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Mitä yhteistä on kirkolla, entisellä presiden-

tillä, Saksalla, kolmella istuvalla ministe-

rillä ja taistolaisilla?

Näiden kaikkien pitää pyytää anteeksi.

Kirkon pitää pyytää anteeksi sisällissodan uhreil-

ta, Koiviston Virolta, Saksan pitää harjoittaa lopu-

tonta katumusta menneisyydestään, ministerien 

pitää pyytää anteeksi kielikuviaan ja taistolaisten 

sitä, että toiset yhä kutsuvat heitä taistolaisiksi.

Anteeksipyyntövaatimusten esittäminen on 

yhteinen, rajat ylittävä kansan- ja kansojenhuvi. 

Anteeksi antaminen ei ole yhtä yleistä tai hauskaa. 

Anteeksipyyntövaatimuksille on yhteistä, että 

niiden esittäjät pääsevät itse hetkeksi julkisuuteen.

Vaatimuksen kohteelle jää harvoin mahdollisuut-

ta muuhun kuin taipumiseen.

Pahiten tähän kierteeseen on sotkeentunut maa-

ilman oikeassa olemisen keskipiste eli paavi Bene-

dictus XVI. Alamäki alkoi, kun hänen väitettiin 

vuonna 2006 puheessaan lainanneen muinaisen 

bysanttilaisen hallitsijan sanoja, jotka arvostelijoi-

den mielestä sisälsivät islaminvastaisia vihjauksia. 

Todellisuudessa tekstissä ei ollut mitään islaminvas-

taista, mutta vaatimusten vuoksi paavi joutui nöyr-

tymään anteeksipyyntöön. 

Samankaltaisia tilanteita on hänen tielleen sat-

tunut myöhemminkin. Kuuluisimpia ovat sähläykset 

juutalaistuhon kieltäneen piispan kanssa sekä kan-

nanotto, että kondomit ovat HIV:n leviämisen syy. 

Ja aina on pyydettävä anteeksi.

Paavin anteeksipyynnöt kertovat ajan hengen 

muuttumisesta. Johannes Paavali aloitti kierteen, 

mutta hänen edeltäjilleen anteeksi pyytäminen oli-

si ollut mahdottomuus. Nykyään paavi joutuu julki-

suuden paineessa alistumaan. Länsimaissa kukaan 

ei enää ole niin mahtava, etteikö hänelle vaatimus-

ta voisi esittää.

Anteeksipyyntövaatimus kohdistetaan joko henki-

löön itseensä tai henkilöön instituution edustajana. 

Jälkimmäiset tapaukset ovat usein irvokkaita, koska 

ne liittyvät asioihin, joiden kanssa anteeksi pyytävällä 

ei välttämättä ole mitään tekemistä. Voidaan kysyä, 

kuinka aidosta ilmaisusta on kyse, kun paavi painos-

tuksen vuoksi pyytää anteeksi liki tuhannen vuoden 

takaisia ristiretkiä.

Anteeksipyytäminen on tärkeä osa ihmisten kans-

sakäymistä ja sillä on myös suuri merkitys kristillises-

sä etiikassa.

Sen sijaan anteeksipyyntövaatimusten esittäminen 

julkisuudessa herättää kuulijoissa vain myötähäpeän 

tunteita ja nakertaa anteeksipyytämisen arvoa.

Aatoksia

Anteeksi, mutta vaadin anteeksipyyntöä

Piippu
Sain Lapin reissun tuliaisina hyvältä 
ystävältäni piipun. Hieman yllättä-
vä tuliainen, varsinkin jos ottaa huo-
mioon keneltä se tuli ja kenelle. Ikinä 
en ole ottanut ensimmäistäkään sau-
hua sen enempää piipusta kuin tupa-
kasta. Toki olen useammankin ker-
ran eläessäni pohtinut että olisiko ai-
ka aloittaa, mutta en ole koskaan on-
nistunut vakuuttamaan itseäni asi-
an tarpeellisuudesta. Sen sijaan kak-
si painavaa syytä on ollut olla aloit-
tamatta. 

Ensimmäinen on tupakoinnin 
taustalla oleva kulttuuri johon sisäl-
tyy tietynlainen käyttäytymismalli, 
varsinkin nuorilla: teennäisyys reh-
vastelevine puheineen, sylkeminen 
ynnä muu sellainen. Haluan olla oma 
itseni. 

Toinen syy, ehkä painavampi, on 
haluni elää täysillä kaikilla aisteilla-
ni. Usean tupakoinnin lopettaneen 
lähimmäisen olen kuullut kehuneen 
kuinka mahtavaa on jälleen mais-
taa ruuan hienot aromit. Hajuaisti-
kin elpyy entiselleen. Toki myös mo-
net muut seikat, joista raha ei ole vä-
häisin, ovat pitäneet tupakan himo-
ni kurissa.

Jokin muu idea tuossa lahjapii-
pussa siis täytyi olla. Sitä paitsi, olisi 
luullut, että olisin saanut piipun mu-
kana myös tulentekovälineet ja polt-
toainetta edes ensimmäiseen pesäl-
liseen. Pelkkä piippu on vähän niin 
kuin ajokortti ilman autoa: mieliku-
vamatkustamista.

Rupesihan se sitten raksutta-
maan. Olin joskus ohimennen mai-
ninnut jonkun tarinatuokion yhte-
ydessä, että piippu on ainut tupa-
koinnin muoto jossa on jotain ide-
aa. Piipun valmistaminen polttoon 
ja polttaminen vaatii paljon aikaa, 

keskittymistä ja kärsivällisyyttä. En-
sin otetaan piippu esiin. Kopistel-
laan koppaa kantapäähän. Puhal-
letaan rööriin ja todetaan että ilma 
kiertää. Asetetaan tupakka koppaan. 
Otetaan esiin tulitikut, saadaan pu-
rut syttymään kolmannella tikulla ja 
poltellaan, jos mestareita ollaan niin 
puoli tuntia putkeen. Siinä ajassa – 
jos missään – ehtivät luovat ajatuk-
set saada tilaa. Piippu on kiireettö-
myyden symboli.

Vuoden ajan on tuo piippu jo 
kiertänyt maailmaa povitaskussa-
ni. Polttoaineita en ole ostanut, en-
kä aio ostaa. Aina kun kaipaan luo-
vaa hetkeä, sanon että nyt on pii-
pun paikka. 

Painun pihalle piippu hampaissa-
ni, hengittelen raitista ilmaa ajatel-
len mukavia asioita ja palaan virkis-
tyneenä töihin. Eikä tauolle tarvit-
se välttämättä lähteä edes ulos asti. 
Kukaan ei taatusti rupea minun ta-
kiani köhimään, jos satun tarvitse-
maan luovaa hetkeä vaikka kesken 
puisevan kokouksen.

Juha SoraNta
Kirjoittaja on 

Karjasillan seurakunnan 
kanttori

26.3.2009

Uutta rajoja 
rikkomalla
”Kirkko keskittyy vaarattomiin asioihin, 
eikä tarvittaviin muutoksiin ryhdytä. Kirk-
ko elää umpiossa. Minulla on tarve pyrkiä 
vapauteen. Näen sen kristinuskon ytime-
nä. Kirkko on irrallaan arkitodellisuudesta 
ja elämästä. Se ahdistaa minua. Haluan rä-
jäyttää seinät auki, sillä uskonnolla on tai-
pumus sulkeutua.”

Pappiskuunnelman kirjoittanut Kai Sadinmaa
Lapin Kansassa 23. maaliskuuta 2009

Atomiajan pappi
”Vierailin hiljattain Olkiluodon ydinvoi-
matyömaalla tutustumassa ydinpappi Sa-
kari Leppäsen toimintaan. Ajattelin, että 
olemme me kirkolliskokouksessa ainakin 
yhden hyvän päätöksen saaneet aikaiseksi, 
vieläpä yksimielisesti! Muutama vuosi sit-
ten päätimme, että kirkkohallitus palkkaa 
papin ydinvoimatyömaalle, jossa tälläkin 

hetkellä työskentelee yli 4000 miestä.
Teollisuuden Voima osoitti papille työ-

pisteen ja toivotti miehen tervetulleeksi 
yhteisöön. Läheisimpänä yhteistyökump-
panina on kuitenkin ay-väki. ’Taivaalli-
sena työsuojeluvaltuutettuna’ ydinpappi 
osallistuu viikoittain työsuojeluvaltuu-
tettujen ja luottamusmiesten yhteisiin 
työmaakokouksiin.”

Kirkolliskokousedustaja Marjaana Perttula
Sanansaattajassa 12/2009

Äidin rukous  
kantaa yhä
”Äitini rukoili joka aamu: Jumala, anna 
lapsilleni viisautta ajatella hyviä ajatuksia 
ja kykyä ja rohkeutta auttaa hädänalaisia. 
Jumala, anna heille kärsivällisyyttä ottaa 
vaarin tästä päivästä, niin että huomenna 
heistä voi tulla parempia ihmisiä.”

Kansainvälisen Punaisen Ristin johtaja 
Begele Geleta

Viikko-Kalevassa 22.3.2009

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 
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Valtuutetut 
ovat yllättävän 
lammasmaisia 
kirkkoherran ja 
virkamiesten edessä

Arto Kouri

Seurakuntavaaleista on 
kulunut kaksi vuotta. 
Rauhan Tervehdys kysyi 
neljältä valtuutetulta 
puolen matkan 
kuulumisia.

Arto Kouri on Kiimingin kirk-
kovaltuuston ensikertalainen, 
mutta tuntee kirkon hyvin en-
tuudestaan. Hän työskenteli en-
nen eläköitymistään Kiimingin 
seurakunnan kappalaisena. 

Valtuustossa Kouri koki pie-
noisen yllätyksen.

– Valtuutetut ovat yllättävän 
lammasmaisia kirkkoherran ja 
virkamiesten edessä, Kouri häm-
mästelee. 

Valtuutetut eivät Kourin mu-
kaan uskalla poiketa virkamies-
ten ja kirkkoherran esityksistä.

-Virkamiehet saisivat enem-
män kunnioittaa luottamushen-
kilöitä, Kouri huomauttaa.

Itsenäisyys 
säilytettävä
Arto Kourin mielestä Kiimingin 
seurakunnan tulisi liittyä Oulun 
seurakuntayhtymään itsenäise-
nä seurakuntana, jos kuntakin 
liittyy Ouluun. 
Hän ei suo-
si mallia, jossa 
Oulusta muo-
dostettaisiin 
yksi iso seura-
kunta vaan liit-
täisi Kiimingin 
yhdeksi Oulun 
seurakuntayh-
tymän seura-
kunnista.

Kourin mielestä Kiimingin 
kirkollisveroprosentti on epä-
kohta, sillä se on liian korkea: 1,5 
prosenttia. Kouri haluaisi vero-
prosentin laskevan 0,1 – 0,2 kym-
menystä.

Kouri toivoo, että Kiimingin 
seurakunta ei rakentaisi kovin voi-
makkaasti. Jäälin seurakuntako-
din remontointi oli kuitenkin tar-
peen. Suvelan leirikeskuksen hän 
sijoittaisi uudelleen esimerkiksi 
Vasamoon Ylikiiminkiin. Suvela 
sijaitsee tulva-alueella ja on saanut 
purkuluvan.

Sen sijaan että rakennetaan asu-
tuksen keskelle jäävälle Suvelan 
alueelle, voitaisiin käyttää valmii-
ta tiloja tai osallistua esimerkik-
si Ylikiimingin alueella sijaitsevan 
Vasamon laajentamiseen, hän täs-
mentää.

Arto Kouri edustaa Palvelu-

Valtuutetut 
painavat kaasua

vaaliliittoa. Hän kuuluu vasem-
mistoliittoon. 

rahat 
vähäosaisten hyväksi

Alueasiamies 
Teuvo Sii-
kaluoma on 
ensimmäis-
tä kauttaan 
Oulun yhtei-
sessä kirkko-
valtuustossa. 
Hän ei jättäi-
si Oulun seu-

rakuntayhtymän miljoonien euro-
jen ylijäämää kokonaan lojumaan 
vaan käyttäisi sen vähäosaisten hy-
väksi nyt laman aikana.

– Ei haittaisi, jos ylijäämää vä-
hän syötäisiinkin. Sitten kun on 
hyvät ajat, kerätään taas pusku-
reita, Siikaluoma ehdottaa.

Seurakuntayhtymän talous 
näyttää hyvältä. Hätää ei ole, Sii-
kaluoma toteaa.

Tulevat kaksi vuotta ovat val-
tuustolle kuitenkin vaikeammat 
kuin kaksi ensimmäistä. 

– Lama on iskenyt. Se heijas-
tuu päätöksiin ja linjauksiin, Sii-
kaluoma sanoo.

Toinen iso asia kahden seuraa-
van vuoden ai-
kana on hallin-
toselvitys: poh-
dittavana on 
esimerkiksi, tu-
leeko Oulusta 
yksi iso seura-
kunta vai jatke-
taanko nykyi-
sellä mallilla, 
jossa seurakun-

tayhtymä muodostuu monesta 
eri seurakunnasta. 

tehtäväjako 
selvä oulussa
Siikaluoma ei ole törmännyt sa-
maan ongelmaan kuin Arto Kou-
ri Kiimingissä. 

– Virkamiehet ja valtuutetut 
ovat sisäistäneet roolinsa. Virka-
miehet esittelevät asiat ja päättä-
jien tehtävä on päättää.

Siikaluoma on kahden ensim-
mäisen valtuustovuotensa aikana 
päässyt sisään systeemiin. Hän 
kokee saaneensa asioihin enem-
män syvyyttä. 

– Valtuustossa on terve tekemi-
sen meininki eikä asioida hoide-
ta vasemmalla kädellä, hän kehuu.

Teuvo Siikaluoma edustaa kes-
kustalaista Kirkko keskelle arkea 
-ryhmää.

Itsensä 
on pantava likoon

Sosiaalikas-
vattaja Riitta-
Liisa Luukko-
nen on tois-
ta kautta Ou-
lun yhteises-
sä kirkkoval-
tuustossa. En-
simmäinen 
kausi oli 1991 

– 1994.
– Luottamushenkilön tehtä-

vät kohdallani ovat muuttuneet 
merkittävästi tällä valtuustokau-
della. Yhteisen kirkkovaltuuston 
varapuheenjohtajuuden myötä 
osallistun monien eri toimikun-
tien työskentelyyn. Olen oppinut 
uusia asioita ja samalla olen jou-
tunut panemaan itseäni likoon 
enemmän kuin ennen.

Luukkonen ei osaa maini-
ta mitään yksittäistä asiaa, jossa 
hän olisi onnistunut erityisen hy-
vin. Hän toivoo voivansa puuttua 
Oulun seurakuntayhtymän epä-
kohtiin, hän huomaa niitä.

– Toivon, että voisimme kokea 
olevamme samassa veneessä, sekä 
viranhaltijat että luottamusmie-
het. Tämä on asia, joka kiehtoo 
minua. Sen toteuttaminen vaatii 
paljon työtä. 

– Olen jäsenenä seurakunta-
hallinto- ja toimintarakennesel-
vityshankkeen ohjausryhmässä. 
Ryhmässä haluan antaa panok-
seni ratkaisun löytämiseksi. 

– Seurakunnan rahoja tulee 

käyttää harkiten ja maltillisesti. 
Investointeja, joihin uppoaa suu-
ria summia, on edessä. Perusseu-
rakuntatyöhön toivoisin suurem-
pia satsauksia, jos se olisi mah-
dollista.

Riitta-Liisa Luukkonen edus-
taa vanhoillislestadiolaista Kristil-
listen perusarvojen puolesta -ryh-
mää.

Kirkkaasti 
kuopus

Liiketalou-
den opis-
kelija Nel-
li Kaup-
pi on Tyr-
nävän kirk-
kovaltuus-
ton kuopus, 
vain 21-vuo-
tias. Seuraa-

vaksi nuorin on jo kolmekymp-
pinen. 

Kauppi on kahden vuoden ai-
kana opiskellut seurakuntapoli-
tiikan kuvioita. Hän on kysellyt 
neuvoja kunnallispolitiikassa toi-
mivalta isältään, tutkinut inter-
netiä ja muistellut keskustelujaan 
viisi vuotta sitten kuolleen äitin-
sä kanssa. Myös äiti oli kirkkoval-
tuuston jäsen.

Kauppi kehuu Tyrnävän val-
tuustoa. Se tulee hyvin toimeen 
keskenään eikä eriäviä näkökoh-
tia ole paljon.

Kauppi nostaa kohokohdak-
seen sen, että lähetystyöhön pe-
rustettiin uusi virka. Hän puhui 

valtuustossa asian puolesta yh-
dessä monen muun kanssa.

Kauppi kertoo, että hän ollut 
vaikuttamassa kummikirkkoon, 
joka järjestetään 24. toukokuuta. 
Kirkkoon voivat tulla kummilap-
set, -tädit ja -sedät. 

– Kyseessä on mukava usean 
sukupolven yhdessäolo.

– On hyvä aistia uusia tuulia. 
Olisiko meilläkin mahdollista 
järjestää jotain hyvää, jota muu-
alla on? Saa nähdä mitä keksi-
tään. Pitää kulkea silmät ja kor-
vat auki, Kauppi lupaa.

– Olisi hienoa, jos saisi aikaan 
innostusta vaaleihin. Tulisi lisää 
nuoria kavereita valtuustoon, hän 
innostuu.

asiat tutkitaan 
perinpohjin
Kauppi kuuluu lapsi- ja nuoriso-
työn johtokuntaan. Häntä puu-
hattiin ensin johtokunnan pu-
heenjohtajaksi.

– Ette kai te minua ensiker-
talaista sellaiseen laita? En minä 
osaa. Mitä se puheenjohtaja te-
kee? Kauppi kertoo reaktioistaan.

Kauppi toteaa, että valtuustos-
sa ei tehdä päätöksiä yhdessä yös-
sä. Asioista keskustellaan monel-
ta kantilta. 

– On nähtävä kaikki ulottu-
vuudet ja miten ne vaikuttavat 
toisiinsa, Kauppi kertoo.

Nelli Kauppi on keskustan 
edustaja Tyrnävän valtuustossa.

PeKKa helIN
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Oulun poliisilaulajat täyttää 50 
vuotta. Niin uskomattomalta 
kuin se kuulostaakin, poliisilau-
lajien riveissä laulaa yhä yksi kuo-
ron perustajajäsen. 

Kun Mieskuoro Pohjanlaulu 
täytti jokin aika sitten 100 vuotta, 
onnittelijoiden joukossa oli myös 
Oulun poliisilaulajien edustajat.

– Yhdessä asiassa olemme tei-
tä parempia, puheenvuorossaan 
hän sanoi.

– Meillä on vielä joukossa kuo-
ron perustajajäsen. Onko teillä?

Kaskun kertoo kuoron puheen-
johtaja, rikosylikonstaapeli Jussi 
Sova. Hän kertoo myös, että kuo-
ro on maailman pohjoisin poliisi-
kuoro. Ainakaan toisin ei ole todis-
tettu. 

Maailman pohjoisin poliisi-
kuoro on 50 vuoden aikana ehti-
nyt keikkailla siellä sun täällä, ete-
lässäkin. 

– Minulle sykähdyttävin hetki 
oli, kun lauloimme Malagan ka-
tedraalissa Espanjassa. Konsertil-
le piti saada Vatikaanista lupa. Esi-
tettävät kappaleet oli ilmoitettava 
etukäteen, että ne varmasti sopi-
sivat katolisen kirkon tyyliin, So-
va kertoo.

– Katedraali oli valtavan kor-
kea. Tuli tunne, että laulu jäi kai-
kumaan vielä meidän lähdetty-
ämmekin, hän muistelee.

enemmän 
kuin työpaikkakuoro
Kuoron nykyinen taiteellinen 

Poliisilaulajilla kaksi 
juhlakonserttia Oulussa

johtaja Tibor Garanvölgyi epäröi 
ottaa poliisilaulajat johdettavak-
seen, kun kutsu kävi. Hänen ko-
timaassaan Unkarissa poliisi oli 
jotain epämääräistä ja vaarallis-
ta. Mutta hän oppi pian, että Suo-
messa poliisi on arvostettu am-
matti eikä poliisia tarvitse pelä-
tä kuten monissa muissa maissa.

Poliisilaulajat ei ole pelkkä 
työpaikkakuoro, se on sitten-
kin jotain enemmän, Garanvöl-
gyi tuumii. Taiteelliset tavoitteet 
ovat korkealla.

– Poliisin työ on rankkaa. 

Täällä kuorolaiset voiva kokea 
iloisia hetkiä. Rikollisuus ja kaik-
ki muu unohtuu.

Joskus kuorolaiset hälyte-
tään tehtävään suoraan penkil-
tä, Garanvölgyi kuitenkin huo-
mauttaa.

Kuoron perustajajäsen Pek-
ka Lehtomaa oli vain 26-vuoti-
as tullessaan kuoroon. 50 vuotta 
on kulunut, mutta silti ääni soi 
hienosti.

– Voimia on ollut, kun kovasti 
kuntoilee, sanoo entinen Liikku-
van poliisin mies. 

– Eivät ole pois ajaneet. Minä 
olen sinnitellyt, Lehtomaa sanoo 
pitkästä kuorourastaan.

Lehtomaa on kuorossa tavan-
nut monenlaisia poliiseja: rivi-
miehiä ja pomoja.

– Kaikki ovat veljiä keskenään. 
Heidän kanssaan tulee toimeen. 
Ei tämä muuten onnistu, veteraa-
ni sanoo.

PeKKa helIN

Oulun poliisilaulajat järjestää kaksi 
konserttia 50-vuotisjuhlansa kunni-

aksi. Ensimmäinen pidetään Oulun 
lyseon juhlasalissa sunnuntaina 29. 
maaliskuuta kello 18. Liput maksa-
vat 12 euroa. Lippuja voi ostaa Ou-
lun Korusta ja Musiikki-Kullaksel-
ta sekä ovelta.

Toinen konsertti on Oulun tuo-
miokirkossa 19. huhtikuuta kello 
18. Solistina on Petrus Schroderus. 
Lippuja voi ostaa ennakkoon Ou-
lun Korusta, Musiikki-Kullakselta 
ja Lippupisteen toimipaikoista tai 
Lippupisteen nettisivuilta. Ennak-
kolippu on 18 euroa. Lippu ovelta 
maksaa 20 euroa.

Pe k ka H e l i n

Viidentoista seurakunnan alueel-
la ilmestyvä Rauhan Tervehdys 
laajenee tästä numerosta eteen-
päin 24-sivuiseksi. 

Lehteä julkaisevan Rauhan 
Tervehdys ry:n syyskokoukses-
sa hyväksytty sivumäärän kas-
vattaminen oli lehden tilaajaseu-
rakunnista lähtenyt idea. Lehti-
koon kasvattamisella halutaan 
ennen kaikkea antaa enemmän 
tilaa seurakuntien uutisille. 

Jokaisen tilaajaseurakunnan 
kirkollisten tietojen tila kasvaa. 
Oulun seurakunnilla on jatkos-
sa käytössään kolmen sivun si-
jaan neljä sivua, ja muilla seura-
kunnilla pääsääntöisesti puoli si-
vua. Hailuodon ja Lumijoen seu-
rakuntien käyttöön tulee neljän-
nessivu.

Rauhan Tervehdykseen neljä lisäsivua
aineistoille uusi aikataulu
Lehden materiaalien toimitus-
aika on aikaistunut lisäsivujen 
myötä. Jatkossa seurakunnat toi-
mittavat lehteen tulevat tekstit 
ja kuvat kymmentä vuorokautta 
ennen lehden ilmestymistä. 

– Seurakuntien toimistosih-
teereitä on koulutettu uusista ai-
katauluista ja kasvaneesta tila-
määrästä, ja tiedon toivotaan ta-
voittavan myös seurakunnissa 
toimintaa järjestävät vapaaehtoi-
set, kertoo päätoimittaja Janne 
Kankaala.

Kankaalan mukaan seurakun-
nilta toivotaan jatkossa mahdol-
lisimman paljon valmista mate-
riaalia: valokuvia ja tekstejä niin 
tulevista kuin menneistä tapah-
tumista. Näitä pyritään hyödyn-

tämään mahdollisuuksien mu-
kaan paitsi seurakuntien kirkol-
listen tietojen osiossa, myös uu-
tissivuilla. 

– Mainostajien tulee varata 
ilmoitustilat kahdeksan vuoro-
kautta ennen lehden ilmestymis-
tä, siihen ei tule muutosta. Ilmoi-
tusmyynti on hoidettu jo muuta-
mien vuosien ajan kustantajam-
me Kotimaa-Yhtiöt Oy:n toi-
mesta, ja vuoden alusta alkaen 
he ovat huolehtineet myös leh-
den tilauksista.

Kankaalan mukaan kesällä 
lehden sivumäärä voidaan las-
kea takaisin kahteenkymmeneen 
seurakuntien tapahtumien mää-
rästä riippuen. 

elSI huttuNeN
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Maata  kiertelemässä  Neljän ruuhka 
lakkaa kryptassa
Palmusunnuntain aattona lau-
antaina 4. huhtikuuta vietetään 
Oulun tuomiokirkon kryptas-
sa hiljaisuuden ja jakamisen il-
tapäivää. 

Tilaisuus alkaa kello 12 hil-
jentymisellä ja pastori Veijo 
Koivulan johdannolla Ruot-
sissa asuvan katolisen papin ja 
karmeliittaveljen Wilfrid Sti-
nissenin tuotantoon.

Toinen keskusteluun johdat-
telija on psykoterapeutti Elina 
Malkavaara-Kallinen. Hänen 
aiheenaan on luottamuksen et-
siminen ja syntyminen tavalli-
sen elämän keskellä.

Päivään sisältyy myös puo-
li tuntia hiljaisuutta. Yhteinen 
hiljaisuuden rukoushetki viete-
tään lopuksi kello 16.30.

Osallistujille tarjotaan 5 eu-
ron hintainen salaattilounas, 
jota varten toivotaan ilmoit-
tautumista 1.4. mennessä, p. 
040 751 4480 tai nnky.oulu@
co.inet.fi.

