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Keskustelu turvapaikanhakijoista kävi kuuma-

na pari vuotta sitten, kun Naze Aghai haki 

turvaa Turun Mikaelinseurakunnasta. Lopul-

ta meteli laantui ja elämä palasi seurakunnissa nor-

maaliksi.

Monissa seurakunnissa varmaan elää vielä aja-

tus, että omaan oveen ei tulla koskaan koputta-

maan. Turvapaikanhakijoita saattaa korkeintaan 

ilmaantua naapuriseurakunnan tai suurten seura-

kuntayhtymien porteille. Monet ovat myös jääneet 

käsitykseen, että tapauksia on Suomessa ollut vain 

muutamia eli ne, jotka ovat julkisuudessa laajasti 

näkyneet.

Molemmista käsityksistä pitää luopua. On vain 

ajan kysymys, milloin pieninkin seurakunta joutuu 

ottamaan kantaa, mitä tehdä apua pyytävälle tur-

Aatoksia

Valmistautumisen aika

Yhteisvastuu 
haastaa
Maahanmuutto puhututtaa suoma-
laisia. Eniten puhutaan siitä, mistä 
pitäisi tai saisi puhua. Vastaanotto-
keskuksen johtajana saan usein vas-
tata ihmisten kysymyksiin siitä, mik-
si tänne Suomeen haalitaan niin pal-
jon pakolaisia ja onko niitä kaikkia 
pakko juuri Suomeen ottaa. Vaikka 
Suomi on vastaanottanut pakolai-
sia pian kaksi vuosikymmentä, tun-
tuu usein siltä, että olemme edelleen 
lähtöruudussa asenteinemme ja tieto-
jemme osalta. 

Luvuista ja määristä on aina help-
po keskustella. Viime vuoden lopul-
la Suomessa asui 143 200 ulkomaa-
laista. Heistä suurin osa, lähes 52 000 
oli maassamme asuvia EU-kansalai-
sia. Suomi ottaa vuosittain 750 kiin-
tiöpakolaista pakolaisleireiltä maa-
ilman eri kriisipesäkkeistä. Turva-
paikanhakijoita Suomeen tuli vuo-
den 2008 aikana noin 4 000. Turva-
paikanhakijamäärään emme voi itse 
vaikuttaa. Siihen vaikuttavat huma-
nitääriset kriisit ja konfliktit eri puo-
lella maailmaa. Suomesta turvapaik-
kaa hakevien osuus on ollut perintei-
sesti hyvin alhainen eurooppalaisessa 
mittakaavassa.

Siitä on jo vaikeampi keskustel-
la, mihin kuntaan turvapaikanha-
kijat asettuisivat turvapaikkatutkin-
nan ajaksi tai mikä kunta vastaan-
ottaisi kiintiöpakolaisia pakolaislei-
reiltä. Uusia vastaanottokeskuksia 
perustetaan Suomeen tänäkin vuon-
na useita, jotta kaikille turvapaikan-
hakijoille pystyttäisiin järjestämään 
tilapäinen majoitus. Ongelmana on 
kuntien yleinen haluttomuus järjes-
tää vastaanottotoimintaa. Mistä se 
kertoo, jos kunta (siis ihmiset) kiel-

tää vastaanottokeskuksen perustami-
sen alueelleen, vaikka taloudellisesti 
kunta ei olekaan maksumiehen vaan 
saajan asemassa? 

Onneksi toisenkinlaisia esimerk-
kejä löytyy. Olin perustamassa vii-
me syksynä Pudasjärvelle yksikköä 
16–17-vuotiaille turvapaikanhaki-
januorille. Minua puhutti erityises-
ti kyseisen kunnan päättäjien ja kun-
talaisten maalaisjärki, inhimillisyys 
sekä ihmisyys. Tuli tunne siitä, että 
nuoret ovat tervetulleita omine rik-
kauksineen ja puutteineen, ihmisinä 
muiden ihmisten joukossa. 

Onnistuneella kotoutumisella oles-
keluluvan saannin jälkeen ja turva-
paikkaprosessin aikaisella ensivaiheen 
integraatiolla on todella suuri merki-
tys sille, millaiseksi monikulttuurinen 
Suomi rakentuu. Toivon, että turvalli-
seksi, kulttuurisesti rikkaaksi ja inhi-
milliseksi meille kaikille suomalaisille.

Tämän vuoden yhteisvastuukerä-
ys haastaa maahanmuuttajiin koh-
distuvia ennakkoluuloja. Keräyksen 
tuotolla tuetaan maahanmuuttajien 
työllistymistä Suomessa sekä Bangla-
deshin köyhyydestä kärsiviä ihmisiä. 
Osallistu ja tue osaltasi inhimillisem-
män maailman rakentamista.

Katja KolehmaiNeN
Kirjoittaja on 

Oulun vastaanottokeskuksen johtaja

26.2.2009

Pappilakulttuuri 
elpyy verkossa
”Verkko antaa mahdollisuuden oman yk-
sityisyyden avaamiseen hyvin hallitusti, 
mutta myös hallitsemattomasti. Voidaan-
kin kysyä, tuoko verkko takaisin vanhaa 
pappilakulttuuria, jossa papin elämiset ja 
tekemiset olivat aika tavalla esillä.

Itse olen tätä rajaa hakenut pitämällä 
eräässä verkon julkisessa kuvapalvelussa 
esillä albumeita omasta elämästäni, per-
heestä, talosta ja puutarhasta. Palaute on 
ollut runsasta ja asiallista.”

Kirkkohallituksen Hengellinen elämä verkossa 
hankepäällikkö Hannu Majamäki 

helmi-maaliskuun Cruxissa

Rauhallisuudelle 
kysyntää
”Seurakunnan järjestämille tilaisuuksille 
on ilmiselvästi tilausta, tulijoita on. Tämä 

hektinen maailma kaipaa lempeämpiä ti-
laisuuksia, joissa on rauhallinen ja kiiree-
tön ilmapiiri.”

Anu Miettinen 
Kirkko ja Koti -lehdessä 25.2.

Hätä jäi 
yksien käsiin
”Hätä aktivoi auttajat. Niin kävi viime la-
man aikana, ja kirkko oli auttajista ken-
ties näkyvin. Diakoniatyöntekijät ovat 
kuitenkin toistuvasti muistuttaneet, että 
he jäivät melko yksin käytännön lähim-
mäisenrakkauden toteuttajina. Papeilla 
ja muilla työntekijöillä näytti olevan tär-
keämpää puuhaa.”

Diakonia-ammattikorkeakoulun 
tutkimusyliopettaja Mikko Malkavaara 

Villi-lehdessä 1/09

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

vapaikanhakijalle, joka ehkä on maasta käännytet-

ty. Julkisuudessa on näkynyt vain pieni osa kaikista 

tapauksista. Todellisuudessa useissa seurakunnissa 

on harrastettu kaikessa hiljaisuudessa pienimuotois-

ta kätkentää.

Tilanne, jossa seurakunnalta pyydetään turva-

paikkaa, saattaa olla erittäin vaikea ratkaistavak-

si. Auttaa pitäisi, mutta esivaltaa ei saisi vastustaa. 

Hyväksikäytön vaarakin on suuri.

Missään tapauksessa ratkaisujen tekeminen ei 

saa jäädä yksittäisen työntekijän vastuulle.

Seurakunnissa pitää viipymättä laatia selkeät 

ohjeet ja pelisäännöt, joihin kaikki työntekijät ja 

luottamushenkilöt yhdessä sitoutuvat. Menettely-

tapoja pitää kerrata säännöllisesti yhteisissä koko-

uksissa. On sovittava, mihin seurakunta on valmis 

ryhtymään ja mihin sillä on varaa.

Suomen ekumeeninen neuvosto on laatinut 

aiheesta Kirkko turvapaikkana -opaskirjan vuon-

na 2007, mutta se ei ole seurakunnille riittävä huo-

neentauluksi. Se ei ole mikään auktoriteetti, johon 

nojata, koska ekumeeninen neuvosto ei kanna vas-

tuuta seurakunnissa tehdyistä ratkaisuista. Pelisään-

töjä pitää tarkentaa seurakunnan omilla ohjeistuk-

silla. Keskustelun käyminen sekä tiedon hankkimi-

nen ja levittäminen on kirkkoherrain vastuulla. Täl-

lä hetkellä tietoa on liian harvoilla.

Ainakin Turun Mikaelinseurakunnalle on kerty-

nyt kosolti kokemusta turvapaikkaongelman käsit-

telystä. Sitä tietämystä olisi nyt hyvä ammentaa 

muiden seurakuntien käyttöön.
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Els i  H u t t u n e n

Oulun seurakuntayhty-
män kansainvälisen 
työn pastori Arpàd Ko-
vàcs on etsinyt lyhytai-

kaisen suojan viime vuosien ai-
kana useammalle maasta kään-
nytetylle turvapaikanhakijal-
le. Kovàcsin mukaan myös ai-
van lähipäivinä häneen tullaan 
ottamaan yhteyttä suojan saa-
miseksi. 

– Yhteydenotot minuun ovat 
jopa hieman lisääntyneet viime 
aikoina, mutta rajani tulevat vas-
taan. Olen joskus myös kieltäyty-
nyt suojelemasta, koska mielestä-
ni erotan, milloin ihminen hakee 
turvaa, milloin hyötyä. Tosin näi-
tä jälkimmäisiä on hyvin vähän, 
hän korostaa.

Osasta tapauksista Kovàcs on 
toiminut yksin, joistakin hän on 
kertonut esimiehelleen.

Kovàcs korostaa, ettei hänen 
tavoitteensa ole rikkoa lakia.

– Minä en syytä Maahanmuut-
toviraston viranomaisia heidän 
päätöksistään, mutta mielestäni 
ei voida automaattisesti olettaa vi-
ranomaisen päätöksen olevan ai-
na oikea. Ajattelen, että se olisi jo-
pa hieman absurdia, Kovàcs sanoo.

– Sekoit-
tuvatko 
ihmisil-
tä nyt sa-
nat pako-
lainen ja 
paholai-
nen kes-
kenään, 
hämmäs-
teli kan-
sanedus-

taja Tommy Tabermann (sdp), 
kun eduskunta keskusteli viime 

Kirkko on turvapaikkana 
myös Oulussa

Kammiossa 
valmistetut lakimuutokset?
Eduskunta päättää tällä viikol-
la ulkomaalaislain muutokses-
ta. Arpàd Kovàcs ei odota jänni-
tyksellä lakimuutoksia. Olipa la-
ki millainen tahansa, se ei hänen 
mielestään merkittävästi vaikuta 
turvapaikanhakijoiden määrään 
tulevaisuudessa. 

Kovàcs toivoo eduskunnan lie-
ventävän ulkomaalaislain huma-
nitaarisia perusteita. Se helpot-
taisi yksittäisten ihmisten hätää.

Hän pelkää kuitenkin, että 
muutoksia on valmisteltu virka-
miesten kammiossa, liian kauka-
na turvapaikanhakijoiden todel-
lisuudesta. 

Kovàcsia hiertää ulkomaalais-
lain muutoksia enemmän Dubli-
nin sopimus. Hän pitää epäkoh-
tana, että tästä sopimuksesta tie-
tämätön hakija palautetaan sii-
hen maahan, johon hän saapui 
ensimmäisenä. Käytännössä niin 
sanotun ensimmäisen turvapaik-
kamaan periaate voi johtaa tur-
vapaikanhakijoiden pallotteluun 
maasta toiseen ilman, että heidän 
turvapaikkahakemuksensa tule-
vat käsitellyiksi.

– Tämä antaa viranomaisille 
mahdollisuuden pelata peliä, jo-
ka ei ole mielestäni läpinäkyvää 
eikä rehellistä, Kovàcs sanoo. 

hätä menee
lain ohi
Kovàcsin mielestä kirkko ei saa 
olla minkään lain vanki.

– Jos jollakulla turvapaikan-
hakijalla on todellinen hätä, mi-
nua ei voi ensimmäisenä kiin-
nostaa, onko hän maassa lail-
lisesti vai laittomasti. Kirkol-
le on tärkeintä nähdä ihmisen 
hätä. Kirkon julkishallinnolli-
sesta asemasta huolimatta mei-
dän pitää Kristuksen seuraajina 
auttaa ihmisiä yksilöinä, vaikka 
valtio ei niin tekisikään, pasto-
ri toteaa.

Kahden viime vuoden aikana 
julkisuuteen on noussut muun 
muassa Turun Mikaelinseura-
kunnasta kesällä 2007 turvapaik-
kaa hakeneen Iranin kurdin Na-
ze Aghain tapaus. Sen lisäksi tur-
vapaikanhakijat ovat pyytäneet 
suojaa ainakin Tampereen Har-
jun seurakunnasta ja Kuopion 
seurakuntayhtymästä. 

Lahden helluntaiseurakunnan 
kansainvälisen työn koordinaat-
tori Timo Kekolahti on todennut 
julkisuudessa, että seurakuntien 
virallisesti suojelemat tapaukset 
ovat ”vain jäävuoren huippu siitä, 
mitä tapahtuu pinnan alla”.

teKStit: Riitta hiRvoNeN 

Pakolainen 
ei ole yhtä kuin paholainen

viikolla melkoisen värikkääs-
ti ulkomaalaislain muutoksesta.
Tabermannin mielestä suoma-
laisten ongelmia taantuman 
oloissa ei ratkaista suhtautu-
malla vihamielisesti ”kouralli-
seen turvapaikanhakijoita, jot-
ka lähtevät karkuun nälkää tai 
kuolemaa”.

Tabermann vastuuttaa kan-
salaisia puuttumaan ryhdik-
käästi keskusteluihin, joissa esi-
tetään kaavamaisena totuutena 
esimerkiksi väitettä, ”etteivät 

Arpad Kovàcs pitää tärkeänä Suomen 
ekumeenisen neuvoston Kirkko 
turvapaikkana -kirjasta, joka julkaistiin 
kirkkopäivillä Turussa kesällä 2007.  

Oulun seurakunnista on 
hakenut suojaa viime 
vuosien aikana useampia 
turvapaikanhakijoita, 
seurakuntayhtymän 
kansainvälisen työn 
pastori Arpàd Kovàcs 
paljastaa. Hän toivoisi 
eduskunnan lieventävän 
ulkomaalaislain 
humanitaarisia perusteita.

S anna K r o o k

ulkomaalaiset halua tehdä Suo-
messa töitä”.

– Näissä asioissa ei tarvit-
se olla naiivi ja uskoa kaikki-
en turvapaikanhakijoiden ole-
van enkeleitä, mutta minä pe-
rään empatiaa. 

– Taantumasta ei selvitä, jos 
suomalainen ilmapiiri on epä-
luuloinen ja toinen ihminen 
nähdään uhkana. Suomen pitää 
syntyä uudestaan. Nyt tarvitaan 
avaraa mieltä: tänne tuleva ih-
minen on mahdollisuus!

Kirkko ei voi ummistaa silmiään hädältä, vaikka sitä tuntisi virkavallan käännyttämä turvapaikanhakija. 
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Pe k ka H e l i n

Ihmiseltä ihmiselle
   Ryhdy kummiksi etiopialaiselle lapselle

Oulun ev.-lut. seurakuntien ja Suomen Lähetysseuran 
toteuttaman kummikampanjan tavoitteena on saada 
50 lapselle kummi Rauhan Tervehdyksen levikkialueelta.

Etiopialaisella lapsella on hätä. Etiopiassa kuolee vuosittain 
yli puoli miljoonaa alle 5-vuotiasta lasta. Anna yhdelle 

lapselle tulevaisuus ryhtymällä kummiksi. 
Soita numeroon 040 506 5511 Oulun tuomiorovas-

tikunnan lähetyssihteeri Ulla Mäkiselle tai vieraile 
osoitteessa www.mission.fi/lahjoita.
 
Lisätietoa kampanjasta 

www.oulunseurakunnat.fi/kummi

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 

neljä seurakuntaa, yhtymän johto ja 

kuusi palveluyksikköä. Jäsenmäärä 

on noin 111 000. Päätoimisia työn- 

tekijöitä on noin 300.

www.oulunseurakunnat.fi

SEURAKUNTAPASTORIN VIRKA
sijoituspaikkana Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Lisätietoja: Tuomiorovasti Matti Pikkarainen p. 040 550 2932

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa  
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi > nyt > avoimet työpaikat.

Hakuaika virkaan päättyy 12.3.2009 klo 15.

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

Paikkoja avoinna

Ylikiiminkiläiset haluavat seura-
kuntatalon kirkonmäelle Kiista 
seurakuntatalon sijainnista ja van-
han pappilan korjaamisesta nos-
tattaa tunteita Ylikiimingissä. Asi-
aa pohtinut tarveselvitystyötyhmä 
ehdottaa uuden seurakuntatalon 
rakentamista entisen tilalle ja van-
han pappilan korjaamista Ylikii-
mingin keskustaajamassa. 

Ylikiimingin alue kuuluu Ou-
lujoen seurakuntaan, joka on yk-
si neljästä Oulun seurakuntayh-
tymän seurakunnista.

Tarveselvitystyöryhmän kak-
si ylikiiminkiläisjäsentä ei yhty-
nyt työryhmän raporttiin. Uusi 
seurakuntatalo tulisi ylikiimin-
kiläisten mukaan rakentaa kir-
konmäelle noin kilometrin pää-
hän keskustaajamasta.

Ylikiimingin seurakuntapiirin 
piirineuvosto kannattaa yksimie-
lisesti seurakuntatalon rakenta-
mista kirkonmäelle. Piirineuvos-
ton puheenjohtaja Erkki Moilanen 
nostaa esille erityisesti parkkipai-
kat. Jos seurakuntatalo rakenne-
taan keskustaajamaan, parkkipai-
kat ovat Moilasen mukaan pakosta 
sirpaloituneet useaan eri paikkaan. 
Se aiheuttaisi ongelmia esimerkiksi 
silloin, kun kirkosta kuljetettaisiin 
iäkkäitä ihmisiä keskustaan seu-
rakuntatalolle. Väki pitäisi purkaa 
autosta seurakuntatalon luokse ja 
vasta sen jälkeen kuskit voisivat 
lähteä etsimään parkkipaikkoja. 

Ylikiiminkiläiset haluavat 
seurakuntatalon kirkonmäelle

Palvelut 
keskustassa
Moilanen ehdottaa, että vanhan 
pappilan voisi purkaa tai myydä 
liiketonteiksi. Hänen mukaansa 
talo ei ole kulttuurihistoriallises-
ti niin arvokas, että se olisi pak-
ko säilyttää.

Seurakuntayhtymän kiin-
teistöjohtaja Jaana Valjus on ol-
lut tarveselvitystyöryhmän jä-
sen. Hän ei näe pysäköintiä on-
gelmaksi. Valjus kertoo, että 
pysäköintipaikkojen määrä ja 
saattoliikenteen toimivuus on 
tutkittu. 

Vanha pappila on Valjuksen 
mukaan kulttuurihistoriallisesti 
arvokas ja se on suojeltu kaavas-
sa. Sitä ei kannata purkaa siitä-
kään syystä, että yhtymän strate-
gian mukaan korjattavissa olevat 
rakennukset korjataan ja sen jäl-
keen katsotaan onko tarpeellista 
rakentaa lsää. 

Valjuksen mukaan seura-
kunnalliset tilat pitää rakentaa 
sinne, missä palvelut, koulut ja 
ihmiset jo ovat. Oulun kaupun-
gin suunnitelmissa Ylikiimin-
gin keskustaajamaa tulee vah-
vistaa. Seurakuntatalon mah-
dollinen rakentaminen keskus-
taajamaan ei johdu Oulun kau-
pungin kannasta, mutta siitä 
voi ottaa vinkkiä, ettei raken-
neta aivan päinvastaiseen suun-
taan, Valjus sanoo.

’”tarkoitushakuista 
suunnittelua”
Ylikiimingin entinen kunnan-
johtaja ja edellinen piirineu-
voston puheenjohtaja Juhani 
Rajatie osallistui tarveselvitys-
työryhmän työhön. Hän väit-
tää, että ryhmän ehdotus ra-
kentaa seurakuntatalo keskus-
taajamaan johtui muun muassa 
Oulun kaupungin strategiasta 
vahvistaa Ylikiimingin keskus-

taajamaa. Ehdotus seurakunta-
talosta on lähinnä kuntapoliit-
tinen, eikä Ylikiimingin piirin 
tarpeista lähtevä. Valjus kiistää 
väitteen. 

