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Aatoksia

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski Aatoksia

Kuluttaminen masentaa lapsia
Brittiläinen hyväntekeväisyysjärjestö The Children’s 

Societyn teettämä tutkimus kertoo lasten ja nuor-

ten elintavoista, elämänarvoista ja niiden muutok-

sista.

Viimeisimmät tulokset herättävät kysymään, 

onko meillä samanlainen tilanne kuin saarivalta-

kunnalla.

Yhä useammalla brittilapsella on diagnosoitu 

masennusta, ahdistusta tai muita mielenterveyden 

ongelmia. Siinä ei mitään uutta, mutta tutkimuk-

sen mukaan näillä näyttäisi olevan yhteys kulutus-

käyttäytymiseen.

Mitä enemmän lapset vertailevat toistensa tava-

roita – lähinnä vaatteita, tietokoneita ja pelejä – 

ja käyttävät aikaansa niiden parissa, sitä enem-

män syntyy paineita kulutuksen lisäämiselle enti-

sestään.

Raja tulee lopulta vastaan. Kulutus ei kaikilla voi 

kasvaa loputtomasti. Jäädessään omaisuudellaan 

jälkeen toisista lapsi kokee pettymystä ja häpeää, 

mikä tutkimuksen mukaan saattaa purkautua mie-

lenterveyden ongelmina, eristäytymisenä ja päih-

teiden käyttönä.

Samassa kyselyssä huomattiin, että kulutuspai-

neiden lisääntyminen näyttää tapahtuvan samaan 

aikaan, kun ihmisiä yhdistävät ideologiat ja uskon-

not menettävät suosiotaan nuorten keskuudessa. 

Yhtäläisyysmerkin piirtäminen näiden ilmiöiden 

välille on yksinkertaistamista, mutta jotain tulok-

set silti kertonevat. The Children’s Societyn sormet 

osoittavat kahteen suuntaan: mainostajiin ja aikui-

siin.

Lapsiin kohdistuvaa kaupallista mainontaa val-

votaan monissa maissa suhteellisen tiukasti, mutta 

tarkistamisen varaa on aina. Kaikkea mainontaa ei 

kuitenkaan voida eikä pidäkään estää.

Aina kun rajoituksia esitetään, ne myös tyrmä-

tään. Lapsiasiainvaltuutettu Maria-Kaisa Aula sai 

taannoin kokea tämän, kun hän esitti kauppoihin 

lööpittömiä kassoja. Ehdotusta vastustettiin kii-

vaasti ja lööpit ovat edelleen kaupoissa.

Siitä huolimatta on tarpeellista kiinnittää jatkos-

sakin huomiota siihen, millaista mainontaa kenelle-

kin saa kohdistaa.

Ehkäpä hyödyllisempi on silti brittitutkijoiden 

neuvo, että lapsille pitäisi tehdä selväksi, ettei hei-

dän arvonsa määrity kulutustavaroiden perusteel-

la. Tämä onnistuu parhaiten, kun aikuiset näyttä-

vät omalla käyttäytymisellään lapsille esimerkkiä, 

ettei kuluttaminen ole välttämättä ainoa ja paras 

elämän sisältö.

Ei sada meidän 
laariin
Sana-lehden päätoimittaja Hannu Ny-
man tunnustaa suoraan.

”Kyllä meidän kristittyjen on syytä 
suoraan ja kiertelemättä tunnustaa, ettei 
tämän ajan uskonnollisuus todellakaan 
sada kristinuskon laariin. Meidän on syy-
tä rohkeasti kertoa myös syy tähän, koska 
se on sittenkin perin yksinkertainen.

Tämän ajan uskonnollinen valinta-
myymälä-ajattelu ei toimi lainkaan kris-
tillisen uskon kohdalla. Tätä meidän mal-
liamme ei ole rakennettu tarjoushyllyksi, 
josta voi ottaa, mitä haluaa. Kristillisen 
uskon ydin ei ole siinä, että ihminen valit-
see, minkä haluaa. Kristillisen uskon ydin 
on siinä, että ”näin sanoo Herra”. Kristil-
linen kirkko on vuosituhansien ajan ym-
märtänyt, ettei sen syvintä olemusta mää-
rittele ihminen ja hänen ymmärryksen-
sä hahmottaa maailma. Kristillisen uskon 
ydin rakentuu Jumalan ilmoitukseen, ja 
siinä ei ensimmäisenä kysytä, mitä ihmi-
nen haluaa, vaan, mitä Jumala haluaa.”

Sana 28. helmikuuta 2008 

Kotona ja 
hoidettuna?
Viime aikoina on puhuttu paljon siitä, 
kuinka ihmisten tulisi saada asua ko-
tonaan mahdollisimman pitkään van-
huuden tai sairauksien sitä estämättä. 
Tämä on mahdollista apuvälineiden ja 
kotihoidon avulla. 

Ajatus on kaunis ja kannatetta-
va. Varmaan jokainen meistä halu-
aisi mieluummin asua omassa kodis-
saan tuttujen esineiden ympäröimänä 
kuin viettää loppuaikansa sairaalan tai 
muun hoitolaitoksen persoonattomis-
sa huoneissa. 

Asialla on kuitenkin myös kääntö-
puolensa. Tapasin äskettäin kotihoi-
dossa työskentelevää ystävääni. Hän 
sopii alalle ja tulee loistavasti toimeen 
vanhusten kanssa. Hämmästykseni 
oli suuri, kun hän huokaisi aikovan-
sa vaihtaa alaa. 

Hän kertoi olevansa uupunut ja 
turhautunut työtaakan kasvaessa jat-
kuvasti. Kotona hoidetaan yhä huono-
kuntoisempia potilaita, mutta hoita-
jia ei saada lisää. Sijaisia ei aina palka-
ta sairastuneiden tilalle. Hän haluaisi 
tehdä työnsä hyvin, mutta siihen ei ole 
mahdollisuutta. Aikataulu on kiristy-
nyt niin, ettei aikaa vanhusten kohtaa-
miseen ole, on vain suoritettava pakol-
liset tehtävät kuin kone. Koska hoitaja 
saattaa olla ainoa ihminen jota vanhus 
enää tapaa, olisi tärkeää ehtiä jutella tä-
män kanssa edes hetkinen. 

Apeana hän kertoi yli 90-vuotiaas-
ta naisesta, joka asuu yksin. Vanhus 
on henkisesti virkeä ja hyvämuisti-
nen, mutta fyysisesti heikentynyt. Hän 
pystyy käymään vessassa ja jääkaapil-
la, muttei juuri muuta. Yksiönsä ulko-
puolelle hän ei ole kyennyt lähtemään 
vuosiin. Enimmän aikansa hän viettää 

sohvalla maaten. Omaisia ei ole, ystävät 
ovat kuolleet. Ainoa kävijä on hoitaja, 
jolla on kymmenen minuuttia aikaa 
tarkistaa, että vanhus on elossa, ruo-
kaa kaapissa ja lääkkeet otettu – sitten 
on lähdettävä seuraavan luokse.

Vanhus on kertonut olevansa pelois-
saan, koska on yksin. Hän haluaisi van-
hainkotiin, siellä olo olisi turvallisem-
pi ja vähemmän yksinäinen. Sinne hän 
ei kuitenkaan pääse, koska ei ole de-
mentoitunut. Myöskään enempää ko-
tiapua ei voida järjestää. Sen sijaan hä-
nelle määrättiin masennuslääkkeitä.

Ystävä kokee tilanteen heitteillejät-
tönä. Hänelle hoidettavat eivät ole mi-
tään “haavanhoitoja” ja “lääkejakoja“, 
vaan eläviä ihmisiä, ja ihmisinä hän 
haluaa heitä kohdella. Hän ei kuiten-
kaan pysty tekemään käytännölle mi-
tään – muuta kuin vaihtamaan työ-
paikkaa. 

Tulevaisuus näyttää synkältä, ellei 
tilanteeseen puututa. Hoitajien vaih-
tuvuus on ongelma jo nyt. Jääkö jäl-
jelle muita kuin ne, jotka “tekevät vain 
työnsä”, eivätkä muusta välitä? 

Pitäisikö ruveta jo nyt varaamaan 
paikkaa vanhainkotijonossa, vähän 
niin kuin lapset laitetaan muskarijo-
noon jo vauvoina?

Kia KiNNuNeN
Kirjoittaja on helsinkiläinen filosofian maisteri

Turha pelätä 
Venäjän äkkirikkaita
Niklas Herlin kirjoittaa Uudessa Suomes-
sa,  että venäläisten kaupat Suomessa ei-
vät ole uhka. 

”Ainakin rakkaani, sanomalehti Ilta-
Sanomat on kuin käärmettä pyssyyn aja-
nut julkisuudessa kauhukuvaa siitä, mi-
ten venäläiset turistit tulevat ja ostavat 
koko Itä-Suomen kerralla ja kohta Sai-
maa on enää venäläinen sisäjärvi.

Jokainen venäläinen tontinostaja on 
hyvä uutinen. Rahaa tulee Itä-Suomen 
maanomistajille ja palveluelinkeinot saa-
vat työttömyysalueilla hyvää potkua. Ei-
vätkä venäläiset Suomea venäläistä; maa-
nostajat saapuvat Suomeen juuri siksi, et-
tä Suomi ei ole osa Venäjää. Jos olisi, os-
tajat olisivat Ruotsissa ja koko ongelma 
maanmyynnistä olisikin ruotsalainen.”

Uusi Suomi 4. maaliskuuta 2008

6.3.2008
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Postia mielipidepalstalle: Mielipidepalstalla julkaistaan lukijoiden mielipiteitä. Tekstit voi toimittaa joko sähköpostilla (toimitus@rauhantervehdys.suomi.net),  
postitse (PL 102, 90101 OULU) tai faksilla puh. (08) 5626 444. Kirjoittajan yhteystiedot on liitettävä jokaiseen tekstiin. Toimituksella on oikeus lyhentää tekstejä tarvittaessa ja tehdä niihin otsikot.

Postia-palstalla julkaistaan mielipiteitä, kysymyksiä ja pohdintaa elämän arjes-
ta ja juhlahetkistä. Oliko lehdessämme artikkeli, joka herätti Sinussa ajatuksia? 
Oletko eri mieltä kuin haastateltavamme? Haluatko lähettää lehtemme välityk-
sellä kiitokset tai terveiset jollekin? 

Toimituksella on myös oikeus lyhentää tekstejä sekä tehdä niihin otsikot.
Lue alta, kuinka saat äänesi kuuluviin.

ToimiTuS

Ohjeita kirjoittajille

Testamentit ja lahjoitukset
Vuosi  Testamentit  Lahjoitukset
1999  7,7 miljoonaa euroa 0,9 miljoonaa euroa
2000  8,5   1,0
2001   8,6   1,0
2002  9,9   1,5
2003  9,7   1,3
2004  10,7   1,1
2005  9,9   1,3
2006  3,1   1,2

Toissa sunnuntain tv-jumalanpalve-
luksessa olivat taas yksinhuoltajat mol-
lauksen kohteena. 

Mieleeni on jäänyt myös erään pa-
pin taivastelu saarnassaan siitä, kuin-
ka ryppyiset ja säälittävät olivat van-
han naisen kädet hänen katsellessaan 
niitä ehtoollispöydässä.

Nykyään nuorisosta on yksinhuolta-
jien lapsia yli 50 prosenttia. Yksinhuol-
tajien arvokasta kasvatustyötä kunni-
oitan suuresti. Ja mikäpä loukkaisi ih-
mistä enemmän kuin kajoaminen ul-
konäköön. Olen voidellut käteni pak-
sulti ehtoolliselle mennessäni sen saar-
nan kuultuani.

Pitäisikö yksinhuoltajien ja heidän 
lapsiensa erota kirkosta? Toivottavas-
ti kirkko ei käytä dementikkojen ve-

rorahoja tällaisen vähättelyn kylkiäi-
senä. Miehet, naiset, nuoret, dementi-
kot, ryppyiset, yksinhuoltajat, amma-
tin mukaan kategorioidut  – kaikki täl-
lainen erottelu on mielestäni väärin, ei 
jumalanpalvelusta.

Teologian toivoisi olevan omaatun-
toa koskevaa opetusta kuten Raama-
tun Sana, koska usko ei ole fyysinen 
asia. Saarnat, jotka antavat sielunhoi-
toa Raamatun puhtaasta Sanasta, ovat 
vilvoittavia lähteitä jokaiselle. Mietin 
kuitenkin: Minäkin taidan olla rauk-
kaparka. Pitäisikö erota?

Maria Manninen
Oulu

Kivien heittely inspiroi

Opeta Jumala meitä ihmisiä jakamaan jokapäiväistä leipää oikeudenmukaisesti 
ja sydämellä ja käsittämään mitä kaikkea siihen sisältyy. 
Ja edes sitä kaikkein tärkeintä sorttia sitä haluaville tasapuolisesti.
Ihmisinä olemme yhdenvertaisia. Joka minun tyköni tulee, sitä minä en heitä 
ulos. Aamen.

aino alikoski
Leskelä

Rukous

Siikasalon seurakunta sai 
jokin aika sitten lahjoituk-
sen diakonissan palkkaa-
miseksi. Varojen lahjoitta-

minen virkaa varten on kirkos-
sa harvinaista, kertoo kirkkohal-
lituksen taloussuunnittelupääl-
likkö Maija-Liisa Hietakangas. 
Hän on kuullut vain helsinki-
läisen Kallion seurakunnan saa-
masta lahjoituksesta, jonka tur-
vin palkattiin joitakin määräai-
kaisia diakoniatyöntekijöitä.

Erilaiset lahjoitukset ja testa-
mentit seurakunnille ovat verrat-
tain yleisiä. Vuonna 2006 testa-
menttivaroja kertyi seurakunnil-
le noin 3,1 miljoonaa euroa. Mui-
ta lahjoituksia kirkko sai 1,2  mil-
joonan euron edestä.

Kansa on ollut joskus tätäkin 
anteliaampaa. Vuonna 1999 seu-
rakunnat saivat testamenteista  
7,7 miljoonaa euroa. Lahjoituksia 
kertyi lähes miljoona. 

Kirkon tilastollisen vuosikir-
jan mukaan ennätysvuosi tällä 
vuosituhannella oli 2004, jolloin 
seurakunnat saivat testamenteis-
ta 10, 7 miljoonaa euroa ja muita 
lahjoituksia 1,1 miljoonaa euroa.

Testamenttirahastoissa 
29 miljoonaa euroa
Kirkon testamenttirahastoissa oli 
vuoden 2006 lopussa noin 29 mil-
joonaa euroa. Tämä varallisuus 
on kertynyt useiden vuosien aika-
na. Turun ja Kaarinan seurakun-
tayhtymällä oli näissä rahastoissa 

Lahjoitusvirat ovat kirkossa 
harvinaisia

peräti 5,2 miljoonaa euroa.
Testamenttivarat ja muut lah-

joitukset hupenevat tietenkin 
ajan kuluessa. Hietakankaan 
mukaan tämä näkyy esimerkik-
si siinä, että testamentein ja lah-
joituksin saadut virat ovat mää-
räaikaisia.

Testamentista 
voi kieltäytyä
Joskus voi käydä niinkin, että seu-
rakunnalla ei ole mahdollista ot-
taa vastaan varoja, jotka esimer-
kiksi testamentin laatija on suun-
nannut tiettyyn tarkoitukseen. 
Esimerkiksi maa- ja metsälahjoi-
tuksista voi kertyä saajalle kuluja.

Silloin seurakunta voi Hieta-
kankaan mukaan kieltäytyä vas-
taanottamasta lahjoitusta. 

– Tämä on äärimmäisen har-
vinaista, Hietakangas hymähtää. 
Käytännössä seurakunnat ottavat 
vastaan kaikki lahjoitukset ja tes-
tamentit, jonka ne voivat saada.

Seurakuntaliitokset eivät 
vaikuta testamentteihin
Seurakuntaliitokset eivät vaikuta 
testamenttivarojen ja lahjoitusten 
käyttöön. 

Vaikka liitos tapahtuisikin, 
raha menee siihen tarkoitukseen, 
johon lahjoittaja ja testamentinte-
kijä on sen määrännytkin. Jos jos-
takin seurakunnasta on esimer-
kiksi tullut seurakuntapiiri, rahat 
käytetään seurakuntapiirissä.

Kirkon saamat testamentit 
määräävät yleensä varoja diako-
niaan, lähetys-,  vanhus- tai vam-
maistyöhön. Myös hautausmai-
den hoitoon halutaan testamen-
tata varoja.

Testamenteissa seurakunnat 
usein saavat pankkitilejä, sijoi-
tusrahasto-osuuksia, osakkeita, 
asuntoja, metsää ja maatiloja.

PeKKa HeliN

w w w. ku va ko r i . co m /O s s i  L e h to n e n
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Raamatun tekstien 
kääntäminen 
viittomakielelle on 
vaatinut miettimään, 
mitä raamatullisilla 
ilmauksilla oikein 
tarkoitetaan.

Raamattu on käännetty yli 
1 000 kielelle, mutta vas-
ta nyt Suomen viittoma-

kieliset voivat tutustua Ison Kir-
jan teksteihin omalla äidinkie-
lellään. Keväällä 2007 valmistui 
Luukkaan evankeliumi viittoma-
kielelle. Käännös sisältää yli vii-
si tuntia videomateriaalia dvd-le-
vyillä. 

Kirkkohallituksen viittoma-
kielisen kääntäjän Tarja Sand-
holmin mukaan yhden evanke-
liumin valmistuminen on mer-
kittävä etappi. 

– Aiemmin raamatuntekstien 
viittomiseen ei ole ollut yhte-
näistä käytäntöä. Niitä on viitot-
tu suomen kielen mukaan. Suo-
mi on kuitenkin viittomakielisil-
le vieras kieli. Asioiden ymmär-
täminen omalla äidinkielellä on 
paljon helpompaa.

Sandholm vieraili helmikuus-
sa Oulussa kertomassa Luuk-
kaan evankeliumin käännöstyös-
tä. Hän piti luentonsa viittoma-
kielellä. Viittomakieltä osaamat-
tomille luennot tulkattiin suo-
meksi.

– Luukkaan evankeliumi va-
littiin käännettäväksi, koska hän 
on ainut evankelistoista, joka 
kertoo asioista Jeesuksen synty-
mästä asti. 

Tapakulttuuria tutuksi
Kun Agricola ryhtyi aikoinaan 
kääntämään Raamattua suomek-
si, hänen oli luotava yleiskieli eri 
murteita yhdistelemällä. Viitto-
makielisellä raamatunkäännös-
työryhmällä on ollut edessään 
hiukan samanlainen haaste. 

– Eri puolilla Suomea käyte-
tään hiukan erilaista viittoma-
kieltä. Olemme pyrkineet etsi-
mään asioille yleiskieliset ilmai-
sut, joita kaikki ymmärtävät. It-
se olen oppinut tässä prosessissa 
uusia viittomia.

Toinen haaste on ollut sopivan 
tyylilajin löytäminen. 

Luukkaan evankeliumi 
avautuu viittoen

– Viittomakielessä asiat voi-
daan ilmaista juhlatyyliin, ope-
tustyyliin, arkityyliin, ja niin 
edelleen. Lisäksi eri-ikäiset viit-
tovat eri tavalla. Raamattua 
käännettäessä olemme valinneet 
kertovan ja juhlavamman tyylin. 
Emme ole lähteneet kääntämään 
tekstiä sana sanalta, vaan kerto-
maan keskeisen ajatuksen. 

Ikivanhan tekstin kääntämi-
nen on vaatinut selvittämään 
tarkkaan esimerkiksi raamatun-
aikaista tapakulttuuria. Tämä on 
ollut välttämätöntä, koska viitto-
makielessä asiat ilmaistaan hyvin 
konkreettisesti ja yksityiskohtai-
sesti. 

