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Aatoksia Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Suvaitsevaisuudella 
on rajansa
Päätoimittaja Seppo Similä antaa arvon 
toisellekin, tietyin rajauksin.

”Ne, jotka ovat olleet torjuvalla linjal-
la muun muassa homokysymyksessä ja 
kaikkein tiukimmat myös naispappeus-
asiassa, tuntevat joutuneensa kirkossa ah-
taalle. Heidän mielestään kirkossa ei olla 
suvaitsevaisia, kun heitä ja heidän näke-
myksiään ei enää suvaita.

Heidän kritiikissään on ainakin pii-
run verran perää. He ovat vilpittömiä 
uskossaan. Kirkkoon, jossa on katto kor-
kealla ja seinät leveällä, pitää mahtua eri 
näkökulmia ja eri tavoin ajattelevia ih-
misiä. Heidän ei pidä kuitenkaan antaa 
hallita koko kirkosta muodostuvaa mie-
likuvaa. 

Suvaitsemisella on myös rajansa. Ih-
misten syrjimistä sukupuolen tai suku-
puolisen suuntautumisen takia ei pidä su-
vaita missään.”

Kirkko ja Kaupunki 7/2011

Jumalan kasvot  
ovat myötätuntoiset
Piispa Irja Askolan mielestä kristinus-
kon olemuksen ymmärtämisessä ja avau-
tumisessa on keskeistä se, millaiset kas-
vot Jumala halusi näyttää meille itsestään 
Jeesuksen kautta.

”Ne kasvot ovat myötätuntoiset ja ih-
misen puolelle asettuvat, elämisen kipua 
ja varjoja pelkäämättömät. Jumala ei kar-
sasta tätä monin paikoin likaista ja kes-
keneräistä maailmaa, sillä se on hänen 
maailmansa.’

’Minulle on ollut radikaalia, inspi-
roivaa ja mukaansatempaavaa tajuta, mi-
ten selkeästi Jeesus asettuu aina syrjitty-
jen, heikkojen ja halveksittujen puolelle’, 
piispa pohtii.

’Hänellä näyttää riittävän myös kärsi-
vällisyyttä, sillä niin silloisissa kuin meis-
sä nykyisissäkin opetuslapsissa on kyllä 
kestämistä! Silti hän ei pestannut seuraa-
jikseen meitä fiksumpaa porukkaa, Irja 
Askola lisää nauraen.”

Tampereen Kirkkosanomat 4/2011

Aika, 
lepo ja pyhä

Millaisia ovat olleet ne jumalanpalve-
lukset, jotka ovat jääneet mieleesi par-
haiten, tuttava kysyi taannoin.

Mieleen tuli vaikka mitä: se Oulussa 
pidetty jouluaaton hartaus, jossa pappi 
venytti saarnansa yli tunnin mittaisek-
si ja moitti seurakuntalaisia siitä, että 
nämä hänen käsityksensä mukaan tu-
livat kirkkoon ”vain jouluna” ja silloin-
kin väärät ajatukset mielessä. 

Muistin myös Helsingissä pidetyn 
messun, jonka toteuttajat mulkoilivat 
”vääriä” osallistujia ja ilmaisivat kirk-
kokahvikutsussa, ettei sinne nyt sen-
tään aivan kaikkia odotettu. Jumalan-
palvelus olikin erään herätysliikkeen 
sisäpiirin tilaisuus, johon ulkopuolis-
ten olisi pitänyt ymmär-
tää olla saapumatta.

Nämä surkuhupaisat 
kokemukset kuitenkin 
kalpenevat muistoina nii-
den tilanteiden rinnalla, 
joissa jumalanpalvelus on 
oikeasti avannut mahdol-
lisuuden pyhän kokemi-
seen – siihen hetkelliseen 
häivähdykseen, jossa to-
dellisuus sekunnin mur-
to-osan näyttäytyy toi-
sessa valossa kuin taval-
lisesti.

Useimmissa näissä ko-
kemuksissa yhdistävänä tekijänä on ai-
ka, voimakas nyt-hetken kokemus. Se 
on ollut mahdollinen, koska jumalan-
palveluksen toteuttajat ovat ymmärtä-
neet jotain olennaista ajan, levon ja py-
hän kolmiyhteydestä.

Näissä jumalanpalveluksissa kellään 
ei ole ollut kiire. Ei niissä ole vitkastel-
tukaan, vaan oltu vain rauhallisesti läs-
nä. Ajan ja ajattomuuden kohtaamis-
pisteessä puheen lomassa on ollut tilaa 
sekä hengitykselle että ajatukselle. Mu-
siikin tempo on taipunut iäisen vies-
tin välineeksi. Suorittaminen on ollut 

näistä tilanteista kaukana.
Mieleen jääneissä jumalanpalve-

luksissa ihmisen on ollut mahdollista 
kuulla myös oma äänen-
sä, kun urkujen pauhu ei 
ole hukuttanut sitä alleen. 
Kanttori on joko osannut 
soittaa urkuja viimeistä 
päivää -meiningin sijaan 
pehmeästi ja seurakun-
nan laulua tukevasti, tai 
sitten laulu on ollut koko-
naan säestyksetöntä.

Muistan jumalanpal-
veluksia, joissa saarna 
on ollut viisas ja ajatuk-
sia herättävä. Silti tär-
keimmät muistot eivät 
ole muodostuneet teks-

tien sisällöistä, vaan messun kokonai-
suudesta.

Luterilaisuutta on helppo moittia 
siitä, ettei meillä ole suitsukkeita eikä 
kullanhohtoa messuja elävöittämäs-
sä. Ei tarvitsekaan olla, koska olennai-
simmat ainekset meillä on: aika, rauha, 
lepo, yhteys ja kaiken yllä siunaus. Ne 
riittävät eväiksi matkalla kyriestä Ag-
nus Deihin.

JOHANNA KORHONEN
Kirjoittaja on oululaissyntyinen toimittaja ja 

Vantaan yhteisen kirkkovaltuuston jäsen.

Tässä lehdessä on kaksi juttua, joissa aiheena on 

yhteiskristillisyys tai kenties pikemminkin kris-

tittyjen yhteinen toiminta. 

Keskiaukeaman juttu on Oulun helluntaiseurakun-

nan Lift-illoista, joissa piipahtaa myös luterilaisen kir-

kon nuoria. Sivulla viisi kerromme kristittyjen yhtei-

sestä Teematori-päivästä ensi lauantaina Oulussa.  

Kirkon yhteisösivulla www.evl.fi on Aamenes-

ta öylättiin -sanasto, johon on koottu perustietoa 

Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta. Mainios-

ta sanastosta ei löydy y-kirjaimen kohdalta selitys-

tä sanalle yhteiskristillisyys. 

Pitäisikö sellainen olla? 

Kertooko selityksen puuttuminen siitä, että aina-

kin osa kristityistä kokee yhteiskristillisyyden ongel-

mallisena. Yhteiskristillistä toimintaa on kritisoitu sii-

tä, että se pyrkii olemaan huomioimatta tai häivyttä-

mään tunnustus- ja kirkkokuntien väliset erot.

Osa kristityistä ajattelee, että yhteiskristillisyys 

on synonyymi vaeltelulle (seurakunnasta toiseen) ja 

sopeutumattomuudelle.

Yhteiskristillisyys tai ainakin kristittyjen yhtei-

nen toiminta lienee pelkästään positiivista silloin, 

kun omiin hengellisiin koteihinsa sitoutuneet kristi-

tyt kokoontuvat yhteen. Sellaista kristittyä, joka on 

sitoutunut kotiinsa, mutta käy ennakkoluulottomas-

ti kyläilemässä toisten kristittyjen tilaisuuksissa, on 

helppo arvostaa. 

Vierailu jopa jonkinlaisella epämukavuusalueel-

la, itselleen aivan vieraassa kristillisyydessä, saattaa 

ravistella tervetulleesti omia asenteita. 

Postmodernille nykyihmiselle totuuden etsiminen 

eri paikoista, myös eri kirkkokunnista, on luontevaa. 

Postmodernin kansalaisen on vaikea tunnustaa auk-

toriteettien asemaa. Kirkossa on valitettavasti silti 

yhä hieman asetelmaa, että ihmiset ovat lampaita, 

joita on ruokittava lähes suuhun asti.

Miten kirkko tavoittaa postmodernit ihmiset?

Ainoa keino lienee se, että ihmiset kokevat kirkon 

myötäeläväksi, auttavaksi, ihmisten puolella olevak-

si, heidän asioistaan kiinnostuneeksi, lahjoja jakavak-

si. Jos kirkko tässä onnistuu, se välittyy yhteisönä, 

johon kannattaa kuulua, liittyä ja ehkä entistä enem-

män sitoutua.

Tämä sama asia on muistettava kaikkien kirkko-

jen ja seurakuntien. Tuskin pelkkä yhteiskristillisyys 

houkuttaa ketään puoleensa, vaan se, mitä sanan 

takana on. 

Kotoa kylään

Jumalanpalvelus 
olikin erään 
herätysliikkeen 
sisäpiirin 
tilaisuus, johon 
ulkopuolisten 
olisi pitänyt 
ymmärtää olla 
saapumatta.
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Rantsila

Pyhäntä

Kestilä

Piippola

Pulkkila

Säästöjä harkittava 
myös jumalanpalveluksista
Yhdistymisavustuksen 
maksaminen Siikalatvan 
seurakunnalle on 
päättynyt. Tulevaisuudesta 
ei selvitä ilman 
seurakuntalaisten apua, 
kirkkoherra Erkki Piri 
sanoo. 

Kun Siikalatvan seurakunta 
perustettiin vuonna 2006, 
kirkkohallitus myönsi sil-
le yli kaksi miljoonaa eu-

roa yhdistymisavustuksia viiden 
seuraavan vuoden aikana. Avus-
tus oli suurin mahdollinen, sillä 
Pulkkilan, Kestilän, Piippolan ja 
Pyhännän seurakunnat lähtivät 
yhdistymään yhdeksi seurakun-
naksi esimerkillisen ripeästi. 

Myös Rantsilan seurakunta 
liittyi Siikalatvan seurakuntaan, 
mutta vasta vuonna 2008.

Säästöjen löytymiseen  
vain muutama vuosi aikaa
Tänä vuonna porkkanarahoja 
seurakunnalle ei enää makseta. 
Jatkossa siikalatvalaisten on pär-
jättävä omillaan, tai ainakin mel-
kein. Siikalatvan seurakunnan ta-
louspäällikkö Tarmo Myllykoski 
iloitsee siitä, että kirkkohallitus 
myönsi tänä vuonna seurakun-
nalle yli 60 000 euroa verotulojen 
täydennystä.

Myllykosken mukaan pork-
kanarahat helpottavat seurakun-
nan selviytymistä lähivuosina, 
jolloin heidän on sopeutettava 
menot pienentyviin tuloihin. Ai-
kaa on viitisen vuotta.

Sopeuttaminen tarkoittaa Myl-
lykosken ja kirkkoherra Erkki Pi-
rin mukaan muun muassa sitä, että 
kaikissa viidessä kappeliseurakun-
nassa ei enää pystytä järjestämään 
toimintaa nykyisessä laajuudessa. 

Seurakunnan palvelut on lai-
tettava tärkeysjärjestykseen. Poh-
dittavana on esimerkiksi, järjeste-
täänkö jumalanpalveluksia jatkos-
sa jokaisessa kappeliseurakunnan 
kirkossa.

Irtisanomisia 
ei ole tulossa
Viiden kappeliseurakunnan muo-
dostamassa Siikalatvan seura-
kunnassa on viisi kirkkoa ja vii-
si seurakuntataloa. Tämä tarkoit-
taa muun muassa sitä, että seura-
kunnassa tarvitaan useita seura-
kuntamestareita. 

– Meidän pitäisi pärjätä tule-
vaisuudessa kaikkinensa vähem-
mällä henkilöstömäärällä, mutta 
ketään ei irtisanota eikä lomau-
tuksia ole näkyvissä. Henkilös-
tömenot pienenevät luonnollisen 
poistuman avulla. 

– En usko kuitenkaan esimer-
kiksi siihen, että jokaisessa kap-

peliseurakunnassa olisi jatkos-
sa enää omaa pappia, Piri arvioi 
säästötarpeita.

Hän myöntää, ettei henkilökun-
nan mielialaa kohota tieto siitä, että 
heitä on tällä hetkellä liikaa.

– Ilman muuta jokainen miet-
tii sitä, kuka on se, jonka palkka-
uksesta tulisi säästää. Tällainen 
tunnelma työpaikalla on ikävä, 
kirkkoherra sanoo.

HeTa tuo säästöjä 
seurakunnalle
Seurakunnan taloutta kiristää 
hiljenevä maaseutu. Siikalatval-
ta muuttaa väkeä pois joka vuosi 

pienen kylän verran, kuten Myl-
lykoski kuvailee. Vuonna 2010 
muuttotappio oli yli 200 henkeä. 

Loppuvuodesta kirkossa koet-
tu eroaalto koetteli myös Siika-
latvan seurakuntaa: kun nor-
maalisti kirkosta eroamisia on 
vuosittain muutamia kymme-
niä, viime vuoden aikana kir-
kon jätti reilusti yli sata siikalat-
valaista. 

Poismuuton ja kirkosta ero-
misten seurauksena seurakunna 
verotulot vähenivät viime vuon-
na yli 10 prosenttiaa. 

Piri ja Myllykoski iloitsevat 
kirkkohallituksen viimeviikkoi-
sesta päätöksestä sijoittaa kirkon 
henkilöstö- ja taloushallinnon 
HeTa-palvelukeskus Ouluun. Pal-
velukeskus tulee hoitamaan kes-
kitetysti seurakuntien kirjanpi-
don ja palkanlaskennan sekä nii-
hin liittyvän maksuliikenteen.

Myllykoski uskoo, että palve-
lujen keskittäminen tuo säästöjä 
seurakunnille, kun ne asteittain 
siirtyvät vuoteen 2017 mennessä 
palvelukeskuksen asiakkaiksi.

Vapaaehtoisten tultava 
työntekijöiden avuksi
Seurakunta on säästöjen syntymi-
seksi myynyt viime vuosina tar-

peettomaksi käyneitä kiinteistö-
jään, kuten Rantsilan pappilan 
sekä niin sanotun sisaren talon ja 
kanttorilan Kestilästä. 

Lähiaikoina seurakunnan olisi 
kunnostettava Kestilässä sijaitse-
va Selkälän koulu esimerkiksi rip-
pikouluryhmiä varten.

Myllykosken mukaan remontti 
on tehtävä suurimmaksi osin seu-
rakuntalaisten talkooapuun tur-
vautuen.

Vapaaehtoisia tarvitaan ny-
kyistä enemmän myös diakonia-
työssä. Siikalatvan työllisyysti-
lanne on huonontunut. Työttö-
myyden seuraukset näkyvät mo-
nien ihmisten elämäntilanteessa. 
Kylillä asuva väki on ikääntynyt-
tä. Hekin tarvitsisivat diakonian 
palveluja.

Piri näkee, että diakoniatyön 
tehtävistä selvitään vain vapaaeh-
toisten auttajien avulla. Esimer-
kiksi kylien diakoniapiirit nouse-
vat aivan uuteen arvoon.

Avustusvaroja seurakunta on 
budjetoinut lähivuosiksi selvästi 
nykyistä vähemmän. 

Seurakunnalla 
ei ole hätää
Siikalatvan kunnan huono talous-
tilanne on ollut esillä julkisuudes-

sa, mutta seurakunnan puolella 
vastaavanlaista ahdinkoa ei ole. 
Piri toteaa kuitenkin, että ”seura-
kunta on samassa maastossa köy-
hän kunnan kanssa”.

– Ihmiset ovat samoja kunnas-
sa ja seurakunnassa: huoli tule-
vaisuudesta on yhteinen. 

Seurakunnan selviytymistä lä-
hivuosina helpottavat porkkana-
rahojen lisäksi metsän myymi-
sestä saadut rahat. Seurakunta 
on hoitanut omistamaansa met-
sää harvennushakkuin ja myynyt 
runsaasti puita neljän viime vuo-
den aikana.  

Piri antaa vielä kiitos-
ta 2000-luvun alkupuolella Py-
hännällä, Pulkkilassa, Kestiläs-
sä, Piippolassa ja Rantsilassa toi-
mineille kirkkoherroille. He läh-
tivät vapaaehtoisesti yhdistymis-
neuvotteluihin, vaikka tiesivät 
yhden seurakunnan muodosta-
misen ”keikuttavan heidän omia 
tuolejaan”.

– Tällainen ei ole lainkaan it-
sestään selvää seurakunnissa! Me 
pystyimme keskustelemaan asi-
oista, mikä pantiin merkille myös 
kirkkohallituksessa, Piri muiste-
lee hyvillä mielin.

RIITTA HIRVONEN

Lue ja    
kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

www.facebook.com/
rauhantervehdys
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seurakunta
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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.

• Olisi aina mukava lukea jo näin keskiviikkona makupaloja ne-
tissä uudesta Rauhan Tervehdyksestä, vaikka tietysti lehtiversio 
tulee luetuksi sitten tarkoin myöhemmin. Rauhan Tervehdys on 
uudistunut edukseen, erityisesti lehdessä 6 (ilmestyi 17.2.) oli oi-
kein mielenkiintoisia juttuja.
Toimitus vastaa: Kiitos palautteestasi. Normaalisti päivitämme 
uuden lehden nettisivuillemme jo keskiviikkona iltapäivästä. 
17.2. ilmestynyt numero oli poikkeus, sillä kyselytulok-
set mies- ja naisparien rukoushetkien järjestämises-
tä, joihin viitattiin pääkirjoituksessa ja kolmossi-
vun uutisessa, olivat julkisia vasta torstaina aa-
mupäivällä. Näin ollen päivitimme nettisivum-
mekin vasta torstaina. Vinkkejä tulevan Rau-
han Tervehdyksen sisällöstä saa muuten Face-
bookista. Jos siis olet mukana yhteisöpalvelus-
sa, ryhdy ihmeessä Rauhan Tervehdyksen fa-
niksi. Se onnistuu osoitteessa www.facebook.
com/rauhantervehdys.

ElSI SAlOVAARA, pääTOImITTAJA (VA)

Lähetä 
palautetta 

Onko sinulla naseva mielipide, 
kysymys tai kommentti? 

Lähetä se meille palautesivumme 
kautta osoitteessa 

www.rauhantervehdys.fi
tai sähköpostilla toimitus@

rauhantervehdys.fi.

Lisiä Laestadiukseen
Torniossa pidetty L.L. Laesta-
diuksen juhlaseminaari ja Riit-
ta Hirvosen siitä välittämä mo-
nipuolinen juttukokonaisuus 
(RT 7/2011) kirvoittaa muuta-
miin täydennyksiin. Ensinnä-
kään ei voi sanoa Laestadiuk-
sen perustaneen vanhoillisle-
stadiolaista liikettä, vaan pel-
kästään lestadiolaisen. Se olisi 
sama kuin sanoa Jeesuksen pe-
rustaneen roomalaiskatolisen 
kirkon. 

Kuten usein, opetuslapset ei-
vät ole profeetan tasolla. Lesta-
diolaisenkin liikkeen lukuisat 
jakautumiset noin kymmeneen 
haaraan on samanlainen hajoa-
mistendenssi kuin itse kristin-
uskon pirstoutuminen lukui-
siin kirkkoihin ja lahkoihin.

Erinomaista oli Maria Läh-
teenmäen ja Risto Pulkkisen 
Torniossa korostama naisten 
osuus liikkeen varhaisvaiheissa 
ja itse profeetankin feminiini-
syys: Jumala ei isänä, vaan su-
kupuolineutraalisti vanhempa-
na, itse asiassa naisena. Karesu-
vannon jäähyväissaarnassaan 
vuonna 1849 Laestadius sanoi 
Jumalan synnyttävän uskovat 

uudelleen ja imettä-
vän heidät armorik-
kaista rinnoistaan. 

Toinen tervetullut 
korostus Torniossa oli 
tuoda esiin Laestadiuk-
sen saamelaisuus. Laesta-
dius oli saamelainen aina-
kin 75-prosenttisesti. Hän tunsi 
Ruotsin Lapinmaiden tarkasta-
jana seudut täydellisesti, eli kuin 
saamelainen, osasi kolmea saa-
menkieltä ja loi oman oikeinkir-
joituksensa kautta saamelaiskir-
jallisuuden. 

Ranskan akatemian retki-
kuntaan Laestadius otettiin ni-
menomaan saamelaisena. Le-
gendassa “Lapin Mariasta” nä-
mä seikat yhdistyvät: saamelai-
selta naiselta, Milla Klemetin-
tyttäreltä Laestadius sai taivaan 
valtakunnan kielan.

Kuten ensimmäisessä kan-
sainvälisessä Laestadius-tutki-
muksen seminaarissa Pajalassa 
vuonna 2001 sanoin, lestadiolai-
sessa liikkeessä tapahtui profee-
tan kuoleman jälkeen kaksinker-
tainen vallankaappaus. Ensinnä-
kin naiset syrjäytettiin saarnaaji-
na, vaikka juuri he olivat levittä-

neet ilosanoman mm. Suomeen 
ja aina Pietariin saakka.

Toiseksi alun perin saame-
laisesta liikkeestä tuli voitto-
puolisesti lantalainen. Ensim-
mäiset saarnaajat olivat saame-
laisia, kuten P.A. Nutti (Antin-
Pieti), H.P. Unga (Posti-Heik-
ki) ja P.A. Wasara (Ie*-Pieti), 
mutta Juhani Raattamaan joh-
dolla liike määrätietoisesti suo-
malaistettiin.

Kaksi neroa on pohjolas-
sa ollut, kun neroudella ym-
märretään luovaa monipuoli-
suutta. Laestadius (1800–1861) 
oli ensimmäinen ja Nils-Aslak 
Valkeapää (1943–2001) toinen. 
Molemmat ovat saamelaisia.

KARI SAllAmAA
dosentti

Oulunsalo

HeTa on kunnianosoitus pohjoiselle
Kirkkohallitus päätti viime vii-
kolla, että kirkon uusi kirjan-
pidon ja palkanlaskennan He-
Ta-palvelukeskus perustetaan 
Ouluun. Tämä turvaa sen, et-
tä kirkon taloushallinnon työ-
paikkoja sijaitsee tulevaisuu-
dessa myös pohjoisessa.

Palvelukeskus tulee hoita-
maan keskitetysti seurakun-
tien, seurakuntayhtymien, hiip-
pakuntien ja kirkon keskusra-
haston kirjanpidon ja palkan-
laskennan sekä niihin liittyvän 
maksuliikenteen. 

Palvelukeskus merkitsee sitä, 
että kirkon piirissä on talous-

hallinnon osaamista jat-
kossakin. On arvioi-

tu, että talous- ja 
henkilöstöhal-

linnon työn-
tekijöistä jää 
eläkkeelle 
35 prosent-
tia vuoteen 
2017 men-
nessä. 

Palvelu-
keskus toimii 

maantieteelli-

sesti hajaantuneena, jotta kir-
kon piirissä ei jouduttaisi irti-
sanomisiin. Toimipisteitä si-
joitetaan asiakkaiden määrän 
kasvun myötä Lahteen ja Kuo-
pioon. Ruotsinkielisen toimi-
pisteen sijaintipaikaksi tulee 
Porvoo. 

Palvelukeskus tarvitsee noin 
190 talous- ja henkilöstöhallin-
non asiantuntijaa sekä 35 hen-
kilöä johto-, kehitys- sekä tu-
kitehtäviin. Yhden arvion mu-
kaan Oulun palvelukeskuk-
sessa työskentelisi noin 50–70 
henkilöä. 

