa. 
Toimittaa Matti Keskinen, 
kanttori Kaisamarja Stöckell, 
avustaa kirkkokuoro. Iltatee- 
ja korpputarjoilu.

Haukipudas
Messu su ��.�. klo 10 kirkos-
sa. Liturgia Martti Heinonen, 
saarna Jaakko Kaltakari, kant-
tori Katri Niskakangas. Kon-
firmoitavana talven �. rippi-
kouluryhmä. 

Kempele
Messu su ��.�. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Rehumäki, avustaa Lii-
kanen, kanttori Savolainen. 
Mukana seurakunnan kuo-
rot.

w
w

w
.s

xc
.h

u 
/ 

Ju
h

o 
Ta

st
u

la

Kiiminki
Messu ��.� klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pauli Niemelä, 
avustaa Miia Seppänen, Sai-
ja Kronqvist, Birgitta Kontio, 
Anna-Kaisa Pitkänen, Kiimin-
gin kiurut. Kanttorin virkaa-
nasettaminen ja lastenohjaa-
jan ja toimistosihteerin tehtä-
vään siunaaminen. Kuljetus-
pyynnöt p. 0�0 ��9� ���. 
Sanajumalanpalvelus  
su ��.�. klo 1� Jäälin seura-
kuntakodissa. Toimittaa Rai-
mo Salonen, avustaa Anna-
Kaisa Pitkänen.

Liminka
Kalevalainen messu su ��.�. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Helomaa, kanttori Mi-
ka Kotkaranta. Lionien kirk-
kopyhä.

Lumijoki
Messu su ��.�. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Juntunen 
ja Maili Muuttola-Junkko-
nen. Hirvenmetsästäjien kii-
tospyhä, messuun kutsutaan 
erikoisesti hirvimiehiä perhei-
neen. Messun jälkeen kirkko-
kahvit seurakuntatalossa.

Muhos
Messu su ��.�. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Heikki-
nen, saarna Pekka Kyllönen, 
kanttori Ossi Kajava, kirkko-
kuoro avustaa.

Pudasjärvi
Messu ��.�. klo 10 seurakun-
takodissa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, avustaa Oska-
ri Holmström, kanttori Keijo 
Piirainen. Valmistuvien isos-
ten tehtävään siunaaminen. 
Kirkkokahvit.
Kummikirkko su ��.�. klo 1� 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Oskari Holmström, kant-
tori Keijo Piirainen.

Siikalatva

KEStIlä
Rippikoululaisten kirkko-
pyhä su ��.�. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Janne Isomaa, 
kanttorina Ulla Koskela. Kirk-
kokahvit seurakuntakodissa.
Koulukirkko ma ��.�. klo 
9 kirkossa. Toimittaa Janne 
Isomaa, kanttori Unto Määt-
tä. 

PIIPPolA
Sanajumalanpalvelus  
su ��.�. klo 1� Piippolan kir-
kossa. Toimittaa Urpo Luok-
kala, kanttori Arja Leinonen. 

PulKKIlA
Sanajumalanpalvelus  
su ��.�. klo 10 Junnonojan 
Rukoushuoneella Laakkolas-
sa. Toimittaa Urpo Luokkala, 
kanttori Veijo Kinnunen. 

PYhäntä
Sanajumalanpalvelus  
su ��.�. klo 1� kirkossa. Toi-
mittaa Janne Isomaa, kantto-
ri Veijo Kinnunen. Huomioi-
kaa poikkeava kellonaika. 

RAntSIlA
Messu su ��.�. klo 10 Rantsi-
lan kirkossa. Toimittaa rovasti 
Hannu Lauriala, kanttori Arja 
Leinonen.

Siikasalo

RuuKKI
Sanajumalanpalvelus  
su ��.�. klo 10 Paavolan kir-
kossa. Toimittaa Lauri Haa-
pala, kanttori Hannele Pu-
hakka.
Perhemessu su ��.�. klo 1� 
Revonlahden kirkossa. Toi-
mittaa Lauri Haapala, kantto-
ri Hannele Puhakka. Sunnun-
tailounas Revonlahden seura-
kuntatalolla.

SIIKAJoKI
Messu su ��.�. klo 1� seura-
kuntatalolla. Toimittaa Reino 
Tanjunen. Messun jälkeen jat-
kamme Siikajoenkylän kinke-
reillä. 

VIhAntI
Sanajumalanpalvelus  
su ��.�. klo 10  seurakunta-
talolla. Toimittaa Reino Tan-
junen, kanttori Asko Rauta-
koski.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus  
su ��.�. klo 10 Tyrnävän seu-
rakuntatalolla. Toimittaa Tee-
mu Isokääntä, kanttori Heik-
ki Lumiaho.
Sanajumalanpalvelus  
su ��.�. klo 1� Temmeksen 
kirkossa. Toimittaa Teemu 
Isokääntä, kanttori Heikki 
Lumiaho.
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Hartauselämä
Aamurukous ke ��.�. klo 
�.��, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Aamurukous muodos-
tuu Raamatun teksteistä, 
laulusta, hiljaisuudesta ja ru-
kouksesta. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Aamupiiri la ��.�. klo 10, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Päiväseurat ke ��.�. klo 1�, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke ��.�. 
klo 18, Keskustan seurakun-
tatalo. Puhujana Hannele 
Lusikka.
Miestenpiiri ke ��.�. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
hartaus to �8.�. klo 18.�0, 
Kuntotalo. Ari-Pekka Metso.
ompeluseurat to �8.�. klo 
18.�0, Heinätorin seurakun-
tatalo. 
Sana elää -raamattu- ja ru-
kousilta pe ��.�. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la ��.�. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Raamattupiirit: 
Ke ��.�. klo 1�, Aurinkokoti. 
Pastori Jyrki Vaaramo.
To �8.�. klo 1�, Keskustan seu-
rakuntatalo. Luemme Johan-
neksen evankeliumia. Pastori 
Anna-Mari Heikkinen.

Karjasillan seurakunta
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to �1.�. klo 19, Kas-
tellin kirkko. Antti Leskelä ja 
Hugo Hintsala. 
Miestenpiiri ke ��.�. klo 19, 
Maikkulan kappeli. 
Raamattupiirit: 
To �1. ja �8.�. klo 18, Maik-
kulan kappeli. 
Ti ��.�. klo 1�, Kastellin kirk-
ko. 
Ke ��.�. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Miehille.
To �8.�. klo 18, Kastellin 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokat:
Pe ��.�. klo 1�.�0, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Pe ��.�. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat:
Pe ��.�. klo 18.�0, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Pe ��.�. klo 19, Maikkulan 
kappeli. 
To �8.�. klo 18, Kaukovaini-
on kappeli. 
To �8.�. klo 18, Kastellin 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
Miestenpiiri ti ��.�. klo 18, 
Tuiran kirkko. Juha Kyllönen 
puhuu sairaalapapin työstä.
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
�8.�. klo 1�, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Pasi Kurikka.
Raamattupiirit:
Ti ��.�. klo 18, Niittyaron 
kerhohuone. 
To �8.�. klo 1�.�0, Tuiran 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat:
Pe ��.�. klo 18.�0, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Pe ��.�. klo 18.�0, Tuiran 
kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe ��.�. klo 18.�0, 
Hintan seurakuntatalo. 
Akkuna-iltapäivä su ��.�. klo 
1�–18, Hintan seurakuntata-
lo. Raamatun ja lähetyksen 
iltapäivä. Jeremia - Kutsu-
mus koetuksella. Puhe Han-
nu Kippo. Lapsille pyhäkou-
lu. Varhaisnuorille oma oh-
jelma. Järj. myös Kansanlä-
hetys, Kylväjä ja SLEY. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti ��.�. klo 19, Myllyo-
jan seurakuntatalo.

Musiikki ja kulttuuri

Karjasillan seurakunta
Ristintielle lähtekäämme -
yhteislaulutilaisuus su ��.�. 
klo 1�, Karjasillan kirkko. 
Paastonajan virsiä, mukana 
Juha Soranta ja Karjasillan 
kirkkokuoro. Kolehti Yhteis-
vastuulle. Kirkkokahvit.
nuoren seurakunnan pu-
naisen veisukirjan lauluilta 
ti ��.�. klo 18, Pyhän Andre-
aan kirkko. Tule mukaan lau-
lamaan KGB – Kaakkuri Gos-
pel Bandin johdolla Nuoren 
seurakunnan punaisen vei-
sukirjan lauluja. 
Katso, Jumalan Karitsa – 
paastonajan säveliä su �.�. 
klo 1�, Karjasillan kirkko. 
Laulua ja soittoa. Oamk:n  
kirkkomusiikin opiskelijat. 
Ohjelma � € yhteisvastuun 
hyväksi.
Kirjatorstai to �1.�. klo 18–
�0, Karjasillan kirkko. Kirjoi-
na Volter Kilpi: Alastalon sa-
lissa ja Ilmari Kianto: Punai-
nen viiva.

YlIKIIMIngIn AluE
Kauneimmat hengelliset 
laulut su ��.�. klo 1�, Ylikii-
mingin kirkko.

Diakonia

Karjasillan seurakunta
Diakoniapiiri ma ��.�. klo 
1�, Kaukovainion kappeli. 
Ystävänkamari ti ��.�. klo 
1�, Kaukovainion kappeli. 
Kaikenikäisten yhteinen po-
rinapaikka.
Vanhuslinja ke ��.�. klo 9–
11. Tarkoitettu sinulle ikäih-
minen, joka haluat jakaa 
huoliasi tai yksinäisyyttäsi 
toisen kanssa. Soita tai jätä  
soittopyyntö p. 0�0 ���� 1�� 
/ diakonissa Asta Leinonen.
omaishoitajien vertais-
tukiryhmä ke ��.�. klo 1�–
1�.�0, Kaukovainion kappe-
li, Ystävänkammari. Ryhmä 
on tukena ja virkistyksenä 
omaishoitajille, jotka hoita-
vat läheistään kotona tai 
laitoksessa. Lisätietoja As-
ta Leinonen, 0�0 ��� �1��. 
Diakoniapiiri ke ��.�. klo 1�, 
Maikkulan kappeli.

Tuiran seurakunta
Vapaaehtoisten Yhteisvas-
tuu-lipaskeräys pe ��.�. klo 
9.�0 Tuiran kirkolla tai Pyhän 
Luukkaan kappelilla. 
työttömien aamukahvipiiri 
ti ��.�. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli.
Juttutupa ti ��.�. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti.
Diakoniapiiri ti ��.�. klo 1�, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
lämmitä lähimmäistä -ilta 
ti ��.�. klo 1�, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Raamattupiiri ti ��.�. klo 18, 
Pateniemen kirkko.

Yhteinen   
seurakuntapalvelu
KEhItYSVAMMAISEt:
Varttuneiden porinapiiri ti 
��.�. klo 1�.1�–1�.1�, Heinä-
torin seurakuntatalo. Eläk-
keellä olevien kehitysvam-
maisten juttutupa.
Kehitysvammaisten kes-
kustelukerho ti ��.�. klo 1�–
18.�0, Heinätorin seurakun-
tatalo. Keskustelu- ja koh-
taamispaikka aikuisille kehi-
tysvammaisille.
Perhepiiri ke ��.�. klo 1�–
1�.�0, Heinätorin seurakun-
tatalo. Keskustelu- ja tapaa-
mispaikka kehitysvammais-
ten läheisille.
Kehitysvammaisten talvi-
leiri 1�.–1�.�., Rokuan leiri-
keskus. Ilmoittautuminen p. 
08 �1� 1��0, viim. �9.�.

KuuloVAMMAISEt:
Ystäväilta to �1.�. klo 1�, 
Palvelukeskus Runola, Tuu-

laakitie �. Runolan asukkai-
den ja kaupungilla asuvi-
en viittomakielisten yhtei-
nen ilta.
Sosiaaliturva tutuksi pe 
��.�. klo 9.�0–1�, Keskus-
tan seurakuntatalo. Asian-
tuntijat kertovat sosiaalitur-
van perusasioista ja muutok-
sista. Mahdollisuus juoda aa-
mukahvi (�,�0 €) ja syödä 
lounas (�,�0 €).
Raamattupiiri ma ��.�. klo 
1�, Palvelukeskus Runola.
Aabrahamin poppoo ti ��.�. 
klo 1�.�0, Öbergin talo. 

näKöVAMMAISEt:
näkövammaisten raamat-
tupiiri to �8.�. klo 1�–1�.�0, 
Öbergin talo. 

PäIhDEtYö:
Päihdetyön naistenryhmä 
pe ��.�. klo 1�, Diakoniakes-

kus, alakerta. Pe �9.�. retki 
Vasamolle. 
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma ��.�. Tavoiteryhmän ja 
raamattupiirin retki Vasa-
molle.
Päihdetyön raamattupiiri ti 
��.�. klo 1�, Diakoniakeskus, 
yläkerta.

Lähetys
lähetyssoppi to klo 10–1�, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Myyjäiset ja kahvila.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri ke ��.�. klo 1�, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Kantakaa toistenne kuor-
maa, Ari-Pekka Metso.

Karjasillan seurakunta
lähetyspiiri ti ��.�. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. Vie-
raana Juha Vähäkangas.

Tuiran seurakunta
lähetyspiiri ma ��.�. klo 
1�.�0, Tuiran kirkko.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
�1.�. klo 1�, Madekoskella 
kodeissa. Yhdyshenkilö Soi-
la Närhi, p. 08 ��1�19�.
Raamattu- ja lähetyspiirit:
Ma ��.�. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, Ystävän ka-
mari.
Ma ��.�. klo 18.�0, Oulujo-
en pappila. 
To �8.�. klo 1�, Madekoskel-
la kodeissa. Yhdyshenkilö 
Soila Närhi, p. 08 ��1�19�.