Rajatie sanoo myös, että työryh-
män toiminta oli tarkoitushakuista 
ja siinä oli ennakkoasenne keskus-
taajaman vaihtoehdon puolesta. 
Valjus kiistää tämänkin väitteen.

Ylikiiminkiläisille järjestään 
kuulemistilaisuus seurakunta-

tilojen johdosta 10.3. kirkolla 
kello 17.00.
Tarveselvitystyöryhmän ehdo-
tuksen kustannusarvio on 2 062 
000 euroa.  Seurakuntatalon ra-
kentaminen kirkonmäelle mak-
saisi 26 prosenttia enemmän. 

Yhteinen kirkkovaltuusto 
päättää rakentamisesta aikanaan 
hankeselvityksen jälkeen.

PeKKa heliN

Ylikiimingin piirineuvoston puheenjohtaja Erkki Moilasen mukaan kirkonmäki olisi paras paikka seurakuntatalolle.
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Maata  kiertelemässä

E l s i  H u t t u n e n

Pieni Gunnarsbyn seurakunta 
Pohjois-Ruotsissa hoitaa leivis-
käänsä hyvin. Seurakunta perusti 
vuonna 2005 Reilun kaupan myy-
mälän, joka tuottaa jopa voittoa. 
Leiviskää ei ole siis kaivettu maa-
han vaan se on pantu tuottamaan, 
kuten Raamattu kehottaa.

Myymälä on niin sanottu 
världsbutik, joka suomeksi tar-
koittaa maailmankauppa. Niitä 
on Ruotsissa runsaat 40. Ne kuu-
luvat kaikki World Fair Trade Or-
ganization -järjestöön.

Gunnarsby sijaitsee lähellä 
napapiiriä Bodenista pohjoiseen. 
Seurakunta on pieni, sillä siinä 
on vain muutamia satoja jäse-
niä. Silti se on polkaissut maas-

ta kaupan, jonka valikoimassa on 
yli tuhat tuotetta. Tuotemäärällä 
mitattu Gunnarsbyn kauppa oli 
vuonna 2008 Ruotsin neljänneksi 
suurin maailmankauppa.

Tuotteita kaupassa piisaa: tai-
deteoksia, laukkuja, koruja, kore-
ja, lasia, vaatteita, soittimia, lelu-
ja, kahvia, teetä, suklaata, sokeria 
ja monenlaisia makeisia. 

Tuotteita tulee pääasiassa Etelä-
Amerikasta, Afrikasta ja Aasiasta.

Vuonna 2005 harva Gunnars-
byssä tiesi mitä reilu kauppa tar-
koittaa. Monet seurakuntalaiset 
oppivat pian, että reilun kaupan 
tarkoituksena on antaa tuottajil-
le ja työläisille paremmat kaupan-
käyntiolosuhteet ja turvata heidän 

oikeutensa. Näin tapahtuu esimer-
kiksi silloin, kun tuottajahinta kat-
taa tuotantokustannukset ja takaa 
tuottajan toimeentulon. Reilun 
kaupan tuotteista maksetaan tuot-
tajille siis enemmän kuin tavalli-
sesti on tapana. Siksi reilun kaupan 
tuotteet ovat myös kuluttajille ta-
vanomaista kalliimpia.

Tällä hetkellä Gunnarsbyn 
kaupassa työskentelee noin 15 
vapaaehtoista. Monet heistä ovat 
opiskelleet kirkon opintopiireis-
sä, joissa puhutaan reilusta kau-
pasta. Näin vapaaehtoiset voivat 
kertoa asiakkaille tuotteista ja 
tuotanto-olosuhteista.

Kaupan perustaminen poi-
ki halusta sitouttaa seurakunta-

laiset ja erityisesti nuoret pohti-
maan kansainvälisiä kysymyksiä. 
Niinpä seurakunta perusti maa-
ilmanputiikin. Vastaavaa kaup-
paa ei ole Ruotsissa lähimailla-
kaan. Viidellä tuhannella kruu-
nulla, (noin 450 euroa) kauppaan 
ostettiin tuotteita, jolla täytettiin 
yksi hylly seurakuntasalin nur-
kassa. Vuonna 2008 tilaa tarvit-
tiin jo kaksi huonetta.

Putiikki on auki joka päivä 
12–15. Tiistai-iltaisin kauppa on 
auki myös 18.30–19.30.

PeKKa heliN

Lähteet Gunnarsbyn seurakunnan 
kotisivut, Ruotsin kirkon kotisivut.

Seurakunnalla reilun kaupan myymälä Ruotsissa

Elävä 
jukeboksi soi 
Kauppahallissa 
Lauantaina 28.2. kello 10–
13 Oulun kauppahallissa voi 
esittää musiikkitoiveita elä-
välle jukeboksille ja tukea sa-
malla Yhteisvastuukeräystä. 
Soittajana on director musi-
ces Pertti Haipola haitarei-
neen. Tipauttamalla kolikon 
keräyslippaaseen saa vasti-
neeksi musiikkiesityksen. 

Haipola on tukenut näin 
Yhteisvastuukeräystä jo yli 
kymmenen vuoden ajan ja 
kehaisee, että jukeboksis-
ta löytyy musiikkia moneen 
makuun. Pääsääntöisesti toi-
vekappaleet ovat haitarille so-
pivaa viihdemusiikkia. 

Kirkko julkaisi 
rukouksen 
irtisanotuille 
Kirkkohallitus on julkaissut 
nettisivuillaan Irtisanotun 
rukouksen. Kyseessä on Eng-
lannin anglikaanisen kirkon 
rukous, jonka on suomeksi 
kääntänyt Turun seurakun-
tien yhteiskunnallisen työn 
pastori Sakari Ojanen.

Henkilökohtaiseen käyt-
töön tarkoitettu rukous ku-
vaa niitä tuntoja, joita ihmi-
nen käy läpi irtisanomisen 
jälkeen. Rukouksessa pyyde-
tään voimaa katsoa tulevai-
suuteen.

Irtisanotun rukous on jul-
kaistu kirkon verkkosivuilla 
evl.fi > Arjen rukouksia. 

Koulutusta 
vapaaehtoisille 
kriisikeskuksessa
Oulun seudun mielenter-
veysseura järjestää vapaaeh-
toistyön koulutuksen Oulun 
kriisikeskuksessa, Tuirantie 
1. Koulutus alkaa 12. maalis-
kuuta.

Koulutukseen haetaan 
yli 20-vuotiaita henkilöitä. 
Osallistujat valitaan haastat-
telun perusteella. Koulutuk-
sen käyneet sitoutuvat toimi-
maan tukihenkilöinä kriisi-
keskuksen toiminnassa. 

Vapaaehtoistyö voi olla pu-
helinauttamista, henkilökoh-
taisia tukisuhteita, ryhmän 
ohjausta tai mielenterveysasi-
oista tiedottamista. Kriisikes-
kus järjestää tukihenkilöille 
lisäksi täydennyskoulutusta, 
virkistystä ja ryhmätyönoh-
jauksen. 

Yhteydenotot p. 08 3120611. 
Tietoa toiminnasta www.ou-
lunkriisikeskus.fi.

Seurakuntien työntekijöissä on 
paljon sellaisia, joilla on taka-
naan elämää aivan toisessa am-
matissa. Sellainen on myös koko 
Oulun hiippakunnan uusi kuu-
rojenpappi Urpo Luokkala. Vuo-
det puutarhurina ja puutarha-
alan opettajana ovat vaihtuneet 
seurakunnan paimenen rooliin. 
Tausta on vahvuus.

– Se on ollut minun valttini, 
kasveista ja puutarhasta juttu läh-
tee usein käyntiin. 

Luokkala uskoo, että vielä suu-
rempi valtti se voi olla nykyisessä 
työssä. Tulevaisuudessa yhä suu-
rempi osa kuurojenpapin seura-
kuntalaisista on huonokuuloisia 
tai iän myötä kuuroutuneita van-
huksia. 

– Olen vetänyt puutarhatera-
peuttikoulutusta, jossa tuoksuais-

Tuoksu avaa portit
tilla on tärkeä rooli yhteyden saa-
misessa dementoituneeseen van-
hukseen. Juhannusruusu, syreeni 
ja pihlaja tuovat maaseudulla kas-
vaneille mielikuvia. Kun ihminen 
avautuu, silloin päästään keskuste-
lemaan. Luokkala kuvailee.

Kasvien kasvatus sopii kaiken-
ikäisille ja kehittää paitsi pitkäjän-
nitteisyyttä, myös motoriikkaa. 
Puutarhanhoito kohottaa myös 
itsetuntoa. Esimerkkinä Luokka-
la mainitsee aiemmin Muhoksel-
la toimineen Toivola-kodin, jossa 
kehitysvammaiset kasvattivat sa-
laatteja. 

– He istuttivat, hoitivat, keräsi-
vät, pakkasivat ja veivät ne kaup-
paan. Ja se onnistumisen ilme kas-
voilla oli huikea. Koska toiminta ei 
näyttänyt tuottavan tarpeeksi, se 
lopetettiin. Se on sääli.  

Koko perhe 
opettelee viittomakieltä
Papiksi Urpo Luokkala valmis-
tui noin vuosi sitten. Viime vuo-
den hän toimi pastorina Pulkki-
lassa, Siikalatvan seurakunnassa. 
Työalue on kasvanut maalaispi-
täjästä hiippakunnan kokoiseksi. 
Yksin hän ei kuitenkaan ole, sil-
lä Suomineidon uumalta käsivar-
teen asti ulottuvassa hiippakun-
nassa on kuurojenpapin lisäksi 
jokaisessa rovastikunnassa yksi 
kuurojentyöstä vastaava diakoni. 

Luokkala kertoo, että erityis-
tehtävät ovat kiinnostaneet häntä 
papintyössä alusta alkaen. Alku-
sysäyksen viittomakielen opette-
luun antoi down-pojan syntymä. 
Pojan puheen kehittymisen tuek-
si suositeltiin tukiviittomia. 

–Viittomakielen opettaja käy 

Urpo Luokkala kiittelee seurakuntalaisiaan ja työtovereitaan kannustavasta vastaanotosta. Uusi kuurojenpappi saa kevään aikana vastaanottotilat piispantalon yhteyteen.  

pari kertaa kuukaudessa opetta-
massa viittomakieltä koko per-
heelle. Nelivuotias poika pu-
huukin nykyään hyvin, isä kiit-
telee tehokasta opetusta. 

Kommunikaatiota perhees-
sä riittää, sillä talossa on yhdek-
sän poikaa ja viisi tyttöä, joista 
kolme on muuttanut jo omaan 
kotiin.

Luokkalan mukaan viitto-
makieli on kuin mikä tahan-
sa kieli. Oma osaaminen kart-
tuu koko ajan, mutta toistaisek-
si apuna on myös tulkki.

– Olen pitänyt pari kuurojen 
messua ja hartautta. Olen itse 
viittonut siellä pieniä paloja, seu-
raavaksi opettelen Isä Meidän 
-rukouksen.

elSi huttuNeN
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Rauhan Tervehdys -lehden

Tilaukset
Kotimaa-Yhtiöt Oy
puh. 020 754 2333

yksityistilaus 30 €

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

Kulttuurin terveysvaikutukset voi sekä nähdä että mitata

4 Osallistu: KD:n kulttuuripoliittinen seminaari Turussa
lauantaina 28.2., lisätiedot www.kd.fi/tapahtumat

4 Kuuntele: KD-Kompassi lauantaisin 12.05 
Radio Deissä

4 Lue: KD:n linjaukset kulttuuripolitiikassa www.kd.fi

www.hyvanmielenapteekit. 

ROTUAARIN 
APTEEKKI

Kirkkokatu 23
Puh. (08) 535 0300
PALVELEMME

MA-PE 9-21, LA-SU 10-18

Terveys ja hyvinvointi 

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas
Nuolihaukantie 4 A 6
puh. 045 134 7171

PANKKIKORTTI EI KÄY.

OULUN KOTIMIES palvelee 
sinua kodin askareissa sisällä 
ja ulkona. Myös kauppapalve-
lut ym. p. 044 342 4154

Palveluja tarjotaan

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Ota yhteyttä! 

Takkurannantie 307, 90820 KELLO. 
GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

ILMAINEN NEUVO OY
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO
MUUSIKON KOULUTUSOHJELMA 120 ov.

Kirkkomusiikki
Kolmivuotinen koulutus on peruskoulupohjainen ja antaa 
ammatilliset perusvalmiudet sekä yleisen korkeakoulu-
kelpoisuuden. Haku 2.-20.3.2009 osoitteessa www.haenyt.fi

Lisätietoja: 
Opinto-ohjaaja: tapio.tekoniemi@ouka.fi, puh. 044 703 9168,
Koulutusjohtaja: tuomo.nikkola@oulunkonservatorio.fi, 
puh. 040 591 3455

Hakuohjeet: 
www.oulunkonservatorio.fi

Koulutus

Isokatu 11, OULU   Tuomiokirkon vieressä
puh. 311 3354   Päivystys 24 h. puh. 0400 385 354

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

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

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

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy   
puh. 020 754 2000 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

	 • fysioterapia 	 • lymfaterapia 	 • hieronta 
	 • jalkojenhoito 	 • liikuntaryhmät 	 • kurssipalvelut

Ajanvaraus ja tiedustelut puh. 040 728 4759
Lisää osoitteessa www.caritas-saatio.fi

Caritas Hyvinvointi

Uudet viihtyisät tilapäishoidon tilat avattu Caritas-Kodissa!
Läheisesi saa oman huoneen ja täysihoidon. 

Käytä oikeutesi vapaisiin, me huolehdimme läheisestäsi! 

Kysy lisää puh. 045 636 5370, www.caritas-saatio.fi

Arvoisat Omaishoitajat!
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Faktaa
Tyttöjen talo on tarkoitet-

tu 12–22-vuotiaille tytöille ja 

nuorille naisille ja alle 21-vuo-

tiaana synnyttäneille nuorille 

äideille. Tänä vuonna ikäraja 

on nostettu 28 vuoteen, joka 

tulee nuorisolaista. Toimipis-

te Oulussa sijaitsee Torikatu 

16:ssa Toppeliuksen talossa. 

Tyttöjen talon tavoitteena on 

muun muassa tarjota tytöil-

le tukea tyttöjen ja nuorten 

naisten kasvua oman itsensä 

näköiseksi naiseksi ja sosiaa-

lisen ja kulttuurisen nuoriso-

työn kehittäminen.

Lisätietoja: Oulun Seudun 

Setlementti ry, Oulun Tyttö-

jen Talon johtaja Eija Pietilä 

p. 0400 263 845.

– Tilastojen mukaan nuoret tytöt 
voivat huonosti. Naiset jäävät alus-
ta asti miesten jalkoihin. Sekaryh-
missä pojat vievät huomion ja tytöt 
pärjäävät taustalla miten pärjäävät. 
On hyvä, että on tällaisia paikkoja, 
joissa saadaan olla ihan naisporu-
kalla, Tiina Haapalainen päräyt-
tää heti kättelyssä.

Näillä lauseilla oululainen so-
sionomiopiskelija kuvailee Tyt-
töjen talon ilmapiiriä. Tiina tuli 
taloon viime syksynä vapaaehtoi-
seksi opintojensa innoittamana. 
Nyt homma jatkuu työharjoitte-
luna ja kun se pian päättyy, jat-
kaa Tiina jälleen vapaaehtoisena. 
Samalla syntyy myös opintoihin 
kuuluva opinnäytetyö.

”Kaverit 
kutsuvat feministiksi”
Tiina on kasvanut seitsenlapsi-
sessa perheessä. Lapsuudenko-
dissa oli avoin ja lähimmäisiä 
arvostava ilmapiiri ja arvomaa-
ilma.

– Kotona tähdennettiin, että 
kaikki ihmiset ovat samanarvoi-
sia. Ketään ei saa syrjiä rodun, us-
konnon, sukupuolen, iän tai min-
kään muunkaan piirteen takia.

– Pienemmille siskoillenikin 
aina muistutan, että he pystyvät 
samaan kuin pojat. Ja jopa enem-
päänkin, Tiina vakuuttaa. 

Vankoista mielipiteistään huo-
limatta hän ei tunnusta olevansa 
naisasianainen vaan tasa-arvon 
puolustaja.

Tiina on tyttöjen asialla
– Omat kaverit kyllä voivat ol-

la eri mieltä. Meinaavat, että olen  
porukan feministi. 

Tiinan mukaan Tyttöjen talo 
on kiusaamisesta ja rasismista va-
paa vyöhyke.

– Vaikka täällä käy paljon 
maahanmuuttajatyttöjä, mitään 
konflikteja ei ole ollut. Pienet 
kulttuurierot ovat sitä paitsi vain 
kiva mauste arkielämään.

Esimerkkinä arjen ihmeelli-
syyksistä Tii-
na mainitsee 
jauhelihakei-
ton. Sitä kok-
kaillaan silloin 
tällöin yhdes-
sä. Keitto val-
mistuu yleensä 
broilerin jauhe-
lihasta.

– Yhdelle 
muslimitytölle yritin muutama 
päivä sitten selittää, että hän voi 
aivan turvallisesti syödä keittoa. 
Yritin kertoa, ettei ruuassa ole 
muslimeilta kiellettyä sianlihaa. 
Asiaa vähän vaikeutti se, ettei 
meillä ollut tytön kanssa yhteis-
tä kieltä. Siinä sitten yritin eleil-
lä osoittaa, että keitossa on lin-
nun lihaa. Lopulta piti etsiä ne-
tistä kanan kuva hommaa selki-
yttämään.

vertaisryhmiä ja 
arvokkaita kokemuksia
Tyttöjen talon ovet ovat avoin-
na kaikille tytöille maanantai- ja 

keskiviikkoiltaisin. Mutta ei ta-
lossa ole hiljaista muulloinkaan. 
Tytöille järjestetään erilaisia ver-
taisryhmiä, kursseja ja kerhoja 
sekä henkilökohtaisia juttutuo-
kioita ohjaajan kanssa.

Tiinan löytää tyttöjen talos-
ta varmimmin juuri maanantai-
sin ja keskiviikkoisin, sekä nuor-
ten äitien keskusteluryhmän ko-
koontumisista tiistaisin. Nuor-
ten äitien ryhmä on tarkoitettu 

niin odottaville 
kuin vastikään 
synnyttäneille 
äideille.

– Niitä vau-
voja on niin 
ihana hoitaa, 
Tiina huokailee 
nauraen.

– Lisäksi oh-
jaan Kavereita-

tyttöryhmää. Se on tarkoitettu 
kavereita kaipaaville yli 16-vuo-
tiaille tytöille. Ryhmässä tehdään 
yhdessä taiteen keinoin kaikkea 
mukavaa. Näin minäkin saan yh-
distää kaksi kiinnostustani, aut-
tamisen ja taiteet.

Ryhmän tiimoilta Tiina aloit-
taa pian myös opinnäytetyönsä 
tekemisen. Siinä hän tutkii tyt-
töryhmän vetämistä taidekasva-
tuksen keinoin. Työn on tarkoi-
tus olla valmis kuluvan kevään 
aikana. Sosionomin paperit Tiina 
saa käteensä Oulun seudun am-
mattikorkeakoulusta reilun vuo-
den päästä joulukuussa. Valmis-

tumisen jälkeisen ajan suunnitel-
mat ovat jo selvillä.

– Pyrin lukemaan sosiaalityötä. 
Töihin, joita haluan tehdä, vaadi-
taan ylempi korkeakoulututkinto. 
Haluaisin nimenomaan tyttötyö-
hön tai vaikka koulukuraattoriksi.

tyttöjen 
välisestä ystävyydestä
Tyttöjen talossa on töissä kolme 
vakituista työntekijää: kätilö, yh-
teisöpedagogi ja sosionomi. Hei-
dän kanssaan toiminnasta vas-
taa lukuisa vapaaehtoisten nais-
ten joukko. Tiina on vapaaehtoi-
sista nuorimmasta päästä.

– Kaikki me ohjaajat ja työn-
tekijät olemme keskenämme hy-
vin erilaisia. Sillä tavoin voim-
me tarjota tytöille mahdollisim-
man monenlaisia naiskuvia, Tii-
na mainitsee ja jatkaa samaan 
hengenvetoon, että polte vapaa-
ehtoistyöhön tulee nimenomaan 
omasta halusta kasvattaa tervei-
tä naisia.

Tyttöjen talon kävijämäärä 
on suhteellisen vakio. Avoimiin 
oviin ovat tervetulleita kaikki, 
mutta ryhmiin ja kursseille on 
ennakkoilmoittautuminen. Suu-
rin osa talon tytöistä on yläastei-
käisiä ja noin parikymppisiä. 

