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Aatoksia Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Rauhanturvaajaksi 
seikkailun perässä
Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tut-
kija Noora Kotilainen kiinnittää huomio-
ta siihen, miten Puolustusvoimat värvää 
uusia rauhanturvaajia.

”Kriisinhallinta ja rauhanturvaami-
nen ovat muuttuneet sitten takavuosien 
operaatioiden. Vaikuttaa siltä, että myös 
suomalaisen rauhanturvaamisen suuri 
kertomus on pahasti rapautunut.

Kiinnostus äärikokemuksiin ja vaih-
telunhalu yhdessä vaarankokemuksen 
kanssa motivoivat kriisialueilla toimivia 
enemmän kuin poliittisessa puheessa ko-
rostettu auttaminen tai kriisialueiden ih-
misten elinolojen kohentaminen.

Velvollisuuden, auttamisen ja rau-
hanrakentamisen sijaan kriisinhallinnan 
kantavana teemana tuntuukin nyt olevan 
kansainvälinen extreme-seikkailu.”

Aamulehti 21.2.2011

Maahanmuuttajat 
muiden sekaan
Kalevan pääkirjoituksessa muistutetaan 
maahanmuuttajien sopeutumisen tärke-
ydestä.

”Suomessa ja monissa muissa maissa 
maahanmuuttajia on tietoisesti asutettu 
kaupunkien vuokra-asuntoalueille. Toi-
sin kuin usein väitetään, sisäministeriön 
selvityksen mukaan hakeutuminen asu-
maan omanmaalaisten keskuuteen, ei 
ole seurausta muuttajien tahdosta. Päin-
vastoin, useimmat heistä vastustavat aja-
tusta omaan ryhmään kuuluvien asumi-
sen keskittämisestä samaan lähiöön. To-
ki muuttajissa on niitäkin, jotka kokevat 
olonsa kotoisammaksi omiensa joukossa.

Niissä maissa, missä maahanmuutta-
jia on huomattavasti enemmän kuin Suo-
messa, on jo kauan sitten todettu epäon-
nistuneeksi heidän asuttamisensa sa-
maan paikkaan omana ryhmänä. Ongel-
mat kärjistyvät, jos alueelle keskittyy vie-
lä huonossa asemassa olevaa kantaväes-
töä, niin kuin on käynyt.”

Kaleva 21.2.2011

Arvot 
yrityselämässä

Työssäni yrittäjänä 25 vuoden ai-
kana kaikista tärkein työkaluni 
on ollut arvot. Ne muodostavat 
maaperän, mihin kaikki päätök-

senteko nojaa – kristillinen arvopoh-
ja antaa hyvät eväät myös poliittiseen 
päätöksentekoon.

Ensimmäisessä yrityksessäni olim-
me hakemassa rahoitusta vaikeassa ti-
lanteessa. Tilillä oli 1 500 markkaa ra-
haa ja maksamattomia laskuja miljoo-
nan edestä. Lauri Kuokkanen opas-
ti minua vanhempana yrittäjänä: ”Ju-
ha, jos et mitään muuta muista minun 
opetuksistani, muista ainakin, että täl-
laisessa tilanteessa on oltava täysin re-
hellinen”.

Juuri vaikean tilanteen kertominen 
rehellisesti teki pankinjohtajaan vaiku-
tuksen ja saimme rahoituksen.

Arvot joutuvat koetukselle varsin-
kin vaikeina aikoina – etenkään silloin 
niistä ei saa luopua. Työskennellessäni 
Elektrobit Oy:ssä jouduimme irtisano-
misien eteen. Saimme vaikeassa tilan-
teessa positiivista palautetta, kun sitä-
kin tilannetta käsiteltiin arvojen näkö-
kulmasta. 

On tärkeää, etteivät väärät ihmiset 
tunne syyllisyyttä tilanteesta. Työttö-
mäksi jäämisessä on tarpeeksi kestä-
mistä. Tilanne ei ole mukava johdol-
lekaan. Olen aina sanonut, että omat 
potkut tympäisevät kaksi viikkoa, 
mutta potkujen antajaa tilanne vaivaa 
koko loppuelämän.

Elektrobitin toimintaa ovat ohjan-
neet arvot jo yli 25 vuotta. Yksi arvois-
ta kuului: kannamme yhteiskuntavas-
tuumme hyvänä yrityskansalaisena. 
Tästä näkökulmasta yrityksien pää-
tehtävä on taloudellisen hyvinvoinnin 
ja työn luominen sille alueelle, missä 
se toimii. Esimerkiksi verojen maksun 
periaatteena oli maksaa verot sinne, 
missä voittokin syntyi.

Toinen esimerkki on aktiivikaiutti-
mia valmistava yritys, joka on nostanut 
ympäristöarvot yhtä tärkeiksi tuotteen 
laadun ja tuloksen rinnalle. 

Yritys teki arvion aiheuttamastaan 
hiilidioksidikuormasta. Kaikkien yl-
lätykseksi merkittävin asia oli se, että 
vuoden aikana valmistetut kaiuttimet 
kuluttivat sähköä noin 250 omakotita-
lon verran pelkästään sillä, että ne oli-
vat seinällä valmiustilassa. 

Tähän tehtiin tuotekehityksessä 
muutos siten, että kaiuttimet eivät vie 
enää lainkaan virtaa valmiustilassa. 
Tämä on yksi hyvä esimerkki muutok-
sesta, mihin päädytään, kun toimitaan 
arvopohjalta.

Vuonna 1996 kiersin isoisäni kanssa 
hänen sotapolkuaan Karjalassa. Tuolla 
reissulla hän totesi meille, että tajuat-
teko te lapset, kuinka hyvä maa Suo-
mi on. 

Nuo sanat olivat mielessäni, kun mi-
nua kysyttiin keskustan eduskuntavaa-
liehdokkaaksi viime toukokuussa. Nyt 
ajattelen meidän omia lastenlapsiam-
me ja sitä, millaisen maan me jätäm-
me heille.

JUHA SIPILÄ
Kirjoittaja on kempeleläinen 

Keskustan kansanedustajaehdokas.

Lars Levi Laestadiuksen kuolemasta on kulunut 

150 vuotta. Oulun hiippakunnan Laestadius-

juhlavuoden 2011 päätapahtumassa Torniossa 

syntyi seminaaripuhujien välityksellä hieman toisen-

lainen kuva herätysjohtajasta kuin millaisena moni 

Laestadiuksen muistaa koulun uskontotunneilta. 

Juhlaseminaarissa saattoi vain haukkoa henkeä, 

kun professori Juha Pentikäinen ja dosentti Ris-

to Pulkkinen kertoivat Laestadiuksen saavutuksista 

monipuolisena tutkijana.

Esimerkiksi Laestadiuksen kasviharrastus synnyt-

ti valtavan herbaarion eli kokoelman kasvinäytteitä.

Inhimillistä on kysyä, millä ajalla Laestadius pys-

tyi harjoittamaan tiedettä, koska hän oli myös muun 

muassa erittäin tuottelias kirjoittaja. Hänen sano-

mansa välittyi laajasti käsinkirjoitettujen saarnojen 

ja saarnakokoelmien avulla.

Seminaarissa korostettiin, että Laestadius ei ollut 

vain kasvitieteilijä, vaan myös kielitieteilijä, etnogra-

fi, uskonnonfilosofi, ekologi, saamelaiskirjailija ja leh-

timies. Ehkä vielä jotain muutakin.

Yksi seminaarin kiinnostavimpia ohjelmia oli Juha 

Pentikäisen ja Risto Pulkkisen toimittaman Lappalais-

ten mytologian katkelmia -kirjan julkaiseminen. 

Kirjamyynti toi tungosta myyntipöydälle. Ihmiset 

halusivat ”Laestadiuksen opastuksella opintoretkel-

le pohjoisen maailmaan”. 

Seminaariväkeä kiinnosti kirja, joka jäi aikanaan 

painamatta yli puoleksitoista vuosisadaksi. Teos tilat-

tiin aikanaan Ranskan tiedeakatemiasta, jonka kans-

sa Laestadius teki yhteistyötä. 

Ainakin seminaarin naiskuulijoita tuntui innostavan 

tieto, että naisilla oli merkittävä rooli lestadiolaisessa 

alkuheräyksessä. Naiset kulkivat muun muassa seurois-

sa puhumassa ja keskustelemassa.

Viime lauantaina Juha Pentikäinen totesi 

Kotimaa24:ssä uskovansa, että naisten pappeus tulee 

toteutumaan myös lestadiolaisen liikkeen tulevaisuu-

dessa. Liikkeen historiassa on ollut aina vahvoja julis-

tajanaisia, Pentikäinen perusteli ajatustaan.

Vanhoillislestadiolaisten Päivämies ei maininnut 

omilla sivuillaan etukäteen mitään juhlaseminaaris-

ta. Lestadiolaisille itselleen saattaakin olla vierasta 

yhden persoonan esille nostaminen.

Lestadiolaisessa kulttuurissa henkilöpalvontaa 

tulee välttää, tärkeämpää on evankeliumin eteen-

päin vieminen. 

Laestadiuksesta on muodostunut vuosikymmeni-

en aikana lähes ikonisoitunut, hieman kliseinen kuva. 

Seminaarissa päästiin kurkistamaan tuon kuvan taak-

se. Palvontaa tai ei, se tuntui tarpeelliselta. 

Varsinainen ihmemies
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Oulun seurakuntayhtymän pääkirjanpitäjä Raija Kahilan mukaan nykyisessäkin työssä on mukava työskennellä, mutta mahdollinen tulevaisuus HeTa-palvelukeskuksessa ei 
häntä myöskään pelota. Seurakuntayhtymän työntekijät ovat näyttäneet vihreää valoa palvelukeskukselle.

Pe k ka H e l i n

Uusi kirkon virasto Ouluun
Kirkon uuden henkilöstö- ja 

taloushallinnon palvelu-
keskuksen HeTan päätoi-
mipaikka perustetaan Ou-

luun. Kirkkohallitus  päätti asias-
ta tiistaina. 

HeTa-palvelukeskus tulee hoi-
tamaan keskitetysti tietyt tehtä-
vät seurakuntien, hiippakuntien 
ja kirkon keskusrahaston kirjan-
pidosta ja palkanlaskennasta. 

Oulun palvelukeskuksen pi-
lotteja, asiakkaita, ovat seuraa-
vat seurakunnat ja seurakunta-
yhtymät: Oulu, Rovaniemi, Yli-
vieska, Kiiminki, Kalajoki, Ni-
vala, Oulainen, Haapavesi, Sie-
vi, Alavieska, Paltamo, Utajärvi 
ja Hailuoto.  

HeTa-palvelukeskuksen muut 
toimipaikat perustetaan Lahteen, 
Kuopioon ja Porvooseen. Por-
voon toimipaikka on ruotsinkie-
linen.

Myös näillä toimipaikoilla on 
omat pilottiseurakuntansa. 

Suunnitelman mukaan kaik-
ki Suomen seurakunnat siirtyvät 
asteittain vuoteen 2017 mennessä 
HeTan palvelujen piiriin.

Kuuluu kirkkohallituksen 
organisaatioon
Palvelukeskuksesta tulee osa 
kirkkohallituksen organisaatio-
ta. Toimipaikat eivät siis ole osa 
paikallisia seurakuntayhtymiä.

Seurakuntalaisten palveluihin 
uudistus ei vaikuta. Yhtään kir-
kon työntekijää ei uudistuksessa 
myöskään eroteta, kertoo projek-
tipäällikko Anne Saloniemi kirk-
kohallituksesta.

Uudistukseen on ryhdytty, 
koska tulevaisuudessa vallitsee 
työvoimapula taloushallinnon 
osaajista. Talousammattilaisten 
ammattitaito halutaan saada pa-
remmin käyttöön, kun työ järjes-
tetään uudelleen. Palvelun usko-
taan paranevan, kun käytössä on 
yhteinen talousohjelma. 

Säästöjä syntyy, kun jokai-
sen seurakunnan ei tarvitse jat-
kuvasti päivittää tietokoneita ja 

ohjelmia. 
Hankkeella tavoitellaan vähin-

tään seitsemän miljoonan euron 
säästöjä vuodessa. 

Toiminta alkaa 
vuonna 2012
Palvelukeskuksen johto sijoittuu 
Ouluun. Toiminta Oulussa alkaa 
vuonna 2012. Keskus työllistää 
50–70 henkilöä, joista kolmasosa 
toimii etätyössä. 

Oulun palveluskeskus saanee 
suuren osan työntekijöistään Ou-
lun seurakuntayhtymästä ja pilot-
tiseurakunnista. 

Palvelukeskuksen asiakkaak-
si tulevan Oulun seurakuntayh-
tymän yhtymäjohtaja Ilpo Käh-

könen arvelee, että Ouluun sijoi-
tettavan toimipaikan työnteki-
jät eivät joudu uudistuksen takia 
muuttamaan. 

Kaukana asuvat voivat tehdä 
etätyötä. 

Oulun seurakuntayhtymän 
henkilöstö on näyttänyt vihreää 
valoa HeTa-hankkeelle, Kähkö-
nen sanoo. 

Alustavien arvioiden mukaan 
palvelukeskuksen ja kolmen toi-
mipaikan kokonaishenkilömäärä 
tulisi olemaan koko maassa noin 
190 talous- ja henkilöstöhallin-
non asiantuntijaa. 

Tavoitteena on, että kaikki nä-
mä henkilöt ovat jo valmiiksi kir-
kon palveluksessa.

Useat kunnat 
halusivat viraston
Useat kunnat ovat lobanneet He-
Ta-toimipaikkaa itselleen, ker-
too Saloniemi. Hänen mukaan-
sa kunnat haluavat toimipaikko-
ja niiden työllistävyyden vuoksi.

Saloniemi kuitenkin huomaut-
taa, että toimipaikoilla ei ole mer-
kitystä paikkakunnan työllisyy-
teen, koska työntekijät ovat seu-
rakuntien työssä.

Kirkkohallituksen täysistun-
nossa esitettiin viime joulukuus-
sa ensimmäisen suomenkielisen 
toimipisteen sijaintipaikkakun-
naksi Riihimäkeä. Perusteluina 
oli muun muassa se, että Riihi-
mäki on sopivan kulkuyhteyden 

päässä hyvin monen paikkakun-
nan kannalta. Alun perin reuna-
ehdoksi oli asetettu, että toimi-
pisteen tulisi sijaita noin tunnin 
matkan päästä Helsingissä sijait-
sevasta kirkkohallituksesta.

Kirkkohallitus päätti kuiten-
kin luopua yhden tunnin peri-
aatteesta ja palautti asian käsitte-
lyyn. Palvelun toimipaikkoja alet-
tiin etsiä koko maasta, ja Oulu sel-
visi voittajaksi.

Lahti, Kajaani, Rovaniemi, Hei-
nola, Mikkeli, Pieksämäki, Lapin-
lahti, Kouvola, Kristiinankaupunki 
ja Porvoo olivat ilmaisseet kiinnos-
tuksensa toimipisteen saamiseksi.

PEKKA HELIN

Oulun ev.-lut. seurakun-
tien Taloustutkimuksel-
la teettämän tutkimuk-
sen mukaan seurakunta-

laiset ovat hyvin tyytyväisiä saa-
maansa palveluun kirkollisten 
toimitusten yhteydessä.

Tutkimukseen osallistuneista 
95 prosenttia oli sitä mieltä, et-
tä toimituksen palvelun laatu jo-
ko vastasi odotuksia tai jopa ylit-
ti odotukset.

Tutkimuksen tavoitteena oli 
selvittää kirkollisten toimitusten 
palvelun laatua hautaan siunaa-
misen, avioliittoon vihkimisen ja 

Oulu tutki kirkollisten toimitusten laatua 
kasteen osalta.

Kyselyn tavoitteena on kehit-
tää toimitusten laatua entistä pa-
remmaksi.

Myötäelämistä
selvitettiin
Tutkimuksessa kysyttiin muun 
muassa ensivaikutelmaa papis-
ta ja kanttorista. Kysely selvitti 
myös kokemuksia käydyistä kes-
kusteluista: kokivatko seurakun-
talaiset tulleensa kuulluksi ja toi-
vatko työntekijät eri vaihtoehtoja 
esille toimitusten yhteydessä.

Tutkimuksella haluttiin saada 

tietoa papin, kanttorin tai mui-
den seurakunnan työntekijöiden 
osaamisesta, myötäelämisestä ja 
palveluhenkisyydestä.

Lähestulkoon poikkeukset-
ta nämä kohdat saivat arvosa-
nan 6 tai enemmän, kun asteik-
ko oli 1–7.

Yksikään arvosana ei ollut al-
le 5,6.

Hyvä palaute 
oli yllätys
– Meillä papeilla on toki sellainen 
tuntuma työn keskellä, että seura-
kuntalaiset arvostavat toimituk-

sia ja ovat niihin yleensä tyyty-
väisiä. Mutta näin suurta tyyty-
väisyyttä emme mitenkään osan-
neet odottaa. 

– Positiivinen tutkimustulos 
oli yllätys, iloitsee kyselystä vas-
tannut pastori Ari-Pekka Metso 
Oulun tuomiokirkkoseurakun-
nasta.

– Parannettavaakin löytyy, 
kun hakemalla haetaan suuren-
nuslasin kanssa, hän huomauttaa. 

– Esimerkiksi toimituskes-
kusteluissa on syytä vielä pa-
remmin paneutua ihmisten elä-
mäntilanteisiin. Myös toimitus-

ten eri vaihtoehtoja voidaan tuo-
da vielä paremmin esille. Seura-
kunnan nettisivuille on tarkoi-
tus tuoda vihkimusiikkinäyttei-
tä, Metso kertoo. 

Vuodessa Oulun ev.-lut. seu-
rakunnissa on noin 1700 kastet-
ta, 700 avioliittoon vihkimistä ja 
750 hautaansiunaamista.

Vastaava tutkimus on tehty 
myös vuosina 2009 ja 2010.

RT
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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.

• Miksi Rainer Frimanin mielestä kouluissa pitäisi olla uskonnon 
harjoittamista? Kukaan ei estä koululaisia rukoilemasta tai vaik-
ka lukemasta Koraania välitunnilla, mutta varsinaiseen kouluoh-
jelmaan ei uskonnollisuuden pitäisi kuulua. Sellaista aitoa uskon-
nonvapautta nämä poloista kristittyä enemmistöä syrjivät ja vai-
noavat Vapaa-ajattelijatkin uskoakseni kannattavat.

• Hyvä Elsi Salovaara, luin Sinappia-kirjoituksesi viime lehdestä. Kir-
joitit, että kirkossa voisi lukea yhtä hyvin Koraania kuin Raamattua-
kin. 24 vuotta lehteänne lukeneenä en enää ihmettele tuollaisia Raa-
mattuun perustumattomia mielipiteitä. Suuri suru tulee kuitenkin 
mieleen ja ihmettelen, miksi olet kirkossa töissä. Kirkkoa ei voi kut-
sua kristilliseksi, jos hyväksytään muidenkin uskontojen pelastavan.
Toimitus vastaa: Kiitos palautteestasi. Ihme ja kumma se on ainoa 
laatuaan. Kolumnissani kirjoitin unelmieni kirkosta, jossa myös 
muiden uskontokuntien pyhien tekstien lukeminen ei ole kauhis-
tus. Pelastumisesta en puhunut, vain siitä, että uskon näissä kai-
kissa teoksissa piilevän opastusta kohti hyvää elämää. Olen mie-
lelläni töissä seurakuntalehdessä, sillä fanitan Jeesusta.

ELSI SALovAARA, PÄÄToIMITTAJA (vA)

Uusi Oulu tahtoo olla turvallinen    
kotikaupunki ikäihmisille
Kaupungin vetovoimaisuut-
ta parantavat hyvä saavutetta-
vuus, hyvät koulut, hyvät ter-
veyskeskukset, hyvä vanhusten 
hoiva ja ennen kaikkea vakaa 
yhteiskunta. 

Tasa-arvoinen yhteiskunta 
on myös turvallinen ja turval-
lisuuteen vaikutetaan kaikil-
la päätöksillä ja asenteilla. Ka-
tujen ja puistojen valaisemisel-
la, hyvällä joukkoliikenteellä, 
tiiviimmällä rakentamisella ja 
ennen kaikkea sillä, että muu-
tamme perisuomalaista ajatte-
lua, että jokainen pärjätköön 
miten haluaa. 

Sylvi Kekkonen sanoi jo kau-
an sitten, että pieni on se äi-
din syli, johon ei mahdu kuin 
omat lapset ja samaa tarkoitti 
myös vanhempainliitto koros-
taessaan koko kylän kasvatus-
vastuuta. Molemmissa kyse on 
lapsista, mutta ohje on yleistet-
tävissä koskemaan meitä kaik-
kia ja varsinkin ikäihmisiä. On 
suurta välinpitämättömyyttä, 
että edelleen löydetään yksi-

näisiä ja sairaita, jotka ovat ol-
leet kuolleena kotonaan viikko-
kausia. 

Kaupunki on asettanut kun-
nianhimoisen päämäärän, että 
97% 75 vuotta täyttäneistä asuu 
kotonaan riittävien palvelujen 
turvin vuoteen 2015 mennessä. 
Tässä kohden kotona asumisel-
la tarkoitetaan myös eritasoi-
sia palveluasuntoja, joiden ul-
kopuolelle jää vain laitoshoito. 
Tavoite kuulostaa kunnianhi-
moiselta ja edellyttää kotiavun 
ja kotihoidon vahvistamista.  
Omaisten vastuu ei voi olla eri-
tyisen suuri, koska perheen jä-
senet monesti asuvat kaukana 
toisistaan. 

Tosin tämän vuoden alus-
sa tuli voimaan oikeus vaihtaa 
kotipaikkakuntaa myös silloin 
kun henkilö on hoitolaitokses-
sa. Se lisännee Oulun paineita 
hoivan järjestämiseen, ainakin 
aluksi. Tehostetun palveluasu-
misen paikkoja arvioidaan tar-
vittavan joka vuosi 20 ja voi 
hyvin olla että tämä ei riitä. 

Ouluun liittyvät kunnat 
eroavat ikäihmisten asuinta-
pojen suhteen. Yli 75-vuotiail-
la on omaishoidon tuki katta-
vinta Oulunsalossa ja Yli-Iissä, 
säännöllisen kotihoidon piiris-
sä on suhteellisesti eniten yli-
iiläisiä, tehostettu palveluasu-
minen on yleisintä Kiimingissä 
ja Oulunsalossa, mutta pitkä-
aikaisen laitoshoidon piirissä 
on suhteessa eniten oululaisia. 
Kotona asuminen niin kauan 
kuin kunto sen sallii, on aina 
inhimillistä ja edullista laitos-
hoitoon verrattuna ja sen halu-
an olevan myös uuden Oulun 
päämäärän.

KYÖSTI oIKARINEN 
Uuden Oulun yhdistymishallituksen 

puheenjohtaja (kesk)
Kansanedustajaehdokas

Kaikki ovat väärässä

Lastenlaulu kertoo tärkeim-
män: "Jeesus mua rakastaa, 
Raamattu sen ilmoittaa."

Monen uskonkiihkoilijan 
kannattaisikin toisten tuomit-
semisen sijaan keskittyä näiden 
sanojen teemaan. Lapsikin sen 
ymmärtää, kun taas monet ai-
kuiset rakentelevat liian moni-
mutkaisia teologisia kuvioita.

Kilpailuyhteiskunnassa kun 
elämme, myös kristityn vael-
luksesta saadaan tehtyä pa-
remmuussuoritus. Allekirjoit-
taneen mielestä lastenlaulun 
sanoman ymmärtäminen yh-
distettynä yhteiskunnan laki-
en noudattamiseen on jo var-
sin hyvä tilanne. Ei siinä tar-
vitse stressata lukeeko Raamat-
tua, rukoileeko ja käännyttelee-
kö naapureita tarpeeksi. Riittää, 
kun elämme ihmisen elämän 
iloineen ja suruineen.

Eri kirkkojen opillisia näke-
myksiä ajateltuani olen tullut 
siihen tulokseen, että väärässä-
hän ne kaikki ovat. Mikään tai 
kukaan ei ole täysin valaistunut 

teologian eikä käytän-
nön suhteen. Sen takia 
on sama mihin puulaa-
kiin liittyy, sillä aina me-
nee metsään.