21.–28.2.2008

Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Karjasillan kirkko 
Nokelantie �9
Kastellin kirkko 
Töllintie �8
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9
Pyhän Andreaan kirkko 
Sulkakuja 8
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie �

Tuiran kirkko 
Myllytie �
Pyhän Tuomaan 
kirkko 
Mielikintie �
Pyhän Luukkaan 
kappeli 
Yliopistokatu �
Pateniemen kirkko 
Taskisentie �
Oulujoen kirkko 
Pappilantie �9

Kirkot toimipaikat

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

Heikkilänkankaan 
seurakuntakoti
Kyytipojantie �
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu �1
Hietasaaren  
kaupunkileirikeskus
Hietasaarentie 19
Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89
Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1
Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku �
Kaakkurin toimintakeskus 
Sarasuontie �
Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 1�
Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 8�
Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie �

Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus
Hiihtomajantie �
Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie �
Niittyaron  
seurakuntakoti
Purjehtijantie �
Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie �
Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1
Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie �9

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19
Vanha pappila 
Isokatu 1�
Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu �
Siipi - lähetyksen puoti ja paja
Nokelantie �8
Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie
Vanha pappila
Ylikiiminki, Harjutie �
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie �

Lähimmäisen mieltä – ja omaakin – 
voi lämmittää osallistumalla Läm-

mitä lähimmäistä -iltaan. Illat nou-
dattavat perinteisen käsityöpiirin ide-
aa: tehdään yhdessä tuotteita, joiden 
myynnillä autetaan apua tarvitsevia 
ihmisiä. Samalla tapaa ihmisiä ja ai-
ka kuluu rattoisasti.

Lämmitä lähimmäistä -illat kier-
tävät eri puolilla Tuiran seurakuntaa. 
Seuraavan kerran kokoonnutaan tiis-
taina 26.2. kello 17 Pyhän Luukkaan 
kappelissa Linnanmaalla.

Illoissa askarrellaan erilaisia tuot-
teita, painetaan tyynyliinoihin ku-
vioita, neulotaan sukkia ja kokonai-
sia neulesettejä sekä tehdään paljon 
muutakin yhdessä. Suunnitelmissa on 
myös puutöiden tekeminen sekä var-
puluutatalkoiden järjestäminen.

Iltoja vetävän diakoniatyönteki-
jä Saila Luukkosen mukaan illat ovat 
lämminhenkisiä tapaamisia. 

– Iltoihin ovat uudet ihmiset ja 
ideat aina tervetulleita. Koska illoissa 
oleminen keskittyy tekemisen ympä-
rille, uskaltavat ujotkin ihmiset tul-
la mukaan; kenenkään ei tarvitse olla 
esillä, Luukkonen sanoo.

– Eivätkä kaikki osallistujat ole 
naisia, vaikka niin voisi luulla. Myös 
miehiä on mukana, Luukkonen iloit-
see. 

Hänen mukaansa osallistuja ei tar-
vitse omia välineitä eikä ennakkotai-
toja. Tekemistä voidaan opetella yh-
dessä.

Valmiit tuotteet myydään myyjäi-
sissä ja niistä saatava tuotto käytetään 
seurakunnan diakoniatyön apua tar-
vitsevien ihmisten hyväksi.

Kevään viimeiset kerrat ovat Kos-
kelan seurakuntakodissa 1.4. ja Tui-
ran kirkolla 6.5. kello 17–19.

Satu lapiNlaMpi

Lähimmäisiä 
lämmitetään Tuiran 

seurakunnassa 
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YlIKIIMIngIn AluE
Piispankamari ti ��.�. klo 
11–1�, Ylikiimingin vanha 
pappila. 

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perheiden helmipaja ti ��.�. 
klo 18–19.�0, Intiön seura-
kuntakoti. Helmipajassa hil-
jennytään, askartellaan, nau-
titaan kupponen kuumaa ja 
lauletaan koko perheen voi-
min. Apujoukkoina voipi olla 
myös kummit ja isovanhem-
mat tai muut ystävät ja tu-
tut. Ilmainen, ei ennakkoil-
moittautumista. 
Pyhäkoulu su ��.�. klo 1�, 
Makasiininkadun kerhohuo-
ne. 
Perhekerhot: Lasten ja van-
hempien kohtaamispaikka.
Ke ��.�. klo 10, Heinätorin 
seurakuntakoti. 
To �8.�. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 
Päiväkerho ma ��.�. klo 1�, 
Heinätorin seurakuntatalo. 

Karjasillan seurakunta
Mummon ja vaarin pysäk-
ki la ��.�. klo 1�, Pyhän An-
dreaan kirkko. Aiheena ystä-
vyys. Kirja voi olla kuin hyvä 
ystävä. Kerro mieluisasta lu-
kukokemuksesta.
Pyhäkoulut jumalanpalve-
luksen aikana:
Su ��.�. klo 10, Kastellin 
kirkko. 
Su ��.�. klo 1�, Maikkulan 
kappeli. 
Su ��.�. klo 1�, Kaukovaini-
on kappeli. 
Pyhäkoulu iltapäiväkerho-
laisten kanssa to �8.�. klo 
1�.�0, Pyhän Andreaan kirk-
ko. �–8-vuotiaille lapsille.
Perhekerhot: Lasten ja van-
hempien kohtaamispaikka.
Ma ��.�. klo 10, Sarasuon 
päiväkoti. 
Ti ��.�. klo 9.�0, Pyhän An-
dreaan kirkko. Valokuvaus.
Ke ��.�. klo 9.�0, Kastellin 
kirkko. 
Ke ��.�. klo 9.�0–11, Karjasil-
lan kirkko. 
Ke ��.�. klo 9.�0, Maikkulan 
kappeli.
Ke ��.�. klo 9.�0–11, Kau-
kovainion kappeli. Ruukku. 
Leipuri Hiiva vierailee ker-
hossa.
Ke ��.�. klo 10, Pyhän Andre-
aan kirkko. Valokuvaus.

Tuiran seurakunta
Musiikkileikkikoulu trilli 
ma ��.�. klo 1�.�0 ja ti ��.�. 
klo 9, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kysy lisää: Tuija Puuru-
nen p. 0�0 ���� 91�.
Pyhäkoulut:
Su ��.�. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.
Su ��.�. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su ��.�. klo 1�, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Su ��.�. klo 1�, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.
Su ��.�. klo 1�, Pateniemen 
kirkko. Jumalanpalveluksen 
aikana.
Perhekerhot: Lasten ja van-
hempien kohtaamispaikka.

To �1.�. klo 9.�0, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Ti ��.�. klo 9.�0, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke ��.�. klo 9.�0, Koskelan 
seurakuntakoti. 
Ke ��.�. klo 9.�0, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Ke ��.�. klo 9.�0, Toppilan 
monipalvelukeskus. 
Ke ��.�. klo 9.�0, Patenie-
men kirkko. 
Ke ��.�. klo 9.�0, Rajakylän 
seurakuntakoti.
Ke ��.�. klo 9.�0, Pyhän Tuo-
maan kirkko.
To �8.�. klo 9.�0, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
ulkoilutapahtuma oulujoen 
koululla su ��.�. klo 1�–1�. 
Perhekerhot:
Ke ��.�. klo 9.�0, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ke ��.�. klo 9.�0, Hönttämä-
en seurakuntakoti. 
Ke ��.�. klo 9.�0, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ke ��.�. klo 9.�0, Heikkilän-
kankaan seurakuntakoti. 
Ke ��.�. klo 9.�0, Saarelan 
seurakuntakoti. 
Ke ��.�. klo 9.�0, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Ke ��.�. klo 9.�0, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 

YlIKIIMIngIn AluE
Perhekerho to �8.�. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntata-
lo. 

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

Karjasillan seurakunta
Kuutos-seiskaillat su ��.�. 
klo 1�–19, Kastellin kirkko. 
Tule �.- ja �.-luokkalaisten 
omaan iltaan. Illan aihee-
na on makuja maailmalta. 
Herkutellaan, pelataan, pi-
detään hauskaa ja hiljenny-
tään yhdessäolon merkeis-
sä. Iltoja on kerran kuukau-
dessa: �0.�. Pyhä Andreaan 
kirkko, �.�. Maikkulan kap-
peli ja ��.�. Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus. Lisätie-
toja Katja Ylitalo p. 0�0 8�1 
�9�� tai Atte Kääriäinen p. 
0�0 �0�0 �1.

Nuoret
Yökahvila nuorten paikka 
la ��.�. klo �0–��, Erityis-
nuorisotyön toimitilat, Iso-
katu 11. Päihteettömään yö-
kahvilaan ovat tervetulleita 
yli 1�-vuotiaat nuoret viet-
tämään lauantai-iltaa mui-
den nuorten ja illan ohjaa-
jien kanssa. Tarjolla erilaisia 
pelejä, kahvia kera korppu-
jen sekä hyvää seuraa!
nuortenilta Überöberg ke 
��.�. klo 18–�0, Öbergin ta-
lo. Yhdessä oloa ja eloa itse 
asian äärellä. 

Karjasillan seurakunta
Cafe Andreas by night  
-nuorten yökahvila pe ��.�. 
klo �0–��.�9, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
gospelryhmä ma ��.�. klo 

18–�0.�0, Pyhän Andreaan 
kirkko. Yhdessä soittamista 
ja laulamista. Harjoittelua 
tuleviin esiintymisiin. Lisä-
tietoja Atte Kääriäinen, 0�0 
�0�0 �1�.
gospeltanssiryhmä ma ��.�. 
klo 18–19, Kaukovainion kap-
peli. Haluatko liikkua gospel-
musiikin tahdissa, opetella 
uutta ja saada samalla liikun-
taa? Ryhmä aloittaa toimin-
tansa, kun on tarpeeksi osal-
listujia. Lisätietoa ja ilm. Riina 
p. 0�0 ���� 10�.
nuortenilta ma ��.�. klo 18–
�0, Maikkulan kappeli. Lep-
poisaa yhdessäoloa, pingistä 
ym. pelailua ja sanaakin tar-
jolla pienen purtavan kera. 
Lisätietoja 0�0 ��0 �118 tai 
0�0 8�1�9��. 
Cafe Andreas -nuortenilta 
ti ��.�. klo 18–�0.�0, Pyhän 
Andreaan kirkko. Oleilua, 
pelailua ja hyvää seuraa.

Tuiran seurakunta
tuiran isosten Yhteisvas-
tuutempaus to �1.�. klo 1�  
Pyhän Tuomaan kirkko.
Wanhat to �1.�. klo 1�.�0, 
Koskelan seurakuntakoti. 
X Isoskoulutus ke ��.�. klo 
1�, Koskelan seurakuntakoti. 
Aiheena ��.�. tai 1�.�. on Mi-
näkö kristitty. 
nuorten Yhteisvastuu-lu-
mirieha ke ��.�. klo 18.�0, 
Koskelan seurakuntakoti. 
nuortenilta ke ��.�. klo 
18.�0, Koskelan seurakun-

takoti. Iloista yhdessäoloa, 
pientä purtavaa ja hiljenty-
mistä sopivassa paketissa.

Nuoret aikuiset 
K18-ilta to �1.�. klo 18–�0.�0, 
Pyhän Andreaan kirkko. Vaih-
toehtoinen tapa viettää iltaa 
hyvässä seurassa.
Cross Cafe pe ��.�. klo 19–
��.��, Isokatu 11. 
opiskelijoiden yhteinen 
raamattupiiri ti ��.�. klo 1�, 
Pyhän Luukkaan kappeli

oPISKElIJAJäRJEStöt:
uusheräyksen ilta to �1.�. klo 
19, Koulukatu �1. Johan Hel-
kula: Pyhä Henki – Halleluja.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma ��.�. 
klo 18.�0, Torikatu 9 A ��. 
Elävä evankeliumi, Patrick 
Dickson.
Evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke ��.�. 
klo 18.�0, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Kymmenyksistä ja 
uhraamisesta, Anne Hopea-
vuori.
Körttiopiskelijoiden seurat 
to �8.�. klo 19, Kaisa Malka-
mäellä, Tuulihaukantie � B 
�0, Kaukovainio.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
toiminta- ja keskusteluker-
ho to �1.�. klo 10.�0, Heinä-

21.–28.2.2008

lapsiperheretki Kemiin la 15.3.
Lähtö klo 9 Karjasillan kirkolta (tai klo 9.10 linja-auto-
aseman tilausajolaiturilta), paluu noin klo 1�

Kemissä ruokailu, tutustuminen kirkkoon ja käynti lu-
milinnassa 

Hinta 0–�-vuotiaat omalla istumapaikalla 8 €, �–1�-vuo-
tiaat 18 € ja aikuiset �� €. 

Hintaan sis. linja-automatka, ruokailu, sisäänpääsy lu-
milinnaan ja Oulun ev. lut seurakuntien jäsenille tapa-
turmavakuutus. 
Alle 9-vuotiaat vain vanhempien mukana. 
Ilm. viim. �9.�. p. 08 �1�1 ��0. ilmoita samalla mahdolli-
set ruoka-aineallergiasi. Etusijalla Karjasillan seurakun-
nan alueella asuvat. 

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

Pe k ka A g a r t h

KGB laulattaa nuortenillassa
KGB eli Kaakkuri Gospel Band soittaa ja laulattaa 
yleisöä Cafe Andreas -nuortenillassa tiistaina 26.2. 
kello 18–20.30 Pyhän Andreaan kirkolla. 

KGB:n johdolla lauletaan rippikoulusta tuttuja 
punaisen veisukirjan eli Nuoren seurakunnan vei-
sukirjan lauluja.

 KGB on nuorista koottu gospelmusiikkia soittava 
bändi. Nuorin jäsenistä on vasta 13-vuotias, ja van-
himmatkin alle 25-vuotiaita. Yhtye on soittanut joi-
takin vuosia eri kokoonpanoilla ja nimillä.

KGB laulattaa punaisen veisukirjan lauluja Py-
hän Andreaan kirkolla myös perjantaina 28.3. kel-
lo 20 alkaen.

