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Aatoksia Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Kellä on vastuu 
nuorten netin 
käytöstä?
Anna-Mari Kilpijärvi kommentoi nuor-
ten netinkäyttöä.

”Kenelle sitten pitäisi antaa vastuu so-
siaalisen median opettamisesta? Vastuuta 
heitellään koulun ja kodin välillä. Lapset 
kyllä löytävät sosiaalisen median itsekin 
siinä missä pornon, ilman opettamista. 
lapset suorastaan imevät vaikutteita ym-
päriltään.

Kuitenkin välillä oikeasti hirvittää 
nuorten netin käyttö, ovathan he kuiten-
kin Suomen tulevaisuus. Kaikki tieto ja-
ettavana mistään murehtimatta.

Tai sitten he eivät vain osaa pelätä. 
Heitä ei ole peloteltu samalla tavalla kuin 
vanhempia sukupolvia.”

Kaleva 8.2.2011

Ystäväyhteiskunta
Pauli Juusela muistuttaa yhteisvastuuke-
räyksen tämän vuoden teeman taustoista.

”Lisääntyvien yhteyksien yhteiskun-
nassa yksinäisyys yleistyy. Yksi syy tä-

hän on professori Juho Saaren mukaan 
se, että olemme siirtymässä sukulaisyh-
teiskunnasta ystäväyhteiskuntaan. En-
nen suku oli sentään jonkinlainen tuki-
verkosto niille, joilla ei ollut ystäviä. Nyt 
yhä useammin tuo tukiverkosto puuttuu 
tai on kaukana ja ihminen, joka on yksin, 
on sitten todella yksin.”

Vantaan Lauri 4/2011

Ystävävyys torjuu 
yksinäisyyttä
Simo Juntunen puhuu pääkirjoitukses-
saan ystävyydestä ja yksinäisyydestä.

”Helmikuun kalenterissa yksi päivä on 
nimetty erityiseksi ystävänpäiväksi. Kii-
tollisuutta ystävistä ja heidän muistami-
sistaan pyrkii tuo päivä meissä herättä-
mään. Ystäviä ei koskaan ole liikaa toi-
sin kuin yksinäisyyttä. Olkoon siksi jo-
kainen aamu meille uusien alkujen mah-
dollisuus. Että voisimme useammin sa-
noa toisillemme, vieraille ja muukalaisil-
le oululaisittain ”Alan sua”.”

Hengellinen kuukauslehti 2/2011

Vastuu 
lähimmäisestä 

Kun laaja suomalaista hyvinvoin-
tia koskeva tutkimus julkaistiin 
vuodenvaihteessa, moni järkyt-
tyi: köyhyys on kasvanut, ja esi-

merkiksi lapsia elää nyt suhteellisen 
köyhyysrajan alapuolella saman ver-
ran kuin 1970-luvulla. Pitkään jatku-
nut tuloerojen kaventuminen on tait-
tunut, ja erityisesti perusturvan varas-
sa elävien toimeentulovaikeudet ylittä-
vät jo inhimillisyyden rajat. 

Lisääntynyt eriarvoisuus on vieras 
ilmiö pohjoismaiselle hyvinvointiyh-
teiskunnalle. Meillä on rakennettu yh-
teiskuntaa, jossa jokainen on pärjän-
nyt. Tasa-arvon ihanteelle on murskaa-
vaa, että huono-osaisuus 
näyttää jopa periytyvän 
sukupolvelta toiselle. Tä-
mä suuntaus vaatii muu-
tosta. Köyhyys on poltta-
van ajankohtainen asia. 

Maailmanlaajuisesti 
köyhyyttä on pidetty ikui-
suusasiana. Markuksen 
evankeliumissa olevia Jee-
suksen sanoja "köyhät teil-
lä on aina keskuudessan-
ne" on lainattu aika usein 
vapaasti ja asiayhteydes-
tä erillään. Sekä kristinuskomme että 
muut suuret maailmanuskonnot ovat 
syntyneet maailmassa, jossa köyhyyt-
tä on ollut kaikkialla ja jossa sitä on pi-
detty parantumattomana ongelmana. 

Kristinuskon sanoma lähtee velvol-
lisuudesta lähimmäisiämme kohtaan. 
Ehkä painavimmat sanat tästä löyty-
vät Matteuksen evankeliumista: "Min-
kä olette jättäneet tekemättä yhdelle 
näistä vähäisimmistä, sen te olette jät-
täneet tekemättä minulle." Sanat ovat 
painavuudessaan melkein ahdistavia, 
viimeiseen tuomioon liittyviä sanoja 
niille, jotka ovat olleet armottomia lä-
himmäisilleen. 

Köyhyys ja hädänalaisuus luovat yk-
silön vastuuseen liittyviä velvollisuuk-

sia niille, joilla menee paremmin. Ta-
louskasvu ei poista tällaisia velvolli-
suuksia, sillä suhteellinen köyhyys te-
kee jostakin toisesta vähäisemmän ja 

jostakin toisesta velvoi-
tetumman. Tätä velvol-
lisuutta ei pura hyvin-
vointivaltiokaan: evanke-
liumin sanat on osoitet-
tu omasta itsestään ja te-
kemisistään vastuullisil-
le ihmisille. Niiden edessä 
ei voi puolustautua sano-
malla sosiaaliviraston hoi-
tavan köyhät ja hädänalai-
set. 

Vastuu toisten ihmis-
ten auttamisesta on yksi-

löllistä vastuuta, omaa vastuuta. Kui-
tenkin on vaikea nähdä, että kristin-
uskon opetuksiin voisi sovittaa sellais-
ta valtiota tai yhteiskuntaa, jonka vi-
ralliset järjestelmät antavat köyhyyden 
kasvaa. Tavoitteet tuloerojen kaventa-
misesta ja vähimmäisturvan paranta-
misesta soveltavat lähimmäisiin koh-
distuvaa vastuuta koko yhteiskuntaan. 
Yhdessä säädettävien lakien ja sosiaali-
turvan avulla voimme torjua köyhyyt-
tä ja lievittää inhimillistä hätää. 

TYTTI TUPPURAINEN 

Kirjoittaja on Oulun kaupunginvaltuuston 
varapuheenjohtaja (sd.) ja kirkkovaltuutettu, 

joka on ehdokkaana kevään eduskuntavaaleissa.

Piispat olivat alkuviikosta koolla Helsingissä. Mo-

ni odotti kokouksesta vain yhtä tietoa: millai-

sia ohjeita piispat antavat vapaamuotoiseen ru-

koushetkeen parisuhteensa rekisteröineiden kanssa. 

Rauhan Tervehdyksen painoon mennessä asian 

käsittely oli vielä kesken.

Piispainkokous alkoi tiistaina arkkipiispa Kari Mäki-

sen puheella, jonka ei toivoisi jäävän rukoushetkioh-

jeiden alle. 

Mäkinen muistutti, että ihmisen perustarpeet ovat 

samat riippumatta hänen ominaisuuksistaan tai ase-

mastaan. Jokaiselle myös kuuluu yhtäläinen oikeus 

elämään ja täyteen ihmisyyteen. Kultainen sääntö ei 

erottele sitä, ketkä ansaitsevat tulla kohdelluiksi niin 

kuin itse tahtoo tulla kohdelluksi. Toiselle kuuluu sama 

oikeus kuin minulle riippumatta hänen uskonnostaan, 

kansallisuudestaan, syntyperästään, suorituksistaan, 

työpanoksestaan, älykkyydestään, sukupuolestaan tai 

ominaisuuksistaan. 

Arkkipiispan puhe on helppo todeta kirkonmiehen 

kauniiksi sanoiksi. 

Tällainen kuittaus olisi epärehellistä ajattelua.

Jos uskomme kultaiseen sääntöön ja otamme 

Jumala-uskon todesta, emme esimerkiksi voi koskaan 

hyväksyä sellaista maailmaa, jossa nälkä on jatkuvas-

ti todellisuutta monille ihmisille. Ravinnon puute on 

loukkaa ihmisarvoa. Jos minulle kuuluu jokapäiväinen 

leipä, se kuuluu ehdoitta myös muille. 

Arkkipiispan sanoin: Etiikan perusta on siinä, miten 

kykenee asettumaan toisen ihmisen asemaan ja tun-

nistamaan hänen tarpeensa. 

Yhteisvastuukeräystä on kerätty pian viikon ajan. 

Kerääjäksi ehtii vielä. Jos joku empii ryhtyä tosi 

toimeen, kannattaa katsoa Yhteisvastuukerä-

yksen verkkosivuilta, www.yhteisvastuu.fi, 14-vuotiaas-

ta mosambikilaisesta Albertosta kertova video. 

Tarina nuoresta pojasta koskettaa. Aberton van-

hemmat ovat kuolleet. Eniten Alberto suree hiljan 

kuollutta isoäitiään.

Videon jälkeen on vaikea perustella itselle, miksi en 

antaisi omasta ajastani vaikka vain yhtä tuntia yksinäi-

sen Alberton hyväksi. Hyvä työ alkaa soitosta seura-

kuntaan: missä ja milloin voin kerätä yhteisvastuuta?

Jos kerääminen esimerkiksi kauppojen edustalla 

tuntuu vieraalta, kotona voi keittää pullakahvit ja kut-

sua läheisiä ja ystäviä syömään. Pieni kolehti Yhteisvas-

tuukeräykseen ei varmasti loukkaa ketään.

Hyvää puhetta arkkipiispalta

Tasa-arvon 
ihanteelle on 
murskaavaa, 
että huono-
osaisuus näyttää 
jopa periytyvän 
sukupolvelta 
toiselle. 

Koskettava video
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Kaivosbuumi ja 
ydinvoimalan 
rakentaminen työllistävät 
tulevaisuudessa Pohjois-
Suomen seurakuntia. 
Kaivosvisiot on 
huomioitu myös Oulun 
tuomiokapitulissa.

Pohjoisen kaivosbuumi tie-
tänee onnenpotkua aina-
kin osalle Lapin seura-
kunnista. 

Kittilässä on jo koettu, mi-
tä hyvää kolmisen vuotta sit-
ten toimintansa aloittanut Suu-
rikuusikon kultakaivos on tuo-
nut pienelle Tunturi-Lapin seu-
rakunnalle: kun naapuriseura-
kunnissa väki on vähentynyt ja 
sitä myötä verotulot pienenty-
neet, Kittilässä on kaivostoimin-
nasta ja turismista johtuen nau-
tiskeltu viime vuosina taantu-
masta huolimatta uusista muut-
tajista ja kasvavista verotuloista.

Seurakuntalaisten maksa-
ma keskimääräinen verotulo on 
kasvanut viime vuosina niin, et-
tei Kittilän seurakunta saa enää 
kirkkohallituksen myöntämää 
verotulojen täydennysavustusta. 
Muutoin Oulun hiippakunnassa 
on eniten verotulojen täydennys-
tä saavia seurakuntia.

Myös ensi kesään siirtynyt pää-
tös ydinvoimalan rakentamisesta 
joko Simoon tai Pyhäjoelle kos-
kettaa useita Oulun hiippakun-
nan seurakuntia.

Simossa odotetaan Fennovoi-
man ratkaisua kieli pitkällä, kuten 
kirkkoherra Seppo Lohi sanailee.

Hurjia 
kaivosvisioita
Suomeen arvioidaan syntyvän 
lähivuosina pari tuhatta uutta 
kaivostyöpaikkaa, vuoteen 2020 
mennessä paljon tätä enemmän. 
Valtaosa työpaikoista tulee kor-
piseuduille, vaikeille työttö-
myysalueille Pohjois- ja Itä-Suo-
messa. 

Kaivostoimintaa suunnitellaan 
muun muassa Savukoskelle ja Ko-
lari-Pajala -alueille sekä Koillis-
maalle. Kevitsan kaivoksen ra-
kentaminen Sodankylässä on jo 
rakennusvaiheessa. 

Kaivostoiminnan odotetaan 
vauhdittavan nopeasti taloutta 
Pohjois- ja Itä-Suomessa, vaikka 
varojen pelätään myös valuvan 
muualle, koska ulkomaiset yhtiöt 
hallitsevat kaivoksia. 

Julkisuudessa on jo muistettu, 
että kaivostoiminta on suhdan-
neherkkää, kaivospäätökset voi-
vat siirtyä ja projektit osoittautua 
kannattamattomiksi.

Kirkot auki 
rakentajille

Juurruttaminen tärkeä 
haaste seurakunnalle
Jos hurjat kaivosvisiot toteutu-
vat ja kun ydinvoimalaa ryhdy-
tään lopultakin rakentamaan, 
yksi seurakunnan tärkeä tehtävä 
on kotouttaa työmaille saapuvat 
suomalaiset ja ulkomaalaiset uu-
delle paikkakunnalle. Näin näkee 
Rovaniemellä sijaitsevan Arktisen 
keskuksen tiedeviestinnän pääl-
likkö Markku Heikkilä.

– Koska kaivokset voivat tuo-
vat runsaasti väkeä Suomen ra-
jojen ulkopuolelta, se tarkoittaa, 
että seurakunnan työntekijät tu-
levat kohtamaan pohjoisessa yh-
tä enemmän myös ihmisiä, jotka 
eivät puhu suomea ja joiden kult-
tuuriperinne on erilainen kuin 
suomalaisten. 

– Kun moniin pohjoisen kun-
tiin on jäänyt nuorempien pois 
muuttaessa vain ikääntynyttä vä-
keä, kaivokset tuovat sinne takai-
sin työikäisiä. 

– Kaivokset houkuttelevat 
muuttamaan nuoria lapsiperhei-
tä, mikä tarkoittanee lisää kysyn-
tää seurakunnan lapsi- ja perhe-
työlle, Heikkilä pohtii seurakun-
nan haasteita.

Olkiluodon 
työmaalla oma pappi
Satakunnassa sijaitsevassa ydin-
voimalapitäjässä Eurajoella seu-
rakunnalla on palkattuna oma, 
määräaikainen olkiluotopap-
pi, jonka palkasta kirkkohallitus 
maksaa suurimman osan, peräti 
90 prosenttia.

Pastori Sakari Leppäsen työ 
on ekumeenista, sillä ydinvoi-
malan rakentajat edustavat usei-
ta kymmeniä eri kansallisuuksia. 
Eurajoella on totuttu antamaan 
kirkko komeasti laulavien kato-
listen kaivosmiesten käyttöön.

Leppäsen työajasta vie ison 
osan Heikkilän mainitsema työn-
tekijöiden juurruttaminen uuteen 
miljööseen. Pastori on muun mu-
assa tutustuttanut työmiehet alu-
een vapaa-ajan viettomahdolli-
suuksiin.

Mutta mistä pienet pohjoisen 
köyhät seurakunnat saavat riittä-
västi työntekijöitä ydinvoimalan 
rakentajien ja kaivosväen koh-
taamiseen, kun kirkon varat ovat 
muutoinkin tasaisesti vähene-
mässä? 

Monissa pohjoisen seurakun-
nissa henkilöstöä on jo nyt niu-
kasti.

EU-projekteilla 
varoja palkkaukseen
Oulun tuomiokapitulin hiippa-
kuntadekaani Niilo Pesonen to-
teaa, että ihmisten kohtaamiseen 
– työntekijöiden palkkaamiseen – 

voidaan hakea rahoitusta esimer-
kiksi EU-projektien kautta.

– Toki kokonaiskirkon ja myös 
Oulun hiippakunnan on kan-
nettava asiassa vastuunsa. Olem-
me huomioineet kehitysnäkymät 
strategiassamme.

– Seurakuntia ei jätetä yksin, 
mutta niiden on priorisoitava uu-
sien, mielestäni perin positiivisten 
haasteiden edessä toimintaansa: 
Mihin olemassa olevia voimava-
roja käytetään?

Jos ydinvoimala tulee Simoon, 
kirkkoherra Seppo Lohen mu-
kaan seurakunta on halukas 
myymään omistamaansa maata 
meren rannalta mahdollista uut-
ta asuma-aluetta varten. Lohi us-
koo, että komeat rantatontit hou-
kuttelevat ydinvoimalaväkeä jää-
mään kuntaan pysyviksi veron-
maksajiksi. 

– Verotulojen kasvamisen 
myötä paranevat myös mahdol-
lisuutemme palvella uusia tuli-
joita yhä paremmin, kirkkoher-
ra sanoo.

Jos taas ydinvoimala rakenne-
taan Pyhäjoelle, Raahen alueen 
seurakuntien on ryhdyttävä te-
kemään aivan uudenlaista yhteis-
työtä yli rovastikuntarajojen, us-
koo Pyhäjoen kirkkoherra Jukka 
Malinen. 

Malinen toteaa Lohen tavoin, 
että seurakunta on valmis palvele-
maan ihmisiä eri kirkkokunnista. 
Kirkkojen ovet ovat auki kaikille.

Taloudellinen hyvä 
ei leviä tasaisesti
Lapin lääninrovasti, Inarin kirk-
koherra Jouko Lepistö muistuttaa 
kaivosbuumista innostuneita ka-
rusta tosiasiasta: hurjimmatkaan 
kaivosvisiot eivät tarkoita toteu-
tuessaan helpotusta kaikille Poh-
jois-Suomen vähävaraisille seura-
kunnille. Taloudellinen pärjäämi-
nen tulee jakaantumaan epätasai-
sesti. 

Lepistö pahoittelee, että pa-
remmin pärjäävät seurakunnat 
eivät ole olleet ainakaan tähän 
saakka kiinnostuneita ottamaan 
”völjyynsä” esimerkiksi rutiköy-
hiä Muonion ja Enontekiön seu-
rakuntia. Neljän Tunturi-Lapin 
seurakunnan, Kolarin, Kittilän, 

Muonion ja Enontekiön seura-
kuntien mahdollisuutta muodos-
taa seurakuntayhtymää on vast-
ikään selvitetty, mutta se on kaa-
tunut haluttomuuteen.

Lääninrovasti perääkin Lapin 
seurakunnilta jatkossa parempaa 
yhteisvastuullisuutta.   

– Ihmiset ovat jo nyt pohjoisen 
seurakunnissa hirveän eriarvoi-
sessa asemassa seurakuntapalve-
lujen suhteen. 

– Kirkkohallituksen varoja on 
mielestäni turha huutaa apuun, 
vaan seurakuntien on yhdessä rat-
kaistava, miten kirkolliset palve-
lut eri-ikäisille saadaan turvattua 
tasaisesti, Lepistö korostaa.

RIITTA HIRVONEN

Kaivosbuumi saattaa lisätä osaltaan pohjoisen 
seurakuntien eriarvoisuutta.
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Eriväriset täplät kertovat 
kaivosvisiosta vuonna 
2020  Pohjois-Suomessa, 
Kainuussa ja Oulun 
eteläpuolella.
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Lähetä postia 
Maksimissaan 2000 merkin mittaiset 

tekstit voi toimittaa joko sähköpostilla 
(toimitus@rauhantervehdys.fi) tai postitse 

(PL 102, 90101 OULU). Kirjoittajan 
yhteystiedot on liitettävä jokaiseen tekstiin. 

Toimituksella on oikeus lyhentää 
tekstejä tarvittaessa ja tehdä 

niihin otsikot.

Erotusuhan alla olevan Siikasalon pastorin Pekka Elonhei-
mon haastattelu herätti keskustelua.
• Jos Pekka Elonheimo haluaa omasta tahdostaan antaa sielun-
hoitoa sitä tarvitseville, go for it! Minun mielestäni tätä varten 
pastorit ovat olemassa! Ja jos paikka nyt sattuu olemaan kapa-
kassa... So what?
• Miten rippikoulutyöstä vastaava pappi pitää ensisijaisena työ-
paikkanaan ravintoloita? Ei siitä pitäisi pahastua, jos esimies 
kehottaa tekemään töitä siellä, missä alaikäiset liikkuvat. Kyl-
lä minusta kirkkoneuvostolla ja kirkkoherralla pitää olla oike-
us kantaa vastuuta tulematta syyllistetyiksi. 

Ihmetystä herätti myös lehden pilakuva 
Vastarannan Kiiski.
• Vastarannan Kiiski pilkkaa ateisteja, koska nämä eivät järjes-
tä auttamistempauksia itseään mainostaakseen. Kenties heille 
on tärkeämpää itse auttaminen kuin se että muut tietävät ku-
ka auttaa?
• Oliko Vastarannan Kiisken sanoma se, että ateistit järjes-
täkööt omat hyväntekeväisyysjuttunsa, jos nyt jumalattomi-
na ylipäänsä edes kykenevät epäitsekkyyteen, kirkon autta-
mistyöhön he eivät joka tapauksessa ole tervetulleita mukaan?

Terveydentilarasismia
Kuntaliitossa on havaittu, et-
tä "hoitotestamenttien lisäämi-
nen voisi vähentää vanhusten-
hoidon kustannuksia". Tuon-
puoleiseenpassitusasiamiehet 
saavat oikein bonusta siitä, että 
potilas allekirjoittaa lupauksen, 
ettei häntä pidä elvyttää, mikäli 
"ei saada aikaan elämänlaadun 
ja toimintakyvyn palaamista 
ennalleen". Taitaa olla tervey-
dentilarasismia. 

Arviointeihin ei voida aina 
luottaa. Kunhan tuloja virtaa 
omaan pussiin, ollaan valmii-
ta vaatimaan hoitotestamenttia 
vaikka nuorelta riskilajeja har-
rastavalta urheilijalta. Huumaa-
malla, jollei vakuuttava suostut-
telu auta. Palkkamurhaajatko 
ovat pääsemässä irralleen? 

Karsinoimista on toki harjoi-
tettu ennenkin. Vuosina 1935–
1970 Suomessa oli voimassa ro-
tuhygienialaki, jonka perusteel-
la saatettiin steriloida kuuro-
mykkiä. Tuhansia naisia silvot-

tiin, jopa heidän tietämättään 
nukutuksen aikana. Samaa la-
kia sovellettiin myös epilepti-
koihin, mielenvikaisiin, kehi-
tysvammaisiin ja mustalaisiin. 

Toiveena oli samalla "sosi-
aalihuollon menojen leikkau-
tuminen" (suora sitaatti laista). 
Natsitkin olivat jo ennen sotaa 
aloittaneet syrjinnän vammai-
sista, mutta lopulta laajensivat 
sitä juutalaisiin, romaneihin, 
homoihin, toisinajattelijoihin 
ja muihin hallinnolle vasten-
mielisiin ryhmiin.

Ludwig van Beethoven sä-
velsi miltei umpikuurona suu-
renmoisia sinfonioita. Kuului-
sa tiedemies, 68-vuotias Ste-
phen Hawking tutkii maail-
mankaikkeutta ja on kuiten-
kin ollut vuosikymmeniä niin 
liikuntakyvytön, että hänen 
puheensakin kulkee koneen 
kautta. Lapsena polion sai-
rastanut USA:n president-
ti Franklin D. Roosevelt 

johti pyörätuolista käsin jät-
tivaltakuntaa. Elämänlaatua 
ja toimintakykyä on näet mo-
nenlaista. 

Kaikkia sotainvalidejam-
me ei saatu operoitua aivan 
toimintakykyisiksi. Oliko se 
työskentely siis rahan haas-
kausta? Entä liikenneonnet-
tomuuksien uhrit ja muut va-
jaakuntoiset? Entä jos ne "hoi-
totestamentit" lipsuvatkin kä-
sittämään yhä suurempia ikä-
luokkia ja marginaalissa ole-
via ihmisryhmiä? Kuntaliiton 
kauniit ja toimintakykyisetkö 
ne viimeisinä istuvat sekä mul-
tien että rahakasojen päällä?

RITVA-LIISA HARJUMAA 
sotainvalidin tytär

Rovaniemi

Kodinhoitajat takaisin
Kelan pääjohtaja Liisa Hyssä-
lä kirjoittaa Sanomalehti Ka-
levassa 30.1.2011 monia tärkei-
tä ja meitä kaikkia koskettavia 
asioita otsikolla Perheiden asia 
on yhteinen. Kirjoituksessaan 
hän ottaa kantaa Suomen lap-
siköyhyyteen, joka on kolmin-
kertaistunut lähimmän vuosi-
kymmenen aikana.

Omasta ministerikokemuk-
sestaan hän tietää, että työtä 
on yllin kyllin, joten sosiaali- 
ja terveysministerin ja perus-
palveluministerin lisäksi tar-
vitaankin erityinen perhe- tai 
lapsiasiainministeri, joka pys-
tyisi kokonaisvaltaisesti pa-
neutumaan lapsiperheitten asi-
oihin. 

Tämä on mielestäni erittäin 
kannatettava ajatus, koska per-
heissämme ja lapsissamme on 
maamme tulevaisuus.

Ruohonjuuritasolla, eli juu-
ri siellä missä perheet tarvitsisi-
vat apua, sitä ei ole kuitenkaan 
saatavilla. Kodinhoitaja-järjes-
telmä ajettiin alas 1980-luvulla, 
mutta meillä on olemassa siitä 
ajantasainen lainsäädäntö: So-
siaalihuoltolaki 17.9.1982/710. 

Kyseisen lain 20 §:ssä sano-
taan: ”Kotipalveluilla tarkoite-

taan asumiseen, henkilö-
kohtaiseen hoivaan ja huo-
lenpitoon, lasten hoitoon ja 
kasvatukseen sekä muuhun ta-
vanomaiseen ja totunnaiseen 
elämään kuuluvien tehtävien 
ja toimintojen suorittamista tai 
niissä avustamista.”

Ja seuraavassa pykäläs-
sä 21:”Kotipalveluja annetaan 
alentuneen toimintakyvyn, 
perhetilanteen, rasittuneisuu-
den, sairauden, synnytyksen, 
vamman tai muun vastaavan-
laisen syyn perusteella niille, 
jotka tarvitsevat apua suoriu-
tuakseen 20 §:ssä tarkoitetuis-
ta tehtävistä ja toiminnoista.”

