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Aatoksia Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Sä olet tyhmä

Ohjaaja Saana Lavaste pohtii vihaa itseä 
kohtaan.

”Moni nainen psyykkaa itseään aa-
mulla kylpyhuoneen peilin edessä. Hän 
ei suinkaan sano, että sä olet voittaja, hy-
myile ja kaikki menee hyvin, vaan että 
sä olet tyhmä, sä olet tyhmä, tyhmä, tyh-
mä, tyhmä.

Eikä se nainen todellakaan kata itsel-
leen voittajan aamiaista.

Se on täydellisen älytöntä itsensä ran-
kaisemista. Se on kela, jota ei saa pois 
päältä.

Se nousee pelosta ja suuttumuksesta ja 
raivosta itseä kohtaan. Pelosta, että mu-
naa itsensä toisten edessä. Että jännittää 
niin paljon, ettei saa sanotuksi ymmär-
rettävästi asiaansa. Kauhusta, että ei juu-
ri tässä kuussa saavutakaan omaa tulos-
tavoitettaan.

Se on vihaa, joka on nitistetty suun-
tautumaan itseä vastaan.

Se on häpeää siitä, että tuntee vihaa”

Suomen Kuvalehti 6/2011

Rahaa riittää 
Suomessa

Vapaa toimittaja Elina Grundström kir-
joittaa Suomen taloudesta.

”Rahasta ei Suomessa ole pulaa, ei ai-
nakaan ydinvoimakeskustelusta päätel-
len. Keskeneräisen Olkiluoto 3:n lopulli-
seksi hinnaksi arvioidaan lähes kahdek-
san miljardia euroa. Silti on päätetty ra-
kentaa kaksi uutta ydinvoimalaa, ja teol-
lisuus vakuuttaa, että vielä kolmannelle-
kin löytyisi helposti rahoitusta.

Miksei lupaaville bioyhtiöille sitten 
löydy paria miljoonaa? Onko suomalai-
nen raha niin laiskaa, että sille kelpaa ai-
noastaan sellainen idioottivarma tulon-
lähde kuin ydinenergian myyminen ul-
komaille?”

Helsingin Sanomat 15.2.2011

Uskonnon-
vapauttako?

Aikaansa seuranneet eivät ole 
voineet välttyä huomaamas-
ta kuilua uskovaisten ja maa-
ilman välillä. Silmiinpistä-

vää oli esimerkiksi tiedotusvälineiden 
asenteellisuus taannoisessa homokes-
kustelussa. Toiset leimattiin vanhoil-
lisiksi, fundamentalisteiksi ja suvaitse-
mattomiksi. Vastapuolen edustajia kut-
suttiin uudistusmielisiksi, suvaitsevai-
siksi ja liberaaleiksi.

Tällainen jaottelu on vaarallista. Kun 
media asettuu avoimesti kannattamaan 
toisen ryhmän määrittelyjä, on kysymys 
tietoisesta valinnasta lokeroida ihmisiä 
eri karsinoihin.

”Suvaitsevaiset” käyttivät median 
antamaa mahdollisuutta oitis hyväk-
seen. Kristillisten pu-
heenjohtajaa Päivi Rä-
sästä nimiteltiin su-
rutta. En itsekään ollut 
Räsäsen kanssa samaa 
mieltä kaikesta, mut-
ta sympatiani kääntyi-
vät lopulta hänen puo-
lelleen. Oli kohtuuton-
ta ruumiillistaa Räsä-
nen pahaksi ihmiseksi, 
joka ei suvaitse erilaisia 
ihmisiä. Tähän retkuun 
media houkutteli ihmi-
siä ja onnistui siinä.

Kaikki fanaattisuus on vaarallista, 
myös niiden, jotka tuomitsevat Raama-
tun opetuksiin uskovat vanhanaikaisik-
si ja suvaitsemattomiksi.

Eräs tempaus oli Facebookissa perus-
tettu homoryhmä, jossa ”leikkimielises-
ti” uhattiin tappaa Päivi Räsänen (Ilta-
lehti 24.1.). Tappouhkaus on kuitenkin 
rikos, johon poliisin on puututtava.

Minun mielestäni yhteiskuntamme 
on muuttunut entistä kielteisemmäksi 
uskovaisia kohtaan. Esimerkiksi oikeus-
ministeri Tuija Brax tuhahti viime vuo-
den lopulla, että ”kouluissamme on lii-

kaa uskonnollisuutta”.
Näin avointa kielteisyyttä oikeusmi-

nisterin suusta on vaikea ymmärtää. Jos 
uskonnonvapauden nimessä asetetaan 
kyseenalaiseksi uskonnon harjoittami-
nen, kysymys on vakavasta asiasta.

Vapaa-ajattelijat ry ju-
listaa avointa ja henkilö-
kohtaista ajattelua. Silti 
heidän ainoa tavoitteen-
sa tuntuu olevan Jumalan 
ja häneen uskovien ky-
seenalaistaminen. Mie-
lestäni vapaa-ajattelijat 
ovat vapautensa vankeja. 
Uskonnonvapaus voi olla 
vain niin aitoa, kuin sen 
harjoittamiseen annettu 
mahdollisuus.

Meidän uskovienkin 
on syytä katsoa peiliin. 

Jos aidon rakkauden sijaan vain mora-
lisoimme, olemme vastenmielisiä ihmi-
siä, joiden seuraa ei kaivata.

Kokonaan toinen juttu on pyrkiä tu-
lemaan hyväksytyksi maailmassa. Tätä-
kin on jo selkeästi nähtävissä. Jos maa-
ilma ei näe ja koe meissä valoa ja suolaa, 
olemme kaikkista ihmisistä surkutelta-
vimpia. Tätä ”suvaitsevaisuutta” mei-
dän on kartettava. Vainot kuuluvat elä-
määmme.

RAINER FRIMAN
kirjoittaja on oululainen 

kirjailija ja toimittaja

Mäkihyppylegenda Matti Nykäsen lanseeraa-

ma lausahdus kuvaa tilannetta, jossa pun-

tit ovat enemmän tai vähemmän tasan. Tai 

kun asiassa voi käydä niin tai näin. 

Voi olla, että toteama on käynyt myös piispojen 

mielessä, kun he laativat kirkolliskokouksen pyyn-

nöstä papeille ohjeita vapaamuotoisesta rukoukses-

ta parisuhteensa rekisteröineiden kanssa ja heidän 

puolestaan. 

Otsikko kiteyttää hyvin myös Kotimaa-lehden 

tänään julkistetun pappiskyselyn tuloksen. Papeilta 

kysyttiin, olisivatko he valmiita rukoilemaan parisuh-

teensa rekisteröineiden puolesta ja heidän kanssaan. 

110 vastanneesta 54 prosenttia vastasi kyllä. Loput 

olivat enemmän tai vähemmän kielteisellä kannalla tai 

ainakin asettivat ehtoja rukoilemiselle. 

Tulos on odotettu, vaikka kielteisesti suhtautuvi-

en suuri osuus voi yllättääkin. On muistettava, että 

satunnaisotannalla tehdyissä kyselyissä sattumallakin 

on aina oma roolinsa. 

Jatkossa pappiskunnan jakautuminen tuo esiin isoja 

kysymyksiä kirkon jäsenten tasa-arvoisesta kohtelusta. 

Kun samaa sukupuolta oleva pari saapuu kirkkoher-

ranvirastoon aikomuksenaan sopia rukoushetken pitä-

misestä, on aika fifty-sixty, saavatko he sitä sovittua, 

ainakaan sillä kertaa. Se nimittäin riippuu siitä, kuka 

pappi on työvuorossa. 

Rukousohjeen mukaan ”rukous perustuu yhteiseen 

sopimiseen ja kirkon työntekijän vapaaseen harkin-

taan eikä synnytä uusia virkavelvollisuuksia kirkon 

työntekijälle tai seurakunnalle”. Näin ollen siitä voi 

myös kieltäytyä. Jos paria on vastaanottamassa pap-

pi, joka ei omantunnon syistä voi rukoilla heidän puo-

lestaan ja kanssaan, on kysyttävä seuraavaa pappia. 

Ehkä jopa toisesta seurakunnasta. 

Mikäli kirkkoherranvirastossa asioivaan pariin kuu-

luu mies ja nainen, ongelmaa ei ole. Se, että he ovat 

tulleet hakemaan suhteelleen kirkollista sinettiä vih-

kimisen tai avioliiton kirkollisen siunaamisen muodos-

sa näyttäytyy pelkästään positiivisena asiana. On hie-

noa, että pari haluaa seurakunnan osaksi elämäänsä 

ja antamaan tukea heidän liitolleen. 

Mies- ja naisparien kohdalla tilanne onkin sitten 

taas se fifty-sixty.

Jotta seurakuntien palveluperiaate toteutuisi par-

haiten, pappien työtehtävien "suorittamiskyvystä" on 

oltava tietoa yleisesti saatavilla. Yhdenkään seurakun-

talaisen ei pidä tulla torjutuksi.

Se on fifty-sixty

Meidän uskovienkin 
on syytä katsoa 
peiliin. Jos aidon 
rakkauden sijaan 
vain moralisoimme, 
olemme 
vastenmielisiä 
ihmisiä, joiden 
seuraa ei kaivata.
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Piispojen ohjeet lyhyesti

Pekka Rehumäki
kirkkoherra, Kempele

Satu Saarinen
kappalainen, Karjasilta

Vesa Äärelä
kappalainen, Oulunsalo

   
Kommentti

Mielenkiintoisia lukuja
Kotimaa-lehti on tiedustellut 200 papilta eri 

hiippakunnista, olisivatko he valmiita rukoile-

maan parisuhteensa rekisteröineiden puoles-

ta ja heidän kanssaan piispainkokouksen oh-

jeen mukaisesti. Kyseessä oli satunnainen otos. 110 vastasi Koti-

maan kyselyyn.

 Tänään torstaina ilmestyvän Kotimaan mukaan noin 54 prosent-

tia vastasi kysymykseen ”kyllä”.  ”Kyllä, mutta vain tapauskohtai-

sesti” kommentoi noin 16 prosenttia papeista Kotimaan kysymystä.

 Kyselyn mukaan viidennes papeista, 20 prosenttia, ei suostuisi 

lainkaan rukoushetken järjestämiseen. 

 Vaikka Rauhan Tervehdyksen kaikki kolme haastateltavaa – sa-

tunnaisotos hekin – järjestäisi rukoushetken parisuhteensa rekis-

teröineiden puolesta, esimerkiksi Ylivieskan kolmesta kappalais-

ehdokkaasta kaksi ei omantunnon syistä sitä tekisi. Tämä selviää 

Ylivieskan seurakunnan verkkosivuilta.

 Toivoa sopii, että piispojen ohjeet helpottavat rukoushetken 

järjestämistä, mutta pelkään keskustelua riittävän esimerkiksi ru-

koushetken paikasta. Siitä seurakunnat päättävät itsenäisesti.

RIITTA HIRVONEN

Rukoushetki parisuhteensa rekisteröineiden
kanssa ja heidän puolestaan
Rukousohjeen mukaan pappi tai muu kirkon työn-

tekijä rukoilee vapaasti tai käyttää harkintansa mu-

kaan kirkon rukousperinteeseen sisältyvää aineistoa. 

 Kirkon työntekijän sielunhoidolliseen vastuuseen 

kuuluu, että hän asettuu jokaisen ihmisen rinnalle, 

kuuntelemaan ja tukemaan.

 Rukous perustuu yhteiseen sopimiseen ja kirkon 

työntekijän vapaaseen harkintaan eikä synnytä uusia 

virkavelvollisuuksia työntekijälle tai seurakunnalle. 

Rukouksessa ei käytetä avioliiton vihkimiseen tai 

sen siunaamiseen kuuluvia erityisiä osia, kuten puo-

lisoiksi julistaminen ja sormusten vaihto.

 Kirkon käytöstä päätetään paikallisesti seurakun-

nassa.

Rippisalaisuus 
ja lastensuojelulaki
Papilla ja lehtorilla on velvollisuus toimia hankkeil-

la olevien rikosten estämiseksi ja mahdollisten uh-

rien suojelemiseksi, jos hän saa tietää asiasta rippi-

keskustelussa tai sielunhoitotilanteessa. 

 Rippisalaisuuden kannalta on kuitenkin olennais-

ta, ettei papille uskoutunut henkilö tule ilmoituk-

sessa ilmi. 

 Kirkkolaissa säädetty rippisalaisuus ei koske 

maallikoita eikä kirkon muita työntekijäryhmiä. 

Nykyisen lastensuojelulain mukaan jokainen seura-

kunnan työntekijä ja luottamushenkilö on velvolli-

nen puuttumaan asiaan.

 Papin tai lehtorin on pyrittävä auttamaan rikok-

sen tekijää korjaamaan elämäänsä ja varmistutta-

va siitä, ettei tapahtunut toistu. 

 Papilla on mahdollisuus olla julistamatta synnin-

päästöä ennen kuin rikkomuksiin syyllistynyt on 

aloittanut aiheuttamiensa vahinkojen selvittämi-

sen ja korjaamisen.

 Jos pappi kuulee ripissä lapsen hyväksikäytöstä 

uhrilta, papin on kaikin tavoin autettava uhria ja 

varmistuttava, että tämä on turvassa hyväksikäy-

töltä. 

Papit pohtivat Rauhan Tervehdyksen pyynnöstä piispainkokouksen ohjeita

Piispainkokous laati viime 
viikolla pastoraalisen 
ohjeen vapaamuotoisesta 
rukouksesta parisuhteensa 
rekisteröineiden kanssa ja 
heidän puolestaan. 
Piispat käsittelivät 
myös rippisalaisuuden 
ja lastensuojelun 
yhteensovittamista.

Kempeleen seurakunnan 
kirkkoherra Pekka Rehu-
mäki, Karjasillan seura-
kunnan kappalainen Satu 

Saarinen ja Oulunsalon seura-
kunnan kappalainen Vesa Äärelä 
vastasivat Rauhan Tervehdykselle 
piispainkokouksen ohjeita koske-
viin kysymyksiin:

1. Miten toimit piispojen an-
tamien ohjeiden pohjalta, kun 
suhteensa rekisteröinyt nais- tai 
miespari tulee pyytämään ru-
koushetkeä?

2. Mitä teet, jos ripissä tai sie-
lunhoidossa tulee ilmi lasten hy-
väksikäyttö tai epäily siitä?

Pekka Rehumäki
1. Asia on uusi, mutta toivon, että 
nais- tai miesparin pyyntöön ru-
koilla parisuhteensa puolesta suh-
tauduttaisiin nyt kaikissa seura-
kunnissa arvokkaasti ja vakavasti. 
Toisaalta pitää hyväksyä, ettei ru-
koushetken kaltaista herkkää ti-
lannetta voi papin osalta toimit-
taa muuten kuin vapaaehtoisuu-
den pohjalta. 

Oma piispamme rohkaisi jo 
viime syksynä rukoushetken jär-
jestämiseen. Minä olen hänen 
kanssaan samassa rintamassa. 

Minusta tässä niin kuin muis-

sakin toimituspyynnöissä on tär-
keää henkilökohtainen keskustelu 
asianomaisten kanssa. Tarjoutui-
sin käymään heidän luonaan, jot-
ta tilanne olisi rukoushetkeä pyy-
täville mahdollisimman luonteva. 

Katsoisimme yhdessä, mitä ru-
kous heidän puolestaan tarkoit-
taa ja mitä odotuksia heillä on 
sen suhteen. Keskustelun pohjal-
ta suunnittelisimme rukoushet-
ken. Tärkeintä minusta on, että 
siinä toteutuisi aito Jumalan koh-
taaminen.

Olen palannut juuri parin vii-
kon sairauslomalta, mutta tulem-
me ensi tilassa keskustelemaan 
oman seurakuntamme papiston 
kanssa piispainkokouksen oh-
jeista.

2. En ole ehtinyt perehtyä tähän 
ohjeeseen. Kysymys on laajasta 
asiasta. Minulle ei oman pappis-
urani aikana ole kukaan tunnus-
tanut ripissä lasten hyväksikäyt-
töä. Jos joku niin tekisi, en pitäisi 
aitona sellaista ripittäytymisen ti-
lannetta, jossa henkilö ei suostui-
si kohtaamaan vastuutaan myös 

lain edessä. Tämän verran osaan 
vastata näin kylmiltään.

Satu Saarinen 
1. Alamme ensimmäiseksi katsoa 
kalenterista rukoushetkelle sopi-
vaa aikaa. Kun se löytyy, teemme 
muun muassa tarvittavat tilava-
raukset. 

Joko heti tai myöhemmin kes-
kustelemme yhdessä rukoushet-
ken sisällöstä ja pariskunnan toi-
veista sen suhteen. 

Rukoushetken sisältöä suun-
niteltaessa minulla on pappina 
velvollisuus toimia annetun oh-
jeistuksen mukaan ja siten, et-
tä rukoushetkestä tulee mahdol-
lisimman kaunis, pariskunnan 
toiveita kunnioittava ja ainut-
kertainen. 

Valitsemme yhdessä raama-
tunkohdat ja mahdollista musiik-
kia hetkeä varten.

2. Kirkkaimpana mielessä on oh-
jeistus siitä, että lähtökohtaises-
ti puuttumiskynnys lapseen koh-
distuvassa seksuaalisessa hyväksi-
käytössä on oltava matala. 

Jos ripittäytyjä on teon tekijä, 
pyrkisin taivuttamaan henkilön 
itsensä ilmoittamaan asiasta vi-
ranomaisille. 

Jos hän aidosti katuu tekoaan, 
tahtoo parantua ja ennen kaikkea 
sitoutua muutokseen, voi olettaa, 
että sitoutumiseen sisältyy myös 
asian sovittaminen lain edessä ja 
hoitoon hakeutuminen. 

Jos ripittäytyjä on hyväksikäy-
tetty henkilö, pyrkisin kaikin ta-
voin tukemaan häntä asian ker-
tomisessa viranomaisille. Pappi-
na olisin hänen tukenaan. Piispo-
jen ohjeen mukaan ”pappi toimii 
yhteisymmärryksessä hänelle us-
koutuneen kanssa”. 

Vesa Äärelä
1. Ensimmäinen asia on tieten-
kin se, että on itse miettinyt ai-
kaisemmin, miten suhtautua sa-
maa sukupuolta olevien parisuh-
teen puolesta rukoilemiseen. Piis-
painkokouksen pastoraalinen oh-
je antaa rukoukseen mahdollisuu-
den, mutta ei velvoita siihen. 

Kristillisen kirkon ja luomi-
sen teologian pohjalta näen asi-

an niin, että jokainen ihminen 
on Jumalan luomana hänen ku-
vansa ja näin osallinen Jumalan 
lupaamasta siunauksesta. Jumala 
ei näe luotujaan ”virheinä”, vaan 
jokainen on hänelle mittaamatto-
man arvokas. 

Parin kanssa kävisin läpi piis-
painkokouksen ohjeet, jotta heil-
le on selvää, mistä rukoushetkes-
sä on kysymys. Ja mistä ei: Ru-
koushetki ei ole avioliiton solmi-
miseen rinnastettava tapahtuma. 

2. Asiasta on keskusteltava pe-
rinpohjaisesti kyseisen henkilön 
kanssa ja selvitettävä missä men-
nään. Jos on tapahtunut rikos, 
kehotan ilman muuta ripittäy-
tyjää ottamaan yhteyttä viran-
omaisiin. 

Tämän tekisin ennen synnin-
päästöä, jos kyseinen henkilö on 
syyllistynyt rikokseen. Synnin-
päästöön kuuluu tahto tehdä pa-
rannus asiasta. 

Jos henkilö kieltäytyy ottamas-
ta yhteyttä viranomaisiin, kieltäy-
dyn antamasta synninpäästöä. Il-
maisen myös, että tulen lähesty-
mään asiasta viranomaisia piis-
painkokouksen suositusten mu-
kaisesti. 

Rippisalaisuus pysyy, mutta 
uhrin tai oletetun uhrin suojele-
miseksi en epäröisi toimia. Mikäli 
henkilö itse ei ole syyllistynyt te-
koon tai sen suunnitteluun, vaan 
kyseessä on jokin kolmas osapuo-
li, kehotan uskoutujaa toimimaan 
lastensuojelulain mukaisesti ja 
viemään asia eteenpäin. 

Jos hän ei katso voivansa tehdä 
tätä, oma velvollisuuteni on toi-
mia piispainkokouksen suosituk-
sen ja lain mukaan.

RIITTA HIRVONEN

”Rukoushetken sisältö tärkeä ymmärtää”
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Palautetta

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.

• Minä olen tällainen vanhempi lukijarouva Oulusta, ja minun 
mielestäni Rauhan Tervehdys on muuttunut parempaan suun-
taan viime aikoina. Vaikka asioiden löytäminen seurakuntasivuil-
ta tuppaa olemaan välillä hankalaa, niin jutut ovat hyviä. 

Toimitus vastaa: Kiitos kannustuksesta. Lehden teko on meille jo-
kaviikkoinen puristus, mutta antoisaa työtä. Seurakuntasivuista 
saamme jatkuvasti palautetta ja pyrimme tekemään niistä mah-
dollisimman selkeät. Oulun seurakunnilla on käytössä neljä sivua, 
sivut 15–18. Noilta sivuilta löytyy tietoa perustoiminnoista otsi-
koiden Hartauselämää, Musiikki ja kulttuuri, Diakonia, Lähetys, 
Leirit ja retket, Kuorot ja kerhot sekä Muut menot alta. Lisäksi eri 
ikäryhmien tapahtumat on huomioitu omilla otsikoillaan: Lap-
set ja lapsiperheet, Varhaisnuoret, Nuoret, Nuoret aikuiset ja Se-
niorit. Näiden lisäksi mukana on seurakuntien toiveiden mukaan 
mainoksia eri tapahtumista. Kaikkien seurakuntien jumalanpal-
velukset löytyvät sivulta 14.

ELSI SALOVAARA, VA. PÄÄTOIMITTAJA

Uskontojen ymmärtäminen edellyttää  
oman uskonnon ymmärtämistä

Vaalien lähestyessä myös kes-
kustelu uskonnonopetukses-
ta on taas noussut otsikoi-
hin. Kysymys uskonnon ope-
tuksen luonteesta ja tarpeel-
lisuudesta jakaa mielipiteitä. 
Suomen kouluissa annettava 
oman uskonnon opetus koe-
taan toisinaan huonona läh-
tökohtana uskontoon tutus-
tumiselle.

Yksi merkittävä syy tähän 
lienee se, että usein oman us-
konnon opetus mielletään 
tunnustukselliseksi opetuk-
seksi. Tunnustuksellinen ope-
tus on kuitenkin virallisesti 
poistunut Suomen kouluista 
vuonna 2003, käytännössä jo 
sitäkin aiemmin. 

Oman uskonnon opetus sitä 
vastoin tarkoittaa tutustumis-
ta uskonnon kenttään oppilaan 
omista lähtökohdista ja omasta 
uskonnosta käsin – tämä pätee 
siis yhtä lailla muiden uskonto-
jen ja kirkkojen oman uskon-
non opetukseen. 

Aivan kuten ihminen saa-
dessaan eteensä maailman-
kartan tuskin osaa sitä lukea ja 
sen avulla liikkua ennen kuin 
kokemusta on kertynyt oman 
maan kartan lukemisessa ja sen 
avulla tuttuun ympäristöön tu-
tustumisessa. 

Maailmankartan lukeminen 
on toki välttämätöntä, mutta 
toisaalta miltei mahdotonta 
ennen kuin kartan luku-

taito ja lähiympäristön maas-
tot tulevat tutuiksi.

Uskonnon opetuksen ei 
missään nimessä tule rajata 
pois kriittistä ajattelua, myös-
kään oman uskonnon osalta. 
Sitä vastoin tarkoituksena on, 
että oppilas saa tarvittavia val-
miuksia oman katsomuksensa 
ja identiteettinsä rakentami-
seen. Siihen oman uskonnon 
opetus tarjoaa mielestäni par-
haat mahdollisuudet.

SALLA LAuRILA
Helsinki

Ydinvoimaa perheestä
Perhe on yhteiskunnan dyna-
miikan kannalta oleellisin voi-
ma ja ydin. Tai oli, joskus kym-
meniä vuosia sitten. Maail-
man helpoimmin ymmärrettä-
vä asia, kuten pesueensa hoivaa-
minen eli kotiäitivaiston salli-
minen on tehty vaikeaksi. Ko-
tiäitiys pitäisi rauhoittaa luon-
nonsuojelualueeksi ja lyödä Na-
tura-leima päälle.

Tällä hetkellä yhteiskunta 
imee perheeltä sitä virtaa, jon-
ka pitäisi kuulua ensisijaises-
ti lapsille.  Perhe on jalostunut 
kuvittelemaan, että vain muut-
tumalla työkoneiksi, havittele-
malla uraa, yhä enemmän ra-
haa ja feminismiä se osoittaa 
hallitsevansa tilanteen. Perhe 
pätee yhteiskuntakelpoisena 
veronmaksajana hyppiessään 
epämääräisten työmarkkinoi-
den sätkynukkena.

Osa perheistä haluaa toimia 
näin, mutta osa toimisi toisin, 
jos yhteiskunta tukisi niitä toi-
mimaan toisin. Olisi painotet-
tava sitä, mikä on luontevaa. 
Naisen pitää saada olla kotiäiti, 
jos hän niin haluaa.