– Tuhlaajapojan vertauksessa 
kerrotaan, että isä suuteli poikaa. 
Mutta viittomakielessä on eri 
viittomat, kun suudellaan suulle 
tai poskelle tai molemmille pos-
kille. Päädyimme valitsemaan il-
maisun, että isä halasi ja samalla 
suuteli poikaansa poskelle, ker-
too Sandholm esimerkkinä. 

Haastavien teologisten tulkin-
tojen äärelle on jouduttu silloin, 
kun on käännetty vaikeatajuisia 
käsitteitä, kuten Jumalan valta-
kunta. 

– Sana valtakunta liittyy maal-
liseen valtaan, mutta Jumalan 
valtakunta on jotain muuta. On-
ko se jotain konkreettista? Mis-
sä se on? Päädyimme viittomaan, 

jonka mukaan Jumalan valtakun-
ta on jotain aineetonta, joka kui-
tenkin on ihmisten sydämissä ja 
ihmisten keskuudessa.

Värikkäitä henkilönnimiä
Luukkaan evankeliumin viitto-
makielistä käännöstä on valmis-
teltu luku kerrallaan. Sandholm 
ja hänen työparinsa Tuomas Uu-
simäki ovat laatineet käännöseh-
dotelman, joka on videoitu. Sen 
jälkeen maallikoista, papeista, 
viittomakielen osaajista ja raa-
matuntutkijoista koostuva työ-
ryhmä on ruotinut käännöstä 
yksityiskohtaisesti. Lisäksi kään-
nösehdotelma on lähetetty kom-
mentoitavaksi muun muassa seu-
rakunnille ja kuurojen yhdistyk-
sille.

– Henkilönnimien käännök-
sistä on tullut paljon mielipitei-
tä. Viittomanimi voidaan muo-
dostaa niin monella eri tavalla, ja 
joillekin tietyistä nimistä voi tul-
la kielteisiä assosiaatioita, Tar-
ja Sandholm kertoo. Hän selit-
tää, että viittomakielessä on ta-
pana antaa kaikille erityinen viit-
tomanimi.

– Yksiosaisen viittomanimen 
käyttö on kätevämpää, kuin sor-
mittaa virallinen nimi aina kir-
jain kerrallaan.

Viittomanimen pohjana voi 
olla esimerkiksi henkilön ul-

Viittomakielikin on 
kulttuurisidonnaista
• Äidinkielenään viittomakieltä käyttäviä kuuroja on Suo-
messa arviolta 5 000. Myös kuurojen vanhempien kuulevien 
lasten äidinkieli on usein viittomakieli. Muita viittomakielen 
käyttäjiä ja harrastajia on kymmeniä tuhansia. 

• Suomalainen viittomakieli poikkeaa kieliopiltaan ja raken-
teeltaan suomen kielestä. Eri maiden ja alueiden viittoma-
kielet poikkeavat myös toisistaan niin paljon, etteivät niiden 
käyttäjät välttämättä ymmärrä toisiaan. 

• Viittomakielessä viesti välitetään käsimuotojen, kädenliik-
keiden, vartalon ja suun liikkeiden sekä ilmeiden avulla. Viit-
tomakieltä on erittäin vaikea muuntaa kirjalliseen asuun, ei-
kä kirjoitettua viittomakieltä juuri käytetä. 

Tarja Sandholm viittoo sanat Laupias samarialainen. Tämä Luukkaan evankeliumin kertomus on yksi tärkeimmistä diakoniatyön kannalta. 
Papitkin menivät ohi, mutta halveksittu samarialainen auttoi hädässä olevaa.

konäkö, ominaisuus tai luonne. 
Pohjana voi myös olla jokin hä-
neen liittyvä tapahtuma, tai ni-
men kirjaimellinen merkitys.

– Matteuksen viittomanimi 
on Tullimies. Lasaruksen viitto-
ma on Paiseita, joka viittaa spi-
taaliin. Abrahamin viittoma tar-
koittaa, että hänen käteensä on 
tartuttu. Se tulee tarinasta, jos-
sa enkeli esti häntä uhraamasta 
Iisakia. Daavidin viittomanimi 
tarkoittaa lassota ja heittää kivel-
lä. Se viittaa tapaan, jolla Daavid 

kukisti Goljatin. 
Tarja Sandholmin oma viit-

tomanimi tarkoittaa hymykuop-
paa, mikä tietenkin tulee hänen 
valloittavista kasvonpiirteistään.

– Jeesuksen viittoma on kaik-
kialla maailmassa sama. Juma-
lasta puolestaan käytetään mo-
nenlaisia viittomia, Sandholm 
huomauttaa.

RiiKKa VuoRijäRVi

E s s i  T i i t t an e n
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Maata  kiertelemässä

Pro-Life on kuumaa tavaraa Yh-
dysvalloissa. Tavanomaisimmin 
termi tarkoittaa abortin vastus-
tamista. Sananmukaisesti kään-
nettynä termi Pro-Life tarkoittaa 
elämän puolesta.

Abortti herättää Amerikois-
sa paljon enemmän tunteita kuin 
esimerkiksi Suomessa. Jenkeissä 
on esimerkiksi kehitetty  termi 
Pro-Life Cinema: elokuvat  elä-
män puolesta. Näissä elokuvissa 
abortti esitetään kielteisessä va-
lossa.

Yhdysvaltalaisen Christianity 
Today -lehden toimittajan Mark 
Moringin mielestä vuonna  2007 
Yhdysvalloissa vallitsi todellinen 
elokuvat elämän puolesta -boo-
mi.

Useassa elokuvassa päähenki-
lö kohtaa ei-toivotun raskauden, 
mutta ei turvaudu aborttiin. Jois-
sakin elokuvissa, kuten Paksuna 
ja Waitress äiti päättää pitää vau-

van. Joissakin elokuvissa äiti taas 
antaa adoptoida lapsensa. Näitä 
elokuvia ovat Bella, Juno ja Au-
gust Rush.

Yhteistä elokuville on, että äiti 
ja joskus myös isä tekevät päätök-
sen, joka on Pro-Life. 

Moring esittää huikean allego-
rian elokuvasta Children of Men. 
Planeetta Maassa ei synny enää 
lapsia hedelmättömyyden vuoksi. 
Yhtäkkiä ilmaantuu nainen, jo-
ka on selittämättömästi raskaa-
na. Theo, jonkinlainen moderni 
Joosef-hahmo, yrittää viedä äidin 
ja hänen syntymättömän lapsen-
sa turvaan. Lapsi syntyy sotatoi-
mialueella, päästään pyörällä ole-
va Theo huudahtaa sanat: Jeesus 
Kristus. Lausuuko Theo Juma-
lan nimen turhaan? Moring ky-
syy. Vai onko se ele lapselle, ih-
miskunnan toivolle?

Paksuna  kertoo Alisonis-
ta, media-ammattilaisesta, joka 

iloisen juhlinnan jälkeen päätyy 
samaan punkkaan väärän mie-
hen kanssa. Mies on vetelehtijä, 
jota voisi Hollywoodin perintei-
den mukaan luonnehtia sanoilla 
no good.

Villistä menosta Alisonille koi-
tuu paljon muutakin kuin kra-
pula. Mutta Alison päättää pitää 
lapsen, vaikka äiti ja monet muut 
ehdottavat toista ratkaisua. Vete-
lehtijäkin ryhdistäytyy ja kantaa 
vastuunsa.

Elokuvassa Juno teinityttö 
kaavailee aborttia, mutta muut-
taa mielensä, kun yksi hänen 
luokkatoverinsa julistaa kaikki-
en lasten haluavan syntyä. Vies-
ti menee perille ja Juno syöksyy 
ulos aborttiklinikalta.

Moring kysyy, onko Pro-Li-
festä tullut Hollywoodissa tren-
di. Ovatko unelmatehtaan elo-
kuvantekijät, joita usein syyte-
tään moraalittomuuden levittä-

jiksi, muuttaneet linjaansa? Use-
at unelmakaupungissa työsken-
televät kristityt ovat haluttomia 
trendisanan käyttöön.

Elokuvantekijä ja mediagu-
ru Phil Cooke ei haluaisi tehdä 
ennustuksia viihdeteollisuudes-
ta, koska se usein vain heijastaa 
kulttuurissa tapahtuvia muutok-
sia. Aborttien lukumäärä onkin 
ollut laskussa Yhdysvalloissa.

Professori Rob Johnson huo-
mauttaa, että elokuvista vain Bel-
la on kristittyjen tekemä.

– Kirkko ei voi ottaa kunni-
aa kiinnostuksesta tällaisiin ta-
rinoihin. Pikemminkin meidän 
tulee kiittää elokuvantekijöitä, 
jotka tuovat esille elämän arvon. 
Kaikki elämä on pyhää.

PeKKa HeliN

Maa- ja 
kotitalousnaiset 
lahjoittivat 
töppösiä

Pudasjärven maa- ja kotita-
lousnaiset ovat lahjoittaneet 
lähemmäs 70 paria pieniä 
villatöppösiä diakoniatyölle.

Töppöset jaetaan seura-
kunnan ja Latu-projektin  
(eli lapsiperheiden tukipro-
jektin) yhteistyönä vauva-
perheiden kotikäynneillä, 
joita toteuttavat seurakun-
nan diakonissa ja projektin 
perhetyöntekijä.

Kotikäynneillä arvioidaan 
perheen voimavaroja, tuen 
tarvetta ja perheen mahdol-
lisuuksia selvitä eteenpäin. 
Samalla kerrotaan seura-
kunnan perheille järjestä-
mästä toiminnasta. 

Vapaaehtoistyöntekijöinä 
maa- ja kotitalousnaiset ha-
luavat korostaa sukupolvien 
välistä vuoropuhelua ja yh-
teisöllisyyttä. Tempauksel-
laan he juhlistavat 70-vuo-
tisjuhlavuottaan. Samalla he 
haastavat muita pudasjärve-
läisiä järjestöjä tai yhdistyk-
siä osallistumaan ensi vuo-
den vauvaperheiden koti-
käynteihin.

Unelmatehdas on poistunut aborttiklinikalta

Puheen ymmärrettävyys tuomiokirkossa varmistetaan tietokonemallin avulla.

Oulun tuomiokirkon ää-
nentoistojärjestelmä uu-
sitaan näillä näkymin en-
si syksyyn mennessä. Uu-
den järjestelmän suunnit-
telutyö on jo pääosin val-
mis. Hankintamenettelyä 
ollaan käynnistämässä ke-
vättalven aikana.

Kirkkosalissa seurakuntaa on tä-
hän asti häirinnyt huono äänen-
laatu. Puheen ymmärrettävyys 
on ollut puutteellinen. Saarnas-
tuolissa ja alttarilla lausutut sanat 

Kaiuttimet kuntoon tuomiokirkossa
eivät ole aina välittyneet kuulijoi-
den korviin selkeinä ja ymmär-
rettävinä. 

Syynä ongelmiin on ollut pu-
heäänen vahvistukseen käytet-
ty äänentoistojärjestelmä, jonka 
sähköakustiset ominaisuudet ei-
vät ole kaikilta osiltaan olleet op-
timaalisia.

Äänentoistoremontin yhtey-
dessä tullaan uusimaan kirkko-
salin, urkuparven ja kryptan ää-
nentoisto. Uusi järjestelmä tulee 
sisältämään myös mahdollisuu-
den kirkonmenojen radiointiin ja 
äänen siirtoon esimerkiksi van-
hainkotiin. 

Uusi kaiutinjärjestelmä sovi-
tetaan saliympäristöön digitaa-
lisesti säätämällä muun muas-
sa kaiuttimien suuntakuviota, 
taajuusvasteita ja kaiutinkohtai-
sia viiveaikoja. Kaiuttimet, joita 
kirkkosaliin tulee viisi, ovat ul-
komuodoltaan siroja ja pilari-
maisia. Tällaisista kaiuttimista 
koottu järjestelmä sopii kirkon 
arvokkaaseen ympäristöön myös 
visuaalisesti. 

Mikrofoneina käytetään sekä 
langattomia että perinteisiä, lan-
gallisia mikrofoneja. Äänentois-
toremontin yhteydessä uusitaan 
myös urkuparven äänentoistojär-

jestelmä, jonka avulla virsilaulu 
sekä mahdolliset muut laulu- ja 
soitinesitykset vahvistetaan ur-
kuparvelta kirkkosaliin. 

Kirkkosaliin asennettava uusi 
kaiutinjärjestelmä suunnitellaan 
tietokoneen avulla. Sähköakus-
tisen mallinnusohjelman avulla 
varmistetaan etukäteen, että kun 
uusi kaiutinjärjestelmä on asen-
nettu ja säädetty, niin puheen 
ymmärrettävyys on koko kirk-
kosalissa riittävä ja äänenvoi-
makkuus tasainen.

Uuden äänentoistojärjestel-
män suunnittelusta vastaa Insi-
nööritoimisto Akukon Oy.

Hiippakunta 
asetti kolme 
ehdolle 
kirkollis-
kokoukseen

Hiippakuntavaltuusto aset-
ti viime viikolla Oulun hiip-
pakunnan ehdokkaiksi kirk-
kohallituksen maallikkojä-
seneksi Raili Kerolan, Esa 
Koukkarin ja Rauni Noke-
lan. 

Kirkolliskokous valitsee 
ensimmäisessä kokoukses-
saan kustakin hiippakun-
nasta yhden maallikkojäse-
nen. Jokainen hiippakunta 
asettaa ehdolle maallikkojä-
seneksi kolme maallikkoa.

Hiippakuntavaltuusto 
päätti perustaa saamelais-
työn sihteerin viran Oulun 
hiippakunnan tuomiokapi-
tuliin.
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Myllyojan 

Maikkulan

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

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

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

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

• 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

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

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

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit

P E R U N K I R J O I T U K S E T
ja muut lakiasiainpalvelut VUOSIEN 
KOKEMUKSELLA. Tarvittaessa myös 
kotonanne iltaisin ja viikonloppuisin. 
Varatuomari H. Luukkonen, 
Uusikatu 23 A 4, puh. 339 962.

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

UUTTA: avokuntoutuspalvelu. Ota yhteyttä! 
Takkurannantie 307, 90820 KELLO. 

GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty!
Toiveremontti

(08) 535 0500
Vesalantie 2,
Oulu www.rustholli.fi

Ilmainen
remonttiarvio
kotonasi

Keittiöt,
saunat,
kylpyhuoneet,
huoneisto-
remontit

Avaimet
käteen
-kotiremontit
luotettavasti

ILMAINEN NEUVO OY
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

LAPIN HOHTAVAT HANGET KUTSUVAT 

w
w

w
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Kappelitie 2, Pyhätunturi 
puh. 0207 681 730
kairosmaja@sana.fiKairosmaja

LAPIN HOHTAVAT HANGET KUTSUVAT 
Tule Pyhätunturin hangille ja varaa paikkasi koko ihmisen täysi-

hoitoon Kairokselle! 

Ohjelmassa mm. ohjattuja tunturiretkiä, yhdessäoloa nuotiolla, Sana leipää 
kappelissa, hyvää ruokaa ja erämaan hiljaisuutta!

Sinulle on vielä tilaa mm. seuraavilla viikoilla:
30.3.-5.4.  Samalla ladulla -avioliittoleiri keväthangilla
5.-12.4.  Kevään hiihtoviikko V
5.-12.4.  Kevään hangilla - Digikuvauksen- ja kuvankäsittelyn perusteet
12.-18.4.  Kevään hiihtoviikko VI  
21.-26.4.  Kevään hiihtoviikko VII
26.4.-1.5.  Kevään akvarellikurssi
26.4.-1.5.  Vapun hiihto- ja lumikenkävaellusviikko

Täysihoito 51-88 /hlö/vrk/2hh riippuen majoituksesta ja ajankohdasta.

Myös kesän viikot jo myynnissä. Katso tarkemmin nettisivuiltamme!

Silmätautien
erikoislääkärit
Anneli Mankinen
Stina Rinne
Inkeri Vuopala
Isokatu 43 � 373 927

Silmätautien
erikoislääkärit
Tapani Palosaari
Rauni Siik
Isokatu 27 � 554 4360

Palveluja tarjotaan

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy   

Sari Havia 
myyntineuvottelija

puh. 020 754 2307 sari.
havia@kotimaa.fi

Energiasisustaja Hilkka Laronia
www.laronia.com
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Vastaantulija

iiRo KuKKoNeN

1. Kyllä tiedän.
2. En tiedä. Varmaan johonkin  
hyvään asiaan.
3. Olen.

1. Tiedän, että keräys on meneillään.
2. Lapsille kerätään.
3. Yleensä aina laitan jotain.  
Hyvään asiaan menee.

1. Kyllä tiedän.
2. Jaa-a! Se olikin jo vaikeampi 
kysymys. Hyvään asiaan.
3. Kyllä olen.

1. Tiedän.
2. Liberiaan ja nuorisotyöhön 
kotimaassa.
3. Olen tavannut laittaa.

1. Tiedätkö,   
että nyt on  
yhteisvastuukeräys?

2. Mihin    
tuotto käytetään   
tänä vuonna?

3. Oletko    
tavannut laittaa   
rahaa keräykseen?

RiiTTa TeRVo-PiKKuaHo leeNa NiSKaNeN joRma mäNNiKKö

Ku va t  J aan i  F ö h r

H aapalehdon Lidlin edus-
talla seisoo napakassa 
pakkasessa kaksi yhteis-

vastuukerääjää. Heimo ja Juho 
Kuha, isä ja poika.

– Roposta yhteisvastuukerrä-
ykseen, pyytää Heimo kauppaan 
menijöiltä. 

Perjantai-iltapäivä. Kauppaan 
menijöillä on kiire, mutta moni 
pysähtyy ja laittaa rahaa lippaa-
seen. Joku tokaisee pyyntöön vas-
talauseen. Ohi luikkijat yrittävät 
vaikuttaa näkymättömiltä.

– Jännä huomata, että jo au-
toa parkkeeratessa tulijat katso-
vat, että tuolla on joku keräys. Si-
sälle mennessä yleensä annetaan 
rahaa. Kaupasta tullessa on ihmi-
sillä yleensä ostoskassit käsissä, 
joten silloin asia on hankalampi 
hoitaa, tietää Heimo.

Jotkut tosin kertovat antavansa 
palatessa rahaa: ensin on mentävä 
kauppaan ja rikottava seteli. Aina 
käteistä ei ole, koska maksut hoi-
tuvat yhä yleisemmin kortilla.

– Korttiaika syö tätäkin hom-
maa. Se näkyy sekä kotiovilla et-
tä täällä.

Keräys tunnetaan, 
kohdetta aina ei
Heimo on ollut yhteisvastuuke-
rääjänä monta vuotta.

Yhteisvastuukerääjä 
antaa aikaansa

– Ei ole laskettu, että montako. 
Olen sekä kerännyt ulkosalla et-
tä kiertänyt ovelta ovelle Haapa-
lehdossa rivi- ja omakotitaloissa, 
hän sanoo. 

Ajatus kerääjäksi ryhtymisestä 
syntyi vuosia sitten.

– Itselläni on aikaa annettavak-
si vähäosaisten auttamiseen. Ha-
luan myös käyttää aikaa siihen.

Media pitää Heimon mieles-
tä huolta siitä, että yleisö tuntee 
yhteisvastuukeräyksen ainakin 
kohtalaisen hyvin. Aina tosin ei 
ole kovin tarkasti tiedossa, mihin 
keräyksen tuotto menee.

Tänä vuonna keräyksen tuo-
tolla halutaan työllistää kehitys-
vammaisia suomalaisia ja maa-
taan jälleenrakentavia liberialai-
sia. Teema on saanut hyvän vas-
taanoton.