Perheillä on siis oikeus saada 
lapsille hoitoa silloin, kun omat 
vanhemmat eivät siihen kyke-
ne. Tämä asia on täysin unoh-
dettu, vain kriisitilanteissa pai-
kalle tulee neuvoja-antava per-
hetyöntekijä. Nämä neuvot ei-
vät auta perheitä laisinkaan, 
kun tarvitaan tekeviä käsiä ja 
jalkoja. Ihmisiä, jotka hoitavat 
lapset, tekevät ruoan, siivoa-
vat ja tiskaavat eli huolehtivat 
konkreettisesti perheen arjesta 
siihen asti, kunnes tilanne pa-
lautuu taasen normaaliksi.

Moni asia saataisiin helpos-

ti hoidettua kuntoon autta-
malla perheitä hädän hetkellä. 
Nykyisin koulutetaan kotityö-
palvelujen ammattitutkinnon 
suorittaneita henkilöitä, jotka 
vastaavat entisajan kodinhoita-
jia. Tämä ammattikunta soisi 
perheille heidän kaipaamaan-
sa apua arjessa selviytymiseen 
ja jaksamiseen.

RITVA PUOLAKKA
kansanedustajaehdokas 

Muutos 2011, Oulun vaalipiiri

Koululaulut 
ihastuttivat
Kiitokset Tuiran seurakun-
nalle ja Martoille hienosta 
Vanhojen koululaulujen -ti-
laisuudesta Pateniemen kir-
kossa 30.1. Enpä ole kuullut 
noin innostuneesti lauletta-
van tässä kirkossa koskaan!

SISKO HAKALIN
Oulu

Mikä 1700-luvulla   
rakennettu Herran huone?
Arvaa! on Rauhan Tervehdyksen vuorovaikutteinen kuva-ar-
voituspalsta. Julkaisemme joka numerossa yhden seurakuntien 
rakennuksia tai esineistöä esittävän kuvan. Sinun tehtävänäsi 
on tietää, mikä kohde on kyseessä. 

Lähetä vastauksesi ja yhteystietosi viimeistään 14.2.2011 osoit-
teeseen arvaa.kuvasta@rauhantervehdys.fi. Jos sinulla on paik-
kaan liittyvä mukava muisto tai tarina, liitä se vastaukseesi.

Oikea vastaus ja parhaat tarinat julkaistaan seuraavassa nume-
rossa. Osallistuminen kannattaa, sillä oikein vastanneiden kesken 
arvotaan kirja- tai levypalkinto.

Viime viikon kuvassa: Hintan 
seurakuntatalon seinämaalaus

Kiitos kaikille osallistujille ja 
onnea viikon voittajalle, oululai-
selle Terttu Välikankaalle.

Hintan seurakuntatalon kirk-
kosalin alttariseinämaalaus on 
syntynyt taiteilija Paavo Leinosen siveltimestä. Vuonna 1955 
valmistunut pastellisävyinen kalkkimaalaus kuvaa kolmea en-
keliä, joista yksi pitelee kirjaa, toinen näppäilee harppua ja kol-
mas rukoilee. Enkelit muistuttavat katsojaa näkymättömästä 
Jumalan valtakunnasta, ja tarkemmin kuva viittaa jumalan-
palvelukseen ja kirkollisiin toimituksiin, joihin musiikki, sa-
nan lukeminen ja rukous oleellisesti kuuluu.

MARJO HÄKKINEN
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Koskinen: 
Ruotsin kirkolle 
kriisianalyysi
Maaliskuussa eläkkeelle jää-
vä Visbyn piispa Lennart Kos-
kinen on nostanut keskustelun 
Ruotsin kirkon tilasta ja suun-
nasta. Koskinen arvostelee kir-
kon virkamiesjohtoa vallan kes-
kittämisestä itselleen.
– Olemme pian tilanteessa, jos-
sa piispat ovat vain koristei-
ta. Käytännössä piispalla ei ole 
valtaa eikä toimivaltaa. Kun vi-
ranhoidossa esiintyy ongelmia, 
piispa ei voi tehdä mitään, Kos-
kinen sanoo.
Koskinen korostaa, että hallin-
toa tarvitaan, mutta siitä ei saa 
tulla itsetarkoituksellista. Kos-
kisen mukaan Ruotsin kirkko 
on nyt kriisissä ja on korkea ai-
ka keskustella kirkkonäkemyk-
sestä, kirkon identiteetistä ja ra-
kenteesta.
– Nyt on kriisianalyysin ja itse-
tutkiskelun aika.

Piispojen 
rukousohje 
julkaistaan 
keskiviikkona
Piispainkokous julkaisee kes-
kiviikkona ohjeet siitä, miten 
parisuhteensa rekisteröineiden 
kanssa voidaan rukoilla. Koti-
maa24 tiedusteli kahdelta kir-
kolliskokousedustajalta mitä 
rukoukselta odotetaan.

Tulkaa kaikki -liikettä edus-
tava kirkolliskokousedusta-
ja Henrietta Grönlund äänes-
ti ohjeen puolesta ja toivoo sen 
valmistuvan pikaisesti.

– Toivon, että ohje on myön-
teisiä mahdollisuuksia konkre-
tisoiva lupa kohdata parisuh-
teensa rekisteröineet parit seu-
rakuntatien työssä ja elämässä, 
hän sanoo.

Uusi Tie -lehden päätoimit-
taja Leif Nummela äänesti mar-
raskuun kirkolliskokouksessa 
rukousta vastaan.

– Minusta aina voidaan ru-
koilla henkilöiden puolesta, 
mutta rukouksen täytyy vas-
tata sitä mitä Raamattu asias-
ta opettaa. Jos ymmärrys on se, 
että samaa sukupuolta olevien 
parisuhteessa eläminen on Raa-
matun vastaista, silloin on mah-
dotonta ajatella, että rukoiltai-
siin positiivisesti siinä parisuh-
teessa menestymisen puolesta, 
hän sanoo.

Kristityt vähiten vakaumuksellisia
Maata kiertelemässä

Alle kolmasosa Iso-Britan-
nian kristityistä harjoit-
taa uskoaan aktiivises-
ti. Vastakkaisessa ääri-

päässä ovat muslimit, joista jopa 
80 prosenttia sanoo harjoittavan-
sa uskoaan aktiivisesti. 

Muut uskontokunnat asettu-
vat näiden lukujen väliin. Hindu-
laisista, sikheistä ja buddhalaisis-
ta noin kaksi kolmasosaa on us-
kossaan aktiivisia. 

Kristityillä uskonto ei myös-
kään vaikuta työhön, asuinpaik-
kaan tai ystävyyssuhteisiin yhtä 
voimakkaasti kuin muiden us-
kontokuntien edustajilla. Sen si-
jaan suurin osa kristityistä sa-

Hyviä terveisiä 
seurakuntayhtymästä
Uuden Oulun seurakuntien 
luottamushenkilöt 
pääsivät ensimmäistä 
kertaa keskustelemaan 
laajentuvasta 
seurakuntayhtymästä. 
Tapaamisissa annetut 
lupaukset on pidettävä, 
Marja Manninen 
Haukiputaalta totesi 
yhteisen tapaamisen 
jälkeen. 

Haukiputaan kirkkoval-
tuuston puheenjohtaja 
Marja Manninen tietää, 
että paikkakunnalla vas-

tustetaan yhä liittymistä Ouluun, 
vaikka päätös monikuntaliitok-
sesta tehtiin jo kesällä.

Mannisen mukaan yksittäis-
ten vastustajien joukossa purna-
taan myös siitä, että kuntaliitos 
pakottaa seurakunnatkin yhdis-
tymään. 

Kokenut puheenjohtaja tun-
tee, että yksi hänen tehtävistään 
uuden kauden alkaessa on viedä 
juuri näille ihmisille hyviä tervei-
siä laajentuvasta seurakuntayhty-
mästä.

Tiedon jakaminen helpottui 
viime viikolla, kun laajentumis-
ta käsittelevissä kokouksissa oli 
kirkkoherrojen ja talousjohta-
jien lisäksi keskustelemassa en-
simmäistä kertaa myös liittyvien 
seurakuntien luottamushenki-
löitä, kirkkovaltuustojen ja -neu-
vostojen puheenjohtajat ja vara-
puheenjohtajat.

Vuonna 2013 syntyvän moni-
kuntaliitoksen myötä Oulun seu-
rakuntayhtymään liittyvät Hau-
kiputaan, Oulunsalon ja Kiimin-

gin seurakunnat. Yli-Iin seura-
kunta yhdistyi jo tämän vuoden 
alusta Oulujoen seurakuntaan.

Aina pelkkä työpaikan 
säilyminen ei riitä
Manniselle jäi yhteisestä tapaa-
misesta Kiimingin seurakunta-
keskuksessa hyvä mieli. Hän on 
luottavainen, että Haukiputaal-
la on myös seurakuntayhtymäs-
sä omannäköistä kirkollista toi-
mintaa.

– Puhuimme tapaamisessa 
muun muassa rahanjakomallista. 
Haukiputaalaiset päättäjät vai-
kuttavat jatkossakin siihen, mil-
laiseen toimintaan varoja käyte-

tään Haukiputaalla ja millaisilla 
resursseilla tuo työ tehdään.

Manninen itse nosti kokouk-
sessa esille seurakunnan työnte-
kijöiden huolen työpaikkojen säi-
lymisestä. 

– Tulevaisuus askarruttaa eri-
tyisesti niin sanottujen tukipal-
velujen henkilöstöä. Isossakaan 
yhtymässä ei ole esimerkiksi kuin 
yksi talousjohtaja. 

Irtisanomisia ei ole tulossa, 
mutta millaista työtä on tarjolla 
liittyvien seurakuntien ammatti-
taitoisille talouspäälliköille?

– Aina ei riitä pelkästään tieto, 
että työtä on jatkossakin, Manni-
nen sanoo.

Toiveita paperinpyörityksen 
vähenemisestä
Mannisen mukaan Kiimingin 
keskusteluissa oli vakuuteltu, et-
tä hallinnon keskittyminen yh-
tymään merkitsee kirkkoherroil-
le aikaisempaa enemmän mah-
dollisuuksia keskittyä hengelli-
seen työhön paperinpyörityksen 
sijasta. 

Seurakuntien nykyinen koko-
usrumba hirvittää Mannista. Hän 
itse osallistui ennen Kiimingin 
neuvotteluja jo kahteen muuhun 
palaveriin Haukiputaalla yhdessä 
työntekijöiden kanssa.

– Miten tästä kelkasta hypä-
tään pois, Manninen huokaa.

– Toivottavasti laajentumiskes-
kusteluissa annetut toiveet ja lu-
paukset toteutuvat eikä puheissa 
ole kyse jonkinlaisesta seurakun-
tien kuherruskuukaudesta. Yksi-
kin katteeton lupaus vie herkästi 
pohjan luottamukselta.

Laajentumiselle 
projektipäällikkö?
Oulun yhteisen kirkkovaltuus-
ton uusi puheenjohtaja Reijo Sal-
linen ehdotti Kiimingissä, että 
seurakuntayhtymän laajentumi-
selle palkattaisiin projektipääl-
likkö. Mitään päätöstä asiasta ko-
kouksessa ei tehty, vaan ehdotus-
ta päätettiin selvittää lisää.

Sallinen näkee projektipäälli-
kön tehtäväksi ”koordinoida ko-
konaisuutta”.

– Hän olisi eräänlainen keskus-
henkilö, jolla olisi kaikki laajentu-
miseen liittyvä tieto hallussa, Sal-
linen perusteli ajatustaan.

RIITTA HIRVONEN 
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noo, että uskonto vaikuttaa sii-
hen, mihin kouluun he laittavat 
lapsensa. Tämä saattaa johtua sii-
tä, että anglikaanisen ja katolisen 
kirkon ylläpitämät koulut ovat 
tulosten perusteella tasokkaam-
pia kuin uskonnottomat. 

Iso-Britannian tilastokeskuk-
sen tekemän tutkimuksen mu-
kaan Englannin ja Walesin ai-
kuisista 82 prosenttia kan-
nattaa jotakin uskontoa. 
Uskovista 72 prosenttia 
(noin 32,4 miljoonaa 
henkilöä) pitää itse-
ään kristittyinä. 

DAILY MAIL

Maria Mannista muutokset eivät pelota.
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Yhdistykset

Rauhan 
Tervehdys 

-lehden 

JAKELU-
HÄIRIöT 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 
p. 0200 71 000 

tai sähköpostitse: 
www.posti.fi/palaute

Fanita Rauhan Tervehdystä!
Tärskäyksen omat sivut löytyvät nyt myös 

Facebookista. Kommentoi juttuja 
ja anna palautetta tuoreeltaan.

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

Muut seurakunnat Täyden palvelun 
hautaustoimisto

PAKKAHUONEENKATU 5,
90100 OULU

p. 044 342 0341 (24h)
www.sotaniemi. 

Siioninvirsien juhlasunnuntai Oulun Tuomiokirkossa: su 13.2. klo 10.00 
messu, klo 13.00 Kansanveisuut ja klo 15.00 Kuorojen konsertti. 
Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: ti 15.2. klo 18.30 Väinölässä, Piippola, 
ti 15.2. klo 19.00 Tuulikki ja Veikko Salosella, Hepo-ojantie 4, Muhos, 
to 17.2. klo 18.00 seurakuntakeskuksen alasali, Kemi, pe 18.2. klo 18.00 
Keijo Piiraisella, Jukolantie 26, Pudasjärvi.

	 	 Jumalan	Lasten	srk
	 	 Tuulimyllynkatu	18
	 	 www.jlsrk.net
Ylistyksen,	Sanan	ja	Esirukouksen	
Illat	lauantaisin	klo	18.00.	La	
12.2.	HILKKA	JA	VOITTO	OINONEN.	
TERVETULOA!

Ev.lut. Kansanlähetys
Oulu Tiistaisin klo 18 Heinä-
torin srk-talon tiloissa (käyn-

ti sisäpihalta) Matalan kynnyksen 
ilta 15.2. Pyhä Henki, Rukouksen 
henki, Kalevi ja Hilkka Keränen ja 
22.2. Johdanto Apostolien tekoi-
hin, Rallu Kemppainen Pe 18.2. 
klo 18.30 Aarre-ilta, Öbergin talon 
alakerrassa La 19.2.–Su 20.2. Py-
hän Luukkaan kappeli, Sapattiate-
ria La klo 17–19, Jouko Jääskeläi-
nen, Su klo 13–16.30 Juutalaisten 
juhlista meidän aikaan, Jääske-
läinen. Tyrnävä Ti 15.2. klo 12.30 
srk-talo, päiväpiiri Hilkka ja Kalevi 
Keränen. Muhos Su 13.2. klo 10 
kirkko, Messussa saarna Kalevi 
Keränen, messun jälkeen seurat, 
Ke 16.2. klo 18.30 Kotiseurat Mar-
jatta Seppäsellä, Leskeläntie 16, 
Hilkka ja Kalevi Keränen.

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

Ps. 62:9 ”Luottakaa aina Juma-
laan, tuokaa Hänen eteensä kaikki 
mikä sydäntänne painaa! Jumala on 
turvamme.” La sapattina 12.2.2011 
jumalanpalvelus klo 11 Raamattutun-
nin aiheena: Toivoa masentuneelle, 

puhujana PSL:n toiminnanjohtaja Kari Nikkarinen sekä lastenkirkko. La sapattina 
19.2.2011 klo 11 Raamattutunnin aiheena: Sinnikkyys, puhujana Markku Mäkinen 
sekä lastenkirkko. Ma–pe klo 10–11 Aamurukouspiiri, keskustelunaiheena Raamattu 
ja inhimilliset tunteet. Ke klo 18 Rukousta ja ylistystä. Lämpimästi tervetuloa!

Oulun Adventtikirkko
	Tuulimyllynkatu	18	
	http://oulu.adventtikirkko.fi	
	08	530	3953

www.ohsrk.fi

Pe 11.2. klo 18 Liftjr. Pe 11.2. klo 20 LIFT, Tanja 
Mälkiä, Hannu Alakunnas,  Timo & Markus & 
Leena. La 12.2. klo 18 Israel-ilta. Su 13.2. klo 11 
Lähetysjumalanpalvelus, Rauno Mikkonen, 
Miika Savola,  Maranatha. Pyhäkoulu ja lasten-
kokous. Su 13.2. klo 17 Church@78, Internatio-

nal Service. Ke 16.2. klo 19 Sana ja rukous, Juha Hilli, Aila Pyörälä,  Päivi & 
Anne. To 17.2. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. TERVE-
TULOA!

To 10.2. klo 18 Lähetyspiiri ja katekis-
musvartti. Pe 11.2. klo 19 Nuortenilta, 
Raitalantie 3. Su 13.2. klo 16.30 
Pyhäkoulu, klo 17 Seurat Vesa Pöyh-
täri. Su 20.2. klo 18 Sääntömääräinen 
vuosikokous. Tervetuloa!

Tänään klo 19 Janne Koskela:
”Keisarille mitä keisarille kuu- 
luu”. Messu ja seurat su 13.2. 
klo 10 Kellon srk-kodilla.Holmat,  
Siljander, Karjalainen, Räisänen. 
Raamattup ma 14.2. klo 14. 
Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry. 
sääntömääräinen vuosikokous 
Rukoushuoneella 18.2. klo 16.30. 
Jäsenet tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Ilmoitus Rauhan Tervehdykseen 6.5.2010 
 
 
Laskutusosoite: 
Oulun seudun Israelin ystävät 
c/o  A.-L. Björni 
      Aleksanterink. 50 A 
      90100           OULU 
 
 
 
Koko:  2 x n. 20 mm 
 
Paikka: YHDISTYKSET 
 
Logo:  
 
 
 
 
Teksti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISRAEL- ilta   
to 13.5. klo 19  Vapaakirkossa, Kirkkok. 34.  

Messiaaninen rabbi Jevgeni Blinov Nizhni Novgorodista 
kertoo ja laulaa. Mukana myös toiminnanj. Ilkka Vakkuri. 
Terve tu loa!                      järj. Oulun seudun Israelin ystävät 

ISRAEL - ilta
Torstaina 17.2. klo 19 Pyhän Tuomaan kirkossa,

                  Mielikintie 3 (bussit 4,5,6,7,11,13,19).
Mukana messiaaninen pastori Aleksei Shepelev, tj. Ilkka Vakkuri 
ja teol.yo Mika Pouke sekä heprealaisen musiikin ryhmä.               
Klo 17.30 vuosikokous, esillä sääntömääräiset asiat.  Tervetuloa!       
     järj. Oulun seudun Israelin ystävät

Su 13.2. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. Ma 14.2. Kotiliitto 
klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. OLET SYDÄMELLISESTI TERVETULLUT!

Palveluja tarjotaan

Puhelin: 0800 966 46
Internet: www.sellina.fi

kaikkiin elämäsi 
vaiheisiin siivouksesta koti-

sairaanhoitoon

Hoivaa 
ja Huolenpitoa

Muuta meille!
VVO:n vuokra-asunnossa saat omistusasumista vastaavan asumisturvan. 
Asunnot sijaitsevat hyvillä paikoilla palvelujen läheisyydessä. Vakuus-
maksu on vain 250 € ja vesimaksu sisältyy vuokraan.

Tutustu asuntotarjontaamme: www.muutameille.fi

VVO-kotikeskus
Saaristonkatu 2
90100 Oulu 
Avoinna ma-pe 8.30-15.30
Puh. 020 508 4900
oulu@vvo.fi
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To 10.2. klo 19 LÄHDE-ilta, Risto Wotschke, Suvi 
Eriksson, God`s Bell, rukouspalvelua, tarjoilu, aihe: 
”aarre taivaassa”. Su 13.2. klo 11 Aamukirkko & 

pyhäkoulu, Toni Väyrynen, Risto Wotschke, Roomalaiskirje luku 13. Su 13.2. klo 15 
Parisuhteen palikat, Riia ja Jose Piippo, lastenhoito, tarjoilu. Ti 15.2. klo 14 Päiväpiiri, 
klo 18 Alfa-kurssi. Ke 16.2. klo 14 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta. To 17.2. klo 19 
Rukousilta, Risto Wotschke, Armas Lindberg, romanilauluryhmä. www.oulu.svk.fi 
Tervetuloa!

Paikkoja avoinna

Iin seurakunnassa haettavana:

Talouspäällikön viransijaisuus
26.4.2011 – 25.3.2012

Iin seurakunnassa on jäseniä noin 8400. Iin seurakunnan jäsen-
määrä kasvaa hiljalleen. Ii on luonnonkaunis pitäjä Ii-joen suulla 
ja Perämeren rannalla. Seurakunta kuuluu Oulun hiippakuntaan. 
Ouluun Iin keskustasta on matkaa vajaa 40 kilometriä.

Hakijalta edellytetään vähintään kaupallisen alan korkeakoulu-
asteen tai muuta vastaavaa tutkintoa, joka antaa riittävät val-
miudet viran menestykselliseen hoitoon. Lisäksi hakijalla tulee 
olla riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen ja hallintoon.  
Hakijan tulee olla yhteistyökykyinen ja hänellä tulee olla koke-
musta henkilöstöhallinnosta sekä johtamistaitoa. Seurakun-
tatyön tuntemus katsotaan eduksi. Lisäksi arvostetaan koke-
musta kiinteistötoimesta, koska seurakunnalla on huomattava 
määrä kiinteistöjä. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä 
todistus terveydentilastaan. Palkkaus on KirVESTES vaativuus-
ryhmän 602 (n. 2 840 – 3350 e) mukainen ja virassa noudate-
taan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset virkaan tulee toimittaa 2.3.2011 kello 15.00 
mennessä osoitteeseen: Iin seurakunta, Puistotie 3, 91100 Ii. 
Kuoreen merkintä: ”Talouspäällikön virka”.

Lisätietoja: Talouspäällikkö Jaana Niemelä p. 0400 341473, 
kirkkoherra Tapani Ruotsalainen p. 040 515 7633 ja 
seurakunnan kotisivut: www.iinseurakunta.fi

Tuiran seurakunta on noin 39 800 
jäsenen seurakunta. 
Työntekijöitä seurakunnassa on 
noin 60, joista pappeja 14.

www.oulunseurakunnat.fi

Oulun seurakuntayhtymässä on avoinna

SEURAKUNTAPASTORIN VIRKA

Tiedustelut kirkkoherra Hannu Ojalehto p. 0400 681 833, 
kappalainen Lauri Kujala p. 040 541 1922.

Virkaa koskeva ilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla www.oulunseurakunnat.fi > 

ajankohtaista ja vuoropuhelua > avoimet työpaikat.

Ilmoittautuminen virkaan päättyy 17.2.2011 klo 16.00

sijoituspaikkana Tuiran seurakunta
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Sinappia   

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Ihmeporukkaa

Ensi maanantaina on ystävänpäivä. Mielestä-
ni päivä on lievästi turha ja silkkaa amerik-
kalaista hapatusta, mutta menköön. Antaa-
han se hyvän tekosyyn juhlia hyvässä seu-

rassa, ja ehkä jopa sanoa toiselle ”Rakastan sinua, 
olet tärkeä”.

Viime viikolla yksinäisyysjuttua tehdessäni tu-
lin jälleen kerran siihen tulokseen, että jos minua 
jollain on tässä elämässä siunattu, niin hyvillä ys-
tävillä. He tuovat väriä ja iloa maailmaani. Potki-
vat eteenpäin, kun tekisi mieli luovuttaa ja pitä-
vät pystyssä, kun omat jalkani eivät kanna. Ja niin 
kuin he ovat olemassa minulle, minä olen heille, 
milloin vain tarvis on. Heistä jokainen on omalla 
tavallaan erityinen. 

Ystäväni Camilla miettii tosi outoja juttuja, ja 
yleensä sanoo ajatuksensa ääneen. Tämän seu-
rauksena päädymme usein tekemään mitä ihmeel-
lisimpiä juttuja, sillä ääneen sanottu idea pitää to-
teuttaa. Tämän kolumnin aiheesta saan kiittää Ca-
millaa.

Ystäväni Joannan kanssa kommunikointi ei lä-
heskään aina tarvitse sanoja. Olemme kuulem-
ma sellainen kombinaatio, ettei meidän kanssam-
me pärjää hullukaan. Tai siis…nimenomaan hul-
lu pärjää. 

Ystäväni Johanna on varmaan porukan täysi-
päisin. Hän on järjen ääni, joka rauhoittelee sil-
loin, kun meno meinaa äityä liian villiksi. Ystä-
välleni Villelle (eli Viiville) taas alan olla jo niin 
monta palvelusta velkaa, etten tiedä, milloin saan 
maksettua ne takaisin.

Ystäväni Timon kanssa vietin ikimuistoisen vii-
kon seikkailemalla ympäri Saksaa. Keskustelut hä-
nen kanssaan yleensä koskevat valokuvaamista tai 
saksalaisia junia. Tai musiikkia, maailman poli-
tiikkaa, baarikulttuuria, niin ja mainitsinko jo va-
lokuvaamisen. 

Ystäväni Tellu on ehkä tarkkanäköisin ihminen 
ikinä. Hän tietää heti, jos mieltäni kuohuttaa jo-
kin, vaikka kuinka yrittäisin käyttäytyä normaa-
listi. Hän sanoo asiat suoraan ja kaunistelematta, 
eikä pelkää ottaa esille kipeitäkään asioita. 

Ystävääni Vellua minulla on ikävä, sillä näen 
häntä nykyisin todella harvoin. Toisaalta, hän on 
ystävistäni vanhin, ja tapaamisten laatu korvaa 
määrän. Vellun kanssa olemme kehittäneet sel-
viytymissuunnitelman zombi-invaasion varalle. 

Kirjoitin kuvaukset siinä järjestyksessä, kuin ne 
tulivat mieleeni. Teitä ystäviä on muitakin, mutta 
valitettavasti kolumnin merkkimäärä on rajalli-
nen. Kiitos, kun olette elämässäni. Rakastan teitä. 

REETTA JÄRVENPÄÄ

Ystävänpäivä

Gallu
p

Kysymykset:
1. Mitä hyvää ystäväsi teki sinulle 

viimeksi?
2. Tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen 

teemana on nuorten yksinäisyyden  
torjuminen. Mitä voitaisiin  
tehdä, että nuoret eivät jäisi yksin?