Antakaa perheen olla rau-
hassa! Sen pitää saada takaisin 
kunniansa. Se tarvitsee hyväk-
syntää omana itsenään. Lapsi 
lapsena, äiti äitinä ja isä isänä. 

Kotiäitiys on arvo, jota ei voi 
verrata maksimaaliseen osto-
voimaan ja verokertymiin. Se 

on arvo, jonka korot nä-
kyvät lasten, koko per-
heen ja yhteiskunnan ta-
sapainona. 

Tarvitaan kotihoidontu-
en nostamista ja maksuajan pi-
dentämistä siten, että jokaisel-
la äidillä on mahdollisuus olla 
kotiäitinä vaikka lasten kou-
luikään asti.  Mutta pakotta-
malla jopa pikkuvauvojen äidit 
töihin toimeentulon vuoksi ja 
työttömyyskortistoonkin nuo-
rimman lapsen täytettyä kolme 
vuotta, perhettä riistetään. 

Kun kodin, päiväkodin ja 
työpaikan aiheuttama ketju-
reaktio liikkumisineen ja ajan-
käyttöineen aiheuttaa perheen-
jäsenten välille enemmän han-
kaluuksia kuin hyötyjä, syö-
vytetään perustaa. Nyt jos äi-
ti kieltäytyy astumasta tuohon 
rumbaan, lyödään karenssi ja 
työttömyyskorvaus katkais-
taan. Eikös meillä ole työttömiä 
mistä ottaa sinne työelämään?

Väite, että korottamalla ja 
pidentämällä kotihoidontukea 
nainen työnnettäisiin takaisin 
nyrkin ja hellan väliin, on per-
heen halveksuntaa ja aliarvioi-
mista. 

Kotiäitiyden jälkeen tarjol-
la on lukuisia mahdollisuuksia 
hakea se oma elämä, opiskella, 
ottaa vastaan kaikki väylät ke-
hittää itseään, raataa työmail-
la ja kerätä sitä lisävarallisuut-

ta. Mikään ei estä vapaaehtois-
ta isää hoitamasta tuota kotie-
mon tehtävää. Jonkun on kui-
tenkin hoidettava lapset. 

Tarjoamalla yhä enemmän 
mahdollisuuksia luopua van-
hemmuudesta, yhteiskunta 
vaivihkaa varastaa lapset ko-
deistaan, jotta saa vanhemmis-
ta kaiken hyödyn omilla kun-
nian kentillään.

Kirjoitettuani mielipiteen 
koskien subjektiivisen koko-
päivähoito-oikeuden rajaa-
mista osa-aikaiseksi oikeudek-
si, aukaisin Terveyden edistä-
misen keskus ry:n vaalikoneen, 
joka työnsi eteeni masentavan 
väittämän: Lainsäädännöllä 
on turvattava koulujen iltapäi-
vätoiminta kaikille 1. ja 2. luok-
kalaisille.

Vanhempien ei siis tarvit-
sisi enää järjestellä elämäänsä 
ja uraansa sen perusteella, et-
tä heillä on lapsia, jotka kenties 
haluaisivat elää vanhempiensa 
kanssa perhe-elämää?

SIRkku kIANTO
toimittaja

kansanedustajaehdokas, 
Kristillisdemokraatit

Oulun vaalipiiri

Minkä seurakuntatalon komeat 
holvikaaret?
Arvaa! on Rauhan Ter-
vehdyksen vuorovai-
kutteinen kuva-arvoi-
tuspalsta. Julkaisem-
me joka numerossa yh-
den seurakuntien ra-
kennuksia tai esineis-
töä esittävän kuvan. Si-
nun tehtävänäsi on tie-
tää, mikä kohde on ky-
seessä. 

Lähetä vastaukse-
si ja yhteystietosi vii-
meistään 21. helmikuu-
ta osoitteeseen arvaa.
kuvasta@rauhanter-
vehdys.fi. Jos sinulla on 
paikkaan liittyvä mu-
kava muisto tai tarina, 
liitä se vastaukseesi.

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

Viime viikon kuvassa: 
Kiimingin kirkko
Kiitos kaikille osallistujille. Ar-
vonnan voittaja on Maija-Liisa 
Anttonen, joka muistaa Kiimin-
gin Alakylässä viettämiltä kou-
luajoiltaan seuraavan tarinan:

”Olisikohan kyseessä ollut kinkerit, kun silloinen kirkko-
herra Eelis Kurkela kehotti meitä koululaisia etsimään kirkosta 
valvova silmä. Ehdin käydä monta kertaa kirkossa ennen kuin 
löysin sen. Aina oli katseeni edessä jokin parru, ettei silmä osu-
nut katseeseeni. Lopulta silmä löytyi alttaritaulun yläosasta.” 

Kiimingin kirkko valmistui vuonna 1760. Kertomuksen mu-
kaan kirkon paikan määräsi yläjuoksulta jokeen laskettu puu, 
jonka kiveentarttumispaikalle Herran huone rakennettiin.

MARJO HÄkkINEN
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Virtuaalikirkko 
laajenee  
Oulusta Turkuun
– Virtuaalikirkon tarkoituksena 
on palvella kaikkia, jotka eivät 
syystä tai toisesta kirkkoon pää-
se, kuten syrjäseudulla asuvia, 
vanhuksia, liikuntarajoitteisia 
ja heidän hoitajiaan sekä ulko-
suomalaisia, sanoo idean kehit-
täjä Ilmari Mäenpää.

Oulun tuomikirkkoseura-
kunnassa kehitetty internet-
portaali, Virtuaalikirkko, laa-
jenee nyt myös Turkuun, jossa 
sillä halutaan palvella erityises-
ti ikääntyvää väkeä.

– Turku ”harmaantuu” ja 
vanhemman väestön palvelui-
hin täytyy kiinnittää huomio-
ta. Suositus virtuaalikirkko-
hankkeeseen lähtemisestä tuli-
kin diakoniatyön johtokunnal-
ta, kertoo Turun ja Kaarinan 
seurakuntayhtymän tiedotus-
päällikkö Paula Heino.

Turun seurakuntayhtymäs-
sä ensimmäiset virtuaalijuma-
lanpalvelusten koelähetykset 
saadaan verkkoon aikaisintaan 
kuluvan kevään aikana.

Hämäryys uskon 
perusteista 
hämmentää 
lähetysjärjestöjä
– En ole koskaan aiemmin 
kuullut kirkon johdosta niin 
epäselviä lausumia opillisista 
kysymyksistä, kuin viime vuo-
den piispanvaaleja edeltäneis-
sä haastatteluissa, sanoo Suo-
men Raamattuopiston (SRO) 
toiminnanjohtaja Timo Junk-
kaala. 

Uskon perusteita koske-
va hämmennys on yhtenä syy-
nä sille, että SRO ja neljä muuta 
kirkollista järjestöä kokoontuvat 
Lahdessa maaliskuussa Kirkko-
kansan raamattupäivään.

– Viime vuoden aikana on 
kirkossa tapahtunut sen ver-
ran isoja asioita. Hämmennys-
tä ja hajaannusta tuntuu olevan 
kirkon johdossakin. Ääni ei ole 
selkeä.

Junkkaala mainitsee huolen-
aiheeksi piispanvaaleissa käy-
dyn uskontunnustuskeskus-
telun ohella myös kirkollisko-
kouksen viimesyksyisen pari-
suhdelakikannanoton. Yhteis-
kunnassa järjestöjä huolettavat 
muun muassa kirkosta eroami-
set ja uusateismin nousu. 

Vatikaanin radio täyttää 80 vuotta
Maata kiertelemässä

Vatikaanin radio palve-
lee kuulijoita 45 kielellä. 
Nyt kun radio täyttää 80 
vuotta, se on innokkaas-

ti hakeutumassa uuden median 
pariin, kertoo monsignor Peter 
Wells Vatikaanin sihteeristöstä.

Wellsin mukaan radion on 
omaksuttava uusi media pod-
casteista iPadiin ja Facebookista 
Twitteriin. Näin se voi parhaiten 
levittää kristinuskoa 21. vuosisa-
dalla.

Vatikaanin radion on haastet-
tava ne tahot, jotka väittävät, et-
tä katolinen kirkko ei pysty uu-
distumaan. Radion on oltava ää-
ni, joka puolustaa uskonnonvapa-
utta ja kutsuu konfliktien täyttä-
män maailman dialogiin. Jos Va-
tikaanin radio haluaa olla tämä 
ääni, sen on otettava käyttöön 

uusi media.
Wells puhui juhlassa, jo-

ka aloittaa radion juhlavuoden. 
Vuotta juhlistetaan muun muassa 
näyttelyllä Vatikaanin museossa.

Museoesineiden joukossa on 
paavi Pius XI:n käyttämä mik-
rofoni, jolla hän julisti Vatikaa-
nin radiotoiminnan avatuksi 80 
vuotta sitten. Näyttelyssä voi näh-
dä myös kuvia, joissa paavit vih-
kivät uusia lähettimiä. Paavien 
puheita kuullaan äänitteiltä.

Radion juhlavuoden ohjel-
maan kuuluu syksyllä julkaista-
va kirja, joka käsittelee radion vii-
meistä 30 vuotta. Kirja täydentää 
vuonna 1981 julkaistua teosta, jo-
ka kertoi radion ensimmäisistä 50 
vuodesta.

Vatikaani aikoo tuoda viestin-
tävälineitään lähemmäs toisiaan.

Tämä koskee erityisesti radiota ja 
televisiota.  Myös uuttaa verkko-
portaalia rakennetaan.

Vatikaania on usein kritisoitu, 
että se reagoi liian hitaasti uuti-
siin. Wells sanoo, että Pyhän Is-
tuimen korkeimmilla tahoilla on 
ymmärretty, että Vatikaanin vies-
tit on julkaistava nopeammin ja 
tarkemmin.

– Jos Pyhällä Istuimella ei ole 
käytettävissään tiedonvälityksen 
uusimpia työkaluja, viestit tulevat 
perille myöhään, epätarkkoina ja 
jopa turhaan, Wells huomauttaa.

Siksi on tärkeää, että Vatikaani 
ottaa nämä välineet käyttöönsä, 
jos se haluaa vaikuttaa ihmisten 
uudenlaiseen tiedostamiseen ja 
tietoisuuteen, uuteen maailmaan.

Vatikaanin radion rakensi 
Guglielmo Marconi. Pius XI ha-

lusi välittää kirkon viestin niihin 
maanosiin, joissa totalitääriset 
hallinnot tukahduttivat uskoa.

Toisen maailmansodan aika-
na Vatikaanin radiota kuten myös 
sen sanomalehteä L’Osservatore 
Romanoa seurattiin tarkkaan ym-
päri maailmaa. Ne olivat ainoat 
riippumattomat tiedotusvälineet 
Italian mediassa. Muita välineitä 
Benito Mussolinin hallinto sen-
suroi.

Paavi Benedictus XVI  on täh-
dentänyt sosiaalisiin verkostoi-
hin ja uuteen mediaan osallistu-
misen tärkeyttä. Hän kuitenkin 
vaati viestinnältä hillittyä kristil-
listä tyyliä.

WORLDWIDE  
RELIGIOuS NEWS

Herättäjäjuhlilla luvassa 
musiikkia ja seuroja
Ensi kesänä on Oulun 
vuoro järjestää 
herättäjäjuhlat.  
8.–10. heinäkuuta 
järjestettävien juhlien 
ohjelma julkistettiin 
ystävänpäivänä viime 
maanantaina.

Oulun herättäjäjuhlille 
uskotaan saapuvan jo-
pa 30 000 vierasta. Juh-
lakansan iloksi tarjolla 

on seuroja ja monenlaista oheis-
ohjelmaa.

Herännäisten eli tuttavalli-
semmin körttien vuosittainen ta-
paaminen on tällä kertaa musiik-
kipainotteinen. Luvassa on paljon 
veisuuta ja useita konsertteja eri 
kohderyhmille. Konserttien ohel-
la juhlaohjelmasta löytyy muun 
muassa näytelmä ja nuorten yö-
kahviloita.

kaupunki mukana  
järjestelyissä
Herättäjä-yhdistyksen juhlavas-
taavana toimiva Osmo Kangas 
korostaa herättäjäjuhlien suur-
ta merkitystä myös Oulun seura-
kunnille ja kaupungille.

– Juhlien arvioitu taloudellinen 
tuotto Oulun kaupungille on puo-
lesta miljoonasta puoleentoista mil-
joonaan euroa, Kangas selittää.

Juhlat järjestetään yhteistyös-
sä Herättäjä-yhdistyksen, Oulun 
ev.-lut. seurakuntien ja Oulun 
kaupungin kanssa. 

Torstaina kokoontunut Ou-
lun seurakuntien yhteinen kirk-
koneuvosto päätti antaa juhlalle 
avustusta 100 000 euroa, sekä li-
säksi työvoimaresursseja 123 000 

euron edestä.
Virallisten järjestäjätahojen li-

säksi juhlia on toteuttamassa noin 
1500 vapaaehtoista. Heitä tarvi-
taan niin ruokahuollon pyörittä-
miseen, juhla-alueen rakentami-
seen kuin siivoamiseen.

Piispoja ja  
paikallista väriä
Juhlissa pidetään yhteensä noin 
30 puhetta. Puhujien joukossa on 
kolme piispaa: Samuel Salmi Ou-
lun hiippakunnasta, Aarre Kuu-
kauppi Inkerin kirkosta sekä Tu-
run hiippakunnan tuore piispa 
Kaarlo Kalliala.

– Meillä on puhujia eri puolilta 
Suomea ja osa ohjelmasta on sama 
joka vuosi. Paikallinen väri pää-

see näkyviin erityisesti oheisoh-
jelman kohdalla, Osmo Kangas 
kertoo.

Konserteissa onkin useita ou-
lulaisia esiintyjiä. Juhlissa voi 
kuulla muun muassa räppäri MC 
Hegulia, Oulun körttiopiskeli-
joiden kuoroa ja Sofia Magdale-
na -yhtyettä.

kuka vain  
voi olla körtti
Juhlatoimikunnan puheenjohtaja, 
kirkkoherra Juhani Lavanko ko-
rostaa juhlien avointa tunnelmaa.

– Herättäjäjuhlilla katto on 
todella korkealla ja seinät todel-
la lavealla. Juhlien päänäyttämö 
on avoimella kentällä, jossa ei ole 
kattoa ja seiniä lainkaan!

Herännäisyys on herätysliik-
keenä muutenkin avoin. Sen si-
sään mahtuu monia erilaisia nä-
kemyksiä.

– Liikkeen avointa julistus-
ta on helppo tulla kenen tahan-
sa kuuntelemaan. Vitsaillen sa-
notaankin, että kaikki maailman 
ihmiset ovat körttejä, vaikka eivät 
sitä vielä itse tiedä.

Rauhan Tervehdys seuraa 
juhlien järjestelyjä pitkin kevät-
tä. Juhlien ohjelma ja lisää tietoa 
herättäjäjuhlista löytyy netistä 
osoitteesta www.oulunherattaja-
juhlat.fi. 

kAISA ANTTILA

Oulu-lehden päätoimittaja Mirja Rintala asetteli Osmo Kankaan, Paula Rosbackan, Juhani Lavangon, Riku-Matti Järven ja Jouni 
Riipisen yhteiskuvaan Herättäjäjuhlien tiedotustilaisuudessa Oulun Vanhassa pappilassa. 

Re e t t a  J ä r ve n p ää
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Paikkoja avoinna

Oulun seurakuntayhtymä vastaa Oulun, 
Oulujoen hautausmaan, Ylikiimingin sekä 
Yli-Iin hautausmaiden hoidosta. Hoidettavaa 
pinta-alaa on noin 34 hehtaaria ja hoitosopi-
mushautoja on yhteensä noin 8500. 
Kausityöntekijöitä palkataan yhteensä noin 100. 

HAUTAUSMAIDEN KESÄTYÖT
Hakuaika 1.–11.3.

Oulun seurakuntayhtymä hakee 17 vuotta täyttäneitä 
työntekijöitä hautausmaiden kesätöihin kesäkaudeksi 
2011.

Työtehtäviin kuuluu mm. kukkien istuttaminen, kastelu 
sekä nurmikon leikkuu. Työajat ovat ma–to klo 7–16 
ja pe 7–14. Työntekijöitä palkataan ensisijaisesti tou-
ko–syyskuun väliselle ajalle. Työsuhteet ovat kolmesta 
viikosta noin viiteen kuukauteen.

Hakulomakkeen voi täyttää 1.–11.3. osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja vuoropuhelua 
> avoimet työpaikat. Lomakkeen voi myös käydä täyt-
tämässä 1.–11.3. välisenä aikana Oulun hautausmaan 
toimistolla (Intiöntie 6). Toimisto on avoinna ma–pe 
klo 9–16. Valituille ilmoitetaan viikolla 14.

www.oulunseurakunnat.fi

Yhdistykset

Rauhan 
Tervehdys 

-lehden 

JAkELu-
HÄIRIöT 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 
p. 0200 71 000 

tai sähköpostitse: 
www.posti.fi/palaute

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

Muut seurakunnat

Palveluja tarjotaan

www.aarrearkku.fi

•	 Su	20.2.	klo	15.00	Hyvää Sanomaa
	 Eero	Pokela
•	 Ti	22.2.	klo	18.00	Rukouskokous
	 Kaisu	Holappa
•	 Su	27.2.	klo	15.00	Ehtoolliskokous
	 Taisto	Vähäaho
•	 Ti	1.3.	klo	18.00	Rukouskokous
	 Pasi	Markkanen

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie	2,	90820	Kello

TERVETULOA!

Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: to 17.2. klo 18.00 seurakuntakeskuksen 
alasali, Kemi, pe 18.2. klo 18.00 Keijo Piiraisella, Jukolantie 26, Pudasjärvi 
su 20.2. klo 15.00 Maija-Liisa ja Heikki Huttulalla, Vesalantie 93, Kiimin-
ki, ti 22.2. klo 19.00 Jussilassa, Jussilantie 3, Liminka.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 17.2. klo 19.00 Körttiksellä, Luokotie 5 A 
5, Välivainio.

OHJELMA
Lauantai 19.2. 
Klo 14.00 Seminaari, Peter 
Tsukahira ja pastori Risto 
Wotschke
Klo 15.30 Seminaari, Peter 
Tsukahira
Klo 17.00 Kahvitarjoilu
Klo 18.00 Iltatilaisuus, Peter 
Tsukahira, mediatyöntekijä 

Elia Brodsky sekä Vladimir 
ja Pirjo Karttunen IRR-TV:ltä

Sunnuntai 20.2.
klo 11.00 Jumalanpalvelus, 
Peter Tsukahira.
Tilaisuuksissa mukana tenori  
Vladimir Spivak. 

Tervetuloa!

Järj.   Medialähetysjärjestö IRR-TV ja Oulun Vapaaseurakunta • www.irr-tv.fi

Tervetuloa Israel-tapahtumaan Oulun Vapaaseurakuntaan, Kirkkokatu 34
Karmel-vuoren seurakunnan pastori Peter Tsukahira puhuu aiheesta

Israelin  profeetallinen 
 merkitys  lopunaikoina

Ev.lut. Kansanlähetys
Oulu Pe 18.2. klo 18.30 
Aarre-ilta, Öbergin talon 

alakerrassa, La 19.2. klo 17 Pyhän 
Luukkaan kappeli Sapattiateria  
(mukaillen). Ehdottomasti ilmoittau- 
duttava ke 17.2. mennessä p. 040  
848 8222. Aterian hinta 20e, lapset 
-11v. 10e. Puhe valt.tri, talousjohta-
ja Jouko Jääskeläinen, Su 20.2.  
klo 13–16.30 Pyhän Luukkaan kap- 
pelissa Juutalaisten juhlista mei-
dän aikaan, Jouko Jääskeläinen. 
Tiistaisin klo 18 Heinätorin srk-
talon tiloissa (käynti sisäpihalta) 
Matalan kynnyksen ilta 22.2. Joh-
danto Apostolien tekoihin, Rallu 
Kemppainen ja 1.3. Pietarin puhe, 
Rallu, La 26.2. klo 17–19 Myllytullin 
koululla Donkkis Big Night. Limin-
ka Pe 25.2. klo 17–19 Linnukan 
koululla Donkkis Big Night. Tyrnä-
vä Ma 28.2. klo 18 srk-talo, Tule ja 
katso ”Ukkonen jyrähtelee?” Rallu 
Kemppainen.

Su 20.2. klo 11.00 JUMALAN- 
PALVELUS, Hannu Orava
Ke 23.2. klo 19.00 SANAN 

JA RUKOUKSEN ILTA 
Srk:n kotisivu: http://www.muhoksen- 

helluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

www.ohsrk.fi

Pe 18.2. klo 18 Liftjr. Pe 18.2. klo 20 LIFT, 
Hannu Orava, Janne Väisänen,    Hiomaton Ti-
mantti. Su 20.2. klo 11 Jumalanpalvelus, Risto 
Wotschke, Markku Tossavainen,    Holy Wind. 
Pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 20.2. klo 17 
Church@78, International Service, Communion, 

Nicki & Neil Berry. Ma 21.2. klo 18 Sykarin kaivolla – ilta naisille. Ke 23.2. 
klo 19 Sana ja rukous, Miika Savola, Hannu Orava,    Vesa Asikainen. To 24.2. 
klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. GATHERING – NUORI-
SOPÄIVÄT pe–su 25.2.–27.2.2011. Tarkemmin netissä. TERVETULOA!

To 17.2. klo 18.30 NA- ja opiskelijailta. 
’Profeettakirjojen Kristuskuva’. Pe 18.2. 
klo 18 Varhaisnuortenilta Jämsillä Oulu-
joentie 85. Su 20.2. klo 16.30 Pyhäkou-
lu, klo 17 Seurat Heino Kouva. Su 20.2. 
klo 18 Sääntömääräinen vuosikokous. 
Tervetuloa!

Retki Oulaisiin su 20.2. jossa 
UH kirkkopyhä. Kysy kyy-
distä Jomalta p. 045 272 2411. 
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Su 20.2. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. Ma 21.2. Kotiliitto sisa-
rille klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT!

Hoivaa ja 
Huolenpitoa
kaikkiin elämäsi vaiheisiin 
siivouksesta kotisairaanhoitoon

Puhelinnumero: 0800 966 46 • Internet: www.sellina.fi

Opiskelija- & NuOrteN 
aikuisteN ilta

Koulukatu 41

To 24.2. klo 19. Juho Kotiaho & Ossi 
Mäki-Reini.
OsUH ja Kristillinen OpintOKesKUs

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 17.2. klo 19 Rukousilta, Armas Lindberg, 
Romanilauluryhmä. Pe 18.2. klo 18 Varkki-ilta, 
10–14-vuotiaille. La 19.2. Israelin profeetallinen 

merkitys lopunaikoina, Peter Tsukahira, Vladimir Spivak, IRR-TV:n väkeä, tilaisuudet 
klo 14, 15.30 ja 18. Su 20.2. klo 11 Aamukirkko & pyhäkoulu, Janne Turpeinen, Peter 
Tsukahira. Ti 22.2. klo 14 Päiväpiiri, klo 18 ALFA-kurssi. Ke 23.2. klo 18 Nuortenilta. 
To 24.2. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, Pekka Tuominen, God’s Bell, tarjoilu, aihe: 
Rakkaus Jeesukseen. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Tapahtumat

To 17.2. klo 18 Miestenilta. Su 
20.2. klo 18 Sunnuntain kokous.
Ma 21.2. klo 18 Kotirukouskokous 
Similä Katajakuja 2. To 24.2. klo 18  
Raamattupiiri. Su 27.2. klo 18 Sun- 
nuntain kokous, Similä. Tervetu-
loa! www.kempele.svk.fi
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Sinappia   

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Raamattu 
runomittaan

Pääsin viime viikolla radioaalloille viideksi 
minuutiksi. Kyseessä ei ollut mikään katu-
gallup, vaan Radio Deissä joka torstai kuul-
tava juttusarja Viisi teesiä kirkosta. Muuta-

man minuutin aikana sain kertoa kuuntelijoille 
omat näkemykseni siitä, millainen olisi unelmi-
eni kirkko. 

Olen kiitollinen, että minua pyydettiin mukaan 
ohjelmaan. Lupauduttuani kertomaan unelmieni 
kirkosta jouduin miettimään ja kirjaamaan ylös, 
millainen se olisi. Ennen kuin naulaisin teesejä 
Martti Lutherin jalanjäljissä, oli järjestettävä asiat 
omassa pääkopassa.

Muutaman viikon ajan olemme töissä puhuneet 
paljon Raamatun kaksijakoisesta roolista. Tuosta 
kirjasta, jonka perinteen varassa lepää oma elan-
tomme. Kirjasta, joka kertoo tarinaa koko ihmis-
kunnasta, mutta joka tuntuu kuitenkin enemmän 
erottavan kuin yhdistävän. Yksi listani teeseistä 
kuuluikin seuraavasti: Unelmieni kirkko ei taistele 
tulkinnoista tai pyri omistamaan Jumalaa. 

Unelmieni kirkkoon kuuluviksi listasin myös 
tasa-arvoisuuden ja erilaisuuden hyväksymisen. 
Kerroin myös, että unelmieni kirkossa kaikki luo-
janluomat ymmärtäisivät olevansa yhtä, ja tukisi-
vat toinen toistaan kaikissa elämänvaiheissa. Lo-
puksi totesin, että unelmieni kirkossa myös fani-
tettaisiin Jeesusta. 

