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Vastarannan Kiiski 

ELSI SALOVAARA 
elsi.salovaara@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Pääkirjoitus

Ensi viikolla alkaa katuminen. Sisäisten painiskelu-

jen jälkeen seuraa puhdistuminen ja alkaa onnel-

linen odotus. 

Ainakin, jos etenee kristillisen paaston ohjenuori-

en mukaan. 40 arkipäivää kestävä paastonaika päättyy 

kirkkovuoden suurimpaan juhlaan, pääsiäiseen. 

Valtakunnallista näkyvyyttä paastonaika saa arkki-

piispa Kari Mäkisen johdolla tällä viikolla aloitetusta 

Ekopaasto-kampanjasta. 

On hyvä, että paaston perusajatusta omasta hyvästä 

tinkimisestä ja yksinkertaiseen elämäntyyliin pyrkimises-

tä tehdään tutuksi. Ekopaasto kuitenkin hukkuu äkkiä 

muihin samankaltaisiin, ilmastonmuutosta ja energian-

kulutuksen kasvua vastaan taisteleviin kampanjoihin. 

Kristillisen paaston tavoitteita tasapainoisemmak-

si ihmiseksi ja paremmaksi lähimmäiseksi pyrkimisestä 

pitää painottaa rohkeasti. 

Paastossa on kysymys henkisestä kasvusta, ei hiili-

jalanjäljen tai vaakalukemien pienentämisestä, vaikka 

nekin antavat onnistumisen elämyksiä.  

Vaikka paasto on pitkälti oman pään sisällä tapah-

tuvaa toimintaa, kaipaa moni siihen ryhmän tukea ja 

mahdollisuutta ajatusten vaihtoon. Esimerkiksi tämän 

viikon seurakuntapalstoilla paastonaika ei kuitenkaan 

juuri näy. 

Vain yhdessä levikkialueemme seurakunnassa aloit-

taa kristillisen paaston ryhmä. 

Lisäksi sosiaalisen median maailmaan sukeltaneet voi-

vat seurata ja kommentoida Oulun seurakuntien Face-

book-sivuilla papin ja nuorisotyönohjaajan paaston ete-

nemistä. 

Tämä ei ole koko totuus. Paastonaika nousee seura-

kunnissa esiin jumalanpalvelusten lisäksi myös piireissä, 

kerhoissa ja konserteissa. Ehkä kahvipöydissäkin. 

Kummallisen näkymätöntä ja vähällä markkinoinnil-

la on kuitenkin valmistautumisemme suureen juhlaan. 

Miksi, kun ilo ei synny ilman kärsimystä?  

Massojen voimalla paastoon

Muut mediat
KriSTinuSKo ei ole aina katu-uskottavaa, 
vaan se on välillä myös noloa ja kiusaan-
nuttavaa ja se vie ihmisen epämukavuus-
alueelle.

Tutkijapappi Marjaana Toiviainen 
Sana-lehdessä 20.2.2014

ToiSin ajaTTeleVaT nähdään vain oman 
hyvän asian vastustajina, joilla on heikko 
ymmärrys, väärät motiivit ja harhautunut 
usko. Ei nähdä sitä hyvää, joka toisessa on, 
ei kysytä hänen motiivejaan. Ei ymmärre-
tä sitä, miksi jokin asia on hänelle pyhää 
eikä huomata, missä toinen toimii oikein.

Jos nähtäisiin, kysyttäisiin ja huomat-
taisiin, voisi käydä niin, että huomaisim-
me myös omat puutteemme. Siitä voisi al-
kaa muutos, joka tekisi kirkon ydinsano-
masta, armosta, entistäkin uskottavam-
man.

Päätoimittaja Pauli Juusela 
Vantaan Lauri -lehdessä 20.2.2014

olen MuuTaMan kerran tullut haike-
an surulliseksi kohtaamastani ankarasta 
rymistelystä – ja joskus harmistunutkin. 
Kerran yksi täysin tuntematon hyökkäsi 

asemalla eteeni ja alkoi vaativaan sävyyn 
tivata selvitystä sieluni tilasta. "No miten-
kä sinun suolesi sitten toimii", vastasin. 
Pidän tuntemattomalta ihmiseltä tulleita 
kysymyksiä sielusta ja suolesta suunnil-
leen yhtä intiimeinä.

Minä vielä ne kestän, eikä heidän pu-
heensa saa minua hätääntymään, mutta 
entä ne, joiden käsitys uskosta muodos-
tuu vain tällaisista päällekarkaamisista?

Se onkin hyvä kysymys, kahdella ta-
paa. Sehän haastaa minutkin. Jos kuva us-
kosta syntyy asematunnelin ahdistelusta, 
eikö minunkin pitäisi katsoa peiliin? En-
kö minä voisi tehdä sille kuvalle muka mi-
tään?

Eija-Riitta Korhola blogissaan 
Seurakuntalainen.fi-sivustolla 20.2.2014

ihMinen ottaa uskontomarketin hyllyltä 
niitä ”tavaroita”, joita hän itse haluaa ja 
jättää muut ottamatta. Näin jokainen ih-
minen kuvittelee voivansa rakentaa oman 
pelastusoppinsa ja uskontonsa, kristinus-
kon sisälläkin.

Päätoimittaja Hannu Kippo 
Sanansaattajassa 20.2.2014

 aatoksia

omat ja toisten 
portaat

Tulihan sitä lunta. Välillä oikein 
tuprutti. Mökin portaita piti la-
kaista vähän väliä. Kerrostalo-
kodissa ei ole portaiden lakai-

suhuolia, sillä taloyhtiön tilaama huol-
topalvelu hoitaa homman.

Äitini viisauksiin kuului, että por-
taista näkee talon siisteyden. 

Äiti tarkoitti sitä, että jos talon por-
taat ovat lakaisematta, huushollin siis-
teys on sisältäkin vähän niin ja näin. 
Jos portailla ja portaiden reunoilla on 
kaikenlaista roinaa, jätepusseja ja tör-
kyä, talon sisäpuoli noudattelee sa-
maa.

Maalla oli ennen vanhaan ulko-
portaiden edessä kuusenhavuista teh-
ty matto. Siihen oli hyvä pyyhkäistä 
kengät kesällä ja talvella. Portaiden 
pielessä oli varpuluuta. Sillä lakaistiin 
portaat ja piha.

Testasin usein äitini 
opetusta maaseudun ta-
loissa vieraillessani. Huo-
masin, että äidin oppi ei 
ollut ihan tuulesta tem-
mattu. 

Äiti oli käynyt kierto-
koulua kaksi viikkoa, hän 
osasi lukea ja kirjoittaa. 
Kirjeissä oli lähes joka toi-
nen sana suurella alkukir-
jaimella, mutta sisällöstä 
sai oikein hyvin selvän. 

Kirjaviisauden sijasta äiti oli käynyt 
elämän korkeakoulua. Tässä koulus-
sa hän oppi taitoja ja sai viisautta, jo-
ta tarvittiin jokapäiväisessä elämässä.

Naapurin portaita on mukava la-
kaista. Mutta tässä mukavuudessa 
käy niin, että omat portaat unohtu-
vat. Meillä kaikilla taitaa olla taipu-
musta tähän vikasuuntaan.  Siksi Her-

ramme varoitti tästä vaarasta.
Tosin Hän ei puhunut portais-

ta, vaan silmässä olevasta roskasta. 
Hän ihmetteli, kuinka voit nähdä ros-
kan veljesi silmässä, etkä huomaa, et-

tä malka eli monta met-
riä pitkä hirsi törröttää 
omassa silmässäsi. 

Jeesus neuvoi lakai-
semaan ensin omat por-
taat: sinä tekopyhä, ota 
ensin hirsi omasta sil-
mästäsi, sitten näet ottaa 
roskan veljesi silmästä.

Paavalilla oli sama 
viisaus hyvästellessään 
Efeson vanhimpia: ”Pi-
täkää huoli itsestänne ja 

koko laumasta, jonka kaitsijoiksi Pyhä 
Henki on teitä pannut.”

Parannus on tehtävä ensin omista 
synneistä. Paaston aika ohjaa ennen 
kaikkea omien portaiden lakaisemi-
seen.

ERKKI PIRI
Kirjoittaja on 

eläkepäivistä nauttiva rovasti.

naapurin 
portaita on 
mukava lakaista. 
Mutta tässä 
mukavuudessa 
käy niin, että 
omat portaat 
unohtuvat. 
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Tyrnävä halusi itsenäisyyttä 
jo 150 vuotta sitten
Tyrnävällä juhlittiin sun-

nuntaina seurakunnan 
125-vuotisjuhlaa. 

Professori Hannu Mus-
takallion juhlapuheesta selvisi, 
että ajatus itsenäisyydestä syntyi 
jo 150 vuotta sitten ja itsenäisyys 
koitti varsinaisesti vasta 113 vuot-
ta sitten.

Tyrnävä oli alun perin kappeli-
seurakunta, joka kuului Pohjois-
Suomen merkittävimpään emä-
seurakuntaan Liminkaan.

Eri puolilla maata nousi 
1800-luvun puoliväliin mennes-
sä ajankohtaiseksi ajatus suur-
ten emäseurakuntien jakamises-
ta. Itsenäistymispyrkimysten ta-
voitteena oli saada sielunpaimen 
ja hänen mukanaan kirkolliset 
palvelut mahdollisimman lähel-
le seurakuntalaisia. 

Kirkkoherrakuntien jaka-
misesta päätti maan hallitus eli 
1800-luvulla keisarillinen se-
naatti. 

Aloitteen saattoivat tehdä yk-
sittäiset seurakuntalaiset, tuo-
miokapituli ja läänien kuvernöö-
rit eli maaherrat. Paikallinen aloi-
te oli otettava käsiteltäväksi kir-
konkokouksessa, johon sekä ka-
pituli että kuvernööri lähettivät 
edustajansa. Tuomiokapitulin kä-
sittelyn kautta, kuvernöörin lau-
sunnon kera anomus meni edel-
leen senaattiin. 

Mustakallion mukaan Tyrnä-
vän kaltaisten kappeliseurakun-
tien itsenäistämiset olivat oman 
aikansa paikallisia rakenneuudis-
tuksia. 

– Ne saivat yhtä paljon huomi-
ota kuin kunnallisen palvelura-
kenteen uudistus nyt, Mustakal-
lio vertaa.

Ensimmäisen kerran tyrnävä-
läiset anoivat itsenäisyyttä kesäl-

lä 1864 eli lähes 150 vuotta sitten. 
Toisen itsenäistymisyrityksen 

käyntiin saattamisesta tulee ku-
luneeksi kohta 140 vuotta: maa-
liskuussa 1874 joukko talollisia 
kokoontui pappilaan määrittele-
mään kantaansa Tyrnävän mah-
dollisesta irtautumisesta Limin-
gasta. 

Ajatus kohtasi jälleen vastus-
tusta muun muassa siksi, että 
emäseurakunnan jakaminen syn-
nyttäisi ongelmia muiden kappe-
lien kappalaisten palkkauksessa 
ja Limingan pappilan ylläpitämi-
sessä. Lisäksi Limingan kirkko-

Kirjahankkeessa avustaneita on noin 80, laskevat Alasaarelan veljekset Erkki ja 
Esko, joiden toimittama muistelukirja  ”Muistojen tulva VI; tarinoita Tyrnävän 
seurakunnasta 1889–2014” tuli myyntiin juhlassa.

herra tarvitsi edelleen esimerkik-
si ne 140 häkkiä heinää, jotka tu-
livat Tyrnävältä.

Kolmannen kerran liikkeelle 
lähdettiin joulukuussa 1887. Täl-
lä kertaa tuomiokapituli puolsi 
ajatusta erottaa Tyrnävä omak-
si kirkkoherrakunnaksi. Lopul-
lisen päätöksensä senaatti antoi 
20.2.1889.

Käytännössä tyrnäväläisille lu-
vattu itsenäisyys toteutui vasta 12 
vuoden kuluttua, kun Tyrnävän 
ensimmäinen kirkkoherra Adolf 
Castrén astui virkaansa vappu-
na 1901. 

Tyrnävän kahdestoista kirkkoherra Timo Liikanen ja kolme edeltäjää: Leila Ikonen 
(kirkkoherrana 2005–2010), Jaakko Kaltakari (1980–2005) sekä Jorma Kiviranta 
(1971–1977). Kuvassa myös kirkkoherra Vesa Huovion (1961–1970) leski Aira Huovio 
sekä professori Hannu Mustakallio.

Tyrnävällä kirkkoherrana toimineen Leila Ikosen, nuorisotyöntekijä Merja Lukkarin ja entisen nuorisotyöntekijän Inkeri 
Niskakankaan jälleennäkeminen oli iloinen.

M inna Ko l i s t a ja

I l k ka Y l i t a l o

M inna Ko l i s t a ja

M inna Ko l i s t a ja

Tyrnävän seurakuntatalolla syötiin ja kahviteltiin sekä kuultiin musiikkiesityksiä, juhlaesitelmä ja muistelukirjan teon vaiheita.
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Vapahtajamme Jeesuk-
sen syntymän aika-
na Rooman valtakun-
ta hallitsi suurta aluet-

ta. Se oli järjestyksessä kuudes 
suurvalta, joka vainosi Juma-
lan omia. 

Raamatun mukaan tulee 
vielä yksi, seitsemäs. Tulevaa 
suurvaltaa rakennetaan vuosia, 
niin etteivät kaikki edes tiedos-
ta mistä on kysymys. 

Uuden valtakunnan vai-
kutuksesta lakeja muutetaan 
(Dan. 7:25) ja raha poistuu hil-
jalleen käytöstä. Koululaitos 
pakotetaan antikristilliseen 
yleisuskonnollisuuteen, jolloin 
lapset eivät saa enää kuulla Va-
pahtajastaan. 

Jumalan sanan totuuksia 
kumotaan lakeja muuttamal-
la ja ihmisiä pakotetaan ran-
gaistuksienkin uhalla hyväk-
symään Raamatussa synniksi 
ilmoitettuja asioita. 

Aluksi uuden valtion johta-
ja, antikristus, tekee yhteistyö-
tä uskontojärjestelmän kanssa. 

Uskontojärjestelmän johtaja, 
väärä profeetta, tulee tekemään 
”Suuria tunnustekoja ja saa tu-
len lyömään taivaasta ihmisten 
nähden (Ilm.13:13).” 

Näillä tunnusteoilla ja ih-
meillä saadaan ihmiset harhau-
tettua ottamaan pedon merkki 
ihoonsa. Ilman sitä kun ei voi 
ostaa eikä myydä.

Merkki voisi olla vaikka 
mikrosiru. Niitä on jo vuo-
sia laitettu eläimiin ja joissa-
kin maissa myös ihmisiin. Mo-
nissa maksukorteissa on jo si-
ru, mutta se on ongelmallinen, 
koska se voi joutua vääriin kä-
siin. 

Silloin kun merkki on ihmi-
sen kehon ulkopuolella, se on 
”vaaraton” ja ihminen voi pe-
lastua uskoessaan Jeesukseen. 

Muussa tapauksessa Raa-
mattu ilmoittaa: ”Se, joka ku-
martaa petoa ja sen kuvaa ja 
ottaa otsaansa tai käteensä 
sen merkin, joutuu yhtä lail-
la juomaan Jumalan vihan 
viiniä...”(Ilm.14:9–10). 

Jeesuksen omissa on Pyhän 
Hengen sinetti (Ef. 1:13), jon-
ka he ovat saaneet uskoon tul-
tuaan. 

Sinetistä Jeesus tunnistaa 
omansa temmatessaan elossa 
olevat uskovat sekä Kristuk-
sessa kuolleet taivaaseen Ka-
ritsan häihin ennen vaivan ai-
kaa. Tuolloin toteutuu Raama-
tun ilmoitus: ”Toinen otetaan, 
toinen jätetään.” 

Uusi antikristillinen järjes-
tys toteutuu lopullisesti vas-
ta vaivan aikana. Silloin us-
koon tulevat joutuvat koke-
maan marttyyrikuoleman. Lo-
pulta hekin ovat taivaassa (Ilm. 
15:2).

Jos olet uskossa Herraan 
Jeesukseen, ei sinulla ole mi-
tään pelättävää, koska Hänen 
omanaan kuulut ylösotettavi-
en joukkoon etkä jää vaivan 
aikaan. 

 
HANNU MATTILA 

Raahe

Tulee aika, jolloin 
“toinen otetaan, toinen jätetään”

Suomen evankelisluteri-
laisen kirkon lähivuosien 
suunta on tiivistetty luon-
nokseen, joka kantaa otsik-

koa ”Kohtaamisen kirkko – Suo-
men evankelisluterilaisen kirkon 
suunta vuoteen 2020”.

Tavoitteena on muun muassa, 
että jokainen jumalanpalvelus on 
vieraanvarainen ja saavutettava, 
että seurakunta yhdistää avun-
saajat ja -tarjoajat, että ihmisten 
näkemykset, odotukset, tarpeet 
ja palautteet linjaavat seurakun-
nan toimintaa ja että kirkko on 

Kevään viikoilla tilaa!

Tunturihotelli
VUONTISPIRTTI

99340 RAATTAMA
Puh. 0400 380 093
www.vuontispirtti.fi

Tule perinteiselle 
hiljaisenviikon 

matkalle hangille 
hiljentymään
12.–16.4.2014 

Ilm. viim. helmikuun 
loppuun mennessä 

Kalevi Jurvelin
0400 341951

• 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

Koulutus

• Kiitos RT:ssä 20.2. olleesta 
”Kiitolliset”-jutusta! Kosketta-
via selviytymistarinoita, jois-
ta itsemurhan tehneen pojan 
äidin kokemukset ovat lähellä 
omiani.

Nettipalaute 20.2.

• Palautetta Sebastian Tynkky-
sen Kirkko 2.0 -kolumniin (RT 
20.2.) Itse kaipaisin jumalan-
palvelukseen enemmän läm-
minhenkistä yhteisöllisyyden 
tunnetta, sitä, että tässä ollaan 
kristityt yhdessä meille tärke-

än asian äärellä. En vain oikein 
tiedä, millä se syntyisi, varsin-
kin kun suomalaiset niin tyk-
käävät olla omassa rauhassaan. 
Miten ollaan yhdessä yksin?

Facebook-palaute 22.2.

• Kysymys kirkolle: Miksi kirk-
ko on yöllä kiinni? Kuulin tä-
män lauseen radiosta musiikin 
yhteydessä. Kirkko on kaikkia 
varten, voisiko olla myös yöllä?

Tekstaripalaute 22.2. 

• Evankelisluterilainen kirk-
ko on kansankirkko, jonka toi-
mintaa säätelee yleinen lain-
säädäntö. Jos avioliittokäsitystä 
muutetaan lainsäädännöllises-
ti, menetämmekö vain me lu-
terilaisen kirkon jäsenet pyhät 
arvomme, jos evankelisluteri-
lainen kirkko mukautuu ylei-
seen valtiolliseen lainsäädän-
töön? Uskonnolliset yhdyskun-
nat ja pakanalliset yhdyskun-
nat saavat säilyttää omat pyhät 
arvonsa, mutta me emme?