– Kehitysvammaisten työllis-
täminen on asia, jota on hyvä pi-
tää esillä. Aihe tulee meitäkin lä-
helle, koska Juholla työllistymi-
nen ja opiskelu ovat kohta ajan-
kohtaisia.

Kympille, 
Ranualle tai luoviin
– Pitää katsoa. Kymppiluokka 
käydään, sanoo tulevaisuuden-
suunnitelmistaan Leinonpuiston 
koulua käyvä Juho Kuha. Vaihto-

ehtoja on muitakin: Ranuan kris-
tillinen kansanopisto tai amma-
tillinen koulutus ammattiopisto 
Luovissa.

Ranualla on kehitysvammais-
ten linja, joka auttaa itsenäisty-
mään ja kehittää omatoimisuut-
ta. Luovissa taas koulutusvaih-
toehtoja riittää, mutta mieluiten 
Juho ryhtyisi Kalevan kuvaajaksi 
tai poliisiksi.

– Työllä on kaikille suuri mer-
kitys, myös kehitysvammaisille. 
Oikea työ ja siitä palkan saami-
nen luo identiteettiä ja auttaa elä-
mään itsenäistä elämää. Silloin 
tuntee olevansa täysivaltainen yh-
teiskunnan jäsen, sanoo Heimo.

Haastavaksi asian tekevät yri-
tysten lähtökohdat: työelämässä 
aikaan on saatava paljon, nope-
asti ja tehokkaasti. Kehitysvam-
maisten lähtökohdat ovat toisen-
laiset.

– Jos kehitysvammaisia oli-
si työpaikoilla, heidät opittaisiin 
tuntemaan ja hyväksymään eri-
laisuus, sanoo Heimo.

Juho on yhteisvastuukerääjä-

nä kolmatta tai neljättä kertaa. 
Kerääminen on mukavaa, mutta 
myös vähän tylsää. Paljastuu, et-
tä radiosta tuleva illan Kärppä-
peli jää innokkaalta kannattajal-
ta tänään väliin. Voittaako Kär-

pät mestaruuden?
– Voittaa, sanoo Juho. Ja sellai-

sella äänellä, että epäilyksiä asi-
asta ei jää.

PäiVi mäKiNeN

Heimo ja Juho Kuhan (vas.) keräyslippaisiin ropisee pääasiassa kolikoita, mutta 
Juhon lippaaseen on ehtinyt sujahtaa jo viiden euron setelikin.

www.rauhantervehdys.fi
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Radio-ohjelmien palautteet: radiostudio.oulu@evl.fi

Lue ja kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

Radio Dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz

Su 9.3. kello 10 jumalanpalvelus Oulu-
joen kirkosta, toimittaa Pertti Lahtinen, 
saarnaa Paavo Moilanen, kanttorina San-
na Leppäniemi, avustaa kirkkokuoro. Vir-
ret: 53, 130, 50, 428, 229 ja 332.
Su 9.3. kello 11.25 Lasten radiopyhäkou-

lussa lastenohjaaja Outi Metsikkö puhuu 
Marian ilmestyksestä.
Radio Dei Toivon iltapäivä
Ke 12.3. kello 15.45 Naisen allakka. Pastori 
Nanna Helaakoski pakinoi.
To 13.3. kello 15.45 Kasvun paikka. Mikä saa 
lähtemään mukaan vapaaehtoiseksi suureen 
massatapahtumaan eli kesän lähetysjuhlil-
le? Juha Maalismaa ja lähetyssihteeri Tarja 
Oja-Viirret Marja Blomsterin vieraina.
To 13.3. kello 16.45 Silminnäkijänä maail-
malla. Lähetysseuran ohjelmassa haastatel-
tavana IT-teknikko Raimo Haapakorpi, jo-
ka on työskennellyt kaksi vuotta Tansani-
an kirkon Tumaini-yliopistossa atk-pääl-
likkönä ja kehittämässä yliopiston it-kou-
lutusta.

Radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,9 mHz

Su 9.3. kello 9.45 Lasten radiopyhäkoulussa 
lastenohjaaja Outi Metsikkö puhuu Marian 
ilmestyksestä.
Su 9.3. kello 10 messu Oulun tuomiokirkos-
ta, toimittaa Jyrki Vaaramo, avustaa Hanna-
Maija Karjalainen. Kanttorit Henna-Mari 
Sivula ja Raimo Paaso. Jumalanpalveluksen 
jälkeen edellisen maanantain Etappi-ohjel-
ma uusintana, vieraana erityisnuorisotyön-
tekijä Sanna Nygård, toimittaa Jussi Leppä-
lä Ylivieskasta.
Ma 10.3. kello 17.05 Etappi-ohjelma. Miksi 
ryhdyin kummiksi pienelle kolumbialaisel-
le tytölle? Seurakunnan tiedottaja Rebekka 
Naatusta haastattelee Marja Blomster.

Radiotiedot

Äidin varjosta 
omilleen
Toivon iltapäivän viikon 11 vierai-
lija on Milana Misic, laulaja toi-
sessa polvessa. Milana Misic on 
juuri julkaissut albumin äitinsä 
Laila Kinnusen tutuksi tekemis-
tä kappaleista ja hän on kertonut 
levyn olleen kuin omituinen mat-
ka hänen omaan historiaansa. 

Mitä muuta löytyy Milanan 
Misicin historiasta ja ennen kaik-
kea nykyisyydestä, siitä kuullaan 
Toivon iltapäivässä 10.–14. maa-
liskuuta.

Yhteisvastuun 
sykäyksiä 
televisiossa
YLE TV1 on esittänyt Yhteisvas-
tuukeräyksen alusta asti lyhyi-
tä, maksimissaan vartin mittai-
sia dokumenttielokuvia. Eloku-
vat on ohjannut Miika Elo.

Lauantaina 8. maaliskuuta 
kello 11.55 nähdään neljäminuut-
tinen Lapsisotilaan tarina. Liberi-
an sisällissodassa taisteli tuhan-
sia lapsisotilaita. Miten sota vai-
kutti heihin? Minkälaista tukea 
he tarvitsevat nyt, sopeutuessaan 
rauhaan ja normaaliin elämään?

Sunnuntaina 9. maaliskuu-
ta kello 13.50 neliminuuttinen 
Vaikka olen tällainen vie meidät 
25-vuotiaan Anniinaan maail-
maan. Anniina on töissä kah-
vilassa ja harrastaa kilpauintia. 
Hän on kuin kuka tahansa aktii-
vinen nuori aikuinen. Paitsi että 
Anniinalla on Downin oireyhty-
mä. Tuhannet kehitysvammaiset 
suomalaiset haluaisivat elää niin 
kuin kaikki muutkin – tehdä töitä 
ja maksaa veroja. Miksi niin har-
vat saavat sen mahdollisuuden?

Pe 7.3. klo 19 LIFT-ilta. Su 9.3. klo 11 
Pyhäpäivän sana (ei pyhäkoulua), Ritva 
Himanka, Outi Karppinen, Minna Rissanen. 
Su 9.3. klo 18 Ystävän paikka, Ilkka Lei-
nonen, Markus Pätsi, Jaana Kemppainen. 
Ke 12.3. klo 19 Sana ja rukous, Juhani 

Valentin, Leena Kurki co. To 13.3. klo 12 Päiväpiiri. Pe 14.3. klo 18-21 
Kids`action night Kaakkurin koululla, Pesätie 15.  TERVETULOA!

www.ohsrk.fi 

To 6.3. klo 19 LÄHDE-ilta, Martti Väyrynen, 
Risto Wotschke, God´s Bell, rukouspalvelu, 
aihe: Miten voin taistella syntiä ja kiusauksia 

vastaan. La 8.3. klo 18 Jumalan kohtaamisen ilta, Miska Nyman, Satu Grönfors, 
romanilauluryhmä Navarasia Helsingistä. Su 9.3. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu ja 
Saints`club, lounas, Risto Wotschke, romanilauluryhmä Navarasia. Ti 11.3. klo 13 
Päiväpiiri, klo 18 Alfa-kurssi, aihe: Miksi ja miten lukisin Raamattua. Ke 12.3. klo 
10 Äiti-lapsipiiri, klo 14 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta, vieraana Kuzan van den 
Berg. To 13.3. klo 19 Rukousilta, Ulla Keränen, Tuomo Ruuska.
www.oulu.svk.fi . Tervetuloa!

Muut seurakunnat Yhdistykset

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

www.oulunpantti.net

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

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

KULTAKORUJA HALVALLA JA 
REHELLISESTI PAINON MUKAAN 

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

    - ostetaan puhelinosakkeita, päivän
      hintaan, rahat heti puhtaana käteen jaKeluHäiRiöT 

ilmoitetaan Postin asiakaspalveluun, 
p. 0200 71 000 

ILMOITA RAUHAN TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy   

Sari Havia myyntineuvottelija
puh. 020 754 2307 sari.havia@kotimaa.fi
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Aihe Herran palvelijatar kuvaa hyvin Marian ilmestyspäivän keskeisen sanoman. 
Liturginen väri on valkoinen paastonajan keskellä, mikä selittyy päivän Kristus-
keskeisyydellä. Maria sai enkeli Gabrielilta ilmoituksen Pyhän Hengen voimasta 

tapahtuvasta sikiämisestä. Maria suostuu Jeesuksen äidiksi, vaikka ihmetteleekin kohdal-
leen tullutta armoa.

Tuon ajan morsiamet olivat usein vain 12–14-vuotiaita. Marian iästä ei kuitenkaan ole 
täyttä varmuutta. Saatuaan ilmoituksen Jeesuksen syntymästä Maria lähtee ”itseohjautu-
vasti” tai oikeastaan Hengen johdattamana vierailemaan Johannes Kastajaa odottavan Eli-
sabetin luona, pappi Sakariaan taloon. Matka kestää 3–4 päivää ja vierailun kesto on pe-
räti kolme kuukautta. 

Vanha ja nuori odottaja kohtaavat. Koolla on aivan kuin pieni seurakunta. Elisabet ym-
märtää vierailijan arvon sanoessaan nuorelle tytölle: ”Siunattu olet sinä, naisista siuna-
tuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä! Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti 
tulee minun luokseni? Samalla hetkellä kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti rie-
musta kohdussani.”

Sanat ovat sitäkin merkittävämmät, kun suhteutamme ne sosiaaliseen tilanteeseen. Eli-
sabet, Marian käly, oli pappi Sakariaan rouva ja yhteisössään hyvin arvostettu henkilö. Ma-
ria oli lähes tuntematon, köyhän Joosefin valittu. Kunnioituksen sanat on siis ymmärret-
tävä hengellistä taustaa vasten. Elisabet ymmärsi Marian olevan maailman Vapahtajan äi-
ti. Elisabetin ylistys ja Marian kiitosvirsi sen jälkeen ovat Uuden testamentin runollisinta 
kieltä. Marian ilmestyspäivästä on noin yhdeksän kuukautta jouluun eli ”odottajan aika”.

PeKKa TuomiKoSKi

Päivän psalmi Ps. 113: 1–8
Ensimmäinen lukukappale 
1.Moos. 3: 8–15
Toinen lukukappale Gal. 4: 3–7.
Evankeliumi Luuk. 1: 39–45

Kutsumusta toteuttamassa 
”Olen tehnyt tätä työtä jo pari vuotta. Alkaa olla aika etsiä uusia 
haasteita.” Tuntuu, että näitä kommentteja kuulee yhä useammin. 
Kaukana ovat ne ajat, jolloin oltiin uskollisia ja sitoutuneita samalle 
työnantajalle jopa koko työuran.

Kaiken muutoksen keskellä nousee esiin kysymys, perustuuko 
työnteko vielä kutsumusajatteluun. Kutsumukseen liittyy läheisesti 
ajatus sitoutumisesta. Hektisessä menossa ja muuttuvissa tilan-
teissa kutsumuksen käsite on muuttunut. Vai onko niin, että kut-
sumuskin on projektiluontoista? Olemmeko valmiita myös sellai-
siin tehtäviin, jotka eivät päästä meitä helpolla? 

Jeesuksen äiti sai hyvin poikkeuksellisen tehtävän. Maria joutui 
valmistautumatta ottamaan vastaan vaativan tehtävän. Varmasti 
Maria joutui miettimään omaa kutsumustaan ja tarvitsi aikaa kas-
vaakseen siihen. Tässä hänellä oli tukena vanhempi ystävä Elisabet, 
jonka kanssa hän sai jakaa tuntemuksiaan. 

Luterilaisessa ajattelussa työnteko on perinteisesti nähty yhdeksi 
tärkeäksi kutsumuksen alueeksi, mutta ihmisellä on elämässään 
muitakin tärkeitä tehtäviä. Lähimmäisen huomioiminen on mei-
dän jokaisen perustehtävä. Sitä ei voi tehdä projektiluontoisesti tai 
vaihtaa lyhyin väliajoin. 

Lähimmäisyyteen sitoudutaan ihmisyyden kautta. Vielä suu-
rempaa sitoutumista ja kutsumusta osoittaa Jumala, joka välittää 
ja rakastaa ihmistä tämän raadollisuudesta huolimatta. Jumala 
sitoutui ihmisyyteen lähettämällä poikansa maailmaan ihmi-
seksi. Tähän hän tarvitsi Mariaa ja Marian valmiutta sitoutua teh-
täväänsä. Jumala sitoutuu myös meihin, jotka kipuilemme oman 
kutsumuksemme kanssa. Siitä saamme kiittää Marianpäivän anti-
fonin sanoin: ”Sydämeni riemuitsee Herrasta. Herra nostaa pääni 
pystyyn.” (1. Sam. 2:1)   

olli-PeKKa SilfVeRHuTH 
Kirjoittaja on Hampurin Merimieskirkon johtaja 

ja merimiespastori.

Rakas taivaallinen Isämme.

Kiitos, että sinä valitsit Jeesuksen äidiksi

juuri Marian.

Hän ei ollut rikas, kuuluisa eikä arvostettu.

Kuitenkin sinä annoit hänelle

suuren tehtävän.

Kiitos, että Maria luotti sinuun

ja otti tehtävän vastaan.

Anna meillekin tehtäviä,

joilla voimme palvella sinua.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen tähden.

w w w.sxc . hu /  M i c ha l  Z ac ha r zew sk i
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Kristillisen kirjan viikkoa vie-
tetään hiljaisen viikon alla 
10.–16. maaliskuuta.  Kristilli-
sen kirjan viikon taustalla on 

perinteiseen tapaan Kristilliset kustan-
tajat ry, ja mukana on eri kirkko- ja tun-
nustuskuntia luterilaisista helluntailai-
siin ja vapaakirkollisiin. Yhdistyksen ta-
voitteena on edistää kristillistä julkaisu-
toimintaa ja kristillisten kustanteiden le-
vittämistä. 

– Tavoitteenamme on saada 
näkyvyyttä kristilliselle kirjallisuudelle 
aikana, joka on kirjojen sisällön kannalta 
luonteva. Paaston aikanahan monet 
suomalaiset etsivät itselleen hengellistä 
luettavaa. Myös tiedotusvälineet hakevat 
pääsiäisen alla kristillisiä jutunaiheita, 
yhdistyksen puheenjohtaja Merja 
Pitkänen toteaa.

Kristilliset kustantajat ry järjestää 
Kristillisen kirjan viikon lisäksi 
vuosittain myös Vuoden kristillinen kirja 
-kilpailun.

Kirjallisuus on kirkon lapsi
– Kirjallisuus on kirkon lapsi, muistuttaa 
Kristillisen kirjan viikon suojelija, 
Espoon hiippakunnan piispa Mikko 
Heikka. 

– Meillä Pohjoismaissa ja Keski-
Euroopassa koko kirjallisuus on 
syntynyt kirkon helmassa. Aluksi 
julkaistiin lähinnä kansaa sivistävää 
tietokirjallisuutta ja uskonnollista 
kirjallisuutta, mutta vähitellen valikoima 
laajeni.

Nykypäivän kristillisen kirjallisuuden 
Heikka näkee yhdeksi kirjallisuuden 
lajityypiksi, jota koskevat samat 
laatuvaatimukset kuin muutakin 
kirjallisuutta.

– Uskonnollinen kirjallisuus on 
kirjallisuutta, jossa uskonnollisella 
kysymyksenasettelulla on tärkeä rooli. 
Kristillinen kirjallisuus on taas sellaista 
uskonnollista kirjallisuutta, joka liittyy 
kristinuskoon ja kristilliseen kirkkoon, 
hän määrittelee. 

– Hyvä kirjallisuus on hyvää 
kaikkialla, eikä hengellisyys ole tekosyy 
kirjoittaa huonoa tekstiä. Mitä enemmän 
julkaistaan laadukasta kristillistä 
kirjallisuutta, sitä enemmän sitä myös 
luetaan, piispa uskoo.

Piispa Heikka näkee kristillisellä 
kirjalla kolme keskeistä tehtävää, jotka 
liittyvät uskoon, elämään ja kirkkoon. 
Kristillinen kirjallisuus ruokkii 
uskonelämää. Toisaalta se antaa eväitä 
elämän suurten kysymysten, kuten 
kärsimyksen ja kuoleman, käsittelyyn, 
jotka yhdistävät kaikkia ihmisiä. Lisäksi 
se välittää tietoa kirkosta ja kristinuskon 
perusteista.

Piispa Heikka korostaa, että kristilliset 
kirjat ovat tärkeitä työkaluja myös 
seurakuntien työntekijöille. Itse hän on 
viime aikoina lukenut muun muassa 
Avilan Teresan klassikkoa Sisäinen linna.

Hiljenny kirjan kanssa
Kristillisen kirjan viikon kunniaksi 
Rauhan Tervehdys jututti kahta 
innokasta kirjojen harrastajaa. 
Kiiminkiläinen Arja Nerkko-Runtti 
nauttii eläkepäivistään kirjojen 
keskellä, ja oululainen pastori Juha 
Vähäkangas lukee työn puolesta ja 
huviksi. 

Tuomo Mannermaan Kaksi rakkautta ja Pieni kirja Jumalasta, 
sekä Owe Vikströmin Häikäisevä pimeys, Juha Vähänkangas 
ilmoittaa heti alkuun. Nämä ovat hänen suosikkejaan kristilli-
sen kirjallisuuden saralla. 

– Owe Vikströmin uutta kirjaa odotan kuin kuuta nousevaa. 
Kirjoja pitää voida lukea hitaasti ja hartaasti, hän naurahtaa.

Vähäkangas itse lukee kaikkea mahdollista; dekkareita, his-
toriaa ja luontokirjoja. 

Sarjakuvatkin ovat pastorin sydäntä lähellä. 
– Sarjakuvia on aina käytetty apuna opetuksessa. Esimerkiksi 

Tenavissa on yllättävän paljon raamatullista ainesta ja elämän-
katsomuksellista pohdintaa. Tenavien hahmoihin pohjautuvia 
kirjojakin on julkaistu varmaan kymmenkunta.

– Älä pingota Paavo, ota viinirypäle, on Jussi ”Juba” Tuomo-
lan kirja, jota olen itsekin antanut ylioppilaslahjaksi.

Paavalin matkoista kertovassa kirjassa on myös pätkiä liitty-
en jouluun, Jobiin ja Saarnaajan viisauksiin.

– Hyvän ja pahan taistelu tavallisessakin romaanissa voi tuot-
taa ajatuksen. Hengellisen kirjan ei tarvitse olla välttämättä kris-
tillisen kustantajan julkaisema, Vähäkangas tiivistää.

Tuttu kirja viehättää
– Etsin kirjoista vahvistusta omaan uskonelämään. Kristillis-
ten kirjojen kirjo on kuitenkin laaja, välillä on vaikea löytää 
sieltä omaa. Palaan usein saman kirjan ääreen ja niihin tuttui-
hin tuntemuksiin.