Yhteisvastuu-
tapahtumia
tuiran isosten yhteisvastuutempaus 
Pyhän Tuomaan kirkko to �1.�. klo 1�–19
Tervetuloa uudet ja vanhat isoset keräämään 
lipaskeräystä ja nauttimaan yhdessä välipalaa. 
Lisätietoja Merja Oksman, p. 0�0 ��� �9��. 

Vapaaehtoisten lipaskeräys 
Pe ��.�. klo 9.�0-18
Aloitamme Tuiran kirkolla ja Pyhän Luukkaan kappelilla 
klo 9.�0 aamukahvilla ja jaamme keräyskohteet. Keräys 
suoritetaan kahden tunnin jaksoissa klo 10–18. 
Lisätietoja Irma-Elina Mukari (Tuira) p. 0�0 ��� �0�� ja 
Saila Luukkonen (Pyhä Luukas) p. 0�0 ��� �09�.

Rotuaarin keräystempaus 
pe ��.�. klo 10–18 ja la ��.�. klo 10–1�
Lipaskerääjinä mm. Matti Pikkarainen, Lyly Rajala, 
tuomiokirkkoseurakunnan työntekijöitä, isosia sekä 
Nuorten ystävien väkeä. Tietoa keräyksestä. Mukana 
kehitysvammaisia perheineen. Tarjolla kuumaa mehua 
ja pipareita.

Yhteisvastuumyyjäiset 
Myllyojan seurakuntatalo la ��.�. klo 11–1�
Myytävänä hernekeittoa (myös kotiin omassa astiassa), 
vohvelikahvit, leivonnaisia, käsitöitä, arvontaa. 

ulkoilutapahtuma oulujoen koululla 
Su ��.�. klo 1�
Ohjelmassa poroajelua (lumivaraus) pientä korvausta 
vastaan, kilpailuja lapsille ja lapsenmielisille. Myytävänä 
makkaraa, kahvia, teetä, kuumaa mehua, arpoja. 
Tuotto keräykselle.  

Kauneimmat hengelliset laulut 
Ylikiimingin kirkossa su ��.�. klo 1�. 
Mukana kirkkokuoro ja ylikiiminkiläisiä yksinlaulajia. 
Kolehti keräykselle.

nuorten yhteisvastuu-lumirieha 
ke ��.�. klo 18.�0–�0 Koskelan seurakuntakodilla
Sinä nuori tai muuten vain nuorekas, tule mukaan 
reippailemaan. Luvassa enemmän tai vähemmän 
lumista ohjelmaa, iltapalaa ja YV-asiaa. Tuotto 
keräykselle. 
Lisätietoja Merja Oksman, p. 0�0 ��� �9��.

onpa onni osuva – Yhteisvastuu-ilta juoheva 
kalevalanpäivänä to �8.�. klo 18 Intiön 
seurakuntakodilla. 
Ohjelmassa kaikenikäisten hartaus, yhteislauluja, kahvi-, 
tee- ja mehutarjoilu sekä leikkimielinen bingo.

10+ toimintapäivä
Öbergin talossa la ��. �. klo 1�–1�.

Tule yhteiseen päivään tekemään uusia kuunnelmia. 
Pienen purtavan lisäksi nautimme päivän uusista 
toteutuksista. 

Lisätietoja maire.kuoppala@evl.fi, 
sirpa.karjalainen@evl.fi ja kaija.siniluoto@evl.fi.
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torin seurakuntatalo.
Verenpaineen mittaus, ruo-
kailu ja hopealanka ma 
��.�., Heinätorin seurakun-
tatalo. Verenpaineen mittaus 
klo 11–1�. Ruokailu klo 1�–1� 
hinta � €, sisältää kahvit. Ho-
pealanka-kerho klo 1�–1�.
tarinatupa ke ��.�. klo 1�, 
Intiön seurakuntakoti.
toivoniemen kerho ke ��.�. 
klo 1�, Domus Botnica, ker-
hohuone.
toiminta- ja keskusteluker-
ho to �8.�. klo 10.�0, Heinä-
torin seurakuntatalo.
Raksilan kerho to �8.�. klo 
1�, Kajaanintie 1.

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerhot: Yhdes-
säoloa ja juttelua hartau-
den, kahvin ja ohjelman lo-
massa
Ma ��.�. klo 1�.�0, Maikku-
lan kappeli. 
To �8.�. klo 1�–1�, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
To �8.�. klo 1�, Kastellin kirk-
ko. 
To �8.�. klo 1�.�0–1�, Karja-
sillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Vireyttä ja voimaa 75+ -ryh-
mä to �.�., Lassintalon seni-
orikeskus. Ryhmä on tarkoi-
tettu Oulujoen pohjoispuo-
len yli ��-vuotiaille asukkail-
le. Tiedustelut ja ilm. viim. 
��.�. p. 0�� �0� �1��.
Senioreiden laulupiiri ke 
��.�. klo 1�–1�.�0, Tuiran 
kirkko.
Seurakuntapiiri to �8.�. klo 
1�, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Osallistumme lauluryh-
mään.
Seurakuntakerhot: 
Ti ��.�. klo 1�, Tuiran kirk-
ko. Kerhossa yhteisvastuuar-
pajaiset.
To �8.�. klo 1�.�0, Palokan 
palvelukeskus.

Oulujoen seurakunta
Porinapiiri ma ��.�. klo 11, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
��.�. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Martantupa ti ��.�. klo 
1�.�0, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke ��.�. 
klo 1�, Hintan seurakuntata-
lo. 
Seurakuntakerhot: 
To �8.�. klo 10, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
To �8.�. klo 1�, Sanginjoel-
la Nykyrillä, Sanginjoentie 
���. 

YlIKIIMIngIn AluE
Seurakuntakerho ti ��.�. klo 
1�–1�, Aino Pälsynaho, Paju-
lantie ��, 91�00 Ylikiiminki. 
Yhteislähtö Pälsynaholle Jo-
lokselle klo 11.�0 Ylikiimin-
gin srk-talon edestä.

Leirit ja retket
Autismin kirjon ja oulun ev.-
lut. seurakuntien yhteinen 
perheleiri �.–9.�., Rokuan lei-
rikeskus. Leirin hinta on 1� €  
aikuinen ja 1� €  lapsi. Kyyti on 
omakustanteinen. Ilm. ja lisä-
tiedot viim. ��.�. Sirkku Niva-
la, p. 0�0 ��1 10��.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Keväthangille Vuontispir-
tille 1�.–19.�, Vuontispirtti, 
Raattama. Hinta täysihoitoi-
neen ja matkoineen aikuisel-
ta hotellissa � hh ��� €, 1 hh 
�00 € ja �–� hh mökissä ��� 
€ ja solumajoituksessa 19� €. 
Hinta sis. tapaturmavakuu-
tuksen Oulun seurakuntien 
jäsenille. Ilm. p. 08 �1�1 ��0. 
Tiedustelut diakonissa Mirva 
Kuikka p. 0�0 ���� 091. 

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

Tuiran seurakunta
työttömien leiri 10.–1�.�, 
Rokuan leirikeskus. Leiri on 
suunnattu Tuiran seurakun-
nan jäsenille. Hinta 1� €, sis. 
kuljetuksen, täysihoidon ja 
leirivakuutuksen. Ilm. viim. 
��.�. p. 08 �1�1 ��0. Lisätie-
toja Riku-Matti Järvi, p. 0�0 
��� �1�9 tai Raija Yrjölä, p. 
0�0 ��� �09�.

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

Tuiran seurakunta
Korukivi- ja tiffanytyöker-
ho tiistaisin klo 10–1�, Pyhän 
Tuomaan kirkko.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti ��.�. klo 1�, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Ohjaajana Terttu Hietala.

Muut menot
Rukousvaellus ilman sanoja 
pe ��.�. klo 18–�1 ja la ��.�. 
klo 11–18 Maikkulan kappe-
lissa. 
Yhteisvastuumyyjäiset la 
��.�. klo 11, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
naisten ilta ma ��.�. klo 18–
�0, Öbergin talo. Yhdessä-
oloa, saunomista ja iltahar-
taus. 
Alfa-kurssit:
Ti ��.�. klo 18–�0.�0, Karja-
sillan kirkon seurakuntasalit. 
Ilm. Kimmo Kieksi, 0�0 �10 
�001, kimmo.kieksi@evl.fi tai 
Ari Kauppila, 0�00 �81 ��1, 
ari.kauppila@oulu.fi. Lisäin-
foa www.oulunseurakun-
nat.fi/Alfa-kurssi.
Ke ��.�. klo 18.�0, Huone-
suon seurakuntakoti. Ei tar-
vitse ilmoittautua, mukaan 
voi tulla millä tahansa ker-
ralla.
Kirkkotekstiilipiiri ke ��.�. 
klo 18, Kaukovainion kap-
peli. 
naistenilta to �8.�. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Edessäsi 
kokonaisena. Suunnitellaan 
tauon jälkeen kevättä ja kes-
kustellaan. 
tuomasmessusuunnittelu 
to �8.�. klo 1�, Öbergin ta-
lo. Tule mukaan tekemään 
ja elämään maaliskuun tuo-
masmessua, jota vietetään 
1�.�. tuomiokirkossa teemal-
la Herran huoneesta teidät 
siunataan. Messun tekijöik-
si kaivataan tekstinlukijoita, 

alttarintekijöitä, teenkeit-
täjiä... Tule ja käytä lahjoja-
si yhteisessä messussa. Yhte-
yshenkilönä Katariina Pitkä-
nen, katariina.pitkanen@evl.
fi, 0�0 �8� 8���.
onpa onni osuva – Yhteis-
vastuu-ilta juoheva kaleva-
lanpäivänä to �8.�. klo 18 In-
tiön seurakuntakodilla. 

PARISuhDE:
Virtaa välillämme -suhde-
kurssi lapsiperheiden van-
hemmille su �0.�., Myllyojan 
seurakuntatalo. Parisuhde-
taitoja vahvistava kurssi ko-
koontuu kuutena sunnuntai-
na viikon välein. Lastenhoi-
to paikan päällä. Lisätietoa 
www.oulunseurakunnat.fi/
virtaa. Ilm. viim. �.�. Heikki 
Kaikkonen, p. 0�0 �0� �010.

Kansainvälisyys
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su ��.�. klo 1�, Kau-
kovainion kappelissa. 
Englanninkielinen vesper 
su ��.�. klo 18, Öbergin talo.

Kastetut
tuomiokirkko: Veeti Lauri 
Eemeli Tapanila, Aapo Ilma-
ri Rovanperä, Janna Aleksan-
dra Kinnunen, Lars Forchini.
Karjasilta: Viivi Marja Da-
niela Turunen, Juulia He-
lena Kristiina Saraste, Len-
ni Emil Valdemar Peltonen, 
Evianna Aino Ilona Niemelä, 
Linnea Charlotta Neuvonen, 
Lauri Juho Oskari Junkkari, 
Neea Kaarina Maria Heikki-
lä, Amelie Isabella Ziyi Hao, 
Oskari Hermanni Ristimel-
la, Sisu-Unto Matias Harjula, 
Olivia Aino Mari Hinttala.
tuira: Samu Veeti Petteri Va-
tanen, Sasu Vilho Oskari Toh-
mola, Diana Ancela Elisabeth 
Stenroth, Anni Jenniina Salo-
nen, Sabina Anastasia Desi-
ree Nevalainen, Atte Vilja-

mi Matikainen, Irene Noelia 
Martín, Joona Toivo Mikael 
Kurtti, Aapeli Vilhelm Kivi-
oja, Samuel Veikko Järvelä, 
Elias Ilkka Oskari Juntunen, 
Konsta Sakari Holm, Oiva 
Leander Helenius, Frida Ma-
rikki Gustafsson, Milla Elina 
Helena Alakorpi.
oulujoki: Leo Ilmari Suku-
vaara, Aino Helmiina Rau-
tio, Niklas Oula Antero Pieti-
lä, Severi Aatos Eerikki Ollik-
kala, Johannes Juhani Luuki-
nen, Jere Matias Oskari Kor-
honen, Nea Ellen Kaarina 
Heikkinen, Eeli Olavi Berg.

Vihityt 
Karjasilta: Sampsa Johan-
nes Aro ja Mira Brita Jo-
hanna Tikkanen, Tero Hen-
rik Leinonen ja Tuija Maija 
Jokinen, Sami Petteri Paaso 
ja Raija Kaarina Jussila, Kari 
Johannes Seppänen ja Jenni 
Johanna Jaara, Ville-Pekka 
Olavi Halonen ja Janika Har-
riet Heinonen.
oulujoki: Mikko Juhani Luu-
kinen ja Anna Maria Pilto-
nen.

Kuolleet 
tuomiokirkko: Simo Mat-
ti Nikkilä, �0; Pentti Ante-
ro Piukkula, 9�; Martti Ola-
vi Heikkinen, 8�; Ida Tuulikki 
Pinosto s. Kananen, �8.
Karjasilta: Simo Jorma Juha-
ni Kakkonen, ��; Kaiku Un-
to Raitio, ��; Elvi Helena To-
lonen s. Markus, 8�; Eero Ju-
hani Suorsa, ��.
tuira: Vilho Ilmari Virranmä-
ki, ��; Tyyne Maria Huovinen 
s. Partanen, 8�; Seppo Hen-
rik Piirala, �9; Riitta Henriet-
te Kaukiainen, �1; Markku 
Suvanto, �8.
Oulujoki: Vilho Pöykiö, ��; 
Markku Eemil Leipivaara, �8; 
Eino Henrik Koisti, 80; Eine 
Sofia Veijonen s. Lindahl, 8�.

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

Vireyttä ja voimaa 
  75+ -ryhmä

To 6.3. klo 12–14. 

Ryhmä on tarkoitettu Oulujoen pohjoispuolen yli 75-
vuotiaille asukkaille. 

Tavoitteena on löytää uusia ystäviä sekä saada vireyt-
tä ja voimaa päivään ja uutta kipinää omasta kunnosta 
huolehtimiseen. 