3. Aiotko muistaa ystäviäsi 
ystävänpäivänä? Jos aiot, niin miten?

Ku va t :  Re e t t a  J ä r ve n p ää

Kaisa Törmänen ja   
Laura Tervala

Jouko Rantamäki

Marja Rantanen

1. Varmaan se, että ystävät ovat kannustaneet 
näin koeviikon alla.

2. Kouluihin voisi kehittää enemmän ryhmäy-
tymisen mahdollisuuksia. Nuorille voisi jär-
jestää tilaisuuksia, missä kaikki olisivat yh-
dessä ja kaikilla olisi kivaa.

3. Aika montaa ystävää tulee varmasti halattua 
ja toivotettua hyvää ystävänpäivää. Kaikkein 
lähimmille ystäville voi antaa myös pienen 
lahjan, suklaata tai jotain.

Aapo Kauppinen

1. Ystäväni laittoi minulle hyvää ruokaa.

2. Rahoja voisi suunnata nuorten palvelujen ke-
hittämiseen. Ongelmaan pitäisi puuttua jo 
koulussa alemmilla luokilla, että lapsena-
kaan ei ehtisi tulla yksinäisyyden kokemusta.

3. En vielä tiedä mitä teen, mutta jotenkin aion 
ystävääni säväyttää.

1. En nyt keksi mitään tiettyä asiaa. Ihan noin 
yleisesti ystävälle voi aina soittaa vaikka ei 
olisi mitään sen suurempaa syytäkään ja voi 
purkaa sydäntään.

2. Oma kokemukseni on, että seura- ja harras-
tustoiminta on tärkeää nuorten yksinäisyy-
den torjumiseksi. Nuorille voitaisiin myös 
järjestää erilaisia tempauksia, myös sellaisia 
jotka sopivat niillekin, jotka eivät välitä esi-
merkiksi diskoista.

3. Meillä on ystävänpäivänä Ilmari-pojan syn-
tymäpäivä, joten ystävien muistaminen tah-
too jäädä synttäreiden juhlimisen jalkoihin. 
Aion kuitenkin soittaa tai lähettää kortin ys-
tävilleni.

1. Tuossa juuri kävimme ystävien luona. On-
han se mukava, kun kutsuivat kylään.

2. Nykyisin on kaikenlaisia palvelevia puheli-
mia, mutta kouluissa voisi olla myös ”palve-
levia päitä”. Siis aikuisia, jotka ovat paikal-
la ja kuuntelevat. Keskustelun kautta nuoret 
ehkä paremmin keksisivät itsekin, mitä voi-
sivat tehdä yksinäisyyden torjumiseksi.

3. En vietä ystävänpäivää. Se haiskahtaa niin 
kauhean kaupalliselta.

KAISA ANTTILA

Rauhan Tervehdys 
kysyi oululaisilta  
heidän ajatuksiaan 
ystävyydestä.

Gallu
p
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Aleksi Mikkonen

Ammatti: hautaustoimisto-
yrittäjä
Luottamustehtävä: Tuo-
miokirkkoseurakunnan seu-
rakuntaneuvoston jäsen.
Ehdokaslista: Elävä seura-
kunta – lähellä ihmistä

Haluan vaikuttaa kotiseu-
rakunnassani siihen, että 
seurakunta uudistuu säilyttä-
en kuitenkin tärkeimmät perinteiset arvonsa, katsoen avara-
katseisesti tulevaisuuteen. Myös nuorten aikuisten ja perheiden 
suurempi huomioiminen on tärkeää, jotta heidät saadaan akti-
voitua ja pysymään seurakunnan jäseninä.
Kymmenen vuoden päästä kirkossa on enemmän jäseniä 
kuin nyt ja heitä palvellaan laajemmin, paremmin sekä ajan hen-
gen mukaisesti niin, että jäsenet kokevat kirkon ja sen toiminnot 
omakseen osallistuen niihin nykyistä aktiivisemmin.
Minulle tärkeä raamatunkohta on Jaakobin kirjeen 2. luku.
Tärkeintä elämässäni on läheiset, koti, mielekäs työ ja har-
rastukset.
Esikuvani ovat vanhempani.
Terveiset lukijoille: Pitäkää huolta läheisistänne ja ennen 
kaikkea itsestänne.

KAISA ANTTILA

Kristiina Hänninen

Ammatti: sosionomi/
hallintotieteen maisteri, 
kuntouttavan työtoiminnan 
ohjaaja
Luottamustehtävä: 
Kempeleen 
kirkkovaltuuston jäsen, 
yleisen seurakuntatyön 
johtokunnan jäsen 
Ehdokaslista: Kempeleen 
kokoomusyhdistykset

Haluan vaikuttaa kotiseurakunnassani siihen, että yh-
teys paikallisesti eri seurakuntien välillä yhdistäisi enemmän 
kuin erottaisi. Jumalan silmissä kaikki olemme yhtä arvokkaita.
Kymmenen vuoden päästä kirkko on uudistunut myöntei-
sellä ja rakentavalla tavalla, joka vetää puoleensa kaiken ikäi-
siä ihmisiä. 
Minulle tärkeä raamatunkohta on 1.Kor.13: 4-10
Tärkeintä elämässäni on sisäinen rauha ja luottamus, jotta 
voin toimia läheisteni ja kanssaihmisten hyväksi. Henkilökoh-
tainen usko on valtava voimavara, jota ilman en pärjäisi.
Esikuvani on Arvostan Anne-Mari Kaskista hänen tekemiensä 
hengellisten tekstien sekä hänen lämpimän persoonansa myötä.
Terveiset lukijoilleni: toivon kaikille uskoa, toivoa ja rakkaut-
ta Anne-Mari Kaskisen  saattelemana.

 
Taivaan Isä siunaa meitä.
Hän on Isä jokaisen.
Poluillemme enkeleitä
lähettää hän varjellen.
Hän on läsnä päivän työssä
rohkaisten ja auttaen,

Rauhan Tervehdys 
esittelee tällä palstalla  
tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. 

 Uusi
kasvo

Paljon onnea 
kaksikymppiset
Oulussa seurakunnat 
muistavat 
syntymäpäiväkortilla 
kaksikymppisiä. Arvokas 
ja poikkeuksellinen 
käytäntö, Sami Seppänen 
kirkkohallituksesta sanoo. 
Ensimmäiset kortit ovat jo 
perillä.

Seurakunnat muistavat totu-
tusti syntymäpäiväterveh-
dyksillä ikäihmisiä ja pie-
niä lapsia. Tämän vuoden 

aikana Oulun seurakunnissa ote-
taan vanhan käytännön rinnalle 
uudenlainen perinne: nyt myös 20 
vuotta täyttävät saavat seurakun-
nasta synttärikortin.

Ensimmäiset kortit ovat jo läh-
teneet liikkeelle.

Seurakuntien tavoitteena on 
paitsi muistaa tärkeät syntymä-
päivät, myös tehdä kirkkovuot-
ta tutuksi, kutsua mukaan seura-
kuntaan ja ylipäänsä muistuttaa 
kortin avulla kotiseurakunnan 
olemassaolosta.

Kortti sisältää 
tärkeän viestin
Kirkkohallituksen työalasihtee-
ri Sami Seppänen pitää kortin lä-
hettämistä kaksikymppiselle hy-
vänä ideana. Hän ei ole kuullut, 

että missään muissa seurakunnis-
sa onnittelukortteja lähtisi kaksi-
kymppisille.

– Arvokasta nuorten aikuisten 
huomioimista. Kortti kertoo nuo-
rille aikuisille, että heidät otetaan 
seurakunnassa vakavasti, Seppä-
nen uskoo.

Hän muistuttaa, että kaksi-
kymppisten elämään liittyy usein 
jokin muutos: kenties uusi opiske-
lupaikka vieraalla paikkakunnal-
la, työn aloittaminen tai perheen 
perustaminen.

Kortteja postitetaan 
neljässä erässä
Kortti-idean taustalla on muun 
muassa Karjasillan seurakunnan 
pastori Kimmo Kieksi. Hän ker-
too, että kortteja kaksikymppi-
sille lähtee seurakunnasta neljäs-
sä erässä. Alkuvuonna syntyviä 
muistetaan kynttilänpäiväaihei-
sella kortilla. 

Seuraavan kerran posti kulkee 
pääsiäisen aikoihin syntyneille, 
jolloin kortin teema on luonnol-
lisesti kirkkovuoden suuri juhla, 
pääsiäinen. 

Syksyllä syntyneitä tervehdi-
tään mikkelinpäivänä ja pyhäin-
päivänä.

Kieksi toivoo, että nuorten ai-
kuisten muistamisesta syntyisi 
seurakuntaan uusi perinne.

– Postin takana ei ole syksyn 
kirkosta eroamiset. Tämä ei ole 

harkittu vastaisku eroaallolle.
– Pikemminkin ideamme taus-

talla on kirkon strategia, joka si-
sältää tavoitteen kohdata jokai-
nen seurakunnan jäsen viisi ker-
taa vuodessa, Kieksi sanoo.

Hän kertoo, että Oulussa suun-
nitellaan vauhdilla myös 25 ja 30 
vuotta täyttävien onnittelemista, 
mutta ainakaan vielä heille ei ole 
lähdössä kortteja.

Kuvia saa 
tulkita vapaasti
Seurakunnan synttärikortis-
sa kaksikymppisille on sanalli-
sen tervehdyksen lisäksi oululai-
sen valokuvataiteilija Vesa Ran-
nan valokuva. 

Ranta kertoo saaneensa seura-
kunnalta sopivan vähän raameja, 
millainen kuvituksen tulisi olla.

– Tarkoituksena oli löytää nuo-
rekas ilmaisu. Kuvilla ei haluttu 
alleviivata hengellisyyttä, vaikka 
seurakunta onkin kortin lähettä-
jä. Korteista löytyy symboliikkaa, 
ja jokaisella on lupa tehdä kuvi-
en äärellä omia tulkintoja, Ran-
ta miettii.

Hän kiittää seurakuntaa mie-
lekkäästä työtehtävästä.

– Tällaiset keikat ovat harvi-
naisia. Koko kortti-idea on mie-
lestäni hienoa toimintaa seura-
kunnalta, hän lisää.

RIITTA HIRVONEN

R i i t t a  H i r vo n e n

Kaksikymppiset saavat onnittelukirjeessä myös humoristisia jeesuslaastareita. Niiden symbolinen viesti on: Jeesus parantaa. 
Pastorit Helena Paalanne (edessä) ja Hanna-Maija Ollanketo sekä nuorisotyöntekijä Jouni Heikinheimo postittavat lahjoja.

valvoo pimeimmässä yössä.
Hän on Isä jokaisen.
Taivaan Isän lähellä
jokainen on tärkeä
 

Anne-Mari Kaskinen

KAISA ANTTILA

Jan
ica K

arasti

LUOTTAMUS-

HENKILÖ

LUOTTAMUS-

HENKILÖ
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Ystävät auttavat arjessa
Hailuotolaisen Pikku-Kuja-

lan piipusta tupruaa pak-
kaspäivänä savu. Punai-
sen talon emäntä Venla 

Kujala, 83, on laittanut tulen lei-
vinuuniin kuten niin useasti en-
nenkin. 

Tuvan kiikkustuolissa istuu 
kehräävä Viiru-kissa. Ikkunasta 
näkyy isompaan Kujalaan, pää-
taloon, jossa asuu jo uusi Kujalan 
sukupolvi.

Seurakunnan lähimmäispal-
velussa mukana olevien Aila Sau-
volan ja Eila Kankaan sekä dia-
koniatyöntekijä Marja Rantasuo-
melan saapuessa naisten ilo on 
suuri. Isomummoa on tullut ter-
vehtimään myös pojanpojantytär 
Ilona Ani-koiran kanssa. 

Tähän taloon vieraat ovat odo-
tettuja ja toivottuja. 

– Olen ollut leskenä nelisen-
kymmentä vuotta. Ailan ja Eilan 
vierailut tuovat piristystä ja vaih-
telua elämään. On mukava jutel-
la maailman asioista ja muistel-
la Luovon vanhoja asioita, Venla 
kertoilee. 

Hänen päivänsä kuluvat lumi-
töissä, uuninlämmityksessä, mar-
jastaessa ja puidenteossa. 

Askareet pitävät ihmisen kun-
nossa, Venla toteaa.

Luottamuksellisuus 
avainasia
Eila-ystävä kohentaa hiillokselle 
ehtinyttä uunia. Hän on Venlan 
juttu- ja kutojakaveri ja saanut ys-
tävältään monta vinkkiä raanui-
hin ja mattoihin. 

Aila Sauvola on toimitellut 

Venlan asioita ja yhdessä on sau-
nottu ja käyty kylässäkin. 

Venla, Eila ja Aila tekevät yh-
dessä kaikenlaista mielenvirettä ja 
ihan arkisiakin asioita. 

– Olemme olleet Venlan kanssa 
ystäviä viitisenkymmentä vuotta, 
lapsuudestani lähtien. Nykyään 
käyn hänen luonaan noin kerran 
kuukaudessa ja välillä soitellaan, 
Eila kertoo.

Aila on ollut lähimmäispalve-
lutoiminnassa mukana parikym-
mentä vuotta. Hän on ammatil-
taan kätilö.

– Lähimmäispalvelutyö on an-
toisaa. Tuntuu hyvältä ilahduttaa 
toista ja itsekin saa iloa. Teemme 
yhdessä mikä milloinkin muka-
valta tuntuu.

Luottamus 
on tärkeää
Hailuodon seurakunnan lähim-
mäispalvelutyötä tekevät Salme 
Vaitiniemi, Eila Kangas ja Arja 
Suomela kokevat, että vapaaeh-
toistyölle on tarvetta.

Lähimmäispalvelussa olen-
nainen asia on luottamus. Asioi-
ta ei levitellä kylällä vaan aroista-
kin asioista puhuttaessa on voita-

va luottaa, ettei tieto lähde kulke-
maan pienellä saarella.

Lähimmäispalvelussa muka-
na olevat ovat käyneet seurakun-
nan järjestämät kurssit. Niiden li-
säksi on vielä kuukausikokouksia, 
joissa voi kysyä neuvoja tai tuoda 
viestiä apua tarvitsevilta lähim-
mäisiltä.

   
Uudet lähimmäiset 
tervetulleita
Hailuodossa on asukkaita vähän 
yli tuhat. Naapuriapu ja lähim-
mäisestä huolehtiminen ovat Luo-
vossa vielä voimissaan ja jopa elä-

mäntapana. 
– Jos postilaatikko alkaa pur-

suilla tai asunnossa ei näy liiket-
tä pariin päivään, voin saada pu-
helinsoiton, että pitäisikö jo käy-
dä katsomassa. Ettei vain mitään 
ikävää olisi tapahtunut. 

– Moni tekee lähimmäispalve-
lua tietämättäänkin naapuriavun 
nimissä, diakoniatyöntekijä Mar-
ja Rantasuomela kertoo.

Seurakunnan lähimmäispalve-
lussa on mukana toistakymmentä 
lähimmäistä, mutta uusiakin va-
paaehtoisia tarvittaisiin erityisesti 
juttu- ja ulkoilukavereiksi.

Eila Kangas (vas.), Aila Sauvola, Marja Rantasuomela, Arja Suomela ja Salme Vaitiniemi pitävät lähimmäispalvelutyötä tärkeänä 
työmuotona.

Eila Kankaan, Venla 
Kujalan ja Aila Sauvolan 
juttutuokio Venlan kutoma 
seinävaate taustanaan.

– Monenlaiselle lähimmäi-
syydelle on tarvetta. Lähimmäi-
siä tarvitaan pieniin kotiaskarei-
siin, kyyditsemiseen, mummona 
ja pappana olemiseen, lastenhoi-
toapuun ja vaikkapa huonokun-
toisen syöttämiseen, Rantasuo-
mela luettelee. 

– Myös miehiä toivotaan mu-
kaan, hän lisää.

Vapaaehtoistyötä voi tehdä 
oman aikataulunsa mukaan. 

Vaikka palkkaa ei makseta, työ 
antaa paljon tekijälleen, sanovat 
Hailuodon lähimmäispalvelussa 
mukana olevat.

AULIKKI ALAKANGAS

Naapuriapu ja 
lähimmäisestä 
huolehtiminen 
ovat Luovossa 
vielä voimissaan 
ja elämäntapa. 

Ku va t :  Au l i k k i  A la kan g as



10    Nro 5    10.–17.2.2011

Eetterissä

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Oulun seurakuntien aluelä-
hetys sunnuntaina 13.2. kel-
lo 9.55–12.00. Klo 10 messu 
Tuiran kirkosta. Messun toi-
mittaa Juha Valppu, ja hän-
tä avustaa Anssi Putila. Kant-
torina on Tommi Hekkala. 
Klo 11.30 radiopyhäkoulus-
sa lastenohjaaja Auli Kipinä 
puhuu uskon kestävyydestä. 
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa puhutaan Ou-
lun seurakuntien tarjoamista 
työttömien ja vähävaraisten 
aterioista. Haastattelussa on 
diakoniatyöntekijä Sami Rii-
pinen Tuiran seurakunnas-
ta. Ohjelman toimittaa Mar-
ja Blomster. Kuunneltavissa 
myös: www.oulunseurakun-
nat.fi/kurkistuskirkkoon.
Radio Dei Toivon päivä
16.2. klo 15.40 Uskomaton 
Mies. Karjasillan seurakun-
nan pastori Heikki Karppisen 
ajatuksia.
17.2. klo 15.40 Unelmieni 
Kirkko. Viisi teesiä kirkosta. 
Oulujoen seurakunnan pap-
pi Jukka Joensuu kertoo aja-
tuksiaan.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 13.2. klo 9.45 radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Au-
li Kipinä puhuu uskon kestä-
vyydestä.
Su 13.2. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Liturgia Tii-
na Kinnunen, saarna Alpo 
Järvi ja avustaa Hanna-Maija 
Ollanketo. Musiikista vastaa-
vat Oulun seudun virsikuoro 
sekä kanttorit Elias Niemelä ja 
Henna-Mari Sivula.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 13.2. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Liturgia Tii-
na Kinnunen, saarna Alpo 
Järvi ja avustaa Hanna-Maija 
Ollanketo. Musiikista vastaa-
vat Oulun seudun virsikuoro 
sekä kanttorit Elias Niemelä ja 
Henna-Mari Sivula.

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi

Nettiradio 
www.evl.fi/srk/kempele
Su 13.2. klo 10 perhemessu 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Jaakko Tuis-
ku, saarna Mika Tölli, avustaa 
Saija Kivelä, kanttorina Marjo 
Irjala. Mukana varhaisnuor-
ten kuoro. 

Arkkipiispa emeritus Jukka Paarma ja kirkkoherra Tapio Kortesluoma Oulunsalon
seurakunnan 100-vuotisjuhlan pääjuhlassa.

– Hyvinhän tänne mahdutaan, toteaa seura-
kuntamestari Matti Santaniemi. 

Santaniemi laski viime sunnuntaina Ou-
lunsalon kirkon 100-vuotisjuhlamessuun ko-
koontuneen kirkkokansan pääluvun kirkon 
urkuparvelta. 

– Kirkossa oli 224 henkeä ja ruokailupai-
kat on katettu 292 hengelle, hän selventää las-
kelmia.

Juhlamessussa olivat mukana seurakunnan 
kaikki nykyiset papit. Kirkkoherra Tapio Kor-
tesluoma vastasi liturgiasta, kappalainen Ve-
sa Äärelä kiipesi saarnastuoliin ja seurakunta-
pastori Minna Salmi sekä seurakunnan edel-
linen kirkkoherra Pekka Kinnunen avustivat 
ehtoollisen jaossa. 

Tekstinlukijoina olivat kirkkovaltuuston 
puheenjohtaja Tuula Tervonen ja varapuheen-
johtaja Jyrki Pelkonen.

Kehuja kylältä 
emännälle
Seurakuntatalolla emäntä Birgitta Timosen 
apujoukkoineen valmistama ja tarjoilema po-
ronkäristys oli kirkkoherra Kortesluoman eh-
dotus juhla-ateriaksi. 

– Käristin 60 kiloa poronlihaa, mutta kyllä 
sitä jonkun verran jää. Kaikki myydään kui-
tenkin tuoreeltaan Yhteisvastuukeräyksen hy-

väksi, Timonen kertoi lounaalla.  
Viereisessä pöydässä istuvat Ulla ja Heimo 

Tölli sekä Pipsa ja Esko Toljamo uskovat, että 
emäntä Timosen kyvyllä taikoa pöytään juh-
la-aterioita on vaikutusta väkimäärään. 

– Tiedot Birgitan ruuista ovat levinneet ky-
lällä, he toteavat hymyssä suin.

Juhlamessua he luonnehtivat hieman taval-
lista messua juhlavammaksi. 

– Kulkue, jossa papit tulivat kirkkoon, oli 
hieno, ja trumpetti soi komeasti, Töllit kiit-
televät.

Kiitosta nelikolta saa myös lapsikuoro, jon-
ka äänet helisivät urkuparvelta hienosti kant-
tori Tuomo Kankaan tahdittamina. 

Lapsia kaivattiin 
kirkkoon
Oulunsalon seurakunnassa keski-ikä on noin 
30 vuotta, mutta juhlamessuun osallistujien 
keski-ikä oli vahvasti eläkeiän kynnyksellä. 

– Mutta sellaistahan se on, silloin kun itsel-
läkin oli pieniä lapsia, ei tullut niin paljoa käy-
tyä kirkossa, Pipsa Toljamo toteaa. 

Kaikkien mielestä olisi mukava nähdä kir-
kossa enemmänkin lapsia. 

– Eihän se haittaa, vaikka on vähän äänte-
lyäkin, sellaistahan se elämä on, Pipsa Tolja-
mo jatkaa.

Juhlalounaan nuorimmat osallistujat taisi-
vat olla Julia ja Daniel Vatka. Isosiskolla ikää 
on 4,5 vuotta, pikkuveljellä yksi vuosi ja kah-
deksan kuukautta. Äiti Emma Vatka tunnis-
taa vaikeudet lähteä kirkkoon lasten kanssa. 

– Silloin kun Julia oli pieni, kävimme 
enemmänkin kirkossa, mutta nyt kun on kak-
si silmälläpidettävää, niin se on paljon työ-
läämpää.

Äiti antaa jälkikasvulle kiitosta hyvästä 
käytöksestä juhlamessussa. 

– Kirkossa olivat molemmat ihan kunnol-
la, mikä on pienoinen ihme, kun ottaa huomi-
oon meiningin aamulla kotona, Emma Vat-
ka toteaa.

Osa juhlalounaan väestä aikoi osallistua 
myös pääjuhlaan, joka järjestettiin samaises-
sa seurakuntatalossa kello 18.

Tilaisuuden juhlapuhujana oli entinen ark-
kipiispa Jukka Paarma. Juhlapuhetta, Lauri 
Kalle Kallungin säveltämää ja Pekka Kinnu-
sen sanoittamaa juhlakantaattia Ylistys Herra 
sinulle sekä muita esityksiä oli saapunut kuun-
telemaan kolmisensataa seurakuntalaista. 

ELSI SALOVAARA

Oulunsalon seurakunta täytti 100 vuotta

Poronkäristys sai juhlatuulelle

Ku va t :  E l s i  S a l ovaa raO u lu ns a lo n s e u ra ku n t a

Töllit (vas.) ja Toljamot nauttivat juhla-ateriasta.

Myös juhlan nuorimmat osallistujat Julia (vas.) ja Daniel viihtyivät.
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Sanan 
aika

Kun Jeesus oli tullut ulos temppelistä ja oli 

lähdössä pois, opetuslapset tulivat hänen luokseen 

näyttääkseen hänelle temppelialueen rakennuksia. 

Mutta Jeesus sanoi heille: "Näettekö kaiken tämän? 

Totisesti: kaikki revitään maahan, tänne ei jää kiveä 

kiven päälle."

Kun Jeesus sitten istui Öljymäellä eikä siellä ollut 

muita, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja 

kyselivät: "Sano meille, milloin se kaikki tapahtuu. 

Mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän 

maailman lopusta?"

Jeesus vastasi: "Varokaa, ettei kukaan johda 

teitä harhaan. Monet tulevat esiintymään minun 

nimelläni. He sanovat: 'Minä olen Messias', ja 

eksyttävät monia. Te kuulette taistelun ääniä 

ja sanomia sodista, mutta älkää antako sen 

pelästyttää itseänne. Niin täytyy käydä, mutta vielä 

ei loppu ole käsillä. Kansa nousee kansaa vastaan ja 

valtakunta valtakuntaa vastaan, ja joka puolella on 

nälänhätää ja maanjäristyksiä. Mutta kaikki tämä 

on vasta synnytystuskien alkua.

Silloin teidät pannaan ahtaalle, monia teistä 

surmataan ja kaikki kansat vihaavat teitä minun 

nimeni tähden. Monet silloin luopuvat, he 

kavaltavat toisensa ja vihaavat toinen toistaan. 

Monta väärää profeettaa ilmaantuu, ja he johtavat 

useita harhaan. Ja kun laittomuus lisääntyy, monien 

rakkaus kylmenee. Mutta joka kestää loppuun 

asti, pelastuu. Tämä valtakunnan evankeliumi 

julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille 

todistukseksi, ja sitten tulee loppu."

Matt. 24: 1-14

Espoossa Otaniemen kampuksella on viime aikoina rakennettu ja purettu. Vuoden alusta 
perinteikäs Teknillinen korkeakoulu lakkautettiin neljän uuden tekniikan alan korkea-
koulun tieltä. Monien vanhan koulun kasvattien on ollut vaikea orientoitua uuteen. Aalto-
yliopiston rakentaminen on pitkä prosessi, jossa keskeisellä sijalla on vanhasta luopumi-
nen ja luottamuksen syntyminen uuden rakenteen sisällä.

Suomalaisilla, samoin kuin ihmisillä ympäri maailman, on ollut hetkittäin vaikeuksia 
katsoa tulevaisuuteen luottavaisesti. Erilaiset epävarmuustekijät talouden, luonnonmul-
listusten tai sotien takia murentavat perusturvallisuutta. Moni kysyy aiheellisesti: mistä 
löydän uskoa, toivoa ja luottamusta tulevaisuuteen?