Nettipalaute 22.2.

Minkälainen on sinun 
Kohtaamisen kirkkosi?

läsnä siellä, missä ihmiset elävät 
ja liikkuvat. 

Rauhan Tervehdyksen toimi-
tus kerää jutunteon pohjaksi lu-
kijoidensa näkemyksiä.

Missä sinä haluaisit kohdata 

kirkon? Onko jokin tilaisuus tai 
hetki, jossa kirkon työntekijöitä ei 
vielä ole, mutta jossa toivoisit hei-
dän näkyvän? Minkälainen on si-
nun Kohtaamisen kirkkosi?

Voit kommentoida aihetta säh-
köpostitse (toimitus@rauhanter-
vehdys.fi, viestin otsikoksi Koh-
taamisen kirkko), Facebookis-
sa (www.facebook.com/rauhan-
tervehdys) tai paperilla (Rauhan 
Tervehdyksen toimitus, PL 102, 
90101 Oulu). Vastausten tulee ol-
la perillä viimeistään maanantai-
na  3. maaliskuuta.

Mitä 
mieltä?
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Torinon 
käärinliina 
jyväskylään
Kiisteltyä pyhäinjäännös-
tä esittelevä näyttely on esillä 
Jyväskylässä kuukauden ajan 
pääsiäisaikana. 

Torinon käärinliinan usko-
taan olleen se kangas, johon 
Jeesuksen ruumis käärittiin, 
kun hänet haudattiin. Kan-
kaaseen uskotaan painautu-
neen kidutetun ja ristiinnauli-
tun miehen ruumiin ääriviivat 
sekä kasvojen hahmo. 

Näyttely on auki Jyväskylän 
Keskusseurakuntatalolla sun-
nuntaista 6.4. lähtien lauan-
taihin 10.5. saakka. Näyttelyä 
edeltää tutkijaseminaari, jossa 
luennoivat muun muassa kää-
rinliinatutkijat Bruno Barbe-
ris ja Alessandro Piana. 

Käärinliina on ollut vuo-
sisatojen ajan katolisen ja or-
todoksisen kirkon merkittävä 
pyhäinjäännös. Tällä hetkel-
lä se on Torinossa Pyhän Jo-
hannes Kastajan katedraalissa 
ja yleisön nähtävissä vain har-
voin, seuraavan kerran vuon-
na 2015. Alkuperäisen suun-
nitelman mukaan sen piti olla 
esillä vasta vuonna 2025.

Kanadassa 
lyhennetään 
hautajaispuheita 
Ottawan roomalaiskatoliset ei-
vät enää saa pitää pitkiä muis-
topuheita hautajaismessun yh-
teydessä. Arkkipiispa Terren-
ce Prendergast päätti asiasta 
helmikuun alussa. Prendergast 
muistuttaa, että katolilaiset ke-
rääntyvät hautajaisiin rukoile-
maan vainajan puolesta, eivät 
ylistämään häntä.

– Toisin kuin yleensä luul-
laan, muistopuheet eivät kuulu 
katoliseen hautajaistoimituk-
seen, etenkään messun yhtey-
dessä, arkkipiispan päätökses-
sä todetaan.

Muistopuheen pitämi-
seen halutaan vastaisuudessa-
kin rohkaista, mutta sen tuli-
si tapahtua kirkon sijaan esi-
merkiksi muistotilaisuudessa. 
Arkkipiispan päätös sallii pie-
nen muistopuheen pitämisen, 
jos se tapahtuu liturgian alus-
sa, kestää noin neljä minuuttia 
ja sisältää maininnan vainajan 
hengellisestä elämästä.

Asiasta kertoi Religion 
News Service.

Maata kiertelemässä

Eteläafrikkalaisen Shembe-
kirkon miehet ovat perin-
teisesti pukeutuneet leo-
pardinnahkoihin osallis-

tuessaan uskonnolliseen sere-
moniaan. Pian leopardinnahkoi-
hin pukeutuminen on kuitenkin 
historiaa, kiitos kirkon johdon ja 
luonnonsuojelijoiden tekemän 
sopimuksen. 

Leopardinnahat ovat Shembe-
kirkon piirissä ylpeyden ja ku-
ninkuuden symboleita.  Shembe-
kirkko perustettiin vuosisata sit-
ten ja siihen on otettu vaikutteita 
niin kristinuskosta kuin zulujen 
perinteisistä tavoista. Kirkko tun-
netaan virallisesti nimellä Naza-
rethin baptistikirkko.

– Olemme muutaman kuu-
kauden ajan kannustaneet käyt-
tämään tekoturkkeja, koska yri-
tämme lisätä tietoisuutta kan-
samme keskuudessa, kertoo kir-
kon edustaja Lizwi Ncwane.

Kirkolla on yli viisi miljoo-
naa jäsentä. Kymmenet tuhan-
net heistä osallistuvat joka tam-
mikuu seremoniaan, jossa van-
hemmat miehet liikkuvat ryt-
mikkäästi rumpujen ja trumpet-
tien säestyksellä. 

– Palvelemme Jumalaa paitsi 
rukoilemalla, myös tanssimalla, 
sanoo Ncwane. 

Seremoniaan osallistuvien on 
pukeuduttava värikkäisiin asui-
hin, joihin kuuluu myös apinan-

Zulumiehet vaihtoivat 
leopardinnahkat tekoturkkeihin

hännistä tehty lannevaate, leo-
pardinnahkavyö, strutsinsulka-
päähine ja kaiken kruununa leo-
pardinnahka rinnan päällä. 

– Asu kuvaa kuninkaana oloa. 
Olemme jokainen kuninkaita 
omassa talossamme, selittää kai-
vostyöläinen Sphiwe Cele, joka 
kertoo maksaneensa 4 500 randia 
(noin 300 euroa) laillisesti met-
sästetystä leopardinnahastaan.  

Suurin osa leopardeista me-
nettää turkkinsa kuitenkin lait-
tomilla metsästysretkillä.

– Tässä seremoniassa on ky-
seessä maailman suurin salakul-
jetetun tavaran esittelytilaisuus, 
kuvailee Guy Balme luonnosuo-
jelujärjestö Pantherasta.

Leopardeja arvioidaan olevan 
Etelä-Afrikassa 5 000–7 000 kap-
paletta.

Tyrehdyttääkseen salametsäs-
tyksen Panthera on kehittänyt te-
koleopardinnahkoja. Järjestö ai-
koo jakaa 6 000 taljaa ilmaiseksi.

Tekoturkikseen itsekin pukeu-
tuva Ncwane arvioi, että jopa 70 
prosenttia tanssijoista on luopu-
nut oikeista turkiksista. 

– Siitä on tullut jonkinlainen 
trendi, kertoo John Smith, yksi 
Pantheran vapaaehtoisista.

ELSI SALOVAARA

Lähde: AFP/
WorldWide Religious News

Kirkon ja esivallan suhde
valkokankaalla
Viidettä kertaa 
järjestettävään Pilkahdus-
tapahtumaan on viime 
vuosina ollut tunkua.

Mikäli haluaa saada is-
tumapaikan lauantai-
na järjestettävässä Pil-
kahdus-elokuvatapah-

tumassa, paikalla kannattaa olla 
ajoissa. Jos tilanne on sama kuin 
parina edellisvuotena, elokuvien 
ystäviä ilmestyy paikalle enem-
män kuin elokuvateatteri Studi-
on 45-paikkaisessa salissa Val-
veella on tilaa.

Oulun ortodoksisen hiippa-
kunnan, Tuiran seurakunnan ja 
Oulun Elokuvakeskuksen yhteis-
työssä järjestämä tapahtuma tar-
kastelee uskontoa ja kirkkoa elo-
kuvien kautta nyt jo viidettä ker-
taa. Tänä vuonna Matti Kassilan 
elokuva Kaasua, komisario Palmu 
johdattaa katsojat pohtimaan kir-
kon ja esivallan välistä suhdetta.

Mitään teemaa 
ei karteta
Vuosien varrella Pilkahdukses-
sa on nähty monenlaista tyyli-
lajia dokumenttielokuvista An-
drei Tarkovskin taide-eloku-
vaan ja Charlie Chapliniin. Yh-
distävä tekijä on, että uskonnolla 
on jokin merkitys valituissa elo-
kuvissa.

– Uskonto ei kuitenkaan näy 
elokuvissa rautalangasta vään-
nettynä, vaan se voi olla läsnä 
esimerkiksi vertauskuvallisella 
tasolla, sanoo yksi Pilkahduksen 

säksi Pilkahdukseen myös siksi, 
että ohjaaja Matti Kassila viettää 
tänä vuonna 90-vuotissyntymä-
päiväänsä.  

Ennen elokuvan katsomista 
lyhyen alustuksen teemasta ”Kir-
kon ja esivallan välinen suhde” 
pitää Tuiran seurakunnan kap-
palainen Stiven Naatus. Samassa 
yhteydessä on myös mahdollisuus 
keskustella teemasta.

”Ulos kirkon 
seinien sisäpuolelta”
Pilkahdus sai alkunsa viitisen 
vuotta sitten Valpun, Oulun Elo-
kuvakeskuksen toiminnanjohta-
jan Sauli Pesosen ja ortodoksi-
kirkon Oulun entisen metropolii-

tan Panteleimonin yhteistyöstä. 
Miksi kirkko alun perin halu-

si lähteä tällaiseen hankkeeseen?
– Nykyajan elokuvissa uskon-

to on aika taustalla. Usein joutuu 
etsimällä etsimään elokuvia, jois-
sa uskonto vielä liittyisi kulttuu-
riin ja maailmaan, Valppu arvioi.

Toinen syy Pilkahduksen taka-
na on Valpun mukaan yritys saa-
da kirkko lähtemään ulos kirkon 
omien seinien sisäpuolelta, vaik-
kapa sitten elokuvateatteriin.

– Pilkahdus on mielestäni 
pieni askel siihen suuntaan, et-
tä kirkko liittyisi enemmän ym-
päröivään kulttuuriin ja maail-
maan. 

KATI LUOMA

Pilkahdus lauantaina 1.3. 
kello 13–16 elokuvateatteri Studiossa 
(Hallituskatu 7, toinen kerros). 
Vapaa pääsy.

Pilkahdus on 
mielestäni pieni 
askel siihen 
suuntaan, että 
kirkko liittyisi 
enemmän 
ympäröivään 
kulttuuriin ja 
maailmaan.

Juha Valppu

isistä, Tuiran seurakunnan kap-
palainen Juha Valppu. 

Elokuvia valittaessa on pyrit-
ty ennen kaikkea näyttämään hy-
viä ja kiinnostavia filmejä. Kriit-
tisiäkään näkemyksiä uskontoon 
esittäviä elokuvia ei ole sensuroi-
tu Pilkahduksen listoilta.

– Joskus elokuvien valinnassa 
voi näkyä jopa itseironiaa kirkol-
lisia ympyröitä kohtaan, Valppu 
sanoo.

Tämänvuotisessa Pilkahdus-
elokuvassa esiintyy muun mu-
assa Risto Mäkelän tulkitsema 
huijarisaarnaaja Mustapää, joka 
käyttää valtaansa rikkaaseen les-
keen. Kaasua, komisario Palmu 
-elokuva valikoitui sisältönsä li-

Pilkahdus-tapahtumassa katsotaan tänä vuonna Matti Kassilan klassikkoelokuva 
Kaasua, komisario Palmu.
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hautauspalveluja

Asemakatu 4     Puh: 08 311 2203 (24 h)     www.ala-aho.fi

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

Terveys ja Hyvinvointi

Ilmoitusmyynti 
Pirjo Teva

020 754 2284, 
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

Tervetuloa tilavaan
KAIJONHARJUN APTEEKKIIN

HELPPO TULLA!
tilaa pysäköidä ja mukava asioida

    

    

  

www.kai jonhar junapteekki . f i

Palvelemme:
ma–pe 9:00–19:00

la 9:00–16:00

Yhteystiedot:
Sammonkatu 14, Oulu

puh. 08 5561 591

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas

Kuivastie 21 as. 43, Tuira
puh. 045 134 7171

Kotikäynnit lähialueille.

AVOINNA:
ma-pe 8.30-21  la-su 10-21

Isokatu 45, 90100 Oulu
Puh. (08) 311 3112
Fax: (08) 311 6001

oulun.keskus.apteekki@
apteekit.net

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

• kotisairaanhoito
• hoiva ja huolenpito
 
• siivous ja kodinhoito
• lastenhoito

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

SARA WACKLIN-KOTISARA WACKLIN-KOTI
Koulukatu 4, p. 050 406 0653

RANTA-KASTELLIN PALVELUKESKUS
Rantakastellintie 6, p. 044-703 5198

Lounashinta 6,95

Turvallisia vuokra-asuntoja 

VVO:n asunto on turvallinen asua ja asuminen on 
helppoa ja vaivatonta. Meiltä löydät kodin kaikkiin 
elämäntilanteisiin. Tutustu monipuoliseen vuokra-asun-
totarjontaamme Oulussa osoitteessa: www.vvo.fi tai tule 
käymään VVO-kotikeskuksessamme!

VVO-kotikeskus | Saaristonkatu 2 | 
90100 Oulu | Avoinna ma-ke, pe 8.30 
-15.30, to 10.30 - 15.30 |
Puh. 020 508 4900 | oulu@vvo.fi |
www.vvo.fi Y
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Oulun yv-tuotot lahjoitetaan 
kaupunginsairaalalle

Oulun ev.lut. seurakun-
nat lahjoittavat tämän 
vuoden Yhteisvastuu-
keräyksen tuotosta seu-

rakuntien osuuden Oulun kau-
punginsairaalan osaston A2 toi-
mintaan.  

Kaikki Oulun seitsemän seura-
kuntaa ovat tehneet yhdenmukai-
sen päätöksen lahjoituksen koh-
dentamisesta. Yhteisvastuukerä-
yksen tuotosta 10 prosenttia koh-
dennetaan keräävän seurakunnan 
valitsemaan kohteeseen. 

– Lahjoitusvaroilla hankitaan 
esimerkiksi happi- ja verenpai-
nemittareita, asentohoitotyynyjä 
sekä hoitotarvikkeiden kuljetus-
välineitä. Varoja käytetään myös 
henkilökunnan ja vapaaehtoisten 
koulutukseen, osaston palveluesi-
mies Sirkka Viitanen kertoo.

Oulun kaupunginsairaalan 
palliatiivisen hoidon osastolla 
hoidetaan ihmisiä, joilla on pa-
rantumaton sairaus. 

– Palliatiivisen hoidon viimei-
nen vaihe on saattohoito, jolloin 
keskitytään mahdollisimman hy-
vään loppuelämään, Viitanen ku-
vailee.

Osaston toimintaan kuuluu 
myös vuonna 2012 aloittanut 
saattohoitorinki, joka mahdollis-
taa kotisaattohoidon.

Sirkka Viitanen pitää seura-
kuntien lahjoitusta merkittävänä 
arvostuksen osoituksena saatto-
hoitotyölle. 

– Yhteisvastuu on arvokas 
kampanja, jonka avulla tehdään 
tärkeitä asioita näkyviksi.

Kirkon valtakunnallinen Yh-
teisvastuukeräys kerää tänä vuon-
na rahaa saattohoidon kehittämi-
seen Suomessa ja ihmisoikeuksi-
en parantamiseen Guatemalassa. 
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Yhdistykset

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

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: to 27.2. klo 18.00 Pattijoen Pappilassa
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 27.2. klo 19.00 Sanna ja Juuso Pitkäsellä, 
Menninkäisentie 6 C 28, Puolivälinkangas, Oulu
Valtakunnalliset Talviveisuut: Mieslahden Opistolla Paltamossa 15-16. 
maaliskuuta. Tied. ja ilm. opiston toimistoon 020 785 6830  
toimisto@kainuunopisto.fi
Matka Unkariin: HY järjestää matkan Unkariin 1-8. elokuuta, Siofok ja 
Budapest. Tied. ja ilm. Matti Nuorala 040 779 6871 matti.nuorala@h-y.fi
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

To 27.2. klo 19 Opiskelijailta.
Su 2.3. klo 17 Seurat  
Vesa Pöyhtäri.
Ke 5.3. klo 14 Toimintapiiri.
Su 9.3.klo 16.30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Matti Rahja.
Tervetuloa!

Seurat su 2.3. klo 14.  
Jukka Nuutinen.
Raamattupiiri ma 3.3. klo 14.

Tiistaisin klo 9-10 
Aamurukouspiiri + Kahvi.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Oulun seudun Uusheräys ry 
sääntömääräinen vuosikokous
pidetään rukoushuoneella,  
pe 14.3.2014 klo 18.
Kaikki jäsenet tervetuloa!

Rukoushuone
Koulukatu 41, OuluOULUN RAUHANYHDISTYS RY

 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
www.lhpk.fi/oulu

Palveluja tarjotaan

Isokatu 32 B 90100 Oulu • puh. (08) 375 128

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg   Sampo Heikkilä

Hammassampo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

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

Siivouksesta  
– Hoivaan

Kaikkiin elämäsi vaiheisiin  
siivouksesta hoivaan

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi  tai  p. 020 7542 267

Suru suli kirjoittaessa
eeva holmi kirjoitti kirjan, 
joka on paitsi katsaus 
hailuodon seurakunnan 
vaiheisiin, myös oikea 
rakkaustarina.

Kun WSOY:n kirjaedustaja 
Eino Pihlajaniemi maa-
liskuussa 1966 saapui Hai-
luotoon, hänellä oli tärke-

ää asiaa saaren kirkkoherralle 
Lauri Holmille.

Pihlajaniemellä oli tapana 
kiusoitella Holmia siitä, ettei tä-
mä ollut vielä löytänyt itselleen 
emäntää. Nyt hän jätti Pekka-
poikansa autoon odottamaan ja 
käveli Holmin puheille.

Pihlajaniemi oli tavannut työ-
matkallaan Alajärvellä tytön, jo-
ka oli tilannut häneltä kuvaraa-
matun. Eikä kyseessä ollut mi-
kä tahansa tyttö, sillä heti hä-
net nähdessään Pihlajaniemi oli 
ajatellut: ”Tuossa se on, Holmin 
Laurin emäntä.”

Nyt Pihlajaniemellä oli tytön 
osoite kuvaraamattutilauksessa ja 
hän kehotti Holmia ottamaan sen 
ylös. Kun kirkkoherra otti sano-
malehden kirjoittaakseen osoit-
teen sen reunaan, Pihlajaniemi 
tokaisi:

– Hae kunnon paperi. Se on 
semmoinen tyttö, ettei hänen ni-
meään sanomalehden reunaan 
kirjoiteta!

Ystävä tuntui olevan niin 
kumman tosissaan, että ei aikaa-
kaan, kun Holmi jo hiihti posti-
laatikolle kirje taskussaan. 