Kuitenkaan kuuluminen 
johonkin seurakuntaan har-
vemmin pahentaa ihmistä. On 
mahdollisuus, ilman vapaa-
matkustajuutta, käyttää kirkol-
lisia palveluja, kuten esimerkik-
si häitä, hautajaisia sekä sielun-
hoitoa.

Allekirjoittanut arvostaa jä-
senyyden verran sellaista kirk-
koa, jossa voi keskustellen et-
siä toimivia ratkaisuja. Siel-
lä ei kaikkien tarvitse ajatella 
samoin kaikista asioista, vaan 
saa käyttää maalaisjärkeä, ihan 
omia aivojaan.

Loppuun vielä raamatun-
teksti, jossa kerrotaan miten 
profeetta Elia kohtaa Jumalan 
erikoisella tavalla. Tästä käy il-
mi, että tuulen hyminä toimii 
paremmin kuin meteli ja mökä. 
1. Kun. 19:11–13: "Herran ääni 
sanoi: ´Mene ulos ja seiso vuo-

rella Herran edessä. Herra kul-
kee siellä ohitsesi.́  Nousi raju ja 
mahtava myrsky, se repi vuo-
ria rikki ja murskasi kallioi-
ta. Mutta se kävi Herran edel-
lä, myrskyssä Herra ei ollut. 
Myrskyn jälkeen tuli maan-
järistys, mutta Herra ei ollut 
maanjäristyksessä. Maanjäris-
tystä seurasi tulenlieska, mut-
ta Herra ei ollut tulessakaan. 
Tulen jälkeen kuului hiljaista 
huminaa. Kun Elia kuuli sen, 
hän peitti kasvonsa viitallaan, 
meni ulos ja jäi seisomaan luo-
lan  suulle. Ääni sanoi hänelle: 
´Miksi olet täällä Elia?´" 

JUHA ANTERo HÄKKILÄ
Oulu

Minkä paikkakunnan viides kirkko?
Arvaa! on Rauhan Tervehdyksen vuorovaikutteinen kuva-ar-
voituspalsta. Julkaisemme joka numerossa yhden seurakun-
tien rakennuksia tai esineistöä esittävän kuvan. Sinun tehtävä-
näsi on tietää, mikä kohde on kyseessä. 

Lähetä vastauksesi ja yhteystietosi viimeistään 28. helmikuuta 
osoitteeseen arvaa.kuvasta@rauhantervehdys.fi. Jos sinulla on 
paikkaan liittyvä mukava 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: 
Myllyojan seurakuntatalo
Kiitos kaikille osallistujille. Arvonnan 
voittaja on oululainen Taina Vanha-
tapio, jonka mieleenpainuvat muistot 
liittyvät sisarenpojan kastetilaisuuteen:

”Siitä kerrasta on mieleeni jäänyt eri-
tyisesti nuorten kummien perinnetie-
toisuus. Kastetoimituksen jälkeen me-
nimme kaikki ulos seurakuntatalon pi-
ha-alueelle. Siellä kummit heittivät kas-
teveden isossa kaaressa pihalle, iloisesti 
ja vauhdilla. Molemmilla oli ote kastemaljasta. Oli keväinen, au-
rinkoinen päivä ja me kaikki paikallaolijat palasimme ulkoa si-
sälle virkistyneinä ja hyvillä mielin. Taas saimme uuden ihmis-
taimen seurakunnan yhteyteen. Kastetun, nyt jo aikuisen miehen 
elämää olen saanut läheltä seurata tähän päivään asti.”

MARJo HÄKKINEN
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Vapaa-ajattelijat 
haluaa uskonnon 
ja valtion eron 
hallitusohjelmaan
Vapaa-ajattelijain liitto pyr-
kii hallitusohjelmatavoitteil-
laan parantamaan uskonnon ja 
omantunnon vapautta. Valtion 
ja kuntien tulee olla uskontojen 
ja vakaumusten suhteen neut-
raaleja ja kohdella kansalaisia 
yhdenvertaisesti katsomuksis-
ta riippumatta, vapaa-ajatte-
lijat toteavat. Liiton edustajat 
luovuttavat tiistaina esityksen-
sä nykyisille hallituspuolueille.

Vapaa-ajattelijoiden mu-
kaan uskonnon harjoittaminen 
ei kuulu valtiopäiville, yliopis-
toille, varuskunnille, kunnil-
le, kouluille eikä päiväkodeille. 
Liitto myös lakkauttaisi esimer-
kiksi sotilas- ja vankilapappien 
virat. Seurakunnat saisivat tar-
jota palvelujaan niitä haluaville 
vapaaehtoisille.

Vapaa-ajattelijoiden mu-
kaan kirkkoon ja muihin us-
kontokuntiin kuulumattomia 
on Suomessa jo noin miljoona 
ja heitä kohdellaan monissa yh-
teyksissä edelleen toisen luokan 
kansalaisina.

Netti ei ole vielä 
saavuttanut 
rippikouluja
Verkko-opetus rippikoulussa 
on vielä lapsenkengissä. Verk-
koa kokemassa -kirjassa esitel-
tyjen tutkimusten mukaan val-
taosa rippikoulun opettajista ei 
ole käyttänyt internetiä ope-
tuksensa apuna.

Tutkijoiden mukaan on täysi 
syy olettaa, että tulevaisuudessa 
internet ja verkko-opetus yleis-
tyvät rippikouluissa.

Verkkoa kokemassa -kirjan 
Heikki Rusaman artikkelin 
mukaan sosiaalinen media on 
kaksitahoinen ilmiö.

Rippikouluopettajat koke-
vat, että sosiaalinen media toi-
mii yhteisyyden rakentajana ja 
monipuolisen opetuksen mah-
dollistajana.

Vaikka verkon yhteisöllinen 
käyttötapa nähdään rippikou-
luopettajien keskuudessa po-
sitiivisena asiana, koetaan se 
myös pinnalliseksi ja hallitse-
mattomaksi.

Hyväksikäytön uhreille korvauksia Saksassa

Maata kiertelemässä

Saksassa katolilainen poi-
kien sisäoppilaitos on tuo-
mittu maksamaan entisille 
oppilailleen vahingonkor-

vauksia fyysisestä ja seksuaali-
sesta kaltoin kohtelusta. Tapauk-
sen tutkimukset päättyivät tors-
taina 17.2.

Yhteensä Ettal Abbey joutuu 
maksamaan korvauksia yhteen-
sä 500 000 euroa. Rikkomusten 
vakavuudesta riippuen korkeim-
mat yhdelle henkilölle maksetta-
vat korvaukset ovat 5000 euroa. 

Osa seksuaaliseen hyväksi-
käyttöön syyllistyneistä opetta-

jista on jo kuollut. Lisäksi mo-
nesta hyväksikäyttötapauksesta 
on kulunut jo niin kauan aikaa, 
ettei syytteitä voida nostaa. 

Tapausta tutkineen Hans-Joa-
chim Jentschin raportin mukaan 
seitsemän opettajaa oli ahdistel-
lut tai hyväksikäyttänyt poikaop-
pilaita seksuaalisesti. Kahdeksan 
opettajaa, mukaan luettuna enti-
nen apotti, käytti liiallista voimaa 
rankaistessaan oppilaita. Eräässä 
tapauksessa opettaja katkaisi kä-
velykepin lyödessään oppilasta. 
Lisäksi useiden poikien tärykal-
vot halkesivat päähän kohdistu-

neiden lyöntien seurauksena. 
Fyysinen kaltoin kohtelu ja 

seksuaaliset hyväksikäyttötapa-
ukset Saksan katolisen kirkon si-
sällä alkoivat tulla päivänvaloon 
noin vuosi sitten. Samankaltaisia 
tapauksia on viimeisen vuoden 
aikana paljastunut myös Belgias-
sa, Italiassa sekä Yhdysvalloissa. 

Myös toinen katolilainen jär-
jestö, Jesuiitat, on tarjonnut Sak-
sassa samankaltaisia hyvityk-
siä omissa kouluissaan tapahtu-
neiden väärinkäytösten uhreille. 
Saksan katoliset piispat eivät ole 
vielä päässeet sopuun kirkon si-

sällä tapahtuneiden väärinkäy-
tösten hyvittämisestä.

Robert Köhler Ettal Abbeyn 
uhrien tukiryhmästä on mielis-
sään siitä, että Jentschin raport-
ti on tullut julki paljastaen useita 
väärinkäytöksiä. 

Ettal Abbey on vuosisatoja 
vanha benediktiiniluostari Al-
peilla, ja luostarin yhteydessä toi-
mii myös poikien sisäoppilaitos.

EARTHTIMES 17.2.2011

Mar kus  Pa r t an e n

Siellä missä ihmisiä 
on, heistä pyritään 
pitämään huolta, 
Kuopion hiippakunnan 
piispa Wille Riekkinen 
totesi valtakunnallisessa 
maaseutuseminaarissa.

Suomen luterilainen kirkko 
haluaa olla läsnä maaseu-
dun ihmisten elämässä ”vii-
meiseen savuun saakka”. 

Kirkko on mukana muun muas-
sa valtakunnallisessa, syksyllä al-
kaneessa Voimistuvat kylät -kam-
panjassa.

Kaksivuotisen kampanjan ta-
voitteena on kasvattaa kuntien, 
seurakuntien ja kylien yhteistyö-
tä palvelujen järjestämisessä sekä 
lisätä kyläyhdistysten määrää ny-
kyisestä 2 900:sta 3 200:aan.

– Kylät ovat jatkossakin hy-
viä asuinpaikkoja, jos me kunnis-
sa, seurakunnissa ja yhdistyksis-
sä yhdessä sovimme, miten kyli-
en palvelut ja kehittämistyö jär-
jestetään, kampanjan koordinaa-
tioryhmän puheenjohtaja profes-
sori Eero Uusitalo tiivistää.

Kirkon kampanjavastaava, 
hiippakuntasihteeri Juha Anti-
kainen Kuopion hiippakunnan 
tuomiokapitulista kertoo, että jo-
kaisessa koulutuksessa on läsnä 
myös seurakunnan edustaja. Seu-
rakuntien roolina hän pitää eten-
kin hyvän hengen ylläpitämistä.

Kirkon palvelut
turvattava
Suomen maaseutualueiden ongel-
mia ovat muun muassa muutto-
tappiot ja pitkät välimatkat, jotka 
luovat painetta myös seurakun-
tien toimintaan ja talouteen. Kir-
kon jäsenkato ja väestön ikäänty-

Kirkko ei jätä 
syrjäseudun ihmistä

minen kärjistävät osaltaan tilan-
netta.

– Kun seurakunnat suunnitte-
levat toimintansa hyvin, se tavoit-
taa myös kylien ja harvaan asuttu-
jen alueiden ihmiset, Antikainen 
kuitenkin näkee.

Samansuuntaisilla linjoilla oli-
vat myös piispat Seppo Häkkinen 
ja Wille Riekkinen viime viikolla 
Joensuussa järjestetyssä valtakun-
nallisessa maaseutuseminaarissa. 
Piispat lupailivat, että kirkko ei 
jätä syrjäseudun ihmistä 2010-lu-
vunkaan haasteissa.

– Käynnit ehkä harvenevat, 
mutta eivät lopu. Siellä missä ih-
misiä on, heistä pyritään pitä-
mään huolta, Kuopion hiippa-
kunnan piispa Riekkinen totesi 
seminaarissa.

Maaseutuseminaari kokosi yh-

teen kolmatta sataa henkeä: seu-
rakuntien työntekijöitä, poliitik-
koja, maaseutuaktiiveja, virka-
miehiä, eri alojen opiskelijoita ja 
muuten vain maaseudun asioista 
kiinnostuneita.

Tilaisuuden pääjärjestäjä oli 
Suomen luterilainen kirkko.

Toivo syntyy 
kohtaamisissa
Mikkelin piispan Seppo Häkki-
sen mukaan maaseutuun suh-
taudutaan julkisuudessa valitet-
tavan usein ongelmalähtöisesti. 
Keskusteluissa nähdään helposti 
vain maaseudun kivut ja tulevai-
suuden uhkakuvat.

– Tällaisen asennoitumisen on 
muututtava. Uhkakuvat on näh-
tävä ja tosiasiat tunnustettava. Sen 
jälkeen on tunnistettava maaseu-

dun mahdollisuudet ja keskityt-
tävä niihin.

Häkkinen alleviivasi poliittis-
ten päättäjien ja äänestäjien vas-
tuuta, sillä viime kädessä maaseu-
dun myönteinen tulevaisuus riip-
puu yhteisestä tahdosta. 

Häkkinen nosti esille myös yh-
teistyön ja toivon merkityksen.

– Toivo syntyy monesti toisen 
ihmisen kohtaamisesta, yhteisten 
asioiden, huolien ja unelmien ja-
kamisesta, kenties konkreettisesta 
avusta ja henkisestä tuesta. 

– Merkillisellä tavalla sii-
nä myös Jumala on läsnä ja tu-
lee luoksemme synnyttäen toivoa 
tulevaisuuteen, Häkkinen puhui 
Joensuussa.

MARKUS PARTANEN

Jos seurakunnat suunnittelevat toimintansa hyvin, se tavoittaa myös syrjäseudun ihmisen, hiippakuntasihteeri Juha Antikainen 
puhui valtakunnallisessa maaseutuseminaarissa Joensuussa.
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Rauhan 
Tervehdys 

-lehden 

JAKELU-
HÄIRIÖT 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 
p. 0200 71 000 

tai sähköpostitse: 
www.posti.fi/palaute

Terveydenhoitoa

RAUHAN TERVEHDYKSESSÄ!
Ilmoitusmyynti Kotimaa-Yhtiöt

puh. 020 754 2309, ilmoitusmyynti@kotimaa.fiIlmoita

Täyden palvelun 
hautaustoimisto

PAKKAHUONEENKATU 5,
90100 OULU

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

Paikkoja avoinna

Kempeleen seurakunnassa on haettavana

KANTTORIN VIRKA
11.3.2011 klo 16 mennessä.

Hakemukset: Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, PL 85, 90101 Oulu
Tiedustelut: kirkkoherra Pekka Rehumäki p. 040 7790 301 tai 
kanttori Marja-Liisa Jääskeläinen p. 040 7790 316.
Tarkempi hakuilmoitus osoitteessa www.evl.fi/srk/kempele/tyopaikat

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Palveluja tarjotaan

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

kaikkiin elämäsi 
vaiheisiin siivouksesta koti-

sairaanhoitoon

Hoivaa 
ja Huolenpitoa

Siivous ja Kotipalvelu
Mar-Let

* Kotisiivous ja palvelu
* Yrityssiivous
* Ikkunanpesu
* Loppusiivous
* Muuttosiivous
* Sopimussiivous
p. 044 0500 252

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

Käytä oikeutesi vapaisiin, me huolehdimme läheisestäsi!

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

Arvoisat Omaishoitajat!

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

Käytä oikeutesi vapaisiin, me huolehdimme läheisestäsi!
UUTTA! Kuntouttava päivä Caritas-Kodissa!

Kysy lisää puh. 040 480 2724, www.caritas-saatio.fi 

Jalkahoitola KevytJalka
Ulla Flink

Jalkahoidon ammattitutkinnon suorittanut perushoitaja

Nyt uusia hoitoja saatavilla: Intialainen 
päähieronta, apu sisäänkasvaneelle kynnelle

Ollilantie 6
Kempele
08  516 130

Tuirankartano
Kangastie 16, Oulu
040 757 4122

www.kevytjalka.net

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
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Sinappia   

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Pussillinen 
kunniamerkkejä

Tuntemattomassa sotilaassa esiintyy kaptee-
ni Kaarna, joka yrittää johtaa miehet suon 
yli niin että heilahtaa. Kuolo korjaa Kaar-
nan kesken suon ylityksen.

Kaarnan elämä päättyi jatkosotaan, mutta 
talvisodan hän sinnitteli hengissä. Hän kun-
nostautui niin hyvin, että sai pussillisen kun-
niamerkkejä.

Pussillisen kunniamerkkejä? Hivenen halvek-
siva ilmaisu Linnalta, eikö totta? Kunniamerkit 
ovat naurettavuuden huipentuma, varsinkin sil-
loin, kun niihin sonnustautunut sotilas ei ole ol-
lut päivääkään oikeassa sodassa. Rinnassa on niin 
paljon nauhoja, kangaspaloja ja metallimötiköitä, 
että asetakkia voisi luulla Michael Jackson-vaina-
jan tähtipölyasuksi.

Kunniamerkkejä annetaan siviilissäkin. Yh-
teiskunta pääsee helpolla, kun se kuittaa vuosi-
kymmenten uhrautuvan työn kangaspalalla. Mer-
kin saaja on onnellinen saamastaan huomiosta ei-
kä oivalla, että rahallahan uhrautuminen on kor-
vattava.

Mikä siinä oikein on, että kunniamerkit ja tit-
telit ovat niin houkuttelevia? 

Onko niin, että merkkejä ja titteleitä halajavat 
ihmiset, jotka ovat elämässään pettyneitä, mutta 
yhä huomionkipeitä?

Muuan ystäväni ei viitsinyt juosta armeijassa 
cooperin testiä kaikella asiaan kuuluvalla vaka-
vuudella ja pääsi hädin tuskin muutaman sadan 
metrin päähän lähtöpaikalta. Silti hän oli oikeu-
tettu pronssiseen juoksumerkkiin.

Juoksumerkkejä sai ostaa sotilaskodista. Kuvi-
telkaa, tyhmät alokkaat tuhlasivat rahansa täyt-
tääkseen tärkeilyntarpeensa, asettelivat mötikän 
rintaansa ja olivat kovia jätkiä. Se, jolla oli kultai-
nen juoksumerkki, oli jätkistä kovin.

Kovat jätkät nauroivat ystävälleni, jolla oli vain 
pronssimerkki. Hän kuitenkin tiesi mitä teki. Ei-
väthän tytöt siviilissä tienneet merkkien eroja. 

Toisen ystäväni isä menetti toisen kätensä jat-
kosodassa taisteltuaan  poikkeuksellisen rohkeas-
ti. Sotilassairaalassa maatessaan hän sai vieraak-
seen kenraalin, joka jakoi potilaille kunniamerk-
kejä.

– Tekisittekö saman vielä uudestaankin? ken-
raali kysyi kätensä menettäneeltä sotasankarilta.

– Herra kenraali on hyvä ja tekee itse perässä, 
sotasankari vastasi. 

Kenraali ei tehnyt perässä vaan viskasi kunnia-
merkin sänkyyn niin että heilahti.

PEKKA HELIN

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

Erosta eheäksi®
Erosta eheäksi -sopeutumisvalmennus-
kurssit auttavat yli 50-vuotiaana avio-
tai avoliiton purkautumisen kohdanneita
sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen.
Hinta 110 euroa. Kurssit vuonna 2011:
12.–16.4. Lehmirannan loma-

keskus, Salo
16.–20.5. Ilkon kurssikeskus, Kangasala
5.–9.9. Ilkon kurssikeskus, Kangasala
29.11.–3.12. Lehmirannan loma-

keskus, Salo
Tiedustelut: puh. 040 7257 561 tai
s-posti: satu.tommola@elakeliitto.fi

Repäisty
irti

vanhasta?

www.elakeliitto.fi

R

Kysy myös
Yhtäkkiä yksin    -kursseista
leskeytyneille:
puh. (09) 7257 1199 tai s-posti:
annika.toivoniemi@elakeliitto.fi

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

Lue ja    
kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

Ikuisuuskysymyksien 
opissa Oulussa
Itä-Suomen yliopiston 
opiskelijoilla on 
ensimmäistä kertaa 
mahdollisuus harjoitella 
papiksi pohjoisessa. 

Pyhän Luukkaan kappelin 
takkahuoneessa on esitet-
ty kysymys. Eikä mikä ta-
hansa kysymys vaan juuri 

se, jonka jokainen joskus esittää 
ja johon ei saa tyydyttävää vasta-
usta. Miksi ihmiset joutuvat kär-
simään niin paljon, vaikka Juma-
la on hyvä ja rakastaa luotujaan? 
Miksi yksi kärsii paljon ja toinen 
pääsee vähemmällä?

Kappelissa on menossa jut-
tutupa. Takkahuone on tupaten 
täynnä kypsässä iässä olevia ih-
misiä. Heissä näkyy eletty elämä.

He odottavat vastausta. Sen an-
taa 26-vuotias Pertti Keinänen.

Nuori teologian harjoittelija 
sanoo ainoat mahdolliset sanat. 

– Kärsimyksen ongelma on 
asia, johon en osaa vastata, mut-
ta tulee päivä, jolloin kaikki mur-
he lakkaa.

Nuori mies saa täyden kym-
pin. Mutta miksi juuri hän on an-
tamassa vastauksia laitimmaisiin 
kysymyksiin? Takkahuoneessa, 
jossa on juuri juotu aamukahvit ja 
syöty karjalanpiirakoita? Porukas-
sa, jossa hankalia asioita ei vältellä?

Keinänen opiskelee Itä-Suo-
men yliopistossa teologiaa. Hän 
edustaa ensimmäistä vuosikurs-
sia, joka saa suorittaa soveltavien 
opintojen seurakuntajakson Ou-
lussa. Työssäoppimisjakson  ai-
kana hänet heitetään tämän täs-
tä seurakuntalaisten eteen, kipe-
riin tilanteisiin, oppimaan puhu-
maan mahdollisimman viisaasti 
aivan kuten juttutuvassa. Kiperät 
tilanteet eivät liene itsetarkoitus, 
mutta niitä ei voi välttää.

varmoja 
vastauksia
Keinäsen tehtävänä juttutuvas-

sa on pitää alustus ansaitsematto-
masta armosta. Hän piirtää kuvia 
taululle saadakseen viestinsä läpi 
ja onnistuu nostamaan vilkkaan 
ja rehellisen keskustelun. Osallis-
tujat kyselevät vaikeita kysymyk-
siä ja nuori mies antaa varmat vas-
taukset. Keinänen on selvästi ol-
lut luennoilla hereillä. Luterilai-
nen teologia on hallussa.

Keinänen opiskeli alussa teolo-
giaa perehtyäkseen sielunhoitoon, 
mutta vähitellen myös kansainvä-
linen diakonia alkoi kiinnostaa.

Torniosta kotoisin oleva Keinä-
nen mietti papiksi ryhtymistä yh-
den talven. 

– Ensin aie nauratti, mutta pi-
an hymy hyytyi. Minulle on tär-
keää Jumalan armon ja laupeuden 
näkeminen. Ihminen joka suos-
tuu Kristuksen omaksi, kelpaa. 
On tosi mukava kelvata Jumalalle.

Harjoittelu on 
perusta ammattitaidolle
Soveltavat harjoitukset ovat työssä 
oppimista.  Opiskelijat  ovat mu-
kana muun muassa jumalanpal-
veluksissa, kasteissa, hartauksis-
sa ja vihkitilaisuuksissa. He myös 
pitävät  päivänavauksia ja pikku-
kirkkoja, kertoo Keinäsen ohjaaja, 
Tuiran seurakunnan vs. kappalai-
nen Juha Tahkokorpi.

Tahkokorpi kertoo, että hän ei 
ole yksinomaan antavana puole-
na. Harjoittelijakin voi antaa oh-
jaajalleen.

– Hän haastaa omat työtapani.
– Opiskelijalle  tämä näyteik-

kuna seurakuntatyöhön. Hänel-
le käy selville, haluaako hän tätä. 
Tahkokorpi huomauttaa

Opiskelijoiden  urakka Oulus-
sa kestää kaksi kuukautta. 

 
Ensimmäistä 
kertaa oulussa
Aiemmin harjoitteluomahdolli-
suus Oulussa on ollut vain Helsin-
gin yliopiston opiskelijoilla, ker-
too Tahkokorpi.

Itä-Suomen yliopistosta Joen-
suusta on tullut Ouluun seitsemän 
teologian opiskelijaa. Kaksi heistä 
on Tuiran seurakunnan  Juha Tah-
kokorven hyvässä huomassa. 

Kempeleen seurakunnan kirk-
koherra Pekka Rehumäki opettaa 
harjoittelijoita jumalanpalveluk-
sen saloihin, hiippakuntasihtee-
ri Pekka Asikainen uskontokas-
vatusta ja johtava sairaalapasto-
ri Hannele Lusikka sielunhoitoa. 
Kappalainen Lauri Kujala Tuiran 
seurakunnasta koordinoi harjoit-
telua.