Tavoitteena on, että henki-
löstö palvelukeskukseen ja toi-
mipisteisiin rekrytoidaan ny-
kyisistä kirkon palveluksessa 
olevista työntekijöistä. Toivon, 
että mahdollisimman moni 
Oulun hiippakunnassa talous-
hallinnon tehtävissä toimiva 
kiinnostuisi hakemaan paik-
koja. 

Seurakunnat, joissa on vain 
talouspäällikkö eikä muita ta-
loushallinnon työntekijöitä, 
tarvitsevat talouspäällikköä 
kuten tähänkin saakka, vaik-

ka kirjanpito ja palkanlasken-
ta siirtyvät palvelukeskukseen. 
Talouspäällikkö laatii talous-
arviot ja tekee työsopimuksia 
sekä hoitaa muut esimerkik-
si yleishallintoon, hautaustoi-
meen ja kiinteistöihin liittyvät 
tehtävät seurakunnassa. 

Yhden talouspäällikön seu-
rakuntien siirtymistä palvelu-
keskuksen asiakkaaksi helpot-
taa kirkkohallituksen avustus 
neljän vuoden ajan. Avustus on 
ensimmäisenä vuonna saman-
suuruinen kuin seurakunnan 
palvelukeskukselle maksama 
palvelukeskusmaksu ja se pie-
nenee vuosi vuodelta. 

Kirkkohallitus on osoitta-
nut, että se arvostaa osaamis-
tamme. Meidän pohjoisen ih-
misten tehtävä on osoittautua 
luottamuksen arvoiseksi ja pe-
rustaa kirkkohallituksen tuke-
na Ouluun Suomen paras kir-
kon palvelukeskus.

ARJA AHONEN
talousjohtaja

Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä

Mikä entinen seurakuntakoti 
tunnetaan nykyään kappelina?
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 7. maaliskuuta 
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: 
Limingan kirkko
Kiitos kaikille osallistujille. Ar-
vonnan voittaja on Sirkka Puu-
saari, jonka kotikirkko Limin-
gan kaunis, uusklassinen kirkko 
on ollut 30 vuoden ajan. 

– Keskikoulun neljännellä luokalla opettaja vei meidät tutus-
tumaan tuohon kirkkoon. Tilaisuuden lopuksi lauloimme vir-
ren Nyt vielä etehesi. Se upposi minuun. 

– Tulevana kesänä rippikoululeirillä halusin oppia virren pa-
remmin, ja se oli usein meidän kämpän iltavirsi. Juhannukse-
na 1963 siitä tuli koko ryhmän konfirmaatiovirsi. Vieläkin aja-
essani yksin autolla pyydän matkasiunausta veisaamalla sitä.

mARJO HäKKINEN
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TV-pomo leikkasi vaimonsa pään irti
Maata kiertelemässä

Hollannissa ymmärretään, 
että tulvat ovat vaarallisia, 
sillä yksi neljäsosa maas-
ta on merenpinnan ala-

puolella. Siksi uuden ajan Nooa 
rakentaa arkkia, joka on Vanhan 
testamentin arkin kokoinen ja nä-
köinen.

Rakennusurakoitsija Johan 
Huibers on uusi Nooa. Hän vii-
meistelee arkkia Dordrechtissä, 
joka sijaitsee Maas-joen varrella.

Kaikki alkoi vuonna 1992, jol-

loin Huibers näki unen isosta tul-
vasta.

– Näin Hollannin katoavan 
valtavien vesimassojen alle. Se oli 
kuin Kaukoidän tsunami. Seuraa-
vana päivänä löysin kirjan Nooan 
aluksesta paikallisesta kirjakau-
pasta. Siitä lähtien unelmani on 
ollut rakentaa arkki.

Huibers, joka on myös evanke-
lista, rakensi ensin arkista puolta 
pienemmän aluksen käyttäen uu-
denaikaisia työkaluja. Hän ahersi 

kuusi päivää viikossa ja sai silloin 
tällöin apua pojaltaan, kun tämä 
oli palannut koulusta.

Arkki valmistui kahdessa vuo-
dessa. Huibers möi sen ystäväl-
leen viime vuonna. Sitten Hui-
bers aloitti varsinaisen urakkan-
sa. Hän arvioi, että työ valmistuu 
ihmisten ihastelevaksi ensi tou-
kokuussa.

Huibersin kotiseutu Pohjois-
Hollannissa on enimmäkseen ve-
den pinnan alapuolella. Tulvaris-

ki onkin kuuma kysymys Hollan-
nissa. Vuoden 1953 tulvassa huk-
kui 1 800 ihmistä.

Laiva pysyy Dordrechtissä 
vuoteen 2012 saakka. Sen jälkeen 
Huibers vie aluksensa maailman-
ympäryspurjehdukselle, joka al-
kaa samaan aikaan kuin Lontoon 
olympialaiset. 

RElIGION NEWS SERVICE

Entinen pankinjohtaja ja TV-
pomo tuomittiin jokin ai-
ka sitten Yhdysvalloissa 15 
vuodeksi vankeuteen vai-

monsa murhaamisesta ja pään 
leikkaamisesta. Rikos tapahtui 
kaksi vuotta sitten.

Tuomittu Muzzammil Has-
san, 46,  ei ole kieltänyt murhan-
neensa puolisoaan Aasiya Zu-

bair Hassania, jonka hän tapa-
si Pakistanissa vuonna 2000. Pa-
riskunta meni naimisiin samana 
vuonna ja muutti New Yorkiin.

Aasiya Zubair Hassan piti Yh-
dysvaltojen mediaa muslimiviha-
mielisenä ja suostutteli miehen-
sä perustamaan televisioaseman 
parantamaan muslimien julkista 
kuvaa ja suhteita muihin amerik-

kalaisiin.
Televisioasema aloitti toimin-

tansa vuonna 2004 New Yorkis-
sa. Yhä toimiva asema esittää us-
konnosta ja kulttuurista kertovia 
ohjelmia musliminäkökulmasta. 

Avioparin suhde oli myrskyi-
sä. Aviomies muun muassa pa-
hoinpiteli vaimoaan. Aasiya Zu-
bair Hassain haki eroa miehes-

tään vain viikkoa ennen murhaa.
Monen muslimivastaisen krii-

tikon mielestä murha kertoo is-
lamin luontaisesta pahuudesta ja 
naisvihamielisyydestä. Muslimit 
ovat torjuneet nämä kannanotot 
ja syyttäneet kriitikkoja Zubai-
rin rakastaman uskonnon demo-
nisoinnista.

Nooa rakentaa arkkia Hollannissa

Lue ja    
kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

Kristittyjen yhteistyössä 
uusi aloitus
Oulussa toimivat 
kristityt yhteisöt 
tiivistävät yhteistyötään. 
Ensimmäinen 
yleisötapahtuma 
järjestetään 
tulevana lauantaina 
Puolivälinkankaalla.

 
– Jumala tahtoo meidän olevan 
yhtä, mutta ihmiset tekevät aitoja 
välilleen, toteaa Mirja Imponen.

Imponen kuuluu ryhmään, jo-
ka on ideoinut uudenlaista kris-
tittyjen yhteistä toimintaa kau-
punkiin. 

Ensimmäisenä tapahtumana 
järjestetään lauantaina 5. maa-
liskuuta kello 16–19 Pyhän Tuo-
maan kirkossa teematori, jossa 
esitellään, miten evankeliumia 
edistetään yhteisvoimin. Tapah-
tuma on ilmainen ja avoin kaikil-
le kiinnostuneille.

Kymmenen minuutin esittäy-
tymisvuoron saavat Kellonkarta-
non toiminta, Totuus2011-tapah-
tuma, yhteiskristillinen katutyö, 
muutaman kerran vuodessa jär-
jestettävä Kristus-päivä, 24/7-ru-
koushuone, Healing Rooms ja 
naisten Aglow-toiminta. 

Myös Lev Hatsafon – Pohjoi-
sen sydän ry, Israelin ystävät, Kar-
mel-yhdistys ja ICEJ eli Jerusale-
min kansainvälinen kristillinen 

suurlähetystö ry esittäytyvät ta-
pahtumassa.

Heprealaista musiikkia esittää 
Anja Röpelisen johtama ryhmä ja 
Pentti Laamanen esittelee matka-
kuvia Israelista.

Tuotot orpokodin 
jälleenrakentamiseen
Lauantaisessa tapahtumassa kerä-
tään varoja tulipalossa tuhoutu-
neen israelilaisen orpokodin jäl-
leenrakentamiseen. 

Israelia koettelivat sen histori-
an pahimmat maastotulipalot vii-
me vuoden lopulla. 

– Palossa tuhoutui muun mu-

assa miljoonia puita, taloja ja las-
ten ja nuorten keskus, kertoo 
Hilkka Nivukoski. 

Lev Hatsafon – Pohjoisen sy-
dän ry:n keräys jatkuu toukokuun 
loppuun. 

Kirkon aulassa myydään Ee-
va Haapalan ja Leila Marttilan 
maalaamia tauluja sekä erilaisia 
käsitöitä, lahja- ja käyttötavaraa, 
kahvia ja teetä. 

Tapahtumaan kuuluu myös ru-
kouspalvelua. Sitä tarjoavat Hea-
ling Rooms -esirukouskoulutuk-
sen käyneet vapaaehtoiset. 

Kirkonpenkissä ei tarvitse istua 
koko kolmea tuntia tai ollenkaan, 

sillä kirkossa saa liikkua vapaasti 
tapahtuman aikana.

– Kirkko on paikka, johon 
kaikki voivat tulla. Kirkko on tar-
koitettu kaikille, Leila Marttila 
muistuttaa.

Seuraava tapahtuma 
toukokuussa
Suunnitteluryhmän jäsenet lä-
hettävät kiitoksensa Tuiran seu-
rakuntaan kirkkoherra Hannu 
Ojalehdolle, joka lupasi kirkkoti-
lan ilmaiseksi käyttöön.

– Kunhan ensimmäinen tapah-
tuma on viety läpi, suunnittelem-
me jatkoa, kertoo Hilkka Nivu-
koski. 

Seuraavan tapahtuman aika ja 
paikka ovat jo selvillä. Lauantai-
na 21. toukokuuta kello 15–19 ko-
koonnutaan Karjasillan kirkkoon. 
Lastenhoito on järjestetty molem-
missa tapahtumissa. 

ElSI SAlOVAARA

Yksi sydän ja yksi mieli on Oulussa aloitetun kristittyjen uuden yhteistyön tunnus. 
Sen on suunnitellut Eeva Haapala. Taustalla on raamatunlause ”Siitä kaikki tuntevat 
teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus.” Joh. 13:35.

KMN kokoustaa 
"oikeuden-
mukaisuuden 
ja rauhan" 
merkeissä 
Kirkkojen Maailmanneuvoston 
(KMN) 10. yleiskokouksen tee-
ma on ”God of life, lead us to 
justice and peace” (”Elämän Ju-
mala, johda meidät oikeuden-
mukaisuuteen ja rauhaan”). 
Yleiskokous pidetään vuonna 
2013 Etelä-Koreaan Busanissa.

Yleiskokouksen teemasta 
päätti viime viikolla KMN:n 
keskuskomitea. Se painotti, et-
tä yleiskokouksen teemat ei-
vät ole iskulauseita tai mottoja, 
vaan heijastavat laajemmin ko-
kousten teologista työskentelyä, 
jumalanpalveluselämää ja me-
ditaatiota.

Maallikot 
irtisanoutuvat 
piispojen 
rukousohjeista
Joukko kirkon maallikkoja on 
toimittanut julkisuuteen kir-
jeen, jossa he sanoutuvat irti 
piispojen parisuhderukousoh-
jeesta. Kirje on otsikoitu ”Me 
emme luovu Raamatusta”.

”Koska piispat ovat rukous-
kaavaohjeellaan antaneet julki-
sesti hyväksynnän homoseksu-
aaliselle elämäntavalle kirkos-
samme, luopuneet kirkkom-
me uskon perusteista ja ohjaa-
vat myös seurakuntien työnte-
kijöitä samalle tielle, me Suo-
men evankelis-luterilaisen kir-
kon maallikkojäsenet haluam-
me selvin sanoin irtisanoutua 
piispojemme kannanotosta Ju-
malan sanan vastaisena ja har-
haoppisena. Samalla velvoitam-
me piispamme ja muut teologit 
pappislupauksensa mukaisesti 
pysymään Jumalan pyhässä sa-
nassa ja kirkon”, sanotaan 101 
maallikon allekirjoittamassa 
viestissä.

Viestin ensimmäinen al-
lekirjoittaja on tuusulalainen 
ylilääkäri ja kirkkovaltuutet-
tu Ilkka Seppälä. Iso osa alle-
kirjoittajista on kotoisin Etelä-
Karjalasta. Nimiä listaan on ke-
rätty lähinnä Kansanlähetyk-
sen lähettipariskunta Risto ja 
Marja-Liisa Soramiehen kan-
nattajarenkaan kautta.
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Caritas-Säätiö, Kapellimestarinkatu 2, 90140 OULU    •    www.caritas-saatio.fi

Katso mitä mieltä asiakkaamme 
ovat palveluistamme: Uudet 
esittelyvideot on katsottavissa 
www.caritas-saatio.fi

Kuinka me voisimme auttaa 
Sinua tai läheistäsi?
Soita puh. 040 769 8615/ palveluohjaaja,
sähköpostilla: info@caritas-saatio.fi

Caritas-palvelut tuovat 
turvaa ja hyvinvointia arkeen



•  ympärivuorokautisia asumispalveluja 
 vanhuksille ja vammaisille
•  kotihoito- ja sairaanhoitopalveluja
• fysio- ja toimintaterapiaa
•  hyvinvointi- ja liikuntapalveluja
•  ateriapalveluja
•  tilapäishoitoa
Caritas-Kodin kaikille avoin palvelukes-
kus sykkii elämää! Tule tutustumaan!

Caritas-Säätiö on oululainen yleishyödyllinen yhteisö, 
joka tarjoaa monipuolisia asumis- ja kuntoutuspalveluja 
vanhuksille ja vammaisille Oulussa, Kempeleessä ja 
 Oulunsalossa. Säätiön palveluksessa on jo 180 työn-
tekijää, lisäksi erilaisia harrasteryhmiämme ohjaa 30 
vapaaehtoistyöntekijäämme. 

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

RAUHAN TERVEHDYKSESSÄ!
Ilmoitusmyynti Kotimaa-Yhtiöt

puh. 020 754 2309, ilmoitusmyynti@kotimaa.fiIlmoita

Palveluja tarjotaan

www.aarrearkku.fi

LIMINGAN VESIHUOLTO OY:n 
Sääntömääräinen yhtiökokous pidetään torstaina 
17.3.2011 klo 18.00  Limingan Vesihuolto Oy:n 
toimitiloissa, osoite Rantatie 30, 91900 Liminka. 
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11§:n 
määräämät asiat.

Hallitus

Rantatie 30, 91900 Liminka
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Rantatie 30, 91900 Liminka
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Hoivaa ja 
Huolenpitoa
kaikkiin elämäsi vaiheisiin 
siivouksesta kotisairaanhoitoon

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

Siivous ja Kotipalvelu
                    Mar-Let

* Kotisiivous ja palvelu
* Yrityssiivous
* Ikkunanpesu
* Loppusiivous
* Muuttosiivous
* Sopimussiivous
p. 044 0500 252
* Kotital.vähennysoikeus
www.siivousjakotipalvelumar-let.fi

Muut seurakunnat

Yhdistykset
Koulutus

•	 La	5.3.	klo	12.00	Rukouslauantai
•	 Su	6.3.	klo	15.00	Hyvää Sanomaa
	 Ähtärin	Hellunt	srk-sta	
	 Heikki	Raatikainen	puhe	ja
	 Maarit	Jussila	musiikki
•	 Ti	8.3.	klo	18.00	Rukouskokous
	 Kaisu	Holappa
•		Su	13.3.	klo	15.00	Hyvää Sanomaa
	 Jari	Mykkänen	
•		Ti	15.3.	klo	18.00	Rukouskokous
	 Ari	Leinonen

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie	2,	90820	Kello

TERVETULOA!

www.ohsrk.fi

Pe 4.3. klo 18 Liftjr. 
Pe 4.3. klo 20      , Mikko Saukkonen, Alexander 
Chernysh. Su 6.3. klo 11 Ehtoollisjumalanpalve-
lus, kaste, Markku Tossavainen, Taisto Vähäaho,
    Seurakuntakuoro. Pyhäkoulu ja lastenkokous.
Su 6.3. klo 17                         , International Service, 

Mikko Saukkonen, Luke Barnes,    Andrey Sirotkin. Ma 7.3. klo 18 Sykarin
kaivolla – ilta naisille. Ke 9.3. klo 19 Sana ja rukous, Raili Harjula, Aila Pyörälä,
    Tamara & Henry. To 10.3. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to
klo 11-12. TERVETULOA!

Sanomalehti: Rauhan Tervehdys

Julkaisupäivä: Torstai 3.3.2011.
Koko:  2 palstaa, korkeus tarpeen mukaan

Oulun helluntaiseurakunnan logo
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♫ Seurakuntakuoro. Pyhäkoulu ja lastenkokous.
Su 6.3. klo 17 Church@78, International Service, Mikko Saukkonen, Luke Barnes, 
♫ Andrey Sirotkin.
Ma 7.3. klo 18 Sykarin kaivolla – ilta naisille.
Ke 9.3. klo 19 Sana ja rukous, Raili Harjula, Aila Pyörälä, ♫ Tamara & Henry.
To 10.3. klo 12 Päiväpiiri.
Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.
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Ma 7.3. klo 18 Sykarin kaivolla – ilta naisille.
Ke 9.3. klo 19 Sana ja rukous, Raili Harjula, Aila Pyörälä, ♫ Tamara & Henry.
To 10.3. klo 12 Päiväpiiri.
Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.

            TERVETULOA!   www.ohsrk.fi

Sanomalehti: Rauhan Tervehdys

Julkaisupäivä: Torstai 3.3.2011.
Koko:  2 palstaa, korkeus tarpeen mukaan

Oulun helluntaiseurakunnan logo

Pe 4.3. klo 18 Liftjr. 
Pe 4.3. klo 20 , Mikko Saukkonen, Alexander Chernysh.
Su 6.3. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, kaste, Markku Tossavainen, Taisto Vähäaho, 
♫ Seurakuntakuoro. Pyhäkoulu ja lastenkokous.
Su 6.3. klo 17 Church@78, International Service, Mikko Saukkonen, Luke Barnes, 
♫ Andrey Sirotkin.
Ma 7.3. klo 18 Sykarin kaivolla – ilta naisille.
Ke 9.3. klo 19 Sana ja rukous, Raili Harjula, Aila Pyörälä, ♫ Tamara & Henry.
To 10.3. klo 12 Päiväpiiri.
Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.

            TERVETULOA!   www.ohsrk.fi

Su 6.3. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. 
Ma 7.3. Kotiliitto sisarille klo 13.00 ja veljille Veljesliitto klo 18.00.

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT !

To 3.3. klo 19 Totuus tapahtuman rukousilta, 
Tuomo Kokko, ym. Pe 4.3. klo 18 Varkki-ilta,
10-14 -vuotiaille. Su 6.3. klo 11 Ehtoolliskirkko, 

Pekka Packalén, Pentti Laamanen. Ti 8.3. klo 14 Päiväpiiri, klo 18 ALFA-kurssi.
To 10.3. klo 19 Lähde-ilta, Hannu Valkonen, Martti Väyrynen, God`s Bell, tarjoilu.
www.oulu.svk.fi     Tervetuloa!

To 3.3. klo 18, Miestenilta Pe 4.3. 
klo 18, Hannat-naisten yhteis-
kristillinen rukouspiiri Su 6.3. klo 
18, Ehtoolliskokous, Blomster
Ma 7.3. klo 18, Kotirukouskokous, 
Estabrook, Suutarinhaka 1 A
To 10.3. klo 18, Raamattupiiri
Su 13.3. klo 18, Sunnuntain 
kokous. Tervetuloa! 
www.kempele.svk.fi

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
5.3. klo 12 ja 18, 6.3. klo 12 ja 17. 
Tervetuloa.

Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 3.3. klo 19.00 Annaleena Peltoniemellä, 
Torikatu 57 A 2, Heinäpää, Oulu.

Ev.lut. Kansanlähetys
Oulu Pe 4.3. klo 18.30 
Aarre-ilta, Öbergin talon 

alakerrassa, Tiistaisin klo 18 
Heinätorin srk-talon tiloissa (käynti 
sisäpihalta) Matalan kynnyksen 
ilta 8.3. Pietari parantaa ramman,  
Rallu Kemppainen ja 15.3. Pietari 
Suuren Neuvoston edessä,
Su 13.3. klo 12 Pyhän Andreaan 
kirkossa, Sulkakuja 8, Varikko-
messu. Erityisesti perheille tarkoi-
tettu, lapsille pyhäkoulu. Tyrnävä 
Maanantaisin klo 18 srk-talo, Tule 
ja katso 7.3. ”Tule ja katso” ja 14.3. 
”Unohdetut  Jeesuksen seuraajat” 
Rallu Kemppainen.

To 3.3. klo 18.30 NA- ja opiskelijailta 
’Muuttuva maailma’.
Su 6.3. klo 16.30 Pyhäkoulu, klo 17 
Seurat Esko Leinonen. Tervetuloa!

Seurat su 6.3. klo 15. Ilkka Ke-
ränen, Matti Silvola. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus
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Sinappia   

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Timmillä 
takalistolla 

maailma pelastuu

Sukupuoli: Nainen
Ikä: 24
Pituus: 163 cm
Paino:  …Antaapa olla.

Kävin vuoden alussa mittauttamassa kehoni koos-
tumuksen, ja tulokset olivat melko tylyjä. Minun 
pitäisi hävittää ruumistani kahdeksan kiloa ras-
vaa, jotta vartaloni olisi ihannemitoissa. En vielä-
kään tiedä, miten tuohon pitäisi reagoida.

Tässä kun kevät etenee, mediassa näkyy koko 
ajan enemmän näitä ”10 tapaa laihtua” ja ”kesäk-
si rantakuntoon” -juttuja. Välillä tuntuu siltä, et-
tei kaupungilla osata mistään muusta puhuakaan, 
kuin kaloreista, kuntosalista ja loputtomasta syyl-
lisyydestä, kun iltapalalla tuli syötyä kaksi juusto-
siivua yhden sijaan. Ihan totta ihmiset…

Kaikista eniten minua tässä ikuisessa laihdu-
tuskampanjassa häiritsee se, että ihmisiä kehote-
taan pudottamaan painoaan vain ja ainoastaan 
ulkonäkösyistä. Painoindeksi tai rasvaprosent-
ti ei kerro mitään mielialasta, elämänladusta tai 
siitä, miten hyviä ihmisiä olemme. Silti olemme 
enemmän huolissamme takapuolistamme kuin 
kiusatusta koulupojasta tai ympäristömme säi-
lymisestä. 

Tiedän, etten oikein mahdu nykyiseen kaune-
usmuottiin. Olen lyhyt, raskasrakenteinen ja kal-
pea. Välillä pitää yrittää, mutta tähän asti kaikki 
yritykset ovat loppuneet nopeasti, kun olen tajun-
nut homman turhuuden. Ja jokaisen yrityksen jäl-
keen päätän olla vähemmän pinnallinen ja keskit-
tyä olemaan sovussa itseni ja maailman kanssa. 