”Möykky 
rinnasta hävisi”
Nyt, 48 vuotta myöhemmin tari-
nan tyttö, Eeva Holmi istuu mus-
tikansinisen hailuotolaistalonsa 
pirtissä. 

Seinällä on maalaus edesmen-
neestä kirkkoherrasta – Eeva Hol-
min aviomiehestä ja suuresta rak-
kaudesta. 

Pöydällä on kirja, josta löytyy 
paitsi edellä kuvattu pariskunnan 
yhteisen tarinan alku, myös aimo 
annos Hailuodon seurakunnan 
historiaa.

Viime kesänä julkaistu kirja 
Saarella selällisellä on Eeva Hol-
min kokoama muistelma Hai-
luodon seurakunnan tapahtu-
mista Lauri Holmin virkavuosi-
na 1963–1996 ja Holmin perheen 
elämästä hailuotolaisten rinnalla.

Paitsi että kirjan ansiosta on 
saatu talteen arvokasta tietoa seu-
rakunnan ja hailuotolaisten his-
toriasta, sillä on ollut suuri mer-
kitys Holmin omassa surutyössä. 
Kun kirkkoherra vuonna 1999 
menehtyi äkillisesti vaikeaan sai-
rauteen, perheen 14 lapsesta neljä 
oli vielä alaikäisiä.

– Möykky rinnasta hävisi kirjan 
tekemisen myötä. Nyt voin muis-

tella ja iloita kaikesta, mitä Laurin 
mukana elämääni on tullut.

Holmi suosittelee kirjoittamis-
ta myös muille omaisensa menet-
täneille.

– Kirjoittaa voi, vaikkei kos-
kaan kirjaa tekisikään.

Rovasti elää 
saarelaisten muistoissa
Seurakunnan kustantaman kir-
jan synty on osin hailuotolais-
ten yhteinen voimainponnistus. 
Holmi huomasi, että kun hän ta-
pasi seurakuntalaisia, nämä ker-
toivat usein mukavia muisteluk-
sia 33 vuoden ajan kirkkoherrana 
toimineesta Laurista.

Eeva Holmi päätti julkaista 
myös Rauhan Tervehdyksessä il-
moituksen, jossa toivottiin ihmis-
ten lähettävän kirjoituksia koh-
taamisistaan kirkkoherran kans-

sa. Muisteluksia tuli pari tusinaa.
Monelle muistelijalle oli jäänyt 

mieleen jokin rovastin tokaisuis-
ta. Kun Hailuotoon rakennettiin 
uutta kirkkoa palaneen tilalle, 
siihen suunniteltiin peltistä kat-
toa. Tähän kirkkoherra virkkoi: 
”Ei kai nyt pläkkipellistä Herran 
huoneeseen kattoa tehdä!”

Ja niin tapahtui, että kirkkoon 

Eeva ja Lauri Holmi ehtivät olla aviossa yli 30 vuotta. Saarella selällisellä -kirjaan on koottu Hailuodon seurakunnan ja Holmin 
perheen vaiheita neljältä vuosikymmeneltä. Maalaukseen kirkkoherran on ikuistanut Reijo Nissilä vuonna 1982.

K a t i  L u o ma
saatiin kuparikatto.

Kirjan kirjoittamiseen Eeva 
Holmi sai apua myös Hailuodon 
kirjoittajapiiristä. Nykyisen kirk-
koherran Timo Juntusen puoliso 
Anne-Maria Haapala taas lupau-
tui oikolukemaan teoksen.

Asiat niin 
kuin ne olivat
Aivan uutta julkinen kirjoitta-
minen ei toki ollut Holmille, jo-
ka toimi Päivämiehen pakinoitsi-
jana 30 vuoden ajan. Kokonaisen 
kirjan kirjoittaminen osoittautui 
kuitenkin varsin erilaiseksi pro-
sessiksi. 

– Pakinat syntyvät usein het-
ken mielijohteesta. Kirjaa kirjoit-
taessa piti ajatella myös runkoa, 
olla suunnitelmallinen.

Kirjaa varten Holmi vietti 
runsaasti aikaa kirkkoherran vi-
rastossa arkistoja kaivelemassa. 
Lopulta oli ratkaistava, mitä val-
tavasta materiaalimäärästä ottaa 
mukaan kirjaan, mitä jättää pois.

– Jouduin myös pohtimaan, 
kuinka paljon laitan kirjassa it-
seäni ja perhettäni likoon.

Nyt kirjan lukija pääsee osal-
liseksi paitsi kirkon palon poliisi-
tutkinnasta, rakennustoimikun-
nan kokouksista ja piispantarkas-
tuksista, myös Holmin perheen 
iloista ja suruista.

– Halusin kirjoittaa asiois-
ta mahdollisimman realistisesti, 
niin kuin ne on koettu.

Millaista sitten oli olla tämän 
luotolaisten mieliin painuneen, 
hiljaiseksi, mutta sanavalmiiksi 
luonnehditun miehen vaimo yli 
30 vuoden ajan?

– Ihanaa. Lauri oli ystävälli-
nen, rauhallinen ja pitkämielinen 
mies, joka ei kuitenkaan antanut 
jyrätä itseään.

KATI LUOMA

Hailuodon seurakunta myy Eeva 
Holmin Saarella selällisellä -kirjaa 
diakoniatyön hyväksi.

Möykky rinnasta 
hävisi kirjan 
tekemisen myötä. 
nyt voin muistella 
ja iloita kaikesta, 
mitä laurin mukana 
elämääni on tullut.
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Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 2.3. klo 8.45. Laskiaissunnun-
tain radiopyhäkoulun pitää lapsi-
työnohjaaja Marjaana Lassi Kar-
jasillan seurakunnasta.
Aluelähetys klo 9.55-12.
Kello 10 messu Karjasillan kir-
kosta. Virret: 301, Laudamus-
hymni, 61, 288 (kuoro laulaa), 58, 
743, 228 (kuoro laulaa) ja 336: sä-
keistöt 4 ja 5.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa Mono Kuoppala ker-
too paastopäiväkirjasta, jota jul-
kaistaan Oulun ev.lut. seurakun-
tien Facebook-seinällä tuhkakes-
kiviikosta lähtien.  
Ma 3.3. klo 18–18.30 Rukousradi-

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

www.oulunseurakunnat.fi/radio 
Palautteet ohjelmista: radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 316 1563 (ma–pe), 
Oulun seurakuntayhtymä, Radiostudio, PL 122,  90101 OULU

ossa ovat vieraina diakoniatyön-
tekijät Johanna Kerola ja Laila 
Juntti Haukiputaan seurakun-
nasta. Esirukouspyynnöt: www.
oulunseurakunnat.fi/rukousradio. 
Valtakunnallinen luterilaisten 
seurakuntien Toivon päivä ma-
pe klo 15–17.
Ke 5.3. klo 16.40 Kurkistus kirk-
koon -ohjelmassa Mono Kuoppa-
la kertoo paastopäiväkirjasta, jo-
ta julkaistaan Oulun ev.lut. seu-
rakuntien Facebook-seinällä tuh-
kakeskiviikosta lähtien.  

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 2.3. klo 9.45 Laskiaissunnun-
tain radiopyhäkoulun pitää lapsi-
työnohjaaja Marjaana Lassi Kar-
jasillan seurakunnasta.

Klo 10 jumalanpalvelus Ylivies-
kan kirkosta.

Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
To 27.2. klo 19 Toivevirteni-yh-
teislaulutilaisuus, jossa laule-
taan yhdessä tunnettujen oulu-
laisten valitsemia virsiä.
Su 2.3. klo 10 messu.

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 2.3. klo 10 jumalanpalvelus 
Ristinkirkosta Lahdesta. Virret: 
54, 130, 436:1, 4,5, 525, 430, 222 
ja 345.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.

YLE TV 1
Su 2.3. klo 10 Lauluja Elämän 
lähteellä -musiikkihartaus Ro-
vaniemen kirkossa.

P
voimasanoja 

IPLiA.  

 P

Suomen Pipliaseura  |  PL 54  |  00241  HELSINKI  |  www.piplia.fi   |   www.pipliakauppa.fi

Tilaukset myynti@piplia.fi , puh. 010 8386520 

www.piplia.fi  ■  

P
voimasanoja

IPLiA.
oimasanoja

RIPARIPIPLIAT

Farkkuraamattu  ■  Raamatussa vetoketju ja oikea tasku. 
Ristiaskelia DVD    ■   Pipliaa ja stand up –huumoria. 

Värikäs valikoima 
pienoisraamattuja  

PÄIVITETYT 
KARTTA- JA 
LIITEOSAT!

Muut seurakunnat

To 27.2. klo 18  SLK-kurssi 1/5.
Su 2.3. klo 18 Sanan ja Rukouk-
sen ilta. Ehtoollinen. Jussi Pellikka
Su 9.3. klo 18 Sanan ja Rukouk-
sen ilta. 
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

La 1.3. klo 15.00 ALFA-kurssi
Su 2.3. klo 11.00 EHTOOLLIS- 

JUMALANPALVELUS
Ma 3.3. klo 12.00 RUKOUSHETKI

Ke 5.3. klo 19.00 SANAN JA  
RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

To 27.2. klo 19 Lähde-ilta, Pekka Tuominen, Martti Väyrynen, God’s Bell, 
tarjoilu, aihe: ”Tule Pyhä Henki.” Pe 28.2. klo 18 Ei Varkki-iltaa. Su 2.3. klo 11
Ehtoolliskirkko (ei pyhäkoulua / Saint’s Clubia), Sirpa Saarela, Kyllikki 
Mettovaara. Seuraava ALFA-kurssi alkaa 11.3., ilmoittaudu 
alfaoulu@gmail.com. Tervetuloa!

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 28.2. – su 2.3. Gathering-nuorisopäivät, 
David Vandeput, Jeff Staudte, Veera Hug. Tarkempi 
ohjelma www.ohsrk.fi Pe 28.2. klo 19.30 Renewal 
ilta. La 1.3. klo 9 - 21.30 Gathering. Su 2.3. klo 11 
Ehtoollisjumalanpalvelus, David Vandeput, Pasi 
Markkanen, Steadfast. Ei pyhäkoulua / lastenkoko-

usta. Ti 4.3. klo 11-14 Laskiaistapahtuma Toppila-Centerissä. Hernekeittoa. 
Ke 5.3. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Hannu Orava, Aila Pyörälä, Tiia ja Jari 
Virtanen. To 6.3. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.    
www.uskotv.fi   TERVETULOA!

Su 2.3. Jumalanpalvelus + lastentunti klo11.00.
Ma 3.3. Koti-Veljesliitto klo 13.00. 
To 6.3. klo 17.00 Toivelaulujen ilta.

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT !

Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Paasto vie 
katumuksen 
kautta valoon

Paasto on olennainen osa 
kristinuskoa. Useimmil-
le sanasta paasto tulee heti 
mieleen tietyistä ravintoai-

neista kieltäytyminen tai syömi-
sen ja juomisen vähentäminen, 
mikä onkin osittain totta. 

Nykyaikaan kuuluvien, puh-
taasti terveydellisten paasto-
jen sijaan kristillinen paasto on 
enemmänkin henkistä. Siihen voi 
kuulua pidättäytymistä tietyistä 
ruuista, joistakin etuoikeuksista 
tai nautinnoista. Se voi myös olla 
pyrkimystä yksinkertaiseen elä-
mäntyyliin. 

Olennaista paastossa on kes-
kittyminen Jumalan ja lähim-
mäisen rakastamiseen. Paasto on 
omaa itsekkyyttä vastaan suun-
nattu kristillinen harjoitus, jonka 
aikana raivataan tilaa rukouksel-
le, messussa käymiselle ja hiljen-
tymiselle. 

Paaston aikana voi pyrkiä ole-
maan parempi lähimmäinen ka-
tumalla syntejään, luopumalla 
omasta hädänalaisten hyväksi ja 
pyrkimällä kasvamaan vastuulli-
sempaan elämään. 

Tärkein paastojakso on kirkko-
vuoden suurinta juhlaa, pääsiäis-
tä, edeltävä suuri paasto, joka kes-
tää 40 päivää Kristuksen autiomaa-
paaston esikuvan mukaisesti. 

Lyhyempi adventtipaasto kes-
tää ensimmäisestä adventista jou-
luun. Pääsiäistä edeltävä paas-
tonaika alkaa tuhkakeskiviikko-
na, joka on tänä vuonna 5. maa-
liskuuta.

Niin sanottu laskeutuminen 
paastoon tapahtuu laskiaissun-
nuntaina, ruusumaanantaina ja 

laskiaistiistaina. Tuolloin jätetään 
”jäähyväiset lihalle” (carne vale). 
Esimerkiksi Keski-Euroopassa tai 
Riossa se näkyy riehakkaina kar-
nevaalijuhlina. 

Suomessa tämä kaikki tapah-
tuu huomattavasti matalammal-
la profiililla. Meillä paastoon las-
keutumisen merkkejä ovat perin-
teinen hernekeitto, laskiaispullat 
ja mäenlasku. Laskiaissunnuntai-
ta vietetään tänä vuonna 2. maa-
liskuuta.

Paastonajan alkuosan aiheita 
ovat katumus, mielenmuutos ja 
taistelu pimeyden valtoja vastaan. 
Paaston kaksi viimeistä viikkoa 
keskittyvät Kristuksen kärsimyk-
seen. Palmusunnuntaina seura-
kunta lähtee seuraamaan Vapah-
tajan elämän viimeisiä vaiheita.

Koska kristikunnan alkuai-
koina seurakunnan uudet jäsenet 
kastettiin mieluimmin pääsiäise-
nä, paastonajasta tuli myös kas-
teelle valmistautumisen viimei-
nen vaihe.

Paaston aikana korostetaan, 
että osanamme on olla kohtalon-
yhteydessä Jeesukseen. Se tapah-
tuu niin elämässä kuin kuolemas-
sakin. 

Jeesuksen sanoin: ”Joka ra-
kastaa elämäänsä, kadottaa sen, 
mutta joka tässä maailmassa pa-
nee alttiiksi elämänsä, saa osak-
seen ikuisen elämän”.

Arkkipiispa ja huippumalli 
mukana ekopaastossa

Jo kolmatta vuotta suomalai-
silla on mahdollisuus osallis-
tua Ekopaasto-kampanjaan.
Sen avulla kannustetaan suo-

malaisia ryhtymään tekoihin il-
mastonmuutoksen hillitsemisek-
si ja kohtuullistamaan omia kulu-
tustottumuksia. Paastoa voi myös 
viettää hiljentyen ja antamalla lä-
heisille aikaa. 

Kampanjan käynnistävät ark-
kipiispa Kari Mäkinen, ympäris-
töministeri Ville Niinistö, Suo-
men ympäristökeskuksen pää-
johtaja Lea Kauppi ja nunna Eli-
sabet. 

He leipovat yhdessä pullia ja 
keskustelevat arjen teoista ilmas-
tonmuutoksen hillitsemiseksi se-
kä paaston hengellisestä merki-
tyksestä.

Kampanjaan osallistuvat myös 
juontaja Anne Kukkohovi, Supe-
rin järjestöpäällikkö Satu Tai-
veaho sekä Facebookissa omalle 
keskoslapselleen 875 g -sivuston 
perustanut Tomi Takamaa. 

He saavat vinkkejä ympäristöä 
säästävään arkeen Suomen ympä-
ristökeskuksen sekä Turvallisuus- 
ja kemikaaliviraston asiantunti-
joilta. Tapaamisista tehdyt haas-
tatteluvideot voi katsoa kampan-
jan sivuilla ekopaasto.fi.

Ekopaasto löytyy myös Face-
bookista facebook.com/ekopaas-
to ja Twitteristä #ekopaasto.

Ekopaasto-kampanjan järjes-
tävät yhteistyössä Suomen evan-
kelisluterilainen kirkko, Suomen 
ympäristökeskus ja Suomen Eku-
meeninen Neuvosto.

Tuhkakeskiviikko 
5.3. aloittaa 
paastonajan 
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1. Kor. 13
Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien 
kielillä mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin 
vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. 
Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, 
vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken 
tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, 
niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta 
puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka 
jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville 
ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa mutta 
minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään 
voittaisi.
    Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on 
lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei 
pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei 
etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele 
kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä 
vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken 
se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, 
kaiken se kärsii.
    Rakkaus ei koskaan katoa. Mutta 
profetoiminen vaikenee, kielillä puhuminen 
lakkaa, tieto käy turhaksi. Tietämisemme 
on näet vajavaista ja profetoimisemme on 
vajavaista, mutta kun täydellinen tulee, 
vajavainen katoaa.
    Kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi, 
minulla oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset. 
Nyt, kun olen mies, olen jättänyt sen mikä 
kuuluu lapsuuteen. Nyt katselemme vielä 
kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta 
silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt 
tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran 
se on täydellistä, niin kuin Jumala minut 
täydellisesti tuntee.
    Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, 
rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus.

Joh. 12: 25-33
Jeesus sanoi:
    ”Joka rakastaa elämäänsä, kadottaa sen, 
mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi 
elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän. Jos 
joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon 
minua. Missä minä olen, siellä on oleva 
myös palvelijani, ja Isä kunnioittaa sitä, joka 
palvelee minua.
    Nyt olen järkyttynyt. Mitä sanoisin? Isä, 
pelasta minut tästä hetkestä! Ei! Juuri tähän 
on elämäni tähdännyt. Isä, kirkasta nimesi!”
    Silloin kuului taivaasta ääni: ”Minä olen 
sen kirkastanut ja kirkastan jälleen.” Paikalla 
oleva väkijoukko kuuli äänen ja sanoi ukkosen 
jyrähtäneen. Jotkut kyllä sanoivat: ”Enkeli 
puhui hänelle.” Silloin Jeesus sanoi: ”Ei tämä 
ääni puhunut minun tähteni, vaan teidän 
tähtenne. Nyt tämä maailma on tuomiolla, 
nyt tämän maailman ruhtinas syöstään 
vallasta. Ja kun minut korotetaan maasta, 
minä vedän kaikki luokseni.” Näillä sanoilla 
Jeesus ilmaisi, millainen tulisi olemaan hänen 
kuolemansa.

Kallioni, vuorilinnani
Esto mihi, "ole minulle", on sunnuntain latinankielinen nimi.
Kuten psalmilaulaja kirjoittaa: Ole minulle kallio, jonka suojaan saan paeta, 
vuorilinna, johon minut pelastat.
Karjasillan kirkolla on aloitettu kristillisen meditaation viettäminen 
torstai-iltapäiväisin.
Kirkko haluaa olla kallio, vuorilinna siksi, että Jeesusta seurataan pysähtymällä.
Jeesusta seurataan ottamalla hänet vastaan.
Kirkossa saa olla koko elämänsä kanssa. Pyytää, että ole minulle!
Ole minulle tie, jota kulkea.
Totuus, myös minusta itsestäni.
Elämä, joka on rehellinen. Aivan rehellinen.
Kallio puhkeaa pulppuamaan. Pensas syttyy palamaan.
Kivet huutavat.
Sydän saa huutaa.
Vaieta.
Ole minulle.
Tänään.