Mitä koetin sanoa sillä, että unelmieni kirkko ei 
taistele tulkinnoista? Unelmieni kirkossa ihmiset 
lukevat aktiivisesti Raamattua. Jos joku lukisi Ko-
raania, Tooraa, tripitaakkoja tai jotain muuta jon-
kin toisen uskontokunnan pyhää tekstiä, sekään 
ei olisi kauhistus. 

Unelmieni kirkossa ymmärretään, että noissa 
kaikissa teksteissä on jotain suurta, koska ne ovat 
saaneet ihmiset tuhansien vuosien aikana tavoitte-
lemaan hyvää elämää ja tekemään maailmasta pa-
rempaa paikkaa elää. 

Raamattu antaa voimaa ja vahvistusta. Se vir-
voittaa, kasvattaa kiitollisuutta elämän lahjaa koh-
taan ja opettaa rakastamaan lähimmäistä niin 
kuin itseä. 

Omalta yöpöydältäni Isoa kirjaa ei löydy. Vuo-
sien ajan olen ajatellut, että sitten jonain päivänä 
tartun siihen, luen pätkän kerrallaan, tuumin ja 
makustelen. Unelmieni kirkossa on nimittäin yh-
tä monta raamatuntulkintaa kuin on ihmistä – ei-
kä yksikään niistä ole toista parempi.

Minua harmittaa, ettei Raamattua ole kirjoitet-
tu runomuotoon. Silloin sitä saisi tulkita vapaam-
min, eikä kukaan edes yrittäisi hakea siitä yhtä ai-
noaa totuutta. 

ELSI SALOVAARA

– Olen valmis tulemaan 
vaikka huomenna, jos 
kutsu käy, työpaikkatyötä 
Oulussa tekevä pastori 
Juha Valppu lähettää 
terveisinä Nokialle.

Nokian työntekijät ovat 
eläneet epävarmuudessa 
viime perjantaista saak-
ka, jolloin Nokian johto 

ilmoitti yhtiön suuresta rakenne-
muutoksesta. 

Uudistukset ovat johtamas-
sa henkilöstövähennyksiin koko 
Nokiassa. Vähennyksien tarkkaa 
lukumäärää ei kuitenkaan vielä 
tiedetä eikä paikkakuntia, joille 
irtisanomiset kohdistuvat.

Tuiran kappalaisella Juha Val-
pulla on kokemusta työskentelys-
tä irtisanottujen parissa. Vuon-
na 2009 hän ja diakoniatyönte-
kijä Riku-Matti Järvi vierailivat 
usein Kemiran tutkimusyksikös-
sä, jossa irtisanottuja oli useita 
kymmeniä.

Ammattina 
kuunteleminen
Valpun mukaan seurakunta pys-
tyi tarjoamaan kemiralaisille 

Irtisanottujen tukeminen 
on seurakunnan työtä

kuunteluapua, ja samaa tukea hän 
”kauppaa” nyt nokialaisten käy-
tettäväksi.

– Valitettavasti emme voi järjes-
tää uusia työpaikkoja, mutta olem-
me hyviä kuuntelijoita. Otam-
me ihmisten asiat vakavasti. Se on 
meidän työtämme.

– Seurakunnan palvelu on 
myös ilmaista, Valppu kertoo ja 
sanoo olevansa valmis palvele-
maan irtisanottuja ”vaikka heti 
huomenna”.

Hän korostaa, että paras yh-
teistyö syntyy nokialaisten aloit-
teesta.

– Kemirallekin menimme sen 
jälkeen, kun yksikön johtaja oli 
meitä pyytänyt.

Tukea tarvitaan, 
mutta myöhemmin
Nokian ylempien toimihenkilöi-
den luottamusmies Mari Kangas 
uskoo työntekijöiden kaipaavan 
ulkopuolista tukea. Kankaan mu-
kaan paras aika ei ole kuitenkaan 
nyt, vaan vasta sitten, kun selviää, 
missä ja keitä irtisanotaan.

– Toiset haluavat varmasti ju-
tella, mutta osa selviää omilla kei-
noillaan. Olisi kuitenkin hyvä, jos 
ihmiset voisivat puhua asiantun-

tijoiden kanssa, kartoittaa voima-
varojaan ja saada vertaistukea.

Kankaan mukaan osa työnte-
kijöistä tarvitsee tukea suuntau-
tuakseen uudelle alalle.

Yhtymässä seurataan 
tilannetta rauhassa
Nokian henkilöstövähennykset 
näkyvät viiveellä Oulun ev.-lut.
seurakuntayhtymässä verotulo-
jen vähentymisenä, jos irtisano-
tuille ei löydy uusia työpaikkoja. 

Yhtymäjohtaja Ilpo Kähkö-
nen korostaa, että mahdollinen 
rahan menetys ei ole kuitenkaan 
nyt suurin murhe. 

Seurakuntayhtymän tilinpää-
tös oli viime vuodelta – ehkä odo-
tettuakin reilummin – plusmerk-
kinen.  

Verotuloja, myös yhteisövero-
tuottoa, kertyi vuonna 2010 sel-
västi enemmän kuin 2009. 

– Odotettua pienempi talou-
dellinen sukellus antaa malttia 
odottaa tarkkoja lukuja irtisano-
tuista. Nokian suunnanmuutos ei 
tietysti ole yhtymälle taloudelli-
sesti merkityksetön asia.

RIITTA HIRVONEN 
PEkkA HELIN

Tyhjentyvät työpaikat merkitsevät usein kriisejä, joissa seurakunnan työntekijät haluavat olla irtisanottujen tukena. Kuva on 
vuodelta 2009, jolloin Oulussa tyhjenivät Kemiran tutkimuskeskuksen tilat.

A r k i s to  /  S a t u  L a p in lam p i
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Elisa Manninen

Nuorisotyöntekijä
Haukiputaan seurakunta

Tärkeintä elämässäni on 
perhe ja hyvä itsetunto. Mo-
lemmista saa voimia ja ne aut-
tavat jaksamaan elämän po-
luilla.
Rakkain raamatunkohtani 
on Ps. 91: 11–12.
Olen halunnut nykyiseen 
työhöni, koska seurakun-
nan nuorisotyö on aina ollut 
tärkeä osa elämääni. Seura-
kunnan toiminnassa mukana oleminen sai minussa aikaan aja-
tuksen, että tätä voisi tehdä ihan työkseen ja niin päätin lähteä 
opiskelemaan alaa.
Esikuvani: Varsinaista esikuvaa minulla ei ole, mutta arvostan 
todella monia ihmisiä esimerkiksi heidän hyvän elämänasen-
teensa vuoksi. Arvostan myös työssään tai harrastuksessaan to-
della taitavia ja moniosaavia ihmisiä.
Harrastan mielelläni käsitöitä ja elokuvien katselua.
Terveiset lukijoille: Arjen aherruksen keskellä muistetaan 
myös seisahtua nauttimaan näistä aurinkoisista päivistä, ki-
maltavista hangista ja koko luonnon kauneudesta. Ihanaa alka-
vaa kevättä kaikille!

kAISA ANTTILA

Irja Lahdensivu

Ammatti: osa-aikainen 
opintosihteeri Kiiminkijoen 
opistolla
Luottamustehtävä: 
valtuutettu ja 
kirkkoneuvoston jäsen 
Haukiputaalla
Ehdokaslista: 
Sosiaalidemokraatit ja 
sitoutumattomat

Haluan vaikuttaa 
kotiseurakunnassani siihen, että seurakuntalaiset 
saavat tarvitsemansa palvelut ja että voimme kehittää ja 
jos mahdollista, lisätä niitä. Ja että kotiseurakunta tuntuu 
kotoisalta ja sieltä saa kaipaamaansa henkistä ravintoa.
Seurakunnassa kymmenen vuoden kuluttua 
yhteisöllisyys on jälleen kunniassa ja osallistuminen 
seurakunnan toimintaan lisääntynyt.
Minulle tärkeä raamatunkohta: Tulkaa minun luokseni, 
kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille 
levon. (Matt 11:28)
Tärkeintä elämässäni on niin kuin kaikille muillekin oma 
perhe. Tärkeitä ovat myös toimiminen yhdessä toisten kanssa 
seurakunnassa ja yhdistyksissä. Ja kulttuuri.
Esikuvani on Miina Sillanpää. Hän toimi huono-osaisimpien 
ihmisten olojen parantamiseksi rohkeasti ja pitkäjänteisesti 
pilkasta ja vähättelystä välittämättä. Muun muassa ensikodit, 
nykyiset ensi- ja turvakodit ovat hänen perustamiaan.
Terveiset lukijoille: Seuraa seurakuntien ilmoituksia. Sieltä 
löytyy monenlaista toimintaa. Tule arkailematta mukaan - me 
jo mukana olevat ei olla ihmistä kummempia! Ja ota yhteyttä, 
jos joku asia ei ole seurakunnassa kunnossa tai sinulla on 
ideoita toiminnan kehittämiseksi.

kAISA ANTTILA

Rauhan Tervehdys 
esittelee tällä palstalla  
tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. 

 Uusi
kasvo

LUOTTAMUS-

HENKILÖ

Vanhan testamentin profeetat 
puolustavat köyhiä

V
anhaa testamenttia lukiessa 
tulee tunne, että tämähän on 
kuultu jo aikaisemmin. Pro-
feetat jylisevät köyhien autta-
misesta ja rikkaiden konnuu-

desta kuin konsanaan työväenliike kaik-
kein parhaimmillaan.

Mistä Vanhan testamentin yhteiskun-
nallisuus nousi? Miksi köyhät joutuivat 
kurjuuteensa?

Dosentti Anssi Voitila Itä-Suomen 
yliopistosta on Vanhan testamentin ek-
segetiikan asiantuntija. Eksegetiikka tar-
koittaa Raamatun tutkimista.

Vanhan testamentin profeetat elivät 
noin vuosina 800–400 ennen Kristusta. 
Heidän esiintymiseensä vaikutti muun 
muassa yhteiskunnallinen eriarvoisuus, 
kertoo Voitila.

Ennen kuninkuuden syntyä juutalai-
set näyttävät eläneen suhteellisen tasa-
arvoisissa oloissa. Myös miesten ja nais-
ten tasa-arvo oli suhteellisen hyvä.

Siihen aikaan juutalaiset elivät 100–
200 yksilön ryhmissä. Vau-
raus oli jakautunut tasa-
puolisesti. Omaisuus oli 
todennäköisesti suvun si-
sällä yhteistä. 

Yhteiskunta 
eriarvoistuu
Ryhmille ilmaantui kui-
tenkin ulkoisia viholli-
sia. Tuli tarve sotilasjoh-
tajille, joista kehittyi myö-
hemmin kuninkaita. Syn-
tyi myös hoviväkeä, mikä johti eriarvoi-
suuden syntyyn. Samaan aikaan varalli-
suutta alkoi kerääntyä joillekin ihmisil-
le eikä omaisuuskaan ollut enää yhteistä.

Elettiin maatalousyhteiskunnissa, 
jossa oli jo varakkaita ja köyhiä. Kui-
vina aikoina köyhiltä loppui siemenvil-
ja ja heidän oli pakko ostaa sitä velaksi 
rikkailta. Kuivuus jatkui ja köyhien oli 
pakko myydä lapsiaan orjiksi ja panta-
tata omaisuuttaan.

Profeetat kävivät 
rikkaita vastaan
Käytiin kansainvälistä kauppaa. Rikkaat 
hankkivat ylellisyystavaroita ja vaihtoi-
vat niitä paikallisiin tuotteisiin. Esi-
merkiksi oliiviöljy oli kysyttyä. 700- ja 
600-luvuilla ekr. vallitsi taloudellinen 
nousukausi, joka ei kuitenkaan hyödyt-
tänyt kaikkia. Sosiaalihuoltoa ei ollut, 
jolloin köyhät kärsivät. 

Voitilan mukaan ilmiö oli näkyvissä 
silloisissa Välimeren maissa laajemmal-
tikin. Rahat valuivat vain tiettyihin tas-
kuihin. Köyhät köyhtyivät entisestään. 

– Tästä nousi profeettojen kritiikki. 
He olivat taitavia puhujia ja tietysti jon-
kin verran kärjistivät tilannetta, Voiti-
la tähdentää. 

Jumalan katsottiin olevan viimeinen 
lukko, taho, joka vaati heikkojen sosi-
aalista ja yhteiskunnallista suojelua. Jos 
näin ei käynyt, profeettojen uskonnolli-
nen kielenkäyttö kääntyi kuningasta ja 
muita vallanpitäjiä vastaan.

Muinaisessa Lähi-idässä ajateltiin Ju-
malan tai jumalten vaativan, että kunin-
gas vastaa oikeudenmukaisuuden toteu-
tumisesta valtakunnassaan. Hyvän ku-
ninkaan aikana oikeus vallitsi, lapsia ja 
leskiä suojeltiin. Se oli myös israelilais-
ten ihanne.

Profeetat vaikuttavat 
tänäkin päivänä
Profeettojen toiminta on vaikuttanut 
luonnollisesti paljon kristinuskoon. 
Mooses antoi kymmenen käskyään, jot-
ka velvoittavat yhä ihmisiä. Kunnioita 

isääsi ja äitiäsi kehotti huo-
lehtimaan vanhuksista, joi-
ta lapset eivät käskyn mu-
kaan saa hylätä.

Lepopäivä pyhitetään 
yhä monissa piireissä. Käs-
ky Älä himoitse lähim-
mäisesi omaisuutta tar-
koitti, että rikas ei saa kep-
lotella köyhän omaisuutta 
itselleen vaikkapa silloin, 
kun köyhä on sodassa. 

Voitilan mukaan yhteis-
kunnallista oikeudenmukaisuutta ajoi-
vat ehkä innokkaimmin Vanhan testa-
mentin profeetoista Aamos ja Hoosea. 
He vaativat oikeudenmukaisuutta vähä-
osaisille, joille tehtiin vääryyttä ja joita 
vietiin velkavankeuteen ja orjuuteen.

Heidän retoriikkansa oli hieman lii-
oittelevaa, mutta sen päämääränä oli 
kertoa, että Jumalan mielestä vain yh-
teiskunnallinen oikeudenmukaisuus ta-
kaa myös oikeanlaisen jumalanpalveluk-
sen.

Vanhan testamentin perua on myös 
kehotus suojella leskiä, orpoja ja muu-
kalaisia.

Antiikissa vaadittiin 
oikeudenmukaisuutta
Ovatko profeetat länsimäisen kulttuurin 
yhteiskunnallisuuden taustalla? Juon-
tuuko nykyinenkin vaatimus oikeu-
denmukaisuudesta niihin miehiin, jot-
ka kauan sitten vaativat oikeutta Lähi-
idässä?

– En vetäisi noin rohkeaa johtopäätös-
tä, Voitila tyrmää.

Vanhan 
testamentin 
perua on 
myös kehotus 
suojella leskiä, 
orpoja ja 
muukalaisia.
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Vanhan testamentin profeetat 
puolustavat köyhiä

Esimerkiksi klassisessa Kreikassa 
ja Roomassa löytyi kriittisiä ääniä, 
jotka vaativat oikeudenmukaisuu-
den toteutumista. Köyhät olivat rik-
kaille velkaa aivan kuten israelilais-
tenkin keskuudessa.

Joskus asiat pantiin kuntoon. Le-
gendan mukaan Solon Lainsäätäjäk-
si kutsuttu ateenalainen valtiomies 
alensi köyhien velat, ja kaikki aloi-
tettiin uudestaan puhtaalta pöydältä.

kristinusko on 
yhteiskunnallinen
Entä nykyään? Kuuluuko kristinus-
koon yhteiskunnallisen oikeuden-
mukaisuuden vaatimus? Jotkuthan 
väittävät, että kirkon tulisi huoleh-
tia ennen kaikkea sielujen pelastami-
sesta eikä niinkään ihmisten autta-
misesta.

– Henkilökohtaisesti uskon, et-
tä yhteiskunnallinen oikeudenmu-
kaisuus kuuluu kristinuskoon. Oi-
kea hengellisyys ei voi sivuuttaa näi-
tä asioita. Ihmisiä täytyy auttaa, sillä 
kaikilla on sama arvo Jumalan luo-
tuina, Voitila sanoo.

PEkkA HELIN
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Eetterissä

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Sunnuntaina 20.2. klo 9.55–
12.00 Oulun seurakuntien 
aluelähetys. Klo 10 messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Messun 
toimittaa Matti Pikkarainen, 
ja häntä avustaa Jyrki Vaara-
mo. Kanttoreina ovat Henna-
Mari Sivula ja Raimo Paaso. 
Klo 11.30 radiopyhäkoulussa 
lastenohjaaja Mari Jääskeläi-
nen puhuu ansaitsemattomas-
ta armosta. Klo 11.45 Kurkis-
tus kirkkoon -ohjelmassa vie-
raillaan Kaukovainion kappe-
lissa, jossa järjestettiin viime 
viikonloppuna Siionin virsi 
-maraton. Pertti af Hällström 
haastattelee kappalainen Pa-
si Kurikkaa, sekä Oulun kört-
tiopiskelijoihin kuuluvaa Ju-
ho Peltoniemeä. Ohjelma on 
kuultavissa myös osoitteessa
www.oulunseurakunnat.fi/
kurkistuskirkkoon.
 
Radio Dei Toivon päivä
Ke 23.2. klo 15.40 Uskoma-
ton Mies. Diakoniatyöntekijä 
Sami Riipinen kertoo omista 

mielenkiintoisista kokemuk-
sistaan Yhteisvastuukerääjä-
nä ovelta ovelle.
To 24.2. klo 15.40 Viisi tee-
siä kirkosta. Nettikeskusteli-
ja ja nuorisotyönohjaaja Mai-
re "Mono" Kuoppala kertoo 
unelmiensa kirkosta.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 20.2. klo 9.45 radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Mari 
Jääskeläinen puhuu ansaitse-
mattomasta armosta.
Su 20.2. klo 10 jumalanpalve-
lus Ylivieskan kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 20.2. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Messun toi-
mittaa Matti Pikkarainen, ja 
häntä avustaa Jyrki Vaaramo. 
Kanttoreina ovat Henna-Mari 
Sivula ja Raimo Paaso.

Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.fi/
radio
Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi

Nettiradio 
www.evl.fi/srk/kempele
Su 20.2. klo 10 messu Pyhän 
Kolminaisuuden kirkosta. 
Toimittaa Jukka Kolmonen, 
avustaa Paulus Pikkarainen 
ja Soile Pakkanen, kanttori-
na Marja-Liisa Jääskeläinen.

Ajelin eräänä torstai-iltana 
liukkaita katuja kohti Lin-
nanmaata ja Pyhän Luuk-
kaan kappelia. Olin me-

nossa ensimmäiselle oululaiselle 
katekumenaatti-kurssille. Kutsus-
sa kurssi oli nimetty Usko tai älä! 
-ryhmäksi.

Mielessäni pyöri muistikuva 
loppiaisena olleesta jumalanpalve-
luksesta, jossa pastori Päivi Jussila 
oli kertonut ryhmän tulleen aloit-
tamaan kurssia osallistumalla yh-
teiseen sunnuntaiaamun palve-
lukseen. Vilkuilin silloin varovas-
ti ympärilleni ja yritin arvuutella 
mielessäni, ketkä jumalanpalvelus-
väestä olisivat varsinaisia ryhmän 
jäseniä. Eivätpä erottuneet ryhmä-
läiset mitenkään tavallisesta kirk-
kokansasta. 

Iltahämärässä kappelin kirk-

kosalin puoleiselle ovelle tullessa-
ni huomasin pimeän salin ja oven 
lukossa. Apua, oliko päivä tai ai-
ka väärin? Ei suinkaan, ohje ovella 
kehotti kiertämään toiselle puolel-
le taloa. Siinä vielä hetken mietin, 
käännynkö autolle takaisin vai et-
sinkö oikean oven? 

Kiersin kuitenkin ympäri pyö-
reää taloa. Ovella olivat vastassa 
Päivi-pastorin lisäksi ryhmän kak-
si miespuolista matkakumppania. 
Varsinaisessa salissa kolmas, nais-
puolinen matkakumppani Johan-
na oli tarjoamassa teetä ja leipää. 
Paikalle saapui jäljessäni muitakin. 
Meitä kurssilaisia papin ja matka-
kumppanien lisäksi oli yhdeksän.

Virikekuvien avulla esittäy-
dyimme ja kerroimme odotuk-
siamme ryhmän toimintaa koh-
taan. Hämmästyin ryhmäläis-

ten avoimuutta ja valmiutta jakaa 
omia ajatuksiaan heti ensimmäi-
sellä kierroksella. Kiinnostukseni 
syttyi; tästähän voisi tulla mielen-
kiintoista!

Salin keskellä olevalle pöydäl-
le Päivi-pappi ja matkakumppanit 
olivat rakentaneet symbolisen tien. 
Huovasta leikatut askeleet kulkivat 
kastemaljan, avoimen Raamatun, 
puisen ristin ja matkaa koristavi-
en kivien ja pyhiinvaeltajan sim-
pukoiden kautta loistavan valkoi-
sen liljan luo. 

Pöydän tutkimisen jälkeen 
saimme tyhjät paperit, joihin kir-
joitimme mieltämme askarrutta-
vat kysymykset. Tovin kirjoitta-
misen jälkeen koko joukkio ryh-
tyi yhdessä lappuja seinälle ryh-
mitellen jäsentelemään, löytyisikö 
kysymyksistä mitään yhteistä lin-

jaa lopuille seitsemälle kokoontu-
miskerralle. Ällistyttävän selkeästi 
kysymykset liittyivät toisiinsa niin, 
että saimme – hupsis! – seitsemän 
pääteemaa.

Seuraavalle kerralle valitsim-
me teeman rukous ja rukousvas-
taukset. Kotiin ajellessani mieles-
säni kutittelivat seinältä lukema-
ni kysymykset: Entä jos Raamatun 
sanat eivät kosketa? Mikä on ka-
rismaattisuuden ja hulluuden ero? 
Miten yhdistää usko ja arki? Voiko 
synnit laittaa pahemmuusjärjes-
tykseen (ts. voiko olla laittamat-
ta)? Miten voi olla mahdollista, et-
tä joku ihminen pelastuu ja joku 
toinen ei?

Uskon, että luvassa on antoisia 
keskusteluja!

SAILA kukkOHOVI-JÄMSÄ

Usko tai älä!

Sarjassa 
katekumenaatti-
kurssille 
osallistuja 
kertoo, mistä 
kurssilla oikein 
puhutaan.

Muhoksella järjestetään 
lauantaina 19. helmi-
kuuta perinteinen Ou-
lujoki Tulvii -gospel-

tapahtuma. Ensimmäisen ker-
ran tapahtumaa järjestettiin ke-
vättalvella 1996. Alun perin ta-
pahtumassa oli vain yksi konsert-
ti, vuosien saatossa se on kuiten-
kin laajentunut. Nyt iltaan sisäl-
tyy messu sekä tänä vuonna en-
simmäistä kertaa nuorille aikui-
sille suunnattu Gospel Cafe. 

Tapahtuman järjestämistä 
koordinoi Rainer Väänänen. Hä-
nen kanssaan tapahtumaa ovat te-
kemässä Muhoksen seurakunnan 
molemmat nuorisotyönohjaajat 
sekä yksi lastenohjaaja. 

Edellisinä vuosina kävijöitä on 
ollut parhaimmillaan 350, ja noin 
kolmeasataa odotetaan nytkin. 
Rainer Väänänen tietää kertoa, 
että esimerkiksi Limingan seu-
rakunnasta Oulujoki Tulvii -ta-
pahtumaan tullaan perinteisesti 
isommalla porukalla. 

Tapahtuma on suunnattu eri-
tyisesti rippikoululaisille ja isos-
koulutuksessa oleville sekä nuo-
rille aikuisille. Ikärajoja tapahtu-
maan ei kuitenkaan ole. 

Esiintyjinä tapahtumassa ovat 
forssalainen gospelmetalliyhtye 
HB, Mikko Salmi sekä Jari Levy. 

Mikko Salmen edellinen levy 
Jeesuksen ikäinen mies ilmestyi lo-
kakuussa 2009. Ylitorniolla synty-
nyt pappi on julkaissut kaksi täys-
pitkää albumia sekä juontanut tv- 
ja radio-ohjelmia. 

Jari Levy puolestaan on tut-
tu muun muassa Exit-yhtyees-
tä. Vuonna 1987 perustettu Exit 
on ehtinyt julkaista 12 levyä, jois-
ta viimeisin Armo tuli kylään il-
meistyi vuonna 2010. Oulujoki 
Tulvii -tapahtumassa Mikko Sal-
mi ja Jari Levy musisoivat sekä yh-

dessä että erikseen. 
HB on esiintynyt Oulujoki Tul-

vii tapahtumassa edellisen kerran 
kaksi vuotta sitten. 

– HB on todella hyvä bändi ja 
mukavaa kuunneltavaa, vaikka 
metallia onkin, Rainer Väänänen 
naurahtaa. 

HB esiintyy Koivu ja Tähti 
kulttuurikeskuksessa. Pääsylipun 
hinta on 7 euroa, rippikoululai-
set pääsevät konserttiin ilmaisek-
si. Vuonna 2010 HB ahkeroi koko-
naiset kaksi levyä: Pääkallonpaik-
ka, joka ilmestymisviikollaan ko-
hosi Suomen virallisen albumilis-

tan sijalle 5, sekä The Jesus Metal 
Explosion, joka on englanninkie-
linen versio vuonna 2008 ilmes-
tyneestä Piikkinä Lihassa -albu-
mista.