Iltapäivän järjestävät Sina-
pinsiemen ry:n Oulun ryhmä, 
Oulun NNKY ja Oulun tuo-
miokirkkoseurakunta.

Vuoden alussa Kirsi Jun-
nonaho aloitti työt Li-
mingan seurakunnassa 
uudessa nuorisotyönoh-

jaajan virassa. Työnkuvasta nel-
jännes on lähetyssihteerin teh-
täviä. Vaikka Junnonaho on-
kin kyseisessä virassa uusi kas-
vo, monille lähiseudun ihmisille 
hän on entuudestaan tuttu. 

– Olen Kempeleestä kotoisin, 
mutta perheemme on asunut Li-
mingassa pian 11 vuotta. Olen 
tehnyt asioita hieman käänteises-
sä järjestyksessä: minulla on jo 16- 
ja 11-vuotiaat lapset, ja valmistuin 
joulukuussa yhteisöpedagogiksi 
ammattikorkeakoulusta. 

Junnonahon toiveammatti 
oli lapsena eläinlääkäri. Ural-
laan hän on kuitenkin edennyt 
lastenhoitajan töistä iltapäivä-
kerho-ohjauksen kautta nuor-
ten pariin. Uskoon hän on kas-
vanut pienestä lähtien.

Kirsi viihtyy nuorten keskellä

Limingan uusi nuorisotyönohjaaja Kirsi Junnonaho vertaa itseään työtöppöseen, jonka kautta Jumala tekee 
varsinaisen työn. Taustalla oleva risti-aiheinen taulu on toteutettu isosyössä monen henkilön voimin.

Kohtaamisia 
nuorten kanssa
– Parasta työssäni on nuorten 
kanssa oleminen. Paperityöt ovat 
rankkoja, mutta kun pääsee taas 
nuorten pariin, tuntuu, että tämä 
on sen arvoista. Nuorten kanssa 
tapahtuu kohtaamisia – joskus on 
istuttu nuokkarin portailla kah-
teenkin asti yöllä. On myös tärke-
ää vain jutella tavallisista asioista 
ja olla läsnä.

Junnonaho on huomannut, et-
tä teeskentely ei nuorten parissa 
kannata.

– En yritä olla nuorten joukos-
sa nuori, vaan nimenomaan aikui-
nen. Nykyajan kovat arvot näky-
vät nuortenkin maailmassa: esi-
merkiksi lukiolaiset ovat hirveän 
väsyneitä, on menestyttävä ja olta-
va kaunis ja hyvä. Haluan välittää 
sanomaa, että riität sellaisena kuin 
olet, Jumalan luomana, ja sinulla 
on merkitys.

lähetyskäsky 
koskee jokaista
Nuorisotyönohjaajan virkaan on 
liitetty uutena tulokkaana lähe-
tyskasvatus. Junnonaho on par-
haillaan suunnittelemassa käy-
tännön toteutusta.

– Olen ajatellut, että koordi-
noisin lähetysasioita eteenpäin, 
ja esimerkiksi lapsityön puolel-
la lastenohjaajat hoitaisivat lähe-
tyskasvatuksen alle kouluikäisten 
osalta, nuorisotyönohjaajat nuor-
ten osalta ja niin edelleen. Lähe-
tyskäsky on annettu jokaiselle: 
kaikki voivat omalla paikallaan, 
omilla taidoillaan ja voimavaroil-
laan tehdä lähetystyötä.

Lähetysvintillä ja Nuorten 
Lähetysvintillä tehdyt tuotteet 
myydään, ja varat käytetään ko-
lumbialaisen kummioppilaan 
koulumaksuihin.

– Kummioppilas hankittiin 
kesällä 2007. Uskon, että tällä 

tavalla pystyy konkreettisem-
min kokemaan, mitä tekee asi-
oiden hyväksi. Saamme esimer-
kiksi kirjeiden välityksellä kuu-
lumisia Kolumbiasta.

Kokonaisvaltaista 
auttamista
Lähetyskasvatukseen kuuluu 
Junnonahon mielestä lähetys-
työstä kertomisen lisäksi myös 
monikulttuurisuus ja suvaitse-
vaisuus sekä vastuuntunnon he-
rättäminen muissa ihmisissä.

Parhaillaan tehdään yhteis-
työtä lukion kansainvälisyys-
kurssin kanssa projektissa, jon-
ka tähtäimenä on matka Sene-
galiin ensi vuoden vaihteessa. 
Ensi syksynä on tarkoitus yh-
distää kaksi osa-aluetta, kun 
aloitetaan lasten lähetys- ja 
kansainvälisyyskerho. 

– Monilla on lähetystyöstä van-
hanaikainen kuva lähetyssaarnaa-
jasta suuntaamassa Ambomaalle. 
Lähetystyöntekijöitä on kuitenkin 
nykyään kaikista ammattikunnis-
ta. Halutaan auttaa ihmistä ja yh-
teisöä kokonaisvaltaisesti, ja teh-
dä itsensä tarpeettomiksi, että 
paikalliset pystyisivät jatkamaan 
omin voimin.

Nuorisotyönohjaajan pitää lä-
hiaikoina kiireisenä nuoriso-, 
lapsityö- ja diakoniatoimistojen 
muutto väliaikaisesti uusiin tiloi-
hin pappilaan. Remontin jälkeen 
toimiston yhteyteen saadaan uu-
det nuorisotilat.

Vapaa-ajallaan Junnonaho 
harrastaa kaikenlaista näpertelyä 
sekä lenkkeilyä koiran ja miehen 
kanssa. 

– Tykkään olla kotona per-
heen kanssa ja pelata illalla vaik-
ka lautapeliä. Metsälenkki lau-
antaiaamuna on huippua!

PäIvI MartIKaINeN

Uusi 
kasvo

Pä i v i  Ma r t i ka in e n

Tunti pimeää 
ilmaston 
hyväksi
Earth Hour on Maailman 
luonnonsäätiön (WWF) or-
ganisoima ilmastotapahtuma, 
jossa eri puolilla maailmaa 
sammutetaan valot samana 
päivänä samaan kellonaikaan. 
Valot sammutetaan lauantai-
na 28.3. klo 20.30–21.30.

Earth Hour järjestettiin 
ensimmäisen kerran Australi-
assa vuonna 2007. Tänä vuon-
na mukaan on ilmoittautunut 
yli 60 maata, muun muassa 
kaikki Pohjoismaat. Suomes-
sa tapahtuman suojelijana toi-
mii tasavallan presidentti Tar-
ja Halonen.

Haukiputaan 
kirkko sulkee 
ovensa 
Haukiputaan seurakunnan 
kirkkovaltuusto on hyväksy-
nyt kirkon, tapulin ja kirkkopi-
han korjauksen suunnitelmat. 
Kirkko on suljettuna remon-
tin ajan huhtikuun puolestavä-
listä lokakuun loppuun. Hinta-
arvioinnissa hankkeen arvon-
lisäverolliseksi hintapuitteeksi 
hyväksyttiin 1 920 000 euroa.

Hankkeen arkkitehti- ja 
pääsuunnittelusta vastaa ark-
kitehtitoimisto Jorma Tep-
po Oy. Kaikki suojelukohtei-
den korjaus- ja muutostoimet 
tehdään kirkkohallituksen ja 
museoviraston hyväksyminä 
ja valvonnassa. 

Uuden tutkimuksen mukaan po-
tilaat, joilla on pitkälle edennyt 
syöpäsairaus, elävät uskonnolli-
sen vakaumuksen voimalla pi-
tempään kuin potilaat, joille us-
ko on vähemmän tärkeä.

Tuloksista kerrottiin Journal of 
the American Medical Associati-
on -lehdessä, joka on levikiltään 
maailman suurin lääketieteelli-
nen julkaisu.

Uskon parantavalle voimalle 
on ilmeisesti löydettävissä maal-
linen selitys. Tutkimuksen mu-
kaan potilaat, jotka hakevat loh-
tua uskosta, ovat halukkaampia 
hyväksymään aggressiivisem-
pia hoitomenetelmiä, vaikka ne 

olisivat kivuliaita. He ovat myös 
halukkaampia elämään viimeiset 
hetkensä hengityskoneessa ja te-
kevät muita vähemmän hoitotes-
tamentteja.

– Uskovaisille elämää on py-
hää ja pyhitettyä. He kokevat 
velvollisuudekseen pysyä elos-
sa mahdollisimman pitkään, sa-
noi tutkimusta johtanut tohtori 
Holly G. Prigerson New York Ti-
mes -lehdelle.

Toinen tutkimus puolestaan 
lupaa uskoville vähemmän stres-
siä ja parempaa suorituskykyä. 
Toronton ja Yorkin yliopistois-
sa asetettiin 28 opiskelijaa ko-
keisiin, joissa mitattiin virheiden 

tekemisen vaikutusta stressita-
soon. Tulosten mukaan uskon-
nolliset henkilöt pärjäsivät kog-
nitiivisissa tehtävissä paremmin.

– Mitä uskonnollisempia opis-
kelijat olivat, sitä vähemmän hei-
dän aivonsa aktivoituivat virheitä 
tehtäessä, kertoo tutkimusjohtaja 
Michael Inzlicht.

– He suhtautuvat virheisiin 
rauhallisemmin.

Tutkijat pyysivät koehenki-
löitä täyttämään ”uskonnollista 
intohimoa” koskevan kyselylo-
makkeen. Heille tehtiin sen jäl-
keen testi, jossa piti nimetä väri-
sanojen kirjainten väri. Esimer-
kiksi paperilla saattoi lukea ”pu-

nainen” sinisin kirjaimin.
Koehenkilöiden aivotoimintaa 

mitattiin elektrodeilla. Näin saa-
tiin selville, että uskonnollisilla 
koehenkilöillä on vähemmän ak-
tiivisuutta niissä aivojen osissa, jot-
ka ohjaavat ahdistusta ja muokkaa-
vat käyttäytymistä. He eivät stres-
saantuneet virheistä.

Lisäksi uskonnollisemmat 
henkilöt antoivat testissä enem-
män oikeita vastauksia.

Journal of the American 
Medical Association
The New York Times

Religion News Service

Usko lisää päiviä ja vähentää stressiä
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Tapahtumat

Terveys ja hyvinvointi 

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

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

Caritas Hyvinvointi

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

Käytä oikeutesi vapaisiin, me huolehdimme läheisestäsi! 

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

Arvoisat Omaishoitajat!

www.hyvanmielenapteekit. 

ROTUAARIN 
APTEEKKI

Kirkkokatu 23
Puh. (08) 535 0300
PALVELEMME

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

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

Aki ja Saija Dahlström
Liikeajan jälkeen 0400 686 144

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100
Avoinna ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

www.oulunpantti.net

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, moottorikelkat,  
 säilytys lämpimässä hallissa
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- osaomistus- ja asumisoikeusasunnot
- soittimet, elektroniikka, taide, jne

KULTAKORUJA HALVALLA JA 
REHELLISESTI PAINON MUKAAN 

- uusia ja kunnostettuja käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 4 €
- korjataan koruja, tilaustöitä

    - ostetaan puhelinosakkeita, päivän
      hintaan, rahat heti puhtaana käteen

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Ota yhteyttä! 

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

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

Kirkkokatu 4 A 12, 90100 Oulu
puh. 377 191 ja 0400 687 201, fax. 377 091

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

T E R V E Y D E K S I

Myllyojan 

Maikkulan

p. 5572 170
av. ark. 9.30 - 17.30  Kangaskontiontie 3, OULU

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

av. ark. 9 - 18, la 9 - 15  Karvarinaukio 7, OULU

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

PANKKIKORTTI EI KÄY.

ILMAINEN NEUVO OY
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy   
puh. 020 754 2000 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Lue ja    
kommentoi

www.rauhantervehdys.fi

              APUA ARKEEN
              Kotisiivouksista
     kaikkiin arjen askareisiin. 
Huom. Kotitalousvähennys 60% 
  Puh. 08-5451495 / 044-2911612 
       Johanna ja Esa Linnola 
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Suomen evankelis-luterilai-
sen kirkon piispat julkaisi-
vat viime lokakuussa per-
hekirjan. Puheenvuoro he-

rätti tiedotusvälineissä huomio-
ta, koska kaksi piispaa, Kari Mä-
kinen ja Wille Riekkinen, jätti-
vät sen allekirjoittamatta. 

Riekkinen ilmoitti syyksi jul-
kaisuajankohdan; perhekirja jul-
kaistiin vain puoli vuotta ennen 
rekisteröityjen parisuhteiden kir-
kollista asemaa pohtivan työryh-
män mietinnön valmistumista. 
Edellisen perhekirjan julkaisemi-
sesta sen sijaan oli kulunut jo nel-
jännesvuosisata. Riekkinen olisi 
odottanut. 

Parisuhdelakityö-
ryhmän Kirkko ja re-
kisteröidyt parisuhteet 
-mietintö julkaistiin 
viime viikolla. 

Oululaisen Tuiran 
seurakunnan kappa-
lainen, teologian toh-
tori Päivi Jussila us-
koo, että perhekirjan 
julkaisuajankohdan 
taustalla saattoi olla piispojen 
tarve puolustaa ennen parisuh-
delakityöryhmän työn julkista-
mista ”perinteistä perhemallia”, 
eli avioliitossa elävän miehen ja 
naisen sekä heidän biologisten 
lastensa muodostamaa perhettä. 

Ydinperhe 
uusi keksintö
Parisuhdelakityöryhmän mie-
tinnössä ei esitetty rekisteröi-
tyjen parisuhteiden nostamista 

Vaikka piispat enimmäkseen onnistuvat 
puhumaan naisesta ja miehestä tasa-
arvoisesti, ainakin kerran he lipsuvat: 

”Lasten kasvattaminen on puolisoiden 
yhteinen tehtävä”, mutta silti: ”Äiti tarvitsee 

mieheltään sekä konkreettista apua että 
henkistä tukea.”

Perheelle on monta mallia
avioliittoon rinnastettavaan ase-
maan. Parisuhteen siunaaminen 
ei siis ole vaihtoehto, mutta jo-
tain tarvitaan. Piispat saavatkin 
syyskuussa pohdittavakseen toi-
mintaohjeet siihen, mitä kirkol-
la ja papeilla on tarjota rekiste-
röityyn parisuhteeseen astuville 
seurakuntalaisille. 

Olipa puhe vähemmistöistä 
tai valtaosasta kansaa, perintei-
nen perhemalli sinänsä on on-
gelmallinen käsite. Helsingin yli-
opiston historiantutkija Mirkka 
Lappalaisen mukaan malli ei 
ole perinteinen sanan varsinai-
sessa mielessä. Sen juuret ulot-

tuvat porvarilliseen 
perhekäsitykseen, jo-
ka esiteltiin Suomes-
sa 1800-luvulla. Uu-
sioperhe, jossa on si-
nun, minun ja mei-
dän lapsia, ei ole uu-
si keksintö, vaan ylei-
nen historiallinen 
perhemalli. 

– Nykyajan tilan-
ne, jossa ”perinteinen 

ydinperhe” istuu kotona var-
muusketjun takana ongelmiaan 
hautomassa, on uusi. Ennen sitä 
olisi pidetty outona ja epäilemät-
tä myös vahingollisena, Lappa-
lainen totesi Helsingin Sanomis-
sa helmikuussa.

Vielä pari sukupolvea sitten 
perheeseen laskettiin myös sa-
man katon alla asuvat isovan-
hemmat – mahdollisesti myös 
muutama täti, serkku tai kasvat-
tilapsi. 

Yksineläjät 
marginaalissa
Piispat vetoavat Tilastokeskuksen 
tilastoihin, joiden mukaan ydin-
perhemalli on Suomessa yhä val-
litseva. Suurin osa kansalaisista 
elää ydinperheessä, mutta opiske-
lijakaupungeissa, kuten Oulussa, 
tilanne näyttää toisenlaiselta. Lä-
hes puolet kotitalouksista on yh-
den hengen talouksia ja kahden 
hengen talouksia on lukumääräi-
sesti toiseksi eniten. 

Jussila myöntää, että piispoilla 
on oikeus ja velvollisuuskin puo-
lustaa perhettä. 

– Mutta ovatko avioliitto ja 
perhe-elämä todella uskon kysy-
myksiä? 

Piispojen puheenvuorossa to-
detaan: ”Kirkon toiminta on pe-
rinteisesti ollut varsin perhekes-
keistä, ovathan avioliiton tukemi-
nen ja lasten kasvatus sen uskon 
kannalta tärkeitä asioita. Yksin 
elävät saattavat kuitenkin kokea 
jäävänsä syrjään.”

Kommentti tuntuu Jussilas-
ta yllättävältä, olihan Jeesuskin 
yksineläjä, ja kirkkomme oppi-
isä Martti Luther piti avioliit-
toa lähinnä yhteiskunnallisen 
järjestyksen piiriin kuuluvana 
asiana. 

– Onneksi piispat muistavat 
myös mainita, että ”Ihminen on 
arvokas riippumatta siitä, elää-
kö hän avioliitossa vai yksin” ja 
”Seurakunnan tulee olla hengelli-
nen koti yhtä hyvin naimattomille, 
eronneille ja leskille kuin perheelli-
sillekin”, Jussila hymähtää.

Ympäripyöreitä 
linjauksia
Piispat kertovat esipuheessa kir-
joittaneensa perhekirjan kirkon 
työntekijöille ja kaikille, jotka tah-
tovat pohtia parisuhteen ja perhe-
elämän kysymyksiä. Tässä ei Jus-
silan mukaan ole onnistuttu.

– Pelkään pahoin, että kirja 
ei anna konkreettisia näkökul-
mia tai apuvälineitä. Piispat ei-
vät tuomitse esiaviollista seksiä, 
avoliittoa, avioeroa, aborttia, it-
setyydytystä tai homoseksuaali-
suutta. He kuitenkin ilmaisevat 
hyväksyntänsä kiertoilmauksin 
ja puhumalla asian vierestä. Tä-
hän ei taitavakaan nuorisotyön-
ohjaaja kykene, kun rippikoulu-
lainen kysyy, miten kirkko suh-
tautuu esiaviollisiin suhteisiin, 
Jussila toteaa. 

rakkauden 
keskiössä
Piispojen mukaan ihmisten väli-
nen rakkaus on lahja ja heijastaa 
Jumalan rakkautta.
– Mitä pitäisi ajatella ihmisen, 
joka toiveistaan ja kaipaukses-
taan huolimatta ei ole saanut ko-
kea rakkautta? Onko hänen tur-
ha yrittää itse aktiivisesti löytää 
kumppania? Onko Jumalakin 
hylännyt hänet evätessään hänel-
tä ihmisten välisen rakkauden ja 
kumppanuuden, Jussila provosoi.

Hänen mukaansa perhekirjan 
suurimmat ongelmat liittyvät joi-
hinkin harkitsemattomiin, yleis-
luontoisiin lausahduksiin. 

– Mitä piispat tahtovat sanoa 

väittäessään, että ”miehen ja nai-
sen välinen rakkaus on inhimilli-
sen rakkauden keskeinen muoto”. 
Eikö yhtä keskeistä ole vanhem-
man ja lapsen, sisarusten, ystä-
vien, kristittyjen ja samaa suku-
puolta olevien välinen rakkaus? 
Jussila penää.

Myönnytyksiä 
elämälle
Jussila antaa perhekirjalle myös 
kiitosta.
– Kirjan monista ongelmista 
huolimatta on kunnioitettava si-
tä, että piispat ovat rohjenneet 
tarttua aiheeseen. Puheenvuoro 
kertoo halusta ymmärtää ihmi-
siä ja heidän valintojaan morali-
soimatta ja tuomitsematta. 

Piispojenkaan mielestä ei ole 
aina yhtä ainoaa oikeaa tapaa 
toimia. Avioero voi toisinaan ol-
la parempi vaihtoehto kuin avio-
liiton jatkaminen. Hyvä elämä on 
mahdollinen, vaikka lapsi kasvai-
si yksinhuoltajan kanssa, uusper-
heessä tai sijaisvanhempien hoi-
vissa. Raskaudenkeskeytystä har-
kitseva nainen tuntee itse par-
haiten oman elämäntilanteensa 
ja hänellä on oikeus itse päättää 
omaan ruumiiseensa kohdistu-
vista toimenpiteistä. 

Kaiken kaikkiaan piispat ha-
luavat tulkita kristillistä ihmis-
käsitystä parhain päin: ”Kristil-
linen usko luottaa siihen, että ih-
misellä on kyky tehdä itselleen ja 
läheisilleen hyvää.” 

elSI huttuNeN

Ia
in

 C
am

p
b

el
l



8    Nro 12      26.3.2009

sisältää luonnollisesti ja runsaasti tunnetut EPA- ja DHA-omega-3-
rasvahapot, joita on myös kaloissa. Lisäksi on DPA:ta, joka on kahden edellä 
mainitun rasvahapon muuntumisen väliporras.   

Hyvä rasva
Tänään on yleisesti tunnettua että monityydyttämättömät rasvahapot aut-
tavat kehoa pysymään joustavana ja ketteränä. Tutkijat ovat todenneet että
merellisistä nisäkkäistä peräisin oleva hyödyllinen rasva imeytyy hyvin helposti
ihmisen elimistöön. Tämä johtuu luultavasti siitä että hylkeen rasvamolekyylit
muistuttavat omiamme – olemmehan mekin nisäkkäitä.

Gun ja Tord Nordin ovat aina kunnon ylläpitä-
miseksi tehneet pitkiä kävelyretkiä. Vuosien
kuluessa Gunin nivelet ovat kuitenkin yhä jäy-
kistyneet ja lopuksi liikkuminen yleensä oli
kovin hankalaa. Vuosi sitten hän alkoi syödä
säännöllisesti omega-3–rikasta hyljeöljyä.
– Jo parin viikon kuluttua tunsin oloni parem-
maksi. Hyljeöljyllä on ollut suuri merkitys, sillä
voimme yhä tehdä päivittäiset kierroksemme,
hän toteaa iloisesti.

Gun voi jälleen 
kävellä pitkiä 
matkoja – hylje-
öljyn ansiosta!

M
elo

art M
u

sic &
 D

esig
n

Tietoa SEAL hyljeöljystä
Elexirin SEAL säästöpakkaus 180 kapselia
on terveyskaupoissa myytävistä hyljeöljy-
istä oikeahintaisin ja siinä on 30 % enem-
män ainutlaatuista omega-3-rasvahappoa
DPA:ta kapselia kohti.

SEAL on norjalaisen lääkärin  Geir Lundin
kehittämä. 

SEAL sisältää patentoitua Oxy´Less-
rosmariiniuutetta.

SEAL on saatavissa 100:n ja 180:n kapselin
pakkauksessa, sekä nestemäisenä hunajan
ja sitruunan makuisena.

Saatavissa terveyskaupoista ja 
apteekeista sekä tilattavissa rahtiva-
paasti elexironline.se tai soittaa 
puh 06-343 65 06.  

Elexir tukee Ruotsin Reumaatikkorahastoa

Jos sinulla on kysymyksiä koskien Hyljeöljyä ota yhteyttä: Elexir Nordiska Suomessa: 
puh. 06-343 65 06 • faksi 06-343 65 02 • s-posti ann-caroline@elexir.se • www.elexir.se

Gun Nordin on 75-vuotias ja asuu Vagnhäradissa. Vuosien mittaan Gun on
saanut yhä jäykempiä niveliä ja lopuksi päivittäiset kävelyt tuntuivat hankalilta.

Jälleen notkea ja ketterä 
Kun Gun muutama vuosi sitten sai tyypin 2 diabeteksen, liikunnasta 
muodostui vielä tärkeämpi osa arkea. 
– Tarkasti tasapainotettu ruokavalio ja säännöllinen liikunta ovat hyvin tärkeitä
jotta vältettäisiin diabeteksen huomattavat haitat. Liikunnan harrastaminen
ei ollut kovin helppoa minunlaisilla nivelilläni. Kun noin vuosi sitten luin 
ilmoituksen hyljeöljystä, ja sen hyvästä vaikutuksesta niveliin, uteliaisuuteni
heräsi. Paikallinen luontaistuotekauppamme otti tuotteen valikoimaansa ja
sain suosituksen aloittaa kolmella kapselilla aamuin ja illoin. Jo kymmenen 
päivän kuluttua huomasin valtavan eron. Tulin nopeasti paljon notkeammaksi ja
minun oli helpompi liikkua. Oli aivan kuin elimistöni olisi todellakin tarvinnut
öljyä, hän lisää. 

Gun kertoo että hyljeöljy on myös saanut aikaan sen että hänen silmänsä
eivät ole yhtä kuivia ja hän on lopettanut napostelemisen. Elämä tuntuu 
helpommalta ja olen myös hieman laihtunut, hän naurahtaa.

Aviomies epäili
Tord Nordin on vilkuillut vaimon rasvahappokapseleita ja epäillyt, että muu-
tamalla tipalla ”öljyä” päivässä olisi mitään merkitystä hyvinvoinnille.
– Kun näin miten Gunin oli yhä helpompi liikkua, ajattelin että voinhan 
minäkin myös kokeilla. Polvethan ovat jäykistyneet vuosien mittaan. Hartia-
vaivani pakotti minua lopulta hyllyttämään boule-kuulan. Aloitin kahdella
kapselilla aamuin ja illoin. Vain muutaman hyljeöljyviikon kuluttua tunsin
suuren eron. On helpompi kävellä ja kohta alan taas boule-peluun. Lisäksi
nukun öisin paljon paremmin. Hyvän ja mukavan makuuasennon löytäminen
on nyt helpompaa. Hyljeöljy on ehdottomasti hyödyttänyt.

Mitä hyljeöljy on?
Nykyään on tunnettu tosiasia että omega-3-rasvahapot merellisistä lähteistä
ovat hyödyllisiä nivelillemme sekä sydämellemme ja verisuonillemme. Hyljeöljy

ILMOITUS ILMOITUS

ILMOITUS ILMOITUS



9   Nro 12      26.3.2009

– Tämä on kuin ruisleipää, arvioi 
Cantio laudis -kuoron jäsen Mar-
ja Pöykkö Pietari-oratoriota.

Hän on harjoitellut tammikuun 
alusta saakka yhdessä muiden kuo-
rolaisten kanssa teosta, jonka kan-
taesitys on toisena pääsiäispäivänä 
Karjasillan kirkossa. 