PEKKA HELIN

Vs. kappalainen Juha Tahkokorpi (vas.) on Pertti Keinäsen ohjaaja.

Pe k ka H e l i n



8    Nro 7    24.2.–3.3.2011

Heli Mattila

Diakoniatyöntekijä
Tuiran seurakunta

Tärkeintä elämässäni ovat 
kaikki läheiset ihmiset sekä us-
ko, joka kantaa koko elämää.
Rakkain raamatunkohtani: 
Minulla ei ole rakkainta raa-
matunkohtaa, koska niitä on 
niin monia. Mutta jos nyt joku 
täytyy valita, niin tässä Raa-
matun kohdassa minua kieh-
too ajatus siitä, kuinka Jumala 
voi muuttaa kaikkein synkim-
mätkin hetket omiensa parhaaksi: 1. Moos. 50: 19–20. "Mutta Joo-
sef sanoi heille: ’Älkää olko peloissanne, enhän minä ole Jumala. Te 
kyllä tarkoititte minulle pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi. 
Hän antoi tämän tapahtua, jotta monet ihmiset saisivat jäädä hen-
kiin.’" Tämä Raamatun lause tuo lohdutuksen tämän maailman 
pahuuden keskellä. Mikään ei tapahdu sattumalta.
Olen halunnut nykyiseen työhöni, koska uskon, että Ju-
mala pystyy käyttämään minua ihmisten kaikenlaisen hädän 
lievittämiseen. Seurakunnan työ on tänä päivänä varmaan nii-
tä harvoja työpaikkoja, joissa työntekijä voi tuoda oman kristil-
lisen vakaumuksensa luontevasti esille.
Esikuvani on Jeesus.
Harrastan lukemista, ulkoilua ja puutarhan hoitoa.
Terveiseni lukijoille: Usko Jumalaan ja siihen, että Hän voi 
käyttää jokaista ihmistä oman valtakuntansa työhön. Jumalalle 
mikään ei ole mahdotonta. Usko, vaikka kaikki ympärillä näyt-
täisi todistavan sitä vastaan. Joskus se, mikä näyttää ensi katso-
malta suurelta onnettomuudelta, saattaa muuttua suureksi siu-
naukseksi.

KAISA ANTTILA

Heli Mattilan tehtävään siunaaminen Pateniemen kirkossa su 27.2. klo 
12 vietettävän messun yhteydessä. Messun jälkeen juhlakahvit.

Toivo Snellman

Ammatti: Opistoups. evp. 
Ammatinharjoittaja 
Luottamustehtävä: 
Tyrnävän kirkkovaltuuston 
jäsen, kirkkoneuvoston 
varapuheenjohtaja
Ehdokaslista: Kristillisten 
perusarvojen puolesta
Haluan vaikuttaa koti-
seurakunnassani siihen, 
että Jumalan hyvyyden ja 
rakkauden varassa voimme 
kohdata toinen toisemme, 
lähimmäisemme.
Kymmenen vuoden pääs-
tä kirkossa säilyvät arvot kuten perhe, luonto ja perinteiden ar-
vostus sekä sanan ja sakramenttien selkeys, hengellinen vakau-
mus, isänmaallisuus sekä vastuullisen elämän korostaminen. 
Minulle tärkeä raamatunkohta on Gal. 6:2–10.
Tärkeintä elämässäni on perhe, hyvä yhteys lasten lapsiin, 
ihmissuhteet ja Jumalan johdatus. 
Esikuviani ovat useat henkilöt, jotka tapasin työelämässäni. 
Monilta jotain opin ja sain vaikutteita. Yksi esikuva on emeri-
tuspiispa Olavi Rimpiläinen. 
Terveiseni lukijoille: Oma kotikirkko ja kotiseurakunta ovat 
side omaan paikkakuntaan. Nämä ovat tarjoamassa henkisiä ja 
hengellisiä eväitä arkeen ja juhlaan juuri silloin, kun tahdot ava-
ta ovet ja osallistua kirkollisiin toimituksiin tai seurakunnan 
järjestämiin moniin toimintamuotoihin.

KAISA ANTTILA

Rauhan Tervehdys 
esittelee tällä palstalla  
tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. 

 Uusi
kasvo

Paavin ei pitäisi 
kommentoida maailman 
politiikkaa. Vai pitäisikö 
sittenkin? 

Oulu-opisto lanseerasi 
Monikulttuurisuus ja us-
konto -foorumin muuta-
ma vuosi sitten. Kysees-

sä on kaikille avoin, säännölli-
sesti kokoontuva keskustelutilai-
suus, jossa pureudutaan rakenta-
van kriittisesti ajankohtaisiin ta-
pahtumiin ja aiheisiin. 

Oulu-opiston lisäksi foorumin 
tapahtumia järjestämässä on usei-
ta uskonnollisia yhteisöjä. Kes-
kustelijat kokoontuvat noin ker-
ran kuukaudessa. Keskustelujen 
tavoitteena on oppia ymmärtä-
mään toisten uskontojen ja kult-
tuurien näkökulmia. 

– Useamman kerran olem-
me keskustelun aikana tajunneet, 
etteivät uskonnot lopulta eroa toi-
sistaan kovin paljoa. Perussisällöt 
ovat hyvin pitkälti samoja, helmi-
kuun kokoontumisen puheenjoh-
taja Yrjö Mikkonen Oulun bahá'í 
-yhteisöstä kertoo. 

Maallikon  
näkökulmasta
Väittelyt siitä, kuka on oikeassa ja 
pelastuu, on suosiolla jätetty foo-
rumista pois. Vaikka keskusteli-
joiden joukossa on pappeja ja us-
konnon asiantuntijoita, kokoon-
tumisissa kaikki puhuvat maalli-
kon asemasta käsin. Ryhmällä ei 
myöskään ole varsinaista vetäjää 
vaan puheenjohtajavuoro kiertää. 

Helmikuun keskustelun aihee-
na on uskonto ja politiikka. Pak-
kanen on verottanut keskusteli-
joiden määrää. Paikalle saapu-
vat Mikkosen lisäksi Pentti Ai-
raksinen MAP-kirkosta, Uran-
tia-kirjan opeista ja Zeitgeistista 
kiinnostunut Reijo Hamari sekä 
Abdul ja Muhamed Mannan Ou-
lun muslimiyhteisöstä. 

Yksinkertaisimmillaan poli-
tiikka tarkoittaa yhteisten asioi-
den hoitamista. Heimokulttuu-
reissa, joissa elämä on ollut yk-
sinkertaista, uskonto ja yhteis-
kunnan hoitaminen ovat kulke-
neet sulavasti rinta rinnan. 

Nykyinen länsimainen yhteis-

Uskonnon ja politiikan 
monimutkainen suhde

kunta on monimutkainen, ja kai-
kesta on tehty politiikkaa. Jokais-
ta yhteiskuntaa koskevaa päätös-
tä edeltää pitkä ja raskas byrokra-
tiakierros. 

Puheenvuoroissa pohditaan 
sitä, miten uskonnollisuus saatai-
siin osaksi nykyistä valtionhoitoa 
ja onko kirkkojen ylipää-
tään tarpeellista osallis-
tua maalliseen päätök-
sentekoon. Reijo Hama-
rin kanta on selvä: 

– Kirkko sotkeutuu 
nykyään ihan liikaa asi-
oihin, jotka eivät sille 
kuulu. Kirkon tehtävä on hoitaa 
hengellisiä asioita ja ihmisten sie-
luja.

Hän jatkaa vielä, että moraali-
kysymyksiin kirkolla voi ja pitää-
kin olla kanta, mutta puoluepo-
litiikka ja maallinen valta pitäisi 
jättää rauhaan. 

Myöhempien Aikojen Pyhi-
en Jeesuksen Kristuksen kirkos-
sa puolestaan ihmisiä rohkais-
taan yhteiskunnalliseen vaikutta-
miseen. Lakia ja hallitsijoita tulee 
kuitenkin kunnioittaa, eikä kapi-
nointia suvaita. 

– Jos joku kirkon jäsen ei hy-
väksy esimerkiksi verolakeja, hän-
tä rohkaistaan pyrkimään ase-
maan, jossa hän voi vaikuttaa la-
keihin jo niiden säätövaiheessa, 
Airaksinen selvittää.
 Jumalanpalveluksista politiikka 
jätetään kokonaan pois. 

Uskontoa ei saisi  
käyttää aseena
Muslimikulttuureissa lakeja sää-
detään usein hyvinkin uskonnol-
lisista lähtökohdista. 

– Jos ihmiset noudattavat Ju-
malan tahtoa lakeja säätäessään, 
yhteiskunnasta tulee onnellinen 
ja rauhallinen. Se, että kansan-
edustaja on yksityiselämässään 
hengellinen, mutta unohtaa Ju-
malan parlamentissa ollessaan, 
ei toimi. Uskontoa ei saa käyttää 
vallan välineenä, niin kuin ny-
kyisin monessa valtiossa tehdään, 
siitä seuraa vain ongelmia, Abdul 
Mannan sanoo. 

Muhamed jatkaa, että Koraa-
nista löytyy selkeät ohjeet siitä, 
miten valtiota pitäisi johtaa.

Myös bahá'í-uskosta löytyy 

runsaasti kirjoituksia, joissa maa-
ilman vallanpitäjiä neuvotaan te-
kemään päätöksiä oikeudenmu-
kaisuuteen perustuen.

– Bahá'í-kanta on se, että il-
man uskonnon vaikutusta kansa-
kunta syöksyy kaaokseen, Mikko-
nen kertoo.

Ajatus kansankirkos-
ta herättää ristiriitaisia 
tunteita. Toisaalta pi-
detään hyvänä sitä, et-
tä kansan johtajat ovat 
hengellisiä ja kuuntele-
vat Jumalaa tehdessään 
päätöksiä. Siinä kuiten-

kin piilee vaara, että valtionjohto 
alkaa dominoida myös hengellis-
tä elämää, ja rajoittaa kansan us-
konnon- ja omantunnonvapautta. 

Rauhaa ja rakkautta 
kaikille
Myös rahan mahti nykymaail-
massa mietityttää keskustelijoita. 
Näyttäisi siltä, että monia poliitti-
sia päätöksiä tehdään dollarimer-
kit silmissä kiiluen ja liike-elä-
män tarpeiden mukaan. Hamari 
ottaa esille Zeitgeist-liikkeen.

– Siinä on ihan hyvä pointti, 
että tästä rahakeskeisyydestä pi-
täisi päästä eroon. 

Myös Abdul Mannan on sa-
moilla linjoilla:

– Rauhaa ei voi ostaa. 
Lopulta kaikki ovat samaa 

mieltä siitä, että uskova ja Juma-
lan tahtoa noudattava johto tekee 
valtiolle hyvää. Airaksinen vie 
ajatusta vielä pitemmälle:

– Jos kaikki vain noudattaisi-
vat rakkauden periaatetta, mitään 
lakeja, edes kymmentä käskyä ei 
tarvittaisi.

Ilta on mennyt vauhdilla, ja 
on aika lopettaa. Koska asioita 
jäi vielä paljon käsittelemättä, yh-
teistuumin päätetään, että samas-
ta aiheesta jatketaan vielä seuraa-
valla kerralla. 

REETTA JÄRvENPÄÄ

Monikulttuurisuus ja uskonto 
-foorumi kokoontuu seuraavan 
kerran 17.3. klo 18.30 Oulu-opistolla. 
Tilaisuus on kaikille avoin. Aiheena 
on edelleen uskonto ja politiikka. 

Rauhaa 
ei voi 
ostaa.
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Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Askel 
maksaa 
posti-
maksun.

Kyllä kiitos! 
Haluan lukunautintoja ja arjeniloa. Tilaan 
Askel-lehden 4 kk vain 22 €.  Lisäksi 4 kk 
lehdet kaupan päälle! Etuni arvo 22 €.

Saan tilaajalahjaksi 5 kpl Martta Wendelinin 
enkelipostikortteja. Edun arvo 10 €.

Olen mukana 2 000 € matkalahjakortin arvonnassa!

Nimi    A-81/11

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

En tällä kertaa käytä etuja hyväkseni ja osallistun pelkkään arvontaan. Olen varustanut tilauskortin kirjepostimerkillä.

Tarjous on voimassa 31.3.2011 saakka. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti.

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä. 

Lisäksi 4 kk 

En tällä kertaa käytä etuja hyväkseni ja osallistun pelkkään arvontaan. Olen varustanut tilauskortin kirjepostimerkillä.

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä. Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä. 

En tällä kertaa käytä etuja hyväkseni ja osallistun pelkkään arvontaan. Olen varustanut tilauskortin kirjepostimerkillä.

Tarjous on voimassa 31.3.2011 saakka. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti.

En tällä kertaa käytä etuja hyväkseni ja osallistun pelkkään arvontaan. Olen varustanut tilauskortin kirjepostimerkillä.

Tarjous on voimassa 31.3.2011 saakka. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti.

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä. 

 Tilaa Askel

€22vain €2222
Kaupan päälle: 
4 kk lehdet!

Tilaa lehti, jonka seuraan 
uppoutuu kuin kirjaan.
Askelesta huokuu lämpö ja läheisyys – aito toisesta välittäminen. 
Askelen sivuilla jokainen on tasavertainen ja sinä lukijana voit tun-
tea kuuluvasi joukkoon. Löydät uskoa huomiseen ja eväitä jokapäi-
väiseen jaksamiseen. Anna Askelen kulkea rinnallasi, arjessa tukien.

Tuttuja julkisuudesta 
ja uusia tuttavuuksia 
tavallisesta elämästä.

Koukuttavia 
kolumneja:
• Marianne Heikkilä
• Olli Valtonen
• Teemu Rinne 
• Mirja Sinkkonen
• Eija-Riitta Korhola
• Anna-Mari Kaskinen

Tarinoita 
ihmisistä, 
kohtaloista ja 
monenlaisesta 
elämästä.

Koskettavia 
ja arkojakin 
aiheita pintaa 
syvemmältä.
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Saat tilaaja-
lahjaksi 5 erilaista 
Martta Wendelinin 
enkelikorttia.

Tilaaja-
lahjaksi!
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Eetterissä

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Su 27.2. kello 9.55–12 Oulun 
seurakuntien aluelähetys. Klo 
10 messu Oulujoen kirkosta. 
Toimittaa Pentti Kortesluo-
ma, saarnaa teologian opis-
kelija Ulla Nyyssönen. Musii-
kista vastaavat kanttori Leo 
Rahko ja Ylikiimingin kirk-
kokuoro. Virret: 424, 130, 193, 
525, 59, 226 ja 417. Synnintun-
nustuksena luetaan virsikir-
jasta teksti 709. Klo 11.30 ra-
diopyhäkoulussa puhuu lap-
sityönohjaaja Aila Valtavaara, 
hän kertoo vertauksen kyl-
väjästä. Klo 11.45 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa puhu-

taan Oulun seurakuntien Ta-
loustutkimuksella teettämäs-
tä tutkimuksesta, jonka ta-
voitteena oli selvittää kirkol-
listen toimitusten palvelun 
laatua hautaan siunaamisen, 
avioliittoon vihkimisen ja 
kasteen osalta. Tutkimukses-
ta vastaava pastori Ari-Pek-
ka Metso kertoo millaista pa-
lautetta oululaiset seurakun-
talaiset antoivat. Häntä haas-
tattelee Heli Lomu.

Radio Dei Toivon päivä
Ke 2.3. klo 15.40 Uskomaton 
Mies. Juuso Mäkinen kertoo 
ajatuksiaan seurustelusta.
To 3.3. Viisi teesiä kirkosta. 
Millainen on nuorisomuusikko 
Esa Rättyän unelmien kirkko?

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 27.2. klo 9.45 radiopyhä-
koulussa puhuu lapsityönoh-
jaaja Aila Valtavaara, hän ker-
too vertauksen kylväjästä.

Su 27.2. klo 10 jumalanpalvelus 
Kemin kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 27.2. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Messun toi-
mittaa Jyrki Vaaramo, ja hän-
tä avustaa Ari-Pekka Metso. 
Kanttoreina ovat Raimo Paaso 
ja Elias Niemelä.

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi

Nettiradio 
www.evl.fi/srk/kempele
Su 27.2. klo 10 messu Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Pekka Rehumäki, saar-
na Timo Juntunen, avustaa 
Jaakko Tuisku ja Pia Rättyä,
kanttorina Marjo Irjala. Pyhä-
koulu saarnan aikana. Timo 
Juntusen lähtösaarna. Timo 
siirtyy Hailuodon seurakun-
nan kirkkoherraksi.

Kempeleen uusi kirkkoval-
tuusto järjestäytyi ensim-
mäisessä kokouksessaan.

Kirkkovaltuuston pu-
heenjohtajaksi valittiin Reino 
Laitinen ja varapuheenjohtajak-
si Hillevi Huovinen. Kirkkoneu-
voston varapuheenjohtajaksi val-
tuusto valitsi Pauli Määtän. Neu-

Kempeleessä valittiin puheenjohtajia
voston puheenjohtajana toimii 
kirkkoherra Pekka Rehumäki.

Lisäksi kokouksessa valittiin 
johtokuntien varsinaiset ja vara-
jäsenet. Kempeleessä johtokuntia 
on neljä. 

Yleisen seurakuntatyön johto-
kunnan puheenjohtajana toimii 
Hannu Parviainen, diakonia-

Muut seurakunnat

	 	 Jumalan	Lasten	srk
	 	 Tuulimyllynkatu	18
	 	 www.jlsrk.net
Ylistyksen,	Sanan	ja	Esirukouksen	
Illat	lauantaisin	klo	18.00.	La	26.2.	
klo	18	EINO	TERVO.	TERVETULOA!

Su 27.2. klo 11.00 Muhoksen 
Helluntailähetys Ry:n vuosikokous

Ke 2.3. klo 19.00 SANAN 
JA RUKOUKSEN ILTA

Su 6.3. klo 11.00 EHTOOLLIS-
JUMALANPALVELUS

Srk:n kotisivu: http://www.muhoksen- 
helluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

13.5 ja 6 ”Älkää juosko rahan perässä, 
vaan tyytykää siihen, mitä teillä on. 
Jumala on itse sanonut: – Minä en si-
nua jätä, en koskaan sinua hylkää. Sen 
tähden me voimme turvallisin mielin 
sanoa: – Herra on minun auttajani, siksi 

en pelkää. Mitä voisi ihminen minulle tehdä. La sapattina 26.2.2011 jumalanpal-
velus klo 11 Raamattutunnin aiheena: Itsetunto, puhujana pastori/poliisi Marko 
Aromaa sekä lastenkirkko. La sapattina 5.3.2011 klo 11 Raamattutunnin aiheena: 
Kateus, todistuksia ja rukousta sekä lastenkirkko. Ma–pe klo 10–11 Aamurukous-
piiri, keskustelunaiheena Raamattu ja inhimilliset tunteet. Ke klo 18 Rukousta ja 
ylistystä. Lämpimästi tervetuloa!

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

www.ohsrk.fi

Pe 25.2.–27.2. GATHERING – NUORISOPÄI-
VÄT. Ohjelma netissä. Su 27.2. klo 11 Jumalan-
palvelus, Tomi Kuosmanen, Mikko Saukkonen,    
Nuoret. Pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 27.2. 
klo 16 SAILA SEURUJÄRVI TRIO – konsertti. 
Ke 2.3. klo 19 Sana ja rukous, Pasi Markkanen, 

Pirjo Orava,   Jouko Annala. To 3.3. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to 
klo 11–12. TERVETULOA!

SALVATION ROAD  77
KINGDOM OF HEAVENPERDITION ROAD 66

Oulussa 25. - 27.2.2011
Gathering

Who do you follow?

Tomi Kuosmanen
Suhe*Live
FAITH LIKE POTATOES (elokuva)

Osallistumismaksu on ennakkoon 18 € (www.ohsrk.fi) ja
paikanpäällä maksettaessa  20 €. Maksu sisältää koko 
ohjelman ja yhteisruokailut. 

         
Lisätietoa & ilmoittautumiset  w w w . o h s r k . f i

Kristallirakeita-konsertti
Sunnuntaina 27.2. klo 16

Oulun helluntaiseurakunnassa,
Uusikatu 78

Vapaa pääsy!
Sydämellisesti tervetuloa!

w w w . o h s r k . f iw w w . o h s r k . f i

Su 27.2. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. KANNATUSRYHMÄ  
klo 13.00. Ma 28.2. Kotiliitto klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. Olet Terve-
tullut tilaisuuksiin!

To 24.2. klo 19 Lähde-ilta, kaste, Risto Wotschke, 
Pekka Tuominen, God’s Bell, tarjoilu, aihe: Rakkaus 
Jeesukseen. Pe 25.2. klo 18 Varkki-ilta, 10–14 

-vuotiaille. Su 27.2. klo 11 Perhekirkko, Sini Niemelä, Petri Mettovaara, tarjoilu. Ti 
1.3. klo 14 Päiväpiiri, klo 18 ALFA-kurssi. Ke 2.3. klo 18 Nuortenilta. To 3.3. klo 19 
Totuus tapahtuman rukousilta, Tuomo Kokko, ym. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Yhdistykset

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14.00
Tervetuloa.

Herättäjän kirkkopyhä: su 27.2. klo 10.00 Oulunsalo, su 27.2. klo 13.00 
Korkalovaaran kappelilla Rovaniemellä.
Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: su 27.2. klo 15.00 Tuiran kirkolla, Oulu, 
ke 2.3. klo 19.00 Kirsti ja Hannu Ojantakasella, Pahkamaantie 43, Rant-
sila.
Luento: ti 1.3. klo 18.00 Toivo Hyyryläisen luento aiheesta ”Seppä Högg-
manin perintö” Ouluopiston tiloissa.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 3.3. klo 19.00 Annaleena Peltoniemellä, 
Torikatu 57 A 2, Heinäpää, Oulu.

Ev.lut. Kansanlähetys
Oulu La 26.2. klo 17–19 
Myllytullin koululla Donkkis  

Big Night, Tiistaisin klo 18 Heinäto
rin srktalon tiloissa (käynti sisä
pihalta) Matalan kynnyksen ilta 1.3.  
Pietarin Puhe, Rallu Kemppainen 
ja 8.3. Pietari parantaa ramman, 
Rallu, Pe 4.3. klo 18.30 Aarreilta, 
Öbergin talon alakerrassa. Liminka 
Pe 25.2. klo 17–19 Linnukan kou
lulla Donkkis Big Night. Tyrnävä 
Maanantaisin klo 18 srktalo, Tule 
ja katso 28.2. ”Ukkonen jyrähte
lee?” ja 7.3. ”Unohdetut Jeesuk
sen seuraajat” Rallu Kemppainen.

To 24.2. klo 18 Lähetyspiiri ja katekis-
musvartti. Pe 25.2. klo 19 Nuortenilta, 
Raitalantie 3. La-Su 26.–27.2. Talvi-
päivät keskustan seurakuntatalolla, 
alkaen lauantaina klo 12. (kts. erillinen 
ilmoitus). Tervetuloa!

Oulun Rauhan Sanan Talvipäivät
Keskustan seurakuntatalolla 26.–27.2.2011

Sunnuntai 27.2.
Jumalan sanan saarna
klo 10.00 Osallistumme Messuun 
 Oulun alueen kirkoissa
klo 12.00 Pyhäkoulu
klo 12.30 Seurat Jaakko Rahja, 
 Timo Orre
klo 15.30 Seurat Paavo Korteniemi, 
 Heino Kouva

Lauantai 26.2.
Jumalan ansaitsematon armo
klo 12 Seurat Matti Rahja, 
 Paavo Korteniemi
klo 14.30 Seurat Timo Orre, 
 Jaakko Rahja
klo 17.30 Lauluhetki ”Armon lauluja”
 Timo Jämsä
klo 18.00 Keskustelutilaisuus 
 ”Jumalan ansaitsematon 
 armo” Paavo Korteniemi
klo 20.00 Nuortenilta Toukomettisessä 
 (Koulukatu 10) Timo Orre

tERVEtuLOa!
Puheet tulkataan ruotsiksi.