Laskiaisena alkaa kristikunnan suuri paasto. 
Olen monena vuonna miettinyt, että pitäisi paas-
tota (se nimittäin laihduttaa tehokkaasti ja no-
peasti). Tällä kertaa olen todella päättänyt, että 
paastoan, tosin hieman eri tavalla kuin yleisesti 
ajatellaan. Ja ennen kaikkea eri syystä kuin aiem-
min. Ruuasta luopumisen sijaan pyrin eroon huo-
noista tavoistani: negatiivisesta ajattelusta, toisten 
ihmisten arvostelusta ja omasta saamattomuu-
desta. Paastoon kuuluu olennaisesti myös turhis-
ta nautinnoista luopuminen, joten jätän makei-
set ja alkoholin pois. Laihtumisen sijaan tavoit-
telen paastollani henkistä kasvua ja parempaa ih-
misyyttä. Ja nyt kun puoli kaupunkia tietää tästä, 
en kehtaa lintsata. 

Tämän myötä haastan teidät lukijat mukaan. 
Lopetetaan se perseen mittaaminen ja peilin pal-
vominen ja mietitään mieluummin, miten voi-
simme olla sielultamme parempia. Hyviä ideoita 
löytyy esimerkiksi Yhteisvastuukeräyksen paas-
tokalenterista.

REETTA JäRVENpää 

Helmikuun 22. päivänä 
1886 Keisarillisen Suo-
men senaatin päätöksel-
lä muodostettiin Utajär-

vestä itsenäinen kirkkoherra-
kunta. Utajärven seurakunnas-
sa juhlistettiin tuota helmikuis-
ta juhlapäivää järjestämällä kir-
kossa virsilauluilta.

Illan aikana joukko seurakun-
talaisia esitteli heille läheisek-

Utajärven seurakunta juhli 
125-vuotista taivaltaan

si tulleita virsiä teemalla Minun 
virteni. Virsien esittelijöiksi oli 
kutsuttu eri ikäluokkien ja eri yh-
teistyötahojen edustajia. Esitteli-
jöiden joukossa oli seurakunnan 
entinen kirkkoherra rovasti Juha-
ni Karanta.

Juhlatapahtumaan saapui sata-
kunta virsilaulun ystävää.

Ennen itsenäisen seurakun-
nan muodostamista Utajärvi oli 

ollut Muhoksen kappeliseurakun-
ta. Utajärven kunta oli perustet-
tu pari vuosikymmentä aikaisem-
min, vuonna 1865.

Käytännössä Utajärven seura-
kunta itsenäistyi kuitenkin vasta 
vuonna 1899, jolloin ensimmäi-
nen vakinainen kirkkoherra Erik 
Pesonen ryhtyi hoitamaan vir-
kaansa. (RT)

Hiihtoloman alkua voi juh-
listaa Pyhän Luukkaan 
kappelissa KappeLive- 
konsertin merkeissä lau-

antaina 5. maaliskuuta kello 19 
alkaen. Kappelille saapuu konser-
toimaan tuolloin pianistina sekä 
laulaja-lauluntekijänä tunnettu 
Laura Sippola.

Sippola on julkaissut kolme 
sooloalbumia sekä säveltänyt mu-
siikkia eri artisteille kuten Rajat-
tomalle, Club for Fivelle sekä Jo-
hanna Kurkelalle. Hänen vii-
meisimmältä levyltään lohkais-
tut singlet Kesäyö ja Menemästä 
kiellettiin ovat myös soineet tiu-
haan radiossa.

Musiikki on kuulunut Laura 
Sippolan elämään lapsesta saak-
ka. Madetojan musiikkilukiossa 
ja Oulun konservatoriossa opis-
kellut muusikko kirjoittaa piano-
vetoisia kappaleita lainaillen eri 
musiikkityylejä ennakkoluulot-
tomasti. 

– Olen vahvan näkemyksen 

Laura Sippola KappeLiven 
vierailevana tähtenä

artisti ja esiintyjänä tekemisiini 
kuuluu mutkaton luonnollisuus, 
Laura Sippola kertoo.

KappeLive-konsertteja on jär-
jestetty parin vuoden ajan. Kon-
sertit ovat ilmaisia ja kestävät noin 

tunnin. Järjestelyistä vastaavat 
Oulun ev.-lut. seurakunnat. Kap-
peLive-konserttien tarkoituksena 
on löytää myös ne musiikin ystä-
vät, jotka eivät yleensä käy seura-
kunnan tilaisuuksissa. (RT)

Sotaveteraanien edustaja Teuvo Vanhanen esitteli virren 577. Tilaisuuden juonsi nykyinen kirkkoherra Heikki Nissinen.

Laura Sippola esiintyy tulevana lauantaina Linnanmaalla.

A nna - Mar i  Tu ov in e n
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Terttu Rautiainen

Vs. lähetyssihteeri
Kiimingin seurakunta

Tärkeintä elämässäni ovat 
4 lastani ja 7 lastenlasta, velje-
ni ja siskoni sekä hyvät, kor-
vaamattomat ystävät. Tämä 
työ ja terveys. Haluan hoitaa 
vs. lähetyssihteerin tehtävää 
siten, että sillä olisi siunaus.
Rakkain raamatunkohta-
ni: Niitä on monta. Esimer-
kiksi Jeesuksen antama rak-
kauden kaksoiskäsky. Viime aikoina on minulle tullut läheiseksi 
Psalmi 23 Hyvästä paimenesta. Olin muutama vuosi sitten Pip-
liaseuran koulutustilaisuudessa, jossa käsiteltiin ko. psalmia lau-
se lauseelta. Nyt siitä on tullut tärkeä tuki. Laulan monesti autoa 
ajaessani virttä, joka on tehty tämän Psalmin pohjalta, virsi 375.
Olen halunnut nykyiseen työhöni, koska olen tehnyt lä-
hetyssihteerin töitä aikaisemmin ja se on tuttu ja turvallinen, 
mielenkiintoinen, haastava, laaja työala: Jeesuksen lähetyskäs-
kyn toteuttamista. Siinä saa olla kaikki osaaminen käytössä. 
Esikuvani: Yksi esikuvistani on ollut piispa Desmond Tutu Ete-
lä-Afrikasta. 80-luvulla oli Helsingissä kirkkopäivät, joihin osallis-
tuin. Siellä tutustuin tähän piispaan ja hänen puheisiinsa. Etelä-Af-
rikka eli silloin vaikeita aikoja. Toinen esikuvani on lähetystyönteki-
jä, joka työssään Afrikassa oli poikkeuksellisen rohkea ja esimerk-
ki elämällään.
Harrastan mielelläni lukemista, musiikin kuuntelua, maala-
usta, ruotsin opiskelua henkilökunnan ruotsinryhmässä ja koi-
ran hoitoa.
Terveiset lukijoille: Ottakaa rohkeasti yhteyttä ja muistakaa omaa 
seurakuntaa, jossa on monenlaista tarjottavaa. Jos haluatte, voitte 
tuoda minulle postimerkkejä ja kortteja. Niitä huutokaupataan Hel-
singissä kaksi kertaa vuodessa ja varat menevät lähetystyöhön.

KAISA ANTTIlA

Arto Kivioja

Ammatti: diplomi-insinöö-
ri, yrittäjä
Luottamustehtävä: Oulun 
yhteisen kirkkovaltuuston ja 
Karjasillan seurakuntaneu-
voston jäsen, yhteisen kirkko-
neuvoston varapuheenjohtaja
Ehdokaslista: Kristillisten 
perusarvojen puolesta
Haluan vaikuttaa koti-
seurakunnassani siihen, 
että seurakuntalaiset löytäi-
sivät kirkosta Raamatun mu-
kaista opetusta ja Jumalan sanan saarnaa.
Kymmenen vuoden päästä kirkossa löytyy lohdutusta ja 
evankeliumin saarnaa etsivälle ihmiselle.
Minulle tärkeä raamatunkohta on Matt 19:27-30. "Entä me?" 
kysyi silloin Pietari. "Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet si-
nua. Mitä me siitä saamme?" Jeesus sanoi heille: "Totisesti: kun Ih-
misen Poika uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa val-
taistuimelle, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua 
kahdellatoista valtaistuimella ja hallita Israelin kahtatoista heimoa. 
Ja jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, veljis-
tään tai sisaristaan, isästään, äidistään tai lapsistaan tai pelloistaan, 
saa satakertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän. Mutta mo-
net ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä.
Tärkeintä elämässäni omakohtainen usko ja sen tuoma tur-
va elämässä.
Esikuvani on "ennen uskoneet". 
Terveiset lukijoille: Tulkaa mukaan seurakunnan toimintaan  
ja käykää jumalanpalveluksissa. Sieltä löytyy rohkaisun sanoja 
elämään ja viitoitusta elämän tiellä.

KAISA ANTTIlA

Rauhan Tervehdys 
esittelee tällä palstalla  
tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. 

 Uusi
kasvo

Caritas-säätiö järjestää tänä 
keväänä senioreiden jat-
korippikoulun.  Paikkana 
on Caritas-kodin kappeli 

Kapellimestarinkatu 2:ssa Oulus-
sa. Jatkorippikouluun ei tarvitse 
ilmoittautua etukäteen, ja kaikki 
ovat tervetulleita opiskelemaan. 

Opetustuokioita järjestetään 
kerran kuukaudessa. Ensimmäi-
nen rippikoulutapaaminen on 
maanantaina 7. maaliskuuta kel-

lo 14. Rovasti, valtiotieteiden toh-
tori Paavo Moilanen puhuu ai-
heesta Suomussalmi sodan kou-
rissa vuosina 1939–1944. Luento 
sisältää muun muassa historialli-
sia faktoja sekä lapsuuden muis-
teluita. 

Seuraava tapaaminen pide-
tään maanantaina 4. huhtikuuta. 
Silloin opettajana on piispa Ola-
vi Rimpiläinen, ja aiheena Lu-
terilainen opetus kuuliaisuudes-

ta esivallalle. Toukokuun ensim-
mäisenä maanantaina teologian 
tohtori Keijo Nissilän aiheena on 
Kohtaamisia elämäntiellä Uudes-
sa testamentissa. 

Senioreiden jatkorippikoulu 
jatkuu myös syksyllä. Lisätietoja 
antaa Caritas-Säätiön johtaja, ro-
vasti Heikki Keränen sähköpos-
tilla heikki.keranen@caritas-saa-
tio.fi sekä puhelinnumerossa 040 
574 7126. (RT)

Senioreille oma  
jatkorippikoulu Caritaksessa

Lähes sata henkeä juhlisti Ou-
lun Zonta-kerho I:n 50-vuo-
tistaivalta Oulun Lyseolla 
viime lauantaina. Zonta on 

maailmanlaajuinen palvelujär-
jestö, jonka tavoitteena on nais-
ten aseman parantaminen kaik-
kialla maailmassa. 

Kerhon jäsenet Anja Frederik-
sen ja Anja Kontio esittivät sa-
noin ja kuvin kerhon tarinan. Se 
alkoi perustajajäsenistä, jotka oli-
vat aikansa harvoja korkeakoulu-
tettuja, voimakastahtoisia tien-
raivaajia sekä ammateissaan että 
yhteiskunnallisessa elämässä.

Toimintatavat ja avustuskoh-
teet ovat muuttuneet, mutta sa-
ma tarve liittyä yhteen, kokea si-
saruutta ja halu auttaa huonom-
piosaisia on pysynyt. Kerho tar-
joaa myös mahdollisuuden oppia 
asioita, jotka rikastuttavat omaa 
ammattia ja elämänpiiriä.

Yksi sisar, kerhon nykyinen 
kunniajäsen Eeva-Liisa Siltala, 
on vielä mukana toiminnassa 50 
vuoden takaisista perustajajäse-
nistä. Kerhon puheenjohtaja Brit-
ta Passoja ojensi hänelle tilaisuu-
dessa zontien tunnuskukat, kel-
taiset ruusut.

 
Huuto  
muutoksen puolesta
Professori Helena Rannan levol-
lista esitystä voi sisällöltään luon-
nehtia huudoksi muutoksen puo-
lesta. Ranta on oikeushammas-
lääkäri, joka on tutkinut joukko-
surmia muun muassa Kosovossa.

Kriisialueilla naiset huolehtivat 
lapsista ja vanhuksista silloinkin, 
kun kaikki on tuhottu. Miten vä-
hän naisilla on näissä tilanteissa 
valinnan mahdollisuuksia, miten 
vähän vielä koulutusta.

Rannan kertomuksista tu-
li voimakkaasti esille, miten nai-
set valitsevat arjen elämässä kos-
ton sijasta rauhan tien. Samalla 
hän toi kuitenkin esille myös sen, 
miten vähän naisia on vielä niis-
sä pöydissä, joissa rauhaa raken-

netaan konfliktien jälkeen. Maail-
ma ei myöskään muutu niin kau-
an kuin vaietaan esimerkiksi nais-
ten joukkoraiskauksista.

maailma 
on kylä 
Nuoren zontan Eva Maria Rau-
dasojan puheenvuoro päätti tilai-
suuden. Raudasoja totesi, että sa-
mat haasteet ovat samanaikaises-
ti läsnä meillä ja muualla. Zonta-
toiminnan kautta hän koki mah-

dollisuuden oppia ymmärtämään 
paremmin muun muassa moni-
kulttuurisuuden ilmiötä niin tääl-
lä Oulussa kuin laajemminkin.

– Palvelutoiminnan kautta mi-
nulle on konkretisoitunut naisten 
ja tyttöjen terveydenhuoltoon, 
koulutukseen ja väkivallan vastai-
seen työhön tarvittava jatkuva pa-
nostamisen tarve niin kotimaassa 
kuin kansainvälisesti.  

EVA-lIISA NIKulA

Ku va t :  J y r k i  Po us su

Zontakerho juhli     
eri-ikäisten naisten voimin

Zonta-kerho I:n 50-vuotisen toiminnan juhlistamiseksi järjestettiin viime lauantaina 
kaikille avoin tilaisuus Oulun Lyseolla, jonka oppilaskunta huolehti kahvitarjoilusta. 

Professori, zonta Helena Rannan juhlapuhe käsitteli naisten vahvuuksia ja valintoja 
kriisitilanteissa. Hän itse on työskennellyt esimerkiksi entisen Jugoslavian alueella. 
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Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Kotimaa 
maksaa 
posti-
maksun.

Kyllä kiitos! 
Haluan hyvää lukemista joka viikko. Tilaan 
Kotimaa-lehden jatkuvana tilauksena 8 kk 
puoleen hintaan vain 35 € (norm. 70 €). 

Saan tilaajalahjaksi Kotimaa Suola -aikakauskirjan 
maaliskuussa 2011. Edun arvo 8,50 €.

Olen mukana 2 000 € matkalahjakortin arvonnassa!

Nimi    RT-8/11

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, ja koskee vain uusia tilaajia.
Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti.

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä. 

Kotimaa on hyvän elämän ja tavallisen kristillisyyden viikkolehti, joka 
kertoo pyhästä ihmisen arjessa. Lehti on uudistunut ja uppoutuu nyt 
entistä syvemmälle asioiden taustoihin, syihin ja seurauksiin. Salli 
itsellesi luottamusta tulevaisuuteen, tee se yhdessä Kotimaan kanssa.

Ihmisiä.
Koskettavia 
haastatteluja 
arjesta ja pyhästä.

Seurakunta.
Juttuja kirkon 
jäseneduista ja 
yhteisöllisyydestä.

Kolumneja.
Yllättäviä 
näkökulmia 
tästä ajasta.
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Jatkuva tilaus on aina edullisin.
Jatkuva tilaus laskutetaan sovituin (6 kk:n 
tai 12 kk:n) laskutusvälein voimassa olevaan 
hintaan. Tilaus jatkuu toistaiseksi, kunnes 
tilaaja muuttaa tilauksen määräaikaiseksi 
tai irtisanoo sen kirjeellä tai puhelimitse. 
Irtisanominen on tehtävä vähintään 2 
viikkoa ennen uuden tilausjakson alkamista. 
Mikäli irtisanominen ei tapahdu määräaikaan 
mennessä, laskutetaan tilaajan saamat leh-
det normaalihinnaston mukaan. Ulkomaisiin 
tilauksiin lisätään postikulut. Alle 18-vuoti-
aalla täytyy olla lupa lehden tilaamiseen.

Saat tilaajalahjaksi Kotimaa Suola 
-aikakauskirjan, joka pureutuu 
yhteen kiinnostavaan teemaan.

Tilaaja-
lahjaksi!

Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti.

Jatkuva tilaus laskutetaan sovituin (6 kk:n 
tai 12 kk:n) laskutusvälein voimassa olevaan 
hintaan. Tilaus jatkuu toistaiseksi, kunnes 
tilaaja muuttaa tilauksen määräaikaiseksi 
tai irtisanoo sen kirjeellä tai puhelimitse. 

viikkoa ennen uuden tilausjakson alkamista. 
Mikäli irtisanominen ei tapahdu määräaikaan 
mennessä, laskutetaan tilaajan saamat leh-
det normaalihinnaston mukaan. Ulkomaisiin 
tilauksiin lisätään postikulut. Alle 18-vuoti-

Ihmisiä.
Koskettavia 
haastatteluja 
arjesta ja pyhästä.

Seurakunta.
Juttuja kirkon 
jäseneduista ja 
yhteisöllisyydestä.

-aikakauskirjan, joka pureutuu 
yhteen kiinnostavaan teemaan.

Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti.

Jatkuva tilaus laskutetaan sovituin (6 kk:n 
tai 12 kk:n) laskutusvälein voimassa olevaan 

viikkoa ennen uuden tilausjakson alkamista. 
Mikäli irtisanominen ei tapahdu määräaikaan 

yhteen kiinnostavaan teemaan.

Tilaa 
Kotimaa 8 kk

(norm. 70 €)

-50-50%
Yht. 35 €

Vastaisku humpuukille.

Mielipiteitä.
Moniääninen lukija 
saa sanansa kuuluviin 
Kotimaassa.

Teologia.
Kirkon ytimessä 
kulkeva virta.

Uudistunut lehti!
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pidetty alisteisena evankeliumin 
julistamiselle. Naisten tekemää 
koulutustyötä, terveydenhoitoa ja 
pienille piireille puhumista pitää 
arvostaa. Sillä tavalla tilanne kor-
jaantuu. Ei pidä ajatella, että mies-
ten tehtävät olisivat normi, johon 
naisten pitäisi pyrkiä.

Jalaginin mukaan naisten työt 
ovat olleet naisten lähetysteologi-
aa, joka on saanut aikaan sosiaa-
lisia muutoksia. Ilman koulutus-

Eetterissä

Radio Dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz
www.radiodei.fi
Sunnuntaina 6.3. kello 9.55–12 
Oulun seurakuntien aluelähetys. 
Klo 10 messu Tuiran kirkosta. Toi-
mittaa Sanna Komulainen, avus-

taa Juha Valppu, kanttorina Heik-
ki Jämsä. Klo 11.30 radiopyhäkou-
lussa puhuu lastenohjaaja Eveliina 
Korkea-aho, hän kertoo laskiaises-
ta. Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa puhutaan uudesta äi-
deille suunnatusta ryhmästä. Mar-
ja Blomster haastattelee ryhmän 
ohjaajia Mari Tuokkolaa ja Hanna-
Maija Ollanketoa Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnasta.

Radio Dei Toivon päivä
Ke 9.3. klo 15.40 Uskomaton 
Mies. Oululaisen Timo Kurkelan 

kolumni.
To 10.3. klo 15.40 Viisi teesiä kir-
kosta. Kirkon luottamushenkilö 
Kristiina Hänninen
kertoo unelmiensa kirkosta.

Radio pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,5 mHz
Su 6.3. klo 9.45 radiopyhäkoulussa 
puhuu lastenohjaaja Eveliina Kor-
kea-aho, hän kertoo laskiaisesta.
Su 6.3. klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta. Messun toimittaa 
Ari-Pekka Metso ja häntä avus-
taa Tiina Kinnunen. Kanttoreina 

ovat Elias Niemelä ja Henna-Ma-
ri Sivula.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 6.3. klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta. Messun toimittaa 
Ari-Pekka Metso ja häntä avus-
taa Tiina Kinnunen. Kanttoreina 
ovat Elias Niemelä ja Henna-Ma-
ri Sivula.

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi
p. 044 316 1563 (ma-pe),

Ohjelmatiedot: 
www.oulunseurakunnat.fi/radio

Nettiradio 
www.evl.fi/srk/kempele
Su 6.3. klo 10 Messu Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, avustaa Min-
na Sorvala, kanttorina Marja-Lii-
sa Jääskeläinen. 
Tuhkakeskiviikko 9.3. klo 20 
messu kirkossa. Toimittaa Jaakko 
Tuisku, avustaa Arvo Yrjölä, kant-
torina Marja-Liisa Jääskeläinen.

Filosofian tohtori Seija Jalaginin mukaan 
naisten menestys on synnyttänyt naisvihaa.

Tasa-arvossa käänne oikeaan

Suomessa on naispresident-
ti, naispääministeri ja nais-
piispa. Tasa-arvossa on to-
dellakin tapahtunut iso 

käänne parempaan suuntaan. Jo-
pa niin suuri, että naiset johtopai-
koilla tuntuvat jo arkipäiväiseltä. 
Näin sanoo filosofian tohtori, Ou-
lun yliopistossa yliopistonlehtori-
na työskentelevä Seija Jalagin. 
Hän puhui viime lauantaina kai-
kenikäisten naisten aamupiiris-
sä Oulun vanhassa pappilassa. Ja-
lagin opettaa Oulun yliopistossa 
historiaa.

– Ei näytä kummalliselta, et-
tä Mari Kiviniemi on pääminis-
teri tai Tarja Halonen president-
ti. Se ei ole pelkkä sukupuoliky-
symys vaan myös sukupolvikysy-
mys, Jalagin huomauttaa.

Jalaginin mukaan nuori pol-
vi on toisenlainen, mikä kenties 
on lamojen seurausta. Miehet ja 
naiset ovat kasvaneet maailmas-
sa, jossa ei aina ole edes mahdol-
lista tavoitella vakituista työpaik-
kaa. He ovat tottuneet edellisten 
sukupolvien näkökulmasta kat-
soen  epätyypillisiin työsuhteisin.

– Heille ovat tulleet tärkeäm-
mäksi muut arvot kuin työ ja me-
nestyminen. Tämä voi tasoittaa 
perinteisiä sukupuolirooleja.

Raskasta 
olla edelläkävijä
Jalaginin mukaan suomalaiset 
edelläkävijänaiset tiedostavat esi-
kuvallisuutensa. He kokevat kui-
tenkin raskaaksi sen, että hei-
tä määritellään sukupuolen mu-
kaan.

– Naispapitkin ovat tutkimuk-
sessa sanoneet, että he eivät ole 
ensisijaisesti naispappeja vaan 
pappeja, Jalagin toteaa.

Kaikki eivät ole ilahtuneita 
naisten kohentuneesta asemasta. 
Se näkyy naisvihana.

– On tiettyjä miespiirejä, jotka 
kokevat naisten etenemisen uh-
kaksi, Jalagin sanoo.

Tällaiset miehet ovat Jalaginin 
mukaan turhaantuneita ja syr-
jääntyneitä. He eivät ole saaneet 
tavoittelemaansa, vaikka ovat eh-
kä yrittäneetkin

– Osa heistä etsii syytä epäon-
nistumiseensa naisten esiintu-

losta. Tämä on lähimmän puun 
haukkumista, joka on kaikista 
helpointa ja typerintä. Se osoit-
taa, että ei ajatella kovin paljoa, 
Jalagin luonnehtii.