Jokainen ryhmäkerta alkaa jutustelun ja kahvittelun 
merkeissä ja jatkuu liikunnallisella tuokiolla. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 26.2 mennessä p. 044 
703 5154.

Järj. Lassintalon seniorikeskus 
ja Tuiran seurakunta

Pääsiäisleiri 
kouluikäisten 
lasten perheille 
�0.–��.�. Kuusamossa 
Juuman leirikeskuksessa

Hinta alle � v. ilmainen, �–1� v. ja opiskelijat 10 € / vrk 
ja yli 18 v. 1� € / vrk sisältäen majoituksen, ruuan (� 
kertaa / päivä), ohjelman Juumassa ja vakuutuksen 
Oulun ev.-lut. seurakuntien jäsenille. 

Matkakustannukset määräytyvät yhteiskuljetukseen 
(linja-autolla) osallistuvien määrästä. Leirille voi tulla 
myös omin kyydein. 

Ilmoittautumiset www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.
 
Lisätietoja Mono Kuoppala 040 5747124, 
maire.kuoppala@evl.fi ja Matti Ketola 040 5747069, 
matti.ketola@evl.fi.

Rukousvaellus ilman sanoja

Varjele kynttiläsi tulta
Maikkulan kappelissa 

pe ��.�. klo 18–�1 
la ��.�. klo 11–18. 

Lähde vaeltamaan hiljaisuudessa rukousalttarilta 
toiselle. Rukousvaelluksella on neljätoista 

hiljentymispaikkaa, joissa viivytään omassa 
rauhassa, lukien ja rukoillen polulle laadittujen 

tekstien ohjaamina. 

Rukousvaellus voi auttaa sinua syvemmälle 
paastonajan hiljentymiseen ja rauhoittumiseen, 

suuntaamaan katseen kohti pääsiäistä. 

Ristintielle lähtekäämme 
-yhteislaulutilaisuus

Karjasillan kirkossa su ��. �. klo 1�
Paastonajan virsiä, mukana Juha Soranta 

ja Karjasillan kirkkokuoro. 
Kolehti Yhteisvastuulle. Kirkkokahvit.
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ven Pahkasalon perällä. Al-
kaa la 1.�. klo 1� ja loppuu 
su klo 1�. Kaikenlaista leiri-
ohjelmaa, musiikkia, raamat-
tuhetkiä, askartelua ja leik-
kejä. Hyvä sisämajoitus. Läh-
tö lumijokisille klo 10 Kotiko-
kilta. Hinta 10 €. Ilmoittau-
tuminen ��.�. mennessä, Si-
nikka Härköselle, p. 0�� �0� 
�080 tai sinikka.harkonen@
lumijoki.fi.
Partio: Ketut ja Punatulkut 
entiseen aikaa tiistaisin srk-
talolla. Etsitään uutta lau-
manjohtajaa tai -johtajia su-
denpennuille, soita viras-
toon, p. �8� 1��. 
Kokkikerho to �1.�. ja  �8.�. 
klo 1� kerhohuoneella.
lähetysilta to �1.�. klo 18 
Maili ja Kauko Junkkosella.
Varhaisnuortenilta pe ��.�. 
klo 18-19.�0 Korsuhovilla.
nuortenilta pe ��.�. klo 
19.�0 Korsuhovilla.
Virtaa välillämme -suhde-
kurssi kaikenikäisille pareil-
le 1�.�.–��.�. (kuusi kertaa) 

Perhekerho to �1.�. ja 
�8.�. klo 10-11.�0 srk-talolla.
Sisaruskerho to �1.�. ja to 
�8.�. klo 10 kerhohuoneella. 
Raamattupiiri to �8.�. klo 18 
kerhohuoneella, Joh.kirje �.
Päiväkerho �-vuotiaille ma 
��.�. klo 10 kerhohuoneella.
Päiväkerho �-vuotiaille 
ti ��.�. klo 10.
Päiväkerho �-vuotiaille 
ti ��.�. klo 1�.�0.
Päiväkerho �-vuotiaille 
ke ��.�. klo 10.
hartaushetki ke ��.�. klo 1� 
Lumilyhdyssä.
Keskipäiväkerho ke ��.�. 
klo 1� srk-talolla, Joh:��–��.
Kirkkokuoro to �8.�. klo 
18.�0 srk-talolla.
leiritoimintaa: Leiri 1.–
�.-luokkalaisille Merijär-

Kirkkokuoro to �1.�.  
klo 18.�0.
Eläkeliitto ti ��.�. klo 11.
Päiväkerho ke ��.�. klo 9.�0.
Saaren Sirkut  
ke ��.�. klo 1�.

Perhekerho to �8.�. klo 9.�0 
kirkolla.
Päiväpiiri to �8.�. klo 1�  
srk-salissa.
Saarenkartanon hartaus  
to �8.�. klo 1�.�0.

KInKERIt

Kinkereille kokoonnutaan 
torstaina �8.�. kello 18.�0 
Inkeri ja Arto Vähämetsälle 
osoitteeseen Pölläntie �1�. 

Rippikoululaisia ja vanhempia 
pyydetään mukaan kinkeri-
iltaan. 

Aiheena on neljäs käsky 
ja kinkerivirsinä kodin- ja 
perheenvirret ��� ja ��1.

Kinkerit to �8.�. klo 18.�0 
Inkeri ja Arto Vähämetsällä, 
Pölläntie �1�.
Kastettu: Luka Samuli Isola.

Kempeleen Kokkokankaal-
la. Torstaisin (klo 18–�1) ja 
kaksi sunnuntaita (klo 1�.�0–
19.�0). Mukaan mahtuu viisi 
paria rovastikuntamme seu-
rakuntien alueelta, eli on 
tarkoitettu myös lumijokisil-
le. Hinta �0 € / pari. Ilm. ��.�. 
mennessä Sinikka Ilmonen, 
p. 0�� ��� 1��� tai Soile Pak-
kanen, p. 0�0 ��9 0���. Illan 
teemoista vastaavat vapaa-
ehtoiset ohjaajaparit.
Rauhanyhdistys: Pe ��.� klo 
19 raamattuluokka T Van-
halalla. Su ��.� klo 1� seurat 
ja vuosikokous  ry:llä Ali Vii-
nikka. Päiväkerho ry:llä klo 
1�.�0-19 I ti ��.� II ke ��.� III 
to �8.�. To �8.� klo 19 nuor-
tenilta Kämäräisellä.
Kastettu: Jaakko Jalo Johan-
nes Hirvasniemi.

Suuret kiitokset kaikil-
le Yhteisvastuulounaalle 
osallistuneille ja lahjoit-
tajille! Lounaan tuotto oli 
yli �00 €.

Virasto on avoinna:  
ma, ke ja pe klo 9–1�,  
p. �8� 1��.
Talouspäällikkö  
p. 0�� ��0 �08�.

eurakunnissa tapahtuu 21.–28.2.2008

lIMIngAn RoVAStIKuntA 
(Hailuoto, Kempele, Liminka, 
Lumijoki, Muhos, Oulunsalo, 
Tyrnävä, Utajärvi)
• 27.–28.5. retki Rokuan 
kuntokeskukseen.

KEMPElE
• Oma Hetki -ryhmä kerran kuussa 
to klo 12.30–14 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. Jjoka toinen 
kerta vieraileva asiantuntija. 
• Vuodessa kaksi retkeä lähikuntiin 
tai Ouluun.
 
lIMInKA
• Päiväkahvit seurakuntatalossa 
kerran kuussa ma klo 12–14. Aiheet: 
3.3. Paastonajan leipämaistiaisia, 
7.4. Rentouttavaa jalkahoitoa 
– opastusta ja hoitoa, 12.5. 
Omaishoitajien ja Ystävärenkaan 
retki. 
Lisätietoja diakonissa Marja-Liisa 
Hautamäki p. 044 7521 227.

RAntAPohJAn SEuRAKunnAt 
(Haukipudas, Kiiminki, Ii, 
Kuivaniemi)
• Retki Siikajoen Törmälään 
torstaina 8.5. 
• Kirkkopyhä Iissä sunnuntaina 
23.11.

hAuKIPuDAS 
• Pari kolme kertaa vuodessa joku 
tapahtuma. 
• Syksyllä leiripäivä, ajankohta vielä 
avoin.
Lisätietoja vastaava 
diakoniatyöntekijä Helena Seppänen 
p. 040 5819 316.

KIIMInKI
• Virkistyspäivä Reposelän 
majalla toukokuussa ulkoilun ja 
yhdessäolon merkeissä.
• Seurakunnan 
diakoniatyöntekijöiden ja kunnan 
kotisairaanhoitajien vetämät ryhmät 
Jäälin ja kirkonkylällä tauolla.
Lisätietoja diakonissa Eeva 
Mertaniemi, p. 040 5793 248.

SIIKASAlon SEuRAKuntA
• Ryhmä Paavolan seurakuntatalossa 
joka kuun viimeinen to klo 17–19. 
Vetäjinä diakonissa ja vapaaehtoinen 
ohjaaja. 
• Päiväkahvit Ruukin 
seurakuntatalolla kerran kuussa ti 
klo 12. Ohjaajana diakonissa. 
• Myös Siikajoen kylälle perusteilla 
ryhmä. Toiminta käynnistynee 
maaliskuussa.

oulun EV.-lut. SEuRAKunnAt
• Yhteistyössä Omaiset ja läheiset
ry:n kanssa 18.4. leiripäivä ja
29.9.–1.10. leiri Rokualla.
• Tuomiosunnuntaina 
valtakunnallinen kirkkopyhä.
• Karjasillan seurakunnassa 
Kaukovainion kappelissa 
kuukausittain vertaistukiryhmä. 
Vetäjinä diakoniatyöntekijä Asta 
Leinonen ja SPR:n työntekijät 
Maarit Soppela ja Jaana Kontio. 
Kokoontumiset 27.2., 2.4., 30.4., 
26.5. klo 13–14.30.

– Omaishoitajien ryhmäs-
sä parasta on se, että siel-
lä kohtaa samanlaisessa 
elämäntilanteessa olevia 
ihmisiä ja voi keskustella 
mieltä askarruttavista asi-
oista, sanovat pudasjärve-
läiset omaishoitajat Orvok-
ki Ojala ja Ritva Peltola. 

Pudasjärven omaishoi-
tajat ovat kokoontuneet 
vuodesta 2004, jolloin ryh-
män vetäjänä toimi Or-
vokki Ojala. Tämän vuo-
den alusta omaishoitaja-
ryhmän vapaaehtoisvetä-
jänä ja yhdyshenkilönä on 
Ritva Peltola. 

Ryhmätoiminnan ta-
voitteena on omaishoitaji-
en vertaistuki, virkistys ja 
retkeily. 

Omaishoitajille vertaistuki on tärkeää
– Mieli virkistyy, kun 

voi puhua toisten kans-
sa asioista, Peltola ja Ojala 
vakuuttavat.

Omaishoitajien vertais-
tukiryhmä ei ole rekiste-
röitynyt yhdistys vaan toi-
mii vapaaehtoistoiminta-
na. Omaishoitajia ryhmä-
kokoontumisissa on yleen-
sä 10–20. 

kaupunki 
ja seurakunta tukevat
Pudasjärvellä on vanhuk-
sia enemmän kuin monis-
sa Oulun läänin kunnissa, 
joten omaishoitajia ja hoi-
dettavia on runsaasti. 

Pudasjärven kaupunki 
on myöntänyt omaishoi-
tajille palkkaa kaupungin 

budjetin mukaan, mutta 
kaikki omaishoitajat eivät 
sitä kuitenkaan saa. 

Intervallihoito toimii 
Ojalan ja Peltolan mukaan 
hyvin, mutta tungosta hoi-
tojaksoille tuntuu olevan. 
He toivovatkin, että kau-
punki tukisi omaishoitajia 
palveluseteleillä. 

Omaishoitajien arjes-
ta nousee myös toivomus, 
että hoidettaville järjestet-
täisiin hoitoparkki, johon 
hoidettavan voisi viedä esi-
merkiksi asioiden toimit-
tamisen ja kaupassa käyn-
nin ajaksi. Yhteinen toi-
ve on, että omaishoitajan 
raskaasta arjesta irrottavaa 
toimintaa tulisi enemmän.

– Arjen työssä omaishoi-
tajana jaksaa paremmin 
kun voi puhua ja virkistäy-
tyä. Akut suorastaan latau-
tuvat kun tapaa toisia, Oja-
la ja Peltola vakuuttavat.

Ritva Peltola ja Orvokki 
Ojala ovat kiitollisia Pudas-
järven seurakunnalle, sil-
lä seurakunnan diakonia-
työ tarjoaa omaishoitajien 
ryhmäkokoontumiseen ti-
lat ja kahvit. Pudasjärvellä 
omaishoitajat kokoontuvat 
kuukauden ensimmäisenä 
maanantaina kello 11 seu-
rakuntakuntakodissa.

16.–17.4. toteutetaan Iin 
rovastikunnan Koillismaan 
omaishoitajien leiri Taival-
kosken Jokijärvellä. 

HENNa SavilaMpi
diakonissa

Pudasjärven seurakunta

Toimintaa omaishoitajille

Pudasjärven omaishoitajien ryhmän vapaaehtoisvetäjä Ritva Peltola.