Myös Kempeleessä kuullaan 
lauantaina 19. helmikuuta gospe-
lia. Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa alkaa kello 18 Kok-
koKospel-tapahtuma. KokkoKos-
pelissa esiintymässä on Pekka Si-
mojoki, <5 sekä nuorten tanssi-
duo. KokkoKospelissa kerätään 
kolehti Yhteisvastuun hyväksi. 

REETTA JÄRVENPÄÄ

Gospeltapahtumia 
Muhoksella ja Kempeleessä

Fanita Rauhan Tervehdystä!
Tärskäyksen omat sivut löytyvät nyt myös 

Facebookista. Kommentoi juttuja 
ja anna palautetta tuoreeltaan.
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Sanan 
aika

Muistakaa, että olette Herralle, Jumalallenne, 

pyhitetty kansa. Herra, teidän Jumalanne, valitsi 

teidät maailman kaikkien kansojen joukosta omaksi 

kansakseen.

 Ei Herra siitä syystä mieltynyt teihin eikä valinnut 

teitä, että te olisitte kansana kaikkia muita kansoja 

suurempi - olettehan kaikista kansoista pienin. 

Herra rakasti teitä, ja pitääkseen esi-isillenne 

vannomansa valan hän vei teidät väkevällä 

kädellään pois Egyptistä, orjuuden maasta, ja 

lunasti teidät vapaiksi faraon, Egyptin kuninkaan, 

vallasta.

5. Moos. 7:6–8

Kovana pakkasaamuna lähdin kävelyttämään koiraa jo ennen kuutta.
En saanut kivuilta nukuttua. Olen ollut jo kuukausia poissa töistä selkävaivojen vuoksi 
ja askeleeni ovat hitaat kuin vanhuksen. Koiralla on kiire, enkä millään meinaa pysyä 
sen tahdissa.

Minua ahdistaa oma heikkouteni ja voimattomuuteni. Tuntuu kovalta olla syrjässä ja 
tarpeeton. Kuka minua tarvitsee? Muistaako kukaan enää ponnistelujani, kun olen syr-
jässä? Unohdetaanko minut?

Kävelyreittimme kulki metsän poikki ja jo kaukaa näin, että valot olivat sammuneet. 
Harmitti, sekin vielä. 

Astuin pimeään ja kohotin katseeni taivasta kohti.
Ylläni oli loistavan kirkas tähtitaivas. Se pysäytti minut.
Pimeys väistyi. Sillä hetkellä sain tuntea armon hipauksen.

Kristuksen armon säteet löytävät minut pimeässäkin.
Minun ei tarvitse jaksaa yksin. Minun ei tarvitse kantaa taakkojani yksin.
Jumalan armo merkitsee sitä, että saan olla juuri sellainen kuin olen.
Minun ei tarvitse kantaa kipujani yksin.
Minun ei tarvitse verrata itseäni muihin.
Tämä tie on minua varten, sillä minut on nimeltä kutsuttu.

Armo on todellisuutta, joka kannattaa elämää.
Tähtitaivas on aina yllämme ja
Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen armon sylissä saamme levätä.
Käsittämätöntä, mutta totta.

VIRPI SILLANPÄÄ-POSIO
Kirjoittaja on oululainen oppilaitospastori.

Armoa pimeässä

Sunnuntai 20.2.
Päivän psalmi 

Ps. 18:2–7 
1. lukukappale 

5. Moos. 7:6–8 
2. lukukappale 

Fil. 3:7–14 
Evankeliumi 

Matt. 19:27–30 

Mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, 

olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän 

todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani 

Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle 

arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä 

olen menettänyt kaiken, olen heittänyt kaiken 

roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen 

ja jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. Näin minulla 

ei enää ole mitään omaa, lain noudattamiseen 

perustuvaa vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, 

jonka perustana on usko Kristukseen ja jonka 

Jumala antaa sille, joka uskoo. Minä tahdon tuntea 

Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman ja 

tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen 

kärsimyksiinsä ja kuolemaansa. Ehkä silloin saan 

myös nousta kuolleista.

 En tarkoita, että olisin jo saavuttanut päämääräni 

tai jo tullut täydelliseksi. Mutta pyrin kaikin voimin 

saavuttamaan sen, kun kerran Kristus Jeesus on 

ottanut minut omakseen. Veljet, en katso vielä 

päässeeni siihen asti. Vain tämän voin sanoa: 

jättäen mielestäni sen, mikä on takanapäin, 

ponnistelen sitä kohti, mikä on edessä. Juoksen 

kohti maalia saavuttaakseni voittajan palkinnon, 

pääsyn taivaaseen. Sinne Jumala kutsuu Kristuksen 

Jeesuksen omat.

Fil. 3:7–14 

Pietari sanoi Jeesukselle: "Me olemme luopuneet 

kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä 

saamme?"

 Jeesus sanoi heille: "Totisesti: kun Ihmisen Poika 

uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa 

valtaistuimelle, silloin tekin, jotka olette seuranneet 

minua, saatte istua kahdellatoista valtaistuimella 

ja hallita Israelin kahtatoista heimoa. Ja jokainen, 

joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, 

veljistään tai sisaristaan, isästään, äidistään tai 

lapsistaan tai pelloistaan, saa satakertaisesti 

takaisin ja perii iankaikkisen elämän. Mutta monet 

ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset 

ensimmäisiä."

Matt. 19:27–30 
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Ajattele itse

Neljä 
lukijaa, 
neljä 

tulkintaa

Rauhan Tervehdys pyysi neljää oululaista 
kertomaan, mitä he saavat irti Paavalin 
kirjeestä Korinttilaisille, 1. Kor 3:7–15. 
Teksti on 27. helmikuuta sunnuntain Uuden 
testamentin lukukappale. Päivän aiheena on 
Jumalan sanan kylvö. 

Istuttaja ei siis ole mitään, ei myöskään kastelija, vaan kaik-
ki on Jumalan kädessä, hän suo kasvun (jae 7). 

Istuttaja ja kastelija ovat samassa työssä, mutta kumpi-
kin saa palkan oman työnsä mukaan (jae 8). 

Me olemme Jumalan työtovereita, te olette Jumalan pel-
to ja Jumalan rakennus (jae 9).

Jumalalta saamani armon mukaan olen taitavan raken-
tajan tavoin laskenut perustuksen, jolle joku toinen raken-
taa. Mutta kukin katsokoon, miten rakentaa (jae 10).

Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Muuta 
perustusta ei kukaan voi laskea (jae 11).

Rakennetaanpa tälle perustukselle kullasta, hopeasta, ja-
lokivistä, puusta, heinistä tai oljista (jae 12) 

aikanaan tulee ilmi, mitä kukin on saanut aikaan. Tuo-
miopäivä sen paljastaa: se päivä ilmestyy tulenliekeissä, ja 
tuli koettelee, millainen itse kunkin aikaansaannos on (jae 
13).

 Se, jonka rakennus kestää, saa palkan (jae 14).
 Se taas, jonka rakennus palaa, kärsii vahingon. Itse hän 

tosin pelastuu, mutta kuin tulen läpi (jae 15).

Joanna Tervonen:

Ei käy minun 
maailmankuvaani
Istuttaja ei siis ole mitään, ei myöskään kas-
telija, vaan kaikki on Jumalan kädessä, hän 
suo kasvun. Istuttaja ja kastelija 
ovat samassa työssä, mutta kum-
pikin saa palkan oman työnsä mu-
kaan. 

”Tämän voisi tulkita esimerkik-
si siten, että ihmisellä olisi hyvin 
vähän vastuuta omiin tekemisiin-
sä, mutta se ei omaan maailmanku-
vaani käy. Eli siis, vaikka ihminen 
tarvitsee ihmistä ollakseen ihminen, 
on loppujen lopuksi Jumalan kädessä 
se, että kasvaa ihmisenä. 

Istuttaja ja kastelija voidaan tulkita 
esimerkiksi vanhempina tai kasvatta-
jina, joilla on tärkeä rooli lapsen kas-
vamisessa ihmisenä. Lopulta tämä, ih-
minen ja kasvu, on kuitenkin Jumalan 
aikaansaannos.” 

Me olemme Jumalan työtovereita, te olet-
te Jumalan pelto ja Jumalan rakennus. Ju-
malalta saamani armon mukaan olen tai-
tavan rakentajan tavoin laskenut perus-
tuksen, jolle joku toinen rakentaa. Mutta 
kukin katsokoon, miten rakentaa.

”Tässä taas vastuu annetaan yksilölle ta-
kaisin. Eli jokaisen pitää katsoa, miten elä-
määnsä elää, miten sitä rakentaa. Olemme 
yhdessä vastuullisia myös toistemme elä-
mästä.

Ylipäätään meidän tulisi huomioida 
muut ihmiset nykyistä paremmin. Olla 
enemmän ihmisiä toisillemme.

Jos tekisimme näin, maapallolla saattai-
si olla ihan mukava elää.”

Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus Kris-
tus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea. 
Rakennetaanpa tälle perustukselle kullasta, 
hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai ol-
jista, aikanaan tulee ilmi, mitä kukin on saa-
nut aikaan. Tuomiopäivä sen paljastaa: se 
päivä ilmestyy tulenliekeissä, ja tuli koette-
lee, millainen itse kunkin aikaansaannos on.

”Tätä lähtisin tulkitsemaan siten, että tuo-
miopäivän tullessa ei ole väliä sillä, millais-
ta maallista mammonaa olemme ympäril-

lemme keränneet. Lopulta vain sillä on vä-
liä, millaisia olemme ihmisinä. Olemmeko 
toimineet annetun moraalin, yhteiskunnan 
normien ja sääntöjen mukaan? Olemmeko 
olleet ihmisinä hyviä toisillemme?

Tuomiopäivä siis karistaa yltämme roo-
lit ja merkityksettömät aikaansaannokset, 
kuten ulkomuodon. Meidät tuomitaan sen 
mukaan, mitä oikeasti olemme.”

Se, jonka rakennus kestää, saa palkan. Se 
taas, jonka rakennus palaa, kärsii vahin-
gon. Itse hän tosin pelastuu, mutta kuin tu-
len läpi.

”Rakennuksella tässä mielestäni tarkoite-
taan juuri ihmisyyttä, ihmistä ja ihmisen 
toimintaa.

Ihmistä koetellaan, jotta nähdään, kuka 
pysyy kannassaan myös hankalien aikojen 
tullessa. Ja se, joka toimii oikein, saa pal-
kakseen ilmeisesti pelastuksen. Ja se, jon-
ka naamiot varisevat, joutuvat kulkemaan 
läpi kiirastulen päästäkseen taivaaseen ja 
pelastukseen.”

Luterilaisten oppi-isän Martti Lutherin 
mukaan jokaisella ihmisellä on oikeus lukea 
äidinkielellään Raamattua ja myös oikeus 
selittää sitä. 
Kirkon koulutuskeskuksen raamattuteologian 
kouluttaja Mika Aspinen, voiko siksi 
kukaan tämän sivun lukijoista tulkita 
Korinttilaiskirjeen kohtaa väärin?

K i r ko n t i e d o t u ske skus

J o anna Te r vo n e n
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”Minulle nämä Raamatussa esiintyvät lau-
seet kertovat ihmisen suhteesta omiin aja-
tuksiinsa ja tekoihinsa sekä tekemättä jät-
tämisiin

Ne velvoittavat meitä toimimaan oi-
keiksi katsomiemme asioiden parissa ja 
niiden puolesta.

Mielestäni Paavali kehottaa meitä sii-
hen, että ihmisen tulisi aika ajoin pysäh-
tyä ja pohtia ajatustensa ja toimintansa 
lähtökohtia: Ymmärränkö asemani, työni 
ja persoonani olevan väline ihmisyyden ja 
inhimillisyyden toteuttamiseen? 

Olenko väline Jumalan ja Kristuksen 
tahdon toteutumiselle vai ohjaako toimin-
taani kenties itsekäs voiton ja kunnian ta-
voittelu?

Paavalin lauseisiin liittyy vahvasti myös 
armo, siunauksen ja johdatuksen vastaan-
ottaminen. Elämän taitekohdissa ja kipeis-
sä tilanteissa olisi hyvä miettiä, vaikuttaa-
ko toimintani eheyttävästi myös tulevai-
suudessa.

Joskus niin ikään olisi osattava jättäy-
tyä kärsivällisesti Jumalan huomaan luot-

”Minulle tämä raamatunkohta kertoo sen, 
että ihmiset suunnittelevat omaa elämään-
sä monenlaisista lähtökohdista. Jotkut ajat-
televat, että elämä menee koko ajan eteen-
päin, jos on esimerkiksi varallisuutta. Näin 
ei kuitenkaan ole. 

Maailmalla riehuvista tulvista ja muista 
luonnonmullistuksista voimme nähdä, että 
kaikki, hienoinkin talo, voi romahtaa vesi-
aaltojen alle.

En laita maailman mullistuksia Jumalan 
piikkiin, sillä kyllä me ihmisetkin olemme 
elämäntavoillamme niihin vaikuttaneet.

TEkSTIT: RIITTA HIRVONEN

Pitkän linjan yrittäjänä en osaa ajatel-
la, että kaikki olisi pelkästään Jumalan 
hoidossa. Ainakin minun on pitänyt tehdä 
monet asiat itse työtunteja laskematta. Vielä 
senkin jälkeen, kun en olisi enää jaksanut.

Luulen, että nämä jakeet kertovat, että 
ihmisen on tehtävä mahdollisimman hy-
vin se, mitä hän ryhtyy elämässään ”raken-
tamaan”. 

En osaa ajatella tavallisia ihmisiä Juma-
lan työtovereina. Minusta olisi ylipäänsä 
parempi puhua Jumalan apulaisista kuin 
työtovereista. Myös vanha raamatunkään-

Marjo kemppainen:

Jumalan käsiin jääminen 
on vaikeaa

Sofia Yli-Huttula:

Parempi olisi puhua 
Jumalan apulaisista

”Kristikunta ja sen usko kasvavat Jumalan 
kädestä ja "Jumalan työtoverit", ilmeisesti 
apostolit tai papit, ovat tässä lähinnä avus-
tavassa virassa.

Uskon on perustuttava Jeesukseen Kris-
tukseen, mutta muuten itsensä korottelijoil-
la ei ole nokan koputtamista muiden tou-
huamiseen.

Loppujen lopuksi uskon osuminen aivan 
kohdalleen ei ole välttämätöntä, koska ke-
rettiläisyydelläkin pelastuu. 

Sikäli ihan hyvä, sillä ristiriitaisista evan-
keliumeista voisi osoittautua turhankin vai-
keaksi saada irti juuri oikeaa uskoa. Ilmei-
sesti kerettiläisen pelastus ei ole kuitenkaan 
aivan yhtä miellyttävä kokemus.

Sopii kysyä, millä auktoriteetilla Paavali 
levittelee jakeissa näkemyksiään seurakun-
nan rakenteesta, jos uskonto itsessään ai-
heutuu Jumalasta.

Samoin sopii kysyä, miten Paavali on on-
nistunut ”laskemaan” Jeesuksen Kristuksen 
perustukseksi (jakeet 10–11). Heti seuraa-
vassa jakeessahan mainitaan, ettei perus-
tuksena toimivan Jeesuksen jälkeen enää 

Mikko Heikkinen:

Kerettiläisyydelläkin 
pelastuu

”Olisi vallankäyttöä sanoa, että joku 
heistä tulkitsee Paavalin sanoja väärin ja 
joku toinen oikeammin. Lutherin mu-
kaan jokainen ihminen on kutsuttu lu-
kemaan Raamattua ja tulkitsemaan sitä 
parhaan kykynsä mukaan. 

Luther vaati Raamatun kääntämistä 
kansan kielelle latinan sijaan. Uskonpuh-
distuksen luovuttamaton periaate on, et-
tä Raamatun kuuluu olla kaikkien ulot-
tuvilla ja saatavissa. 

Lutherin mukaan Raamatun tulisi ol-
la leipää kansan käsissä. Sen tulkitsemi-
nen ei ole kenenkään yksinoikeus.

Tällainen ajattelu oli itse asiassa hy-

vin vallankumouksellinen. Keskiajan 
kirkossa ei ollut ihanteena se, että kris-
titty tutkisi yksin Raamattua. Se ei oli-
si ollut mahdollistakaan, koska ei ollut 
kansankielisiä Raamattuja eikä tavallisen 
kansan lukutaito olisi riittänyt Raama-
tun lukemiseen.

Martti Luther ajatteli, että Raamatun 
teksti on yksinkertaista ja selkeää, tai ai-
nakin riittävän selvää niissä kohdissa, 
jotka kirkastavat Kristusta ja kertovat 
pelastuksesta.

Lutherin ajatuksiin vedoten yritän ko-
vasti vahvistaa Raamatun äärellä arkoja 
olevia lukemaan kirjaa. Jokaisella on lu-

pa käydä sen kanssa ihan omaa Jaako-
bin painia. 

Tämä ei suinkaan tarkoita, että jokai-
nen voi ikään kuin tuunata Raamatun 
teksteistä itselleen mieluisia selityksiä ja 
ratkaisuja. 

Luther uskoi, että Pyhä Henki kirkas-
taa lukijalle Raamatun keskeistä sano-
maa. Jos olemme epävarmoja, voimme 
miettiä, mitä seurauksia tulkinnallamme 
on: Viekö se meitä Kristusta kohti? Palve-
leeko ymmärryksemme elämää vai pys-
tyttääkö se raja-aitoja ihmisten välille?

Tiedän, että monet papitkin, jos he 
eivät ole opiskelleet pääaineenaan ekse-

getiikkaa eli raamatunselitysoppia, ovat 
arkoja selittämään Raamattua. Myös he 
voivat tuntea, etteivät ole riittävän oppi-
neita Raamatun tulkitsemiseen. Rima on 
korkealla.

Minä toivon, että emme luopuisi Lut-
herin arvokkaista periaatteista. Jos em-
me löydä jollekin Raamatun kohdalle yh-
tä selvää tulkintaa, voimme jäädä tekstin 
äärelle kaikessa rauhassa puhuteltaviksi 
ja ihmettelemään: märehtimään sanoja 
avarin mielin ja lisäkysymyksiä tehden.”

nös puhuu Ju-
malan apulaisista. Papit ovat mie-
lestäni juuri heitä.

Tuomiopäivään en osaa uskoa.”

kukaan voi laskea uutta perustusta.
Kaiken kaikkiaan kristittyjen on 

turha tuskailla tarkalleen, mitä mikin 
raamatunkohta tarkoittaa. Näiden ja-
keiden valossa lähimmäistään potki-
ville lahkolaisille ei olisi luvassa eri-
tyistä rangaistusta.”

taen siihen, että Hän vaikuttaa vaikka itse 
en voisikaan. 

Tämä on meille nykyihmisille vaikeaa.
Näissä jakeissa kertautuvat ja tiivistyvät 

mielestäni kaksi kristinuskon tärkeää ohje-
nuoraa: Hedelmistään puu tunnetaan sekä 
yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kris-
tuksen tähden.”

K i r ko n t i e d o t u ske skus

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Rukous
Armon ja laupeuden Jumala.

Sinä annat apusi kaikille sinua etsiville.

Kiitos hyvyydestäsi,

jota emme ole itse ansainneet.

Auta meitä luopumaan

omasta laskelmoinnista

ja luottamaan kaikessa

sinun oikeuteesi ja uskollisuuteesi.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden. 

Kirkkovuosikalenterin 2. vuosikerran 
rukous tulevalle sunnuntaille.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 20.2. klo 12, Heinä-
torin seurakuntatalo. Litur-
gia Jyrki Vaaramo ja saarna 
teol. yo Ville Vimpari. Kant-
torina Raimo Paaso.
Messu su 20.2. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Matti Pikkarainen ja avus-
taa Jyrki Vaaramo. Kantto-
reina Henna-Mari Sivula ja 
Raimo Paaso. Lauluyhtye So-
fia-Magdalena. Suora lähe-
tys osoitteessa www.virtuaa-
likirkko.fi ja Radio Dei.

Karjasillan seurakunta
Viikkomessu to 17.2. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Satu Saarinen, kanttorina 
Riitta Piippo. Messun jälkeen 
teehetki.
Messu su 20.2. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustaa Marjo 
Heiskanen, kanttorina Juha 
Soranta. Kirkkokuoro. Mes-
sun jälkeen mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen. 
Kirkkokahvit.
Messu su 20.2. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Satu 
Saarinen, avustaa Atte Kää-
riäinen, kanttorina Ilkka Jär-
viö.
Messu su 20.2. klo 10, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimit-
taa Liisa Karkulehto, saar-
naa teol. yo Päivi Repo, kant-
torina Juha Soranta. Kirkko-
kahvit.
Messu su 20.2. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Petri Satomaa, saarna teol. 
yo Anja Matkaselkä, kantto-
rina Ilkka Järviö. Mieskuoro 

TervasCanto. 
Messu su 20.2. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Sa-
tu Saarinen, kanttorina Riit-
ta Piippo.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 20.2. klo 17, Kau-
kovainion kappeli. 
Viikkomessu to 24.2. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, kanttorina Sir-
pa Ilvesluoto. Messun jälkeen 
teehetki.
Kummikirkko su 27.2. klo 
15, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Kummikirkkoon kutsu-
taan erityisesti lapsia yhdessä 
kummiensa kanssa. Mukaan 
ovat tervetulleita myös las-
ten perheet, isovanhemmat 
ja läheiset. Kirkossa kiitäm-
me ja iloitsemme kummeista, 
yhdessä olemisesta ja kasva-
misesta. Samalla saamme tul-
la yhdessä siunatuksi alttaril-
la. Kirkossa voi myös sytyttää 
kastekynttilän yhdessä kum-
min kanssa ja näin muistaa 
omaa pyhää kastettamme. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
jätski- ja mehutarjoilu sekä 
yhteistä tekemistä.

Tuiran seurakunta
Messu su 20.2. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Helena 
Paalanne, avustaa Anssi Puti-
la, kanttorina Laura Kumpu-
la. Tuiran talvirippikoululai-
set osallistuvat.
Messu su 20.2. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Juha Tahkokorpi, avustaa 
teol. yo Mika Pouke, kantto-
rina Heikki Jämsä. 
Messu su 20.2. klo 12, Pa-
teniemen kirkko. Toimittaa 
Lauri Kujala, avustaa teol. yo 

Pertti Keinänen, kanttorina 
Heikki Jämsä. Yhteisvastuu-
kirkkopyhä. Kirkkokahvit. 
Diakonian aluetukiryhmän 
arpajaiset. Mukana isoskou-
lutusleiriläisiä.
Messu su 20.2. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toimit-
taa Sanna Komulainen, avus-
taa Matti Ketola, kanttorina 
Riitta Ojala. Pyhä Tuomas 3 
ja 4 -rippikouluryhmät osal-
listuvat.
Taizé-messu su 20.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Päivi 
Jussila, avustavat Juha Valp-
pu ja teol. yo Pertti Keinä-
nen, kanttorina Riitta Ojala, 
musiikkiavustaja Paula Kyllö-
nen. Teetä tarjolla tunti en-
nen messua.
Viikkomessu ke 23.2. klo 20, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Pa-
si Kurikka, kanttorina Laura 
Kumpula.

Oulujoen seurakunta
Messu su 20.2. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Antti 
Leskelä, avustaa Ilkka Mäki-
nen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. Oulujoen kirkko-
kuoro.
Sanajumalanpalvelus su 
20.2. klo 12, Sanginsuun seu-
rakuntakoti. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, kanttorina 
Lauri Nurkkala. Kirkkokahvit.

YLIKIIMINKI
Sanajumalanpalvelus su 
20.2. klo 10, Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Leo Rahko.

YLI-II
Sanajumalanpalvelus su 
20.2. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
saarnaa Ulla Nyyssönen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen. 
Yli-Iin kirkkokuoro.

Hailuoto
Messu su 20.2. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Matti Keski-
nen, kanttorina Kaisamarja 
Stöckell. Hailuodon Leijonat 
tarjoavat kirkkokahvit ja kirk-
kokyyti järjestyy soittamalla 
numeroon 044 2040 930. Rip-
pikoulusunnuntai.

Haukipudas 
Sanajumalanpalvelus su 
20.2. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jari Flink, kanttorina Kai-
sa Säkkinen. Seurakuntaan 
muuttaneiden kirkkopyhä. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
kirkkokahvit ja työntekijöi-
den esittely. 
Sanajumalanpalvelus su 
20.2. klo 16 Kellon srk-kodis-
sa. Toimittaa Jari Flink, kant-
torina Else Piilonen. Kirkko-
kahvivuorossa Takkurannan 
Martat.

Kempele 
Messu su 20.2. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Jukka Kolmonen, avus-
taa Paulus Pikkarainen ja Soi-
le Pakkanen, kanttorina Mar-
ja-Liisa Jääskeläinen.
Kuuntele jumalanpalvelukset 
suorana netistä: www.evl.fi/
srk/kempele. 

Kiiminki
Messu su 20.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppänen, 
avustaa Aulikki Rinta-Sänt-
ti ja kanttorina Marja Ainali.
Uusien messulaulujen kirk-
ko su 20.2. klo 18 Jäälin seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Miia Seppänen, kanttorina 
Marja Ainali, Jäälin lauluryh-
mä ja Jäälin tyttöjä.

