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Aatoksia

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Yksityiskouluilla – eritoten kristillisillä kouluilla – on 

näkyvissä uusi ja toivottavasti aiempaa valoisampi 

aikakausi.

Valtioneuvosto hyväksyi viime kuun lopulla Poh-

janmaan ja Lahden seudun kristillisten koulujen toi-

milupahakemukset ja vakinaisti viisi muuta koulua, 

jotka ovat kärvistelleet kuilun partaalla pitkään.

Lupien myöntämisessä on havaittavissa aateil-

mastonmuutos, vaikka opetusministeri ei sitä suo-

raan myönnäkään. Vielä muutama vuosi sitten oli 

enemmän poikkeus, jos toimilupia myönnettiin kris-

tillisille tai muille yksityisille kouluille.

Koulujen kannatusyhdistykset ovat joutuneet 

käräjöimään oikeuksistaan korkeinta hallinto-oike-

utta myöten.

Päätöksenteko on ollut poukkoilevaa. Opetuk-

sen järjestämislupia on myönnetty vuodeksi ker-

rallaan.

Syy opetusministeriön takavuosien hankalaan 

asenteeseen oli puhtaasti ideologinen. Yksityiset 

koulut, joiden nimessä esiintyi mikä tahansa maa-

ilmankatsomukseen viittaava sana, eivät sopineet 

julkisen ja tasapaksun kouluverkon ihanteeseen.

Tämä johtuu monista harhakuvista. Kristillisten 

koulujen on väitetty syöttävän lapsille yksipuolista 

maailmankuvaa. Todellisuudessa niiden opetus on 

julkisten koulujen opetusta monipuolisempaa. Nii-

den on täytettävä yleiset opetussuunnitelmat, mut-

ta sen lisäksi ne tarjoavat vaihtoehtoisia näkemyk-

siä eri aineissa. Se on sivistystä, jota julkisesta ope-

tuksesta yritetään karsia.

Kristillisten koulujen oppilaiden oppimistulok-

set ovat olleet hyviä. Näitä kouluja ei myöskään voi 

syyttää ahdasmielisyydestä, sillä jopa muslimiper-

heet ovat halunneet laittaa lapsensa niihin oppi-

maan. Syynä on ollut opetuksen ja kasvatuksen kor-

kea taso.

Muualla maailmassa yksityiskoulut ovat tavallisia, 

mutta meillä Suomessa jostain syystä kummajaisia, 

joihin suhtaudutaan epäillen.

Onkin syytä kysyä, kenelle kristilliset koulut ovat 

vaaraksi, jos niitä valvotaan samalla tavalla – ellei 

tiukemmin – kuin julkisia kouluja ja jos vanhemmat 

haluavat lapsensa niihin lähettää.

Aatoksia

Yksi aikakausi jäi taakse

Uskallettava olla mies
Richard Järnefelt kirjoittaa 27. maalis-
kuuta Etelä-Saimaan mielipidepalstalla 
Ilkka Kanervan miehisyydestä.

”Uutistyhjyyttä täyttämään on viime 
viikkoina nostettu ulkoministeri Ilkka 
Kanerva, ja minusta häntä on kohdeltu 
todella törkeästi. Jokainen normaali mies 
on kiinnostunut naisista, ja jokainen nor-
maali mies reagoi ainakin jotenkin koh-
datessaan kauniin naisen.”

”Minusta tämä Kanervan vaino on 
myös osoitus ajan hengestä, joka on sairas. 
Toisaalta kaikki kontakti miesten ja nais-
ten välillä leimataan seksuaaliseksi silloin-
kin, kun se ei sitä ole. Itselläni on näistä 
epäluuloista hyvin karvaita kokemuksia. 
Ja toisaalta silloin, kun se seksuaalista on, 
sitä pidetään epänormaalina ja pahana.

Mies ei saisi ilmaista kiinnostustaan 
naista kohtaan, kun se on alistavaa ja sek-
sististä, mutta jos joku nainen sitten toi-
vookin jonkun miehen hänestä kiinnostu-
van, niin mies on kylmä ja välinpitämätön 
sika, jos ei juuri tätä naista liehittele?”

Etelä-Saimaa 27. maaliskuuta 2008.

Totuuden
ja tiedon 
omistaminen

Jokaisella uskonnolla on jollain ta-
solla taipumus totuuden ja tiedon 
omistamiseen. Jokainen uskonto ju-
listaa sanomaansa ainoana ”oikea-
na” tienä, universaalina totuutena, 
jolloin muut aatteet ja uskonnot ase-
tetaan useimmiten toisarvoiseen ase-
maan. Tuo yhden totuuden ja ainoan 
tiedon julistaminen yhtenäistävät ky-
seisen uskonnon ja tekevät siitä vah-
van, jopa immuunin ulkopuolisille 
haasteille ja vaihtoehdoille. 

Mutta mitä tapahtuu, jos totuuden 
ja tiedon omistajien ryhmä tai ryh-
miä kumpuaakin uskonnon sisäl-
lä? Onko tällöin totuuden ja tiedon 
omistaminen enää vahvistavaa? Tu-
leeko tuosta katsomuksesta tällöin it-
seään syövä ja hajottava aate?

Viime aikoina Suomen luterilai-
sen kirkon sisällä käytävää keskus-
telua kuunnellessa tällainen ”tiedon 
ja totuuden omistamisen” hajottava 
taipumus on näyttänyt hälyttävällä 
tavalla voimansa. Eritoten tämä kos-
kee kirkkomme sisällä tai jopa kir-
kostamme vapaaehtoisesti erkaantu-
vien ryhmien kannanottoja naispap-
peutta koskevassa kysymyksessä. 

Naispappeuskysymykseen kantaa 
otettaessa synnytetään lähes poik-
keuksetta vastakkainasettelu, jossa 
on poissulkeva luonne. Naispappeu-
den vastustajat asettuvat oman kirk-
komme sisällä muut poissulkevaksi 
ryhmäksi, joka nojaa omaan totuu-
teensa ja tietoonsa kuitenkin esittä-
en sen universaalina. Tällainen ase-
telma hajottaa yhtenäisyyttä ja antaa 

kirkostamme ja samalla kristillises-
tä uskosta ulospäin huteran vaikutel-
man. Ovatko naispappeuden vastus-
tajat uhka yhtenäisyydelle kirkkom-
me sisällä?

Mieleeni tulevat varhaiskristilli-
syyden gnostilaiset ryhmät, joihin 
liittyen teen lopputyötäni. Tuolla 
myöhemmin harhaopiksi tuomitul-
la virtauksella oli erityinen taipumus 
korostaa omistavansa tiedon ja totuu-
den. Gnostilaisuus koettiin kristilli-
syyden ensimmäisinä vuosisatoina 
jopa niin uhkaavaksi, että kirkkoisät 
uhrasivat suunnattomasti sanoja näi-
den uskonnonharjoittajien parjaami-
seen harhaoppisiksi. Tuo virtaus kui-
tenkin hajosi historian hämäriin. Eh-
kä yksi syy tähän lienee ollut se, että 
tiedon ja totuuden omistamisen pal-
vonnassaan siitä tuli ehdottomuudes-
saan sulkeutunut ryhmä. Niinpä en 
pidä oman kirkkomme sisäisiä ryh-
miä uhkana, mutta voisimmeko ko-
ko kirkon tulevaisuuden huomioiden 
kuitenkin oppia tästä jotakin? Olisi-
ko avoimuus ja uudistushalu pikem-
minkin raikastavaa ja puhdistavaa? 
Yksi tie ja keino kirkkomme eroamis-
lukujen pelastuksessa.

Pia SaloraNta
Teologian yo. 

Helsinki

Kyynisyys tuhoaa
Tommy Tabermann kertoo Uutispäivä 
Demarissa ihmisistä, jotka tietävät kai-
ken, mutta eivät tee mitään.

”Kyyninen elämänasenne on paitsi 
tympeä myös tuhoava. Kyynikoiden mu-
kaan ei kukaan eikä mikään ole mitään - 
paitsi hän itse tietenkin.

Kyynikoilla on tapana julistaa itsensä 
kriittisiksi tai selvänäköisiksi vastakoh-
tana niille, jotka ovat niin tietämättömiä 
ja naiiveja, että uskovat ja toivovat tai pe-
räti rakastavat.

Kyynikko tietää, että kaikenlainen hy-
vään ja oikeaan pyrkiminen on typerys-
ten ja harhaanjohdettujen hommaa.

Kyynikkojen ansiosta mikään ei muu-
tu. Kaikkihan on kuitenkin turhaa. Sitä 
olen kuitenkin aina ihmetellyt, että kyy-
nikot näkevät niin paljon vaivaa kyyni-
syyden levittämiseksi. Mutta enhän minä 
voi tietää. Vain kyynikot tietävät. Kaikki 
muuthan ovat tyhmiä, eivätkä ymmärrä 
kuinka asiat oikeasti ovat.”

Uutispäivä Demari 27. maaliskuuta 2008.

3.4.2008
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Postia Rauhan Tervehdys      PL 102      90101 Oulu

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.