Joskus on hyvä vaihtaa näkökulmaa. Tunnetusti puiden katveesta on vaikea nähdä 
koko metsää. Entäpä jos kuvaannollisesti kiipeäisimme kukkulalle ja yrittäisimme nähdä 
laajoja selkosia. Luultavasti moni myrsky elämässä suhteutuisi suurempaan kokonaisuu-
teen ja asettautuisi sen pieneksi osaksi.

Muutokset saattavat olla sisäisiä tai ulkoisia, omaan tai yhteisön elämään liittyviä, 
vapaaehtoisia tai pakon edessä. Luottamuksen rakentaminen ihmisten välillä edellyttää 
ennen kaikkea arjen tekoja. Myös suhde Jumalaan perustuu vuorovaikutukseen.

Kaikissa elämämme tilanteissa rukoilemme Jumalaa antamaan meille mullistusten 
ja muutosten keskellä lujan luottamuksen Hänen johdatukseensa. Kristitty pyytää aina 
viime kädessä Jumalan tahdon toteutumista, vaikka se välillä näyttäytyy omien toiveit-
temme vastaiselta.

Tuota Jumalan tahdon toteutumisen pyytämistä voimme hyvällä syyllä kutsua
perusturvallisuudeksi. Siis sen oivaltamiseksi, että lopulta meille käy hyvin. Sitä paitsi 
muutos ei ole vain uhka, vaikka siltä näyttäisi. Se on aina ennen kaikkea mahdollisuus!

JUHA LASSILA
Juha Lassila toimii Aalto-yliopiston

 Otaniemen kampuspappina.

Luottamus 

Sunnuntai 13.2.
Päivän psalmi: 

Ps. 85:2–8 
1. lukukappale: 

Aam. 5:16–20 
2. lukukappale 

1. Tess. 4:13–18 tai 
2. Tess. 2:1–12  
Evankeliumi 

Matt. 24:1–14 tai 
Matt. 24:15–27 

Jeesus sanoi: "Kun näette pyhään paikkaan 

pystytettynä turmion iljetyksen, josta profeetta 

Daniel on puhunut - huomatkoon lukija tämän! 

- silloin on kaikkien Juudeassa asuvien paettava 

vuorille. Sen, joka on katolla, ei pidä mennä 

hakemaan mitään tavaroita talostaan, eikä sen, 

joka on pellolla, pidä palata noutamaan viittaansa. 

Voi niitä, jotka noina päivinä ovat raskaana tai 

imettävät! Rukoilkaa, ettette joutuisi pakomatkalle 

talvisaikaan tai sapattina. Ahdinko on oleva niin 

suuri, ettei sellaista ole ollut maailman alusta tähän 

päivään asti eikä tule koskaan olemaan. Jos sitä 

aikaa ei lyhennettäisi, yksikään ihminen ei säästyisi. 

Mutta valittujen tähden se aika lyhennetään.

Jos joku silloin sanoo teille: 'Täällä on Messias', 

tai: 'Messias on tuolla', älkää uskoko. Sillä vääriä 

messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he 

tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he 

johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Tämän 

minä olen teille nyt ennalta ilmoittanut.

Jos siis teille sanotaan: 'Hän on tuolla autiomaassa', 

älkää lähtekö sinne, tai jos sanotaan: 'Hän on sisällä 

talossa', älkää uskoko sitä. Sillä niin kuin salama 

leimahtaa idässä ja valaisee taivaan länteen asti, 

niin on oleva Ihmisen Pojan tulo." 

Matt. 24:15–27  
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– Yleisön kannustava 
palaute pyöräyttää minut 
käyntiin ja kantaa läpi 
esityksen. Laulaessani 
olen onnellinen, mutta 
melkein joka keikan 
jälkeen aivan puhki, 
Oulussa varttunut jazz-
laulaja Johanna Iivanainen 
tunnustaa.

Laulajatar lämmitti saunaa 
kotonaan Mäntsälässä, kun 
uusi melodia alkoi soida sin-
nikkäästi päässä, laskemat-

ta itsestään irti. Johanna Iivanai-
nen huomasi hyräilevänsä sitä ko-
ko ajan.

Monimutkaisten sävelkuvioi-
den tulkitsijana tunnettu nainen 
piti sävelmää sympaattisena mut-
ta simppelinä. Hän esitteli sen kui-
tenkin Edu Kettuselle, keväällä il-
mestyvän soololevynsä tuottajalle.

Kettunen syttyi sävelmästä ja 
kysyi, saisiko kirjoittaa siihen sa-
nat. Millaista elämäntunnetta 
tekstin tulisi välittää? 

Tekijät keskustelivat tv-sarjasta 
Pieni talo preerialla, josta Johan-
na tykkäsi pienenä. Sarjassa oli 
arvomaailma kohdallaan.

– Melodia tuntui hymniltä tai 
kansanlaululta, johon saisi irlan-
tilais- tai gospeltyyppisen sovi-
tuksen. Automatkalla kotiin ta-
jusin, että laulussa on oltava hen-
gellinen sanoma. Soitin Edulle 
saman tien ja sanoin, että tekstin 
täytyy olla harras, Johanna Iiva-
nainen selvittää.

Kettunen teki työtä käskettyä. 
”Tuolla yksin syrjäteitä kulkee 

Luojani mun. Eksyneitä enkeleitä 
etsii Luojani mun. Ei valtaa, ei kul-
taa, ei turhaa rihkamaa, kunhan 
taakkansa kantaa ja armahtaa. Ja 
jo taivaalla tuikkii talven tähdet, 
kun eksyneitä enkeleitä etsii Luo-
jani mun.”

Hahmo hauras 
taakkansa kantaa
Johanna Iivanainen, 34, tutustui 
Edu Kettuseen hengellistä Henki 
kulkee -trilogiaa tehtäessä vuon-
na 2005. Kaksikko kohtasi seuraa-
van kerran sattumalta viime ke-
väänä Radio Dein Gospelraadissa.

– Kelasin niihin aikoihin, ku-
ka olisi hyvä tuottaja ja äänittä-
jä uudelle levylleni. Vastaus löy-
tyi kuin ”bling!”, sillä kokemuk-
seni yhteistyöstä Edun kanssa oli-
vat hyvät.

Johanna Iivanaiselta pyydettiin 
laulua Suomen Euroviisu-karsin-
toihin, ja työpari pyöritteli tule-
van levyn lauluja. Kettunen kal-
listui kappaleeseen Luojani mun.

”Tuolla jossain kaupungilla kul-
kee Luojani mun. Hahmo hauras 
ostarilla liekö Luojani mun? Ei val-
taa, ei kultaa, ei turhaa rihkamaa. 
Kunhan taakkansa kantaa ja ar-
mahtaa, kun eessä iäisyyden mä 
taas lannistun…”

Valinta veti Johannan miet-
teliääksi. Laulun hengellinen sa-
noma tulisi taatusti herättämään 
voimakkaita mielipiteitä. Sisäi-
nen taistelu lamaannuttavan lan-
nistumisen ja innostumisen välil-
lä käynnistyi taas kerran.

– Onkohan tämä laulu liian 
rohkea valinta? En haluaisi ärsyt-
tää ketään tai tuottaa pettymystä, 
Johanna Iivanainen miettii.

Ystävä työnsi 
tähden syttymään
Madetojan musiikkilukiolainen 
käy kavereidensa kanssa kaupun-
gilla jazz-jameissa, joissa haluk-
kaat pääsevät lavalle laulamaan. 
Hänellä on nuotteja laukussaan, 
mutta rohkeus ei riitä koskaan or-
kesterin eteen kävelemiseen.

– Yhden kerran kaverini sitten 
sanoi, että nyt hän vaikka kantaa 
minut lavalle, ja työnsi minut liik-
keelle… En muista ensiesiintymi-
sestäni oikeastaan mitään. Jänni-
tin niin hirveästi, Johanna Iiva-
nainen muistelee.

Tähti syttyi saman tien. Ja-
meissa oli oululaisia musiikki-ih-
misiä, jotka tajusivat todistaneen-
sa ainutlaatuisen laulajan synty-
mää. Äänensä vihdoin valloilleen 
päästäneelle tytölle tarjottiin sa-
man tien laulukeikkaa.

– Olen tarvinnut ihmisiä, jot-
ka ovat tukeneet ja tuupanneet 
eteenpäin. Saatuani hyvää palau-
tetta minua on pomputeltu taas 
seuraavaan paikkaan.

Epävarmuuden ja heikon itse-
tunnon kanssa kamppailu on vie-
nyt valtavasti energiaa. 

– Kun näen negatiivisen eleen 
tai ilmeen, se saattaa hetkauttaa 
minut suunniltani ja järisyttää 
koko palettia. 

– Välispiikkien lausuminen ja 
yleisön eteen astuminen on pa-
hinta. Esiintyisin mieluiten ver-
hon takaa, kunhan vain saisin 
laulaa!

Tätä on vaikeaa uskoa, kun 
katsoo keikkatallenteita, joissa sä-
teilevä esiintyjä ottaa luontevasti 
haltuun yleisön kuin yleisön.

Viime keväänä kiihkeä työtah-
ti alkoi painaa päälle uupumuk-
sena. Oli aika ottaa rauhallisem-
min; miettiä, mitä tähän asti on-
kaan tullut tehtyä ja mitä haluaisi 
tehdä tulevaisuudessa.

– Aivot raksuttavat jatkuvasti 
jotakin kappaletta. Päässä soivaa 
sävelvyöryä ja hektistä keikkailua 
jaksaa porskuttaa aikansa, mut-
ta välillä on nollattava ja pysäh-
dyttävä. Olen pohjimmiltani met-
sän tyttö, jolle luonto ja hiljaisuus 
ovat parasta vastapainoa työlle, 
Johanna puhuu.

Jazzin satakieli 
etsii omaa ääntään
Tahdin hiljentäminen teki hyvää.

– Tunsin taas vapautunutta oi-
valtamisen ja löytämisen riemua. 
Mietin kuitenkin koko ajan, mi-

tä muut odottavat minulta. Onko 
itsekästä keskittyä ”omaan” mu-
siikkiinsa yhteistyökumppanien 
kustannuksella?

Muusikko miettii, miksi hän 
on niin äärimmäisen herkkä pa-
lautteelle. Yksi selitys löytyy kou-
luvuosilta.

– Asuin niin sanotusti tavalli-
sella kerrostaloalueella. En halun-
nut kenenkään ajattelevan minus-
ta ikävästi, mutta minua haukut-
tiin ja pidettiin ylpeänä outolin-
tuna, kun siirryin toiselle alueelle 
musiikkilukioon.

Vaistonvarassa toimivalla jazz-
laulajalla, joka improvisoi esiin 
uusia sävelkulkuja tunnelmaan 
heittäytyen ja yhtyetovereitaan 
kuunnellen, on oltava herkät ais-
tit ja vahva intuitio. 

Johanna aistii kaiken aikaa, 
millaisia toiveita, odotuksia ja 
ennakkoluuloja ihmiset hänelle 
viestivät, sanoittakin. Kun yhteis-
työkumppaneina on monenkirja-
va joukko vahvoja ja näkemyksel-
lisiä taiteilijapersoonia, voi oma 
ääni ja identiteetti tuntua toisi-

Välispiikkien 
lausuminen ja 
yleisön eteen 
astuminen 
on pahinta. 
Esiintyisin 
mieluiten 
verhon takaa, 
kunhan vain 
saisin laulaa!

Eksyneitä enkeleitä 
Euroviisuissa

naan katoavan.
Tulkitsijan lahja tuli esiin jo 

varhain.
– Lapsena eläydyin aina johon-

kin roolihahmoon ja hänen tun-
teeseensa. Hoitotädit kysyivät, 
kukas se Johanna on tänään, sil-
lä en vastannut puhutteluun, el-
lei minua kutsuttu roolihahmoni 
nimellä. Eläytymisestä tuli toinen 
luonto. Uppoudun vieläkin sisään 
toisten tunteisiin, ja ne valtaavat 
minut helposti.

Johannan äiti on kaupan myyjä 
ja isä sorvari. Kotona oli urut, joi-
ta äiti soitti korvakuulolta. Musii-
killisesti hyvin lahjakasta äitiäkin 
kysyttiin aikanaan laulukeikoille, 
mutta se optio jäi käyttämättä.

 Kun äiti kuuli Johannan kirk-
kaan ja puhtaan lauluäänen, hän 
laittoi oitis 5-vuotiaansa piano-
tunneille.

Tytär tahkosi klassista pianoa 
kymmenen vuotta. Musiikillises-
ti hän paloi laulamiselle. Johanna 
lainasi kirjastosta levyjä ja esiintyi 
niiden tahdissa eläytyen esikuvi-
ensa ääneen, eleisiin ja ilmeisiin. 
Oma huone oli treenikämppä ja 
suuren maailman esiintymislava.

Taivaan laitamilla 
tilaa kaikille
Laulua lukuun ottamatta mah-
dollisimman vähän ääntä itses-
tään pitänyt taiteilija nousee Suo-
men Euroviisufinaalissa suuren 
yleisön eteen, joka ei tunne häntä 
jazz-kuvioista. Kärjistyneessä us-
konnollisessa ilmapiirissä jotkut 
kyseenalaistanevat hengellisen 
laulun ja sen esittäjän motiivit.

– En tekisi teeskenneltyä gos-
pelia, kuten joku jo kommen-
toi nettisivustolla. Olen kristitty, 
kuulun kirkkoon ja uskon Juma-
laan. Juhlapyhiä kunnioitan hil-
jentymällä. Suhtaudun silti uteli-
aasti myös muihin uskontoihin, 
Johanna kuittaa.

Avarakatseiseksi ja yksinker-
taiseksi uskoaan luonnehtiva lau-
laja vieroksuu tiukkaa lokeroin-
tia niin musiikissa ja uskonnossa. 
Turhan kiistelyn sijasta hän suosii 
muiden kuuntelemista.

– Tarvitsemme rakkauden 
suurta voimaa, joka voittaa vihan. 
Kunpa kaikenlaisesta jyrkkyydes-
tä päästäisiin eroon ja kunnioit-
taisimme toisiamme niin, ettem-
me keskittyisi eroavaisuuksiin ja 
riidan aiheisiin vaan yhteisiin ta-
voitteisiin.

Johannan mielestä maalaisjärki 
pitäisi säilyttää eikä sulkea mitään 
ryhmää ulos toisten yhteydestä. 

– Uskon sellaiseen Luojaan, 
joka suhtautuu kaikkiin ihmi-
siin samalla tavalla – rakastavas-
ti. Meidän täytyisi oppia olemaan 
kiitollisia elämämme lahjasta ja 
rakastamaan toisiamme.

Puhdas ja 
kaunis sielu
– Meissä kaikissa on Jumalan va-
loa, jota kukin hehkuu omalla ta-
vallaan. Sen valon kun osaisi hei-
jastaa mahdollisimman puhtaas-
ti ulos, jotta jonnekin sielun so-
pukoihin kätketty ”puhdas minä” 
saisi elää ja loistaa vapaasti, Johan-
na jatkaa pohdintaansa.

Mikä estää Jumalan luoman, 
puhtaan ja kauniin sielun kukois-
tuksen?

– Siinä on vähän arpaonnea-
kin, millaisessa kasvuympäris-
tössä henkilö varttuu. Herkkä ih-
minen voidaan lytätä helposti, jos 
hän jää yksin eikä saa keneltäkään 
tukea. Hän joutuu rakentamaan 
ympärilleen muurin pärjätäkseen 
ylipäänsä elämässä, Johanna Iiva-
nainen vastaa.

Hän kertoo pystyvänsä puhu-
maan läheisten ystäviensä kans-
sa kaikesta.

– Ympärilleni on siunaantu-
nut sielunsiskoja ja hyviä kolle-
goita. Uskallamme olla yhdessä 
lapsenmielisiä ja seikkailuhenki-
siä. Jaamme henkisen etsintämme 
ja epävarmuuden työssä. Tuemme 
toisiamme. Kohtaamiset ovatkin 
usein kuin terapiasessioita.

Johanna Iivanainen haluaa, et-
tä hengellinen syväulottuvuus on 
hänen elämässään läsnä. Hän ei 
ole kuitenkaan varma, kannat-
taako siitä paljon puhua julki-
suudessa.

– Tai osaanko edes puhua us-
kosta aiheuttamatta jollekin mie-
lipahaa? Tässä nyt kuitenkin ol-
laan ja aion ainakin seistä täysillä 
kappaleeni takana, sillä siihen liit-
tyy voimakas sisäinen tunne.

”Tuolla taivaan laitamilla asuu 
Luojani mun, noilla mailla tuuli-
silla, Luojani  mun. Ei valtaa, ei 
kultaa, ei turhaa rihkamaa. Kun-
han taakkansa kantaa ja maat uu-
distaa. Kunnes vehreinä kukkii 
taas ikinummet nuo, joiden huo-
maan joskus vaivun, huomaan 
Luojani mun.”

JANNE VILLA

Suomen Euroviisukarsintojen finaali 
esitetään lauantaina 12. helmikuuta 
kello 20 Ylen TV2 -kanavalla. Lähetys 
on kuultavissa myös Radio Suomessa.



13   Nro 5      10.–17.2.2011

Maar i t  Ky tö ha r ju

Kunpa 
kaikenlaisesta 
jyrkkyydestä 
päästäisiin eroon ja 
kunnioittaisimme 
toisiamme niin, 
ettemme keskittyisi 
eroavaisuuksiin 
ja riidan aiheisiin 
vaan yhteisiin 
tavoitteisiin!

Johanna Iivanainen
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Rukous
Kaikkivaltias Isä.

Sinun käsissäsi on ajan alku ja päätös.

Emme ymmärrä kaikkea, mitä aikojen lopussa tapahtuu.

Sinä annat sille kuitenkin merkityksen.

Anna meille mullistusten ja muutosten keskellä

luja luottamus johdatukseesi.

Älä anna meidän sulkea silmiämme ajan merkeiltä.

Tätä pyydämme Poikasi

Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Kirkkovuosikalenterin 2. vuosikerran 
rukous tulevalle sunnuntaille.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 13.2. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Liturgia Tii-
na Kinnunen, saarna Alpo 
Järvi ja avustaa Hanna-Mai-
ja Ollanketo. Kanttoreina Eli-
as Niemelä ja Henna-Mari Si-
vula. Suora lähetys www.vir-
tuaalikirkko.fi, radiointi Ra-
dio Pooki. 
Messu su 13.2. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Tiina Kinnunen ja kant-
tori Elias Niemelä.
Messu su 13.2. klo 17 Hei-
nätorin seurakuntatalossa. 
Markku Hulkko.

Karjasillan seurakunta
Viikkomessu to 10.2. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Erja Järvi, kanttorina Sir-
pa Ilvesluoto.
Messu su 13.2. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Petri 
Satomaa, avustaa Mervi Kes-
kinen, kanttorina Riitta Piip-
po. Messun jälkeen mahdol-
lisuus keskusteluun ja ruko-
ukseen. 
Messu su 13.2. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Er-
ja Järvi, avustaa Paula Ros-
backa, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Kirkkokahvitilaisuus, jos-
sa Intian Radiolähetystyöstä 
kertoo Pirjo Juntunen Sanan-
saattajista.
Messu su 13.2. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa Mer-
vi Keskinen, kanttorina Ilkka 
Järviö. 

Messu su 13.2. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Erja Järvi, avustaa Elina Sep-
pänen, kanttorina Ilkka Jär-
viö. 
Perhejumalanpalvelus su 
13.2. klo 12 Pyhän Andreaan 
kirkossa. Toimittaa Mirjami 
Dutton, avustavat Atte Kääri-
äinen ja Esa Harju, kanttorina 
Sirpa Ilvesluoto. Lapsikuoro. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 13.2. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 17.2. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Satu Saarinen, kanttori-
na Riitta Piippo.

Tuiran seurakunta
Messu su 13.2. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Anssi Putila, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Radiointi Radio Dei. Tuira 1 ja 
2 -rippikouluryhmät mukana. 
Messu su 13.2. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, saarna Ar-
pad Kovács, kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki.
Sanajumalanpalvelus su 
13.2. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Harri Fager-
holm, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki.
Messu su 13.2. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Anna-Leena Häkkinen, avus-
tavat Anna-Leena Ylänne, 
Matti Ketola ja Pekka Jark-
ko. Sarastuskuoro ja House-
bänd, Esa Rättyä. Afrikkalai-
nen gospelmessu ja 10-synt-
täreiden kutsumessu.

Iltamessu su 13.2. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Pasi 
Kurikka, avustaa Sanna Ko-
mulainen, kanttorina Heik-
ki Jämsä. 
Viikkomessu ke 16.2. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Petteri Tuulos, kanttorina 
Heikki Jämsä. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 13.2. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, avustaa Jouni Riipi-
nen, kanttorina Lauri Nurk-
kala.
Perhesanajumalanpalvelus 
su 13.2. klo 12 Hintan seura-
kuntatalossa. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, kanttorina Lau-
ri Nurkkala. Oulujoen lapsi-
kuoro. Kymppisynttärit.

YLIKIIMINKI
Sanajumalanpalvelus su 
13.2. klo 10 Ylikiimingin seu-
rakuntatalossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Leo Rahko.

YLI-II
Sanajumalanpalvelus su 
13.2. klo 10 Yli-Iin kirkossa. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
13.2. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Matti Keskinen, kantto-
rina Kaisamarja Stöckell. Yh-
teisvastuukeräyksen aloitus-
tilaisuus ja kirkkokahvit.

Haukipudas 
Messu su 13.2. klo 10 kirkos-
sa, toimittaa Sami Puolitai-
val, saarna Leena Brockman, 
kanttorina Kaisa Säkkinen.
Messu su 13.2. klo 14 Kellon 
seurakuntakodissa, toimittaa 
Jaakko Kaltakari, saarna Pek-
ka Siljander, kanttorina Kaisa 
Säkkinen. Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
13.2. klo 16 Martinniemen 
seurakuntakodilla, toimittaa 
Leena Brockman, kanttorina 
Kaisa Säkkinen. Kirkkokahvit.

Kempele 
Perhemessu su 13.2. klo 10 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Jaakko Tuis-
ku, saarna Mika Tölli, avus-
taa Saija Kivelä, kanttori-
na Marjo Irjala. Mukana var-
haisnuorten kuoro. Perhe-
messuun saavat kummit kut-
sua omia kummilapsiaan tai 
lapset omia kummejaan. 
Kuuntele jumalanpalvelukset 
suorana netistä: www.evl.fi/
srk/kempele. 

Kiiminki
Messu su 13.2. klo 10 kirkos-
sa, toimittaa Pauli Niemelä, 
saarnaa emeritus hiippakun-
tadekaani Keijo Nissilä, avus-
taa Seija Lomma, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo. Luot-
tamushenkilöiden tehtävään 
siunaaminen. Kirkkokahvit 
seurakuntakeskuksessa.

Messu su 13.2. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa, toimittaa 
Pauli Niemelä, saarnaa Sauli 
Ojalehto, avustaa Seija Lom-
ma, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
13.2. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Aino Pieskä, kanttorina 
Mika Kotkaranta. 

Lumijoki 
Sanajumalanpalvelus su 
13.2. klo 13 seurakuntatalos-
sa, toimittaa Olavi Palovaa-
ra, kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen.

Muhos
Messu su 13.2. klo 10 kirkos-
sa, toimittaa Simo Pekka Pek-
kala, saarnaa Kalevi Keränen 
Kansanlähetyksestä, kantto-
rina Timo Ustjugov. Kansan-
lähetyksen kirkkopyhä, kirk-
kokahvit ja seurat seurakun-
tatalossa.

Oulunsalo
Sanajumalanpalvelus su 
13.2. klo 10 kirkossa, Minna 
Salmi, kanttorina Sari Wallin.

Siikalatva
KESTILä
Messu su 13.2. klo 10 Kesti-
län seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Reijo Tuomola, kant-
torina Veijo Kinnunen. Kirk-
kokahvit.

PIIPPoLA
Messu su 13.2. klo 10 Piippo-
lan seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Erkki Piri, kanttorina 
Arja Leinonen. Kirkkokahvit.

PuLKKILA
Su 13.2. ei ole jumalanpal-
velusta Pulkkilassa. Terve-
tuloa jonkun muun kappe-
lin jumalanpalvelukseen. 

PYHäNTä 
Messu su 13.2. klo 13 Pyhän-
nän seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Reijo Tuomola, kant-
torina Veijo Kinnunen. Kirk-
kokahvit.

RANTSILA
Messu su 13.2. klo 19 Rant-
silan seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä, kantto-
rina Arja Leinonen. Kirkko-
kahvit.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
13.2. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa, toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttorina Pentti Korkiakos-
ki.
Messu su 13.2. klo 12 Tem-
meksen kirkossa, toimittaa 
Outi Pohjanen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.

El
si
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Oulunsalon seurakunnan 100-vuotisjuhlamessua vietettiin 6. helmikuuta Oulunsalon kirkossa, joka viettää 120-vuotisjuhliaan ensi vuonna. Juhlamessun kolehti kerättiin Yhteisvastuukeräykselle.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Torstain raamattupiiri to 
10.2. klo 14, Vanhan pappi-
lan Rovastisali. Luemme hep-
realaiskirjettä. Anna-Mari 
Heikkinen. 
Hartaus to 10.2. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Han-
na-Maija Ollanketo.
Raamattupiiri to 10.2. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Piirin 
vetäjä Jyrki Vaaramo.
Hartaus to 10.2. klo 18.30, 
Kuntotalo. Hanna-Maija Ol-
lanketo.
ompeluseurat to 10.2. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Sana Elää pe 11.2. klo 18, 
Vanha pappila, Sipiläsali. 
Aamupiiri la 12.2. klo 10, 
Vanha Pappila, Sipiläsali. 
Raamattupiiri ke 16.2. klo 15, 
Aurinkokoti. Jyrki Vaaramo.
Raamattupiiri ke 16.2. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 16.2. 
klo 18, Vanha pappila. Jussi 
Lahtinen.
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 16.2. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Järjestäji-
nä myös Oulun NNKY ja Sina-
pinsiemen ry.
Hartaus to 17.2. klo 14, Sa-
ra Wacklin -koti. Ari-Pekka 
Metso.
Torstain raamattupiiri to 
17.2. klo 14. Luemme heprea-
laiskirjettä. Anna-Mari Heik-
kinen.
Hartaus to 17.2. klo 18.30, 
Kuntotalo. Ville Vimpari ja 
Jyrki Vaaramo.
 
Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 10.2. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 10.2. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 11.2. klo 18, Kas-
tellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kodinil-
ta pe 11.2. klo 18, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 13.2. klo 18, Pyhän Andre-
aan kirkko. Matti Niemelä, 
Heimo Kuha.
Pappilan Raamattupiiri ke 
16.2. klo 11, Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
16.2. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. Löydä oma näkökulmasi 
Raamattuun miesten raamat-
tupiirissä. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
ke 16.2. klo 19, Pyhän Andre-
aan kirkko. Keijo Nissilä.
Raamattupiiri to 17.2. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirkko. 
Raamattupiiri to 17.2. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Torstai-illan raamattupiiri to 
17.2. klo 18, Kastellin kirkko. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 10.2. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Vetäji-
nä Riitta Louhelainen p. 040 
5850 818 ja Arja Suomela. 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 11.2. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Miestenpiiri ti 15.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustaa Anna-
Leena Häkkinen.
Raamattupiiri ti 15.2. klo 13, 
Niittyaron seurakuntakoti. 

Raamattu- ja lähetyspiiri ke 
16.2. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkon Ystävänkamari. Muka-
na Pasi Kurikka.
Pateniemi-Herukka suur-
alueen ja Rajakylän yhtei-
nen raamattupiiri ke 16.2. 
klo 18, Pateniemen kirkko. Li-
sätietoja Heli Mattila p. 040 
5747 145.
Raamattupiiri to 17.2. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Vetäji-
nä Riitta Louhelainen p. 040 
5850 818 ja Arja Suomela.
Seurat to 17.2. klo 13, Pate-
niemen kirkko. Seuroissa pu-
huvat Tuiran seurakunnan 
kappalaiset Harri Fagerholm 
ja Juha Valppu. Kanttorina 
toimii Heikki Jämsä. Paikal-
la ovat myös diakoniatyönte-
kijät Heli Mattila ja Sami Rii-
pinen. Linja-autokuljetus on 
osallistujille ilmainen ja se kul-
kee seuraavan reitin kautta: 
11.45 Pyhän Luukkaan kappe-
li 11.50 Hiidentien päätepysäk-
ki, ajaa Järvitietä 12.00 Koske-
lan palvelukeskus 12.10 Alppi-
la, Kaarnatien pysäkki 12.15 
Tuiran kirkko 12.20 Kangas-
tien palvelukeskus 12.30 Kos-
kelan seurakuntakodin pysäk-
ki 12.35 Rajakylän seurakunta-
koti 12.40 Palokan palvelukes-
kus Pateniemen kirkko. Kotiin-
lähtö noin klo 15.30. 
Raamattu- ja rukousilta to 
17.2. klo 18, Tuiran kirkko.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 17.2. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat su 13.2. klo 17, Oulu-
joen kirkko.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Virsi-ilta ti 15.2. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Vir-
siä aiheesta katumus ja rippi, 
Esko Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
RunoQvarkki, vartti Tommy 
Tabermannin runoutta sii-
ven suojassa ti 15.2. klo 12, 
Lähetyksen puoti ja paja Sii-
pi. Runoja lukee pastori Juha 
Vähäkangas.
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille 
ke 16.2. klo 18–20, Kastellin 
kirkko. Håkan Nesser: Caram-
bole ja Louise Penny: Naivis-
tin kuolema TAI Kylmän kos-
ketus.
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille ke 
16.3. klo 18, Kastellin kirkko. 
Ken Follett: Taivaan pilarit.

Diakonia
Työttömien ruokailu keski-
viikkoisin klo 11–13, Öber-
gin talo. 

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
3161 405.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 5313 
219 tai Karjasillan diakonia-
toimistolta. 

Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappeli. 
Maksuton puuroaamiainen, 
joka sisältää puuroa, leipää, 
kahvia ja teetä. Puuroaami-
ainen on kaikille avoin yhdes-
säolon hetki. 
Palvelupiiri ma 14.2. klo 
16.30, Kaukovainion kappe-
li. Diakoniaryhmä sinulle, jo-
ka haluat toimia vapaaehtoi-
sena Karjasilta-Kaukovainio 
alueella.
Ystävän kammari ti 15.2. 
klo 13, Kaukovainion kap-
peli. Vapaamuotoinen koh-
taamispaikka, jossa kahvitel-
laan, keskustellaan ja hiljen-
nytään hartauteen.

Tuiran seurakunta
Työttömien ruokailu to 10.2. 
klo 12–13, Rajakylän seura-
kuntakoti. Lisätietoja diako-
ni Sami Riipinen p. 040 5747 
149.
Juttutupa ma 14.2. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Li-
sätietoja Saila Luukkonen p. 
040 5747 092.
Työttömien aamupalaa ei 
ole poikkeuksellisesti ma 
14.2.  Pyhän Tuomaan kirk-
kolla. Aamupalatoiminto jat-
kuu viikolla 8 normaalisti.
Juttutupa ma 14.2. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. Li-
sätietoja diakonissa Eeva-
Marja Laitiselta p. 040 5157 
267.
Pateniemi-Herukka alueen 
yhteinen diakoniapiiri pe 
18.2. klo 13, Pateniemen kirk-
ko. Lisätietoja Heli Mattila p. 
040 5747 145.
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 24.2. 
klo 13.30–15, Palokan pal-
velukeskus. Lisätietoja Heli 
Mattila p. 040 5747 145.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus oulu-
jokisille ja yli-iiläisille maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519. Varaa aikaa yllä-
olevasta numerosta talou-
dellisissa asioissa. 

Yhteiset 
seurakuntapalvelut
kehitysvammaiset:
Porinapiiri ti 15.2. klo 13.15–
14.15, Heinätorin seurakun-
tatalo. 
Keskustelukerho ti 15.2. klo 
17–18.30, Heinäpään seura-
kuntatalo. Avoin ryhmä kai-
kenikäisille.

kuulovammaiset:
Hyvä tietää -luento pe 11.2. 
klo 9.30, Keskustan seura-
kuntatalo. 
Viittomakielinen messu su 
13.2. klo 12, Piispantalon tal-
likappeli. 
Lähetyspiiri ma 14.2. klo 14, 
Tuiran kirkko. 

näkövammaiset:
Näkövammaisten raamat-
tu-ja keskustelupiiri to 17.2. 
klo 13–14.30, Caritas-kodilla. 
Opasystävä on vastassa Cari-
tas-kodin pihalla pääoven lä-
heisyydessä klo 12.30 alkaen.
Näkövammaisten leiri 18.–
20.3. Rokuan leirikeskus. Mo-
nipuolista ohjelmaa, ulkoi-
lua, hiihtoa, hiljentymistä, 
hyvää ruokaa ja iloista yhdes-
säoloa. Leirin hinta on 46 €. 

Lähtö perjantaina klo 10. Pa-
luu Ouluun sunnuntaina noin 
klo 16. Ilmoittaudu 2.3. men-
nessä p. 08 3161 340.

päihdetyö:
Naistenryhmän retkipäivä 
pe 11.2. klo 9–16. 
Tavoiteryhmä ma 14.2. klo 
14.30–16, Diakoniakeskus, 
Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros.

Lähetys
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja ma–ke, pe klo 10–14. Puo-
dista käytettyjä astioita, lii-
navaatteita, koruja, kirjoja, 
polkupyöriä sekä pajan tuot-
teita, tarjolla myös kahvia 
yms. Pajassa tehdään käsitöi-
tä, korjataan pyöriä ja askar-
rellaan. Lahjoituksia otetaan 
vastaan p. 044 316 1720. 
Lähetystovi pe 11.2. klo 12–
13, Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja. Ilman pyhää on vain ar-
kea, Ulla Nyyssönen. 
Lähetyssoppi-myyjäiset ja 
-kahvila torstaisin klo 10–14, 
Keskustan seurakuntatalo. 

Leivonnaisia, kotitekoisia hil-
loja ja mehuja, käsitöitä, ar-
poja yms. Tuotto Oulun ev.-
lut. seurakuntien lähetystyöl-
le. Tervetuloa ostoksille, lah-
joittajaksi ja mukaan vapaa-
ehtoistoimintaan. 

Oulun tuomio- 
kirkkoseurakunta
Lähetyspiiri to 10.2. klo 14, 
Vanha pappila. Elvi ja Jaakko 
Lounela.
Lähetyspiiri to 17.2. klo 14, 
Vanha pappila. Pasi Kurikka.

Karjasillan seurakunta
Lähetyspiiri ti 15.2. klo 17.30, 
Kaukovainion kappeli.

Tuiran seurakunta
Lähetyspiiri ma 14.2. klo 14, 
Tuiran kirkko. Huomaa uu-
si aika. Lisätietoja Tarja Oja-
Viirret p. 040 5747 172.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
14.2. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo. Kokoonnumme 

Ystävän kamarissa.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 14.2. klo 18.30, Oulujoen 
kirkko. Kokoonnumme kir-
kon sakastissa. Tuo oma Raa-
mattu ja muki mukanasi.

YLIKIIMINKI 
Lähetyksen kirpputorikahvi-
la pe 11.2. klo 11, Piispanka-
mari, entisellä kunnantalol-
la. Kupponen kahvia ja jo-
tain pientä ostettavaa kirp-
putorilta. Lähetyksen hyväksi 
voi myös valmistaa ja lahjoit-
taa myyntiin eri artikkeleita.

Lapset ja  lapsiperheet
Päiväkerhot ja perhekerhot 
löytyvät osoitteesta www.
oulunseurakunnat.fi/lasten-
tapahtumat.
Pyhäkouluihin ovat terve-
tulleita kaikki yli 4-vuotiaat. 
Tätä pienemmmille toivo-
taan mukaan omaa saatta-
jaa. Pyhäkouluihin ei tarvitse 
ilmoittautua ja ne ovat mak-
suttomia.

enot Oulussa 10.–17.2.2011
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Kirppari, kuoro ja taikureita 
ystävänpäivänä

Aloita ystävänpäivä mukavalla 
kahvitteluhetkellä Oulun tuo-
mikirkon kryptassa. Kahvia, 

teetä ja päivän henkeen sopivaa pik-
kupurtavaa on tarjolla ystävänpäivä-
nä 14. helmikuuta kello 11-16. Tuomio-
kirkkoseurakunnan työntekijät pitävät 
kirpputoria ja myyvät arpoja Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi. 

Klo 13 tuomiokirkossa alkaa yh-
teislauluhetki. Mukana laulamassa on 
Teuvo Pakkalan koulun oppilaita, yh-
teensä 112 lasta, sekä Tuomiokirkko-
kuoro. Kuoroa johtaa Teuvo Pakkalan 
koulun opettaja Maria Portaankorva. 
Laulutilaisuudessa kerätään kolehti, 
jonka tuotto menee Yhteisvastuuke-
räykseen. Tilaisuuden lopuksi Teuvo 
Pakkalan koulun 5-luokan sinfoniaor-
kesteri soittaa kappaleen Maat metsät 
hiljenneinä, jonka laulamiseen myös  
yleisö voi yhtyä. 

Vastaavanlainen tapahtuma järjes-
tettiin ensimmäisen kerran vuosi sit-

ten ja mukavalle tapahtumalle halut-
tiin jatkoa.

– Halusimme tehdä yhteistyötä 
seurakunnan kanssa ja toisaalta pääs-
tä ulos koulusta ihmisten keskuuteen 
esiintymään, Maria Portaankorva ker-
too. 

Ystävänpäivää vietetään myös 
Maikkulan kappelissa. Kello 18 alka-
vassa tilaisuudessa on luvassa yhteis-
laulua, onnenpyörää, arvontaa sekä 
kahvittelua. Tilaisuudessa esiintyvät 
taikuri Veeti Haapsamo, Simo Olli-
kainen, Jenni Koskenkorva, Anni He-
polammi Senni Töyrylä sekä Emma 
Keränen. 

Kaiken ikäiset vauvasta vaariin ovat 
tervetulleita viettämään ystävänpäi-
vää. Tilaisuus loppuu noin kello 20. 

Mukana menossa ovat Maria-Ritva 
Koivukangas, Heidi Viitakangas sekä 
koko kappelin väki. 

Arpajaisten ja kahvilan tuotto me-
nee Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 
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enot Oulussa 10.–17.2.2011

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Pyhäkoulu su 13.2. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu su 13.2. klo 16.30, 
Koulukatu 10. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu su 13.2. klo 10–
11, Karjasillan kirkko. Juma-
lanpalveluksen aikana ker-
hohuoneessa. Lopuksi lapset 
menevät kirkkosaliin.
Pyhäkoulu su 13.2. klo 10–
11, Karjasillan kirkko. Juma-
lanpalveluksen aikana ker-
hohuoneessa. Lopuksi lapset 
menevät kirkkosaliin.
Pyhäkoulu su 13.2. klo 10–11, 
Kastellin kirkko. Jumalanpal-
veluksen aikana.
Pyhäkoulu su 13.2. klo 12–13, 
Maikkulan kappeli. Jumalan-
palveluksen aikana.
Pyhäkoulu su 13.2. klo 12–13, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Perheleiri Vuontispirtillä 
5.–9.3. Vuontispirtti. Ks. eril-
linen ilmoitus.
Pyhäkoulu la 12.2. klo 11.30, 
Kuivasjärven seurakuntakoti. 
Lisätietoja Aila Valtavaaralta 
p. 040 5747 109.
Pyhäkoulu su 13.2. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Ju-
malanpalveluksen yhteydes-
sä. Lisätietoja Aila Valtavaa-
ra p. 040 5747 109.
Pyhäkoulu su 13.2. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Taidepyhis ma 14.2. klo 
14.30–16, Metsokankaan 
koulu. Opettelemme maala-
uksen ja piirtämisen alkeita. 
Ryhmään otetaan kymme-
nen 1.–3.-luokkalaista.
Vauva-aamu ma 14.2. klo 10–
12, Pateniemen kirkko. Vau-
va-aamut on tarkoitettu per-
heen ensimmäiselle alle vuo-
den ikäiselle lapselle ja van-
hemmalle. Puuhailemme eri 
teemojen mukaan, hiljen-
nymme, kahvittelemme ja 
syömme piltit. Vauva-aamut 
kokoontuvat samaan aikaan 
Pyhän Luukkaan kappelilla 

ja Pateniemen kirkolla kerran 
kuussa. Teemat: 14.2. Vau-
vat ja ystävyys, 14.3. Vauvat 
jumppaa ja 4.4. Vauvat maa-
laa. Kumpaankin ryhmään 
otetaan 10 vauvaa vanhem-
pineen. Ilmoittaumiset las-
tenohjaajille Pyhän Luukkaan 
kappelin ryhmään Teija Ko-
kolle p. 050 5347 477 ja Pate-
niemen kirkon ryhmään Anu 
Hannulalle p. 044 3161 718. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 13.2. klo 12, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 13.2. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot löyty-
vät osoitteesta www.oulunn-
seurakunnat.fi/tapahtumaka-
lenteri.

Nuoret
Nuorten Livechat Church 
su 13.2. klo 18–21, http://
irc-galleria.net/communi-
ty/3232444. Tervetuloa kes-
kustelemaan ja pohtimaan. 
Illan aiheena on Ystävyys.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Wanhojen Isosten olohuo-
ne to 10.2. klo 18, Heinätorin 
seurakuntatalo. Kutsumme 
kaikkia Karjasillan ja Tuomio-
kirkkoseurakunnan wanhoja 
isosia omaan olohuoneeseen, 
jonka sisustuksesta päätätte 
itse. Olohuone sijaitsee vaih-
televasti joko Kastellin kir-
kon Pappilassa tai Heinätorin 
seurakuntatalolla. Lisätieto-
ja Jenniltä p. 044 3161 452 tai 
Käkkärältä p. 040 5747 183.

Karjasillan seurakunta
Nuortenilta ke 16.2. klo 19–
20.30, Kaukovainion kappeli. 
Tervetuloa viettämään nuor-
teniltaa yhdessä olon, hiljen-
tymisen ja pienen purtavan 
äärellä. Lisätietoja Hannalta 
p.040 5747 147.

Oulujoen seurakunta
Yökahvila pe 11.2. klo 20, 
Myllyojan nuorisotila.

Nuoret aikuiset 
Aalef-ilta su 13.2. klo 17, Hin-
tan seurakuntatalo. Teema-
na Parannuksen tekeminen. 
Alustus Harri Fagerholm. Aa-
lef on heprealaisten aakkos-
ten ensimmäinen kirjain eli il-
tojen aiheena ovat uskon pe-
rusjutut: Raamattu, rukous, 
lähetys ja yhteys. Järjestäjinä 
Oulujoen seurakunta ja Suo-
men lähetysseura.

oPISKELIJAJäRJESTÖT
Evankelinen nuorten aikuis-
ten ilta pe 11.2. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalon ala-
sali. Ilkka Mäkinen: Islamin 
haaste kristityille.
oPKon ilta la 12.2. klo 19, 
Öbergin talo. Tehkää te sa-
moin heille? Jonne Pirkola.
3-K-ilta ma 14.2. klo 18.30. 
Aki Lautamo: Raamatun luo-
tettavuus.
oulun körttiopiskelijoiden 
ja nuorten aikuisten seurat 
to 17.2. klo 19. Seurat Kört-
tiksellä, Luokotie 5 A 5, Vä-
livainio.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkeläisten kerho to 10.2. 
klo 10.30, Kajaanintie 1. Elä-
keläisten kerhovierailu Van-
haan Pappilaan, Asemakatu 
6. Vieraana rovasti Risto Lai-
tila kertomassa vanhan pap-
pilan historiasta.
Eläkeläisten kerho to 10.2. 
klo 10.30, Vanha pappila. Elä-
keläisten kerhovierailu Van-
haan Pappilaan, Asemakatu 
6. Vieraana rovasti Risto Lai-
tila kertomassa vanhan pap-
pilan historiasta.
Senioripäivä ma 14.2. klo 11–
12, Heinätorin seurakuntata-
lo. Mahdollisuus verenpai-
neen mittaukseen ja 4 euron 
hintaiseen ruokailuun.
Eläkeläisten kerho ma 14.2. 
klo 12.15, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Tarinatupa ke 16.2. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Eläkeläisten kerho to 17.2. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 17.2. 
klo 12, Kajaanintie 1.

Karjasillan seurakunta
Seurakuntakerho ma 14.2. 
klo 13.30, Caritas-Kodin juh-
lasali. Yhteinen hartaus- ja 
keskusteluhetki Caritas-ko-
dissa ja lähiympäristössä asu-
ville eläkeläisille.
Eläkeläisten kerho to 10.2. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 10.2. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 17.2. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan van-
hustyön linja vastaa keski-
viikkoisin klo 9–11 puhelin-
numerossa 08 5314 616. Nu-
meroon voit soittaa, kun olet 
yksin tai kaipaat kuuntelijaa,  
kun haluat puhua sinulle tär-
keistä asioista tai pyytää ko-
tikäyntiä. 
Eläkeläisten kerho to 10.2. klo 
13, Koskelan Palvelukeskus. 
Eläkeläisten retki to 24.2. 
klo 8.30–16.30. Ks. erillinen 
ilmoitus.
Eläkeläisten kerho to 10.2. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Lisätietoja Päivi Moilanen 
p. 040 5747 064.
Seniorien laulupiiri to 10.2. 
klo 13.30–15, Tuiran kirk-
ko. Ohjelmassa yhteislaulua, 
kahvittelua ja hartaus. Mu-
kana diakoni Paula Kyllönen 
ja kanttori Lauri-Kalle Kal-
lunki.

Oulujoen seurakunta
lkäihmisten kuntopiiri ma 
14.2. klo 18, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
16.2. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo. 
Seurakuntakerho to 10.2. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Seurakuntakerho to 17.2. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 10.2. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

Aamupuuro 
torstaiaisin klo 9–10 

Kaukovainion kappelissa

Maksuton puuroaamiainen, joka sisältää puuroa, 
leipää, kahvia ja teetä. Puuroaamiainen on 

kaikille avoin yhdessäolon hetki. Tule sinäkin 
maistamaan elämää!

  

Tuiran seurakunTa

Sururyhmä alkaa to 17.3. klo 18 Tuiran kirkolla, 
Myllytie 5
Vetäjinä toimivat pastori Harri Fagerholm ja diakoni 
Paula Kyllönen. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 3.3. 
mennessä Paula Kyllöselle, p. 040 723 5880.

Oulun TuOmiOkirkkOseurakunTa

Sururyhmä alkaa to 17.3. klo 16.30 Vanhassa 
pappilassa, Asemakatu 6 
Vetäjinä toimivat pastori Hanna-Maija Ollanketo (p. 
050 5649 070) ja diakonissa Kirsi Karppinen (p. 040 
5747 181). Lisätietoja ja ilmoittautuminen 3.3. men-
nessä kirkkoherranvirastoon, p. (08) 316 1401.

Sururyhmät läheisensä 
kuoleman kautta menettäneille

Sururyhmässä on mahdollisuus käsitellä omia suruun liitty-
viä ajatuksia ja kokemuksia toisten surevien kanssa. Ryhmä 
kokoontuu 6–8 kertaa, mukana on pappi ja diakoniatyönte-
kijä. Omaisen kuolemasta tulisi olla kulunut vähintään noin 
kolme kuukautta ja enintään noin kaksi vuotta.

Sururyhmä itsemurhan tehneiden läheisille
kokoontuu Oulun kriisikeskuksessa, Tuirantie 1 
tiistaisin 22.3.–3.5.2011 klo 17.30–19. Vetäjinä toimivat 
kriisityöntekijä Marjo Männistö ja sairaalapastori Juha 
Kyllönen. Lisätietoja ja ilmoittautuminen Juha Kyllö-
selle 3.3. mennessä, p. 040 579 7807.

 
Ystävänpäiväkonserttikonsertti

Teatteri RIOSSA
Hallituskatu 11, Oulu
ma 14.2.2011 klo 18:00

Artistina 
Petrus Schroderus

Liput 16 €*

Artistina 
Petrus Schroderus

*Konsertin koko tuotto käytetään  Naisten Pankin kautta kehtysmaiden naisten yrittäjyyden         
  ja toimeentulon hyväksi. Lippuja myydään ennakkoon Oulun Stockmannin palvelupisteestä  (3. krs)  
  ja Ravintola Rauhalasta sekä tuntia ennen ovelta.
  Lisätietoja naistenpankki.oulu@gmail.com

Ystävänpäivä-

Järjestäjänä: Naisten Pankin Oulun aluesoluJärjestäjänä: Naisten Pankin Oulun aluesolu

Siionin Virret
tutuiksi 

Sunnuntaina 13.2. Oulun tuomiokirkossa vie-
tetään kaikille avointa Siionin virsien juhla-
sunnuntaita. Tapahtuma alkaa kello 10 mes-
sulla, jossa saarnaa Alpo Järvi Herättäjä-Yh-

distyksestä. Mukana on myös Oulun seudun virsi-
kuoro johtajanaan Mervi Kyrki. Messu lähetetään 
suorana Radio Pookissa (88 MHz) sekä Virtuaali-
kirkossa www.virtuaalikirkko.fi.

Kello 13 teologian maisteri Markku Kilpiö luen-
noi teemalla Siionin virsissä kuuluvat herännäisyy-
den sydänäänet. Virsiluento on osa herännäisyydes-
tä kertovaa luentosarjaa ja sen järjestävät yhteistyös-
sä Herättäjä-Yhdistys, Oulun seurakuntayhtymä ja 
Oulu-Opisto.

Kello 15 alkaa kuorokavalkadi, jossa konsertoivat 
Oulun seudun sekä Ylivieskan ja Nivalan virsikuo-
rot, Raudaskylän sekakuoro, Ylivieskan ja Karjasil-
lan kirkkokuorot, Oulun körttiopiskelijoiden kuoro 
ja Oulun tuomiokirkkokuoro.

Väliajoilla on ruoka- ja kahvitarjoilu vapaaehtoi-
sella maksulla ensi kesänä järjestettävien Oulun he-
rättäjäjuhlien hyväksi. Samaan kohteeseen kerätään 
myös kolehti kuorokavalkadin aikana.

Siionin virsien laulamisen voi aloittaa jo perjan-
taina osallistumalla Oulun körttiopiskelijoiden Sii-
onin virsi -maratoniin Kaukovainion kappelissa. Ti-
laisuus alkaa perjantaina 11.2. kello 18 ja kestää pit-
källe lauantai-iltapäivään tai iltaan, kunnes kaikki 
Siionin virret on veisattu läpi. Selviytymistä varten 
paikalle on varattu syötävää ja juotavaa. 

Kymppisynttärit
13.2. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa

Tervetuloa kaikkien tänä vuonna 10-vuotta täyttänei-
den ja täyttävien sekä heidän perheidensä yhteiseen 
juhlaan! Luvassa 10-jumalanpalvelus, taikuri Alfrendo, 
Pyhän Andreaan lapsikuoro ja täytekakkua. Juhlan ai-
kana arvotaan kaksi ilmaisosallistumista 10-leirille ja 
kirjapalkintoja. Kaikki vuoden aikana 10-vuotta täyttä-
vää saavat seurakunnalta lahjan. Tilaisuus on ilmainen. 

Lisätietoja: Atte Kääriäinen, p. 040 5060 315, 
atte.kaariainen@evl.fi
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Eläkeläisten kerho ma 14.2. 
klo 12, Hintan seurakunta-
talo. 
Eläkeläisten kerho ma 14.2. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho to 17.2. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 17.2. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat.

YLIKIIMINKI
Laulukerho to 10.2. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Laulukerho to 17.2. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Porinakerho ma 14.2. klo 10, 
Vanhustentalon kerhohuone. 