Liminka
Konfirmaatiomessu su 
20.2. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Anna-Maari Ruotanen, 
avustaa Katri Sillanpää, kant-
torina Mika Kotkaranta. Lop-
piaisryhmän konfirmaatio.

Lumijoki 
Sanajumalanpalvelus su 
20.2. klo 10 Lumilyhdyssä, toi-
mittaa Markku Tölli, kanttori-
na Juha Pöykkö.

Muhos
Nuorten iltamessu la 19.2. 
klo 18 kirkossa. Toimittaa 
Jouni Heikkinen, saarnaa 
Mikko Salmi, kanttorina Ti-
mo Ustjugov, musiikkia Jari 
Levy. Messun jälkeen Gospel 
Cafe seurakuntatalossa.
Sanajumalanpalvelus su 
20.2. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, kanttori-
na Ossi Kajava. 

Oulunsalo
Messu su 20.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Vesa Äärelä, 
kanttorina Sari Wallin.

Siikalatva
KESTILä
Sanajumalanpalvelus su 
20.2. klo 10 Kestilän seura-
kuntakodissa. Toimittaa Rei-
jo Tuomola, kanttorina Veijo 
Kinnunen. Kirkkokahvit.

PIIPPOLA
Messu su 20.2. klo 10 Piippo-
lan seurakuntakodissa, toi-
mittaa Kalajoen Kristillisen 
opiston rehtori Niko Ranta-
nen. Kanttorina Unto Määt-
tä. Kirkkokahvit ja Uusherä-
yksen talviseurat, Niko Ran-
tanen, Timo Hakkarainen ja 
Johannes Hyytinen.

PULKKILA
Sanajumalanpalvelus su 
20.2. klo 19 Pulkkilan seura-
kuntatalossa. Toimittaa Rei-
jo Tuomola, kanttorina Veijo 
Kinnunen. Kirkkokahvit.

PYHäNTä 
Sanajumalanpalvelus su 
20.2.klo 13 Pyhännän seura-
kuntatalossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Veijo 
Kinnunen. Kirkkokahvit. 

RANTSILA
Iltakirkko su 20.2. klo 19 
Rantsilan seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Tuomo Näsä-
nen, kanttorina Unto Määt-
tä. Kirkkokahvit.

Tyrnävä
Messu su 20.2. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Hartaus to 17.2. klo 14, Sara-
Wacklin koti. Ari-Pekka Metso.
Hartaus to 17.2. klo 18.30, 
Kuntotalo. Ville Vimpari ja 
Jyrki Vaaramo.
Hartaus pe 18.2. klo 14, In-
tiön hoivakoti. Anna-Mari 
Heikkinen.
Aamupiiri la 19.2. klo 10, 
Vanha Pappila, Sipiläsali. 
Sunnuntaiseurat su 20.2. klo 
15, Vanha pappila, juhlahuo-
neisto. Mitä on Jumalan an-
saitsematon armo?
Opettajien raamattupiiri ma 
21.2. klo 16, Vanha pappila, 
Sipiläsali. 
Hartaus ke 23.2. klo 14, Hol-
lihaan palvelukoti. Tiina Kin-
nunen.
Raamattupiiri ke 23.2. klo 
15, Aurinkokoti. Piirin vetäjä 
Jyrki Vaaramo.
Raamattupiiri ke 23.2. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Keskiviikkoseurat ke 23.2. 
klo 18, Vanha pappila. Ro-
vasti Laestaduksen kuole-
man 150-vuotismuistoseu-
rat, Markku Niku.
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 23.2. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Järjestäji-
nä Oulun NNKY:n lisäksi Sina-
pinsiemen ry ja tuomiokirk-
koseurakunta.
Torstain raamattupiiri to 
24.2. klo 14, Keskustan seu-
rakuntatalo. Luemme hep-
realaiskirjettä. Anna-Mari 
Heikkinen.
Raamattupiiri to 24.2. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. Pii-
rin vetäjä Jyrki Vaaramo.
Hartaus to 24.2. klo 18.30, 
Kuntotalo. Jyrki Vaaramo.
Ompeluseurat to 24.2. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
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. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 18.2. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 18.2. klo 19, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 18.2. klo 19, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 20.2. klo 18, Pyhän Andre-
aan kirkko. Matti Pennanen, 
Olavi Koivukangas
Pappilan Raamattupiiri ke 
23.2. klo 11, Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
23.2. klo 18–19.30, Karjasil-
lan kirkko. Löydä oma näkö-
kulmasi Raamattuun miesten 
raamattupiirissä! Mitä kysy-
myksiä Raamatusta haluan 
jakaa, mistä asioista kaipaan 
keskustelua? Minkälaisia nä-
kökulmia samaan tekstiin 
löytyy kun sitä lukee yhdes-
sä? Aloita Raamatun tutkimi-
nen tänään ja tule mukaan. 
Raamattupiiri to 24.2. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 24.2. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Seurat to 17.2. klo 13, Pa-
teniemen kirkko. Seurois-
sa puhuvat Tuiran seurakun-
nan kappalaiset Harri Fager-
holm ja Juha Valppu. Kant-
torina toimii Heikki Jämsä. 
Paikalla ovat myös diakonia-
työntekijät Heli Mattila ja Sa-
mi Riipinen. Linja-autokulje-
tus on osallistujille ilmainen 
ja se kulkee seuraavan reitin 
kautta: 11.45 Pyhän Luuk-
kaan kappeli 11.50 Hiiden-
tien päätepysäkki, ajaa Järvi-
tietä 12.00 Koskelan palvelu-
keskus 12.10 Alppila, Kaarna-
tien pysäkki 12.15 Tuiran kirk-
ko 12.20 Kangastien palvelu-
keskus 12.30 Koskelan seura-
kuntakodin pysäkki 12.35 Ra-
jakylän seurakuntakoti 12.40 
Palokan palvelukeskus Pate-
niemen kirkko Kotiinlähtö 
noin klo 15.30. 
Raamattupiiri to 17.2. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Raa-
mattupiiri kaikenikäisille ko-
koontuu torstaisin Sumpus-
sa. Vetäjinä Riitta Louhelai-
nen p. 040 5850 818 ja Arja 
Suomela.
Raamattu- ja rukousilta to 
17.2. klo 18, Tuiran kirkko. 
Kokoonnumme Tuiran kirkos-
sa tilassa nimeltä Sumppu.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 17.2. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 18.2. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Raamattu- ja lähetyspiiri ke 
23.2. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Ystävänkamarissa, 
mukana Pasi Kurikka.
Raamattupiiri ti 22.2. klo 13, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Miestenpiiri ti 22.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Eero Poke-
la alustaa aiheesta: "Jeesuk-
sen ylimmäisen papillinen ru-
kous".
Raamattupiiri to 24.2. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Raa-
mattupiiri kaikenikäisille ko-
koontuu torstaisin Sumpus-
sa. Vetäjinä Riitta Louhelai-
nen p. 040 5850 818 ja Arja 
Suomela.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 24.2. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Pateniemi-Herukka suur-
alueen ja Rajakylän yhtei-
nen raamattupiiri ti 8.3. klo 
18, Pateniemen kirkko. Li-
sätietoja Heli Mattila p. 040 
5747 145.

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat su 20.2. klo 17, Oulujo-
en kirkko. Niilo Nissilä ja Ris-
to Nevala.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 22.2. klo 19, Myllyo-
jan seurakuntatalo. Keijo Nis-
silä ja Pentti Hintsala.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ke 23.2. klo 19, Oulu-
joen kirkko. Samuli Riekki.

Musiikki ja kulttuuri
Karjasillan seurakunta
RunoQvarkki, vartti Tommy 
Tabermannin runoutta siiven 
suojassa ti 15.2. klo 12, Lähe-
tyksen puoti ja paja Siipi. Ru-
noja lukee pastori Juha Vähä-
kangas.
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille ke 

16.3. klo 18, Kastellin kirkko. 
Ken Follett: Taivaan pilarit

Oulujoen seurakunta
Yhteislaulutilaisuus to 17.2. 
klo 17.30, Asukastupa. Lau-
lamme yhdessä talvilaulu-
ja. Lauluja laulattaa kanttori 
Sanna Leppäniemi. Puhe Ilk-
ka Mäkinen. Kahvitarjoilu ja 
arvontaa. Tuotto Yhteisvas-
tuukeräyksen hyväksi. 

Diakonia

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

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus ma 
21.2. klo 9–11, Karjasillan dia-
koniatoimisto p. 08 5313 219.
Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappeli. 
Maksuton puuroaamiainen, 
joka sisältää puuroa, leipää, 
kahvia ja teetä. Puuroaami-
ainen on kaikille avoin yhdes-
säolon hetki. 
Ystävän kammari ti 22.2. 
klo 13, Kaukovainion kap-
peli. Vapaamuotoinen koh-
taamispaikka, jossa kahvitel-
laan, keskustellaan ja hiljen-
nytään hartauteen.
Maikkulan diakoniaryhmä 
ti 22.2. klo 14–15.30, Maik-
kulan kappeli. Kaikenikäis-
ten paikka toimia seurakun-
talaisena eri tehtävissä. 

Tuiran seurakunta
Työttömien ruokailu torstai-
sin klo 12–13, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Lisätietoja diako-
ni Sami Riipinen 040 5747 149.
Työttömien ruokailu perjan-
taisin klo 12–13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Ruokailun hin-
ta 2 €. Lisätietoja Saila Luuk-
konen p. 040 5747 092.
Pateniemi-Herukka alueen 
yhteinen diakoniapiiri pe 
18.2. klo 13, Pateniemen kirk-
ko. Lisätietoja Heli Mattila p. 
040 5747 145.
Työttömien aamupala ma 
21.2. klo 10–11, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Tervetuloa mu-
kaan. Aterian hinta 1 €. Lisä-
tietoja diakoni Sami Riipinen 
040 5747 149.
Juttutupa ma 21.2. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Juttutuvassa myydään her-
nekeittoa Yhteisvastuun hy-
väksi klo 11–13. Lisätietoja 
diakonissa Eeva-Marja Laiti-
selta p. 040 5157 267.
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 ma 
21.2. Myllyojan seurakunta-
talo. Diakonian ajanvaraus 
maanantaisin klo 9-11, p.(08) 
5313 519.
Madekosken diakoniapiiri 
to 24.2. klo 12, Reino ja Sirk-
ka Petäjäkankaalla, Pysäkki-
kuja 12. 

Yhteiset 
seurakuntapalvelut
Työttömien ruokailu keski-
viikkoisin klo 11–13 Öbergin 

talossa, Kirkkokatu 5. Ruo-
ka 2 €.

kehitysvammaiset:
Keskustelukerho ti 22.2. klo 
17–18.30, Heinäpään seura-
kuntatalo. Avoin ryhmä kai-
kenikäisille.
Veturi ke 23.2. klo 17–18.30, 
Heinäpään seurakuntatalo. 
Vertaistukiryhmä perheille, 
joissa on alle 10-vuotias eri-
tyislapsi.
Perhepiiri to 24.2. klo 12–
13.30, Caritas. Ryhmä van-
hemmille, joilla on kehitys-
vammainen lapsi.

kuulovammaiset:
Ystäväilta to 24.2. klo 17, Pal-
velukeskus Runola. Vieraana 
sirkustemppujen tekijä Taika-
Petteri. Huomioi eri kelloaika!

näkövammaiset:
Näkövammaisten raamattu-ja 
keskustelupiiri to 17.2. klo 13–
14.30, Caritas-kodilla, Caritas-
sali. Opasystävä on vastassa 
pihalla pääoven läheisyydessä 
klo 12.30 alkaen.

Näköpiiri ti 22.2. klo 13–
14.30, Caritas-kodilla, Cari-
tas-sali. Opasystävä on vas-
tassa pääoven läheisyydessä 
klo 12.30 alkaen.
Näkövammaisten leiri pe 
18.3. – su 20.3., Rokuan lei-
rikeskus. Monipuolista oh-
jelmaa, ulkoilua, hiihtoa, hil-
jentymistä, hyvää ruokaa 
ja iloista yhdessäoloa. Lei-
rin hinta on 46 €. Lähtö per-
jantaina klo 10. Paluu Ou-
luun sunnuntaina n. klo 16. 
Ilmoittaudu 2.3. mennessä p. 
08 3161 340.

päihdetyö:
Naistenryhmä pe 18.2. klo 
13–15.30, Diakoniakeskus, 
Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros.
Tavoiteryhmä ma 21.2. klo 
14.30–16, Diakoniakeskus, 
Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros.

Lähetys
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma–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 18.2. klo 12–
13, Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja. Pyhä Henki, Pentti Kor-
tesluoma
Lähetyssoppi-myyjäiset ja 
kahvila to 24.2. klo 10–14, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Tuoreita leivonnaisia, kotite-
koisia hilloja ja mehuja, käsi-
töitä, arpoja yms. Tuotto Ou-
lun ev.lut. seurakuntien lähe-
tystyölle. Tervetuloa ostoksil-
le, lahjoittajaksi ja mukaan 
vapaaehtoistoimintaan! 

Oulun tuomio- 
kirkkoseurakunta
Lähetyspiiri to 24.2. klo 14, 
Vanha pappila. Väinö Simo-
joki.

Karjasillan seurakunta
Lähetysilta ti 22.2. klo 18–
20, Kaukovainion kappeli. Sa-

enot Oulussa 17.–24.2.2011

Mar i  L ä h te e nmaa

Luentoilta 
lapsiperheiden arjesta

Torstaina 24. helmikuuta järjes-
tetään avoin ja maksuton luento 
lapsiperheiden arkeen liittyvis-
tä asioista ja odotuksista. Luen-

toilta pidetään Heinätorin seurakun-
tatalossa kello 17 alkaen. Tarkoitukse-
na on herättää keskustelua muun mu-
assa siitä, millaista on nykyperheiden 
arki, ja millaisia odotuksia ja paineita 
siihen liittyy.

Illan ensimmäinen luennoitsija on 
filosofian tohtori Reija Satokangas. Ai-
heena on lasten ja perheiden arki se-
kä elämänmeno 1900-luvulla Oulussa. 
Satokankaan mukaan suurin muutos 
lapsiperheiden arjessa on ollut äitien 
lähtö töihin ja lasten meno tarhaan.

– Sadan vuoden aikana koettiin 
paljon muitakin isoja mullistuksia, 
kuten oppivelvollisuuden tulo ja sota-
aika, joista kumpikin vaikuttivat vah-
vasti suomalaisiin lapsiin ja perheisiin, 
Satokangas toteaa. 

Luennon aikana kuullaankin usei-
ta esimerkkejä oululaisten lasten elä-
mästä ja esimerkiksi lasten asemasta 

yhteiskunnassa.
Illan toinen luennoitsija on Tuiran 

seurakunnan kappalainen Päivi Jus-
sila. Luennon aiheena on Kirkko per-
heen rinnalla.

– Kirkko on kautta historian arvos-
tanut perhettä suunnattomasti ja kir-
kon puolelta on koettu, että kristityn 
todellinen kutsumus toteutuu par-
haiten perheen ja kodin piirissä. On-
gelmana on se, että kirkko ei ole aina 
pysynyt perheiden ja perhemuotojen 
muutoksissa mukana. Papeille haas-
tetta tuottaa se, että perhejuhlien yh-
teydessä tavataan yleensä ihanneper-
he, joka saattaa olla kaukana oikeasta 
arkea elävästä lapsiperheestä. Kulkee-
ko pappi siis oikean perheen rinnalla 
vai syyllistyykö ihanneperheen muka-
na kulkemiseen? Jussila pohtii.

Luentojen välissä on maksuton kah-
vitarjoilu. Luentoillan järjestävät Ou-
lun seurakuntayhtymä ja Oulun Dia-
konissalaitoksen Säätiön Hope -työ, 
joka tukee lastensuojelun asiakasper-
heitä. (RT)
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tu Saarisen terveisiä Botswa-
nasta, nimikkolähetti Maija-
Liisa Maunun kuulumisia, il-
lan juontaa Päivi Repo.

Tuiran seurakunta
Miniseurat ma 21.2. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Puhujana Jouko Jääskeläi-
nen Kansanlähetyksestä.
Lähetyspiiri ma 21.2. klo 14, 
Tuiran kirkko. Huomaa uu-
si aika. Lisätietoja Tarja Oja-
Viirret p. 040 5747 172.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
21.2. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo. Kokoonnumme 
Ystävän kamarissa.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 21.2. klo 18.30, Oulujoen 
kirkko. Kokoonnumme kir-
kon sakastissa. Tuo oma Raa-
mattu ja muki mukanasi.

YLIKIIMINKI
Lähetyksen kirpputorikah-
vila pe 18.2. klo 11, Piispan-
kamari, entisellä kunnanta-
lolla. Kupponen kahvia ja jo-
tain pientä ostettavaa kirp-
putorilta. Lähetyksen hyväk-
si voi myös valmistaa ja lah-
joittaa myyntiin eri artikke-
leita. Parsintapalvelua puh-
taille villavaatteille.

Lapset ja  lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Pyhäkoulu su 20.2. klo 12, 
Heinätorin seurakuntata-
lo. Pyhäkoulu on lasten oma 
kirkko. Pyhäkoulussa lasta 
kuljetetaan lapsentajuisesti 
tutustumaan kristilliseen us-
koon ja rakastavaan Juma-
laan. Pyhäkouluun ovat ter-
vetulleita kaikki yli 4-vuoti-
aat. Tätä pienemmmille toi-
vomme mukaan omaa saat-
tajaa. Pyhäkouluun ei tarvit-
se ilmoittautua ja se on osal-
listujille maksuton.
Pyhäkoulu su 20.2. klo 16.30, 
Koulukatu 10. 
Perhekerho ti 22.2. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Perhekerho on lasten ja ai-
kuisten kohtaamispaikka, jo-
hon lapsi tulee yhdessä huol-
tajan kanssa. Kerho alkaa yh-
teisellä hartaushetkellä. Har-
tauden jälkeen kahvitellaan, 
askarrellaan ja leikitään. Pää-
tämme kerhon lasten ja ai-
kuisten yhteisellä hetkellä.
Perhekerho to 24.2. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu su 20.2. klo 10–
11, Karjasillan kirkko. Juma-
lanpalveluksen aikana ker-
hohuoneessa. Lopuksi lapset 
menevät kirkkosaliin.
Pyhäkoulu su 20.2. klo 10–11, 
Kastellin kirkko. Jumalanpal-
veluksen aikana.
Pyhäkoulu su 20.2. klo 12–13, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Pyhäkoulu su 20.2. klo 12–
13, Maikkulan kappeli. Pyhä-
koulu jumalanpalveluksen ai-
kana.
Perhekerho ma 21.2. klo 10–
11.30, Sarasuon monitoimita-
lo / päiväkoti. 
Perhekerho ma 21.2. klo 12–
13.30, Pyhän Andreaan kirkko. 
Taidepyhis ma 21.2. klo 

14.30–16, Metsokankaan 
koulu. Opettelemme maala-
uksen ja piirtämisen alkeita. 
Värien käyttöä, viivaa yms. 
Ryhmään otetaan kymmenen 
1.–3.-luokkalaista lasta.
Perhekerho ke 23.2. klo 9.30–
11, Kastellin kirkko. 
Perhekerho ke 23.2. klo 9.30–
11, Kaukovainion kappeli. 
Perhekerho ke 23.2. klo 9.30–
11, Maikkulan kappeli. 
Perhekerho ke 23.2. klo 10–
11.30, Pyhän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Trillimuskari Sisarusryhmä 
to 17.2. klo 17–17.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Trillimus-
karin sisarusryhmä, vauvois-
ta leikki-ikäisiin vanhemman 
kanssa.
Trillimuskari Viikarit 4–6v. 
to 17.2. klo 17.45, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Tieduste-
lu kanttori Riitta Ojala p. 040 
5747 086.
Trillimuskari Vauvat ja taa-
perot n. 5kk–1v. pe 18.2. klo 
9.30, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Ryhmässä lapsi vanhemman 
tai muun aikuisen kanssa.
Pyhäkoulu la 19.2. klo 11.30, 
Kuivasjärven seurakuntakoti.   
Lisätietoja Aila Valtavaaralta 
p. 040 5747 109.
Pyhäkoulu su 20.2. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Juma-
lanpalveluksen yhteydessä. 
Lisätietoja Aila Valtavaara p. 
040 5747 109.
Pyhäkoulu su 20.2. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Trillimuskari Sisarusryhmä 
to 24.2. klo 17–17.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Trillimus-
karin sisarusryhmä, vauvois-
ta leikki-ikäisiin vanhemman 
kanssa.
Trillimuskari Viikarit 4–6v. to 
24.2. klo 17.45, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Trillimuskari 
Viikarit-ryhmä 4–6-vuotiaille 
ilman vanhempaa. Tieduste-
lu kanttori Riitta Ojala p. 040 
5747 086
Purjehtijantien perheker-
ho ti 22.2. klo 9.30–11, Niitty-
aron seurakuntakoti. Lisätie-
toja Juha Tahkokorpi p. 050 
552 7236
Koskelan perhekerho ke 
23.2. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti. Lisätietoja Juha 
Tahkokorpi p. 050 552 7236
Kuivasjärven perhekerho ke 
23.2. klo 9.30–11, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. Lisätie-
toja Juha Tahkokorpi p. 050 
552 7236 
Pateniemen perhekerho ke 
23.2. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. Lisätietoja Juha Tah-
kokorpi p. 050 552 7236
Pyhän Tuomaan perhekerho 
ke 23.2. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Lisätietoja Juha 
Tahkokorpi p. 050 552 7236.
Rajakylän perhekerho ke 
23.2. klo 9.30, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Lisätietoja Juha 
Tahkokorpi p. 050 552 7236.
Pyhän Luukkaan perhekerho 
to 24.2. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Lisätietoja Juha 
Tahkokorpi p. 050 552 7236.

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 20.2. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu su 20.2. klo 12, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 23.2. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 

Perhekerho ke 23.2. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 23.2. klo 9.30, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 23.2. klo 9.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 23.2. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 
Perhekerho ke 23.2. klo 9.30, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 23.2. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo.
Perhekerho to 24.2. klo 13, 
Hönttämäen seurakuntakoti.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot löy-
tyvät osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/koululais-
tenkerhot.

Nuoret
Nuorten Livechat Church 
su 20.2. klo 18–21, http://
irc-galleria.net/communi-
ty/3232444. Tervetuloa kes-
kustelemaan ja pohtimaan. 
Tule mukaan ja ota kantaa. 
Illan aiheena on seurakunta, 
mitä se on / voisi olla nuorel-
le / muille.

Karjasillan seurakunta
Yökahvila Cafe Andreas pe 
18.2. klo 18–22, Pyhän An-
dreaan kirkko. Tervetuloa 
uudet rippikoululaiset, iso-
set ja kaikki asiasta kiinnos-
tuneet nuoret mukaan teke-
mään kahvilasta teidän nä-
köistänne. Jokaisella kahvila-
käynnillä mahdolllisuus osal-
listua myös hartauteen. Kah-
vilassa mukana joukko vierai-
ta odottavia kahvila-avusta-
jia. Lisätietoja saa Karjasillan 
seurakunnan nuorisotyönoh-
jaajilta.
Nuortenilta ti 22.2. klo 18–
20.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Luvassa loistavaa seuraa, 
oleilua, pelailua ja hiljenty-
mistä. Nuortenillat on tar-
koitettu yläasteikäisille ja si-
tä vanhemmille nuorille.
Wanhojen Isosten Olohuo-
ne to 24.2. klo 18–20, Kas-
tellin kirkko. Kutsutaan kaik-
kia Karjasillan ja Tuomiokirk-
koseurakunnan wanhoja iso-
sia omaan Olohuoneeseen 
kaksi kertaa kuukaudessa  
torstai-iltaisin. Olohuone si-
jaitsee joko Kastellin kirkon 
pappilassa tai Heinätorin seu-
rakuntakodilla. Olohuoneen 
sisustuksesta päätätte itse! 
Lämpimästi tervetuloa juuri 
sellaisena kuin olet! Lisätietoja 
saat Jenniltä p. 044 3161 452. 

Oulujoen seurakunta
Yökahvila pe 18.2. klo 19, 
Hintan seurakuntatalo.

Opiskelijat
Aalef-ilta su 20.2. klo 17, Hin-
tan seurakuntatalo. Aalef-il-
ta teemalla Messias-profeti-
at Vanhassa testamentissa, 
alustus Matti Laurila. Aalef 
on heprealaisten aakkosten 
ensimmäinen kirjain eli ilto-
jen aiheena ovat uskon pe-
rusjutut: Raamattu, rukous, 
lähetys & yhteys. Järjestäjinä 
Oulujoen seurakunta ja Suo-
men lähetysseura. 
Nuorten äitien tapaaminen 
to 24.2. klo 18, Elohuone. Ks. 
erillinen ilmoitus.

Opiskelijajärjestöt
Oulun körttiopiskelijoiden 
ja nuorten aikuisten seu-
rat to 17.2. klo 19 Körttiksel-
lä, Luokotie 5 A 5, Välivainio.
OPKOn ilta la 19.2. klo 19, 
Öbergin talo. Nyt tulkitaan 
- kysy mitä vain Raamatusta, 
Antti Leinonen.
3-K ilta ma 21.2. klo 18.30. 
Margetta ja Markku Sarkki-
nen: Minä en häpeä evanke-
liumia (Room.1:16).