Tänään klo 19 Juho Kotiaho & 
Ossi Mäki-Reini. Raamattutun-
ti su 27.2. klo 15. Tapio Pokka: 
Hengellinen kasvu. Perhepyhä-
koulu klo 12. Raamattup. ma 
28.2. klo 14. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

työn johtokunnan puheenjohta-
jaksi valittiin Suvi Silvola, lähe-
tystyön johtokunnan puheenjoh-
tajan paikan sai Kaisu Tauriai-
nen ja kasvatustyön johtokunnan 
puheenjohtajaksi valittiin Timo 
Tuovinen.

KAISA ANTTILA
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Sanan 
aika

Kylväkää oikeudenmukaisuutta,

korjatkaa uskollisuutta!

Raivatkaa itsellenne uudispelto!

Nyt on aika etsiä minua, Herraa,

minä tulen varmasti

ja annan teille siunauksen sateen.

Mutta te olette kyntäneet jumalattomuuden peltoa,

korjanneet vääryyden satoa,

syöneet valheen hedelmää.

Te olette luottaneet omiin neuvoihinne

ja suureen sotajoukkoonne.

Hoos. 10: 12–13

Pakkasen keskellä värjötellessä kylvämisestä puhuminen tuntuu oudolta. Ensi sunnun-
tain sanoma puhuu kuitenkin siemenestä, joka ei palellu eikä jäädy. Jumalan sanasta. 

Siemen on käsin koskematon, sydämestä sydämeen kulkeva elämämme tärkein 
ravinto. Paavalin mukaan ” Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää 
Kristuksen sana.” Jokainen kristitty saa olla kylväjä. Jumala muokkaa vastaanottajan 
sydämen ja antaa kasvun tahtonsa mukaan. Jeesus vertaa päivän evankeliumeissa taivas-
ten valtakuntaa tällaiseen siemeneen. Yhdestä siemenestä kasvaa suuri puu. Niin tapah-
tuu Jumalan valtakunnallekin. Siksi ilosanoma Jeesuksen Kristuksen sovintotyöstä edel-
leenkin kulkee eteenpäin. Kaikille luoduille alkaen Jerusalemista maailman ääriin asti 
tahdotaan kertoa tästä ilosta. Jeesus itse lupasi olla kylväjän kanssa kaikki päivät maail-
man loppuun asti. Vastaanottaja saa kokea evankeliumissa Vapahtajan läsnäolon ja sanan 
uskojan sydämeen tulee rauha. 

JYRKI vAARAMo
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen

Jumalan 
sanan kylvö

Sunnuntai 27.2.
Päivän psalmi 

Ps. 44:2–5 
1. lukukappale 
Hoos. 10:12–13 

2. lukukappale 
1. Kor. 3:7–15 
Evankeliumi 

Joh. 4:31–38 

Istuttaja ei ole mitään, ei myöskään kastelija, 

vaan kaikki on Jumalan kädessä, hän suo kasvun. 

Istuttaja ja kastelija ovat samassa työssä, mutta 

kumpikin saa palkan oman työnsä mukaan. Me 

olemme Jumalan työtovereita, te olette Jumalan 

pelto ja Jumalan rakennus.

Jumalalta saamani armon mukaan olen taitavan 

rakentajan tavoin laskenut perustuksen, jolle 

joku toinen rakentaa. Mutta kukin katsokoon, 

miten rakentaa. Perustus on jo laskettu, ja se on 

Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi 

laskea. Rakennetaanpa tälle perustukselle kullasta, 

hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, 

aikanaan tulee ilmi, mitä kukin on saanut aikaan. 

Tuomiopäivä sen paljastaa: se päivä ilmestyy 

tulenliekeissä, ja tuli koettelee, millainen itse 

kunkin aikaansaannos on. Se, jonka rakennus 

kestää, saa palkan. Se taas, jonka rakennus palaa, 

kärsii vahingon. Itse hän tosin pelastuu, mutta kuin 

tulen läpi.

1. Kor. 3: 7–15

Opetuslapset sanoivat Jeesukselle: »Rabbi, tule 

syömään.» Mutta hän sanoi heille: »Minulla 

on ruokaa, josta te ette tiedä.» Opetuslapset 

kummastelivat keskenään: »Onko joku tuonut 

hänelle syötävää?» Mutta Jeesus jatkoi: »Minun 

ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja 

vien hänen työnsä päätökseen. Te sanotte: ’Neljä 

kuuta kylvöstä korjuuseen.’ Minä sanon: Katsokaa 

tuonne! Vainio on jo vaalennut, vilja on kypsä 

korjattavaksi. Sadonkorjaaja saa palkkansa jo 

nyt, hän kokoaa satoa iankaikkiseen elämään, ja 

kylväjä saa iloita yhdessä korjaajan kanssa. Tässä 

pitää paikkansa sanonta: ’Toinen kylvää, toinen 

korjaa.’ Minä olen lähettänyt teidät korjaamaan 

satoa, josta ette ole nähneet vaivaa. Toiset ovat 

tehneet työn, mutta te pääsette korjaamaan 

heidän vaivannäkönsä hedelmät.»

Joh. 4: 31–38 
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Lars Levi Laestadiuksen 
kuolemasta on kulunut 
150 vuotta. Laestadiuksen 
Jumalalla oli naisen 
piirteet, juhlaseminaarissa 
puhunut dosentti Risto 
Pulkkinen totesi.

Monella nykysuomalai-
sella on kenties vain 
hataria mielikuvia 
Suomen suurimman ja 

kansainvälisimmän herätysliik-
keen, vanhoillislestadiolaisuu-
den perustajasta Lars Levi Laes-
tadiuksesta.

Laestadiuksen juhlavuoden se-
minaarissa Torniossa valotettiin 
alkuviikosta hieman uudenlais-
ta kuvaa muun muassa Pohjolan 
pasuunaksi kutsutusta herätys-
johtajasta.  

Maanantaina tuli kuluneek-
si 150 vuotta Laestadiuksen kuo-
lemasta. Vuonna 1800 syntynyt 
Lars-Levi Laestadius kuoli Ruot-
sin Pajalassa 1861.

Laestadiuksen Jumalalla 
naisen piirteet
Professori Maria Lähteenmä-
ki Itä-Suomen yliopistosta totesi 
omassa puheenvuorossaan, että 
naisilla oli vahva rooli varhaises-
sa lestadiolaisessa liikkeessä.

Ku va t :  S e p p o J .  J .  S i r k ka

Päivitetty Laestadius

”Lars Levi Laestadius tunnetaan herätys-
saarnaajana, mutta Laestadiuksen juu-
rista ja hänen moninaisista tutkijan pro-
fiileistaan tiedetään huomattavasti vä-
hemmän.

Harvinaisen monipuolisen tutkijan 
saavutukset on ollut helppo lakaista pait-
si Laestadiuksen persoonaa myös hänen 
nimeään kantavaa liikettä koskevien en-

nakkoluulojen alle.
Laestadius oli aktiivinen niin monil-

la eri tieteenaloilla ja erilaisissa rooleis-
sa, että niistä muodostuu yhdessä yhden 
miehen ja elämän mittapuissa harvinai-
sen mittava ja sellaisena täysin uniikki 
kokonaisuus.”

Professori Juha Pentikäinen

Lars Levi Laestadius-aiheisessa seminaarissa sanottua 

”Kun sitten viimein saamelaisten keskuudessa 
oli mies (Laestadius), joka saarnasi saamenkielellä, 
puhui juuri niillä käsitteillä, joita saamelaiset ym-
märsivät, niin ihmekö tuo, että sana levisi ja kuu-
lijakunta kasvoi.

Laestadius ymmärsi sen, että uskon äidinkielen 
täytyy olla yhtä sydämen kielen kanssa.”

Saamelaistyönsihteeri Erva Nittyvuopio

”Lestadiolaiset papit pitivät joikua kenties osana saamelaisen muinaisus-
kon harjoittamista ja näin ollen syntisenä. Yksittäisille saamelaisperheil-
le vaikutukset ovat olleet hyvin surullisia. On sukuja, joissa joikausperin-
ne katosi pappien toiminnan vuoksi.

Samaa käännytystyötä tehtiin saamen kielen osalta. Myös saamen kie-
len puhuminen lopetettiin, vaikka suomea ei osattukaan riittävän hyvin. 
Jotkut lestadiolaiset saarnaajat pitivät saamen kieltä pirun kielenä.”

Suomen saamelaiskäräjien puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi

Luulajan piispa Hans Stiglund (vas.), Oulun piispa Samuel Salmi ja Tromssan piispa Per Oskar Kjølaas tapasivat toisensa Torniossa.Oulun hiippakunnan juhlaseminaarissa todettiin, että Lars Levi Laestadiuksen poikkeuksellisen ansioitunut tutkijan rooli unohtuu liian usein vanhoillislestadiolaisuuteen 
liittyvien ennakkoluulojen alle.
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– Naiset olivat merkittäviä toi-
mijoita erityisesti 1840-luvun lo-
pulla herätysten levitessä Ruotsis-
ta Suomeen. Naiset kulkivat seu-
roissa muun muassa puhumassa, 
mutta heihin liitettiin harvem-
min sanaa "saarnaamassa", Läh-
teenmäki puhui. 

Helsingin yliopiston uskonto-
tieteen dosentin Risto Pulkkisen 
mukaan Laestadiuksen Jumala oli 
selvästi naisen hahmoinen. Juma-
lalla oli naisen rinnat. 

– Laestadius ei puhunut mielel-
lään Jumalasta isänä vaan käytti 
ilmaisua taivaallinen vanhin.

Pulkkisen mukaan Laesta-
diuksella oli lämmin suhde saa-
melaisäitiinsä, mutta välit isään 
olivat etäiset.

Lestadiolaisuus vaikutti 
saamelaisyhteisöön
Saamelaisille Laestadius oli risti-
riitainen hahmo, vaikka Laestadi-
us lienee tunnetuin saamelainen 
historiasta. 

Oulun hiippakunnan saa-
melaistyönsihteeri Erva Niitty-
vuopio kertoi seminaarissa, et-
tei saamelaiskulttuurin keskel-
lä kasvanut Laestadius kyseen-

ville-Juhani Karjalainen, 
oulu
– Tutun oloinen. En ole var-
ma.
– Hän on Laestadius. 
– No niin vähän arvasinkin.
– Mitä tiedät hänestä?
– Pohjoisen poikia. Eikös 
hän ollut lestadiolaisen liik-
keen alullepanija?

KAISA ANTTILA

Laestadius-

Rauhan Tervehdys 
näytti ihmisille Lars 
Levi Laestadiuksen 
kuvaa ja kysyi, 
tunnistavatko ihmiset 
hänet.

Aleksi Pyrhönen, 
Helsinki
– En oikein tiedä. Ei ole tut-
tu kuva.
– Hän on Laestadius. Oletko 
kuullut sen nimisestä mie-
hestä?
– En vielä.

Pirkko Mäkinen, oulu
– En tiedä. Olisiko Luther?
– Kyseessä on Laestadius. 
Tiedätkö kuka hän on?
– En tiedä. Olisiko ollut joku 
uskonpuhdistaja?

gallup

Ga l lu p in  ku va t :  Re e t t a  J ä r ve n p ää

Päivitetty Laestadius

alaistanut tutkijaroolissaan 
saamelaismytologiaan liittyviä 
tarinoita, mutta saarnamiehe-
nä hän myöhemmin demoni-
soi kulttuuriin liittyviä usko-
muksia. 

– Uskomukset muuttuivat le-
stadiolaisessa herätysliikkees-
sä synniksi. Laestadius, hänen 
seuraajansa ja kristillisen kirkon 
papit kadottivat 
käännytystyöllään 
saamelaisen mui-
naisuskon, Suomen 
saamelaiskäräjien 
puheenjohtaja Kle-
metti Näkkäläjärvi 
puolestaan selvitti.

Laestadius-filmin 
ensi-ilta Pariisissa
Versailles´n yliopis-
tossa Ranskassa saa 
marraskuussa ensi-
iltansa Laestadius-
aiheinen filmi. Do-
kumentti Lars Levi 
Laestadius Versailleś ssa, Pohjoi-
sen tulet on syntynyt oppilastyö-
nä Pohjoisen kulttuuri-instituu-
tissa Torniossa.

Elokuvan tekemisessä ovat 
mukana kulttuuri-instituutin 
professorit Hannu Kahakorpi ja 
Juha Pentikäinen. 

Elokuvaryhmä seurasi viime 
syksynä kuvausmatkallaan Laes-
tadiuksen ja ranskalaisen retki-
kunnan jalanjälkiä Pohjoiskalotis-
sa. Laestadius toimi retkikunnal-
le saamelaisoppaana vuonna 1838.

Laestadius nimitettiin myö-

hemmin Ranskan Kunnialegioo-
nan ritariksi. 

Lestadiolaisuus 
yhdistää Kalotin ihmisiä
Lestadiolaisuus on vaikuttanut, 
ja vaikuttaa yhä, Suomen lisäksi 
Pohjoismaista myös Ruotsissa ja 
Norjassa. Seminaarin jälkeen vie-
tetyssä Lars Levi Laestadiuksen 

kuolinpäivän juhla-
messussa Alatornion 
kirkossa olivat paikal-
la Pohjoiskalotin piis-
pat Norjasta, Ruotsis-
ta ja Suomesta. 

Oulun tuomioka-
pitulin hiippakunta-
dekaani Niilo Peso-
nen toteaa lestadiolai-
suuden olevan yhdis-
tävä tekijä koko Kalo-
tin alueella.

– Lestadiolaisuus 
ei heijastu Pohjois-
Suomessa pelkäs-
tään kirkolliseen elä-

mään vaan kaikkeen kulttuuriin. 
On olemassa sanonta: "Olemme 
kaikki lestadiolaisia, mutta osal-
la meistä on vain tekemättä pa-
rannus.”

– Tämä kuulemani lausahdus 
kuvaa mielestäni hyvin lestadio-
laisuuden vaikutusta pohjoisessa, 
Pesonen sanoo. 

RIITTA HIRvoNEN

Ensi sunnuntaina klo 10 esitetään TV 
1:llä Laestadius-juhlavuoteen kuuluva 
messu Alatornion kirkosta.

”Lestadiolaiset papit pitivät joikua kenties osana saamelaisen muinaisus-
kon harjoittamista ja näin ollen syntisenä. Yksittäisille saamelaisperheil-
le vaikutukset ovat olleet hyvin surullisia. On sukuja, joissa joikausperin-
ne katosi pappien toiminnan vuoksi.

Samaa käännytystyötä tehtiin saamen kielen osalta. Myös saamen kie-
len puhuminen lopetettiin, vaikka suomea ei osattukaan riittävän hyvin. 
Jotkut lestadiolaiset saarnaajat pitivät saamen kieltä pirun kielenä.”

Suomen saamelaiskäräjien puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi

”Kun liike (lestadiolaisuus) alkoi levitä Suo-
men puolelle rajaa 1840-luvun lopulta lähtien, 
alkoi etenkin Muoniossa ja Kittilässä nousta 
myös naisia merkittäviksi toimijoiksi. Esimer-
kiksi Kittilän Könkäällä juuri naiset johdatti-
vat miehensä ja sulhasensa lestadiolaisuuteen. 
Näin muun muassa maallikkosaarnaajina tu-
tuiksi tulleiden veljesten Pietari Hanhivaaran 
ja Fredrik Paksuniemen tapauksissa. Jälkim-

mäisen vaimon, Johanna Paksuniemen, tiede-
tään kulkeneen ja puhuneen seuroissa. Myös 
veljesten kaksi sisarta kulkivat seuroissa ”kes-
kustelemassa”. Naisiin liitetäänkin useimmiten 
sanat ”puhumassa”, ”puhuttelemassa”, ”kes-
kustelemassa”, ja ”kuuntelemassa”, mutta har-
vemmin käytettiin sanaa ”saarnaamassa”.”

Professori Maria Lähteenmäki

On olemassa 
sanonta: 
Olemme kaikki 
lestadiolaisia, 
mutta osalla 
meistä on vain 
tekemättä 
parannus.

Oulun tuomiokapitulin  
hiippakuntadekaani 

Niilo Pesonen

Professori Juha Pentikäinen haluaa puhua 
Laestadiuksen ansioista tiedemiehenä.

Elokuvatekijä Hannu Kahakorpi on 
vaikutettu Laestadiuksen elämästä.  

Torniolainen Raija Kontio oli iloinen, 
kun sai  seminaarissa uutta tietoa 
Laestadiuksesta.

Saamelaissihteeri Erva Niittyvuopio puhui 
kuulijoille saamelaisnukke kädessään. 

Luulajan piispa Hans Stiglund (vas.), Oulun piispa Samuel Salmi ja Tromssan piispa Per Oskar Kjølaas tapasivat toisensa Torniossa.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Rukous
Kaikkivaltias Jumala,

rakas taivaallinen Isä.

Sinä puhut meille Pojassasi.

Anna sanasi vaikuttaa sydämessämme,

niin että kunnioittaisimme sinua

sanoin ja teoin

ja olisimme rakkautesi todistajia.

Tätä rukoilemme

Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Kirkkovuosikalenterin 2. vuosikerran 
rukous tulevalle sunnuntaille.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 27.2. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Jyrki Vaaramo ja avustaa Ari-
Pekka Metso. Kanttoreina 
Raimo Paaso ja Elias Nieme-
lä. Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 27.2. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Liturgia 
Jyrki Vaaramo, saarna teol.
yo. Risto Räihä ja kanttori Eli-
as Niemelä.
Messu su 27.2. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Harri Joensuu.

Karjasillan seurakunta
Viikkomessu to 24.2. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Sirpa Ilvesluoto. Teehetki. 
Tuomasmessu la 26.2. klo 18 
Kastellin kirkossa. Toimittaa 
Erja Järvi, saarnaa Pekka Re-
humäki ja ehtoollisella avus-
tavat Anu Ojala ja Liisa Suor-
sa. Teejatkot seurakuntasa-
lissa. 
Messu su 27.2. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Erja 
Järvi, saarnaa teol. yo. Anja 
Matkaselkä, kanttorina Juha 
Soranta. Kirkkokahvit. Mes-
sun jälkeen mahdollisuus kes-
kusteluun ja rukoukseen.
Messu su 27.2. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, avustaa Mir-
jami Dutton, kanttorina Riit-
ta Piippo. Cloria-kuoro. Kirk-
kokahvit.
Messu su 27.2. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toi-
mittaa Juha Vähäkangas, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 
Kirkkokahveilla Leena Leh-

muspuu esittelee romaa-
ninsa Häpeä ihon alla. Tilai-
suudessa myydyistä kirjoista 
menee kymmenykset Karja-
sillan seurakunnan nimikko-
kohteen, Namibian Luterilai-
sen kirkon pappisseminaa-
rin Paulinumin työn tuke-
miseen. Tilaisuuden juontaa 
pastori Juha Vähäkangas.
Sanajumalanpalvelus su 
27.2. klo 12 Maikkulan kap-
pelissa. Toimittaa teol. yo. 
Anja Matkaselkä, kanttorina 
Riitta Piippo. 
Kummikirkko su 27.2. klo 15, 
Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Mirjami Dutton, avus-
tavat Marjaana Lassi ja Ma-
ri Jääskeläinen, kanttorina 
Sirpa Ilvesluoto. Kummikirk-
koon kutsutaan erityises-
ti lapsia yhdessä kummiensa 
kanssa. Mukaan ovat terve-
tulleita myös lasten perheet, 
isovanhemmat ja läheiset. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
jätski- ja mehutarjoilu sekä 
yhteistä tekemistä.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 27.2. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 3.3. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, kant-
torina Sirpa Ilvesluoto. Tee-
hetki.

Tuiran seurakunta
Messu su 27.2. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juha 
Tahkokorpi, saarnaa teol. yo. 
Pertti Keinänen, kanttorina 
Riitta Ojala. 
Messu su 27.2. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Anna-Leena Häkkinen, 
avustavat Pekka Jarkko ja 
Tuulikki Ståhlberg, kanttori-

na Tommi Hekkala. Mukana 
Räbinän rippukoululaisia.
Messu su 27.2. klo 12 Pate-
niemen kirkossa. Toimittaa 
Hannu Ojalehto, avustavat 
Irma-Elina Mukari, Sami Rii-
pinen, Heli Mattila ja teol. 
yo. Mika Pouke, kanttorina 
Laura Kumpula. Pyhän Tuo-
maan Lapsikuoro. Heli Mat-
tilan tehtävään siunaaminen. 
Messun jälkeen juhlakahvit.
Messu su 27.2. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Anja 
Saukkomaa, kanttorina Riit-
ta Ojala. Koskela 1 ja 2 -rip-
pikouluryhmät osallistuvat. 
Kirkkokahvit.
Iltamessu su 27.2. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, avustaa Anna-
Leena Häkkinen, kanttorina 
Laura Kumpula. Lauluryhmä 
Heliä.
Viikkomessu ke 2.3. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Heik-
ki Jämsä.

Oulujoen seurakunta
Messu su 27.2. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, saarnaa teol.
opisk. Ulla Nyyssönen, kant-
torina Leo Rahko. Ylikiimin-
gin kirkkokuoro. Radiointi 
Radio Dei.
Messu su 27.2. klo 12 Huone-
suon seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Jukka Joensuu, kant-
torina Leo Rahko. Munkki-
kahvit Yhteisvastuun hyväksi.

YLIKIIMINKI
Messu su 27.2. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Sanna Leppäniemi.

YLI-II
Messu su 27.2. klo 12 Yli-Iin 
kirkossa. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Anja Hyyry-
läinen.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
27.2. klo 10. Toimittaa Minna 
Salmi, kanttorina Kaisamarja 
Stöckell.

Haukipudas 
Konfirmaatiomessu su 27.2 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Jaakko Kaltakari, saarna Sa-
mi Puolitaival, kanttorina El-
se Piilonen. Konfirmoitava-
na talven 1. leiririppikoulu-
ryhmä.

Kempele 
Messu su 27.2. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Pekka Rehumäki, saar-
na Timo Juntunen, avustaa 
Jaakko Tuisku ja Pia Rättyä, 
kanttorina Marjo Irjala. Pyhä-
koulu saarnan aikana. Timo 
Juntusen lähtösaarna. Timo 
siirtyy Hailuodon seurakun-
nan kirkkoherraksi.
Kuuntele jumalanpalvelukset 
suorana netistä: www.evl.fi/
srk/kempele.

Kiiminki
Perhemessu su 27.2. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Harri Iso-
pahkala, avustaa Jaana Kon-
tio, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo.
Messu su 27.2. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Harri Isopahkala, avustaa 
Katja Luukkonen, kanttorina 
Jarkko Metsäheimo ja kvar-

tetti. Kirkkokahvit messun jäl-
keen, järjestää Jäälin Martat.

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

Lumijoki 
Sanajumalanpalvelus su 
27.2. klo 10 seurakuntata-
lossa. Toimittaa Markku Töl-
li, kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
27.2. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekkala, 
kanttorina Ossi Kajava, kirk-
kokuoro. 

Oulunsalo
Messu su 27.2. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Outi Ääre-
lä, saarnaa Niilo Pesonen, 
kanttorina Tuomo Kangas. 
Herättäjäyhdistyksen kirk-
kopyhä.
Herättäjän kirkkopyhä su 
27.2. klo 10 liturgina Outi Ää-
relä saarnaa Niilo Pesonen, 
avustaa Oulun körttiopiske-
lijoiden kuoro. Messun jäl-
keen kahvit sekä seurat seu-
rakuntatalolla. 

Siikalatva
KESTILä
Messu su 27.2. klo 10 Kesti-
län seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Reijo Tuomola, kant-
torina Unto Määttä. Kirkko-
kahvit.

PIIPPOLA
Sanajumalanpalvelus su 
27.2. klo 10 Piippolan seura-
kuntakodissa. Toimittaa Erkki 
Piri, kanttorina Pekka Kyösti-
lä. Kirkkokahvit.

PuLKKILA
Messu su 27.2. klo 10 Pulkki-
lan seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä, kant-
torina Arja Leinonen. 70–75- 
vuotiaiden syntymäpäiväjuh-
lat.

PYHäNTä 
Jumalanpalvelusta ei ole 
27.2. Pyhännällä. Tervetuloa 
muiden kappeleiden juma-
lanpalveluksiin. 