• Olipa outoa ja yllättävää tekstiä seu-
rakuntalehden sivuilla, 1. kiven heittä-
jältä (Jumala ei sotilasvalalle korvaansa 
lotkauta, Rauhan Tervehdys 6.3.2008) . 
Eipä olisi uskonut, että kristillisellä leh-
dellä on intressiä moisen kannanoton 
julkaisemiseen. 

Olen luullut, että kirkko on ylpeä sii-
tä, että nämä kristilliset perinteet ovat 
säilyneet Suomen armeijassa. Ainakin 
itse olin, kun olin seuraamassa äitinä 
sotilasvalaa. Ajattelin, että kaikki ar-
meijaan liittyvät kirkon jutut ovat hy-
väksi nuorille kokea, vaikka en koe it-
seäni erityisen ”uskonnolliseksi”. Kir-
joituksessa kohta ”Ja armeijassa type-
ryksiä riittää”, oli loukkaava.

Vaikka niinhän se tietenkin on, että 
typeryksiä löytyy aivan kaikista piireis-
tä, myös toimituksista.

• Hei, sain taas laatikkooni julkaisunne 
jota en ole tilannut. Ilahduttavaa, että 
lopussa on taas tyypillinen ”olemme pa-
rempia kuin te” -muistutus (Kun meillä 
menee hyvin, Jumalalla menee huonos-
ti, Rauhan Tervehdys 28.2.2008). An-
netaan ymmärtää, että ateismi ja kir-
kosta eroaminen olisi vain muotijuttu. 
Ovelasti unohtuu että kirkon jäsenyys ei 
kylläkään ole edellytys sille että voi ha-
lutessaan olla vakaumuksellinen ja et-
tä tieteellinen maailmankuva voi myös 
olla huolellisen pohdinnan lopputulos. 
Sitä paitsi: tiedetään ihan hyvin että ai-
emmin ihmiset eivät ole viitsineet ero-
ta, koska se on ollut epätyypillistä käy-
töstä. Eli laumahenki joka aiemmin pi-
ti kirkossa ei enää olekaan niin voima-
kas. Voitte selittää mitä haluatte, mutta 
tympeä ylimielisyytenne saa minut py-
symään jatkossakin kaukana teistä.

Rauhan Tervehdys on alkanut rie-
mastuttavasti heittelemään ensim-
mäisiä kiviä. Tuloton on meno-
erä -otsikon alla (Rauhan Terveh-
dys 13.3.2008) lehti kivitteli köy-
hiä, mutta kiistakirjoituksen kär-
keä murensi ainaispopulistinen aja-
tuskokeilu valikoivasta äänioikeu-
desta, jossa vaaliuurnilta nyt elimi-
noitaisiin luottotietonsa maksuhäi-
riöillä tärvelleet. Kirjoituksen mu-
kaan epäkohdan korjaisi suuri hal-
lituspuolue. 

Vain pari riviä ylempänä köy-
hät ovat vasemmistopolitiikan lyp-
sykarjaa. Saman kappaleen lopus-
sa on rahvaanomainen ilmaus, joka 
vääristää tyhjänpuhunnan ja valeh-
telemisen samaksi asiaksi köyhien 
kohdalla. Kun törmää vielä viitta-
ukseen istuvan pääministerin isän 

älykkyystutkimuksista ja kansan-
edustajien tuoreimmasta palkki-
onkorotuksesta, ei kirjoituksesta 
puutu kuin valtiovarainministeri-
ön köyhille näiden hävyttömyydes-
tä langettama Kataistrofi.

Poleeminen kevytloukkaus on 
hankalaa journalismia, kun tosi-
asiat ja kirjoittajan omat soraäänet 
tuppaavat kahlitsemaan hetkellistä 
innostusta. Rauhan Tervehdyksen 
kivitykset ovat kuitenkin käynnis-
tyneet kiinnostavina. Odotan har-
taana myös jumalattomien kivitys-
tä.

JoUKo SaKSio
Oulu

O ulun seudulla aloittaa 
ensi syksynä kristilli-
nen koulu. Ensimmäi-
senä lukuvuonna ope-

tusta annetaan ekaluokkalaisille 
ja eskarilaisille. Myös iltapäivä-
hoitoon on mahdollisuus.

Ekaluokkalaisia ja eskari-
laisia on ensi syksynä alkavaan 
ryhmään ilmoittautunut tähän 
mennessä yhteensä kymmenkun-
ta. Muutama lapsi mahtuu vielä 
mukaan. Koulu sijaitsee aluk-
si Adventtikirkolta vuokratuissa 
tiloissa Karjasillalla.

Kristilliset koulut eivät ole suu-
ri harvinaisuus Suomessa. Niitä 
alettiin puuhata jo 10–20 vuot-
ta sitten, ensimmäisenä pääkau-

Kristillinen koulu 
aloittaa Oulussa

punkiseudulle. Maassamme toi-
mii nykyään kymmenisen kristil-
listä koulua, joissa opiskelee sato-
ja oppilaita.

Viime viikolla hallitus antoi 
luvat kahdelle uudelle kristillisel-
le koululle, jotka sijaitsevat Vaa-
sassa ja Lahdessa.

Maailmalla kristilliset kou-
lut ovat arvostettuja opinahjoja, 
kertoo Oulun kristillisen koulun 
opettaja Säde Pokka.

Pokka on luokanopettaja, jo-
ka työskenteli Japanissa lähetys-
tehtävissä kymmenen vuotta.  
Eskarilaisia opettaa las-
tentarhanopettaja, jolla 
on myös kansainvä-
listä kokemusta.

Ensimmäisen vuoden uu-
si opinahjo toimii niin sanottu-
na kotikouluna. Tällöin koulu ei 
saa valtionapua toimintaansa. Jos 
hallitukselta heltiää lupa seuraa-
vaksi vuodeksi, koulu saa valtiol-
ta avustusta ja koulunkäynti on 
ilmaista. Nyt koulunkäynti mak-
saa vähän. Ensimmäinen vuosi 
koulussa mennään pitkälti tal-
koohengellä, Pokka kertoo. Esi-
koulu toimii yksityisenä päivä-
kotina ja esikouluopetus on täy-

sin ilmaista, vain 
iltapäivähoi-

dosta pe-
ritään 

mak-
sua.

Koulusta jopa 
yhdeksänluokkainen
Koululla on ensimmäisenä vuo-
tenaan näytönpaikka. Sen on 
muun muassa osoitettava, et-
tä sille on kysyntää ja että se on 
ammattimaisesti toimiva.

Toisena lukuvuonna koulu ai-
koo laajentaa toimintaansa, jo-
ten sen on etsittävä isommat ti-
lat. Aikaa myöten koulu on tar-
koitus laajentaa jopa yhdeksän-
luokkaiseksi. Tällä hetkellä en-
nakkoilmoittautuneita on jo noin 
50. Koululle on Oulussa tilausta, 
Pokka uskoo.

Koulu on herättänyt kiinnos-
tusta niin luterilaisissa, katolisis-
sa kuin vapaissa suunnissakin, 
Pokka toteaa. Koulun etu on, että 
opetusta annetaan pienissä ryh-
missä.

Uusi opinahjo on yhteiskristil-
linen. Se pyrkii tukemaan ja vah-
vistamaan kunkin lapsen liitty-
mistä oman kodin hengelliseen 
taustaan. Hengellisten paino-
tusten antaminen onkin koti-
en tehtävä.

Normaalia 
peruskouluopetusta
Pokan mukaan uuden 
koulun opetus vastaa nor-
maalia peruskouluope-
tusta. Koulussa on kui-
tenkin läpäisyperiaate: 
muitakin aineita kuin 
uskontoa on mahdollis-
ta tarkastella kristinus-
kon valossa.  Kristillis-
ten arvojen näkymistä 
opetuksessa ei tarvitse 

hävetä, pelätä tai varoa. Oikeus-
kanslerin sijainen Nils Wirtanen 
sanoikin viime vuonna, että kris-
tillisillä kouluilla on oikeus kat-
somukselliseen opetukseen.

Eettisiä ongelmia pohditaan 
kristinuskon, mutta myös mui-
den katsantokantojen valossa, 
Pokka tähdentää.

– Yleinen mielipide ei ole ai-
noa totuus, Pokka huomauttaa.

Koulu ei kuitenkaan ole seu-
rakunta eikä hengellinen ko-
ti, vaikka siellä saatetaankin ru-
koilla vaikkapa päivänavauksissa 
– tai  kesken koulupäivän, jos ai-
hetta ilmenee. Se ei ole myöskään 
eliittikoulu, sillä se ottaa sisään 
kaikki lapset, joiden vanhemmat 
niin haluavat.

Säde Pokka vakuuttaa, että 
lapsia ei säilötä koulussa pum-
puliin pakoon pahaa maailmaa. 
Kristillinenkään koulu ei ole mi-
kään paratiisi. Siellä voi esiintyä 
ongelmia, kuten muissakin kou-
luissa.

Idea kouluun on tullut van-
hemmilta, jotka ovat halunneet 
tarjota lapsilleen selkeästi kris-
tilliseen arvopohjaan perustu-
van turvallisen koulukasvatuk-
sen. Koulun ja kodin yhteisen ar-
vomaailman uskotaan lisäävän 
koulun ja kodin yhteistyötä.