– Tänne tullaan tavallisesti 
jonkun tahon lähettämänä, har-
vemmin meillä on kaveriporu-
koita vaan hengailemassa.

Tiinan mukaan tyttöjen ta-
loon ottavat yhteyttä niin kou-

lut, sosiaalitoimi kuin Tyttöjen 
vanhemmatkin. 

Suuri osa tytöistä on niin sa-
nottuja erityisnuoria. Monilla on 
taloudellisia, sosiaalisia tai ter-
veydellisiä ongelmia. Tyttöjen ta-
lossa ei saa varsinaista terapiaa, 
mutta sieltä ohjataan eteenpäin 
tarpeen niin vaatiessa.

– Onhan se vähän jännää, kun 
itse on ihan samanikäinen kuin 
monet tytöt täällä, 21-vuotias Tii-
na mietiskelee ja nappaa paistin-
pannun keittiön kaapista.

– Mutta siitä kaveruudesta vie-
lä, Tiina jatkaa aiheesta – Ohjaa-
jana en voi rakentaa ystävyyssuh-
teita. Kaikki mitä on, jää tämän 
talon seinien sisälle.

– Täällä on ihan mahtavia tyt-
töjä, joiden kanssa voisin viettää 
aikaa, mutta kahville tai eloku-
viin en voi lähteä noin vain. Sit-
ten kyllä, jos mennään ryhmän 
kanssa porukalla.

Tänään on Tiinan kokkaus-
vuoro, mutta yksin hänen ei keit-
tiössä tarvitse hääriä. Vapaaeh-
toisia perunankuorijoita Tyttö-
jen talosta löytyy aina.

– Mä en kyllä ole mikään keit-
tiönhengetär. Mulla ei kotona ole 
edes uunia, kaksi keittolevyä vaan. 
Haluaako joku tulla maustamaan 
tämän? Tiina huutelee lieden ää-
restä samalla kun haukkaa toisen 
työntekijän paistamasta letusta pa-
lasen. 

aNNi jyRiNKi

A nn i  J y r i nk i

Pienemmille 
siskoillenikin aina 
muistutan, että he 
pystyvät samaan 
kuin pojat. Ja jopa 
enempäänkin.

Tiina Haapalainen ohjaa Tyttöjen talossa 
yli 16 -vuotiaille tytöille tarkoitettua 
kavereita -ryhmää.
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Palautteet ohjelmista: tiedottaja.oulu@evl.fi

Radio Dei 106,9 mhz, 
kaapeliverkossa 94,1 mhz,
www.radiodei.fi
Su 1.3. klo 10 sanajumalanpalvelus Tuiran kirkosta. Messun toi-
mittaa Riitta Louhelainen ja siinä avustaa Markus Mähönen. 
Kanttorina on Heikki Jämsä. 
Su 1.3. klo 11.25 Radiopyhäkoulun pitää Marja Kukkonen. Ai-
heena on Jeesus kiusausten voittaja.
Radio Dei Toivon päivä
Ma-pe klo 16.20 Kysy mitä haluat – Mikko vastaa mitä haluaa. 
Ohjelman toimittaa Karjasillan seurakunnan pastori Mikko Sal-
mi. Mikolle voi lähettää kysymyksiä osoitteessa www.radiodei.fi.
Ke 4.3. klo 15.40 Naisen allakassa uusperheen äiti Teija Haipola-
Väänäsen kolumni. To 5.3. klo 15.40 Kasvun paikassa on haas-
tateltavana diakoniatyöntekijä Heidi Karvonen, joka on Kirkon 
Ulkomaanavun yhteyshenkilö Oulussa. Hän kävi tutustumas-
sa Yhteisvastuukeräyksen ulkomaan kohteeseen Bangladeshiin ja 
kertoo, mitä matka opetti. Ohjelman toimittaa Marja Blomster.

Radio Pooki 88,0 mhz, 
kaapeliverkossa 89,5 mhz
Su 1.3. klo 9.45 radiopyhäkoulun pitää Marja Kukkonen. Aihee-
na on Jeesus kiusausten voittaja.
Su 1.3. klo 10 jumalanpalvelus Nivalan kirkosta. Jumalanpalve-
luksen jälkeen uusintana viime maanantain Etappi-ohjelma, jos-
sa puhutaan varhaisnuorten parissa tehtävästä työstä. Haastatel-
tavana on pitkän linjan nuorisotyönohjaaja Mauri Autio. Ohjel-
man toimittaa Laila Korkiakoski.
Ma 2.3. klo 17.05 Etappi-ohjelmassa kuullaan tarinoita Livings-
tonevuorilta. Ohjelmassa on mukana aiheesta kirjan kirjoittanut 
rovasti Kaarlo Hirvilammi Vihannista. Häntä haastattelee Ris-
to Parttimaa.

www.virtuaalikirkko.fi
Su 1.3. klo 10 messu Oulun tuomiokirkosta. Messun toimittaa 
Hanna-Maija Karjalainen-Ollanketo ja siinä avustaa Tiina Kin-
nunen. Musiikkipuolesta huolehtivat urkuri Maija Tynkkynen, 
kanttori Raimo Paaso ja Oulun Laulu. 

Eetterissä

Yhdistykset

jaKelu-
häiRiöt 

ilmoitetaan 
Postin 

asiakaspalveluun, 
p. 0200 71 000 

Muut seurakunnat

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

Luterilainen messu joka sunnun-
tai klo 10.30 Tuulimyllynkatu 18.
Kirkkokahvit, pyhäkoulu. Tervetuloa!

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.com/timoteus

Herännäis-/siioninvirsiseuroja: To 26.2. klo 18 Siioninvirsiseurat seura-
kuntakodissa, Kestilä. Su 1.3. klo 16 Siioninvirsiseurat seurakuntakodin 
alasalissa, Rovaniemi.
Tervetuloa veisaamaan!

To 26.2. Raamattupiiri alkaa.
Su 1.3. Ehtoolliskokous, Martti 
Väyrynen. To 5.3. Miestenilta, 
pe 6.3. Hannat, naisten yht.krist. 
ruokouspiiri, su 8.3. Sunnuntain 
kokous Tilaisuudet klo 18.
Tervetuloa!
Katso: www.kempele.svk.fi 

Perhepyhäkoulu su 1.3. klo 13. 
Seurat su 1.3. klo 15. Tauno ja 
Helvi Lahtisen. Raamattupiiri 
ti 3.3. klo 15. Aamoksen kirjaa.
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

To 26.2. klo 19 Rukousilta, Kati & Hannu Neuvo-
nen. Pe 27.02. klo 18.30 Varkki-ilta. Su 1.3. klo 11 
Ehtoollisjuhla & pyhäkoulu, Toni Väyrynen, Risto 

Wotschke. Ti 3.3. klo 13 Päiväpiiri, klo 18 ALFA-kurssi, aihe: Miten vastustan pahaa. 
Ke 4.3. EI Nuorteniltaa. To 5.3. klo 19 LÄHDE-ilta, Sirpa Saarela, Martti Väyrynen, 
aihe: ”Vapauteen”. 14.3. TV 7 -ilta, Martti ja Mirjam Ojares, Veijo Piipponen &
ylistystiimi. www.oulu.svk.fi 

TILAISUUTEMME:
Su 1.3. klo 11.00 EHTOOLLISKOKOUS
mukana lähetystyöntekijä Toivo Karvonen.

Ke 4.3. Sanan ja rukouksen ilta.
TERVETULOA TILAISUUKSIIMME!

Srk:n kotisivu: http://kotisivu.
dnainternet.net/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

www.ohsrk.fi 

Pe 27.2. klo 19 LIFT-ilta. La 28.2. klo 12-16.30 
NARSISMIN MONET KASVOT koulutus- ja
sielunhoitopäivä, Riitta Immonen, Minna Rissanen, 
(katso www-sivut). Su 1.3. klo 11 Ehtoollisjuhla, 
(perhelounas) Jari Mykkänen, Srk-kuoro.
Ke 4.3. klo 19 Sana ja rukous, Hannu Orava,

Saara Vähäaho. To 5.3. klo 12 Päiväpiiri. TERVETULOA!

To 26.2. klo 19 Nuorten- ja
opiskelijailta. Matkalauluseurat.
Su 1.3. klo 16.30 Pyhäkoulu klo 17,
Seurat Matti Rahja.
Tervetuloa!

SEUROJA OULUN KIRKOISSA
 maaliskuussa alkaen klo 19.00

Ti 3.3. Karjasillan kirkko
                Jorma Kiviranta ja Hugo Hintsala
To 5.3. Pyhän Luukkaan kappeli 
 Pentti Kopperoinen ja Heikki Tiirola
 Ti 10.3. Tuomiokirkko
 Jaakko Kaltakari ja Esa Koukkari
Pe 20.3. Kastellin kirkko
 Olavi Isokoski ja Timo Aho
To 26.3. Pyhän Tuomaan kirkko
 Antti Leskelä ja Kalevi Kärki
Ti 31.3. Myllyojan seurakuntatalo
 Timo Liikanen ja Samuli Riekki
Kaikki ovat tervetulleita! Oulun Rauhanyhdistys ry.

Fri/ Pe 27.2. at/ kl 18.00 International Youth and Family Evening. 
Music & a devonational, board games & snacks. Welcome!
Su 1.3. Jumalanpalvelus ja pyhäkoulu klo 11.00, Ma 2.3. Kotiliitto 
klo 13.00 ja Veljesliitto 18.00, Ti 3.3. Rukouskokous klo 18.00, vieraana
Hannu Murhu. Olet aina Tervetullut tilaisuuksiin!

OPISKELIJA- & NUORTEN 
AIKUISTEN ILTA

Koulukatu 41

5.3. klo 19 Jussi Lahtinen: ”Sinä olet 
tehnyt syntiä Job.” Tervetuloa!
OSUH JA KRISTILLINEN OPINTOKESKUS

Opiskelijamenot

Retki Oulusta Nokiamissio 
iltaan Kokkolaan 13.3.09
muk. Markku Koivisto.

Läh. puh. 045 236 1352.       

Hoivakoti
Pieni Pelakuu Oy

Hoivakotimme tarjoaa ympärivuorokautista
hoivaa ja huolenpitoa vanhuksille kodikkaassa

ja turvallisessa ympäristössä.
Myös lyhytaikaiseen tarpeeseen.

Tiedustelut: hoivakodin johtaja Liisa Visuri
puh. 050-308 0657

Kangastie 8 A-B . Kangastie 2 . 90450 KEMPELE

w w w. p i e n i p e l a k u u . f i

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

Aki ja Saija Dahlström
Liikeajan jälkeen 0400 686 144

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Lauantaina 21. helmikuuta en-
simmäisen kerran järjestettyyn 
Pilkahdus-elokuvatapahtumaan 
osallistui noin 50 ihmistä.

Kovin suurta yleisöryntäys-
tä tapahtumaan ei odotettu, sil-
lä Plaza 7 -elokuvasaliin mahtuu 
vain 90 ihmistä.

Tuiran seurakunnan pastori 
Juha Valppu on tyytyväinen ta-
pahtuman osallistujamäärään ja 
luonteeseen.

– Pilkahduksella ei kosiskella 
suuria massoja vaan halutaan ol-
la aidosti kiinni kulttuurissa. Me 
emme mene massaviihteen pe-
rässä, sillä maailma on segmen-
toitunut.

Ensi vuonna Pilkahdus-eloku-
vatapahtuma järjestetään myös 
laskiaissunnuntaita edeltävänä 
päivänä eli 13. helmikuuta.

– Tapahtuman nimi Pilkah-
dus säilyy, mutta teema muut-

tuu. Uutta teemaa ei olla vielä 
löyty lukkoon. Joka tapauksessa 
uskonto näkyy tapahtumassa jol-
lain tavalla, ainakin metaforana 
eli vertauskuvana.

Elokuvatapahtuman järjes-
täjät ovat Oulun ortodoksinen 
hiippakunta, Tuiran seurakunta 
ja Oulun Elokuvakeskus ry.

Satu laPiNlamPi

Pilkahduksen järjestäjät tyytyväisiä
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Ei kiitos!
Pystynkö muuttumaan? Osaanko sanoa ei kiusauksille? Kadunko tekojani? Alkava 
paastonaika, laskeutuminen pääsiäistä edeltävään valmistusaikaan, opastaa meitä ajat-
telemaan suhdettamme Jumalaan ja lähimmäisiimme.

Kasteen jälkeen Jeesus joutui todelliseen testiin. Evankelista Markus toteaa: ”Heti 
sen jälkeen Henki ajoi hänet autiomaahan. Neljäkymmentä päivää hän oli autiomaassa 
Saatanan kiusattavana. Hän eli villieläinten joukossa, ja enkelit pitivät hänestä huolta.” 
Evankelista Matteus kertoo Jeesuksen kolmesta kiusauksesta ja kolmesta vastauksesta. 
Vastauksissaan Jeesus turvautui Jumalaan. Hän pystyi sanomaan ”ei kiitos!”.

Jeesus itse toteaa seuraajilleen: ”Kun paastoatte, älkää olko synkän näköisiä niin 
kuin tekopyhät. He muuttavat muotonsa surkeaksi, jotta kaikki varmasti huomaisivat 
heidän paastoavan. Totisesti: he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä paastoat, voitele 
hiuksesi ja pese kasvosi. Silloin sinun paastoasi eivät näe ihmiset, vaan Isäsi, joka on 
salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut.” 

Mitä on paastoaminen?  Se voi olla hyvinkin moninaista, vähentää television kat-
selemista sekä suklaan ja muiden herkkujen syömistä, pysähtyä miettimään ja katse-
lemaan luontoa, lukemaan Raamattua, käymään jumalanpalveluksissa, puhua totta, 
antaa aikaa itselleen, nauttia Jumalan hyvistä lahjoista.

Aina silloin tällöin on hyvä pysähtyä ja tehdä sisimmässämme eräänlainen ”päi-
vitys”. On hyvä muistaa tämä Jeesuksen opetus: ”Älkää siis murehtiko: ’Mitä me nyt 
syömme?’ tai ’Mitä me juomme?’ tai ’Mistä me saamme vaatteet?  Älkää siis huoleh-
tiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen 
omat murheet.” Unkarilainen runoilija kirjoittaa viisaasti: ”Nyt ei ole kiirettä, nyt en 
juokse, nyt en suunnittele, nyt en tahdo. Nyt en tee yhtään mitään, annan vain Juma-
lan rakastaa.”

juha vähäKaNgaS
Karjasillan seurakuntapastori

1. paastonajan sunnuntai on latinankieliseltä nimeltään Invocavit (= hän huutaa 
minua). Jeesus, kiusausten voittaja on nostettu pyhäpäivän teemaksi.

Koko evankeliumiteksti on tänä ensimmäisenä paastonajan sunnuntaina hy-
vin lyhyt ja selkeä: ”Henki ajoi Jeesuksen autiomaahan. Neljäkymmentä päivää hän oli 
autiomaassa Saatanan kiusattavana. Hän eli villieläinten joukossa, ja enkelit pitivät hä-
nestä huolta.” Tämä koettelemus – josta toiset evankelistat kertovat laajemmin – toteu-
tuu pian Jeesuksen kasteen jälkeen.

Kun tekstissä puhutaan villieläimistä, tulee siitä helposti mieleen Vanhan testamen-
tin ennustukset ajasta, jolloin villieläimet eivät tee Jumalan pyhille mitään. Jeesus joutui 
kokemaan nälkää, valvomisen rasituksia ja inhimillistä pelkoa. Ollessaan autiomaassa 
hän joutui sielunvihollisen kiusattavaksi, mikä oli koetuksista suurin.

Jeesus oli ”uusi Aadam”, joka joutui vanhan Aadamin tavoin kohtaamaan koettele-
mukset. Erotukseksi vanhasta tämä uusi Aadam, Jeesus, kesti kaikki koettelemukset il-
man syntiä. Näin hän ihmisen muodossa kärsi koettelemukset ja uhrasi itsensä meidän 
syntiemme puolesta. Vertaus uudesta Aadamista pohjautuu ristinkuoleman lisäksi hy-
vin usein juuri näihin Jeesuksen autiomaakoettelemuksiin. Toki myös kärjistyneet vas-
takkainasettelut fariseusten ja kirjanoppineiden kanssa kuuluvat samaan raskaiden ko-
ettelemusten sarjaan.

Markuksen kerronta on hyvin eleetöntä ja tiivistä. Tapahtumia ”luetellaan”, mutta 
juuri siinä piilee niiden voima. Kerronta ei jää paikalleen junnaamaan, vaan etenee dy-
naamisesti. Kun evankelista kertoo enkeleiden pitävän Jeesuksesta huolen, tämä karu 
paastonajan evankeliumitekstikin päättyy lohdulliseen näkymään: Jumala pitää huolen 
luoduistaan, myös vaikeuksien keskellä.

PeKKa tuomiKoSKi

Päivän psalmi Ps. 91: 1–4, 11–12  
Ensimmäinen lukukappale 
Jes. 1: 16–20 tai 1. Moos. 3: 1–7 (8–19) 
Toinen lukukappale Hepr. 2: 9, 17–18 
Evankeliumi Mark. 1: 12–13 

Herra, meidän Jumalamme,

sinä annoit Poikasi joutua kiusauksiin ja ahdistuksiin, 

jotta hän voisi kiusattuja auttaa.

Vahvista meitä, niin että hänen avullaan 

voittaisimme pahan hyökkäykset.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, 

meidän Herramme tähden.

Amen.

w w w.sxc . hu /  L au ra  Sh r e c k
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Elias Lönnrot (1802–
1884) on suomalai-
suuden identiteetin ra-
kentamisen keskeisiä 

suurmiehiä. Sikäli on sääli, et-
tä 28. helmikuuta vietettävä Ka-
levalan päivä on jäänyt kansal-
listen juhlapäiviemme joukossa 
vähän varjoon.

Itsenäistymistä edelsivät 
pitkät ja monivaiheiset suo-
malaisuuden synnytystuskat. 
Lönnrotin ja Kalevalan mer-
kitystä tälle prosessille ei voi 
väheksyä.

Lönnrotin runonkeruu-
matkojen ja tutkimustyön tu-
loksena kehittyneestä kansal-
liseepoksesta Suomen heimo 
löysi sankarillisen ja myytti-
sen menneisyytensä, itsetun-
tonsa, kansallistunteensa ja 
kulttuurihistoriansa.

1800-luvun kansallis-
romantikkomme halusivat 
osoittaa, että esihistoria oi-
keutti lukemaan suomalaiset 
– jotka siis muodostivat ihka 
oman kansan – sivistyskanso-
jen joukkoon.

Historialliset tosiseikat tuki-
vat kansallisten ”suurmiestem-
me” esittämiä teorioita ja näke-
myksiä milloin enemmän, mil-
loin vähemmän.

vakaiden 
luterilaisten eepos
Elias Lönnrot oli vakaa ja vakau-
mukseltaan syvällinen, järke-
vyyttä, suvaitsevaisuutta ja koh-
tuullisuutta kannattava luterilai-
nen. Hän kokosi Kalevalasta tie-
toisesti vakaan luterilaisen kan-
san eeposta.

Uskonpuhdistajien ja herätys-
liikkeiden piireissä vanhaa paka-
nallista kansanuskoa – loitsuja, 
shamaaneja ja myyttejä – oli pe-
rinteisesti karsastettu. Kalevala 
sisältää runsaasti sellaista aines-
ta, mutta Lönnrot ei pitänyt si-
tä enää elävänä uskontona, vaan 

kansamme menneen uskonnolli-
sen vaiheen kuvastajana.

Hän ”ei korostanut Kalevalan 
uskonnollisuutta vaan esitti sitä 
suloisena runoutena, osoituksena 
suomalaisten henkisistä kyvyis-
tä”, luonnehtii uskontotieteilijä 
Juha Pentikäinen.

Lönnrot ei siis paheksunut 
esikristillisen kansanuskon pa-
kanuutta, vaan näki siinä yksiju-
malaisuuden esiasteen ja aavis-
tuksen, joka teki tilaa tulevalle.

Hän piti esi-isiemme ansiona 
uskoa persoonalliseen ylijuma-
laan, Ukkoon, jota Väinämöinen-
kin rukoili avukseen. Muinaisus-
komme oli vastaanottavainen ”tie-

dolle yhdestä ainoasta jumalasta”, 
jonka kristinusko toi.

Lähetystyössä samankaltainen 
idea muotoillaan tätä nykyä siten, 
että Jumala on jo kulkenut kulla-
kin lähetysalueella lähettien edellä 
ja valmistanut kansoja jo etukäteen 
Kristuksen vastaanottamiseen.