H e nna S av i l am p i
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Musiikki: Eläkeläisten mu-
siikkipiiri to �1.�. klo 1� 
Wirkkulassa.
nuoret: gospelilta pe ��.�. 
klo 18 hartaus kirkossa, jon-
ka jälkeen pelailua ja va-
paata oleskelua Vakkurilas-
sa. Nuisku (nuorten ihmis-
suhdetaitojen kurssi) ti ��.�. 
klo 18 Wirkkulassa. Nuor-

tenleiri Isollaniemellä �.–
�.�. rippikoulun käynneil-
le nuorille. Leirimaksu 10 €. 
Ilm. ma ��.�. alkaen Katrille 
0�� ���� 1�� tai Tarjalle 0�0 
8��� 8�1.
4-vuotissynttärit su ��.�. 
klo 11–1� srk-keskuksessa. 
Tammi-kesäkuussa � vuotta 
täyttävät lapset perheineen 
tervetuloa.
Yhteisvastuulounas su ��.�. 
klo 11.�0–1�.�0 Kellon srk-
kodissa. Tarjolla karjalanpais-
ti, perunat, lanttulaatikko, 
keitetyt porkkanat, tuoresa-
laatti, puolukkahillo, leivät 
ja ruokajuomat sekä jälki-
ruokana marjahyytelö. Hinta 
aikuiset �,�0 €, �–1� -v. lap-
set � €, alle �-vuotiaat ilmai-
seksi. Ruoka on vähälaktoo-
sista ja gluteenitonta. Lap-
sille vaihtoehtona jauheliha-
kastike.
Seurakuntakerho ma ��.�. 
klo 1� Jokivarren vanhusten-
talolla sekä to �8.�. klo 1� 
Kellon srk-kodissa. Kuljetus-

pyynnöt, p. ���� ��� pe klo 
9–11.
lähetyspiiri ti ��.�. klo 1� 
srk-keskuksen pienryhmäti-
lassa.
Juttukahvila to �8.�. klo 1� 
Martinniemen srk-kodissa. 
Kuljetusta tarvitsevat soitta-
kaa, p. ���� ��� pe klo 9–11.
Kirkkoherranvirasto ja talo-
ustoimisto suljettu ke ��.�. 
henkilökunnan virkistyspäi-
vän vuoksi.
Rauhanyhdistys: haukipu-
das: vuosikokous pe ��.�. 
klo 18.�0 ry:llä, pyhäkoulu su 
��.�. klo 1�, läntinen Matti 
Vehkaperällä, itäinen Heikki 
Räihällä, pohjoinen Leo Hil-
tusella, seurat su ��.�. klo 1� 
hoivaosastolla, Matti Kent-
tä, ja srk-keskuksessa klo 18, 
Lauri Hannila, Tuomo Hilli-
aho, lauluseurat ke ��.�. klo 
18.�0 Veli-Pekka Holmal-
la, Jokikylä: päiväkerho to 
�1.�. klo 1�.�0–19 Jokikylän 
koululla, raamattuluokka pe 
��.�. klo 1� isoille ja pienille 

naisten piiri to �1.�. klo 
18.�0 kirkonkylän srk-kodis-
sa. Mukana Timo Liikanen.
Miesten piiri to �1.�. klo 
18.�0 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
työikäisten miesten piiri la 
��.�. klo 1� Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
herännäisseurat su ��.�. 
klo 18.�0 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Palvelutoimintaryhmän 
suunnittelupalaveri ma 
��.�. klo 1� kirkonkylän 
srk-kodin kokoushuonees-
sa. Suunnittelemme vierai-
lukäyntejä terveyskeskus-
sairaalaan ja palvelutalo Ho-
vilaan sekä Zeppeliinin päi-
vystystä. 
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo � kirkossa. 
Perhekerhot normaalisti.
Varhaisnuorten kuoro kir-
konkylän srk-kodissa torstai-
sin klo 1�.1�–1�.1� ja perjan-
taisin Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa klo 1�–1�. 

Poikakuoro torstaisin klo 1�–
18 srk-keskus. 
Kirkkokuoro torstaisin klo 
18.�0 srk-keskus.
Projektikuoro su ��.�. klo 
19. Naiset ke �0.� klo 19. 
lauluilta pe �9.� klo 18.�0 
Eila ja Pentti Honkasella os. 

Haukiputaantie 110�. Tuotto 
yhteisvastuulle.
Diakoniapiiri Jäälin srk-ko-
dilla ma ��.�. klo 1�.�0.
Mielenterveyskuntoutujien 
omaisryhmä Jäälin srk-kodil-
la ke ��.�. klo 1�–18.�0.
Diakonian vastaanottoajat 

viikolla 10 vain kirkonkylän 
diakoniatoimistossa ma,ti,to 
klo 9–11.
Diakonia- ja lähetyspiiri ke 
��.�. klo 18 Aura Sorosella, 
Vesaisentie 1�.
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti ��.� klo 1�–1�.�0 Montin 
Sali. Kuljetus, p. 0�0 ��9 ����.
Muisti-ilta ke �0.�. klo 18.00 
Jäälin seurakuntakoti. 
Kodinhoitaja Toini Haapala 
aloittaa työt �.�. 
Puhelinpäivystys ark. klo 8–
9, p. 0�� ��� 0019.
Kuutamohiihto pe ��.�. klo 
19 Hannuksen Loukko. Kou-
lulta yhteyslatu Loukolle. Oh-
jelmassa hiihtoa, makkaran-
paistoa, kahvittelua. Sauno-
mis- ja avantouintimahdolli-
suus. Tuotto yhteisvastuulle. 
Miesten hengellinen pii-
ri ke ��.�. klo 18–19.�0 Van-
ha koulu, Lähimmäisen tupa. 
Suunnitellaan miestenpäivää 
syksyksi.
lasten parkki avoinna Jäälin 
seurakuntakodilla perjantai-

sin klo 1�–1�. Parkki on tar-
koitettu �–� vuoden ikäisille 
lapsille. Tied. 0�00 8�� ���
Perhekerhot ja –kahvilat: 
Perhekerho ti Kirkkopirtil-
lä ja to Jäälin srk-kodilla klo 
9.�0–11.�0. Perhekahvila ti 
Jäälin srk-kodilla ja to Kirk-
kopirtillä klo 1�–1�.�0.
Kaatuneitten omaisten lii-
ton Kiimingin alaosaston 
vuosikokous to �8.�. klo 18 
Lähimmäisen tuvalla, johto-
kunta kokoontuu klo 1�.
Perhekerho ensimmäis-
tä lasta odottaville äideil-
le torstaisin klo 1�–1�. �1.�. 
Montin-salilla ja �8.�. Jäälin 
seurakuntakodilla. Tied. 0�0 
��09��8.
Virtaa Välillämme -kurssi 
sunnuntaisin klo 1�–19 Jää-
lin seurakuntakodilla alkaen 
�0.�. Lastenhoito päiväker-
hotiloissa. Ilm. viim. �8.�. 
p. 0�0 ��09 ��8. 
nuorisotyö: Gospelmes-
su �9.�. klo 18 Jäälissä. Ret-
ki Raahe-gospeliin la ��.�. 

Mukulakuoro to klo 1�.�0 
kirkonkylän srk-kodissa. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ke ��.�. klo 1� Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Aihee-
na Kalevala. Seurakuntapii-
ri to �8.�. klo 1� kirkonky-
län srk-kodissa. Aiheena poi-
mintoja suomalaisesta kult-
tuurista.
Diakoniaopiskelija Sari 
heikkilä käytännön harjoit-
telujaksolla seurakunnas-
samme ��.�.–�0.�.
Kirkkokuoro ke ��.�. klo 18 
kirkonkylän srk-kodissa.
Varttuneet to �8.�. klo 1�.�0 
kirkonkylän srk-kodissa.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta  
Veikon valinta, keskiviikkoi-
sin klo 10, Nordeatalon ala-
kerrassa. 
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 1�–1�, la klo 
10–1�. 
Varhaisnuorten kerhot 
normaalisti. Varhaisnuor-
ten toimintapäivät Vanhas-

sa pappilassa �. ja �.�. Hinta 
� e/pvä, sis. välipalan ja oh-
jelman. talviretki Ranuan 
eläinpuistoon �.�. Hinta �0 
e, sisältää pääsylipun, husky-
ajelun, eväspussin sekä kyy-
din. Ilmoitt. toimintapäiviin 
ja talviretkeen ��.�. mennes-
sä Merjalle, 0�0 ��90 ���.
nuoret: nuortenilta to �1.�. 
klo 19–�0 VP. Käsillä kauas 
-lähetystapahtuma ke ��.�. 
klo 18 VP. nuorten peli-ilta 
keskiviikkoisin Kempelehallil-
la klo 1�.�0–18. nuorisotyön 
päivystys perjantaisin Zep-
pelinissä klo 1�–18. 
Rippikoululaiset: YK � Nuor-
tenilta to �1.�. klo 18–�0 
Vanhassa pappilassa. 
nuorten aikuisten sähly su
klo 1�.�0–1� Santamäen kou-
lulla. Tied. p. 0�0 ��90 ���.
Perhelentopallo la klo 9–11 
kirkonkylän koululla.
Alfa-kurssi alkaa Tyrnävällä 
ja Limingassa 11.�. Ilmoittau-
tuminen ��.�. mennessä ark. 
klo 9–1�, p. ���0 �00.

Kempeleen Parkinson nai-
set kokoontuvat joka kk:n �. 
tiistaina Kokkokankaan srk-
keskuksen pienryhmähuo-
neessa klo 1�–1�. 
Kempeleen ry: Nuortenil-
ta pe ��.�. klo 19 ry:llä. Raa-
mattuluokat pe ��.� klo 18 
nuoremmat: Karppinen, Ol-
lakankuja �. Vanhemmat: 
Väyrynen, Länkeläntie 1�. 
Pyhäkoulut su ��.� klo 1� 
Kokkokangas: Tuomivaara, 
Tuohinonkuja 1�. Keskusta-
Ollila: Karppinen, Ollakanku-
ja �. Santamäki: Savela, Le-
tonlaidantie �. Paituri: Tah-
kola H., Paiturintie 10.
Murron ry: Talvimyyjäiset la 
��.�. klo 11 ry:llä, yhteinen 
raamattuluokka ja iltaohjel-
ma klo 19 ry:llä. Kodinilta su 
��.�. klo 1� ry:llä.
Kastetut: Joona Viljami Huh-
tala, Kaapo Matias Vanhatu-
pa, Eliel August Vähä, Hertta 
Elisabeth Kärki.
Kuollut: Antti Sakari Toiviai-
nen, �0.

Perhekerhot
Kirkonkylän Vakkurilas-
sa tiistaisin kello 9.�0–11

Kellon seurakuntakodis-
sa torstaisin kello 9.�0–
11 ja 1�–1�.�0

Martinniemen seurakun-
takodissa perjantaisin 
kello 9.�0–11 ja Jokelan 
vanhalla koululla perjan-
taisin kello 9.�0–11. 

Perhekerhoihin voi tulla 
ilman ilmoittautumista.

Satu ja Timo Littowilla, om-
peluseurat pe ��.�. klo 18.�0 
Satu ja Timo Littowilla, Saara 
ja Jaakko Klasilalla, Hannele 
ja Timo Lehtisaarella, seurat 
la ��.�. klo 19 kirkossa (kahvi 
srk-keskuksessa), Pentti Päk-
kilä, Oiva Savela, pyhäkou-
lu su ��.�. klo 1� Hannu Koi-
vistolla, Tuomo Lukkarisel-
la, Jukka Jokitalolla, Ari Koi-
vukankaalla, Jussi Jämsällä. 
Kello: ompeluseurat pe ��.�. 
klo 18.�0.
Kuolleet: Ritva Anneli Hek-
kala, ��.
Avioliittoon kuulutettu: Ka-
ri Eemeli Ylipahkala ja Päi-
vi Marjaana Kuusiniva, Lau-
ri Mikael Rehu ja Saara Elina 
Lahtinen.
Kastettu: Varpu Talvikki Il-
likainen, Onni Aatos Ola-
vi Kokko, Saga Marja Johan-
na Finnig, Niko Henrik Juha-
ni Kivimäki, Lilli Lauriina Kor-
honen, Julius Otto Eemil Iso-
metsä.

Jänöjussin mäenlasku 
ja muita lauluja talven iloista 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi lauletaan sunnuntaina 
24.2. kello 18 Kiimingin seurakuntakeskuksessa. Juon-
tajana ja säestäjänä toimii Pertti Haipola. Iltahartauden 
pitää Markku Palosaari. Kahvi-, tee- ja mehutarjoilu. 

Seuraavat lauluillat kevään aikana Jäälin seurakun-
takodilla ovat: 30.3. kello 18 Risto Ainali laulattaa las-
ten hengellisiä lauluja, 20.4. kello 18 Taizè-laulujen ilta 
Markku Salakan ja Anne Mäkituomaan opastuksella ja 
18.5 kello 18 Luonnon ja kevään lauluja yhdessä Huttu-
lan perheen kanssa. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Haukiputaan seurakunta 
tarvitsee kesätyöntekijöitä 

Hautausmaa- ja puistotyöntekijöitä kasvukauden 
ajaksi (n. 5–5½ kk). 
Lisät. seurakuntapuutarhuri Erkki Mikkonen, 
p. 040 5601 961. 
Leirikeskuksen keittiö- ja siivoustyöntekijöitä 
n. 3 kk ajaksi. Hygieniapassi välttämätön. 
Lisät. emäntä Marjatta Ojala, p. 040 5946 285. 
Kirkonesittelijöitä ajalle 9.6.–18.7. ja 21.7.–29.8. 
Lisät. pastori Martti Heinonen, p. 040 581 2 546. 

Palkkaus KirVESTES:n mukainen. Työpaikkoja hae-
taan vapaamuotoisella hakemuksella, jonka tulee ol-
la perillä maanantaina 10.3. klo 14 mennessä Hauki-
putaan seurakunnan taloustoimistossa, osoite Kirk-
kotie 10, 90830 Haukipudas. Kuoreen on merkittävä 
tehtävä tai tehtävät joita haetaan. 
Nuorten kesätyöpaikoista tiedotetaan myöhemmin 
keväällä, seuratkaa kirkollisia ilmoituksia.

Messu su 24.2. klo 10 Kiimingin kirkossa. Kanttori Jarkko 
Metsänheimon virkaanasettaminen, toimistosihteeri Lisa Fridmanin 
ja lastenohjaaja Kaija Luukkosen tehtävään siunaaminen.