SATU KREIVI-PALOSAARI
seurakuntapastori, Karjasillan seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 2.3.2014

Psalmi: Ps. 31: 2-6
1. lukukappale: Jer. 8:4-7

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

Evankeliumi: Joh. 12:25-33
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Menot Oulun seurakunnissa 27.2.–6.3.2014

Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 17, 90100 Oulu
p. (08) 3161 410, pappi.oulu@evl.fi 
tai oman seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

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

Palveleva puhelin
p. 01019 0071 su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.
Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa pai-
kallispuhelumaksun verran. Matkapuhelinta käytet-
täessä laskutusperusteena ovat oman operaattorin 
puheluhinnat. Huom! Kaikki operaattorit eivät sisäl-
lytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros.
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 

Lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p.  050 5211 065
Vs. kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne Kellokumpu, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 5912 653

Isokatu 17, 90100 Oulu
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyöntekijä
Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
Leila Virén, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  pu-
helimitse tai sähköpostilla markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Kv. työn pastori Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori 
Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni 
Salla Tuominen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729 
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan vt. toiminnanohjaaja 
Marjaana Rantakeisu, p. 040 8414 680
Partio Veikko Pehkonen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus 
Isokatu 17, 90100 Oulu
ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, p. 044 3161 557 

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
Hannele Lusikka p. 040 5797 806

Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Elämän polku

Kastetut: 

Haukipudas: Emmi Aino 
Henriikka Jaara.
Karjasilta: Justus Aaron Se-
bastian Hanhisuanto, Samu 
Benjami Huhtala, Samu Val-
de Iisakki Karjalainen, El-
la Helmi Maria Laitinen, Nii-
na Elisabet Parviainen, Ellen 
Sofia Helena Rantakangas, 
Helene Ulriikka Syväluoma, 
Pekko Veikka Vähäkuopus, 
Vili Mikkal West, Aino Kata-
riina Zelenski.
Kiiminki: Lotta Emilia Taski-
nen, Mikael Johannes Tapani 
Parviainen, Lumi-Marja Mag-
daleena Aittakumpu, Milo 
Jeremias Nathanael Asikkala.
Oulujoki: Elea Amanda Aho-
la, Elias Benjam Airaksinen, 
Jenny Katariina Hiltunen, 
Matias Ilmari Kaipainen, Ju-
lius Juhani Kaski, Iina Lilja Ee-
rica Pyy, Tuomas Onni Juha-
ni Pörsti, Valtteri Sakari Yli-
pahkala.
Oulunsalo: Jere Sakari Sip-
pari.
Tuira: Wahid Fadene, Topi-
as Teemu Eemeli Haikonen, 
Lenni Aaro Johannes Juntu-
nen, Hertta Lilja Olivia Kok-
ko, Janne Juhani Kristian 
Korvela, Kerkko Ukko Olavi 

Niemi, Benjamin Aaron Nie-
mitalo, Aino Selena Anniina 
Tuomela, Ville Aulis Antero 
Väisänen.

Vihityt
Tuomiokirkko: Mikko Saka-
ri Sykkö ja Sini Eva Sofia Lan-
kosaari.
Haukipudas: Pekka Sakari 
Suua ja Heli Päivi Vehkaperä.
Oulunsalo: Ollimatti Johan-
nes Lehto ja Emilia Marjatta 
Taskila.
Tuira: Samuel Viljami Han-
nuksela ja Erika Emilia Illikai-
nen, Antti Juhani Jansson ja 
Anni Maija Mäkikyrö, Niko 
Tapani Kyllönen ja Lea Kris-
tiina Björkman, Toni Anton 
Mankinen ja Sara Maria Or-
jasniemi.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Toini Alata-
lo 89, Olga Sandra Lehtinen 
89, Kirsti Heleena Nahkala 
89, Lempi Martta Rantamäki 
90, Kerttu Sofia Saarela 95, 
Raimo Juhani Salmi 67, Tert-
tu Törmänen 92, Tarja Heli-
nä Kalajoki 65, Kirsti Mirjami 
Kanerva 75.
Haukipudas: Kaarlo Eerik 
Manninen 86, Esko Antero 
Nivala 70, Eija Maria Rissanen 

68, Kerttu Marjatta Paso 55.
Karjasilta: Anna Nykäsenoja 
92, Tuovi Esteri Pitkäranta 
83, Sulo Armas Siivola 95, Vil-
ho Johannes Kelhä 91, Anja 
Orvokki Saarela 83.
Kiiminki: Erkki Antero Erkki-
lä 76, Martta Maria Lehto 98.
Oulujoki: Olavi Eljas Hytti-
nen 82, Jorma Jaakko Jalas-
vaara 76, Raimo Juhani Pää-

Paastomatkalle kumppaneita 
Facebookista ja kirkosta  

talo 64, Aili Esteri Savilaakso 
84, Martta Margareeta Sän-
kiaho 80.
Oulunsalo: Tyyni Emmi Kär-
nä 93, Aarne Juhani Ervas-
ti 77.
Tuira: Toivo Uljas Heikki-
nen 76, Esko Matti Keski-Ku-
ha 83, Erkki Olavi Moisiomä-
ki 91, Aino Valpuri Karhu 77, 
Veikko Antti Nylander 78.

sunnuntaina 9.3. klo 12 
Pyhän Andreaan kirkko, Sulkakuja 6

 
Varikolla saarnaa Antti Miettinen 

Nederkalixin seurakunnasta, Ruotsista. 
Mukana on myös hänen vaimonsa Minna. 
Messun toimittaa Kimmo Kieksi yhdessä 

vapaaehtoisten kanssa. 
Musiikista vastaa varikkobändi 

Tuomas Keskitalon johdolla. 
Lapsille on oma pyhäkoulu. 

Messun jälkeen on kirkkokahvit sekä 
kuulumisia Kalixista. 
Tervetuloa Varikolle!

Tuhkakeskiviikko 
kutsuu mukaan 40 
päivää kestävälle 
matkalle. Keskiviik-

kona 5.3. alkavan paasto-
najan voi elää henkilökoh-
taisena matkana kohti pää-
siäistä. Matkakumppanei-
ta löytyy sekä verkosta et-
tä Pyhän Tuomaan kirkol-
la kokoontuvasta paasto-
ryhmästä. 

Oulun ev.lut. seurakun-
nissa työskentelevät verk-
kokeskustelija ja nuoriso-
työnohjaaja Maire ”Mono” 
Kuoppala sekä oppilaitos-
pastori Virpi Sillanpää-Po-
sio avaavat oman paasto-
päiväkirjansa Oulun ev.lut. 
seurakuntien facebook-sei-
nälle: www.facebook.com/
oulunseurakunnat. 

He pohtivat sanoin ja 
kuvin paaston herättämiä 
ajatuksia eri teemoista ja 
näkökulmista tuhkakeski-
viikosta toiseen pääsiäis-
päivään saakka. 

Mono Kuoppala kertoo, 
että paaston ajatellaan pe-
rinteisesti raivaavan tilaa 
rukoukselle ja hiljentymi-
selle. 

Paasto on aina henkilö-
kohtainen matka, jonka si-
sältö vaihtelee hyvin pal-

jon sen mukaan, miten elä-
mä on itse kutakin kuljet-
tanut. Kun elämän rytmi 
on nopea, tarvitaan pysäh-
tymistä. 

– Paasto pistää mietti-
mään omaa elämää ja asi-
oiden tärkeysjärjestystä. 
Yleensä paastonaika jää 
meillä aika näkymättö-
mäksi. Toivon, että päivä-
kirjamerkintämme voivat 
olla rohkaisemassa myös 
muita löytöretkelle, jossa 

myös itse matka on tärkeä, 
kertoo Mono Kuoppala.

Kristillinen paastoryhmä
Puolivälinkankaalla
Tukea paastolle voi saa-
da myös Tuiran seurakun-
nan järjestämästä Kristilli-
sen paaston ryhmästä, jo-
ka kokoontuu tuhkakes-
kiviikosta kiirastorstai-
hin. Mukaan haluavia kut-
sutaan tuhkakeskiviikon 
messuun 5.3. kello 19 Tui-

ran kirkkoon. 
Sen jälkeen kokoontu-

miset jatkuvat Pyhän Tuo-
maan kirkossa kello 17 
torstaisin 13.3., 20.3., 27.3., 
3.4. ja 10.4. 

Päätöskerralla 17.4. osal-
listutaan kiirastorstain 
messuun kello 19 Pyhän 
Tuomaan kirkolla. Ryh-
mässä rukoillaan ja lue-
taan Raamatusta paasto-
najan tekstejä ja syvenne-
tään omaa paastoa. 

V i r p i  S i l l a n p ää - Po s io
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 2.3. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimit-
taa Hanna-Maija Ollanketo 
ja avustaa Jouko Lankinen. 
Kanttorina Henna-Mari Si-
vula ja urkurina Péter Ma-
rosvári. Kolehti oman seura-
kunnan Yhteisvastuukeräyk-
selle. Lähetys www.virtuaa-
likirkko.fi.
Messu su 2.3. klo 14, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Toi-
mittaa Hanna-Maija Ollan-
keto ja kanttorina Péter Ma-
rosvári.
Gospelmessu su 2.3. klo 18, 
Oulun tuomiokirkko. Saarna 
Jouko Lankinen.
Tuhkakeskiviikon messu 
5.3. klo 18, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Matti Pik-
karainen, avustaa Ari-Pekka 
Metso, kanttorina Péter Ma-
rosvári.

Hartauselämä
Torstain raamattupiiri 27.2. 
ja 6.3. klo 13, Vanha pappila. 
Anna-Mari Heikkinen.
Lähetyspiiri to 27.2. klo 14, 
Vanha pappila. Ari-Pekka 
Metso.

Aamupiiri la 1.3. klo 10, Van-
ha pappila. Juha Tervaskan-
to.
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 1.3. klo 18, Vanha pappila. 
Raamattupiiri ke 5.3. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 5.3. klo 
18, Vanha pappila. Pekka Sil-
jander.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
5.3. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Tilaisuuden jär-
jestää Oulun NNKY ja Sina-
pinsiemen ry.
Lähetyspiiri to 6.3. klo 14, 
Vanha pappila. Matti Pikka-
rainen.
Raamattupiiri to 6.3. klo 15, 

Intiön seurakuntakoti. Jyrki 
Vaaramo.

Musiikki ja kulttuuri
Toivevirteni-yhteislauluti-
laisuus. Ks. ilmoitus.
Urkukonsertti pe 14.3. klo 
19, Oulun tuomiokirkko.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa  maanantai-
sin klo 9–11, p. 044 3161 419, 
Keskustan seurakuntatalo.
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 5.3. klo 11, Hei-
nätorin seurakuntakoti. Ruo-
kailun hinta 2 €.

oulun ev.-lut. seurakunnat
ovat Facebookissa. 
Käy tykkäämässä.

Vartti Risto Kormilaisen runoutta 
Siiven suojissa tiistaina 11.3. klo 12–12.15. 
Lukijana Juha Vähäkangas. Vapaa pääsy.

Runokilpailu 
Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2014 
teemasta: ”Hyvä kuolema” 
Kilpailuaika: 2.2.–15.3.2014 

Tuomaristoon kuuluvat Marja Karvosenoja, Matti Pik-
karainen, Niilo Rauhala, Hannu Tarvas ja Juha Vähä-
kangas. Parhaat runot palkitaan. 
Lisätietoja teemasta www.yhteisvastuu.fi. 

Runojen on oltava osallistujan itsensä tekemiä ja niihin 
tulee olla täydet tekijänoikeudet. Runot lähetetään 
sähköpostilla osoitteeseen: yv.ouluntuomiokirkko@
evl.fi. 

Sähköpostin otsikoksi kirjoitetaan "Hyvä kuolema” ja 
oma nimi. Viestikenttään kirjoitetaan: runo/runot ni-
mineen, kirjoittajan etu- ja sukunimi, osoite, puhelin-
numero ja sähköpostiosoite. 

Runojen julkistamistilaisuus su 30.3. kirkkokahvilla 
Keskustan seurakuntatalolla, Isokatu 17. 

Lisätietoja antaa:
Heidi Karvonen, p. 040 574 7091
heidi.karvonen@evl.fi.

Tervetuloa 10-leirille! 
Leiri pidetään Rokuan leirikeskuksessa 

kahdessa osassa:
1. leiri 24.–27.6 Karjasilta, Tuira ja Haukipudas

2. leiri 28.6–1.7. Oulujoki, Kiiminki, Tuomiokirkko 
+Oulunsalo + Yli-Ii + Ylikiiminki

Ilmoittaudu osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo 14.4. mennessä!

10-leiri on tarkoitettu vuonna 2004 syntyneille. Lei-
rillä majoitutaan puolijoukkueteltoissa, syödään 
runsaasti ja nautitaan monipuolisesta ohjelmasta. 
Leirillä jakaannutaan kyliin. Kylät rakentuvat lähtö-
kohtaisesti seurakuntien mukaan: 
1. leirin kylät: Karjasilta, Tuira ja Tuira + Haukipudas 
2. leirin kylät: Kiiminki, Oulujoki ja Oulunsalo + 
Tuomiokirkko + Yli-Ii + Ylikiiminki 
Kavereiden, jotka ovat eri seurakunnista tulee il-
moittautua saman seurakunnan kylään. Mikäli ka-
vereita on enemmän kuin kolme, ilmoittautuminen 
28.6.–1.7. Tuomiokirkkoseurakunnan kylään. (Nämä 
ohjeistukset helpottavat leirijärjestelyjä.) 
Leirin hinta on 55 euroa, hinta sisältää matkat, ma-
joituksen, ruuat, ohjelman ja tapaturmavakuutuk-
sen Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille. Leirimaksu 
maksetaan leirikirjeen mukana tulevalla viitepank-
kisiirrolla.

J. Jyrä akustisesti
 
Mies ja kitara lauantaina 1.3. klo 19 
Pyhän Luukkaan kappelissa.
Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Urkukonsertti 
perjantaina 14.3. klo 19 Oulun tuomiokirkossa. 

Kruunupyyläisen urkurin Sven-Olof Rayin 
urkukonsertti. 

Ohjelmassa barokkimusiikin lisäksi laajasti 
romanttista ohjelmaa. Säveltäjinä ovat Boëllman, 

Reger, Massenet, Widor, Sibelius, 
Sven-Olof Ray, Marcello Vivaldi ja Bach. 

Konserttiin on vapaa pääsy, käsiohjelma maksaa 5 €.

Ekumeeninen lumiukkotapahtuma Heinäpäässä 
lauantaina 1.3. klo 14–16.

Tapahtuma alkaa klo 14 Ortodoksisella Katedraalilla, jossa 
meillä luterilaisilla on tilaisuus mm. tutustua katedraalin ikonostaasiin. 
Seuraavaksi käymme lumiukon rakentamiskisan Heinäpään 
seurakuntatalon pihalla ja lähipuistossa, jonka jälkeen tarjoilu 
seurakuntakodilla ja palkintojen jako. Kaikki iästä riippumatta 
mukaan luomaan käytännön ekumeniaa.

Toivevirteni 
-yhteislaulutilaisuus 

torstaina 27.2. klo 19 Oulun tuomiokirkossa. 
Laulutilaisuus yhteisvastuun hyväksi. 

Mukana tunnettuja oululaisia: Mari-Leena Talvitie, 
Jarmo J. Husso, Niilo Rauhala, Arto Veräjänkorva, 
Lauri Lajunen, Terttu Savolainen, Sirkka Viitanen, 

Anne Mikkola, Maria Portaankorva ja Raimo Paaso. 
Kolehti yhteisvastuulle, tervetuloa laulamaan! 

Lähetys www.virtuaalikirkko.fi.

A r k i s t o

Lapset ja lapsiperheet
Intiön perhekerho to 27.2.  
klo 10, Intiön seurakunta-
koti. Perhekerhoon ei ole il-
moittautumista. 
Pyhäkoulu su 2.3. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Ei ennakkoilmoittautumis-
ta, toiminta on maksutonta.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Ks. ilmoitus s.16. 

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 27.2. 
ja 6.3. klo 10.30, Heinäto-
rin seurakuntakoti. Kaikille 
eläkeläisille avoin, yhteinen 
kohtaamispaikka. Lisätieto-
ja diakoniatyöntekijä Kaisa 
Jaakkolalta, p. 040 7304 117. 
Eläkeläisten tarinatupa to 
27.2. ja 6.3. klo 12.30, Intiön 
seurakuntakoti. Seurakun-
nan ja kaupungin yhteinen 
porinapiiri eläkeläisille. Ju-
tustelua kahvin lomassa.

Muut menot
Ompeluseurat to 27.2. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
Virsilauluilta ti 4.3. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Jumalan rakkauden uhrities-
tä kertovia virsiä.
Silmukka ke 5.3. klo 10, Oulun 
tuomiokirkon krypta. Keskivii-
kon käsityö- ja askartelupiiri, 
jossa tehdään monenlaista 
myytävää lähetyksen hyväksi. 
Anna-Mari Heikkinen.

Sydämelliset 
kiitokseni 
työtovereille, ystäville, 
seurakuntalaisille 
sekä seurakunta-
yhtymälle, monista 
kauniista  sanoista, 
lämpimistä halauksista, 
lahjoista, kukista ja 
upeista lauluista 
jäädessäni eläkkeelle.
Hyvyyden voiman 
ihmeelliseen suojaan 
olemme kaikki hiljaa 
kätketyt. Me saamme 
luottaa uskolliseen 
Luojaan, yhdessä käydä 
uuteen aikaan nyt.   
VK 600/1

Juha Saastamoinen
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Hengellisen musiikin 

toivekonsert ti 
torstaina 27.2. klo 18.30
 seurakuntakeskuksessa. 

Seurakuntalaisten hengellisen musiikin toiveita 
toteuttavat Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro, 
seurakunnan lapsikuoro, trio MeLeKo ja oman 
pitäjän solistit.Juontaa FM Rauno Kinnunen,

 iltahartaus Jari Flink. 
Arpajaiset ja kolehti Yhteisvastuulle.
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Menot Oulun seurakunnissa 27.2.–6.3.2014

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seura-
kunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Vakkurila, Wirkkula, 
Puttaan Tupa ja 
Vieraskamari
Kirkkotie 10

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 2.3. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Kaltaka-
ri, saarna Martti Heinonen, 
kanttorina Laura Räihä. 
Tuhkakeskiviikon messu ke 
5.3. klo 19 kirkossa. Toimit-
taa Martti Heinonen, saarna 
Juha Sarkkinen, kanttorina 
Laura Räihä. 

Hartauselämä
Rukouspiiri to 27.2. ja to 6.3. 
klo 18 srk-keskuksen neuvot-
teluhuoneessa.
Raamattupiiri ke 5.3. klo 18 
Puttaan Tuvalla.