Katajainen kansa 
kääntyy kristinuskoon
Kalevala heijastaa Juha Pentikäi-
sen mukaan murrosta, jossa kan-
sa tuli lännestä katolisen kirkon 
ja idästä ortodoksisen kirkon vai-
kutuspiiriin.

Myytti- ja shamaanirunot sai-
vat 1000-luvulta lähtien kilpailevia 
kristillisiä versioita. Runoja käytet-
tiin lähetystyössä korvaamalla esi-
kristillisiä sankareita ja shamaa-
neja kristillisillä pyhimyksillä tai 
vaikkapa Kristuksella.

Kalevalan versiot alkavat kuin 
Raamattu maailman luomisesta. 
Väinämöinen on aluksi luojaju-
mala, mutta hän jää lopulta luo-
misessa taustalle, Ukon varjoon. 
Viimeisen niitin tässä kehitykses-
sä vaka vanha Väinämöinen saa 
Kalevalan loppuhuipentumassa.

Marjatta (neitsyt Maria) saa 
pojan, jolle ei löydy isää. Hän-
tä kastamaan tulee pappi. Pojan 
kohtalosta päättämään kutsu-
taan myös tuomari, Väinämöi-
nen. Esikristilliseen tapaan Väi-
nämöinen tuomitsee isättömän 
lapsen surmattavaksi.

Tällöin tapahtuu Jumalan tuo-
mio: Kaksiviikkoinen poika puh-
keaa puhumaan ja tuomitsee tuo-
mitsijansa, minkä jälkeen hänet 
kastetaan. Suuttunut ja häpeävä 
Väinämöinen astuu veneeseensä 
ja katoaa kosmoksesta.

”Kosminen draama päättyy 
Väinämöisen lähtöön; Suomen 
kansalle jää lapsi ja kannel, kris-
tinusko ja toivo oman kulttuurin 

Kalevalan runojen 
vaikutus on suuri 
myös Suomen 
kansan kristilliseen 
itseymmärrykseen. 
Elias Lönnrotin luovalla 
kädellä kokoamassa 
kansalliseepoksessa 
kuvataan, kuinka 
Väinämöinen väistyy 
Kristuksen tieltä.
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Akseli Gallen-Kallela: Lemminkäisen äiti (1897)

tulevaisuudesta”, Pentikäinen 
herkistelee. Hän arvioi runon 
liittyvän kristinuskon varhai-
seen lähetysvaiheeseen keskiajan 
lopulla. Kristinusko kriminalisoi 
lasten surmaamisen. Väinämöi-
sen tuomitseva poika on tietysti 
itse Kristus.

Lönnrot kuvaa kansamme us-
kon taitekohdan, siirtymisen pois 
pakanuuden ajasta. Muinaissuo-
malaisten uskonnollisia myyttejä 
kuvaava Kalevala saa siten kris-
tillisen silauksen. Lönnrot jär-
jestää myytit ja runot kristillisen 
pelastushistorian juonen mukai-

sesti, niiden omalle esikristillisel-
le paikalle.

Tässä luomistyössä hän osoit-
tautui suureksi taiteilijaksi sekä 
kansalliseksi visionääriksi.

teKStit: jaNNe villa

Lähteenä Kalevala ja Juha Penti-
käisen teos Kalevalan maailma.

Faktaa

Usko toivo rakkaus -kampanjan nettisivujen Jeesus-

kuvista www.uskotoivorakkaus.fi löytyy yllättävä 

Kalevalan hahmo, Lemminkäinen. Lemminkäisen 

hahmoa kuvataiteessa tutkinut Niko anttila löytää 

akseli gallen-Kallelan Lemminkäisen äiti -maalauk-

sen (1897) antisankarista jopa Kristuksen piirteitä.

 Lemminkäinen kuvataan Kalevalassa melkoisena 

naistenmiehenä ja taisteluintoilijana, joten häntä ei 

voi kovin luontevasti rinnastaa Jeesukseen. Maalauk-

sessa hän näyttää kuitenkin teosta esittelevän Ant-

tilan mukaan kristusmaiselta hahmolta, ja teoksessa 

on kaiken kaikkiaan hyvin raamatullinen henki.

 Lemminkäinen makaa maassa kuolleena äiti 

vierellään. Hän oli ihastunut Pohjolan neitoon, 

mutta saadakseen neitokaisen miehen oli ensin 

suoriuduttava Pohjolan emännän asettamista teh-

tävistä. Yksi näistä oli Tuonen joutsenen surmaa-

minen. Tehtävä olisi kohtalokas, sillä joutsenen 

tappajaa kohtaisi kuolema. Lemminkäinen suos-

tui emännän vaatimukseen, ja pian Tuonen veri-

nen poika paloitteli Lemminkäisen miekallaan.

 Äiti haravoi silvotun poikansa palaset Tuonelan 

joesta ja ompeli ruumiin kokoon. Maalauksessa äi-

ti odottaa mehiläistä, joka toisi hunajaa Ukko yli-

jumalan luota – hunajaa, joka herättäisi Lemmin-

käisen uudelleen eloon.

 Maalauksessa yhdistyvät kristinuskon kolme pe-

rustaa: usko, toivo ja rakkaus. Vain todellinen rak-

kaus saa äidin herättämään lapsensa henkiin. Rak-

kaus ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan myös us-

koa – kuten silloin, kun Jeesus herätti Lasaruksen 

kuolleista. Lemminkäisen äiti katsoo taivaisiin ja 

toivoo elämän lahjaa.

 Niko Anttila näkee, että Lemminkäisen äiti on 

kuin Neitsyt Maria kuolleen poikansa Jeesuksen 

vieressä – poikansa, joka nyt on hengetön, mut-

ta herää pian taas eloon. Teoksen asettelu muis-

tuttaa Vatikaanin Pietarinkirkossa olevaa Pietà-

veistosta, jonka michelangelo viimeisteli vuonna 

1499. Veistoksessa Maria pitelee teloitettua Va-

pahtajaa sylissään.

 Maalaus on musta ja täynnä kuoleman symbo-

liikkaa, mutta äidin silmien kautta katsoja voi kur-

kistaa pinnan alle ja huomata, ettei kaikki ole-

kaan niin lohdutonta kuin aluksi vaikutti. Kuole-

ma ei olekaan lopullinen kohtalo.

Kalevalan onneton Kristus-hahmo

R
eija H

aap
alain

en
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

E l s i  H u t t u n e n

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 1.3. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Hanna-Maija Karjalai-
nen-Ollanketo, avustaa Tii-
na Kinnunen, urkuri Maija 
Tynkkynen, kanttori Raimo 
Paaso, Oulun Laulu. Interne-
tissä www.virtuaalikirkko.fi.
Messu 1.3. klo 12 Heinäto-
rin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Hanna-Maija Karja-
lainen-Ollanketo, kanttori 
Henna-Mari Sivula.

Karjasillan  
seurakunta
Messu su 1.3. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Mik-
ko Salmi, saarnaa Rky:n pu-
heenjohtaja Esa Lipasti, avus-
tavat Liisa Karkulehto ja Rei-
no Tanjunen, kanttorina Juha 
Soranta. Aamupuuro alkaen 
klo 8.30. Kirkkokahvit, kah-
vikeskustelu. Rautatieläisten 
ja Eläkeläisten kirkkopyhä. 
Mahdollisuus keskusteluun ja 
rukoukseen.
Messu su 1.3. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Sanna 
Okkola, avustaa Katja Ylita-
lo, kanttorina Riitta Piippo. 
Kirkkokahvit. 
Messu su 1.3. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Anna-Leena Häkkinen, 
avustaa Liisa Karkulehto, 
kanttorina Juha Soranta. 
Kirkkokahvit. 
Messu su 1.3. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, avustaa 
Juha Vähäkangas, kanttori-
na Sari Wallin. Kirkkokahvit.
Messu su 1.3. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Sanna Okkola, avustaa Kat-
ja Ylitalo, kanttorina Riitta 
Piippo. Kirkkokahvit. 
Gospelmessu su 1.3. klo 18 
Kastellin kirkossa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, avustaa 
Mikko Salmi. Esa Rättyä ja 
Karjasillan gospelryhmä YA1. 
Teejatkot seurakuntasalissa.
Viikkomessu to 5.3. klo 18, 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Anna-Leena Häkkinen, 
kanttorina Juha Soranta. 
Kirkkokahvit. 

Tuiran seurakunta
Messu su 1.3. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Riitta 
Louhelainen, avustaa Mar-
kus Mähönen, kanttorina 
Heikki Jämsä. Radiointi Ra-
dio Dei.
Messu su 1.3. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Juha Valppu, avustaa  
Nanna Helaakoski, kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki. 
Messu su 1.3. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Pasi Kurikka, avustaa Ju-
ha Tahkokorpi, kanttorina 
Tommi Hekkala. 
Sanajumalanpalvelus su 
1.3. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Markus 
Mähönen, kanttorina Heik-
ki Jämsä. 
Sanajumalanpalvelus su 1.3. 
klo 12 Rajakylän seurakunta-
kodissa. Toimittaa Harri Fa-
gerholm, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki. 

Vauvakirkko su 1.3. klo 15 
Pateniemen kirkossa. Toimit-
taa Juha Tahkokorpi, avusta-
vat Seija Kurvinen ja Marja-
Liisa Toropainen, kanttorina 
Ulla Metsänheimo. Pikkuvä-
en yhteisessä kirkkohetkessä 
lauletaan ja leikitään, hiljen-
nytään ja siunataan. Myös 
isovanhemmat ja kummit 
ovat lämpimästi tervetullei-
ta. Kirkkohetken jälkeen tar-
jotaan kahvit ja mehut sekä 
pilttiä pienimmille.
Iltamessu su 1.3. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Hele-
na Paalanne, avustaa Nanna 
Helaakoski, kanttorina Ul-
la Metsänheimo. Katja Nau-
ha, viulu. 

Viikkomessu ke 4.3. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Stiven Naatus, kanttorina Ta-
ru Ängeslevä.

Oulujoen seurakunta
Messu su 1.3. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pert-
ti Lahtinen, saarnaa Olavi 
Voittonen, kanttorina Sanna 
Leppäniemi, avustaa Oulujo-
en seurakunnan lapsikuoro.
Afrikkalainen gospelmessu 
su 1.3. klo 16 Hintan seura-
kuntatalossa. Saarnaa Pertti 
Lahtinen, avustaa Ilkka Mä-
kinen. Musiikin johto Miika 
Nieminen ja Tuomas Keski-
talo ja Housebändi. Tilaisuu-
den aikana pyhäkoulu. Mes-
su kuuluu Akkuna-iltapäiviin. 

YlIkIIMInGIn Alue
Messu su 1.3. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Veijo Koivula, kanttorina 
Jenni Rautakoski.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
1.3. klo 10. Toimittaa Matti 
Keskinen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell.

Haukipudas
Sanajumalanpalvelus su 
1.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Martti Heinonen, saarna 
Maria Vähäkangas, kanttori-
na Hannu Niemelä.

Messu su 1.3. klo 16 Martin-
niemen seurakuntakodissa. 
Toimittaa Arto Nevala, kant-
torina Hannu Niemelä. Kirk-
kokahvit. Seurakunta järjes-
tää kirkkokyydin sitä tarvit-
seville, kuljetuspyynnöt dia-
koniatoimistoon pe klo 9–11 
p. 5472 636 tai Laila Ranta-
kokolle p. 040 8668 319.

Kempele
Messu su 1.3. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Kalevi Junnikka-
la, avustaa Timo Juntunen, 
kanttorina Marjo Irjala. Ka-
levi Junnikkalan tulosaarna. 
Pyhäkoulu saarnan aikana.

Kiiminki
Sanajumalanpalvelus su 
1.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pauli Niemelä, kanttori-
na Katri Niskakangas.
Sanajumalanpalvelus su 1.3. 
klo 13 Jäälin seurakuntakodis-
sa. Toimittaa Pauli Niemelä, 
kanttorina Katri Niskakangas.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
1.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Ilkka Tornberg, kanttori-
na Mika Kotkaranta.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
1.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa pastori Urpo Luokkala, 
kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 1.3. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Si-
mo Pekka Pekkala, kanttori-
na Saana Johnson.

Oulunsalo
Messu su 1.3. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Minna Salmi, kant-
torina Taru Pisto.

Pudasjärvi
Messu su 1.3. klo 10 seura-
kuntakodissa. Toimittaa Ju-
ha Kukkurainen, kanttorina 
Jukka Jaakkola.

Siikalatva
keStIlä
Sanajumalanpalvelus su 1.3. 
klo 12 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Minna Rahko, kantto-
rina Unto Määttä. 

PIIPPolA   
Sanajumalanpalvelus su 1.3. 
klo 10 Piippolan kirkossa. Toi-
mittaa Heikki Karppinen, 
kanttorina Unto Määttä. 

PulkkIlA 
Sanajumalanpalvelus su 1.3. 
klo 12 Pulkkilan kirkossa. Toi-
mittaa Heikki Karppinen, 
kanttorina Veijo Kinnunen.  

PYhäntä
Messu su 1.3.. klo 10 Pyhän-
nän kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Veijo 
Kinnunen. 

RAntSIlA
Sanajumalanpalvelus su 1.3. 
klo 10 Rantsilan kirkossa. Toi-
mittaa Erkki Piri, kanttorina 
Pentti Jäntti. 

Tyrnävä
Messu su 1.3. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Timo Liika-
nen, kanttori Pentti Korkiakos-
ki ja kirkkokuoro.

teMMeS
kalevalainen messu su 1.3. 
klo 12 Temmeksen kirkossa. Toi-
mittaa Timo Liikanen, kanttori 
Pentti Korkiakoski, Temmeksen 
lapsikuoro ja Oulun Ympäristön 
Kalevalaiset Naiset.
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Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39
Kastellin kirkko 
Töllintie 38
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9
Pyhän Andreaan kirkko 
Sulkakuja 8
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6
Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan 
kirkko 
Mielikintie 3
Pyhän Luukkaan 
kappeli 
Yliopistokatu 7
Pateniemen kirkko 
Taskisentie 3
Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69
Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

kirkot toimipaikat
Heikkilänkankaan 
seurakuntakoti
Kyytipojantie 2
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren  
kaupunkileirikeskus
Hietasaarentie 19
Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89
Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1
Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2
Sarasuon päiväkoti 
Sarasuontie 5
Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17
Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86
Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus
Hiihtomajantie 2
Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2
Niittyaron  
seurakuntakoti
Purjehtijantie 4
Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2
Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1
Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19
Vanha pappila 
Isokatu 17
Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5
Siipi – lähetyksen puoti ja paja
Nokelantie 48
oulujoen pappila
Pappilantie 72
Vanha pappila
Ylikiiminki, Pappilantie 2
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Näe vanha Valamo

enot oulussa 

Oulujoen seurakunta järjestää 
matkan Laatokan Valamoon 
elokuun puolessa välissä.

Joukkoon ehtii vielä mu-
kaan, kertoo matkan johtaja, kappa-
lainen Pentti Kortesluoma. Ilmoittau-
tumisella on tosin kiire. Viimeinen il-
moittautumispäivä on 27. helmikuuta.

Valamon luostari on kiehtova kult-
tuurinähtävyys. Siksi se on matka-
kohteeksi valittukin. Kortesluoma 
ei ole itsekään käynyt Valamossa ja 
odottaa kokemusta innostuneena.

Valamon lisäksi matka tarjoaa 
muitakin mielenkiintoisia kohteita. 
Linja-autokyydillä ajetaan ensin Ii-
salmeen ja vieraillaan evakkokeskuk-
sessa. Kortesluoma arvelee, että mat-
ka voi erityisesti kiinnostaa evakkoja 
sekä heidän jälkeläisiään.  

Illaksi saavutaan Venäjälle Sortava-
laan, jossa yövytään. Sortavalasta mat-
kustetaan seuraavana päivänä laivalla 
Valamon saarelle, jossa vietetään koko 
päivä. Yöksi palataan Sortavalaan.

Seuraavana päivänä on luvassa Vii-
purin kiertoajelu. Viipurissa voi tehdä 
myös ostoksia.

Viimeinen yöpyminen matkan ai-
kana on Suomen puolella Lappeen-

rannassa, josta ehditään Mikkeliin 
jumalanpalvelukseen.

Luotettavimpien tietojen mu-
kaan Valamon luostari on perustet-
tu 1100-luvun puolivälissä. Neuvosto-
vallan aikana luostari lakkautettiin ja 
rakennuksia käytettiin muun muas-
sa sotilastukikohtana ja vanhainkotia. 
Luostarielämä alkoi uudestaan neu-
vostoimperiumin viimeisinä vuosina.

Viime vuosina luostarielämä on vi-
rinnyt edelleen. Valamon saaren suu-
rimpia nähtävyyksiä ovat restauroidut 
kirkot.

PeKKa heliN

13.–16.8. Hinta noin 475 € sis. kuljetuk-
sen, majoitukset, ruokailut, opastetun ko-
kopäivävierailun Valamon saarelle, sekä 
viisumit vakuutuksineen.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään  
27.2. osoitteessa www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo tai p. (08) 316 1340. Tiedustelut 
Pentti Kortesluoma, p. 040 575 2716. Etu-
sijalla Oulujoen seurakunnan jokivarsi-
en alueen jäsenet. Tällä tavalla halutaan 
nostaa alueen profiilia seurakuntatyössä.

w w w.w ik i p e d ia . f iHartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
ompeluseurat to 26.2. klo 
18.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. 
Sana elää pe 27.2. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 28.2. klo 10, 
Vanha pappila. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 28.2. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Rauhanyhdistyksen ehtool-
liskirkko su 1.3. klo 17, Ou-
lun tuomiokirkko. Jukka Ter-
vo, Jaakko Kaltakari.
Päiväseurat ke 4.3. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
keskiviikkoseurat ke 4.3. 
klo 18, Sipiläsali, Asemakatu 
6. Jouko Lauriala.
Miesten piiri ke 4.3. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo.
Parliament Band, musiikki-
hartaus la 7.3. klo 18, Oulun 
tuomiokirkko. Hartaus Han-
na-Maija Karjalainen-Ollan-
keto ja Outi Vaarala. Yhteis-
laulua. Eduskunnan Parla-
ment Band: rummut ja pu-
he Lyly Rajala, laulu ja kita-
ra Mikko Alatalo, laulu Tuu-
la Peltonen, basso ja laulu 
Markku Pakkanen, kosketin-
soittaja Jammi Humalamäki, 
runot Tommy Tabermann.
Raamattupiirit: 
Raamattupiiri to 26.2. ja 5.3. 
klo 14, Keskustan seurakun-
tatalo. Luetaan Apostoli-
en tekoja. Anna-Mari Heik-
kinen.
To 26.2. klo 16, Intiön seura-
kuntakoti. Jyrki Vaaramo.
hartaudet: 
To 26.2. klo 18.30, Kuntota-
lo. Anna-Mari Heikkinen.
Ke 4.3. klo 15, Senioritalo. 
Anna-Mari Heikkinen.
To 5.3. klo 18.30, Kuntotalo. 
Ari-Pekka Metso.

Karjasillan seurakunta
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 3.3. klo 19, Karjasil-
lan kirkko. 
Yhdessä Jumalan edessä -il-
ta to 5.3., 2.4. ja 7.5. klo 18–
20, Kaukovainion kappeli. Il-
lan lähtökohtana on Juma-
lan rakkaus. Ylistys- ja muita 
yhteislauluja, rukousta, sa-
naa ja todistuspuheenvuoro-
ja. Teetarjoilu illan päätteek-
si. Lastenhoito järjestetty. 
Raamattupiirit: 
To 26.2. ja 5.3. klo 18, Maik-
kulan kappeli. 
To 26.2. klo 18, Kastellin kir-
kon pappilan kamarissa. 
Ke 4.3. klo 11, Kastellin kirk-

ko. Jobin kirja. 
Ke 4.3. klo 18–21, Kaukovaini-
on kappeli. Arabiankielinen.
Ke 4.3. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Miehille.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat: 
To 26.2. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. 
Pe 27.2. klo 18, Kastellin kirkko. 