– Yksittäiset osat ovat tosi 
kauniita ja uskon, että lopullinen 
kokonaisuus on vähintään yh-
tä kaunis. Teoksen sanoma tulee 
varmasti paremmin esille, kun 
kaiken kuulee valmiina.

Kuoron puurrettua useita 
kuukausia yhdessä alkaa myös 
kantaesityksessä mukana olevan 
orkesterin harjoituskausi. Esityk-
sessä mukana olevat solistit, jot-
ka ovat musiikin ammattilaisia, 
tulevat mukaan vasta muutamiin 
viimeisiin harjoituksiin.

Kuoronjohtaja Olli Heikkilän 
mukaan kokonaisuudesta vastaa-
misessa ja osin myös nuottien vii-
meistelemisessä on kova työ.

– Kokonaisuuden hallinta on 
kaikkein mielenkiintoisin juttu. 
Toisaalta tunnen kuoron, soittajat 
ja solistit, sillä olemme tehneet yh-
teistyötä aiemminkin, ja luotan sii-
hen, ettei tässä ole mitään hätää.

Korvat 
tärkein työväline
Kun kuoro harjoittelee uutta te-
osta, ovat korvat Olli Heikkilän 
mukaan kuoronjohtajan tärkein 
työkalu. 

– Vaikka kädet ja piano ovat 
myös tärkeitä työvälineitä, ovat 
korvat tärkein. Kuoroa pitää sii-

Oratorio antaa moninverroin
nä vaiheessa kuunnella tarkasti, 
tarkkailla pysyykö sävelpuhtaus 
ja rytmi kohdallaan, onko kuoro 
hereillä.

– Teoksen harjoittelu on ta-
vallaan kuorolaisten, koko kuo-
ron ja kuoronjohtajan keskinäistä 
kommunikointia, jossa kuorolai-
sen pitää kuunnella myös toisia ja 
lukea ja tulkitakin johtajaa, mai-
nitsee Pöykkö, joka liittyi kuo-
roon viime syksynä jouluoratori-
on harjoittelun jo alettua.

– Olen tykännyt ihan hirveäs-
ti olla mukana kuorossa. Ora-
torion harjoitteleminen on tuo-
nut enemmän voimaa ja energiaa 
kuin koskaan on vienyt.

Nöyryyttä 
tarvitaan
Suuret kirkkomusiikkiteokset 
herättävät Olli Heikkilässä kun-
nioitusta. Hänen mukaansa teok-
sia pitää tehdä nöyrällä mielellä.

Tämänkertainen teos on kui-
tenkin hänen kannaltaan tavan-
omaisesta poikkeava: on eri asia 
tehdä kuoroteosta, kun se on 
oman veljen Antti Heikkilän sä-
veltämä ja tekstit ovat tutun, hy-
vin arvostetun runoilijan tekemiä.

Teoksessa on luonnollises-
ti paljon tuttua, ja Olli Heikkilä 
pystyy luottamaan siihen, että sä-
veltäjän näkemys teoksesta on sa-
manlainen kuin kuoronjohtajan, 
toteutuksesta ei tule ristiriitaa.

– Niilo Rauhalan teksti on 
helppo toteuttaa, ja kuorolaiset 
ymmärtävät sitä vaivattomasti. 
Tekstiin saa helposti sisäistä ym-

märrystä, otetta. Se, että teks-
tin tekijä on antanut meille va-
paat kädet, tuo nöyryyttä teok-
sen työstämiseen, tuntuu että pi-
tää antaa parhaansa.

Jumalan ja 
lähimmäisen palvelua
Tällaisen teoksen toteuttamisen 
Olli Heikkilä mieltää palveluteh-
täväksi. Se on yksi tapa palvel-
la Jumalaa, mutta myös lähim-
mäisiä – sekä teoksen tekemises-
sä mukana olevia että kuulijoita 
ja seurakuntalaisia.

– Musiikin lahja on tullut 
meille kaikille Jumalalta. Lahjo-
jen käyttämisen kautta tämä on 
Jumalan palvelemista. Pitää pyr-
kiä säilyttämään nöyryys teke-
misessä, jotta sanoma pysyy kes-
kiössä, ettei itse asettuisi sen ja 
kuulijan väliin.

– Luulen, että teos tavoittaa ih-
misiä sanomallaan paremmin 
kuin esimerkiksi joku perinteinen 
passio, koska teksti on suomen-
kielistä. Toiseksi koraalit varmasti 
yhdistävät ihmisiä. Teoksen kuoro-
osat tuntuvat selkeiltä ja jämäkiltä. 
En mie tiiä, voiko tätä muuksikaan 
kuin jumalanpalvelukseksi sanoa, 
Pöykkö arvioi.

Satu laPINlaMPI

Rauhan Tervehdys seuraa Pieta-
ri-oratorion valmistelua. Edellisen 
kerran aiheesta kerrottiin 19.2. Sar-
jan kolmas osa ilmestyy 8.4.  Teok-
sen kantaesitys on 2. pääsiäispäivä-
nä 13.4. kello 18 Karjasillan kirkossa.

Ku va t :  S a t u  L a p in lam p i

Vuorten ylle aurinko on noussut,
tuulen väre kulkee vettä pitkin,
kimaltaen keinuu järven aalto.
Kalaparvet syvyyksissä uivat.
 
Järvi tuntee tuulet sekä myrskyt,
tuntee tyvenen ja säteilevän aamun,
antaa saaliin taikka tyhjän verkon,
näkee kylläisen ja nälkiintyneen katseen.

Sana ikuinen nyt kulkee täällä
niin kuin kirkas valo vetten päällä.
Seuratkaamme hänen askeleitaan,
hän luo tänne taivaallisen keitaan.

Sillä Herra näkee syvyyksiin,
kylvää sanaa ihmissydämiin,
nostaa toivoon mielet pettyneet,
tyhjät kädet, työssä väsyneet.

Katselen Golgatalle päin, 
kun Jeesus huutelee: 
On lasten velka maksettu 
ja kaikki täytetty!

Se lasten mieltä virvoittaa, 
kun rauhan torvi soi, 
Kun vangit pääsi vapaiksi 
ja Jeesus voiton toi.

Kun Golgatalle paistaa viel’ 
se voiton aurinko, 
joka jo silloin nostettiin, 
kun sota voitettiin.

Miks’ vielä epäilisinkään, 
menon jo taivaass on.
Kun hetken vielä uskon vain, 
niin pääsen ilohon. 

Sen myöskin mulle todistaa, 
Jumala pojassaan, 
On sydämeeni painettu 
hänet jo asumaan. 

Joka myös kerran muuttaa mun 
keskelle taivasta, 
ja usko, toivo toteutuu 
kiittäjäin laumassa.
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TURVALLISIA 
KESÄRENKAITA
Suomen Rengas-Heikki Oy

Alasintie 6  (08) 312 0933

Lue ja 
kommentoi

www.rauhantervehdys.fi

JaKeluhäIrIöt 
ilmoitetaan Postin 
asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 

Palautteet ohjelmista: 
tiedottaja.oulu@evl.fi

radio Dei 106,9 Mhz, 
kaapeliverkossa 94,1 Mhz
www.radiodei.fi
Su 29.3. klo 10 messu Oulujoen kirkosta. Toimit-
taa Ilkka Mäkinen, saarnaa Pertti Lahtinen, kant-
torina Sanna Leppäniemi. 
Su 29.3. klo 11.25 radiopyhäkoulussa puhutaan 
kärsimyksen sunnuntaista. Pyhäkoulun pitää Ou-
ti Metsikkö.
Radio Dei Toivon päivä
Ma-pe klo 16.20 Kysy mitä haluat – Mikko vastaa 
mitä haluaa. Ohjelman toimittaa Karjasillan seu-
rakunnan pastori Mikko Salmi. Mikolle voi lähet-
tää kysymyksiä osoitteessa www.radiodei.fi.
Ke 1.4. klo 15.40 Naisen allakassa kuullaan dia-
koniatyöntekijä Johanna Kerolan kolumni.
To 2.4. klo 15.40 Kasvun paikassa on haastatelta-
vana kempeleläinen entinen yrittäjä Timo Hauta-
mäki, joka kertoo kuinka hän selvisi 
konkurssista edellisen laman jälkeen. 
Ohjelman toimittaa Marja Blomster. 
Ohjelmat kuultavissa myös osoittees-
sa www.radiodei.fi.

radio Pooki 88,0 Mhz, 
kaapeliverkossa 89,5 Mhz
Su 29.3. klo 9.45 radiopyhäkoulussa 
puhutaan kärsimyksen sunnuntais-

Eetterissä
ta. Pyhäkoulun pitää Outi Metsikkö.
Su 29.3. klo 10 jumalanpalvelus Nivalan kirkosta.
Jumalanpalveluksen jälkeen uusintana viime 
maanantain Etappi-ohjelma, jossa haastatellaan 
Kalajoen seurakunnan nuorten lähetyspiiriläisiä 
Leena Annalaa ja Aleksi Nivalaa. Ohjelman toi-
mittaa Markus Päivärinta. 
Ma 30.3. klo 17.05 Etappi-ohjelman toimittaa Juk-
ka Harvala Ylivieskasta.

Internet, www.virtuaalikirkko.fi
La 28.3. klo 18 G.F. Händelin Messiasoratorio 
Oulun tuomiokirkosta. Teoksen esittävät Sibe-
lius Akatemian Kuopion osaston kuoro, Kuopi-
on ammattkorkeakoulun orkesteri, sopraanot: 
Terttu Iso-Oja, Olga Nikolskaja-Heikkilä, Han-
na Rantala, altot: Katariina Heikkilä, Anne Vilja-

maa, tenorit: Jussi Hirvonen, Ossi Jau-
hiainen, Jussi Salonen ja baritonit Ja-
ni Kyllönen, Juha-Pekka Mitjonen ja 
Joose Vähäsöyrinki . Teoksen johtaa 
Heikki Liimola. 
Su 29.3. klo 10 messu Oulun tuomio-
kirkosta. Toimittaa Jyrki Vaaramo, 
avustaa Hanna-Maija Karjalainen-Ol-
lanketo, urkurina on Maija Tynkky-
nen ja kanttorina Raimo Paaso. 

Yhdistykset

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.com/timoteus

Herännäis-/ siioninvirsiseuroja: Su 29.3. klo 15 Siioninvirsiseurat Tuiran 
kirkolla. Su 29.3. klo 18.30 Seurat Hilda ja Alpo Kukkuraisella, Ollilanei 
39, Kempele. Ma 30.3. klo 18.30 Herättäjän seurat Wilppolassa, Sisko 
ja Seppo Juntusella, Wilppolantie 2, Rantsila. Ti 31.3. klo 18 Siioninvirsi-
seurat Irja ja Aaro Arviolla, Asemakatu 1, Liminka. 
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: To 2.4. klo 19 seurat Körttiksellä, Luokotie 
5 A 5, Välivainio.

Raudaskylän opistolla 28.-29.3. Kalajoen käräjät- nyt, tapahtuma. 
Ohjelmassa mm. la klo 19 ”Tuon virren kaiku on kuuluva läpi aikojen...” 
su klo 10 jumalanpalvelus ja klo 12.30 Juhlakäräjät -Oikeutta 
ja kohtuutta!

Tervetuloa veisaamaan!

Ev.lut. Kansanlähetys
Oulu su 29.3. klo 10 
Karjasillan kirkko, Messu, 

Saarnaa Isto Pihkala. Muhos 
su 29.3. klo 18 Kotiseurat Kesä-
niemellä, Ähkyläntie 28, Jokirinne, 
Isto Pihkala. Haukipudas ma 30.3. 
klo 14.30 Kellon srk-talo, Kellon 
diakonia,- ja lähetyspiiri, Isto Pihka-
la. Tervetuloa!

SEUROJA OULUN KIRKOISSA
 huhtikuussa alkaen klo 19.00

Ti 14.4. Tuomiokirkko
 Juhani Pitkälä ja Juha Kanniainen
Pe 17.4. Kastellin kirkko
 Pekka Asikainen ja Kalle Laivamaa
Ti 28.4. Myllyojan seurakuntatalo
 Olavi Voittonen ja Pauli Pasanen
To 30.4. Pyhän Tuomaan kirkko
 Viljo Juntunen ja Matti Liukkonen
Kaikki ovat tervetulleita! Oulun Rauhanyhdistys ry.

Seurat su 29.3. klo 15. Ari-
Pekka Metso, Jorma Räisänen. 
Raamattupiiri ti 31.3. klo 15. 
Aamoksen kirjaa. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

Muut seurakunnat

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
La  klo 18.00 Ylistyksen, Sanan 
 ja Esirukouksen Ilta
Ti  31. 3. klo 18.00 Ari Paloheimo 
 ja ComeHome-tiimi
 Nuortenkahvila Bysis, Hallitus-
 katu 5A
 TERVETULOA!

www.ohsrk.fi 

Pe 27.3. klo 19 LIFT – ilta. Su 29.3. klo 11 Pyhä-
päivän sana, Esko Rautio, Pirkko Junnila, Seija 
Suuronen. Su 29.3. klo 18 Ystävän paikka. 
Ke 1.4. klo 19 Sana ja rukous, Minna Rissanen. 
To 2.4. klo 9 Päiväpiirin retki. La 4.4. klo 12-15 
PERHEPÄIVÄ (katso www-sivut/ lapset). 

 TERVETULOA!

To 26.3. klo 19 Rukousilta, Risto Wotschke, Pekka 
Pelto. Pe 27.3. klo 18.30 Varkki-ilta. Su 29.3. klo 11 
Perhekirkko, Sini Niemelä, Risto Wotschke, nuoret. 

Ti 31.3. klo 13 Päiväpiiri. Ke 1.4. klo 18 Nuortenilta. To 2.4. klo 19 LÄHDE-ilta, Risto 
Wotschke, God`s Bell, rukouspalvelua. www.oulu.svk.fi 

-To 26.3. klo 18 Raamattupiiri
-Pe 27.3. klo 18 Hannat, naisten 
 yhteiskristillinen rukouspiiri 
-Su 29.3. klo 18 Sunnuntain 
 kokous, Risto Wotschke 
-To 2.4. klo 18 Miestenilta 
-Pe 3.4. alk. klo 18.30
-Su 5.4. Jumalan kohtaamisen 
 viikonloppu: katso tarkemmin 
 www.kempele.svk.fi  
-Su 5.4. klo 10.45 Ehtoollis-
 kokous (huom.aika) Tervetuloa! 
 Katso myös: www.kempele.svk.fi 

TILAISUUTEMME:
Su 29.3. klo 11.00 JUMALAN-

PALVELUS, Simo Pitkänen
Ke 1.4. klo 19.00 SANAN 

JA RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

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

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

OPISKELIJA- & NUORTEN 
AIKUISTEN ILTA

Koulukatu 41

To 2.4. klo 19. Kalevi Silvola: Jeesuksen 
nimessä ja veressä. Tervetuloa!
OSUH JA KRISTILLINEN OPINTOKESKUS

Opiskelijamenot

Palveluja tarjotaan

VUOKRATAAN

Puh. 0400 681 698

Yksiöt
Kaksiot
Kolmiot

alkaen 390 €
alkaen 403 €
alkaen 595 €

Meri-Toppila

myös maksuhäiriöisille

www.vuokramedia.fi

KOKOUSKUTSU

Tyrnävän Vesihuolto Oy:n 
osakkeen omistajille
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Tyrnävän Vesihuolto Oy:n varsnainen 
vuoden 2009 yhtiökokous pidetään 
Tyrnävän kunnantalolla kunnanhal-
lituksen kokoushuoneessa os. Kun-
nankuja 4 torstaina pvm 02.04.2009 
alkaen klo 15.00.

Kokouksessa käsitellään:
- yhtiöjärjestyksen 12 §:n määräämät 
asiat.
- yhtiöjärjestyksen muutos
- yhtiökokouskutsujen ilmoituslehdet.

Tyrnävän Vesihuolto Oy 

Hallitus

To 26.3. klo 19 Nuorten- ja 
opiskelijailta. Su 29.3. klo 16.30 
Pyhäkoulu klo 17 Seurat Vesa 
Pöyhtäri. Tervetuloa!

Fri/ Pe 27.3. at/ klo 18.00 International Youth and Family Evening 
Music & a devolational, board games & snacks. Edirin 1-vuotissynttärit! 
Welcome/ tervetuloa kaikki! Su 29.3. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu 
klo 11.00. Kannatusryhmä klo 13.00. Ma 30.3. Kotiliitto klo 13.00 
ja Veljesliitto klo 18.00. Ti 31.3. Rukouskokous klo 18.00. OLET LÄMPI-
MÄSTI TERVETULLUT!

Sunnuntaina 22.3. sekä Virtuaa-
likirkon internetlähetyksessä et-
tä Radio Dein aluelähetyksessä 
ilmeni ongelmia. Virtuaalikir-
kon lähetyksen ääni ja kuva pät-
ki häiritsevästi, koska internetyh-
teys katkeili. 

Ongelma on korjattu ja ensi 
viikonlopun lähetykset voidaan 
toteuttaa normaalisti. Lauantai-
na 28.3. kello 18 tuomiokirkosta 

Internet- ja radiolähetysten 
ongelmat korjattu

lähetetään Virtuaalikirkon kaut-
ta Händelin Messiasoratorio ja 
sunnuntaina 29.3. kello 10 sana-
jumalanpalvelus.

Radio Dein aluelähetystä ei 
pystytty viime sunnuntaina lä-
hettämään ollenkaan yhteyshäi-
riön takia. Vika on korjattu ja tu-
levana sunnuntaina Oulun alue-
lähetys kuuluu taas normaalisti 
kello 9.55–11.35.

Oulujoen seurakunnan kirkko-
herranvaalissa tavoitellaan 20 
prosentin äänestysaktiivisuutta. 
Tavoitteen asetti 
vaalilautakunta 
tiistaina.

Nykyinen 
kirkkoherra Paa-
vo Moilanen va-
littiin vuonna 
1978, jolloin ää-
nestämässä kä-
vi yhteensä 17,6 prosenttia ääni-
oikeutetuista seurakuntalaisis-
ta. Oulun muiden seurakuntien 
kirkkoherranvaaleissa ei ole kol-

Oulujoki tavoittelee 
kahtakymmentä

meenkymmeneen vuoteen ylitet-
ty tätä lukemaa.

Tiistaina 5. toukokuuta kello 
18 järjestetään 
Myllyojan seu-
rakuntatalolla 
avoin vaalipa-
neeli, jossa kirk-
koherraehdok-
kaat esittäytyvät.

Ennakkoää-
nestyksen aikaan 

11.–15. toukokuuta seurakun-
nan alueella kiertää äänestysau-
to. Varsinainen vaalipäivä on 17. 
toukokuuta.
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Kellariloukon viinitarhurit
On jo viides paastonajan sunnuntai, alkaa syväpaasto. Meitä kutsutaan matkalle jon-
nekin, missä emme oikeastaan haluaisi käydä. Matkaoppaana on Jeesuksen kertomus 
kelvottomista viinitarhureista, jotka eivät pitäneet vuokrasopimusta, jotka pahoinpi-
telivät vuokranantajan asiamiehet ja surmasivat ahneuksissaan tämän oman pojan. 
Lopulta isäntä tuhosi kelvottomat vuokralaisensa ja etsi viinitarhalleen uudet hoitajat.

Viinitarhurien toimet on helppo tuomita: miten hirveitä ihmisiä, häikäilemättömiä, 
määrätietoisia, ilman mitään häpeää ja katumusta! Sellaista kai tapahtuu oloissa, joissa 
maanomistus on harvojen käsissä ja tiluksia hoitavat vuokraviljelijät. Onneksi he ovat 
kaukaa historiasta, ajanlaskun alun Palestiinasta.

Israelilainen kirjailija Amos Oz antaa eräässä kirjassaan ohjeita hyvästä lukemi-
sesta, jotka auttavat syventymään myös Jeesuksen vertauksiin. Hän kehottaa lukijaa 
ensiksi asettumaan Raskolnikovin kaltaisten romaanihenkilöiden vierelle, tuntemaan 
heidän häpeänsä, pelkonsa, ja ylpeytensä, seuraamaan heitä suurten haaveiden ja kurni-
van nälän kellariloukkoihin, tekemään seuraa yksinäisyydelle ja syyllisyydelle. Tämän 
matkan tehtyään lukija voi kutsua onnettoman leskenmurhaajan vastavierailulle omaan 
salaiseen sydämeensä, omiin pelkoihinsa ja synkeään hämmästykseensä.

Syväpaaston aloittavan sunnuntain teksti johtaa sinne, missä emme haluaisi käydä, 
ahneiden viinitarhurien ja kellariloukon asukkien luo. Sen on tarkoitus johtaa meidät 
myös omaan varjoomme. Sellaisissa oloissa sovintoa tuomaan tullut Jumalan poika 
teloitetaan. Pahuuden voitto näyttää täydelliseltä. Mutta kuolemaan tuomittu nousi 
haudasta; viinitarha rakennettiin uudelleen. Lopulta syväpaasto nostaa syvistä vesistä 
uuteen armon aikaan.

PeKKa rehuMäKI
Kempeleen kirkkoherra

5. paastonajan sunnuntai vyöryttää eteemme järkyttävän kertomuksen viinitar-
haa vuokraavasta miehestä. Aiheena onkin osuvasti ”Kärsimyksen sunnuntai” 
ja antifonina psalmin 43 alusta: ”Hanki minulle oikeutta, Jumala, aja asiaani 

jumalatonta kansaa vastaan.”
Jeesuksen kertomuksen juoni on hyvin yksinkertainen: Mies istutti viinitarhan, ym-

päröi sen aidalla, louhi kallioon viinikuurnan ja rakensi vartiotornin. Sitten hän vuokra-
si tarhan viininviljelijöille ja muutti itse pois maasta. Sovittuna ajankohtana mies lähet-
ti palvelijansa hakemaan osuuttaan sadosta. Yhden toisensa jälkeen vuokralaiset piek-
sivät tai tappoivat. Viimein mies lähetti oman poikansakin, mutta tämänkin he tappoi-
vat ajatellen saavansa perinnön. Mies tuli itse paikalle, tappoi vuokralaiset ja antoi tar-
hansa muille. Kertomuksen lopussa siteerataan profeetan sanaa: ”Kivi, jonka rakentajat 
hylkäsivät, on nyt kulmakivi. Herralta se on tullut, ja se on ihmeellinen meidän silmis-
sämme.” Tällä kulmakivellä viitataan tietysti Jeesukseen.

Erityisen merkittäväksi kertomuksen tekee sen konteksti, asiayhteys. Juuri ennen em. ker-
tomusta Jeesus on ohittanut taitavasti ylipappien, lainopettajien ja vanhimpien kysymyksen 
siitä, millä valtuuksilla hän toimii. Jeesuksen kertoessa yllä olevan kertomuksen hänet halu-
taan vangita, ”sillä he ymmärsivät, että Jeesus oli vertauksessaan puhunut heistä”.

Viinitarhavertaus oli erittäin osuva ja todenmukainen. Rikkaat palestiinalaiset jät-
tivät usein ostamansa tarhat tyhjilleen ja lähtivät ulkomaille. Uudet tarhat eivät tuot-
taneet hedelmää 4-5 vuoteen. Omistajien ja vuokraviljelijöiden kesken vallitsi vakavia 
ristiriitoja. Myöskään perintöjuttu ei ollut tuulesta temmattu, sillä pelkän nautintaoi-
keuden perusteella maan saattoi lunastaa itselleen. Poika lähetettiin asioimaan, koska 
hänellä oli lain mukaan oikeudet asioida isänsä nimissä. Palestiinan kapinallinen tun-
nelma oli jo Jeesuksen aikana käsin kosketeltava. Tilanne ”räjähti käsiin” noin 70 jKr. 
Jerusalemin tuhossa.

PeKKa tuoMIKoSKI

Päivän psalmi Ps. 43: 2–5 
Ensimmäinen lukukappale 
Jes. 29: 13–16 
Toinen lukukappale 
1.Piet. 2: 4–10 
Evankeliumi Mark. 12: 1–12 

Jumala, 

sinä annoit Poikasi uhriksi 

maailman synnin tähden. 

Auta meitä muistamaan hänen kärsimystään 

ja elämään hänen sovitustyönsä varassa. 

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, 

meidän Herramme tähden.

w w w.sxc . hu /  Dan i  To t h
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S 
ama suoraselkäinen charmi, sama 
pulppuava puheenparsi, sama iloinen 
ilmehtiminen. Ja kuitenkin tämä vas-
ta ”nelkyt ja risat” täyttävä, tuttu ou-

lulainen, pesunkestävä herrasmies, liik-
kuu nyt hidastetuin askelin, ottaa välillä 
tukea kepistään ja puuskahtaa syvään. 

– Kun on tätä huimausta, pitää nyt 
odotella hetkisen että tasaantuu. Markus 
H. Korhonen riisuu palttoonsa ja luopuu 
haastattelun ajaksi myös mustasta silmä-
lapustaan. 

– Tämä se onkin hauska juttu, kadul-
la lapset huutelevat että ”kato äiti, meri-
rosvo!”

Makeasti tämä miestä itseäänkin nau-
rattaa, vaikka muodonmuutos gentle-
mannista Oulun tunnetuimmaksi me-
rirosvoksi ei ihan kevyenä pukuleikkinä 
mennytkään. Syy silmälapun käyttöön 
on vähemmän romanttinen, mies nimit-
täin tarvitsee sitä liikenneonnettomuu-
den aiheuttamien kaksoiskuvien ja tasa-
painohäiriöiden takia.

Kohtalokas 
naarmu
Tunnetun oululaisen historioitsijan, ta-
paluennoitsijan ja perinnetietäjän Markus 
H. Korhosen elämä mullistui kertaheitol-
la 28. marraskuuta 2007, kun hän joutui 
vakavaan liikenneonnettomuuteen Hau-
kiputaalla. 

– En edes muista, millaisella autolla 
ajoin, vaikka olin omistanut kyseisen ajo-
kin jo puolitoista vuotta, Korhonen häm-
mästelee. Keli tuona päivänä oli liukas, 
muuallakin peltiä rytisi, poliisin rapor-
tin mukaan noin kolmessakymmenessä 
eri kolarissa. 