Lapset ja lapsiperheet
Jokelan perhekerho pe 28.2. 
klo 10–11.30 Martinniemen 
srk-kodilla. 
Lapsiparkki Kellon srk-ko-
dilla pe 14.3., 11.4., 9.5. ja 
30.5. sekä Martinniemen 
srk-kodilla pe 28.3., 25.4. ja 
23.5. Maksuton lapsiparkki 
on avoinna klo 9–12 välise-
nä aikana ja se on tarkoitet-
tu kaikille haukiputaalaisil-
le lapsiperheille. Lapsipark-
kiin pitää ilmoittautua edel-
liseen keskiviikkoon mennes-
sä, p. 045 6577 426. 
Perhekerhot: Kellon srk-koti 

torstaisin klo 9.30–11 ja Joke-
lan vanha koulu perjantaisin 
klo 10–11.30. Vakkurilan per-
hetupa perjantaisin klo 9.30–
11.30. Perhekerhot ja perhe-
tupa ovat aikuisten ja lasten 
yhteisiä kerhoja, joihin ei ole 
ilmoittautumista.
Huom. Perhekerhot ja per-
hetupa eivät kokoonnu 
hiihtolomaviikolla.

Nuoret
Nuorten ilta pe 28.2. klo 18 
Vakkurilassa. Rippikoululai-
set saavat korttiinsa merkin-
nän.
RaJu-ilta ke 5.3. klo 18.30 
Wirkkulassa. 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. 040 5844 406 
Kirkonniementie 6
90900 Kiiminki
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 2.3. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Juha Tahkokor-
pi, avustaa Miia Seppänen, 
kanttorina Sari Wallin.
Kyläkirkko su 2.3. klo 13 Hut-
tukylän nuorisoseuranta-
lolla. Toimittaa Juha Tahko-
korpi, kanttorina Maija-Liisa 
Huttula. Kirkkokahvit.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 6.3. klo 9 
Montin-salissa.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa vain maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151 tai sähköpostilla. 
Juttunurkkaa ei ole hiihto-
lomaviikolla 10. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailua ei ole viikol-
la 10.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuroa ei ole vii-
kolla 10.
Leivontatalkoot ti 4.3. klo 8 
seurakuntakeskuksen keit-
tiöllä. Leivotaan laskiaistiis-
tain pullia.
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 11.3. klo 12–14 Jäälin 
kappelilla. Kerho alkaa ruo-
kailulla, jonka omavastuu-
osuus on 4 €. Kuljetuspyyn-
nöt Seijalle pe 7.3. klo 14 
mennessä, p. 040 5793 247.
Naisten ryhmää ei ole viikol-
la 10.
Näkövammaisten kevättal-
ven leiri 28.–30.3. Suvelan 
leirikeskuksessa. Monipuo-
lista ohjelmaa, ulkoilua, hil-

jentymistä ja iloista yhdessä-
oloa. Leiri alkaa pe klo 11 ja 
päättyy su klo 14.30. Kulje-
tus omin kyydein. Hinta 38 € 
sisältäen majoituksen ja ruo-
kailut. Tiedustelut Seija Lom-
ma, p.  040 5793 247.

Kuorot ja kerhot
Kirkkokuoro torstaisin klo 
18.30 Jäälin kappelilla. 27.2. 
kirkkokuoro keskustan seu-
rakuntatalolla kuorokavalka-
dissa. 6.3. ei ole harjoituksia.
Ruskakööri pe 7.3. klo 10 
seurakuntakeskuksessa, joh-
taa Tuomo Nikkola.

Musiikki ja kulttuuri
Kuorokavalkadi to 27.2 klo 
18 seurakuntakeskuksessa 
Yhteisvastuun hyväksi. Tilai-
suus alkaa kahvituksella ja 
arpojen myynnillä. Varsinai-
nen ohjelma alkaa klo 18.30. 
Tilaisuudessa laulaa useita 
kiiminkiläisiä kuoroja. Ter-
vetuloa laulamaan ja kuun-
telemaan!

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot ja kahvilat 
ovat ensi viikolla tauolla 
hiihtoloman vuoksi.  Jäälin 
kappelilla ei kerhoa 27.2.
Esikkoryhmää ei ole ti 4.3.
Päiväkerhot ja lastenpark-
ki ovat tauolla hiihtoloman 
vuoksi viikolla 10.

Lähetys
Sanan ja rukouksen ilta su 
2.3. klo 18 Jäälin kappelissa. 
Mukana Kirsi Paavola, Juha 
Tahkokorpi ja Riku Korkea-
mäki Suomen Pipliaseurasta.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 2.3. klo 
12 päiväseurat ja ruokailu 
ry:llä, Esko Mattila.
Rauhan sana su 9.3. klo 15 
seurat Montin-salissa, Reino 
Heikkilä.

Seurakunta-
retki 
Tartoon 
la–ti 17.–20.5.

Kiimingin seurakun-
nasta tehdään seu-
rakuntaretki Tar-
toon. Lähtö on la 
17.5. aamuvarhaisel-
la ja paluu ti 20.5. il-
tamyöhäisellä. Tutus-
tumme 
matkalla Peetrin 
ystävyysseurakuntaan sekä Tarton kaupunkiin ja sen 
nähtävyyksiin. Matkan hinta on 265–300 € riippu-
en lähtijämäärästä. Matkan hintaan sisältyy bussikul-
jetukset, laivamatkat, majoitukset sekä aamiaiset. 
Matkan johtajana toimivat kirkkoherra Pauli Niemelä 
ja diakoni Erja Haho. 
Sitovat ilmoittautumiset ja lisätiedot pe 14.3. men-
nessä Erja Haho, p. 0400 775 164, erja.haho@evl.fi.
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Laskiaistapahtuma 
tiistaina 4.3. klo 10–13 

seurakuntakeskuksessa. 

Hevosajelua, mäenlaskua, onnenpyörä, arpajaiset. 
Buffetista kahvia ja pullia. (EI hernekeittoa)

 Tuotto Yhteisvastuukeräykselle. 

Tervetuloa!
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Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Tutustu nuorten aikuis-
ten toimintaan osoittees-
sa: www.alakkonäämua.
fi. Löydät myös nuorten ai-
kuisten oman ryhmän Face-
bookista hakusanalla "Hau-
kiputaan seurakunnan nuo-
ret aikuiset". Pyydä liittymis-
tä ryhmään, niin saat ajan-
kohtaista tietoa toiminnasta 
ja voit itse vaikuttaa toimin-
nan sisältöön.

Seniorit
Seurakuntakerho ma 3.3. 
klo 13 Jokivarren vanhusten-
talolla, mukana kanttori Lau-
ra Räihä, ke 5.3. klo 13 Kel-
lon srk-kodilla, Tuhkakeski-
viikon kerhossa mukana pas-
tori Juha Sarkkinen, ja to 6.3. 
klo 13 srk-keskuksessa. Kyy-

ditykset niille, jotka muuten 
eivät pääse, varattava p. 044 
7310 232 maanantaisin klo 
9–11 tai kerhossa. 

Muut menot
Puttaan Tuvan avoimet ovet 
perjantaisin klo 12–14. Terve-
tuloa päiväkahville tai -teel-
le ja tapaamaan toisia Tuval-
le tulijoita. Pe 28.2. klo 11–14 
hernekeittoa ja pannukak-
kua, hinta 5 €.
Juttukahvila ke 5.3. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat su 2.3. klo 17 
ry:llä. Kello: ompeluseurat 
pe 28.2. klo 17 ry:llä, seurat 
su 2.3. klo 17 ry:llä. Jokikylä: 
ompeluseurat pe 28.2. klo 
18.30 Marja ja Markku Hut-
tusella Sipolanranta 21, Mar-
ja ja Tuomas Saarela Hiukka-
lantie 25. 

Martinniemen talvitapahtuman toteutuksessa tärkeässä  

osassa olivat isoskoulutuksen reippaat isoset.

Tixi-ponilla ratsastaminen oli suosittua.

Talvitapahtumassa nähtiin myös 
Pallomerimiehen innostava konsertti.

Kuvia Martinniemen 
talvitapahtumasta

Ku va t :  L a i l a  J u n t t i
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Jumalanpalvelukset
Messu su 2.3. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Jan-
ne Honkanen, kanttorina Ju-
ha Soranta. Karjasillan kirk-
kokuoro. Radio Dei. Kirkko-
kahvit. Messun jälkeen mah-
dollisuus keskusteluun ja ru-
koukseen.  
Messu su 2.3. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Mirjami 
Dutton, avustaa Esa Nevala, 
kanttorina Eeva Holappa. 
Perhemessu su 2.3. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. Toi-
mittaa Maija Konttinen, 
avustavat Jenni Hepo-Oja, 
Sanna Pitkänen ja Auli Kipi-
nä, kanttorina Ilkka Järviö. 
Perhemessun jälkeen herne-
keittolounas, kirkkokahvit ja 
satutuokio.
Messu su 2.3. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Jan-
ne Honkanen, kanttorina Ju-
ha Soranta. 
Messu su 2.3. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Mirjami Dutton, avustaa Esa 
Nevala, kanttorina Eeva Ho-
lappa. Kolehti Yhteisvastuu-
keräykselle.

Tuhkakeskiviikon ilta-
jumalanpalvelus ke 5.3. 
klo 19, Karjasillan kirk-
ko. Toimittaa Esa Nevala, 
avustaa Maija Konttinen, 
kanttorina Eeva Holappa.

Hartauselämä
Kristillinen meditaatio to 
27.2. ja 6.3. klo 16.15, Karja-
sillan kirkko. Ks. ilmoitus.
Kaakkurin kinkerit to 27.2. 
klo 18, Soili ja Harri Pulkki-
sella. Ks. ilmoitus.
Raamattupiiri to 27.2. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 27.2. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Raamattupiiri to 27.2. ja 6.3. 
klo 18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat: to 27.2. klo 18, 
Kaukovainion kappeli, pe 
28.2. klo 18, Kastellin kirkko, 
pe 28.2. klo 18.30, Pyhän An-
dreaan kirkko ja pe 28.2. klo 
19, Maikkulan kappeli.
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 28.2. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Raamattupiiri ti 4.3. klo 12, 
Kastellin kirkko.  
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 4.3. klo 19, Karjasil-
lan kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
5.3. klo 18, Karjasillan kirkko.

Musiikki ja kulttuuri
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille 
uteliaille ke 19.3. klo 18, Kas-
tellin kirkon pappila. Ks. il-
moitus.

Diakonia
Aamupuuro to 27.2. klo 9, 
Kaukovainion kappeli. Va-
paaehtoiset valmistavat aa-

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Diakonian ajanvaraus 
maanantaisin klo 9–11  
p. 044 3161 579 tai 
paikan päältä Karjasillan 
kirkolta.

Karjasillan
seurakunta

mupalaa, tarjolla puuroa, 
leipää, leikkeleitä, kahvia ja 
teetä.
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 joko  p. 
044 3161 579 tai paikan pääl-
tä Karjasillan kirkolta.
Yv-keräysilta ma 10.3, klo 
16.30, Karjasillan kirkon kah-
vihuone. Tule mukaan yh-
teiseen keräystempaukseen 
lähtemällä lippaan kanssa 
pariksi tunniksi joko Karjasil-
lan tai Kaakkurin kauppojen 
edustalle. Lisätietoja Sirpa 
Kemppainen, p. 040 5747 163 
tai sirpa.kemppainen@evl.fi. 

Lähetys
Hanna-ryhmä to 27.2. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 
Sukanvarsi ke 5.3. klo 14, Sii-
pi – lähetyksen puoti ja paja. 

Lapset ja lapsiperheet
"Hiihdä, hiihdä, hiihdä!" 
Lasten hiihtotapahtuma su 

Tule jakamaan lukukokemuksiasi Kastellin kirkon pap-
pilassa, kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 18. Siel-
lä nähdään!

19.3.
Tanja Kaarlela: Saara

Anna-Maija Ylimaula: Papintyttö 

23.4.
Minna Lindgren: Kuolema Ehtoolehdossa

Arne Nevanlinna: Marie

14.5.
Mooses Mentula: Musta timantti

Alice Munro: Kerjäläistyttö

KIRJAVIRTAA
PAPPILASSA

Kirjallisuuspiiri lukevaisille uteliaille 
keskiviikkoisin klo 18–20

Kastellin kirkon pappilassa, Töllintie 38
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9.3. klo 14, Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus, Hiihto-
majantie 2. Ks. ilmoitus.

Nuoret
Toisen vuoden isoskoulutus 
to 27.2. klo 17, Pyhän Andre-
aan kirkko
Yhden hinnalla – Retki Kir-
kon Nuorisopäiville pe–
su 2.–4.5. Tampereella. Ta-
pahtuma jakaantuu pienel-
lä etäisyydellä neljän paikan 
välille, joten liikkuminen on 
helppoa kävellen tai linja-au-
tolla. Keskeiset paikat ovat 
Pakkahuone, Monitoimita-
lo 13, Tammerkosken koulu 
sekä Tuomiokirkko. Retken 
hinta on 50 €. www.yhden-
hinnalla.fi

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 27.2. 
klo 13, Kastellin kirkko.  
Eläkeläisten kerho to 27.2. 
klo 13, Karjasillan kirkko. 

”Laskiainen lasketaan, 
paastonaika alkaa”
sunnuntaina 2.3. klo 12  
Kaukovainion kappelilla.

Tervetuloa laskiaissunnuntain 
perhemessuun! Messun 
jälkeen hernekeittolounas, 
laskiaispullakahvit ja satuhetki 
lapsille ja aikuisille.

"Hiihdä, hiihdä, hiihdä!" 
Lasten hiihtotapahtuma sunnuntaina 9.3. klo 14 
Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa. 

Koko perheen ulkoilu- ja hiihtotapahtuma. Lasten hiih-
tokilpailuihin ilmoittautuminen alkaa paikan päällä klo 
13 ja kilpailut klo 14. Sarjat ovat: 3–4-v., 5–6-v., 7–8-
v., 9–10-v., 10–11-v. ja 13–14-v. Tytöt ja pojat hiihtä-
vät omissa sarjoissaan.  Kahvi- ja mehutarjoilua, vapaa-
ehtoinen maksu menee yv-keräyksen hyväksi. Lisäksi 
myytävänä makkaraa ja arpoja. 

Yv-keräysilta
maanantaina 10.3. klo 16.30, Karjasillan kirkon kah-
vihuone. Tule mukaan yhteiseen keräystempaukseen 
lähtemällä lippaan kanssa pariksi tunniksi joko Kar-
jasillan tai Kaakkurin kauppojen edustalle. Lisätieto-
ja Sirpa Kemppainen p. 040 5747 163 tai sirpa.kemp-
painen@evl.fi.

Taidemyyntitapahtuma 
pe–su 14.–16.3. Oulun kaupunginkirjastossa. 
Tapahtumassa on myynnissä Oulun Taiteilijaseuran tai-
teilijoiden teoksia. Jokaisen teoksen myyntihinnasta 
taiteilijat lahjoittavat 40 % yhteisvastuukeräykseen. 
Käteismaksu. Tapahtuma on avoinna pe 18–20, la 10–
16 ja su 12–15. Tapahtuman järjestävät Oulun Taiteili-
jaseura, Oulun Seudun Setlementti ry / kulttuuriluotsi-
laiset ja Karjasillan seurakunta.

Puhetta pyhiinvaelluksesta 
tiistaina 25.3. klo 18 Karjasillan kirkossa. 

Oletko kiinnostunut pyhiinvaelluksesta 
Espanjassa tai muualla Euroopassa? 
Caminovaelluksensa tehnyt 
Janne Honkanen kertoo 
pyhiinvaelluksesta, 
näyttää kuvia 
ja esittelee soveltuvia 
varusteita.
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Kaakkurin kinkerit 
torstaina 27.2. klo 18 Soili ja Harri Pulkkisella. 

Osoite: Iinatintie 11 as 2, 90240 Oulu. 
Mukana pastori Heikki Karppinen ja 

kanttori Eeva Holappa. 

Karjasillan kirkolla torstaisin klo 16.15.
Kesto noin puoli tuntia. Tervetuloa!

Tule hiljentymään

Kristillinen 
meditaatio 

Seurakuntakerho ma 3.3. 
klo 13, Caritas-Koti, juhlasali. 
Eläkeläisten kerho to 6.3. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 

Leirit ja retket
Eläkeläisten leiri ma–to 24.–
27.3. Pikku-Syöte, Pudasjärvi. 
Lähde mukaan eläkeläisten 
leirille ulkoilemaan, hiljenty-
mään ja nauttimaan upeas-
ta luonnosta! Leirille etusijal-
la Karjasillan seurakuntalai-

set. Leirin hinta on 125 € si-
sältäen matkat, majoituksen 
2 hengen huoneissa, ruokai-
lut ja tapaturmavakuutuk-
sen Oulun ev.lut.seurakun-
nan jäsenille. Lasketteluli-
put omaan piikkiin. Ilmoit-
tautuminen 28.2. mennessä, 
p. (08) 5313 200 tai www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo. Lei-
rillä mukana diakoniatyön-
tekijät Sirpa Kemppainen, p. 
040 5747 163 ja Seppo Meri-
läinen, p. 044 7884 035.
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Medialähetys-
järjestö 
Sanansaattajien 
kesäjuhlat 
14.–15.6. 
järjestetään 
Oulun 
Tuomiokirkossa
ja keskustan 
seurakunta-
keskuksessa.

Tuomiokirkossa myydään istuinpehmusteita päivien aikana ajatuksella: kaikki erilai-
sia, kaikki samanarvoisia. Tehdään lähetystyötä näkyvästi! Tuo valmiit työsi Oulunsa-
lon kirkkoherranvirastoon kevään aikana!  Tarvittaessa ole yhteydessä lähetyssihteeri 
Kirsi Paavolaan, P. 044 5760 019.

Askartele, tuunaa, kudo, neulo, huovuta, 
virkkaa, ompele tai mitä ikinä keksitkin. 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

Oulujoen 
seurakunta

Ylikiiminki
Harjutie 5 
avoinna sop.muk. 
piirikappalainen 
p. 040 7300 407

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
avoinna sop.muk. 
virasto, p. 040 5239 723
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 27.2.–6.3.2014

Jumalanpalvelukset
Messu su 2.3. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Satu 
Saarinen, avustaa Antti Les-
kelä, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.
Messu su 2.3. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Anja Hyy-
ryläinen. 
Messu su 2.3. klo 12, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Anja 
Hyyryläinen. 
Sanajumalanpalvelus su 2.3. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti. Toimittaa Satu Saari-
nen, kanttorina Lauri Nurk-
kala. Kirkkokahvit.

Hartauselämä
Liikuttava iltahartaus – Tiel-
lä vehnän siemen  su 2.3. klo 
18 Hintan seurakuntatalossa. 
Ks. ilmoitus.

Lähetys
Piispankamari pe 28.2. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-
tupa. Lähetyksen kirpputori-
kahvila avoinna perjantaisin.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 3.3. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 

Musiikki ja kulttuuri
Laulukerho to 27.2. klo 10–
12, Ylikiimingin seurakunta-
talo.

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret_tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-

koulut, pyhäkoulu, perheker-
hot, perhekahvilat, muskarit 
ja nuorten kerhot.