Tuiran seurakunta
Miestenpiiri ti 3.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. 
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
26.2. klo 15, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Apostolien tekoja ja 
lähettien kirjeitä, mukana 
Pasi Kurikka.
Raamattupiirit: 
To 26.2. ja 5.3. klo 12.30, Tui-
ran kirkko. 
Ti 3.3. klo 18, Niittyaron seu-
rakuntakoti. 
Rauhanyhdistyksen seurat: 
To 26.2. klo 18.30, Tuiran 
kirkko. 
To 26.2. klo 19, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
To 5.3. klo 19, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Sanan äärellä to 26.2. klo 
18.30, Huonesuon seura-
kuntakoti. Luemme ja jaam-
me hengellisesti rakentavia 
tekstejä. Tuemme lähimmäi-
siä lähellä ja kaukana. 

Musiikki ja kulttuuri
laulutuokio lähetyssopes-
sa to 26.2. klo 12, Keskustan 
seurakuntatalo. Lähetyslau-
luja ja -virsiä Maija Tynkky-
sen säestyksellä.

Oulun tuomiokirkko
seurakunta
Virsilauluilta ti 3.3. klo 18, 
Heinätorin seurakuntata-
lo. Paastonajan virsiä, Esko 
Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
toivelaulutuokio su 1.3. klo 
15, Karjasillan kirkko. Toive-
virsiä ja toivottuja hengelli-
siä lauluja. Toiveet viimeis-
tään 26.2. kanttori Juha So-
rannalle, juha.soranta@evl.
fi. Kerro myös toivelauluu-
si mahdollisesti liittyvä tari-
na – miksi juuri tämä laulu? 
Kolehti yhteisvastuulle. Kah-
vitarjoilu. Mukana myös dia-
konissa Marjo Heikkinen.
kirjavirtaa pappilassa vaka-
valla mielellä! ke 18.3. klo 
18, Kastellin kirkko. Saarna-
jan kirjassa todetaan kaiken 

olevan turhaa. On aika itkeä 
ja surra, on olla vakavalla 
mielellä. Tänään pysähdym-
me hetkeksi Terhi Utriaisen 
kirjan Siivekäs vahtikoira ja 
Tove Janssonin kirjan Muu-
mipappa ja meri äärelle. 
tragediaa Pielisen ballaa-
dista nykyrunouteen su 
22.3. klo 15, Kastellin kirk-
ko. Mitä on tragedia? Mitä 
runossa siitä todetaan? Tule 
kuulolle Kastellin kirkkoon, 
niin tiedät enemmän. Käsi-
ohjelmamaksu 2 € Yhteis-
vastuukeräykselle.

Oulujoen seurakunta
YlIkIIMInGIn Alue
konsertti ti 10.3. klo 19, Yli-
kiimingin seurakuntatalo. 
Annika Hänninen ja Ant-
ti Näpänkangas, pasuuna ja 
Outi Nissi, piano. Väliaikatar-
joilu Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi. Vapaa pääsy. 
kauneimmat hengelliset 
laulut su 15.3. klo 19, Ylikii-
mingin kirkko. Tilaisuudessa 
esitettäviä lauluja voi toivoa 
etukäteen 2.3. saakka. Leo 
Rahko 040 7300408, leo.rah-
ko@evl.fi.

Diakonia

Karjasillan seurakunta
Juttutupa ma 2.3. klo 13, 
Kastellin kirkko. Keskustel-
laan ajankohtaisista ja/tai 
juttutupalaisille tärkeistä 
asioista. Kokoonnumme seu-
rakuntasalin puolella.
Palvelupiiri Auttavat kä-
det ma 2.3. klo 18, Karjasil-
lan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Juttutuvat: 
Ma 2.3. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Ma 2.3. klo 11, Koskelan seu-
rakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
Madekosken diakoniapiiri 
to 26.2. klo 12, Iida Tauriai-
sella, Koivulantie 23. 

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
kehItYSVAMMAISet
Perhepiiri to 26.2. klo 12–
13.30, Keskustan seurakun-
tatalo. Kehitysvammaisten 
läheisille.
Varttuneiden porinapiiri ti 
3.3. klo 13.15–14.15, Heinäto-
rin seurakuntatalo. 
keskustelukerho ti 3.3. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kehitysvammai-

sille aikuisille.
Avotyöntekijöiden keskus-
teluilta ke 4.3. klo 16–17.30, 
Öbergin talo. 
nuorten ilta pe 13.3. klo 18–
20, Öbergin talo. 

kuuloVAMMAISet
Ystäväilta to 26.2. klo 16, 
Palvelukeskus Runola. Vie-
raana Urpo Luokkala.
hyvä tietää –  mukava osal-
listua -luentosarja pe 27.2. 
klo 9.30, Keskustan seura-
kuntatalo. Johtava perhe-

neuvoja Seppo Viljamaa lu-
ennoi arkirakkaudesta pari-
suhteesssa.

näköVAMMAISet
näkövammaisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri to 
26.2. klo 13–14.30, Diakonia-
keskus, alakerran ryhmätila. 
näkövammaisten kerho ke 
4.3. klo 13–14.30, Keskustan 
seurakuntatalo. Keväistä as-
kartelua Heidi Siiran joh-
dolla. Opasystävät vastassa 
Isonkadun ovella.

näkövammaisten leiri  27.–
29.3. Rokuan leirikeskus. Ilm. 
viim. 11.3. diakoniakeskuk-
seen p. (08) 3161 321.

PäIhdetYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 27.2. klo 9. Naistenryhmä 
Vasamonretkellä.
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 2.3. klo 14.30, Diakonia-
keskus, alakerta. 
Päihdetyön raamattupiiri ti 
3.3. klo 13, Diakoniakeskus, 
yläkerta. 
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Filosofinen keskustelupiiri Linnanmaalla jatkuu. 
Seuraava tapaaminen on 26. helmikuuta, jolloin 
aiheena on mielenfilosofia. Keskustelupiiri on tar-
koitettu erityisesti humanistisen ja kasvatustieteel-
lisen tiedekunnan opiskelijoille. Keskustelukie-
li on tarvittaessa englanti, jolloin ulkomaalaiset-
kin opiskelijat voivat osallistua piiriin. Piirin kes-
kusteluja alustavat yliopistolehtori Markku Salak-
ka, oppilaitospalvelun yliopistopastori Ari Savuo-
ja ja seurakuntayhtymän kansainvälisen työn pas-
tori Árpád Kovács.

Keskustelupiiri pidetään joka toinen torstai Lin-
nanmaalla kello 16.15–18 kasvatustieteellisen tie-
dekunnan salissa KTK 219.

Ikuiset totuudet ja eettinen käyttäytyminen on 
piirin aiheena 12.3. Ihmiseksi kasvamisesta kes-
kustellaan 26.3. Maailman synnystä ja pahan on-
gelmasta puhutaan 9.4. Viimeisellä kerralla 23.4. 
aiheena on uskonto, usko ja hengellinen elämä.

Linnanmaalla ratkaistaan 
filosofian ongelmat

Lähetys
lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Leivonnaisia, käsitöi-
tä, arpoja ja muuta mukavaa 
sekä vohvelikahvila. Tuotto 
ohjataan nimikkotyölle Suo-
men Lähetysseuran kautta. 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14, 
la klo 12–15. Puodista käy-
tettyjä astioita, liinavaattei-
ta, koruja, kirjoja sekä pajan 
tuotteita, tarjolla myös kah-
via yms. Pajassa tehdään kä-
sitöitä. P. 044 316 1720. 
laulutuokio lähetyssopes-
sa to 26.2. klo 12, Keskustan 
seurakuntatalo. Lähetyslau-
luja ja -virsiä Maija Tynkky-
sen säestyksellä.
lähetystovi pe 27.2. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Viides käsky, mukana Pa-
si Kurikka.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 26.2. ja 5.3. 
klo 14, Vanha pappila. Raa-
mattutunti 26.2. Ulla Säilä, 
5.3. Hannele Lusikka.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 2.3. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perheleiri 20.–22.3. Rokuan 
leirikeskus. Ulkoillaan, askar-
rellaan, leikitään ja hiljenny-
tään yhdessä. Hinta 44 € / ai-
kuinen ja 30€ / 4–18-vuotias, 
sisaralennus -25 %. Ensisijai-
sesti tuomiokirkkoseurakun-
nan jäsenille. lmoittautumi-
nen viimeistään 6.3. Kaijalle 
p. 050 5249 779 tai kaija.sini-
luoto@evl.fi.
Perhekerho to 26.2. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti.
Pyhäkoulut: 
Su 1.3. klo 12, Makasiininka-
tu 6. 
Su 1.3. klo 16.30, Kouluka-
tu 10.

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulut: 
To 26.2. klo 14.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 7–9-vuotiail-
le.
Su 1.3. klo 10, Kastellin kirk-
ko. Messun aikana.
Su 1.3. klo 10, Karjasillan 
kirkko. Messun aikana.
Su 1.3. klo 12, Pyhän Andre-
aan kirkko. Messun aikana.
Su 1.3. klo 12, Kaukovainion 
kappeli. Messun aikana.

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulut: 
Su 1.3. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Messun aika-
na.
Su 1.3. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 1.3. klo 12, Niittyaron seu-
rakuntakoti. 
Su 1.3. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Kansain-
välinen pyhäkoulu, suomen-
kielinen.
Perhekerhot:
To 26.2. klo 9.30, Pyhän 

Luukkaan kappeli. 
To 26.2. klo 13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Kansainväli-
nen perhekerho, englannin-
kielinen.

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulut: 
Su 1.3. klo 16–17.15, Hintan 
seurakuntatalo. Liittyy Ak-
kuna-tilaisuuksiin. Pyhäkou-
lusta vastaavat Elina Palojär-
vi ja Säde Pokka. Järj. myös 
Kansanlähetys, Kylväjä ja 
SLEY. 
Su 1.3. klo 12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 

YlIkIIMInGIn Alue
nauti arjesta – tässä ja nyt 
to 26.2. klo 17.30, Ylikiimin-
gin seurakuntatalo. Puheen-
vuoron saa sosiaalikasvattta-
ja ja 9 lapsen äiti Riitta-Lii-
sa Luukkonen. Illassa puhu-
taan kodin lämpimän ilma-
piirin tärkeydestä, kasvatuk-
sesta ja vanhempien jaksa-
misesta. Perheen voimavarat 
nousevat arjesta. Päivän per-
hekerho on siirretty iltaan ja 
sinne ovat tervetulleita per-
hekerholaiset ja kaikki asias-
ta kiinnostuneet. Ilta aloite-
taan mehulla ja kahvilla.

Nuoret
Grandeisosleirit uudet ja 
vanhat isot 17.–19.4. Rokuan 
leirikeskus. Perinteiset Gran-
deleirit, kaikki tuomiokir-
kon ja Karjasillan isoset mu-
kaan. Ilmoittaudu viimeis-
tään 20.3. osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo.

Karjasillan seurakunta
Yökahvila Cafe Andreas pe 
27.2. klo 19–23, Pyhän An-
dreaan kirkko. Tule viettä-
mään rennon mukavaa il-
taa hyvässä seurassa, tarjol-
la oleilua, pelailua, hartaut-
ta, kahvia, teetä ja pientä 
purtavaa.

Tuiran seurakunta
Vaihtoehtotorjentai to 
26.2. klo 18, Koskelan seu-
rakuntakoti. Sinä rippikou-
lun käynyt nuori, lähde ker-
ran kuussa kokeilemaan jo-
tain uutta tekemistä. Lähtö 
tapahtuu aina Koskelan seu-
rakuntakodilta ja ilta mak-
saa osallistujille 5 €. Ilmoit-
taudu mukaan viimeistään 
saman viikon maanantai-
na sähköpostilla anssi.puti-
la@evl.fi tai tekstarilla nu-
meroon 050 340 8982. Lisä-
tietoja kevään torjentaiden 
ohjelmasta saat Anssilta.
tuiran seurakunnan isos-
koulutusleirit 13.–15.3. tai 
27.–29.3. Rokuan leirikeskus. 
Isoskoulutettavat voivat il-
moittautua jommalle kum-
malle leirille. Maksuttomat 
leirit täytetään ilmoittautu-
misjärjestyksessä. Sitova il-
moittautuminen osoittees-
sa www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo. Ilman pätevää syytä 
pois jääneeltä peritään 20 
€ järjestelymaksu. Lisätieto-
ja nuorisotyönohjaaja Merja 
Oksmanilta p. 040 524 5944 
tai merja.oksman@evl.fi.

Nuoret aikuiset 
Filosofinen keskustelupii-
ri to 26.2. klo 16.15, Oulun 
yliopiston sali KTK 219. Mu-
kana lehtori, KT Markku Sa-
lakka, kansainvälisen työn 
pastori Árpád Kovács ja yli-
opistopastori, TT Ari Savu-
oja. Järjestetty yhdessä Ou-
lun yliopiston kanssa.
Virtaa välillämme -parisuh-
dekurssi sunnuntaisin 8.3.–
19.4. klo 16–19, Koskelan 
seurakuntakoti. Viisi tai kuu-
si kokoontumista. Lastenhoi-
to järjestetty. Hinta 20 € / pa-
riskunta. Ilm. ja lisät. Heikki 
Kaikkonen p. 040 5025 010.
Cross Cafe pe 6.3. klo 19–
00.30, Isokatu 11, tuomio-
kirkon vieressä. Nuorten ai-
kuisten kristillinen kahvila 
tarjoilee elävää musiikkia, 
evankeliumia ja elämyksiä 
rennossa seurassa. Kahvila 
on avoinna parillisten viik-
kojen perjantaina. www.ou-
lunseurakunnat.fi/crosscafe.

oPISkelIJAJäRJeStöt
uusheräyksen ja Rauhan 
Sanan yhteiset matkalau-
luseurat to 26.2. klo 19, 
Koulukatu 10. 
oPkon opiskelijailta la 

28.2. klo 19, Öbergin talo. 
Laulakoon kaikki maa – Vir-
ret eloon.
evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 4.3. 
klo 18.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Ristin saarnan hul-
luus (1. Kor. 1), Harri Fager-
holm.
uusheräyksen ilta to 5.3. 
klo 19, Koulukatu 41. Jussi 
Lahtinen: Sinä olet tehnyt 
syntiä, Job.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
toiminta- ja keskusteluker-
ho to 26.2. klo 10.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 26.2. klo 
12, Kajaanintie 1. 
tarinatupa ke 4.3. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten kerhot:
To 26.2. klo 12–14, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
To 26.2. ja 5.3. klo 13, Kas-
tellin kirkko. 
To 26.2. klo 13, Karjasillan 
kirkko. 

elävä Jukeboksi

Lauantaina 28.2. klo 10–13
Oulun kauppahallissa
Musiikkitoiveita toteuttaa hanuristi Pertti Haipola.

konsertti 
Tiistaina 10.3. klo 19 
Ylikiimingin seurakuntatalossa
Annika Hänninen ja Antti Näpänkangas, pasuuna ja 
Outi Nissi, piano. Väliaikatarjoilu keräyksen hyväksi. Va-
paa pääsy. 

toivelaulutuokio 

Sunnuntaina 1.3. klo 15 
Karjasillan kirkossa 

Toivevirsiä ja toivottuja hengel-
lisiä lauluja. Toiveet viimeistään 
26.2. kanttori Juha Sorannalle, 
juha.soranta@evl.fi. Kerro myös 
toivelauluusi mahdollisesti liitty-
vä tarina – miksi juuri tämä laulu? 
Kolehti keräyksen hyväksi. Kahvitarjoilu. Muka-
na myös diakonissa Marjo Heikkinen.

3 Kohtaamista Plus -illat klo 19
Kaukovainion kappelilla (Hiirihaukantie 6)

pe 27.2. / 27.3. / 24.4. / 22.5.

Kerran kuussa järjestettävät illat tarjoavat rentoa ja iloista menoa house bandin, 
vierailevien artistien ja puhujien sekä jatkojen merkeissä. Olitpa sitten epäilijä tai etsijä 
tai rivikristitty, olet lämpimästi tervetullut iltaamme. Tule kohtaamaan Jumala, itsesi ja 

lähimmäisesi!

www.oulunseurakunnat.fi/3kohtaamista

20.2.  Gospelkaraoke
06.3.  Minna-Leena Erkkilä
20.3.  Tommi Kalenius 
03.4.  reJoiCe 
17.4.  Lumina Polaris 
15.5.  Insela
22.5.  Soul Connection
29.5.  Pekka Simojoki

Kristillinen nuorten aikuisten kahvila tarjoilee elävää musiikkia, evankeliumia ja 
elämyksiä rennossa seurassa. Kahvilassa vapaaehtoinen kahviraha periaatteella 
- “maksa mitä jaksat ja haluat”. Kahvilan tuotolla tuetaan KUA:n eli Kirkon 
Ulkomaanavun kautta tehtävää työtä.

Katso lisätietoa: www.oulunseurakunnat.fi/crosscafe.

w w w.sxc . hu /  Ma r io  S anc h ez



15   Nro 8      26.2.2009

Nokelantie 48 B, käynti  
Latokartanontien puolelta.

Avoinna 
ma–ke, pe klo 10–14, 

la klo 12–15. 

Tuiran seurakunta
Seniorien laulupiiri to 26.2. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Lauletaan ja hiljenny-
tään musiikin äärellä. Mu-
kana ovat Ulla Metsänhei-
mo ja Päivi Moilanen.
Seurakuntakerho to 26.2. 
klo 13.30, Palokan palveli-
keskus. 
Senioreiden kerho pe 27.2. 
klo 10, Rajakylän seurakun-
takoti. 
Vireyttä ja voimaa 75+ -ryh-
mä to 19.3. klo 12–14, Las-
sintalon seniorikeskus. Ryh-
mä on tarkoitettu Oulujoen 
pohjoispuolen yli 75-vuoti-
aille asukkaille. Ryhmän yh-
tenä tavoitteena on löytää 
uusia ystäviä. Jokainen ryh-
mäkerta alkaa jutustelun ja 
kahvittelun merkeissä ja jat-
kuu liikunnallisella tuokiol-
la. Ryhmä kokoontuu 8 ker-
taa. Tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset viimeistään 12.3. 
p. 044 703 5143. Lassintalon 
seniorikeskus ja Tuiran seu-
rakunta järjestävät Vireyttä 
ja voimaa 75+-ryhmän. 
eläkeläisten kerhot: 
To 26.2. klo 13, Koskelan 
palvelukeskus. Mukana Pa-
si Kurikka.
To 26.2. klo 14, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
To 26.2. klo 13, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Metsolan hovin seurakun-
takerho to 26.2. klo 14, 
Metsolan Hovi . 
Seurakuntakerho to 26.2. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

Leirit ja retket

Tuiran seurakunta
eläkeläisten leiri 23.–26.3.  
Rokuan leirikeskus. Leirille 
ovat etusijalla Tuiran seura-
kuntalaiset. Leirin hinta 64 
euroa sisältää matkat, ma-
joituksen ja ruoan sekä ta-
paturmavakuutuksen Oulun 
ev.-lut. seurakuntien jäsenil-
le. Ilmoittautumiset viimeis-
tään 9.3. p. 3161 340. Tie-
dustelut Paula Kyllönen, p. 
040 7235 880 ja Aino-Liisa 
Ilkko p. 040 751 0064.

Oulujoen seurakunta
Seurakuntaretki laatokan 
Valamoon 13.–16.8. Laato-
kan Valamo. Matkan hin-
ta on noin 475 euroa riip-
puen matkalaisten määräs-
tä. Hinta sisältää kuljetuk-
sen turistibussilla, majoi-
tukset, ruokailut, opaste-
tun kokopäivävierailun Va-
lamon saarelle, sekä viisu-
mit vakuutuksineen. Sito-
vat ilmoittautumiset vii-
meistään 27.2. osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo tai Yhteiseen seura-
kuntapalveluun, p. (08) 316 
1340. Tiedustelut matkan-
johtaja Pentti Kortesluoma, 
p. 040 575 2716. Etusijalla 
ovat Oulujoen seurakunnan 
jokivarsien alueen jäsenet. 
Matkajärjestelyistä vastaa-
vat Koskilinjat ja Turun Ne-
va Tours.

Kuorot ja kerhot
Lisätietoja kuoroista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.

Karjasillan seurakunta
liikuntavammaisten kerho 
pe 27.2. klo 13, Pyhän An-
dreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
kivikerho ti 3.3. klo 10, Py-
hän Tuomaan kirkon kellari. 