Rovastikunnallinen varhais-
nuorten toimintapäivä la 
1�.�. Avoimet ovet Alakylän 
nuorisoseuralla tiistaisin klo 
1�–�0. Kiimingin Partiotu-
ki ry:n vuosikokous Suvela su 
��.�. klo 18.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
��.�. klo 1� Rauhanyhdistys. 
Lauluseurat kyläpiireittäin 
pe ��.�. klo 19. Hiljaisuuden  

viikonloppu Suvelassa 
1�.–1�.�. Hinta 1� €. Tied. 
0�0 ��99����.
Kastettu: Eevert Aukus-
ti Ruotsalainen, Oskari Sa-
muel Syri, Hilla Maaria Top-
pinen, Sylvia Aurelia Mikko-
la, Matteus Pyry Petteri Ta-
karautio, Joni Veikko Verne-
ri Takkinen. 
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hartaus to �1.�. klo 1� Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Kuorot: Tähdet, kuorohar-
joitukset to �1.�. ja �8.�. klo 
1� srk-talolla. Kirkkolaulajat, 
harjoitukset to �8.�. klo 18 
srk-talolla.
Yhteisvastuun lipaskeräys 
pe ��.�. klo 9–19 Limingan 
liikelaitosten nurkilla.
lipaskeräys la ��.�. Tupok-
sessa, osassa asuinaluetta. 
Rippikoululaiset keräävät.
niittypirtin kerho ma ��.�. 
klo 1�. Mukana Sinikka.
hyvänmielen päiväkahvit ti 
��.�. klo 1� Kotikololla. Lisä-
tietoja Sinikka, p. 0�0 ���1 
���.
tupoksen olohuone ti ��.�. 
klo 1� Vanamon yläkerta. 
Hartaushetki, kahvittelua ja 
Runoraati. Halutessasi tuo 
lempiruno mukanasi. Kyllik-
ki Väyrynen ja Maisa Hauta-
mäki.
herännäis-Siioninvirsiseu-
rat ti ��.�. klo 18 Jussilan jut-

tutuvalla, Jussilantie �.
Seurakuntakerho ke ��.�. 
klo 1� srk-talolla. Markku Ni-
ku kertoo sanoin ja kuvin 
matkastaan Egyptiin.
hiljaisuuden ilta ja ehtoolli-
nen to �8.�. klo 18 teemalla 
Rakkaus ohjatkoon elämään-
ne, Rantakylän kappelilla, 
Aino ja Marjo.
Diakonissojen ajanvarauk-
set: Tupos, Maisa Hautamä-
ki ma ja to klo 9–10, p. 0�� 
���1 ��� ja kirkonkylä, Sinik-
ka Ilmonen ke ja pe klo 9–10, 
p. 0�� ���1 ���.
nuorisotyö: Nuortenilta to 
�1.�. klo 18–�0 Vanamossa. 
Lähetysvintin nuoret ti ��.�. 
klo 1�–18.�0 Lähetysvintillä. 
Nuortenilta to �8.�. klo 18–
�0 Kotikololla.
Rippikoulutyö: Talvi B-ryh-
mälle viikko-opetusta ke 
��.�. klo 18–�0 srk-talolla. 
Talvirippileirien A ja B van-
hempainilta ke ��.�. klo 18 
Lähetysvintillä.

Pekka Simojoen konsertti 
pe ��.�. klo 19 kirkossa, 
vapaa pääsy.
lumirieha su ��.�. klo 1�–
1� Korkalanvaarassa. Tapah-
tumaviikon päätteeksi luvas-
sa monenlaista talvista ohjel-
maa koko perheelle.
Kylmälänkylän seurakunta-
piiri ti ��.�. klo 9.�� kappe-
lissa, Sari Mustonen kertoo 
Yhteisvastuukeräyksestä.
Aikuisten raamattupiiri 
ti ��.�. klo 18 srk-talon 
kappelihuoneessa, Simo 
Pekka Pekkala.

Iltahartaus ti ��.�. klo 19 
Rokualla, Pekka Kyllönen.
Keskipäivänkerho ke ��.�. 
klo 11.�0 srk-talossa, kirkon 
arvoista kertoo Jouni Heikki-
nen. Arvonta. 
niittypirtin kerho ke ��.�. 
klo 1�.�0, Sari Mustonen, Si-
mo Pekka Pekkala. 
hartaus ke ��.�. klo 1� 
Koivu- ja Tähtikodeissa,
Pekka Kyllönen.
Rukouspiiri ke ��.�. klo 
1�.�� srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
hartaushetket to �8.�. klo 
1� alkaen Jokirinteen palve-
lukodeissa, Pekka Kyllönen.
hartaus to �8.�. klo 1� Vire- 
kodissa, Jouni Heikkinen.
lähetysilta to �8.�. klo 19 
Aira Haakanalla, Kirkkotie 
19–�1 A �, Jouni Heikkinen.
Kuorot: ke ��.�. klo 10.�0 
päiväkuoro, klo 1� lapsikuo-
ro ja klo 18.�0 kirkkokuoro 
srk-talossa. To �8.�. klo 18.�0 

kamarikuoro srk-talossa.
lapset/perheet: kaikkien 
perhekerhojen yhteinen yh-
teisvastuulounas ti ��.�. klo 
9.�0 Koortilassa.
nuoret: talvirippikoulun tee-
mallinen nuortenilta pe ��.�. 
klo 18–19.�0 srk-talon ala-
kerrassa. Erikoisvalopilikku la 
��.�. klo 19.�0–00.�0 Nuok-
karilla yli 1�-vuotiaille. Ei 
pääsymaksua, puhalla nollat! 
Esiintyjinä mm. Elisa Happo-
nen, Hip Hop tanssiryhmä, 
Rebel, ym. ohjelmaa.
Partio: seurapeliyö ��.–��.�. 
Ranta-Kemilän leirimajal-
la muistelemispäivän mer-
keissä. Kokoontuminen pe 
klo 18.�0 srk-talolle, josta 
yhteiskyydit. Pelailu alkaa 
pe klo 19 ja loppuu la klo 
10. Ilm. viim. to �1.�. Riital-
le, 0�0 ��� ��1� tai Katille, 
0�0 ��� ���9.
laitasaaren rukoushuo-
ne: aamurukous ma klo �.�0. 
Perhekerho to klo 10–1�. 

YhtEYStIEDot
Kirkkoherranvirasto 
08 88��100, 
avoinna ma-pe 9–1�
seurakunnan 
sähköpostiosoite: 
pudasjarvi.srk@evl.fi

Kirpputori ke ��.�. klo 10–1� 
talkootuvassa. Kirpputoril-
le otetaan vastaan puhtaita 
vaatteita ja arpavoitoiksi so-
pivia lahjoituksia. Poikkeapa 
tuoreille pullakahveille ja ar-
vanostoon.
lähetystalkooilta ma ��.�. 
klo 18 Lakarin koulun käsi-
työtalon yläkerrassa.
Ystävänkammari ti ��.�. 
klo 10–1� seurakuntakodis-
sa, kinkerit.
Kuulovammaisten kerho ke 
��.�. klo 11 seurakuntako-
dissa.
Varhaisnuorisotyö: Varkka-
riRönö 0.-�.-lk ke seurakun-

tatalolla klo 1�.�0–1�. Var-
haisnuorten kerhoissa on ti-
laa uusille kerholaisille. Uusi 
kerho: Tyttökerho seurakun-
tatalolla Rönössä ma 1�.�0–
18, 1–�. luokkalaisille. Lisä-
tietoja Tiinalta.
nuorten iltakahvila Rönö 
pe ��.�. seurakuntatalol-
la klo 18–��, rippikoululaiset 
saavat rippikoulumerkinnän.
Rippikoulutyö: Viimeinen 
�. talvitunti la ��.�. klo 10–
1�.�0 (MUUT-ryhmä).
Rippikoululaiselle dia-
koniatehtäväehdotus: osal-
listuminen Yhteisvastuuke-
räykseen lipaskerääjänä pe 
�9.�. tai pe �.�. klo 1�.�0–�0 
keskustassa tai myyjänä Yh-
teisvastuu-kirpputorilla la 
�9.�. klo 9.�0–1�. Lisätiedot: 
Tiina, 0�0 ��1� ���, tiina.in-
keroinen@evl.fi  tai Marko, 
0�0 ���� �8�, marko.vayry-
nen@evl.fi.
Isosiksi valmistuvat siu-
nataan isosen tehtävään su 

��.�. jumalanpalveluksen yh-
teydessä. Jp:n jälkeen kak-
kukahvit ja todistusten ja-
ko. Isosiksi valmistuvien van-
hemmat ovat tervetulleet ju-
malanpalvelukseen sekä kak-
kukahveille ja todistusten ja-
kotilaisuuteen.
Perhekerho to �1.�. ja ti 
��.�. klo 10–1� seurakunta-
kodissa (to �8.�. ei ole per-
hekerhoa), Suvannossa ke 
��.�. klo 10–1� (vieraana 
Sointu Veivo Kajastuksesta).
Satumuskari seurakuntako-
dissa ti ��.�. klo 1�.�0–1�.1� 
ja Sarakylän koululla to �8.�. 
klo 1�–1�.
Kuorot: kirkkokuoro to 
�1.�.klo 18, Vox Margarita 
ke ��.�. klo 18, lapsikuoro to 
�1.�. ja �8.�. klo 1�, Saraky-
län kuoro to �1.�. ja to �8.�. 
klo 18.��, eläkeläisten mu-
siikkipiiri seurakuntakodissa 
ke ��.�. klo 1�.
Oulun seudun ammattikor-
keakoulun kirkkomusiikin 

Pyhäkoulutyö: Pyhäkoulu su 
��.�. klo 10 Koti-Pietilässä.
Perhekerhot: Ti ��.�. klo 9 
(Huom.aika!) Kotikolon ker-
holaisten kuvaus seurakunta-
talolla. Ke ��.�. klo 9 (Huom.
aika!) Tupoksen kerholaisten 
kuvaus Vanamossa.
Partio: Pe ��.�. klo 1�–1� 
Make päivystää partiotoimis-
tossa. La ��.�. Sudenpentu-
jen toimintapäivä Partiokäm-
pällä. Eläintaitomerkin suo-
rituksen aloitus. Retkikirjeet 
jaossa laumanjohtajilla. Su 
��.�. partiolaiset ja heidän 
vanhempansa, tervetuloa ju-
malanpalvelukseen Limin-
gan kirkkoon klo 10. Kirkko-
palvelussa vj-koulu. Ke ��.�. 
Eko-aims ampumakilpailut 
1�v/�008 ja sitä vanhemmil-
le partiolaisille Kotikololla al-
kaen klo 18. Tytöillä ja pojil-
la omat sarjat. Pe �9.�. Ma-
ke päivystää Tupoksen Vana-
mossa klo 1�–1�. Vartiolais-
ten talvileiri  Ruoktu XXV 08 

lähestyy.  Leiri pidetään Hos-
san Jatkonsalmessa tutussa 
paikassa su-to �.–�.�. Aihee-
na luokkien kouluttaminen 
ja loppututkinnot. Leirikirje 
jaossa Kotikololla. Ilmoittau-
dutaan lomakkeella. Lasku 
lähetetään kotiin.

opiskelijoiden Cadenza kuo-
ron konsertti seurakuntako-
dissa su ��.�. klo �0. Kolehti 
yhteisvastuulle.
Siionin virsiseurat seura-
kuntakodissa pe �9.�. klo 
18, vuosikokous seurojen jäl-
keen.
Rauhanyhdistykset: Lähe-
tysseurat Hirvaskoskella Toi-
vo Pohjolaisella to �1.�. klo 
19, Jongulla Osmo Pesäläl-
lä pe ��.�. klo 19, Palvelu-
keskuksessa la ��.�. klo 1� 
ja Virtalan koululla su ��.�. 
klo 1�  (R Lehtola, S Paaso). 
Vuosikokousseurat Saraky-
län koululla su ��.�. klo 1� 
ja Ervastissa Vesa Ervastilla 
su ��.�. klo 1� ja Kurenalan 
ry:llä su ��.�. klo 1�.00. Om-
peluseurat Kurenalan rau-
hanyhdistyksellä ke ��.�. 
klo 18.
Kastettu: Laura Sofia Illikai-
nen.
Kuollut: Hulda Erika Turu-
nen, 8�.

PääSIäISlEIRI 
7–13-VuotIAIllE 
1�.–1�.�. Koortilassa. 
Leirin hinta �0 €. 
Ilmoittautumiset viim. 
�.�. kirkkoherranviras-
toon, p. ��� 1�8�. 
Mukaan mahtuu �� 
nopeinta. 

Muhoksen rauhanyhdistys: 
pe ��.�. klo 18 ompeluseu-
rat kodeissa: kk Saara ja Ta-
pani Hanhisuanto, Korivaara 
Anna-Liisa ja Kaarlo Männik-
kö, Pälli Anna-Reetta ja Han-
nu Parviainen, Suokylä An-
ni ja Lauri Keränen. Su ��.�. 
klo 1� pyhäkoulut: kk1 Taski-
la, kk� S. Hannuksela, Kori-
vaara Niskanen, Pälli P. Lohi, 
Suokylä Tihinen. Klo 1� seu-
rat terveyskeskuksessa ja klo 
1� ry:llä. Ma ��.�. klo 18 päi-
väkerhot ry:llä. To �8.�. klo 
19 veljesilta.
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: pe ��.�. klo 18.�0 raa-
mattuluokka ja klo 19 ompe-
luseurat. La ��.�. klo 11 päi-
väkerho. Su ��.�. klo 1� vuo-
sikokous, kahvit klo 1�.�0. 
Klo 1� seurat ry:llä.
Kastettu: Jeremias Antti Ii-
sakki Järvitalo, Hans Mikael 
Pulkkinen.