Nainen taistelee 
vallasta kuten mieskin
Naiset ovat olleet altavastaaji-
na työelämässä. Miespomot ovat 
nostaneet esiin itsensä kaltaisia 
nuoria miehiä. Jalaginin mukaan 
johtavat naiset tekevät usein sa-
moin. He muistavat, kuinka vai-
keaa naisen oli nousta johtoon.

Naisilta ei Jalaginin mukaan 
pidä odottaa pelkkää sisarelli-
suutta, sillä naiset kamppailevat 
keskenään johtopaikoista aivan 
kuten miehetkin.

– Tätä käytetään herkästi nai-
sia vastaan. Sanotaan, että olipa 
se kamala nainen, kampitti toisen 
naisen. Tällaista käytetään osoi-
tuksena, että naiset ovat epärei-
luja toisiaan ja muitakin kohtaan.

Jalaginin mukaan on epäreilua 
odottaa, että naiset olisivat erityi-
sen sisarellisia. Valtataistelun muo-
dot ovat samanlaisia kaikkialla. 

Näkymätön 
näkyväksi
Jalagin tarkasteli naisten aamu-
piirissä suomalaisten naisten toi-
mintaa hengellisissä tehtävis-
sä 1900-luvulla. Lähetystyötä on 
luonnehdittu maailman suurim-
maksi naisliikkeeksi. Silti näky-

vimmille paikoille pääsivät mie-
het, joiden saarna- ja julistustyötä 
pidettiin arvokkaampana. Naisten 
rooli ei ollut yhtä näyttävä, mutta 
kenties tärkeämpi.

Jalaginin mukaan asia ei kor-
jaannu pelkästään sillä, että nai-
set pyrkivät samoihin tehtäviin 
kuin miehet.

– Naisten työn arvostuksessa 
tulisi tapahtua muutos. Naisten 
työtä on lähetyksessä perinteisesti 

ta ja sairaaloita ihmisen aineelli-
nen ja henkinen elintaso ei olisi 
kohentunut.

Näkymätön pitää saada näky-
väksi, Jalagin ajattelee.  

pEKKA HElIN

Kaikenikäisten naisten aamupiiri 
kokoontuu vanhassa pappilassa 
seuraavan kerran 26. maaliskuuta 
kello 9 alkaen.

I a i n  C am p b e l lPe k ka H e l i n

Aiemmin roolijako oli selvä: miehet olivat esillä ja naiset tekivät työtä taustalla.
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Sanan 
aika

Herra sanoo näin:

– Jos joku kompastuu, eikö hän heti nouse?

Jos joku eksyy tieltä, eikö hän käänny takaisin?

Miksi tämä kansa on jatkuvasti eksyksissä,

miksi Jerusalem pysyy luopumuksessaan?

Miksi se riippuu lujasti kiinni valheessa

eikä suostu palaamaan takaisin minun luokseni?

Minä olen kuunnellut heitä tarkoin -

eivät he puhu niin kuin tulisi puhua.

Kukaan ei kadu pahuuttaan,

ei ajattele: "Mitä minä olenkaan tehnyt!"

Jokainen juoksee kiireesti omaa tietään

niin kuin taistelutantereella kiitävä ratsu.

Haikarakin taivaalla tietää muuttoaikansa,

kyyhkyset ja pääskyset

osaavat tulla, kun niiden aika on.

Mutta minun kansani ei halua tietää,

mitä Herra on sille säätänyt. 

Jer. 8: 4-7

Suutuin rippikoululaisilleni. He käyttäytyivät huonosti ja ajattelemattomasti jumalan-
palveluksessa. Petyin pahoin heihin ja puhuttelin heitä kiivain sanoin.

Käytökseni hämmästytti ja kummastutti itseäni, miten minä nyt noin. Koin olevani 
huono ja kelvoton opettaja. Tuntemukset muistuttivat menneisyyden kahakoista, satut-
tavista sanoista ja suojamuurin rakennusaineista.

Suurin toiveeni on ollut hyväksytyksi tuleminen sellaisena kuin olen, tässä ja nyt. 
Maaria Leinonen kirjoitti eräässä runossaan: ”Mutta miten rakennustyö tuntuukin niin 
helpolta: kivi kiven päälle, kivi kiven viereen.” Elän edelleenkin varovaisesti tuntemuk-
siani ja kokemuksiani, välillä liiankin tarkkaan tutkien ja itseäni syyttäen ja turhaan 
kärsien. 

Monta kertaa hiljennyn kyyneleet silmissä Tule kaikeksi mulle -laulun äärellä: ”Tule 
kaikeksi mulle, Herra Jeesus, sinun rististäsi turvan löysin vain. Vaikka onkin synkkä 
yö, aallot aina vastaan lyö, rauhasi suojaan, rauhasi suojaan tulla sain.”

Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä meille kaikille julistetaan, meitä lohdutetaan: 
”Siinä on rakkaus – ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän 

on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.” Jumalan 
rakkaus on ihmeellistä, kummallista, kerrassaan outoa ja eriskummallista. Miten joku 
voi rakastaa minuakin näin paljon? Jumalan rakkaus on armoa, puhdasta lahjaa eikä 
sitä voi ansaita millään tavalla. 

Kamppailen ja taistelen itseni kanssa joka päivä ja joka ikinen hetki. Armo on tär-
kein sana, jonka tiedän: ”Kaikki ne, jotka Isä minulle antaa, tulevat minun luokseni, ja 
sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois.”

JuHA VäHäKANGAS 
Karjasillan seurakuntapastori

”Ei sinusta 
ole mihinkään!”

Sunnuntai 6.3.
Päivän psalmi 

Ps. 31:2–6 
1. lukukappale 

Jer. 8:4–7 
2. lukukappale 

1. Kor. 13 (1. vuosikerta) 
tai Gal. 2:19–21 

Evankeliumi 
Joh. 12:25–33 

Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä 

mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain 

kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla 

olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki 

salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi 

kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta 

minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka 

jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja 

vaikka antaisin polttaa itseni tulessa mutta minulta 

puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi.

    Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. 

Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei 

käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, 

ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, 

ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden 

voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, 

kaikessa toivoo, kaiken se kärsii.

    Rakkaus ei koskaan katoa. Mutta profetoiminen 

vaikenee, kielillä puhuminen lakkaa, tieto käy 

turhaksi. Tietämisemme on näet vajavaista ja 

profetoimisemme on vajavaista, mutta kun 

täydellinen tulee, vajavainen katoaa.

    Kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi, minulla 

oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset. Nyt, kun olen 

mies, olen jättänyt sen mikä kuuluu lapsuuteen. 

Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin 

arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista 

kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta 

kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut 

täydellisesti tuntee.

    Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. 

Mutta suurin niistä on rakkaus.

1. Kor. 13
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Sanan perässä
Osa nuorista ei piittaa 
kirkkokuntarajoista, 
vaan he piipahtavat 
vaivattomasti 
eri seurakuntien 
tilaisuuksissa. 
Helluntaiseurakunnan 
Lift-toiminnassa 
on mukana useita 
luterilaiseen kirkkoon 
kuuluvia nuoria.  
”Seurakuntasalissa on pimeää, 
kunnes lavalle nousee bändi. Mu-
siikki täyttää nopeasti koko tilan. 
Viulu soi illassa erityisen kauniilta.

Nuoret ylistävät musiikillaan 
Jumalaa: ”Olet suurin, olet kor-
kein, kaikki valta on Sinun…”

Ensimmäisessä penkkirivissä is-
tuu nuori nainen, joka nousee sei-
somaan ja ryhtyy liikkumaan mu-
siikin mukana. Se rohkaisee muita-
kin nousemaan ylös ja ylistämään 
Jumalaa.

Alkurukousta säestää kitara.
Nuorisopastori luo tunnelmaa 

kysymällä yleisöltä, ketkä ovat il-
lassa ensimmäistä kertaa. Muuta-
mia käsiä nousee. He saavat tikka-
rit tervetuliaislahjaksi. 

Ensikertalaiset kutsutaan tee-
jatkojen ”vihreään pöytään”. 

Hauska käytäntö. Kukaan ei jää 
huomiotta. Kaikille halutaan sa-
noa: Olet tervetullut.” 

Oulun helluntaiseurakun-
nan Lift-illoissa laske-
taan leikkiä siitä, mikä 
houkuttelee suosittuihin 

perjantai-illan tapahtumiin väkeä  
yli kirkkokuntarajojen, myös lu-
terilaisen kirkon nuoria ja nuoria 
aikuisia.

– Valot ja savukoneet, Hannes 
Huusko antaa virnuillen oman 
arvauksensa syistä.

Huuskon kanssa samassa pöy-
dässä istuva Minna Tauriai-
nen-Kopero kuuluu luterilaiseen 
kirkkoon. Kajaanissa opiskelevaa 
Minnaa Lift-iltaan houkuttelee 
mahdollisuus ylistää Jumalaa. 

– Kynnys tulla tänne on mata-
la. Helluntaiseurakunta huomi-
oi nuoret hienosti. Illan musiik-
kivoittoisuus on tärkeä houkutin; 
on hienoa laulaa yhdessä.

Tauriainen-Kopero on käynyt 
lapsuudestaan saakka eri seura-
kuntien tilaisuuksissa.

– Minusta on hyvä mennä 
kaikkialle sinne, missä Kristus-
kin on. Kirkkokuntarajoista ei 
pidä tehdä kynnyksiä. Kansan-
kirkon tilaisuuksia arvostan, 
koska ne ovat yleensä hyvin pe-
rinteisiä. 

Kokemus yhteisöllisyydestä-
on monen muun tavoin Tauriai-
nen-Koperolle tärkeää. Lift-illas-
sa yhteisöllisyys syntyy paljolti 
siitä, että nuoret osallistuvat itse 
illan toteuttamiseen. He huoleh-

tivat muun muassa tekniikasta ja 
juontavat illan kukin vuorollaan.

Nuoria 
kutsutaan kaduilta
Lift-nuorisotoimintaa on jär-
jestetty Oulussa nelisen vuotta. 
Oulun helluntaiseurakunnan 
nuorisopastori Mikko Saukko-
nen voi sanoa, että Lift-illat on 
tyystin oululainen, onnistunut 
brändi.

Perjantai-iltoihin osallistuu 
keskimäärin noin 150 nuorta. Kä-
vijämäärä on ollut koko ajan kas-
vussa. Saukkosen arvion mukaan 
luterilaisen kirkon jäseniä osallis-
tujista on reilu kymmenisen pro-
senttia.

Lift-illoista kerrotaan viikol-
la kaupungin kaduilla. Hellun-
taiseurakunnan nuoret kulkevat 
keskustassa ja tarjoilevat selkäre-
puistaan kuumaa juotavaa. Kutsu 
kulkee mehulla höystettynä.

"Illan aikana todetaan moneen 
kertaan: Nyt on lupa tanssia ja 
ylistää Jumalaa. Ihmiset ovat va-
paita liikkumaan ja laulamaan.

Tunnelma on kuin pienimuotoi-
sessa, perin kodikkaassa festarita-
pahtumassa. Bändin laulaessa eri-
väriset valot kulkevat pitkin salia 
levottomasti. Draamaryhmä esit-
tää näytelmän.

Nuori nainen pitää todistuspu-
heenvuoron siitä, miten helpotta-

vaa on jättää Jumalalle myös ikä-
vät asia elämässä.

Näkyykö lavalla todellakin myös 
savua?"

liikehdintä on
ekumeniaa
Helluntaiseurakunnassa useita 
vuosia säännöllisesti käynyt Jo-
hannes Mäntymaa on Tauriai-
nen-Koperon tavoin luterilaisen 
kirkon jäsen. Mäntymaa on val-
mistunut vuosi sitten teologian 
maisteriksi. 

Hän ei ihmettele nuorten lii-
kehdintää seurakuntien välillä.

– Se on luonnollista ja konk-
reettista ekumeniaa, kristittyjen 
yhteyttä. Usein ekumenia merkit-
see pelkästään kirkkojen johtajien 
yhteisiä lauselmia, mutta tämä on 
ekumeniaa käytännössä, Mänty-
maa sanoo.

Lift-iltoja Mäntymaa pitää yh-
teiskristillisinä tapahtumina. 

Juuret on hyvä
olla jossakin
Saukkonen ja Mäntymaa usko-
vat, että kulkeminen seurakun-
nasta ja tilaisuudesta toiseen 
saattaa kertoa hengellisestä ko-
dittomuudesta.

– Oma hengellinen kotinsa on 
kuitenkin hyvä löytää ja käydä 
sieltä ikään kuin sitten kylässä, 
vieraana muualla. Jos omaa paik-
kaa ei ole, on vaikeaa kasvaa kris-

tittynä uskossaan, he sanovat.
Monet Lift-illoissa käyvät 

kirkkoon kuuluvat nuoret, kuten 
Mäntymaakin, tuntee kirkon toi-
minnassa itselleen tutuimmaksi 
Kansanlähetyksen ja Opiskelija- 
ja koululaislähetyksen eli OPKOn 
toiminnan.  

Ketään ei painosteta 
kasteelle
Helluntailaiseen oppiin kuuluu 
uskovien kaste, eli ihminen kas-
tetaan uskoon tulon jälkeen. Lap-
sena kastettu Mäntymaa ei tunne 
tarvetta käydä uudelleen kasteel-
la, eikä hän ole kokenut, että hän-
tä olisi siihen koskaan helluntai-
seurakunnassa painostettu.

Saukkonen kertoo kuitenkin, 
että osa helluntaiseurakunnassa 
kastetuista on jo kastettu lapsena.

– Itse en osaa erityisesti ky-
syä ihmiseltä, joka tuntee halu-
avansa kasteelle uskoon tulon-
sa jälkeen, onko hänet kastettu 
jo lapsena. Kaste on henkilökoh-
tainen asia.

– Suurin osa niistä hengellisistä 
etsijöistä, joita itse kohtaan, tahto-
vat löytää elävän uskon. Uskoon 
tultuaan he haluavat haudata van-
han elämänsä ”kasteen hautaan” 
ja seurata Jeesusta. 

– He ovat mielestäni kuin ek-
syneitä lampaita, jotka haluavat 
heittää hyvästit entiselle elämäl-
leen, Saukkonen sanoo.

Oulun helluntaiseurakunnan perjantaiset Lift-illat ovat elämyksellisiä nuorten tapahtumia. Nuorisopastori Mikko Saukkonen (kuva ylhäällä oikealla) puhui nuorille muun muassa aikuisten 
vastuullisuudesta. Kuvissa alhaalla ovat Minna Tauriainen-Kopero ja Hannes Huusko.
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Sanan perässä

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

Lue ja    
kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

www.facebook.com/rauhantervehdys

Nuorille on omaa ohjelmaa

"Musiikin ja nuorten puheenvuo-
rojen jälkeen nuorisopastori ryh-
tyy puhumaan. Mutta sitä ennen 
hänen puolestaan rukoillaan. Sen 
tekee yksi nuorista. Pappi painaa 
päänsä alas.

Nuoret kuulevat Paavalin ope-
tuksia. Koko joukko lukee välillä yh-
dessä ääneen Jaakobin kirjaa. Salis-
ta kuuluu silloin tällöin ”aamen”.

Puhe on pitkä. 45 minuutissa 
ehtii sanoa paljon Paavalista – ja 
Jeesuksesta."

Elämyksellisyys 
ei kolahda kaikille
Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän 
nuorisotyöntekijä Maire Kuoppala 
on kuullut, että myös kirkon nuo-
ria käy helluntaiseurakunnassa. 
Hän itse ei ole vieraillut Lift-illoissa. 

Kuoppala luonnehtii kuule-
mansa perusteella Lift-tilaisuuk-
sia elämyksellisiksi ja kokemuk-
sellisiksi, tunteisiin vetoaviksi. 

– Ne toteutetaan tavalla, joka 
on hieman vieras luterilaisessa 
kirkossa, hän pohdiskelee. 

– Osalle nuorista Lift-iltojen 
tyyli on luontevaa, mutta ei kai-
kille. Tiedän nuoria, tai parem-
minkin nuoria aikuisia, jotka 
ovat käyneet tutustumassa iltoi-
hin uteliaisuudesta, mutta eivät 
ole kokeneet niitä omakseen.

Kuoppala uskoo, että on ole-
massa joukko nuoria ja nuoria ai-
kuisia, jotka ovat eräänlaisia hen-

gellisten tilaisuuksien ”moniku-
luttajia”. Erityisesti heille liikeh-
dintä yli kirkkorajojen on tyypil-
listä ja helppoa. 

Omaa toimintaa 
on runsauteen saakka
Kuoppalan mukaan nuorten osal-
listuminen helluntaiseurakunnan 
nuorisotyöhön ei kieli siitä, että 
toimintaa olisi liian vähän oman 
kirkon piirissä. 

Oulun seurakunnat tarjoa-
vat nuorille tekemistä runsauteen 
saakka: viikoittain on muun mu-
assa nuorteniltoja ja avoimet ovet 
-tyyppisiä tapahtumia, kuten yö-

Rauhan Tervehdys selvitti, 
järjestetäänkö lehden muissa 
tilaajaseurakunnissa perinteisiä, 
ohjelmallisia nuorteniltoja. 

Limingan seurakunnassa nuor-

teniltoja järjestetään viikoittain, 

vuoroviikoin Tupoksessa ja kir-

konkylällä. 

Siikalatvan seurakunnassa nuor-

teniltoja on jokaisen kappeliseu-

rakunnan alueella (Pyhäntä, Piip-

pola, Pulkkila, Kestilä ja Rantsila) 

kaksi kertaa syyskaudella ja kaksi 

kertaa kevätkaudella. 

Tyrnävän seurakunnassa nuorten-

iltoja on kouluvuoden aikana joka 

perjantai sekä kerran kuussa Mur-

rossa ja Temmeksellä. Osa illois-

ta on rippikouluryhmille ja toiset 

ovat kaikille avoimia. 

Haukiputaalla nuorille on kerran 

viikossa nuorten raamis, raamat-

tupiiri. Kerran kuussa pidetään 

gospelmessu, jonka jälkeen nuo-

rille on nuortenilta-tyyppinen ta-

pahtuma.

Kempeleessä nuortenilta järjeste-

tään viikoittain.

Oulunsalossa on kerran viikos-

sa avoimet ovet -tyylinen Reppu-

nuortenilta. Ohjelmallinen nuor-

tenilta lopetettiin, koska se ei ve-

tänyt nuoria.

Kiimingissä ei ole viikoittain 

nuorteniltaa. Kerran kuussa jär-

jestetään nuorteniltatoimintaa 

muistuttava Maailman kaikissa 

kylissä -ilta. Yökahvila on noin 

kahden viikon välein.  

Muhoksen seurakunnassa nuorte-

niltoja on noin kahden viikon vä-

lein kirkonkylällä, Päivärinteellä 

hiukan harvemmin.

Lumijoella ja Hailuodossa ei ole 

nuorisotyönohjaajaa, joten nuor-

teniltoja ei järjestetä.

kahviloita. 
– Kaikki seurakuntien nuori-

sotyö kokoaa joka viikko suuren 
määrän oululaisnuoria. 

– Totta kai aina voi miettiä, 
onko nykyinen tarjottava riittä-
vän monipuolista ja ennen kaik-
kea, tiedotammeko siitä riittävän 
tehokkaasti, Kuoppala sanoo.

Kuoppala toimii verkkokes-
kustelijana IRC-Galleriassa. Hän 
muistuttaakin, että nuoret koh-
taava kirkon työntekijöitä ja toi-
sensa myös verkossa. Sunnuntai-
iltaisin virtuaalisessa nuorten il-
lassa, Church@-palvelussa, puhu-
taan kirkosta ja uskosta.

liikehdintää on 
molempiin suuntiin
Myös nuorille aikuisille on ko-
solti tilaisuuksia Oulun seura-
kunnissa. 

Nuorten aikuisten Elossa.fi-
verkkosivuilla kerrotaan muun 
muassa Alfa-illoista, aikuisten 
kasteopetuksesta katekumenaa-
tista, matalan kynnyksen raa-
mattupiiristä ja Cross Cafe´n ti-
laisuuksista.

Nuorten aikuisten toimin-
taa seurakunnissa koordinoiva 
Karjasillan seurakunnan pastori 
Kimmo Kieksi kertoo, että ”ris-
tiin käyntiä” nuorten parissa ta-

pahtuu myös toiseen suuntaan: 
luterilaisen kirkon toimintaan 
osallistuu helluntaiseurakuntaan 
kuuluvia nuoria aikuisia. 

– Erilaisiin tilaisuuksiin osal-
listuminen on mielestäni hyvä 
asia. Se auttaa ymmärtämään ja 
hyväksymään erilaisia ajatteluta-
poja. Kristillisissä tilaisuuksissa 
pääasia eli usko Kristukseen on 
aina yhteinen.

– Samalla ajattelen, että yhtä 
tärkeää on löytää oma juurtumi-
sen paikkansa kristittynä.

Kieksin mukaan monet nuoret 
aikuiset kaipaavat kristillistä ope-
tusta ja avointa keskustelua kris-
tinuskon perusteista. 

– Kirkon jatkuva haaste on juu-
ri tässä: tarjoammehan riittäväs-
ti nuorille ja nuorille aikuisille 
muutakin kuin oloiltoja. Olemi-
nen ei yksin riitä kristillisessä kas-
vamisessa, hän toteaa.

– Omassa työssäni opetustyö 
on nousemassa määrällisestikin 
aika isoksi, Kieksi arvioi.

"Kahdeksalta alkanut ilta Oulun 
helluntaiseurakunnassa on kestä-
nyt jo yli kaksi tuntia. Bändi jak-
saa aloittaa aina uuden laulun. 
Kun osa poistuu teejatkoille, salis-
ta kuuluu jälleen uusi laulu: How 
great is our God. Miten suuri Ju-
malamme onkaan!"

 
RIITTA HIRVONEN

Oulun helluntaiseurakunnan perjantaiset Lift-illat ovat elämyksellisiä nuorten tapahtumia. Nuorisopastori Mikko Saukkonen (kuva ylhäällä oikealla) puhui nuorille muun muassa aikuisten 
vastuullisuudesta. Kuvissa alhaalla ovat Minna Tauriainen-Kopero ja Hannes Huusko.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Rukous
Armollinen Jumala.

Sinä näytit Poikasi kärsimisessä

ja kuolemassa

maailmalle rakkautesi.

Kirkasta meille hänen uhrinsa salaisuus.

Irrota kahleet, joilla synti meitä sitoo,

ja päästä meidät lastesi vapauteen.

Tätä rukoilemme

Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Kirkkovuosikalenterin 2. vuosikerran 
rukous tulevalle sunnuntaille.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 6.3. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Ari-
Pekka Metso ja avustaa Tiina 
Kinnunen. Kanttoreina Eli-
as Niemelä ja Henna-Mari Si-
vula. Kuuntele messu Radio 
Pookilla tai osoitteessa www.
virtuaalikirkko.fi.
Messu su 6.3. klo 12, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso, kantto-
rina Elias Niemelä.

Karjasillan seurakunta
Viikkomessu to 3.3. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, kanttorina Sir-
pa Ilvesluoto. Teehetki.
Messu su 6.3. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Satu 
Saarinen, avustaa Liisa Kar-
kulehto, kanttorina Ilkka 
Järviö. Kastellin kirkkokuo-
ro. Kirkkokahvit. Messun jäl-
keen mahdollisuus keskuste-
luun ja rukoukseen. Kolehti 
Katastrofirahastolle Kirkon 
Ulkomaanavun kautta.
Messu su 6.3. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Anu Oja-
la, avustaa Petri Satomaa, 
kanttorina Henriikka Väänä-
nen. Kirkkokahvit. 
Messu su 6.3. klo 12, Kauko-
vainion kappeli. Toimittaa 
Satu Saarinen, avustaa As-
ta Leinonen, kanttorina Ilk-
ka Järviö. Mieskuoro Tervas-
Canto. Laskiaislounas. 