Kirjat avautuvat eri aikoina eri tavalla, näin on Vähäkankaal-
le käynyt esimerkiksi Eero Huovisen klassikoiden kanssa.

Vähäkankaan kodista löytyy yksitoista kirjahyllyllistä kirjo-
ja, leveillä hyllyillä kirjoja on kahdessa rivissä. 

– Muutin vastikään, ja 80 muuttolaatikkoa täyttyi pelkäs-
tään kirjoista.

Kaikkea hän ei – kuitenkaan – pölytä kotona. 
– Lainaan kirjoja kyllä työkavereille, mutta en luovu niistä. 

Arja Nerkko-Runtin muhkea sukuraamattu 
periytyy 1700-luvulta. 
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Viikon tunnuksen on suunnitellut 
graafikko Katja Kuittinen. Tunnuksen 
kirjan kannet muodostavat rukoilevat 
kädet. Julisteen väri, violetti, tulee 
paastonajasta, ja se symboloi myös 
pohdiskelevuutta.

Hiljenny kirjan kanssa
också på svenska
Monta hyllyllistä kirjoja löytyy myös Kiimingin Huttukylässä 
asuvan Arja Nerkko-Runtin kotoa. Pieni kirjastohuone on viih-
tyisä lukulamppuineen ja pehmeine sohvineen. 

– Kolmeen vuoteen en lukenut muuta kuin virsikirjoja ja nii-
den tutkimuskirjallisuutta, tuore pohjoismaisen filologian toh-
tori naurahtaa. 

Kaksikielisestä perheestä kotoisin oleva Nerkko-Runtti teki 
työuransa ruotsinopettajana. Sen jälkeen hän opiskeli myös teo-
logian maisteriksi ja perehtyi väitöskirjassaan vanhojen ruotsin-
kielisten virsikirjojen käsitteistöön.

– En ole juurikaan käännöskirjallisuutta lukenut, lähinnä 
vain ruotsiksi ja suomeksi. 

Hän kannustaa myös muita tarttumaan vieraskielisiin kir-
joihin, jos kielitaitoa on yhtään. – Rohkeasti on vaan luettava, 
vaikkei kaikkea ymmärtäisikään.

Tuoreesta väitösjuhlasta löytyy myös osittainen selitys pöy-
dällä oleville kirjapinoille.

– Nämä olen lukenut, ja nämä ovat lukematta, hän toteaa.
Viime aikojen suosikkeihin on noussut ruotsalainen dekka-

risti Karin Wahlberg. 
– Olen tyhjentänyt kovalevyä lukemalla dekkareita, tuore 

tohtori myhäilee.

Pappeja omin sanoin
Kristillisen kirjallisuuden puolelta tutuimmaksi hänelle ovat 
tulleet pappien ja piispojen elämäkerrat. 

– Heistä on varmasti kirjoitettu enemmän kuin mistään 
muusta ryhmästä. Elämäkerrat ovat oiva sukellus suomalaiseen 
kulttuurihistoriaan, hän kehuu.

Hyllystä löytyy myös rukouskirjoja, teologista tutkimusta, 
kotimaisia klassikoita ja monta kappaletta aapisia. 

– Näitä olen kerännyt monta vuotta, eräänä kesänä yhteen 
näistä meni antikvariaatissa melkein koko lomaraha, hän muis-
telee.

Vanhoissa mustavalkoisissa aapisissa on paljon myös uskon-
nollista perusmateriaalia. Kirjojen takaosasta löytyvät niin us-
kontunnustus, kymmenen käskyä kuin rukouksia eri hetkiin. 
Nykykirjoista nämä on karsittu pois.

Opettajana vuosikymmenet toimineella Nerkko-Runtilla on 
selkeä näkemys nuorten huonoon raamatuntuntemukseen.

– Lapsille ei edes uskontotunneilla opeteta Raamatun kerto-
muksia ja tapahtumia, vaan yleistä etiikkaa ja moraalia. Vaikka 
opetuksesta ei tekisi uskontokuntasidonnaista, olisi hyvä tuntea 
Raamattu jo yleissivistyksen takia.

elSi HuTTuNeN

Olen tyhjentänyt kovalevyä 
lukemalla dekkareita, tuore 
tohtori myhäilee. 
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 9.3. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo, kanttori 
Henna-Mari Sivula.
Messu su 9.3. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa Jyr-
ki Vaaramo, avustaa Hanna-
Maija Karjalainen. Kanttorit 
Henna-Mari Sivula ja Raimo 
Paaso. Radiointi radio Pooki. 
Kahvit kryptassa. 
Englanninkielinen vesper su 
9.3. klo 18 Öbergin talossa.

Karjasillan  
seurakunta
Messu su 9.3. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Lii-
sa Suorsa, kanttori Juha So-
ranta. Messun jälkeen on 
mahdollisuus henkilökohtai-
seen keskusteluun ja ruko-
ukseen. 
Sanajumalanpalvelus su 9.3. 
klo 10 Kastellin kirkossa. Toi-
mittaa Esa Nevala, kanttori 
Ilkka Järviö.
Messu su 9.3. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Liisa Karkulehto, avus-
taa Liisa Suorsa, kanttori Ju-
ha Soranta.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 9.3. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Sanajumalanpalvelus su 
9.3. klo 12 Maikkulan kap-
pelissa. Toimittaa Juha Vähä-
kangas, avustaa teol. yo Eeri-
ka Granlund, kanttori Eeva-
Maija Sorvari.

Sanajumalanpalvelus su 
9.3. klo 12 Pyhän Andreaan 
kirkossa. Toimittaa Esa Neva-
la, kanttori Ilkka Järviö. 

Tuiran seurakunta
Messu su 9.3. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Helena 
Paalanne, avustaa Nanna 
Helaakoski, kanttori Heikki 
Jämsä. 
Messu su 9.3. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Sanna Komulainen, avus-
taa Riikka Honkavaara, kant-
tori Raakel Pöyhtäri. 
Messu su 9.3. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Pasi Kurikka, avustaa Juha 
Valppu, kanttori Ulla Met-
sänheimo. 
Sanajumalanpalvelus su 9.3. 
klo 12 Pateniemen kirkos-
sa. Toimittaa Petteri Tuulos, 
kanttori Raakel Pöyhtäri. 
Iltamessu su 9.3. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Nan-
na Helaakoski, avustaa Juha 
Valppu, kanttori Ulla Met-
sänheimo.
Viikkomessu ke 12.3. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Lauri Kujala, teol. yo Marja-
Leena Tahkola, kanttori Lau-
ri-Kalle Kallunki. 
Ekumeeninen jumalanpal-
velus to 13.3. klo 19 kato-
lisessa kirkossa, Liisantie 2. 
Toimittaa Veijo Koivula ja 
ekumeeninen työryhmä.

Oulujoen seurakunta

Perhekirkko su 9.3. klo 14 
Myllyojan seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Pertti Lahti-
nen, saarna Riitta Kentala, 
kanttori Sanna Leppäniemi, 
avustaa lapsikuoro. Kirkko-
kahvit.
Messu su 9.3. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pertti 
Lahtinen, saarna Paavo Moi-
lanen, kanttori Sanna Leppä-
niemi, avustaa kirkkokuoro. 
Radiointi Radio Dei.

YLIkIIMIngIn ALuE
Perhekirkko su 9.3. klo 12 
Ylikiimingin seurakuntata-
lossa. Toimittaa Kalevi Jun-
nikkala, saarna Olavi Isokos-
ki, kanttori Jenni Rautakos-
ki. Kirkkokahvit.

Hailuoto
Messu su 9.3. klo 10 Hailuo-
don kirkossa. Toimittaa Seija 
Helomaa, kanttori Timo Ust-
jakoff.

Haukipudas
Messu su 9.3. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Maria Vähäkangas, 
saarna Juha Sarkkinen, kant-
torit Kaisa Alasaarela ja Sirk-
ka Rautakoski. Konfirmoitava-
na talven 3. rippikouluryhmä.

Kempele
Messu su 9.3. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Sami Puolitaival, avus-
taa Timo Liikanen, kantto-
ri Eija Savolainen. Pyhäkoulu 
saarnan aikana.
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Kiiminki
Messu 9.3 klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Raimo Salonen, avus-
taa Helena Ylimaula, kantto-
ri Marja Ainali, Sanna Vanha-
la, kantele.
Messu 9.3 klo 13 Jäälin seura-
kuntakodissa. Toimittaa Pauli 
Niemelä, saarna Leena Pudas 
Kuusamosta (pastoraalitut-
kinnon näytesaarna), kantto-
ri Marja Ainali.

Liminka
Messu su 9.3. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Aino Pieskä, kant-
tori Marjo Irjala. Gideonit 
esittelevät Raamattutyötä.

Lumijoki
Marianpäivän iltamessu  su 
9.3. klo 18 kirkossa. Toimitta-
vat Olli Lohi, Timo Juntunen 
ja kanttori Juha Pöykkö.

Muhos
konfirmaatiomessu su 9.3. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Pekka Kyllönen, saarna Pert-
ti Heikinheimo, kanttori Os-
si Kajava. Herättäjän kirkko-
pyhä.

Pudasjärvi
konfirmaatiojumalanpalve-
lus su 9.3. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Perttu Kyllönen, avus-
tavat Keijo Piirainen, Marko 
Väyrynen, Tiina Inkeroinen.
Messu su 9.3. klo 10 Saraky-

län kappelissa. Toimittaa Ju-
ha Kukkurainen, kanttori Juk-
ka Jaakkola. Kappelialueen, 
Livojokivarren ja Pärjänsuon 
väkeä kutsutaan perintei-
seen marianpäivän kirkkoon 
ja -juhlaan kappelille. Pärjän-
suon koululaiset esiintyvät ju-
malanpalveluksessa ja kirkko-
kahvien jälkeen olevassa juh-
lassa. Muistakaa taksikyyti-
mahdollisuus, edestakainen 
kyyti 3 €.
Messu su 9.3. klo 14 Puhok-
sen koululla. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttori Keijo Pii-
rainen. Muistakaa taksikyyti-
mahdollisuus, edestakainen 
kyyti 3 €.

Siikalatva
kEStILä
Messu su 9.3. klo 10 Kestilän 
kirkossa. Toimittaa Sulo Kaut-
to, kanttori Unto Määttä. 

PIIPPoLA
Messu su 9.3. klo 10 Piippo-
lan kirkossa. Toimittaa Ur-
po Luokkala, kanttori Unto 
Määttä.

PuLkkILA
Sanajumalanpalvelus su 9.3. 
klo 10 seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Urpo Luokkala, kant-
tori Pekka Kyöstilä. 

PYhäntä
Sanajumalanpalvelus su 9.3. 
klo 12 Pyhännän kirkossa. Toi-
mittaa Sulo Kautto, kanttori 
Pekka Kyöstilä. 

RAntSILA
Messu su 9.3. klo 10 Rantsi-
lan kirkossa. Toimittaa Hannu 
Lauriala, kanttori Eeva Varo-
nen. Eläkeliiton kirkkopyhä. 
Eläkeliitto tarjoaa kirkkokah-
vit seurakuntatalolla. 

Siikasalo
RuukkI
Sanajumalanpalvelus su 9.3. 
klo 10 Paavolan kirkossa. Toi-
mittaa Kaija-Liisa Keränen.

SIIkAJokI
Messu su 9.3. klo 12 kirkossa. 
Toimittaa Kaija-Liisa Keränen. 
Sunnuntailounas pappilassa.

VIhAntI
Messu 9.3. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Eero Koskela.

Tyrnävä
kastejumalanpalvelus su 
9.3. klo 10 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Teemu Isokääntä, 
kanttori Heikki Lumiaho.
Messu su 9.3. klo 12 Temmek-
sen kirkossa. Toimittaa Teemu 
Isokääntä, kanttori Heikki Lu-
miaho.
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Hartauselämä
Aamurukous ke 12.3. klo 
7.45, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Aamurukous muodos-
tuu Raamatun teksteistä, 
laulusta, hiljaisuudesta ja ru-
kouksesta. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
hartaus to 6. ja 13.3. klo 
18.30, Kuntotalo. Hanna-
Maija Karjalainen.
Aamupiiri la 8.3. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
9.3. klo 17, Keskustan seu-
rakuntatalo. Puheenvuo-
rot Lars Soutukorva, Tommi 
Yritys ja Eero Karjalainen. 
Lauletaan ylistyslauluja se-
kä rukoillaan kirjoitettujen 
rukouspyyntöjen puolesta. 
Myös henkilökohtaista ru-
kouspalvelua on tarjolla.
Rauhanyhdistyksen kirk-
koilta ti 11.3. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko. Pekka Sippo-
la ja Timo Aho.
Päiväseurat ke 12.3. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
keskiviikkoseurat ke 12.3. 
klo 18, Keskustan seurakun-
tatalo. Virsi- ja lauluseurat, 
Henna-Mari Sivula.
Miestenpiiri ke 12.3. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
ompeluseurat to 13.3. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
Sana elää -raamattu- ja ru-
kousilta pe 7.3. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 8.3. klo 18, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Ehtoollishartaudet:
Ke 12.3. klo 15, Sara Wack-
lin -koti, Koulukatu 4. Jyrki 
Vaaramo.
To 13.3. klo 14, Sara Wacklin 
-koti. Jyrki Vaaramo.
Raamattupiirit: 
Ke 12.3. klo 16, Aurinkokoti. 
Pastori Jyrki Vaaramo.
To 13.3. klo 14, Keskustan 
seurakuntatalo. Luemme 
Johanneksen evankeliumia. 
Pastori Anna-Mari Heikki-
nen.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiirit:
To 6.3. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
Ti 11.3. klo 12, Kastellin kirk-
ko. 
Ke 12.3. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Miehille.
To 13.3. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
To 13.3. klo 18, Kastellin kirk-
ko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-

luseurat:
To 13.3. klo 18, Kaukovaini-
on kappeli. 
To 13.3. klo 18, Kastellin kirk-
ko. 

Tuiran seurakunta
Miestenpiiri ti 11.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Esko Visurin 
alustus Ylösnousemuksen 
todellisuus.
Raamattupiirit: 
To 6.3. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko. 
Ti 11.3. klo 18, Niittyaron 
kerhohuone. 
To 13.3. klo 12.30, Tuiran 
kirkko.
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
6. ja 13.3. klo 15, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Pasi Kurikka.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 7.3. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Akkuna-iltapäivä su 9.3. klo 
16, Hintan seurakuntatalo. 
Raamatun ja lähetyksen il-
tapäivä. Joona – urasuunni-
telmat uusiksi. Raimo Läh-
teenmaa ja Laulun jäljet -ti-
laisuus. Lapsille pyhäkoulu. 
Varhaisnuorille oma ohjel-
ma. Järj. myös Kansanlähe-
tys, Kylväjä ja SLEY.

Musiikki ja kulttuuri

Karjasillan seurakunta
kirjatorstai to 13.3. klo 
18–20, Karjasillan kirkko. Kir-
joina Coscinny & Sempe: Nik-
ke palaa kesälomalta, Pik-
ku Niken uudet seikkailut I, 
Jarkko Martikainen: Pitkät 
piikit ja muita kertomuksia.

Tuiran seurakunta
oulaisten nuorisokuoron ja 
Laakson kamarikuoro Vox 
Ardensin konsertti su 30.3. 
klo 18, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Molempia kuoroja joh-
taa Tapani Tirilä. Ohjelmas-
sa mm. Rachmanovin, Ar-
vo Pärtin ja Pergolesin mu-
siiikkia sekä kotoisia, tuttu-
ja lauluja.

Oulujoen seurakunta
Laulun jäljet -laulutilaisuus 
Myllyojan seurakuntatalolla 
su 9.3 klo 18. Raimo Lähteen-
maa. Järj. myös Sley.

Diakonia

Karjasillan seurakunta
Ystävänkamari ti 11.3. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Kaikenikäisten yhteinen po-
rinapaikka.

Diakoniapiiri:
Ma 10.3. klo 16.30, Kauko-
vainion kappeli. 
Ke 12.3. klo 15, Maikkulan 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
Juttutupa ti 11.3. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Terveydenhoitajaopiskelijat 
alustavat aiheesta Lääkkeet 
ja alkoholi.
Diakoniapiiri ti 11.3. klo 
12.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Vierailu Pyhän Tuo-
maan kirkkoon. Lähtö Luuk-
kaan kappelilta klo 12.30. 
Huom. aika.
Vapaaehtoisten kielokoti-
ryhmä ti 11.3. klo 14, Tuiran 
kartano, Kielokoti. 

Oulujoen seurakunta
Diakoniapiiri ti 11.3. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Virsilauluilta ke 12.3. klo 
18.30, Sari ja Petri Lukalla, 
Lukantie 55. Yhteisvastuu-
keräyksen merkeissä.
Madekosken diakoniapiiri 
to 13.3. klo 12, Martta Mart-
tilalla, Marttilantie 35. 

Yhteinen  
seurakuntapalvelu
kEhItYSVAMMAISEt
Varttuneiden porinapiiri ti 
11.3. klo 13.15–14.15, Heinä-
torin seurakuntatalo. Eläk-
keellä olevien kehitysvam-
maisten juttutupa.
kehitysvammaisten kes-
kustelukerho ti 11.3. klo 
17–18.30, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Keskustelu- ja 
kohtaamispaikka aikuisille 
kehitysvammaisille.

kuuLoVAMMAISEt
Ystäväilta to 13.3. klo 16, 
Palvelukeskus Runola. Runo-
lan asukkaiden ja kaupungil-
la asuvien viittomakielisten 
yhteinen ilta.

PäIhDEtYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 7.3. klo 13, Diakoniakes-
kus, alakerta. 14.3. naisten-
ryhmä Vasamolla. 
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 10.3. Tavoiteryhmän ja 
Raamattupiirin retki Vasa-
molle.
Päihdetyön raamattupiiri ti 
11.3. klo 13, Diakoniakeskus. 

Lähetys
Siipi – Lähetyksen puoti 
ja paja avoinna ma-ke klo 
10–14, pe 16–19 ja la klo 
12–15. 

Lähetyssoppi to 13.3. klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Myyjäiset ja kahvila.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Lähetyspiiri ke 12.3. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Kuolemasta elämään, Jaak-
ko Granlund.

Karjasillan seurakunta

Lähetyspiiri ti 11.3. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Lähetyspiiri ma 10.3. klo 
16.30, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiirit: 
Ma 10.3. klo 18, Myllyojan seu-
rakuntatalo, Ystävän kamari. 

Ma 10.3. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 
To 13.3. klo 14, Madekoskella 
kodeissa. Yhdyshenkilö Soila 
Närhi, p. 08 5316197.

YLIkIIMIngIn ALuE
Piispankamari pe 7.3. klo 
11, Ylikiimingin vanha pap-
pila. Hiihtoloman aikana ti ja 
pe kaikki kirpputorivaatteet 
myytävänä halvalla, hinnat  

6.–13.3.2008

Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39
Kastellin kirkko 
Töllintie 38
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9
Pyhän Andreaan kirkko 
Sulkakuja 8
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6

Tuiran kirkko 
Myllytie 5
Pyhän Tuomaan 
kirkko 
Mielikintie 3
Pyhän Luukkaan 
kappeli 
Yliopistokatu 7
Pateniemen kirkko 
Taskisentie 3
Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69

kirkot toimipaikat

w w w.sxc . hu /  J e r e my D o o r t e n

Heikkilänkankaan 
seurakuntakoti
Kyytipojantie 2
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren  
kaupunkileirikeskus
Hietasaarentie 19
Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89
Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1
Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2
Kaakkurin toimintakeskus 
Sarasuontie 5
Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17
Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86
Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus
Hiihtomajantie 2
Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2
Niittyaron  
seurakuntakoti
Purjehtijantie 4
Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2
Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1
Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19
Vanha pappila 
Isokatu 17
Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5
Siipi - lähetyksen puoti ja paja
Nokelantie 48
Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie
Vanha pappila
Ylikiiminki, Harjutie 5
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Sunnuntaina 9.3. vietetään Mari-
an ilmestyspäivää. Sen aiheena 
on enkeli Gabrielin ilmestymi-
nen nuorelle Marialle ja ilmoitus 

Marian osasta Vapahtajan äitinä.
Marianpäivän iltamessua vietetään 

sunnuntaina 9.3. kello 17 Kastellin kir-
kossa. Messun toimittaa kappalainen 
Liisa Karkulehto. Häntä avustaa sai-
raalapastori Liisa Suorsa. Kanttorina 
toimii Ilkka Järviö.