Seniorit
Seurakuntakerho to 27.2. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Torstaikerho to 27.2. klo 11, 
Yli-Iin seurakuntatalo.
Eläkeläisten kerho to 27.2. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 27.2. 
klo 14, Hoikantien Palvelu-
tilat. 

Muut menot
Oulujoen K-18 -leiri pe–su 
25.–27.4. Juuman leirikeskus. 
Leiri Oulujoen seurakunnan 
täysi-ikäisille nuorille. Luvas-

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 8

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 2.3. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Mari Flink kant-
tori Taru Pisto.

Hartaudet
Hartaus to 27.2. klo 11.30 
Teppolassa. Jukka Joensuu.
Hartaus ke 5.3. klo 13.30  Sa-
lonkartano. Mari Flink.

Lapset ja lapsiperheet
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja heidän hoitolapsil-
leen to 27.2. klo 9–10.30 Vat-
tukuja2.

Varhaisnuoret
Näytelmäkerho alakoulu-
ikäisille tytöille tiistaisin  klo 
17–19, Vattukuja 2. Kerho ei 
kokoonnu hiihtolomaviikol-
la.  Ks. ilmoitus.
Varhaisnuorten ja nuor-
ten avoimia kerhoja Ei ole 
vko:lla 10.

Kuorot ja kerhot
Musiikkikerho to 27.2. klo 
15–16, Reppu. Tervetuloa 
alakoululaiset soittamaan ja 
laulamaan! Lisätietoja Taru 
Pistolta.

sa häkellyttävän hauskaa ja 
korkeatasoista ohjelmaa. Lei-
rin hinta on 25 euroa, joka si-
sältää matkat, majoituksen, 
ohjelman ja vakuutuksen 
Oulun ev.lut. seurakuntien 
jäsenille. Ilmoittaudu osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo 24.2.–10.4. välise-
nä aikana. Leirikirjeen saat 
kotiisi ennen leiriä. Lisätieto-
ja saat Heikinheimon Jonel-
ta, p. 040 7379 643 / jouni.
heikinheimo@evl.fi ja Perkki-
ön Tuijalta, p. 044 3161 451 / 
tuija.perkkio@evl.fi.
Yhden hinnalla – Retki Kir-
kon Nuorisopäiville pe–su 
2.–4.5. Oulujoen seurakun-
nan isosten ja nuorten matka 
Kirkon nuorisopäiville. Isos-
koulutuslaisille retken hinta 

Oulunsalon 
kirkkoherran 
tehtäviä hoitaa 
vs. kirkkoherra, 
kappalainen Minna Salmi,
p. 044 7453 846, 
minna.salmi@evl.fi.

on 10 euroa, muille nuorille 
40 euroa. Ilmoittautuminen 
osoitteessa www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo 14.2.-16.3. 
välisenä aikana. Lisätietoja 
ohjelmasta ja aikatauluista 

Laskiaistapahtuma 
torstaina 27.2. klo 17 
Myllyojan seurakuntatalolla. 

Tarjolla hernekeittoa ja laskiaispullia (aikuiset 5 €, 
lapset alle 15 vuotta 2,5 €). Yhteislaulua ja karaokea. 
Lisäksi kasvomaalausta ja arvontaa. 
Tapahtuman tuotto Yhteisvastuukeräykselle!
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Liikuttava iltahartaus - 
Tiellä vehnän siemenen 

Valo 
sunnuntaina 16.3. klo 11.30 

Myllyojan seurakuntatalossa. 

Kahvitarjoilu klo 11.30, Myllyojan Martat. 
Runo- ja musiikkitilaisuus klo 12, 

Risto Kormilaisen runot, esittää Hannu Tarvas. 
Musiikki: Laura Rahko, huilu ja piano ja 

Jaakko Rahko, piano. 
Arpoja Yhteisvastuun hyväksi.

saat myöhemmin sinulle lä-
hetettävästä leirikirjeestä. 
Lisätietoja myös Jonelta, p. 
040 7379 643 ja Tuijalta, p. 
044 3161 451.

Tule hiljentymään 
ja kokemaan 
lepoa, pyhyyttä 
sekä rauhaa 
kokonaisvaltaisesti. 
Pyhä tanssi ja 
kehorukous 
laskeuttavat 
alkavaan paastoon. 
Mukana Satu 
Saarinen ja Riikka 
Honkavaara.

Seniorit
Kyläkamarin lauluhetki ke 
5.3. klo 12, Kauppiaantie 5. 
Taru Pisto.
Seurakuntakerho to 6.3. klo 
11  Kauppiaantie 5. Riitta 
Markus-Wikstedt, Jukka Jo-
ensuu.

Muut menot
Kirkonkylän ry:  Erityisryh-
män kerho to 27.2. klo 18.30. 
Vuosikokous pe 28.2. klo 
18.30. Seurat.
Salonpään ry: Opistoilta ja 
seurat su 9.3. klo 16.

Oulunsalon seurakunnan 

hiihtoloma Reppu 
varkkareille
Hiihtolomaviikolla on Repussa varkkareille

avointa ja vapaata toimintaa 
tiistaina, keskiviikkona ja torstaina kello 11–15.

 Repussa voi askarrella, pelata tai muuten 
vain viettää aikaa. 

Päivän aikana tarjotaan pieni välipala. 
Hiihtoloma Reppu on maksuton ja 

sinne ei tarvitse ennakkoilmoittautua. 
Lisätietoja: Anneli Nieminen, p. 044 7453 852.

Näytelmäkerho
Alakouluikäisten tyttöjen näytelmäkerho 

tiistaisin klo 17–19 Oulunsalon seurakunnan toimita-
lolla lapsityöntilassa, Vattukuja 2. 

Kerhoon ovat tervetulleita kaikki näyttelemisestä 
kiinnostuneet. Kerho on maksuton. 

Kerho ei kokoonnu hiihtolomaviikolla.
Lisätietoja: Anneli Nieminen, p. 044 7453 852.

Seurakunnan kerhot 
eivät kokoonnu hiihtolomaviikolla.

Lisätietoja: Anneli Nieminen, p. 044 7453 852.

sunnuntaina 2.3. klo 18 
Hintan seurakuntatalossa.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 2.3. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Anu Ojala, 
avustaa Anna-Leena Häkki-
nen, kanttorina Heikki Jäm-
sä. Rippikouluryhmät Tuira 3 
ja 4 osallistuvat messuun.
Messu su 2.3. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Niilo Pesonen, avusta-
vat Stiven Naatus, Raija Yrjö-
lä, maallikkoavustaja Juhani 
Seppänen, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. Pyhäkoulu saarnan 
aikana. Messun jälkeen yh-
teisvastuulounas.
Messu su 2.3. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, avustaa 
Pasi Kurikka, kanttorina Anu 
Arvola-Greus.
Messu su 2.3. klo 12, Patenie-
men kirkko. Toimittaa Anu 
Ojala, avustaa Anna-Leena 
Häkkinen, kanttorina Heik-
ki Jämsä. Pyhäkoulu saarnan 
aikana.
Iltamessu su 2.3. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jonna 
Piirainen, avustaa Pasi Kurik-
ka, kanttorina Tommi Hek-
kala.
Viikkomessu ke 5.3. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa An-
na-Leena Häkkinen, kantto-
rina Anu Arvola-Greus.

Hartauselämä
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 27.2. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. Vetäjänä pastori Riit-
ta Louhelainen.
Pateniemen, Herukan ja Ra-
kylän raamattupiiri to 27.2. 
klo 13, Pateniemen kirkko. 
Lisätietoja pastori Jukka Kol-
moselta, p. 044 3161 722.
Palokan palvelukeskuksen 
seurakuntakerho to 27.2. 
klo 13.30–15, Palokan palve-
lukeskus. Palokan seurakun-
takerhoon kaikki uudetkin 
sanankuulijat. Mukana pas-
tori Juha Valppu ja diakoni 
Heli Mattila. Lisätietoja He-
liltä, p. 040 5747 145.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 27.2. klo 18.30, 
Tuiran kirkko.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 27.2. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Antti Leske-
lä, Pentti Hintsala.
Miestenpiiri ti 4.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Niina Niemelä 
alustaa aiheesta Sururyhmä.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
5.3. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Lisätietoja Pasi Kurik-
ka, p. 040 5747 139.
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 6.3. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko. Vetäjänä pastori Riitta 
Louhelainen.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 044 3161 
412. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 27.2. klo 12, Ra-
jakylän seurakuntakoti. Ate-
rian hinta 2 €. Ateriaa ei ole 
to 6.3. hiihtolomaviikon ta-
kia. 
Työttömien ateria pe 28.2. 
klo 12–13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Diakonian vapaaeh-
toisten valmistama lounas 2 
€. Ateriaa ei ole pe 7.3. hiih-

tolomaviikon takia. 
Yhteisvastuulounas su 2.3. 
klo 11.30–13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Ks. ilmoitus.
Juttutupa ma 3.3. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti.
Myyjäiset laskiaistiistaina 
ti 4.3. klo 11–13, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Ks. ilmoitus.

Lähetys
Puutyökerho ma 3.3. klo 9, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa.
Lähetyspiiri ma 3.3. klo 14, 
Tuiran palvelukeskus, Kan-
gastie 1. Kokoonnutaan pa-
rillisilla viikoilla Pikku-pirtissä.
Käsityökahvila ti 4.3. klo 12–
15, Koskelan seurakuntakoti. 
Tule tekemään yhdessä kä-
sitöitä lähetystyön tarpei-
siin. Opetellaan uusia ja ke-
hitellään vanhoja tekniikoi-
ta. Lankalahjoituksia ote-
taan vastaan. 

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalente-
ri/lapset ja lapsiperheet, löy-
tyvät päiväkerhot, pyhäkou-
lut, perhekerhot, varhaiskas-
vatuksen musiikkiryhmät ja 
nuorten kerhot.
Perheiden talvipäivä ti 4.3. 
klo 10–14, Hietasaaren leiri-
keskus. Ks. ilmoitus.

Nuoret
Nuorten draamaryhmä to 
27.2. klo 18, Tuiran kirkon 
nuorisotila. Kiinnostaako 
näytteleminen, improvisaa-
tioteatteri, muu teatteri-il-
maisu tai kenties lavastajan 
tai maskeeraajan rooli? Tule 
mukaan nuorten draamaryh-
mään ja ylitä itsesi! Uudet jä-
senet ovat tervetulleita! Ryh-
mää vetävät nuorisotyönoh-
jaaja Marja Manelius, p. 040 
5245 944 ja pastori Jaakko 
Syynimaa.
Toppilan nuokkarin yökah-
vila pe 28.2. klo 20–23, Top-
pilan nuokkari. Nuorten yö-
kahvila yhteistyössä kaupun-
gin nuorisotoimen kanssa. 
Yhdessäoloa, pelailua, yllä-

rijuttuja ja pientä tarjoilua. 
Illat ovat päihteettömiä ja 
energiajuomattomia. Lisä-
tietoja vs. nuorisotyönohjaa-
ja Sanna Parkkinen, p. 050 
3408 982.
Yhden hinnalla – retki Kir-
kon nuorisopäiville  pe–su 
2.–4.5. Tampere. Tuiran seu-
rakunnan nuorten perintei-
nen Tampereen retki yhdis-
tyy tänä vuonna Oulun seu-
rakuntien yhteiseen reissuun 
Kirkon nuorisopäiville Tam-
pereelle. Retken hinta 60 eu-
roa. Tuiran porukka, ilmoit-
tautuminen avoinna 14.2.–
16.3. Lisätietoja Sanna Park-
kinen, p. 050 3408 982.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 27.2. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tervetuloa. Kerhossa mu-
kana diakoni Päivi Moilanen, 
p. 040 5747 064. Osallistum-
me seniorien laulupiiriin.
Eläkeläisten kerho to 27.2. 
klo 13, Tuiran kirkko.
Seniorien laulupiiri to 27.2. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tule laulamaan yhteislau-
luja. Kahvittelua ja hartaus. 
Mukana kanttori Pirjo Män-
tyvaara ja diakoni Päivi Moi-
lanen.
Eläkeläisten kerho to 27.2. 
klo 14.30, Rajakylän seura-
kuntakoti. Tervetuloa uudet 
ja vanhat kerholaiset.
Eläkeläisten kerho to 6.3. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tervetuloa. Kerhossa mu-
kana diakoni Päivi Moilanen, 
p. 040 5747 064.
Seniorien laulupiiri to 6.3. 
klo 14.30, Rajakylän seura-
kuntakoti. Tule laulamaan 
yhteislauluja seniorien laulu-
piiriin. Lauluja säestää kant-
tori Pirjo Mäntyvaara.

Muut menot
Laskiaismyyjäiset la 1.3. klo 
11–13, Tuiran kirkko. Myytä-
vänä hernekeittoa, omat as-
tiat, leivonnaisia, laskiaispul-
lia, piirakoita ja muita leivon-
naisia sekä arpoja. Lounas, 
kahvi ja tee.
Hiljaisuuden retriitti pe–su 
4.–6.4. Juuman leirikeskus. 
Katso ilmoitus.

Yhteisvastuulounas 
sunnuntaina 2.3. klo 11.30–13 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Laskiaissunnuntain messun jälkeen hernekeittolou-
nas ja laskiaispullakahvit Yhteisvastuukeräyksen hy-
väksi aikuiset 5 euroa ja lapset 3 euroa. Myyjäisissä 
myös käsitöitä!

Yhteisvastuukonsertti
sunnuntaina 2.3. klo 16 Pyhän Tuomaan kirkossa.

Konsertissa esiintyvät Tuiran seurakunnan kanttorit, 
sekakuoro Tuike ja Oulunsalo Ensemble sekä Maija 
Tynkkynen, urut ja Veli-Matti Rautakoski, tenori. Oh-
jelmassa mm. J.S. Bachin Laskiaissunnuntain kantaat-
ti ja koraaleja. Ohjelmamaksu 5 euroa Yhteisvastuun 
hyväksi.

Perheiden talvipäivä 
tiistaina 4.3. klo 10–14 Hietasaaren leirikeskuksessa. 

Tarjoilua nuotion äärellä, makkaran paistoa, askar-
telua, poniratsastusta. Ota omat suksesi mukaan ja 
hiihdä nallen kanssa! Tapahtuman tuotto Yhteisvas-
tuukeräykselle!

Myyjäiset  
laskiaistiistaina 
tiistaina 4.3. klo 11–13 
Pyhän Tuomaan kirkossa.
 
Myytävänä lihakeittoa, hernekeittoa, ohraryynipuu-
roa, marjakeittoa, leivonnaisia, pientä suolaista ja kä-
sitöitä. Arvontaa, onnenpyörä ja askartelua. Tuotto 
Yhteisvastuukeräykseen. Olet lämpöisesti tervetullut! 

Hiljaisuuden retriitti 
pe–su 4.–6.4. Juuman leirikeskuksessa. 

Tervetuloa keväiseen Kuusamon Juumaan hiljentymään 
hetkeksi hälinästä ja kiireestä. Hiljaisuuden retriitissä 
on mahdollisuus hiljentyä pienen karhunkierroksen po-
luilla tai leirikeskuksen rauhassa. 
Retriitin hinta on 163 € / henkilö sisältäen täysihoidon 
ja yhteiskuljetuksen. 
Ilmoittautuminen 26.3. mennessä www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo. Retriitin vetävät Tuiran seurakunnan 
pastorit Juha Valppu ja Stiven Naatus. 

Lisätietoja: Juha, p. 044 3161 423 tai 
Stiven, p. 050 3104 990.
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Taizé-rukoushetki 
torstaina 20.3. klo 18 Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Jätä hetkeksi kiire ja melu ja astu kappelin rauhaan. 
Rukoushetkessä on Taizé-lauluja, hiljaisuutta ja raa-
matuntekstejä. 

Kristillisen paaston ryhmä
Tuhkakeskiviikosta kiirastorstaihin: 
Matka Ylösnousseen kohtaamiseen

Lähde kanssamme ru-
koilemaan, lukemaan 
Raamattua ja syven-
tämään omaa paas-
toa. Aloitamme tuh-
kakeskiviikon mes-
sulla 5.3. klo 19 Tui-
ran kirkolla. Jatkam-
me kerran viikossa 
torstaisin 13.3., 20.3., 
27.3., 3.4. ja 10.4. klo 
17 sekä 17.4. klo 19 
Pyhän Tuomaan kir-
kolla. Ryhmässä mu-
kana pastori Anna-
Leena Häkkinen ja 
diakonissa Saila Luuk-
konen

Stiven N
aatu

s
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Erityisdiakonia
NäKöVAMMAISEt
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 27.2. 
klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sali. Pyhää kirjaa lu-
kien ja mietiskellen. Kahvittelua ja seurustelua unoh-
tamatta. Joka kerta avautuu ja jotain. Tule mukaan! 
Opas ystävä on vastassa klo 12.30 alkaen pihalla.

PäIHDEtyö
Aamukahvihetki pe 28.2. klo 9–10, Diakoniset erityis-
palvelut. Perjantaisin klo 9–10. Taka-Lyötyn katu 4, 2. 
kerros. Tarjoamme päivän sanan ja mukavan seuran li-
säksi kahvia ja teetä, sämpylää, jugurttia, tuoremehua, 
hedelmiä. Lisätietoja: Tellervo Kianto, p. 040 7564 022.
Naistenryhmän ja Tavoiteryhmän Vasamon retkipäi-
vä pe 28.2. klo 9–18, Vasamon leirikeskus. Etukäteisil-
moittautuminen ryhmissä.

English Service on Sunday 2nd of March at 4 pm. in St. 
Luke's Chapel. Sunday school for children. 
Englanninkieliset seurat su 2.3. klo 16 Pyhän Luukkaan 
kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu lapsille.

KansainvälisyysLähetys
Cafe Krypta avoinna torstaisin klo 11–16 Oulun tuomio-
kirkon kryptassa. Tarjolla itsetehtyjä makeita ja suolai-
sia leivonnaisia, neuleita ja muita käsitöitä. Tuotto vam-
maisten lasten ja nuorten koulutukseen Nepalissa Suo-
men Lähetysseuran kautta. 

Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma–ke, pe klo 10–14, 
Nokelantie 48 B, käynti Latokartanontien puolelta, p. 
044 3161 720. Puodista kirpputoritavaraa ja uusia pajan 
tuotteita, tarjolla myös kahvia. Pajassa tehdään käsitöi-
tä ja askarrellaan. Lahjoituksia otetaan vastaan. Terve-
tuloa vapaaehtoistoimintaan ja ostoksille! 

Jeesuksen vertaukset pe 28.2. klo 12–13, Siipi, lähe-
tyksen puoti ja paja. Kaksi poikaa, Pasi Kurikka. 

Puttaan Tuvassa avoimet ovet perjantaisin klo 12–14, 
osoitteessa Kirkkotie 10 E. Tule istahtamaan, nautti-
maan jokimaisemasta, tekemään käsitöitä tai lukemaan 
lehtiä. Lähetystyön käsityömyyntiä. 
 Hernekeittopäivä pe 28.2. klo 11–14 hernekeittoa 
 ja pannukakkua, hinta 5 €.