– Onnettomuus oli muuten ensimmäi-
nen naarmu, minkä autooni sain. Teho-
osastolla kolme ensimmäistä viikkoa me-
nivät koomassa. Minua pidettiin keinote-

Mitä kuuluu, 
Markus H. Korhonen?

koisessa unessa, jotta vakavasti vaurioitu-
neet aivot saivat levätä. 

Kun Korhonen sitten heräsi, tuntui ai-
van luonnolliselta olla sairaalassa. 

– Vekkulia on, että pidin sairaalaa luon-
tevana ympäristönä!

Muistot tutusta kodista Heinätorinka-
dulla olivat pyyhkiytyneet pois, yhdessä 
niitä siten kaiveltiin, kunnes näppärä sis-
konpoika vihdoin hoksasi ottaa valokuvia 
kotoa ja näytti niitä toipilaalle. Muistilo-
keroita pengottiin sairaalassa urakalla tut-
tujen kanssa. 

Ja Korhonenhan ei olisi Korhonen il-
man hirtehishuumoria. Lapsuudenystä-
vän uteluun, muistaakos se entinen luok-
kakaveri milloin on syntynyt, vastaus nap-
sahti ripeästi: 1963, sehän se on! 

Jatkokysymykseen iästä löytyi yhtä sut-
jakka vastaus: kuusikymmentä! Naispuo-
linen vieras katsahti nopeasti peiliin, ja 
maksoi sitten potut pottuina. 

– No kyllä minä nyt ymmärrän, mik-
si sulla oli se matikan numero sellainen 
kuin oli!

Kun ei muista
Markus H. Korhonen vakavoituu ja maa-
lailee muistinmenetyksestään, että se 
ikään kuin levittäytyy rihmoina sinne tän-
ne, osa tapahtuneista on tuoreena mieles-
sä, joitakin tapahtumia ei muista ollen-
kaan, jotkut taas palautuvat, kun puuttu-
va palapelin osanen löytyy. 

Onnettomuutta edeltävästä ajasta muis-
tista puuttuu kaksi vuotta, kaiken kaikki-
aan muistinmenetys kattaa parisenkym-
mentä vuotta. Tuttuja tilanteita arjesta, eli 
sanailua isä Yrjön kanssa: – Mitähän sille 
ja sille miehelle kuuluu, kun rouva näkyy 
kävelevän yksin kadulla? – Älä vaan kyse-
le, mies on kuollut jo viisi vuotta sitten! – 
No mutta niinpäs onkin, mehän olimme 
hautajaisissakin! 

Toinen tilanne: – Tuopas kaupasta tul-
lessasi mustikkakeittoa! Poika lähtee os-
toksille, mutta huomaakin, että tuttu pu-
tiikki on sulkenut (itse asiassa jo kaksi-
kymmentä vuotta sitten) ovensa, paikalla 
komeilee nyt urheiluliike... 

Televisiota katsellessa Korhonen äimis-
telee, kuinka hirvittävän vanhoiksi tutut 
uutistenlukijat ovat tulleet! Kadulla astel-
lessaan mies kohtaa päivittäin tilanteita, 
joissa ei pysty tunnistamaan tervehtijää. 

– Eipä siinä muuta voi kuin tervehtiä 
takaisin, vaikka en tunnistakaan. Töy-
keäksi ei tarvitse heittäytyä, vaikka ei 
muista.

Monenlaisia vammoja
Markus H. Korhosen saamat vammat lii-
kenneonnettomuudessa olivat vakavia, ja 
aluksi tutut ja tuntemattomat niin lähellä 
kuin kaukana jännittivät, jääkö mies hen-
kiin lainkaan. Lukuisat ihmiset ottivat yh-
teyttä potilaaseen ja perheeseen, muisti-
vat rukouksin sekä kävivät sairaalassa ter-
vehtimässä.

Lääkärit antoivat varovaisen diagnoosin, 
että toipuminen tulee kestämään kauan, ja 
varmaa ennustetta tulevasta ei vieläkään 
tiedä kukaan, on vain odotettava. Markus 
H. Korhonen osallistuu kiitettävällä pietee-
tillä kuntouttamiseensa, erilaisia terapioita 
voi olla viisikin samalla viikolla. 

Itsesäälin suohon Korhonen ei kaikes-
ta huolimatta ole itseään laulanut, vaikka 
olo on usein vielä kehno, muistinmenetys 
rassaa, ja työkyvyn menetyksen myötä ti-
lalla on tyhjä allakka. 

– Tämä on se tilanne, tähän olen kas-
vanut. Olen vammainen ja ymmärrän sen. 
Koko elämäni ajan olen jo tottunut siihen, 
että olen erilainen, ihmiset ovat tietyssä 
mielessä aina kohdelleet minua vammai-
sena, kun olen lihava ja kömpelö. 

Sairaalassa saamastaan hoidosta puhut-

taessa Korhonen kuitenkin innostuu sil-
min nähden. 

– Kiitän sydämestäni suomalaista ter-
veydenhuoltojärjestelmää. Minulla on ol-
lut loistavia lääkäreitä ja terapeutteja. 

Ainoastaan sairaaloiden hallinnosta 
miehellä ei ole niinkään hyvää sanottavaa, 
sekin puoli kun tuli tutuksi pitkällisen toi-
pilasajan myötä. Myös vakuutusyhtiön toi-
minta saa Korhoselta ruusupuskan. 

– Minulla on erittäin paljon kiitoksen 
velkaa vakuutusyhtiölle, siellä on pidetty 
minun puoliani. Kallis lasku onnettomuu-
desta joka tapauksessa lankesi, sanoo Kor-
honen, joka joutui selviämään kahdeksan 
kuukautta ilman rahaa, pärjäsipä kuiten-
kin säästöjensä turvin.

tyhjä työpöytä 
– Minulla on edelleenkin kaapit täynnä 
mappeja, joita en pysty katsomaan. Tun-
nistan kyllä oman käsialani, mutta en asia-
sisältöä. 

Opiskelukaverin kanssa järjesteltiin yh-
dessä työpöytää, paperit ja mapit siirrettiin 
arkistolaatikkoihin. 

– Huomasin papereita tutkiessani, että 
ei se tieto mihinkään ole kadonnut, se vaan 
pitää kaivaa esiin jonkin visuaalisen ärsyk-
keen kautta. Kun ystävä näytti yhdenkin tu-

Oli synkkä ja myrskyinen marraskuun aamu... 
16 kuukautta myöhemmin tunnetun puheammattilaisen matka 
teho-osaston koomasta työkykyiseksi on yhä kesken.
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tun kuvan, pystyin ihan tyhjentävästi pie-
nintä yksityiskohtaa myöten selittämään, 
mitä siinä on, Korhonen innostuu.  

– Paljon apua olisi siitä, jos pystyisin 
rauhallisesti keskustelemaan jossakin. 
Työni kun on ollut sitä, että koko ajan piti 
olla liikkeellä, pahimpina vuosina 45 000 
kilometriä autolla maata ristiin rastiin, nyt 
tahti on hidastunut. 

Kysyjiä suositulle puhujalle kyllä riit-
ti, ja meriittejä Markus H. Korhosella on 
vaikka muille jakaa. Pitkän uransa aikana 
hän on pitänyt noin 7 000 puhetta tai esi-
telmää, milloin suomeksi, milloin ruotsik-
si ja englanniksi, onpa muutama taittunut 
italian ja saksan kielelläkin. Häneltä on il-
mestynyt viisi kirjaa, lisäksi Korhonen on 
innokas yhdistysihminen sormenpäitään 
myöten. Onpa hän opettanut yliopistolla-
kin historiaa, kulttuuria ja viestintää. Ja 
ennen kaikkea: hauskuuttanut, valistanut, 
virittänyt tavallista petäjäistä kansaa.

heiluu ja keikkasee
Haastateltava edessäni kuulostaa siis kai-
kin puolin fiksulta ja filmaattiselta, mikäs 
sitten mättää? Korhosta naurattaa. 

– Se olisikin kauheaa, jos ei yli kahden-
kymmenen vuoden työrupeamalta täl-
laista olisi reppuun jäänyt! Rutiinilla se 

menee. Valitettavasti ihmiset eivät vaan 
voi nähdä, millainen myllerrys pääkopas-
sani koko ajan käy! Tasapainon kanssa on 
koko ajan ongelmia, heiluu ja keikkasee, 
pitää ikään kuin kapeaa polkua tasapai-
noilla eteenpäin. Keskustelu ja puhumi-
nen sujuvat helpommin, mutta jos pitäisi 
yksin kannatella jotain juttua, niin kuin 
ennen puhetyössä ja opetustilaisuuksissa 
tein, jopa seitsemänkin tuntia putkeen, 
nyt se ei luonnistu. 

Muutamassa tilaisuudessa Korhonen 
on onnettomuutensa jälkeen nähty, lä-
hinnä kutsuvieraana. Vielä mies ei kui-
tenkaan rohkene ajatella itseään estradil-
le astumassa. 

– En uskalla vielä ottaa riskiä, koska 
minulla voi olla huono päivä, ja sitten se 
on lähestulkoon pelkkää änkytystä. Puo-
let viikosta on vielä tällaisia päiviä.  

– Toisaalta on ollut jänskää olla kerran-
kin vieraana, istua ja juoda kahvia. Kun on 
aina ollut järjestelypuolella, nyt koetaan 
tätäkin puolta. 

Korhonen iloitsi, kun adventtiaikana 
kävi käsky piispantaloon, siellä sai olla 
mukana juhlahumussa. Korhonen lähet-
tääkin lämpimät terveiset evankelis-lute-
rilaisen ja ortodoksisen kirkon sekä va-
paakirkon edustajille ystävällisestä toi-

minnasta. Kuntoutuksessa mennään päivä 
kerrallaan, miestä itseään lohduttaa neu-
rologin antama tieto, että aivot ovat siitä 
mielenkiintoinen elin, että se löytää vaih-
toehtoisia kanavia niiden tilalle, jotka ovat 
vaurioituneet.

elämän oppikoulussa
Kysymykseen mikä elämässäsi nyt, puoli-
toista vuotta kohtalokkaan onnettomuu-
den jälkeen, on toisin kuin ennen, Mar-
kus H. Korhonen heittää hiukan yllättäen 
sanan: tyhjyys. 

– Kun työt loppuivat, ei ole ketään jon-
ka kanssa voisi olla vuorovaikutuksessa. 

Korhonen asuu isänsä kanssa, ja vaikka 
välit ovat hyvät, silti isäkään ei tiedä kaik-
kea esimerkiksi poikansa työstä. 

– Loppujen lopuksi, vaikka minulla on 
erittäin vakava aivovaurio, tilanne voisi ol-
la pahempikin, en esimerkiksi kuolaa tai 
käyttäydy muuten oudosti, kuten moni ai-
vovamman saanut. 

Ja hurtilla huumorilla poljetaan eteen-
päin tervaporvarien kaupungissa.  

– Sen olen huomannut, että kylläpäs 
meillä on ihana apparaatti, tämä televi-
sio!  Aina kun vaihtaa kanavaa, näkyy uu-
si ohjelma! Isän kanssa oikein odotam-
me sunnuntai-iltaa, jolloin ruudussa nä-

kyy romanttinen italialainen pukudraa-
ma, jonka olemme leikillämme ristineet 
Italian tositeeveeksi, siinä kun on niin 
loistavat puvustukset, rekvisiitta ja iha-
na ympäristö! 

Vaikka sarjan sisältö vastaakin miehen 
luonnehdinnan mukaan lähinnä hertta-
sarjojen maailmaa, se ei historioitsijaa 
hetkauta. 

Lopuksi terveiset lukijoille: – Huomat-
kaa, että tällaisiakin invaliditeettejä on. It-
selläni on kuitenkin hyvin säilyneet sosi-
aaliset kyvyt ja keinot, mutta kuinka pal-
jon tässä maailmassa on sellaisia ihmisiä, 
joilla puuttuu nekin? He ovat vielä onnet-
tomammassa asemassa kuin minä, kun ei-
vät pysty ilmaisemaan itseään!

Voimia vienyt istumarupeama haasta-
teltavana on ohi, ja mies tarkistaa vielä, et-
tä toinenkin tärkeä apparaatti, kännykkä, 
löytyy palttoon taskun pohjalta.

Sillä kun voi niin mainiosti verrytellä 
oikean käden motoriikkaa ystäväjoukon 
tekstiviestit jättävät puhelimeen muuten-
kin mieluisan muistijäljen.

MarJa BloMSter

Markus H. Korhosen haastattelun voi kuun-
nella osoitteessa www.radiodei.fi.

E l s i  H u t t u n e n
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sanajumalanpalvelus su 
29.3. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Jyrki Vaa-
ramo, avustaa Hanna-Maija 
Karjalainen-Ollanketo, urku-
ri Maija Tynkkynen, kanttori 
Raimo Paaso. Lähetys www.
virtuaalikirkko.fi.
Sanajumalanpalvelus su 
29.3. klo 12 Heinätorin seu-
rakuntatalossa. Toimittaa 
Jyrki Vaaramo, kanttorina 
Raimo Paaso.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 26.3. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Petri Satomaa, kanttorina 
Juha Soranta. Kirkkokahvit. 
Messu su 29.3. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustaa Erja Järvi, 
saarnaa Isto Pihkala Kansan-
lähetyksestä, kanttorina Riit-
ta Piippo. Aamupuuro klo 
8.30 alkaen. Mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen.
Messu su 29.3. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustaa Atte Kääri-
äinen, kanttorina Henriikka 
Rantala. Kirkkokahvit. 
Messu su 29.3. klo 12 Py-
hän Andreaan kirkossa. Toi-
mittaa Olavi Mäkelä, avus-
taa Atte Kääriäinen, kantto-
rina Henriikka Rantala. Kirk-
kokahvit.

Messu su 29.3. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Esa Nevala, avustavat Erja 
Järvi, Henrik Ketola ja Esa 
Harju, kanttorina Marjo Myl-
lyoja. Kirkkokahvit. 
Sanajumalanpalvelus su 
29.3. klo 12 Kaukovainion 
kappelissa. Toimittaa Mikko 
Salmi, kanttorina Riitta Piip-
po. Kirkkokahvit. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 29.3. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 2.4. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Ilkka Järviö. Kirkkokahvit.

Tuiran seurakunta
Messu su 29.3. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Ari Savu-
oja, saarnaa Martti Arkkila, 
kanttorina Ulla Metsänhei-
mo. Evankelisten opiskelijoi-
den kirkkopyhä.
Messu su 29.3. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Riitta Louhelainen, avus-
taa Päivi Jussila, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. 
Messu su 29.3. klo 12 Pate-
niemen kirkossa. Toimittaa 
Stiven Naatus, avustaa Han-
nu Ojalehto, kanttorina Ulla 
Metsänheimo. Pateniemen 
rauhanyhdistyksen kirkko-
pyhä.

Messu su 29.3. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa An-
na-Leena Ylänne, kanttorina 
Tommi Hekkala. Tuira 2- ja 
Pyhä Tuomas 1 -rippikoulu-
ryhmä osallistuvat messuun.
Sanajumalanpalvelus su 
29.3. klo 12 Rajakylän seura-
kuntakodissa. Toimittaa teol.
yo. Juha Maalismaa, kantto-
rina Lauri-Kalle Kallunki. 
Iltamessu su 29.3. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Lau-
ri Kujala, puhe teol. yo. Juha 
Maalismaa, kanttorina Taru 
Ängeslevä. Pyhän Tuomaan 
tyttökuoro. 
Viikkomessu ke 1.4. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, kantto-
rina Tommi Hekkala.
Ekumeeninen jumalanpal-
velus to 2.4. klo 19 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Veijo Koi-
vula ja ekumeeninen työryh-
mä, kanttorina Heikki Jämsä.
 
Oulujoen seurakunta
Messu su 29.3. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, saarnaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. Radiointi radio Dei.
Messu su 29.3. klo 12 San-
ginsuun seurakuntakodissa. 
Toimittaa Pentti Kortesluo-
ma, kanttorina Lauri Nurk-
kala. Kirkkokahvit.

YlIkIIMInkI
Sanajumalanpalvelus su 
29.3. klo 10 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Jenni Rau-
takoski.

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

Haukipudas
Messu su 29.3. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Martti Heino-
nen, saarna Jaakko Kalta-
kari, kanttorina Kaisa Säk-
kinen. Seurakunta tarjoaa 
kirkkokyytiä, ilmoittautumi-
set diakoniatoimistoon pe 
klo 9–11 p. 547 2636.

Kempele
Gospelmessu kaiken ikäisille 
to 26.3. klo 19 kirkossa.
Messu su 29.3. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Leena Brock-
man, avustaa Kalevi Junnik-
kala, kanttorina Marja-Liisa 
Jääskeläinen. Kirkkokuoro. 
Pyhäkoulu saarnan aikana.

Kiiminki
Messu su 29.3. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Pekka Asi-
kainen, avustaa Riina Moila-
nen, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo.

Messu su 29.3. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Pekka Asikainen, avustaa 
Erja Haho, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
29.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Ilkka Tornberg ja kantto-
ri Mika Kotkaranta.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
29.3. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Riihimäki, 
kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
29.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, kanttori 
Ossi Kajava.

Oulunsalo
Messu su 29.3. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Vesa Äärelä, 
kanttori Tuomo Kangas.

Pudasjärvi
Messu su 29.3. klo 10 seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Oskari Holmström, avustaa 
Juha Kukkurainen, kantto-
ri Keijo Piirainen, Vox Mar-
garita.

Siikalatva
kEStIlä
Sanajumalanpalvelus su 
29.3. klo 12 kirkossa. Toimit-
taa Markku Jaakkola, kant-
torina Unto Määttä. 

PIIPPolA
Sanajumalanpalvelus su 
29.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen, kantto-
rina Unto Määttä. Kirkko-
kahvit seurakuntatalossa.

PulkkIlA 
Sanajumalanpalvelus su 
29.3. klo 12 kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, kant-
torina Veijo Kinnunen.

PYhäntä
Sanajumalanpalvelus su 
29.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, kant-
torina Veijo Kinnunen.   

RAntSIlA
Sanajumalanpalvelus su 
29.3. klo 19 kirkossa, toimit-
taa Markku Jaakkola, kant-
torina Veijo Kinnunen. Huo-
mioikaa kelloaika.

Tyrnävä
Messu su 29.3. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa, toimittaa Lei-
la Ikonen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.
Messu su 29.3. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimit-
taa Leila Ikonen, kanttori-
na Pentti Korkiakoski. Kirk-
kokahvit ja Oulun Pipliaseu-
ran vuosikokous seurakunta-
talolla.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Raamattupiiri to 26.3. klo 
16, Intiön seurakuntakoti. 
Pastori Jyrki Vaaramo.
ompeluseurat to 26.3. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
Sana elää pe 27.3. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 28.3. klo 10, 
Vanha pappila. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 28.3. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Päiväseurat ke 1.4. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
hartaus ke 1.4. klo 15, Seni-
oritalo. HPE, Jyrki Vaaramo.
Aurinkokodin raamattupii-
ri ke 1.4. klo 16, Aurinkokoti. 
Pastori Jyrki Vaaramo.
keskiviikkoseurat ke 1.4. 
klo 18, Sipiläsali, Asemakatu 
6. Ossi Ylipekkala.
Miesten piiri ke 1.4. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
ompeluseurat to 2.4. klo 14, 
Intiön seurakuntakoti. 
hartaus to 2.4. klo 18.30, 
Kuntotalo. Tiina Kinnunen.
Raamattupiiri to 26.3. ja 2.4. 
klo 14, Keskustan seurakun-
tatalo. Raamattupiirissä lue-
taan Apostolien tekoja. Pas-
tori Anna-Mari Heikkinen.

Karjasillan seurakunta
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 27.3. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Arabiankielinen raamattu-
piiri ke 1.4. klo 18–21, Kau-
kovainion kappeli. 
Miesten raamattupiiri ke 
1.4. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Yhdessä Jumalan edessä -il-
ta to 2.4. klo 18–20, Kauko-
vainion kappeli. Illan lähtö-
kohtana on Jumalan rakka-
us. Ilta sisältää ylistys- ja mui-
ta yhteislauluja, rukousta, sa-
naa ja todistuspuheenvuoro-
ja. Teetarjoilu illan päätteek-
si. Lastenhoito järjestetty. 
Raamattupiiri to 26.3. ja 2.4. 
klo 18, Maikkulan kappeli. 
Raamattupiiri to 26.3. klo 
18, Kastellin kirkon pappilan 
kamari. 
kastellin raamattupiiri ke 
1.4. klo 11–12, Kastellin kirk-
ko. Jatkamme Jobin kirjan 
käsittelyä. 
teemailta to 2.4. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Lönnrot, Reino Helttunen.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 26.3. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 27.3. klo 18, Kas-
tellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 27.3. klo 19, 
Maikkulan kappeli. 

Tuiran seurakunta
Miestenpiiri ti 31.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Raimo Salo-
nen alustaa aiheesta: Minä 
olen elämän leipä.
herännäisseurat su 29.3. 
klo 15, Tuiran kirkko. Muka-
na Päivi Jussila.
Raamattupiiri to 26.3. ja 2.4. 
klo 12.30, Tuiran kirkko. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
to 26.3. ja 2.4. klo 15, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Apostolien 

tekoja ja lähettien kirjeitä, 
mukana Pasi Kurikka.
Raamattu- ja rukouspiiri 
to 26.3. klo 18, Pateniemen 
kirkko. 
Raamattupiiri ti 31.3. klo 18, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
keskustelu- ja raamattupii-
ri to 2.4. klo 18, Tuiran kirk-
ko. Raamattupiiri kokoontuu 
joka toinen torstai.
Rauhanyhdistyksen seu-
rat to 26.3. klo 18.30, Tuiran 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
to 26.3. klo 19, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 27.3. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Sanan äärellä to 26.3. ja 2.4. 
klo 18.30, Huonesuon seura-
kuntakoti. Luemme ja jaam-
me hengellisesti rakentavia 
tekstejä. Tuemme lähimmäi-
siä lähellä ja kaukana. 2.4. lä-
hetys- ja diakoniailta, muka-
na Ulla-Maija Ruotsalainen.
Akkuna-iltapäivä su 29.3. 
klo 16, Hintan seurakunta-
talo. Osallistumme seura-
kunnan lapsille ja perheille 
tarkoitettuun pääsiäistapah-
tumaan. Akkuna-tilaisuudet 
järjestää seurakunta yhdes-
sä Kansanlähetyksen, Kylvä-
jän ja SLEY:n kanssa.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 31.3. klo 19, Myllyo-
jan seurakuntatalo. Timo Lii-
kanen ja Samuli Riekki.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 27.3. klo 18.30, 
Hintan seurakuntatalo.

Musiikki ja kulttuuri
Yhteisvastuun taidemyynti-
tapahtuma pe 27.3. klo 18–
20, la 28.3. klo 10–17, su 29.3 
klo 12–15, Kaupunginkirjas-
ton näyttelytila. Huom, ai-
emmasta tiedosta poiketen 
näyttely aukeaa sunnuntai-
na klo 12, ei klo 10. Tarkem-
mat tiedot yhteisvastuuilmoi-
tuiksessa.
oulun hiippakunnan Vir-
sivisa ti 31.3. klo 12, Tuiran 
kirkko. Pohjoissuomalaiset 
3.–4.-luokkalaiset ryhmät 
kilpailevat virsitietoudesta.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
käykäämme nyt Jerusale-
miin -virsilauluilta pe 27.3. 
klo 20, Oulun tuomiokirkko. 
Ks. erillinen ilmoitus.
G. F. händelin Messias-ora-
torio la 28.3. klo 18, Oulun 
tuomiokirkko. Ohjelma 15/10 
euroa.Ks. erillinen ilmoitus.

Karjasillan seurakunta
käy yrttitarhasta polku ma 
30.3. klo 12.30–14, Maikku-
lan kappeli. Lauletaan paas-
tonajan virsiä. Järjestäjänä 
myös Maikkulan suuralueen 
yhteistyöryhmä MYTY. Ks. 
erillinen ilmoitus.
Pohjan Sotilassoittokunnan 
ja oulun Sotaveteraanikuo-
ron konsertti ti 31.3. klo 19, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Pietari-oratorio ma 13.4. klo 
18, Karjasillan kirkko. San. 
Niilo Rauhala, säv. Antti Heik-

kilä. Solistit: Heikki Rainio, te-
nori (Pietari), Henna-Mari Si-
vula, mezzosopraano, Joo-
se Vähäsöyrinki, baritoni, Ari 
Rautakoski, baritoni, Mark-
ku Liukkonen, basso. Can-
tio Laudis -kuoro ja Oulun 
Kamariorkesteri. Johtaa Olli 
Heikkilä. Ohjelma 10/5 €. 
kirjavirtaa pappilassa miel-
likuvituksessa, kummalli-
sella tavalla ke 22.4. klo 18, 
Kastellin kirkko. Eriskum-
mallisia, outoja kirjoja, mie-
lipiteitä puolesta ja vastaan. 
Yann Martel: Piin tarina ja 
Steven Hall: Haiteksti. Osaat-
ko lukea tälläisiä kirjoja? Tule 
kertomaan, keskustelemaan, 
väittelemään.

Tuiran seurakunta
hiljaisen viikon maanan-
tain sävelhartaus ma 6.4. 
klo 19, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kärsimystien musiikkia, 
Sekakuoro Tuike, johtaa Lau-
ri-Kalle Kallunki.
hiljaisen viikon keskiviikon 
sävelhartaus oi katso Gol-
gataa ke 8.4. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. OAMK:n 
kirkkomusiikin opiskelijoi-
den kuoro Cadenza esittää 
paastonajan laulumusiikkia. 
Ohjelmassa kuullaan myös 
urkuteoksia. Vapaa pääsy.

Oulujoen seurakunta
YlIkIIMInkI
Virsilauluilta pe 27.3. klo 19, 
Anita ja Eino Virkkula. Laule-
taan virsiä. Kahvituotto me-
nee yhteisvastuulle.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 3161 
405 tuomiokirkkoseurakun-
nan diakoniatyöntekijöille 
keskustelua, kotikäyntiä tai 
taloudellisen tuen hakemis-
ta varten.