RANTSILA
Messu su 27.2. klo 13 Rant-
silan seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Reijo Tuomola, kant-
torina Arja Leinonen. Kirkko-
kahvit.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
27.2. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttorina Riina Impiö.
Messu su 27.2. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, kanttorina 
Riina Impiö. Mukana Korsu-
kuoro. Eläkeliiton Temmek-
sen osaston kirkkopyhä, kirk-
kokahvi seurakuntatalolla. 
Kirkkokuljetus.

A
rk

is
to

Kastellin kirkon kellot kutsuvat lauantaina 
Tuomasmessuun. Lue juttu sivulta 16.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Torstain raamattupiiri to 
24.2. klo 14, Vanhan pap-
pilan Rovastinsali. Luemme 
heprealaiskirjettä. Anna-Ma-
ri 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. 
Aamupiiri la 26.2. klo 10, 
Vanha Pappila, Sipiläsali. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 26.2. klo 18, Vanha pappi-
la, Sipiläsali. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 27.2. klo 17, Oulun tuo-
miokirkko. Heikki Saarikoski 
ja Erkki Piri.
Hartaus ke 2.3. klo 14, Aurin-
kokoti. Ville Vimpari ja Jyrki 
Vaaramo.
Hartaus ke 2.3. klo 15, Seni-
oritalo. Ville Vimpari ja Han-
na-Maija Ollanketo.
Raamattupiiri ke 2.3. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 2.3. klo 
18, Vanha pappila. Anna-Ma-
ri Heikkinen.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
2.3. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Järjestäjinä myös 
Oulun NNKY ja Sinapinsie-
men ry.
Torstain raamattupiiri to 
3.3. klo 14, Vanhan pappilan 
Rovastinsali. Luemme hep-
realaiskirjettä. Anna-Mari 
Heikkinen.
Raamattupiiri to 3.3. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Jyrki 
Vaaramo.
Hartaus to 3.3. klo 18.30, 
Kuntotalo. Tiina Kinnunen.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 24.2. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 24.2. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 
Ilosanomapiiri torstaisin 
klo 18.30, Karjasillan kirkko.
Kohtaamisia Jeesuksen kans-
sa. Piiri kokoontuu torstaisin 
viikkomessun jälkeen noin 
klo 18.45. Lisätietoa Virpi 041 
5244 424. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 1.3. klo 19, Karjasil-
lan kirkko. 
Pappilan Raamattupiiri ke 
2.3. klo 11, Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
2.3. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. Mitä kysymyksiä Raama-
tusta haluan jakaa, mistä asi-
oista kaipaan keskustelua? 
Aloita Raamatun tutkiminen 
tänään ja tule mukaan. 
Raamattupiiri to 3.3. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirkko. 
Raamattupiiri to 3.3. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Torstai-illan raamattupiiri to 
3.3. klo 18, Kastellin kirkko. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri torstaisin klo 
12.30, Tuiran kirkko. Vetäji-
nä Riitta Louhelainen p. 040 
5850 818 ja Arja Suomela.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 24.2. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Herännäisseurat su 27.2. klo 
15, Tuiran kirkko. 

Raamattupiiri ti 1.3. klo 13, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Miestenpiirin lauluilta ti 
1.3. klo 18, Tuiran kirkko. Ar-
vo Ågren laulattaa, miehet ja 
naiset laulamaan.
Raamattu- ja lähetyspiiri ke 
2.3. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkon Ystävänkamari. Muka-
na Pasi Kurikka.
Raamattu- ja rukousilta to 
3.3. klo 18, Tuiran kirkko. Ko-
koonnumme Tuiran kirkolla 
tilassa nimeltä Sumppu.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 3.3. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 3.3. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Kristillisen kirjan aamu to 
24.2. klo 9, Vanha pappila. 
Paolo Coelhon Pyhiinvaellus. 
Kirjan esittelee Anna-Mari 
Heikkinen. Mukaan voi tulla 
keskustelemaan alustuksen 
pohjalta, vaikka kirjaa ei oli-
si lukenut. 
Virsi-illat ti 1.3. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Ju-
malan sanasta kertovia vir-
siä, Esko Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille ke 
16.3. klo 18, Kastellin kirkko. 
Ken Follett: Taivaan pilarit.
Taivas sylissäni – Marianpäi-
vän runotapahtuma su 27.3. 
klo 18, Kastellin kirkko. Ru-
noutta ja musiikkia Kastellin 
kirkossa.

Diakonia
Liikuntavammaisten kerho 
pe 25.2. klo 13–14.30, Kes-
kustan seurakuntatalo. Mu-
kana Sirpa ja Heidi. Aiheena 
Yhteisvastuu.
Työttömien ruokailu keski-
viikkoisin klo 11–13, Öber-
gin talo.

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

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 219 tai Karjasillan dia-
koniatoimistolta. 
Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappeli. 
Maksuton puuroaamiainen, si-
sältää puuroa, leipää, kahvia ja 
teetä. Puuroaamiainen on kai-
kille avoin yhdessäolon hetki.
Palvelupiiri ma 28.2. klo 12, 
Karjasillan kirkko. Diakonia-
ryhmä sinulle, joka haluat 
toimia vapaaehtoisena Kar-
jasilta-Kaukovainio alueella.
Ystävän kammari ti 1.3. klo 
13, Kaukovainion kappeli. Va-
paamuotoinen kohtaamis-
paikka, jossa kahvitellaan, 
keskustellaan ja hiljennytään 
hartauteen.

Tuiran seurakunta
Työttömien ruokailu torstai-
sin klo 12–13, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Tarjolla herkul-
lista kotiruokaa. Lisätietoja 

diakoni Sami Riipinen p. 040 
5747 149.
Pateniemen Palokan palve-
lukeskuksen eläkeläisten 
kerho to 24.2. klo 13.30–15, 
Palokan palvelukeskus. Li-
sätietoja Heli Mattila p. 040 
5747 145.
Työttömien aamupala Puo-
livälinkankaalla ma 28.2. klo 
10–11, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Aterian hinta 1 €. Lisätie-
toja diakoni Sami Riipinen p. 
040 5747 149.
Juttutupa ma 28.2. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. Lisä-
tietoja diakonissa Eeva-Marja 
Laitiselta p. 040 5157 267.
Juttutupa 28.2. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Kaleva-
lan päivä. Markus Hopia soit-
taa kanteletta.
Diakoniapiiri ma 28.2. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Yhteyshenkilö Päivi Moila-
nen p. 040 5747 064.
Työttömien ateria 4.3. klo 12 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Hernekeittoa yhteisvastuun 
hyväksi.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 Myllyojan 
seurakuntatalolla, varaa aika 
p. (08) 5313 519.
Madekosken diakoniapiiri 
to 24.2. klo 12, Reino ja Sirk-
ka Petäjäkankaalla, Pysäkki-
kuja 12. 
Virsilauluilta to 3.3. klo 18, 
Juho ja Leena Karhulla, Toi-
vasentie 28. Mukana Pert-
ti Lahtinen ja Sanna Leppä-
niemi. Kahvitarjoilu ja arvon-
taa. Tuotto Yhteisvastuuke-
räykselle.

Yhteiset 
seurakuntapalvelut

kehitysvammaiset
Perhepiiri to 24.2. klo 12–
13.30, Caritas. Ryhmä van-
hemmille, joilla on kehitys-
vammainen lapsi.
Porinapiiri ti 1.3. klo 13.15–
14.15, Heinätorin seurakun-
tatalo. 
Keskustelukerho ti 1.3. klo 
17–18.30, Heinäpään seura-
kuntatalo. Avoin ryhmä kai-
kenikäisille.
Nuorten aikuisten ilta ke 
2.3. klo 17–19, Öbergin talo, 
Pysäkki. 

kuulovammaiset
Ystäväilta to 24.2. klo 17, Pal-
velukeskus Runola. Vieraana 
sirkustemppujen tekijä Taika-
Petteri. Huomioi kelloaika!
Hyvä tietää -luento pe 25.2. 
klo 9.30, Keskustan seura-
kuntatalo. Kouluttajakoordi-
naattori Ulla Karppinen ker-
too Setan toiminnasta.
Lähetyspiiri ma 28.2. klo 14, 
Tallikappeli. Lähetyspiiri ko-
koontuu poikkeuksellisesti 
piispantalon Tallikappelissa, 
os. Ojakatu 1. Vieraanamme 
lähetyssihteeri Matti Laurila.
Aabrahamin poppoo, kuulo-
vammaisten päiväpiiri ti 1.3. 
klo 13.30, Diakoniakeskus. 
Kuurojen eläkeläisten päi-
väpiiri ke 2.3. klo 13, Cari-
tas-koti. 

näkövammaiset
Näkövammaisten raamat-
tupiiri to 3.3. klo 13–14.30, 
Caritas-kodilla, Caritas-sali. 

Opasystävä on vastassa pihal-
la pääoven läheisyydessä klo 
12.30 alkaen.
Näkövammaisten leiri 18.–
20.3. Rokuan leirikeskus. Mo-
nipuolista ohjelmaa, ulkoilua, 
hiihtoa, hiljentymistä, hyvää 
ruokaa ja iloista yhdessäoloa. 
Leirin hinta on 46 €. Lähtö 
perjantaina klo 10. Paluu Ou-
luun sunnuntaina noin klo 16. 
Ilmoittaudu 2.3. mennessä p. 
08 3161 340.

päihdetyö
Naistenryhmä pe 25.2. klo 
13–15.30, Diakoniakeskus, 
Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros.
Tavoiteryhmä ma 28.2. klo 
14.30–16, Diakoniakeskus, 
Taka-Lyötyn katu 4, 2.kerros.

Lähetys
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja ma–pe klo 10–14. Puodista 
käytettyjä astioita, liinavaat-
teita, koruja, kirjoja, polku-
pyöriä sekä pajan tuotteita, 
tarjolla myös kahvia yms. Pa-
jassa tehdään käsitöitä, kor-

jataan pyöriä ja askarrellaan. 
Lahjoituksia otetaan vastaan 
p. 044 316 1720. 
Lähetyssoppi - myyjäiset ja 
kahvila to 24.2. klo 10–14, 
keskustan seurakuntatalo. 
Viimeisen kerran keskustan 
seurakuntatalossa. Muutto-
myynti: tule tekemään löy-
töjä, essuja, sukkia, tossuja, 
poppanoita! 
Lähetystovi pe 25.2. klo 12–
13, Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja. Pyhä Henki lohduttajana 
– virsiä ja lauluja, Raimo Paaso. 

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Lähetyspiiri to 24.2. klo 14, 
Vanha pappila. Anneli Kauppi.
Lähetyspiiri to 3.3. klo 14, Van-
ha pappila. Juha Maalismaa.

Karjasillan seurakunta
Lähetyspiiri ti 1.3. klo 17.30, 
Kaukovainion kappeli.

Tuiran seurakunta
Lähetyspiiri ma 28.2. klo 14, 
Tuiran kirkko. Huomaa uu-

si aika. Lisätietoja Tarja Oja-
Viirret p. 040 5747 172.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
28.2. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo. Kokoonnumme 
Ystävän kamarissa.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 28.2. klo 18.30, Oulujoen 
kirkko. Kokoonnumme kir-
kon sakastissa. Tuo oma Raa-
mattu ja muki mukanasi.

YLIKIIMINKI
Lähetyksen kirpputorikah-
vila pe 25.2. 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
Pyhäkouluissa lasta kuljete-
taan lapsentajuisesti tutustu-
maan kristilliseen uskoon ja 

enot oulussa 24.2.–3.3.2011

A r k i s to

Lähetyssoppi muuttaa 
Elohuoneelle

Lähetyssoppi muuttaa Oulun tuo-
miokirkkoa vastapäätä oleviin 
Isokatu 11 tiloihin. Avajaisia juh-
litaan torstaina 3. maaliskuuta 

kello 10 tarjoamalla kakkukahvit kai-
kille asiakkaille ja kiinnostuneille. 

Torstaisin avoinna oleva lähetys-
soppi aloitti toimintansa vuonna 1984 
tuomiokirkkoseurakunnan toimesta. 
Pari vuotta myöhemmin Lähetyssop-
peen tulivat mukaan Tuiran, Karjasil-
lan ja Oulujoen seurakunnat. 

Ensimmäiseksi myyntipöydät sijoi-
tettiin kirkkoherranviraston edustal-
le Isokatu 17:ään. Vuosina 1985–1988 
Lähetyssoppi toimi Oulun NNKY:llä 
ja sen jälkeen keskustan seurakunta-
talon alasalissa. Remonttia oltiin paos-
sa Rakennusmestareitten talossa Iso-
katu 13:ssa. Keväästä 1995 alkaen Lä-
hetyssoppi on toiminut keskustan seu-

rakuntatalon alasalissa.
Alusta saakka myyntivalikoimassa 

on ollut käsitöitä, villasukkia, kortte-
ja ynnä muuta oman seurakunnan ja 
Suomen Lähetysseuran tekemän lähe-
tystyön hyväksi. Pehmeää valikoimaa 
monipuolistavat Tuiran puutyökerho-
laisten tekemät tuotteet.

Käyttötavaran lisäksi Lähetyssopes-
sa myydään leivonnaisia, sekä omate-
koisia hilloja ja mehuja. Kahvin kans-
sa voi nauttia myös tuoreita vohvelei-
ta – suolaisella tai makealla täytteel-
lä. Myös erityisruokavalioihin sopivia 
elintarvikkeita on tarjolla. 

Vuosien varrella kannatusta lähe-
tystyölle on kertynyt 1,8 miljoonaa 
markkaa ja yli 130 000 euroa.

Lähetyssoppi on auki keskustan 
seurakuntatalolla viimeistä kertaa 
torstaina 24. helmikuuta kello 10–14.
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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?

enot oulussa 24.2.–3.3.2011
rakastavaan Jumalaan. Pyhä-
kouluun ei tarvitse ilmoittau-
tua ja se on maksuton.
Perhekerhoihin lapsi tulee 
yhdessä huoltajan kanssa. 
Kerho alkaa yhteisellä har-
taushetkellä.
Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
lastentapahtumat. 
Helmimuskarit Pyhän An-
dreaan kirkolla jatkuvat jäl-
leen viikolla 8. Ryhmät ko-
koontuvat seuraavasti: Maa-
nantaisin klo 17 3–4-vuoti-
aat Tenavahelmet yhdessä 
vanhemman kanssa sekä klo 
17.35 ja 18.10 Perheen helmet
I ja II, jossa on koko perhe, 
vanhemmat ja lapset yhdes-
sä. Ohjaajana toimii Markus 
Patrikainen. Tiistaisin klo 17 
alle vuoden vanhat Vauva-
helmet yhdessä vanhemman 
kanssa, klo 17.35 1–2-vuoti-
aat Taaperohelmet yhdes-
sä vanhemman kanssa ja klo 
18.10 2–3-vuotiaat Muksu-
helmet yhdessä vanhemman 
kanssa. Ohjaajana toimii Lau-
ra Vaattovaara. Kevätkauden 
muskarimaksu on 40 € / lapsi. 
Toisesta lapsesta on 50% si-
saralennus. Ilmoittautumiset 
joko sähköpostitse, marjaa-
na.lassi@evl.fi tai tekstivies-
tillä, p. 040 5747 108.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot löy-
tyvät osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri. 

Nuoret
Nuorten Livechat Church su 
27.2. klo 18–21, http://irc-gal-
leria.net/community/3232444. 
Tervetuloa keskustelemaan ja 
pohtimaan. Tule mukaan ja 
ota kantaa. Illan aiheena on 
masennus, murheet ja ahdis-
tus. Etsitään yhdessä apukei-
noja ja helpotusta.
Wanhojen Isosten Olohuone 
to 24.2. klo 18–20, Kastellin 
kirkko. Lisätietoja saat Jennil-
tä p. 044 3161 452. 
Karjasillan ja Tuomiokirkon 
Grande -isosleiri vol. 1 25.–
27.2. klo 16, Rokuan leirikes-
kus. Hei sinä wanha tai tule-
va uusi isonen! Kevään gran-
de -isosleirit lähestyy... Gran-
de vol. 1 on 25.–27.2. ja vol. 2 
on 8.–10.4. Valitse sinulle pa-
rempi ajankohta ja ilmoittau-
du mukaan hetimiten. 
Nuortenilta ke 2.3. klo 19–
20.30, Kaukovainion kappeli. 
Tervetuloa viettämään nuor-
teniltaa yhdessä olon, hiljen-
tymisen ja pienen purtavan 
äärellä. Lisätietoja Hannalta 
p. 040 5747 147.

Tuiran seurakunta
Yökahvila Kaijo pe 25.2. klo 
20–23, Kaijonharjun nuori-
sotila. Yökahvilat tarjoavat 
hauskaa yhdessäoloa, pelai-
lua ja pientä purtavaa ylä-
asteikäisille. Mukana illois-
sa seurakunnan työntekijä ja 
yökahvilaohjaajia.
Päikkärit ke 2.3. klo 14–17, 
Tuiran kirkko. 
Nuortenilta ke 2.3. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Raamis to 3.3. klo 17, Tuiran 
kirkon nuorisotila. Lisätie-
toa nuorisotyönohjaaja Mer-

ja Oksmannilta, merja.oks-
man@evl.fi.

Oulujoen seurakunta
Yökahvila pe 25.2. klo 16, Yli-
kiimingin Boxi. 
Yökahvila pe 25.2. klo 19, Tal-
vikankaan Nuorisotalo.
 

Nuoret aikuiset
Nuorten äitien tapaaminen 
to 24.2. klo 18, Elohuone. Ks. 
erillinen ilmoitus.
Aalef-ilta su 27.2. klo 17, Hin-
tan seurakuntatalo. Teema-
na kaste, alustus Mika Pouke. 
Alfa-kurssi – tutki elämän 
tarkoitusta ti 1.3. klo 18–
20.30, Elohuone. Alfa-kurssi 
on mahdollisuus kenelle ta-
hansa tutustua kristinuskoon 
mukavalla ja rennolla tavalla. 
Se on paikka, jonne on help-
po tulla, kysyä kysymyksiä, 
tutkia erilaisia aiheita ja et-
siä vastauksia yhdessä. Kurssi 
koostuu kymmenestä viikoit-
taisesta tapaamisesta. Lisätie-
toa www.elossa.fi, ilmoittau-
tumiset Kimmo Kieksi p. 050 
310 5001.

OPISKELIJAJäRJESTöT
Evankelinen nuorten aikuis-
ten ilta pe 25.2. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalon ala-
sali. Raimo Lähteenmaa: Iloi-
nen sanoma laulattaa.
OPKOn ilta la 26.2. klo 19, 
Öbergin talo. Tämä on suuri 
salaisuus – avioliitto Raama-
tussa, Aki Lautamo.
3-K ilta ma 28.2. klo 18.30. 
Olavi Rimpiläinen: Vanha liit-
to - Uusi liitto.
Oulun körttiopiskelijoiden 
ja nuorten aikuisten seurat 
to 3.3. klo 19 Anna-Leena Pel-
toniemellä, Torikatu 57 A 2, 
Heinäpää.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkeläisten kerho to 24.2. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 24.2. 
klo 12, Kajaanintie 1. 
Senioripäivä ma 28.2. klo 11, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Mahdollisuus verenpaineen 
mittaukseen. Ruokailu 4 €.
Eläkeläisten kerho ma 28.2. 
klo 12.15, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Sara Wacklinin seurakunta-
kerho ma 28.2. klo 13, Sara 
Wacklin.
Tarinatupa ke 2.3. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 3.3. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 3.3. klo 
12, Kajaanintie 1.

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 24.2. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 24.2. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Oodi ilolle-pienoisnäytelmä 
to 3.3. klo 13–15, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Ks. Yhteisvas-
tuun koosteilmoitus. 
Eläkeläisten kerho to 24.2. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Seniorien laulupiiri to 24.2. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-

ko. Ohjelmassa yhteislaulua, 
kahvittelua ja hartaus. Mu-
kana diakoni Päivi Moilanen 
ja kanttori Tommi Hekkala.
Eläkeläisten kerho to 3.3. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Seurakuntakerho to 24.2. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 24.2. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. Kerho Ystävänkama-
rin puolella.
Eläkeläisten kerho to 24.2. 
klo 14, Metsolanhovi. 
Eläkeläisten kerho ma 28.2. 
klo 12, Hintan seurakuntata-
lo. 
lkäihmisten kuntopiiri ma 
28.2. klo 18, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Aikuisten kuntopiiri ke 2.3. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho ma 28.2. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti. 

YLIKIIMINKI
Laulukerho to 24.2. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Mukana Henna-Mari Sivula, 
yksinlaulu.
Laulukerho to 3.3. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Ohjelmassa yhteislaulua ym. 
lauluun ja musiikkiin liittyvää 
toimintaa.
Porinakerho ma 28.2. klo 
10–12, Vanhustentalon ker-
hohuone. 

YLI-II
Yli-Iin torstaikerho to 3.3. 
klo 11, Yli-Iin seurakuntatalo. 

Leirit ja retket
Eläkeläisten leiri 21.–24.3., 
Rokuan leirikeskus. Kevät-
aurinko kutsuu tuomiokirk-
koseurakunnan eläkeläisiä 
leirille. Leirin hinta 62 € sis. 
täysihoitoidon kahden hen-
gen huoneessa. Oulun ev.-
lut. seurakuntien jäsenet 
ovat tapaturmavakuutettu-
ja leirin ajan. Vetäjinä lei-
rillä ovat diakonissat Sirkku 
Nivala ja Kirsi Karppinen. Il-
moittautumiset 11.3. men-
nessä yhteiseen seurakunta-
palveluun p. (08) 3161 340 
tai www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo. Leirille on etusija en-
si kertaa osallistuvilla. 
Eläkeläisten leiri 28.–31.3. 
Rokuan leirikeskus. Etusija 
karjasiltalaisilla. Ilmoittautu-
minen Yhteisten seurakunta-
palvelujen toimistoon, p. (08) 
3161 340 tai www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo ma–pe klo 
9–16 ja viimeistään kaksi viik-
koa ennen leiriä. Leirin hin-
ta 62 € sis. täysihoidon, kulje-
tuksen ja vakuutuksen Oulun 
ev.-lut. seurakuntien jäsenil-
le. Leiriin osallistujille lähe-
tetään leirikirje. Leiristä vas-
taavat Asta Leinonen p. 040 
5747 157 ja Terttu Rahko p. 
040 5752 712.
Eläkeläisten leiri 4.–6.4. Ro-
kuan leirikeskus. Kevätaurin-
ko kutsuu Tuiran seurakun-
nan eläkeläisiä leirille. Leirin 
hinta 44 € sis. täysihoitoidon 
kahden hengen huonees-
sa. Oulun ev.-lut. seurakun-
tien jäsenet ovat tapaturma-
vakuutettuja lerin ajan. Ve-
täjinä leirillä ovat diakonia-
työntekijät Paula Kyllönen ja 

Aino-Liisa Ilkko. Ilmoittautu-
miset 15.3. mennessä yhtei-
seen seurakuntapalveluun 
p. (08) 3161 340 ma-pe klo 
9–16. Leirille on etusija ensi 
kertaa osallistuvilla. 

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Tuomiokirkkoseurakunnan 
perheleiri 25.–27.3. Roku-
an leirikeskus. Leirillä ulkoil-
laan kauniissa maisemissa, 
askarrellaan ja tehdään pal-
jon muuta mukavaa yhdessä. 
Leirin hinta 44 € / aikuinen, 
30 € / 4–18-v. ja alle 4-v.ilmai-
seksi. Sisaralennus 25 %. Li-
sätietoja nuorisotyönohjaaja 
Mari Tuokkolalta p. 050 5249 
779 tai mari.tuokkola@evl.fi. 
Ilmoittautuminen 3.3. men-
nessä www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmoittautumiset.
Vuontispirtin kevätretki 
16.–20.4. Vuontispirtti, Raat-
tama. Lähde hiljentymään 
hangille Raattaman Vuontis-
pirtille. Tunturihotelli Vuon-
tispirtti on Pallas-Ounastun-
turin kansallispuiston maise-
missa. Tuomiokirkkoseura-
kunnan järjestämällä retkel-
lä on mahdollisuus hiihtää 
pitempiä ja lyhyempiä hiih-
tomatkoja sekä ulkoilla lähi-
maastossa. Pitemmillä mat-
koilla on mukana eräopas. 
Retken hinta 2 hh 265 €, 1 hh 
300 €. Hinta sisältää aamiai-
sen, retkieväät, päivällisen 
ja matkat sekä tapaturma-
vakuutuksen Oulun ev.-lut. 
seurakuntien jäsenille. Ret-
kelle mahtuu 46 hlöä. Muka-
na diakoniapappi Jyrki Vaa-
ramo ja diakonissa Kirsi Karp-
pinen. Sitovat ilmoittautumi-
set viim. 1.4. arkisin p. (08) 
3161 340 tai www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo. Matkasta 
voit tiedustella Kirsi Karppi-
selta p. 040 5747 181. 