Seniorit
Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkeläisten kerho to 17.2. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 17.2. 
klo 12, Kajaanintie 1. 
Senioripäivä ma 21.2. klo 11, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Mahdollisuus verenpaineen 
mittaukseen. Ruokailu 4 €.
Eläkeläisten kerho ma 21.2. 
klo 12.15, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Tarinatupa ke 23.2. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 24.2. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 24.2. 
klo 12, Kajaanintie 1.

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho ma 21.2. 
klo 12–13.30, Maikkulan kap-
peli. 
Eläkeläisten kerho to 24.2. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 24.2. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Vanhuslinja keskiviikkoisin 
klo 9–11 puhelinnumeros-
sa (08) 5314 616. Numeroon 
voit soittaa, kun olet yksin 
tai kaipaat kuuntelijaa, kun 
haluat puhua sinulle tärkeis-
tä asioista, haluat pyytää ko-
tikäyntiä tai jättää soitto-
pyynnön.
Eläkeläisten kerho ti 22.2. 
klo 14, Tuiran palvelukes-
kus. Ohjelmallinen päivätuo-
kio talossa ja sen lähialueilla 
asuville eläkeläisille. Muka-
na pastori Pasi Kurikka, dia-
koni Paula Kyllönen ja seura-
kunnan vapaaehtoisten lau-
luryhmä.
Eläkeläisten kerho to 24.2. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Yhteyshenkilö Päivi Moi-
lanen p. 040 5747 064.
Seniorien laulupiiri to 24.2. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tervetuloa laulamaan se-
niorien laulupiiriin. Ohjel-
massa yhteislaulua, kahvitte-
lua ja hartaus. Mukana dia-
koni Päivi Moilanen ja kant-
tori Tommi Hekkala.

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho ma 21.2. 
klo 12, Hintan seurakuntatalo. 
Porinapiiri ma 21.2. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 21.2. 
klo 13, Saarelakoti, Takalah-
dentie 11. 
lkäihmisten kuntopiiri ma 
21.2. klo 18, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Aikuisten kuntopiiri ke 23.2. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo. 

Kirkko läsnä 
IRC-galleriassa

Sunnuntaisin IRC-galleriassa voi keskustel-
la mielenpäällä olevista asioista. Siellä toimii 
nuorten valtakunnallinen Livechat Church. 
Palvelu on auki kello 18–21.

Syksyllä 2009 avattu reaaliaikainen keskusteluka-
nava eli chatti on keskustelua sekä yhdessäoloa var-
ten. Joka sunnuntaille on oma teemansa, joka liittyy 
uskoon ja kirkkoon, mutta chatissa saa puhua muis-
takin itseä mietityttävistä asioista. Juttelukavereina 
ovat muut nuoret sekä koulutetut chat-ohjaajat, jotka 
ovat ev.-lut. kirkon nuorisotyönohjaajia sekä pappeja. 

Chatissa on myös mahdollista keskustella yksityi-
sesti nuorisotyönohjaajan tai papin kanssa. Oulun 
seurakuntayhtymän nuorisotyöntekijä ja verkkokes-
kustelija Maire "Mono" Kuoppalan mukaan monet 
nuoret käyttävätkin henkilökohtaisia viestejä keskus-
telukanavalla. Myös paikallisia tapaamisia voidaan 
sopia verkossa. 

Seuraava Livechat Church on sunnuntaina 20. hel-
mikuuta kello 18 alkaen osoitteessa irc-galleria.net/
community/3232444. Illan aiheena on seurakunta ja 
mitä se on, tai voisi olla, nuorelle. Mukaan päästäk-
seen nuorella tulee olla IRC-gallerian käyttäjätun-
nus. Palvelu on tarkoitettu noin 14–20-vuotiaille ja se 
toimii sunnuntaisin toukokuun 29. päivään saakka.

Kirkon nuorisotyön verkkotoiminnan tarkoituk-
sena on tuoda seurakunnan perusnuorisotyötä lähel-
le nuoren elämää, sekä vahvistaa kirkon läsnäoloa so-
siaalisessa mediassa. Kirkkohallituksen kolmivuoti-
nen Hengellinen elämä verkossa -hanke toimii yhteis-
työssä IRC-Gallerian kanssa.

w w w.sxc . hu
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Alfa-kurssi on kaikille, jotka ovat  
kiinnostuneet tutkimaan mistä kristinuskossa 
on kyse. Tule, rentoudu, nauti ateriasta, jaa 

ajatuksiasi ja tutki elämän tarkoitusta.

UUSI ALFA-KURSSI ALKAA
tiistaina 1.3. klo 18 
Elohuoneella (Isokatu 11B)

Ilmoittaudu mukaan! 
Kimmo 050 3105001 
kimmo.kieksi@evl.fi

www.elossa.fi

“HALOO?HALOO?HALOO?

ONKO SIELLÄ 
   KETÄÄN?”

Jos Jumala on olemassa, mitä kysyisit?

Nuorten äitien 
tapaaminen 

Hei sinä oululainen nuori äiti! Kaipaatko välillä 
tuulettumista ja samassa elämäntilanteessa olevi-
en seuraa? Tule mukaan suunnittelemaan yhteis-
tä toimintaa torstaina 24. helmikuuta klo 18–20 
Elohuoneelle, Isokatu 11. Tarjolla hyvää syötävää 
ja rentoa seuraa. Olipa sinulla sitten pieniä tai iso-
ja lapsia, olet rätti tai reipas, kaikki ovat tervetul-
leita. Laitetaan yhdessä mukava ryhmä pystyyn! 

Lisätietoja antavat tuomiokirkkoseurakunnan nuo-
ret äidit eli pastori Hanna-Maija Ollanketo, p. 050 
564 90 70 tai hanna-maija.ollanketo@evl.fi sekä 
nuorisotyönohjaaja Mari Tuokkola, p. 050 524 97 
79 tai mari.tuokkola@evl.fi.

Eläkeläisten kerho to 24.2. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. Kerho Ystävänkama-
rin puolella.
Seurakuntakerho to 24.2. 
klo 10, Huonesuon seurakun-
takoti. 

Ylikiiminki
Eläkeläisten kerho ti 22.2. 
klo 11, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. 
Laulukerho to 24.2. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Mukana Henna-Mari Sivula, 
yksinlaulu.

Leirit ja retket
Oulun ev.-lut.  
seurakunnat
Työttömien leiri 14.–17.3. Ro-
kuan leirikeskus. Leirin hinta 
28 €, sisältäen matkat, majoi-
tuksen täysihoidolla sekä va-
kuutuksen Oulun ev.-lut.seu-
rakuntien jäsenille. Ilmoittau-
tumiset Yhteisiin seurakunta-
palveluihin p. 08 3161 340 tai 
www.oulunseurakunnat.fi/il-
mo 24.2. mennessä. 
Eläkeläisten leiri 21.–24.3. 
Rokuan leirikeskus. Etusi-
ja tuomiokirkkoseurakun-
nan jäsenillä. Leirin hinta 62 
€. Oulun ev.-lut. seurakun-
tien jäsenet ovat tapaturma-
vakuutettuja lerin ajan. Vetä-
jinä diakonissat Sirkku Nivala 
ja Kirsi Karppinen. Ilmoittau-
tumiset 11.3. mennessä yhtei-
seen seurakuntapalveluun p. 
08 3161 340 tai www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmo. 
Eläkeläisten leiri 28.–31.3. 
Rokuan leirikeskus. Etusija 
Karjasillan seurakunnan jä-
senillä. Ilmoittautuminen Yh-
teisten seurakuntapalvelujen 
toimistoon, p. 08 316 1340 tai 
www.oulunseurakunnat.fi/il-
mo ma–pe klo 9–16 ja viimeis-
tään kaksi viikkoa ennen lei-

riä. Leirin hinta 62 € sis. täy-
sihoidon, kuljetuksen ja va-
kuutuksen Oulun ev.-lut seu-
rakuntien jäsenille. Leiriin 
osallistujille lähetetään leiri-
kirje. Leiristä vastaavat Asta 
Leinonen p. 040 5747 157 ja 
Terttu Rahko p. 040 5752 712.
Eläkeläisten leiri 4.–6.4. Ro-
kuan leirikeskus. Etusija Tui-
ran seurakunnan jäsenillä. 
Leirin hinta 44 € täysihoitoi-
neen kahden hengen huo-
neessa. Oulun ev.-lut. seura-
kuntien jäsenet ovat tapatur-
mavakuutettuja leirin ajan. 
Vetäjinä diakoniatyöntekijät 
Paula Kyllönen ja Aino-Liisa 
Ilkko. Ilmoittautumiset 15.3. 
mennessä yhteiseen seura-
kuntapalveluun p. 08 3161 
340 ma–pe klo 9–16. 

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Tuomiokirkkoseurakunnan 
perheleiri 25.–27.3. Rokual-
la. Leirin hinta 44 € / aikui-
nen, 30 € / 4–18-v. ja alle 4-v. 
ilmaiseksi. Sisaralennus 25%. 
Lisätietoja nuorisotyönoh-
jaaja Mari Tuokkolalta 050 
524 9779 tai mari.tuokkola@
evl.fi. Ilmoittautuminen 3.3. 
mennessä: www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmoittautumiset.
Vuontispirtin kevätretki 
16.–20.4. Vuontispirtti, Raat-
tama. Retken hinta 2 hh 265 
€, 1 hh 300 €. Hinta sisältää 
aamiaisen, retkieväät, päi-
vällisen ja matkat sekä ta-
paturmavakuutuksen Oulun 
ev.-lut. seurakuntien jäsenil-
le. Retkelle mahtuu 46 hlöä. 
Mukana diakoniapappi Jyr-
ki Vaaramo ja diakonissa Kir-
si Karppinen. Sitovat ilmoit-
tautumiset arkisin p. 08 3161 
340. Matkasta voit tiedus-
tella Kirsi Karppiselta p. 040 
5747 181. 

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan talvi-
nen perheleiri 25.–27.3. Juu-
massa. Mukana pastori San-
na Komulainen sekä lasteno-
hjaajia. Ilmoittautumiset 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo. Hinta 44 euroa aikuisil-
ta, 30 euroa 4–18-vuotiailta. 
Sisaralennus 25 %. Hinta si-
sältää matkat, ruuan ja ma-
joituksen. 

Kuorot ja kerhot
Oulun ev.-lut.  
seurakunnat
Sarastus-kuoro ke 23.2. klo 
18–20, Elohuone, Isokatu 11. 
Et tarvitse aiempaa kokemus-
ta. Ohjelmisto koostuu mes-
su- ja gospelmusiikista sekä 
virsistä. Tiedossa gospelmes-
suja. Laulamisen ilo ei mak-
saa sinulle mitään. Lisätietoja 
kuoronjohtajalta Taina Vou-
tilainen, 044 3161 729, taina.
voutilainen@evl.fi.

Karjasillan seurakunta
Pyhän Andreaan lapsikuoro 
to 17.2. klo 16–16.45, Pyhän 
Andreaan kirkko. Lisätiedot 
Sirpa Ilvesluoto 050 5251 882.
Pyhän Andreaan lapsikuoro 
to 24.2. klo 16–16.45, Pyhän 
Andreaan kirkko. Lisätiedot 
Sirpa Ilvesluoto 050 5251 882.

Tuiran seurakunta
Sekakuoro Tuike to 17.2. klo 
18, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Sekakuoro Tuike, johtaa Eli-
sa Silver 050 300 9965. Ote-
taan uusia laulajia koelaulun 
kautta. Kuoroharjoitukset 
pääsääntöisesti Pyhän Tuo-
maan kirkolla, joka kuukau-
den viimeinen torstai Tuiran 
kirkolla.
Tuira Kirkon Naiskuoro ma 
21.2. klo 18, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kuoron toiminta on 
tavoitteellista ja monipuo-
lista. Positiiviseen joukkoom-
me pääsee mukaan koelau-

lun kautta ottamalla yhteyt-
tä kuoronjohtajaan Tommi 
Hekkalaan p. 040 8316 226.
Pyhän Tuomaan Lapsikuoro 
isot ti 22.2. klo 16.30, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Kuoroon 
otetaan uusia laulajia. Kuo-
roa johtaa Laura Kumpula. p. 
044 3161 576.
Sekakuoro Tuike to 24.2. klo 
18, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Sekakuoro Tuike, johtaa Eli-
sa Silver 050 300 9965. Ote-
taan uusia laulajia koelaulun 
kautta. Kuoroharjoitukset 
pääsääntöisesti Pyhän Tuo-
maan kirkolla, joka kuukau-
den viimeinen torstai Tuiran 
kirkolla.

Oulujoen seurakunta
Oulujoen kirkkokuoron har-
joitukset keskiviikkoisin klo 
18.15 alkaen Myllyojan seura-
kuntatalolla. Laulamme mo-
niäänisesti sekä vanhaa että 
uutta kirkkomusiikkia. Kuo-
roon otetaan uusia laulajia 
koelaulun kautta. Tieduste-
lut: Sanna Leppäniemi, p. 040 
7400 511.

Muut menot
Seurakuntavierailu to 17.2. 
klo 18 Kaukovainion kap-
pelissa. Juha ja Anu Väliaho 
kertovat Inkerin kirkon työs-
tä Suomen sukukansojen pa-
rissa. Sukukansanäyttely se-
kä mahdollisuus ostaa maa-
ilmankuulua ja herkullista 
Bashkirian hunajaa.
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
22.2. klo 9, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Fransupiiri ti 22.2. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Matalan kynnyksen ilta ti 
22.2. klo 18, Heinätorin seu-
rakuntatalo.
Raitin remmin kahvihet-
ki to 24.2. klo 13–15, Maik-
kulan kappeli, takkahuone. 
Poikkea porisemaan kahvi-
kupposen ääreen Maikkulan 
kappelin takkahuoneeseen.

Itämaisen tanssin kurssi 
sunnuntaina 20.2. klo 18–19.30 ja 19.30–21

Hintan seurakuntatalossa 

Kurssi on tarkoitettu naisille. 
Kurssilla tanssitaan egyptiläistä vatsatanssia (klassi-
nen ja moderni pop). Kurssimaksu vapaaehtoinen. 
Opettajana Simona Muwazi. Ilmoittautuminen si-

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

Yhteisvastuu- 
Lipaskeräystempaus 

25.–26.2. Kaakkurin Citymarketissa, 
Joutsensillan K-Supermarketissa ja Kodin Anttilassa.

 
Ilmottaudu kerääjäksi! 

Marjo Heiskanen p. 040 5752 711.

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/mehu, lei-

vonnaisia ja makkaranpaistoa. Tilaisuus päättyy klo 
14 Soivan Siilin konserttiin. Tuotto Yhteisvastuuke-

räyksen hyväksi. Järjestää Oulujoen seurakunta.

Juttutupa Koskelan 
seurakuntakodissa

21. helmikuuta klo 11

Juttutuvassa myydään hernekeittoa Yhteisvastuun 
hyväksi klo 11–13.  Lisätietoja diakonissa Eeva-Marja 

Laitiselta p. 040 5157 267.

Wanhojen Isosten 
Olohuone 

torstaina 24. helmikuuta 
klo 18–20 Kastellin kirkossa

Kutsumme kaikkia Karjasillan ja Tuomiokirkkoseura-
kunnan wanhoja isosia omaan Olohuoneeseen kaksi 
kertaa kuukaudessa torstai-iltaisin. Olohuone sijaitsee 
joko Kastellin kirkon pappilassa tai Heinätorin seura-
kuntakodilla. Olohuoneen sisustuksesta päätätte itse! 
Lämpimästi tervetuloa juuri sellaisena kuin olet! Lisä-
tietoja saat Jenniltä p. 044 3161 452.

Miniseurat 
maanantaina 21. helmikuuta klo 12, 

Siipi, lähetyksen puoti ja paja. 
Puhujana Jouko Jääskeläinen Kansanlähetyksestä.

Tehtävään siunaaminen
Pateniemen kirkossa sunnuntaina 27.2. klo 

12 vietettävän messun yhteydessä diakonian 
viranhaltija Heli Mattilan tehtävään siunaaminen. 
Messun toimittaa Hannu Ojalehto ja sen jälkeen 

tarjotaan juhlakahvit.
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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.

Elämän 
polku

Kastetut: 
Tuomiokirkko: Jussi Arvid 
Aukusti Päivärinta, Oona 
Kristiina Vidnäs.
Karjasilta: Mehdi Ali Kristi-
an Björnfot, Viivi Sofia Daa-
vittila, Veera Katriina Esko-
la, Jooa Jelmeri Tomminpoi-
ka Huusko, Maisa Tuulikki 
Kankare, Bertta Hilma-Riit-
ta Mertaniemi, Väinö Verne-
ri Parkkinen, Ellen Hilda Siviä 
Pesonen, Tuukka Martti Ola-
vi Tauriainen, Veera Emilia 
Untinen, Amanda Vilhelmi-
na Vikman, Onni Artturi Vä-
häkuopus.   
Tuira: Eemeli Ari Petteri Har-
ju, Aada Emilia Hyyryläinen, 
Ella Sofia Hyyryläinen, Iida 
Vanamo Kaikkonen, Eppu Ju-
ho Eemeli Koponen, Silja Ka-
tariina Kuha, Matti Sulo Vilja-
mi Luiro, Aava Nadja Aurora 
Tuomela, Uuno Miika Waltte-
ri Väisänen.
Oulujoki: Topi Anton Alata-
lo, Otto Hermanni Havana, 
Anna Lyydia Inkeroinen, Aar-
ni Eemil Junttila, Miina Eelia 
Tonintytär Lahti, Pilvi Eija Ka-
tariina Pesiö, Oliver Sebasti-
an Pihlaja, Nooa Pellervo Pik-
kuaho.

Vihityt:
Karjasilta: Lauri Johan-
nes Hyry ja Noora Katariina 
Tornberg. 
Tuira: Rauno Eerik Pähtilä ja 
Heidi Tiia Marjatta Pekkala.
Oulujoki: Jaakko Oskari Pel-
tokorpi ja Heljä Maria Puroi-
la, Olli Juhani Siiskonen ja 
Maria Kristiina Jääskö.

Kummikirkko 
sunnuntaina 27.2. klo 15–17, 

Pyhän Andreaan kirkossa 

Kummikirkkoon kutsutaan erityisesti lapsia yhdessä 
kummiensa kanssa. Mukaan ovat tervetulleita myös 
lasten perheet, isovanhemmat ja läheiset. Kirkossa kii-
tämme ja iloitsemme kummeista, yhdessä olemisesta 
ja kasvamisesta. Samalla saamme tulla yhdessä siuna-
tuksi alttarilla. Kirkossa voi myös sytyttää kastekyntti-
län yhdessä kummin kanssa ja näin muistaa omaa py-
hää kastettamme. Jumalanpalveluksen jälkeen jätski- 
ja mehutarjoilu sekä yhteistä tekemistä.

Lähetyspiiri 
maanantaina 21.2. klo 14

Tuiran kirkossa 

Huomaa uusi aika. 
Lisätietoja Tarja Oja-Viirret, p. 040 5747 172.

www.suurellasydamella.fi
puh. 040 502 5010 tai 040 574 7105

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Tilma Vilhel-
miina Kauppinen s. Pelkonen 
92, Ritva Liisa Inkeri Kojo s. 
Vuoma 60, Mikko Sakari Lai-
ne 37.
Karjasilta: Eliisa Johanna 
Kaappola s. Liuska 91, Kauko 
Juhani Kestilä 53, Pauli Jo-
hannes Kärsämä 87, Eelis Ed-

vin Sihvo 85.
Tuira: Maire Anneli Hassi s. 
Kuhalampi 74, Pentti Erkki 
Kandelberg 57, Simo Uolevi 
Karjalainen 80, Reino Mikko 
Paulamäki 92, Vesa Ensio Sa-
lokangas 73.
Oulujoki: Mirja Riitta Satu-
lehto s. Nevalainen 73.
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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

Päiväkerhot normaalisti.
Kokkikerho to 17.2. klo 14 
ryhmä B.
Perhekerho to 17.2. klo 10 
srk-talossa.
Kirkkovaltuuston kokous 
to 17.2. klo 18 srk-talossa.
Ystävyyden talo pe 
18.2. klo 10 srk-ta-
lossa.
Rukouspiiri 
torstaisin klo 
10.30 joka pa-
rillinen viik-
ko Kurkelassa 
(Mäntytie 
7) ja pariton 
viikko Eeronke-
dolla (Jukolantie 
2 A 5). 
Raamattupiiri ti 22.2. klo 
18.30 Helli Eeronkedolla.
Hartaus Lumilyhdyssä ke 
23.2. klo 14.
Kuoro: Ke 23.2. klo 18.30 srk-
talolla.
Seurakuntailta to 24.2. klo 
18–20 srk-talossa. Aiheena 
Yhteisvastuu-rynnäkkö, mu-
kaan kaikki rippikoululaiset. 
Tervetuloa myös kaikki muut, 
jotka haluavat osallistua ke-
rääjinä tai autokuskeina.
Partio: Metsähanhien ko-
kousta ei ole to 17.2. mut-
ta muuten Metsähanhet klo 
18 torstaisin Naskun laavul-
la. Ruoktu XXVIII 11 talvileiri 
5.–9.3. seikkailijoille, tarpojil-
le, samoajille, vaeltajille ja ai-
kuisille pidetään Taivalkoskel-
la Siiranjärvellä.  Ilmoittautu-
minen Makelle 18.2. mennes-
sä markku.korhonen@evl.fi. 
044 7521 223. Hinta 1. per-
heenjäseneltä 70 euroa ja 

seuraavilta 65 euroa. Lisätie-
toa www.niittykarpat.fi. 
Huom! Jumalanpalveluk-
set pidetään tammi-helmi-
kuun ajan  seurakuntatalol-
la, paitsi 20.2. Lumilyhdyssä.
Diakonia: Marjon tavoi-

tat puhelimitse p. 045 
6381 973.

Rauhanyhdis-
tys: Raamat-
tuluokka pe 
18.2. klo 19 
5.–6. lk. Jus-
sila ja 7.-8. lk 
A&E Kämä-

räinen. Pyhä-
koulu su 20.2. 

klo 12 I Jussila II 
J&M Hekkala III Lah-

denperä ja seurat klo 16 Lu-
milyhdyssä. Päiväkerho ry:llä 
ma, ke klo 17–18,30 ja ti, to 
klo 17.30–19.
Kuollut: Lauri Antero Kouk-
kula 77.
Kastettu: Valto Viljami Oksa 
ja Jatta Valentina Räihä.

Huom! 
Tammi–helmikuun 

ajan jumalan-
palvelukset 

pidetään 
seurakunta-

talolla! 

Koko perheen ulkoilupäivä 
ja Hippohiihdot 

lauantaina 19.2. klo 11 alkaen Hyypällä. Pakkasraja -15 
astetta. Sarjoja kaikenikäisille lapsille. Ilmoittautuminen 

klo 10.30–11. Ohjelmassa myös pulkkamäkikisa (sarjat 
lapsille ja aikuisille), leikkejä ja palkintojen jako. 

Oppilaskunnan buffetista voi ostaa kahvia, pullaa ja 
karkkia ja tukea samalla yläkoulun luokkaretkirahastoa. 
Alueella nuotio joten omat eväät mukaan. Tervetuloa 

viettämään mukavaa talvipäivää Hyypälle!

Kirkkokuoro to 24.2. klo 
18.30.
Kastettu: Otso Onni Ossian 
Lapola.
Kuollut: Martti Reino Johan 
Pehkonen 62.

Sunnuntain 
20.2. klo 10 messuun 
järjestyy kirkkokyyti 
soittamalla numeroon 

044 2040 930. 
Messun jälkeen 

Hailuodon Leijonat 
tarjoavat 

kirkkokahvit. 

Kirkkokuoro to 17.2. klo 
18.30.
Pyhäkoulu su 20.2. klo 12.
Raamattu- ja rukousilta ti 
22.2. klo 18 Raili Haapalalla, 
Rantatie 64.
Päiväpiiri ke 23.2. klo 10 Saa-
renkartanossa.
Kaverikerho to 24.2. klo 10 
srk-salissa ja kerhohuo-
neessa.
Saarenkartanon har-
taushetki to 24.2. klo 
14.30.

Yhteisvastuukirpputori 
lauantaina 26.2. klo 10–15 seurakuntasalissa. Myytävän 
tavaran vastaanotto kirkolla pe 25.2. klo 12 eteenpäin. 
Lisätietoja Marja Rantasuomelalta 040 7430 382.

– Arvatkaapa, minkä väri-
nen tämä rakennus oli alun 
perin? 

Kysymyksen heittää il-
moille rovasti Risto Laiti-
la keskellä Oulun vanhan 
pappilan salia. 

Hän valottaa pappilan 
historiaa tuomiokirkko-
seurakunnan kahden elä-
keläisten kerhon väelle, jot-
ka ovat saapuneet vierailul-
le. Ja onpa paikalla muuta-
ma muukin kiinnostunut. 

Reilun parinkymmenen 

Kerho on  
viikon kohokohta

hengen joukosta tupsah-
taa veikkauksia valkoisesta 
vihreään, okrankeltaiseen 
ja punamultaan. 

Viimeinen osuu lähim-
mäksi. Laitilan mukaan 
historiankirjat tietävät ker-
toa, että kun rakennusta en-
simmäisen kerran 1850-lu-
vun puolivälissä maalattiin, 
sen seinistä tuli punaiset, ja 
ovet ja ikkunanpielet olivat 
vihreät. 