PeKKa HeliN

Lisätietoja 
www.oulunkristillinenkoulu.fi
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Oulun kristillisen koulun opettajan Säde Pokan mukaan lapsia ei säilötä pumpuliin.

Nimetöntä palautetta 1. kivi -palstastaKommenttia tulottomien kivitykseen
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HAE OMA PAIKKASI!

Sairaanhoitaja on ihmisen lähellä 
•sairaanhoitaja (AMK), 210 op 
•sairaanhoitaja –diakonissa (AMK), 240 op

Sosionomi auttaa arjessa 
•sosionomi (AMK), 210 op

Koulutuksiin haetaan ammattikorkeakoulujen yht-
eishaussa osoitteessa www.amkhaku.fi. Hakuaika on 
25.3.–11.4.2008.

Lisätietoja netistä www.oulu.diak.fi/hakeminen tai  
opintotoimistosta puh. 020 690 436.

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Diak Pohjoinen, Uusikatu 46, 90100 Oulu
Puhelin 020 690 436
www.oulu.diak.fi

Koulutus

Lähetysjuhlat ovat iso 
ponnistus, jonka järjes-
telyihin osallistuu Ou-
lun seurakuntien ja Suo-

men Lähetysseuran työnteki-
jöiden ohella noin 700 vapaa-
ehtoista vuosittain. 

Riitta Sandberg Suomen 
Lähetysseurasta on se henkilö, 
jonka tehtävä on Lähetysseu-
ran puolesta koordinoida val-
tavan palapelin kokoamista. 
Tällä hetkellä hänen työkent-
tänsä keskipiste on Oulu, joka 
isännöi lähetysjuhlia ensi ke-
säkuussa. 

Juhlat ovat järjestäjäseura-
kunnille etappi, johon tähdä-
tään. Mutta Sandberg muis-
tuttaa, että olisi viisasta enna-
koida myös aikaa juhlien jäl-
keen.

– Tärkeä näkökulma lä-
hetysjuhliin on se, mitä niis-
tä seuraa paikallistasolla. Juh-
lien aikana seurakunnat ta-
voittavat ison joukon jäseni-
ään. Tiedetään, että osallistu-
minen poikii myönteisyyttä 
seurakunnan toimintaa koh-
taan. On seurakunnille tuhan-
nen taalan paikka, miten saa-
da juhliin osallistuneet pysy-
mään aktiivisesti mukana juh-
lien jälkeen.

Juhlien jälkeinen 
aika on haaste

talkootyöstä aktiiviksi
Tärkeä kohderyhmä ovat vapaa-
ehtoiset, joiden avulla suuri osa 
käytännön järjestelyistä pyörii. 
Talkooväkeä tarvitaan keittiös-
sä, lipunmyynnissä, kuljetukses-
sa ja kymmenissä muissa tehtä-
vissä. 

Viimevuotisista lähetysjuhlis-
ta Hyvinkäällä tehtiin tutkimus, 
jonka mukaan vapaaehtoisten 
työpanoksesta kertyi peräti 8,5 
miestyövuotta.

Tutkimuksen mukaan vapaa-
ehtoistyö oli hyvin positiivinen 
kokemus. Osallistumisesta jäi 
hyvä mieli, ja yhdessä tekeminen 
koettiin antoisaksi. Ihmiset sai-
vat ajankohtaista tietoa lähetys-
työstä ja seurakuntien toimin-
nasta. Monet kokivat, että osal-
listuminen vaikutti myönteisesti 
myös seurakunta- ja jumalasuh-
teeseen. 

– Yhteistyöstä yhteys syntyy, 
tiivistää Sandberg.

arabimusiikin tahtiin
Ulkomaalaiset vieraat ovat lähe-
tysjuhlien väriläiskä. Heitä saa-
puu tänä vuonna ainakin Kolum-
biasta, Namibiasta, Pakistanista, 
Palestiinasta ja Tansaniasta. He 
tuovat tuoretta tietoa ja ajatte-
lemisen aihetta, kuinka selviy-

tyä vaikeissakin yhteiskunnalli-
sissa olosuhteissa, luonnonmul-
listuksissa ja kulttuurisissa risti-
riidoissa.  

– Ensi kesän lähetysjuhlil-
la teemoina ovat muun muassa 
naisten rooli tulevaisuuden teki-
jöinä sekä lapset sodan jaloissa, 
Riitta Sandberg kertoo. Esiin tu-
lee myös Lähetysseuran rooli ka-
tastrofiavun antajana. Sandber-
gin mukaan apua annetaan koh-
demaissa uskontokuntaan katso-
matta.

Siitä pidetään huolta, ettei 
juhlista tule pelkkä infopaketti. 
Hengellistä antia ja mukavaa yh-
dessäoloa löytyy riittämiin. Oh-
jelmaa halutaan tarjota vauvasta 
vaariin. Musiikilla on tietenkin 
näyttävä osa.

– Vieraaksi saapuu 25-henki-
nen nuorten kuoro Beit Sahou-
rin koululta, Betlehemin naapu-
rista. Koulua ylläpitää Jordani-
an evankelis-luterilainen kirkko, 
mutta osa kuorolaisista on musli-
meja. Kuoron ohjelmassa on kris-
tillisiä lauluja ja perinteistä ara-
bimusiikkia. Noin puolet kuoro-
laisista on Suomen Lähetysseu-
ran kummilapsia, kertoo Riitta 
Sandberg.

riiKKa VUoriJärVi 

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi osoitteessa:
www.oulunseurakunnat.fi/lahetysjuhlailmo

tai talkootoimistoon p. 044-3161435

Kirkollisen alan opiskelijoista 70 
prosenttia kertoo, että heillä on 
voimakas halu tehdä kirkon työ-
tä. Teologian tohtori Hanna Salo-
mäen tutkimus osoittaa, että opis-
kelijoiden herätysliikekannatus 
poikkeaa nykyisten seurakunnan 
työntekijöiden sitoutumisesta. Pe-
rinteisten herätysliikkeiden rin-
nalle ovat nousseet muun muassa 
Tuomasyhteisö, yhteiskristillisyys, 
karismaattisuus ja vapaat suunnat. 
Vastaavasti herännäisyyteen kuu-

luminen on vähentynyt.
– Nuoret sukkuloivat sujuvasti 

eri liikkeissä. Luterilaisen kirkon 
kannalta tämä merkinnee näkö-
kulmien ja työmuotojen avartu-
mista.

Tutkimus Kirkolliselle alalle 
hakeneiden uskonnollinen tausta 
ja uravalinta liittyy Keski-Poh-
janmaan ammattikorkeakoulun 
ja Diakonia-ammattikorkeakou-
lun yhteiseen Kasvu kirkon työn-
tekijäksi -hankkeeseen.

Kokemus seurakuntatyöstä  
innostaa kirkon töihin

Israelilaisen BeitSahour-koulun kuoro esiintyy 
lähetysjuhlilla Oulussa kesäkuussa.
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Jos nykyinen väestönkehitys jat-
kuu, Israel lakkaa olemasta juu-
talaisvaltio tällä vuosisadalla.

Maan tilastokeskus arvioi, et-
tä vuoteen 2030 mennessä juuta-
laisten osuus on vähentynyt ny-
kyisestä 80 prosentista 71,8 pro-
senttiin. Arabimuslimien ja -kris-
tittyjen osuus nousisi 24 prosent-
tiin. Koko maan väestö olisi tuol-
loin kasvanut seitsemästä miljoo-
nasta kymmeneen miljoonaan.

Kehitys johtuu juutalaisväes-
tön hitaammasta väestönkasvus-
ta. Filosofian tohtori Hannu Juu-

sola Helsingin yliopistosta sanoo, 
että palestiinalaiset elävät niin 
kutsutussa traditionaalisessa yh-
teiskunnassa, jossa lapsia pide-
tään tärkeinä perheiden turval-
lisuuden kannalta. Arabien per-
heet ovat suurempia kuin juuta-
laisten.

Traditionaalisuus näkyy myös 
muissa väestöryhmissä. Idästä 
tulleilla juutalaisilla on suurem-
mat perheet kuin lännestä saa-
puneilla. Samoin muslimeilla on 
enemmän jälkeläisiä kuin kristi-
tyillä arabeilla.

Juusolan mielestä Israelin val-
tiolla on edessään melkoisia on-
gelmia, jos se aikoo perustaa ole-
massaolonsa pelkästään etnisen 
juutalaisuuden varaan.

– Jos valtiossa on suuri vä-
hemmistö, joka ei ole sopeutunut 
joukkoon, koituu ongelmia. Is-
raelin tilanne muistuttaakin hie-
man Viron valtion ja sen venä-
läisvähemmistön tilannetta, Juu-
sola kertoo.

Israelin sisäpolitiikassa on-
gelmasta ollaan tietoisia, mutta 
mielipiteet jakautuvat. Oikeiston 

mielestä väestönsiirrot olisi te-
hokas ratkaisu varsinkin, jos pa-
lestiinalaisvaltio joskus muodos-
tuu. Samalla oikeisto kannattaa 
juutalaisperheiden suosimista si-
ten, että niihin syntyisi enemmän 
lapsia.