Messu su 6.3. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Anu 
Ojala, kanttorina Henriikka 
Väänänen. Kirkkokahvit. 
Messu su 6.3. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Heikki Karppinen, kanttori-
na Pirjo Mäntyvaara. Lapsi-
kuoro. Kirkkokahvit. 
Gospelmessu su 6.3. klo 18, 
Kastellin kirkko. Toimittaa 
Juha Vähäkangas. Teejatkot.
Tuhkakeskiviikon sanajuma-
lanpalvelus ke 9.3. klo 19, 
Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Heikki Karppinen, kanttori-
na Juha Soranta. Karjasillan 
kirkkokuoro.

Tuiran seurakunta
Messu ja yhteisvastuulou-
nas su 6.3. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Ter-
hi-Liisa Sutinen, kanttorina 
Tommi Hekkala. Tuiran Kir-
kon Naiskuoro. Yhteisvastuu-
lounas 6 euroa. Mukana eko-
rippikoululaisia.
Sanajumalanpalvelus su 6.3. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. Toimittaa Riitta Lou-
helainen, kanttorina Heikki 
Jämsä. 
Messu su 6.3. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Sanna Ko-
mulainen, avustaa Juha Valp-
pu, kanttorina Heikki Jämsä. 
Radiointi Radio Dei.
Messu su 6.3. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Pasi Kurikka, avustaa Anna-

Leena Häkkinen, kanttorina 
Laura Kumpula. Kolehti ka-
tastrofirahastoon Kirkon Ul-
komaanavulle.
Iltamessu su 6.3. klo 17, Pate-
niemen kirkko. Toimittaa Ta-
pio Pokka. Suomen Raamat-
tuopiston ja Lähetysyhdistys 
Kylväjän kirkkopyhä.
Iltamessu su 6.3. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Petteri 
Tuulos, avustaa Anna-Leena 
Häkkinen, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki. Messussa käy-
tössä alkoholiton ehtoollis-
viini.
Viikkomessu ke 9.3. klo 20, 
Tuiran kirkko. Toimittaa He-
lena Paalanne, kanttorina 
Riitta Ojala. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 6.3. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Jouni 
Riipinen, saarnaa Jussi Miet-
tinen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. Opiskelija- ja kou-
lulaislähetyksen kirkkopyhä. 
Messun jälkeen kirkkokahvit 
Oulujoen Pappilassa.

YLIKIIMINKI
Messu su 6.3. klo 12, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Sanna 
Leppäniemi.

YLI-II
Sanajumalanpalvelus su 6.3. 
klo 10, Yli-Iin kirkko. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, kanttori-
na Anna-Kaisa Pitkänen.

Hailuoto
Messu su 6.3. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Matti Keski-
nen, kanttorina Kaisamarja 
Stöckell. 

Haukipudas 
Messu su 6.3. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Martti Pennanen, 
saarnaa Matti Jurvelin. Kant-
torina Else Piilonen. 
Tuhkakeskiviikon messu ke 
9.3. klo 19 kirkossa. Toimit-
taa Jari Flink, saarna Martti 
Pennanen. Kanttoreina Kai-
sa Säkkinen ja Johanna Kin-
nunen.

Kempele 
Messu su 6.3. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Tuisku, 
avustaa Minna Sorvala, kant-
torina Marja-Liisa Jääskeläi-
nen. Pyhäkoulu saarnan ai-
kana.
Tuhkakeskiviikon messu 9.3. 
klo 20 kirkossa. Toimittaa 
Jaakko Tuisku, avustaa Arvo 
Yrjölä, kanttorina Marja-Lii-
sa Jääskeläinen.
Kuuntele jumalanpalvelukset 
suorana netistä: www.evl.fi/
srk/kempele. 

Kiiminki
Messu su 6.3. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppä-
nen, saarnaa Arja Nerkko-
Runtti, avustaa Riina Moila-

nen. Kanttorina Marja Ainali, 
huilua soittavat Kiiminkijoen 
opiston huilunoppilaat Julia 
ja Maria Häkli.

Liminka
Kalevalainen messu su 6.3. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ilk-
ka Tornberg, kanttorina Mika 
Kotkaranta. Mukana Gloria-
lauluryhmä ja kirkkolaulajat.
Kirkkokahvit.
Messu Tuhkakeskiviikkona 
9.3. klo 18 Rantakylän kap-
pelilla. Toimittaa Anna-Maa-
ri Ruotanen. 

Lumijoki 
Messu su 6.3. klo 13 kirkos-
sa. Toimittaa Olavi Palovaa-
ra, kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen. Kirkkopyhä-
koulu lapsille saarnan aikana.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
6.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, kantto-
rina Timo Ustjugov.

Oulunsalo
Messu su 6.3. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Tapio Kortesluo-
ma, kanttorina Sari Wallin.

Siikalatva
Kestilä
Jumalanpalvelusta ei ole 
6.3. Kestilässä. Tervetuloa 
muiden kappeleiden juma-
lanpalveluksiin.

Piippola
Sanajumalanpalvelus las-
kiaissunnuntaina 6.3. klo 10 
Piippolan kirkossa. Toimittaa 
Erkki Piri, kanttorina Arja Lei-
nonen.

Pulkkila
Sanajumalanpalvelus su 6.3. 
klo 10 Pulkkilan kirkossa. Toi-
mittaa Reijo Tuomola, kant-
torina Pekka Kyöstilä.

Pyhäntä 
Perhekirkko laskiaissunnun-
taina 6.3. klo 12 Pyhännän 
seurakuntatalossa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen, kantto-
rina Pekka Kyöstilä. Laskiais-
tapahtuma ja myyjäiset Yh-
teisvastuukeräyksen hyväksi 
seurakuntatalolla. 

Rantsila
Sanajumalanpalvelus su 6.3. 
klo 13 Rantsilan kirkossa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä, kantto-
rina Arja Leinonen.

Tyrnävä
Messu su 6.3. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Outi Poh-
janen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.

A
rk

is
to

Muhoksen kirkon sakariston seiniä koristavat Emanuel Granbergin vuosina 1773–1775 maalaamat kuvat.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Torstain raamattupiiri to 
3.3. klo 14, Vanhan pappilan 
Rovastisali. Luemme heprea-
laiskirjettä. Anna-Mari Heik-
kinen.
Raamattupiiri to 3.3. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Piirin 
vetäjä Jyrki Vaaramo.
Hartaus to 3.3. klo 18.30, 
Kuntotalo. Tiina Kinnunen.
Sana Elää pe 4.3. klo 18, Van-
ha pappila, Sipiläsali. 
Aamupiiri la 5.3. klo 10, Van-
ha Pappila, Sipiläsali. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
6.3. klo 17, Keskustan seura-
kuntatalo. Leena Lehmuspuu 
puhuu armahtamisesta. Lau-
letaan ylistyslauluja ja virsiä 
yhdessä ylistysryhmän kans-
sa. Illan päätteeksi on mah-
dollisuus henkilökohtaiseen 
rukouspalveluun yhdessä ru-
kouspalvelijoiden kanssa.
Opettajien raamattupiiri ma 
7.3. klo 16, Vanha pappila, Si-
piläsali. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
ti 8.3. klo 19, Oulun tuomio-
kirkko. Pentti Kopperoinen ja 
Niilo Nissilä.
Raamattupiiri ke 9.3. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 9.3. klo 
18, Vanha pappila. Pekka Sil-
jander.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
9.3. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Järjestäjinä Ou-
lun NNKY:n lisäksi Sinapinsie-
men ry ja tuomiokirkkoseu-
rakunta.
Hartaus to 10.3. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Ari-
Pekka Metso.
Hartaus to 10.3. klo 18.30, 
Kuntotalo. Ari-Pekka Metso.
Ompeluseurat to 10.3. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Torstain raamattupiiri to 
10.3. klo 14, Vanhan pappi-
lan Rovastisali. Luemme hep-
realaiskirjettä. Anna-Mari 
Heikkinen.

Karjasillan seurakunta
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 kirk-
ko. 
Ilosanomapiiri to 3.3. klo 
18.30–20, Karjasillan kirk-
ko. Ilosanomapiiri - Kohtaa-
misia Jeesuksen kanssa. Piiri 
kokoontuu torstaisin viikko-
messun jälkeen n. klo 18.45. 
Lisätietoa Virpi 041 5244 424.
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 4.3. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 4.3. klo 19, Maik-
kulan kappeli.  
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 6.3. klo 18, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Pappilan Raamattupiiri ke 
9.3. klo 11, Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
9.3. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 10.3. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
ke 9.3. klo 19, Pyhän Andre-
aan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 3.3. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Raa-
mattupiiri kaikenikäisille ko-
koontuu torstaisin Sumpus-
sa. Vetäjinä Riitta Louhelai-
nen p. 040 5850 818 ja Arja 
Suomela.
Raamattu- ja rukousilta to 
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. 
Raamattupiiri ti 8.3. klo 13, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Pateniemi-Herukka suur-
alueen ja Rajakylän yhtei-
nen raamattupiiri ti 8.3. klo 
18, Pateniemen kirkko. Li-
sätietoja Heli Mattila p. 040 
5747 145.
Miestenpiiri ti 8.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Yrjö Loukkola 
alustaa aiheesta:"Hän, jolla 
on monta nimeä".
Raamattupiiri to 10.3. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Raa-
mattupiiri kaikenikäisille ko-
koontuu torstaisin Sumpus-
sa. Vetäjinä Riitta Louhelai-
nen p. 040 5850 818 ja Arja 
Suomela.

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat su 6.3. klo 17, Oulujo-
en kirkko

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Ylistyslaulu elämälle su 6.3. 
klo 13.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Runoja ja virsiä Ju-
malasta ja ihmisten elämästä. 
Sirkka Korpela, Eeva Korho-
nen, Helvi ja Reino Klemetti. 
Ohjaus Eija Paso. Kolehti Yh-
teisvastuukeräykselle.
Lauluilta ke 9.3. klo 18, Ou-
lun Diakonissalaitoksen kirk-
kosali. Laulamme tuttuja lau-
luja eri vuosikymmeniltä. Il-
lan teemana on talven lau-
lut. Yleisöllä on tilaisuuteen 
vapaa pääsy.

Karjasillan seurakunta
"Taivas sylissäni" -Mari-
anpäivän runotapahtuma 
su 27.3. klo 18–20, Kastellin 
kirkko. Runoutta ja musiikkia 
Kastellin kirkossa.

Diakonia

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 aamiainen sisältää 
puuroa, leipää, kahvia ja tee-
tä. Puuroaamiainen on kaikil-
le avoin yhdessäolon hetki.

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 531 

4616 taloudellisen tuen ha-
kemista varten. Muissa asi-
oissa keskusteluajasta tai ko-
tikäynnistä voi sopia suoraan 
oman alueen diakoniatyön-
tekijän kanssa. 
Työttömien ruokailu to 3.3. 
klo 12, Rajakylän seurakunta-
koti. Tarjolla herkullista koti-
ruokaa. Aterian hinta 2€ Lisä-
tietoja diakoni Sami Riipinen 
040 5747 149.
Työttömien ateria pe 4.3. 
klo 12, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Hernekeittoa yhteisvas-
tuun hyväksi.
Työttömien ruokailu pe 4.3. 
klo 12–13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Ruokailun hinta 2 €. 
Lisätietoja Saila Luukkonen 
p. 040 5747 092.
Yhteisvastuulounas su 6.3. 
klo 11.30–13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Laskiaissun-
nuntaina messun jälkeen klo 
11.30 tarjolla liha- ja kasvis-
hernekeittoa sekä laskiaipul-
lia Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi. Ateria (keitto + pul-
lakavit) 6 € aikuisilta ja lapsil-
ta 4 €. Keittoa ja pullia voi os-
taa omiin astioihin mukaan!
Työttömien aamupala puo-
livälinkankaalla ma 7.3. klo 
10–11, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Aterian hinta 1 €. Lisä-
tietoja diakoni Sami Riipinen 
040 5747 149.
Myyjäiset Yhteisvastuukerä-
yksen hyväksi ti 8.3. klo 11–
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Pateniemi-Herukka-alueen 
yhteinen diakoniapiiri to 
24.3. klo 13, Pateniemen kirk-
ko. Lisätietoja Heli Mattila p. 
040 5747 145.

Oulujoen seurakunta
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.

YLI-II
Vapaaehtoisten lipaskeräys 
pe 4.3. klo 10. Vapaaehtois-
ten lipaskeräys Yli-Iin kaup-
pojen edessä klo 10–12 ja 
15.30–20.

Yhteiset 
seurakuntapalvelut

Työttömien ateria keskiviik-
koisin klo 11–13, Öbergin ta-
lo.

kehitysvammaiset
Jumalanpalvelus su 6.3. klo 
13.30, Tahkokankaan palve-
lukeskus. 
Keskustelukerho ti 8.3. klo 
17–18.30, Heinäpään seura-
kuntatalo. Avoin ryhmä kai-
kenikäisille.

näkövammaiset
Näkövammaisten raamattu-
ja keskustelupiiri to 3.3. klo 
13–14.30, Caritas-kodilla, Ca-
ritas-sali. Opasystävä on vas-
tassa pihalla pääoven lähei-
syydessä klo 12.30 alkaen.

päihdetyö
Naistenryhmä pe 4.3. klo 13–
15.30, Diakoniakeskus, Taka-
Lyötyn katu 4, 2. kerros.
Tavoiteryhmä ma 7.3. klo 
14.30–16, Diakoniakeskus, 
Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros

Lähetys
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma–pe klo 10–14. Puo-
dista käytettyjä astioita, lii-
navaatteita, koruja, kirjoja, 
polkupyöriä sekä pajan tuot-
teita, tarjolla myös kahvia 
yms. Pajassa tehdään käsitöi-
tä, korjataan pyöriä ja askar-
rellaan. Lahjoituksia otetaan 
vastaan p. 044 316 1720. 
Lähetyssoppi - myyjäiset ja 
kahvila to 3.3. klo 10–14, Iso-
katu 11, Elohuone. Juhlimme 
Lähetyssopen avajaisia uu-
dessa osoitteessa. Kakkukah-
vit. Tervetuloa! 
Lähetyssoppi - myyjäiset ja 
kahvila to 10.3. klo 10–14, 
Isokatu 11, Elohuone. Tuorei-
ta leivonnaisia, kotitekoisia 
hilloja ja mehuja, käsitöitä, 
arpoja yms. Tuotto ohjataan 
Oulun ev.lut. seurakuntien 
lähetystyölle Suomen Lähe-
tysseuran kautta. 

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Lähetyspiiri to 3.3. klo 14, 
Vanha pappila. Juha Maalis-
maa.
Lähetyspiiri to 10.3. klo 14, 
Vanha pappila. Hanna-Maija 
Ollanketo.

Tuiran seurakunta
Lähetyspiiri ma 7.3. klo 14, 
Tuiran kirkko. Huomaa uu-
si aika. Lisätietoja Tarja Oja-
Viirret p. 040 5747 172.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
7.3. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo. Kokoonnumme 
Ystävän kamarissa.

YLIKIIMINKI
Lähetyksen kirpputorikah-
vila pe 4.3. 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.

YLI-II
Yli-Iin lähetysilta ke 9.3. klo 
18–20, Yli-Iin seurakuntako-
ti. Etiopian lähetti terveyden-
hoitaja Pirjo Lehtiniemi vie-
railee lähetysillassa.

Lapset ja  lapsiperheet
Pyhäkouluissa lasta kuljete-
taan lapsentajuisesti tutustu-
maan kristilliseen uskoon ja 
rakastavaan Jumalaan. Pyhä-
kouluun ei tarvitse ilmoittau-
tua ja se on osallistujille mak-
suton.
Perhekerhoihin lapsi tulee 
yhdessä huoltajan kanssa. 
Kerho alkaa yhteisellä har-
taushetkellä.
Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
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A r k i s to

Pateniemen ja Rajakylän 
jumalanpalvelukset 

vuorottelevat

Tuiran seurakunta uudistaa Pa-
teniemen suuralueen jumalan-
palveluselämää. Pateniemessä 
on tähän asti järjestetty juma-

lanpalvelus joka sunnuntai. Käytäntö 
muuttuu niin, että jatkossa Patenie-
men kirkossa ja Rajakylän seurakun-
takodissa järjestetään jumalanpalvelus 
vuoroviikoin. 

Molemmissa paikoissa on siis ju-
malanpalvelus keskimäärin kahdesti 
kuussa. Rajakylässä se merkitsee lisä-
ystä entiseen, sillä siellä on tähän asti 
vietetty jumalanpalvelusta vain kerran 
kuussa tai harvemmin.

Sovituista rippikoulujumalanpalve-
luksista johtuen käytäntö ei ole vielä 
keväällä ihan säännöllinen, mutta syk-
systä alkaen vuoroperiaate toteutuu jo-
ka kuukausi.

Tuiran kirkkoherra Hannu Ojaleh-
to kertoo, että muutokseen päädyttiin 

seurakuntalaisten parasta ajatellen:
– Rajakylän jumalanpalveluksissa 

käy väkeä selvästi enemmän kuin Pa-
teniemessä. On järkevää keskittää re-
sursseja sinne, missä kysyntää on eni-
ten. Rajakylässä muutos otettiin ilol-
la vastaan. Monet ovat kokeneet siellä 
pääsevänsä jumalanpalvelukseen liian 
harvoin. Jumalanpalvelukset jatkuvat 
edelleen myös Pateniemessä. Mietim-
me Tuiran seurakunnassa aktiivisesti 
sitä, minkälainen toiminta tavoittai-
si parhaiten Pateniemen kirkon lähel-
lä asuvat ihmiset.

Pateniemessä järjestetään kevään 
aikana myös iltamessuja yhteistyössä 
Suomen Raamattuopiston ja Lähetys-
yhdistys Kylväjän kanssa. Ensimmäi-
nen niistä on sunnuntaina 6. maalis-
kuuta kello 17 ja sen toimittaa Tapio 
Pokka.
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Messu ja laskiaislounas 
Sunnuntaina 6.3. klo 12 Kaukovainion kappelissa. 
Hernekeittolounas ja laskiaspullakahvit, hinta 6 

euroa Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Myyjäiset Yhteisvastuukeräyksen hyväksi
Laskiaistiistaina 8.3. klo 11–13 

Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Myytävänä hernekeittoa, lihakeittoa, ohraryy-

nipuuroa, marjakeittoa, laskiaispullia, pientä suo-
laista ja makeaa sekä käsitöitä. Lapsille onnenpyö-
rä ja askartelua. Arvontaa. Järjestäjinä Välivainion 

ja Puolivälinkankaan diakoniapiiri.

"Hiihdä, hiihdä, hiihdä!" 
Koko perheen ulkoilu- ja hiihtotapahtuma 

sunnuntaina 13.3. klo 14–16.30 
Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa. 

Lasten hiihtokilpailuihin ilmoittautuminen alkaa 
klo 13 ja kilpailut klo 14. Sarjat ovat: 3–4 v. 5–6 

v. 7–8 v. 9–10 v. 10–11 v. ja 13–14 v. Tytöt ja pojat 
hiihtävät omissa sarjoissaan. Kahvi- ja mehutarjoi-
lua (Vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuukeräyksel-
le), makkaranpaistoa. Tapahtuman järjestävät yh-
teistyössä Honkala-Lämsänjärven asukasyhdistys, 
Kastellin asukasyhdistys ja Karjasillan seurakunta.

Kuivasjärven alueen 
Yhteisvastuukeräys 

keskiviikkona 16.3. klo 17.15–20
Kokoontuminen Kuivasjärven seurakuntakodille, 

jossa kahvit, keräysinfo ja keräysalueiden jako. Ke-
rääjät kiertävät lippaan kanssa kodeissa parin tun-
nin ajan. Vapaaehtoisia kerääjiä kaivataan. Lisätie-
toja ja ilmoittautuminen Raija Yrjölälle p. 040 574 

7093 maanantaihin 14.3. mennessä. 

Helmimuskarit jatkuvat
Pyhän Andreaan kirkolla

maanantaina
- klo 17 Tenavahelmet 
(3–4-vuotiaat yhdessä vanhemman kanssa)
- klo 17.35 ja klo 18.10 Perheen helmet I ja II 
(koko perhe)
Ohjaajana toimii Markus Patrikainen.

Tiistaina
- klo 17 Vauvahelmet 
(alle vuoden vanhat yhdessä vanhemman kanssa)
- klo 17.35 Taaperohelmet 
(1–2-vuotiaat yhdessä vanhemman kanssa)
- klo 18.10 Muksuhelmet 
(2–3-vuotiaat yhdessä vanhemman kanssa)
Ohjaajana toimii Laura Vaattovaara.

Kevätkauden muskarimaksu on 40 € / lapsi. Toisesta 
lapsesta on 50 % sisaralennus.
Ilmoittautumiset joko sähköpostitse, marjaana.las-
si@evl.fi tai tekstiviestillä, puh. 040 5747 108.

Seurakuntaretki Solovetskiin 
18.–21. elokuuta

Lähde mukaan seurakuntaretkelle Solovetskin 
luostariin ja Vienan Karjalaan. 

Matkan hinta on noin 490 euroa, riippuen matka-
laisten määrästä. Hinta sisältää kuljetuksen turis-
tibussilla, majoitukset, ruokailut, opastetun koko-
päivävierailun Solovetskin saarelle, sekä viisumit 

vakuutuksineen. 

Sitovat ilmoittautumiset 5.4. mennessä osoit-
teessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai Yhtei-

seen seurakuntapalveluun, p. (08) 316 1340. 

Tiedusteluihin vastaa matkanjohtaja Pentti Kor-
tesluoma numerossa 040 575 2716. Etusijalla ovat 

Oulujoen seurakunnan jokivarsien alueen jä-
senet. Matkajärjestelyistä vastaavat Koskilinjat ja 

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

Nuoret

Oulun ev.-lut.  
seurakunnat
Nuorten Livechat Church 
su 6.3. klo 18–21, http://
irc-galleria.net/communi-
ty/3232444. Tervetuloa kes-
kustelemaan ja pohtimaan. 
Tule mukaan ja ota kantaa. 
Illan aiheena on seurustelu ja 
seksuaalisuus.

Tuiran seurakunta
Raamis to 3.3. klo 17, Tui-
ran kirkon nuorisotila. Nuor-
ten oma ja perinteinen Raa-
mis Tuiran kirkolla. Tule mu-
kaan etsimään ja löytämään! 
Lisätietoa Raamiksen toimin-
nasta saat nuorisotyönohjaa-
ja Merja Oksmannilta, merja.
oksman@evl.fi
Meri-Toppilan yökahvila pe 
4.3. klo 20–23, Meri-Toppi-
lan Nuorisotalo. Yökahvilat 
tarjoavat hauskaa yhdessä-
oloa, pelailua ja pientä pur-
tavaa yläasteikäisille. Muka-

na illassa seurakunnan työn-
tekijä ja yökahvilaohjaajia.

Oulujoen seurakunta
Yökahvila pe 4.3. klo 20, Myl-
lyojan nuorisotila. 

Nuoret aikuiset
KappeLive - Laura Sippola la 
5.3. klo 19, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Pianisti ja laulaja-
lauluntekijä Laura Sippola on 
työskennellyt omintakeisel-
la urallaan pitkän tovin. Hän 
on julkaissut kolme sooloal-
bumia ja EP:n. Oman reper-
tuaarin lisäksi hän on sävel-
tänyt musiikkia eri artisteille 
ja a cappella -yhtyeille. Hänen 
sävellyksiään löytyy Rajatto-
man, Club For Fiven, Laura 
Malmivaaran, Johanna Kur-
kelan sekä Jonna Järnefeltin 
levyiltä. Lue juttu s. 7.