Katso, Jumalan Karitsa
paastonajan vokaali- ja urkumusiikkia

Oamk:n kirkkomusiikin opiskelijoiden kuoro Caden-
za esiintyy paastonaikana Muhoksen ja Karjasillan kir-
koissa sekä Pudasjärven seurakuntatalolla. Katso, Ju-
malan Karitsa -konserteissa kuullaan paastonajan vo-
kaalimusiikkia naiskuorolle, urkumusiikkia sekä yksin-
laulua. Ohjelmassa on muun muassa Mozartin Ave ve-
rum corpus, osia Pergolesin Stabat Materista, Oi, katso 
Golgataa ja muuta kärsimysajan hengellistä musiikkia. 
Konsertteihin on vapaa pääsy. 
Su ��.�. klo 1� Muhoksen kirkko
Su ��.�. klo �0 Pudasjärven seurakuntatalo
Su �.�. klo 1� Karjasillan kirkko

Kummin kanssa kirkkoon
Seurakunta kutsuu kummikirkkoon erityisesti lapsia 
yhdessä kummien kanssa. Kummikirkko järjestetään 
sunnuntaina ��.�. kello 1� seurakuntakodissa.
Mukaan kutsutaan myös lasten perheet, isovanhem-
mat ja läheiset, jotka tässä kummikirkossa iloitsevat 
ja kiittävät erityisesti lasten kummeista.

Kummilapsi ja hänen kummin-
sa ovat tämän kummikirkon 
kunniavieraita. Yhdessä siu-
natuksi tuleminen altta-
rilla antaa pyhän koske-
tuksen ja vahvistaa yh-
teyttä.

eurakunnissa tapahtuu 21.–28.2.2008

Rauhanyhdistys: Pe ��.� klo 
18.�0 Vuosikokous ry:llä. La 
��.� klo 18.�0 raamattuluok-
ka (�–�) ry:llä. Su ��.� klo 
11.�0 pyhäkoulut sekä klo 1� 
ja klo 18.�0 seurat ry:llä.

Kastettu: Teemu Matias Jun-
no, Suvi Matilda Mällinen, 
Verneri Eeka Juhani Saaren-
pää, Sara Juulia Säkkinen ja 
Nea Katariina Tukeva.

Limingan perhekerholaisia.
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Kappelineuvoston kokous 
ke ��.�. klo 18 srk-talolla.
Kerhot: Päiväkerho (�–�-v.) 
to klo 1�.�0–1�.�0 srk-kodis-
sa. Päiväkerho (�–�-v.) pe klo 
1�–1� srk-kodissa. Toiminta-
kerho (0.–�.-lk) pe klo 1�.�0–
1�  srk-kodissa. Perhekerho 
ma klo 10–1� srk-kodissa.
Rauhanyhdistys: Ompelu- ja 
tupaantuliaisseurat pe ��.�. 
klo 19 Laina ja Matti Jylhän-
kankaalla. Nuortenilta la 
��.�. klo 19 ry:llä. Vuosikoko-
us su ��.�. klo 1� ry:llä. 

PYhäntä
Ehtoollishartaus to �1.�. 
klo 1� Nestorissa.
lukupiirit ma klo 9 srk-talolla 
ja klo 11 Ukonojan kerhotilassa.
Mll:n perhekahvila ma 
��.�. klo 11 kerhohuoneella.
omaishoitajat ti ��.�. klo 1� 
Nestorissa.
hartaus to �8.�. klo 1� 
Kuurankukassa.
Kirkonkylän seurakuntailta 
pe �9.�. klo 18.�0 Raija ja Su-

lo Kautolla Koulutie �.
Kuorot: Veteraanikuoro to 
klo 1� srk-kodissa. Lapsikuo-
ro to klo 1� srk-kodissa. Kirk-
kokuoro to klo 18 srk-kodis-
sa. Nuorisokuoro pe 1�.�0 
srk-kodissa.
Kerhot: Salaisuuksien kaivos 
-kerho (0.–�.-lk.) ma klo 1�–
1�.�0 srk-kodin kerhotilassa. 
Tavastkengän kerho ma ��.�. 
klo 1�–18.�0 Tavastkengän 
koululla.  Päiväkerho (�–�-v.) 
ti klo 10–1� kerhotilassa. Per-
hekerho to �8.�. klo 10–1� 
kerhotilassa. 
Rauhanyhdistys: La ��.�. 
seurat klo 19 Sanna ja Kyös-
ti Huhtalalla, Mikko Kamula. 
Ke ��.�. klo 18.�0 lauluseu-
rat Lea ja Jouko Limmalla.
Kastettu: Emmiina Josefina 
Pahkala.
Kuollut: Toini Markareeta 
Pitkäkoski s. Turunen, 88.

RAntSIlA
Seurakuntakerho to �1.�. 
klo 1� Rauhalan kerhohuo-

Kehitysvammaisten per-
heilta ke ��.� klo 1� Ruukin 
seurakuntatalolla. Ruokai-
lun vuoksi ilmoittautuminen, 
p. 0�0 ��9 ���� tai sirkka.
koivu@evl.fi. Muistattehan 
myös ruokavaliot. Tervetuloa 
uudet ja vanhat kävijät.
Sukkakerho to �8.� klo 1�–
1� Ruukin seurakuntatalolla. 
Kudomme sukkia, lapasia ja 
muita neuleita lähetystyön 
hyväksi. �.�. ja �0.�. kerho 
peruttu. 
Peli-ilta to �8.�. klo 18–�0 
Ruukin srk-talossa, yli 1�-
vuotiaille nuorille.
omaishoitajien ryhmä to 
�8.�. klo 1� Paavolan srk-ta-
lolla. Ryhmä on avoin kaikil-
le omaishoitajille. Tervetuloa 
mukaan myös ne omaishoi-
tajat, joiden hoidettava on 
siirtynyt laitoshoitoon.
Rauhanyhdistykset: Pe ��.�. 
klo 18 ompeluseurat Mar-
ja-Leena ja Arvo Mehtälällä. 
Klo 19 ompeluseurat ja vuo-
sikokous Ruukin ry:llä. Klo 

19 Ompeluseurat ja iltapa-
la Paavolan ry:llä. Klo 19 om-
peluseurat Luohuan ry:llä. La 
��.�. klo 19 seurat Paavolan 
ry:llä. Pauli Alasaarela, Teu-
vo Hurme.  Su ��.�. klo 1� ja 
18 seurat Revonlahden ry:llä. 
Heimo Kuha, Pentti Vinnur-
va. Ti ��.�. klo 1� aikuisten-
kerho Isokoskella. 
Avioliittoon kuulutettu: Ti-
mo Mikael Lehto, Siikasa-
lo evl ja Ulla Anniina Nissilä, 
Raahe evl sekä Joonas Pette-
ri Laitala, Oulujoki evl ja Jen-
ni Elina Jussila, Oulun tuo-
miokirkko evl.

SIIKAJoKI
Perhekerho kokoontuu tors-
taisin klo 10 srk-talossa.
Seurakunnan rippikoulu to 
�1.�. klo 1�.1�–1� srk-talolla.
Siikajoenkylän diakoniapiiri 
to �1.�. klo 1� srk-kodilla. 
Virsihetki ti ��.�. klo 1� 
Puistolassa.
nuortenilta ti ��.�. klo 18–
19 srk-talolla.

lapsikuoro ke ��.�. klo 1� 
srk-talolla.
Rauhanyhdistys: To �1.�.klo 
1�.�0 päiväkerho ry:llä. Pe 
��.�. klo 19.�0 raamattu-
luokka Sauli Toppilalla. 
Su ��.�. klo 1� pyhäkoulut 
Ari Kälkäisellä ja Markku Ha-
holla sekä klo 1� seurat ry:
llä. To �8.�. klo 1�.�0 päivä-
kerho ry:llä.

VIhAntI
Perhekerho torstaisin klo 10 
osoitteessa Kirkkotie 1� B 10.
Diakonia-lähetyspiiri to 
�1.� klo 11 (huom! aika) Kuu-
sirati-Ohimaan kylätalossa. 
Veteraanien virsilauluhet-
ki to �1.�. klo 1� srk-talossa. 
Mukana Eero Koskela ja As-
ko Rautakoski.
Raamattupiiri ma ��.�. klo 
19 srk-talolla.
Seurakuntakerho ti ��.�. 
klo 1� srk-talolla.
hartaus ke ��.�. klo 1� 
vanhainkodilla. 
lumimetsän diakonia-lähe-

Murto-ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to �1.�. klo 
10.�0 Peuranniemessä.
Sinkkuilta to �1.�. klo 18.�0 
Tyrnävän srk-talon takkahuo-

neessa.
hartaus pe ��.�. klo 10.�0 
sotainvalidien palvelutalolla.
Seurakuntakerho ti ��.�. klo 
1�.�0 Tyrnävän srk-talolla.
temmes: Hartaus pe ��.�. 
klo 11 Eläkeliiton kerhossa 
Temmeksen srk-talolla. Seu-
rakuntailta ke ��.�. klo 18.�0 
Alpo Saksiolla, Soppelan-
tie �.
nuoret: Nuortenilta pe ��.�. 
klo 18 Tyrnävän srk-talolla ja 
ma ��.�. klo 18 Temmeksen 
srk-talolla. Isoskoulutus la 
��.�. klo 1�–1� Tyrnävän srk-
talolla. Kerhonohjaajien pa-
laveri la ��.�. klo 1� Tyrnä-
vän srk-talolla.

YhtEYStIEDot
Mankilantie 1, 
91800 Tyrnävä
Sähköposti 
tyrnava@evl.fi
Kirkkoherranvirasto
��� 0�00
telefax ��� 0��0
Avoinna 
ma-pe klo 9–1�
ja to klo 1�–1�

Siikasalon kirkkoherran-
virasto, taloustoimisto 
ja muut toimistot ovat 
suljettuna pe �9.�. koulu-
tuspäivän vuoksi.

RuuKKI
Diakonissa Sirkka Koivun 
puhelintunti maanantaisin 
klo 9–10, p. 0�0 ��9 ����.
Diakonissa tavattavissa kes-
kiviikkoisin klo 1�–1� Ruukin 
srk-talolla.
Diakonissa päivystää Paa-
volan srk-talolla torstaisin 
klo 9–11.
Diakonissa päivystää Luo-
huan vanhustentalolla ti 
��.�. klo 9–11.
Aikuisten päiväpiiri ma 
��.�. klo 1� Paavolatalolla ja 
ti ��.�. klo 11 Luohuan van-
hustentalolla. 
Perhekerhot kokoontuvat 
klo 9.�0 tiistaisin Paavolan 
srk-talossa, keskiviikkoisin 
Ruukin srk-talossa ja torstai-
sin Revonlahden srk-talossa.

tukeva teatteri –kerho tiis-
taisin klo 1�-18.�0 Ruukin srk-
talon yläkerrassa. Teatteri-il-
maisuharjoitusta 11–1�-vuo-
tiaille. Ohjaamassa Marleena 
Taskila, p. 0�0 9�1 ��01.
Kirkkokuoro to �1.�. ja �8.�. 
klo 1�.�0 Ruukin srk-talossa.
lapsikuoro to �1.�. ja �8.�. 
klo 1� Ruukin srk-talossa ja 
ti ��.�. klo 1� Paavolan srk-
talossa. 
nuortenilta to �1.�. klo 
1�.�0–1�.�0 Revonlahden 
srk-talossa, klo 18–19 Ruu-
kin srk-talossa ja klo 19.�0 –
�0.�0 Paavolan srk-talossa.
Sunnuntailounas ��.�. per-
hemessun jälkeen Revonlah-
den srk-talolla. � € /henkilö, 
� € /perhe.
naistenilta ma ��.�. alk. klo 
18 Revonlahden seurakunta-
talolla. Tule tekemään tera-
peuttista puuhastelua käsil-
läsi. Valmistetaan ilman lii-
maa kaunis, välkkyvä, suuri 
pääsiäismuna itselle tai lah-
jaksi. Pieni tarvikemaksu.

Pulkkilan ja Rantsilan 
kirkkokuorojen yhteis-
harjoitukset ke ��.�. klo 1� 
Pulkkilan srk-talossa.

KEStIlä
Seurakunnan toimintaa pe 
��.�. ja �9.�. klo 1� Pihlajistossa.
Rippikoulua la ��.�. klo 9–1� 
seurakuntakodissa.
Perinteinen koulun talvipäi-
vä ma ��.�. koulukirkon jäl-
keen ohjelma jatkuu koululla. 
Seurakuntakerho ke ��.�. 
klo 10 seurakuntakodissa.
Mäläskän diakonia- ja lähe-
tyspiiri to �8.�. klo 1� Keräsellä.
Kirkkokuoro ti klo 19 
srk-kodissa.
Kerhot: Päiväkerho ke klo 
1�–1� kerhokodissa. Sudari-
kerho (�.–�.-lk) ke klo 1�.�0–
1�  kerhokodissa. Puuhaker-
ho (0.–�.-lk) ke 1�.�0–19  ker-
hokodissa. Perhekerho to 
�1.�. klo 10–1� kerhokodissa.
Rauhanyhdistys: Ompelu-
seurat pe ��.�. klo 19 ry:llä, 
T. Koivukangas. Vuosikokous 

su ��.�. klo 1� ry:llä, A. Pik-
karainen. 
 
PIIPPolA
Raamattu- ja keskustelu-
piiri su ��.�. klo 18 Tuulikki 
Tuovisella. 
Kehitysvammaisten kerho 
ma ��.�. klo 1�.1� 
srk-kodissa.
Seurakuntakerho ti ��.�. 
klo 1� Väinölässä. 
Kuorot: Veteraanien laulu-
ryhmä ma klo 11 srk-kodil-
la. Kirkkokuoro ma klo 1�.�0 
srk-kodilla. 
Kerhot: Aarrearkkukerho 
(0.–�.-lk) ti klo 1�–1�.�0 srk-
kodissa. Puuhakerho (�.–�.-
lk) ti klo 18–19.�0 srk-kodis-
sa. Perhekerho ke klo 10–1�  
srk-kodissa. Päiväkerho per-
jantaisin klo 10–1� srk-ko-
dissa. Nuorten juttu pe �9.�. 
klo 18–19 srk-kodissa. 