Vasemmisto taas kannattaa 
sellaista kansallisvaltiota, jon-
ka olemassaolon lähtökohtana ei 
olisi valtaväestön uskonnollinen 
tausta.

JaNNe KaNKaala

Haukiputaalla 
lisääntyivät 
lapset ja 
ylijäämä

Haukiputaan seurakunnan 
toimintakertomus vuodel-
ta 2007 on ilahduttavaa lu-
ettavaa. Kastettujen lasten 
määrä nousi 21,5 prosenttia 
edellisvuotiseen verrattu-
na. Yhteensä kastettuja lap-
sia oli 322. Koko seurakun-
nan läsnä oleva väestö kas-
voi 175 jäsenellä ollen vuo-
denvaihteessa 15 898 seura-
kuntalaista.

Perhekerhoissa ja päivä-
kerhoissa kävijämäärät kas-
voivat, kun taas varhaisnuor-
ten kerhoihin osallistujien 
määrä väheni hieman. Pien-
tä vähenemistä oli myös päi-
väjumalanpalveluksiin osal-
listujien määrässä, joka oli 
nyt keskimäärin 169 henkeä. 
Laskua edellisvuoteen oli 18 
henkeä.

Tilinpäätös osoitti 529 
239,94 euron ylijäämää. Po-
sitiivinen tulos selittyy vero-
tuloarvion ylittymisellä niin 
kirkollis- kuin yhteisövero-
tulojen osalta. Käyttötalous-
menot jäivät budjetoitua al-
haisemmiksi osin siksi, että 
palkkausjärjestelmän muu-
tosta varten huomioitua ko-
rotusvarausta ei tarvittu täy-
simääräisenä loppuvuonna. 

Merkittävimmät inves-
toinnit olivat seurakunta-
keskuksen urkuhanke 261 
998,58 euroa sekä Martin-
niemen seurakuntakodin 
ulkoalueiden kunnostami-
nen 142 508,37 euroa. 

Islam 
puhuttaa 
kirkkoa

Euroopan unioni viettää par-
haillaan kulttuurienvälisen 
dialogin teemavuotta. Tee-
maan sisältyy myös uskon-
tojen välinen dialogi, joista 
ajankohtaisin on kristittyjen 
ja muslimien välinen vuoro-
puhelu.

Uskontokuntien välisen 
keskustelun avuksi Suomen 
evankelis-luterilainen kirk-
ko on julkaissut Hyvä tie-
tää islamista -vihkosen. Sii-
nä kysytään muun muassa 
uskovatko kristityt ja musli-
mit samaan jumalaan ja ker-
rotaan islamin opista ja ta-
voista.

Vihkosen on julkaissut 
Kirkon ulkoasiain neuvos-
ton asettama Kirkko ja is-
lam -työryhmä.

Julkaisu löytyy osoittees-
ta www.evl.fi/kkh/kuo/klk/
islam/hyvatietaaislamista.
htm

Juutalaisten osuus kutistuu

Herättäjä-Yhdistyksen Hengel-
linen Kuukauslehti täyttää tänä 
vuonna 120 vuotta. Lehteä juh-
litaan myös Oulussa, jossa pide-
tään sunnuntaina 6.4. Herättä-
jä-Yhdistyksen Pohjois-Pohjan-
maan ja Lapin alueen juhla. Juh-
la alkaa kello 10 messulla Oulun 
tuomiokirkossa ja jatkuu Keskus-
tan seurakuntatalolla kello 13.

Kirkossa saarnaa toiminnan-
johtaja Simo Juntunen. Juhla-
puheen seurakuntatalolla pitää 
hiippakuntadekaani Niilo Peso-
nen. Juhlissa on esillä myös näyt-
tely lehden 120-vuotiaasta histo-
riasta.

Hengellinen Kuukausleh-
ti ilmestyi ensimmäinen ker-
ran tammikuussa 1888 Wilhel-
mi Malmivaaran toimittamana. 

Malmivaara totesi ensimmäises-
sä pääkirjoituksessa, että lehden 
”kanta on olewa jyrkästi kirkolli-
nen ja sisällys kansantajuinen.”

Malmivaara halusi ottaa kan-
taa ajan uskonnollisiin, ideolo-
gisiin ja poliittisiin ilmiöihin ja 
puolustaa luterilaista tunnustus-
ta ja kansankirkkoa.

Lehteä olivat perustamas-
sa oululaiset rehtori Mauno Ro-
sendal, pastori A.E. Backman ja 
Malmivaaran sisar Lydia Thes-
löf. Lehteä painettiin oululaisen 
K.F. Kivekkään Oulun ”Uudes-
sa Kirjapainossa”.

Kustannusosakeyhtiö Herät-
täjän perustamisen jälkeen 1892 
Malmivaara jatkoi lehden toimit-
tamista Mauno Rosendalin kans-
sa. Lehti luotsattiin muun muas-

sa vaikeiden sor-
tovuosien läpi.

Kouluneu-
vos Matti Peso-
sen päätoimit-
tajakaudel-
la 1922–1953 
lehden levik-
ki kasvoi voimak-
kaasti. Sittemmin päätoimittaji-
na ovat työskennelleet Herättä-
jä-Yhdistyksen puheenjohtajat ja 
toiminnanjohtajat kuten Väinö 
Malmivaara ja Jaakko Elenius.

Hengellinen Kuukauslehti on 
saanut yhä vahvemmin aseman 
herännäisyyden äänenkannatta-
jana. Lehti pyrkii nykyisin tar-
joamaan lukijoilleen hengellisen 
elämän eväitä sekä välineitä ajan-
kohtaisten kirkollisten ja yhteis-

kun-
nallisten ilmiöi-
den pohdintaan.

Hartauskirjoitukset ovat edel-
leen vahva osa lehteä. Hengelli-
nen Kuukauslehti ilmestyy He-
rättäjä-Yhdistys ry:n julkaise-
mana 12 kertaa vuodessa. Levik-
ki on noin 6 000 kappaletta. Leh-
den päätoimittaja on toiminnan-
johtaja Simo Juntunen ja toimi-
tussihteeri Johanna Sointula.

Hengellistä 
Kuukauslehteä 
juhlitaan Oulussa

Maata  kiertelemässä
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T E R V E Y D E K S I

Myllyojan 

Maikkulan

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

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

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

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

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

Ilmoitusmyynti 
sari.havia@kotimaa.fi

ILMAINEN NEUVO OY
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

Palveluja tarjotaan

Puolet halvemmalla Elegalta!

020 757 8873

LAAJA MUISTOKIVI-
NÄYTTELY
Kaiverrukset

Avoinna ma-pe 10-17
Puh. 040-521 7107
Piriläntie 145, Kempele

www.loimaankivi.fi 
maritta.mottonen@loimaankivi.fi 

LOIMAAN KIVI

OULUN KIVICENTER

Energiasisustaja Hilkka Laronia
040 526 5665   •   www.laronia.com

Ihmissuhde- ja 
elämäntaitoneuvontaa.
Perhe- ja pariterapiaa.
www.proviva.fi 

Seija Haipus
perheterapeutti,

henkinen valmentaja
040 567 4320

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

Silmätautien
erikoislääkärit
Tapani Palosaari
Rauni Siik
Isokatu 27 � 554 4360

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

T ampereen hiippakunnan 
piispanvaalissa toisella 
kierroksella sai eniten ääniä 

teologian tohtori, Kirkon ulkoasi-
ain osaston teologisten asiain sih-
teeri Matti Repo, 49. Matti Repo 
sai vaalissa 549 ääntä ja teologian 
tohtori, Keski-Lahden kirkkoher-
ra Pekka Särkiö 337 ääntä.

Matti Repo on vihitty papiksi 
vuonna 1985 ja hän väitteli teo-
logian tohtoriksi vuonna 1997. 
Hän on toiminut pappina Mes-
sukylän seurakunnassa vuosina 
1985–2002 ja Kirkkohallituksen 
ulkoasiain osaston teologisten 
asiain sihteerinä vuodesta 2002.

Uudeksi piispaksi valittu Mat-
ti Repo painottaa piispan virkaa, 
joka on julistaa Jumalan sanaa, 
neuvoa ja rohkaista.

Hänen mukaansa kirkon py-
syvyys ei ole vastakkainen sen 

uudistumiselle. Kirkko on koko 
jäsenistön kirkko, ei vain työn-
tekijöiden eikä aktiivisten päät-
täjien.

– Kirkko voi uudistua Kris-
tuksen omana vain pysymällä 
uskollisena Herralleen. Välineet, 
muodot ja tavat voivat vaihdella, 
mutta uskon ydin pysyy.

Matti Repo vertaa piispaa ba-
sistiin.