OPISKELIJAJäRJESTöT
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. Seurat Anna-
Leena Peltoniemellä, Torika-
tu 57 A 2, Heinäpää
OPKOn ilta la 5.3. klo 19, 
Öbergin talo. Maailma muut-

tuu – mitä me teemme? Jus-
si Miettinen
3-K ilta ma 14.3. klo 18.30. 
Liisa Kingma: Minä olen tie, 
totuus ja elämä.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkeläisten kerho to 3.3. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kerhossa hiljenny-
tään ja keskustellaan eri tee-
moista. 
Eläkeläisten kerho to 3.3. 
klo 12, Kajaanintie 1. Seura-
kuntakerho, jossa hiljenny-
tään ja keskustellaan ajan-
kohtaisista asioista.
Tarinatupa ke 9.3. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Seurakuntakerho ma 7.3. klo 
13.30, Caritas-Kodin juhlasa-
li. Yhteinen hartaus- / kes-
kusteluhetki niin Caritas-Ko-
dissa kuin lähiympäristössä 
asuville eläkeläisille.
Seurakuntakerho ti 8.3. klo 
14, Höyhtyän palvelukes-
kus, Mummonkammari. Yh-
teinen hartaus- / keskuste-
luhetki päiväkahvin lomassa 
niin palvelukeskuksessa asu-

ville kuin lähiympäristöstä 
tuleville eläkeläisille.
Eläkeläisten kerho ma 7.3. 
klo 12–13.30, Maikkulan kap-
peli. Kohtaamispaikka eläke-
läisille. Keskustellaan, juo-
daan kahvit ja lauletaankin 
välillä. Kokoonnutaan ruo-
kasalissa. 
Eläkeläisten kerho to 10.3. 
klo 12–14, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 10.3. 
klo 13, Kastellin kirkko. 

Tuiran seurakunta
Oodi ilolle-pienoisnäytelmä 
to 3.3. klo 13–15, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Esiintyjät: Tert-
tu Aakko, Reino Klemetti, Ee-
va Korhonen, Sirkka Korpe-
la, Jenni Manninen ja Kale-
vi Moilanen. Ohjaus Eija Pa-
so. Kahvitarjoilu ja arvon-
taa. Musiikkia esittää Paula 
Kyllönen ja Eeva-Marja Lai-
tinen. Käsiohjelma 5 €, sisäl-
tää linja-autokuljetuksen ja 
kahvit. Tuotto Yhteisvastuu-
keräykselle. Linja-autoreit-
ti: Klo 11.50 Pyhän Luukkaan 
kappeli, ajaa Kaitoväylää, klo 
11.55 Kuivasjärvi (Karjaken-
tän pysäkki), klo 12.00 Pa-
teniemen kirkko, klo 12.05 
Palokan palvelukeskus, klo 

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

Paastonajan 
pysähdys

kaupunkimiljöössä

Heinätorin seurakuntatalossa järjestetään 
18.–20. maaliskuuta retriitinomainen vii-
konloppu. Viikonlopun tarkoitus on hil-
jentyä. Ohjelmassa on muun muassa paas-

tonajan tekstien lukemista, yhteistä hiljentymistä 
musiikin ja rukouksen ääreen sekä keskustelua ryh-
mässä. 

Paastonajan pysähdys ei ole varsinainen retriitti. 
Tapahtuma järjestetään kaupunkimiljöössä, ja osal-
listujat lähtevät Heinätorin seurakuntatalosta ko-
teihinsa yöksi. Viikonlopun vetäjinä toimivat Heidi 
Karvonen ja Anna-Mari Heikkinen. 

– Sain idean ”kaupunkiretriittiin" erään koulu-
tuksen kahvipöytäkeskustelusta. Etelässä näitä on 
pidetty. Viikonloppu leirikeskuksessa tulisi monelle 
liian kalliiksi, ja yöpyminen omassa kodissa viehät-
tää. Kuitenkin viikonlopun aikana saa tulla valmii-
seen ruokapöytään ja keskittyä paastonajan ajatuk-
siin, kertoo ajatuksen kehittäjä Anna-Mari Heik-
kinen. 

Pysähdysviikonlopun aikana keskitytään Ko-
rinttilaiskirjeen lukuun 13. Tapoja on monia, muun 
muassa mietiskely, kädentyöt, Raamattutunnit, har-
taudet. Heinätorin seurakuntakoti on kokonaan 
Paastonajan pysähdyksen käytössä, joten osallis-
tujilla on mahdollisuus viettää aikaa myös omis-
sa oloissaan. 

– Viikonloppuna saa olla ihan oma itsensä, ilman 
vaatimuksia. Voi olla, että tämä laskee kynnystä läh-
teä ihan oikeaan retriittiin, Heikkinen sanoo. 

Paastonajan pysähdys maksaa 20 euroa, ja hinta 
sisältää ruokailut. Osallistujia mahtuu 15. Ilmoit-
tautumiset tulee tehdä 4. maaliskuuta mennessä nu-
meroon 08 3161 340. Ilmoittautuneille lähetetään 
etukäteen tarkka ohjelma.

Ilembulan Ystävät ry

Laskiaismyyjäiset
Tuiran kirkolla 

la 5.3. klo 10–12.30
Hernekeittoa (omat astiat),  

aitoa uunijuustoa ja uuniohrapuuroa. 
Leivonnaisia: aitoja laskiaispullia, kakkuja,  

makeita ja suolaisia piirakoita ym.
Arpoja 

Tuotto Leena Pasasen työn tukemiseen  
tämän hetkiseen kriisitilanteeseen  

Ilembulan sairaalassa Tansaniassa.
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Diakonia

Eläkeläisten leirit Rokualla
Kevätaurinko kutsuu Oulun seurakuntien 
eläkeläisiä leireille. Oulun ev.-lut. seurakuntien 
jäsenet ovat tapaturmavakuutettuja leirin ajan. 
Leirin osallistujille lähetetään leirikirje.

Tuiran seurakuntalaisille
4.–6. huhtikuuta
Leirin hinta 44 euroa täysihoitoineen 
kahden hengen huoneessa. Vetäjinä leirillä 
ovat diakoniatyöntekijät Paula Kyllönen ja 
Aino-Liisa Ilkko.
Ilmoittautumiset 15.3. mennessä 
p. 08 3161 340 ma-pe klo 9–16.

Oulujoen seurakuntalaisille
11.–13. huhtikuuta
Leirin hinta on 44 euroa sisältäen matkat, 
täysihoidon. Ilmoittautumiset 24.3. mennessä 
p. 08 3161 340 ma–pe klo 9–16 tai
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Kanssasi mukana diakonissat Eija Röning 
ja Ulla-Maija Ruotsalainen.

Diakonian ajanvaraukset Oulussa
Tuomiokirkkoseurakunta
Ajanvaraus diakonian vastaanotolle 
maanantaisin klo 9–11 p. ( 08) 3161 405.
Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maanantaisin klo 9–11 p. 
08 5313 219 tai Karjasillan diakoniatoimistolta.
Tuiran seurakunta
Puhelinajanvaraus Tuiran seurakunnan 
diakoniatyöhön taloudellisen tuen hakemista 
varten maanantaisin klo 9–11 Tuiran kirkko,  
p. 08 531 4616. Muissa asioissa keskusteluajasta 
tai kotikäynnistä voi sopia suoraan oman alueen 
diakoniatyöntekijän kanssa.
Oulujoen seurakunta
Ajanvaraus taloudellisissa asioissa maanantaisin 
klo 9–11 p. (08) 5313 519 tai käymällä 
paikan päällä Myllyojan seurakuntatalossa, 
Koivumaantie 2.
Ylikiimingin vastaanottoaika torstaisin klo 9–10 
Ylikiimingin seurakuntatalolla; Kati Riipinen, 
p. 040 528 1813.

12.10 Rajakylän seurakunta-
koti, klo 12.15 Koskelan seu-
rakuntakodin pysäkki, klo 
12.20 Koskelan palvelukes-
kus, klo 12.30 Tuiran palvelu-
keskus, klo 12.35 Tuiran kirk-
ko, klo 12.45 Pyhän Tuomaan 
kirkko. Paluukuljetus lähtee 
klo 15.00. 
Eläkeläisten kerho to 3.3. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Yhteyshenkilö Päivi Moi-
lanen p. 040 5747 064.

Oulujoen seurakunta
YLIKIIMINKI
Laulukerho to 3.3. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Ohjelmassa yhteislaulua ym. 
lja lauluun ja musiikkiin liit-
tyvää toimintaa.
Eläkeläisten kerho ti 8.3. klo 
11, Ylikiimingin seurakunta-
talo. 

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

Kuorot ja kerhot

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

Tuiran seurakunta
Sekakuoro Tuike to 3.3. klo 
18, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Johtaa Elisa Silver 050 300 
9965. Otetaan uusia laulajia 
koelaulun kautta. Kuorohar-
joitukset pääsääntöisesti Py-
hän Tuomaan kirkolla, joka 
kuukauden viimeinen to Tui-
ran kirkolla.
Tuira Kirkon Naiskuoron har-
joitukset ma 7.3. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko. Kuo-
ron toiminta on tavoitteel-
lista ja monipuolista. Positii-
viseen joukkoomme pääsee 
mukaan koelaulun kautta ot-
tamalla yhteyttä kuoronjoh-
tajaan Tommi Hekkalaan p. 
040 831 6226
Sekakuoro Tuike to 10.3. klo 
18, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Sekakuoro Tuike, johtaa Elisa 
Silver 050 300 9965. Otetaan 
uusia laulajia koelaulun kaut-
ta. Kuoroharjoitukset pää-
sääntöisesti Pyhän Tuomaan 
kirkolla, joka kuukauden vii-
meinen to Tuiran kirkolla.

Leirit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Tuomiokirkkoseurakunnan 
Perheleiri 25.3.–27.3. Rokual-
la. Leirillä ulkoillaan kauniis-

sa maisemissa, askarrellaan 
ja tehdään paljon muuta mu-
kavaa yhdessä! Leirin hinta 
44 € / aikuinen, 30 € / 4–18-v. 
alle 4-v. ilmaiseksi. Sisaralen-
nus -25%. Lisätietoja nuori-
sotyönohjaaja Mari Tuokko-
lalta 050 5249 779 tai mari.
tuokkola@evl.fi. Ilmoittautu-
minen 3.3. mennessä: www.
oulunseurakunnat.fi/ilmoit-
tautumiset.
Vuontispirtin kevätretki 
16.–20.4. Vuontispirtti, Raat-
tama. Lähde hiljentymään 
hangille Raattaman Vuontis-
pirtille. Mahdollisuus hiihtää 
pitempiä ja lyhyempiä mat-
koja sekä ulkoilla lähimaas-
tossa. Pitemmillä matkoilla 
on mukana eräopas. Retken 
hinta 2 hh 265 €, 1 hh 300 €. 
Hinta sisältää aamiaisen, ret-
kieväät, päivällisen ja matkat 
sekä tapaturmavakuutuksen 
Oulun ev.-lut. seurakuntien 
jäsenille. Retkelle mahtuu 
46 hlöä. Mukana diakonia-
pappi Jyrki Vaaramo ja dia-
konissa Kirsi Karppinen. Si-
tovat ilmoittautumiset viim. 
1.4. arkisin p. 08 3161 340 tai 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo. Matkasta voit tiedus-
tella Kirsi Karppiselta p. 040 
5747 181. 

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan talvi-
nen perheleiri 25.3.–27.3. 
Juuman leirikeskus. Perhe-
leirillä liikutaan luonnossa, 
leikitään ja askarrellaan sekä 
hiljennytään yhdessä. Muka-
na pastori Sanna Komulai-
nen sekä lastenohjaajia. Il-
moittautumiset internetissä, 
www.oulunseurakunnat.fi/il-
mo. Hinnat: aikuisilta 44 eu-
roa, 4–18-vuotiailta 30 euroa 
(sisaralennus 25 %). Hinta si-
sältää matkat, ruuan ja ma-
joituksen. 

Muut menot 
Kuivasjärven alueen Yh-
teisvastuukeräys ke 16.3. 
Kuivasjärven seurakuntako-
ti. Kuivasjärven alueen Yh-
teisvastuukeräys ke 16.3. klo 
17.15–20. Ks. Yhteisvastuun 
koosteilmoitus s. 16.
Paastonajan pysähdys 18.–
20.3. Heinätorin seurakunta-
talo. Lue juttu s. 16.
Seurakuntaretki Solovets-
kiin 18.8.–21.8. Lähde mu-
kaan seurakuntaretkelle So-
lovetskin luostariin ja Vienan 
Karjalaan. Matkan hinta on 
noin 490 euroa riippuen mat-
kalaisten määrästä. Ks. erilli-
nen ilmoitus s. 16.

Kivi- ja 
tiffanylasikerho 

tiistaisin klo 9 
Pyhän Tuomaan 
kirkon kellarissa. 

Fransupiiri 

tiistaisin klo 17 Myllyojan 
seurakuntatalossa. 

Solmeilemme fransupitsiä tiistai-iltaisin.

Lähetystovi perjantaina 4.3. klo 12–13

Mikä tekee Raamatusta pyhän? Raija Nissinen.

A r k i s to

Kehitysvammaiset 
nuoret aikuiset 

luostarikierroksella

Viime syysloman aikana kehitysvammais-
ten nuorten aikuisten ryhmä kävi ainut-
laatuisella retkellä. Diakoniatyönteki-
jä Kaisa Jaakkola ja pastori Elina Hyvö-

nen opastivat ryhmän Valamon ja Lintulan luos-
tareihin.

– Retki oli hyvä, sain mitä lähdin hakemaan-
kin, matkalla mukana ollut Marika Kukkohovi 
kehuu.

Ortodoksisten luostareiden elämänmeno teki 
vaikutuksen Marikaan.

– Siellä oli todella rauhallista. Saimme olla ko-
ko retken hiljaa, kun ei ollut edes televisiota, Ma-
rika muistelee.

Hiljaisuudesta huolimatta matkalaisilla ei eh-
tinyt tulla tekemisen puutetta. He muunmuassa 
tutustuivat viiteen kirkkoon muutaman matka-
päivän aikana. Luostareissa he saivat nähdä, mi-
tä nunnat ja munkit tekevät, tutustua kynttilöi-
den valmistukseen ja kuulla vähän luostareiden 
historiasta.

– Erityisen hyvin jäi mieleen se, kun kävimme 
Valamossa illalla jumalanpalveluksessa. Kaikki 
seisoivat jumalanpalveluksen ajan ja munkit kul-
kivat suitsukkeiden kanssa.

Onnistuneelle retkelle on suunnitteilla jo jat- 
koakin.

– Jos matka järjestyy, lähdemme ensi syksynä 
Valamoon talkoolaisiksi, Kaisa Jaakkola kertoo.

KAISA ANTTIlA

Kiitos.
Ilembulan ystävät ry kiittää keräykseen 
osallistujia. Keräys tuotti noin 30.000 
euroa. Tuotto välitettiin lyhentämättömänä 
Ilembulan sairaalan diakoniarahastolle.
Kiitämme myös röntgenkoneen 
omavastuuosuuden lahjoittajia. 
Kone on nyt tilattu.
Tilanne jatkuu kriittisenä, 
joten apuamme tarvitaan 
jatkossakin.

Terveisin 
Ilembulan ystävät ry
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Kirkolliset toimitukset Virkatodistukset
Keskusrekisteri, Isokatu 9, p. (08) 316 1303
avoinna ma–pe klo 9–16

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

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

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

Toimipaikat

Kirkot
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli   
Kangaskontiontie 9

Oulun tuomiokirkko  
Kirkkokatu

Oulujoen kirkko   
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Yli-Iin kirkko

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Elohuone,  
Isokatu11

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo 
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti 
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti 
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Keskustan seurakuntatalo  
Isokatu 17

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

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajakylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven   
eräleirikeskus  
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

Toppilan    
monipalvelukeskus  
Paalikatu 19

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Öbergin talo  
Kirkkokatu 5

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

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

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

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

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

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

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

Elämän polku
Kastetut: 

Tuomiokirkko: Sisu-Aaron 
Ahponen, Maya Minea Leh-
to, Luka Pekka Johannes Par-
tala, Puhti Sammeli Törrö.
Karjasilta: Maija Kaarina Ho-
lopainen, Aarre Kaapo Ilmari 
Jaara, Maria Elisabet Jussila, 
Kalle Oliver Kaiponen, Lilja 
Aliisa Karjalainen, Linus Ver-
neri Laitala, Irina Katariina 
Lassila, Elias Sanjay Patel, Sil-
va Matleena Pitkänen, Heta 
Reetta Lumina Poikela, Remu 
Vilpas Tervaoja, Juuso Valtte-
ri Vähäkuopus.
Tuira: Ninja Anna Maria Aho-
nen, Joona Jimi Mikael Bäf, 

Sanni Marissa Heikkilä, Mile-
na Kesia Jylkäs, Siiri Elisabet 
Jäykkä, Lotta Lempi Desiree 
Kontio, Aada Maria Johan-
na Lapinlampi, Jasmiina He-
lena Natalia Nenonen, Paa-
vo Hannu Sakari Parkkinen, 
Ilona Lumi Helmi Pulliainen, 
Anni Eedit Selina Pääkkö-
nen, Miska Leo Mikael Ren-
ko, Ada Elena Tauriainen.
Oulujoki: Anton Eevertti 
Bergman, Linus Viljami Han-
hela, Adeliina Tiia Tellervo 
Keski-Korpi, Konsta Kustaa 
Ketola, Anni Linnea Maria 
Nikula, Enni Oona Eerika 
Pelkonen, Alma Viola Tik-
kinen.

Vihityt:
Karjasilta: Jani Miska Petteri 
Hiltunen ja Teija Marika Lau-
rila, Pauli Tuomas Haapakan-
gas ja Tanja Hannele Elisabet 
Lind.
Tuira: Raine Toivo Johannes 
Korkatti ja Noora Maria Lep-
pänen.
Oulujoki: Jaakko Samuli Il-
likainen ja Susanna Inkeri 
Riekki, Olli Pekka Halonen ja 
Anna Emilia Ojalehto.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Tarmo Veli 
Matti Ikonen 62, Seppo Ilmari 
Kauniskangas 78, Armas Kois-
tinen 97, Heikki Matti Sohlo 
54, Liisa Birgetta Volotinen s. 
Parkiainen 60. 
Karjasilta: Salme Satu Joen-
suu s. Moilanen 86, Maija-Lii-
sa Pesu s. Lipponen 77, Hul-
da Maria Räihä 87, Jyrki Olavi 
Tanskanen 24.
Tuira: Tauno Kalevi Matti-
la 86, Kauko Kullervo Seppä-
nen 77.
Oulujoki: Sylvi Maria Annik-
ki Mustonen s. Kynsilehto 93, 
Laina Aliina Oksa s. Karinie-
mi 93.

"Taivas sylissäni" -Marianpäivän 
runotapahtuma 

sunnuntaina 27.3. klo 18–20, Kastellin 
kirkko. Tilaisuudessa luvassa runoutta ja 
musiikkia.

RunoQvarkki, vartti Aale Tynnin 
lyriikkaa Siiven suojissa 

Tiistaina 15.3. klo 12–12.15, Siipi. Aale 
Tynni on suomalainen olympiavoittaja. 
Varttihetkessä syvennytään Aale Tynnin 
hienostuneeseen lyyriseen tuotantoon. 
Kaarisilta-runollaan tunnetuksi tulleen 
Aale Tynnin lyriikkaa lukee pastori Juha 
Vähäkangas.

Kirjavirtaa Pappilassa! 

Kirjallisuuspiiri lukevaisille keskiviikkona 
16.3. klo 18, Kastellin kirkko. Tämä kirja 
vie mukanaan, hieno tarina, uskomaton 
lukukokemus. Tämä kirja on luettava! Ken 
Follett: Taivaan pilarit.

Kulttuuria
kirkoissa
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www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki.seurakunta.netHailuoto Lumijoki

S

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna: 
ma, ke, pe klo 9–14

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

lumijoki.seura-
kunta.net

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

 
Diakoniatyöntekijän 
vastaanotto tiistaisin 
klo 9–10 kirkon 
sakastissa.

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

Päiväkerhot normaalisti to ja 
pe, vkolla 10 ei kerhoja. 
Kokkikerho to 3.3., ryhmä B. 
To 10.3. ei kokkikerhoa.
Perhekerho to 3.3. klo 10 
srk-talolla.
Metsähanhet to 3.3. 
klo 18 Naskun laavulla.
Yhteisvastuu-jälkiryn-
näkkö to 3.3. klo 18 srk-
talossa. Mukaan rippi-
koululaiset, jotka eivät 
olleet rynnäkössä viime 
viikolla.
Ystävyyden talo pe 4.3. klo 
10 srk-talossa.
Matalakynnys su 6.3. klo 16 
Korsuhovilla, mukana Juha 
Härkönen.
Lumilyhdyn hartaus ke 9.3. 
klo 14.
Kuoro: Ei harjoituksia viikol-
la 10.
Seurakuntailta to 10.3. klo 
18.30 srk-talossa nimikkolä-
hetin hyväksi. Emäntänä Kirs-
ti Jakkula, illan juontaa Liisa 
Kingma.
Helli Eeronkedon syntymä-
päiväseurat la 12.3. klo 16 

alkaen. Mahdolliset muis-
tamiset lapsityölle, Lasten 
Mission kautta, tili: 800019-
1205493, merkitse tiedoksi: 
Helli 70 v. 
Diakonia: Marjon tavoitat 
puhelimitse p. 045 6381 973.
Rauhanyhdistys: Su 6.3. klo 
12 pyhäkoulu I Salmela II 
Hekkala III S & J Oksa ja klo 
17 seurat ry:llä.
Kastettu: Veikko Werner 
Alasuutari.

Vapaaehtoistyön 
toimintaryhmään? 
Haluatko mukaan 

diakonian, lähetyksen 
tai lapsi- ja nuorisotyön 

toimintaryhmiin? 
Kysy lisää Markulta 

p. 045 236 9094. 

Kirkkokuoro to 3.3. klo 
18.30.
Raamattu- ja rukousilta ti 
8.3. klo 18 srk-salissa.

Hiihtoloma-
viikolla 
(vko 10) 

ei kerhoja.

K a i s amar ja  Stö c ke l l

A a r o  Ku k ko h ov i

10-vuotiaan 
hiihtolomaleiri Rokualla on 
huomattavasti halvempi 
kuin aikuisen matka 
Vuontispirtille. Miten 
hinnat määritellään?

Seurakunnat tarjoavat eri-
laisia leirejä joka lähtöön. 
Muutaman päivän rentou-
tuminen voi maksaa jossa-

kin tapauksessa 270 euroa ja ol-
la jossakin toisessa tilanteessa jo-
pa ilmainen.

Leirille menoa harkitsevaa voi 
kummastuttaa melkoisen laa-
ja hintahaitari. Oulun yhteisten 
seurakuntapalvelujen vt. johtaja 
Ari Savuoja valottaa hinnoittelua.

– Yhteisen kirkkoneuvoston 
päätöksellä on hyväksytty hin-
nasto, jonka perusteella seura-
kunnan omissa leirikeskuksis-
sa pidettävät leirit hinnoitellaan. 
Seurakunta huolehtii osasta leirin 
kuluja, mutta leiriläiselle jää oma-
vastuuosuus.