PulKKIlA
Palvelupäivä ke ��.�. klo 10 
srk-talolla.

neessa. 
Kappelineuvoston kokous 
to �1.�. klo 18.�0 srk-talossa. 
Kuorot: Veteraanikuoro ke 
klo 11 srk-kodissa. Rantsi-
lan Laulu ke klo 1�.�0 srk-ko-
dissa. Kirkonkylän Stellat ke 
klo 1� srk-kodissa. Mankilan 
Stellat to klo 1�.�0 Mankilan 
koululla. Hovin Stellat pe klo 
1� Hovin koululla. Lapsikuo-
rojen yhteisharjoitukset la 
��.�. klo 10–1� srk-kodissa.
Perhekerho Pallerot ma klo 
10 Nuppulassa. 
Päiväkerhot: Ti klo 10–1� 

Hovin koululla, ke �–�-vuoti-
aat klo 9–11 ja �-vuotiaat klo 
11.�0–1�.�0 Nuppulassa. Var-
haisnuorten kerhot: Ma tyttö-
kerho klo 1�–1� Nuppulassa, 
ti klo 1�–1� Mankilan koululla 
ja ke klo 1�–1� Hovin koululla.
Rauhanyhdistys: Ompe-
luseurat pe ��.�. klo 19 ry:
llä. Vuosikokous su ��.�. klo 
1�.�0 ry:llä.  
Kastettu: Matias Onni Alek-
santeri Alanne, Kannelmäen 
seurakunnasta
Kuollut: Martta Inkeri Häkki-
lä s. Yliklaavu Oulusta, �9.

tyspiiri to �8.�. klo 1� kou-
lun kerhohuoneessa.
Rauhanyhdistys:  Pe ��.�. 
klo 18.�0 nuorten myyjäiset 
kirkonkylän ry:llä.  Su ��.�. 
klo 1� seurat Alpuan ry:llä. 
Launonen Markku ja Mero 
Pentti. 

Kuorot: Kirkkokuoron har-
joitus ke ��.�. klo 19 Tyrnä-
vän srk-talolla. Lapsikuoron 
harjoitus to �8.�. klo 1� Tem-
meksen srk-talolla.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Pe �1.�. klo 19 lauluseurat 
Petri Töllillä. Su ��.�. seu-
rat klo 1� Lepolassa ja klo 1� 
ry:llä, Hannu Hintsala ja Ve-
sa Lahti.
Murron rauhanyhdistys: 
La ��.�. klo 11 talvimyyjäiset 
ry:llä ja klo 19 raamattuluo-
kat ja iltaohjelma ry:llä. Su 
��.�. klo 1� kodinilta ry:llä.
Kuollut: Feedi Aappo Rau-
tio, ��.

Perhekerhon laskiaisajelu.

Sanan ja 
rukouksen 

ilta 

Vihannin kirkossa to 
�8.�. klo 19. 

Mukana Pekka 
Nuutinen, Lauri 

Haapala ja 
Eero Koskela. 

Laulajaevankelista  
Rainer Hedman. 

Tervetuloa!

PuuRoPäIVä PE 22.2. KouluISSA YhtEISVAStuun hYVäKSI 
Kaikissa kouluissa syödään perjantaina maukasta, mutta edullista puuroa. Elintarvikekus-
tannuksissa säästyneet varat Tyrnävän kunta luovuttaa Yhteisvastuukeräykseen. Viikon 
aikana koululaisille tiedotetaan kinkereiden ja aamunavauksien yhteydessä tämän vuo-
den keräyskohteista. Tapahtumalla on vuosikymmeniä pitkät perinteet ja kertoo kunnan 
ja seurakunnan hyvästä yhteistyöstä. 

Etsitkö elämääsi tarkoitusta? Oletko kiinnostunut siitä, mistä kristinuskossa 
on kysymys? Tule Alfa-kurssille.

Iltojen ohjelma sisältää yhteisen ruokailun (vapaaehtoinen maksu), 
luennon ja keskustelua pienryhmissä.

Alfa-kurssi alkaa 11.3. ja päättyy 29.4. Ryhmä kokoontuu tiistaisin 
kello 18–20.30 Tyrnävän seurakuntatalolla osoite Mankilantie 1 ja yhtenä 
lauantaina Murrossa.

Ilmoittautumiset 27.2. mennessä arkisin kello 9–16 
kirkkoherranvirastoon Sirkka Halonen, 5640 600. 
Lisätietoja antavat Leila Ikonen 044 7372 611 ja Marjo 
Junttola, 040 5800 446.

Alfan perusarvoja ovat kiihkottomuus ja avoimuus.
Yhdessä asioista pohtien ja kysellen voi Raamatun 

mukaan löytää vastauksia omaa elämää varten.
Alustukset ja keskustelu käsittelevät Jumalaa, Jeesusta 

ja Pyhää Henkeä, rukousta, Jumalan johdatusta, 
pahan olemusta, seurakuntaa, Jumalan toimintaa 
tämän päivän ihmisen elämässä sekä sitä, miten 
kristitty voi kertoa löydöstään muille. Tervetuloa myös 
ympäristökunnista!

Alfa -kurssi alkaa Tyrnävällä ja Limingassa
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K irkolliskokousedustajat  
ja hiippakuntavaltuuston 
edustajat kaudelle 2008–

2012 on valittu. Papeista ja seu-
rakuntien luottamushenkilöistä 
koostuva äänestäjäkunta oli ak-
tiivinen, sillä äänestämässä kävi 
papeista 73 prosenttia ja maalli-
koista peräti 92 prosenttia.

Valtakunnan tasolla on ha-
vaittavissa pientä vallanvaihdos-
ta, sillä kirkolliskokoukseen vali-
tuista yli puolet (49/96) on uusia 
edustajia. Neljä vuotta sitten käy-
dyissä vaaleissa myös yli puolet 
valituista edustajista oli uusia. 

Nuorennusleikkaus sen sijaan 
jäi odottamaan, sillä esimerkiksi 
alle 30-vuotiaita pääsi läpi koko 
maassa vain yksi. Edellisvaaleis-
sa heitä oli neljä. 

Kirkolliskokouksen sihteerinä 
vuodesta 1992 saakka toiminut 
Kari Ventä uskoo nuorempien-
kin äänen kuitenkin kuuluvan. 

– Kirkolliskokouksessa on sel-
lainen ilmapiiri, että kun nuori 
edustaja käyttää puheenvuoron, 
sitä kuunnellaan tarkkaan.

kolme miestä 
ja pystytukka
Oulun hiippakunnan kahdeksas-
ta maallikkoedustajasta kolme on 
uusia. Pappien edustus uusiutui 
puolittain ja neljän pappisedus-
tajan joukkoon saatiin myös tau-
on jälkeen naisnäkemystä. 

Oulun seurakuntayhtymäl-
lä oppilaitospastorina työsken-
televä 36-vuotias Katariina Pit-
känen lähtee Turkuun yhdessä 
Kemijärven kirkkoherran Lasse 
Marjokorven, Kiimingin kirk-
koherran Pauli Niemelän ja Tui-
ran kirkkoherran Hannu Ojaleh-
don kanssa. Pitkäsen lisäksi myös 
Niemelä on uusi kirkolliskokous-
edustaja.

vain kaksi 
edustaa molemmissa
Osa kirkolliskokousehdokkaista 
oli ehdolla myös omaan hiippa-
kuntavaltuustoonsa ja kolman-
nes valituista kirkolliskokous-
edustajista valittiin myös hiippa-
kuntavaltuustoon. Kolmannek-
sen keskimääräinen osuus pä-
tee niin pappis- kuin maallikko-
edustajiin.

Oulun hiippakunta kuitenkin 
poikkeaa tästä Valtakunnallisesta 
linjasta. Yksikään kirkolliskoko-
ukseen valituista neljästä papista 
ei kuulu aloittavaan hiippakun-
tavaltuustoon. Maallikoistakin 
vain Kristillisten arvojen puoles-
ta -listalta valitut Esa Koukka-
ri ja Martti Murtoperä kuuluvat 
molempiin. 

Kahdesti vuodessa Turkuun 
kokoontuva kirkolliskokous on 
evankelis-luterilaisen kirkon ylin 

päättävä elin. Se käsittelee kirkon 
uskoa ja oppia, lainsäädäntöä, 
hallintoa ja taloutta ja päättää 
myös luterilaisen kirkon suhteis-
ta muihin kirkkoihin. Uusi 96-
henkinen kokoonpano pääsee to-
sitoimiin 5.–9. toukokuuta.

Hiippakuntavaltuustot ko-
koontuvat hieman useammin,  
2–4 kertaa vuodessa. Hiippa-
kuntavaltuustot ovat paitsi kes-
kusteluareenoita, niin myös pää-
töksentekoelimiä. Ne päättävät 
hiippakuntien toiminnasta, talo-
udesta ja tuomiokapitulin työn-
tekijäresursseista. Hiippakunta-
valtuustot voivat tehdä aloittei-
den pohjalta esityksiä kirkollis-
kokoukselle. 

ElSi HuttuNEN

kirkolliskokous
papit
Niemelä Pauli
Pitkänen Katariina
Marjokorpi Lasse
Ojalehto Hannu

Maallikot
Pyhäjärvi Pirjo
Kujala Erkki
Koukkari Esa
Lahti Liisa
Eero Paavo
Alaräisänen Timo
Murtoperä Martti
Lahdenperä Pekka

Hiippakuntavaltuusto
papit
Soronen Mauno
Nissinen Heikki
Salminen Matti
Leppälä Anita
Pöyhtäri Vesa
Kujala Lauri
Jukkola Tuomo

Maallikot
Hautamäki Esko
Koukkari Esa
Järviluoma Sisko
Haipola Pertti
Eilittä Pekka

Oulun hiippakunnasta valitut edustajat

Murtoperä Martti
Jokela Veli-Matti
Jouppila Riitta
Hentilä-Määttä Henna
Ollila Marko
Jämsä Mikko
Virta-Kangas Maija-Leena
Isotalus Alpo

Saamelaiskäräjät on nimennyt 
saamelaisten edustajaksi niin 
kirkolliskokoukseen kuin 
hiippakuntavaltuustoon Jouni 
Ilmari Jomppasen.

Kirkon päättäjäkunta uudistui, 
muttei nuorentunut

Kyllä se nyt on niin, että kan-
sanedustuslaitoksen vaalit pitää 
saada yhtä hyvälle mallille kuin 
kirkollisista vaaleista tärkeim-
mät eli kirkolliskokousedustaji-
en vaalit ovat. 

Kirkolliskokousedustajiahan 
äänestämään ovat kelvollisia 
vain papiston edustajat ja seu-
rakuntien luottamushenkilöt. 

Samalla tavalla pitäisi maal-
lisen regimentin vaaleista tär-
keimmät ymmärtää luovuttaa 
asianmukaisen, luonnollista 
yleisymmärrystä kaikkia asioita 
kohtaan omaavan tahon hoidet-
tavaksi. Siten maallisella puolel-
la seurakuntien luottamushen-
kilöitä vastaisivat kunnanval-

tuutetut. 
Papistolle sen sijaan ei ole yh-

tä helppoa löytää eksklusiivista 
vastinetta. Papisto on perintei-
sesti edustanut seurakunnalli-
sessa hierarkiassa korkeinta ta-
soa, joten meidän tarvitsee va-
lita vain vastaava ryhmä maal-
liselta puolelta. 

Itse asiassa valinta on var-
sin selvä: Aatelistollehan tehtä-
vä kuuluisi. Kukaan muu kuin 
aateliston edustaja ei voi olla yh-
tä pätevä valitsemaan kansan-
edustajia rakasta isänmaatam-
me johtamaan. 

Tosin ongelmaksi muodos-
tuu aateliston vähäinen mää-
rä maassamme: aateliskalente-

rin mukaan Suomessa on mies-
linjaisena säilynyt 148 aatelissu-
kua. Lisäksi on 16 naislinjaista 
sukua, mutta jos tässä pyritään 
kirkollisen toimintatavan laa-
jentamiseen maallisellekin puo-
lelle, jätetään tietenkin naislin-
jaiset suvut huomioimatta. 

Ja siitä seuraa valitettavas-
ti ongelma: eihän 148 ihmisen 
joukkoa – vaikka ovatkin taval-
lisia talliaisia huomattavasti ja-
lompia ja kaikin puolin parem-
pia –  voi  pitää riittävänä mää-
ränä valitsemaan 200 kansan-
edustajaa...

Ongelmaan täytyy siis löytää 
toinen ratkaisu. Eikös kansa-
kuntamme parhaimmisto löy-

dy kuitenkin taloustieteilijöi-
den joukosta? Eikös pojat (taas 
jätämme tytöt huomiotta) luo-
vuta suorasta demokratiasta ja 
annetakin kansanedustajien va-
linta ekonomien ja kunnanval-
tuutettujen harteille kirkollis-
ten piirien viisaan mallin mu-
kaisesti?

Vai pitäisiköhän valintaoike-
us sittenkin antaa verottajan va-
litsemille tuhannelle rikkaim-
malle suomalaismiehelle...

Rauhan Tervehdys tarttuu haas-
teeseen ja heittää ensimmäisen 
kiven. Jos se osuu ja tekee kipe-
ää, se on tarkoituskin.

Kansanedustajien valinta järjestykseen
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Faktaa

Tiesitkö 
tätä?
Kirkolliskokoukseen kuu-
luvat vaaleilla valittavien 
edustajien lisäksi luterilai-
sen kirkon kymmenen piis-
paa sekä kenttäpiispa, saa-
melaisten edustaja ja val-
tioneuvoston edustaja. Saa-
melaisedustaja kuuluu Ou-
lun hiippakunnan kiintiöön 
ja hänet valitsee saamelais-
käräjät. Kirkolliskokouksen 
puheenjohtajana toimii ark-
kipiispa.

Katariina Pitkänen päättää kirkon tulevaisuudesta.