– Piispa palvelee antamalla 
kokonaisuutta jäsentävän, juure-
van ja kaiken läpi kaikuvan pe-
rusrytmin ja sävelen, ei tuomal-
la itseään esiin huomion keski-
pisteeksi. Siksi piispoja ei äänes-
tetä kuin Idols-kilpailun tähtiä. 
Tähän virkaan ei liity glooriaa. 
Tähän ei myöskään liity poliit-
tista vallan kahvaa, jonka vään-
tämisen etuoikeudesta kilpail-
laan. Virkaan antaa parhaan oh-

jeen apostoli Paavali, joka neu-
voi nuorta Timoteusta: ”Pysy si-
nä järkevänä kaikissa tilanteissa, 
kestä vaivat, julista evankeliumia 
ja hoida virkasi tehtävät.

Arkkipiispa Jukka Paarma 
vihkii Tampereen uuden piispan 
virkaansa 1. kesäkuuta Tampe-
reen tuomiokirkossa.

Tampereen piispaksi Matti Repo
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Kahdeksan hengen ryhmä 
Iin rovastikunnasta 
vieraili helmikuussa 
Botswanassa oppaanaan 
Helmi ja Risto Liljeblad. 
Kaksi viikkoa ja 3 200 
ajokilometriä antoivat 
kuvaa Botswanasta, 
sen asukkaista ja siellä 
tehtävästä lähetystyöstä.

Puolet botswanalaisista 
kuolee tätä nykyä aidsiin, 
suurin osa työikäisiä. Se 
merkitsee, että maassa on 

paljon orpoja isoäitien huomas-
sa tai lastenkodeissa. Estääkseen 
lasten syrjäytymisen Francistow-
nin kaupungin sosiaalitoimi ot-
ti heinäkuussa 2007 yhteyttä lu-
terilaiseen seurakuntaan yhteis-
työn aloittamiseksi.

Tscholofelong-projekti aloi-
tettiin syksyllä 2007. Tscholofelo 
tarkoittaa toivoa ja tscholofelong 
toivossa.

Tilaa itsellesi

uudistuneesta, aikaansa 
seuraavasta kirkollisesta ja 
kansantajuisesta lehdestä. 
Hengellinen Kuukauslehti

välittää ihmisestä ja 
rohkaisee eteenpäin

ilmainen näytenumero

TILAA NYT
Hengellisen Kuukauslehden 

ilmainen näytenumero
puh. (06) 433 5711

hk@h-y.fi
tai

www.h-y.fi/hk

120 vuotta

Orpolasten ja 
vammaisten 
rinnalla 
Botswanassa

Projektin koordinaattorina 
toimii Suomen Lähetysseuran lä-
hetti luokanopettaja Marja Alas-
talo. Projektia tukee Suomen Lä-
hetysseura, mutta siihen on saa-
tu sponsoriapua myös paikallisil-
ta yrityksiltä.

Aluksi tuen piirissä oli 17 las-
ta, mutta määrää on voitu lisätä. 
Tähän mennessä erilaista tukea 
on saanut 144 lasta. Osa heistä 
on mukana Lähetysseuran kum-
miprojektissa. Tukea annetaan 
tarpeen mukaan myös perheelle, 
jottei koulunkäynti perheen toi-
meentulon takia keskeytyisi.

Lapset saavat päivittäin kolme 
ateriaa, koulupuvun, urheiluva-
rusteita ja jopa alusvaatteita. Lap-
set voivat peseytyä päiväkodissa 
ja vaatteetkin pestään, mikäli se 
on tarpeen. 

Lasten elämää seurataan vielä 
heidän siirryttyään kouluun. Jos 
perheen toimentulo on huono, 
lapset saavat käydä ruokailemas-
sa päiväkodissa ja  saavat koulus-
sa tarvitsemansa tarvikkeet.

Mikäli koulunkäynti ei suju, 
lapset saavat tukiopetusta setswa-
nan ja englannin kielissä, mate-
matiikassa ja taideaineissa. Kris-
tillinen kasvatus on luonnollinen 
osa koulutusta.

Vammaiskeskuksesta 
itsenäiseen elämään
Suomalaislähettien 1980-luvul-
la perustama Thuson vammais-
keskus Maunissa on tänään bots-
wanalaisten hallussa ja vastuulla. 
Siellä työskentelee kaksi suoma-
laislähettiä, fysioterapeutti Maa-
rit Haltia ja puheterapeutti Ven-
la Kurki.

Osa talon asiakkaista käy päi-
väkuntoutuksessa, mutta osaa 
kuntoutetaan itsenäiseen elä-
mään. He saavat asua asuntolas-
sa ja heitä valmennetaan arjen as-
kareiden hoitamiseen. Sen lisäk-
si he voivat opiskella taitoja, joilla 
hankkia itselleen toimeentulo.

Vammaiskeskuksella on oma 
kasvimaa, jossa opetellaan vilje-
lytaitoja. Ompelusalissa hurisevat 
polkukäyttöiset singerit, kun nai-
set ompelevat vaatteita myyntiin. 
Myös nahka- ja puutöiden teke-
mistä opetellaan. Myyntiä harjoi-
tellaan vammaiskeskuksen myy-
mälässä. Osa käy myymässä tuot-
teitaan kaupungin torilla.

terapia 
vahvistaa itsetuntoa
Haltia ja Kurki toteuttavat työs-
sään theraplay-menetelmää, jon-
ka he kertovat tuottavan nopeas-
ti hyviä tuloksia. He ovat saaneet 

yhdysvaltalaisperäiseen terapiaan 
koulutuksen Suomessa.

Theraplay on vuorovaikutuk-
sellinen lyhytterapian muoto, 
jossa vahvistetaan lapsen ja hoi-
tajan välistä kiintymyssuhdetta, 
lapsen tervettä itsetuntoa ja ky-
kyjä toimia sosiaalisissa suhteis-
sa. Terapian keskeinen sisältö on 
välittää lapselle kokemus merki-
tyksellisyydestä, arvokkuudesta 
ja rakastettuna olemisesta.

Vammaistyön Botswanassa 
aloittivat suomalaislähetit Toi-
ni Hihnala ja Helmi Makko-
nen 1980-luvulla vieraillessaan 
Namibiasta Botswanassa. He ih-
mettelivät, eikö Botswanassa ole 
lainkaan vammaisia. Vierailles-
saan savimajoissa paljastui, et-
tä heitä on, mutta he ovat suuri 
häpeä. Ihmiset kuvittelivat, että 
vammaisuus johtuu kirouksesta 
eikä sille sen tähden voi mitään. 
Tänään vammaisilla on ihmisar-
vo asennekasvatuksen ja kuntou-
tuksen ansiosta.

lähetysseuralla 
viisi lähettiä
Suomen Lähetysseuran työnteki-
jöitä on ollut eteläisessä Afrikassa 

Botswanassa vuodesta 1972. Täl-
lä hetkellä suomalaislähettejä on 
viisi: puheterapeutti Venla Kur-
ki ja fysioterapeutti Maarit Hal-
tia vammaistyössä, pastori Marjo 
Ihalainen ja nuorisotyönohjaaja 
Eero Haltia seurakuntatyössä se-
kä luokanopettaja Marja Alastalo 
lapsityössä. 

He työskentelevät pääkaupun-
gissa Gaboronessa, Francistow-
nissa ja Maunissa. Gaborones-
sa on myös teologinen seminaa-
ri, missä suomalaislähetit paikal-
listen pappien kanssa kouluttavat 
työntekijöitä seurakuntiin. 

Lisäksi viimeiselle puolen vuo-
den työjaksolle lähti merkonomi 
Helmi Liljeblad helmikuun alus-
sa. Hänen miehensä rovasti Risto 
Liljeblad tekee maassa aids-tut-
kimusta samaan aikaan. 

Lähetysseura tukee myös vam-
maistyötä. Kouluissa ja mediassa 
annetaan aids-valistusta. Gabo-
ronessa on vammaistukikeskus, 
johon aidsiin sairastuneet voivat 
tulla päivittäin saamaan henkis-
tä ja aineellista tukea. 

HeleNa YlimaUla
Haukiputaan ja Kiimingin 

lähetyssihteeri

H e l e na Y l imau la

H e l e na Y l imau la

Risto ja Helmi Liljeblad, Raimo ja Kaisu Salonen, Helena Ylimaula ja Marjo Ihalainen 
tutustuivat Lähetysseuran työhön Botswanassa.
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Radio-ohjelmien palautteet: radiostudio.oulu@evl.fi

radio Dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz
Radio Dei 106,9 MHz, kaapeliverkossa 
94,1 MHz
Su 6.4. klo 10 jumalanpalvelus Oulun tuo-
miokirkosta, toimittaa Hanna-Maija Kar-
jalainen, saarnaa Simo Juntunen ja avus-
taa Ari-Pekka Metso. Urkurina Henna-
Mari Sivula ja kanttorina Raimo Paaso. 