Karjasillan seurakunta
Diakoniapiiri ma 30.3. klo 
12, Kaukovainion kappe-
li. Vierailemme Pikkaraisen 
kodassa, Lyijytie 2 B. Käyn-
ti Maakotkantien puolelta. 
Mukana Jaakko Tuisku. 
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 30.3. klo 18, Karjasillan 
kirkko. 
Diakoniaryhmä kaikenikäi-
sille ke 1.4. klo 18, Maikkulan 
kappeli. Diakoniaryhmän aja-
tuksena tehdä, nähdä ja ko-
kea yhdessä mitä on käytän-
nön diakonia. Mukana nuo-
risotyönohjaaja Henrik Keto-
la ja diakoniatyöntekijä Nina 
Niemelä.

Tuiran seurakunta
työttömien ruokailu to 
26.3. ja 2.4. klo 12, Rajaky-
län seurakuntakoti. Ruokailu 
maksaa 2 euroa, maksetaan 
ruokailun yhteydessä.
Juttutupa ma 30.3. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Juttutupa ma 30.3. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Rajakylän raamattupiiri ke 
1.4. klo 10, Rajakylän seura-
kuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
Madekosken diakoniapiiri 
to 26.3. klo 12, Vilppu ja Syl-
vi Tuohinolla, Louhelantie 2. 

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
kEhItYSVAMMAISEt
Perhepiiri to 26.3. klo 12–
13.30, Keskustan seurakun-
tatalo. Kehitysvammaisten 
läheisille.
Varttuneiden porinapiiri ti 
31.3. klo 13.15–14.15, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
keskustelukerho ti 31.3. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kehitysvammai-
sille aikuisille.

kuuloVAMMAISEt
Ystäväilta to 26.3. klo 16, 
Palvelukeskus Runola. 
hyvä tietää – mukava osal-
listua -luentosarja pe 27.3. 
klo 9.30, Keskustan seura-
kuntatalo. Oulun liikunta-
mahdollisuuksista kertoo Tii-
na Pekkala.
Raamattupiiri ma 30.3. klo 
13, Palvelukeskus Runola. 

näköVAMMAISEt
näkövammaisten raamat-
tu-ja keskustelupiiri to 26.3. 
klo 13–14.30, Diakoniakes-
kus, alakerran ryhmätila. 
näkövammaisten kerho ke 
1.4. klo 13–14.30, Keskustan 
seurakuntatalo. Vieraana ro-
vasti Markku Niku. Opasystä-
vät vastassa Isonkadun ulko-
ovella.

PäIhDEtYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 27.3. klo 13, Diakoniakes-
kus, alakerta. Mukana pasto-
ri Hanna-Maija Karjalainen-
Ollanketo.

Lähetys
lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Leivonnaisia, käsitöi-
tä, arpoja ja muuta mukavaa 
sekä vohvelikahvila. Tuotto 
ohjataan nimikkotyölle Suo-
men Lähetysseuran kautta. 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14, 
la klo 12–15. Puodista käy-
tettyjä astioita, liinavaattei-
ta, koruja, kirjoja sekä pajan 
tuotteita, tarjolla myös kah-

via yms. Pajassa tehdään kä-
sitöitä. P. 044 316 1720. 
tuolijumppa lähetyssopes-
sa to 26.3. klo 12, Keskustan 
seurakuntatalo.
Askartelutalkoot la 28.3. 
klo 12–15, Siipi, lähetyksen 
puoti ja paja. 
lähetystovi pe 27.3. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Laulua, mukana Tommi 
Hekkala.
Vappukeitaan suunnittelu 
ke 1.4. klo 18, Keskustan seu-
rakuntatalo. Vappukeidas on 
lähetystyön perinteikäs vap-
putapahtuma, jonka tuotol-
la tuetaan Suomen Lähetys-
seuran työtä. Vappukeidas 
tarvitsee onnistuakseen va-
paaehtoisia, jotka keittävät, 
leipovat, koristelevat, myy-
vät ja tiskaavat. 
Valtakunnalliset lähetys-
juhlat tampereella 5.–7.6. 
klo 22, Tampere. Suomen Lä-
hetysseuran vuosijuhlat ovat 
tänä vuonna Tampereella. 
Löydä uusia oivalluksia ja nä-
kyjä toteuttaa lähetystyötä 
omassa elämässäsi ja seura-
kunnassasi. Lisätietoja ohjel-
masta www.lahetysjuhlat.fi. 

26.3.–2.4.2009

Taidetta myynnissä 
Yhteisvastuun hyväksi

enot oulussa 

Oulun pääkirjaston näyttelysa-
lissa vietetään perjantaina 27.3. 
kello 18–20 Yhteisvastuun tai-
demyyntinäyttelyn avajaisia. 

Avajaisissa on paikalla taiteilijoita ja 
avajaismusiikista vastaa sudanilainen 
kuoro Hagar Zavia. Taidemyyntinäyt-
tely on kolmipäiväinen. Näyttely on 
avoinna lauantaina 28.3. kello 10–17 ja 
sunnuntaina 29.3. kello 12–15. 

Yhteisvastuukeräystä voi tukea os-
tamalla näyttelystä taidetta. Taiteilijat 
lahjoittavat teosten myyntihinnasta 
40 prosenttia yhteisvastuukeräykseen. 

Diakoniatyöntekijä Terttu Rahko 
on ollut useana vuonna työnsä puo-
lesta järjestämässä taidemyyntinäyt-
telyä. Rahkon rooli ei ole kuitenkaan 
jäänyt pelkästään katseluun, vaan hän 
on innostunut myös ostamaan näytte-

lyistä muutaman teoksen. Yksi niis-
tä komeilee hänen työhuoneensa sei-
nällä Kastellin kirkolla. Maalaus teki 
Rahkoon suuren vaikutuksen heti en-
si silmäyksellä.

– Tämä on vuonna 2006 Pekka Ho-
masen maalaama Different Kind of 
Childhood, Rahko kertoo taulua esi-
tellessään.

Hän kannustaa kaikkia viikonlop-
pukävelyllään poikkeamaan näytte-
lyyn. Oulun taiteilijaseura 63 ry:n, 
Yhteisvastuu-tiimin ja Karjasillan 
seurakunnan yhteistyössä toteutta-
massa näyttelyssä on nähtävänä yli 20 
taiteilijan teoksia. Näyttelyssä on esil-
lä ja ostettavissa muun muassa Pek-
ka Homasen, Jussi Hukkasen, Vitaly 
Chapkovichin, Moosa Myllykankaan 
ja Kari Södön taidetta. 

J aan i  F ö h r
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26.3.–2.4.2009enot oulussa 

Virsilauluilta 
Perjantaina 27.3. klo 19 Anita ja Eino Virkkulalla 
Lauletaan virsiä. Kahvituotto keräykselle.

Yhteisvastuun taidemyyntitapahtuma 
Perjantaina 27.3. klo 18–20, lauantaina 28.3. klo 10–17
sunnuntaina 29.3 klo 12–15, huom, ei klo 10
Kaupunginkirjaston näyttelytilassa 
Tarkemmin s. 15 jutussa.

Eläkeläisten yhteisvastuutapahtuma 
Tiistaina 31.3. klo 14 
Tuiran palvelutalon eläkeläisten kerhossa
Pertti Haipola laulattaa, arvontaa ja kahvitarjoilu kerä-
yksen hyväksi. Mukana Paula Kyllönen ja hartauden pi-
tää Pasi Kurikka.

kaikenikäisten yhteisvastuu-
ulkoilutapahtuma

 
Tiistaina 31.3. klo 18 Kortesluoman maneesilla 
Pikkaralassa, Pikkaralantie 31

Alkuhartaus Pentti Kortesluoma. Talutusratsastusta, 
makkaranpaistoa, kahvia, mehua, munkkeja, arvon-
taa (joka arpa voittaa) ja kilpailuja lapsenmielisille. 
Autoparkki on Pikkaralan Shellillä.

Lähtö Oulun seurakuntien 
järjestämälle retkelle linja-
autoaseman tilausajolaitu-
rista, paluu sunnuntai-ilta-
na. Matkan hinta 105 € si-
sältää matkan, majoituksen 
kahden hengen huoneissa 
hotelli Waltikassa Valkeakos-
kella sekä vakuutuksen seu-
rakuntien jäsenille. Osallis-
tujille lähetetään retkikirje. 
Matkanjohtajina toimivat lä-
hetyssihteerit Ulla Mäkinen 
ja Raija Nissinen. Ilmoittau-
tuminen viimeistään to 30.4. 
p. (08) 316 1340 tai www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo. 

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
lähetyspiiri to 26.3. ja 2.4.  
klo 14, Vanha pappila. 26.3. 
raamattutunti Marja Koppe-
roinen, 2.4. Helena Paalanne.

Karjasillan seurakunta
kaukovainion lähetyspiiri ti 
31.3. klo 17.30, Kaukovaini-
on kappeli. 

Tuiran seurakunta
lähetyspiiri ma 30.3. klo 
16.30, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 30.3. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 30.3. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 

YlIkIIMInkI
Piispankamarin kahvila ja 
kirpputori ti 31.3. klo 11–14, 
Ylikiimingin vanha pappila. 
lähetyksen ja diakoni-
an yhteinen vierailu huo-
nesuolle to 2.4. klo 18.30, 
Huonesuon seurakuntako-
ti. Teemme vierailun Huo-
nesuon diakoniapiirin luo. 
Kerromme Vienan-Karja-
lan työstä kuvin ja sanoin. Il-
moittautuminen 30.3. men-
nessä Katille p. 040 528 1813.

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perhekerho to 26.3. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti.
Perhepyhis su 29.3. klo 16, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Ks. erillinen ilmoitus.
koulukadun pyhäkoulu su 
29.3. klo 16.30, Koulukatu 
10. Pyhäkoulu on lasten oma 
kirkko. Pyhäkouluun ovat 
tervetulleita kaikki yli 4-vuo-
tiaat. Tätä pienemmille toi-
vomme mukaan omaa saat-
tajaa. Pyhäkouluun ei tarvit-
se ilmoittautua ja se on osal-
listujille maksuton. 

Karjasillan seurakunta
Perhekerho ke 1.4. klo 9.30, 
Karjasillan kirkko. 
Pyhäkoulu to 26.3. ja 2.4. 
klo 14.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 7–9-vuotiaille.
Mummon ja Vaarin pysäkki 
la 28.3. klo 15, Pyhän Andre-
aan kirkko. Pääsiäinen lähes-
tyy. Leivotaan ja paistetaan 
pääsiäisen pikkuleipiä.
Pyhäkoulu su 29.3. klo 10, 
Kastellin kirkko. Jumalan-

palveluksen aikana.
Pyhäkoulu su 29.3. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana.
Pyhäkoulu su 29.3. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. Juma-
lanpalveluksen aikana.
Pyhäkoulu su 29.3. klo 12, 
Maikkulan kappeli. Jumalan-
palveluksen aikana.
Pyhäkoulu su 29.3. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ju-
malanpalveluksen aikana.
Sarasuontien perhekerho 
ma 30.3. kerhoa ei ole. 
Perhekerho ti 31.3. ja ke 1.4. 
Pyhän Andreaan kirkko. Ker-
ho peruttu.
Perhekerho ke 1.4. klo 9.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Perhekerho ke 1.4. klo 9.30–
11, Maikkulan kappeli. Valo-
kuvaus. 

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu su 29.3. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Ju-
malanpalveluksen aikana.
Pyhäkoulu su 29.3. klo 11, 
Kuivasjärven seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 29.3. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
luukkaan perhekerho to 
26.3. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
International Family Club – 
kansainvälinen perhekerho 
to 26.3. klo 13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. You are wel-
come to come along to any 
of our Thursday sessions.
kansainvälinen pyhäkou-
lu su 29.3. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä.
Perheiden pääsiäisvaellus 
ke 1.4. klo 18, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Tule katso-
maan mitä kaikkea tapah-
tuu matkalla Jerusalemiin, 
kun pääsiäinen lähestyy.

Oulujoen seurakunta
Matkalla pääsiäiseen su 
29.3. klo 15 ja 16, Hintan seu-
rakuntatalo. Ks. erillinen il-
moitus.
Pyhäkoulu su 29.3. klo 16–
17.15, Hintan seurakuntata-
lo. Pyhäkoulu Akkuna-tilai-
suuksien aikana. Pyhäkou-
lusta vastaavat Elina Palojär-
vi ja Säde Pokka. Pyhäkoulun 
järjestää seurakunta yhdessä 
Kansanlähetyksen, Kylväjän 
ja SLEY:n kanssa. 
Pyhäkoulu su 29.3. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
hintan perhekerho ke 1.4. 
klo 9.30, Hintan seurakun-
tatalo. 
Perhekerho ke 1.4. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 
Perhekerho ke 1.4. klo 9.30, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 1.4. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 1.4. klo 9.30, 
Hönttämäen seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 1.4. klo 9.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 1.4. klo 9.30, 
Huonesuon seurakuntakoti. 

YlIkIIMInkI
Perhekerho to 26.3. ja 2.4. 
klo 10, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 

Varhaisnuoret
Lisätietoja varhaisnuorten 
kerhoista osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pienoismallikerho su 29.3. 
klo 14, Öbergin talo. Kerho 
on tarkoitettu kaikille pie-
noismallien kasaamisesta 
kiinnostuneille. Tervetullei-
ta ovat myös isät ja äidit yh-
dessä lastensa kanssa. Kerho 
kokoontuu joka toinen viikko 
ja on maksuton eikä edelly-
tä ennakkoilmoittautumista. 

Karjasillan seurakunta
Retki tampereelle 15.–17.5.  
10–14 vuotiaille tytöille ja 
pojille. Retken aikana käym-
me Pandan tehtaanmyymä-
lässä, TV 2 -studiolla, Amurin 
työläismuseokorttelissa, Sär-
känniemessä ja Jumalanpal-
veluksessa Ylöjärven kirkos-
sa. Ks. erillinen ilmoitus.

Nuoret

Karjasillan seurakunta
Yökahvila Cafe Andreas pe 
27.3. klo 19–23, Pyhän An-
dreaan kirkko. Rennon mu-
kava ilta hyvässä seuras-
sa. Tarjolla oleilua, pelailua, 
hartautta, kahvia, teetä ja 
pientä purtavaa.
nuortenilta ti 31.3. klo 18–
20.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Mukava ilta hienossa seu-
rassa. Luvassa oleilua, pelai-
lua, hartautta, kahvia, teetä 
ja pientä purtavaa.

Tuiran seurakunta
Yökahvila Meri-toppila pe 
27.3. klo 20, Meri-Toppilan 
monitoimitalo. Yökahvilat 
tarjoavat hauskaa yhdessä-
oloa, pelailua ja pientä pur-
tavaa yläasteikäisille.
Isoskoulutus (11.) ke 1.4. klo 
17, Koskelan seurakuntako-
ti. Isoskoulutuksen aiheena 
18.3. ja 1.4. on Löytöjä Raa-
matusta. Valitsethan koulu-
tuskerroista sinulle parem-
min sopivan.
nuortenilta ke 1.4. klo 
18.30, Koskelan seurakunta-
koti. Nuortenilloissa on ilois-
ta yhdessäoloa, pientä pur-
tavaa ja hiljentymistä hyväs-
sä paketissa.

Nuoret aikuiset 
Filosofinen keskustelupii-
ri to 26.3. klo 16.15, Oulun 
yliopiston sali KTK 219. Mu-
kana lehtori, KT Markku Sa-
lakka, kansainvälisen työn 
pastori Árpád Kovács ja yli-
opistopastori, TT Ari Savuo-
ja. Järjestetty yhdessä Oulun 
yliopiston kanssa.
3 kohtaamista Plus -ilta pe 
27.3. klo 19–23, Kaukovainion 
kappeli. Olitpa sitten epäilijä, 
etsijä, rivikristitty tai aktiivi-
nen seurakuntalainen... tule 
kohtaamaan Jumala, oma it-
sesi ja lähimmäisesi. Ilta tar-
joaa rentoa ja iloista me-
noa housebandin, vieraile-
vien puhujien ja teejatkojen 
merkeissä. Jokainen ilta on 
omalla tavallaan erilainen ja 

tekijöidensä näköinen, mut-
ta tärkein tavoitteemme on 
aina kolmen kohtaaminen. 
Katso lisää www.oulunseura-
kunnat.fi/3kohtaamista. Vie-
railevana puhujana ja artisti-
na Sami Asp.
opiskelijoiden yhteinen 
raamattupiiri ti 31.3. klo 18, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Cross Cafe pe 3.4. klo 19–
00.30, Isokatu 11, tuomiokir-
kon vieressä. Esiintyy oulu-
lainen reJoiCe. Konsertti al-
kaa klo 21. Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 2 € Kirkon 
Ulkomaanavun työlle. Nuor-
ten aikuisten kristillinen kah-
vila tarjoilee elävää musiik-
kia, evankeliumia ja elämyk-
siä rennossa seurassa. Kahvi-
la on avoinna parillisten viik-
kojen perjantaisin. www.ou-
lunseurakunnat.fi/crosscafe.
kappelive la 18.4. klo 19, Py-
hän Luukkaan kappeli. Esiin-
tyjänä Dad´s Hello. Jos tar-
vitset lastenhoitoa konser-
tin ajaksi, ilmoita siitä 11.4. 
mennessä Nanna Helaakos-
kelle, p. 050 5750826.

oPISkElIJAJäRJEStöt
oPkon opiskelijailta la 28.3. 
klo 19, Öbergin talo. Mis-
tä tuntee sen oikean? Heli & 
Jussi-Pekka Kurikka.
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma 30.3. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Isto Pihkala: Kuinka tunnis-
taa Jumalan johdatus?
Evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 1.4. klo 
18.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. Viisureppua ja seura-
puheita.
körttiopiskelijoiden seu-
rat to 2.4. klo 19. Körtiksel-
lä, Luokotie 5 A 5, Välivainio.
uusheräyksen ilta to 2.4. 
klo 19, Koulukatu 41. Kalevi 
Silvola: Jeesuksen nimessä ja 
veressä.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
toiminta- ja keskusteluker-
ho to 26.3. ja 2.4. klo 10.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 26.3.  ja 
2.4. klo 12, Kajaanintie 1. 
Seurakuntakerho to 26.3. 
klo 14, Keskustan palvelu-
talo. 
Senioripäivä ma 30.3. klo 
11, Heinätorin seurakunta-
talo. Klo 11–12 diakoniatyön-
teijän vastaanotto keskuste-
lua ja verenpaineen mittaus-
ta varten, ei taloudellisia asi-
oita. Klo 11.30 alkaen ruokai-
lu 4 € ja Hopealanka-kerho 
klo 12.30–13.30.
tarinatupa ke 1.4. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 26.3. 
klo 12–14, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 26.3. ja 
2.4. klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 26.3. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 
Heidi kertoo sanoin ja kuvin 
Bangladeshin matkastaan.
Eläkeläisten kerho ma 30.3. 
klo 12.30–14, Maikkulan 
kappeli. Eläkeläisten keskus-

Pääsiäisen alkuperäinen merkitys hukkuu helpos-
ti suklaamunien ja tipujen alle. Syynä on usein se, 
että pääsiäisen tarinaa ei ole helppo kertoa var-
sinkaan lapsille. Karjasillan ja Tuiran seurakun-
nat ovat vastanneet tähän tarpeeseen. 

Keskiviikkoiltana 1. huhtikuuta sekä Karja-
sillan kirkossa että Pyhän Luukkaan kappelis-
sa voi tutustua pääsiäisen tapahtumiin draaman 
keinoin.

Kaikille avoimet yleisöesitykset järjestetään 
Karjasillan kirkossa kello 17.30 ja kello 18, sekä 
Pyhän Luukkaan kappelissa kello 18–20. Lisäksi 
päiväkoti- ja koululaisryhmille järjestetään koko 
viikon ajan päivänäytöksiä. Oppaan johdolla teh-
tävät kierrokset kestävät puolisen tuntia. 

Pääsiäisen tarina 
draaman keinoin

L a p s e n R aamat t u
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telukerho kahvikupposen 
ääressä Maikkulan kappelin 
takkahuoneessa.
Ystävänkamari ti 31.3. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Yhteinen porinapaikka kah-
vin ja hyvän seuran äärellä.

Tuiran seurakunta
Seniorien laulupiiri to 26.3. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Lauletaan ja hiljenny-
tään musiikin äärelle. Mu-
kana Päivi Moilanen ja Ulla 
Metsänheimo.
Eläkeläisten kerho to 26.3. 
klo 13, Koskelan palvelukes-
kus. Mukana Harri Fager-
holm.
Seurakuntakerho to 26.3. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. 
Eläkeläisten kerho to 26.3. 
klo 14, Rajakylän seurakun-
takoti. Pääsiäiseen liittyvää 
askartelua.
Senioreiden kerho pe 27.3. 
klo 10–11.30, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Tietoa kuulos-
ta. Tietoa jakamassa kuulo-
liiton kuntoutussihteeri Tii-
na-Maija Leinonen.
Eläkeläisten kerho ti 31.3. 
klo 14, Tuiran palvelutalo. 
Eläkeläisten yhteisvastuuta-
pahtuma, Pertti Haipola lau-
lattaa, arvontaa ja kahvitar-
joilu yhteisvastuun hyväk-
si. Mukana Paula Kyllönen ja 
hartauden pitää Pasi Kurikka. 
Eläkeläisten kerhon pääsi-
äisvaellus to 2.4. klo 12.15, 
Tuiran kirkko. Lähtö Tuiran 
kirkolta 12.15 Pyhän Luuk-
kaan kappeliin pääsiäisvael-
lukselle ja paluu 13.50.
Seurakuntakerho to 2.4. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Metsolan hovin seurakun-
takerho to 26.3. klo 14, Met-
solan hovi. 
hintan seurakuntakerho 
ma 30.3. klo 12, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
30.3. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
hoikantien seurakuntaker-
ho to 2.4. klo 14, Hoikantien 
palvelutalo. 
Seurakuntakerho to 26.3. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Seurakuntakerho ma 30.3. 
klo 12, Sanginsuun seura-
kuntakoti. 
Sanginjoen seurakuntaker-
ho to 2.4. klo 12, Nykyrillä, 
Sanginjoentie 626. 
Seurakuntakerho to 2.4. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

YlIkIIMInkI
Porinakerho ma 30.3. klo 10. 
Seurakuntakerho ti 31.3. klo 
11, Ylikiimingin seurakunta-
talo. 

Leirit ja retket
omaishoitajien leiri 15.–
17.5. Rokuan leirikeskus. Leiri 
on tarkoitettu sinulle, jos ha-
luat hengähtää ja kerätä voi-
mia sekä saada tietoa oman 
hyvinvointisi lisäämiseksi. Lei-
rin hinta on 47 euroa sisältä-
en matkat, majoituksen, ruo-
kailut, leiriohjelmaa sekä va-

kuutuksen seurakuntien jäse-
nille. Ilmoittautuminen 30.4. 
mennessä p. 08 316 1340. Jär-
jestäjänä myös Oulun seu-
dun omaishoitajat ja läheiset 
ry. Leirillä mukana Paula Kyl-
lönen p. 040 723 5880, Saila 
Luukkonen p. 040 574 7092 
ja Marja-Liisa Kuukasjärvi p. 
040 526 8105. 
Veteraanileiri 11.–14.5. Ro-
kuan leirikeskus. Hinta 64€. 
Ilmoittautumiset 24.4. men-
nessä p. 08 3161 340.

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten leiri 27.–30.4. 
Rokuan leirikeskus. Etusi-
ja karjasiltalaisilla. Hinta 64 
€ sis. matkat, täysihoidon ja 
vakuutuksen Oulun seura-
kuntien jäsenille. Ilm. p. 08 
3161 340 viim. 15.4. Mukana 
Marjo Heikkinen ja Asta Lei-
nonen. Ilmoittautuneille lä-
hetetään leirikirje. 

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

Oulujoen seurakunta
Aikuisten kuntopiiri to 
26.3. klo 18, Hintan seura-
kuntatalo. 
Puuhakerho ti 31.3. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Puuhakerhossa tehdään kä-
sitöitä ja askastellaan diako-
nian hyväksi.
Fransupiiri ti 31.3. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo.

Tuiran seurakunta
kivikerho ti 31.3. klo 10, Py-
hän Tuomaan kirkko. Ko-
koonnumme kirkon kellari-
tiloissa.

Kansainvälisyys
Lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.
International Family Club – 
kansainvälinen perhekerho 
on Thursdays at 1 p.m. in Py-
hän Luukkaan kappeli. You 
are welcome to come along 
to any of our Thursday ses-
sions.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 29.3. klo 17, Kau-
kovainion kappeli.
Arabiankielinen raamattu-
piiri ke 1.4. klo 18–21, Kau-
kovainion kappeli. 

Muut menot
Sinkkuilta pe 27.3. klo 18.30–
20.30, Keskustan seurakunta-
talo. Illan aiheena Maahan-
muuttaja – lähimmäinen vai 
muukalainen.  Vieraana kan-
sainvälisen työn pappi Àrbàd 
Kovàcs. Sinkkuilta on aikuis-
ten yksineläjien kohtaamis-
paikka.
naisten ilta ma 30.3. klo 18–
20, Öbergin talon alakerran 
ryhmätila. Keskustelua, kah-
vit, iltahartaus ja mahdolli-
suus saunomiseen.
kaikenikäisten Yhteisvas-
tuu-ulkoilutapahtuma ti 
31.3. klo 18, Kortesluoman 
maneesilla Pikkaralassa, (Pik-
karalantie 31). Autoparkki on 

Pikkaralan Shellillä. Lisätieto-
ja yhteisvastuuilmoituksessa.
Pääsiäisnäytelmä ke 1.4. klo 
17.30 tai 18, Karjasillan kirk-
ko. Ks. erillinen ilmoitus.
Sinä olet tähti su 26.4. klo 
14, Kastellin kirkko. Koko 
perheen laulutapahtuma. 
Tapahtumassa lapsi, per-
he tai 3–4 hengen lapsiryh-
mä saa tulla laulamaan bän-
din säestyksellä. Esitettävän 
laulun voi valita tapahtumaa 
varten kootusta lauluvihkos-
ta. Lisätiedot ks. erillinen il-
moitus. 10-leiri 

23.–26.6.Rokuan leirikeskuksessa 

Mukaan menoon ovat tervetulleita kaikki oululaiset 
vuonna 1999 syntyneet lapset. Rokualla on luvassa mo-
nipuolista ohjelmaa, majoittuminen tapahtuu seurakun-
nan puolijoukkueteltoissa.
Leiriläisille ja vanhemmille järjestetään infotilaisuus kes-
kiviikkona 13.5. klo 18 Keskustan seurakuntatalon juhla-
salissa. Leirikirje lähetetään ilmoittautuneille noin kak-
si viikkoa ennen leiriä.
Leirin hinta 40 euroa sisältää matkat, majoituksen, ruu-
at, ohjelman ja vakuutuksen. Leirimaksu maksetaan kir-
jeen mukana tulevalla viitepankkisiirrolla.
Ilmoittaudu viimeistään 31.3. puhelimitse (08) 316  340, 
(ma-pe klo 9–16) tai www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.