Tuiran seurakunta
Perheleiri Vuontispirtillä 
5.–9.3. Katso erillinen ilmoi-
tus sivulla 17. 
Tuiran seurakunnan talvi-
nen perheleiri 25.–27.3. Juu-
man leirikeskus. Perheleiril-
lä liikutaan luonnossa, leiki-
tään ja askarrellaan sekä hil-
jennytään yhdessä. Mukana 
pastori Sanna Komulainen 
sekä lastenohjaajia. Ilmoit-
tautumiset www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo. Hinta 44 € 
/ aikuinen, 4–18-vuotiaat 30 
euroa (sisaralennus 25%). 
Hinta sisältää matkat, ruuan 
ja majoituksen.

Muut menot
Raitin remmin kahvihetki 
to 24.2. klo 13–15, Maikku-
lan kappeli, takkahuone. 
Luentoilta to 24.2. klo 17.30–
20.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. Luennoimassa yliopis-
tolehtori FT Reija Satokan-
gas: ”Lasten ja perheiden ar-
ki sekä elämänmeno 1900-lu-
vun Oulussa”, ja pastori TT 
Päivi Jussila: ”Kirkko perheen 
rinnalla”. Veera Lakso, laulu 
& piano. Iltapalatarjoilu. Ti-
laisuus on maksuton ja se jär-
jestetään yhteistyössä Oulun 
Diakonissalaitoksen Säätiön 
Hope-palvelun kanssa.
Vihkihetket Oulun tuomio-
kirkossa pe 25.2. klo 17, Ou-

A r k i s to

Kevään Tuomasmessuja 
vietetään

Kastellin kirkossa

Oulun ev.-lut. seurakunnat järjestävät kevään 
aikana neljä Tuomasmessua Kastellin kirkos-
sa. Ensimmäinen on tulevana lauantaina 26.2. 

kello 18 ja sen teemana on Jumala antaa kasvun.
Tuomasmessun juontaa Aila Lääkkölä, ja eri-

laisissa tehtävissä palvelee useita seurakuntalaisia. 
Liturgina on Erja Järvi ja saarnan pitää Pekka Re-
humäki. Ehtoollisella avustavat Anu Ojala ja Liisa 
Suorsa. Musiikista vastaavat Riitta Piippo sekä Kap-
pelin Laulu ja soitinryhmä. Messun jälkeen on tee-
jatkot seurakuntasalissa.

Kevään muut Tuomasmessut järjestetään Kastel-
lin kirkossa 19. maaliskuuta, 16. huhtikuuta ja 21. 
toukokuuta kello 18. Saarnaajat ovat maaliskuussa 
Juhani Lavanko, huhtikuussa Petteri Tuulos ja tou-
kokuussa Pentti Kortesluoma. Musiikkitoteutus on 
joka messussa erilainen.

Tuomasmessuja on järjestetty Oulussa 90-luvun 
alkupuolelta lähtien. Tuomasmessussa rukouksel-
la ja iloisella musiikilla on keskeinen sija. Messussa 
on tavallista enemmän liikettä ja eloa sekä mahdol-
lisuus esirukoukseen ja sielunhoitoon. Messun to-
teutukseen on jokainen tervetullut osallistumaan.

Tuomasmessu on omistettu epäilevälle Tuo-
maalle. Messussa saa kysyä, etsiä ja epäillä. Musiik-
ki poikkeaa tavanomaisesta messun musiikista si-
ten, että se voi olla kevyempää ja kokeilevampaa.
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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.

lun tuomiokirkko. Meillä on 
ilo kutsua teidät omiin häi-
hinne Oulun tuomiokirkkoon. 
Mukaan tarvitsette vain toi-
senne ja esteettömyystodis-
tuksen. Muusta huolehtii Ou-
lun tuomiokirkkoseurakunta. 
Todistajiakaan ette tarvit-
se, mutta halutessanne voit-
te kutsua juhlaan omat lä-
heisenne. Vihkimisen jälkeen 
tarjolla on hääkakkua ja kah-
vit tuomiokirkon kryptassa. 
Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoit-
tautua ennakkoon. 
Sinkkuilta pe 25.2. klo 18.30 
Keskustan srk-talon alasali. 
Johtava perheneuvoja Seppo  
Viljamaa alustaa aiheesta Ih-
misen tarve hellyyteen, lähei-
syyteen ja seksuaalisuuteen. 
Sinkkuilta on aikuisten yksin-
eläjien kohtaamispaikka.
Kaikenikäisten naisten aa-
mu la 26.2. klo 9, Vanha pap-

pila. Aili, Liina ja Tyyne ja 
muita uranuurtajia ja unoh-
tuneita naisia kirkon kansain-
välisissä tehtävissä. Filosofian 
tohtori Seija Jalagin tarkaste-
lee suomalaisten naisten toi-
mintaa hengellisissä tehtävis-
sä 1900-luvulla. Aamiainen 4 
€ Emma Holmströmin työn 
hyväksi Kambodzhassa. 
Mummon ja Vaarin pysäkki 
la 26.2. klo 15–17. Koko per-
heen laskiaisretki Käpälämä-
keen. Jatkot mummon ja vaa-
rin pihakodassa, Lyijytie 2 B, 
jossa kahvitellaan ja mehus-
tellaan, käristellään makka-
raa ja tarinoidaan. Vapaaeh-
toinen lahja yhteisvastuulle. 
Huom. liukuva aika klo 15–18.
Matalan kynnyksen ilta ti 
1.3. klo 18, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Seppä Jaakko Högmanin pe-
rintö -luento ti 1.3. klo 18–
20, Keskustan seurakuntata-
lo. Herännäisyydestä Oulun 
seudulla -luentosarjan kol-
mas luento. Luennoitsijana 
Markku Kilpiö.
Miesten keskusteluilta ti 
1.3. klo 18.30, Maikkulan 
kappeli. Aiheena musiikin 
merkitys kristityn elämässä.
Silmukka ke 2.3. klo 13, Van-
ha pappila. Tarkoitettu kai-
kille, jotka haluavat tulla jut-
telemaan, viettämään aikaa 
yhdessä, tekemään omia kä-
sitöitä, tai käsitöitä lähetyk-
sen hyväksi.

Kansainvälisyys
Naisten pankin aamukahvit 
pe 25.2. klo 7.30, Cafe Saara, 
Kirkkokatu 2. 
Viestinviejäkoulutus 1. osa 
ma 28.2. klo 17.30, Vanha 
pappila. Anna-Maija Lämsä.

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 13.00, kasvomaalausta, as-
kartelua, onnenpyörä, käsitöitä, pullakahvi/mehu, 
leivonnaisia ja makkaranpaistoa. Tilaisuus päättyy 
klo 14 Soivan Siilen konserttiin. Tuotto Yhteisvas-

tuukeräyksen hyväksi.

Lumitapahtuma Nallikarin Talvikylässä 
keskiviikkona 2.3. klo 17–20.30 

Klo 17 alkaen ulkoilua, lumileikkejä, makkaranpais-
toa, kuumaa mehua ja pullaa tarjolla Yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi. Kirkkoherra Hannu Ojalehto pi-

tää iltahartauden klo 18. Kuorolaulua sään salliessa.

Oodi ilolle -pienoisnäytelmä 
torstaina 3.3. klo 13–15 

Pyhän Tuomaan kirkossa

 Esiintyjät: Terttu Aakko, Reino Klemetti, Eeva Kor-
honen, Sirkka Korpela, Jenni Manninen ja Kalevi 

Moilanen. Ohjaus Eija Paso. Kahvitarjoilu ja arvon-
taa. Musiikkia esittää Paula Kyllönen ja Eeva-Mar-
ja Laitinen. Käsiohjelma 5 €, sisältää linja-autokul-
jetuksen ja kahvit. Tuotto Yhteisvastuukeräykselle. 
Linja-autoreitti: Klo 11.50 Pyhän Luukkaan kappeli, 
ajaa Kaitoväylää, klo 11.55 Kuivasjärvi (Karjakentän 
pysäkki), klo 12.00 Pateniemen kirkko, klo 12.05 Pa-
lokan palvelukeskus, klo 12.10 Rajakylän seurakun-
takoti, klo 12.15 Koskelan seurakuntakodin pysäkki, 
klo 12.20 Koskelan palvelukeskus, klo 12.30 Tuiran 

palvelukeskus, klo 12.35 Tuiran kirkko, klo 12.45 Py-
hän Tuomaan kirkko. Paluukuljetus lähtee klo 15.00.

Kuivasjärven alueen Yhteisvastuukeräys 
keskiviikkona 16.3. klo 17.15–20

Kokoonnutaan Kuivasjärven seurakuntakodille, jos-
sa kahvit, keräysinfo ja keräysalueiden jako. Kerää-
jät kiertävät lippaan kanssa kodeissa parin tunnin 

ajan. Vapaaehtoisia kerääjiä kaivataan. Lisätietoa ja 
ilmoittautuminen Raija Yrjölälle p. 040 574 7093 ma 

14.3. mennessä. 

Fransupiiri 

tiistaisin klo 17 
Myllyojan 

seurakuntatalossa. 
Solmeilemme fransu-
pitsiä tiistai-iltaisin.

Hartaushetkiä

Messu 
sunnuntaina 27.2. klo 12 
Kaukovainion kappelissa 

Toimittaa Juha Vähäkangas, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto. Kirkkokahveilla Leena Lehmuspuu 
esittelee 12.2. ilmestyneen romaaninsa Häpeä 
ihon alla.

Messu 
sunnuntaina 27.2. klo 12 
Pateniemen kirkossa 

Toimittaa Hannu Ojalehto, avustavat Irma-
Elina Mukari, Sami Riipinen, Heli Mattila 
ja teol. yo. Mika Pouke, kanttorina Laura 
Kumpula. Kolehti radiolähetysjärjestö 
Sanansaattajien työlle. Pyhän Tuomaan 
Lapsikuoro. Heli Mattilan tehtävään 
siunaaminen. Messun jälkeen juhlakahvit.

Jumalanpalvelus 
sunnuntaina 27.2. klo 13 
Oulun kaupunginsairaalan tuloaulassa 

Saarna Antti Leskelä, liturgia Juha Kyllönen, 
kanttorina Taina Voutilainen.

Kummikirkko 
sunnuntaina 27.2. klo 15 
Pyhän Andreaan kirkossa 

Toimittaa Mirjami Dutton, avustavat Marjaana 
Lassi ja Mari Jääskeläinen, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto. Kummikirkkoon kutsutaan 
erityisesti lapsia yhdessä kummiensa kanssa. 
Mukaan ovat tervetulleita myös lasten perheet, 
isovanhemmat ja läheiset. Jumalanpalveluksen 
jälkeen jätski- ja mehutarjoilu sekä yhteistä 
tekemistä.

Miestenpiirin 
lauluilta 

tiistaina 1.3. klo 18 
Tuiran kirkossa 

Arvo Ågren laulattaa, 
miehet ja naiset lau-

lamaan.

Luentoilta 

torstaina 24.2. klo 17.30–20.30 
Heinätorin seurakuntatalossa 

Luennoimassa yliopistolehtori FT Reija Satokangas: 
Lasten ja perheiden arki sekä elämänmeno 1900-lu-
vun Oulussa, ja pastori TT Päivi Jussila: Kirkko per-
heen rinnalla. Veera Lakso, laulu & piano. Iltapala-
tarjoilu. Tilaisuus on maksuton ja se järjestetään yh-
teistyössä Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön Hope-
palvelun kanssa.

Seppä Jaakko Högmanin 
perintö -luento 

tiistaina 1.3. klo 18–20 
Keskustan seurakuntatalossa 

Luentosarja herännäisyydestä Oulun seudulla. Luen-
tosarjan kolmas luento aiheesta Seppä Jaakko Hög-
manin perintö. Luennoitsijana Markku Kilpiö.

Kivi- ja 
tiffanylasikerho 

tiistaisin klo 9 
Pyhän Tuomaan 
kirkon kellarissa. 

Vielä ehdit 
Tuiran seurakunnan 

perheleirille!
5.–9.3. Vuontispirtillä

Majapaikkana on Vuontispirtti, josta käymme päi-
vittäin Levillä hiihtämässä ja laskettelemassa. Ma-
joitus 3–4 hengen mökkihuoneissa tai 2–4 hengen 
soluissa. Hinta: aik. 270 € / hlö, 15–17-v. 210 € / hlö, 
4–14-v. 180 € / hlö, alle 4-v. 75 € / hlö. Hinnat sisältä-
vät matkat, ruuat, majoituksen ja tapaturmavakuu-
tuksen Oulun ev.-lut. seurakuntien jäsenille. 

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

Tehtävään 
siunaaminen

Pateniemen kirkossa su 
27.2. klo 12 vietettävän 
messun yhteydessä dia-
konian viranhaltija Heli 
Mattilan tehtävään siu-
naaminen. Messun toi-
mittaa 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: 

Karjasilta: Aava Martta Au-
rora Jääskeläinen, Saana 
Edith Elena Karinen, Lauri 
Topias Korhonen, Unna Säde 
Aurora Koukkari, Miko Kas-
per Luoma, Peetu Oliver Luo-
ma, Veeti Oliver Mankinen, 
Milla Kaisa Anastasia Nivala, 
Elli Johanna Paakkonen, Jus-
ka Ukko Oskari Vesa.
Tuira: Sulo Verneri Hahtimaa, 
Jasmiina Adele Sofia Heikki-
nen, Miki Elias Juhani Ikonen, 
Aatu Sakari Karhumaa,  Tuo-
mas Matias Henrikki Kemp-
painen, Johannes Tapani Ka-
lervo Laakkonen, Aino Elina 
Raappana, Elsa Ilona Raappa-
na, Oiva Elias Raappana, Mi-
kael Antero Siuvatti, Janessa 
Joanna Emilia Siuvatti, Eela 
Alma Auroora Suutari, Alisa 
Olivia Visuri.
Oulujoki: Veera Vilhelmiina 
Hämäläinen, Emmi Iida Julia 
Lepistö, Jaako Elias Niskanen, 
Silja Maria Sofia Teivainen.

Vihityt:
Tuomiokirkko: Simo Väinö Jo-
hannes Lautamo ja Anu Ruusu 
Marjukka Hanni, Jarno Kalevi 
Turula ja Reetta Maria Matti-
la, Mikko Oskari Malm ja Ma-
ria Hannele Pehkonen-Ollila, 
Anssi Jalmari Ylimaula ja Satu 
Johanna Prokkola, Matti Ali 
Petteri Palosaari ja Anna-Emi-
lia Juhantytär Peltoperä.

Karjasilta: Joonas Petteri Si-
loaho ja Tiina Tuulikki Park-
kinen, Juha Petteri Sorvoja 
ja Pia Maria Huhtanen, Kari 
Paavo Korhonen ja Tarja-Kai-
sa Martti, Petri Sakari Kelhä-
lä ja Hanna-Leena Oikari-
nen, Janne Tapio Salmela ja 
Anu Maria Koivusaari, Mik-
ko Johannes Isoaho ja Johan-
na Katariina Hasari, Aki-Pek-
ka Juhani Rissanen ja Jenny 
Eveliina Holappa, Lauri Ta-
pani Kotimäki ja Aino Emilia 
Saarijärvi, Janne Teppo Ju-
hani Löytynoja ja Riitta Lii-
sa Mikkola.

Tuira: Arto Jorma Hautala ja 
Leena Hannele Sankilampi, 
Jaakko Antti Korvala ja Pia 
Kristiina Haikonen, Juho Erk-
ki Kilponen ja Mervi Hanne-
le Ojamaa, Toni Markus Ola-
vi Lönnholtz ja Maija Susan-
na Karvonen, Janne Mikael 
Poukkula ja Jenni Katariina 
Pikkuaho, Timo Matias Aitto-
oja ja Leea Hannele Liuska.
Oulujoki: Mikko Seppo Ola-
vi Säkkinen ja Maria Joseli-
ta Pinto Lima, Ismo Antero 
Kumakari ja Riikka Johanna 
Ruokangas.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Aura Anna 
Lämsä 96.
Karjasilta: Pentti Conrad Ap-
pelgren 80, Kaija Raakel Ho-
lappa s. Pirnes 78, Impi Johan-
na Simpanen s. Kovaniemi 94.
Tuira: Helga Kumavaara 76, 
Teemu Johannes Lammas-
saari 79, Tuula Eija Kaarina 
Mikkola 65, Eva Irja Oinas s. 
Kauppi 83, Anna Maria Paju 
s. Laine 88, Erkki Tapani Pu-
hakka 53, Mirja Helena Tuo-
mala s. Kangas 93.
Oulujoki: Arvo Balk 82, Tau-
no Johannes Inkala 71, Simo 
Aukusti Pulkkinen 79, Lauri 
Kaarlo Ilmari Savikko 78.

Tyttöjen ja poikien kerho 

torstaina 24.2. klo 17 
Pyhän Tuomaan kirkossa

Kouluikäisille tytöille ja pojille tarkoitettu moni-
toimikerho. Kerhossa askarrellaan, leikitään, lau-
letaan ja hiljennytään yhdessä kristillisen sano-
man äärellä. Lisätietoja kerhosta voi kysellä Anna-
Leena Ylänteeltä, p. 040 745 1469

Tyttöjen ja poikien kerho 

torstaina 24.2. klo 19 
Rajakylän seurakuntakodissa 

Kouluikäisille tytöille ja pojille tarkoitettu moni-
toimikerho. Kerhossa askarrellaan, leikitään, lau-
letaan ja hiljennytään yhdessä kristillisen sano-
man äärellä. Lisätietoja kerhosta voi kysellä Anna-
Leena Ylänteeltä, p. 040 745 1469.

A r k i s to
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S

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna: 
ma, ke, pe klo 9–14

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

lumijoki.seura-
kunta.net

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

 
Diakoniatyöntekijän 
vastaanotto tiistaisin 
klo 9–10 kirkon 
sakastissa.

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

Päiväkerhot normaalisti.
Kokkikerho to 24.2. klo 14 
ryhmä A. 
Perhekerho to 24.2. klo 10 
srk-talolla.
Rukouspiiri torstaisin klo 
10.30 joka parillinen 
viikko Kurkelassa 
(Mäntytie 7) ja pa-
riton viikko Eeron-
kedolla (Jukolan-
tie 2A5).
Seurakuntailta srk-
talossa to 24.2. klo 
18–20. Aiheena Yh-
teisvastuu-rynnäkkö, mukaan 
kaikki rippikoululaiset. Terve-
tuloa myös kaikki muut, jotka 
haluavat osallistua kerääjinä 
tai autokuskeina.
Rippikoulu: Kaikki rippikou-
lulaiset osallistuvat to 24.2. 
klo 18–20 Yhteisvastuu-ryn-
näkköön. Kokoontuminen 

seurakuntatalolle klo 18 
mennessä.
Kuoro: ke 2.3. klo 18.30 srk-
talolla.
Partio: Metsähanhet Naskun 
laavulla torstaisin klo 18. 

Huom! Tammi–helmi-
kuun ajan jumalan-
palvelukset pide-
tään seurakunta-
talolla.
Diakonia: Marjon 

tavoitat puhelimit-
se p. 045 6381 973.

Rauhanyhdistys: pe 
25.2. klo 19 raamattuluok-
ka 5.–6.-lk Juha Klaavolla 
ja 7.–8.-lk Jaakko Klaavolla. 
Su 27.2. klo 13 vuosikokous 
ry:llä. Päiväkerho ry:llä ma, 
ke klo 17–18.30 ja ti, to klo 
17.30–19. Ke 2.3. klo 19 om-
peluseurat Eskolalla.

Päivä-
piiri ke 
2.3. klo 
10 Saarenkartanossa.
Kaverikerho to 3.3. klo 10.
Kirkkokuoro to 3.3. klo 
18.30.
Kuollut: Eino Antero Lepis-
tö 62.

Saarenkartanon hartaus-
hetki to 24.2. klo 14.30.
Kirkkokuoro to 24.2. klo 
18.30.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 27.2. klo 17 Liisa ja Jaakko 
Holmilla, Vesanpolku 9.
Eläkeliitto ti 1.3. klo 11 srk-
salissa.

Yhteisvastuukirpputori
lauantaina 26.2. klo 10–15 seurakuntasalissa.

 
Myytävän tavaran vastaanotto kirkolla 

pe 25.2. klo 12 eteenpäin. 
Lisätietoja Marja Rantasuomelalta 040 7430 382. 

Eläkeliitto 
ti 1.3. 
klo 11 

srk-salissa.

Yhteisvastuu-
rynnäkkö 
to 24.2. 

klo 18–20. 

A ar o Ku k ko h ov i

K a i s amar ja  Stö c ke l l

Iloinen
Sydämellinen
Oivaltava 
Neuvokas 
Empaattinen 
Nuori

laiset isoset, joilla on ensimmäi-
nen koulutusvuosi takana.

– Monissa seurakunnissa isos-
koulutus on kaksivuotinen. En-
simmäisen vuoden jälkeen voi 
olla mukana muun muassa lasten 
leireillä ja toisen vuoden jälkeen 
pääsee rippikouluihin isoseksi, 
Kiimingin seurakunnan nuori-
so-ohjaaja Aulikki Rinta-Säntti 
ennättää kertomaan rallikiireiden 
keskeltä.

Isosrallin ohjelma kostuu kuu-
desta eri rastista, joilla tulevat iso-
set kiertävät ryhmissä. Rastien ai-
heina ovat muun muassa musiik-
ki, leikit, Raamattu sekä ensiapu.

Työ voi olla leikkiä
Ensiapurastin naapurista kuuluu 
kiljahduksia ja rämäkkää naurua.  
Siellä leikitään lastenleireillä tu-
tuiksi tulevia leikkejä. Nyt ohjel-
massa on Ravipeli, jota joku kek-
sii kutsua Pori GP:ksi.

Leikkimässä on lauma, jossa 
on tulevia isosia Haukiputaalta, 
Kiimingistä ja Pudasjärveltä. 

– Me haluttaisiin lähinnä ripa-
reille isosiksi, porukka ennättää 
huudahtamaan melkein yhdestä 
suusta.

Ravipeli vaihtuu lennosta api-
naleikiksi, ja nuorisotyönohjaaja 
Liisa-Maria Lehto on tyytyväi-
nen tulevien isosten reippaudes-
ta ja eläytymiskyvystä.

– Isoseksi ryhtyminen näyttää 
olevan aika suosittua. Esimer-
kiksi Kiimingissä on vuosittain 
suunnilleen 160 rippikoululaista 
ja heistä isosiksi haluaa noin 60, 
Aulikki Rinta-Säntti laskeskelee.

Isosralli on järjestetty vuosit-
tain viiden vuoden ajan. Organi-
sointivastuu siirtyy rovastikun-
nan seurakunnalta toiselle. 

Eri vuosina isosrallin rastien 
aiheet saattavat vähän vaihdel-
la sen mukaan, mikä milloinkin 
tuntuu tarpeelliselta ja ajankoh-
taiselta. Tämän vuoden uutuus 
oli ensiapu.

ANNI JYRINKI

Näiden otsikon paljastami-
en ominaisuuksien lisäk-
si isonen tarvitsee seura-
kuntien leireillä ainakin 

eläytymiskykyä, Raamatun tun-
temusta ja mahdollisesti myös 
ensiaputaitoja. 

Isoskoulutuksessa näitä oppii, 
ja monille Iin rovastikunnan seu-
rakuntien tuleville isosille koulu-
tuksen huipentuma on taitojen 
petraamiseen varattu helmikui-
nen lauanta. Silloin vuorossa on 
isosralli. Tänä vuonna rallin jär-
jestysvuorossa oli Kiimingin seu-
rakunta. Puuhapäivään osallis-
tuivat viime viikonloppuna sel-

Leikki on lasten, sekä isosten, työtä.