300-luvulta alkaen
Ensimmäiset tiedot Marian ilmestys-
päivän vietosta ovat 300-luvulta, mutta 
päivä vakiinnutti asemansa 500-luvul-
la. Alun perin päivää vietettiin 25.3. eli 
tasan yhdeksän kuukautta ennen jou-
lua. Muun muassa kirkkoisä Augusti-
nus tulkitsi enkelin ilmestyksen tapah-
tuneen silloin. 

Luterilaisessa kirkossa vietettiin 
vuoteen 1772 asti heinäkuun 2. päivä-
nä Marian käyntipäivää. Sen aiheena 
oli Marian vierailu sukulaisensa Elisa-

betin luona, joka kantoi kohdussaan Jo-
hannes Kastajaa. Nyt kertomus tästä ta-
pahtumasta kuuluu Marian ilmestys-
päivän teksteihin.

ajankohta vaihtelee  
pääsiäisen mukaan
Nykyisin Marian ilmestyspäivän ajan-
kohta vaihtelee pääsiäisen määräytymi-
sen mukaan. Päivää vietetään 22.–28. 
maaliskuuta välisenä sunnuntaina. Jos 
kyseinen sunnuntai on kuitenkin pal-
musunnuntai tai pääsiäispäivä, siirtyy 
Marian ilmestyspäivä palmusunnun-
taita edeltäväksi sunnuntaiksi kuten 
tänä vuonna.

Vaikka Marian ilmestyspäivää viete-
täänkin paaston keskellä, on se oikeas-
taan ensimmäinen jouluun liittyvä eri-
tyispyhä.

Aiemmin pyhä tunnettiin Marian 
päivänä, mutta vuonna 2 000 kirkkokä-
sikirjan uudistuksen yhteydessä päivä 
palautettiin Marian ilmestyspäiväksi.

SaTu laPiNlamPi

Marian käyntipäivästä 
Marian ilmestyspäiväksi 

enot oulussa 
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enot oulussa 

Yhteisvastuu-    
tapahtuma
Virsilauluilta 

ke 12.3. klo 18.30 Sari ja Petri Lukalla, Lukan-
tie 55. Yhteisvastuukeräyksen merkeissä virsiä, 
kahvitarjoilu ja arpoja.

20 sentistä euroon.
Piispankamari ti 11.3. klo 11, 
Ylikiimingin vanha pappila. 
Kirpputori ja kahvila lähe-
tyksen hyväksi.
Lähetysilta to 13.3. klo 19, 
Marja-Liisa ja Reino Hiltu-
nen. Lähetysillassa mukana 
Jouni Riipinen ja Leo Rahko.

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 9.3. klo 12, Ma-
kasiininkadun kerhohuone. 
Iltaperhekerho ma 10.3. klo 
18–19.30, Intiön seurakunta-
koti. 
Perhekerhot:
Ke 12.3. klo 10, Heinätorin 
seurakuntakoti. 
To 13.3. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 
Päiväkerho ma 10.3. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo.

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulut:
Su 9.3. klo 10, Kastellin kirk-
ko. Jumalanpalveluksen ai-
kana.
Su 9.3. klo 12, Kaukovainion 
kappeli. Jumalanpalveluksen 
aikana.
To 13.3. klo 14.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 6–8-vuotiail-
le lapsille.
Perhekerhot:
Ma 10.3. klo 10, Sarasuon 
päiväkoti. 
Ti 11.3. klo 9.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Ke 12.3. klo 9.30, Maikkulan 
kappeli. 
Ke 12.3. klo 9.30, Kastellin 
kirkko. Valokuvaus.
Ke 12.3. klo 9.30–11, Kauko-
vainion kappeli. Palmusun-
nuntaista pääsiäiseen.
Ke 12.3. klo 9.30–11, Karjasil-
lan kirkko.
Ke 12.3. klo 10, Pyhän Andre-
aan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Musiikkileikkikoulu trilli 
ma 10.3. klo 15.30 ja ti 11.3. 
klo 9, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kysy lisää: Tuija Puuru-
nen p. 050 3576 915.
Pyhäkoulut:
Su 9.3. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.
Su 9.3. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 9.3. klo 12, Niittyaron seu-
rakuntakoti. 
Su 9.3. klo 12, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.

Oulujoen seurakunta
Perhekerhot:
Ke 12.3. klo 9.30, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Ke 12.3. klo 9.30, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ke 12.3. klo 9.30, Saarelan 
seurakuntakoti. 
Ke 12.3. klo 9.30, Hönttämä-
en seurakuntakoti. 

YLIkIIMIngIn ALuE
Perhekerho to 13.3. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Varhaisnuoret
Lisätietoja varhaisnuorten 
kerhoista osoitteessa www.

oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri.
 
10-leiri 24.–26.6., Rokuan 
leirikeskus. Leirille ovat ter-
vetulleita kaikki 1998 synty-
neet. Lue lisää ja ilmoittaudu 
www.oulunseurakunnat.fi/
kymppileiri (tai p. 3161 340).

Nuoret
Yökahvila nuorten paik-
ka la 8.3. klo 20–24, Erityis-
nuorisotyön toimitilat, Iso-
katu 11. Päihteettömään yö-
kahvilaan ovat tervetulleita 
yli 13-vuotiaat nuoret viet-
tämään lauantai-iltaa mui-
den nuorten ja illan ohjaa-
jien kanssa. Tarjolla erilaisia 
pelejä, kahvia kera korppu-
jen sekä hyvää seuraa!
nuortenilta Überöberg ke 
12.3. klo 18–20, Öbergin ta-
lo. Yhdessä oloa ja eloa itse 
asian äärellä. 
karjasillan seurakunnan 
ja tuomiokirkkoseurakun-
nan yhteisen isostoimin-
nan grandeisosleiri uudet 
isoskandit 18.–20.4., Roku-
an leirikeskus. Sinustako iso-
nen? Osoita omatoimisuut-
ta ja ilmoittaudu grandeisos-
leirille 1.3.–4.4. osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo tai soittamalla 08 3161 
340 (arkisin 9–16). Lisätietoja 
Hannalta 040 57 47 147.

Karjasillan seurakunta
gospelryhmä ma 10.3. klo 
18–20.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. Yhdessä soittamista 
ja laulamista. Harjoittelua 
tuleviin esiintymisiin. Lisä-
tietoja Atte Kääriäinen, 040 
5060 315.
gospeltanssiryhmä ma 
10.3. klo 18–19, Kaukovai-
nion kappeli. Haluatko liik-
kua gospelmusiikin tahdissa, 
opetella uutta ja saada sa-
malla liikuntaa? Ryhmä aloit-
taa toimintansa, kun on tar-
peeksi osallistujia. Lisätietoa 
ja ilm. Riina p. 050 4334 102.
Cafe Andreas -nuortenilta 
ti 11.3. klo 18–20.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. Oleilua, 
pelailua ja hyvää seuraa.

Tuiran seurakunta
X Isoskoulutus ke 12.3. klo 
17, Koskelan seurakuntako-
ti. Aiheena ke 27.2. tai 12.3. 
on Minäkö kristitty? Valitse 
koulutuskerroista paremmin 
sopiva. 
nuortenilta ke 12.3. klo 
18.30, Koskelan seurakun-
takoti. Iloista yhdessäoloa, 
pientä purtavaa ja hiljenty-
mistä sopivassa paketissa. 

Nuoret aikuiset 
k18-ilta to 13.3. klo 18–20.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Vaihtoehtoinen tapa viettää 
iltaa hyvässä seurassa.
CrossRoads-Ilta pe 14.3. klo 
19, Tuiran kirkko. Musiikkia, 
puheita, rukousta ja yhdes-
säoloa. Tuomiokirkkoseura-
kunnan pappi Hanna-Maija 
Karjalainen puhuu Sinusta. 
Teejatkot.
Cross Cafe Nuorten aikuis-
ten kristillinen kahvila pe 
28.3. klo 19–24, Cross Ca-
fe. Kristillinen kahvila, joka 

tarjoilee parillisten viikko-
jen perjantaisin elävää mu-
siikkia, evankeliumia ja elä-
myksiä rennossa seurassa ja 
mukavassa ilmapiirissä. La-
valle nousee oululainen vir-
siä soulmeiningillä soittava 
CRB. Vapaaehtoinen ohjel-
mamaksu 2 € KUA:n työlle.

oPISkELIJAJäRJEStöt
uusheräyksen ilta to 6.3. klo 
19, Koulukatu 41. 
oPkon opiskelijailta la 8.3. 
klo 19, Öbergin talo. Jeesuk-
sen vertaukset: Luuk. 13:6–9, 
Minna Tervo.
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma 10.3. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Valhe verkossa, Janne Kos-
kela.
Evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 12.3. 
klo 18.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Kristus VT:ssa, Sa-
muel Korhonen.
körttiopiskelijoiden seu-
rat to 13.3. klo 19, Juho Pel-
toniemellä, Myllytie 6 A 14, 
Tuira. 

Seniorit

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta
Verenpaineen mittaus, ruo-
kailu ja hopealanka ma 
10.3., Heinätorin seurakun-
tatalo. Verenpaineen mittaus 
klo 11–12. Ruokailu klo 12–13 
hinta 3 e, sisältää kahvit. Ho-
pealanka-kerho klo 13–14. 

tarinatupa ke 12.3. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
toiminta- ja keskusteluker-
ho to 13.3. klo 10.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 13.3. klo 
12, Kajaanintie 1. 

Karjasillan seurakunta
Seurakuntakerho ti 11.3. 
klo 13–14.30, Höyhtyän pal-
velutalon mummonkamma-
ri. Ohjelmallinen päivätuo-
kio talossa ja sen lähialueel-
la asuville eläkeläisille.Päivä-
kahvit. Diakonissa Asta Lei-
nonen.
Eläkeläisten kerhot:
Ma 10.3. klo 12.30, Maikku-
lan kappeli. 
To 13.3. klo 11.30–14, Pyhän 
Andreaan kirkko. Vietämme 
puuhapäivää. Lounas klo 
11.30. Opettelemme vapaa-
lankahuovutusta. Ota villa-
lankoja ja vanha lakana mu-
kaasi.
To 13.3., Kastellin kirkko. 
To 13.3. klo 13.30–15, Karja-
sillan kirkko. Yhdessäoloa ja 
juttelua hartauden, kahvin 
ja ohjelman lomassa.

Tuiran seurakunta
Vireyttä ja voimaa 75+ ryh-
mä to 6.3., Lassintalon seni-
orikeskus. Tiedustelut ja il-
moittautumiset 26.2. men-
nessä. Puh. 044 703 5154.
Diakoniapiiri ti 11.3. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Haa-
palehdon-Myllyojan diako-

6.–13.3.2008

Pyhän Luukkaan kappelissa järjestetään pääsiäisvael-
lus keskiviikkona 12.3. kello 18. Pääsiäisvaelluksella 
tutustutaan Jeesuksen ystäviin ja heidän kauttaan Jee-
suksen elämän tapahtumiin pääsiäisen aikana. 

Simon Kyreneläinen, Magdalan Maria, sisarukset 
Martta ja Maria sekä monet muut aikalaiset kertovat 
omin sanoin siitä, millainen Jeesus heidän silmissään 
oli ja mitä hänelle pääsiäisen aikaan tapahtui.

Tuiran seurakunnan kappalainen Päivi Jussila ker-
too, että pääsiäisvaellukselle osallistuu samalla viikol-
la erityisesti päiväkotilapsia sekä alaluokkalaisia. Hei-
dän kanssaan käydään läpi pääsiäisen tapahtumia pal-
musunnuntaista pääsiäisaamuun. 

Pääsiäisvaelluksella liikutaan ryhmässä, joka ete-
nee oppaan kanssa käsikirjoituksen mukaan. 

Tuiran seurakunnassa pääsiäisvaellusta on teke-
mässä tänä vuonna yli 20 seurakunnan työntekijää. 

Myös Karjasillan seurakunnassa järjestetään 
10.–14.3. päiväkotilapsille ja alaluokkalaisille tarkoi-
tettu pääsiäisvaellus.

SaTu laPiNlamPi

Pääsiäisvaelluksella kuljetaan 
palmusunnuntaista pääsiäisaamuun

Miesten kesken –keskustelutilaisuus

To 13.3. klo 18 Pyhän Andreaan kirkko

Tilmann Bösinger pitää alustuksen aiheesta 
Maailmankaikkeuden kehityskaari. Kahvitar-
joilu.

Kellonkartanon kevätpäivät 15–16.3.

terve mieli – terve usko 

Lauantai 15.3. Keskustan seurakuntatalo 
klo 13 Kristitty ja mielenterveys
klo 15 Mistä tiedän, että olen kristitty? 
klo 18 Miten voin saada anteeksi ja antaa an-
teeksi? 

Palmusunnuntai 16.3. Tuiran kirkko 
klo 10 jumalanpalvelus, Fagerholm, saarna Mä-
kelä: Herran Palvelija – Herran palvelijat. Kirk-
kokahvit. 
klo 12 Armoton elämä – armollinen Jumala, Mä-
kelä. 

Lisätietoja www.kellonkartano.fi. 
Järj. Kellonkartanon ystävät, Oulun tuomiokirk-
koseurakunta, Tuiran seurakunta ja Kirkkopal-
velut.

w w w.sxc . hu /  Pa t r y c ja  C i e s zkow ska
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niapiiri tulee vierailulle.
Seurakuntapiiri to 13.3. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Eläkeläisten seurakuntapii-
ri kokoontuu maalis-huh-
tikuun aikana seuraavasti: 
13.3., 27.3., 3.4., 10.4., 17.4. 
ja 24.4. klo 13–14.30. Ota il-
moitus talteen!
Seurakuntakerho ti 11.3. klo 
13, Tuiran kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 13.3. 
klo 14, Rajakylän seurakun-
takoti. Kokoontuu maalis-
huhtikuun aikana seuraavas-
ti: 13.3., 27.3., 10.4. ja 24.4. 
klo 14–15.30. Ota ilmoitus 
talteen!

Oulujoen seurakunta
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
10.3. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Martantupa ti 11.3. klo 
13.30, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Seurakuntakerhot:
To 13.3. klo 10, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Ma 10.3. klo 12, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Ma 10.3. klo 13, Saarelakoti, 
Takalahdentie 11. 
To 13.3. klo 13, Myllyojan 
seurakuntatalo.  
To 13.3. klo 14, Metsolan Ho-
vi. 

YLIkIIMIngIn ALuE
Seurakuntakerho ti 11.3. klo 
11. 

Leirit ja retket

Karjasillan seurakunta
äiti-tyttöleiri 28.–30.3., Ro-
kuan leirikeskus. Leirillä lu-
vassa yhteisiä leikki- ja lau-
luhetkiä, askartelua, ulkoi-
lua, lepoa ja hiljentymistä. 
Unohtamatta hyvää ruokaa. 
Hinta aikuisilta 41 €, lapsil-
ta (4–18-vuotiaalta) 27 €, al-
le 4-vuotiaat maksutta. Hin-
ta sis. täysihoito, matkat se-
kä vakuutus Oulun ev.-lut 
seurakuntien jäsenille. Ilm. 
viim. 20.3. Anu Kontiolle, 
p. 040 5747162. Leirille ote-
taan ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. 

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

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 11.3. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Ohjaajana Terttu Hietala.

Muut menot
Marianpäivän iltamessu su 
9.3. klo 17, Kastellin kirkko. 
Toimittaa Liisa Karkulehto, 
avustaa Liisa Suorsa, kantto-
ri Ilkka Järviö.
naisten ilta ma 10.3. klo 
18–20, Öbergin talo. Keskus-
telua Naiseksi joka olet -kir-
jan pohjalta. Mahdollisuus 
saunomiseen.
Alfa-kurssit:
Ti 11.3. klo 18–20.30, Karja-
sillan kirkon seurakuntasalit. 
Kurssi alkanut 5.2. Ilmoittau-
du mukaan: Kimmo Kieksi, 
050 310 5001, kimmo.kieksi@
evl.fi tai Ari Kauppila 0400 
581 631, ari.kauppila@oulu.

fi. Lisäinfoa www.oulunseu-
rakunnat.fi/Alfa-kurssi.
Ke 12.3. klo 18.30, Huone-
suon seurakuntakoti. Ei il-
moittautumista. Lisätietoja: 
Merja Anundi 040 7393648 
tai Marja-Liisa Lehtonen 040 
5357205.
Eläkepapit ja puolisot to 
13.3. klo 13, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Miesten kesken -keskustelu-
tilaisuus to 13.3. klo 18–20, 
Pyhän Andreaan kirkko.
Vapaaehtoistyön kurssi, 
5.-9.4., Öbergin talo. Vapaa-
ehtoistyössä toimiville ja va-
paaehtoistoiminnasta kiinnos-
tuneille. Ilm. viim. 14.3. Heikki 
Kaikkonen, 040 502 2010. Li-
sät. www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri.
terve mieli – terve usko 
15.–16.3. Kellonkartanon 
kevätpäivät. Ks. erillinen il-
moitus.
nuoren seurakunnan veisu-
kirjan lauluilta pe 28.3. klo 
20, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Tule mukaan laulamaan 
KGB:n eli Kaakkuri Gospel 
Bandin johdolla Nuoren seu-
rakunnan veisukirjan lauluja!

Kansainvälisyys
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 9.3. klo 17, Kau-
kovainion kappeli. 
Englanninkielinen vesper 
su 9.3. klo 18, Öbergin talo.

Kastetut
tuomiokirkko: Leevi Uule 
Arthur Pietilä, Siina Elmiina 
Orajärvi, Kaapo Elias Benja-
min Kanniainen, Elma-Maria 
Hypatia Metso.
karjasilta: Oona Emilia Ver-
veld, Sanni Matilda Saukko, 
Luca Elias Viljami Rosberg, Ii-
ris Maria Rautio, Uljas Väinä-
mö Puolitaival, Joana Neris-
sa Puhakka, Valtteri Juhani 
Lauhikari, Tero Arto Koleh-
mainen, Aada Elisabet Kar-
humaa, Anni Ida Emilia Jär-
vinen, Fiona Lilian Hietala, 
Markus Juho Ilmari Hauta-
la, Vilma Peppiina Kervinen, 
Elias Amin Niskakangas, Elias 
Salomon Tiensuu, Emilia Isa-
bella Dalsgaard, Reetta Vil-
ma Helena Kauppi.
tuira: Henri Mikael Ylönen, 
Nessa Amalia Väätäjä, Tuo-
mas Yrjö Aleksanteri Viita-
la, Hugo Taumberger, On-
ni Antti Wiljami Pietikäinen, 
Juuso Samuli Daniel Pieni-
niemi, Toivo Aukusti Parta-
nen, Arttu Eemu Janiel Niva, 
Olga Elisabet Määttä, Matti 
Juhana Mäenpää, Minea Au-
relia Holma, Veera Hannele 
Haikala, Tomy Veli Benjamin 
Flydström.
oulujoki: Neea Noora Yli-
pahkala, Miina Ilona Vilja-
maa, Hermanni Arvo Olavi 
Teppola, Anni Kristiina Rim-
piläinen, Juuli Katriina Mar-
tikainen, Luukas Kaapro Jo-
hannes Jurvelin.