Lisätietoja: Pertti Putila, p. 040 506 2883 ja Maire "Mono" 
Kuoppala, p. 040 574 7124.

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus 

Torstaina 2.4. klo 19 
Tuiran kirkossa
Toimittaa Veijo Koivu-
la ja ekumeeninen työ-
ryhmä, kanttorina Heik-
ki Jämsä.

kaikille oululaisille

Jäikö ripari nuorena kymättä?
Kolkuttaako kesähäät tai kummius?
Kiinnostaako syväluotaus pyhän ytimeen?

Ripariohjelma:
 ti 14.4. klo 17–19 startti Karjasillan kirkko
 su 19.4. klo 10 messu Karjasillan kirkko
 la 25. – su 26.4. leirijakso Hietasaaressa
	 to	7.5.	klo	18	konfirmaatio	Karjasillan	kirkossa

Aikuisrippikoulun laajuus on 20 tuntia. 
20 ensimmäistä mahtuu mukaan!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 13.4. mennessä 
Mikko	Salmi,	mikko.salmi@evl.fi,	044	316	1580.	

Sinä olet tähti
koko perheen laulutapahtuma 
sunnuntaina 26.4. Kastellin kirkolla klo 14

Sinä olet ainutlaatuinen, sinä olet oman elämäsi tähti!

Sinä olet tähti -tilaisuuden juontaa muusikko Jukka Sal-
minen. Tapahtumassa lapsi, perhe tai 3–4 hengen lap-
siryhmä saa tulla laulamaan bändin säestyksellä. Esiin-
tymään uskaltautuneille on tarjolla kannustavaa ja po-
sitiivista palautetta raadilta. Osallistujien kesken arvo-
taan palkintoja.

Esitettävän laulun voi valita tapahtumaa varten koo-
tusta lauluvihkosta. Lauluvihkoja saa Kastellin kirkolta 
(Töllintie 38) ja Maikkulan kappelilta (Kangaskontiontie 
9) klo 12 jumalanpalveluksen yhteydessä tai Karjasillan 
kirkkoherranvirastosta (Nokelantie 39) arkisin klo 9–16.

Esiintyjien ilmoittautumiset 17.4. mennessä sähköpos-
tilla osoitteeseen riitta.yliluoma@evl.fi.
tai tekstiviestillä puhelinnumeroon 044 3161425.

Radio Deissä kuullaan joka sunnuntai suoria lähetyk-
siä jumalanpalveluksista. Valtakunnallisten ohjelmi-
en lisäksi kanavalla kuullaan juuri sunnuntaisin myös 
aluetoimitusten lähetyksiä. 

Oulun aluelähetys kuullaan kello 9.55.–11.35. Rei-
lussa puolessatoista tunnissa ehditään kuulla jumalan-
palveluksen lisäksi radiopyhäkoulu ja mahdollisesti ly-
hyt uusintahaastattelu viikon varrelta. 

Oulun toimitus on maaliskuun alussa muuttunut 
elävämmäksi, sillä pyhäaamuisin studiossa on aina 
myös juontaja. 

– Aiemmin niin sanotut välispiikit nauhoitettiin 
etukäteen, kertoo tiedottaja Mervi Päivärinta Oulun 
seurakuntayhtymän viestintäyksiköstä.

Juontajina vuorottelevat Pertti af Hällström, Heli 
Lomu ja Johanna Ventola. Kolmikolla olisi intoa myös 
pidempään lähetykseen. 

– Esimerkiksi Rovaniemellä aluelähetys kestää kel-
lo 12 saakka. Siinä ehtisi jo tehdä vaikka pientä katugal-
luppia, ideoi viestintäharjoittelijana toimiva Heli Lomu.

Nuorella toimittajalla ei ole rimakauhua suoriin-
kaan lähetyksiin. Välijuontojen lisäksi kaikkia kolme 
kiinnostaisi myös toimittaa ohjelmia.

elSI huttuNeN

Tietoja Radio Dein ja Radion Pookin lähetyksistä sekä 
Virtuaalikirkosta lehden sivulla 10. 

Pyhäaamut 
mikrofonin äärellä

M e r v i  Pä i vä r i n t a

Johanna Ventola, Heli Lomu ja Pertti af Hällström ovat 
eetterissä sunnuntaisin.
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26.3.–2.4.2009enot oulussa 

Kastetut
tuomiokirkko: Nooa Juho 
Juuso Auvinen, Aapo Eemeli 
Benjamin Haikola.
karjasilta: Adessa Isabella 
Hannuksela, Miisa Merikuk-
ka Kiiskinen, Oskari Sebasti-
an Moilanen, Helmi Elina Oli-
via Ojanperä, Samuel Viljami 
Vatjus, Aleksi Matias Väärä-
niemi. 
tuira: Veikko Eemeli Hanhe-
la, Julia Johanna Hanhisuan-
to, Venla Emilia Holmi, Jerry 
Sakari Juntunen, Miika Ola-
vi Kristian Lehtonen, Juho To-
pias Moisanen, Milja Lisa Ju-
lia Rita, Oliver Niilo Elmeri Si-
pola, Hilla Karoliina Taponen.
oulujoki: Vilma Kaisa Have-
rinen, Unna Ruska Amalia 
Hytönen, Riikka Neea Lin-
nea Jokikokko, Eemi Akseli 
Kainua, Nuua Natalia Kon-
tio, Lila Mariel Niiranen, Iita 
Miina Magdaleena Pyykkö-
nen, Avanda Annina Riekki, 
Matias Heikki Werneri Saa-
rela, Jaro Axel Wiljami Ter-
vonen. 

Vihityt
tuomiokirkko: Tero Heikki 
Juhana Kortekangas ja Soile 
Marjatta Heikkinen.
karjasilta: Jaakko Matias 
Moilanen ja Sofia Kaarina 
Hentilä, Jyrki Mikael Tikka-
nen ja Ruut Annele Kinnu-
nen, Ilkka Seppo Marttila ja 

Marika Johanna Kaartinen, 
Matti Tapani Hauru ja An-
nemari Kristiina Luokkanen, 
Antti Sakari Tahkola ja Kert-
tu Anna-Elina Holma.
tuira: Antti Sakari Kortesal-
mi ja Anni Mari Hellevi Tuo-
minen, Jyrki Mikael Tikka-
nen ja Ruut Annele Kinnu-
nen.
oulujoki: Pasi Kalevi Niemi 
ja Jenni Pirjo Marjatta Ala-
pukki.

Kuolleet 
Tuomiokirkko: Vilho Rudolf 
Mäkipaaso 78, Kerttu Hel-
vi Annikki Paakki s. Kaipo-
nen 87.
karjasilta: Katri Aliina Kur-
kela s. Mikkonen 84, Mar-
jatta Kärkkäinen s. Riepula 
81, Eila Kaarina Länkelä 61, 
Martta Katariina Romppai-
nen s. Salmela 92.
tuira: Erkki Olavi Halonen 
88, Aili Mirjam Julkunen s. 
Schroderus 93, Paavo Henrik 
Juola 93, Sakari Kalevi Laajus 
86, Pirkko Eliisa Leinonen s. 
Anttonen 55, Otto Johannes 
Ilmari Moilanen 92,  Erkki Ii-
sakki Olsbo 67, Valma Marja 
Helena Pappinen s. Larivaa-
ra 94, Lempi Sofia Pirkola s. 
Riihelä 92. 
oulujoki: Antti Hiltunen 86, 
Elsa Johanna Kolehmainen s. 
Korhonen 84, Reino Juhani 
Stefanius 52, Tuulikki Maria 
Teppo 75.

Elämän polku

10–14-vuotiaiden retki tampereelle 15.–17.5. 
Käymme Pandan tehtaanmyymälässä, TV2-studiolla, Amurin työläismuseokorttelissa 
ja Särkänniemessä sekä osallistumme jumalanpalvelukseen Ylöjärven kirkossa. 
Retken hintaan 140 € sisältyy matkat, majoitus, tapaturmavakuutus seurakunnan jä-
senille, ruokailut, sisäänpääsymaksut kaikkiin kohteisiin, myös elämysavaimen Sär-
känniemen elämyspuistoon. 
Ilmoittautuminen viimeistään 29.4. klo 16 www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai arkisin 
klo 9–16 p. 08 3161 340. Muista mainita erityisruokavaliot ja allergiat. Retkelle pää-
see mukaan 45 lasta. Tiedustelut Esa Harju p. 040 5752 713.

Pääsiäiseen valmistautuessa
 

käykäämme nyt Jerusalemiin -virsilauluilta 
Perjantaina 27.3. kello 20 Oulun tuomiokirkossa 
Tilaisuudessa lauletaan paastonajan virsiä. Kanttorina on Henna-Mari Sivula, urkuja soittaa Raimo Paaso 
ja selloa Riina Seebeck. Kolehti Yhteisvastuulle.

G. F. händelin Messias-oratorio 
Lauantaina 28.3. kello 18 Oulun tuomiokirkossa 
Sibelius Akatemian Kuopion osaston kuoro, Kuopion ammattikorkeakoulun orkesteri, sopraanot Terttu 
Iso-Oja, Olga Nikolskaja-Heikkilä, Hanna Rantala, altot Katariina Heikkilä, Anne Viljamaa, tenorit Jussi Hir-
vonen, Ossi Jauhiainen, Jussi Salonen ja baritonit Jani Kyllönen, Juha-Pekka Mitjonen, Joose Vähäsöyrinki. 
Johtaa Heikki Liimola. Ohjelma 15/10 euroa ovelta tuntia ennen esityksen alkua. www.virtuaalikirkko.fi.

Perheiden hartaushetki Matkalla pääsiäiseen 
Sunnuntaina 29.3. kello 15 ja 16 Hintan seurakuntatalolla. 

käy yrttitarhasta polku 
Maanantaina 30.3. klo 12.30–14 Maikkulan kappelissa 
Lauletaan paastonajan virsiä. Hiljennytään kohti Golgataa sanoin ja sävelin. Lauluhetken jälkeen kahvit. 

Pääsiäisnäytelmä
Esitykset keskiviikkona 1.4. kello 17.30 ja 18 Karjasillan kirkossa
Puoli tuntia kestävän kierroksen aikana kuljetaan Jeesuksen jalanjäljissä. Tapahtumat alkavat palmusun-
nuntaista ja jatkuvat tähän päivään asti. Näytelmä on suunnattu kaikenikäisille ja sen on käsikirjoittanut 
ja ohjannut Antti Kairakari.

Perinteinen perheiden pääsiäisvaellus 
Keskiviikkona 1.4. kello 18 Pyhän Luukkaan kappelissa 
Vaelluksella nähdään mitä kaikkea tapahtuu matkalla Jerusalemiin, kun pääsiäinen lähestyy. 

Perhepyhis 
Sunnuntaina 29.3. klo 16 Oulun tuomiokirkon kryptassa

Perhepyhis on pyhäkoulu, johon on tervetullut koko 
perhe, myös mummit ja vaarit, kummit ja naapurit. 

toimipaikatkirkot
Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39
Kastellin kirkko 
Töllintie 38
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9
Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69

Pateniemen kirkko 
Taskisentie 
Pyhän Andreaan kirkko 
Sulkakuja 8
Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7
Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3
Tuiran kirkko 
Myllytie 5
Ylikiimingin kirkko
Kirkkotie

Heikkilänkankaan  
seurakuntakoti
Kyytipojantie 2
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19
Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89
Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19
Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2
Juuman leirikeskus
Juumantie 126, Käylä
Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17
Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86
Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6
Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2
Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4
Oulujoen pappila
Oulujoentie 72 
Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2
Rokuan leirikeskus
Rokua
Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1
Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59
Sarasuon päiväkoti 
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen puoti  
ja paja
Nokelantie 48

Siiranjärven eräleirikeskus
Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19
Vanha pappila 
Isokatu 17
Vanha pappila,
Pappilantie 2, Ylikiiminki
Vasamon leirikeskus
Vasamontie 55, Ylikiiminki
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5, Ylikiiminki 
Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

kirkkoherranvirastot
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
p. (08) 316 1401
avoinna ma klo 9–17 ja ti–pe klo 9–16

Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3200
avoinna ma klo 9–17 ja ti–pe klo 9–16

Tuiran seurakunta
Myllytie 5, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 4600
avoinna ma klo 9–17 ja ti–pe klo 9–16

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3500
avoinna ma klo 9–17 ja ti–pe klo 9–16

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki, p. (08) 8177 008 
avoinna ma, ti, to ja pe klo 9–12

Neuvonta ja vaihde p. (08) 316 1300, 
www.oulunseurakunnat.fi, 
etunimi.sukunimi@evl.fi
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hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi

Uusi 
kasvo

eurakunnissa tapahtuu 26.3.–2.4.2009

Saarenkartanon hartaus 
to 26.3. klo 14.30.
kirkkokuoro to 26.3. klo 
18.30.
Pääsiäisvaelluksen suun-
nittelukokous pe 27.3. klo 
13 srk-salissa.
Sanajumalanpalvelus su 
29.3. klo 10.
Raamattu- ja rukousilta 
ma 30.3. klo 18 Kyllikki ja 
Seppo Viitaluomalla, Länsi-
vainiontie 25.
Aamukahvila ke 1.4. klo 9 
Luukulla.
Päiväkerho ke 1.4. klo 9.30.
Päiväpiiri ke 1.4. klo 13 Saa-
renkartanossa.
Saaren Sirkut ke 1.4. klo 
14.30.
kaverikerho to 2.4. klo 10.
kirkkokuoro to 2.4. klo 
18.30.

Rippikoululaisia kinkereillä.

lähetyksen lauluilta
Sunnuntaina 29.3. 
klo 18 Sauvolassa Aarolla 
ja Kaarinalla, Marjanie-
mentie 156.

kirkon keittiönkäyttäjien koulutustilaisuus

Kirkolla kokoontuu erilaisia kerhoja ja ryhmiä, jotka 
käyttävät kirkon keittiötä. Keittiöön on viime vuosi-
na uusittu kalustoa ja koneita. Viimeisin hankinta on 
uusi tiskikone, jonka käyttö vaatii perehdytystä. Pyy-
dämme keittiön käyttäjiä, esim. Eläkeliiton ja Mart-
tojen keittiövastuuhenkilöitä, tulemaan koulutustilai-
suuteen perjantaina 27.3. klo 18. Kahvitarjoilu.

kirkkoherranvirasto 
ma 9.30–12 
ke 12–14.30
p. 08 8100 565

Päiväkerhot: Ryhmä 3A 
3-v. ma klo 10–11.30. Ryh-
mä 3B ti klo 10–11.30. Si-
sarusryhmä A ti klo 12.30–
14.45. Ryhmä 5A ke klo 10–
12. Ryhmä 5B ke klo 12.45–
14.45. Sisarusryhmä B to klo 
10–11.45.
Perhekerho to 26.3. klo 10 
srk-talolla.
lumilyhdyn hartaus keski-
viikkoisin klo 14.
kirkkokuoro: Keskiviikkoi-
sin  klo 18.30 srk-talolla.
hartaushetket: To 26.3. klo 
13.15 Limingan terveyskes-
kuksen vuodeosastolla. To 
2.4. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
keskipäiväkerho ke 1.4. klo 
12 srk-talolla. Matt. 21:12–17.
kokkikerho torstaisin klo 
14–16 kerhohuoneella.

Askarteluilta naisille to 
2.4. klo 18 srk-talolla, tar-
kempia tietoja Marjolta.
Partio: 26.4. saakka on 
käynnissä Veri Guud 09 – 
Lippukuntien välinen ve-
renluovutuskilpailu. Merk-
kaa nimesi ja lippukunta 
verenluovutuspaikalla ole-
vaan Veri Guud -vihkoon 
tai ilmoita ne sähköpostil-
la veri.guud@pohjanmaa.
partio.fi. Voit osallistua luo-
vuttamalla ja kutsumalla li-
sää luovuttajia kisaan. Kun 
kutsut tuttuja ja sukulaisia 
luovuttamaan, pyydä heitä 
kirjaamaan tietonsa samal-
la tavalla ja ilmoittamaan 
lippukunnakseen LNK. Li-
sätiedot: www.pohjanmaa.
partio.fi/toiminta/veriguud. 
Partiopoikien yöretki Par-
tiokämpälle. Lisätietoa ja 
kirje kokouksessa. Mafeking 
ke 1.4. klo 18–20.30 Partio-
kämpällä. PT-kisakurssi Par-
tiokämpällä 3.–5.4. kaikil-
le syksyn kisan tekijöille. Il-
moittaudu partiopiirin net-

tisivuilla. Lisätietoa: www.
niittykarpat.fi. 
kesätyöpaikkoja seura-
kunnasta voit hakea vapaa-
muotoisella hakemuksella, 
jos olet täyttänyt jo kuusi-
toista vuotta, tai täytät ke-
sään mennessä. Tarvitsem-
me kielitaitoisia kirkko-op-
paita ja reippaita, puutar-
hatöihin tottuneita nuoria. 
Hakemukset kirkkoherran-
virastoon huhtikuun lop-
puun mennessä. Tarkempia 
tietoja Helenalta virastosta 
p. 387 172 tai 045 630 6082 
tai seurakunnan kotisivulta. 
Rauhanyhdistys: Pe 27.3. 
klo 19 raamattuluokka Ju-
ha Anttilalla. Su 29.3. klo 
12 pyhäkoulu I Janne Jussi-
la II  Myllynen III Pitkänen ja 
klo 17 seurat ry:llä Leo Kar-
humaa ja Ali Viinikka. Päi-
väkerho ry:llä ti 31.3. ja to 
2.4. klo 17.30–19 ja ke 1.4. 
klo 17–18.30. Ke 1.4. klo 19 
ompeluseurat ry:llä. To 2.4. 
klo 13 varttuneidenkerho 
Laurilalla.

kirkkoherra tavattavissa
Vs. kirkkoherra Timo Riihi-
mäki varmimmin tavatta-
vissa virastossa keskiviik-
koisin klo 9–12

kiitokset 

Yhteisvastuun listake-
räys tuotti 1 020,76 €. 
Kiitos kerääjille ja 
lahjoittajille.

Kinkerivieraita tuli tupa täyteen Krekilällä 12.3.

Haukiputaan seurakunta vuokraa hallitsemiaan ka-
lastuspaikkojaa Kriisin ja Satakarin ympäristössä ajal-
la 2009–2013. 
 Kalastuspaikat on tarkoitettu rysä- ja loukkupyyntiä 
varten. Paikat vuokrataan kolmasosittain. Kalastusoi-
keus kiertää vuosittain näillä kalastuspaikoilla. Edelly-
tyksenä vuokraamiseen on vuokraajan kuuluminen am-
mattikalastajarekisteriin. 
 Tarjoukset 7.4. klo 14 mennessä Haukiputaan seura-
kunnan kirkkoneuvostolle osoitteeseen Kirkkotie 10, 
90830 Haukipudas. Kuoreen tunnus ”Tarjous kalastus-
oikeudesta”. Lisätietoja antavat vs. talousjohtaja Anita 
Saarela p. 5472 200 tai kirkkoneuvoston varapuheen-
johtaja Jouko Jussila p. 050 3055 808.

Kirkkoherranvirasto 
suljettu ke 1.4.

Seurakuntakerho to 26.3. 
klo 13 srk-keskuksen isossa 
salissa.
Raamattu tutuksi -ilta to 
26.3. klo 18 lähetystoimis-
ton vieraskamarissa, Jaak., 
1. Piet. ja 2.Piet. To 2.4. 1. 
Joh., 2. Joh.  3. Joh. ja Juud.
Juttukahvila to 26.3. klo 
13 Martinniemen srk-kodis-
sa, mukana Helena Seppä-
nen, yhteisvastuukahvit á 2 
€, terveydenhoitaja mittaa-
massa verenpainetta.
Yhteiskristillinen rukousil-
ta pe 27.3. klo 19 Kellon srk-
kodissa.
Diakonia- ja lähetyspiiri 
ma 30.3. klo 14.30 Kellon 
srk-kodissa. Vieraana ark-
kitehti Isto Pihkala, joka on 
toiminut mm. Inkerin kirkon 
pääsihteerinä.

Mitä äiskälle ja iskälle kuu-
luu? Parisuhdeilta pienten 
lasten vanhemmille ti 31.3. 
klo 18 Vakkurilassa. Tarjol-
la iltapalaa, vertaistukea 
ja lastenhoito, jos tarvet-
ta. Maksuton. Ilm. viim. pe 
27.3. Johanna Kerolalle p. 
045 1393 993.
kehitysvammaisten tuki 
ry:n kevätkokous ti 31.3. 
klo 18 srk-keskuksen mo-
nitoimisalissa. Hallitus ko-
koontuu klo 17, sama paik-
ka. Vieraana tukiliiton alue-
koordinaattori Ritva Still.
nuoret: avoimet ovet ke 1.4. 
klo 17.30–19.30 Vakkurilassa. 
Raamattupiiri ke 1.4. klo 18 
monitoimisalissa.
Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 2.4. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa. 
Mielen hyvinvoinnin päi-
vä pe 3.4. klo 10–15 Isonie-
men leirikeskuksessa. Päivä 
järjestetään Yritetään Yh-

dessä ry:n kanssa. Yhdistys 
järjestää tarvittaessa kulje-
tuksen. Ilm. 27.3. mennes-
sä diakoniatoimistoon per-
jantaisin klo 9–11 p. 5472 
636 tai Seija Lommalle 040 
5898 362 tai Seija Karjalai-
selle 044 2958 948.
kesätöitä nuorille: Seura-
kunta palkkaa hautausmaa- 
ja puistotyöhön kahden vii-
kon työjaksoihin vuosina 
1990–1993 syntyneitä nuo-
ria. Hakulomake ja lisätie-
toja seurakunnan taloustoi-
mistosta sekä www.hauki-
putaanseurakunta.fi. Hake-
mus on toimitettava to 9.4. 
klo 14 mennessä seurakun-
nan taloustoimistoon, Kirk-
kotie 10, 90830 Haukipudas. 
Suomen Vanhoillislesta-
diolainen Rauhanyhdistys 
ry:n seurat la 28.3. klo 15 
ja su 29.3. klo 12 Kellon srk-
kodissa.
Rauhanyhdistys: hauki-
pudas: raamattuluokka pe 
27.3. klo 18.30 ry:llä, pyhä-
koulut 29.3. klo 12 Vänttiläl-
lä, Rannantie 347, Kortesal-
mella, Leppäpiha, Klasilal-
la, Kraakkulankuja 5 ja Myl-
lymäellä, Laitakarintie 12, 
seurat su 29.3. klo 16 hoi-
vaosastolla ja ry:llä klo 17. 
kello: raamattuluokka pe 
27.3. klo 17.30 ry:llä, ompe-
luseurat pe 27.3. klo 18.30 
ry:llä, pyhäkoulu su 29.3. 
klo 12 Kaltakarilla, Takku-
rannantie 220 ja Vähäjylkäl-
lä, Nuottatie 13, päiväkerho 

ma 30.3. klo 17.30 ry:llä. 
Jokikylä: raamattuluokka 
pienet ja isot pe 27.3. klo 
17.30 ry:llä, myyjäisompe-
luseurat pe 27.3. klo 18.30 
ry:llä, pyhäkoulut su 29.3. 
klo 12 Asemakylä e. Ylikul-
ju Sauli, Asemakylä p. Mylly-
neva Tommi, keskikylä Rehu 
Seppo, Vänttilänperä Lep-
pänen Pauli, Taipaleenky-
lä Luhtaniemi Ari, seurat su 
29.3. klo 17 ry:llä, Arto Ne-
vala ja Pentti Päkkilä.
kastettu: Olli Julius Oska-
ri Kenttälä, Josetta Armiida 
Riipi, Emma Lumi Alida Heis-
kari, Ilona Maaria Holmala, 
Kaisa Eerika Hyyryläinen, 
Jusa Hermanni Kyllönen, 
Santeri Johannes Käkelä.
Avioliittoon kuulutettu: 
Teemu Johannes Tuohimaa 
ja Saara Mari Kortetjärvi, 
Ari Jaakko Tapani Vänttilä 
ja Niina Elisabet Lukka.
kuolleet: Eini Katariina Nis-
kanen 89, Rauno Leander 
Heikkinen 73.

MARttIlAInEn MuSIIkkIMAtInEA 

Musiikkimatinea järjestetään sunnuntaina 29.3. klo 
17 Martinniemen työväentalolla. Esiintymässä Hau-
kiputaan Mieskuoro, Reijo Alatalo, Jukka Takalo ja 
lauluyhtye The Joy. Hartaus Jaakko Kaltakari.  Juon-
taa Hannu Niemelä. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 
ja pullakahvit Yhteisvastuun hyväksi. Järjestää seu-
rakunta sekä Martinniemen eläkkeensaajat ja Mar-
tinniemen kyläyhdistys.