Menot Oulun seurakunnissa 27.2.–6.3.2014

Kirkkoherranvirastossa
palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380.

Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset: 
Oulun keskusrekisteri 
p. (08) 3161 300.

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

Hailuoto
Laskiaissunnuntain mes-
su su 2.3. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Jun-
tunen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell.

Raamattu- ja rukousilta ti 
4.3. klo 18 Kyllikki ja Seppo 
Viitaluomalla, Länsivainion-
tie 25.
Ompeluseurat ke 5.3. klo 18 
Anna-Liisa Piekkolalla, Luo-
vontie 597. Arvontaa ja kah-
vittelua srk:n chimes-kello-
sarjan täydentämiseksi. Ar-
vottavaa voi tuoda muka-
naan.  
Retrohenkiset naistenpäi-
vät la 8.3. klo 14 Saarenkar-
tanossa. Ohjelmaa ja kahvi-
tarjoilu – naiset retroa ylle 
(palkinnot arvotaan retro-
pukeutuneiden kesken)!

Kaikuja keskiajalta – 
Oulun musiikkijuhlien 
konsertti su 9.3. klo 16 
kirkossa. Lippuja voi os-
taa etukäteen kirjastos-
ta (15/10 €).

Seurakunnissa tapahtuu 27.2.–6.3.2014

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Kappalaiset 
Martti Arkkila 
p. 040 5199 600
Saila Karppinen
p. 0400 386 983

Diakoniatyöntekijät
Kirsti Hakkarainen
p. 040 5083 403
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

Perhekirkko su 2.3. klo 
11 Pyhännän seurakunta-
talossa. Toimittaa Mart-
ti Arkkila, avustaa Sirkku 
Palola.  Kanttorina Veijo 
Kinnunen, avustaa lapsi-
kuoro. Laskiaistapahtuma 
yhteisvastuun merkeissä 
perhekirkon jälkeen. 
Messu su 2.3. klo 13 Piip-
polan seurakuntakodis-
sa. Toimittaa Merja Jyrk-
kä. Kanttorina Arja Leino-
nen, avustaa Milla Julku-
nen. 70, 75, 80 ja 85 vuo-
tiaiden piipposten ja pulk-
kisten yhteinen syntymä-
päiväjuhla. Tarjoilua ja 
juhla messun jälkeen.

 

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Nuorten aikuisten raamis to 27.2. klo 18–19.30, Vanha 
pappila, Jössensali. 
Kahavila Kolomio pe 28.2. klo 16.30–18, Keskustan seu-
rakuntatalo monitoimisali. Tule istahtamaan hetkeksi, 
rupattelemaan ja halutessasi askartelemaan! 
Tuomioklubi pe 28.2. klo 19–23.59, Keskustan seura-
kuntatalo. Nuorten aikuisten yökahvila joka toinen per-
jantai, parittomilla viikoilla. Ilta sisältää keskustelua, 
rentoa yhdessäoloa, herkkuja ja musiikkia.  
Lenkkiryhmä to 6.3. klo 18–20 Keskustan seurakunta-
talo. Lenkkiryhmä starttaa torstaisin parillisilla. Käym-
me tunnin reippailulla, jonka jälkeen nautimme iltapa-
lasta ja hartaudesta. 
Tutustu Haukiputaan nuorten aikuisten toimintaan 
osoitteessa: www.alakkonäämua.fi. Löydät myös 
nuorten aikuisten oman ryhmän Facebookista hakusa-
nalla "Haukiputaan seurakunnan nuoret aikuiset". Pyy-
dä liittymistä ryhmään, niin saat ajankohtaista tietoa 
toiminnasta ja voit itse vaikuttaa toiminnan sisältöön.

JäRJEStöt
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat to 
27.2. klo 19, Sanna ja Juuso Pitkäsellä, Puolivälinkan-
kaalla, os. Menninkäisentie 6 C 28. 
OPKOn opiskelijailta la 1.3. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
The Resurrection of Jesus, Antti Leinonen.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 5.3. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Onko liturgia turhaa? 
Samuel Korhonen. Viikkotoiminta

Viikoittaiset kerhot 
ja kuoro tauolla 

hiihtolomaviikolla 10.

Kastettu: 
Viktor Joonatan 
Palosaari (Pyhäntä), 
Juuso Alexsander 
Tuomaala (Piippola).
Kuollut: Meeri Margit
Kiviaho e. Pihlajaniemi 
e. Suvala 65 (Pyhäntä).

Raamattu-
luentosarja

Raamattuluennot Karjasillan kirkossa 2014
 

Keskiviikko 12.3. klo 18
Raamatun naisia

Pastori Maija Konttinen
 

Keskiviikko 19.3. klo 18
Saarnaaja – masentunut, pessimisti vai realisti?

Pastori Heikki Karppinen
 

Keskiviikko 26.3. klo 18
Homoseksuaalisuus Raamatussa

Professori Martti Nissinen
 

Keskiviikko 2.4. klo 18
Kristus Kaikkivaltias Kolossalaiskirjeen valossa

Kirkkoherra Juhani Lavanko

Meijän Olokkari 
torstaisin klo 16–18 

Keskustan seurakuntatalon monitoimisalissa. 

Kaikille avoin seurakuntien 
vapaaehtoistyön järjestämä kohtaamispaikka 

Suurella Sydämellä toiminnan pohjalta.

Ilembulan Ystävät ja Tuiran kirkon lähetyspiiri

Laskiaismyyjäiset
Tuiran kirkolla 

la 1.3. klo 11–13
Hernekeittoa (omat astiat), uuniohra- 

puuroa ja porkkanalaatikkoa. 
Leivonnaisia: laskiaispullia, kahvileipiä,  

makeita ja suolaisia piirakoita ym. Arpoja. 

Tuotto Ilembulan sairaalan vammaisten lasten  
jatkohoidon ja orpokodin tukemiseen Tansaniassa.

oulun ev.-lut. seurakunnat
ovat Facebookissa. 
Käy tykkäämässä.
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www.hailuodonseurakunta.fi
lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma, ke, pe 
klo 9–14
Virasto suljettuna ma 
3.3. ja ke 5.3., avoinna 
pe 7.3. klo 9–14. P. 044 
7750 602 päivystää.

Kirkkoherranvirasto
p. 044 7750 600
Kerhohuone
p. 044 7750 601
Kirkkoherra
p. 044 7750 602
Kanttori
p. 044 7750 603
Suntio
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973
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www.siikalatvanseurakunta.fi/

Messu su 2.3. klo 10 srk-
talossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen, 
kuoro.

Naistenpiiri pe 28.2. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
Diakoniapäivä Pyhännän 
rippikoululaisille la 1.3. ja 
su 2.3. klo 10–14 srk-talossa 
yhteisvastuun mer-
keissä. 
Järvikylän dia-
konia- ja lähe-
tyspiiri ti 4.3. 
klo 11 Saarella. 
Eläkeliitto ti 
4.3. klo 11 Rant-
silan srk-talossa.
Ystävänkammari ke 
5.3. klo 10 Kestilän srk-ko-
dissa. 
Mäläskän diakonia- ja lähe-
tyspiiri to 6.3. klo 12 Ranta-
Mattilassa Osmo ja Erja Haa-
tajalla. 
Laitoshartaudet pe 28.2. klo 
13 Koivulehdossa ja pe 7.3. 
klo 14 Vaarintalossa ja Aino-
lassa. 

Yhteystiedot
Kirkkoherranvirasto toimii ajanvarausperiaatteella 
suoraan työntekijöiden numeroista tai  p. 044 334 0380.
Virkatodistukset ja sukuselvitykset 
saat Oulun keskusrekisteristä, p. (08) 3161 300.

Kirkkoherra Timo Juntunen
p. 040 7430 371, timo.juntunen@evl.fi
Kanttori Kaisamarja Stöckell
p. 040 7430 381, kaisamarja.stockell@evl.fi
Diakonissa Marja Rantasuomela
p. 040 7430 382, marja.rantasuomela@evl.fi
Suntio Kari Tanskanen
p. 040 5858 010, kari.a.tanskanen@evl.fi

Lasten päiväkerhot hiihto-
lomalla viikon 10, joten si-
nä aikana ei kerhoja, lisätie-
toja kerhoista Siljalta, p. 044 
7750 601.
Perhekerho to 27.2. klo 10 
srk-talossa. Leluesittely Leik-
kien Group. Perhekerhoa ei 
ole viikoilla 10 ja 11.

Sanan ja lähetyksen ilta to 
27.2. klo 18.30 srk-talossa.
Ystävyyden talo pe 28.2. klo 
10 srk-talossa.
Friday club 0.–4.-luokkalai-
sille pe 28.2. klo 18–19.30 
srk-talossa. Monenlaista toi-
mintaa, pelejä, raamattu-
opetusta ja nyyttärit. Ota 
mukaan jotain yhteiseen 
nyyttäripöytään.
Lapsiparkki seuraavan ker-
ran ke 12.3. klo 12.30–14.30. 
Ilmoittautumiset joka kerral-
le erikseen, p. 044 7750 601.

Kuoroharjoitukset seu-
raavan kerran ke 12.3. klo 
18.30–20 srk-talossa.
Virasto suljettuna ma 3.3. ja 
ke 5.3., avoinna pe 7.3. klo 
9–14. Puhelin 044 7750 602 
päivystää.
Rauhanyhdistys: Pe 28.2. 
klo 19 raamattuluokka pojat 
M&T Karjula, äidit ja tytöt 
(paikka ilm. myöhemmin). Su 
2.3. klo 12 pyhäkoulu I Ka&J 
Klaavo II T&H Vanhala III N&J 
Oksa ja klo 17 seurat ry:llä. 

Seurakuntakerho to 27.2. 
klo 12 Pulkkilan, to 27.2. klo 
13 Rantsilan ja pe 28.2. klo 10 
Kestilän srk-talossa.
Kerhot ja kuorot eivät ko-

koonnu hiihtoloma-
viikolla, poikkeuk-

sena Unto Mää-
tän kuorot!
Rauhanyhdis-
tyksen toimin-
ta: Kestilä: Laski-

aistapahtuma/toi-
mintapäivä la 1.3. 

klo 12 ja seurat su 2.3. 
klo 19 ry:llä. Pulkkila: Seurat 
su 2.3. klo 13 Koivulehdos-
sa ja klo 14 Pulkkilan ry:llä. 
Pyhäntä: Seurat su 2.3. klo 
16 Pyhännän ry:llä, E. Save-
la ja T. Puronhaara. Rantsila: 
Ompeluseurat pe 28.2. klo 
19 ry:llä. Seurat su 2.3. klo 17 
ja klo 18.30 Rantsilan srk-ta-
lossa.

Siikalatvan kinkerit 2014 
Aihe: Kirkkovuosi (kuvin ja keskustellen)
Läksy: Katekismus kpl 3 ja 40 (3. käsky ja Raamattu) 
Virret: vanhat 230, 815, ehtoollislaulu ja uudet 164 ja 754.
Arpajaiset / kolehti yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Tarjoilu alkaa puoli tuntia ennen alkamisaikaa. 
Sipola/Vorna: su 2.3. klo 18 Rosenbergillä, Sipolantie 
25, Martti Arkkila, Arja Leinonen ja Kirsti Hakkarainen.
Pyhäntä/Lamujoki: su 2.3. klo 18.30 Tuula ja Juhani 
Pirttisalo, Lamujoentie 46, Merja Jyrkkä, Veijo Kinnu-
nen ja Paula Petäjäjärvi.
Kestilä: to 6.3. klo 13.30 Kehitysvammaisten asuntola, 
Hakatie 4 as 3–5, Martti Arkkila, Unto Määttä ja Kirs-
ti Hakkarainen.
Pyhäntä/Tavastkenkä: pe 7.3. klo 12 Marja-Leena ja 
Matti Kemppainen, Myllykoskentie 4, Martti Arkkila, 
Unto Määttä ja Paula Petäjäjärvi.

Yhteisvastuu-
tapahtumia
Yhteisvastuun potkurimaraton laskiaissunnuntaina 
2.3. Suuntaamme vaihtoehtoisia potkuttelureittejä 
pitkin Koppakodalle (Tukkitien varressa), jossa tarjol-
la makkaraa, kahvia ja pullaa klo 11–14 välisenä aika-
na yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Mahdollisuus myös 
porukkalähtöön kirkolta messun jälkeen n. klo 11.15.  

Yhteisvastuukirppis viikolla 11 srk-salissa ma-pe klo 
12–18. Tavaraa voi tuoda paikalle ja kuljetuskin järjes-
tyy tarvittaessa, p. Marja 040 7430 382.

Sählyturnaus 
Hailuodon seurakunta haastaa yrityksiä, yhdistyksiä ja 
ystävä- ja peliporukoita sählyturnaukseen la 15.3. liikun-
tahallille. Peliporukassa pitäisi olla vähintään 5 henkilöä. 
Osallistumismaksu 30 € / porukka. Ilmoittautumiset ja li-
sätietoja turnauksesta Marja p. 040 7430 382.

Yhteisvastuu-kahvila Luukulla (Luovontie 139) torstai-
sin klo 12–15. Tervetuloa kahvittelemaan.

Laskiaistapahtuma 
sunnuntaina 2.3. klo 11–14 Pyhännän seurakuntatalolla 
Perhekirkko klo 11 ja perhekirkon jälkeen  
•	 hernekeittoa,	keittoa	myydään	myös	omiin	
 astioihin kotiin vietäväksi
•	 laskiaispullia,	rasvarieskaa
•	 rekiajelua
•	 arpoja	ja	arvailua
•	 värityskilpailu
•	 kasvomaalausta
•	 pipo-curlingia
•	 paloauto

Laskiaistapahtuma/
seurakuntakerho
tiistaina 4.3. klo 12–14 Piippolan seurakuntatalossa.
Myytävänä hernekeittoa, sämpylää, 
laskiaispullia ja arpoja.

Laskiaistiistain
hernekeittomyyjäiset
4.3. klo 10.30 Pulkkilan seurakuntatalossa.
Arpajaiset. Toivotaan lahjoituksia. 
Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Mieskuoro 
aloittaa 

to 27.2. klo 18.30 
Pyhännän 

seurakunta-
talossa.

Vapaaehtoisten kirkkopyhä 
sunnuntaina 16.3. Piippolassa.

Messu klo 10 Piippolan kirkossa.
Isosten siunaaminen tehtäviinsä. Ruokailu ja ohjelmaa 

seurakuntakodissa. Ruokailun takia tilaisuuteen 
ilmoittautuminen viimeistään ma 10.3. 
kirkkoherranvirastoon, p. 040 5528 989.

Kiitokset 
kaikille Ilta Rakkauden 
-tapahtuman järjestäjille 
ja osallistujille!

Otetaan vastaan
LAHJOITUKSENA
seurakunnan perhekerhoihin
ehyitä leluja, syöttötuoleja, pelejä ym.
Tiedustelut Eeva-Liisa Kekkonen, p. 044 5181 171. 

Friday club 
0.–4.-luokkalaisille 
pe 28.2. klo 18–19.30 

srk-talossa. Monenlaista 
toimintaa, pelejä, 

raamattuopetusta ja 
nyyttärit. Ota mukaan 

jotain yhteiseen 
nyyttäripöytään.

Kesätyötä
Siikalatvan seurakunta hakee 16 vuotta täyttäneitä 
nuoria kesäaikaiseen puistotyöhön ja tiekirkkotoimin-
taan ajalle 25.6.–3.8.2014. Työ suoritetaan kahden (2) 
viikon jaksoissa, kolme (3) nuorta / kappeliseurakun-
ta. Hakemukset, joissa merkintä kappelista viimeistään 
31.3.2014 osoitteeseen Siikalatvan seurakunta, Talous-
toimisto, Pappilankuja 6, 92620 PIIPPOLA tai sähköpos-
tilla tarmo.myllykoski@evl.fi.
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Seurakunnissa tapahtuu 27.2.–6.3.2014

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

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

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

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

Hiihtolomalla ei perhe- eikä 
päiväkerhoja! 
Puuroaamiainen tarjolla 
eurolla seurakuntatalolla pe 
28.2. klo 9–10.30, tervetuloa 
syömään ja juttelemaan!
Perjantaipulla-nisumarkki-
nat  lähetystyön hyväksi pe 
28.2. klo 14 alkaen S-marke-
tin eteisessä niin kauan kuin 
myytävää riittää.
Esikoislestadiolaisseurat  su 
2.3. klo 14 seurakuntatalolla.
Lähetysvintti ma 3.3. klo 12.
Neulekahvila 5.3. klo 18 Lä-
hetysvintillä, mukana Mari-
ka Kamps.
Seurakuntakerho ei ko-
koonnu 5.3. Kerholaisia kut-
sutaan Tuhkakeskiviikon 
messuun Rantakylän kappe-
lille klo 18. Kyytiä tarvitsevat 
ilmoittautukaa, p. 044 7521 
226. Lähtö S-marketin edes-
tä klo 17.30.
Hyvänmielen päiväkahvit ti 
11.3. klo 12 Lähetysvintillä. 
Mielenterveyskuntoutujien 

Kastettu:  Jori Jaakko Wilhelm Hyväri, 
Milja Elena Kauppi, Kuura Heikki Otava Pennanen.
Kuollut: Teuvo Henrik Elsilä 83, Veikko Matias Kaitera 89.

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto 
aukioloajat:
ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 
9–17. 

p.    (08) 5614 500
fax. (08) 5614 555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Kalevalainen messu su 
2.3. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Aino Pieskä ja Ilk-
ka Tornberg, avustamas-
sa Alatemmeksen vapaa-
ehtoiset, kanttorina Mika 
Kotkaranta. Katso ohei-
nen ilmoitus!
Tuhkakeskiviikon messu 
ke 5.3. Rantakylän kappe-
lilla. Toimittaa Aino Pieskä 
ja Sinikka Ilmonen, kant-
torina Mika Kotkaranta, 
kirkkolaulajat avustaa.

sa. Lisätietoa kerhoista las-
tenohjaajilta tai Saijalta, p. 
040 7790 375.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pap-
pilassa.
Kirkkokuoro ke 
5.3. klo 18 Kir-
konkylän srk-
kodissa.
Työikäisten 
naisten raa-
mattu- ja kes-
kustelupiiri ke 
5.3. klo 19 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.
Miesten raamattu- ja keskus-
telupiiri ke 5.3. klo 18.30 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
to 6.3. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa  ja Seurakun-

tapiiri to 6.3. klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Versot su 9.3. klo 17 Kirkon-
kylän srk-kodissa.

Aamukahvila ma 
klo 10 Kirkonky-

län srk-kodissa. 
Aamukahvilaa 
ei ole 3.3.
Kirpputo-
ri Ilonpisara 
avoinna ti ja to 

klo 14–17 ja la 
klo 10–13. 