YLI-II
Yli-Iin eläkeläisten kerho to 
17.2. klo 12.30 Yli-Iin seura-
kuntatalolla.

Leirit ja retket
Työttömien leiri 14.–17.3. Ro-
kuan leirikeskus. Leirin hin-
ta 28 euroa, sisältää matkat, 
majoituksen täysihoidolla se-
kä vakuutuksen Oulun ev.-
lut.seurakuntien jäsenille. Il-
moittautumiset Yhteisiin seu-
rakuntapalveluihin p. 08 3161 
340 tai www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo 24.2. mennessä. 
Leirillä mukana diakoniatyön-
tekijät Anu Fedotoff ja Mar-
jukka Hamari.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Perheleiri 25.–27.3. Rokuan 
leirikeskus. Tuomiokirkkoseu-

rakunnan perheleirillä ulkoil-
laan kauniissa maisemissa, 
askarrellaan ja tehdään pal-
jon muuta mukavaa yhdes-
sä! Leirin hinta 44 euroa ai-
kuisilta, 30 euroa 4–18-vuoti-
ailta ja alle 4-v.ilmaiseksi. Si-
saralennus -25 %. Lisätieto-
ja nuorisotyönohjaaja Ma-
ri Tuokkolalta 050 5249 779 
tai mari.tuokkola@evl.fi. Il-
moittautuminen 3.3 men-
nessä www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo.
Eläkeläisten leiri 21.–24.3. 
Rokuan leirikeskuksessa. Ke-
vätaurinko kutsuu tuomio-
kirkkoseurakunnan eläkeläi-
siä leirille. Leirin hinta 62 eu-
roa täysihoitoineen kahden 
hengen huoneessa. Oulun 
ev.-lut. seurakunnan jäsenet 
ovat tapaturmavakuutettu-
ja leirin ajan. Vetäjinä leirillä 
ovat diakonissat Sirkku Niva-
la ja Kirsi Karppinen. Ilmoit-
tautumiset 11.3. mennessä 
yhteiseen seurakuntapalve-
luun p. 08 3161 340. Leirille 
on etusija ensi kertaa osallis-
tuvilla. 

Tuiran seurakunta
Perheleiri 25.–27.3. Juuman 
leirikeskus. Tervetuloa Tui-
ran seurakunnan talviselle 
perheleirille. Perheleirillä lii-
kutaan luonnossa, leikitään 
ja askarrellaan sekä hiljenny-
tään yhdessä. Mukana pas-
tori Sanna Komulainen sekä 
lastenohjaajia. Ilmoittautu-
miset internetissä, www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo. Hin-
nat: 44 euroa aikuisilta, 30 
euroa 4–18-vuotiailta. Sisa-

ralennus 25 %. Hinta sisäl-
tää matkat, ruuan ja majoi-
tuksen. 

Oulujoen seurakunta
Perheleiri 4.–6.3. Rokuan lei-
rikeskus. Ulkoillaan, puuhail-
laan yhdessä ja virkistytään 
kylpylässä. Hinta aikuisil-
ta  48 euroa, 4–18-vuotiailta 
lapsilta 28 euroa, alle 4-vuo-
tiaat ilmaiseksi. Hinta sisäl-
tää matkan, majoituksen täy-
sihoidolla, kylpylälipun sekä 
vakuutuksen Oulun ev.-lut.
seurakuntien jäsenille. Etu-
sija leirille on Oulujoen seu-
rakunnan alueella asuvilla ja 
ensikertalaisilla. Työntekijöi-
nä leirillä ovat diakoniatyön-
tekijät Kati Riipinen ja Ulla-
Maija Ruotsalainen. Ilmoit-
tautuminen 11.2. mennessä 
yhteiseen seurakuntapalve-
luun p. 08 3161340 tai www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo.

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

Tuiran seurakunta
Kivi- ja tiffanylasikerho tiis-
taisin klo 9, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri tiistaisin klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Muut menot
Luentosarja herännäisyy-
destä oulun seudulla su 
13.2. klo 13, Tuomiokirkko. 
Siionin virsissä kuuluvat he-
rännäisyyden sydänäänet. 
(Siionin virsien juhlasunnun-
tai). Luennoitsija Markku Kil-
piö. Tilaisuus järjestetään 
yhteistyössä Oulu-Opiston 
kanssa. Luento on maksuton. 
Lue juttu s. 16.
Cafe krypta ystävänpäivä-
nä ma 14.2. klo 11–16, Oulun 
tuomiokirkon krypta. Lue 
juttu s. 15.
Ystävänpäivän tapahtuma 
kaikenikäisille ma 14.2. klo 
18–20, Maikkulan kappeli. 
Lue juttu s. 15.
Matalan kynnyksen ilta ti 
15.2. klo 18, Heinätorin seu-
rakuntatalo. 
oulun seudun papinpuoli-
sot ti 15.2. klo 18, Vanha pap-
pila. Illan aiheena lähetys ja 
tutustuminen uusittuun Van-
haan pappilaan. Ilmoittautu-
miset Maija-Liisa Pikkaraisel-
le tekstiviestillä tai iltaisin p. 
040 5301 837 sunnuntaihin 
13.2. mennessä.

Kouluikäisten lasten perheleiri 

pe 4.3.–ma 7.3. Juuman leirikeskus. Leirin hinta 
on alle 4-vuotiaille 0 euroa, 4–18-vuotiaille, 
opiskelijoille ja työttömille 40 euroa, sekä 
aikuisille 62 euroa sisältäen matkat, majoituksen, 
ruuat, ohjelman Juumassa ja vakuutuksen Oulun 
ev.-lut. seurakuntien jäsenille. Ilmoittautumiset 
17.2. mennessä www.oulunseurakunnat/ilmo tai 
p. 08 3161 340 ma–pe klo 9–16. Lisätietoja leiristä 
antavat Atte Kääriäinen 040 5060 315 ja Sari 
Meriläinen 040 5583 294.

4.-6.-luokkalaisten hiihtolomaleiri 

pe 4.3.–ma 7.3. Rokuan leirikeskus. Leirin hinta 
on 40 euroa sisältäen matkat, majoituksen, ruuat, 
ohjelman Rokualla ja vakuutuksen Oulun ev.-
lut. seurakuntien jäsenille. Ilmoittautumiset 17.2. 
mennessä www.oulunseurakunnat/ilmo tai p. 
08 3161 340 ma–pe klo 9–16. Lisätietoja leiristä 
antavat Matti Ketola 040 5747 069 ja Anna-Leena 
Ylänne 040 7451 469.

1.-3.-luokkalaisten hiihtolomaleiri 

ma 7.3.–ke 9.3. Rokuan leirikeskus. Leirin hinta 
on 30 euroa sisältäen matkat, majoituksen, ruuat, 
ohjelman Rokualla ja vakuutuksen Oulun ev.-
lut. seurakuntien jäsenille. Ilmoittautumiset 17.2. 
mennessä www.oulunseurakunnat/ilmo tai puh 
08 3161 340 ma–pe klo 9–16. Lisätietoja leiristä 
antavat Outi Leinonen 040 5747 118 ja Anja 
Saukkomaa 040 5747 119.

1.-3.-luokkalaisten hiihtolomaleiri 2 

ke 9.3.–pe 11.3. Rokuan leirikeskus. Leirin hinta 
on 30 euroa sisältäen matkat, majoituksen, ruuat, 
ohjelman Rokualla ja vakuutuksen Oulun ev.-
lut. seurakuntien jäsenille. Ilmoittautumiset 17.2. 
mennessä www.oulunseurakunnat/ilmo tai p. 
08 3161340 ma–pe klo 9–16. Lisätietoja leiristä 
antavat Sirpa Karjalainen 040 7186 925 ja Esa 
Rättyä 040 5747 125.

Kouluikäisten lasten perheleiri 2 
to 10.3.–su 13.3. Juuman leirikeskus. Leirin hinta 
on alle 4-vuotiaille 0 euroa, 4–18-vuotiaille, 
opiskeliloille ja työttömille 40 euroa sekä 
aikuisille 62 euroa sisältäen matkat, majoituksen, 
ruuat, ohjelman Juumassa ja vakuutuksen Oulun 
ev.-lut. seurakuntien jäsenille. Ilmoittautumiset 
17.2. mennessä www.oulunseurakunnat/ilmo 
tai p. 08 3161 340 ma-pe klo 9–16. Lisätietoja 
leiristä antavat Jenni Koskenkorva 044 3161 452 ja 
Tuulikki Ståhlberg 040 5747 082.

Hiihtoloma-
leirit

Viikkomessu 

torstaina 10.2. klo 18 Karjasillan kirkossa. 
Toimittaa Erja Järvi, kanttorina Sirpa Ilvesluoto.

Itämaisen tanssin kurssi 
sunnuntaisin 13.2. klo 18–19.30 ja 19.30–21

Hintan seurakuntatalossa 

Kurssi on tarkoitettu naisille. Kurssilla tanssitaan 
egyptiläistä vatsatanssia (klassinen ja modernipop). 
Vapaaehtoinen kurssimaksu Yhteisvastuukeräyksel-
le. Opettajana Simona Muwazi. Ilmoittautuminen si-

mona.muwazi@gmail.com, tai p. 040 5450 163. 

Yhteislaulutilaisuus 
torstaina 17.2. klo 17.30 

Myllyojan asukastuvalla, Jokivarrenpolku 5

Laulamme yhdessä talvilauluja. Lauluja laulattaa 
kanttori Sanna Leppäniemi. Puhe Ilkka Mäkinen. 

Kahvitarjoilu ja arvontaa. Tuotto menee Yhteisvas-
tuukeräyksen hyväksi. 

Yhteisvastuutapahtuma 
lauantaina 26.2. klo 12 

Hintan seurakuntatalossa 

Tule pitämään lystiä ja tekemään hyvää koko per-
heen yhteisvastuutapahtumaan. Ohjelmassa nukke-
teatteriesitys klo 12.30 ja 13, kasvomaalausta, askar-
telua, onnenpyörä, käsitöitä, pullakahvi tai -mehu, 
leivonnaisia ja makkaranpaistoa. Tilaisuus päättyy 

klo 14 Soivan Siilin konserttiin. 
Tuotto Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 

Hartaushetkiä

Tuiran seurakunnan  
perheleiri 

5.–9.3. Vuontispirtillä

Lähde Lappiin perheleirille komeisiin maisemiin. Ma-
japaikkana on Vuontispirtti, josta käymme päivittäin 
Levillä hiihtämässä ja laskettelemassa. 

Majoitus 3–4 hengen mökkihuoneissa tai 2–4 hen-
gen soluissa. Hinta aikuisilta 270 € / hlö, 15–17-vuo-
tiailta 210 € / hlö, 4–14-vuotiailta 180 € / hlö, alle 
4-vuotiailta 75 € / hlö. Hinnat sisältävät matkat, ruu-
at, majoituksen ja tapaturmavakuutuksen Oulun ev.-
lut. seurakuntien jäsenille. 

Vetäjinä Tuulikki Ståhlberg ja Pekka Jarkko. Lisätie-
dot ja ilmoittautumiset Tuulikille, p. 040 5747 082 tai 
tuulikki.stahlberg@evl.fi. Ilmoittautuminen päättyy 
16. helmikuuta.

Pääsiäisvaellukseen  
tarvitaan vapaaehtoisia 

Karjasillan kirkossa järjestetään pääsiäisvaellus 11.–15. 
huhtikuuta. Pääsiäisvaellusta tarjotaan päiväkerholai-
sille, päiväkotien lapsille, eskarilaisille ja 1.-luokkalai-
sille. Yleisövuoro on tiistai-iltana 12. huhtikuuta. 

Sinulla on mahdollisuus olla toteuttamassa tätä pää-
siäisvaellusta vapaaehtoisena. Tarjolla on rooli- ja 
opastehtäviä sekä huoltotehtäviä. Myös pääsiäisvael-
luksen rakentamisessa tarvitaan vapaaehtoisia. Kai-
kille ilmoittautuneille kerrotaan tarkemmat aikatau-
lut harjoituksista ja työvuoroista. 

Ilmoittaudu 18.2. mennessä Petri Satomaalle p. 040 
5747 168 tai sähköpostilla petri.satomaa@evl.fi.
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Kirkolliset toimitukset Virkatodistukset
Keskusrekisteri, Isokatu 9, p. (08) 316 1303
avoinna ma–pe klo 9–16

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavaraukset 
kirkkoherranvirastoista ma-pe klo 9–16.

Päivystävä sairaalapastori
24h/vrk   p. 040 570 7033Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 

siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 90100 Oulu, 1. kerros
p. (08) 316 1410, 
pappi.oulu@evl.fi

Toimipaikat

Kirkot
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli   
Kangaskontiontie 9

Oulun tuomiokirkko  
Kirkkokatu

Oulujoen kirkko   
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Yli-Iin kirkko

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Elohuone,  
Isokatu11

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

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Keskustan seurakuntatalo  
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti 
Koskelantie 86
Kuivasjärven   
seurakuntakoti   
Karppalantie 6
Lämsänjärven   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajakylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven   
eräleirikeskus  
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

Toppilan    
monipalvelukeskus  
Paalikatu 19

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Öbergin talo  
Kirkkokatu 5

Diakoniakeskus 
Diakoniatyön erityispalvelut: näkö-, kuulo- ja 
kehitysvammaistyö sekä päihde- ja kriminaalityö.
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. 08 3161321
avoinna ma-pe klo 9–16

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
p. (08) 316 1401
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932
Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3200
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

Tuiran seurakunta
Myllytie 5, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 4600
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Hannu Ojalehto p. 0400 681 833

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3500
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Jouni Riipinen p. 044 3161 719

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki, p. (08) 8177 008
avoinna sopimuksen mukaan
Kappalainen Olavi Isokoski p. 040 7300 407

Neuvonta ja vaihde 
p. (08) 316 1300, 
www.oulun-
seurakunnat.fi, 
etunimi.sukunimi@evl.fi

Yli-Iin seurakuntapiiri
Elatuspellontie 4 a 2, 91200 Yli-Ii, p. (08) 3161 411
avoinna ma, ti, to, pe klo 9–13
kappalainen Pertti Lahtinen p. 040 719 7931.

Kastetut: 
Tuomiokirkko: Joona Mika-
el Föhr, Julius Joonatan Lei-
nonen, Taimi Anna Inari Pa-
topuro.
Karjasilta: Kerttu Aune 
Maria Aaltomaa, Eemil Ma-
tias Heinonen, Charlotte 
Josefina Kanniainen, Las-
si Matias Karhumaa, Saimi 
Saga Karppinen, Nora Lyy-
dia Keisu, Joona Elias Koljo-
nen, Emelie Olivia Kosken-
korva, Sisu Kalervo Kurke-
la, Jiri Antton Lappalainen, 
Elea Maria Victoria Levon-
maa, Joona Tapani Saarela, 
Pauli Juhani Jalmari Säynä-
jäaho, Minea Armiida Tas-
kila.
Tuira: Emmi Sofia Karppi-
nen, Kauri Sakarias Koske-
la, Julia Annukka Lauri, An-
gelica Maria Veronica Ma-
lo, Emma Olivia Manner-
maa, Touko Pellervo Neva-
lainen, Sini Katriina Orajär-
vi, Elias Juha Kristian Saa-
rela, Oona-Maria Eveliina 
Schwartz, Linnea Sofia Emi-
lie Tabell, Serafina Kia Eli-
zabeth Tervo.  
oulujoki: Kalle Eeme-
li Heikkinen, Elmeri Mats 
Armas Hilli, Valtteri Kristi-
an Koivuniemi, Noel Juli-
us Benjamin Repola, Joona 
Markus Turtinen.

Vihityt:
Tuomiokirkko: Erkki Samu-
li Rehu ja Sirkku Anna-Emi-
lia Sahi.
Karjasilta: Jaakko Olavi Vik-
ki ja Annu Evelin Niskasaari, 
Johannes Tapani Pakanen ja 
Maarit Karoliina Vikki, Juha-
Pekka Kumpulainen ja Jaana 
Helena Partanen.
Tuira: Juha Tapani Niva ja 
Riikka Maria Kivelä, Maija Su-
sanna Karvonen ja Toni Mar-
kus Olavi Lönnholtz.
oulujoki: Iikka Sakari Illikai-
nen ja Tiina-Annukka Lah-
tinen, Jussi Aleksi Kiuru ja 
Maiju Elisa Utriainen, Matias 
Jaakko Viljami Muhola ja Em-
mi Marjukka Lesonen.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Auni Sisko 
Jussila 90, Elvi Aulikki Moila-
nen 64, Pirkko Helena Mäke-
lä s. Väyrynen 64, Sirkka Fred-
riika Näreaho s. Huttu 88, Sis-
ko Helena Tolonen 63.
Karjasilta: Aino Hulda Ka-
laoja s. Kyröläinen 93, Pertti 
Emil Karjalainen 64, Veikko 
Paavali Kokkonen 90, Markku 
Antero Kukkonen 61, Kaarlo 
Viljami Mäntykenttä 71, An-
na Liisa Aulikki Seppänen s. 
Pienihäkkinen 74.
Tuira: Pirkko Kaarina Orvokki 
Heikkinen s. Väisänen 68, An-
nikki Helaterä 65, Seppo Ola-

Elämän polku

vi Immonen 60, Leena Anneli 
Koskinen s. Koivikko 57, Rai-
ja Aulikki Nummela s. Karp-
pinen 63, Pentti Einari Pietilä 
80, Irma Tellervo Tiainen 62.

oulujoki: Kauko Johannes 
Koskela 72, Anni Pohjola 94, 
Hannu Kalevi Räisänen 55, 
Vappu Heleena Ylipaavalnie-
mi s. Jääskö 85.

A r k i s to

Eläkeläisten retki 
Kemin lumilinnaan

torstaina 24.2. klo 8.30–16.30

Lähde mukaan Tuiran seurakunnan eläkeläisten 
talviselle retkelle Kemin lumilinnaan. Retkellä ruo-
kailemme Simon Wanhassa Pappilassa ja vierailem-
me Kemin lumilinnassa. 

Linja-auton reitti: Klo 8.30 Pyhän Luukkaan kappe-
li, klo 8.40 Pyhän Tuomaan kirkko, klo 8.50 Tuiran 
kirkko, klo 9.00 Koskelan seurakuntakodin pysäkki, 
Ajaa Haukiputaantietä, klo 9.05 Rajakylän seura-
kuntakoti, klo 9.15 Palokan palvelukeskus, klo 9.20 
Pateniemen kirkko. Kotiinpaluu Kemistä klo 15. 
Oulussa olemme noin klo 16.30. 

Retken vetäjiksi lähtevät diakoniatyöntekijät Pau-
la Kyllönen (p. 040 7235 880), Aino-Liisa Ilkko (040 
7510 064) ja Saila Luukkonen (040 5747 092). Mat-
kan hinta 30 euroa sisältää linja-autokuljetuksen, 
pääsylipun ja ruokailun. Matka maksetaan linja-au-
tossa. Ilmoittautuminen ke 9.2. ja ke 16.2. klo 9–11 
välillä p. (08) 531 4616. 
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– Mitä teillä olisi, että jaksaisi en-
si viikkoon? 

Tämä tavallisen seurakuntalai-
sen kysymys oli sysäyksenä Kem-
peleen seurakunnan vuonna 2003 
käynnistyneille sunnuntai-illoil-
le. Niissä voimaannutaan yhdes-
sä, lauletaan ja musisoidaan, 
kuullaan ihmisten elämäntari-
noita, sekä hiljennytään Jumalan 
hoitavaan läsnäoloon Raamatun 
sanaa tutkien ja rukoillen. 

Pastori Timo Juntunen halu-
si nimetä illat idean antajan ky-
symyksen mukaan, niin kovaa se 
häneen kolahti. Aluksi kokoon-
nuttiin Kempeleen vanhaan kirk-
koon. Jossain vaiheessa väki siir-
tyi Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksen avariin, illan yhteiset tee-
hetket mahdollistaviin tiloihin. 

– Meitä on ollut mukana kym-
menittäin, usein viitisenkymmen-
täkin, ja monet tulevat uudestaan. 
Uusia kasvoja näkyy aina. 

Juntunen kertoo, että kaiken-
ikäiset ihmiset ovat joukkoon 
tervetulleita. Lapsille on pyhä-
koulua, ja nuoret rippikoululai-
set kansoittavat etupenkkirivit.

Kynttilänpäivän illassa hou-
se band eli Timo Juntunen, Ari 
Huovinen, Risto ja Joonas Jyrk-
kä musisoi akustisin kitaroin. Pu-
naisen kirjan ja virsikirjan yhteis-
laulut ovat kaikki tuttuja, nekin 
kantavat voimaantumisen teemaa 
"Omin voimin nyt näin jaksa en 
eteenpäin, pidä minusta kiinni, 
kunnes kasvosi nään". 

Lyhyen saarnapuheenvuoron 
aikana Timo Juntunen muistut-
taa Kristuksesta, joka on totinen 
valo, joka tuli maailmaan valaise-
maan jokaisen ihmisen.  Yhteises-
sä rukouksessa pyydämme, että 
varjeltuisimme tämän maailman 
pimeydeltä. Lopuksi lluemme vie-
lä Isä meidän -rukouksen ja Her-
ran siunauksen.

Taidetta 
Yhteisvastuulle
Salissa on esillä Matti Lahtisen 
grafiikkaa. Kuvantekoa ja veis-
toa harrastava sieviläissyntyinen 
mies kertoo tehneensä jokaisel-
le kirkkovuoden teemalle oman 
taulun pappina työskentelevää ty-
tärtään varten. 

Nyt osa näistä tauluista on 
ihasteltavina Kokkokankaan il-
lassa. Tauluja pääsee katsomaan 
myös Kempeleen kirkkoherran 
virastoon, josta ne lähtevät Yh-
teisvastuun hyväksi kohtuuhin-
nalla mukaan. 

Timo Juntusen haastatelles-

sa häntä, lupsakka taiteilija poh-
tii, kuinka kauan itsellä vielä riit-
tää voimia rakkaaseen harrastuk-
seen, ja antaako Luoja elinpäiviä 
ja ystäviä ympärille. 

– Taivas on ihana paikka, siel-
lä ei ole mitään keljumaista, hän 
päättää ajatuksensa rohkaisevasti.

Kempeleläinen Leena Ikonen 
kertoo käyneensä Että jaksaisin 
ensi viikkoon -illoissa jo aivan 
alusta saakka. Onpa hän itsekin 
päässyt joskus kertomaan ajatuk-
siaan elämän suunnitelmista. 

– Ihmisten kohtalot ovat kos-
kettaneet minua, Leena kertoo. 

Pääasiassa Että jaksaisin ensi 
viikkoon -iltojen puhujat ovat ol-
leet tuttuja kempeleläisiä, mutta 
joskus vieraita on saapunut kau-
empaakin. 

Helmikuun hämärä iltahetki 
taittuu lopuilleen, istumme yh-
dessä vielä teekupin äärellä. Vii-
kon kuluttua tapaamme jälleen.

MARJA BLOMSTER

Musisoiva pastori Timo Juntunen iloitsee, että iltoja tehdään ihmisten kanssa 
yhdessä, huumoria unohtamatta.
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www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki.seurakunta.netHailuoto Lumijoki

S

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna: 
ma, ke, pe klo 9–14

Virasto 
08 387 172
Kirkkoherra 
045 2369 094
Talouspäällikkö 
045 6306 082
Kerhohuone 
08 387 512 
Kirkko 
08 387 336 
Srk-talo 
08 387 395
Suntio 
045 6306 081
Diakonissa
045 6381 973

lumijoki.seura-
kunta.net

Kirkkoherranvirastossa 
päivystys maanantaisin 
klo 9.30–12. 
Muina aikoina palvelu 
mobiilivaihteen kautta 
numerosta 08 8100 565. 
Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä 
p. 08 3161 300.

 
Diakoniatyöntekijän 
vastaanotto tiistaisin 
klo 9–10 kirkon 
sakastissa.

Työntekijöiden 
numerot:
Kirkkoherra 
040 7430 371
Kanttori 
040 7430 381
Diakonissa 
040 7430 382
Suntio 
040 5858 010

Hartaushetki to 10.2. 
klo 14.30.
Kirkkokuoro to 10.2. 
klo 18.30 seurakunta-
salissa.
Eläkeliitto ti 15.2. klo 
11 seurakuntasalissa.
Päiväpiiri ke 16.2. klo 
10 Saarenkartanossa.
Kaverikerho to 17.2. 
klo 10 srk-salissa. Oi-
valluspelien esittelijä 
vieraana.
Kirkkokuoro to 17.2. 
klo 18.30 seurakunta-
salissa.

Päiväkerhot normaalisti, 
paitsi ma 14.2. ei ole 3-vuo-
tiaiden kerhoa.
Kokkikerho to 10.2. klo 14 
kerhohuoneella, ryhmä A. 
Perhekerho to 10.2. klo 10 
seurakuntatalolla.
Rukouspiiri torstai-
sin klo 10.30 joka 
parillinen viik-
ko Kurkelassa 
Mäntytie  7 ja 
pariton viikko 
Eeronkedol-
la (Jukolantie 
2 A 5), terve-
tuloa!
Seurakuntailta 
to 10.2. klo 18.30 
seurakuntatalossa, aihe: 
Ulkomaalaisena Suomessa, 
alustus ja keskustelua, vie-
raana Muhamed Masih. 
Rippikoulu: Omalle leirille 
tulevat mukaan seurakun-
tailtaan 10.2. klo 18.30 seu-
rakuntatalolle.
Ystävä-lounas pe 11.2. klo 
11–13 seurakuntatalossa, af-
ganistanilainen riisiateria. 
Aterian hinta 7 €/ 3 €, arvon-
taa. Tuotto avustustyöhön 
Aasiassa.
Pikkukirkko ma 14.2 klo 10 
seurakuntatalolla. "Jeesus 
lasten ystävä". Pikkukirkko 
on n. 20 minuuttia kestävä, 
lapsille suunnattu kirkkohet-
ki, jonne jokainen on terve-
tullut!
Lasten ja nuorten Gospel-
kuoro ti 15.2. klo 17 seura-
kuntatalolla, tule mukaan 
soittamaan ja laulamaan, ve-
täjinä Riitta ja Maarit.