Oulun seudun virsikuoro.
Su 6.4. klo 11.25 lasten radiopyhäkoulussa 
lastenohjaaja Marja Kokkonen puhuu Hy-
västä Paimenesta.
Radio Dei Toivon iltapäivä
Ke 9.4. klo 15.45 Naisen allakka. Diakonia-
työntekijä Johanna Kerola kolumnoi.
To 10.4.klo 15.45 Kasvun paikka. Missio-
nuoret Eveliina Karppinen ja Anna Ervasti 
Marja Blomsterin haastateltavina.
To 10.4. klo 16.45 Silminnäkijänä maailmal-
la. Lähetysseuran ohjelmassa haastateltava-
na varainhankinnan koordinaattori Kaisu 
Maijala, joka kertoo Lähetysseuran Tasaus-
kampanjasta ja tämän vuoden Tasaus-koh-
teesta Kambodzhasta.

radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,9 mHz
Su 6.4. klo 9.45 radiopyhäkoulussa lasteno-
hjaaja Marja Kokkonen puhuu Hyvästä Pai-
menesta.
Su 6.4. klo 10 messu Nivalan kirkosta. Ju-
malanpalveluksen jälkeen edellisen maa-
nantain Etappi-ohjelma uusintana, toimit-
taa Rauno Kotiaho Kalajoelta.
Ma 7.4. klo 17.05 Etappi-ohjelmassa kuul-
laan Alavieskan perhekerholaisten toivomaa 
hengellistä musiikkia. Ohjelman toimittaa 
Mervi Jutila.

Radiotiedot

Muut seurakunnat Yhdistykset

Lue ja    
kommentoi

www.rauhantervehdys.fi

Maakunnallinen Herättäjän päivä ja Hengellisen Kuukauslehden 
120-vuotisjuhla su 6.4. klo 10 messu Oulun Tuomiokirkossa, klo 13 
juhla ja seurat Keskustan seurakuntatalossa. 
Herännäis-/Siionin virsiseuroja: tänään to klo 18.30 Utajärven seura-
kuntatalossa. Ma 7.4. klo 19 Sisko ja Seppo Juntusella, Wilppolan-
katu 2, Rantsila. Ti 8.4. klo 18 Ritva ja Esko Ruottisella, Ouluntie 41, 
Temmes. To 10.4. klo 18.30 opiskelijat ja nuoret aikuiset: keskuste-
luilta aiheena Armo, Pyhällä Luukaalla.
Retki Aholansaareen 7.-9.5. Linjuri lähtee Oulun linja-autoasemalta, 
ajaa Ylivieskan ja Nivalan kautta. Matkan täysihoitohinta kyytei-
neen (2hh:ssa) 170 €/henkilö. Tied. & ilm. puh 0400-893 382.

Kansanlähetys Oulu
Leiri 4-6 luokkalaisille Meri-
järvellä 18.-20.4. Ilm. 15.4. 
menn. tekstiv. 044-503 7080. 

Lisät. 040-962 0891.

VOISIN TEHDÄ JOTAIN LASTEN HYVÄKSI, MUTTA…

Lasten raamattuopetuksen peruskurssi 
Oulussa 9.-13.6. 2008

Kurssilla perehdytään mm. Raamatun kertomusten ja jakeiden 
opettamiseen lapsille, havaintovälineiden käyttöön, sielunhoitoon 
jne. Kurssi antaa valmiuden ja valmiin materiaalin pyhäkoulun tai 
raamattukerhon aloittamiseen ja uusia ideoita myös kokeneimmil-
le. Kurssin laajuus on 30 h ja kurssimaksu 70 e. Järjestää Lasten-
missio, www.lastenmissio.fi  Ilm. 30.5. mennessä Pekka Siitonen 
040 535 7567, pekka.siitonen@lastenmissio.fi 
Jeesus sanoi: ”Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa 
siis elon Herraa, että Hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa.”

Su 6.4. klo 11 Jumalanpalvelus. Pyhäkoulu lapsille. Ma 7.4. klo 13 Koti-
liitto. Klo 18 Veljesliitto. Ti 8.4. klo 18.30 Yhteiskristillinen Rukous- ja 
Ylistysilta. To 10.4. klo 18-19.15 Kansainvälinen Gospel Kuoro. 
Tervetuloa!

Su 6.4. klo 16:30 Pyhäkoulu. 
Klo 17 Seurat Heikki Kontio.
Ke 9.4. klo 18 Lähetyspiiri.
Tervetuloa!

Tänään Opiskelijailta: Anna 
Lahtinen: Pietari kielsi, Tuomas 
epäili, Saara nauroi.
La 05.04. Fransupiiri klo 10.
Su 06.04. Perhepyhäkoulu klo 13
ja Nuortenseurat klo 15, Tarja 
Kilpeläinen, Terhi Latvala, Tuo-
mas Myllylä. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

www.ohsrk.fi 

To 3.4. klo 18 Tullaan tutuksi ilta, Juhani Va-
lentin ja Deevelesko Jang. Pe 4.4. klo 19 LIFT 
–ilta. La 5.4. klo 19 Breikki-ilta nuorille aikui-
sille. Su 6.4. klo 11 Seurakunnan vuosijuhla 
(ehtoollinen, kaste), Markku Tossavainen, 
seurakuntaperheen kuoro. Tilaisuuden jälkeen 

perhelounas. Ke 9.4. klo 19 Sana ja rukous, Juha Hilli, Jouko Annala. 
To 10.4. klo 12 Päiväpiiri.  KRISTUS KAIKKEMME –raamattuluennot 
11-13.4. Pe klo 19, la klo 18 ja 19, su klo 11 ja 18. Opettajana Juhani Kuos-
manen. Nuorten LIFT-leiri Halsualla 11-13.4. Tiedustelut Pasi Markkanen 
045-138 4040. TERVETULOA!

Pastori Malcolm Hedding 
Israelista vieraana
Oulun vapaaseurakunnassa,
Kirkkokatu 34
maanantaina 7.4. klo 18.00.
Mukana Ulla Järvilehto ja 
Risto Wotschke. 
Järj. ICEJ:n Suomen osasto ja 
Vapaaseurakunta

Tervetuloa 
Israel-tilaisuuteen!

 Jumalanlasten srk
 Tuulimyllynkatu 18
 www.jlsrk.net

Ma klo 18.00 Yht.krist. esirukousilta,
 Karjasillan as.tupa, Rehulantie 1
To klo 18.30 Rukouskokous
La 5.4. klo 18.30 Evankeliumin Ilta, 
 teema: Jumalan lahja sinulle,
 puhe: Jonathan Nyargo
 järj. srk:n nuoret aikuiset
La 12.4. klo 18.30 Ylistyksen, Sanan ja 
 Esirukouksen Ilta
To 17.4. klo 18.00 Srk:n vuosikokous
 TERVETULOA!

Pe 4.4. Hannat, naisten yhteiskristil-
linen rukouspiiri. Su 6.4. Sunnuntain 
kokous, Similä. Su 13.4. Sunnuntain 
kokous, Venetvaara. Tilaisuudet ovat 
klo 18. Tervetuloa!

TILAISUUTEMME:
Su 6.4. klo 11.00 

EHTOOLLISKOKOUS
Ke 9.4. klo 19.00 SANAN JA 

SÄVELTEN ILTA, Juhani Valentin
Tervetuloa!

Srk:n kotisivu:http://wnet.suomi.net
/kotisivu/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

La 10:00 jumalanpalvelus. 29.3. neljännesuhrilahja, 12.4. pääkonferenssin
erikoisuhrilahja (lähetystyölle). Ma-pe 10:00 aamurukouspiiri. Ti 18:00 
Alfa-kurssi. 5.-6.4. Alfa-kurssin Pyhä Henki -viikonloppu Tornion 
Adventtikirkossa, Saarenpäänkatu 18, Tornio.    Tervetuloa!

To 03.04. klo 19 LÄHDE-ilta, Sinikka Hepola, 
Risto Wotschke, God`s Bell. 5.-6.4. Israel-
päivät, Pekka Sartola, la 5.4. klo 10-16 

ISRAEL- seminaari, aiheina ”Lähi-itä tänään, Israelin kadonneet sukukunnat sekä 
Israel - kansakuntien omatunto.” Seminaarimaksu 15 � (sis. lounaan ja kahvin), 
ilmoittautuminen puh. 040-7482301 (miel. tekstiv.). La klo 18 Yleisötilaisuus, aihe: 
”Lopun ajat lähestyvät. Su klo 11 Aamukirkko & lounas, aihe: Israel ja seurakunta, 
klo 13.30 aihe: Googin sota. Ma 7.4. klo 18 Israel-ilta, Ulla Järvilehto, Malcolm Hed-
ding. Ti 8.4. klo 18 Alfa-kurssi. Ke 9.4. klo 18 Nuortenilta.
www.oulu.svk.fi . Tervetuloa!

Tapahtumat

Guzenina-
Richardson 
Toivon 
iltapäivässä

Toivon iltapäivässä on viikol-
la 15 vieraana Maria Guzeni-
na-Richardson. Kansanedusta-
ja Maria Guzenina-Richardson 
on eduskuntatyössään ja jo ai-
kaisemmissa luottamustehtävis-
sään keskittynyt lasten ja perhe-
iden asioihin.