Leirimaksuilla katetaan leirikes-
kusten ylläpitokustannuksia, ruo-
kia ja kuljetuksia. Hinnat voivat 
vaihdella samassa seurakunnassa-
kin eri leirikeskusten välillä.

– Esimerkiksi Juumassa meillä 

Leirien hintaeroa selittää moni asia
on omat emännät, kun puolestaan 
Rokualla ruokahuollosta vastaa 
yritys, Savuoja selventää.

Hinnaston mukaan määritel-
tyjen leirien lisäksi seurakunnal-
ta löytyy monen muunkin hin-
taisia leirejä. Jos leiri järjestetään 
muualla kuin seurakunnan omis-
sa tiloissa, hinta määräytyy kulu-
jen mukaan. Myös leirikeskuk-
sissa eri tahojen järjestämien lei-
rien hinnat voivat vaihdella kes-
kenään.

– Leirikeskusten hinnasto ei 
ole sitova leirin järjestäjille, Savu-
oja muistuttaa.

– Jos esimerkiksi diakoniatyö 
järjestää leirin, ja haluaa tulla ku-
luissa hinnastoa enemmän vas-
taan, he voivat halutessaan niin 
tehdä.

Vaihtoehtona 
Tunturi-lappi
Hiihtoloman kalleimman vaihto-
ehdon tarjoaa Tuiran seurakun-
ta. Vuontispirtille Länsi-Lappiin 
suuntautuvan perheleirin hinnaksi 
tulee 270 euroa aikuiselta. Nuori-
sotyönohjaaja Tuulikki Ståhlberg 
valottaa matkan taustoja.

– Matka ei suuntaudu mihin-
kään seurakunnan omaan leirikes-
kukseen, joten matkan kulut täy-
tyy kattaa kokonaan. Lisäksi mat-

ka on pari päivää pidempi kuin 
muut Oulun seurakuntien järjes-
tämät hiihtolomaleirit. 

Tunturi-Lapin reissuksi Tuiran 
seurakunnan retki on kuitenkin 
huomattavan edullinen.

– Jos perheet tekisivät saman 
matkan yksityisesti, sen hinta 
nousisi selvästi korkeammaksi.

Tuiran seurakunnan puoles-
ta on järjestetty retkiä Lappiin jo 
1980-luvulta lähtien. Lähtijöitä on 
aina ollut riittävästi.

– Mukana on niin kokonaisia 
perheitä, eläkeläisiä kuin yksin-
huoltajia, Ståhlberg kuvaa.

pienemmissä seurakunnissa 
käytännöt vaihtelevat
Kaikissa seurakunnissa käytän-
nöt eivät ole yhtä yhtenäisiä. Sekä 
Tyrnävällä että Haukiputaalla lei-
rin hinnan määrittelee leirin jär-
jestäjä. Koko seurakunnan katta-
via pelisääntöjä ei ole sovittu.

– Diakonian päiväleireistä 
osallistuja maksaa ruuan hinnan, 
eikä mitään muita kuluja, dia-
koniatyöntekijä Riitta Pesonen 
Tyrnävältä selittää.

– Kaikille avoimilla retkillä 
puolestaan seurakunta maksaa 
linja-auton, kun muut kulut jää-
vät osallistujan maksettavaksi, 
hän jatkaa.

– Meillä diakoniatyössä pe-
ritään yleensä vain aivan mini-
maalinen maksu. Esimerkiksi vä-
hävaraisille perheille tarkoitettu 
leiri ei välttämättä maksa osallis-
tujalle mitään, diakoniatyönteki-
jä Helena Seppänen Haukiputaal-
ta kertoo.

Kumpikin diakoniatyöntekijä 
korostaa, että muilla seurakun-
nan työmuodoilla voi olla erilai-
sia käytäntöjä. Esimerkiksi nuo-
risotyön leirien hinnat saattavat 
määräytyä toisella tavalla.

Pienemmät seurakunnat osal-
listuvat myös moniin rovastikun-

nallisiin leireihin.
– Rovastikunnan yhteisille lei-

reille sovitaan etukäteen joku tiet-
ty hinta, jonka kaikki seurakun-
nat veloittavat osallistujilta, Peso-
nen ja Seppänen selittävät.

– Seurakunnilla on erilaiset 
mahdollisuudet osallistua leiri-
en kustannuksiin. Näin varmis-
tetaan, että jonkun seurakunnan 
osallistujat eivät joudu maksa-
maan enemmän kuin toisen, Sep-
pänen tarkentaa.

KAISA ANTTIlA

A r k i s to  /  J aan i  F ö h r

Rokuan leirikeskuksessa järjestetään leirejä ympäri vuoden.
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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

Kirkkoherranvirasto suljet-
tu to 3.3. koulutuspäivän 
vuoksi. 
Hiihtolomaviikolla (vko 10) 
ei ole perhekerhoja.
Eläkeläisten musiikkipiiri to 
3.3. klo 13 srk-keskuksen mo-
nitoimisalissa.
Rukouspiiri to 3.3. klo 18 
Puttaan Tuvassa.
Laskiaistapahtuma 5.3. klo 
11–13 Martinniemen srk-ko-
dilla. Ohjelmassa: mäenlas-
kua, poniratsastusta (pak-
kasraja -17 astetta), vieraa-
na Otso-Herra, onnenpyörä, 
kasvomaalausta ja diasatu-
ja. Myytävänä hernekeittoa 
4 € / litra, laskiaispullia 0,50 
€ / kpl sekä makkaraa, arpoja 
ja yhteisvastuutuotteita. Her-
nekeitto- ja pullavaraukset 
25.2. mennessä diakoniatoi-
mistoon pe klo 9–11 p. 5472 
636 tai Laila Rantakokolle 
p. 040 8668 319. Omat asti-

at hernekeitolle. Tuotto Yh-
teisvastuukeräyksen hyväksi. 
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ma 7.3. klo 13 Jokivar-
ren vanhustentalolla, muka-
na Helena Seppänen, yhteis-
vastuukahvit 2 €, ke 9.3. klo 
13 Kellon srk-kodissa sekä to 
10.3. klo 13 srk-keskuksen 
isossa salissa. Kuljetuspyyn-
nöt diakoniatoimistoon pe 
klo 9–11 p. 5472 636.
Lähetyspiiri ti 8.3. klo 11–13. 
Puttaan Tuvassa. 
Seurakuntakerho ke 9.3. klo 
13 Kellon srk-kodissa. 
Raamattupiiri ke 9.3. klo 18 
Puttaan Tupa. Joh. 21.
Juttukahvila kaikenikäisille 
to 10.3. klo 13 Martinniemen 
srk-kodilla.
Seurakuntakerho eläkeläisil-
le to 10.3. klo 13 srk-keskuk-
sen isossa salissa.

Rikasta minua -parisuhde-
leiri 25.–27.3. Isonniemen 
leirikeskuksessa. Leirillä kes-
kitytään suhteen vahvuuk-
siin ja mahdollisuuksiin. Tä-
män lisäksi etsitään yhtei-
siä konkreettisia tavoitteita 
ja keinoja niiden toteutta-
miseen arjessa. Leirin ohjaa-
jina Saila Kukkohovi-Jämsä 
ja Mikko Jämsä. Leirin hinta 
50 € /pariskunta. Ilmoittautu-
miset pe 4.3. mennessä Lai-
la Rantakokolle p. 040 8668 
319 tai laila.rantakokko@evl.
fi. Leirille osallistutaan ilman 
lapsia. Ilmoittautuneille lähe-
tetään leirikirje.
Puttaan Tupa Kirkkotie 10 
C, seurakunnan avoin käyn-
tipaikka torstaisin ja perjan-
taisin klo 12–15. Liity Puttaan 
Tuvan sauvakävelijöihin. Ke-
vään aikana sauvakävelyä 
perjantaisin klo 12–13. Lisäk-
si kerran kuukaudessa tutus-
tumista liikuntapaikkoihin. 
Lisätietoja Puttaan Tuvalta.
Lapsikuoron harjoitukset 
torstaisin klo 17 srk-keskuk-
sessa. Kuoro on tarkoitettu 
7–13-vuotiaille tytöille ja pojil-
le. Kuoroa johtaa kanttori Kai-
sa Säkkinen p. 040 5818 974.
Nuorten raamis kokoontuu 
torstaisin klo 18–20 Wirk-
kulassa. Illoissa pohdimme 
meitä kiinnostavia asioita ja 
tarkastelemme niitä Raama-
tun valossa.
Missiokerho (varhaisnuor-
ten raamattu- ja lähetysker-
ho) kokoontuu joka perjantai 
klo 15–16.30 Puttaan Tuvassa.

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Naisten piiri to 3.3. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Miesten piiri to 3.3. klo 18.30 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
Askeleet pe 4.3. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. Tule 
kutomaan nuttuja etiopialai-

seen äitiyspakkaukseen tai 
tekemään käsitöitä lähetys-
työn myyjäisiin. Nyt voit tul-
la myös ompelemaan kan-
gasnuttuja. Oma ompeluko-
ne mukaan. Nuttukerho ot-
taa lahjoituksena vastaan 
lankoja (myös kerien loppu-
ja). Voit tuoda niitä suoraan 
nuttukerhoon tai virastolle 
lähetyssihteerille.
Perhekerhot kokoontu-
vat: ti, ke klo 9.30–11 Kok-
kokankaan srk-keskukses-
sa ja pe klo 9.30–11 Kokko-
kankaan srk-keskuk-
sessa perhepäivä-
hoitajille ja hei-
dän hoitolap-
silleen. Ke ja 
to klo 9.30–
11 Vanhassa 
pappilassa, 
ke klo 9.30–
11 Kirkonky-
län srk-kodilla 
ja ti klo 9.30–11 
perhepäivähoita-
jille ja heidän hoito-
lapsilleen Kirkonkylän srk-ko-
dilla. Ti ja pe klo 9.30–11 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Kerhoja ei hiihtolomavii-
kolla.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
riä ei ole ke 9.3. eikä srk-pii-
riä to 10.3.  
Kirkkokuoro ke 9.3. klo 18 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. Huom! paikka.
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa torstaisin 
klo 15.30–16.15 ja Kokkokan-

Perhekerhot: Jokelan van-
halla koululla tiistaisin klo 10-
11.30, Kellon srk-kodissa tors-
taisin klo 9.30–11, Martinnie-
men srk-kodissa perjantaisin 
klo 9.30–11 sekä kirkonkylän 
Vakkurilassa perjantaisin klo 
10–11.30. Perhekerhoon ei 
ole ilmoittautumista.
Apua arjen askareisiin seu-
rakunnan nuorten matkaryh-
män kautta. Tiedustelut
Tarja Kainulainen 040 8245 
861 tai Elisa Manninen 045 
6576 122.
Rauhanyhdistys: Haukipu-

kaan seurakuntakeskukses-
sa perjantaisin klo 15–16. Ei 
hiihtolomaviikolla.
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. Kahvilaa ei hiihtolo-
maviikolla.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 

10–13. 
Varhaisnuorten 

kerhot ks. 
kotisivuilta 
www.evl.
fi/srk/kem-
pele/nuo-
risot_ker-
hot.htm. 
Ei hiihtolo-

maviikolla.
Nuoret: 

Nuorten ilta 
to klo 19 Vanhas-

sa pappilassa. Yöpappila pe 
4.3. klo 20 Vanhassa pappi-
lassa. Nuorten pelivuoro ti 
klo 16.30 Kirkonkylän kou-
lulla. Päivystys Zeppelinissä 
pe klo 16–19. 
Rippikoululaiset: YK7:sen ja 
kotiseurakunnan ulkop. rip-
pikoulun käyvien nuorten 
ilta to 3.3. klo 18 Vanhassa 
pappilassa. 
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella. Ei 
hiihtolomaviikolla.
Kempeleen rauhanyhdistys: 

das: yhteispyhäkoulu ja ruo-
kailu su 6.3. klo 12 sekä seurat 
klo 13.30 ry:llä. Kello: raamat-
tuluokka pe 4.3. klo 17.30 Lei-
nosella, ompeluseurat pe 4.3. 
klo 18.30 ry:llä, pyhäkoulu su 
6.3. klo 12 Tynillä ja Isoahol-
la. Jokikylä: isojen ja pienten 
raamattuluokka pe 4.3. klo 
17.30 ry:llä, ompeluseurat pe 
4.3. klo 18.30 Toini ja Paavo 
Saarijärvellä, pyhäkoulut su 
6.3 klo 12.
Kastettu: Enna Amanda 
Määttä, Mette Marie Lam-
pela, Topi Matias Skarp.

Kirkko-
herran-
virasto 
suljettu 
to 3.3.

Kotiseurat to 3.3. klo 19 Itä-
puoli: Paananen, Teeripolku 
6. Raamattuluokat pe 4.3 klo 
18 4–5 lk: Luokkanen, Rau-
tiontie 7. 6–8 lk: Pajala, Sa-
vikorventie 62. Seurat su 6.3 
klo 16 ry:llä.

Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 4.3. klo 19 
Helena ja Samuli Illikaisella, 
Peuransarvi 2. Seurat su 6.3. 
klo 16 ry:llä.
Kuollut: Eedit Karjalainen s. 
Lapinkangas, 87.

Kultaiset 
koululaulut 

sunnuntaina 
6.3. klo 15 

Kirkonkylän 
seurakuntakodissa.

Mukana kirkkokuoro.
 

Lounas klo 16, jonka 
tuotto Yhteisvastuun 

hyväksi. 

Limingan rovastikunnan 
lähetyspäivä 

”Sinä kannat, Sinä viet”

sunnuntaina 27.3. klo 14 
Muhoksen seurakuntatalolla 

Talvilomaviikolla 
7.–11.3. 

ei ole päivä- eikä 
perhekerhoja, 

varhaisnuorten 
kerhoja eikä 

kuoroja.

Haukiputaan seurakunta 
tarvitsee kesätyöntekijöitä 
HAUTAUSMAA- JA PUISTOTYöNTEKIJöITä 
kasvukauden ajaksi, noin 5–5,5 kk. Lisätietoja: seura-
kuntapuutarhuri Erkki Mikkonen, p. 040 5601 961 (vuo-
silomalla vk 10). 

LEIRIKESKUKSEN KEITTIö- JA SIIVOUSTYöNTEKIJöITä 
kesäksi, noin 3 kk ajaksi. Hygieniapassi välttämätön. Li-
sätietoja: emäntä Marjatta Paavola, p. 040 5946 285. 

KIRKONESITTELIJöITä 
ajalle 6.6.–15.7. ja 18.7.–26.8. Lisätietoja: seurakuntames-
tari Sari Haverinen p. 040 5437 539 tai kirkkoherranvi-
rasto p. 5471 185.

Palkkaus KirVESTES:n mukainen. Työpaikkoja haetaan 
vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemusten tulee ol-
la perillä maanantaina 14.3. kello 14 mennessä Hauki-
putaan seurakunnan taloustoimistossa, osoite Kirkkotie 
10, 90830 Haukipudas. Kuoreen on merkittävä tehtävä 
tai tehtävät joita haetaan. 

NUORTEN KESäTYöPAIKOISTA 
tiedotetaan myöhemmin keväällä, seuratkaa kirkollisia 
ilmoituksia.

Hernekeitto-
lounas 
tiistaina 8.3. klo 11–
13 Puttaan Tuvassa. 
Hernekeittoa ja pannari 
lounaaksi. Voit ostaa 
myös omaan astiaan. 
Lounas 5 € ja omaan 
astiaan 4 € / litra.

Vapaaehtoistoiminnan 
peruskoulutus huhti-
kuun alussa. Peruskoulu-
tus on tarkoitettu vapaa-
ehtoistoiminnasta kiin-
nostuneille ja niille va-
paaehtoistoiminnassa 
mukana oleville, jotka ei-
vät ole vielä osallistuneet 
peruskoulutukseen. Kou-
luttajina Pirjo Hätälä (Va-
res-verkosto) ja Johanna 
Kerola (Haukiputaan seu-
rakunta). Lisätietoja kou-
lutuksesta: 
www.vareskeskus.fi
Ilm. www.vareskeskus.fi 
tai p. 044 7868 882.

Vieraana Kiinan lähetti 
rovasti Päivö Parviainen. 
Lähetyspäivä päättyy 
klo 18 alkavaan iIltamessuun 
kirkossa. Ilmoittautumiset 
lähetyssihteerille 16.3. 
mennessä p. 040 779 7705.
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Paastonajan matkalla 
-ryhmä
Pappilanvintillä 3.3., 30.3. ja 27.4. 
klo 18–19.30

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

Laskiainen lasketaan, 
paaston aika alkaa…

Laskiaistapahtuma 

tiistaina 8.3. 
klo 10–13 kirkonkylän 
seurakuntakeskuksessa

Ohjelmassa: hevosajelua (2 €), mäenlaskua, ulkoleik-
kejä, onnenpyörä ja arpajaiset.
Buffetista: tuoreita munkkeja, kahvia, mehua, mak-
karoita. Tervetuloa!
Järj. Kiimingin seurakunta. Tuotto yv- keräykseen.

Hiihtäjien 
kirkko 

Huttukylän koululla 
su 6.3. klo 13, 

toimittaa 
Miia Seppänen ja 

kanttorina 
Marja Ainali. 

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

Hartaus to 3.3. ja 10.3. klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodilla.
Omaishoitajien vertaisryh-
mä 7.3. klo 13–14.30 seura-
kuntatalolla. Aihe: Miten 
hoidan itseäni, mukana Si-
nikka.
Hyvänmielen päiväkahvit 
mielenterveyskuntoutujille 
8.3. klo 12 Kotikololla pap-
pilan pihapiirissä. Makkaran-
paistoa, mukana Antti ja Si-

nikka.
Seurakuntakerhoa ei ole 9.3.
Diakoniatyö: Diakonisso-
jen vastaanotot: Kirkonkylä 
/ diakonissa Sinikka Ilmonen, 
p. 044 752 1226. Tupos / dia-
konissa Nita Nahkala, p. 044 
752 1240.
Lähetystyö: Lähetysvint-
ti ma 7.3. klo 12–14 yhdessä-
oloa käsitöiden, kahvittelun 
ja juttelun merkeissä.
Nuorisotyö: Raamis to 3.3. 

Messu su 6.3. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Miia Seppänen, saar-
naa Arja Nerkko-Runtti, avus-
taa Riina Moilanen. Kanttori-
na Marja Ainali, huilua soitta-
vat Kiiminkijoen opiston hui-
lunoppilaat Julia ja Maria Häkli 
sekä Hilda Peltokorpi.
Sanan ja rukouksen ilta su 
6.3. klo 18 Jäälin seurakuntako-
dissa, mukana Seija Helomaa, 
Terttu Rautiainen-Mulari, Eero 
Pesonen ja Marja Ainali.
Kirkkoherra Pauli Nieme-
lä osittaisella virkavapaalla 
1.2.–31.5.2011 ja virkavapaal-
la 1.6.–31.8.2011.
Laskiaistapahtuma su 6.3. 
Huttukylän koululla. Oh-
jelmassa: klo 13 jumalan-
palvelus 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.
Pyhäkoulu su 
13.3. klo 12 
kirkkopirtti.
Yhteisvas-
tuukeräys 
2011 torjuu 
nuorten yk-
sinäisyyttä 
Suomessa ja 
Mosambikis-
sa. Ole arkien-
keli ja auta yksi-
näinen nuori muiden 
joukkoon. Tule lipaskerääjäk-
si tai vapaaehtoiseksi erilai-
siin tapahtumiin. Lisätietoja 
Jaana Kontiolta.
Juttunurkka ma 7.3. klo 10–
13. Jäälin seurakuntakodil-
la. Kaikenikäisille tarkoitettu 
juttupaikka.
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokailu 
ma 7.3. klo 11–12 Jäälin seu-

klo 16.30–18 pappilan yläker-
rassa. Nuortenilta to 3.3. klo 
18–20 Tupoksen nuokkaril-
la. Katrin läksiäiset. Hiihtolo-
maviikolla ei ole nuorten toi-
mintaa.
Päiväkerhot eivät kokoonnu
hiihtolomaviikolla.
Perhekerhot: Hiihtolomavii-
kolla ei kerhoja.
Partio: Päivystys Partiotoi-
mistossa pe 4.3. klo 15–17. 
Ruoktu XXVIII 11 talvileiri 
5.–9.3. seikkailijoille, tarpo-
jille, samoajille, vaeltajille ja 
aikuisille pidetään Taivalkos-
kella Siiranjärvellä. Ilmoittau-
tuminen Makelle Kotikololta 
saatavalla ilmoittautumis-
lomakkeella. Leirinhinta: 1. 
perheenjäseneltä 70 euroa ja 
seuraavilta 65 euroa. Lisätie-
toa www.niittykarpat.fi. Tie-
dustelut markku.korhonen@
evl.fi. 044 7521 223. 7.–13.3. 
Hiihtolomalla ei ole partioko-
kouksia. Mafecafe Partiotoi-
mistossa ke 16.3. klo 17–18.
Rauhanyhdistys: Raamattu-
luokka (7.–8.) pe 4.3 klo 18.30 
ry:llä. Raamattuluokka (5.–6.) 
la 5.3 klo 18.30 ry:llä. Seurat 
su 6.3 klo 17 ja 18.30 ry:llä.
Varttuneidenkerho to 10.3 
klo 12 seurakuntatalolla.
Kastettu: Viola Olivia Aho-
la, Helmi Mirja Maria Han-
nila, Risto Johannes Junttila, 
Oliver Akseli Klasila, Veikko 
Matti Leppäluoto.
Kuollut: Arvi Einari Hirvelä, 
64; Kirsti Annikki Kulotie e. 
Lempinen, 86.

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 

rakuntakodilla. Aterian hin-
ta 2 €. Eläkeläisten seu-

rakuntakerholai-
set voivat osal-

listua laski-
aistapahtu-
maan.
Diakonia-
työnteki-
jän ajan-
varaus se-

kä koti-
käyntipyyn-

nöt: Erja Haho 
(Kk) 0400 775 

164 tai Seija Lomma 
(Kk) 040 579 3247 ja Jaana 
Kontio (Jääli) 040 579 3248.  
Raamattupiiri keskiviikkoisin 
klo 13 Kolamäen kerhohuo-
neella, pastori Mirja Liikanen
Esikkoryhmä ei kokoonnu 
hiihtolomaviikolla 10.
Perhekerhot Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodilla tors-
taisin klo 9.30–11.30.
Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä ja Jäälin seurakuntakodilla 
perjantaisin klo 9.30–11.
Perhekerhot ja kahvilat ei-
vät ole hiihtolomalla.
Lasten parkki: Lastenparkki 
Jäälin seurakuntakodilla tiis-
taisin klo 12–15. Ilmoittautu-
miset parkkiin maanantaisin 
klo 15 mennessä p. 0400 835 
374 / lastenohjaajat.
Rauhanyhdistys: päiväseu-
rat su 6.3. klo 13 rauhanyh-
distyksellä.
Kastetut: Reetta Elisabeth Kar-
jalainen, Julia Anniina Pellikka, 
Louna Aurora Hannula, Emma-
Riina Kristiina Pikkuaho.

Kevään 2011 
musiikkitapahtumia
Ma 21.3. klo 19 Kiimingin seurakuntakeskuksessa on Ou-
lun musiikkijuhlien konsertti: esiintyjinä Pekka Kuusis-
to, viulu,  Lilli Maijala, alttoviulu ja Niko Kumpuvaara, har-
monikka. Ohjelma sisältää kansanmusiikkipohjaista mu-
siikkia sekä mm. W. A. Mozartin kamarimusiikkiteoksia.