Oulujoen seurakunta
Aikuisten kuntopiiri to 
26.2. klo 18, Hintan seura-
kuntatalo. 
Fransupiiri ti 3.3. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Muut menot
Sinkkuilta pe 27.2. klo 
18.30–20.30, Keskustan seu-
rakuntatalo. Perheneuvo-
ja Ilkka Kurjenmäki alustaa 
aiheesta Uusi suhde – uusi 
mahdollisuus. Sinkkuilta on 
aikuisten yksineläjien koh-
taamispaikka
3 kohtaamista Plus -ilta pe 
27.2. klo 19–23, Kaukovaini-
on kappeli. Ks. erillinen il-
moitus.
kaatuneitten omaiset ma 
2.3. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
naisten ilta ma 2.3. klo 18–
20, Öbergin talon alakerran 
ryhmätila. Keskustelua, kah-
vit, iltahartaus ja mahdolli-
suus saunomiseen.
Alfa-kurssi ti 3.3. klo 18–
20.30, Karjasillan kirkon 
seurakuntasalit. Alfa on 
suunnattu epäilijöille, etsi-
jöille, vasta kirkkoon liitty-
neille ja sinulle, joka haluat 
löytää uudelleen uskosi pe-
rusteet.Lisätiedot ks. erilli-
nen ilmoitus.

Kansainvälisyys
Lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.

International Family Club – 
kansainvälinen perhekerho 
to 26.2. klo 13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. You are wel-
come to come along to any 
of our Thursday sessions.
Arabiankielinen raamattu-
piiri ke 4.3. klo 18–21, Kau-
kovainion kappeli. 

Kastetut
tuomiokirkko: Liisa Ingrid 
Haapala, Kira Maria Keski-
Sämpi, Topi Eero Olavi Man-
nermaa. 
tuira: Beada Inka Ama-
lia Haaponiemi, Aaron Oli-
ver Hautakangas, Lea Han-
na Pauliina Juusti, Milja Ka-
tariina Karjalainen, Niklas 
Juho Oskari Kuusela, Saa-
ga Lumia Nissilä, Selina Ee-
rika Ojala, Alica Eveliina Pel-
konen, Eetu Olavi Antero 
Ruottinen, Talvikki Aili Tel-
lervo Tulppo, Kerttu Anna 
Pauliina Väänänen. 
karjasilta: Jesse Roberth 
Haimi, Eliel Benjami Hintsa-
la, Peppi Holma, Tuomas An-

tero Kiiskilä, Hilda Orvokki 
Kivioja, Sampo Juhani Luo-
ma, Oliver Johannes Muho-
nen, Meeri Marianna Pohjo-
la, Jaakko Antero Päivärinta, 
Alfred Barrington Ratcliff, 
Adele Ella Annikki Räisänen.
oulujoki: Seela Loviisa Hau-
tala, Topias Valentino He-
vosmaa, Lucas Osmo Saka-
ri Juustila, Johan Lauri Tapa-
ni Kinnula, Noel Oskari Pelo, 
Kalle Rasmus Räinä, Juhani 
Iisakki Smolander, Alita Gre-
ta Eeva Vähäaho. 

Vihityt
tuomiokirkko: Manu Antero 
Hietala ja Mariia Heidi Elina 
Martinviita, Eero Henrik Kas-
ki ja Leea Sofia Lapinkangas.
karjasilta: Antti Sakari 
Kemppainen ja Saana Anni-
ka Saviluoto.
tuira: Mikko Janne Saka-
ri Ängeslevä ja Riikka Anna 
Elina Korvinen, Seppo Juha-
ni Immonen ja Irma Birgitta 
Kangas, Janne Tapani Luoma 
ja Minna Johanna Piirainen.
oulujoki: Teemu Juhani 
Kokko ja Heidi Johanna Leh-
tonen.

Kuolleet
tuomiokirkko: Suoma Mo-
nonen s. Lohko, 83. 
karjasilta: Eeva Elviira Jurve-
lin s. Tervo, 84; Matti Ilmari 

Kokko, 70; Hanna Lamberg s 
Böhm, 97; Reijo Olavi Nikki-
lä, 62; Siiri Tellervo Nissinaho 
s. Jokelainen, 88; Kaarlo Ola-
vi Valentin Rimpiläinen, 77.  
tuira: Risto Uljas Savolainen, 
54; Pauli Olavi Springare, 81; 
Jorma Antero Vilppola, 63. 

julisteen suunnittelukilpailu

Oulugospel
Julisteen tehtävänä on markkinoida tapahtumaa. Ju-
listeeseen tulee tapahtuman nimi, ohjelmatietoja kel-
lonaikoineen ja tapahtumapaikkoineen.
Lisäksi julisteen kuvaa tullaan käyttämään postikor-
teissa sekä tapahtuman käsiohjelmassa.
Lisätietoja esa.rattya@evl.fi tai 040 5747125.
Palkkio 100 €.

Kilpailuehdotukset toimitetaan 13.3. klo 15 mennes-
sä osoitteeseen: 
Oulun seurakuntayhtymä
Yhteiset seurakuntapalvelut / Esa Rättyä
Kirkkokatu 5
90100 OULU
tai sähköisessä muodossa esa.rattya@evl.fi

Sururyhmä itsemurhan kautta 
läheisensä menettäneille 

Maanantaina 9.3. klo 18 
Oulun kriisikeskuksessa, Tuirantie 1. 

Ryhmä kokoontuu 7 kertaa peräkkäisillä viikoilla 1,5 h 
kerrallaan. Ryhmään ilmoittautuminen ja sitoutumi-
nen on välttämätöntä, osallistuminen maksutonta.
Ryhmän vetäjinä toimivat kriisikeskuksen johtaja, 
psykoterapeutti Sirkka Viitala ja sairaalapastori Ju-
ha Kyllönen. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Juha Kyllöselle p. 040 
579 7807.

Alfa-kurssi 
tiistaina 3.3. klo 18–20.30 
Karjasillan kirkon seurakuntasalissa 

Tutki elämän tarkoitusta, tule Alfa-kurssille. Kurssi 
on loistava mahdollisuus tutustua kristinuskoon ren-
nolla ja mukavalla tavalla. 
Kurssi koostuu kymmenestä viikoittaisesta kerrasta. 
Aluksi on aina iltapala. Sen jälkeen on alustus. Alus-
tusten jälkeen jakaudumme pienryhmiin keskuste-
lemaan aiheen herättämistä kysymyksistä. Alfa on 
suunnattu epäilijöille, etsijöille, vasta kirkkoon liit-
tyneille ja sinulle, joka haluat löytää uudelleen us-
kosi perusteet. Kurssi on ilmainen. 

Ilmoittautumiset netissä tai Ari Kauppila, 040 481 
8888, ari.kauppila@oulu.fi, tai Kimmo Kieksi, 050 
310 5001, kimmo.kieksi@evl.fi. 
Katso www.oulunseurakunnat.fi/Alfa-kurssi.

Perheleiri 

20.–22.3. Rokuan leirikeskuksessa 

Leirillä ulkoillaan, askarrellaan, leikitään ja hiljennytään 
yhdessä. 
Leirin hinta 44 € / aikuinen ja 30 € / 4-18v, sisaralennus 
-25%. Leiri on ensisijaisesti Oulun tuomiokirkkoseurakun-
nan jäsenille. 

Ilmoittautuminen viimeistänä 6.3. Kaijalle p. 050 
5249779 tai sähköpostitse kaija.siniluoto@evl.fi.

nauti arjesta – tässä ja nyt 
-iltatapahtuma perhekerhossa

 
To 26.2. klo 17.30 
Ylikiimingin seurakuntatalossa

Puheenvuoron saa sosiaalikasvattaja ja 9 lapsen äiti 
Riitta-Liisa Luukkonen. Illassa puhutaan kodin lämpi-
män ilmapiirin tärkeydestä, kasvatuksesta ja vanhem-
pien jaksamisesta. 

Päivän perhekerho on siirretty iltaan ja sinne ovat ter-
vetulleita perhekerholaiset ja muut halukkaat. Ilta aloi-
tetaan mehulla ja kahvilla.

Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari

Päivystysaika perjan-
taisin klo 9 – 12, 
p.044 316 1420. 

Vanhustyön pastorin 
kanssa voi sopia koti-
käynnistä, jos vanhus 
kaipaa keskustelua, 
rukousta, ehtoollista.

Vauvakirkko
 

sunnuntaina 1.3. klo 15 Pateniemen kirkossa 

Seurakunnan pikkuväen yhteisessä kirkkohetkessä 
lauletaan ja leikitään, hiljennytään ja siunataan. Myös 
isovanhemmat ja kummit ovat lämpimästi tervetullei-
ta. Kirkkohetken jälkeen tarjotaan kahvit ja mehut se-
kä pilttiä pienimmille.
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hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

eurakunnissa tapahtuu 26.2.–5.3.2009

Hiihtolomaviikolla eli 
viikolla 10 ei pidetä 
kerhoja.

Saarenkartanon hartaus to 
26.2. klo 14.30.
kirkkokuoro to 26.2. klo 
18.30.
Raamattu- ja rukousilta ti 
3.3. Leena Ketolalla, Marja-
niementie 85.

Retki kuhmoon keväthangille 
16.–19.4.

Matkan hinta 150 €, johon sisältyy matka, majoitus hotel-
li Kalevalassa, runsas aamiainen, päivällinen ja iltasauna. 
Mahdollisuus retkiin mm. Luontokeskus Petolaan, talviso-
tamuseoon, Kuhmo-taloon ja Juminkekoon. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 13.3. mennessä Marja Ran-
tasuomelalle p. 040 7430 382. 

laura Isolan pianoilta 

Torstaina 26.2. kello 19 
kirkossa

Ohjelmassa mm. Tauno 
Marttisen ja Claude De-
bussyn musiikkia. 

Laura Isola opiskelee pia-
nopedagogiksi Jyväskylän 
ammattikorkeakoulussa.

Tervetuloa kuuntelemaan 
pianomusiikkia ja tuke-
maan samalla yhteisvas-
tuukeräystä. Ohjelma-
maksu ja ilta-
tee keräyksen 
hyväksi.

Ei seurakunnan kerhoja 
eikä partiota hiihtoloma-
viikolla. Kerhot jatkuvat 
hiihtoloman jälkeen enti-
seen tapaan.

Päiväkerhot: Ryhmä 3A 3-v. 
ma klo 10–11.30. 3B ti klo 10–
11.30. Sisarusryhmä A ti klo 
12.30–14.45. 5A ke klo 10–12. 
5B ke klo 12.45–14.45. Sisa-
rusryhmä B to klo 10–11.45. 
Perhekerhoa ei ole viikoilla 9 
ja 10. Seuraava kerta to 12.3. 
klo 10 srk-talolla.
keskipäiväkerho ke 4.3. klo 
12 srk-talolla. Luuk. 7:36–50.
lumilyhdyn hartaus keski-
viikkoisin klo 14.
kirkkokuoro: Keskiviikoisin  
klo 18.30, srk-talolla.
kokkikerho torstaisin klo 14-
16 kerhohuoneella.
lähetysilta to 26.2.klo 18 Lii-
sa ja Ben Kingmalla, Jokivai-
nio 9 A 4. Mukana khra Timo 
Riihimäki.
Matalakynnys su 1.3. klo 16 
Korsuhovin kerhohuoneella, 

mukana Liisa ja Ben Kingma.
Partio: 22.2.–26.4. Veri Guud 
09 -lippukuntien välinen ve-
renluovutuskilpailu. Merk-
kaa nimesi ja lippukunta ve-
renluovutuspaikalla olevaan 
Veri Guud -vihkoon tai ilmoi-
ta veri.guud@pojanmaa.par-
tio.fi. Osallistu luovuttamal-
la ja kutsumalla lisää luovut-
tajia kisaan. Kun kutsut mui-
ta luovuttamaan, pyydä heitä 
kirjaamaan tietonsa samalla 
tavalla ja ilmoittamaan lippu-
kunnakseen LNK. Lisät. www.
pohjanmaa.partio.fi/toimin-
ta/veriguud. Ke 25.2. Tarpojil-
le ja sitä vanhemmille. 1.–5.3. 

Ruoktu XXVI Hossassa. Päivys-
tys partiotstossa Limingassa 
klo 15–17. Kokouspäivät voi-
vat vaihdella. Lisät.: www.niit-
tykarpat.fi, hannu.luukinen@
pohjanmaa.partio.fi.
Rauhanyhdistys: Su 1.3 klo 
12 pyhäkoulu I Aimo Aspe-
gren II Hirvasniemi III Vei-
jo Lahdenperä ja klo 17 seu-
rat ry:llä Antti Kemppainen 
ja Risto Laurila. To 5.3 klo 13 
varttuneidenkerho Laurilalla.
Vihitty: Tenho Matti Her-
man Keski-Korpi ja Sirpa Ire-
ne Kostet.
kuollut: Aarno Kalervo Jun-
nila, 64.

YV-lounas tuot-
ti 845 €. Läm-
min kiitos ruo-
kailijoille, lah-
joittajille ja talkoolaisille.

Yhteisvastuun listakerä-
ys alkaa. Rippikoululaiset 
kiertävät ovien takana vii-
koilla 8–11 eli 19.2.–12.3. 

kristittyjen yhteinen sa-
nan ja rukouksen ilta 

Su 8.3. klo 18.30 srk-talolla, 
puhujina Timo Riihimäki ja 
Irma Hemmilä. Kristus-päi-
vän tervehdys, Liisa ja Ben 
Kingma. Niko Seppä edus-
taa nuoria. Lauletaan ja ru-
koillaan yhdessä Suomen 
ja Lumijoen puolesta.
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Hiihtoloma lähestyy. Mi-
käli suunnitelmat loma-
viikkoa varten ovat vielä 
tekemättä, kannattaa ai-
nakin pudasjärveläisten 
ja oulunsalolaisten kään-
tyä seurakunnan puoleen. 
Molemmilla seurakun-
nilla on nimittäin mu-
kavaa tekemistä tarjolla 
9–12-vuotiaille.

Leirille Hilturantaan tai retkelle 
Tietomaahan

Elsi H u t t u n e n

Oulunsalon seurakun-
ta järjestää keskiviikkona 
4. maaliskuuta 9–12-vuo-
tiaille retken Tietomaahan 
Ouluun.

Retken hinta on 16 eu-
roa henkilöltä. Hinta sisäl-
tää matkat, hampurilaisa-
terian ja liput Tietomaa-
han. Mukaan pääsee 16 
ensimmäisenä ilmoittau-

tunutta. Ilmoittautumis-
aika on alkanut 19.2. ja il-
moittautumisia ottaa vas-
taan Sanna Korhonen p. 
044 745 3851. 

Pudasjärven seurakunta 
järjestää 3.–6.-luokkalaisil-
le hiihtolomaleirin Hiltu-
rannassa 4.–5. maaliskuu-
ta. Leiri on maksuton.

Jos on oikein nopea, 

leirille ehtii vielä ilmoit-
tautua mukaan, sillä il-
moittautumisaika päättyy 
perjantaina 27.2. Ilmoit-
tautuminen hoituu soit-
tamalla kirkkoherranvi-
rastoon 08 8823 100. Lisä-
tietoja leiristä antaa Tiina 
Inkeroinen 040 5714 636. 

– Minun pitää lukea eng-
lannin kokeisiin, kertoo 
9-vuotias Pyry-Petteri 
Tervonen ensimmäisek-
si hiihtolomaviikon suun-
nitelmistaan. Perjantaina, 
ennen bussiin hyppäämis-
tä pitää selvittää myös ym-
pin koe, mutta se ei kuu-
lemma ole vaikea. 

Joensuussa asuva Pyry-
Petteri on viettänyt kaikki 
viimeisen vuoden lomansa 
Oulussa asuvan isoveljensä 
perheen luona. Yli seitse-
män tunnin matka menee 
siivillä paksun sarjakuva-
pinon ja kattavan musiik-
kivalikoiman seurassa. 

Perillä odottavat iso talo 
ja perheeseen kuuluvat koi-
ra ja kaksi kissaa, joista saa 
leikkiseuraa. 

– Joko Räpä muuten 
täytti vuoden? Onko se 
kasvanut paljon? Pyry-
Petteri kyselee innokkaas-
ti. Viimeksi koira oli kas-
vanut parin kuukauden ai-
kana ihan silmissä.  

Joululomalla tuli kat-
seltua paljon lastenohjel-
mia televisiosta ja pelattua 
tietokoneella, mutta nuori 
mies harrastaa paljon myös 

Pyry tulee 
lomalle 
Ouluun

ulkona. Kesällä tuli potkit-
tua palloa pihamaalla ja 
talvella ulkoaktiviteetteja 
on tarjonnut koiran lenk-
keilytys ja luistelu.  

luistimet 
teräviksi
– Joululomalla kun tulin 
tänne, niin kotona ei ollut 
kunnon luistelujäätä, mut-
ta Oulussa oli, Pyry-Petteri 
muistelee. Jäältä löytyi uu-
sia kavereitakin, joita tava-
taan varmaan myös hiihto-
lomalla.

– Luistimet otan nytkin 
mukaan, mutta käyn te-
roittamassa ne ensin, ettei 
tarvitse heti teroittaa niitä 
niin kuin viimeksi.

Hiihtolomalla lajiva-
likoima laajenee entises-
tään. Lähellä menee ni-
mittäin kuntolatu, jon-
ka varrella pääsee ihaste-
lemaan myös isoa raken-
nustyömaata. 

– Äiti sanoi, että voisin 
ottaa hiihtovarusteet myös 
mukaan, niin kävisin hiih-
tämässäkin, kertoo energi-
aa puhkuva nuorimies. 

elSi huttuNeN

Katti ja Pyry-Petteri tapaavat taas hiihtolomalla.
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haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi

kempele www.evl.fi/srk/kempele

kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

Juttukahvila to 26.2. klo 13 
Martinniemen srk-kodissa. 
Martinniemeläinen Pentti 
Utriainen esittää ottamiaan 
kuvia diaesityksenä Martin-
niemen vanhaa raittia seu-
raten Repola-yhtiön portilta 
Putaankyläntielle. Raitin var-
rella kuvissa aiemmin olleet 
ja nykyiset rakennukset. Ter-
veydenhoitaja mittaamassa 
verenpainetta. 
Seurakuntakerho to 26.2. 
klo 13 srk-keskuksen isos-
sa salissa ja to 26.2. klo 12.30 
Kellon srk-kodissa, yhteinen 
ohjelmahetki perhekerho-

laisten kanssa. Huom! Poik-
keuksellinen päivä ja kellon-
aika. 
Raamattu tutuksi -ilta to 
26.2. klo 18 lähetystoimiston 
vieraskamarissa, Fil., Kol., 
1. Tess. ja 2. Tess. (To 12.3., 
1.Tim., 2.Tim., Tiit.)
diakonia- ja lähetyspiiri ma 
2.3. klo 14.30 Kellon srk-ko-
dissa.
lähetyspiiri ti 3.3. klo 13 lä-
hetystoimiston vieraskama-
rissa.
Raamattupiiri ke 4.3. klo 18 
srk-keskuksen monitoimisa-
lissa (Ilm.22).
eläkeläisten musiikkipiiri 
to 5.3. klo 13 srk-keskuksen 
isossa salissa.
hengellisen musiikin toive-
konsertti to 19.3. klo 19 srk-
keskuksessa. Mukana mm. 
Haukiputaan Kirkon Kama-
rikuoro, seurakunnan lapsi-
kuoro ja oman pitäjän solis-
teja. Toiveet: hannu.nieme-
la@evl.fi tai p. 040 5471 660 
viim. 10.3.