Varhaisnuoret: 
www.kempeleenseurakun-

ta/koululaiset.
Isoshaku varhaisnuorten 
leireille on käynnissä 28.2.-
6.4.2014. Hakemuksia saa 
viikkotoiminnoista ja kirkko-
herranvirastosta.Nuttukerhoa ei ole ma 3.3.

Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Naisten raamattu- ja keskus-
telupiiri to 27.2. klo 18.30 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Askeleet pe 28.2. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Perhekerhot www.kempe-
leenseurakunta.fi/perheet. 
Iltaperhekerhot kerran 
kuussa torstaisin klo 17.30–
19 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. 27.3. Musiikki-ilta 
ja 24.4. Luontoilta. Jokaiseen 
iltaperhekerhoon on erilli-
nen ilmoittautuminen seu-
rakunnan  sähköisen ilmoit-
tautumisen kautta. Mukaan 
mahtuu 25 ensiksi ilmoittau-
tunutta perhettä. Kerhot 
ovat maksuttomia ja niihin 
voi osallistua koko perheellä 
kaiken ikäisten lasten kans-

avoin vertaisryhmä. Mukana 
Marika Kamps, p. 044 7521 
243 ja Maire Taikina-Aho,  
p. 050 4302 023.
Ystävärengas mu-
kana Ala-Tem-
meksen van-
hainkodilla 
hartaudessa to 
13.3. klo 14. 
Partio: To 27.2. 
Ruoktukaluston 
pakkaus johtajille 
klo 17–18. Ruoktu 
XXXI -talvileiri Siiranjär-
vellä 1.–5.3. Koulujen hiihto-
lomalla ei partiokokouksia. 
Ke 12.3. Päivystys Partiotoi-
mistossa klo 15–17 ja Mafe-
cafe klo 17–18. Pe 14.3. Lip-
pukunnan hallitus Partiotoi-
mistossa klo 18–20. 15.–16.3. 

Sudenpentuosaston yöretki 
seurakuntatalolla. Tarkem-
mat tiedot toiminnasta löy-

dät www.niittykar-
pat.fi.

Rauhanyhdis-
tys: Varttu-
neiden kerho 
to 27.2 klo 12 
ry:llä. Annika 
Koivukankaan 

runokirjan julkis-
taminen su 2.3 klo 

16 ry:llä ja seurat klo 
17.30 ry:llä. Pyhäkoulut su 

9.3 klo 12 ja seurat klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla se-
kä seurat klo 14 ry:llä ja seurat 
ja opistoilta klo 16 ry:llä. Sisa-
rilta ti 11.3 klo 19 ry:llä. Vart-
tuneiden kerho to 13.3 klo 12 
ry:llä.

Laskiaissunnuntain mes-
su su 2.3. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Olli Seikku-
la, avustaa Jaakko Tuisku, 
diakoni Pia Rättyä, kant-
tori Marjo Irjala. Pyhäkou-
lu saarnan aikana.
Tuhkakeskiviikon mes-
su 5.3. klo 19 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Jaakko Tuis-
ku, avustaa Olli Seikkula, 
kanttori Eija Savolainen.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Yhteisvastuu
•	 Kesä	1	rippikoululaiset	keräävät	
 to 27.2. klo 16.30–19.30 Tupoksessa.  
 Kokoontuminen Vanamossa.

•	 S-marketissa	arpajaiset	Yhteisvastuun	hyväksi		
perjantaina 28.2. klo 9 alkaen.

Ystäväpalvelukurssi 
la 22.3. ja su 23.3. 

kirkonkylän srk-kodilla (Tiilitie 1) alk. klo 9. 
Kouluttajana SPR:ltä Rauno Laitila. 
Ilm. ja tiedustelut 12.3. mennessä, 

p. 040 7790 368  tai jaana.helisten-heikkila@evl.fi.

Sururyhmä alkaa 
alkaa 20.3. klo 18–20 Keskustan seurakuntatalolla. 
Kokoontumiset ovat 1–2 viikon välein (ke tai to). 

Vetäjinä Elisa Iso-Junno ja Juha Maalismaa. 
Lisätietoa ja ilmoittautuminen 28.2. mennessä 

Elisa Iso-Junnolle, p. 040 7790 365.
Aiemmin sururyhmässä mukana olleen kommentti:

”Annan kiitoksen itselleni, että sain lähdettyä sururyhmään. 
Kannustan kaikkia saman kokeneita 

osallistumaan ryhmään. Hyvä kokemus! 
Tätä on hyvä työstää vielä jälkeenpäinkin. Kiitos!”

Nuoret: Nuorten illat torstai-
sin klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Yöpappila pe 28.2. klo 20 
Vanhassa pappilassa.
Kastetut: Veera Eleonora 
Moilanen, Ellen Aava Talvik-
ki Paaso, Aaro Jalmari Hyvö-
nen, Arttu Eemil Määttänen, 
Elle Sofie Elisabet Kurvinen.
Kuollut: Erkki Ensio Pentti-
lä 82.
Kempeleen rauhanyhdis-

Kalevalainen 
messu

sunnuntaina 2.3. klo 10 
Limingan kirkossa

Kolehti yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi

Ehtoollisen vietto

Limingan seurakunta, 
Limingan kirkkolaulajat

tys: Lauluseurat to 27.2. klo 
18 ry:llä Myllylä, Liedes, Mälli-
nen. Raamattuluokat pe 28.2 
klo 18 4.–5.-lk:  Hannula, Ryti-
tie 29. 6.–8.-lk: Tolonen Simo 
ja Minna, Kurikkatie 11. Seu-
rat su 2.3. klo 16 ry:llä. Tiistai-
kerho ti 4.3. klo 12 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 28.2. klo 19, 
Alakorpi 6. Seurat su 2.3. klo 
16 ry:llä.

Perjantaipulla-
nisumarkkinat  

lähetystyön 
hyväksi pe 28.2. 

klo 14 alkaen 
S-marketin 
eteisessä.

Hiihtoloma-
viikolla 3.–7.3. 

ei ole lasten päivä-
kerhoja, perhekerhoja, 

varhaisnuorten 
kerhoja eikä 

kuoroa.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. 08 5331 284. 
fax. 08 5332 887

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kastettu: Silja Ava Adele 
Jurvakainen, Jimi Jaakko 
Juhani Jaukka. 

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17

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

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611
Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Kastettu: 
Elja Johannes Haho, 
Onni Elias Samulinpoika 
Impola, Otso Eerikki 
Kamula, Tuure Mikael 
Laurila, Leevi Eemeli 
Ojala, Enia Alinda Närhi.

Hartaus to 27.2. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Tarja 
Pyy.
Lähetyslauluilta to 27.2. klo 
19 Marjatta Seppäsellä, 
Leskeläntie 16, An-
ja Hämäläinen, 
Simo Pekka Pek-
kala. 
Iltahartaus to 
27.2. klo 19 Ro-
kualla, Jouni 
Heikkinen.
Perhepyhäkoulu 
pe 28.2. klo 9–9.30 
Päivärinteen seurakun-
tasalissa.
Laskiaislounas ti 4.3. klo 11–
13 seurakuntatalossa. Katso 
erillinen ilmoitus. 
Keskipäivänkerho ke 5.3. 
klo 11.30 srk-talossa. Aihee-
na karjalaiset käspaikat, Ei-
la Tillman-Sutela, tiistaiseu-
ran väki sekä Jouni Heikki-
nen. Arvonta!
Hartaushetket to 6.3. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Jouni Heikkinen.
Kuorot: Hiihtolomaviikolla 
ei kuoroharjoituksia.

Lapset ja perheet: Perhe-
kerhot tiistaisin klo 9.30–
11.30 srk-talossa ja Kylmä-
länkylän kappelissa sekä klo 
10–12 Päivärinteen srk-salis-
sa, keskiviikkoisin klo 12.30–
14.30 Päivärinteen srk-salis-
sa ja torstaisin klo 10–12 Lai-
tasaaren rukoushuoneel-
la. Perhepyhäkoulu pe 28.2. 

klo 9–9.30 Päivärin-
teen seurakunta-

salissa. Hiihto-
lomaviikolla 
ei ole päivä-, 
perhe-, eikä 
varhaisnuor-
ten kerhoja.

Nuoret/rippi-
koulut: Nuorte-

nilta to 27.2. klo 17–
18.30 Päivärinteen srk-sa-

lissa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 

Sanajumalanpalvelus 
su 2.3. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Liikanen, kanttori 
Aino Juntunen.
Sanajumalanpalvelus 
su 2.3. klo 12 Temmek-
sen seurakuntatalolla. 
Toimittaa Timo Liika-
nen, kanttori Aino Jun-
tunen.

Raamattu- ja tuumailupiiri 
kokoontuu 27.2. klo 18 Tem-
meksen srk-talolla Leilan joh-
dolla.
Diakoniatyön päivystys ma 
3.3. klo 9–10.30 Temmeksen 
srk-talon kokoushuoneessa. 

Sisäänkäynti pihan puolelta.
Seurakuntakerhoa ei ole ti 
4.3.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 5.3. klo 
10.30 Salli Kestillä, Metsäni-
ku 3.
Ystävä- ja lähimmäispalve-
lussa toimivien vapaaeh-
toisten kokoontuminen ke 
5.3. klo 15 Tyrnävän srk-talon 
takkahuoneessa.
Hartaus to 6.3. klo 13 Män-
tyrinteellä. Kappelin diako-
niakylätoimikunta tarjoaa 

kahvit.
Nuttupiiriläiset eivät pidä 
hiihtolomaa vaan kokoon-
tuvat totutusti to 6.3. klo 17 
srk-talon takkahuoneessa.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Hiihtolomaviikolla (vko 10) 
ei ole kerhoja ja kuoroja.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat ja uudistettujen lau-
lujen ilta su 2.3. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Seu-
rat su 2.3. klo 16 ry:llä.

Messu su 2.3. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, kanttorina 
Timo Ustjugov.

Toimintapäivät 
varhaisnuorille
Tyrnävän seurakuntatalolla 
3.–4.3. klo 10–14. 
Omat eväät ja liukuri mukaan. 
Toimintapäivä on ilmainen. Ilmoittaudu 27.2. 
klo 14 mennessä Merja Lukkarille p. 044 7372 617.

Yhteisvastuuhiihto 
torstaina 20.3. klo 18–19
Murron valaistulla ladulla.

Ohje hiihtoa varten: Hiihtäjä, joka 
on hankkinut itselleen sponsoreita, 
kiertää omaan tahtiin reilun 1 km 
mittaista latua 
tunnin ajan. 
Sponsori (esim. 
yksityinen henkilö)
maksaa 
sopimansa 
kierroshinnan 
hiihtäjälle 
Yhteisvastuu-
keräyksen 
hyväksi.

LÄHETYKSEN
LASKIAISLOUNAS

tiistaina 4.3. klo 11–13
seurakuntatalolla

Lounas sisältää hernekeiton, leivät ja
juomat, kahvin sekä laskiaispullan

hinta:
aikuiset  5 € 
lapset 4-15 v. 2.50 €                   
omiin astioihin 5 € / litra

Tuotto käytetään nimikkolähettien 
työn tukemiseen Tansaniassa

Arvonta! 

TERVETULOA! 

Muhoksen seurakunta / lähetystyön johtokunta

klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: To 27.2. klo 18.30 om-
peluseurat kodeissa: Marita 
ja Petteri Lehtola ja Marjo ja 
Janne Karhumaa. La 1.3.klo 
19 raamattuluokka-iltaky-
lät 4.–6.-lk T. Hoppa ja 7.–8.-
lk Vattula. Su 2.3. klo 12 py-
häkoulut: Kk-Anttila Mylly-
niemi, Korivaara Kalliokos-
ki, Pälli Oikarinen, Suokylä 
J-P Hoppa. Klo 17 laulutuo-
kio ja seurat ry:llä. Ti 4.3. klo 
13 lauluseurakerho Helinä ja 
Pentti Räisäsellä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: To 27.2. klo 18.30 sisaril-
ta ry:llä. Pe 28.2. klo 19 om-
peluseurat ry:llä. La 1.3. klo 
19 raamattuluokka ja iltaky-
lä Vattula. Ti 4.3. klo 13 lau-
luseurakerho Helinä ja Pent-
ti Räisäsellä.
 

A r k i s t o  /  Pe k ka H e l i n

Hiihtoloma-
viikolla 3.-7.3. 

ei ole lasten päivä-
kerhoja, perhekerhoja, 

varhaisnuorten 
kerhoja eikä 

kuoroa.

Tyrnävän seurakunnan 125-vuotispäivän toritapahtumassa torstaina 20.2. sai juoda kahvia, paistaa 
makkaraa sekä ostaa arpoja Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Lue sunnuntain 125-vuotisjuhlasta sivulta 3.

S i r k ka Ha lo n e n

Seurakunnan puhelinnumeroissa 
tapahtui muutoksia 4.2. alkaen. 
Muutamien lankapuhelimien numerot muuttuivat 
ns. mobiilinumeroiksi, eli myös paikallisesta 
lankaliittymästä soitettaessa eteen tarvitaan 
suuntanumero 08. 
Muuttuneet numeromme ovat:
Kirkkoherranvirasto 08 533 1284 
Taloustoimisto 08 533 1174 
Seurakuntatalon keittiö 08 533 1279
Päivärinteen seurakuntasali 08 533 4042
Samassa yhteydessä joitakin lankaliittymiä poistettiin 
käytöstä (mm. kirkkoherra, diakoniatoimisto) ja  
seurakunnan faksin numero on nyt 08 533 2887. 
Päivitetyt tiedot löytyvät myös kotisivuiltamme.
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Suosikkisananlaskuni SANNA KROOK
tiedottaja, Oulun seurakuntien viestintäpalvelut

Sananl. 17:22
Iloinen sydän pitää ihmisen terveenä, 
synkkä mieli kuihduttaa ruumiin.

Mitä sananlasku tarkoittaa sinulle?
Ihminen on kokonainen paketti, jossa on sielu ja 
ruumis samassa ja ne vaikuttavat toisiinsa. Tässä 
sananlaskussa ei ole paljon tulkinnan varaa!

Missä tilanteessa käyttäisit sananlaskua?
En ole elämäntaidon opettaja, opettelen itsekin 
vielä elämään. Ainakaan en sanoisi tätä kenellekään 
surulliselle tai masentuneelle, mutta ehkä turhasta 
murehtijalle voisin sanoakin!

RIKU SEILONEN
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Palstalla rauhan Tervehdyksen tilaajaseurakuntien 
työntekijät kertovat, mikä raamatun sananlaskuista 
on heidän suosikkinsa ja miten he sitä tulkitsevat.

Yhteisö, joka ylisti jumalaa 
tanssien ja laulaen
Amerikkalaisen Shakers-

yhteisön kurinalainen 
elämä ja Jumalan ylistä-
minen tanssien ja laula-

en valtaa Oulun kaupunginteat-
terin lavan yhdeksi illaksi. Yhtei-
sön omalaatuiseen maailmaan 
vievät Tero Saarinen Company 
ja The Boston Camerata teoksel-
la Borrowed Light. 

Tero Saarisen koreografia on 
saanut inspiraationsa Yhdysval-
loissa 1700–1800-luvuilla vaikut-
taneesta protestanttisesta Sha-
kers-lahkosta. 

Lahkon jäsenet elivät yhtei-
söissä, joissa miehet ja naiset oli-
vat tasa-arvoisia. Heitä yhdisti-
vät myös pasifismi, yhteisomis-
tus, selibaatti ja omistautuminen 
työlle. 

Yhteisöt pyrkivät luomaan tai-
vaan maan päälle tavoittelemal-
la kaikessa toiminnassaan yksin-
kertaisuutta, puhtautta ja täydel-
lisyyttä. Ihanteet näkyivät myös  
korkeatasoisessa arkkitehtuuris-
sa ja muotoilussa. 

Saarisen mukaan teos on tut-
kielma ennen kaikkea yhteisölli-
syydestä. Yksilökeskeisessä nyky-
maailmassa on hyvä muistaa, että 
yksilö voi kukoistaa myös yhtei-
sön jäsenenä.

– Borrowed Light käsittelee 
yhteisöä ja omistautumista. Mi-
nulle omistautumisen luonne on 
sama, olipa se uskonnollista, tai-
teellista tai poliittista.

Saarisen kiinnostus lahkoa 
kohtaan sai alkunsa 1980-luvun 
lopulla hänen nähdessään do-
kumentin shakers-vaikutteisesta 
koreografiasta. 

Idea omasta tanssiteokses-
ta syntyi, kun hän 2000-luvun 
alussa kuuli amerikkalaisen van-
han musiikin kokoonpanon, The 

Boston Cameratan, alkuperäistä 
shakers-musiikkia sisältävän le-
vytyksen Simple Gifts. 

Musiikin toistoon perustu-
va maanisuus kosketti Saarista ja 
hän otti yhteyttä kokoonpanoon. 
Yhteistyö lähti käyntiin ja teok-
sen pohjaksi The Boston Came-

ratan johtaja Joel Cohen hyräi-
li Saariselle satoja lauluja, joista 
osa oli aiemmin julkaisematto-
mia. 

Shakers-lahkossa musiik-
kia esitettiin pelkästään yhtei-
sön laulamana, ilman säestys-
tä ja yksiäänisesti. Laulut ovat 

siis eräänlainen amerikkalainen 
vastine gregoriaaniselle kirkko-
laululle. 

Tärkeä ero kirkkolauluun näh-
den on kuitenkin tarmokkaan 
tanssirytmin läsnäolo, joka tekee 
lauluista lähes täydellisiä välinei-
tä uskonnollisten tunteiden il-
maisemiseen liikkeen avulla.

Vuonna 2004 ensiesityksensä 
saanut Borrowed Light (lainattu 
valo) sai nimensä shakersien ark-
kitehtuurissaan suosimasta suo-
datetusta valosta, jota saatiin si-
sätiloihin väliseiniin tehtyjen ik-
kunoiden kautta. 

Valon määrän maksimoinnin 
tarkoituksena oli työajan piden-
täminen. ”Kädet työhön, sydä-
met Jumalalle” olikin yhteisön 
tunnuslause. 

Saarinen, valosuunnittelija 
Mikki Kunttu ja pukusuun-
nittelija Erika Turunen ovat 
lähestyneet teoksessa valoa 
uskonnollisena metaforana. 
Myös niukkuuden estetiikka 
ja vastakkaisuuksien korosta-
minen näkyvät teoksen visu-
aalisuudessa.

Borrowed Light Oulun 
kaupunginteatterin suurella 
näyttämöllä ke 5.3. klo 19.
Esitys kestää 70 minuuttia, jonka 
jälkeen yleisökeskustelu. 
Liput 30–40 euroa. Esitys 
järjestetään yhteistyössä  JoJo – 
Oulun tanssin keskuksen kanssa. 

Kädet työhön, 
sydämet 
jumalalle.

J o nas  L u n d q v i s t

S akar i  V i i ka

Borrowed Light on kiertänyt maailmaa jo kymmenen vuotta. Oulusta matka jatkuu 
Tampereen kautta Pariisiin Chaillot-teatteriin.