Vihityt
tuomiokirkko: Lasse Robert 
Haverinen ja Kirsi Maarit Er-
vasti.
karjasilta: Hannu Samuel 
Pohjola ja Anna-Mari Lep-
pänen, Juha Petteri Pirttijär-

vi ja Katri Elisabet Tokola.
tuira: Janne Aulis Samuli 
Koivuluoma ja Milla Maaret 
Virtanen, Matti Tapani Eilo-
nen ja Paula Annikki Viita-
nen, Sami Einari Kenakkala 
ja Mervi Hannele Suikki.
oulujoki: Hannu Matias Au-
rinko ja Piia Kristiina Haapa-
koski, Samu Jussi Pylkkänen 
ja Sari Eila Inkeri Paadar.

Kuolleet
tuomiokirkko: Matti Olavi 
Markuksela, 64; Anna Liisa 
Herajärvi s. Juntura, 89; Jo-
han Henrik Isokangas, 78.
karjasilta: Vieno Linnea Jun-
no s. Junttola, 83; Unto Eina-
ri Rantala, 74; Martta Maire 
Matilda Perälä s. Kerttula, 
74; Markku Aleksi Valkama, 
65; Kalle Olavi Lantto, 92; 
Antti Iisakki Haapala, 92.
tuira: Pirkko Liisa Kovalainen 
s. Puhakka, 78; Kerttu Helee-
na Haapala, 77; Kari Antero 
Kokko, 41; Elsa Kaarina Val-
tanen s. Orava, 80.
oulujoki: Tuula Birgitta Vii-
tala 56; Martta Johanna 
Loukkola s. Nikkilä, 97; Mart-

3 Kohtaamista Plus -ilta 
Kastellin kirkossa pe 14.3. klo 18.30. Puhuja- /artistivieraana savonlinnalainen Joose Keskitalo. 

Tule kohtamaan Jumala, oma itsesi ja lähimmäisesi. Jokaisessa illassa live-musiikkia housebandin 
johdolla, vaihtuva teema ja vieraileva puhuja sekä iltapalaa. Lastenhoito mahdollisuus. Ohjelma jat-
kuu seurakuntasalissa jatkojen merkeissä.

Oulun tuomiokirkkoseurakunta 
on muuttanut 

Uusi osoite on 
Linnankatu 7, 4. krs. 

Seurakunnan työntekijöiden työtilat siirtyvät uu-
teen toimipaikkaan.
 
Puhelinnumerot ja muut yhteystiedot osoitetta lu-
kuun ottamatta säilyvät ennallaan.

Ekumeeninen jumalanpalvelus 

To 13.3. klo 19 katolisessa kirkossa, Liisantie 2. 

Toimittaa Veijo Koivula ja ekumeeninen työryhmä.

ta Heleena Sipola s. Kääriä, 
82; Helli Maria Koisti s. Ho-
lappa, 69.

Lue lisää ja ilmoittaudu osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/kymppileiri (tai p. 08 3161 
340).

Pyhän Tuomaan 
lapsikuoron 
kannatusyhdistyksen 
vuosikokous

Ke 12.3. klo 18 Pyhän 
Tuomaan kirkossa.

Tervetuloa kuorolai-
set ja kuorolaisten van-
hemmat.

Nokelantie 48 B, käynti  
Latokartanontien puolelta.

Avoinna ma–ke klo 10–14,  
to suljettu, pe klo 16–19,  

la klo 12–15. 
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kerhohuoneella.
Raamattupiiri to 13.3. klo 18 
srk-talolla, Joh.2 kirje 1.
hartaushetki ke 12.3. klo 14 
Lumilyhdyssä.
keskipäiväkerho ke 12.3. klo 
12 srk-talolla. Joh.12:1–8.
kirkkoneuvoston kokous ke 
12.3. klo 18 virastossa.
kirkkokuoro ma 10.3. klo 
18.30 srk-talolla.
Partio: Ketut ja Punatulkut 
ovat lopettaneet tältä ke-
väältä. Sudenpennuille ei ole 
saatu uutta johtajaa!
Rauhanyhdistys: Marianpäi-
väseurat 8.-9.3. ry:llä. La 8.3. 
klo 18 alustus Puheemme 
ry:llä, Jukka Karhumaa. Su 
9.3. klo 12 seurat ry:llä Leo 
Karhumaa, Jukka Karhumaa 
ja Olli Lohi, klo 18 messu kir-
kossa Olli Lohi ja Timo Juntu-
nen, iltahartaus ry:llä Antti 
Lääkkö. Päiväkerho ry:llä klo 
17.30–19 I ti 11.3 II ke 12.3 III 
to 13.3.
kastettu: Nella Noora Jak-
kula.

hiihtolomaviikolla ei ole 
päivä-, sisarus-, kokki-, ei-
kä perhekerhoja.
Päiväkerhot: ma 10.3. klo 
10 4-v. päiväkerho, ti 11.3. 
klo 10 3-v. päiväkerho, 
ti  11.3. klo 12.30 4-v. päi-
väkerho ja ke 12.3. klo 10 
5-v. päiväkerho kerhohuo-
neella.
Sisaruskerho to 13.3. klo 
10 kerhohuoneella.
Perhekerho to 13.3. klo 10 
srk-talolla.
kokkikerho to 13.3. klo 14 

Saarenkartanossa kajahtaa 
la 8.3. klo 14. Naistenpäivän 
laulutervehdyksellä Mies-
kuoro Sirkeät Sirkuttajat. 

Päiväkerho ke 12.3. klo 9.30.
Saaren Sirkut ke 12.3. klo 
14.
Perhekerho to 13.3. klo 9.30.

Päiväpiiri to 13.3. klo 13 kir-
kolla.
kirkkokuoro to 13.3. klo 
18.30.

Virasto on avoinna  
ma, ke ja pe klo 9–14,  
p. 387 172. 

Yhteystiedot
kirkkoherra  
040 557 4957, 
diakonissa 045 6381973, 
suntio 045 630 6081, 
talouspäällikkö
045 6306082, 
kerhohuone 387512.

nAIStEnPäIVän LAuLutERVEhDYS

Saarenkartanossa lauantaina 8.3. kello 14. 
Mieskuoro Sirkeät Sirkuttajat esiintyy, naisille on luvassa ruusuja. Kahvitarjoilu.

Etsijänpiiri 
miehille 

Torstaina 6.3. 
kello 19 aloittaa 

miehille tarkoitettu 
Etsijänpiiri 

Korsuhovilla. 

Etsijänpiiiri on 
tarkoitettu miehille, 
joille kirkon ovi on 

vähän raollaan, mutta 
jotka vielä eivät ole 
rohjaistuneet sisään.

Mukaan kutsutaan 
lumijokisia 

ja siikajokisia 
kaikenikäisiä miehiä. 

Tule rohkeasti mukaan!

hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi Lumijoki lumijoki.seurakunta.net

eurakunnissa tapahtuu 6.–13.3.2008

Ensi kesän valtakunnallisille lä-
hetysjuhlille Ouluun tarvitaan 
noin 800 talkoolaista. Muuten 
ei juhlia tule. 

Vapaaehtoiset hoitavat lähetysjuhlil-
la esimerkiksi rakennus- ja myyntiteh-
täviä, opastusta ja ensiaputehtäviä. Tal-
koolaisia tarvitaan myös muun muassa 
järjestyksenvalvojiksi, näytelmäavusta-
jiksi, apulaisiksi suurteltan pystyttämi-
seen ja keittiötehtäviin.

– Vapaaehtoisia kaivataan hyvin mo-
nenlaisiin tehtäviin. On pikkuhommia, 
joihin ei tarvita kuin muutama tunti 
aikaa, ja toisessa ääripäässä on mitta-
via vastuunottoa ja aikaa vaativia teh-
täviä. Kaikille löytyy varmasti tekemis-
tä, Oulun seurakuntayhtymän vapaa-
ehtoistyöstä vastaava diakoniatyönte-
kijä Heikki Kaikkonen korostaa. Hän 
suosittelee, että kannattaa varata kalen-
terista saman tien aikaa lähetysjuhlien 
talkoolaisena olemista varten ja ilmoit-
tautuakin mahdollisimman pian. Kun 
ilmoittautuu ajoissa pääsee todennä-
köisemmin itselle mieluiseen tehtävään 
juuri parhaiten itselle sopivaan aikaan.

Rekrytointia illoissa ja 
netissä
Kevään aikana on kaksi vapaaehtoisten 
rekrytointi-iltaa, joissa voi ilmoittautua 
talkootyöhön. 

Illoissa käydään tarkemmin läpi tal-
kootyön periaatteita, ja kiinnostuneet 
voivat esittää kysymyksiä. Rekrytointi-
illat järjestetään torstaina 13.3. ja tiis-
taina 15.4. kello 18 Oulussa Keskustan 
seurakuntatalolla (Isokatu 17). Vapaa-
ehtoisia tavoitellaan myös haastekam-
panjan avulla. 

T-paita, hyvää mieltä ja 
kavereita
– Luontaisetuna vapaaehtoisena toimi-
misesta saa hyvän mielen ja tutustuu 
uusiin ihmisiin, Heikki Kaikkonen lu-

Valtakunnallisten lähetysjuhlien talkoolaisten rekrytointi alkanut

800 vapaaehtoista haussa

paa. Hänen mukaansa suurissa tapahtu-
missa talkoolaisena olemiseen liittyy ai-
van omanlaisensa yhteishenki ja tsemppi, 
joka varmasti palkitsee osallistujat.

Lisäksi vapaaehtoiset saavat kiitoksek-
si talkoopaidan sekä Lähetyssanomat-leh-
den kolmen kuukauden tilauksen.

minkä tähden teemana
Valtakunnallisia lähetysjuhlia vietetään 
Oulussa 13.–15. kesäkuuta. Juhlat järjes-
tävät yhteistyössä Oulun evankelis-luteri-
laiset seurakunnat ja Suomen Lähetysseu-

ra. Juhlille odotetaan lähes 17 000 osal-
listujaa. 

Juhlien teema on Minkä tähden. Tähti 
viittaa Betlehemin tähteen, ja onhan Ou-
lu myös virallinen tiernakaupunki. Toi-
saalta juhlilla myös halutaan tuoda esille 
niitä monia hyviä asioita, joiden tähden 
lähetystyötä tehdään.

Tähti-teema kulkee läpi koko ohjel-
man, ja juhlien aikana saadaan runsaas-
ti viitteitä siitä, minkä tähden lähetys-
työtä tehdään.

SaTu laPiNlamPi

Vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua myös 
lähialueen seurakuntien kautta, interne-
tissä osoitteessa www.oulunseurakunnat.
fi/lahetysjuhlailmo tai soittamalla nume-
roon 044 316 1435. 

Sa
tu
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Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi osoitteessa:
www.oulunseurakunnat.fi/lahetysjuhlailmo

tai talkootoimistoon p. 044-3161435
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Kirkkoneuvosto tiedottaa
Kiimingin seurakuntakes-
kuksen uusien urkujen 
suunnitelmat on vahvistet-
tu urkujen julkisivun, ra-
kenteen ja sijainnin osalta. 
Yhden äänikerran lisäämi-
nen monipuolistaa rekiste-
röintimahdollisuuksia, nyt äänikertoja tulee 17 ja lisäk-
si kelloäänikerta. 

Uudet urut otetaan käyttöön sunnuntaina 26.10. Kii-
mingin 150-juhlavuoden urkusarjan avajaiskonsertissa 
kuullaan Risto Ainalin sävellysteos. Lue lisää teoksesta 
juhlavuosisivultamme osoitteessa www.kiiminki150.fi.

Seurakuntakerho ma 10.3. 
klo 13 Jokivarren vanhusten-
talolla, ke 12.3. klo 13 Kel-
lon srk-kodissa ja to 13.3. klo 
13 srk-keskuksen monitoimi-
salissa. Kuljetuspyynnöt p. 
5472 636 pe klo 9–11.
Lähetyspiiri ti 11.3. klo 13 
Wirkkulassa. Maija-Liisa Vää-
nänen ja Helena Ylimau-
la kertovat kuvin ja sanoin 
Botswanan työstä.
Juttukahvila to 13.3. klo 
13 Martinniemen srk-kodis-
sa. Terveydenhoitaja mittaa-
massa verenpainetta. Kulje-
tuspyynnöt p. 5472 636 pe 
klo 9–11.
Perhekerhot ja varhaisnuor-
ten kerhot eivät kokoonnu 
viikoilla 10 ja 12.
Musiikki: kuorot eivät ko-
koonnu viikolla 10.
nuoret: nuortenilta to 6.3. 
klo 18 Isoniemen leirikeskuk-
sessa, elokuvailta to 13.3. klo 
18 Kellon srk-kodissa. Nuo-
risotyön omat nettisivut 

www.alakkonäämua.fi. 
Seurakunta tarvitsee kesä-
työntekijöitä: hautausmaa- 
ja puistotyöntekijöitä, leiri-
keskuksen keittiö- ja siivous-
työntekijöitä sekä kirkone-
sittelijöitä. Hakuaika päät-
tyy pe 10.3. Lisätietoja www.
haukiputaanseurakunta.fi. 
Nuorten kesätyöpaikoista 
tiedotetaan myöhemmin ke-
väällä, seuratkaa kirkollisia il-
moituksia.
haukiputaan kehitysvam-
maisten tuki ry:n kevätko-
kous to 13.3. klo 18 srk-kes-
kuksen monitoimisalissa.
kehitysvammaisten tuki 
ry:n äitipiiri ma 10.3. klo 18 
Kellon srk-kodissa.
Rauhanyhdistys: haukipu-
das: seurakuntapäivä su 9.3. 
klo 14 ry:llä, Pentti Vinnur-
va, lauluseurat ke 12.3. klo 
18.30 Arja ja Sauli Myllysel-
lä, Keskijärventie 11, sisarilta 
to 13.3. klo 18.30 ry:llä, Jaak-
ko Kaltakari, Jokikylä: om-

naisten piiri to 6.3. klo 
18.30 kirkonkylän srk-kodis-
sa. Mukana Jaakko Tuisku.
Miesten piiri to 6.3. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Palvelutalo hovilan hartaus 
pe 7.3. klo 14.
työikäisten miesten piiri la 
8.3. klo 16 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
terveyskeskussairaalan päi-
vähartaus ti 11.3. klo 13. 
Mukana diakonian vapaaeh-
toiset.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot vkolla 11 nor-
maalisti.
Yhteisvastuuilta ja none-
tin konsertti ke 12.3. klo 18 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Myytävänä yhteisvas-
tuutuotteita, arvontaa. Kah-
vitarjoilu, vapaaehtoinen 
maksu Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ke 12.3. klo 12 Kokkokan-

Pyhäkoulu su 9.3. klo 12, 
Kirkkopirtti.
Poikakuoro to 13.3. klo 
17–18 srk-keskus.
kirkkokuoro to 13.3. klo 
18.30 srk-keskus.
Eläkeläisten talvipäivä to 

13.3. klo 10-15 Jäälinmajal-
la (Rantakuja 10). Päivän oh-
jelmassa ruokailu ja kahvi se-
kä yhteistä ohjelmaa. Ilmoit-
tautumiset ja kuljetuspyyn-
nöt kirkkoherranvirastoon, 
p. 816 1003 tai 040 584 4406, 

10.3. mennessä. Päivä on 
osallistujille maksuton.
Diakoniapiiri ma 10.3. klo 
12.30 Jäälin srk-kodilla.
Porinapiiri ma 17.3. klo 13 
Kotirinteen kerhohuoneel-
la. Porisuttajana Eeva-dia-
konissa.
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 11.3 klo 13 Montinsali  
kodinhoitaja toini haapala 
on aloittanut työn. Hänellä 
on puhelinpäivystys arkisin 
klo 8–9, p. 044 576 0019.  
Lasten parkki avoinna per-
jantaisin klo 12–15 Jäälin seu-
rakuntakodilla. Parkki on 
tarkoitettu 3–6 vuoden ikäi-
sille lapsille. Tiedustelut 
0400 835 374.
Perhekerhot ja -kahvilat: 
Perhekerho ti Kirkkopirtil-
lä ja to Jäälin srk-kodilla klo 
9.30–11.30. 
Perhekahvila ti Jäälin srk-ko-
dilla ja to Kirkkopirtillä klo 
13-14.30. Perhekerho ensim-
mäistä lasta odottaville äi-

deille klo 12–14 torstaisin. To 
13.3. Montin-salissa. Tiedus-
telut 040 560 9678.
nuorisotyö: Iltakirkko 14.3. 
klo 18 Jäälin srk-kodilla, jon-
ka jälkeen gospelkahvila 
Kuppi ja lusikka klo 22 saak-
ka. Avoimet ovet Alakylän 
nuorisoseuralla tiistaisin klo 
17–20.
Rauhanyhdistys:  Seurat su 
9.3. klo 17 rauhanyhdistys. 
Raamattuluokka pe 14.3. klo 
18 rauhanyhdistys.
kiimingin Rauhan Sana: 
Seurat su 16.3 klo 15 Srk-kes-
kus, Heino Kouva. 
kastettu: Mariel Elisabet 
Hökkä, Ossi Eerik Oliver Si-
montaival, Emma Aino Mat-
leena Isokangas, Milla Anna 
Henriikka Riitala, Joel Mar-
kus Aleksanteri Hänninen, 
Tuomas Kalle Valtteri Pikka-
rainen.

kaan srk-keskuksessa. Seura-
kuntapiiri to 13.3 klo 12 kir-
konkylän srk-kodissa. Aihee-
na Maaliskuu tuo kevään sa-
noman.
kirkkokuoro ke 12.3. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varttuneet to 13.3 klo 14.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
oma hetki -omaishoitaji-
en ryhmä Kokkokankaan 
srk-keskuksessa to 13.3. klo 
12.30–14.
Leville levähtään. Naisten 

retki lappiin 19.–20.4. Lähtö 
lauantaina kello 7 keskustan 
seurakuntakodilta (Tiilitie 1). 
Hinta 40 €. Ilmoittautumiset 
17.3. mennessä Merja Järven-
päälle, p. 040 7790 372 tai 
Soile Pakkaselle, p. 040 7790 
367 tai sähköpostitse etuni-
mi.sukunimi@evl.fi.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta keskiviikkoisin 
klo 10, Nordea-talon alaker-
rassa. 

kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 
10–13. 
Varhaisnuorten kerhot nor-
maalisti. Varhaisnuorten ro-
vastikunnallinen Äxön-päi-
vä la 5.4. Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Ilmoittautumi-
nen 20.3. mennessä Merjalle, 
p. 040 7790 372.
nuoret: Nuortenilta to 6.3. 
klo 19 VP. Tyttöjen ilta ke 
12.3. klo 18 VP. Nuorten pe-
li-ilta keskiviikkoisin Kempe-
lehallilla klo 16.30–18. Nuori-
sotyön päivystys perjantaisin 
Zeppelinissä klo 16–18. 
Rippikoululaiset: Päivärippi-
koululaisten vanhempainilta 
ti 11.3. klo 18 Vanhassa pap-
pilassa. 
kempeleen ry: Seurat su 9.3. 
klo 16 ry:llä.  
Murron ry: Ulkoilupäivä su 
9.3. klo 12 Sarkkirannassa, 
kokoontuminen ja alkuhar-
taus ry:llä.
kastetut: Ella Iita Elmiina Ut-
riainen, Salla Iida Emilia Här-

mä, Madeleine Anna Inger 
Ojala, Lauri Valtteri Kiiveri, 
Paulus Pietari Karjalainen.
Vihitty: Vesa Tuomas Pel-

tomäki ja Kirsi Irene Jussin-
niemi.
kuollut: Markku Untamo 
Pöntynen, 65; Tuomo Mikael 
Halmi, 25.