Varhaisnuorten eli 
1.–6.-luokkalaisten rovas-
tikunnallinen toimintapäi-
vä la 28.3. Pudasjärvellä. Toi-
mintapäivässä on noin 35 eri-
laista toimintapistettä kä-
dentaidoista sählyyn ja visai-
lusta eläimiin. Jokainen kier-
tää toimintapisteissä oman 
halunsa ja tahtinsa mukaan. 
Ruokailut (kaksi kertaa) ovat 
järjestetty, huomioithan al-
lergiat ilmoittautuessasi. Toi-
mintapäivillä toimii pieni-
muotoinen kioski, josta voi 
halutessaan ostaa vähän 
karkkia, mehua yms. Toimin-
tapäivään lähdetään kirkon 
parkkipaikalta klo 8.45., pa-
luu noin klo 18. Ilm. viimeis-
tään 6.3. kirkkoherranviras-
toon p. 5471 185 klo 9–14 vä-
lisenä aikana. Kerrothan il-
moittautuessa allergiat yms. 
huomiotavat asiat. Toimin-
tapäivämaksu 10 € laskute-
taan jälkikäteen. Lähtijöille 
lähetetään kirje ennen reis-
sua. HUOM! Jälki-ilmoittau-

tumisia ei voida ottaa vas-
taan! Järj. Haukiputaan seu-
rakunnan varhaisnuorisotyö, 
Iin rovastikunta.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: haukipudas: raamat-
tuluokka pe 27.2. klo 18.30 
ry:llä, seurat su 1.3. klo 14 
ry:llä, kello: sisarilta to 26.2. 
klo 18.30 ry:llä, aiheena voi-
mavaramme, raamattuluok-
ka pe 27.2. klo 17.30 ry:llä, 
vuosikokous pe 27.2. klo 
18.30 ry:llä, pyhäkoulu su 
1.3. klo 12 Littowilla, Täry-
läntie 18 ja Hirvasniemellä, 
Kiviniemen Rantatie 48, Jo-
kikylä: päiväkerho to 26.2. 
klo 17.30-19 ry:llä, raamat-
tuluokka pe 27.3. klo 17.30 
ry:llä, ompeluseurat pe 27.3. 
klo 18.30 Leena ja Risto Sali-
nilla sekä Pirjo ja Juha Vänt-
tilällä.
kuolleet: Enni Valpuri Ni-
sula, 79; Anna-Liisa Saitola, 
76; Tapio Aaro Roininen, 58.
Avioliittoon kuulutettu: 
Joel Matti Sakari Tölli ja Sal-

la Maria Pakanen. Jussi Mati-
as Pöyhönen ja Marjo Johan-
na Kemppainen. 
kastettu: Jimi Petteri Lam-

Perhekerhot ja päiväker-
hot eivät kokoonnu hiih-
tolomaviikolla (vko 10).
Varhaisnuorten kerhoja 
ei ole hiihtolomaviikolla. 
haukiputaan kirkon ka-
marikuorolla ja seura-
kunnan lapsikuorolla ei 
ole harjoituksia hiihtolo-
maviikolla.

haukiputaan seurakunta 
tarvitsee kesätyöntekijöitä seuraavasti: 

hautausmaa- ja puistotyöntekijöitä kasvukauden ajak-
si (noin 5–5½ kk). Lisätietoja: seurakuntapuutarhuri Erkki 
Mikkonen, p. 040 5601 961. 

leirikeskuksen keittiö- ja siivoustyöntekijöitä noin 3 
kk ajaksi. Hygieniapassi välttämätön. Lisätietoja: emäntä 
Marjatta Ojala, p. 040 5946 285.

Työpaikkoja haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joi-
den tulee olla perillä tiistaina 10.3.2009 klo 14 mennessä 
Haukiputaan seurakunnan taloustoimistossa, osoite Kirk-
kotie 10, 90830 Haukipudas. Kuoreen on merkittävä teh-
tävä tai tehtävät joita haetaan. 

NUORTEN KESÄTYÖPAIKOISTA tiedotetaan myöhemmin 
keväällä, seuratkaa kirkollisia ilmoituksia.

massaari, Mia Kristiina Tul-
pinck, Vilma Alisa Lotvonen, 
Oliver Aarne Herman Kosu-
nen, Inka Emmiina Holappa.

Kirkkoherranvirasto 
suljettu to 26.2.

että jaksaisin -iltaa ei ole 
su 1.3. 
Aamukahvilaa ei ole ma 
2.3.
Perhekerhoja, päiväker-
hoja, varhaisnuorten 
kerhoja ja kuoroja ei ole 
hiihtolomaviikolla 2.–6.3. 

 
naisten piiri to 26.2. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodis-
sa. Mukana Pekka Rehumäki.
Askeleet pe 27.2. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Versojen harjoitukset su 1.3. 
klo 17 Kirkonkylän srk-kodis-
sa. Kevätkokous.
eläkeläisten piirit: Päiväpii-
riä ei ole ke 4.3. eikä seura-
kuntapiiriä to 5.3. 
kirkkokuoro ke 4.3. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Miesten piiri to 5.3. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.

terveyskeskuksen vuode-
osaston hartaus to 5.3. klo 
13.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 
10–13.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta ke klo 9–14 Nor-
dea-talon alakerrassa.
nuoret: Nuortenilta to 26.2. 
klo 19 VP. Yöpappila pe 27.2. 

klo 20 VP. Peli-ilta ke Kempe-
lehallilla klo 16.30–18. Zep-
pelinin päivystys pe klo 16-
19. 
Rippikoulu: YK2 ja YK3 
Nuortenilta to 26.2. klo 18 
Vanhassa pappilassa. Rippi-
kouluradan korvauspäivä to 
12.3. klo 14–17 kirkkoherran-
virastolla. Jokaisen on varat-
tava tunti aikaa olla korvaa-
massa.
kempeleen ry: Kotiseurat 
26.2. klo 19 itäpuoli: Pulkki-
nen Ulla ja Ari, Cajanuksen-
tie 12. Raamattuluokat pe 
27.2 klo 18 lauluraamattu-
luokka kaikki ryhmät ry:llä. 
Seurat su 1.3. klo 16 ry:llä.
Murron ry: Kodinilta pe 27.2. 
klo 19 Riitta ja Arto Syrillä, 
Muinaisranta 23. Seurat su 
1.3. klo 16 ry:llä.
kastetut: Lukas Eero An-
dreas Siika-aho, Joel Henrik 
Kytösalmi, Jaakko Sulo An-
tero Tihinen, Olivia Susanna 
Aurelia Rantalahti, Iines Nina 
Sofia Näykki.

Pappi tavattavissa 

Zeppelinin kappelissa 
perjantaisin klo 13–16. 
Päivystysaikana on 
mahdollisuus jättää esi-
rukouspyyntöjä. 

Virsi- ja lauluhetki 

pe 27.2. klo 16 Zeppeli-
nin kappelissa.

kirkkoherranviraston 
puhelinnumero on muut-
tunut. Uusi numero on 040 
584 4406.
kirkkoherra Pauli niemelä 
lomalla 2.–8.3. Sijaisena Rai-
mo Salonen.
Jumalanpalvelussuunnitte-
luhetki ke 4.3. klo 17 Mon-
tin-salissa. Tervetuloa suun-
nittelemaan messua, joka pi-
detään puolentoista viikon 
kuluttua. 
kristittyjen yhteinen ru-
kousilta su 8.3. klo 17 Mon-
tin-salissa.
eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 3.3. klo 13 Jäälin seura-
kuntakodilla.
eläkeläisten leiripäivä ti 
10.3. klo 10–14.30 Jäälin Ma-
jalla. Ilmoittautuminen ja 
kuljetuspyynnöt viim. pe 6.3. 

virastoon 040 584 4406.
huttukylän ystäväpiiri to 
5.3. klo 14. Kuljetuspyynnöt 
Erjalle.
kuutamohiihto la 7.3. klo 19 
Loukolla. Järvellä voi myös 
hiihtämisen lisäksi luistel-
la tai potkuroida. Sauna ja 
avantouintimahdollisuus. 
Tuotto yhteisvastuulle.
Pyhäkoulu su 8.3. klo 12 
Kirkkopirtillä.
diakoniapiiri ma 2.3. klo 18 
Kolamäen kerhohuoneessa.
kuntouttava naisten päih-
deryhmä ei kokoonnu vkol-
la 10.
Juttunurkka ma 2.3. klo 10–
13 Jäälin seurakuntakodis-
sa. Kaikenikäisille avoin ajan-
viettopaikka. Kahvikupposen 
äärellä voit lukea päivänleh-
det, jutella ja viettää aikaa 
toisten seurassa. Tule tutus-
tumaan ja ideoimaan toimin-
taa. Lisätietoja Jaanalta 040 
579 3248.
omaishoitajien ryhmä ma 
2.3. klo 14–15.30 Jäälin seu-

rakuntakodilla.
diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäyntipyyn-
nöt: Erja Haho 0400 775 164 
(Kirkonkylä) tai Jaana Kontio 
(Jääli) 040 579 3248.
lähetyspiiri ti 3.3. klo 12 Lä-
himmäisentuvalla.
kirpputori lähetyspisara 
avoinna ma-pe 9–17 Tuohi-
maantie 12, p. 050 322 4664
nuoret: Yökahvila pe 27.2. 
klo 19–22 Jäälin seurakunta-
kodissa.
Virtaa Välillämme -kurssi 
sunnuntaisin klo 16–19 Mon-
tin-salissa alkaen 22.3. Las-
tenhoito kirkkopirtillä. Ilm. 
viim. 27.2. Riina Moilanen 
040 5609 678.
lasten parkki torstaisin klo 
13–15 Jäälin seurakuntako-
dissa.
Rauhanyhdistys: Päiväseu-
rat su 1.3. klo 13 ry:llä. Raa-
mattuluokka pe 27.2. klo 18 
ry:llä. Nuortenilta pe 27.2. 
klo 19 pappilassa. Lauluseu-
rat pe 27.2. klo 19 kyläpii-

reittäin.
kastetut: Annu-Inari Kar-
vonen, Aada Inka Adeliina 
Huhtala, Otso Eemeli Kivi-
niemi, Unna Reeta Maria Kyl-
lönen, Sanni Helmiina Ho-
lappa, Sante Jooseppi Heik-
kinen, Luukas Mattian Nis-
kanen.
Vihityt: Henri Ilmari Koivu-
maa ja Vuokko Johanna Lep-
pävuori.
kuolleet: Kari Matti Viilto-
la, 48.

Perhekerhoja ja Perhekah-
vilaa ei hiihtolomalla.

w w w.sxc . hu /  K a r i n  L i n d s t r ö m
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MONIKULTTUURINEN NAISTENPÄIVÄ
SU 8.3. TUPOKSEN VANAMOSSA

KLO 15 MESSU

KLO 16 RUOKAILU (VAPAAEHTOINEN MAKSU) 

    JA OHJELMATUOKIO

MUKANA NAISIA ERI KULTTUUREISTA

ARVONTAA YV:N HYVÄKSI  LASTENHOITO

JÄRJESTÄÄ LIMINGAN SEURAKUNTA

liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 26.2.–5.3.2009

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

oulunsalo www.evl.fi/srk/oulunsalo

kuorot: Tähdet to 26.2. klo 
16–17 Kotikololla. Kirkkolau-
lajat, ei harjoituksia ke 4.3.
olohuone ti 3.3. klo 14 Va-
namossa. Askartelua myös 
lapsille.
Seurakuntakerhoa ei ole 
ke 4.3. 
hartaus to 5.3. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.

Monikulttuurinen naisten-
päivä su 8.3. klo 15 Tupok-
sen Vanamossa. Messu, ruo-
kailu ja ohjelmatuokio. Mu-
kana naisia eri kulttuureis-
ta. Lastenhoito. Arvontaa ja 
vapaaehtoinen ruokamaksu 
yhteisvastuulle.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
11.3. klo 18.30 Rönköillä, Ke-
donperäntie 9.
Pyhäkoulu su 1.3. klo 12 Ko-
tikololla.
Partio: Veri Guud 09, lippu-
kuntien välinen verenluovu-

tuskilpailu Huhtikuuhun as-
ti. Lisätiedot www.pohjan-
maa.partio.fi/toiminta/veri-
guud Pe 27.2. päivystys Par-
tiotoimistossa ja Vanamos-
sa klo 15–17. 1.–5.3 Ruoktu 
XXVI Hossassa. Ti 10.3. Hei-
mopäällikköneuvosto Partio-
toimistossa klo 19. Ke 11.3. 
Akelaneuvosto klo 19. Lisä-
tietoa toiminnasta: www.
niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Kodinseu-
rat pe 27.2. klo 18.30 Helena 
ja Timo Päkkilällä sekä Han-
namaria ja Matti Ihalaisella. 
Seurat su 1.3. klo 14 ry:llä.
kastettu: Jussa Johannes 
Karhumaa, Netta Veera Ali-
na Kirmanen, Neea Anni Ma-
ria Kirmanen, Onni Henrik 
Kivioja, Elias Henrik Olavi 
Raasakka, Miia Maria Savo-
lainen, Niila Ilmari Virkkala.
kuollut: Laura Anna Eliina 
Mällinen e. Marttila, 89; Hil-
ma Kylmänen e. Vähäkoit-
ti, 89. 

Perhekerhot ja päiväker-
hot eivät kokoonnu viikol-
la 10 hiihtoloman vuoksi.

Cross stitch 
illanvietto 

Perjantaina 27.2. kello 18 Vanamossa 

Teemana lapsen hengellinen kasvu. Miten kertoa lapsel-
le Jumalasta ja uskosta? Pekka Siitonen Lastenmissiosta 
alustaa. Lapsille musiikkipyhäkoulua Ari Natusen vetä-
mänä. Lopuksi yhteinen iltapala. 
Kaikenikäiset tervetuloa!

Hiihtolomaviikolla ei ole 
kuoroharjoituksia. 
Hiihtolomaviikolla ei pi-
detä päivä-, perhe-, eikä 
varhaisnuorten kerhoja. 
Keskipäivänkerhoa 
ei ole 4.3.

hartaushetket to 26.2. klo 13 
alkaen Jokirinteen palveluko-
deissa, Simo Pekka Pekkala.

hartaus to 26.2. klo 14 Vire 
kodissa, Pekka Kyllönen.
lähetysilta to 26.2. klo 19 Ii-
da ja Erkki Yliojalla, Ratatie 
30, Jouni Heikkinen. 
Aamuhartaus ti 3.3. klo 8.30 
Päiväkeskuksessa, Simo Pek-
ka Pekkala.
laitasaaren seurakuntapiiri 
ti 3.3. klo 12 rukoushuoneel-
la, hiihtolomaviikon ulkoilu-
tapahtuma, paistamme mak-

karaa ja laskemme mäkeä, 
mukana Leena Leskelä.
keskipäivänkerho viettää 
hiihtolomaa 4.3.
kylmälänkylän seurakunta-
piiri pe 6.3. klo 10.15 kappe-
lissa, kerholaisten omaa oh-
jelmaa, mukana Liisa Seppä-
nen. Kyyti lähtee srk-talolta 
klo 9.30. 
lähetystyö: Lähetystyö ot-
taa vastaan käsinkudottuja 
villasukkia jatkuvasti ympä-
ri vuoden. Valtakunnalliset 
lähetysjuhlat järjestetään 
Tampereella  5.–7.6.2009. 
Suomen Lähetysseura ja kir-
kon lähetystyö 150 v. Lisä-
tietoa lähetyssihteeri Anja 
Hämäläinen p. 040 5629131 
ja www.missio.fi/lähetys-
juhlat.
Rippikoulut: Talvirippikou-
lun leirijakso 2.–.6.3. Koor-
tilassa, konfirmaatioharjoi-
tus pe 6.3. klo 14–15 kirkos-
sa ja konfirmaatio su 8.3. klo 
10 kirkossa.

Seurapeli-elokuvayö vartiolaisille

Partion seurapeli-elokuvayö vartiolaisille 
27.–28.2. Ranta-Kemilässä.
Lähtö yhteiskyydeillä kololta pe 27.2. klo 
18. Mukaan mahtuu vielä!
Tied. Emma p. 0400 850737.

Villasukkia vastaanotetaan

Lähetystyö ottaa vastaan käsinkudottuja 
villasukkia jatkuvasti ympäri vuoden. Lisä-
tietoa lähetyssihteeri Anja Hämäläinen p. 
040 5629131.

laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous ma klo 6.30. To 
26.2. ja 5.3. ei perhekerhoa. 
Seurakuntapiirin ulkoiluta-
pahtuma ti 3.3. klo 12, Lee-
na Leskelä.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: pe 27.2. klo 19 raamat-
tuluokka 4–6-lk ja ompe-
luseurat ry:llä. La 28.2. klo 
19 raamattuluokka-iltaky-
lä 7–8-lk Anne ja Sakari Ih-
meellä. Su 1.3. klo 12 pyhä-
koulut: kk1 Kangastie, kk2 
Antila, Korivaara Räisänen, 
Pälli Haapalainen, Suoky-
lä A. Keränen. Klo 17 seurat 
ry:llä. www.muhoksenrau-
hanyhdistys.fi.
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: la 28.2. klo 11 päiväker-
ho ry:llä. Klo 19 raamattu-
luokka ja iltakylä 7–8-lk An-
ne ja Sakari Ihmeellä. Su 1.3. 
klo 13 seurat ry:llä.
kastettu: Silva Lumia Hon-
konen, Klaudia Mariel Lyy-
tikäinen, Reima Severi Tuo-
mikoski.

Viikolla 10 eli hiihtolo-
maviikolla ei ole päi-
vä- ja perhekerhoja, var-
haisnuortenkerhoja eikä 
nuorteniltaa. Myös Reppu 
on kiinni.

YV-kerääjät kiertävät ko-
deissa.
kyläkamari tiedottaa: Kylä-

Kamari auki ma-ke klo 11–14. 
Maanantaisin lättypäivä, tiis-
taisin Terveyspointti ja keski-
viikkoisin Käsityökökkä. 
hartaustilaisuus to 26.2. 
klo 11.30 Teppolassa, Min-
na Salmi.
hartaustilaisuus to 26.2. klo 
13, Kempeleen vuodeosas-
tolla, Minna Salmi. 
hartaustilaisuus ke 4.3. klo 
13.30 Salonkartanossa, Ta-
ru Pisto.
lähetysilta ke 4.3. klo 18 
toimitalolla, Vesa Äärelä.
kuorot: srk-talolla lapsikuo-
ro ke klo 17, naiskuoro ke klo 
18.30, musiikkikerho to klo 
17, toimitalolla aikuisten lau-
luryhmä to klo 18.
konfirmaatiomessu su 8.3. 
klo 10 kirkossa, Tapio Kortes-
luoma ja Tuomo Kangas.
Päiväkerhotoimintaa:
Pyhäkoulu su 1.3. klo 12–13 
vain  srk-talolla. 
nuoret: Reppu muuttaa uu-
siin tiloihin helmikuun lopus-
sa. Ensimmäinen Reppu-ilta 

on 27.2. Tervetuloa tutustu-
maan uusiin tiloihin. 
Seurakuntakerholaisten ja 
vapaaehtoistoimijoiden yh-
teinen retki 12.3. Siikasa-
loon. etkellä pieni omavas-
tuu. Ilm. ja tiedustelut  Maija 
Sivula 044 7453 853 / Sanna 
Karppinen 044 7453 848 
katekumenaatti – aikuinen 
usko. Lisät. kappalainen Ve-
sa Äärelä, 044 7453 858. Kts. 
myös www.evl.fi/katekume-
naatti.
oulun diakin opiskelija ter-
hi luokkanen on harjoitteli-
jana seurakunnassa 2.2.–4.4.
vs. diakonissa Sanna Karppi-
nen lomalla 2.–8.3.
kastetut: Arvi Olavi Latva-
lehto, Alina Tuulia Luokka-
nen.
Vihityt: Ossi Henrik Pyky ja 

Riitta Johanna Jurvansuu, 
Arto Juhani Huhta ja Anna-
Riikka Hätälä.
Salonpään ry:n toimintaa: 
8.3.seurat ry:llä klo 14, Kul-
lervo Riekko, Lauri Karhu-
maa. 15.3. Opistoseurat ja 
seurat ry:llä klo 17, Erkki Vä-
häsöyrinki.
oulunsalon kirkonkylän 
ry:n toimintaa: Ke 25.2. klo 
13, varttuneitten kerho ry:llä. 
To 26.2. klo 18.30 vuosiko-
kous ry:llä, kehitysvammais-
ten kerho ry:llä. Su 1.3. klo 12 
raamattuluokka I ry:llä, raa-
mattuluokka II, Kylänpuolel-
la ja Keskikylän ry:llä. Kar-
huoja; Pekka Kinnunen, klo 
16 seurat ry:llä Eero Illikai-
nen, Matti Lääkkö. Pe 15.3. 
klo 18.30 miesten neliö Kan-
kaalla. Su 8.3. klo 12 raamat-
tuluokka I ry:llä, raamattu-
luokka II, Kylänpuolella ja 
Keskikylän ry:llä. Karhuoja; 
Tuomas Lääkkö, klo 16 seurat 
ry:llä Pekka Kinnunen, Erkki 
Alasaarela.

kirkkoherranvirasto 

Vattukuja 2
maanantaista torstaihin 

kello 9–13 
keskiviikkona 
kello 14–17 ja 

perjantaina kello 10–13

Retki tietomaahan 

Hiihtolomalla 4.3. retki 9–12-vuotiaille tytöille ja pojille 
Oulun Tietomaahan. 

Retken hinta on 16 € / hlö. Hinta sisältää matkat, hampuri-
laisaterian ja liput Tietomaahan. Mukaan pääsee 16 hlö il-
moittautumisjärjestyksessä. 

Ilmoittautumiset 19.2. alkaen: 
Sanna Korhonen p. 044 745 3851.