A nn i  J y r i nk i

Kaikkea voi sattua, isonen 
ei jää ihmettelemään
Ensiapurastilla käy kova kuhi-
na. Monia nuoria tutustumi-
nen elvytettävää potilasta esittä-
vään Anne-nukkeen uhkaa nau-
rattaakin. Tosi tilanteessa nämä 
nuoret tietävät kuinka tulee toi-
mia.

– Kyllä uskaltaisin elvyttää, 
eihän siinä muita vaihtoehto-
ja ole, vakuuttaa kiiminkiläinen 
Santeri Korhonen.

Santerilla on selvät sävelet sii-
tä, minkä vuoksi hän haluaa iso-
seksi.

– Saa uusia kavereita ja tehdä 

lasten kanssa hommia.
Ensiapurastilta löytyy myös 

haukiputaalainen Liisa Ran-
tahäli. Liisa nauttii uusien ih-
misten tapaamisesta ja seura-
kunnan hommista. Ensiaputai-
tojen osaaminen on Liisan mu-
kaan tärkeää ja on hyvä, että nii-
tä opetetaa isosille. Yksi asia saa 
Liisan kavereineen kyllä kauhis-
tumaan.

– Onnistuneessa paineluel-
vytyksessä katkeaa kylkiluita 
lähes aina, rastin vetäjänä hyö-
rivä, ambulanssissa työskentele-
vä entinen isonen Kati Huttu-
la kertoo. 



20    Nro 7    24.2.–3.3.2011

Että jaksaisin ensi 
viikkoon -ilta 

sunnuntaina 27. helmikuuta 
klo 18 Kokkokankaan srk-keskuksessa. 

Timo Juntusen läksiäiskonsertti. Ehtoollinen.

www.evl.fi/srk/kempeleKempele

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

eurakunnissa tapahtuu 24.2.–3.3.2011S

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

Rukousilta to 24.2. klo 18 
Puttaan Tuvassa. 
Lähetystyön käsityöpiiri ti 
1.3. klo 13–15 Puttaan Tuvas-
sa.
Ripari-ilta ke 2.3. klo 17 Mar-
tinniemen srk-kodissa.
Raamattupiiri ke 2.3. klo 18 
Puttaan tuvassa klo 18.
Eläkeläisten musiikkipiiri to 
3.3. klo 13 srk-keskuksen mo-
nitoimisalissa.
Kirkkoherranvirasto suljet-
tu to 3.3. koulutuspäivän 
vuoksi.
Laskiaistapahtuma 5.3. klo 
11-13 Martinniemen srk-ko-
dilla. Ohjelmassa: mäenlas-
kua, poniratsastusta (pak-
kasraja -17 astetta), vieraana 
Otso-Herra. Myytävänä her-
nekeittoa 4 € / litra, laskiais-
pullia 0,50 € / kpl sekä mak-
karaa, arpoja ja yhteisvas-
tuutuotteita. Hernekeitto- 
ja pullavaraukset 25.2. men-
nessä diakoniatoimistoon pe 
klo 9–11 p. 5472 636 tai Lai-
la Rantakokolle p. 040 8668 
319, omat astiat hernekeitol-
le. Tuotto Yhteisvastuukerä-
yksen 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. Ilmoittautu-
neille lähetetään leirikirje.

Rikasta minua -parisuhdelei-
ri 25.–27.3. Isonniemen leiri-
keskuksessa. Leirillä keskity-
tään suhteen vahvuuksiin ja 
mahdollisuuksiin. Tämän li-
säksi etsitään yhteisiä tavoit-
teita ja keinoja niiden to-
teuttamiseen. Ohjaajina Sai-
la Kukkohovi-Jämsä ja Mik-
ko Jämsä. Leirin hinta 50 € /
pariskunta. Ilmoittautumiset 
pe 4.3. mennessä Laila Ran-
takokolle p. 040 8668 319 tai 
laila.rantakokko@evl.fi. Leiril-
le osallistutaan ilman lapsia. 
Ilmoittautuneille lähetetään 
leirikirje.
Lapsikuoro torstaisin klo 17 
srk-keskuksessa. Kuoro on 
tarkoitettu 7–13-vuotiaille 
tytöille ja pojille. Kuoroa joh-
taa kanttori Kaisa Säkkinen p. 
040 5818 974.
Nuorten raamis kokoontuu 
torstaisin klo 18–20 Wirk-
kulassa. Illoissa pohdimme 

meitä kiinnostavia asioita ja 
tarkastelemme niitä Raama-
tun valossa.
Missiokerho (varhaisnuor-
ten raamattu- ja lähetysker-
ho) perjantaisin klo 15–16.30 
Puttaan Tuvassa.
Perhekerhot: Jokelan van-
halla koululla tiistaisin klo 
10–11.30, Kellon srk-kodissa 
torstaisin klo 9.30–11, Mar-
tinniemen srk-kodissa per-
jantaisin klo 9.30–11 sekä kir-
konkylän Vakkurilassa per-
jantaisin klo 10–11.30. Per-
hekerhoon ei ole ilmoittau-
tumista.
Seurakunnan nuorten mat-
karyhmän kautta APuA AR-
JEN ASKAREISIIN. Tiedus-
teluja ottavat vastaan Tarja 
Kainulainen 040 8245 861 tai 
Elisa Manninen 045 6576 122.
Puttaan Tupa Kirkkotie 10 C, 
torstaisin klo 12–15 ja perjan-
taisin klo 12–15. Sauvakäve-

Päivystävä pappi 
tavattavissa Zep-
pelinin kappelis-
sa perjantaisin klo 
13–16.
Aamurukous kes-
kiviikkoisin klo 6 kir-
kossa. 
Työikäisten miesten piiri la 
26.2. klo 16 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. Tule 
kutomaan nuttuja etiopia-
laiseen ”äitiyspakkaukseen” 
tai tekemään käsitöitä lähe-
tystyön myyjäisiin. 
Perhekerhot kokoontuvat: 
ti, ke klo 9.30–11 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ja pe 

klo 9.30–11 Kok-
kokankaan srk-
keskuksessa per-
hepäivähoitajille 
ja heidän hoito-

lapsilleen. Ke ja to 
klo 9.30-11 Vanhassa 

pappilassa, ke klo 9.30–
11 Kirkonkylän srk-kodilla ja 
ti klo 9.30–11 perhepäivähoi-
tajille ja heidän hoitolapsil-
leen kirkonkylän srk-kodilla. 
Ti ja pe klo 9.30-11 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri  
ke 2.3. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Seurakunta-
piiri to 3.3. klo 12 Kirkonky-
län srk-kodissa. 
Kirkkokuoro ke 2.3. klo 18 

lyä perjantaisin klo 12. 
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: talvimyy-
jäiset la 26.2. klo 12 ry:llä al-
kaen klo 11 ruokailulla, pyhä-
koulut su 27.2. klo 12 Vehka-
perällä, Kiviojalla, Lohella ja 
Myllymäellä, seurat su 27.2. 
klo 16 Kultasimpussa ja klo 
17 ry:llä, lauluseurat ke 2.3. 
klo 18.30 Sirpa ja Jouni Kont-
tilalla, Joukonrinne 27. 
Kello: raamattuluokka pe 
25.2. klo 17.30 ry:llä, pyhä-
koulu su 27.2. klo 12 Leino-
sella ja Kariniemellä, vuosi-
kokous su 27.2. klo 17 ry:llä, 
päiväkerho ma 28.2. klo 17.30 
ry:llä. Jokikylä: pienten raa-
mattuluokka pe 25.2 klo 

Kirkonkylän srk-kodissa. 
Varttuneet to 3.3. klo 14.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Työikäisten naisten piiri ke 
2.3. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Naisten piiri to 3.3. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Miesten piiri to 3.3. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa torstaisin 
klo 15.30–16.15 ja Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa 
perjantaisin klo 15–16. 
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta arkisin klo 9–14 
Kurikkatie 3.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, 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. ko-
tisivuilta www.evl.fi/srk/kem-
pele/nuorisot_kerhot.htm.
Nuoret: Nuorten ilta to 
klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Nuorten pelivuoro ti klo 
16.30 Kirkonkylän koululla. 
Päivystys Zeppelinissä pe klo 
16–19. 
Rippikoululaiset: YK5:n ja 
YK6:n nuorten ilta to 24.2. 
klo 18 Vanhassa pappilassa. 
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella. 
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Kotiseurat to 24.2. klo 19 itä-

17.30 ry:llä, ompeluseurat pe 
25.2. klo 18.30 Siru ja Pekka 
Hintikka, Leena ja Risto Sa-
lin, isojen raamattuluokka la 
26.2 klo 19 Arja ja Jyrki Vänt-
tilällä, vuosikokous su 27. klo 
14 2 ry:llä.
Kastettu: Mirella Emilia Iko-
nen, Frida Aava Helmiina 
Korkeakangas, Peetu Aabel 
Pellervo Murtoperä, Nelli Iida 
Aliisa Siurua, Elli Inkeri Vää-
nänen, Eevi Ilona Lieto, Ot-
so Samuel Kangas, Samu Eli-
as Karjalainen, Essi Henriikka 
Malinen, Jaron Konsta Valt-
teri Vänttilä, Iiris Aino Emi-
lia Elme.
Kuolleet: Paula Annikki Puu-
perä 81.

Kaikenikäisten 
Talvitapahtuma
lauantaina 26. helmikuuta klo 11–13
Kellon seurakuntakodilla, Kylätie 8
 
Kahviosta jauhelihakeittoa ja laskiaispullia.
Onnenpyörä, arpoja, kasvomaalausta ja pikkulettejä,
klo 12 Talentit esillä.
Ulkona makkaranpaistoa ja 
klo 12 poniajelua (pakkasraja -17C)
 
HOX! Esiinny muiden iloksi, eli tuo Talenttisi esille. Kaik-
ki esiintyjät saavat kunniakirjan. Esiintyjien ilmoittautu-
minen tapahtumassa klo 11–12.

Haukiputaan seurakunta hakee kesätyöntekijöitä

Hautausmaa- ja puistotyöntekijöitä kasvukauden 
ajaksi, noin 5-5,5 kk. Lisätietoja: seurakuntapuutarhu-
ri Erkki Mikkonen, p. 040 5601 961 (vuosilomalla vk 10). 

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

Kirkonesittelijöitä ajalle 6.6.–15.7. ja 18.7.–26.8. Lisätie-
toja: seurakuntamestari Sari Haverinen p. 040 5437 539 
tai kirkkoherranvirasto p. 5471185.

Palkkaus KirVESTES:n mukainen. Työpaikkoja haetaan 
vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemusten tulee ol-
la perillä maanantaina 14.3.2011 kello 14 mennessä Hau-
kiputaan seurakunnan taloustoimistossa, osoite Kirkko-
tie 10, 90830 Haukipudas. Kuoreen on merkittävä teh-
tävä tai tehtävät joita haetaan. 

Nuorten kesätyöpaikoista tiedotetaan myöhemmin ke-
väällä, seuratkaa kirkollisia ilmoituksia.

Kirkko-
herran-
virasto 
suljettu 
to 3.3.

puoli: Karhumaa, Peipontie 
2 ja länsipuolella Tahkolalla, 
Eeronpolku. Raamattuluo-
kat pe 25.2. klo 18 Pienem-
mät: Karppinen, Ollakanku-
ja 7 A. Isommat: Hyry, Pelto-
miehentie 36, iltakylä. Vuosi-
kokous su 27.2. klo 16 ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: 
Talvimyyjäiset la 26.2. klo 
11 ry:llä,  klo 18 iltaohjelma. 

Seurat su 27.2. klo 13 ry:llä.
Kastetut: Luukas Aapo Juha-
ni Paurola, Aatu Oiva Jalma-
ri Käkelä, Janna Tuulia Paulii-
na Laine, Matias Henrik Ilma-
ri Moilanen. 
Kuollut: Taavi Henrikki Kiljo 
79, Ilmi Anneli Nisula s. Näp-
pä 76, Irma Anneli Löytölä s. 
Vertanen 60.
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www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

Kuorot: Tähdet, ei kuoroa to 
3.3. Kirkkolaulajat ke 2.3. klo 
18–20 srk-talolla.
Raamattu-ja rukouspiiri ke 
2.3. klo 18.30 Haverisilla, Lin-
nukkatie 9.
Hartaus to 3.3. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Seurakuntakerho ke 2.3. klo 
12 seurakuntatalolla. Lap-
suuden laskiaiset, mukana 
Leena Leppäluoto.
Omaishoitajien vertaisryh-
mä kaikille omaistaan hoita-
ville ma 7.3. klo 13–14.30 seu-

rakuntatalolla. Aihe: Kuka 
minua hoitaa, mukana dia-
konissa Sinikka Ilmonen.
Diakoniatyö: Diakonisso-
jen vastaanotot: Kirkonkylä 
/ diakonissa Sinikka Ilmonen, 
p. 044 752 1226. Tupos / dia-
konissa Nita Nahkala, p. 044 
752 1240. Nita koulutukses-
sa viikon 8.
Lähetystyö: Lähetysvintti 
ma 28.2. klo 12–14. Yhdessä-
oloa käsitöiden, kahvittelun 
ja juttelun merkeissä.
Rippikoulu: Opetusta kesä 2 

Pyhäkoulua ei ole 27.2., 
osallistumme perhemessuun.
Kirkkoherranvirasto on 
avoinna ke 2.3. klo 12–16. 
henkilökunnan virkistyspäi-
vän johdosta.
Laskiaissunnuntain tapah-
tuma 6.3. Huttukylän koulul-
la. Ohjelmassa: klo 13 Juma-
lanpalvelus ja kirkkokahvit. 
Klo 14 Hiihtokilpailut, sarjat 
4–12-vuotiaille. Lisäksi mä-
enlaskua, makkaranpaistoa, 
moottorikelkka-ajelua, huta-
su-ottelu, puffetista kahvia, 
pullaa, makkaroita ym. Ter-
vetuloa! Järjestävät Kiimin-
gin seurakunta ja Huttuky-
län Nuorisoseura.
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäyntipyyn-
nöt: Erja Haho (Kk) 0400 775 
164 tai Seija Lomma (Kk) 040 
579 3247 ja Jaana Kontio 
(Jääli) 040 579 3248. 
Yhteisvastuukeräys 2011 
torjuu nuorten yksinäisyyt-
tä Suomessa ja Mosambikis-
sa. Ole arkienkeli ja auta yk-
sinäinen nuori muiden jouk-
koon. Tule lipaskerääjäksi tai 
vapaaehtoiseksi erilaisiin ta-
pahtumiin. Lisätietoja Jaana 
Kontiolta. 
Juttunurkka ma 28.2. klo 
10–13. Jäälin seurakuntako-
dilla. Kaikenikäisille tarkoi-
tettu juttupaikka.
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokailu 
ma 28.2. klo 11–12 Jäälin seu-
rakuntakodilla. Aterian hin-
ta 2 €.
Huttukylän ystäväpiiri nuo-

risoseurantalolla ti 8.2. klo 
13–14.30. Kuljetuspyynnöt 
Erjalle maanantaihin klo 12 
mennessä.
Miesten saunailta to 3.2. klo 
19.30 Suvelassa. Löylynheit-
täjänä Eino Alila.
Raamattupiiri ti 1.3. klo 
18.30 Jäälin seurakuntako-
dissa.
Raamattupiiri keskiviikkoi-
sin klo 13 Kolamäen kerho-
huoneella, Mirja Liikanen.
Esikkoryhmä ti 1.3. klo 10–
12 Montin-salissa. Ryhmä en-

-ryhmälle la 26.2. klo 10.30–
15.30. pappilan salissa. Mu-
kaan muistiinpanovälineet ja 
omat eväät. Retki Raahe gos-
peliin la 26.2. kesä 3 -ryhmäl-
le sekä muille mukaan ilmoit-
tautuneille. Lähtö Tupoksesta 
Salen pihasta klo 15.45 ja srk-
talon pihasta klo 16. Paluu klo 
23 mennessä.
Nuorisotyö: Nuortenilta to 
24.2. klo 18–20 NuorisoNur-
kassa. Opiskelijailta pe 25.2. 
klo 18–21 NuorisoNurkassa. 
Ilta tarkoitettu kaikille perus-
koulunsa päättäneille opiske-
lijoille. Nuorten lähetysvintti 
ke 2.3. klo 17–18.30 lähetys-
vintillä. Nuortenilta to 3.3. 
klo 18–20 Tupoksen nuok-
karilla.
Varhaisnuorisotyö: Kerho-
nohjaajapalaveri kunnanta-
lolla pe 25.2. klo 15–16.30. Il-
moita Helille, jos et pääse pai-
kalle.
Perhekerhot: Koti-Pietiläs-
sä ti 1.3. klo 9.30–11. Valoku-
vaus. Lapsityön pappi Anna-
Maari Ruotanen vierailee ker-
hossa. Vanamossa ke 2.3. klo 
9.30–11 valokuvaus. Hiihtolo-
maviikolla ei kerhoja.
Partio: Akelat Tarjalla to 24.2. 
klo 18. Sudenpentuosaston 
hiihtoretki Lumijoen Varja-
kassa la 26.2. Tarkemmat tie-
dot lpk:n kotisivuilla ja johta-
jilta saatavassa retkikirjeessä. 
Päivystys Partiotoimistossa pe 
4.3. klo 15–17. Ruoktu XXVIII 
11 talvileiri 5.–9.3. seikkaili-
joille, tarpojille, samoajille, 
vaeltajille ja aikuisille pide-

tään Taivalkoskella Siiranjär-
vellä. Ilmoittautuminen Ma-
kelle Kotikololta saatavalla 
ilmoittautumislomakkeella. 
Leirin hinta: 1. perheenjäse-
neltä 70 € ja seuraavilta 65 €. 
Lisätietoa www.niittykarpat.
fi. Tiedustelut markku.korho-
nen@evl.fi, 044 7521 223.
Rauhanyhdistys: Kodinseu-
rat pe 25.2. klo 18.30 Elsa ja 
Erkki Kimpimäellä sekä Satu 

ja Tuomo Kiviojalla. Pyhäkou-
lut su 27.2. klo 11.30 ja seurat 
klo 14 Limingan kirkossa sekä 
seurat klo 17 ry:llä.
Kastettu: Eerik Mikael Autio, 
Nuutti Tapio Heiniemi, Beata 
Josefiina Kämäräinen, Juuso 
Antti Artturi Pietilä.
Vihitty: Kari Antero Heiska ja 
Reetta Annikki Mattila.

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 

simmäisen lapsensa saaneille 
vanhemmille kahvikupposen 
äärellä. Tervetuloa!
Perhekerhot Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodilla tors-
taisin klo 9.30–11.30.
Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä ja Jäälin seurakuntakodilla 
perjantaisin klo 9.30–11.
Lasten parkki: Lastenparkki 
Jäälin seurakuntakodissa tiis-
taisin klo 12–15. Ilmoittautu-
miset parkkiin maanantaisin 
klo 15 mennessä p. 0400 835 
374 / Lastenohjaajat.
Nuorisotyö: Yökahvila pe 
25.2. klo 18.30–22 seurakun-
takeskus.
Rauhanyhdistys:Seurat ja 
vuosikokous su 27.2. klo 17 
rauhanyhdistys.
Kiimingin Rauhan Sana: 
Osallistumisen Oulun Rauhan 
Sanan talvipäiville 26.–27.2.
Kastetut: Lizeth Linda Luna 
Piuhola, Arttu Noel Oliver 
Kortetjärvi, Niiles Pietari Ni-
kula, Lauri-Kalle Olavi Kyllö-
nen, Reetta Elisabeth Karja-
lainen, Julia Anniina Pellikka.

Minustako 
vapaaehtois-
työntekijä?
Ihmisellä on luontainen 
halu tehdä hyvää. Tämä on kautta aikojen ilmennyt tal-
kootoimintana ja erilaisina keskinäisen auttamisen muo-
toina. Kirkon piirissä vapaaehtoisena toimiminen on sel-
keästi osa elämää. Meillä Kiimingissä toimii eri asuinalu-
eilla palvelutyöryhmiä, joihin kaivattaisiin vapaaehtoisia.

Miksi tehdä vapaaehtoistyötä?
Tähän on varmasti monta vastausta. Syitä voi olla ylei-

nen auttamishalu, yksilön yhteiskuntavastuu, tekemisen 
puute, tutustuminen uusiin ihmisiin, työttömyys tai ihan 
mikä vaan. Olipa oma motiivisi mikä tahansa olet terve-
tullut mukaan toimintaamme. Auttaminen yhdistää!

Seurakunnassa voi toimia 
vapaaehtoistyöntekijänä esimerkiksi
• ulkoiluttajana
• kerhon ohjaajina
• vanhuksen ystävänä
• tukihenkilönä
• jumalanpalvelusavustajana
• leiriavustajana
• kehitysvammaisten auttajana
• yhteisvastuukerääjinä
• tarjoiluavustajana työttömien ruokailussa, kahvi- ja  

ruokatarjoiluissa
• erilaisten talkoiden ja tempausten järjestäjinä 
• Tai onko sinulla jokin taito, jota voisi hyödyntää  

vapaaehtoistyössä?

Jos haluat mukaan toimintaan tai oman asuinalueesi pal-
velutyöryhmän puheenjohtajan yhteystiedot. Ota yhteyt-
tä vapaaehtoistyöstä vastaavaan Jaana Kontioon p. (08?) 
5793 248 tai jaana.kontio@evl.fi.

Laskiais-
tapahtuma 

tiistaina 8.3. klo 10–13 
kirkonkylän 

seurakuntakeskuksella. 

Hevosajelua, onnenpyö-
rä, arpajaiset, tuoreita 
munkkeja, kahvia, me-
hua ja grillimakkaroita 
Yhteisvastuun hyväksi. 

Tervetuloa!

Iloinen 
perhetapahtuma 
27. helmikuuta 
seurakuntakeskuksessa

Klo 10 Perhemessu Kiimingin kirkossa, jonka jälkeen 
seurakuntakeskuksessa lounas. Toimintapisteitä, kas-
vomaalausta, hevosajelua, onnenpyörä yms. Yhteis-
vastuun hyväksi. Klo 13 esiintyy Soiva Siili.

Paastonajan matkalla -ryhmä
Pappilanvintillä 3.3. 30.3. ja 27.4. klo 18–19.30

Välipäiviksi tarjolla opastusta ja seurakunnan tilaisuuk-
sia henkilökohtaiseen hiljentymiseen. Ilmoittautumiset 
28. helmikuuta mennessä Aino Pieskä 044 7521 224 tai
Sinikka Ilmonen 044 7521 226.

Kirkkoherra Pauli 
Niemelä osittaisella 

virkavapaalla 1.2. –31.5 
ja virkavapaalla
1.6.–31.8.2011
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 Kirkko-
herran-
virasto 
suljettu
to 3.3.