Jukka Takalo esittää lauluja Martinniemen rannoilta.

hetki parisuhteelle -leiri 

Leiri järjestetään 18.–19.4. Isoniemen leirikeskuksessa. 
Viikonlopun aikana puolisoilla on mahdollisuus pala-
ta ja suunnata ajatuksia yhdessäolon hetkiin. Aikaa jää 
myös perheen yhteiselle tekemiselle. Parityöskentelyn 
ajaksi on järjestetty lastenhoito. Muistojen virittelijänä 
toimii Teija Veikkola. Parisuhdeleirin hinta on 30 € / per-
he. Lisätietoa ja ilm. pe 3.4. mennessä Kati Niskalalle, 
p. 044 3223 646, haukiputaan.kumppanuusyhdistys@
dnainternet.net. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje.
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eurakunnissa tapahtuu 26.3.–2.4.2009

kempele www.evl.fi/srk/kempele

kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

naisten piiri to 26.3. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-ko-
dissa. Mukana Pekka Rehu-
mäki.
Askeleet pe 27.3. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Että jaksaisin -ilta su 29.3. 
klo 18 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Pyhäkoulu lap-
sille.
Earth hour – valon hetki – 
kynttilähetki luomakun-
nan puolesta la 28.3. klo 
20.30 kirkossa. Seija Helo-
maa.
Versot su 29.3. klo 16 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
herännäisseurat su 29.3. 
klo 18.30 Alpo ja Hilda Kuk-
kuraisella, Ollilantie 39.
Perhekerhot: ke klo 9.30–11 
Kirkonkylän srk-kodissa ja 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. Ti, ke ja pe klo 9.30–
11 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. Ke ja to klo 9.30–
11 Vanhassa pappilassa. 
Päivä- ja perhekerhoja ei 
ole to 2.–3.4.
Varhaisnuorten kuoro ja 
mukulakuoro normaalisti.
Aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 
kirpputori Ilonpisara 
avoinna ti ja to klo 14–17, la 

klo 10–13.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ke 1.4. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Seu-
rakuntapiiri to 2.4. klo 12 
Kirkonkylän srk-kodissa. Ai-
heena toivevirret.
kirkkokuoro ke 1.4. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
terveyskeskuksen vuode-
osaston hartaus to 2.4. klo 
13.
Parisuhdeilta Vanhem-
muuden karuselli la 18.4. 
klo 16–19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Ilta koos-
tuu puheenvuoroista ja 
pienimuotoisista tehtävistä 
oman parin kanssa. Tarjolla 
kahvia / pientä välipalaa. Ti-
laisuus on ilmainen. Lasten-
hoitoa tarvitsevat ilmoitta-
kaa 15.4. mennessä p. 040 
7790 367. Järjestää Virtaa 

välillämme -vapaaehtoiset 
ja Limingan rovastikunnan 
avioparityöryhmä.
naisten retki tukholmaan 
21.–23.5. Hinta 60 e, sis. 
matkat, majoituksen ja aa-
mupalat ja ohjelman. Il-
moittautumiset ja tieduste-
lut p. 040 7790 367.
kirkkokuoron ooppera-
matkan nivalaan Viimei-
set kiusaukset -esitykseen 
su 14.6. Muutamia lippuja 
jäljellä kiinnostuneille. Lip-
pu, matkat ja kahvi yht. 55 
e. Tiedustelut Hilda Kukku-
rainen, p. 040 5646 875.
”Veikon valinta” – Päihde-
ongelmaisten ja yksinäis-
ten päivätoiminta ke klo 
9–14 Nordea-talon alaker-
rassa.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa, ma klo 
10–12 Kirkonkylän srk-ko-
dissa. 
Varhaisnuorten kerhot 
normaalisti.
nuoret: Peli-ilta ke Kem-
pelehallilla klo 16.30–18. 
Zeppelinin päivystys pe 
klo 16–19. 
Rippikoulu: YK8 ja muualla 
rippikoulun käyvien nuor-
ten ilta to 26.3. klo 18 kir-
kossa.
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän koululla.
kempeleen ry: Kotiseurat 
to 26.3. klo 19 länsipuoli: 
Luokkala Pirjo ja Urpo, Kii-
estie 20. Itäpuoli: Jokelai-

Pappi tavattavissa  
Zeppelinin kappelis-
sa perjantaisin klo 13–
16. Päivystysaikana on 
mahdollisuus jättää esi-
rukouspyyntöjä.

Mikko Salmen ja Mark-
ku Perttilän konsertti 
pe 3.4. klo 19 Kokko-
kankaan srk-keskuk-
sessa.

nen Kaisa ja Tommi, Mik-
kolankuja 10 B. Raamattu-
luokat pe 27.3. klo 18 nuo-
remmat: Tahkola A, Pato-
tie 5. Isommat: Tahkola H, 
Paiturintie 10. Pyhäkoulut 
su 29.3. klo 12 Kokkokan-
gas: Pyhtilä, Mesikämme-
nentie 16. Keskusta-Ollila: 
Karppinen, Ollakankuja 5. 
Santamäki: Savela, Leton-
laidantie 7. Paituri: Ahola, 
Lähetvainiontie 11. Seurat, 
70-vuotisjuhlat su 29.3. klo 
16 ry:llä.
Murron ry: Lauluseuramyy-
jäiset pe 27.3. klo 19 ry:llä. 
Seurat su 29.3. klo 16 ry:llä.
kastetut: Nooa Wilhelm 
Aleksanteri Näykki, Lu-
cas Alexander Hannuksela, 
Matias Juho Petteri Korpe-
la, Santtu Oskari Penttilä.
Vihityt: Janne Petteri Vim-
pari ja Pia Pauliina Näsi.

S e i j a  H e lo maa

Jumalanpalvelussuunnit-
teluhetki ke 1.4. klo 17 mo-
nitoimisalissa. Tervetuloa 
suunnittelemaan messua, 
joka pidetään puolentoista 
viikon kuluttua. 
Pyhäkoulu su 29.3 klo 12 
Kirkkopirtillä.
Pyhäkoulu su 29.3. klo 
12.45 Jäälin seurakuntako-
dissa.
Eläkeläisten kevätret-
ki ouluun ma 20.4. Käym-
me eläinmuseossa ja Py-
hän Luukkaan kappelissa. 
Ilmoittautumiset virastoon 
040 584 4406 14.4. mennes-
sä. Matkan hinta 15 €.
Eläkeläisten kerho ti 31.3. 
klo 13–14.30 Jäälin seura-

kuntakodissa. Kuljetuspyyn-
nöt Erjalle.
huttukylän ystäväpiiri to 
2.4 klo 14–15.30 Huttukylän 
nuorisoseurantalolla. Kulje-
tuspyynnöt Erjalle.
kristittyjen yhteinen ru-
kousilta su 5.4. klo 18 Mon-
tin-salissa.
Diakoniapiiri ma 30.3 klo 
18–19.30 Kolamäen kerho-
huoneessa. 
kuntouttava naisten päih-
deryhmä joka to klo 14–
15.30 Montin-salissa.
Juttunurkka ma 30.3 klo 
10–13 Jäälin seurakuntako-
dissa. Kaikenikäisille avoin 
ajanviettopaikka. Kahvi-
kupposen äärellä voit lu-

kea päivän lehdet, jutella 
ja viettää aikaa toisten seu-
rassa. 
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäynti-
pyynnöt: Erja Haho 0400 
775 164 (Kk) tai Jaana Kon-
tio (Jääli) 040 579 3248.
toivevirsien ilta su 29.3. klo 
19 Seurakuntakeskuksessa. 
Kahvi- ja arpatuotto yhteis-
vastuulle.
lähetyspiiri ti 31.3. klo 12 
Lähimmäisentuvalla
kirpputori lähetyspisa-
ra avoinna ma-pe klo 9–17, 
Tuohimaantie 12.
Projektikuoron harjoituk-
set ke 18.3., 25.3. ja 1.4. klo 
18.30 srk-keskuksessa. Kuo-

kirkkoherranvirasto
Kirkkotie 6 
90901 Kiiminki
P. 040 584 4406
Fax (08) 8161 010

Avoinna: 
ma-ti ja to-pe klo 9–16, 
ke 9–17

Kirkkoherranviraston 
kautta voit muun muassa:
tilata virkatodistuksia ja 
sukuselvityksiä, sopia kas-
teista, vihkimisistä ja hau-
tajaisista, tiedustella vuok-
rattavia tiloja ja niiden 
hintoja sekä seurakunnan 
myyntiartikkeleita.

ro esiintyy ke 8.4. klo 19 ilta-
kirkossa. Lastenhoito Kirk-
kopirtillä harjoitusten ai-
kana.
Gospelmessu pe 27.3. klo 
19 Jäälin seurakuntakodis-
sa, jonka jälkeen yökahvila 
klo 22 saakka.
Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11.30 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodissa. 
Perhekahvila perjantaisin 
klo 9.30–11 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodissa.
Pizzaa ja parisuhdetta -il-
ta pe 3.4. klo 18.30 Mon-
tin-salissa. Aiheena Tarinoi-
ta parisuhteen rakennustar-
peiksi, iloksi, voimaksi, huu-
moriksi. Aihetta johdatte-
lee Kiisi Isotalo. Lastenhoi-
to järjestetty. Ilmoittautu-
miset viim. 26.3. Riina 040 
560 9678.
lasten parkki keskiviikkoi-
sin klo 12–15 Jäälin seura-
kuntakodissa. Ilmoittautu-
miset parkkiin tiistaisin klo 
15 mennessä numeroon 
0400 835 374.
kiimingin Rauhan Sanan 
seurat su 22.3. klo 15 seu-
rakuntakeskuksessa, Raimo 
Salonen.
Rauhanyhdistys: Lauluseu-
rat kyläpiireittäin pe 27.3. 
klo 19. Seurat su 29.3. klo 
17 ry:llä. Raamattuluokka 
pe 27.3. klo 18 ry:llä.
kastetut: Helli Emilia Heruk-
ka, Veera Matilda Lahtela.
Vihityt: Perttu Einari Ervasti 
ja Susanna Maria Liisa Lähde.

Kirjanpitäjä Rauha Jokikokko suuntaa kohti eläkepäiviä.

Diakonissa Jaana Kontio ja uusi kirjanpitäjä Juha Seppänen.

A r k i s to  /  J aan i  F ö h r
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Limingan Rovastikunnan varhaisnuorten tapahtuma su 26.4. 
klo 9.30–16 Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa. 

Päivä alkaa virsikirkolla klo 10. Mukavia toimintarasteja. 
Mukana Taika-Petteri ja Pressankatit. 
Hinta 8 euroa / henkilö, sisaruksilta 6 euroa / henkilö. Sisäl-
tää toiminnan, ruoan sekä matkat Limingasta Kempelee-
seen. Ilmoittaudu 3.4. mennessä Kirsille 044 7521 225 tai 
kirsi.junnonaho@evl.fi.

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Uusi 
kasvo

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

onni löytyy arjesta

Keskiviikko 1.4. klo 18
Tupos, Vanamosali
Kauppakaari 1.

Aiheeseen johdattaa 
Anna-Maria Raukovaa-
ra, MLL perhepalve-
luohjaaja. Kahvitarjoilu 
alkaa klo 17.40. Lasten-
hoito järjestetty. Limin-
gan seurakunta / Tu-
poksen diakoniaryhmä

kuorot: Tähdet, ei kuoro-
harjoituksia to 26.3. Seu-
raavan kerran to 2.4. Kirk-
kolaulajat, harjoitukset ke 
1.4. klo 18 Rantakylän kap-
pelilla.
Cross Stitch -kristillinen il-
lanvietto kaikenikäisille pe 
27.3. klo 18 Vanamossa. Mu-
siikillinen perhepyhäkoulu. 
Lopuksi iltapala.
niittypirtin kerho ma 30.3. 
klo 13 vanhusten palveluta-
lolla.

hartaus-keskusteluhetki ti 
31.3. klo 13 Jussilassa. Mu-
kana Sinikka.
olohuoneessa ti 31.3. klo 
14 Vanamon yläkerrassa 
Ajatuksia paastosta, Maisa 
alustaa.
herännäis-siioninvirsiseu-
rat ti 31.3. klo 18 Irja ja Aa-
ro Arvolla, Asemakatu 1.
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ke 1.4. klo 12 Kotikolol-
la. Kohti pääsiäistä. Muka-
na Kerttu Inkala ja Sinikka.
tukihenkilöilta to 2.4. klo 18 
diakoniatoimistossa. Pääsiäi-
sen siunaus. Mukana Sinikka.
Parisuhdeilta Vanhem-
muuden karuselli la 18.4. 
klo 16–19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. 

Pyhäkoulu su 29.3. klo 12 
Kotikololla.
Rippikoulu: Vanhempainilta 
ti 31.3. klo 18 lähetysvintillä 
(punainen rakennus pappi-
lan pihassa) kesä 1 -ryhmän 
vanhemmille. Vanhempai-
nilta to 2.4. klo 18 lähetys-
vintillä kesä 2 -ryhmän van-
hemmille.
nuoret: Nuortenilta la 28.3. 
klo 18–20 Vanamossa jatku-
en yökahvilana klo 23 asti. 
Avoin lähetysvintti ke 1.4. 
klo 17–18.30 lähetysvintillä. 
Mukana kesä 1 -riparilaiset. 
Nuortenilta to 2.4. klo 18–
20 Kotikolon yläkerrassa. 
Mukana kesä 3 -riparilaiset.
Päiväkerhot: Päiväkerhoja 
ei ole to-pe 26.–27.3. Päivä-
kerhoissa kerhokuvaukset 
viikolla 14. (30.3.–3.4.)
Perhekerhot: Ti 31.3. klo 
9.30–11 Kotikololla. Kerho-
kuvaus. Ke 1.4. klo 9.30–11 

kirkkoherranvirasto ja 
muut toimistot suljet-
tu to-pe 26.–27.3.
suunnittelupäivien 
vuoksi.

hartaushetket to 26.3. klo 
13 Jokirinteen palveluko-
deissa, Leena Leskelä.
hartaus to 26.3. klo 14 Vi-
re kodissa, Jouni Heikkinen.
Earth hour – valon het-
ki la 28.3. klo 20.30–21.30 
srk-talossa. Maailmanlaa-
juisen ympäristötapahtu-
man ohjelmassa Martti Ki-
viharjun johdanto tapahtu-
maan,  musiikkia Ossi Kaja-
van johdolla sekä kynttilä-
rukous luomakunnan puo-
lesta, Jouni Heikkinen. Lo-
puksi iltatee. 
kotiseurat su 29.3. klo 18 
Mirjam ja Markku Kesänie-
mellä, Ähkyläntie 28. 
Sanginjoen seurakuntapii-
ri ma 30.3. klo 12 Lempi Kas-
sisella, Leena Leskelä, Pekka 
Kyllönen.
laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 31.3. klo 12 rukoushuo-
neella, lähetyssihteeri Anja 
Hämäläinen tuo matkater-
veiset Etiopiasta.
hartaus ja ehtoollinen ti 
31.3. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Pekka Kyllönen.
kirkko avoinna hiljenty-
mistä varten ti 31.3. klo 18–
20. Voit tulla vapaasti kirk-
koon hiljentymään ja rukoi-
lemaan.
keskipäivänkerho ke 1.4. 
klo 11.30 srk-talossa, Jou-
ni Heikkisen ja Ossi Kaja-
van kanssa lauletaan paas-
tonajan virsiä.
hartaus ke 1.4. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Pekka 

Kyllönen.
Rukouspiiri ke 1.4. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen. 
hartaus ja ehtoollinen to 
2.4. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Simo Pekka Pekkala.
hartaushetket to 2.4. klo 13 
alkaen Jokirinteen palvelu-
kodeissa, Leena Leskelä.
kinkerit to 2.4. klo 19 Aa-
ro ja Martti Similällä, Män-
tyrannantie 76, Jouni Heik-
kinen.
kuorot: ke 1.4. klo 17 lapsi-
kuoron harjoitukset srk-ta-
lossa. To 2.4. klo 18.30 ka-
marikuoron harjoitukset 
kirkossa.
Perhekerhot tiistaisin klo 

9.30–11.30 seurakuntata-
lossa ja Päivärinteen seura-
kuntasalissa sekä torstaisin 
klo 10–12 Laitasaaren ruko-
ushuoneella. 
Varhaisnuoret: Rovasti-
kunnallinen kirkkistaikaa-
tapahtuma su 26.4. klo 10–
15.30 Kempeleessä, Kokko-
kankaan seurakuntakeskuk-
sessa. Ohjelmassa virsikirk-
ko klo 10, mukavia toimin-
tarasteja, Taika-Petteri ja 
Pressankatit. Tapahtumaan 
järjestetään kuljetus. Ilm. 
3.4. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon p. 533 1284. 
Lisätietoja Tuula Väänäsel-
tä p. 040 524 6534.
nuoret: Päivystys nuori-

sotoimistolla pe 27.3. klo 
15–17 p. 533 1201. Yökah-
vila Valopilikku la 28.3. klo 
19.30–23.30 Nuokkarilla. 
Raamattupiiri nuorille ja 
rippikoululaisille su 29.3. 
klo 12–13 srk-talon alaker-
rassa. Saa merkinnän rip-
pikoulukorttiin. nuortenil-
ta ke 1.4. klo 17–18.30 Päi-
värinteen srk-salissa. kou-
lupastoripäivystys yläas-
teella ja lukiolla to 2.4. klo 
10.40–12.15.
Rippikoulut: kesä I -rippikou-
lun teemallinen nuortenilta 
pe 27.3. klo 18–19.30 srk-ta-
lon alakerrassa. Oppitunnit 
la 28.3. klo 10–14 Koortilassa 
ja ryhmäkohtainen iltakirk-
ko ja vanhempainilta su 29.3. 
klo 18 seurakuntatalossa.
laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous ma klo 6.30. 
Perhekerho torstaisin klo 
10–12. Seurakuntapiiri ti 
31.3. klo 12, mukana lähe-
tyssihteeri Anja Hämäläinen.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: to 26.3. klo 19 kotiseu-
rat Savelalla, Pikkumatinku-
ja 15. Pe 27.3. klo 19 raamat-
tuluokka 4.–6.-lk. Pe 27.3.–
su 29.3. nuorten leiri. Su 
29.3. klo 12 pyhäkoulut: kk1 
Männikkö, kk2 S. Hannuk-
sela, Korivaara Ylimartimo, 
Pälli H. Parviainen, Suokylä 
L. Keränen. Ma 30.3. klo 18 
päiväkerhot ry:llä. Ti 31.3. 
klo 13 lauluseurakerho. 
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: pe 27.3. klo 18.30 raa-

tAPAhtuMIA YhtEISVAStuukERäYkSEn hYVäkSI

tarinoita maailmalta -ilta ke 1.4. klo 18 seurakuntatalos-
sa. Tervetuloa kuulemaan paikkakuntalaisten maahan-
muuttajien ajatuksia ja  kokemuksia täällä ja muualla. 
Arvontaa, iltapala 5 e. Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset 
viim. 26.3. kirkkoherranvirastoon p. 533 1284.

lipaskeräys pe 3.4. muhoslaisten kauppaliikkeiden edus-
toilla, kerääjinä seurakunnan työntekijöitä, luottamus-
henkilöitä ja vapaaehtoisia.

Diakoniatyön myyjäiset pe 
3.4. klo 16–17 seurakuntatalos-
sa. Myytävänä leivonnaisia, kä-
sitöitä, arpoja ym.

mattuluokka ja klo 19 om-
peluseurat. Pe 27.3.–su 29.3. 
nuorten leiri. La 28.3. klo 11 
päiväkerho ry:llä. Su 29.3. 
klo 12 pyhäkoulut: Hyrk-
ki Hannu Männikkö, Laita-
saari Risto Saartoala, Huo-

vila Yrjö Louhisalmi. Klo 17 
seurat ry:llä.
kastettu: Laurel Lumia Ös-
terberg, Niilo Olavi Keinä-
nen, Ropi Kalle Elia Lahti.
kuollut: Pauli Tapani Lam-
mi 53.

w
w

w
.sxc.h

u / So
p

h
ie 

Vanamossa. Kerhokuvaus.
Partio: Pe 27.3. Pökkelöko-
kous partiotoimistossa klo 17 
kaikille partiojohtajille. Aloi-
tetaan Pökkelön suunnitte-
lu. Su 29.3. kirkkopalvelussa 
Metsämansikat. Ti 31.3. hei-
mopäällikköneuvosto Par-
tiotoimistossa klo 19. Ke 1.4. 
Mafeking Partiokämpällä klo 
18–20.30. To 2.4. hallitus par-
tiotoimistossa klo 18. Pe 3.4. 
päivystys klo 15–17 partio-
toimistossa. 3.–5.4. PT-kisa-
kurssi Partiokämpällä kaikil-

le syksyn kisan tekijöille. Li-
sätiedot ja ilmoittautumi-
nen partiopiirin nettisivuil-
la. Su 5.4. kirkkopalvelussa 
Karpalot. 6.–13.4. hiljainen 
viikko. Partiolaiset hiljenty-
vät pääsiäisen sanoman ää-
relle. Ei kokouksia. Lisätietoa 
www.niittykarpat.fi. Tiedus-
telut 044 7521 223, markku.
korhonen@evl.fi ja 044 2128 
722, hannu.luukinen@poh-
janmaa.partio.fi.
Rauhanyhdistys: Pe 27.3. 
klo 18.30 kodinseurat Hilk-

ka ja Jouni Höyhtyällä se-
kä Ulla ja Pasi Kalliokoskel-
la. La 28.3. klo 11 myyjäiset 
ry:llä ja klo 18.30 raamattu-
luokka (5.–6.) ry:llä. Su 29.3 
klo 11.30 Pyhäkoulut ja klo 
18 seurat Limingan kirkossa.
kastettu: Seela Vellamo 
Ahola, Evita Liisa Adeliina 
Kronbäck, Alvar Emmaa-
nuel Nikola, Konsta Heikki 
Oskari Onkalo, Antti Niko-
lai Pennanen.
kuollut: Aarne Juhani (Juk-
ka) Utriainen 70.
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Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

oulunsalo www.evl.fi/srk/oulunsalo

eurakunnissa tapahtuu 26.3.–2.4.2009

Yhteisvastuukerääjät kier-
tävät kodeissa juuri nyt.
kyläkamari maanantais-
ta keskiviikkoon klo 11–14 
Pappilassa, Pappilantie 28. 
Maanantaisin lättypäivä, 
tiistaisin Terveyspointti ja 
keskiviikkoisin Käsityökök-
kä. 1.4. hartaus- ja lauluhet-
ki klo 12.
olohuone 7.4. klo 18–20 
Pappilassa (Pappilantie 28). 
Olohuone tarjoaa vertais-

tukea yhden vanhemman 
perheille. Lisätietoja Terttu 
Fyrsten p. 050 5610 366 tai 
www.yyl.fi.
herännäisseurat su 29.3. 
klo 18.30 Hilda ja Alpo 
Kukkuraisella, Ollilantie 39 
Kempele.
Virsilaulupiiri ti 31.3. klo 11 
Varjakassa, Minna Salmi.
hartaustilaisuus ke 1.4. klo 
13.30 Salonkartanossa, San-
na Karppinen.
Seurakuntakerho to 2.4. 
klo 11 seurakuntatalolla, 
Sanna Karppinen.
kuorot: srk-talolla lapsikuo-
ro ke klo 17, naiskuoro ke 
klo 18.30, musiikkikerho to 
klo 17, toimitalolla aikuisten 
lauluryhmä to klo 18.
Parisuhdeilta  Vanhem-
muuden karuselli  la 18.4. 
klo 16–19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Ilta koos-
tuu puheenvuoroista ja 

pienimuotoisista tehtävistä 
oman parin kanssa. Tarjolla 
kahvia / pientä välipalaa. Ti-
laisuus on ilmainen. Lasten-
hoitoa tarvitsevat ilmoitt. 
15.4. mennessä p. 040 7790 
367. Järjestävät Virtaa välil-
lämme  -vapaaehtoiset ja Li-
mingan rovastikunnan avio-
parityöryhmä.
työttömien ulkoilupäivä 
3.4. Umpimähkässä. Ilmoit-
tautumiset ja lisätiedot Sirk-
ka Jalonen p. 044 5211 844.
lähetysilta ke 15.4. klo 18 
toimitalolla, Vattukuja 2, 
2.kerros.
Pyhäkoulut: Su 29.3. klo 
12–13 Minttukujalla, Salon-
päässä ja srk-talolla.
Perhekerhot: Ti 31.3. klo 
12.30–14 srk-talolla. Ke 1.4. 
klo 9.30–11 Minttukujalla.
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ke 1.4. klo 9–10.30 
srk-talolla.
Rytmiä ja riimiä vauvalle 
ja vanhemmalle ke 1.4. klo 
13–14.30 srk-talolla.
Pääsiäisvaellus 7.–8.4. srk-
talolla, avoinna perheille ti 
7.4. klo 16.30–18.30. 
Askartelukerho 6–10-vuo-
tiaille tiistaisin klo 16.30–
18. Repussa, Opintie 2.
katekumenaatti – aikuinen 
usko. Lisätietoja kappalai-
nen Vesa Äärelä, 044 7453 
858. Ks. www.evl.fi/kateku-
menaatti.
Salonpään ry: Seurat 29.3. 
klo 17 ry:llä, Erkki Perttu-
nen, Pentti Kinnunen. Ke-

vätseurat  4.4. klo 19 ry:llä. 
Alustus Matti Niemelä, 
”Tulevaisuus ja Toivo”. Ke-
vätseurat 5.4. klo 12 ry:llä. 
Alustus Matti Taskila, ”Rak-
kauden kultainen sääntö”. 
Seurat su 5.4. klo 17 ry:llä, 
Matti Taskila, Aarno Sassi.
oulunsalon kirkonkylän 
ry: Kehitysvammaisten ker-
ho to 26.3. klo 18.30 ry:llä. 
Myyjäistavaroiden vastaan-
otto ja ruokailu pe 27.3. 
klo 17, myyjäiset klo 18.30, 
nuortenilta klo 20 ry:llä, 
”Kunnioita isääsi ja äitiä-
si”, Toivo Määttä. Su 29.3. 
klo 12 raamattuluokka I, ry, 
raamattuluokka II; Kylän-
puoli ja Keskikylä; ry, Kar-
huoja; Juha Mätäsaho, klo 
16 kodin ilta ry, ”Nuoret ilo-
na – vanhat  tukena ”, Juk-
ka Tervo. Ti 31.3. klo 19 lau-
luseuroja kodeissa: Karhuo-
ja: Pekka Kinnusella, Paha-
järventie. Pe 3.4. klo 18.30 
miesten neliö Umpimähkäs-
sä. Su 5.4. klo 12 raamattu-
luokka I, ry, raamattuluok-
ka II; Kylänpuoli ja Keskiky-
lä; ry, Karhuoja; Pekka Tah-
kola, klo 16 seurat ry, Jari 
Kupsala, Markku Seppänen.
kastetut: Anna Hilja Kata-
riina Ollila, Iida Maria Jun-
tunen, Jimi Juha Aukusti 
Karvonen,Elja Markus Pit-
kälä. Eljas Pekka Jalmari Po-
lojärvi.
Vihitty: Risto Seppo Ola-
vi Matero ja Päivi Kristiina 
Koivuranta.

hAutAuSMAAn kESätYöPAIkAt hAEttAVAnA
Tarvitsemme 10 nuorta (5 tyttöä ja 5 poikaa) hautaus-
maalle kesätöihin. Kesätöitä voivat hakea vuosina 1991–
1993 syntyneet oulunsalolaiset nuoret, jotka eivät ole 
aikaisemmin olleet seurakunnalla töissä/isosina. 
 Hautausmaan kesätöitä eivät voi hakea seurakunnan 
leiri-isosina tänä vuonna toimivat. Työjakson pituus on 
enintään 2 viikkoa / nuori.
 Tule täyttämään hakulomake 19.3.–30.4. välisenä ai-
kana kirkkoherranvirastossa (os. Vattukuja 2). Kirkko-
herranviraston aukioloajat ovat ma–to klo 9–13, pe 10–
13 ja lisäksi ke 14–17. 
 Työpaikat arvotaan hakijoiden kesken ja valinnoista 
ilmoitetaan seurakunnan nettisivulla.