Kuoro: Ke 16.2. klo 18.30 seu-
rakuntatalolla.
Partio: Metsähanhet tors-
taisin klo 18 Naskun laavul-
la. Ruoktu XXVIII 11 talvileiri 
5.–9.3. seikkailijoille, tarpojil-

le, samoajille, vaeltajille ja 
aikuisille pidetään 

Taivalkoskella 
Siiranjärvellä.  

Ilmoittautu-
minen Ma-
kelle 18.2. 
mennessä 
markku.kor-

honen@evl.
fi. 044 7521 

223. Hinta: 1. 
perheenjäseneltä 

70 euroa ja seuraavilta 65 
euroa. Lisätietoa www.niit-
tykarpat.fi. 
Lastenleiri 1–4.-luokkalai-
sille Lumijoella 12.–13.2. Lei-
ri alkaa la klo 12 ruokailulla 
ja päättyy su klo 13. Leirikir-
je netissä (lumijoki.seurakun-
ta.net). Tiedustelut: sinikka.
harkonen@lumijoki.fi tai 044 
5037 080. Leirimaksu 10e. 
Diakonia: Marjon tavoitat 
puhelimitse p.045 6381 973.
Rauhanyhdistys: 
Pe 11.2. klo 19 raamattuluok-
ka 5–6 lk Eskola, 7-8 lk P&A 
Aspegren ja nuortenilta Lää-
köllä. La 12.2. klo 12 talvi-
myyjäiset ry:llä. Su 13.2. klo 
17 seurat ry:llä. Päiväkerho 
ry:llä ma, ke klo 17–18.30 ja 
ti, to klo 17.30–19. Ti 15.2. klo 
19 miestenilta ry:llä. Ke 16.2. 
klo 19 ompeluseurat Pitkä-
sellä.

Yhteisvastuukeräyksen 
aloitustilaisuus ja kirkkokahvit 

sunnuntaina 13. helmikuuta klo 10 
sanajumalanpalveluksen jälkeen.

Ystävänpäivän tilaisuus 
Saarenkartanossa maaanantaina 

14. helmikuuta klo 14.
”Kotikutoista” ohjelmaa ja kahvitarjoilu. 
Tervetuloa hyvät ystävät ja kylänmiehet.

Huom! 
Tammi–helmikuun 

ajan jumalan-
palvelukset 

pidetään 
seurakunta-

talolla! 

Että jaksaisimme 
ensi viikkoon

Tänne on aina hyvä tulla, kempeleläinen 
Leena Ikonen toteaa.

K
u

vat M
arja B

lo
m

ster
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www.evl.fi/srk/kempeleKempele

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

eurakunnissa tapahtuu 10.–17.2.2011S

Kirkkoherranvirasto 
avoinna 
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17

p.    08 561 4500
fax. 08 561 4555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 10–14
to klo 10–17 

p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

Varhaisnuorten kerhot ks. 
www.evl.fi/srk/kempele/nuo-
risot_kerhot.htm
Nuoret: Nuorten ilta to 
klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Nuorten pelivuoro ti klo 
16.30 Kirkonkylän koululla. 
Päivystys Zeppelinissä pe klo 
16–19. KokkoKospel  la 19.2. 

klo 18 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuk-

sessa. Mukana 
Pekka Simojoki, 
Excailed, tanssi-
ryhmä.
Rippikoululai-
set: YK1:n ja 

YK2:n nuorten 
ilta to 10.2. klo 18 

Vanhassa pappilassa. 
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella. 
Kastetut: Eetu Jaakko Kaler-
vo Vesterinen, Soila Marja Eli-
na Könönen, Venla Henriik-
ka Markke. Aleks Oskar Ap-
pelgrén, Taika Laura Gabri-
ela Tarakkamäki, Juuso Elme-
ri Pussinen, Jooa Daniel Tah-
kola, Aava Lovisa Haukipuro.
Vihitty: Jarkko Kristian Mark-
ke ja Minna Johanna Pelttari.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Ystävänpäivän lauluilta ja il-
takylä pe 11.2. klo 19 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkko/Mur-
ron ry. Seurat su 13.2. klo 16 
ry:llä. Veli-ilta ti 15.2. klo 19 
ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat pe 11.2. klo 19 Irma 
Kantolalla, Muinaisranta 4 
C. Vuosikokous su 13.2. klo 
16 ry:llä.

Seurakuntakerho eläkeläisil-
le to 10.2. klo 13 seurakunta-
keskuksen isossa salissa. 
Juttukahvila kaikenikäisille 
to 10.2. klo 13 Martinniemen 
seurakuntakodissa, mukana 
kanttori Else Piilonen. 
Rukouspiiri to 10.2. 
ja to 17.2. klo 18 
Puttaan Tuvassa, 
Kirkkotie 10 C.
Pyhäkoulu su 
13.2. klo 12 Vak-
kurilassa. Pyhä-
koulun opetta-
jana Outi Palokan-
gas, p. 040 5471 472. 
Pyhäkoulu on tarkoitettu 
lapsille ja nuorille. Pienet lap-
set ovat tervetulleita saatta-
jan kanssa.
Diakonia- ja lähetyspiiri ma 
14.2. klo 14.30 Kellon seura-
kuntakodissa.
Lähetystyön käsityöpiiri ti 
15.2. klo 13 Puttaan Tuvassa, 
Kirkkotie 10 C.
Runoilta ti 15.2. klo 18 Put-
taan Tuvassa. Voit tuoda 
oman runosi, mieluisen ru-
non, joka luetaan. Runon ai-
heuttamista ajatuksista kes-
kustellaan, mutta ei arvostel-
la. Iltakahvit lähetystyön hy-
väksi.
Raamattupiiri ke 16.2. klo 18 
Puttaan Tuvassa. Joh 18. Kirk-
kotie 10 C.
Varhaisnuorten toiminta-
päivä la 26.3. Kuusamossa. 
Rovastikunnallinen toimin-
tapäivä alakouluikäisille (1.–
6.-lk) lapsille. Lähtö kirkkopi-
hasta klo 6.30 ja paluu n. klo 

19. Päivän aikana on askar-
telua, leikkejä, lumikenkäkä-
velyä, ilmakivääriammuntaa, 
nonstop- sählyä ynnä muuta 
mukavaa. Päivä maksaa 10 € 
/ lapsi, sis. matkat, kaksi läm-

mintä ateriaa ja vakuu-
tus. Osallistujille lä-

hetetään retkikir-
je ja osallistuja-
kortti. Osallis-
tujakortti pa-
lautetaan täy-
tettynä ja huol-

tajan allekirjoi-
tuksella varustet-

tuna matkalle lähdet-
täessä. Ilmoittautumiset ma 
28.2. www.alakkonäämua.
fi –sivuston kautta. Mukaan 
mahtuu 80 lasta. Lisätietoja 
Pekka Rintamäki p. 040 5436 
960 tai sähköposti pekka.rin-
tamaki@evl.fi.
Nuorten raamis kokoontuu 
torstaisin klo 18–20 Wirk-
kulassa. Illoissa pohdimme 
meitä kiinnostavia asioita ja 
tarkastelemme niitä Raama-
tun valossa.
Perhekerhot: Jokelan vanhal-
la koululla tiistaisin klo 10–

11.30, Kellon seurakuntako-
dissa torstaisin klo 9.30–11, 
Martinniemen seurakuntako-
dissa perjantaisin klo 9.30–11 
sekä kirkonkylän Vakkurilas-
sa perjantaisin klo 10–11.30. 
Perhekerhoon ei ole ilmoit-
tautumista.
Missiokerho (varhaisnuor-
ten raamattu- ja lähetys-
kerho) perjantaisin klo 15–
16.30 Puttaan Tuvassa, Kirk-
kotie 10 C.
Puttaan Tupa Kirkkotie 10 
C, seurakunnan avoin käyn-
tipaikka torstaisin klo 12–15 
ja perjantaisin klo 12–15. Rös-
sypottua tarjolla to 17.2. hin-
ta 4 € / annos. Sauvakävelyä 
perjantaisin klo 12. 
uusheräyksen seurat su 
13.2. klo 16 Kellon seurakun-
takodilla, puhuvat Antti Hol-
ma, Jorma Räisänen ja Niilo 
Karjalainen. Holman lapset 
laulavat, säestää Pirjo-Leena 
Hemmi.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: raamat-
tuluokka pe 11.2. klo 18.30 
Pöyhtärillä, Kärnäntie 7, py-
häkoulut su 13.2. klo 12 Turu-

Elina Vettenrannan 
Kastepisara-kirkkokonsertti 
sunnuntaina 13. helmikuuta klo 18 Haukiputaan kir-
kossa, säestäjänä pianisti Tuuli Suominen. Konsertis-
sa kuullaan aivan uutta musiikkia Kastepisara-levyl-
tä sekä tuttuja hengellisiä lauluja ja negrospirituaale-
ja. Ohjelma 15 €, saatavana kirkkoherranvirastosta to 
3. helmikuuta alkaen ja tuntia ennen konsertin alkua 
kirkon ovelta. 
Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Kirkkoherranvirasto avoin-
na ma–ti ja pe klo 9–15, ke 
klo 9–14, to klo 9–17. 
Päivystävä pappi tavattavis-
sa Zeppelinin kappelissa per-
jantaisin klo 13–16.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Askeleet pe 11.2. klo 18 Kir-
konkylän seurakuntakodissa.
Työikäisten miesten piiri la 
12.2. klo 16 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa.
Että jaksaisin ensi viikkoon 
-ilta su 13.2. klo 18 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuk-
sessa. Gospelia ja ajatuksia 
elämästä. Lapsille pyhäkou-
lu. Iltateetä nyyttikestiperi-
aatteella.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän seurakuntakodis-
sa. Tule kutomaan nuttuja 
etiopialaiseen ”äitiyspakka-
ukseen” tai tekemään käsi-
töitä lähetystyön myyjäisiin. 
Perhekerhot kokoontuvat: 
ti, ke klo 9.30–11 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa 
ja pe klo 9.30–11 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskukses-
sa perhepäivähoitajille ja hei-
dän hoitolapsilleen. Ke ja to 
klo 9.30–11 Vanhassa pappi-
lassa, Ke klo 9.30–11 Kirkon-
kylän seurakuntakodilla ja ti 
klo 9.30–11 perhepäivähoita-
jille ja heidän hoitolapsilleen 
Kirkonkylän seurakuntakodil-
la. Ti ja pe klo 9.30–11 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri  ke 16.2. klo 12 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa, 

Vieraana kirjailija Eeva Heila-
la. Seurakuntapiiri to 17.2. 
klo 12 Kirkonkylän seurakun-
takodissa. 
Työikäisten naisten piiri ke 
16.2. klo 19 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa.
Kirkkokuoro ke 16.2. klo 18 
Kirkonkylän seurakuntako-
dissa.
Varttuneet to 17.2. 
klo 14.30 Kirkon-
kylän seurakun-
takodissa.
Naisten piiri to 
17.2. klo 18.30 
Kirkonkylän seu-
rakuntakodissa.
Miesten piiri to 
17.2. klo 18.30 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.
oma Hetki –omaishoitajien 
keskusteluryhmä to 17.2. klo 
12.30–14 Kokkokankaan seu-
rakuntakeskuksessa. Tarvit-
taessa kuljetus Kirkonkylän 
seurakuntakodilta klo 12.15.
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa torstaisin 
klo 15.30–16.15 ja Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa 
perjantaisin klo 15–16. 
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta arkisin klo 9–14 
Kurikkatie 3.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maanan-
taisin klo 10–12 Kirkonkylän 
seurakuntakodissa. 
Kirpputori Ilonpisara avoinna 
ti ja to klo 14–17, la klo 10–13. 

Runoilta 
ti 15.2. klo 18 

Puttaan 
Tuvassa. 

sella, M. Kiviahteella, Hiltu-
sella ja Kupsalalla, seurat su 
13.2. klo 17 ry:llä, lauluseu-
rat ke 16.2. klo 18.30 Helena 
ja Osmo Sarajärvellä, Kunto-
tie 3, Jokikylä: sisarpiiri to 
10.2. klo 18.30 ry:llä, pien-
ten raamattuluokka pe 11.2. 
klo 17.30 ry:llä, ompeluseurat 
pe 11.2. klo 18.30 ry:llä sekä 
Mari ja Juha Holmalla, iso-
jen raamattuluokka la 12.2. 
klo 18.30 Pirjo ja Juha Kaa-
rivaaralla, nuorten myyjäi-

Klassisen musiikin konsertti 
yhteisvastuun hyväksi la 12.2. klo 16 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa . Esiintyjät: Aino Pohjanen 
(viulu), Hannu Hirvelä (piano).  Ohjelma 5 e. Ohjel-
mistossa Bachia, Laloa, Beethovenia ja Sibeliusta.

Toipe-perheleiri 
18.–20. maaliskuuta Isonniemen leirikeskuksessa. Ai-
kuisten ohjelma pohjautuu Toimiva Perhe -kurssin vuo-
rovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoihin.
Lapsille omaa ohjelmaa. Viikonlopun hinta 50 €/perhe. 
Ilm. pe 25.2. mennessä
Laila Rantakokolle p. 040 8668 319 tai
laila.rantakokko@evl.fi Ilmoittautuneille lähetetään 
leirikirje.

set la 12.2. klo 14 ry:llä, seu-
rakuntapäivä su 13.2. klo 14 
ry:llä, päiväkerhot ti 15.2. ja 
ke 16.2. klo 17.30 ry:llä.
Kastettu: Saara Lumia Rau-
tio, Olli Alpo Tapani Heino, 
Aaro Eemil Kynkäänniemi
Kuolleet: Pentti Jaak-
ko Kauppila 85, Fanni Ma-
ria Honkanen 84, Ilmi Aune 
Marjatta Peltonen 7, Jorma 
Alfred Kropsu 70, Kari Ola-
vi Häli 58, Seppo Kalevi Ruo-
nakangas 51.

Varhaisnuorten leiri 
1.–3.-luokkalaisille 
järjestetään 25.–27. helmikuuta Luurinmutkassa yh-
teistyössä kunnan nuorisotyön kanssa. Leirillä on 
tiedossa leikkiä, laulua, pelailua, Raamatun äärel-
lä hiljentymistä ja paljon muuta. 
Ilmoittautuminen 18. helmikuuta mennessä kirkko-
herranvirastoon, p. 5614 500. 
Leirin hinta on 28 euroa 1. lapsesta, sisaralennus 2. 
lapsesta 50 % ja seuraavista lapsista 75 %.

KokkoKospel  
lauantaina 19. helmikuuta 
klo 18 

Mukana Pekka Simojoki, 
Excailed, tanssiryhmä. 

 

Kirpputori 
Ilonpisara 

avoinna ti ja to 
klo 14–17, 

la klo 10–13. 
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Esikkoryhmä ti 15.2. klo 10–
12 Montin-salissa. Ryhmä en-
simmäisen lapsensa saaneil-
le vanhemmille kahvikuppo-
sen äärellä. Tervetuloa! Riina 
Moilanen.
Perhekerhot Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodilla tors-
taisin klo 9.30–11.30
Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä ja Jäälin seurakuntakodilla 
perjantaisin klo 9.30–11
olohuone yksin-ja yhteis-
huoltajille torstaina 17.2. 
kirkkopirtillä klo 18–20
Lasten parkki: Lastenparkki 
Jäälin seurakuntakodissa tiis-
taisin klo 12–15. Ilmoittautu-
miset parkkiin maanantaisin 
klo 15 mennessä p. 0400 835 
374/Lastenohjaajat.
Nuorisotyö:
Yökahvila pe 11.2. klo 18.30–
22 Jäälin seurakuntakodissa
Musaryhmä ke 16.2. klo 18–
19.30 Jäälin seurakuntakodin 
nuortentila
Nuorten ilta ”Maailman kai-
kissa kylissä” to 10.2. klo 18 
Jäälin seurakuntakodin nuor-
tentila.
Rauhanyhdistys:
Päiväseurat klo 13 rauhan-
yhdistys. Kiimingin Rauhan 
Sanan seurat su 13.2 klo 15 
Montin-Sali. Puhujana Esko 
Leinonen. Kristittyjen yhtei-
nen rukousilta su 13.2. klo 18 
Montin-Sali.
Kastetut: Aino Johanna 
Hernberg. Halti Oliver Har-
rinpoika Käpylä. Saku Oska-
ri Heikkilä. Jenni Eevi Auroo-
ra Timonen.

Kuorot: Tähdet to 10.2. klo 
16–17 suerakuntatalolla. 
Kirkkolaulajat ke 16.2. klo
18–20 seurakuntatalolla.
Hartaus to 10.2. ja 17.2. klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodilla.
Seurakuntakerho ke 16.2. 
klo 12 seurakuntatalolla. 
Ystävä-ja yhteisvastuukerä-
ys-arvontaa. Mukaan voi ot-
taa pikku lahjan. Mukana Si-
nikka.
Raamattu-ja rukouspiiri ke 
16.2. klo 18.30 Emilialla, Lei-
litie 4B8.
Kaikille avoin olohuone 
Tupoksen uusilla nuorisoti-
loilla torstaisin klo 11–13.
äitiverkon kokoontuminen 
Tupoksen Vanamossa 17.2. 
Ilmoittautumiset Nitalle.
Yhteisvastuukeräyksen ar-
pajaisiin otetaan voittoja 
edelleen ilolla vastaan!
Diakoniatyö: Diakonissojen 
vastaanotot: Kirkonkylä/
diakonissa Sinikka Ilmonen, 
p. 044 752 1226. Tupos/dia-
konissa Nita Nahkala, p. 044 
752 1240.
Lähetystyö: Lähetysvintin 
väki retkellä ma 14.2. Vintti 
siis silloin suljettuna.
Perjantaipulla -nisumark-
kinat lähetystyön hyväk-
si S-Marketin eteisessä pe 
18.2. klo 14–17, tai niin kau-
an kuin myytävää riittää.
Rippikoulu: Loppiaisryh-
mä ja talviryhmä osallistu-
vat yhteisvastuukeräykseen 
la 12.2. klo 12–14 Tupok-
sessa, kokoontuminen Va-

namoon TAI klo 14–16 kir-
konkylällä, kokoontuminen 
seurakuntatalolle. Voit it-
se valita, kumpaan osallis-
tut. Jumalanpalvelus ja ur-
kuopetus kesä I-ryhmälle 
su 13.2. klo 10–12 kirkos-
sa, jonka jälkeen osallistu-
minen yhteisvastuukeräyk-
seen klo 12–14 seurakunta-
talolla. Talvileirin opetus la 
19.2. klo 12–17 pappilan sa-
lissa. Ota mukaan muistiin-
panovälineet, katekismus ja 
omat eväät.
Nuorisotyö: Nuortenilta 
to 10.2. klo 18–20 Nuoriso-
Nurkassa. Nuorten lähetys-
vintti ke 16.2. klo 17–18.30 
lähetysvintillä. Raamis to 
17.2. klo 16.30–18 pappi-
lan yläkerrassa. Nuortenil-
ta to 17.2. klo 18–20 Tupok-
sen nuorisotalolla, Tuisku-
ranta 3. Retki Raahegospe-

Messu su 13.2. klo 10 kirkos-
sa, toimittaa Pauli Nieme-
lä, saarnaa emeritus hiippa-
kuntadekaani Keijo Nissilä, 
avustaa Seija Lom-
ma, kanttorina 
Jarkko Metsän-
heimo. Luot-
tamushenki-
löiden tehtä-
vään siunaa-
minen. Kirk-
kokahvit seu-
rakuntakeskuk-
sessa.
Messu su 13.2. klo 
13 Jäälin seurakuntakodis-
sa, toimittaa Pauli Niemelä, 
saarnaa Sauli Ojalehto, avus-
taa Seija Lomma, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo
Pyhäkoulu su 13.2. klo 12 
kirkkopirtti
Yhteisvastuukeräys 2011 
torjuu nuorten yksinäisyyt-
tä Suomessa ja Mosambikis-
sa. Ole arkienkeli ja auta yk-
sinäinen nuori muiden jouk-
koon. Tule lipaskerääjäksi. Li-
sätietoja Jaana Kontiolta. 
Juttunurkka ma 14.2. klo 10–

13. Jäälin seurakuntakodilla. 
Kaikenikäisille tarkoitettu 
juttupaikka.

Työttömien ja pienitu-
loisten eläkeläis-

ten ruokailu ma 
14.2. klo 11–12 
Jäälin seura-
kuntakodil-
la.  Aterian 
hinta 2 €.
Eläkeläis-

ten seura-
kuntakerho ti 

15.2. klo 13 Jää-
lin seurakuntakodil-

la. Kuljetuspyynnöt ma klo 
12 mennessä Jaanalle p. 040 
5793 248
Diakoniapiiri ma 14.2. klo 13 
Jäälin seurakuntakodilla.
Diakoniapiiri ma 14.2. klo 
13 Kolamäen kerhohuoneel-
la. Ota pieni Ystävänpäiväpa-
ketti mukaan.
Naisten kuntouttava kasvu-
ryhmä ke 16.2. klo 14 Mon-
tin-salissa.
Raamattupiiri ti 15.2. klo 
18.30 Jäälin seurakuntako-
dissa.

liin la 26.2. Esiintymässä Ol-
li Helenius ja Kaemo juonta-
ja Mikko Vaismaa. Illan päät-
teeksi gospel-jumalanpalve-
lus. Retken hinta 10 euroa, 
sis. kyydit, liput ja iltapalan. 
Rippikoululaisille retki on il-
mainen. Ilmoittautumiset 
17.2. mennessä Katrille puh. 
044 752 1236.
Perhekerhot: Koti-Pietiläs-
sä ti 15.2. klo 9.30–11. Vana-
mossa ke 16.2. klo 9.30–11. 
"Tuo tullessasi, vie mennes-
säsi". Kierrätyspöytään voit 
tuoda esim. lastenvaatteita, 
leluja, kirjoja ja niin edel-
leen.
Partio: Päivystys Partiotoi-
mistossa pe 11.2. klo 14–16. 
Kirkkopalvelussa su 13.2. 
Lumikot. Tupoksen tarpo-
jat (13/2011 ja sitä vanhem-
mat tytöt ja pojat) ke 16.2. 
klo 17–18 Tupoksen koulun 

Laita 
kalenteriin:

Jäälin 
seurakuntakoti 

vihitään 
kappeliksi 

su 5.6. klo 18. 

veistoluokassa. Sampot ja 
luotsit Kotikololla ke 16.2. 
klo 18. Osastojen johtajat. 
Vaeltajailta Kotikololla to 
17.2. klo 18. Osaston johta-
jat. Päivystys Partiotoimis-
tossa pe 18.2. klo 15–17. Vii-
meinen ilmoittautumispäivä 
Ruoktulle. Ruoktujohtajien 
kokous Kotikololla pe 18.2. 
klo 17–18. Lippukunnan hal-
litus Kotikololla pe 18.2. klo 
18–20. Ruoktu XXVIII 11 tal-
vileiri 5.–9.3. seikkailijoille, 
tarpojille, samoajille, vael-
tajille ja aikuisille pidetään 
Taivalkoskella Siiranjärvellä. 
Ilmoittautuminen Makelle 
18.2. mennessä Kotikololta 
saatavalla ilmoittautumis-
lomakkeella. Leirin hinta: 1. 
perheenjäseneltä 70 euroa 
ja seuraavilta 65 euroa. Lei-
riläiskokous seurakuntata-
lolla 22.2. klo 17–18. Koko-
uksessa jaossa leirikirje, jos-

sa tarkemmat ohjeet. Lisä-
tietoa www.niittykarpat.fi. 
Tiedustelut markku.korho-
nen@evl.fi. 044 7521 223.
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka (7–8) pe 11.2 klo 
18.30 ry:llä. Äidit ja isät ilta 
la 12.2 klo 18.30 ry:llä. Py-
häkoulut su 13.2 klo 11.30 ja 
seurat klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla ja ry:llä sekä 
seurat klo 17 ja 18.30 ry:llä. 
Suviseurojen päätoimikun-
nan kokous ke 16.2 klo 18 
ry:llä.
Kastettu: Aukusti Eeme-
li Ahola, Iina Emilia Koivu-
kangas, Adele Sofia Kokko,
Lotta Aino Inkeri Laurila, 
Lotta Emilia Rantanen, Joni 
Oliver Saari, Auku Herman
Tissari.
Vihitty: Olli-Pekka Ranta-
nen ja Taina Emilia Ruo-
nakoski.

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

Kirkkoherranvirasto
ma, ti, to ja pe klo 
9–15 ke klo 9–14 ja 
16–18

p.      08 562 1200
         044 752 1220
fax.   08 562 1235

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91901 Liminka

Kirkkoherranvirasto 
ma-pe klo 9–16
puh. 040 584 4406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki 

Ystävänpäivän konsertti 
Jäälin seurakuntakodissa 14.helmikuuta klo 19

Esiintyjinä Silja Karjalainen, viulu; Emmi ja Milla 

Paloniemi, Jouni Kokkoniemi sekä Matti Laurila, laulu; 

Vanamot -lauluryhmä.

Ohjelma 5 euroa, sisältää kahvi- ja teetarjoilun. 

Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Tänä vuonna 
70, 75, 80 tai 85 vuotta 
täyttävä seurakuntalainen!

Olemme seurakunnassa siirtymässä uudenlaiseen 

syntymäpäiväkäytäntöön. Jos haluat, että 

seurakunnan työntekijä tulee mukaan 

juhlapäivääsi, voit ottaa yhteyttä pappiin tai 

diakoniatyöntekijään. Järjestämme myös yhteisen 

syntymäpäiväjuhlan su 29. toukokuuta, johon olet 

sydämellisesti tervetullut.

Diakoniatyöntekijän ajanvaraus 
sekä kotikäyntipyynnöt

Erja Haho (Kk) 0400 775 164 
Seija Lomma (Kk) 040 579 3247 

Jaana Kontio (Jääli) 040 579 3248. 