Eva Maria Loikkasen haastat-
telema Guzenina-Richardson toi-
voo, että ihmiset ja vaikuttajat ot-
taisivat kantaa voimakkaammin 
ja kantaisivat vastuunsa rohkeas-
ti, sillä kuten munkki Serafimin 
kirjasta Vapaus voi oppia, vapa-
us ei ole vastuuttomuutta vaan si-
tä että ihminen saa kantaa vas-
tuunsa. Sitäkin pohditaan, mik-
si kirkon tarjoama hengellisyys 
ei kelpaa, kun ihmiset kuiten-
kin ovat erittäin kiinnostuneita 
omasta henkisestä kasvustaan. 
Viikon vieras -osuus kuullaan 
Toivon iltapäivässä Radio Dein 
taajuuksilla arkisin kello 15.30.

Askel-lehden 
päätoimittaja 
työn ja elämän 
äärellä

Ajan trendi on se, että sanoma-
lehtien levikit laskevat ja aika-
kauslehtien levikit nousevat – 
näin myös Suomessa. Myös kris-
tillisellä aikakauslehdellä Aske-
leella on kysyntää ja levikki on jo 
yli 20 000. 

Päätoimittaja Pirjo Wesanie-
mi kertoo 24 vuotiaan Askel-leh-
den uudistuksesta ja pohtii,  mil-
lainen rooli kristillisellä medi-
alla on tilanteessa, jossa ihmiset 
eroavat kirkosta. Ohjelmassa ui-
daan syvemmälle myös Pirjo We-
saniemen omaan elämään: taka-
na on selviytyminen avioerosta 
ja edessä uutta iloa ja rakkautta 
ensimmäisen lapsenlapsen kans-
sa. Askel-lehden perusajatuksena 
on kertoa uskosta iloisesti, värik-
käästi, nykyaikaisesti  ja luonnol-
lisesti – samat adjektiivit koske-
vat myös Pirjon omaa tapaa pu-
hua niin lehdestään, uskostaan 
kuin omasta elämästään. Haas-
tattelijana Kirsi Rostamo.

Pirjo Wesaniemi Radio Dein 
Pintaa syvemmälle -ohjelmassa 
maanantaina 7.4. kello 21.40 ja 
uusinta lauantaina 12.4. kello 18.  
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2. sunnuntai pääsiäisestä eli Misericordia Domini (= Herran laupeus/uskollisuus) on 
kansanomaiselta nimeltään Hyvän paimenen sunnuntai. Päivän antifonissa ovat 
Psalmin 33 sanat: ”Herran uskollisuus täyttää maan. Herra on sanallaan luonut tai-

vaat.” Jeesus onkin hyvänä paimenena uskollinen kaitsija. Hän pitää hyvän huolen laumas-
taan.

Evankeliumitekstissä Jeesus ”grillaa” kysymyksillään Pietaria, joka on hänet kieltänyt. Pie-
tari on kolme kertaa mitätöinyt mestarinsa sanoillaan ja kolme kertaa hän myös joutuu vas-
taamaan saman itsestäänselvyyden: minä rakastan sinua. Kysymys on ennen kaikkea hen-
gellisestä rakkaudesta mestarin ja hänen oppilaansa välillä. Pietari tahtoo olla yhdistetty Va-
pahtajaansa hengellisin sitein.

Ensimmäinen kysymys tunkeutuu kenties kaikkein syvimmälle. Jeesus tiedustelee kala-
aterian jälkeen rannalla, rakastaako Pietari häntä ”enemmän kuin nämä toiset”. Kysymys on 
tiukka, sillä juuri näin Pietari on uhonnut: vaikka kaikki muut jättäisivät Jeesuksen, Pieta-
ri lupasi seurata häntä kuolemaan saakka. Kantti ei kuitenkaan kestänyt loppuun asti ja nyt 
oli tilinteon hetki.

Pietarin murheellisuus on ymmärrettävää. Tärkeintä kuitenkin on, että hän saa pysyä Jee-
suksen yhteydessä – olkoonkin, että se tapahtuu nöyrtymisen kautta. Pietarihan korotetaan 
kaitsijan ja ruokkijan tehtävään seurakunnan johtajaksi. Hän on joutunut kulkemaan pitkän 
ja vaikean tien ja kärsimään monia koettelemuksia. 

Evankeliumitekstin lopussa Jeesus viittaa vielä Pietarin tulevaan marttyyrikuolemaan 
juhlavalla tyylillään: ”Totisesti, totisesti: Kun olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja menit min-
ne tahdoit. Mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen, joka vie si-
nut minne et tahdo.” Tärkein tulee kuitenkin viimeiseksi. Jeesuksen kutsu koskee Pietaria 
elämässä ja kuolemassa, mutta myös kaikkia ihmisiä kaikkina aikoina. Kutsu Jumalan val-
takuntaan ja sen työhön on avoin: ”Seuraa minua.”

PeKKa tUomiKoSKi

Päivän psalmi Ps. 23
Esimmäinen lukukappale Jer. 23: 1–4
Toinen lukukappale 1.Piet. 5: 1–4
Evankeliumi Joh. 21: 15–19

Hyvä paimen huolehtii lampaistaan
 
Vietämme nyt kristikunnassa pääsiäisen ja helluntain välistä riemukasta juhla-aikaa. 
Jeesus Kristus, Israelin Messias, koko maailman Vapahtaja, Jumalan valtakunnan uskol-
linen ja laupias Hyvä Paimen, on todella noussut kuolleista. Toinen pääsiäisen
jälkeinen sunnuntai on Hyvän Paimenen sunnuntai.

Jeesus ja Pietari ovat molemmat merkittävällä tavalla esillä 2. vuosikerran evan-
keliumissa, Joh. 21:15–19. Tässä Vapahtaja myös ennusti apostolinsa marttyyrikuole-
masta. Herra oli ilmestynyt seitsemälle yökalassa olleelle opetuslapselleen Tiberiaan 
järven rannalla ja antanut heille suuren kalansaaliin heittoverkosta. Johannes tunnisti 
pian Mestarin. Ylösnoussut huuteli miehille rannalta kutsuen heidät luokseen. Hän 
paistoi kalaa pikkutulilla ja oli pannut esille leipiä. Jälleen veljet saivat tuntea Herran 
armon voimaa hänen sydämellisen puheensa ja siunaavien käsiensä kautta saaduissa 
kaloissa ja leivissä.

Ylösnousseen sielunhoidollisen laupias rakkaus ilmenee erityisesti siinä, että hän 
antoi lankeemustaan itkeneen opetuslapsen olla lähellään. Nyt Jeesus kysyi hänet kol-
mesti kieltäneeltä Pietarilta, rakastaako tämä häntä. Pietari tunnusti toki Jeesuksen 
olevan hänelle rakas, mutta tuli murheelliseksi siitä, että Herra kysyi asiaa kolmesti. 
Kuitenkin mies jaksoi nyt kolmestikin tunnustaa, että Jeesus on  hänelle rakas. Olihan 
Mestari antanut hänelle aina kaikki synnit anteeksi valtakunnassaan.

 Jeesus myös antoi Simon Pietarille tärkeän tehtävän kolminkertaisella käskyllä: 
”Ruoki minun karitsoitani! Kaitse minun lampaitani! Ruoki minun lampaitani!” Pie-
tarin saama käsky liittyi erityiseen apostolinvirkaan, mutta tämä Herran sana kosket-
taa tälläkin ajalla jokaista Jeesukseen uskovaa, joka on Pietarin tavoin saanut uuden 
elämän Jeesuksen suuresta armosta. Se, jolle Jeesus on rakas, on sovelias hänen armos-
taan ruokkimaan, kaitsemaan ja vieläkin ruokkimaan Vapahtajan karitsoita ja lam-
paita hänen laumassaan. 

SUlo KaUtto
Pyhännän pappi

Jeesus, hyvä paimenemme.

Tänään tahdomme kiittää sinua hyvyydestäsi

ja huolenpidostasi.

Sinä olet pienten ja suurten paimen.

Sinä johdatat meitä koko elämämme ajan.

Me emme itse tunne tietä emmekä vaaroja,

jotka meitä uhkaavat.

Älä anna meidän joutua kauas luotasi.

Opeta meitä erottamaan sinun äänesi

kaikkien muiden äänten joukosta

ja sinun kutsusi niistä kutsuista,

jotka ovat viemässä meitä harhaan.

Jos lähdemme omille teillemme,

vedä meidät takaisin luoksesi.

Kiitos rakkaudestasi ja huolenpidostasi.

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

Mistä ja miten erottaa Jumalan, 
Nalle Puhin ja ihmisen perin 
inhimilliset, omatekoiset 
jumalakuvat? Teoksen Ihmisen 
näköinen Jumala kirjoittanut 
teologian tohtori Petri Merenlahti 
tutkii vastauksia Raamatusta.

etri Merenlahti, 41, luki joitakin 
vuosia sitten iltasatua kolmivuo-
tiaalle tyttärelleen. Siinä mainit-
tiin, että ”silloin kun Taivaan Isä 
teki puita ja kukkia ja ruohoja, 
saattoi hyvinkin käydä näin”. Ty-
tär keskeytti sadun ja kysyi, kuka 

tämä Taivaan Isä oikein on.
– Mietin vastausta niin kauan, että hän 

kyllästyi koko asiaan. Se oli havahduttava 
kokemus. Eikö väitöskirjaansa tekevä teo-
logi, hyvä ihme, voi vastata tuollaiseen suo-
raan, tutkijatohtori parahtaa palatessaan vii-
me vuonna ilmestyneen Ihmisen näköinen Ju-
mala -kirjansa alkusykäykseen.