Kevät minussa -psykodraamapäivässä
tutustutaan itsensä tutkimiseen 
Kevät minussa -psykodraamapäivässä on mahdollisuus 
tutustua itsensä tutkimiseen psykodraamamenetelmäl-
lä lauantaina 29.3. Haukiputaan seurakunnan Virkkulas-
sa (Kirkkotie 10). 

Psykodraamassa tutkitaan spontaanisti ja luovasti elä-
män todellisia asioita. Ne voivat olla menneitä, tulevia tai 
sen hetkisiä asioita. Keskeisin tekniikka psykodraamatyös-
kentelyssä on roolinvaihto. Sen kautta päähenkilö voi tut-
kia sitä, miten toinen henkilö toimisi samassa tilanteessa. 
Myös peilitekniikan käyttö on tavallista. Siinä päähenkilö 
tulee itse näyttämön ulkopuolelle katsomaan, kun toiset 
tuottavat draamaa hänen kokemuksestaan.

Osallistumismaksu 30 € sisältää draamatyöskentelyn ja 
ruuan. Mukaan mahtuu enintään 12 osallistujaa. Ilmoit-
tautumiset keskiviikkoon 19.3. mennessä Kumppanuus-
yhdistyksen toiminnanohjaajalle Kati Niskalalle p. 044 
3223 646 tai sähköpostitse haukiputaan.kumppanuusyh-
distys@dnainternet.net. Ilmoita myös mahdollinen eri-
tyisruokavaliosi.

Ohjaajana toimii kouluttaja To, Tro Teija Veikkola. Jär-
jestäjät Haukiputaan Kumppanuusyhdistys ry ja Haukipu-
taan seurakunta.

peluseurat pe 7.3. klo 18.30 
Päivi ja Sami Littowilla, seu-
rat su 9.3. klo 13 srk-keskuk-
sessa, Simo Saarikoski, Mau-
no Linnanmäki, päiväkerho 
to 13.3. klo 17.30–19 Jokiky-
län koululla, kello: ompelu-
seurat pe 29.2. klo 18.30 Kat-
ri ja Risto Ojalalla, Penttilän-
tie 104, seurat su 9.3. klo 17 
ry:llä, Pentti Kopperoinen , 
Kalle Laivamaa.
kastettu: Janna Riitta Pahi-
kainen, Matias Valtteri Kaup-
pi, Aleksi Matias Ojala, Iida 
Maria Katariina Vuopala, Vil-
le Eemeli Ylipahkala.
Avioliittoon kuulutettu: Jyr-
ki Johannes Kallunki ja Sai-
ja Eliisa Virranniemi, Jukka-
Pekka Orava ja Merja Hanne-
le Timonen.
kuolleet: Vikke Niskanen 80; 
Sirkka Anneli Räisänen 74; 
Teuvo Johannes Pulli 74; Sep-
po Ilmari Viinamäki 65.

tuhat vuotta kuin 
kipinä kädellä  

Tuhat vuotta kuin kipinä 
kädellä -ilta järjestetään 
sunnuntaina 9.3. kello 18 
Haukiputaan seurakunta-
keskuksessa. 
Esiintyjinä ovat Tuomo 
Partanen ja Markus Vaa-
ra. 
Illan aikana kuullaan mm. 
Eino Leinon, Niilo Rauha-
lan ja Seppo Nummen ru-
noja Tuomo Partasen lau-
sumana. Partanen esit-
tää myös pianomusiik-
kia. Urkuja soittaa Mar-
kus Vaara. 
Tilaisuuteen on vapaa 
pääsy, vapaaehtoinen oh-
jelma 5 euroa Yhteisvas-
tuukeräykselle.

haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi

kempele www.evl.fi/srk/kempele

kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

Suvelan 
leirikeskuksessa 
on hiljaisuuden 
viikonloppu 14.–16.3. 
Viikonlopun aikana 
matkaamme kohti 
hiljaista viikkoa. Päivät 
koostuvat yhteisistä 
rukoushetkistä, 
hiljaisuudesta, 
ruokailuista ja levosta. 
Hiljaisuuden 
viikonloppu alkaa 
perjantaina kello 
18 ja päättyy 
sunnuntaina kello 14. 
Hinta on 15 euroa. 
Viikonlopussa ohjaajina 
Saija Kronqvist 
ja Ulla Junttila. 
lmoittautumiset 6.3 
mennessä. Tiedustelut 
040 5493 247.

HILJAISUUDEN 
VIIKONLOPPU



18    Nro 9      6.3.2008

Liminka www.liminganseurakunta.fi

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 6.–13.3.2008

hartaus to 6.3. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Ystävärengas ti 11.3. klo 12 
Lähetysvintillä. Klo 13 vierai-
lu vuodeosastolla. Paasto-
najan lauluja ja virsiä.
tupoksen olohuone ti 11.3. 
klo 14  Vanamon yläkerras-
sa. Tehdään ovikranssi pää-
siäiseksi.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 
11.3. klo 18.30 srk-talolla.
kuorot: Kirkkolaulajat ke 
12.3. klo 18 srk-talolla. Täh-
det to 13.3. klo 16 srk-talolla.
Seurakuntakerho ke 12.3. 
klo 12 srk-talolla. Aiheena 
Kohti pääsiäistä, Kerttu Inka-
la. Kahvitarjoilu.
nuorten palveluryhmä to 
13.3. klo 15.15 kokoontu-
minen diakoniatoimistoon. 
Lähdemme vanhainkotiin. Il-
moita, p. 044 7521 226 (kyy-
tien takia).
Cross Stitch pe 14.3. klo 18 
Vanamossa pääsiäis-ja Israel-
teema. Mukana mm. Kinne-

hartaus ja ehtoollinen to 
13.3. klo 14 Vire-kodissa, 
Pekka Kyllönen. 
Ruokailu, kahvit ja herät-
täjän seurat su 9.3. messun 
jälkeen srk-talossa. Puhuji-
na Pertti Heikinheimo, Esko 
Laukkanen, Jouni Heikkinen.
Ilosanomapiiri su 9.3. klo 16 
srk-talossa, aiheena Mark. 
10: 46–52.
hartaus ja ehtoollinen ma 
10.3. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Pekka Kyllönen.
kylmälänkylän seurakunta-
piiri ti 11.3. klo 9.45 kappe-
lissa, päiväkuoro vierailee.
hartaus ti 11.3. klo 13 Mu-

hoksen palvelukodissa, Heik-
kinen ja klo 15 ryhmäkodis-
sa, Pekka Kyllönen.
keskipäivänkerho ke 12.3 
klo 11.30 srk-talossa, laulam-
me paastonajan virsiä ja lau-
luja Ossin ja päiväkuorolais-
ten kanssa.
hartaus ja ehtoollinen ke 
12.3. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Jouni Heikkinen. 
hartaus ke 12.3. klo 14 Ran-
takodissa, Jouni Heikkinen ja 
klo 14 Toivola-kodissa, Pekka 
Kyllönen. 
Rukouspiiri ke 12.3. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
kinkerit to 13.3. klo 19 Aa-
ro ja Martti Similällä, Mänty-
rannantie 76, Heikkinen. 
kuorot: 
Ti 11.3. klo 18.30 kirkkokuo-
ron ja puhallinorkesterin 
harjoitukset kirkossa. 
Ke 12.3. klo 10.30 päiväkuo-
ron, klo 17 lapsikuoron ja klo 
18.30 kamarikuoron harjoi-

tukset srk-talossa. 
To 13.3. klo 18 kamarikuo-
ron, Kiimingin seurakunta-
kuoron ja musiikkikoulun 
orkesterin harjoitukset kir-
kossa. 
Lapset ja perheet:
Perhekerhot tiistaisin klo 
9.30–11.30 srk-talossa ja Päi-
värinteen srk-salissa sekä 
torstaisin klo 10–12 Laitasaa-
ren rukoushuoneella. 
nuoret: koulupastoripäivys-
tys to 13.3. klo 10.40–12.15 
yläasteella ja lukiolla. 
Rippikoulut: 
Talvirippikoulun konfirmaa-
tioharjoitus pe 7.3. klo 15 ja 
konfirmaatio su 9.3. klo 10 
kirkossa. Kesä II -rippikou-
lun teemallinen nuortenil-
ta pe 14.3. klo 18–19.30 srk-
talossa.
Laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 

Lähetystyö: Talkooilta ma 
10.3. klo 18 Lakarin kou-
lun käsityötalon yläkerrassa. 
kirpputori ke 12.3. klo 10–13 
talkootuvassa. 
Ystävänkammari ti 11.3. klo 
10–12 seurakuntakodissa.
kuorot: Vox Margarita ke 
12.3. klo 18, lapsikuoro to 
13.3. klo 17, kirkkokuoro to 
13.3. klo 18, Sarakylän kuo-
ro to 13.3. klo 18.45 ja eläke-
läisten musiikkipiiri ke 12.3. 
klo 13.
Varhaisnuorisotyö:  
Varhaisnuorten kevätlei-
ri 3.–6.-luokkalaisille 4.–5.4. 
Hilturannassa. Ilmoittau-
tumiset ma 31.3. mennes-
sä kirkkoherranvirastoon, p. 
882 3100 klo 8–15.
nuorisotyö: Pe 7.3. ei ilta-
kahvila Rönöä. 
nuorten yhteisvastuu-kirp-
putori la 29.3. klo 9.30–14. 
Lisätiedot: Tiina, 040 5714 
636, tiina.inkeroinen@evl.
fi tai Marko, 040 7524 387, 

marko.vayrynen@evl.fi.
nuorten rovastikunnalli-
nen matkaprojekti käynnis-
tyy. Matka toteutetaan pää-
siäisenä 2009. Projekti on 
tarkoitettu kaikille tuohon 
mennessä rippikoulun käy-
neille. Mukaan mahtuu kaik-

ret-ryhmä Oulusta. 
nuorisotyö: Lähetysvintin 
nuoret ti 11.3. klo 17–18.30 
Lähetysvintillä. Nuortenilta 
to 13.3. klo 18–20 Kololla.
Pyhäkoulutyö: Pyhäkoulua 
ei ole su 9.3. hiihtoloman ta-
kia.
Perhekerhot: Ti 11.3. klo 
9.30–11 Kotikololla. Ke 12.3. 
klo 9.30–11 Vanamossa.
Partio: Su-to 2.–6.3. Vartio-
laisten talvileiri Ruoktu XXV 
08 Hossan Jatkonsalmessa.
Hiihtolomalla ei ole partio-
kokouksia. Ke 12.3. Kärppä-
käräjät6. / vj-jatko Liisan lin-
nassa klo 18–20. Aiheena 
Vartio retkellä. Vetäjänä Ma-
ke ja poika-hp:t. Ulkoretki-
varustus, partiohuivi ja muis-
tiinpanovälineet. To 13.3. 
Vaeltajailta. Lisätietoja var-
joilta. Pe 14.3. Make päivys-
tää partiotoimistossa klo 
14–16. 15.–16.3. Sudenpen-
tuleiri Pattijoen Veteraani-
majalla. Leirikirjeet lähempä-

PääSIäISLEIRI 7–13-VuotIAILLE 

14.–16.3. Koortilassa. 
Leirin hinta 20 €. 

Ilmoittautumiset viim. 7.3. kirkkoherranvirastoon, 
p. 533 1284. 

Mukaan mahtuu 25 nopeinta. 

kiaan 10 nuorta. Kiinnostuit-
ko? Kysele vapaita paikkoja 
Tiinalta.
Rippikoululaiselle dia-
koniatehtäväehdotus: Osal-
listuminen myyjänä Yhteis-
vastuu-kirpputorilla la 29.3. 
klo 9.30–14. 

YhtEYStIEDot
kirkkoherranvirasto
Pappilantie 6
p. (08) 5621 220, 
044 7521 220 
fax. (08) 5621 235, 
liminka@evl.fi
avoinna ma, ti, to ja pe 
9–14, ke 9–14 ja 16–18
toimistosihteeri Rau-
ni Tervo, rauni.tervo@
evl.fi

taloustoimisto
Pappilantie 6
avoinna ma-pe 9–16
talouspäällikkö Oula 
Multanen, oula.multa-
nen@evl.fi
p. (08) 5621 221, 044 
7521 233
Anna-Leena Luttinen, p. 
(08) 5621 221

kIRkkohERRAnVIRASto 
avoinna

ma-pe klo 9–13 
sekä lisäksi 

ke klo 16–17, 
puh. ja faxi 
08 533 1284

Seurakuntatalolla järjestetään lauan-
taina 29.3. kello 9.30–14 kirpputori Yh-
teisvastuukeräyksen hyväksi. 
Kirpputoriohjeet kirpputorille myy-
mään haluaville: 
- Varaa pöytä viimeistään torstaina 
27.3. (pöytämaksu 5 €). Pöytävaraus-
maksu menee kokonaisuudessaan ke-
räykselle.
- Tuo kirpputoriaamuna myytäväk-
si tarkoitettu tavara seurakuntatalolle 
kello 8.45–9.30.
- Myy itse tuomasi tavarat ja ota myy-
mättä jääneet tavarat mukaasi kirp-
putorin päätyttyä. Seurakunta ei ota 

myymättä jääneitä kirpputoritavaroi-
ta vastaan.
- Voit lahjoittaa saamistasi myyntira-
hoista sopivaksi katsomasi summan Yh-
teisvastuukeräykselle.

Kirpputorin aukioloaikana toimii Yh-
teisvastuu-kahvila. Osallistu ja tule tu-
kemaan tämän vuoden keräystä!

Pöytävaraukset ja lisätiedot: 040 571 
46 36 / Tiina, tiina.inkeroinen@evl.fi tai 
040 752 43 87 / Marko, marko.vayry-
nen@evl.fi.

Su 9.3. klo 13 yhteinen py-
häkoulu ja seurat ry:llä. Klo 
18 seurat ry:llä. Ma 10.3. klo 
18 päiväkerhot ry:llä. Ti 11.3. 
klo 13 lauluseurakerho Aino 
ja Olavi Keräsellä, Kelhänku-
ja 11. Kotisivu www.muhok-
senrauhanyhdistys.fi avattu 
helmikuussa.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: pe 7.3. klo 18.30 raamat-
tuluokka ja klo 19 ompelu-
seurat. Su 9.3. klo 12 pyhä-
koulut Riekillä ja ry:llä.
kastettu: Aake Elmeri Lohi-
lahti, Eemi Tapio Joentaka-
nen, Emilia Annastiina Lohi, 
Miiko Aaro Antero Niskanen, 
Niilo Rasmus Orajärvi.
kuollut: Antti Benjami Kin-
nunen, 66; Lauri Jaakko Tihi-
nen, 84. 

Rippikoulutyö: Rippikoulu-
leirin (A-ryhmä) konfirmaa-
tio su 9.3. klo 10 kirkossa.
Satumuskari to 6.3. klo 
16-17 Sarakylässä ja ti 11.3. 
klo 16.30–17.15 seurakunta-
kodissa.
Perhekerho ti 11.3. seura-

kuntakodissa ja to 13.3. klo 
10–13 (nyyttärit), Aittojär-
vellä ti 11.3. klo 10–13 (uusia 
perheitä toivotaan mukaan).
Rauhanyhdistykset: Seurat 
Kurenalan ry:llä su 9.3. klo 
17 (Eero Illikainen, Iivari Jur-
mu). Raamattuluokka Sara-

kylässä Taisto Mannisella pe 
14.3. klo 19.
kastettu: Sofia Jemina Kä-
märäinen, Jonne Eemeli Tör-
mänen, Juho Kalle Oskari 
Partala.

kirpputori Yhteisvastuukeräyksen hyväksi
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nä laumanjohtajilta. Su 16.3. 
Kirkkopalvelussa Tuomen-
marjat.
Rauhanyhdistys: Su 9.3. klo 

14 seurat Alatemmeksen 
vanhainkodilla sekä klo 14 ja 
18.30 seurat ry:llä. Ke 12.3. 
klo 19 sisarilta ry:llä.

kastettu: Johan Valtter Ki-
viahde, Iina Senni Sofia Kok-
ko ja Ulla Anneli Satomaa.
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Siikasalo www.siikasalo.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Pääsiäisvaellus

Esitykset 
tiistaina 18.3.
klo 17, 17.30, 18 ja 
18.30 Pyhännän seura-
kuntakeskuksessa.
Lisätietoja Katariina 
Rautio 0207 109 877 tai 
040 742 7669.

Pekka 
Simojoki 
laulaa ja 
laulattaa 
Paavolan kirkossa 

pe 14.3. klo 19. 
Tervetuloa!

kappelineuvosto pe 14.3. 
klo 19 srk-kodissa. 
kuorot: Veteraanien laulu-
ryhmä ma klo 11 srk-kodil-
la. Kirkkokuoro ma klo 14.30 
srk-kodilla. 
kerhot: Aarrearkkuker-
ho (0.–3.-lk) ti klo 16–17.30 
srk-kodissa. Puuhakerho 
(4.–6.-lk) ti klo 18–19.30 srk-
kodissa. Perhekerho ke klo 
10–11.30 srk-kodissa. Päivä-
kerho pe klo 10–12 srk-ko-
dissa.
kuollut: Veikko Eerikki Otra-
aho, 72. 

PuLkkILA
Seurat ja SRk:n julkaisujen 
esittely ja myynti su 9.3 kel-
lo 19 ry:llä.
hyvärilän kinkerit ke 12.3. 
klo 13 Hartikalla. 
kerhot: Perhekerho ma 10.3. 
klo 10 Pulkkilan hiihtomajal-
la. Päiväkerho (3–4-vuotiaat) 
to klo 13 srk-kodissa. Päivä-
kerho (5–6-vuotiaat) pe klo 
13 srk-kodissa. Toimintaker-

ho (0.–6.-lk) pe klo 15.30 srk-
kodissa. 

PYhäntä
Seurat su 9.3. klo 16 ry:llä, 
Teuvo Timlin ja Yrjö Pirnes. 
Lukupiirit ma 10.3. klo 9 srk-
talolla ja klo 11 Ukonojan 
kerhotilassa.
MLL:n perhekahvila ma 
10.3. klo 11–13 kerhohuo-
neella.
Varttuneen väen kerho ke 
12.3. klo 12 srk-kodissa. 
opistomyyjäiset ke 12.3. klo 
18.30 ry:llä. 
Perhekerho to 13.3. klo 10 
kerhohuoneella. 
Seurakuntailta pe 14.3. klo 
19 Lamujoen Ojalankylässä 
Katri ja Jari Kamulalla, Oja-
lantie 9B. Mukaan myös rip-
pisnuoret. Esillä Joh. evanke-
liumin 18. luku.
kuorot: Veteraanikuoro to 
klo 12 srk-kodissa. Lapsikuo-
ro to klo 17 srk-kodissa. Kirk-
kokuoro to klo 18 srk-kodis-
sa. Nuorisokuoro pe 17.30 

16.30 Ruukin srk-talossa.
Rauhanyhdistykset: Pe 7.3. 
klo 19 ompeluseurat Irma ja 
Immo Kurtilla. Klo 19 ompe-
luseurat Ruukin ry:llä. Har-
ri Isopahkala. Klo 19 ompelu-
seurat ja myyjäiset Luohuan 
ry:llä. La 8.3. klo 18 seurat 
Revonlahden ry:llä. Ilpo Sip-
pola, Esko Vappula. Su 9.3. 
klo 12 pyhäkoulu Marjaa-
na ja Pasi Paanasella. Ti 11.3. 
klo 13 aikuistenkerho Ruukin 
ry:llä. Klo 18.30 puhujien ja 
puolisoiden virkistysilta Luo-
huan ry:llä klo 18.30.
kastettu: Solja Elli Sofia Kes-
kitalo, Neea Linnea Moisa-
nen ja Tuukka Onni Matias 
Soukka.