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

Pyhäkoulut su 27.2. klo 12 
Repussa ja Salonpäässä. 
Omaishoitajien 
ryhmä ma 28.2. 
klo 12 Vattuku-
jalla.
Perheker-
ho keskiviik-
koisin Repus-
sa klo 9.30–11 
ja Salonpääs-
sä klo 9–10.30 
ja Parkkipaikka 
9–10.30 Vattukujalla. 
Hartaus ke 2.3. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Riitta Mar-
kus-Wikstedt.
Nuorten ilta 2.3. klo 18, Ke-
sä 3 -rippikouluryhmälle Re-
pussa.
Seurakuntakerho to 3.3. klo 
11 seurakuntatalolla, Riitta 
Markus-Wikstedt.
Papinjärven pilkkikilpai-
lu siirretään myöhempään 
ajankohtaan runsaan lumiti-
lanteen vuoksi.
Tulossa: Laskiaismyyjäiset ti 
8.3. seurakuntatalolla. Her-
nekeittolounas. Myytävänä 
hernekeittoa, rieskaa ja las-
kiaispullia kotiin vietäväksi.
Salonpää ry:  Seurat su 27.2. 
klo 16 Raimo Mikkonen, Aar-
no Sassi. Seurat su 6.3. klo 16 
Unto Määttä, Pentti Kinnunen.
Kirkonkylän ry: Vuosikokous 
pe 25.2. klo 18.30 ry. Raamat-
tuluokka I. su 27.2. klo 12 ry, 
Raamattuluokka II. klo 12, Ky-
länpuoli ja Keskikylä; ry, Kar-
huoja; Antti Korkiakoski klo 
16 opistoilta ja seurat ry, Esa 
Kurkela, Toivo Määttä. Lau-

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

Pyhäkoulu su 27.2. klo 
11.30–12.30 seurakuntata-
lon alakerrassa.
Laskiaislounas ti 1.3. klo 11–
13 seurakuntatalossa. 
Laitasaaren seurakuntapiiri 
ti 1.3. klo 12 rukoushuoneel-
la. Aiheena ympäristö ja ta-
lous, vieraana seurakunnan 
talouspäällikkö Riitta Kuk-
kohovi-Colpaert.
Hartaus ti 1.3. klo 13 
Päiväkeskukses-
sa, Jouni Heik-
kinen.
Hartaus 
ti 1.3. klo 
13.30 pal-
veluasun-
noilla, Jouni 
Heikkinen.
Keskipäivän-
kerho ke 2.3. 

klo 11.30 seurakuntatalossa, 
Pekka Kyllönen.
Rukouspiiri ke 2.3. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Niittypirtin kerho ke 2.3. 
klo 13.30–15 kerhohuonees-
sa, Simo Pekka Pekkala, Sal-
me Kuivala.
Hartaushetket to 3.3. klo 
13.30 Mikevan palvelukodeis-

sa, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus to 3.3. klo 

14 Vire kodissa, 
Pekka Kyllönen.
Lähetysilta 
to 3.3. klo 19 
Leena ja Jan-
ne Honkasel-
la, Piilohaantie 

3, Jouni Heikki-
nen.

Kuorot: Ke 2.3. klo 

10.30 päiväkuoro, klo 17 lap-
sikuoro ja klo 18.30 kirkko-
kuoro seurakuntatalossa.
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja Päivä-
rinteen seurakuntasalissa se-
kä torstaisin klo 10–12 Laita-
saaren rukoushuoneella. To 
24.2. klo 18 perhetapahtuma 
Muhoksen torilla, mukana 
mm. tuttuja muumihahmo-
ja. Su 27.2. klo 11.30 lumirie-
ha Korkalanvaarassa. Pyhä-
koulu su 27.2. klo 11.30–12.30 
seurakuntatalon alakerrassa.
Nuoret: Koulupastoripäi-
vystys yläkoululla ja lukiolla 
torstaisin klo 11–12.15. Nuo-
risomessut pe 25.2. klo 11–
16 yläkoululla, avoin kaikille. 
Yökahvila Valopilikku la 26.2. 
Nuokkarilla; klo 16–18 ala-

koululaisille ja klo 19–24 ylä-
koululaisille ja sitä vanhem-
mille nuorille. Raamattupii-
ri nuorille ja rippikoululaisil-
le su 27.2. klo 12–13 srk-talon 
alakerrassa. Hermes-ryhmän 
harjoitukset su 27.2. klo 13–
15 srk-talon alakerrassa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. Seurakuntapiiri 
ti 1.3. klo 12, vieraana seura-
kunnan talouspäällikkö Riitta 
Kukkohovi-Colpaert.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Pe 25.2. klo 18.30 talvi-
myyjäiset ry:llä. La 26.2. klo 
19 nuortenilta Laitasaaressa. 
Klo 19 raamattuluokka 4.–6.-
lk M. Tihisellä ja raamattu-
luokka-iltakylä 7.–8.-lk Urpi-
laisella Laitasaaressa. Su 27.2. 
klo 12 pyhäkoulut: kirkonky-
lä Ilvesluoto, Anttila T. Hop-
pa, Korivaara Niskanen, Pälli 

H. Pitkänen, Suokylä A. Kerä-
nen. Klo 14 seurat terveyskes-
kuksessa ja klo 17 ry:llä. Ma 
28.2. klo 17.30 ja 18.30 päi-
väkerhot ry:llä. To 3.3. klo 19 
ompeluseurat ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 25.2. klo 19 ompelu-
seurat ry:llä. La 26.2. klo 19 
raamattuluokka 7.–8.-lk Urpi-
laisella, Norjankuja 4. Klo 19 
nuortenilta ry:llä. Su 27.2. klo 
12 pyhäkoulut: Hyrkki Carl-
son, Hannankaupantie, Lai-
tasaari ry:llä, Huovila Louhi-
salmi, Ritolantie 40. Klo 17 
vuosikokous ja iltahartaus 
ry:llä. Ti 1.3. klo 17.30 päivä-
kerho ry:llä. 
Kastettu: Vilho Oskari Kerä-
nen.
Vihitty: Tuomo Antero Körk-
kö ja Henna Katariina Terho. 
Kuollut: Eliina Seppänen s. 
Karjalainen 81.

Varhaisnuorten 
leiri 

hiihtolomalla 
7.–9. maaliskuuta 

Lisätietoja 
netissä.

luseuroja kodeissa: ti 1.3. klo 
18.30 Karhuoja; Kuitulalla, 

Karvolankuja. Kylän-
puoli; Seppäsellä, 

Nauriskuja 14. 
Ke 2.3. klo 12 
varttuneiden 
kerho ry.
Kastettu: 
Jenny Sofia 
Henriksson, 

Manuel Antti 
Oskari Ilola, Eedit 

Aurelia Saarimäki.
Kuollut: Pirjo Kaarina Häi-
kiö 54v.

upea suomalaisuuden päivän konsertti
Kalevalan päivänä 28. helmikuuta klo 19 Muhoksen kirkossa kuullaan Eino Leinon 
runoutta Heikki Sarmannon sävellyksin maestron itsensä ja laulaja Juki Välipakan 
esittämänä. Ohjelman hinta 15 €, ennakkomyynti kirjastokahvilasta sekä tuntia en-
nen konsertin alkua kirjaston ovelta. 
Järjestää Muhoksen ev.-lut. seurakunta ja kunta.

Oulunsalon seurakunta 100 vuotta 
 

USKOA JA ILOA 
Juhlakirjan julkistaminen 

ti 1.3. klo 18 srk-talolla 
 

Mukana kirjan toimittaja Eija Pelkonen ja  
”Papin muistelmia” kirjoittanut Pekka Kinnunen. 

 

Kahvitarjoilu 
 

Tilaisuudessa voi ostaa juhlakirjan 

Kyläkamarilla 
Paula Mannermaan 

REKIRAANu-
NäYTTELY 

1.–30. maaliskuuta.

Avoinna ma–ke 
klo 11–14, 

Pappilantie 28. 
Tervetuloa!

E l s i  S a l ovaa ra
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www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

Messu su 27.2. 
klo 12 Temmeksen 

kirkossa, toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttorina 
Riina Impiö. Mukana 

Korsukuoro. Eläkeliiton 
Temmeksen osaston 

kirkkopyhä, kirkkokahvi 
seurakuntatalolla. 

Kirkkokuljetus.

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

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

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

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

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

Kirkkoherra, 
lääninrovasti
Erkki Piri 
020 7109 861

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

Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 24.2. klo 
10.30 Kauttarannassa.
Vapaaehtoisten kokoontu-
minen to 24.2. klo 15 Tyrnä-
vän seurakuntatalon takka-
huoneessa 
Seurakuntakerho ti 1.3. klo 
12.30 Tyrnävän seurakunta-
talolla.
Nuttuja neulotaan yhdes-
sä to 3.3. klo 17–19 Tyrnävän 
seurakuntatalon takkahuo-
neessa.
Aamukammari keskiviikkoisin 
klo 9–10.30 Tyrnävän seura-
kuntatalon takkahuoneessa.
Kuorot: Kirkkokuoron har-
joitus ke 2.3. klo 18 Tyr-
nävän seurakuntatalol-
la. Lapsikuoron harjoi-
tus to 4.3. klo 16 Tem-
meksen seurakunta-
talolla.
Nuoret: Nuortenilta 
to 24.2. klo 18 Mur-
ron kerhotilassa ja pe 
25.2. klo 18 Tyrnävän 

KESTILä
Seurakunnan ohjelmaa pe 
25.2. klo 13 Pihlajistossa.
Seurat su 27.2. klo 13 Esko 
Leinosella, Hakatie 5 A 2 ja 
klo 19 ry:llä, Sami Pikkuaho.
Seurakuntakerho pe 4.3. klo 
10 srk-kodissa.
Ehtoollishartaus pe 4.3. klo 
13 Pihlajistossa.
Kirkkokuoro to klo 19 srk-ko-
dissa. 
Kerhot: Varkkarikerho ti klo 
15, päiväkerho to klo 11 ja 
perhekerho ke 2.3. klo 10 
kerhokodissa. 
Kastettu: Enni Oona Eerika 
Pelkonen
Kuollut: Hellin Kylmäaho s. 
Kääriäinen 94 

PIIPPOLA
Rippikoulua la 26.2. klo 9–14 
Pulkkilan srk-talossa. 
Piipposten ja pulkkisten 70–
75 vuotiaiden syntymäpäi-
väjuhlat su 27.2. Pulkkilan 
srk-talossa. Messu klo 10, juh-
lat messun jälkeen.  
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 27.2. klo 15 srk-kodissa. 
Seurakuntakerho ti 1.3. klo 
12 Väinölässä.
Laskiaismyyjäiset ti 8.3. klo 
12 srk-kodissa. Hernekeitolle 
omat astiat mukaan.
Varhaisnuortenkerho ti klo 
16 srk-kodissa. 
Veteraanien lauluryhmä to 
klo 11 srk-kodissa. 
Kuollut: Helli Maria Alikoski 
s. Ritolehto 82. 

PuLKKILA
Ehtoollishartaus pe 25.2. klo 
13 Koivulehdossa.
Raamattuluokka pe 25.2. ja 
4.3. klo 19 ry:llä.
Rippikoulua la 26.2. klo 9–14 
srk-talossa. 
Piipposten ja pulkkisten 
70–75-vuotiaiden syntymä-
päiväjuhlat su 27.2. srk-talos-
sa. Messu klo 10, juhlat mes-
sun jälkeen.  
Vuosikokous su 27.2. klo 13 
ry:llä.
Ehtoollishartaus su 27.2. klo 
14 vuodeosastolla.
Lankapiiri ma 28.2. klo 17 
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 4.3. klo 
10 kerhohuoneessa. 

Kuollut: Paavo Henrikki Ra-
sila 80.

PYHäNTä
Hartaus to 24.2. klo 14 Kuu-
rankukassa.
Lauluseurat pe 25.2. klo 
18.30 Limmalla.
Seurakuntakerho ke 2.3. klo 
12 srk-talossa. 
Ehtoollishartaus to 3.3. klo 
10.30 Nestorissa.
Lauluseurat pe 4.3. klo 18.30 
Korsulaisella.
Koko perheen laskiaista-
pahtuma ja myyjäiset su 6.3. 
yhteisvastuukeräyksen hy-
väksi srk-talolla. Alkaen klo 
12 perhekirkolla. Ohjelmassa 
mm. rekiajelua (säävaraus), 
mäenlaskua ja kasvomaala-
usta. Mahdollisuus ruokai-
luun paikanpäällä. Herne- 
ja lihakeittoa ja rasvarieskaa 
sekä leivonnaisia myytävänä 
myös kotiin. Ota keittoa var-

ten omat astiat mukaan. 
Kuorot: Nuorisokuoro ke klo 
17, veteraanikuoro to klo 12, 
lapsikuoro to klo 16.30 ja 
kirkkokuoro to klo 18. 
Kerhot: Kirkonkylän ja Tavast-
kengän 3–5-vuotiaiden lasten 
yhteinen päiväkerho pe 25.2. 
klo 10 srk-talossa, päiväkerho 
ke 2.3. klo 10 Tavastkengän 
koululla ja pe 4.3. klo 10 srk-
talon kerhotilassa. Perheker-
ho ti 1.3. klo 10 kerhotilassa. 
Puuhakerho to 3.3. klo 12.15 
koululla ja varhaisnuoret klo 
14.30 kerhotilassa.  

RANTSILA
Ehtoollishartaus to 24.2. klo 
14 Pohjantähden päiväsalissa.
Ompeluseurat pe 25.2. klo 
19 ry:llä.
Seurat su 27.2. klo 18.30 
ry:llä, Juha Paananen.
Siioninvirsiseurat ke 2.3.  klo 
19 Kirsti ja Hannu Ojantaka-
sella, Pahkamaantie 43. Mu-
kana aluesihteeri Matti Nuo-
rala ja Merja Jyrkkä.
Seurakuntakerhon vierailu 
to 3.3. Pulkkilan kerhoon. 

A r k i s to

Luentosarja ”Tule ja katso”
-Jeesuksen opetuslapset
maanantaina 28. helmikuuta klo 18–19.30 
Tyrnävän seurakuntatalolla.

Kouluneuvos Raili Kemppainen Pohjois-Pohjan-
maan ev.-lut. Kansanlähetyksestä luennoi ai-
heesta Ukkonenko jyrähtelee? 

seurakuntatalolla.
Rippikouluryhmä I, van-
hempainilta ke 2.3. klo 18 
Tyrnävän seurakuntatalon
takkahuoneessa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 24.2. klo 19 
Johanna ja Mikko Ristisellä, 
Ruispolku 6. Seurat su 27.2. 
klo 14 Lepolassa. Vuosikoko-
us su 27.2. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Talvimyyjäiset la 26.2. klo 11 
ry:llä, iltaohjelma klo 18. Seu-
rat su 27.2. klo 13 ry:llä.

Yhteisvastuuhiihto
Tyrnävän seurakunta järjestää 
Yhteisvastuuhiihtotapahtuman 
Murron koulun ympäristössä olevalla 
valaistulla ladulla torstaina 
24. maaliskuuta klo 18 alkaen.

Ohje: Kierretään omaan tahtiin 
reilun yhden kilometrin mittaista 
latua tunnin ajan. Hiihtäjä hankkii 
itselleen sponsoreita (esim. 
yksittäisiä henkilöitä). Sponsori 
maksaa sopimansa kierroshinnan 
mukaan, tuotto menee 
Yhteisvastuukeräykselle. 
Esim. jos sponsori on luvannut yksi 
euro / kierros ja hiihtäjä hiihtää 10 
kierrosta, sponsori maksaa 10 euroa 
yhteisvastuulle (tilinnumero 548301-
28052, viestiksi yhteisvastuuhiihto 
24.3.2011). Hiihtäjä huolehtii 
sponsoreille tiedon hiihdettyjen 
kierrosten määrästä. Sponsorien 
keräyslistan saat kotisivultamme 
www.tyrnavanseurakunta.fi.
Lisätietoja: Timo Liikanen, p. 044 
7372 611 tai timo.liikanen@evl.fi.

Luottamushenkilökoulutus
Raahessa lauantaina 26. helmikuuta
Linja-auto hakee kirkkojen
parkkipaikoilta seuraavasti: 
- klo 7.30 Pulkkila
- klo 7.45 Piippola
- klo 8.10 Kestilä
- klo 8.30 Rantsila 
Pyhäntäläiset tulevat omilla autoillaan
joko Kestilään tai Piippolaan.

Kestilä:

Kastettu: Enni Oona Eerika Pelkonen

Lähtö klo 11 Rauhalasta. Pa-
luu noin klo 14. Retken hin-
ta 5 € kerholaisilta, 10 € muil-
ta. Ilmoittautumiset Eeva-Lii-
sa Kekkoselle p. 044 518 1171 
ma 28.2. mennessä.
Opistomyyjäiset pe 4.3. 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. Tyttökerho 
ma klo 13.15 ja 15.15 Nup-
pulassa. Varhaisnuoret ti klo 
14.30 Mankilan koulussa ja to 
klo 15.30 Hovin koululla (ei to 
3.3.). 
Päiväkerhot: Isot Nuput ti 
klo 10. Pikku Nuput to klo 
10 ja klo 13 Nuppulassa (ei to 
3.3.). Hovin Nuput pe klo 10 
Hovin koululla. 
Kastettu: Friida Maaria Lei-
nonen.
Kuollut: Liisa Marjatta Fält s. 
Timonen 82.
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Syyllinen on löydettävä!

Lukunurkka

Tuormaa, Erkki: 
Sadonkorjaaja.  
Jännitysromaani.  
Kustannus Mäkelä 2010.

”Hän huomasi piipun suuhun ilmestyvän verkkaises-
ti pienen kirkkaan liekin, joka sammui heti sytytty-
ään. Onko se sittenkin leikkiase, hän ajatteli. Sellai-
nen tupakansytytin.” 

Myyntineuvottelija Janne Juopperi ammutaan 
kylmäverisesti kemiläisen Elektrojätin myymälässä. 
Oliko kyseessä aseellinen ryöstö vai onko takana jo-
takin muuta? Ja miksi ruumiin viereen on piirret-
ty ristiltä vaikuttava merkki? Tästä tapahtumasta ja 
näistä kysymyksistä lähtee liikkeelle oululaisen Erk-
ki Tuormaan esikoisdekkari.

Pian huomataan että samanlaisia tapahtumia sa-
man kodinkoneketjun piirissä paljastuu muualtakin, 
Oulusta, Tampereella, Jyväskylässä ja Porista. Tutki-
mukset keskittyvät Ouluun. 

Keskusrikospoliisin Oulun yksikön komisario Il-
po Lipponen alkaa tutkimusryhmänsä kanssa selvit-

tää taustoja, motiiveja ja peiteltyjä salaisuuksia. Mitä 
uhrit ovatkaan tehneet kohdatakseen julman kuole-
man? Tutkimukset laajenevat koskemaan koko maa-
ta Kemistä Helsinkiin. Kuka onkaan kaiken takana, 
saadaanko syyllinen kiinni ajoissa? Vivahteikas ta-
kaa-ajo on käynnistynyt!

Erkki Tuormaan jännitysromaani on sujuva, eheä, 
tarkka kokonaisuus ja viihdyttävä lukukokemus. 
Hän tutustuttaa mukavasti tutkimusryhmän jäse-
niin, esittelee heitä ja paljastaa pieniä huomaamat-
tomia yksityiskohtia. Jokaisen yksityiselämä vaikut-
taa painavasti työminään. Väsymys, viha, katkeruus, 
rakkauden haaveet ja pettymykset muovaavat ja vai-
kuttavat pitkään. 

Juonenkuljetuksessa yhdistyvät menneisyys ja ny-
kyisyys, uhrien elämäntilanteet, tutkimusryhmän 
perinteiset tutkintakeinot, motiivipohdinnat ja eri-

tyisesti komisario Ilpo Lipposen yksityiselämän ilot ja 
surut. Erkki Tuormaan rauhallisesti, loogisesti etene-
vä ja yllätyskäänteitä sisältävä jännitysromaani osoit-
taa, että Ouluun mahtuu iloisesti monta rikoskirjaili-
jaa kuvaamaan Oulua ristiin rastiin. 

Tästä on hyvä lähteä liikkeelle ja jatkaa mielenkiin-
toisen päähahmon, komisario Ilpo Lipposen, matkaa 
kohti uusia haasteita.

JUHA vÄHÄKANGAS

Uusi aika tuo myös 
uudenlaisia auttamisen 
keinoja. Haukiputaan 
lähetysjuhlien 
verkkosivut toteutuivat 
vapaaehtoisvoimin.

Haukiputaalla järjestetään 
ensi syksynä Oulun hiip-
pakunnalliset lähetysjuh-
lat. Juhlien järjestämi-

seen tarvitaan monenlaisia va-
paaehtoisia aina teltan pystyttä-
jistä kahvin keittäjiin. Mataleena 
ja Petteri Pöyhtäri löysivät toi-
senlaisen tavan auttaa. He ovat 
toteuttaneet juhlien verkkosivut 
vapaaehtoistyönä.

– Lähetysseurassa tiedettiin, 
että olemme alan ihmisiä, joten 
meitä pyydettiin sivuston teki-
jöiksi, Mataleena kertoo.

– Tästä löytyi meille oma tapa 
auttaa, Petteri lisää.

IT-alan 
ammattilaiset
Vapaaehtoistyö ei ole vierasta Ma-
taleenalle ja Petterille. Mataleena 
kertoo tehneensä ennenkin verk-
kosivustoja harrastusmielessä. 
Hänen kädenjälkensä näkyy Rau-
han Sana -yhdistyksen sivustolla. 

Petteri puolestaan on toiminut 

Oma tapa auttaa

aktiivisesti meripelastusseuras-
sa. Kumpikin myöntää, että en-
nen lähetysjuhlien projektia heil-
lä on ollut pieni tauko vapaaeh-
toistyössä.

Pariskunnan päivät kuluvat 
vaativissa työtehtävissä. He työs-
kentelevät IT-alalla. Mataleena te-
kee työkseen käyttöliittymäsuun-
nittelua. Petteri on ohjelmistoke-
hittäjä.

Samankaltaisen ammatin li-
säksi heitä yhdistää intohimo lii-
kuntaan.

– Istumatyön vastapainok-
si tarvitsen liikuntaa, Mataleena 
pohtii.

– Jos mietin, mitä tehdä vapaa-
ajallani, ensimmäisenä valintana 
on hiihtäminen tai lenkkeily.

Petteri puolestaan pelaa sali-
bandya Hirvisyöpöt-nimisessä 
joukkueessa.

– Kyllä liikunta on sellainen 
yhdistävä tekijä meille, Petteri 
kertoo.

Helppous 
valttina
Alan asiantuntijoina Pöyhtärit 
tietävät, mikä lähetysjuhlien si-
vujen tekemisessä on olennaista.

– Valitsimme sellaisen järjestel-
män, joka muokkautuu hyvin tä-
hän tarkoitukseen, johon on käte-
vä asentaa turvapäivitykset ja jon-

ka kautta on helppo päivittää myös 
sisältöä, Mataleena kuvailee.

Pöyhtärit ovat rakentaneet si-
vuston ja lisänneet sinne paljon 
sisältöä. Jatkossa sisällön päivi-
tysvastuu on juhlien järjestäjillä. 

Sivuston muutokset ovat siis 
sellaisten ihmisten käsissä, jotka 
eivät ole tietokoneiden asiantun-
tijoita. Siksi helppokäyttöisyys on 
tärkeää. Lisäksi tänä vuonna teh-
tyä työtä aiotaan hyödyntää vuo-
sia eteenpäin.

– Sivustoa tullaan käyttämään 
myös tulevien lähetysjuhlien yh-
teydessä, Pöyhtärit huomauttavat.

– Seuraavan vuoden juhliin 
vaihdetaan kuvat ja sivustolla ole-
va teksti, mutta pohja ja osoite py-
syvät samana.

Vaikka juhlien järjestäjät huo-
lehtivat sisällön muutoksista, 
Pöyhtärit ovat luvanneet avustaa 
teknisen ylläpidon kanssa myös 
jatkossa.

Kuukauden 
työ
Haukiputaan lähetysjuhlat ovat 
edessä vasta syyskuun alussa. Si-
vuston suunnitteleminen alkoi 
kuitenkin jo viime vuoden puo-
lella.

– Joulukuussa tästä oli ensim-
mäisen kerran puhetta. Tammi-
kuussa sitten päästiin kunnolla 
työn touhuun, Pöyhtärit muiste-
levat.

Mataleena ja Petteri keskittyi-
vät sivuston tekemiseen aina sil-

loin, kun heiltä liikeni aikaa muil-
ta töiltä. Rauhallisella tahdilla si-
vuston toteuttamiseen kului reilu 
kuukausi.

Sivustolta löytyy paljon tietoa 
juhlista ja sen ohjelmasta. Lisäksi 
sivuston kautta voi esimerkiksi il-
moittautua talkoolaiseksi. 

Kaikkia sivuston ominaisuuk-
sia ei ole vielä lyöty lukkoon. Näh-
täväksi jää, tuleeko tarjolle myös 
esimerkiksi kuvagalleria juhlien 
muistelun tueksi.

KAISA ANTTILA

Katso Haukiputaan lähetysjuhlien 
sivustoa osoitteessa www.
oulunhiippakunnanlahetysjuhlat.fi.

K a i s a  A n t t i l a

Mataleena ja Petteri Pöyhtäri yhdistivät osaamisensa lähetysjuhlien hyväksi.