Kukapa olisi uskonut! 
Eläkeläisten kerhoja toi-

mii Oulussa jokaisessa seu-
rakunnassa. Kerhoissa voi 
käydä myös yli seurakunta-
rajojen. Oltiinpa sitten tu-
tussa kokoontumispaikas-
sa tai vierailulla, ohjelmaan 
kuuluu kahvittelua, laulua 
ja hartaushetki.

– Nythän me on saa-
tu mukaan yksi mieskin, 
kun täällä on myös Rak-
silan kerhon väkeä. Meil-
lä Heinätorilla kun on mu-
kana vaan naisia, todetaan 
yhdessä pöydässä useasta 
suusta. 

– Niin, ja ollaankos me 
kaikki vielä leskiäkin? ky-
syy yksi. 

– On meitä sinkkujakin 
mukana, hoksauttaa toinen 
silmää iskien.

Uudet kerholaiset toivo-
tetaan tervetulleiksi. Moni 
kerholaisista on ollut mu-
kana vuosia, ja kerhotove-
reista on voinut tulla ystä-
viä matkan varrella. 

– Jos joku on ollut pois-
sa useampana viikkona, se 
huomataan, kertovat dia-

konissat Kirsi Karppinen 
ja Sirkku Nivala tuomio-
kirkkoseurakunnasta.

Ja juuri sitä vartenhan 
kerhot ovat olemassa.

ELSI SALOVAARA

Lista Oulun seurakuntien 
eläkeläisten kerhoista on si-
vulla 16 otsikon Seniorit al-
la. Muiden seurakuntien 
kerhoista löytyy tietoa seu-
rakuntien omilta palstoilta 
sivuilta 19–23. 

Ku va t :  E l s i  S a l ovaa ra

Annikki Kelhä ja Anja Larkoniemi vaihtamassa kuulumisia.
Sirkka-Liisa Vasara, Aila-Marja Timonen ja Soini Timonen ovat tutustuneet 
Kajaanintie 1:ssä kokoontuvassa Raksilan kerhossa.

Rovasti Risto Laitila esitteli pappilan historiakatsauksessa myös sen seinillä olevia tauluja. 
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Sanan ja rukouksen ilta
sunnuntaina 20.2. klo 17 kirkossa

Mukana Hugo Lehkonen ja Versot. 
Illan lopussa rukouspalvelu. 

www.evl.fi/srk/kempeleKempele

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

eurakunnissa tapahtuu 17.–24.2.2011S

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

Lähetyspiiri ti 22.2. klo 13–
15 Puttaan Tuvassa.
Urkuvartti ke 23.2. klo 12 srk-
keskus iso sali, Else Piilonen.
Raamattupiiri ke 23.2. klo 
18 Puttaan Tuvassa.
Vanhemman väen Matin-
päivän juhla 24.2. klo 11–
13.30 seurakuntakeskukses-
sa.  Klo 11 lihakeittolounas, 
hinta 5€. Ohjelmaa ja harta-
us. Päiväkahvi n. klo 13. Ilm. 
ruokailun ja kyydin järjestä-
mistä varten pe 18.2. men-
nessä joko seurakuntaker-
hoissa tai perjantaisin klo 
9–11 diakoniatoimistoon p. 
5472 636. Tilaisuudessa myy-
tävänä arpoja Yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi.
Kaikenikäisten talvita-
pahtuma la 26.2. klo 11–
13 Kellon srk-kodissa Kylätie 
8. Kahviossa jauhelihakeit-
toa ja laskiaispullia Takku-
rannan Marttojen valmista-
mina. Ohjelmassa arpajaiset, 
onnenpyörä, kasvomaalausta 
ja klo 12 alkaen Talentit esil-
lä (esiintyjien ilm. klo 11–12). 
Makkaranpaistoa ja klo 12 al-
kaen poniajelua (pakkasraja 
-17 astetta). Keitto- ja pulla-
tilaukset kotipakettiin 17.2. 
mennessä Johanna Kerolalle 
p. 040 1393 993. 
Laskiaistapahtuma 5.3. klo 
11–13 Martinniemen srk-ko-
dissa. Ohjelmassa mäenlas-
kua, poniratsastusta (pak-
kasraja -17 astetta), vieraa-
na Otso-Herra, onnenpyörä, 
kasvomaalausta ja diasatuja. 
Myytävänä hernekeittoa 4 € / 

litra, laskiaispullia 0,50 € / kpl 
sekä makkaraa, arpoja ja yh-
teisvastuutuotteita. Herne-
keitto- ja pullavaraukset 25.2. 
mennessä diakoniatoimis-
toon pe klo 9–11 p. 5472 636 
tai Laila Rantakokolle p. 040 
8668 319, omat astiat herne-
keitolle. Tuotto Yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi. 
Toipe-perheleiri 18.–20.3. 
Isonniemen leirikeskuksessa. 
Aikuisten ohjelma pohjautuu 
Toimiva Perhe -kurssin vuoro-
vaikutus- ja ongelmanratkai-
sutaitoihin. Lapsille omaa oh-
jelmaa. Viikonlopun hinta 50 
€ / perhe. Ilm. pe 25.2. men-
nessä Laila Rantakokolle p. 
040 8668 319 tai laila.ranta-
kokko@evl.fi. Ilmoittautuneil-
le lähetetään leirikirje.
Lapsikuoron harjoitukset 
torstaisin klo 17 srk-keskuk-
sessa. Kuoro on tarkoitettu 
7–13-vuotiaille tytöille ja pojil-
le. Kuoroa johtaa kanttori Kai-
sa Säkkinen p. 040 5818 974.
Nuorten raamis kokoontuu 
torstaisin klo 18–20 Wirkkulas-
sa. Illoissa pohdimme meitä 
kiinnostavia asioita ja tarkaste-

lemme niitä Raamatun valossa.
Missiokerho (varhaisnuor-
ten raamattu- ja lähetysker-
ho) kokoontuu joka perjantai 
klo 15–16.30 Puttaan Tuvassa.
Perhekerhot: Jokelan van-
hassa koulussa tiistaisin klo 
10–11.30, Kellon srk-kodissa 
torstaisin klo 9.30–11, Martin-
niemen srk-kodissa perjantai-
sin klo 9.30–11 sekä kirkonky-
län Vakkurilassa perjantaisin 
klo 10–11.30. Perhekerhoon ei 
ole ilmoittautumista.

Päivystävä pappi tavatta-
vissa Zeppelinin kappelissa 
perjantaisin klo 13–16.
Aamurukous keski-
viikkoisin klo 6 kir-
kossa. 
Naisten pii-
ri to 17.2. klo 
18.30 Kirkon-
kylän srk-ko-
dissa.
Miesten pii-
ri to 17.2. klo 
18.30 Kokko-
kankaan srk-kes-
kuksessa.
Versot su 20.2. klo 15.30 kir-
kossa.
Nuttukerho maanantaisin 
klo 18 kirkonkylän srk-kodis-
sa. Tule kutomaan nuttuja 
etiopialaiseen ”äitiyspakka-
ukseen” tai tekemään käsi-
töitä lähetystyön myyjäisiin. 
Perhekerhot kokoontuvat: 
ti, ke klo 9.30–11 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ja pe 
klo 9.30–11 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa perhepäivä-
hoitajille ja heidän hoitolap-
silleen. Ke ja to klo 9.30–11 
Vanhassa pappilassa, Ke klo 
9.30–11 Kirkonkylän srk-ko-
dilla ja ti klo 9.30–11 (perhe-
päivähoitajille ja heidän hoi-
tolapsilleen) Kirkonkylän srk-
kodilla. Ti ja pe klo 9.30–11 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri  ke 23.2. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Seura-
kuntapiiri to 24.2. klo 12 Kir-
konkylän srk-kodissa. 

Kirkkokuoro ke 23.2. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa. Ke-
vätkokous harjoituksen yhte-

ydessä.
Varhaisnuor-

ten kuorot 
8–14-vuoti-
aille Pyhän 
Kolminai-
suuden kir-
kossa tors-
taisin klo 

15.30–16.15 ja 
Kokkokankaan 

seurakuntakes-
kuksessa perjantaisin 

klo 15–16. Kuoroja ei ole to 
17.2. eikä pe 18.2.

Puttaan Tupa Kirkkotie 10 
C, torstaisin klo 12–15 ja per-
jantaisin klo 12–15. Rössypot-
tua tarjolla to 17.2., hinta 4 € 
/ annos. Sauvakävelyä perjan-
taisin klo 12. 
Rauhanyhdistyksen toi-
mintaa: Haukipudas: raa-
mattuluokka pe 18.2. klo 
18.30 ry:llä, pyhäkoulut su 
20.2. klo 12 Similällä, Kokol-
la, Ikosella ja L. Koukkaril-
la, vuosikokous ja seurat su 
20.2. klo 17 ry:llä, lauluseu-
rat ke 23.2. klo 18.30 Kaino 
ja Pentti Jämsällä, Simppu-
lantie 6. Kello:  ompeluseu-
rat pe 18.2. klo 18.30 ry:llä, 
pyhäkoulu su 20.2. klo 12 Lit-
towilla ja Rehulla, päiväker-
ho ma 21.2. klo 17.30 ry:llä.
Jokikylä: Kuukausimyyjäiset 
pe 18.2. klo 18.30ry:llä, pyhä-
koulut su 19.2. klo 12, seurat 
su 19.2. klo 16  ry:llä, Juha Kan-
niainen, Kari Kaunisto,  päivä-

Varhaisnuorten toimintapäivä 
la 26.3. Kuusamossa. Rovastikunnallinen toi-
mintapäivä alakouluikäisille (1.-6. lk) lap-
sille. Lähtö kirkkopihasta klo 6.30 ja 
paluu n. klo 19. Päivän aika-
na on askartelua, leikkejä, 
lumikenkäkävelyä, ilmaki-
vääriammuntaa, nonstopsäh-
lyä yms. kivaa ja mukavaa. Päivä maksaa 10 
€  / lapsi, sis. matkat, kaksi lämmintä ateriaa 
ja vakuutus. Osallistujille lähetetään retkikirje 
ja osallistujakortti. Osallistujakortti palautetaan täytettynä ja huoltajan allekirjoituksel-
la varustettuna matkalle lähdettäessä. Ilm. päättyy ma 28.2. www.alakkonäämua.fi-si-
vuston kautta. Mukaan mahtuu 80 lasta. Lisätietoja Pekka Rintamäki p. 040 5436 960 tai 
sähköposti pekka.rintamaki@evl.fi.

Rikasta minua -parisuhdeleiri
25.–27.3. Isonniemen leirikeskuksessa Leirillä keskitytään 
suhteen vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin. Tämän lisäksi et-
sitään yhteisiä konkreettisia tavoitteita ja keinoja niiden 
toteuttamiseen arjessa. Leirin ohjaajina Saila Kukkoho-
vi-Jämsä ja Mikko Jämsä. Leirin hinta 50 €/pariskunta. Il-
moittautumiset pe 4.3. mennessä Laila Rantakokolle p. 040 
8668 319 tai laila.rantakokko@evl.fi. Leirille osallistutaan il-
man lapsia. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje.

Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta 
Veikon valinta arkisin klo 
9–14  Kurikkatie 3.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joilla 
on päivisin aikaa maanantai-
sin klo 10–12 Kirkonkylän srk-
kodissa. 
Kirpputori Ilonpisara 
avoinna ti ja to klo 14–17, la 
klo 10–13. 
Varhaisnuorten kerhot ks. 
kotisivuilta www.evl.fi/srk/
kempele/nuorisot_kerhot.htm.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 19 
Vanhassa pappilassa. Nuorten 
pelivuoro ti klo 16.30 Kirkon-
kylän koulussa. Päivystys Zep-
pelinissä pe klo 16–19. Kokko-
Kospel  la 19.2. klo 18 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. Mu-
kana Pekka Simojoki, Excai-
led, tanssiryhmä.
Rippikoululaiset: YK3:sen 

ja YK4:sen nuorten ilta to 
17.2. klo 18 Vanhassa pappi-
lassa. 
Perhelentopallo la klo 9-11 
Kirkonkylän ala-asteella. 
Kastetut: Lauri Tapio Autio, 
Hannes Ahti Alvari Paajanen, 
Jasper Olavi Räisänen. 
Vihitty: Jari Petteri Räisänen 
ja Satu Anita Laitinen.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Myyjäiset pe 18.2. alka-
en klo 17 ruokailulla. Oulun 
seudun nuortenilta la 19.2. 
klo 18 Oulunsalon ry. Pyhä-
koulut: kirkkopyhä su 20.2 
klo 10 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkko. Seurat su 20.2 klo 16 
ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 18.2. klo 19 
Minna ja Seppo Timlinillä, 
Eteläranta 2. Kodinilta su 
20.2. klo 16 ry:llä.

Päihde-
ongelmaisten ja 

yksinäisten 
päivätoiminta 
Veikon valinta 
arkisin klo 9–14  

Kurikkatie 3

kerhot ti 22.2. ja ke 23.2. klo 
17.30 ry:llä, miestenilta to 24.2. 
Kastettu: Tuure Alvar Mylly-
neva, Joonatan Elias Sulosuo, 
Elmo Iisakki Holma, Saana 
Matleena Ylimartimo, Solja 
Matilda Partanen, Lenni Kal-
le Johannes Keränen.
Avioliittoon kuulutettu: 
Lauri Tapani Kotimäki ja Ai-
no Emilia Saarijärvi.
Kuolleet: Harri Seppo Kalevi 
Karjalainen 49, Mikko Saka-
ri Koivukangas 22. Ilmi Aune 
Marjatta Peltonen os. Kaup-
pinen 77.

Seurakunnan nuorten 
matkaryhmän kautta 
APUA ARJEN ASKAREI-
SIIN. Tiedusteluja ottavat 
vastaan Tarja Kainulainen 
040 8245861 tai Elisa Man-
ninen 045 6576122.
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www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

15 Maija-Liisa ja Heikki Hut-
tulalla Vesalantie 93. Puhuji-
na Tuomo Nikkola ja Juhani 
Laurila.
Kastetut: Ella Mikaela Mart-
ti. Laura-Maria Irene Kelhä. 
Janna Katariina Maijala. 
Vihitty: Markku Sakari Iinat-
tiniemi ja Marjo Riitta Uusi-
Illikainen.

Kuorot: Tähdet to 17.2. klo 
16–17 srk-talolla. Kirkkolau-
lajat ke 23.2. klo 18–20 kir-
kossa.
Hartaus to 17.2. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
"Perjantaipulla" nisumark-
kinat 18.2. klo 14–17 (tai niin 
kauan kuin myytävää riittää). 
Myytävänä kotipullaa, leipää 
ja muita leivonnaisia. Limin-
gan seurakunnan lähetystyö.
Niittypirtin kerho ma 21.2. 
klo 13 vanhusten palveluta-
lossa, mukana diakonissa Si-
nikka ja vapaaehtoinen Pirk-
ko Puhakka.
Hyvänmielen päiväkahvit ti 
22.2. klo 12 mielenterveys-
kuntoutujille vintillä pappi-
lan pihapiirissä.
Herännäisseurat ti 22.2. klo 
19 Jussilassa.
Seurakuntakerhoa ei ole 
ke 23.2. 
Diakoniatyö: Diakonisso-
jen vastaanotot: Kirkonkylä 
/ diakonissa Sinikka Ilmonen, 

p. 044 7521 226. Tupos / dia-
konissa Nita Nahkala, p. 044 
7521 240. Nita koulutukses-
sa viikon 8.
Lähetystyö: Lähetysvintti 
ma 21.2. klo 12–14 yhdessä-
oloa käsitöiden, kahvittelun 
ja juttelun merkeissä.
Rippikoulu: Loppiaisryhmän 
konfirmaatioharjoitus ja va-
lokuvaus pe 18.2. klo 17–19 
kirkossa. Opetusta talviryh-
mälle la 19.2. klo 12–17 pap-
pilan salissa. Ota mukaan 
muistiinpanovälineet, kate-
kismus ja omat eväät. Tal-
vileirin kokoontuminen ke 
23.2. klo 17–19 pappilan sa-
lissa. Mukaan täynnä oleva 
rippikoulukortti, muistiinpa-
novälineet, Raamattu ja ka-
tekismus. Opetusta kesä 2 
-ryhmälle la 26.2. klo 10.30–
15.30. pappilan salissa. Mu-
kaan muistiinpanovälineet 
ja omat eväät.
Nuorisotyö: Raamis to 17.2. 
klo 16.30–18 pappilan yläker-

Uusien messulaulujen kirk-
ko su 20.2. klo 18 Jäälin seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Miia Seppänen, kanttorina 
Marja Ainali, Jäälin lauluryh-
mä ja Jäälin tyttöjä.
Pyhäkoulu 20.2 klo 12 kirk-
kopirtissä.
Oulun konservatorion soi-
tinten esittelykonsertti ti 
1.3. klo 19 seurakuntakeskuk-
sessa. Konservatorion opetta-
jat esiintyvät.
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäynti-
pyynnöt: Erja Haho (Kk) 
0400 775 164 tai Seija Lomma 
(Kk) 040 5793 247 ja Jaana 
Kontio (Jääli) 040 5793 248. 
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 21.2. klo 

10–13 Jäälin seurakuntako-
dilla. Kaikenikäisille tarkoi-
tettu juttupaikka.
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokailu 
ma 21.2. klo 11–12 Jäälin seu-
rakuntakodilla.  Aterian hin-
ta 2 €.
Eläkeläisten seurakunta-
kerho ti 22.2. klo 13 Mon-
tin-salissa. Kuljetuspyynnöt 
maanantaihin klo 12 men-
nessä Jaanalle 040 5793 248
Naisten saunailta to 24.2. 
klo 18–20 Suvelassa. 
Mielenterveyskuntoutuji-
en omaisryhmä ti 25.2. klo 
13–14.30 Kirkkopirtin nuori-
sotilassa kirkonkylällä.
Omaishoitajien ryhmä ke 
23.2. klo 13–14.30 Seniorita-
lo, Terveystie 2.
Raamattupiiri keskiviikkoi-
sin klo 13 Kolamäen kerho-
huoneella, Mirja Liikanen.
Iloinen perhetapahtuma 
seurakuntakeskuksessa su 

rassa. Nuortenilta to 17.2. klo 
18–20 Tupoksen nuorisota-
lolla, Tuiskuranta 3. Isoskou-
lutusta su 20.2. klo 12–16 srk-
talolla uudet isot ja klo 15–18 
jatkoisot. Nuorten palvelu-
ryhmä vierailee ke 23.2. Aa-
latemmeksen vanhainkodil-
la Kokoontuminen Nuoriso-
Nurkkaan klo 15.15. Paluu klo 
17 mennessä. Retki Raahegos-
peliin la 26.2. Esiintymässä Ol-
li Helenius ja Kaemo, juonta-
ja Mikko Vaismaa. Illan päät-
teeksi gospelJP. Retken hin-
ta 10 euroa, sis. kyydit, liput 
ja iltapalan. Rippikoululaisille 
retki on ilmainen. Ilmoittau-
tumiset 17.2. mennessä Kat-
rille p. 044 7521 236.
Perhekerhot: Koti-Pietilässä 
ti 22.2. klo 9.30–11. Ulkoilua 
ja makkaranpaistoa kotikolon 
pihapiirissä. Pakkasraja -10 as-
tetta. Vanamossa ke 23.2. klo 
9.30–11. Ulkoilua ja makkaran-

paistoa Sortavalan puistossa. 
Pakkasraja -10 astetta.
Partio: Päivystys pe 18.2. klo 
15–17 partiotoimistossa. Vii-
meinen ilmoittautumispäi-
vä Ruoktulle. Ruoktujohtaji-
en kokous pe 18.2. klo 17–18 
Kotikololla. Johtajaneuvos-
ton kokous pe 18.2. klo 18 
Kotikololla, jonka jälkeen vä-
littömästi hallitus partiotoi-
mistossa. Ruoktu leiriläisten 
kokous ti 22.2. klo 17–18 seu-
rakuntatalolla. Leirikirje jaos-
sa. Muistelemis- ja lähetysilta 
kaikille partiolaisille ti 22.2. 
klo 18–20 seurakuntatalolla. 
Päivystys ke 23.2. klo 15–17 
partiotoimistossa. Mafeking 
6. ke 23.2. klo 18–20 Kotiko-
lolla. Akelat to 24.2. klo 18 
Tarjalla. Sudenpentuosaston 
hiihtoretki la 26.2. Lumijoen 
Varjakassa. Tarkemmat tie-
dot lpk:n kotisivuilla ja joh-
tajilta saatavassa retkikirjees-
sä. Ruoktu XXVIII 11 talvilei-
ri 5.–9.3. seikkailijoille, tarpo-
jille, samoajille, vaeltajille ja 
aikuisille pidetään Taivalkos-

kella Siiranjärvellä. Ilmoittau-
tuminen Makelle 18.2. men-
nessä Kotikololta saataval-
la ilmoittautumislomakkeel-
la. Leirin hinta: 1. perheen-
jäseneltä 70 euroa ja seuraa-
vilta 65 euroa. Leiriläiskoko-
us 22.2. klo 17–18 seurakun-
tatalolla. Kokouksessa jaos-
sa leirikirje, jossa tarkemmat 
ohjeet. 
Rauhanyhdistys: Myyjäiset 
pe 18.2. klo 18.30 ry:llä. Raa-
mattuluokka (5.-6.) la 19.2. 
kodeissa ja raamattuluokka 
(7.-8.) ry:llä sekä Oulun seu-
dun nuortenilta klo 19 Ou-
lunsalon ry:llä. Pyhäkoulut su 
20.2. klo 11.30 ja seurat klo 
14 Niittypirtin palvelutalolla 
ja klo 17  vuosikokous ry:llä. 
Varttuneidenkerho to 24.2. 
klo 12 seurakuntatalolla.
Kastettu: Milla Elvi Emilia 
Luukinen, Luukas Miikkael 
Savela.
Kuollut: Juha Antti Tuomi-
koski 62.

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 

Iltamusiikkia 
seurakuntakeskuksessa

ltamusiikissa tiistaina 22.2. klo 19 Tuomo Nikkola 
esittää Antonin Dvorákin lauluja psalmien sanoihin, 
Vesa Erkkilän lauluja ja Armas Maasalon sovittamia 
kansankoraaleja. Risto Ainali säestää uruilla ja sen li-
säksi hän soittaa César Franckin ja Joonas Kokkosen 
musiikkia. Myös yleisö pääsee mukaan laulamaan 
yhteislauluja. Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja siel-
lä kerätään kolehti Yhteisvastuulle. Konsertin jär-
jestävät Kiimingin musiikkiyhdistys ry ja Kiimingin 
seurakunta.

Tervetuloa 
paastokurssille
Tuhkakeskiviikosta 1. pääsiäispäivään kestävä paas-
to on valmistautumista kristikunnan suurimpaan juh-
laan, pääsiäiseen. Pääsiäistä edeltävä paasto on 40 ar-
kipäivän pituinen. Sillä on esikuvansa Raamatussa, jos-
sa kerrotaan Jeesuksen paastonneen autiomaassa 40 
päivää.

Kristillisen paaston aikana hiljennytään Jumalan 
edessä ja tarkastellaan omia elämänarvoja. Tavoittee-
na on antaa tilaa joillekin elämän oleellisille asioille.

Kiimingin seurakunta, Kiimingin fysioterapia ja Kii-
minkijoen opisto järjestävät yhdessä paastokurssin. 
Kurssilla on mahdollisuus paastota sekä hengellises-
ti että ruumiillisesti ohjatussa ryhmässä. Kurssi sisäl-
tää hiljentymistä, tietoa paastosta ja ravinnosta sekä 
keskustelua ja asioiden jakamista. Kurssi on tarkoitet-
tu kaikille henkilöille, joita kokonaisvaltainen paasto-
aminen kiinnostaa. Ohjaajina kappalainen Miia Seppä-
nen, kanttori Marja Ainali, fysioterapeutit Mari Halko-
la ja Marjo Leinonen.

830221k Paasto 1 Suvelassa 10.3.–14.4. klo 17.30–
19, paitsi 10. 3. klo 20 asti, kurssimaksu 110 € 

830222k Paasto 2 Tuohimaantie 12 15.4.–21.4. klo 
17.30–19.00) kurssimaksu 110 €. Paasto 2 edellyttää 
paasto 1:een osallistumista. 

Ilmoittautuminen 21.2. mennessä www.kiiminkijo-
enopisto.fi tai p. 08 8874 314. Tiedustelut Mari Halkola 
p. 0400 681 433 tai mari.halkola@kiifys.fi. Miia Seppä-
nen p. 050 5766 204 tai miia.seppanen@evl.fi

27.2. klo 10 Perhemessu Kii-
mingin kirkossa, jonka jäl-
keen seurakuntakeskuksessa 
lounas. Toimintapisteitä, kas-
vomaalausta, hevosajelua, 
onnenpyörä yms. Yhteisvas-
tuukeräyksen hyväksi. Soiva 
Siili esiintyy klo 13.
Esikkoryhmä ti 22.2. klo 10–
12 Jäälin seurakuntakodilla.
Perhekerhot Kirkkopirtillä 
ja Jäälin seurakuntakodilla 
torstaisin klo 9.30–11.30.
Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä ja Jäälin seurakuntakodilla 
perjantaisin klo 9.30–11.
Olohuone yksin-ja yhteis-
huoltajille torstaina 17.2. 
kirkkopirtissä 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:Nuorten gos-
pelmessu (Isostapahtuma) la 

19.2. klo 15.30 kirkossa, Miia 
Seppänen ja Seppo Meriläi-
nen 
Rauhanyhdistys: Seurat su 
20.2. klo 17 rauhanyhdistyk-
sellä.
Kiimingin Rauhan Sana: 
Osallistumisen Oulun Rauhan 
Sanan talvipäiville 26.–27.2.
Siionin virsiseurat su 20.2. klo 

Muistifoorumi
torstaina 24.2. klo 13 Limingan seurakuntatalolla

Oulun seudun muistiyhdistyksen asiantuntijat kertomas-
sa muistiasiaa. Yleisöllä mahdollisuus keskusteluun.