SIIkAJokI
Perhekerho kokoontuu tors-
taisin klo 10 srk-talossa.
Sunnuntailounas 9.3. mes-
sun jälkeen pappilassa. 2 € 
henkilö, 5 € perhe.
Lähetys- ja diakoniapiiri to 
6.3. klo 12 srk-talolla.

Etsijäinpiiri miehille to 6.3. 
klo 19 Lumijoen Korsunhovin 
kerhohuoneessa, Karintie – 
Lumijoki. Lisätietoja tarvitta-
essa antaa Juha Härkönen, p. 
044 0927 825. Tervetuloa.
Lapsikuoron leiri la 8.3.–su 
9.3. klo 10–18 Siikajoen pap-
pilassa, Yrjö Nissinen. 
Virsihetki ti 11.3. klo 13 Puis-
tolassa.
nuortenilta ti 11.3. klo 18 
srk-talossa.
omaishoitajien ryhmä ti 
11.3. klo 17.30 Siikajoen pap-
pilassa. Ryhmä aloittaa toi-
mintansa. Ohjaajina dia-
konissa Suvi Klemola ja ver-
taisohjaaja Heli Tumelius. 
Kahvit ja vapaata jutustelua. 
Tervetuloa! Jos tarvitset kyy-
din esim. Revonlahti-Siikajoki 
-väliltä, soita Suville, p. 050 
594 5740.
Lapsikuoro ke 12.3. klo 15 
srk-talossa.
Seppeleen lasku talvisodan 
päättymispäivänä to 13.3. 
klo 12 kirkkomaan sankari-

haudoille.
Rippikoulua to 13.3. klo 
14.15–17 srk-talossa.
Rauhanyhdistys:  La 8.3. klo 
19.30 nuorten iltakylä ry:llä. 
Su 9.3. klo 12 pyhäkoulua 
ry:llä ja klo 17 seurat ry:llä.
To 13.3. klo 17.30 päiväker-
ho ry:llä.

VIhAntI
Perhekerho torstaisin klo 10 
osoitteessa Kirkkotie 13 B 10.
Raamattupiiri ma 10.3. klo 
19 srk-talossa.
Seurakuntakerho ti 11.3. klo 
13 srk-talossa.
Virsihartaus ke 12.3. klo 13 
vanhustentalon kerhohuo-
neessa.
kirkkokuoro ke 12.3. klo 19 
srk-talossa.
Lumimetsän diakonia-lähe-
tyspiiri to 13.3. klo 19 kou-
lun kerhohuoneessa.
Rauhanyhdistys:  Su 9.3. klo 
13 seurat Alpuan ry:llä. Han-
nu Hintsala ja Olavi Kortesal-
mi. 

RuukkI
Diakonissa Sirkka koivun 
puhelintunti maanantaisin 
klo 9–10, p. 050 469 4774.
Diakonissa tavattavissa kes-
kiviikkoisin klo 13–16 Ruukin 
srk-talolla. 
Diakonissa päivystää Paa-
volan srk-talolla torstaisin 
klo 9–11.
Diakonissa päivystää Ruu-
kin vanhustentalolla ke 12.3. 
klo 9.30–10.30.
Perhekerhot kokoontuvat 
klo 9.30 tiistaisin Paavolan 
srk-talossa, keskiviikkoisin 
Ruukin srk-talossa ja torstai-
sin Revonlahden srk-talossa. 
tukeva teatteri –kerho ko-
koontuu tiistaisin Ruukin 
srk-talon yläkerrassa klo 
17–18.30. Teatteri-ilmaisu-
harjoitusta 11–13-vuotiaille. 
Ohjaamassa Marleena Taski-
la, p. 040 961 3701.
Lapsikuoron leiri Siikajoen 
pappilassa la 8.3.–su 9.8. klo 
10-18, Yrjö Nissinen. 
Pyhäkoulu Hietamajalla mä-

enlaskun ja makkaranpais-
ton merkeissä su 9.3. klo 12. 
Tarjottavat seurakunnalta. 
Aikuisten päiväpiiri ma 
10.3. klo 13 Paavolassa Paa-
volatalolla. Tervetuloa!
Aikuisten päiväpiiri poik-
keuksellisesti tiistaina 11.3. 
klo 11.30 Ruukin seurakunta-
talolla. Tervetuloa! 
naisten illassa suuri pääsi-
äismuna-askartelu ma 10.3. 
klo 18 Ruukin srk-talossa. Eri-
tyisen terapeuttista askarte-
lua luvassa koko illaksi. Tule 
ajoissa, että ehdit valmistaa 
ehkä useammankin munan 
itselle tai lahjaksi. Pieni tarvi-
kemaksu. 
Lapsikuoro ti 11.3. klo 16 
Paavolan srk-talossa.
Lapsikuoro to 13.3. klo 15 
Ruukin srk-talossa. 
nuortenilta to 13.3. klo 
16.30 Revonlahden srk-talos-
sa, klo 18 Ruukin srk-talos-
sa ja klo 19.30 Paavolan srk-
talossa.
kirkkokuoro to 13.3. klo 

oulun Eteläisen sotaorpo-
jen vuosikokous ke 12.3. klo 
12 Haapaveden srk-keskuk-
sessa. 
Maallikkokoulutus la 15.3. 
klo 9.30–15 Piippolan srk-ko-
dissa. Ilmoittautumiset kirk-
koherranvirastoon 0207 
109 860 ti 12.3. mennessä. 

kEStILä
Perhekerho to 6.3. klo 10–12 
kerhokodissa.
opistoseurat pe 7.3. klo 19 
ry:llä, Alpo Pikkarainen.
Seurat su 9.3. klo 19 ry:llä, 

Juha Kanniainen. 
Seurakuntakerho ke 12.3. 
klo 10 srk-kodissa. 
hyvölänrantalaisten vie-
railu ke 12.3. klo 13 Pihlajis-
toon.
Mäläskän diakonia- ja lä-
hetyspiiri to 13.3. klo 12 La-
kelassa.
kirkkokuoro tiistaisin klo 19 
srk-kodissa.
kerhot: Päiväkerho ke klo 
13.30–15.30 kerhokodis-
sa. Sudarikerho (3.–6.-luok-
kalaisille) ke klo 15.30–17 
kerhokodissa. Puuhaker-
ho (0.–2.-luokkalaisille) ke 
17.30–19 kerhokodissa. 
kuollut: Irja Marja Moisanen 
s. Tiikkaja, 86.

PIIPPoLA 
Raamattu- ja keskustelupii-
ri su 9.3. klo 18 Anni ja Eino 
Kyllösellä.
Virkistyspäivä ke 12.3. klo 
10 Vaarintalolla, vieraana 
Leena Räsänen ja Urpo Luok-
kala. 

srk-kodissa.
kerhot: Salaisuuksien kai-
vos -kerho (0.–6.-lk) ma klo 
15–16.30 srk-kodin kerhoti-
lassa. Tavastkengän kerho 
ma 10.3. klo 17–18.30 
Tavastkengän koululla. Päi-
väkerho (4–5-vuotiaat) ti klo 
10–12 kerhotilassa.
nuorten juttu pe 14.3. klo 
18–19 Nuokkarilla. 
kastettu: Kalle Henrik Mäki.

RAntSILA
Seurakuntakerho to 6.3. klo 
13 Rauhalan kerhohuoneella. 
ompeluseurat pe 7.3. klo 19 
ry:llä.
Seurat su 9.3. klo 18.30 
ry:llä.
Pääsiäisaskartelu ja kirp-
pisilta ti 11.3. klo 16–20 srk-
kodilla. Kirppispöytävarauk-
set diakonissa Eeva-Liisa Kek-
konen, p. 0207 109 733. Pöy-
tä 2 € ja kranssiaskartelu 2 €. 
Tyttökerholla kahvio. 
Varttuneiden kerho ke 12.3. 
klo 13 ry:llä. 

Virsilauluilta to 13.3. klo 19 
Kaino ja Kalevi Ojalla Hiuka-
lantie 5. 
opistomyyjäiset pe 14.3. klo 
19 ry:llä. 
kuorot: Veteraanikuoro ke 
klo 11 srk-kodissa. Kirkonky-
län Stellat ke klo 15 srk-ko-
dissa. Mankilan Stellat to 
klo 13.30 Mankilan koululla. 
Hovin Stellat pe klo 13 Ho-
vin koululla. Rantsilan Lau-
lu kanttorin ilmoittamana ai-
kana.
Perhekerho Pallerot ma klo 
10–12 Nuppulassa.
Päiväkerhot: Hovin nuppu-
kerho ti klo 10–12 Hovin kou-
lulla. 3–4-vuotiaiden nup-
pukerho klo 9–11 Nuppulas-
sa. 5-vuotiaiden nuppukerho 
klo 11.30–13.30 Nuppulassa. 
Varhaisnuorten kerhot: Tyt-
tökerho ma klo 15–17 Nup-
pulassa (ei 10.3.). Mankilan 
varhaisnuorten kerho ti klo 
14–16 Mankilan koululla. Ho-
vin varhaisnuorten kerho ke 
klo 14–16 Hovin koululla. 

Murto-ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 6.3. klo 
10.30 Peuranniemessä.
Seurakuntakerho ti 11.3. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla, 
Maria Tyhtilä Näkövammais-
ten keskusliitosta vierailee.
Ilosanomapiiri ti 11.3. klo 
18.30 Tyrnävän srk-talolla.
Alfa-kurssi alkaa ti 11.3. klo 
18 Tyrnävän srk-talolla.
temmes: Hartaus to 13.3. klo 
10.30 Mäntyrinteellä ja klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodilla. tyrnävän rauhanyh-

distys: Su 9.3. klo 16 seurat 
ry:llä, Tuomo Koivukangas ja 
Timo Aitto-oja. Ti 11.3. klo 
19 sisarpiiri ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Su 
9.3. klo 12 ulkoilupäivä Sark-
kirannassa, kokoontuminen 
ja alkuhartaus ry:llä.
kastettu: Lucas Henrik Atilla 
Girginkaya, Viljami Aleksan-
teri Hummasti.
Avioliittoon vihitty: Jussi 
Ville August Ravaska ja Niina 
Pia Johanna Rasila.

kInkERIt
Virsikinkerit ke 12.3. klo 18.30 Airi ja Heikki Anttilalla, 
Kylmäläntie 69.
Virsikinkerit to 13.3. klo 12 Markkulassa.
Pääsiäisajan virsikinkerit to 13.3. klo 19 Temmeksen srk-
talolla, mukana Korsukuoro. Kahvia, pullaa ja arpoja Yh-
teisvastuukeräyksen hyväksi. Kuljetuspyynnöt Olavi Save-
la, p. 0400 280 678.

toIMIVA PERhE -kurssi
Tyrnävän seurakuntatalossa

torstaisin 3.4.,17.4. ja 24.4. klo 18–20. 
Lastenhoito järjestetään tarvittaessa.

Kurssi on tarkoitettu vanhemmille ja kasvattajille.
Kurssilla opiskellaan perheen vuorovaikutustaitoja,

avointa viestintää, toisen kuuntelemista ja risti-
riitojen ratkaisemista.

Tavoitteena on perheen 
vuorovaikutustaitojen  opiskeleminen.
Ilmoittautumiset  27.3. mennessä 
arkisin klo 9–16 kirkkoherranvirastoon, 
p. 5640 600.

Lisätietoja antavat 
Eija Salmenhaara, p. 044 737 2615 ja
Leila Ikonen, p. 044 737 2611

tARVItSEtko VInkkEJä JA VoIMAA VAnhEMMuutEEn?
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1. kivi

”Minä lupaan ja vakuutan kaikki-
valtiaan ja kaikkitietävän Jumalan 
edessä olevani Suomen valtakun-
nan luotettava ja uskollinen kansa-
lainen. Tahdon palvella maatani re-
hellisesti sekä parhaan kykyni mu-
kaan etsiä ja edistää sen hyötyä ja 
parasta.”

Tällaisen valan minäkin olen 
ymmärtämättömänä nuorukaise-
na joutunut vannomaan. Jos jou-
tuisin samaan tilanteeseen uudes-
taan, enpä vannoisi enää, vaikka 
uskova olenkin. Sillä miten Suo-
men armeijassa palveleminen liit-
tyy kaikkivaltiaaseen Jumalaan? Ei 
oikein mitenkään.

Kristillisyys Suomen armeijassa 
on päälleliimattua. Jokainen intin 
käynyt tietää kyllä, että armeija ei 
todellakaan ole kristillisten arvo-
jen tyyssija. Pikemminkin päin-
vastoin. Joskus armeijassamme re-
hottaa silkka pahuus.

Siksi en tykkää ollenkaan, että 
Jumalan Pyhyys yritetään yhdis-
tää niinkin maalliseen laitokseen 
kuin armeija. Tuskinpa Jumala vä-
littää valasta, jonka alokkaat pan-
naan vannomaan puoliväkisin. Ei-
väthän useimmat heistä edes usko 
Jumalaan. 

Älkää erehtykö. En ole isän-
maanpetturi, vaikka kyseenalais-

tan voimakkaasti sotilasvalan mie-
lekkyyden, Jos olisin taas nuori 
poika, vannoisin kyllä valan, mut-
ta en sotilasvalaa vaan juhlalli-
sen vakuutuksen. Siihen ei sotke-
ta Kaikkivaltiasta vaan vannotaan 
kunnian ja omantunnon kautta.

Maatansa pitää puolustaa sillä-
kin uhalla, että joutuu itseään ty-
perämpien ihmisten käskettäväksi. 
Ja armeijassa typeryksiä riittää.

Olihan armeijassa iltahartauk-
sia ja kajahtaneita sotilaspastorei-
ta. Yksikin höpötti suomalaisesta 
korpisoturista hupaisa ilme naa-
mallaan. Alokkaat älysivät heti ol-
la ottamatta ukkoa tosissaan.

Sota-aika lienee ollut toinen 
asia. Silloin miehet turvasivat ai-
dosti Jumalaan ja sotilaspapit oli-
vat enemmän kuin tarpeen. Sota-
kokemus oli papeillekin opettava. 
Arkkipiispa Martti Simojoen mu-
kaan papit putosivat sodassa todel-
lisuuden pohjalle. He alkoivat ym-
märtää laajemmin elämää ja suo-
malaista todellisuutta. 

Mutta sotilasvala. Se pitäisi 
poistaa, jumalanpilkkana.

Rauhan Tervehdys tarttuu haas-
teeseen ja heittää ensimmäisen ki-
ven. Jos se osuu ja tekee kipeää, se 
on tarkoituskin.

Jumala ei sotilasvalalle korvaansa lotkauta

Siirin puhelin pirisi yömyö-
hällä. Lääkäri soitti. Siirin 
piti lähteä sairaan luo, an-
taa tälle lääkitys, ja arvi-

oida lisäavun tarve. Siiriä pelot-
ti, mutta hän hyppäsi pyörän sel-
kään ja lähti. Sairas sai tarvitse-
mansa avun. 

Aamulla uudet tehtävät odot-
tivat. Ensin Siirin piti hakea lää-
kärin potilaille määräämät lääk-
keet apteekista. Päivän mittaan 
hän kulki ihmisen luota toisen 
luo, jakoi lääkkeitä, pisti pis-
toksia, kyseli perheen vointia ja 
kuunteli huolenaiheita eli hoiti 
niin sielua kuin ruumistakin. 

Kun Suomeen 1972 saatiin 
kansanterveyslaki, työelämä alkoi 
muuttua. Siirin sairaanhoidolli-
set tehtävät jäivät vähemmälle, ja 
hän pystyi käyttämään työpanos-
taan enemmän retkiin, leireihin 
ja erilaisiin piireihin. 

Ihmisten mielissä Siiri säilyi 
luotettavana henkilönä, jolle saat-
toi jutella asioistaan vaikka veren-
paineen mittauksen lomassa.

Siirin tavoin Saara tapaa ih-
misiä monenlaisissa tilanteissa. 
Kotikäynneillä ja vastaanotoil-
la Saara kuuntelee, keskustelee, 
ohjaa tarvittaessa eteenpäin, läh-
tee mukaan virastoihin selvitte-
lemään asioita tai täyttää talou-
dellisen avun hakemuksia. Kaik-
ki riippuu siitä, millaiset asiat 
hänen kohtaamallaan ihmisellä 
ovat ajankohtaisia. 

Usein hyvin monet elämän pe-
rusasiat ovat solmussa. Saaralla ei 
ole tarjota ratkaisuja ongelmiin, 
mutta hän kulkee asiakkaan rin-
nalla niissä elämänvaiheissa, jot-
ka eteen tulevat. 

Vastoinkäymiset herättävät
Kärsimys, vastoinkäymiset ja elä-
mänkulku itsessään herättävät 
kysymyksiä, joihin yhdessä etsi-
tään vastauksia. Myös ryhmis-
sä, retkillä tai leireillä Saara koh-
taa erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä, 

Diakonian kasvot, osa 1

Kohtaamisia yöllä ja päivällä

joiden kanssa lauletaan, askarrel-
laan, ulkoillaan, hiljennytään ja 
virkistytään. 

Saaralla on ympärillään jouk-
ko seurakuntalaisia, joiden kans-
sa yhdessä järjestetään tapahtu-
mia, piirejä tai apua kanssaihmi-
sille. Yhteisissä tapaamisissa ja 
koulutuksissa Saara puolestaan 
kannustaa heitä jaksamaan va-
paaehtoistyön tehtävissään. 

Saaran jokapäiväinen työkalu 
on tietokone, jolla hän suunnitte-
lee, tiedottaa ja tilastoi. Käsilau-
kussa kulkevat sujuvasti mukana 
muistitikku ja kännykkä. 

Kassissa, käsissä tai työpöydäl-
lä ovat saapusalla Raamattu ja vir-
sikirja, joista hengellisen elämän 
eväitä ammennetaan. Sunnun-
taisin Saaran voi tavata messussa, 

jossa hän on mukana lukemassa 
esirukousta tai avustamassa eh-
toollisella.

Työtä armon sanomasta
Siiri ja Saara ovat esimerkke-
jä kirkon diakoniatyöntekijöis-
tä, ja heidän työsarastaan, jos-
sa kuljetaan ihmisten kanssa ar-
jen keskellä. Diakoniatyössä elä-
män koko kirjo on läsnä: syrjäy-
tyneisyys, huono-osaisuus, vas-
toinkäymiset mutta myös yhdes-
sä oleminen ja tekeminen, ilo, on-
nistuminen, joskus juhlakin. 

Työ ponnistaa voimansa kir-
kon yhteisestä toivon ja armon 
sanomasta, joka kulkee mukana 
ihmisten kohtaamisissa,  ja joka 
antaa voimaa elämän haavoittu-
vuuden keskellä. 

Diakoniatyö on 
kanssakulkemista

Vuonna 1968 Oulun seurakuntayhtymässä oli 10 seurakuntasi-
sarta, jotka vastasivat työikäisten ja lasten akuuttien tapausten 
kotihoidosta ja vanhusten ja pitkäaikaissairaiden avohuollosta. 
Aistiviallisten huoltosisar huolehti kuuroista ja sokeista.

Nykyisin diakoniatyöntekijöiden virkoja on 34. Työtä tehdään 
muun muassa vanhusten, työttömien, mielenterveyskuntoutuji-
en ja erilaisia kriisejä kohdanneiden parissa. Lapsityössä on yksi 
ja vanhustyössä kaksi omaa diakoniatyöntekijää ja erityisdiako-
niassa vammais-, päihde- ja kriminaalityön ja vapaaehtoistyön 
diakoniatyöntekijät. 

Faktaa

aNNe KelloKumPu
Kirjoittaja on Oulun seurakuntayhtymän 

päihde- ja kriminaalityön 
vs. diakoniatyöntekijä
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