Su 27.3. Jäälin seurakuntakodilla klo 13 messun jälkeen 
”Iloa äitiydestä”- tapahtuma, jossa mm. musiikkia ja ru-
noja, mukana huilisti Riitta Anttila, Marja Ainali, Eija Ke-
ränen ja Seija Lomma.

Su 3.4. klo 18 Koululaulujen yhteislaulutilaisuus seu-
rakuntakeskuksessa. Lauluja säestää ja niiden teemois-
ta improvisoi uruilla Lauri-Kalle Kallunki. Ohjelmassa on 
myös hengellisiä yhteislauluja.

Hiljaisen viikon maanantaina 18.4. klo 19 kantaattikon-
sertti seurakuntakeskuksessa, esiintyjinä Muhoksen ja 
Kiimingin kirkkokuorot, johtajina ja solisteina Ossi Kaja-
va ja Jarkko Metsänheimo.

Su 15.5. klo 14 Rovastikunnallinen säveljuhla seurakun-
takeskuksessa. Mukana rovastikunnan lapsi-, nuoriso- ja 
kirkkokuoroja, laulusolisteja ja soittajia. 

Kiimingin seurakunnan poikakuoro osallistuu valtakun-
nallisille poikakuoropäiville 18.–20.3. ja tekee konsertti-
retken saksaan 5.–10.5. Poikakuoron tukiyhdistys toteut-
taa kevään aikana mm varainkeruumyyjäisiä ja poikakuo-
ro konsertoi ke 13.4. Oulujoen kirkossa yhdessä useiden 
laulusolistien kanssa. Kuoroa johtaa Jarkko Metsänheimo.

Kalevalainen 
messu

sunnuntaina 6.3. 
kello 10 Limingan kirkossa

Saarnaa kirkkoherra Ilkka Tornberg
Kolehti yhteisvastuukeräyksen hyväksi

Ehtoollisen vietto

Limingan seurakunta
Oulun Ympäristön Kalevalaiset Naiset ry

Gloria-lauluryhmä

Limingan seurakunta tarjoaa kirkkokahvit
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eurakunnissa tapahtuu 3.–10.3.2011S

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo

Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

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

Laskiaismyyjäiset ti 8.3. klo 
11–14 seurakuntatalolla. Her-
nekeittolounas. Myytävänä 
hernekeittoa, rieskaa ja las-
kiaispullia kotiin vietäväksi. 
KyläKamarin lauluhetki ke 
9.3. klo 12.
Hartaus ke 9. 3. klo 
13.30 Salonkarta-
nossa, Päivi Pulk-
kinen.
Seurakuntakerho 
to 10.3. klo 11 seu-
rakuntatalolla, Päivi 
Pulkkinen.

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

Hartaushetket to 3.3. klo 
13.30 Mikevan palvelukodeis-
sa, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus to 3.3. klo 14 Vire-ko-
dissa, Pekka Kyllönen.
Lähetysilta to 3.3. klo 19 Lee-
na ja Janne Honkasella, Piilo-
haantie 3, Jouni Heikkinen.
Hartaus ti 8.3. klo 13 Muhok-
sen palvelukodissa, Pekka Kyl-
lönen. 
Keskipäivänkerho viettää 
hiihtolomaa, ei kerhoa ke 9.3. 
Hartaus ke 9.3. klo 13 Päivä-

keskuksessa, Pekka Kyllönen.
Hartaus ke 9.3. klo 14 Koivu- ja 
Tähtikodeissa, Pekka Kyllönen.
Enkelin siipien suojassa – 
Ikoninäyttely Koivu ja Tähti 
-kulttuurikeskuksessa 2.–31.3. 
kirjaston aukioloaikoina.
Kuorot: Hiihtolomaviikolla ei 
kuoroharjoituksia.
Lapset ja perheet: Hiihtolo-
maviikolla ei ole päivä-, perhe-, 
eikä varhaisnuorten kerhoja.
Nuoret: Koulupastoripäivys-
tys yläkoululla ja lukiolla to 3.3. 

klo 11–12.15. Hiihtolomaviikolla 
ei nuorten toimintoja.
Rippikoulut: Talvirippikou-
lun leirijakso 7.–11.3. Koortilas-
sa, konfirmaatio su 13.3. klo 10 
kirkossa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin klo 
6.30. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 3.3. klo 19 ompeluseurat 
ry:llä. Su 6.3. klo 12 pyhäkou-
lut: kirkonkylä Kaarre, Antti-
la Härkönen, Korivaara Tuomi-

Varhaisnuorten leiri hiihto-
lomalla 7.–9.3. Lisätietoja ne-
tissä.
Lähetysilta ke 9.9. klo 18 toi-
mitalolla.
Yhteispyhäkoulut su 13.3. 

klo 12 Repussa.
Papinjärven pilkki-

kilpailu siirretään 
myöhempään 
ajankohtaan run-
saan lumitilan-

teen vuoksi. 
Salonpää ry: Seu-

rat su 6.3. klo 16 Un-
to Määttä, Pentti Kinnunen. 
13.3. Opistoseurat su 13.3. 
klo 16 Erkki Vähäsöyrinki.
Kirkonkylän ry: Su 6.3. klo 
12 Raamattuluokka I. ry, Raa-
mattuluokka II, Kylänpuoli ja 
Keskikylä; ry, Karhuoja; Jou-
ko Koskelo klo 16 seurat ry, 
Juhani Pitkälä, Markku Sep-
pänen. Ti 8.3. klo 18.30 lau-
luseuroja kodeissa: Keskiky-
lä; Vänttilällä, Visakoivuku-
ja 9. La 12.3. klo 19 seurat, 
Mauno Linnanmäki ry. Su 
13.3. klo 12 Raamattuluokka 
I. ry, Raamattuluokka II., Ky-
länpuoli ja Keskikylä; ry, Kar-
huoja; Tuomas Lääkkö klo 16 
seurat, Pentti Kinnunen, Erk-
ki Alasaarela ry.
Kastettu: Karla Maria Sääski-
lahti, Tiila Olivia Luokkanen, 
Joakim Eemil Leppänen, Ru-
ben Vilmari Lehtola.

Kyläkamarilla 
Paula Mannermaan 

REKIRAANU-
NäYTTELY 

1.–30. maaliskuuta.

Avoinna ma–ke 
klo 11–14, 

Pappilantie 28. 
Tervetuloa!

koski, Pälli A. Pitkänen, Suokylä 
H. Keränen. Klo 17 seurat ry:llä. 
Ti 8.3. klo 13 lauluseurakerho 
Männiköllä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 4.3. klo 19 raamattu-
luokka Mehtälä, Lottakuja 15.
Kastettu: Ellariina Olivia Leh-

mikangas, Miika Armas Alek-
si Mustonen, Alvar Isak Ansel-
mi Tölli.
Kuollut: Laila Siviä Hyvärinen 
88, Aura Kyllikki Musta s. Jär-
velin 88, Raija Sinikka Jurvakai-
nen s. Palokankare 79. 

LASKIAISMYYJÄISET 
 

ti 8.3. klo 11-14 srk-talolla 
Hernekeittolounas (sis. kahvin) 5e 

Hernekeitto 5e/l 
Rieska 2e, laskiaispulla 0,70e 

 

Arpajaiset 

Tuotto Yhteisvastuukeräykseen 

Ohjelmassa
• Alkuhartaus khra 
 Jouni Heikkinen

• Suomen lähetysseura:
 ”Vapaaehtoistyö 
 lähetystyössä”
 Kasvatussihteeri 
 Marja Kopperoinen

• Puhe
 Rovasti Päivö Parviainen
• Musiikki
 Laulu Anne-Mari Ranta
 Säestys Ossi Kajava

• Ruokailu klo 17

• Materiaali- ja kirjapöytä

Ilmoittautumiset ruokailun 
vuoksi keskiviikkoon 16.3. 
mennessä oman seurakun-
nan lähetyssihteerille, Mu-
hoksen srk:n kirkkoherranvi-
rastoon p. (08) 5331 284 tai 
seurakuntasivujen 
kautta www.muhoksen-
seurakunta.fi / sähköinen 
asiointi.

Viikolla 
10 ei 

kerhoja.

A
rkisto / Satu Lap

in
lam

p
i
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www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

HOX! 
Kaikenikäiset naiset!
Tulossa Naisten päivä 

su 20.3. Aiheena: Voinko 
kiittää minäkin? 

Tarkempi 
ilmoitus seuraavassa 

lehdessä.

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

Virasto suljettu to 3.3.
Nuttujen neulontaa yh-
dessä to 3.3. klo 17–19 
Tyrnävän seurakunta-
talon takkahuonees-
sa.
Raamattu- ja Tuu-
mailupiiri su 6.3. klo 
15 Temmeksen seura-
kuntatalossa.
Seurakuntakerho ti 
8.3. klo 12.30 Tyrnävän 
seurakuntatalolla.
Murto-Ojakylä-Juurus-
suon diakoniapiiri to 10.3. 
klo 10.30 Marjut ja Taisto Lip-
posella, Matintie 1 B 5.
Aamukammari ke 9.3. klo 
9–10.30 Seija Tolosella, Nes-
torintie 11.
Rippikoulu: Ryhmä I, rippi-
koululeiri 4.–9.3. Törmäläs-
sä Siikajoella. Lähtö pe 4.3. 
klo 17 Tyrnävän seurakunta-
talolta.
Kastettu: Konsta Jeremias 
Herronen, Urho Olavi Uljas 
Kipinä, Iina Lotta Kujala, Is-
la Edith Simonson, Rebekka 
Ruusu Juulia Uusi-Illikainen, 

KESTILä
Päiväkerho to 3.3. klo 11 ker-
hokodissa. 
Kirkkokuoro to 3.3. ja 10.3. 
klo 19 srk-kodissa. 
Seurakuntakerho pe 
4.3. klo 10 srk-ko-
dissa.
Ehtoollishartaus 
pe 4.3. klo 13 Pih-
lajistossa.
Laskiaistapahtu-
ma la 5.3. klo 12 ja 
seurat su 6.3. klo 12 
Kestilän ry:llä.
Ystävänkammari ke 9.3. klo 
10 kerhokodissa.
Kuollut: Pekka Juhani Arola 
62, Eetu Ilmari Lotvonen 90.

PIIPPOLA
Veteraanien lauluryhmä to 
3.3. ja 10.3. klo 11 srk-ko-
dissa. 
Piippolan ry:n vuosikokous 
ja seurat su 13.3. klo 15 srk-
kodissa.

PULKKILA
Seurakuntakerho to 3.3. klo 
12 srk-kodissa. 

Kirkkokuoro to 3.3. ja 10.3. 
klo 13.30 srk-kodissa.
Varhaisnuortenryhmä to 
3.3. klo 16 kerhohuoneessa. 
Päiväkerho pe 4.3. klo 10 ker-
hohuoneessa.
Raamattuluokka pe 4.3. klo 
19 ry:llä.
Seurat la 5.3. klo 19.30 ry:llä.
Hartaus pe 11.3. klo 13 Koi-
vulehdossa.
Kastettu: Valtteri Luca Benja-
min Kansanaho.

PYHäNTä
Ehtoollishartaus to 3.3. klo 
10.30 Nestorissa.
Puuhakerho to 3.3. klo 12.15 

koululla.
Varkkarit to 3.3. 

klo 14.30 srk-talon 
kerhohuoneessa.
Päiväkerho pe 
4.3. klo 10 srk-

talon kerhohuo-
neessa.

Lauluseurat pe 4.3. 
klo 18.30 Korsulaisella.
Seurat su 6.3. klo 16 ry:llä, 

V. Kalliokoski ja E. Luokkala. 
Kuorot: ei toimintaa viikoil-
la 9 ja 10. 
Pyhännän Vanhustentalo-
yhdistys ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous pe 18.3. 
klo 14 Takojantie 3:sen ker-
hohuoneella.

RANTSILA
Seurakuntakerho: Vierai-
lu to 3.3. Pulkkilan kerhoon. 
Lähtö klo 11 Rauhalasta. Pa-
luu noin klo 14. 
Hovin Nuput pe 4.3. klo 10 
Hovin koululla. 
Opistomyyjäiset pe 4.3. klo 
19 ry:llä.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 6.3. klo 18.30 srk-talossa, 
Markku Heikkala.
Eläkeliitto ti 8.3. klo 11 srk-
talossa.
Kuoroja ei ole viikolla 10. 
Kastettu: Heidi Bertta Lyydia 
Näsänen.
Kuollut: Kerttu Johanna Lyy-
tikäinen s. Laru 93, Alma Kaa-
rina Nissinen s. Piippo 81.

Iida Amanda Vimpari.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 3.3. klo 19 Elii-
sa ja Markku Koskelalla, Rys-
kykuja 2. Seurat su 6.3.klo 16 
ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 4.3. klo 19 
Helena ja Samuli Illikaisella, 
Peuransarvi 2. Seurat su 6.3. 
klo 16 ry:llä.
Kuollut: Asta Aino Tellervo 
Heikkinen, s. Alasuutari 76.

Yhteisvastuuhiihto
Tyrnävän seurakunta järjestää hiihtotapahtuman Murron koulun ympä-
ristössä olevalla valaistulla ladulla torstaina 24.3. klo 18.
Ohje: Kierretään omaan tahtiin reilun yhden kilometrin mittaista latua tunnin ajan. 
Hiihtäjä hankkii itselleen sponsoreita (esim. yksittäisiä henkilöitä). Sponsori mak-
saa sopimansa kierroshinnan mukaan, tuotto menee yhteisvastuukeräykselle. Esim. 
jos sponsori on luvannut yksi euro / kierros ja hiihtäjä hiihtää 10 kierrosta, sponso-
ri maksaa 10 euroa yhteisvastuulle (tilinnumero 548301-28052, viestiksi yhteisvas-
tuuhiihto 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

Luentosarja 
”Tule ja katso” – 
Jeesuksen opetuslapset
maanantaina 7.3. klo 18–19.30 
Tyrnävän seurakuntatalolla.

Kouluneuvos Raili Kemppainen Pohjois-Pohjanmaan 
ev.-lut. Kansanlähetyksestä luennoi aiheesta 
Tule ja katso! 

Hiihto-
lomaviikolla 

ei ole 
kerhoja.

Koko perheen 
laskiaistapahtuma 

ja myyjäiset
sunnuntaina 6.3. 

Pyhännän seurakuntatalolla

Perhekirkko klo 12 seurakuntatalossa
Kirkon jälkeen

• rekiajelua (säävaraus) • mäenlaskua 
• kasvomaalausta • ruokailua • myyjäiset 

• herne- ja lihakeittoa • rasvarieskaa ja leivonnaisia 
• ota kotiin vietävää keittoa varten omat astiat 

mukaan.

Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.Laskiais-
myyjäiset

tiistaina 8.3. klo 12 
Piippolan 

seurakuntakodissa

Hernekeitolle 
omat astiat mukaan!

Raahen rovastikun-
nan matka 

Vienan Karjalaan 
5.– 8.7.2011. 

Tarkemmat tiedot ja 
ilmoittautumiset 
p. 040 952 3837 
Leena Räsänen.
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K I N O K U L M A

Kuninkaan puhe on 
elokuva ystävyydes-
tä, velvollisuudesta ja 
siihen sitoutumises-

ta, kielen luokkaluonteesta 
ja puheesta vallan välikap-
paleena. Pintatasolla se ker-
too Yhdistyneen Kuningas-
kunnan monarkian vallan-
vaihdosta toisen maailman-
sodan aattona 1936, ja ku-
ningas Yrjö VI:n änkytyk-

Sanat tulevat lihaksi
sestä, jota hoitamaan palkataan 
australialainen itseoppinut pu-
heopettaja.

Kuninkaan puhe sai neljä Os-
caria. Se palkittiin vuoden par-
haana elokuvana, parhaasta oh-
jauksesta, alkuperäiskäsikirjoi-
tuksesta ja miespääosasta. 

David Seidlerin käsikirjoit-
taman elokuvan johdantona on 
Yorkin herttuan, prinssi Alber-
tin avauspuhe brittiläisen im-
periumin näyttelyn avajaisis-
sa vuonna 1925. Hovin, kir-
kon, armeijan ja poliittisen joh-
don edustajien kasvoilta voi lu-
kea myötähäpeää ja pilkallisuut-
ta. Prinssin änkytys on julkinen 
salaisuus. 

Albertin puoliso Elisabet hou-
kuttelee miehensä monen puhe-
opettajan jälkeen australialaisen 
Lionel Loguen hoitoon. Logue 

asettaa ehdoksi molemminpuo-
lisen tasa-arvon. Prinssistä louk-
kaavinta on sinuttelu ja henkilö-
kohtaisen elämän käsittely. 

Lionel Logue laajentaa hoidon 
ankarasta fyysisestä harjoittelus-
ta traumaterapiaan. Draaman 
näkökulmasta se tarjoaa oiko-
tien potilaan lapsuuteen. Prins-
si oli änkytyksensä vuoksi isänsä 
ja veljensä kiusaama ja nöyryyt-
tämä lapsi. 

Vastakohtien dramaturgiaan 
rakentuvassa elokuvassa herttu-
asta kasvaa kansansa kohtaloon 
sitoutunut johtaja. Komiikka on 
kirjoitettu tutusti tulevan mo-
narkin huutaessa rumia sano-
ja. Ensimmäisessä julkisessa pu-
heessaan suorassa radiolähetyk-
sessä, uuden kuninkaan sanat 
muuttuvat sotaan valmistau-
tuvan brittiläisen imperiumin 

Kuninkaan puhe (2010). Ohjaus Tom Hooper, käsikirjoitus David Seidler, pääosis-
sa Colin Firth, Geoffrey Rush ja Helena Bonham Carter. 

henkiseksi voimaksi.
Käsikirjoittaja Seidler kiin-

nostui kuninkaan elämästä jo 
1980-luvulla. Kuningataräiti vas-
tasi Seidlerin kirjeeseen, että ai-
ka oli niin tuskallista, että siitä 
kertominen on siirrettävä hänen 
kuolemansa jälkeen. Kuningatar 
eli 101-vuotiaaksi.

Tom Hooperin ohjaama elo-

kuva on tyylipuhdas, jännit-
teensä säilyttävä katsojays-
tävällinen draama. Colin 
Firth tekee itsetuntonsa hu-
kanneesta ja sen löytävästä 
prinssistä helpon samaistus-
kohteen, jota aluksi säälii ja 
lopussa ihailee.

pENTTI KEJONEN

Uuden-Seelannin 
maanjäristyksestä 
toivutaan ystävien ja 
vapaaehtoisten tuella.

Uusiseelantilainen Phil An-
derson oli ottanut vapaa-
päivän töistä. Sade oli pi-
lannut hänen suunni-

telmansa, joten hän vietti aikaa 
Christchurchin eteläosassa sijait-
sevassa asunnossaan. Phil istui 
sängyllä tietokone sylissään, kun 
lähestyvän maanjäristyksen jy-
rinä alkoi kuulua.

– Ajattelin, että edellisestä 
isosta jälkijäristyksestä onkin jo 
paljon aikaa, Phil kertoo. Viime 
syyskuussa olleen suuren maan-
järistyksen jälkeen maa oli täris-
syt tasaisin väliajoin.

– Kun tavarat alkoivat tippua 
hyllyiltä, totesin tämän järistyk-
sen ilmeisesti ylittävän viisi Rich-
terin asteikolla. Se tarkoittaisi 
paljon siivottavaa sotkua.

Koska edellinen suuri maanjä-
ristys oli tuottanut melko vähän 
vahinkoa eikä yhtään kuolonuh-
ria, Phil ei osannut olla huolissaan. 

Järistyksen hälvettyä taloon ei 
enää tullut sähköä, joten Phil ei 
kuullut uutisia ennen kuin tapasi 
naapurinsa. Naapurilta löytyi ra-
dio, jonka kautta Phil kuuli ikä-
vät uutiset.

Sitten alkoi läheisten etsimi-
nen.

Internet 
apuun
Lähes 400 000 asukkaan kaupun-
gissa uskotaan tulleen yli kaksisa-
taa kuolonuhria. Monet ovat me-
nettäneet kotinsa, ja vielä useam-
mat elävät ilman vettä, sähköä tai 
viemäröintiä.

Punainen Risti ja Pelastus-
armeija ovat näkyvässä roolissa 
kriisiavun antajina, mutta myös 
tavalliset ihmiset ovat ottaneet 
vastuuta.

– Virallisten tahojen antaman 
avun lisäksi ihmiset järjestäytyvät 
omatoimisesti tai auttavat naapu-
riaan, Phil kertoo.

Kaikilla on mahdollisuus aut-

taa. Kaupungin poliisin pyynnös-
tä useat seurakunnat ovat leipo-
neet pelastustyöntekijöiden ilok-
si. Erilaisiin rukoustilaisuuksiin 
ovat voineet osallistua kaikki he-

6,3 Richterin 
asteikolla

kin, jotka eivät muuten pysty tu-
kemaan maanjäristyksen uhreja.

Internetiä on hyödynnetty ah-
kerasti maanjäristyksen jälkimai-
ningeissa. Esimerkiksi Phil auttoi 

hälventämään huolia kaveripiiris-
sään Facebookin kautta. 

Sen avulla päivitettiin kave-
reiden nimilistaa sitä mukaa, 
kun kunkin henkilön voinnis-
ta ja olinpaikasta oli saatu tietoa. 
Maanjäristyksen jälkeiset päivät 
kuluivat Philillä keskustellen ne-
tin kautta lukuisten ystävien ja 
tuttavien kanssa.

Ihmisten paikantamisen li-
säksi Internetin eri sivustoilla on 
jaettu tietoa muun muassa teiden 
kunnosta ja hätämajoituspaikois-
ta. Useampikin palvelu on pysty-
tetty sitä varten, että ihmiset ym-
päri maata voivat kertoa haluk-
kuudestaan majoittaa maanjäris-
tyksessä kärsineitä. 

Joillakin näistä auttajista ei it-
selläänkään ole vettä tai sähköä, 
mutta he ovat silti valmiita le-
vittämään patjan tai tarjoamaan 
sohvan sitä tarvitsevalle.

Toiveikkaat 
tunnelmat
Vaikka maanjäristykset ovat Uu-
dessa-Seelannissa yleisiä, näin 
suuret tuhot ovat todella harvi-
naisia. Pahimman kaaoksen jäl-
keen ihmisten huolet ovat hyvin 
konkreettisia.

– Suurimpia ongelmia meidän 
talossamme ovat veden ja viemä-
röinnin puute, Phil kertoo.

– Olen myös huolissani työpai-
kastani. Voi olla, että joudun etsi-
mään uusia töitä, jos yritys jou-
tuu säästökuurille maanjäristyk-
sen takia.

Kaikesta huolimatta Phil ja hä-
nen ystävänsä ovat toiveikkaita.

– Perjantaille suunnitelluis-
ta juhlista pidettiin kiinni. Tosin 
riehakas juhlinta vaihdettiin gril-
laukseen ja rauhalliseen illanviet-
toon, Phil kertoo.

– Juuri nyt illanvietto on eri-
tyisen tärkeä. Ihmiset tarvitsevat 
rentoutumista ja yhdessäoloa.

KAISA ANTTIlA

Phil Andersonin (alarivissä oikealla) asuinalue selvisi rajusta maanjäristyksestä vähällä. 
Maan tärinä sai savupiiput murentumaan ja asfaltin muuttumaan nestemäiseksi. Jo pari päivää järistyksen jälkeen 
korjaaminen, siivoaminen ja toisten auttaminen on täydessä vauhdissa, mutta tehtävää riittää vuosiksi eteenpäin.

Ku va t :  P h i l  A n d e r s o n