IltAkIRkko

Palmusunnuntaina 5.4. klo 19 
Oulunsalon kirkossa

Puhe Pekka Kinnunen, Naiskuoro, lapsikuoro,  
kvartetti ja nokkahuiluyhtye.

Tervetuloa!

Pieni suuri seikkailu liikuntahallilla

Lauantaina 28.3. klo 16.45 alkaen Pieni suuri seikkailu liikuttaa ja naurattaa pieniä 
ja suuria perhekonsertissaan liikuntahallilla. Konsertti on maksuton ja se on osa juh-
lavuoden ohjelmaa.
 Pieni suuri seikkailu on ryhmä muusikoita, jotka ovat saaneet 
sydämelleen kertoa Taivaan isästä koululaisille. Yhtye on kiertä-
nyt jo yli kymmenen vuoden ajan Suomea ja saanut loistavan vas-
taanoton niin yleisöltään kuin tapahtumien järjestäjiltäkin. Vä-
lillä konserttiyleisö joutuu pyyhkimään silmäkulmistaan kyyne-
leitä naurettavan hauskan ja liikunnallisesti tempaavan konser-
tin edetessä hurjalla tempolla kohti päätöstään.

lähetystalkooilta ma 30.3. 
klo 18 Lakarin koulun käsi-
työtalon yläkerrassa.

kirpputori  ke 1.4. klo 10–13 
talkootuvassa.
Ystävänkammari ti 31.3. 

klo 11.30–13.30 seurakunta-
kodissa, vieraana Aila Helve 
Sonerasta.

kirkkoherranvirasto
Vattukuja 2

ma–to kello 9–13, 
ke kello14–17 ja 
pe kello 10–13

ElEläämyksimyksiää Raamatusta Raamatusta 
NaistenpNaistenpääiviväät Pudasjt Pudasjäärven seurakuntakodissa rven seurakuntakodissa 18.18.--19.4.200919.4.2009

Vieraana  Vieraana  Marianne Jansson AkasiaMarianne Jansson Akasia--ssäääätitiööststää

LauantaiLauantai

9.30 9.30 Tulokahvit  ja pTulokahvit  ja pääivien aloitus ivien aloitus 
Henna SavilampiHenna Savilampi

1010 ElEläämmään kultaiset langat n kultaiset langat -- raamattutuntiraamattutunti
Marianne JanssonMarianne Jansson

12 12 LounasLounas

1313 ElEläämmään pelikenttn pelikenttää -- raamattutuntiraamattutunti
Marianne JanssonMarianne Jansson

1515 PPääivivääkahvikahvi

1616 Naisten tunnelmallinen vesijumppaNaisten tunnelmallinen vesijumppa
uimahalli Puikkarissa, ohjaus  45minuimahalli Puikkarissa, ohjaus  45min
Ulkoilumahdollisuus Ulkoilumahdollisuus 

18 18 Lauluja Raamatusta Lauluja Raamatusta –– urku ja urku ja 
kuoromusiikkiakuoromusiikkia. Hengellisten toivelaulujen . Hengellisten toivelaulujen 
yhteislaulua, Jukka Jaakkolayhteislaulua, Jukka Jaakkola

20 20 Iltapala, pIltapala, pääivivään pn päääättöös ja iltarukouss ja iltarukous

Lastenhoito jLastenhoito jäärjestetty seurakuntakodilla. rjestetty seurakuntakodilla. 

SunnuntaiSunnuntai

88--99 AamupalaAamupala

99 MusiikkihartausMusiikkihartaus

10 10 Ehtoollisjumalanpalvelus, MessuEhtoollisjumalanpalvelus, Messu
Saarna Marianne JanssonSaarna Marianne Jansson
Toimittaa Oskari HolmstrToimittaa Oskari Holmströömm

KirkkokahvitKirkkokahvit
Arvonta, tuotto AkasiaArvonta, tuotto Akasia--ssäääätitiööllelle

Osallistumismaksu naistenpOsallistumismaksu naistenpääiville 15iville 15€€
YYööpymismahdollisuus pymismahdollisuus HilturannassaHilturannassa omin omin 
liinavaattein 7liinavaattein 7€€..

Ilmoittautuminen 15.4 mennessIlmoittautuminen 15.4 mennessää
PudasjPudasjäärven rven srksrk, 08, 08--8823 100.8823 100.

Kirkkotaksi mahdollisuus sunnuntain messuun. Kirkkotaksi mahdollisuus sunnuntain messuun. 
Ilmoittautumisen yhteydessIlmoittautumisen yhteydessää mainitse mainitse 
kyytitarpeestasi kyytitarpeestasi KurenallaKurenalla..

Olet lOlet läämpimmpimäästi tervetullut!sti tervetullut!

PudasjPudasjäärven seurakuntarven seurakunta

kuorot: Kirkkokuoro to 
26.3. klo 18. Nuorisokuoro 
to 26.3. ja to 2.4. klo 16.30. 
Lapsikuoro to 26.3. ja to 2.4. 
klo 17. Vox Margarita ke 1.4. 
klo 18. Sarakylän kappeli-
kuoro to 26.3. ja to 2.4. klo 
18.45. Eläkeläisten musiikki-
piiri ke 1.4. klo 13.
nuoret: Iltakahvila Rönöä ei 
ole pe 27.3. 
Rippikoulu: 3. talvitunnit: la 
28.3. (C+D ryhmä) ja la 25.4. 
(MUUT -ryhmä) klo 10–13.15 
seurakuntatalossa. Kynä ja 

rippikoulukortti mukaan!
Perhekerho to 26.3. ja ma 
30.3. klo 10–13 seurakunta-
kodissa. Huom! to 2.4. ei ole 
perhekerhoa.
lapsiparkki ke 1.4. klo 11–
15 seurakuntakodissa.
Muskari to 2.4. klo 16–17 
Sarakylän koululla.
hengellisen laulun ja vir-
ren tilaisuus yhteisvastuun 
hyväksi su 5.4. klo 13 Korpi-
sen kylätalolla, Helinä Tai-
pale ja Aili Suorsa Puolan-
galta. Kahvitarjoilu ja ar-

vontaa.
Rauhanyhdistykset:  Lau-
luseurat su 29.3. klo 17 Ku-
renalan ry:llä. Sarakyläs-
sä pe 27.3. klo 19 käsityöil-
ta Vesa Sarajärvellä ja lau-
luseurat su 29.3. klo 19 Iiva-
ri Jurmulla. 
haudattu: Martti Ola-
vi Riekki 83, Kauko Kaler-
vo Pääaho 59, Aimo Viljami 
Paukkeri 81, Lempi Marjatta 
Sarajärvi 83.
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Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Uusi 
kasvo

Murto-ojakylä-Juurus-
suon diakoniapiiri to 26.3. 
klo 10.30 Kauttarannassa.
Markkuun-ängeslevän 
diakoniapiiri to 26.3. klo 
11.30 Aino Honkakoskella, 

Villentie 16 B 6.
hartaus to 26.3. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
hartaus pe 27.3. klo 10.30 
Sotainvalidien palveluta-
lolla.

Tyrnävällä lamaa on 
ryhdytty torjumaan 
tuunaamalla vanho-
ja vaatteita uusiksi 
leikkaamalla, ompe-
lemalla ja yhdistele-
mällä. Nuorisotyön-
ohjaaja Merja luk-
kari kertoo, että tuu-
naustyöpajassa saa 
tehdä vaatteita it-
selleen, mutta mikä 
jää yli myydään mie-
luusti diakoniatyön 
hyväksi. 
Lukkari sanoo taan-
tuman näkyvän myös 
Tyrnävällä. Diakoni-
assa tarvitaan varoja ihmisten auttamiseen. 
Tuunaustyöpajoja ryhdyttiin lanseeraamaan seurakuntiin parisen vuotta sitten. Mut-
ta Lukkarin mukaan tuunaus on erityisen ajankohtainen taito juuri nyt, kun monissa 
perheissä on lomautuksien ja irtisanomisten vuoksi tavallista vähemmän rahaa käy-
tettävissä. 
– Jos raha riittää tuskin ruokaan, vaatteiden osto pitää silloin unohtaa. Tuunaamal-
la vanhoista kankaista saa kuitenkin itselleen ”uuden” hameen, housut tai puseron, 
Lukkari kannustaa ihmisiä tulemaan ompelukoneiden äärelle. 

tuunaus piristää mieltä 
Lukkarin mielestä talouden alamäen uutiset ovat saaneet monen mielen apeaksi, mut-
ta tuunaus tuo nappeineen ja pitseineen kaivattua piristystä alakuloon.   
Tyrnävän tuunaustyöpaja on tarkoitettu erityisesti 15-29-vuotiaille. Mukaan toivotaan 
myös miehiä, jotka halutessaan voivat tuunata huonekaluja.
Lukkari pitää tuunaustyöpajaa oivallisena seurakunnan toimintana. Hän uskoo yhtei-
sen tekemisen luovan yhteenkuulumisen tunnetta ja ehkäisevän yksinäisyyttä. 
Lukkari naurahtaa ajatukselle, että tuunaustyöpajat ovat nykyajan ompeluseuroja. 
– Voivathan ne sitä ollakin. Hartaus ainakin kuuluu ohjelmaan. Käsityöt tuovat ihmi-
set sydämellisesti yhteen. 
Tuunauksesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Merja Lukkariin, p. 044 7372 617.

rIItta hIrvoNeN

Messu su 29.3. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa, Ikonen ja Kor-
kiakoski.
Raamattu- ja keskustelu-
piiri su 29.3. klo 16 Tyrnä-
vän seurakuntatalolla.
Seurakuntakerho ti 31.3. 
klo 12.30 Tyrnävän  seura-
kuntatalolla.
nuoret: Nuortenilta pe 
27.3. klo 18 Tyrnävän seura-
kuntatalolla.
Rippikoulu: Ryhmä I, rippi-
koulu la 28.3. klo 9 – 15 Tyr-
nävän seurakuntatalolla.
kastettu: Roni Tapio Huuh-
tanen, Juhana Nikoel Kela-
haara, Topias Oskari Lepis-
tö, Salla Mariel Pasanen ja 
Sofia Marleena Pasanen.
Avioliittoon vihitty: Pek-
ka Tapio Kaipainen ja Kirsi 
Marjatta Lipponen.

tEMMES
hartaus pe 27.3. klo 11 Elä-
keliiton kerhossa Temmek-
sen  seurakuntatalolla. Mes-
su su 29.3. klo 12 Temmek-
sen kirkossa, Ikonen ja Kor-
kiakoski. Kirkkokahvi ja Ou-
lun Pipliaseuran vuosikoko-
us seurakuntatalolla.
tyrnävän rauhanyhdis-
tys: Pe 27.3. klo 19 laulu-
seurat Ulla ja Jouni Tiirolal-
la, Dallasinkuja 1. Su 29.3. 
seurat klo 14 Lepolassa ja 
klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Pe 27.3. klo 19 lauluseura-
myyjäiset ry:llä. Su 29.3. klo 
16 seurat ry:llä.

tuunaamalla saa vähällä rahalla uuden vaatteen

nyt metsä kirkkona olla saa…
Metsäkirkko sunnuntaina 29.3. klo 18 Markkuulla, 
Markkuun sillan kupeessa, metsän siimeksessä. Kir-
kolta matkaa on noin 7 km Muhokselle päin. Metsä-
kirkon toimittaa Leila Ikonen ja Pentti Korkiakoski. 
Tarjolla on nuotion äärellä keitetty nokipannukah-
vi. Tilaisuuden järjestää perinteisesti Markkuun ky-
läyhdistys.
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kEStIlä
leiviskänrannan diako-
nia- ja lähetyspiiri to 26.3. 
klo 11 Seija ja Seppo Leivis-
källä.
hernekeittomyyjäiset pe 
27.3. klo 10–12 K-kaupalla 
yhteisvastuukeräyksen hy-
väksi, 2 e / annos, 4 e / litra 
omiin astioihin. 
Seurakunnan ohjelmaa pe 
27.3. ja 3.4. klo 13 Pihlajis-
tossa.
ompeluseurat pe 27.3. klo 
19, nuortenilta la 28.3. klo 
19.30 ja ompeluseuramyy-
jäiset pe 3.4. klo 19 ry:llä. 
Järvikylän diakonia- ja lä-
hetyspiiri ke 1.4. klo 11 
Mustallakankaalla. 
Seurakuntakerho pe 3.4. 
klo 10 srk-talossa.
kirkkokuoro ti klo 19 srk-
kodissa. 

kerhot: päiväkerho ti klo 
12, perhekerho ke 1.4. klo 
11 ja varhaisnuortenkerho 
to klo 15.30 k-kodissa

PIIPPolA
kirkkokahvit su 29.3. klo 
10 jumalanpalveluksen jäl-
keen srk-talossa. Kirkkokah-
vien jälkeen tilaisuus rippi-
koululaisille ja heidän van-
hemmilleen. 
Seurat su 29.3. klo 15 srk-ta-
lossa. 
Seurakuntakerho ti 31.3. 
klo 12 Väinölässä. 
kuorot: Veteraanikuoro ma 
klo 11 ja kirkkokuoro ma klo 
14.30 srk-kodissa.
kerhot: Varhaisnuorten-
kerho to klo 16.30, perhe- 
ja päiväkerho pe klo 10 srk-
kodissa.
Avioliittoon kuulutettu: 
Lauri Mikael Mustajärvi ja 
Anna Leena Määttä.

PulkkIlA
Ehtoollishartaus pe 27.3. 
klo 13 Koivulehdossa. 
Ehtoollishartaus su 29.3. 
klo 14.30 vuodeosastolla. 
Raamattu- ja keskustelu-
piiri su 29.3. klo 18 Mirja ja 
Matti Farinilla, Kirkkopol-
ku 8.
laakkolan ja Junnonojan 
kinkerit ma 30.3. klo 13 
Heikki ja Anne Yli-Klaavulla 
Laakkolantie 51.
hyvärilän kinkerit ti 31.3. 
klo 13 Matti ja Kerttu Pussi-

sella Kytönevantie 1.
Seurakuntakerho ke 1.4. 
klo 12 srk-talossa. 
omaishoitajat to 2.4. klo 13 
srk-talossa. 
kirkkokuoro ke klo 13.30 
srk-talossa. 
kerhot: Perhekerho ma klo 
10, varhaisnuortenkerho ke 
klo 16 ja päiväkerho to klo 
10 srk-talossa. 

PYhäntä
Arkipyhäkoulu to 26.3. klo 
9.15 päiväkodissa.
hartaus to 26.3. klo 12.30 
Nestorissa.
Vanhustentaloyhdistys ry:n 
kokous pe 27.3. klo 12 Tajo-
kantie 3:n kerhohuoneessa.
Seurat ja lauluilta la 28.3. 
klo 19 ry:llä. 
lukupiiri ma 30.3. klo 9 srk-
talossa ja klo 11 Ukonojalla. 
Mll:n perhekerho ti 31.3. 
klo 11 kerhotilassa. 
Varttuneen väen kerho ke 
1.4. klo 12 srk-talossa.
lauluseurat ti 1.4. klo 18.30 
Marja-Leena ja Markku 
Tuulilla. 
kuorot: Veteraanikuoro to 
klo 12, lapsikuoro to klo 
16.30 ja kirkkokuoro to klo 
18 sekä nuorisokuoro pe 
klo 17.30 srk-talossa. Kirk-
kokuoro 2.4. kirkossa.
kerhot: Päiväkerho ma klo 
12, varhaisnuortenkerho 
ma klo 15 ja perhekerho 
to 2.4. klo 11 k-huoneessa. 
Vihitty: Jonne Matti Koske-

lo ja Liisa Kaarina Kinnunen.

RAntSIlA
Pääsiäismyyjäiset pe 27.3. 
klo 19 ry:llä. 
Seurat ma 30.3. klo 18.30 
srk-talossa, Raimo Hosion-
aho. 
herättäjän seurat ma 30.3. 
klo 18.30 Sisko ja Seppo Jun-
tusella Wilppolassa. 
Seurakuntakerho to 2.4. 
klo 13 Rauhalan kerhohuo-
neessa. 
ompeluseurat pe 3.4. klo 
19 ry:llä. 
Rippikoulua la 4.4. klo 10–
14 srk-talossa. 
kuorot: Veteraanikuoro 
ke klo 11 srk-talossa. Lap-
sikuoro ke klo 15 srk-talos-
sa, to klo 13.30 Mankilan 
koululla ja pe klo 13 Hovin 
koululla. 
kerhot: Perhekerho ma klo 
10 Nuppulassa. Hovin Nu-
put ke klo 10 Hovin koulul-
la, to Pikku Nuput klo 10 
ja Isot Nuput klo 13 Nup-
pulassa. Tyttökerho ma klo 
15.30 Nuppulassa, Manki-
lan varhaisnuoret ti klo 
14.30 Mankilan koulul-
la, Hovin varhaisnuoret ke 
ryhmä II klo 14.30 Hovin 
koululla. 
kastettu: Aatos Oskari Myl-
lykoski.
Vihitty: Juho Mikael Nuora-
la ja Anna Elisa Alanko, Jani 
Tapani Riekki ja Raisa Karo-
liina Mankinen.

konsertti

Palmusunnuntaina 5.4. klo 14 Kestilän kirkossa. 
Baritoni Raimo Laukka, säestää Mika Jaakola mu-
kana myös Hannele Jormakka, runotekstit.  Järjes-
täjänä kunnan kulttuuritoimi.

Paastonajan virsi-ilta 

Palmusunnuntaina 5.4. klo 19 Pyhännän kirkossa.
Mukana lapsi- ja nuorisokuoro. Hartaus Perttu 
Kyllönen.

oi, katso Golgataa 

Paastonajan vokaali- ja urkumusiikkia ti 7.4. klo 19 
Kestilän kirkossa. OAMK:n kirkkomusiikin opiske-
lijoiden Cadenza-kuoro. Vapaa pääsy.

J.S. Bachin Johannespassio

Palmusunnuntaina 5.4. klo 18 Oulun Tuomiokir-
kossa. Lähtö klo 16.45 Rantsilan seurakuntatalon 
pihasta. Teoksen johtaa Raimo Paaso. Kyyti ja oh-
jelma 25 euroa / eläkeläiset 20 euroa. Ilm. 27.3. 
mennessä virastoon p. 0207 109 860 tai Arja Leino-
nen p. 0207 109 732. Vähintään 30 lähtijää.

kirkkoherra Erkki Pi-
ri lomalla 23.3.–1.4. 
Sijaisena kappalainen 
Perttu Kyllönen 
p. 0207 109 871.

Projektikuoro to 26.3. 
klo 19 Rantsilan srk-
talossa. 

w w w.sxc . hu /  G .  & A .  S c h o l i e r s
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NäyTe
Sarjassa joku meistä kokee  
kulttuurielämyksen ja kertoo siitä 
mielipiteensä.

Miesvihaajat 
eli Tribadien yö -näytelmä 

Oulun kaupunginteatteri, 
Kaarlenväylä 2

18.5. asti

Ohjaus: Leena Salonen
Rooleissa: Outi Kavén, 

Antti Launonen,
 Anneli Niskanen ja 

Timo Reinikka. 

Miesvihaajat – 
näytelmä näytelmässä 

Oulun kaupunginteatte-
rin pienellä näyttämöl-
lä nähdään kevään ajan 
Miesvihaajat eli Triba-

dien yö -niminen näytelmä, jon-
ka on kirjoittanut ruotsalainen 
näytelmäkirjailija Per Olov En-
quist. Hänet tunnetaan myös 
August Strindbergin elämän-
kerran kirjoittajana. 

Miesvihaajissa seurataan 
August Strindbergin uusim-
man näytelmän harjoituksia 
köyhässä Dagmar-teatterissa 
vuonna 1889. Näytelmän näyt-
telijäkaartiin kuuluu Strind-
bergin pian entinen vaimo, 
pääosan esittäjä Siri von Essen 
sekä hänen läheinen ystävättä-
rensä, toisen pääosan esittäjä 
Caroline Marie David. Näytel-
mää ohjaa komea nuorukainen, 
näyttelijä Viggo Schiwe. Kaik-
ki kääntyy päälaelleen, kun 
Strindberg saapuu harjoituk-
siin ja rupeaa itse ohjaamaan 

us kodin ikeestä otti ensimmäi-
siä vahvoja askeliaan ja aihe-
utti miehille päänvaivaa. Näy-
telmässä Strindberg puolustaa 
kiihkeästi väistyvää miesten 
valta-asemaa ja vastustaa nais-
ten kasvavaa itsenäisyyttä. 

– Näytelmä tuo julki sen, et-
tä mies ja nainen kykenevät ole-
maan heikkoja mutta myös ää-
rimmäisen julmia. Tuntuu, että 
nainen esitettiin tässä osin jo-
pa julmempana kuin mies, jo-
ka puhui muun muassa miehil-
le esitetyistä liiallisista sanka-
ruuden vaatimuksista, seksu-
aalisesta haluttomuudesta, tar-
peesta saada olla vaimon rakas-
tama ja lopulta hylätyksi tule-
misen pelosta. Nämä ovat ajas-
ta ja sukupuolesta riippumatta 
kipeitä asioita. Toki nainenkin 
puhui tunteista, mutta minus-
ta hän tuntui saavan näytelmän 
lopussa hienoisen henkisen voi-
ton miehestä. 

näytelmää. Harjoitukset jäävät 
pian sikseen, kun näyttelijä-
kaarti rupeaa setvimään tule-
vaan avioeroon johtavia syitä. 

rakkaus 
kuin paisetauti
Kempeleen seurakunnan seu-
rakuntapastori Seija Helomaan 
mielestä jo pelkkä näytelmän 
nimi oli niin houkutteleva, et-
tä hän päätti tulla katsomaan 
näytelmän. 

– Nimi kertoo jotain hyvin 
suorasukaisesta asenteesta, tur-
haa kaunistelua ei tarvita. Kar-
jalaisena olen tottunut puhu-
maan asioista suoraan ja niiden 
oikeilla nimillä. Miesvihaajak-
si en kuitenkaan tunnustaudu – 
päinvastoin, mie tykkään mie-
histä kovasti!

Näytelmä etenee naisten ja 
miesten välisten jännitteiden 
sävyttämänä. Näytelmän ta-
pahtuma-aikana naisten vapa-

– Tribadi sanana tarkoit-
taa lähes samaa kuin lesbo ja 
1800-luvun lopulla, johon näy-
telmä ajoittuu, samaa sukupuol-
ta olevien keskinäiset sukupuo-
lisuhteet olivat kriminalisoitu-
ja. Tuon ajan ihmisten keskuu-
dessa näytelmä olisi varmasti ai-
heuttanut kohua myös siksi, et-
tä naisten välinen suhde näytti 
olevan heille erityinen voimava-
ra, vahvuuden lähde eikä lain-
kaan häpeän aihe, jota tarvitsisi 
millään lailla piilotella. 

Vaikka näytelmän käsitte-
lemät aiheet ovat rankkoja ei-
vätkä sinällään naurata, oli Sei-
jan mielestä niiden käsittelyta-
paan saatu kiitettävästi huumo-
ria mukaan. 

– Strindbergin hahmoa oli 
helppo vihata – hän käyttäytyi 
kuin pikkulapsi. Toisaalta hah-
mo vietiin niin äärirajoille, et-
tä hänelle oli pakko nauraa. Esi-
merkiksi kommentit siitä, että 

sadan vuoden päästä sukupuol-
ten välinen taistelu on ratkais-
tu, koska kaikki miehet ovat sii-
hen mennessä tehneet itsemur-
han, sillä he eivät kestä juorua-
via naisia. Myös Strindbergin 
filosofointi nauratti: ”Rakkaus 
on sellainen, jonka tulemista ei 
voi estää, se on niin kuin syöpä 
tai paisetauti. Miksi minun pi-
tikin rakastua ihmiseen, josta en 
ollenkaan pidä?” 

– Näytelmä haastaa poh-
timaan miehisyyttä, naiseut-
ta, seksuaalisuutta. Se haastaa 
myös pohtimaan sitä, mitä on 
totuus. Mikä on totta minulle, 
ei välttämättä ole totta toisel-
le. Voin suositella tätä katsojal-
le, joka haluaa pohtia perintei-
siä naiseuden tai mieheyden kä-
sitteiden sisältämiä vaatimuk-
sia ja sitä, mitä on oikeasti olla 
nainen tai mies. 

MaarIt ItKoNeN

A nn i  K innu n e n