Suunnattu liminkalaisille ikäihmisille.
Kahvitarjoilu

Arvontaa yhteisvastuun hyväksi, arpa 2 euroa
Tietoja tapahtumasta: Sinikka Ilmonen 044 752 1 226 ja 

Riitta Ruottinen 050 363 1339. 

Järjestäjinä Limingan kunnan vanhusneuvosto ja 
Limingan seurakunta

Yhteisvastuu-
arpajaiset
18.2 klo 10-18

Limingan s-marketilla

Osta arpa ja tue 
tärkeää työtä nuorten 
yksinäisyyden parissa

Järj. Limingan srk

Lähetysilta
ke 23.2. klo 19 Limingan seurakuntatalolla

• Vieraana Afganistanissa lähetystyössä olleet 
Ben ja Liisa Kingma

• Nimikkolähettiemmekuvaterveiset Tansaniasta
• Iltatee

TERVETULOA!
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eurakunnissa tapahtuu 17.–24.2.2011S

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo

Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

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

Tilkkutäkkilaulujen ilta pe 
18.2. klo 18.30 Suomalalla, 
Hektorintie 4 as 1. 
Pyhäkoulut su 20.2. klo 12 
Repussa ja Salonpäässä.
Perhekerho keskiviikkoisin 
Repussa klo 9.30–11 ja Salon-
päässä klo 9–10.30 ja Parkki-
paikka 9–10.30 Vattukujalla. 
Virsilaulupiiri ti 22.2. klo 11 
Varjakassa. Minna Salmi.
KyläKamarin lauluhetki ke 
23.2. klo 12.
Hartaus ke 23.2. klo 13.30 
Salonkartanossa, Tapio Kor-
tesluoma.
Lähetysilta ke 23.2. klo 18 
toimitalossa.
Kesä2 rippikoulun nuorte-
nilta ke 23.2. klo 18 Repussa.
Koulutusilta ke 23.2. klo 18 
seurakuntatalolla. Ks erilli-
nen ilmoitus. 
Seurakuntakerho to 24.2. 
klo 11 seurakuntatalolla,  Ar-
kilounas. Päivi Pulkkinen.

Varhaisnuorten leiri hiih-
tolomalla 7.–9.3. Lisätieto-
ja netissä.
Salonpää ry: Vuosikokous 
to 17.2. klo 18.30 ry;llä. Seu-
rat su 27.2. klo 16 Raimo Mik-
konen, Aarno Sassi.
Kirkonkylän ry: Myyjäista-
varoiden vastaanotto ja ruo-
kailu pe 18.2. klo 17 ry, myy-
jäiset  klo 18.30, Nuortenil-
ta klo 20, Pekka Kinnunen, 
”Danielin usko”. La 19.2. klo 
18 Oulun seudun nuortenilta 
ry, ”Suolana ja valona”, Aar-
no Sassi. Raamattuluokka I. 
su 20.2. klo 12 ry, Raamattu-
luokka II. klo 12, Kylänpuoli ja 
Keskikylä; ry, Karhuoja; Pekka 
Kinnunen klo 16 opistoilta ja 
seurat ry, Matti Lääkkö. 
Kastettu: Justus Kalevi Ilma-
ri Åman. 
Kuollut: Kaarlo Oskari Mar-
cuspacka 89, Rauha Eliina 
Santaniemi 81.

Koulutusilta seurakunnan 
vapaaehtoistyössä toimiville ja 
kaikille asiasta kiinnostuneille

keskiviikkona 23.2 klo 18 seurakuntatalolla

Aiheena voimavaroja yhteistyöhön ja 
yhteisöllisyyteen.

Puhujana opetusneuvos, FT Matti Määttä
Tervetuloa.

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

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.
Aamuhartaus ma 21.2. klo 
9.30 Päiväkeskuksessa, Jouni 
Heikkinen.
Hartaus ti 22.2. klo 14 tk-
sairaalan b-osastolla ja klo 
15 ryhmäkodissa, Simo Pek-
ka Pekkala.
Aikuisten raamattupiiri ti 
22.2. klo 16.30 srk-talon kap-
pelihuoneessa, Simo Pekka 
Pekkala.
Keskipäivänkerho ke 23.2. 
klo 11.30 seurakuntatalossa. 
Ajankohtaista tietoa aptee-
kista, apteekkari Taije Jun-
tunen, Simo Pekka Pekkala.
Rukouspiiri ke 23.2. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Miesten piiri ke 23.2. klo 18 
Koortilassa, Matti Savolainen.
Iltahartaus to 24.2. klo 19 

Rokualla, Jouni Heikkinen.
Kuorot: Lapsikuoro ke 23.2. 
klo 17 ja kirkkokuoro klo 
18.30 seurakuntatalossa.
Lapset ja perheet: Perhe-
kerhot tiistaisin klo 9.30–
11.30 seurakuntatalossa ja 
Päivärinteen seurakuntasa-
lissa sekä torstaisin klo 10–
12 Laitasaaren rukoushuo-
neella. Lasten, nuorten ja 
perheiden tapahtumaviikko 
19.–27.2. Monenlaista ohjel-
maa kaikenikäisille.
Nuoret: Koulupastoripäi-
vystys yläkoululla ja lukiolla 
torstaisin klo 11–12.15. Oulu-
joki tulvii -gospeltapahtuma 
la 19.2. klo 16 alkaen.
Partio: Kaikkien partiolais-
ten ja perheiden yhteinen 
muistelemispäivä ti 22.2. klo 
18–19.30 Koortilan pihapiiris-
sä tai pakkasella sisätiloissa.
Laitasaaren rukoushuo-
ne: Aamurukous maanantai-
sin klo 6.30. Perhekerho tors-
taisin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Ompeluseurat to 17.2. 
klo 19 ry:llä. Veljesilta pe 18.2. 
klo 19. Oulun seudun nuorte-
nilta la 19.2. klo 18 Oulunsa-
lon ry:llä. Pyhäkoulut su 20.2. 
klo 12: kirkonkylä Toppinen, 
Anttila Syri, Korivaara Kallio-
koski, Pälli Männikkö, Suoky-
lä T. Karhumaa. Seurat klo 17 
ja vuosikokous ry:llä. Päivä-
kerhot ma 21.2. klo 17.30 ja 
18.30 ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyh-
distys: Raamattuluokka pe 
18.2. klo 19 Räisäsellä. Sisa-

rilta klo 19. Pyhäkoulut su 
20.2. klo 12: Hyrkki Vanhala, 
Junnintie 43, Laitasaari Mat-
tila, Viskaalinkuja 18, Huovila 

Kalevalan päivänä 
28.2. klo 19 Muhoksen 
kirkossa kuullaan 
Eino Leinon runoutta 
Heikki Sarmannon 
sävellyksin, hänen 
itsensä ja laulaja Juki 
Välipakan esittämänä. 
Ohjelman hinta 15 
€, ennakkomyynti 
kirjastokahvilasta sekä 
tuntia ennen konsertin 
alkua kirkon ovelta.

Pöykkö, Ketolanojantie 788. 
Seurat klo 17 ry:llä. Päiväker-
ho ti 22.2 klo 17.30 ry:llä. Vel-
jesilta ke 23.2. klo 19.

Kastettu: Joel Samu Valtte-
ri Hirvonen.
Vihitty: Jari Olavi Rytilä ja 
Katri Marjukka Pirnes.

P h oto Co u r t e s y  o f  U . S .  A r my

Yhteisvastuu 
Zumba-maraton
Oulunsalon Liikuntakeskuksella 
lauantaina 19.2. klo 13-14.30.

Hinta 5e/ henkilö. 

Lauantaina 19.2.
Oulujoki tulvii -gospeltapahtuma 
Koivu ja Tähti 
-kulttuurikeskuk-
sessa  klo 16. Esiin-
tyjinä: HB / Liput 7 
€. Muhoksen rippi-
koululaiset ja iso-
set osallistuvat ilmaiseksi. Rippikoulukort-
ti mukaan!

Minä kutsun teitä ystäviksi 
-messu kirkossa klo 18.
Liturgi Jouni Heikkinen,  saarna Mikko Sal-
mi, musiikki Jari Levy. Kolehti Yhteisvas-
tuukeräyksen kautta Nuorten yksinäisyy-
den torjumiseksi. Muhoksen rippikoululai-
set ja isoset osallistuvat messuun.

Gospel -cafe seurakuntatalossa 
klo 19. Esiintyjinä: Mikko Salmi ja Jari Le-
vy. Vapaa pääsy! Cafessa myynnissä pien-
tä purtavaa.

Keskiviikkona  23.2. 
Leffailta
Koivu ja Tähti -kulttuurikeskuksessa  
Itse ilkimys K7/5  klo 17.  Liput 2 €.
Napapiirin sankarit K11/9  klo 19. Liput 2 €. 

Torstaina 24.2.  
KUKKUDI-PUM – perhetapahtuma 
torilla klo 18. Leiki-
tään ja liikutaan yhdes-
sä Hattivatin, Hipsun, 
Myyn, Muumipapan, 
Nuuskamuikkusen ja 
Haisulin seurassa; mm. 
Muumi talvisatu, Hatti-
vatti -zumba, Kuka pelkää Haisulia -leik-
ki… Tarjoilua!

Perjantaina  25.2.
Nuorisomessut Yläkoululla klo 11.–16.
Tervetuloa kaikki muhoslaiset tutustu-
maan!

Lauantaina 26.2.
Yökahvila Valopilikku Nuokkarilla
klo 16–18 alakoululaisille, klo 19–24 ylä-
koululaisille ja sitä vanhemmille  nuorille. 
Toimintapajoja, musiikkia, pelejä, kioski ja 
Valmistamon työpajatoimintaa.

Sunnuntaina 27.2. 
Lumirieha 
Korkalanvaarassa alkaen klo 
11.30. Monenlaista talvisen 
riehakasta ohjelmaa!

Lasten, nuorten ja perheiden 
tapahtumaviikko 19.–27.2.

Tapahtumaviikon järjestävät: Muhoksen kunta, Muhoksen seurakunta, 
Laitasaaren Veto, Lions Club Muhos, yläkoulun oppilaskunta. 
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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

Nuttujen neulotaan taas yh-
dessä to 17.2. klo 17–19 Tyr-
nävän seurakuntatalon tak-
kahuoneessa.
Hartaus pe 18.2. klo 13.30 
Lepolassa.
Raamattu- ja tuumailupiiri 
su 20.2. klo 15 Tem-
meksen seura-
kuntatalolla.
Seurakunta-
kerho ti 22.2. 
klo 12.30 Tyr-
nävän seura-
kuntatalolla. 
Saamme vie-
raita Haapave-
deltä. Arpajaiset 
Yhteisvastuun hy-
väksi. Voit tuoda arpajaisvoi-
ton jos haluat.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 24.2. klo 
10.30 Kauttarannassa.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän seu-
rakuntatalon takkahuonees-
sa.
Kuorot: Kirkkokuoron har-
joitus ke 23.2. klo 18 Tyrnä-
vän seurakuntatalolla. Lapsi-
kuoron harjoitus to 24.2. klo 
16 Temmeksen seurakunta-
talolla.
Nuoret: Nuortenilta ti 22.2. 
klo 18 Temmeksen seurakun-
tatalolla ja to 24.2. klo 18 
Murron kerhotilassa.
Rippikoulu: Ryhmä I, päivä-
rippikoulu la 19.2. klo 9-15 
Tyrnävän seurakuntatalon 
kerhohuoneessa. Korvaava 
jumalanpalvelusopetus niil-
le, jotka eivät ole vielä sii-

KESTILä
Seurakuntakerho pe 18.2. 
klo 10 srk-kodissa. 
Ehtoollishartaus pe 18.2. 
klo 13 Pihlajistossa.
Ompeluseurat pe 18.2. klo 
19 ry:llä.
Vuosikokous ja lopuksi 
seurat su 20.2. klo 12 ry:llä.
Ystävänkammari ke 23.2. 
klo 10 kerhokodissa.
Keskustelupiiri ke 23.2. klo 
18.30 pappilassa.
Seurakunnan ohjelmaa pe 
25.2. klo 13 Pihlajistossa.
Kirkkokuoro to klo 19 srk-
kodissa. 
Kerhot: Varkkarikerho ti klo 
15 (ei 22.2.), päiväkerho to 
klo 11 ja perhekerho ke 3.2. 
klo 10 kerho-kodissa. 
Kastettu: Jaakko Aatu Olavi 
Kilpelänaho.
Kuollut: Aino Angeliina Väi-
sänen s. Piirainen 89.

PIIPPOLA
Uusheräyksen talviseurat 
su 20.2. srk-kodissa. Messu 
klo 10, kirkkokahvit ja seu-
rat klo 12, Niko Rantanen, Ti-
mo Hakkarainen ja Johannes 
Hyytinen.
Seurakuntakerho ti 22.2. 
klo 12 Väinölässä.
Rippikoulua la 26.2. klo 
9–14 Pulkkilan srk-talossa. 
Varhaisnuortenkerho ti klo 
16 srk-kodissa. 
Veteraanien lauluryhmä 
torstaisin klo 11 srk-kodissa. 

PULKKILA
Ompeluseurat pe 18.2. klo 

19 ry:llä.
Seurat su 20.2. klo 13 ry:llä, 
Harri Isopahkala ja Pentti 
Jäntti.
Ehtoollishartaus pe 25.2. 
klo 13 Koivulehdossa
Raamattuluokka pe 25.2. 
klo 19 ry:llä.
Rippikoulua la 26.2. klo 
9–14 srk-talossa. 
Seurakuntakerho to klo 12 
srk-kodissa. 
Kirkkokuoro to klo 13.30 
srk-kodissa.
Kerhot: Varhaisnuortenker-
ho to klo 16, päiväkerho pe 
klo 10 ja perhekerho 21.2. klo 
10 kerhohuoneessa. 
Kuollut: Viljo Matti Haapa-
lainen 76.

PYHäNTä
Lauluseurat pe 18.2.klo 
18.30 Aitto-ojalla.
Rippikoulu la 19.2. klo 9–14 
srk-talossa.
Hartaus su 20.2. klo 10.30 
Nestorissa.
Seurat su 20.2. klo 16 ry:llä. 
Seurakuntailta ma 21.2. klo 
18 Marja-Leena ja Markku 
Tuulella, Viikatetie 6.
Hartaus to 24.2. klo 14 Kuu-
rankukassa.
Lauluseurat pe 25.2. klo 
18.30 Limmalla.
Kuorot: Nuorisokuoro ke 
klo 17, veteraanikuoro to klo 
12, lapsikuoro to klo 16.30 ja 
kirkkokuoro to klo 18. 
Kerhot: Päiväkerho pe klo 10 

srk-talon kerhotilassa. Perhe-
kerho ti 1.3. klo 10 kerhotilas-
sa. Puuhakerho to klo 12.15 
koululla ja varhaisnuortenker-
ho klo 14.30 srk-talon kerhoti-
lassa. Kerhoja ei ole 23.–24.2., 
ohjaaja on koulutuksessa. 

RANTSILA
Seurakuntakerho to 17.2. 
klo 13 Rauhalassa.
Ompeluseurat pe 18.2. klo 
19 ry:llä
Seurat su 20.2. klo 13 ry:llä, 
Aimo Karhumaa.
Eläkeliitto ti 22.2. klo 11 srk-
talossa.
Ehtoollishartaus to 24.2. klo 
14 Pohjantähden päiväsalissa.
Ompeluseurat pe 25.2. klo 
19 ry:llä.

Veteraanikuoro ke klo 11 
srk-talossa.
Lapsikuoro Stellat ke klo 17 
srk-talossa. Liikuntaa, askar-
telua, temppurataa liikunta-
hallissa pe 25.2. klo 16.30–
18.30 lapsikuorolaisille. 
Kerhot: Pallerokerho ma 
klo 10 Nuppulassa. Tyttöker-
ho 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 
Nuput pe klo 10 Hovin kou-
lulla. 
Kuollut: Tauno Jooseppi Ne-
vala 68.

Valo voittaa
Hengellisten laulujen ja runojen ilta

tiistaina 22.2. klo 19 Pulkkilan seurakuntatalossa.
Vakkaset-kuoro

S e r g ey  S o l d a tov

hen osallistuneet pidetään 
su 20.2. klo 9.15 Tyrnävän kir-
kossa.
Temmes: Hartaus pe 18.2. 
klo 11 Eläkeliiton kerhossa. 
Hartaus to 24.2. klo 10.30 
Mäntyrinteellä.

Tyrnävän rauhanyh-
distys: Lauluseu-

rat to 17.2. klo 
19 ry:llä. Seu-
rat su 20.2. klo 
16 ry:llä.
Murron rau-
hanyhdistys: 
Lauluseurat 

pe 18.2. klo 19 
Minna ja Seppo 

Timlinillä, Eteläran-
ta 2. Kodinilta su 20.2. klo 16 
ry:llä.
Kastettu: Saana Minttu 
Maria Pekkala, Lilian 
Ruusa Johanna Ut-
riainen.
Kuollut: Arvo 
Kustaa Vikiö 94.

Aikuisten 
Raamis 

ke 23.2. klo 
18 Tyrnävän 

seurakuntatalon 
kerho-

huoneessa.

Messu 
su 20.2. klo 
10 Tyrnävän 

kirkossa, toimittaa 
Timo Liikanen, 

kanttorina Pentti 
Korkiakoski.

Vapaa-
ehtoisten 

kokoontuminen 
to 24.2. klo 15 

seurakuntatalon 
takkahuoneessa.

A r k i s to
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K I N O K U L M A

Elina Kivihalmeen (s. 
1958) ohjaama doku-
mentti Tuntematon 
emäntä kertoo maa-

tilojen naisista, jotka jäi-
vät hoitamaan kotia mies-
ten lähdettyä sotaan. Eloku-
va liittyy uuden suomalaisen 
dokumentin sota-ajan nais-
kuvauksiin. Sen aloitti Tun-
temattoman emännän tuot-

Kenttäpostia rintamalle
tajan Taru Mäkelän Lotat, ja si-
tä jatkoi Virpi Suutarin elokuva 
saksalaissotilaiden mukaan läh-
teneistä naisista kertova Auf Wie-
dersehen Finnland.   

Sotilaista noin 75 prosenttia 
oli maatilojen isäntiä ja poikia. 
Jotkut lähtivät rintamalle hevo-
sensa kanssa. Naiset ja lapset ot-
tivat hoitaakseen maatalon työt, 
karjan hoidon lisäksi pellon au-
raukset, puutyöt metsässä kesäl-
lä ja talvella, venäläiset sotavan-
git ja evakot. 

Mies saattoi kenttäpostissa 
antaa neuvoja talon sokkelin va-
lamisessa. Naiset ja lapset kesti-
vät ylivoimaisen urakkansa, ja 
rauhan jälkeen monet vaimot 
saivat hoitaakseen sodan fyysi-
sesti tai henkisesti raunioitta-
man miehen.

Elämä kotirintamalla al-

koi avautua vuonna 1988, jol-
loin tehtiin ensimmäinen yli-
opistotason kyselytutkimus. Se 
oli pohjana Onerva Hintikan ja 
Kirsti Häppölän kirjalle Tunte-
maton emäntä (2006). Aihees-
ta julkaistiin useita tutkimuk-
sia 1990-luvulla, ja kaunokir-
jallisuudessa sitä käsitteli Sirpa 
Kähkönen romaanissaan Jään ja 
tulen kevät. 

Hintikan ja Häppölän teos oli 
Elina Kivihalmeen dokumentin 
lähtökohtana aina nimeä myö-
ten. Kehyksenä ovat kuitenkin 
hänen isoäitinsä Tyyne Ojanie-
men kokemukset ja lapsuudessa 
kuullut tarinat. Kuva-aineistoa 
ohjaaja sai löytämistään isänsä 
1960-luvun kaitafilmeistä ja ar-
kistofilmeistä.

Erityistä koskettavuutta do-
kumenttiin tuo yhden perheen 

Tuntematon emäntä (Suomi 2011). Ohjaus ja käsikirjoitus Elina Kivihalme. 

isän ja äidin lähes päivittäinen 
kirjeenvaihto. Kirjeiden liikut-
tavan vanhahtava kieli, ikävä ja 
huoli, rakkaus ja hellyys kertovat 
enemmän kuin tuhat arkistoku-

vaa sota-ajasta rintamalla ja 
kotona. Allekirjoituksena on 
”muijasi”.

PENTTI kEJONEN

Anniina Mikkonen & Anni Arffman
Akvarelli- ja öljyvärimaalauksia
O. Jauhiaisen museo, Kiiminki 

26.2. saakka

Sarjassa joku meistä kokee
kulttuurielämyksen ja kertoo 
siitä mielipiteensä.

NäyTe

A nn i  K innu n e n

Terhi Peltosen mielestä näyttely ruokkii aistinälkää ja nostaa pintaan sielun syvimpiä kerroksia. 

Pöydällä on ruisku, veitsi ja 
sakset. Nainen hoitaa ka-
nia ja tutkii sen suuta. Kä-
sien ote paljastaa kanin 

talttamaiset hampaat. Pörröi-
sen, pyöreän ja pehmeän eläimen 
olemus muuttuu kovaksi ja terä-
väksi, kuin pahaksi. Värimaail-
ma kertoo jostain muusta kuin 
eläinlääkärin vastaanotosta, ja 
kanikin näyttää istuvan leikkuu-
laudalla. 

Anniina Mikkosen öljyväri-
maalaus Auttajan ankara käsi ja 
muut Outoja piirteitä -näyttelyn 
teokset pohtivat ihmismielen hä-
märiä alueita, maailman ja ihmi-
sen sisimmän julmuutta ja lem-
peyttä.

O. Jauhiaisen museon museo-
sihteeri Terhi Peltonen sai ensi-
vaikutelmat maalauksista jo näyt-
telyä pystyttäessä. Työt vaikutti-
vat hänestä ensinäkemältä jännit-
täviltä varsinkin verrattuna edel-
liseen näyttelyyn, jonka maise-
mamaalaukset olivat tyyliltään 
hyvin erilaisia. 

– Jokainen teos tuo esiin jotain 
piilotettua, joka kuitenkin on ole-
massa, hän sanoo.

Mikkosen maalaus Pelotta-
va pinnanalinen on hänen mie-
lestään avain kaikkiin näyttelyn 
töihin. Siinä ihmisvaatteisiin pu-
keutunut jänishahmo koskettaa 
sormellaan metsälammen pin-
taa. Pinnanalisesta ei tiedä.

Taiteilijan sielueläin
Kulttuuriantropologian opin-
noissaan taide- ja uskontoantro-
pologiaan suuntautunut Pelto-
nen hakee mielellään näkemäs-
tään merkityksiä ja syvempiä ta-
soja, oli kyseessä sitten mikä tai-
teen muoto tahansa. 

Näyttelyä pystyttäessä Pelto-
nen sai mahdollisuuden kysel-
lä taiteilijoilta heidän töistään. 
Taustatiedon lisääntyessä ja tie-
donhalun kasvaessa taulut alkoi-
vat avautua uudella tavalla. Tau-
lujen jänis paljastui Mikkosen sie-
lueläimeksi. Peltonen alkoi etsiä 
lisää tietoa jäniksistä.

Turkkinsa väriä vuodenkier-
ron mukaan vaihtavaan jänik-

seen liittyy uskomuksissa voima-
kasta vastakohtaisuutta. Jäniksen 
käpälä on vanha onnea tuottava 
symboli ja levittäessään takakä-
pälänsä jänis pystyy loikkimaan 
upottavallakin lumella. 

– Elämä kantaa, tulkitsee Pel-
tonen.

Iloiset tädit, nauravat lapset
Vastakkainasettelua löytyy myös 
Anni Arffmanin akvarelleis-
ta. Yhdessä maalauksista naura-
vat baskeripäiset tädit. Maalauk-
sen nimi on Tädit, jotka hankki-
vat arsenikkia. Viereinen taulu 
esittää hymyileviä pieniä lapsia. 
Sen nimi on Surmatut pienokai-
set. Teoksiin liittyy tositarina. 

– Taiteilija oli löytänyt iso-
mumminsa ullakolta vanhoja leh-
tileikkeitä, joiden joukossa oli tä-
mä murhakertomus.

Peltoselle näyttelyn mieleisim-
mät työt ovat Arffmanin Nimetön 
ja Mikkosen Sylikokoinen soturi-
eläin. Laveasti maalatussa akva-
rellissa asetelma näyttää uskon-
nolliselta, mutta lähemmin tar-
kasteltuna siinä pidetään kättä 
naisen suun edessä.

Vesivärin lavea ja heittäytyvä 
käyttö, utuisuus, uskonnollinen 
ja mytologinen lähtökohta kieh-
tovat, varsinkin kun lopputulok-
sessa kaikki ei ole aivan ilmeistä.

PÄIVI MÄkINEN

Outoja piirteitä, pimeitä virtauksia
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