Limingan seurakunta järjestää:

LEIKKIPuISToPYHäKouLu
maanantaina 21.helmikuuta kello 10 

Tuiskun leikkipuistossa (Tupos)

• Raamatun kertomus

• leikkilauluja

Pukeudu lämpimästi, 

ota liukuri mukaan.

Pakkasen ollessa yli 

-10 astetta, tilaisuus 

perutaan.

Tervetuloa kaikki mukaan!

Mukana seurakunnan bändikerhoryhmä "Rokin Voittajat"

CRoSS STITCH
Illanvietto kaikenikäisille

perjantaina 25. helmikuuta kello 18 Vanamossa

Ohjelmassa koko perheen 

musiikkipyhäkoulu

aihe: Jeesus ja Sakkeus

TERVETULOA!

Järjestää: Limingan 

seurakunta ja vapaaehtoiset
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eurakunnissa tapahtuu 10.–17.2.2011S

www.oulunsalonseurakunta.fioulunsalo

Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

TERVETuLoA 
KYLäKAMARILLE 

Ma-ke klo 11–14
Pappilantie 28

Maanantaisin lettu- ja 
Terveyspointtipäivä, jol-
loin mahdollisuus myös 
verenpaineen mittauk-
seen.
Tiistaisin kahvittelua ja 
seurustelua, Teematiis-
tait kerran kuukaudessa 
(ilmoitus erikseen Rau-
han Tervehdyksessä).
Keskiviikkoisin kahvit-
telua, seurustelua ja Kä-
sityökökkä.

Parillisten viikkojen keskiviikkoisin 
Lauluhetki klo 12–13.

Kirkkoherranvirasto
08 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 10–13
ja ke myös klo 16–17

Käynti- ja 
postiosoite:
Muhostie 7 B
91500 Muhos

p. (08) 533 1284
fax. (08) 533 1284

Kirkkoherra 
040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 533 1174, 
fax 08 533 1174

na Leila Ikonen, Jouni Heik-
kinen.
Keskipäivänkerho ke 16.2. 
klo 11.30 seurakuntatalossa, 
Jouni Heikkisen aiheena kris-
tillinen symboliikka.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
16.2. klo 14 Koivu- ja Tähti-
kodeissa, Pekka Kyllönen. 
Hartaus ke 16.2. klo 15 Ran-
takodissa, Pekka Kyllönen.
Rukouspiiri ke 16.2. klo 
17.45 seurakuntatalon kap-
pelihuoneessa, Marja Leena 
Savolainen.
Lähetysilta ke 16.2. klo 18.30 
Marjatta Seppäsellä, Leske-
läntie 16, puhujina Hilkka ja 
Kalevi Keränen ja Raili Kemp-
painen Kansanlähetyksestä 
sekä Jouni Heikkinen.
Aamuhartaus to 17.2. klo 
9.30 Päiväkeskuksessa, Pek-
ka Kyllönen.
Yhteiset syntymäpäivä-
juhlat to 17.2. klo 13 seura-
kuntatalossa tammi–maalis-
kuun aikana ”pyöreitä” vuo-
sia täyttäville. 
Hartaus to 17.2. klo 14 Vire 
kodissa, Pekka Kyllönen.

Virsilaulupiiri Varjakassa ti 
15.2. klo 11 Vesa Äärelä.
Hartaus ke 16.2. klo 13.30 
Salonkartanossa, Päivi Pulk-
kinen.
Kesä I  rippikoululaisten 
nuorten-ilta ke 16.2. klo 18 
Repussa.
Seurakuntakerho to 17.2. klo 
11 seurakuntatalolla, Riitta 
Markus-Wikstedt.
Tilkkutäkki-ilta pe 18.2. klo 
18.30 Suomalalla Hektorin-
tie 4.
Salonpää ry: Seurat su 13.2. 
klo 16 ry, Esko Mattila, Erkki 
Vähäsöyrinki. Vuosikokous to 
17.2. klo 18.30 ry.

omaishoitajien ryhmä to 
10.2. klo 13 Päiväkeskuksen 
takkahuoneessa.
Virsihartaus to 10.2. klo 
13.30 Mikevan palvelukodeis-
sa, Jouni Heikkinen.
Kirkkokahvit ja kansanlähe-
tyksen seurat su 13.2. mes-
sun jälkeen seurakuntatalos-
sa, puhujina Hilkka ja Kalevi 
Keränen, Raili Kemppainen. 
Pyhäkoulu su 13.2. klo 11.30–
12.30 seurakuntatalon ala-
kerrassa.
Suomen kanttorikuoron kon-
sertti ma 14.2. klo 19 kirkossa. 
Kanttori Ossi Kajava 50 vuot-
ta, puhe Jouni Heikkinen. 
Laitasaaren seurakuntapiiri 
ti 15.2. klo 12 rukoushuoneel-
la. Mistä tunnet sä ystävän, 
Leena Leskelä ja Salme Kuiva-
la. Salme Kuivala hoitaa dia-
konian viransijaisuutta 14.2. 
alkaen n. 4 kk:n ajan.
Sanginjoen seurakuntapii-
ri ti 15.2. klo 12 Irja ja Mart-
ti Lustigilla, Pekka Kyllönen.
Herättäjän seurat ti 15.2. klo 
19 Tuulikki ja Veikko Salosel-
la, Hepo-ojantie 4, puhuji-

Kirkonkylän ry: Raamat-
tuluokka I. su 13.2. klo 12 
ry, Raamattuluokka II. klo 
12, Kylänpuoli ja Keskikylä; 
ry, Karhuoja; Aarno Karvo-
nen, Seurat  klo 16,  ry, Al-
po Ojala, Timo Määttä. Raa-
mattu tutuksi-ilta ma 14.2. 
klo 18.30, Mauno Linnanmä-
ki, Joh 13:1-17. Myyjäistava-
roiden vastaanotto ja ruo-
kailu pe 18.2. klo 17 ry, myy-
jäiset  klo 18.30, Nuortenilta 
klo 20, Pekka Kinnunen, ”Da-
nielin usko”. 
Kastettu: Veikka Olavi Mylly-
nen,  Siilas Leonel  Vähä. Jus-
tus Kalevi Ilmari Åman.

Kuorot: Ke 16.2. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
seurakuntatalossa.
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja Päivä-
rinteen seurakuntasalissa se-
kä torstaisin klo 10–12 Laita-
saaren rukoushuoneella. Py-
häkoulu su 13.2. klo 11.30–
12.30 seurakuntatalon ala-
kerrassa. Esikot-kerho ke 
16.2. klo 10–11.30 seurakun-
tatalon alakerrassa perheille, 
joille on syntynyt ensimmäi-
nen lapsi. Tällä kertaa aihee-
na ystävyys.
Nuoret: Koulupastoripäi-
vystys yläkoululla ja lukiolla 
torstaisin klo 11–12.15. Päi-
vystys pe 11.2. klo 15–17 nuo-
risotoimistolla. Nuortenilta 
pe 11.2. klo 18–19.30 nuori-
sotilassa. Yökahvila Valopilik-
ku la 12.2. klo 19–24 Nuok-
karilla. Raamattupiiri nuoril-
le ja rippikoululaisille su 13.2. 
klo 12–13 nuorisotilassa. Her-
mes-ryhmän harjoitukset su 
13.2. klo 13–15 nuorisotilassa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. Seurakuntapii-
ri ti 15.2. klo 12, Leena Leske-
lä, Salme Kuivala.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 10.2. klo 19 ompeluseurat 
ry:llä. La 12.2. klo 18.30 nuor-
ten toimintailta Laitasaaren 
ry:llä. Su 13.2. klo 14 seurat 
ry:llä. Ma 14.2. klo 17.30 ja 
18.30 päiväkerhot ry:llä. Ti 

SUOMEN KANTTORIKUORON  
KONSERTTI 

ti 15.2. klo 19  
Oulunsalon kirkossa 
 

Käsiohjelman (10e)  
tuotto Yhteisvas-
tuu-keräykseen 

ouLuJoKI TuLVII GoSPELTAPAHTuMA
19. helmikuuta klo 16 Koivu ja Tähti -kulttuurikeskuksessa. 
Esiintyjänä HB. Liput 7€. Muhoksen rippikoululaiset 
osallistuvat tapahtumaan ilmaiseksi rippikoulukortilla. 
GoSPEL CAFE 19. helmikuuta klo 19 Muhoksen 
seurakuntatalolla. Esiintyjinä Mikko Salmi, Jari Levy. 
Cafessa myynnissä pientä purtavaa.
NuoRTEN ILTAMESSu 19.helmikuuta klo 18 kirkossa, 
toimittaa Jouni Heikkinen,saarna Mikko Salmi, musiikki 
Jari Levy.

Ohjelmien ennakkomyynti kirjastokahvilasta 
ja kirkkoherranvirastosta.

15.2. klo 12.30 seurat Päivä-
keskuksessa. To 17.2. klo 19 
ompeluseurat ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: La 12.2. klo 19 toimin-
tailta ry:llä. Su 13.2. klo 12 
pyhäkoulut: Hyrkki Urpilai-
nen, Norjankuja 4, Laitasaari 
V-H. Mikkonen, Käärmelän-

tie 28, Huovila Alanen, Rito-
lantie 71. Klo 17 seurat ry:llä. 
Ti 15.2 klo 17.30 päiväkerho 
ry:llä. 
Kastettu: Selina Justiina Ala-
kopsa, Matilda Josefiina Nou-
siainen, Emmi Juulia Polvi.
Kuollut: Hilja Helena Parviai-
nen s. Karjalainen 75.

Oulunsalon seurakunnan lapsikuoro avusti 6. 
helmikuuta pidetyssä 100-vuotisjuhlamessussa. 
Kuoroa ohjasi kanttori Tuomo Kangas.

E l s i  S a l ovaa ra
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Pekka Simojoen konsertti
perjantaina 18.2. klo 19 Rantsilan kirkossa.

Kokoonpanolla mies ja kitara. Vapaa pääsy.
Järjestää Rantsilan kappelineuvosto

Ve x i  S avo jo k i

www.evl.fi/srk/tyrnavaTyrnävä

www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17

p. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, to, pe klo 9–13
p. 020 7109 860
siikalatva(at)evl.fi

Seurakuntatoimistot
Kestilä, Pulkkila, 
Pyhäntä ke klo 9–12
Rantsila ma, ti, ke 
klo 9–12

Kirkkoherra, 
lääninrovasti
Erkki Piri 
020 7109 861

Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 020 7109 731
Perttu Kyllönen
p. 020 7109 871
Reijo Tuomola
p. 020 7109 866

Murto-ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 10.2. klo 
10.30 Kauttarannassa.
Luottamushenkilöiden 
koulutuspäivä la 12.2. klo 
9–16 Tyrnävän seurakunta-
talolla.
Hartaus ma 14.2. klo 14 Ko-
tolassa.
Seurakuntakerho ti 15.2. 
klo 12.30 Tyrnävän seura-
kuntatalossa. Mukana Kale-
vi ja Hilkka Keränen Kansan-
lähetyksestä.

Hartaus ke 16.2. klo 15 Vil-
laTyrnissä.
Suutarinkylä-Ylipään dia-
koniapiiri ke 16.2. klo 19 
Sirkka ja Mauno Heikkilällä 
Kylmäläntie 161 b. Valitaan 
jäsenet diakoniakylätoimi-
kuntaan.
Nuttuja neulotaan taas yh-
dessä to 17.2. klo 17–19 Tyr-
nävän seurakuntatalon tak-
kahuoneessa.
Aamukammari keskiviik-
koisin klo 9–10.30 Tyrnävän 
seurakuntatalon takkahuo-
neessa.
Kuorot: Kirkkokuoron har-
joitus ke 16.2. klo 18 Tyrnä-
vän seurakuntatalolla. Lap-
sikuoron harjoitus to 17.2. 
klo 16 Temmeksen seura-
kuntatalolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 10.2. klo 19 
Ritva ja Toivo Haapalaisel-
la, Keskikyläntie 46 a. Har-
taus su 13.2. klo 14.30 Villa-
Tyrnissä. Uusien tyrnäväläis-
ten tutustumisilta ja seurat 

su 13.2. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdis-

tys: Seurat pe 11.2. 
klo 19 Irma Kantolal-
la, Muinaisranta 4 C. 
Vuosikokous su 13.2. 
klo 16 ry:llä.
Kastettu: Kasper Jo-

hannes Kortesalmi, 
Aapa Onni Ilmari Lind-

gren.

KESTILä
Seurat su 13.2. klo 12 ry:llä, 
Jouko Tölli.
Järvikylän diakonia- ja lähe-
tyspiiri ti 15.2. klo 11 Kankaal-
la, Riitta ja Juhani Niirasella.
Leiviskänrannan diakonia-
kylätoimikunnan vierailu ke 
16.2. klo 13 Pihlajistoon.
Yhteisvastuun listakerä-
ys ke 16.2. klo 16–20 ovelta 
ovelle Kestilän kappelin alu-
eella. Vapaaehtoisille listake-
rääjille pannu kuumana seu-
rakuntakodilla urakan jäl-
keen klo 16 alkaen.
Seurakuntakerho pe 18.2. 
klo 10 seurakuntakodissa. 
Ehtoollishartaus pe 18.2. klo 
13 Pihlajistossa.
ompeluseurat pe 18.2. klo 
19 ry:llä.
Kirkkokuoro to klo 19 seura-
kuntakodissa. 
Kerhot: Varkkarikerho ti klo 
15, päiväkerho to klo 11 ja 
perhekerho ke 16.2. klo 10 
kerhokodissa. 
Kuollut: Mirja Inkeri Pellikka 
s. Jokelainen 80.

PIIPPoLA
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 13.2. klo 15 seurakunta-
kodissa. 
Seurakuntakerho ti 15.2. klo 
12 Väinölässä.
Siioninvirsiseurat ti 15.2. 

klo 18.30 Väinölässä, Matti 
Nuorala.
Varhaisnuortenkerho ti klo 
16 seurakuntakodissa.
Veteraanien lauluryhmä to 
klo 11 seurakuntakodissa. 
Vihitty: Pekka Veli Elias Par-
tanen ja Tarja Terttu Suoma 
Junnonaho.

PuLKKILA
Pyhäkoulu su 13.2. klo 11 
ry:llä.
Seurat su 13.2. klo 19 ry:llä, 
Markku Holma.
Lankapiiri ma 14.2. klo 17 
seurakuntatalossa. 
ompeluseurat pe 18.2. klo 
19 ry:llä.
Seurakuntakerho to klo 12 
seurakuntakodissa. 
Kirkkokuoro to klo 13.30 
seurakuntakodissa.
Kerhot: Varhaisnuortenker-
ho to klo 16, päiväkerho pe 
klo 10 ja perhekerho 21.2. klo 
10 kerhohuoneessa. 

PYHäNTä
Myyjäiset la 12.2. klo 18 ry:llä. 
Vuosikokous ja seurat su 13.2. 
klo 16 ry:llä.
Lauluseurat pe 18.2. klo 18.30 
Aitto-ojalla.
Rippikoulu la 19.2. klo 9–14 
seurakuntatalossa.
Kuorot: Nuorisokuoro ke klo 
17, veteraanikuoro to klo 12, 
lapsikuoro to klo 16.30 ja kirk-
kokuoro to klo 18. 
Kerhot: Päiväkerhot ke klo 10 
Tavastkengän koululla ja pe 
klo 10 seurakuntatalon ker-
hotilassa. Puuhakerhot to klo 

12.15 koululla ja varhaisnuor-
tenkerho to klo 14.30 kerho-
tilassa. Perhekerho ti 15.2. 
klo 10 kerhotilassa.

RANTSILA
Siikatörmän myyjäiset pe 
11.2. klo 19 ry:llä.
Rippikoulua la 12.2. klo 9–14 
Nuppulassa. 
Vuosikokous su 13.2. klo 13 
ry:llä.
Veteraanikuoron vierailu ys-
tävänpäivänä 14.2. klo 14.30 
vanhainkotiin.
Sotaveteraanien kokous ti 
15.2. klo 11 seurakuntatalossa. 
Varttuneidenkerho ti 15.2. 
klo 12 ry:llä.
Syöpäkerhon vuosikokous 
ke 16.2. klo 12.30 seurakun-
tatalossa. Mukana toiminnan-
johtaja Pertti Taimisto.
Seurakuntakerho to 17.2. klo 
13 Rauhalassa.
ompeluseurat pe 18.2. klo 
19 ry:llä
Veteraanikuoro ke klo 11 seu-
rakuntatalossa.
Lapsikuoro Stellat ke klo 17 
seurakuntatalossa (huom. 
muuttunut kelloaika). 
Kerhot: Pallerokerho ma klo 
10 Nuppulassa. Tyttökerho 
ma klo 13.15 ja 15.15 Nup-
pulassa. Varhaisnuoret ti klo 
14.30 Mankilan koulussa ja to 
klo 15.30 Hovin koululla. 
Päiväkerhot: Isot Nuput ti klo 
10. Pikku Nuput to klo 10 ja 
klo 13 Nuppulassa. Hovin Nu-
put pe klo 10 Hovin koululla. 
Vihitty: Matias Juhani Sorva-
ri ja Pauliina Mirjami Kivioja.

Virastot 
suljettu 
pe 11.2., 

ensiapukoulutus.

Suutarinkylä-
Ylipään 

diakoniapiiri 
ke 16.2. klo 19 

Sirkka ja Mauno 
Heikkilällä 

Kylmäläntie 161 b. 
Valitaan jäsenet 

diakoniakylä-
toimikuntaan.

Tyrnävällä aloittaa 

Nuorten Aikuisten raamis
Seurakuntatalon kerhohuoneessa joka toinen keskiviikko 

9.2.2011 alkaen klo 18–19.30. (huom. ei raamista viikolla 10.)

Levähdetään hetki sanan äärellä. Tule ja tuo ystäväsikin!

Tarvittaessa voit ottaa lapsesi mukaan. Huoneessa on leluja.
Lisätietoja: 050 562 5883 / Milla

Alueellinen 
raamattuluokka 

pe 11.2. klo 19 
Kestilän 

ry:llä.

w w w.sxc . hu /  A l e k s an d ra  P.

Luottamushenkilöiden siunaaminen ja yhteisvastuukeräyksen 
aloitus Pulkkilassa 6.2. Kuva yhteisvastuulounaalta Pulkkilan 
seurakuntatalolta.
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Ilkka Pyysiäinen: 
Jumalaa ei ole. 

Osuuskunta 
Vastapaino 2010.

Sarjassa joku meistä kokee
kulttuurielämyksen ja kertoo 
siitä mielipiteensä.

NäyTe

A nn i  K innu n e n

Timo Karjalaisen mielestä tapakristityn kannattaisi lukea Jumalaa ei ole -teos. Ajattelemisen aihetta kirjasta saa, jos vain haluaa.

Teologian tohtori ja uskon-
nontutkija Ilkka Pyysiäi-
nen kertoo kirjassaan Ju-
malaa ei ole mielipiteensä 

kristinuskosta ja sen perusteista. 
Omien sanojensa mukaan hän 

haluaa osoittaa, että kristittyjen 
uskomukset ovat perusteetto-
mia. Pyysiäinen tarttuu niin us-
kontunnustukseen kuin kadotuk-
seen joutumiseen ja uskonnolli-
seen vallankäyttöön. Uskontoa 
elämäntapana Pyysiäinen ei il-
moita vastustavansa, vaan koh-
distaa kritiikin uskonnollisiin us-
komuksiin.

Kirjan luki oululainen ohjel-
mistoalan yrittäjä Timo Karjalai-

nen. Kirjasta ja sen kirjoittajasta 
hän oli kuullut aiemmin, mutta 
sen sisällöstä hän ei tiennyt tar-
kemmin. 

– Kirja oli helppo ja nopea lu-
kea. Luin siitä pätkiä iltaisin en-
nen nukkumaan menoa. Yleen-
sä luen kirjat niin, sanoo Karja-
lainen.

Teologi asialla
Karjalaisen mukaan erityises-
ti kirjan alusta kävi selvästi ilmi, 
että kirjoittaja on teologi. 

– Siinä käytiin läpi kristinus-
kon kappaleita. Maallikolle kirjan 
alku saattaa olla melko raskasta 
teologista pohdintaa.

Karjalainen arvelee kirjailijan 
lipsahtaneen leipätyönsä puolelle: 
asiat tulivat kuin teologilta. Kriti-
soimiaan opinkappaleita Pyysiäinen 
esitti hänen mielestään ensin ikään 
kuin totena. Sen jälkeen tuli tekijän 
oma päinvastainen näkemys.

Oulun seudun vapaa-ajatte-
lijoiden toiminnassa mukana 
olevalle ja 18-vuotiaana kirkos-
ta eronneelle Karjalaiselle kir-
jan pointit olivat tuttuja. Hänestä 
tuntui kuitenkin, että Pyysiäinen 
perusteli joitain asioita pikaisesti 
tai ei ollenkaan. 

– Itselleni se ei ole ongelma, 
mutta asioihin perehtymätön 
saattaa kaivata lisäperusteluja.

Mikä on totta, 
mikä tulkintaa?
Kustantajan mukaan Jumalaa 
ei ole on sujuvasti kirjoitettu ja 
huumorilla höystetty mielipide-
kirja, joka ei jätä lukijaa kylmäk-
si. Karjalaisen mielestä tyyli on 
asiallinen, ytimekäs ja yleistajui-
nen, mutta teologinen jauhanta 
kävi välillä raskaaksi. Jotkin asi-
at oli ilmaistu turhan monimut-
kaisesti.

Uutta tietoa Karjalaiselle oli 
esimerkiksi 1980-luvulla USA:ssa 
noitavainojen tapaan pidetyt saa-
tananpalvojien vainot. Epäselväk-
si tosin välillä jäi, mikä osa teks-
tistä on totta ja perustuu lähde-

viitteisiin ja mikä taas on Pyysi-
äisen omaa tulkintaa. Karjalai-
sen mielestä Pyysiäinen esitti vä-
lillä raskaita väitteitä vainoista ja 
niiden tapahtumista ilman selviä 
lähdeviitteitä.

Karjalainen suosittelisi kirjaa 
luettavaksi kirkkoon kuuluville. 

– Tapakristitylle se tarjoaa 
mielenkiintoista miettimisen ai-
hetta. Hyvä kirja sikäli, että se on 
kokonaisvaltainen ja monipuoli-
nen esitys aiheesta ”miksi minä 
en usko”.

PÄIVI MÄKINEN

Uskon kyseenalaistus

K I N o K u L M A

Tanskalaisen ohjaa-
ja Susanne Bieri (s. 
1960) on ohjannut elo-
kuvan Kosto. Sen koh-

tausten välissä vain sekunte-
ja kankaalla viivähtäviä ku-
via merestä, tuulivoimalois-
ta, lintuparvista ja hämähä-
kinseitistä. 

Yhdessä kuvassa hyön-
teinen kipuaa ikkunanlasia 
ylös.  Niitä kutsutaan väli-

Kätketty hyvyys ja pahuus
kuviksi, joille ei useinkaan an-
neta tai löydetä merkitystä. Sa-
mojen kuva-aiheiden toistuessa, 
niitä voisi tulkita draaman mo-
tiiveiksi.

Kosto kertoo kahdesta maa-
ilmasta. Ruotsalainen lääkäri 
Anton työskentelee Afrikassa. 
Kylän lapset juoksevat häntä ja 
muita liikkuvan sairaalan hen-
kilökuntaa kuljettavan auton 
perässä. Anton on heille elämän 
pelastaja, parantaja. Sen tuhoaja 
on aseellinen joukkio. He viiltä-
vät odottavien äitien vatsat auki. 
Antonin on tehtävä valinta, kun 
heidän sadistinen johtajansa tu-
lee potilaaksi.

Toinen maailma on pohjois-
mainen hyvinvointivaltio Tanska.

Elokuvan alussa on hauta-
jaiskohtaus.  Koulupoika Chris-
tian lukee kirkossa äitinsä ark-
ku edessään muistosanoiksi H.C. 

Andersenin satua Keisarin sata-
kieli.  Yltäkylläisyydessä elävä 
keisari on saanut kaiken, mut-
ta kuulleessaan satakielestä, hän 
haluaa vielä linnun.

Sadun lopussa satakieli sanoo 
kuolevalle valtiaalle. ”Minä lau-
lan sekä onnellisista, että niistä 
jotka kärsivät.  Minä laulan pa-
hasta ja hyvästä, jota ympärilläsi 
pidetään salassa”.  Lainaus ei ole 
elokuvassa, mutta ainakin tans-
kalaisille sen sanoma on tuttu.

Christian on täynnä vihaa äi-
tinsä kuolemasta.  Hän syyttää 
isää äidin kuolemasta. Koulussa 
poika tapaa Antonin pojan Eli-
aksen, jota kiusataan hänen ul-
konäöstään ja ruotsalaisuudes-
taan. Christian ystävystyy Eli-
aksen kanssa, joka antaa hänelle 
väylän purkaa viha väkivallaksi.

Eliaksen isän moraalin pe-
rusta on väkivallaton vastarin-

Kosto (Tanska 2009). Ohjaus Susanne Bier, käsikirjoitus Anders Thomas Nielsen, 
näyttelijät Mikael Persbrandt, Trine Dyrholm, Ulhrich Thomsen, William Joehnk 
Nielsen ja Markus Rygaard.

ta. Hän kääntää lyöjälle toisen-
kin poskensa.  Kohdatessaan ky-
liä terrorisoivan joukon johtajan, 
Anton kohtaa myös itsensä. 

Yhteiskunta, jota koulu edus-
taa Susanne Brierin elokuvassa, 
kuvataan hyssyttelevänä oman 
pesän puolustajana.

Lintuparvet ja hämähäkinseit-

ti, elämä vapaudessa ja kuole-
ma satimessa, ympärillemme 
kätketystä hyvästä ja pahas-
ta, niistä Bierin elokuva lau-
laa. Särön siihen tuo lopun 
kiire anteeksiantoon.

PENTTI KEJONEN