Messu 
Sunnuntaina 1.3. kello 10 
kirkossa. 
Toimittaa Minna Salmi ja 
kanttori Taru Pisto.

Tied
ekesku

s Tieto
m

aa / Sari M
an

tila

w w w. sxc . hu /  J R  G o l e n o
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Ystävänkammaria ei ole 
ti 3.3. 

kirpputori ke 4.3. klo 10–13 
talkootuvassa.
lähetystalkooilta ma 2.3. 
klo 18 Lakarin koulun käsi-
työtalon yläkerrassa.
diakoniatyön päivystysajat 
ja ajanvaraus:  maaliskuus-
sa maanantaisin 9–11. Puhe-
limitse 08 882 3142 tai 0400 
866 480 tai sähköpostitse 
henna.savilampi@evl.fi.

omaishoitajat ma 2.3. klo 11 
seurakuntakodissa.
kuorot: Nuorisokuoro to 
26.2. klo 16.30, ei lapsikuo-
roa to 26.2. Kuoroja ei vii-
kolla 10.
Varhaisnuorten hiihtolo-
maleiri hilturannassa 3.–6.- 
luokkalaisille, 4.–5.3. Ilmoit-
tautumiset pe 27.2. mennes-
sä kirkkoherranvirastoon 08 
882 3100. Leiri on ilmainen. 
Lisätietoja Tiina Inkeroinen 
040 5714 636. 

nuoret: Iltakahvila Rönö pe 
27.2. klo 18–22.
I-vaiheen isoset: Yhteisvas-
tuulipaskeräys pe 27.2. klo 
17.30–19. Kokoontuminen 
Rönöön.
Partio: Ei partiota hiihtolo-
maviikolla 10.
Perhekerho: seurakuntako-
dissa to 26.2. klo 10–15 (mo-
lemmat ryhmät, laskiaista-
pahtuma). Kerhoja ei viikol-
la 10.
Seurakunnan ja kaupun-
gin yhteinen juhlakokous 
370-juhlavuoden kunniaksi 
to 26.2. klo 18 kirkossa.
Rauhanyhdistykset: Vuosi-
kokousseurat Sarakylän kou-
lulla pe 27.2. klo 19.
kastettu: Martti Mikael Pu-
hakka, Heidi Katriina Manni-
nen, Iina Emilia Talala.
Avioliittoon vihitty: Arto 
Juhani Huhta ja Anna-Riik-
ka Hätälä.
haudattu: Liisa Elina Luok-
kanen, 67; Naima Rättilä, 86; 
Liisa Marjatta Partanen, 71.

Varhaisnuorten 
toimintapäivä
Pudasjärvellä

Tänä keväänä on Pudasjärven vuoro järjes-
tää rovastikunnan varhaisnuorille toimin-
tapäivä. 

Toimintapäivää vietetään Rimminkankaan 
koululla lauantaina 28.3. Toimintapäivän 
päätteeksi on kaikille avoin Pienen suu-
ri seikkailun perhekonsertti liikuntahallil-
la klo 15.45. 

Toimintapäivän aikana varhaisnuorilla on mahdollisuus osallistua mm. usei-
siin erilaisiin askarteluihin, pelata sählyä, kokeilla sirkusjuttuja, ja musisoida. 

Päivä on Pudasjärven varhaisnuorille ilmainen. 

Sitovat ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon viimeistää maanantaihina 9.3. 

laskiaistapahtuma 
yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi 

Torstaina 26.2. klo 10–15 
seurakuntakodilla 

Luvassa mäenlaskua, makkaranpaistoa, arvontaa, as-
kartelua.  Kahviossa voit nauttia kahvia laskiaispullan 
kera ja kuunnella lasten musisointia. Lisäksi lastenvaat-
teiden ja tarvikkeiden kirpputori. 

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Hiihtolomaviikolla ei ole 
kerhoja, kuoroja eikä lu-
kupiirejä ellei alla toisin 
ilmoiteta!

keStIlä
Siioninvirsiseurat to 26.2. 
klo 18 srk-kodissa, Merja 
Jyrkkä ja Minna Rahko. 
Varhaisnuortenkerho to 
26.2. klo 15.30 k-kodissa.
Seurakunnan ohjelmaa pe 
27.2. ja 6.3. klo 13 Pihlajis-
tossa. 

ompeluseurat pe 27.2. ja 
pe 6.3. klo 19 sekä seurat su 
1.3. klo 19 (Jukka Kolmonen) 
ry:llä. 
kirkkokuoro ti 3.3. klo 19 
srk-kodissa.
Virsilaulutilaisuus ke 4.3. 
klo 10 srk-kodissa. 
Järvikylän diakonia- ja lä-
hetyspiiri to 5.3. klo 11 Saa-
rella. 
Seurakuntakerho pe 6.3. klo 
10 srk-kodissa.
kuollut: Hilde Sofia Pihka-
koski s. Väyrynen, 90.

PIIPPolA
kerhot: Varhaisnuortenker-
ho to 26.2. klo 16.30, yhdis-
tetty perhe- ja päiväkerho 
pe 27.2. klo 10 srk-kodissa.
Raamattu- ja keskustelu-
piiri su 1.3. klo 18 Hyvärisillä 
Lassilassa. 
Veteraanikuoro ma 2.3. klo 
11 srk-kodissa.
Piippolan kirkkokuoro ry:n 
yleinen vuosikokous sekä 
kuoroharjoitukset ma 2.3. 

klo 14.30. Asiana sääntöjen 
määräämät asiat sekä kirk-
kokuoro ry:n lakkautus. 

PulkkIlA
Päiväkerho to 26.2. klo 10 
srk-talossa. 
ompeluseurat pe 27.2. klo 
19 Aitto-ojalla Laakkolassa. 
ehtoollishartaus su 1.3. klo 
14.30 vuodeosastolla.
kirkkokuoro ke 4.3. klo 
13.30 srk-talossa.  

PYhäntä

Kirkolliset ilmoitukset 
luettavissa kunnan ja 
kirjaston ilmoitustaululla. 

hartaus to 26.2. klo 12.30 
Nestorissa ja klo 14 Kuuran-
kukassa. 
Seurat su 1.3. klo 16 ry:llä, 
Hannu Jokitalo ja Markku 
Kalliokoski.
Mll:n perhekerho ti 3.3. klo 
17.30 kerhotilassa.
Perhekerho to 5.3. klo 11 
kerhotilassa. 
kuorot: Veteraanikuoro 
to klo 12, lapsikuoro to klo 
16.30 kirkkokuoro to klo 18 
ja nuorisokuoro pe klo 17.30 
srk-talossa. Ei lapsi- ja nuori-
sokuoroa hiihtolomaviikolla.
kastettu: Aava Elviira Ka-
mula.
Avioliittokuulutus: Jonne 
Matti Koskelo ja Liisa Kaari-
na Kinnunen.

RAntSIlA
lapsikuoro to 26.2. klo 13.30 
Mankilan koululla.
Pikku nuput to 26.2. klo 10 ja 
Isot nuput klo 13 Nuppulassa. 
Raamis to 26.2. klo 18 srk-ta-
lossa. 
ompeluseurat pe 27.2. ja pe 
6.3. klo 19 ry:llä.
Seurat su 1.3. klo 18.30 srk-

talossa, Juhani Lepistö.
Seurakuntakerho to 5.3. klo 
13 Rauhalan kerhohuonees-
sa, Markku Jaakkola.

Sururyhmä alkaa Siikalatvan seurakunnassa 

Ilmoittautumiset viimeistään 3.3. Heikki Karppiselle 
p. 0207 109 851 tai heikki.karppinen@evl.fi. 

Toivomme ryhmään kuluneen kahden vuoden aikana lä-
heisensä menettäneitä.

kaisa Iitin urkukonsertti 

su 8.3. klo 19 
Pulkkilan kirkossa

Projektikuoro 

Kootaan kuoro aikuisis-
ta koko Siikalatvan seura-
kunnan alueelta. Kuoro 
harjoittelee neljä kertaa 
ennen esiintymistä. En-
simmäinen kokoontumi-
nen to 12.3. klo 19 Rantsi-
lan srk-talossa. Ilmoittau-
tumiset Arja Leinonen p. 
0207 109 732 tai arja.lei-
nonen@evl.fi. 

Hiihtolomaviikolla eli vii-
kolla 10 ei ole kerhoja eikä 
kuoroja.

hartaus pe 27.2. klo 10.30 
sotainvalidien palvelutalolla.
Murto-ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 26.2. klo 
10.30 Kauttarannassa.
Markkuu-ängeslevän dia-
koniapiiri to 26.2. klo 11.30 

Tuppuraisella.
hartaus to 26.2. klo 13.15 Li-
mingan sairaalassa ja klo 14 
Alatemmeksen vanhainko-
dilla.
kuorot: Lapsikuoro to 26.2. 
klo 16 Temmeksen seurakun-
tatalolla. Viikolla 10 ei kuo-
roja.
nuoret: Isoiskoulutus la 28.2. 
klo 14–17 Tyrnävän seura-
kuntatalolla. 
tyrnävän rauhanyhdistys: 

Pe 27.2. klo 19 lauluseurat 
Toivo Ikolalla. Su 1.3. klo 16 
seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe 
27.2. klo 19 lauluseurat  Riit-
ta ja Arto Syrillä, Muinais-
ranta 23.Su 1.3. klo 16 seu-
rat ry:llä.
kastettu: Tuure Sakari Siek-
kinen.
Avioliittoon vihitty: Jorma 
Tauno Haapakorva ja Sirpa 
Anneli Alajoki.
kuollut: Matero Antti Hen-
rikki, 70.

teMMeS
lapsikuoro to 26.2. klo 16 
Temmeksen seurakuntata-
lolla. Viikolla 10 ei ole kuo-
roja.
Seurakuntailta to 26.2. klo 
18.30 Anja ja Alpo Saksiolla, 
Soppelantie 2. 
hartaus pe 27.2. klo 11 Elä-
keliiton kerhossa Temmek-
sen seurakuntatalolla.

Alfa-kurssi alkaa temmeksellä

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

Alfa-kurssi alkaa 12.3. klo 18–20 temmeksen seurakuntatalol-
la, Petäjäsuvannontie 2. kokoontumisia on kahdeksan kertaa 
aina torstaisin. kurssi päättyy 7.5.

Alfa-iltojen ohjelma sisältää yhteisen ruokailun (vapaaehtoinen maksu), luennon ja 
keskustelua pienryhmissä.

Alfan perusarvoja ovat kiihkottomuus ja avoimuus. Yhdessä asioita pohtien ja kysellen 
voi Raamatun mukaan löytää vastauksia omaa elämää varten.

Alustukset ja keskustelu käsittelevät Jumalaa, Jeesusta ja Pyhää Henkeä, rukousta, Ju-
malan johda-tusta, pahan olemusta, seurakuntaa, Jumalan toimintaa tämän päivän ih-
misen elämässä sekä sitä, miten kristitty voi kertoa löydöstään muille.

Ilmoittautuminen 6.3. mennessä kirkkoherranvirastoon, p. 08 5640 600. Lisätietoja 
kurssista antavat Leila Ikonen, 044 7372 611 ja Marjo Junttola, 040 5800 446.

Tervetuloa myös ympäristökunnista!

kalevalainen messu 

Sunnuntaina 1.3. klo 12 
Temmeksen kirkossa. 

Messun toimittaa Timo Lii-
kanen, kanttorina on Pentti 
Korkiakoski. Messussa avus-
tavat Temmeksen lapsikuo-
ro ja Oulun Ympäristön Ka-
levalaiset Naiset.

R
eija H

aap
alain

en

kesätyötä tarjolla
Siikalatvan seurakunta hakee 17 vuotta täyttäneitä nuoria 
tiekirkko-oppaiksi ja puistotöihin. 
Vapaamuotoiset hakemukset os. Taloustoimisto, Pappilan-
kuja 6, 92620 Piippola. 
Tiedustelut talouspäällikkö Tarmo Myllykoski puh.0207 
109 852 tai tarmo.myllykoski@evl.fi. 
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Vuonna 2003 perustet-
tu eduskunnan Parlia-
ment Band esiintyy en-
simmäistä kertaa kirkos-

sa Oulun tuomiokirkossa 7. maa-
liskuuta. Bandin perustaja, kan-
sanedustaja Lyly Rajala (kok) ei 
arkaillut suostua, kun häneen 
otettiin seurakunnasta yhteyt-
tä ja pyydettiin musisoimaan il-
tahartauteen. Rajalan mukaan 
hengellinen estradi ei säikäyttä-
nyt myöskään muita bändiläisiä.

Tuomiokirkkoseurakunnan 
seurakuntaneuvostoon kuulu-
va Rajala kertoo tehneensä neu-
vostossa selväksi, ettei Parlia-
ment Bandin esiintyminen kir-
kossa saa kokea samaa kohtaloa 
kuin mikä oli tuomiokirkossa pi-
dettäväksi tarkoitetulla Arkisten 
laulujen messulla kaksi vuotta sit-
ten. Silloin muun muassa Unto 
Monosen ja Juice Leskisen mu-
siikkia sisältävä jumalanpalvelus 
peruttiin, koska iskelmien ei kat-
sottu sopivan kirkkotilaan.

Parliament Bandin ohjelmis-
tossa on alustavien suunnitelmien 
mukaan virsien lisäksi myös muu-
tama laulu, kuten Hyasinttien ai-
ka ja Viivy vielä hetki. Ehkäpä myös 
tango Satumaa, Rajala miettii.

Kansanedustajat 
houkutuslintuina
Parliament Bandin kokoonpano 
vaihtelee keikoilla. Tuomiokir-
kon musiikkihartaudessa ryh-
mästä ovat mukana Lyly Rajala, 

Parliament Band 
ensimmäistä kertaa kirkossa

rummut ja puhe, Mikko Alatalo, 
kitara ja laulu, Tuula Peltonen, 
laulu, Markku Pakkanen, basso 
ja laulu ja Tommy Tabermann, 
runot. Kosketinsoittajina yleensä 
toimivat Jutta Urpilainen ja Ou-
ti Mäkelä eivät pääse Ouluun, 
heidät korvaa ei-kansanedustaja 
Jammi Humalamäki. 

Tommy Tabermann iloitsee 

esiintymisestään kirkossa. Hän 
lukee hartaudessa omia runojaan 
ja sanoo niissä olevan rakkauden 
sanoman iskevän hyvin kirkossa.

Tabermann kertoo huoman-
neensa, että papit siteeraavat hä-
nen tekstejään saarnoissaan.

Lyly Rajala toivoo Arkadianmä-
en vieraiden houkuttelevan har-
tauteen erityisesti niitä, jotka eivät 

muutoin eksy Herran huoneeseen. 
Hieman erilainen musiikkihartaus 
on yritys avata kirkon ovia kaikelle 
kansalle, hän luonnehtii. 

Hän uskoo bändiläisten teke-
vän hyvää mainosta eduskunnal-
le esiintymällä mitä erilaisimmis-
sa tapahtumissa. 

Riitta hiRvoNeN

Musiikkihartaus alkaa tuomiokir-
kossa la 7.3. kello 18. Parliament 
bandin lisäksi tilaisuudessa ovat 
mukana tuomiokirkkoseurakun-
nan seurakuntapastori Hanna-
Maija Ollanketo-Karjalainen ja 
diakoniatyöntekijä Outi Vaarala.

Lukunurkka

Seppo Löytty, Rukous on. 
Eila Media Oy.

Rukous on
”Tahtoisin rohkaista tämän kirjan lukijaa luottamaan 
rukoilemisesta annettuihin Raamatun lupauksiin ja 
niin kasvamaan rukoilijana. Toivon, että Jumalan Hen-
ki avaisi sydämemme uskomaan, että rukous vaikut-
taa aina. Tarkastelkaamme rukouksen maailman ääre-
töntä syvyyttä ja laajuutta, myös kirkon perinteen aar-
teita.” Näin kirjailija Seppo Löytty johdattelee kirjan-
sa tavoitteisiin.

Seppo Löytyn elämän kirjoon mahtuu lähetystyötä 
Namibiassa ja Tansaniassa, toimimista kirkkoherrana 
Ylöjärvellä ja tuomiorovastina Mikkelissä sekä Kansan 
Raamattuseuran ja Suomen Lähetysseuran kiertävänä 
puhujana Kirsti-vaimon kera ympäri Suomea. Tästä elä-
mänkokemuksesta Seppo Löytty haluaa jakaa.

Aihepiirien otsikot Maan tasalta, Mitä rukous on, 
Opeta meitä rukoilemaan, Isä meidän -rukous, Koke-
muksia rukouksesta, Kun rukoilette, Rukous arjessa, 
Rukous hoitaa, Seurakunta rukoilee ja Kaivakaa syvem-
mälle menneisyyteen, kuvaavat teoksen sisällön katta-
vuutta.

Teoksessa on Seppo Löytyn omien pohdintojen li-
säksi myös muiden löytämiä helmiä, siteerauksia. Paljon 
taustatutkimusta kirjailija on tehnyt. Onpa sitten löyty-
nyt jakamista. Esimerkit ja tekstit tulevat lähelle, mei-
dän tavallisten tasolle. Teos Rukous on rohkaisee ja oh-
jaa paimenmielellä, ilman tieteellistä intohimoa, kaik-
kia joita rukous kiinnostaa. 

Kirjan kannen pääkuvassa rukoillaan polvillaan Es-

poon herättäjäjuhlien päätösseuroissa. Seppo Löytty vie 
valitsemansa kauniin värikuvamateriaalin kautta ha-
vainnollisesti näkemään, että kaikkialla maailmassa ja 
eri tilanteissa rukoillaan. 

Rukous on enemmän kuin sanoja. Se on tie, se on ti-
la, se on elämää Jumalassa.

Kirjassa on myös Lutherin opastus ”Siunaa itsesi py-
hällä ristinmerkillä noustessasi aamulla vuoteesta ja il-
lalla maata mennessäsi ja lausu: Isän ja Pojan ja Pyhän 
Hengen haltuun. Aamen.”

Saa huutaa hätänsä, kertoa kiitoksensa, lausua hiljaa 
asiansa, veisata virren. Nämä ovat rukousta kirjan mu-
kaan. Jos ei enempää jaksa aamukiireessä tai illan väsy-
myksessä, niin Lutherin opastaman ainakin: Isän ja Po-
jan ja Pyhän Hengen haltuun!

juhaNi KäRKKäiNeN

Kätesi avaat meille
”Elämä on rajallista ja rajattua. Näköpiiriimme ei 
mahdu paljoakaan, mutta toivo näyttää tietä pidem-
mälle ja laajemmalle. Toivo saa katsomaan sairas-
vuoteelta parempia päiviä kohti, toivo antaa väläyk-
sen helpommista hetkistä työn paineen alla. Toivo 
näyttää pimeään valoa ja kylmyyteen lämpöä uhku-
via päiviä. Toivo kantaa läpi pimeyden, yli rajallisen 
näkökentän. Se kantaa uuteen päivään, tulevaan ke-
vääseen, ikuiseen elämään.”

Ote on Eeva Eerolan Kätesi avaat meille -teokses-
ta. Saumalankana ovat Martti Lutherin aamu-, ilta- ja 
ruokarukouksen sanat. Eeva ottaa rukouksesta ajatuk-
sen, jonka hän ilmavasti, lyhytvirkkeisin ilmaisuin liit-
tää elämämme arkeen. 

Eeva on kulkenut avoimin silmin luonnossa ja avoi-
min korvin elämänsä polkuja. Alavieskassa maalaispir-
tin ja istutuksin somistetun pihan näkymät heijastavat 
kirjailijan kauneuden silmää. Luonto ja kokemus näky-
vät elämän tilanteisiin liittyvissä teksteissä. ”Asiat kyte-
vät ja kypsyvät sydämessä. Siellä ne ajan kanssa muotou-
tuvat sanoiksi”, Eeva kuvaa kirjojensa syntyä.

Kirjan kuvituksessa on kukkais- ja luontoaiheista 
tehty erilaisia sommitelmia, usein samoista kukista eri-
laisin kuvakulmin. Siinä on onnistuttu.

Eeva Eerolan kirjoitukset hoitavat sydämen uskoa 
Vapahtajaan. Se on kirjan tavoite. Kirja sopii kaikille.

juhaNi KäRKKäiNeN

Eeva Eerola, Kätesi avaat 
meille. Kirjapaja.

Parliament Bandissa ovat mukana Markku Pakkanen (vas.), Tommy Tabermann, Tuula Peltonen, Mikko Alatalo ja Lyly Rajala.