Tuohon aikaan tyttärellä saattoivat men-
nä suloisesti sekaisin Jumala, Muumipeik-
ko ja muut satuhahmot. Eksegeettinä Petri 
Merenlahti tutki samaan aikaan Raamatussa 
esiintyvää fiktiota ja faktaa, myyttisten kerto-
musten ja historiallisten tosiasioiden suhdet-
ta. Eli edellytykset tyttären kysymyksiin vas-
taamiselle olisivat pitäneet olla periaatteessa 
paremmat kuin keskiverrolla kristityllä per-
heenisällä.

Miksi vastaaminen sitten oli niin vaike-
aa?

– Tyttären kysymys tuli odottamattoman 
vaikeasta viitekehyksestä. Taivaan Isä esiin-
tyi täysin fiktiivisessä sadussa nimeltä Voi-

kukka. Voisinko sanoa, että siinä on kysy-
mys samasta Taivaan Isästä kuin kristinus-
kossamme? Olisiko minun pitänyt todeta, 
että tässä nimenomaisessa sadussa Juma-
la tulee vastaan fiktiivisenä eli kuvitteelli-

sena hahmona, vaikka hän on oikeasti to-
dellisen maailman hahmo, muttei kuiten-

kaan ihan samalla tavalla todellisen maail-
man hahmo kuin sinä ja minä...

– Jumalasta puhumisessa tulee vaikeuk-
sia, koska Jumala ei ole niin kuin me ihmi-
set. Persoonallisesta Jumalasta voi kuitenkin 
puhua ihmisen jumalasuhdetta kuvattaessa, 
koska se jäsentyy persoonallisena suhteena, 
vaikka onkin toisenlainen kuin ihmisten vä-
linen suhde, Petri Merenlahti filosofoi.

Raamatuntutkijan tytär ei malttanut 
odottaa isänsä teologisen speku-

laation mahdollista lop-

putulosta vaan vastasi itse kysymykseensä to-
kaisten: ”No hyvä on, siinä vain kerrotaan sii-
tä Taivaan Isästä.” Sitten hän halusi jo jatkaa 
satua eteenpäin, ja asia jäi silleen.

Tai ei ihan. Kolme lapsen isä jatkoi kuu-
meisesti sen miettimistä, miten Jumalan voisi 
selittää eroavan edukseen vaikkapa Nalle Pu-
hista, peikoista tai tontuista. Näiden satuhah-
mojen hilpeään joukkoon tytär näet Jumalan 
mitä ilmeisimmin sijoitti, eikä Jumala viitan-
nut mihinkään todelliseen hahmoon tarina-
maailman ulkopuolella.

Esimerkiksi evankeliumit eivät kuitenkaan 
ole raamatuntutkijan mielestä niin kuin sa-
dut. Kun ne kertovat lukijalle, ”mitä alussa 
oli” ja mitä ”niinä päivinä tapahtui”, ne tar-
koittavat mitä sanovat.

– Raamatun ja satujen ”olipa kerran” poik-
keavat olennaisella tavalla toisistaan. Jälkim-
mäinen on merkki kertojan ja lukijan kuvit-
teluleikistä, kun taas edellinen haluaa tosis-
saan siirtää eteenpäin uskontomme pyhää 
historiaa ja perinnettä. Jumalasta puhutaan 
vakavasti.

– Poikkeuksiakin on, kuten Joonan kirja, 
joka on puhdaspiirteisen fiktiivinen tarina. 
Se on suorastaan surrealistinen komedia pro-
feetasta, joka vikuroi Jumalansa kanssa. Joo-
nan tarina todistaa, että Raamattu kykenee 
tekemään itsestään ja profeetoistaan myös sa-
tiirista pilaa, Petri Merenlahti huomauttaa.

Kuvitellun ja todeksi tarkoitetun kerto-
muksen raja on hänestä yleensä niin selvä, 
että pieni lapsikin tunnistaa sen.

– Kun kuuntelin jouluevankeliumia tyttä-
reni kanssa, hän ei epäillyt, etteikö ”tapahtui 
niinä päivinä” kertonut siitä samasta maail-
masta, jossa mekin elimme: ”Isä, koska me 
mennään tapaamaan sitä Jeesus-lasta”, hän 
kysyi.

Raamatuntutkija joutuu työnsä puolesta 
vastaamaan myös modernin ihmisen kipe-
riin kysymyksiin liittyen Raamatusta löyty-
viin jumalakuviin. Vaan ketäpä lopulta kiin-
nostaisivat pelkät jumalakuvat tai niiden tai-
tavinkaan erittely verrattuna elävään Juma-
laan ja häneen mahdollisesti syntyvään suh-
teeseen?

Mutta miten löytää tämä tosi Ju-
mala vaikkapa Vanhan testa-
mentin joistakin kovin 
inhimillisiltä tun-
tuvista juma-
lakuvis-
ta?

– Vanhan testamentin Jumala muistuttaa 
muutamin paikoin enemmän satuhahmoja 
kuin maailmankaikkeuden Korkeinta Voi-
maa saati Rakkautta. Hänen kävelynsä Para-
tiisissa voi kuulla lähestyvistä askelista. Hän 
on kuin yksi heimojumala muiden joukossa, 
mustasukkainen asemastaan ja kiukkuisena 
helposti ylireagoiva.

– Vähitellen kuva muuttuu: Jumala alkaa 
vaatia ihmisiltä oikeudenmukaisuutta ja rak-
kautta. Pientä joukkoa paimentavasta Israelin 
Jumalasta tulee kaikkien kansojen Taivaal-
linen Isä, jonka osoittaman rakkauden kan-
nalta on yhdentekevää, onko ihminen ”juuta-
lainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies 
vain nainen”.

Petri Merenlahti kuvaa, miten ”myötäelävä 
Jumala” tarjoaa seuraajilleen ”koston ja hyvi-
tyksen sijasta uskoa elämän mielekkyyteen, 
toivoa paremmasta huomisesta sekä haas-
teen tehdä kaikki voitava lähimmäisten kär-
simysten lievittämiseksi. Hän on läsnä onnet-
tomuuden keskellä, säälii tuhoon tuomittuja 
ja itkee yhdessä itkevien kanssa.”

Kristinuskon suuressa kertomuksessa Ju-
mala ottaa Merenlahden mukaan ratkaise-
van askelen tullessaan Jeesuksessa ihmisten 
keskelle jakamaan ruumiillisesti kipumme 
ja haavoittuvuutemme. Jumala ottaa ”orjan 
muodon ja tulee ihmisten kaltaiseksi, hän 
elää ihmisenä ihmisten joukossa”.

Raamatun ensimmäisten lukujen myyttisis-
sä kertomuksissa Jumalan läsnäolo ihmisten 
parissa on itsestään selvää. Muutos tekee tu-
loaan Mooseksen kirjojen myötä: ”Yksikään 
ihminen, joka näkee minut, ei jää eloon.”

Petri Merenlahti selvittää, että salattu Ju-
mala ilmoittaa itsensä kätkeytymällä: Hän il-
mestyy palavassa pensaassa, savupatsaassa 
ja tulenlieskassa, ilmestysmajan kaik-
kein pyhimmässä, torvisoiton ja 
ukkosenjylinän keskellä. 
Mooses on erityis-
asemassa Ju-
malan ja 
va-
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litun kansan välittäjänä, jonka kautta Juma-
la puhuu.

Patriarkkojen aikana Jumala puhui vie-
lä suoraan hurskaille, mutta kun israelilaiset 
lankesivat palvomaan kultaista sonnia ja kan-
san synnit kävivät suureksi, hengen lahja ra-
jattiin koskemaan vain harvoja ja valittuja.

– Jumalan henki tekee näyttävän ja per-
soonallisen paluun maailmaan Jeesukses-
sa. Hän laskeutuu Jeesukseen kasteessa kuin 
kyyhkynen. Evankelista Johannes korostaa, 
että Sana tuli lihaksi ja asui keskellämme. Jo-
ka on nähnyt Pojan, on nähnyt Isän.

– Evankeliumit ovat myös luopumisker-
tomuksia, joissa Jeesuksen seuraajat joutu-
vat selviytymään sen jälkeen kun Jeesus on 
palannut Isänsä luokse. Kasvukertomusten 
kaavasta poiketen oppilaat eivät opi läksyjään 
omin voimin. Vasta ylösnousemuksen koke-
minen ja Pyhän Hengen saaminen valmista-
vat opetuslapset kirkon perustajiksi.

Tutkijatohtori harrastaa akateemista itse-
kritiikkiä puhuessaan ”aidon ja alkuperäi-
sen” Jeesuksen metsästämisestä, jossa kristil-
lisen perinteen sijaan valitaan ”yliopistotut-
kijoiden testaama, alan viimeistä tietämys-
tä edustava Jeesus-kuva, johon pitäytyminen 
ei edusta sokeaa laumasieluisuutta vaan itse-
näistä harkintaa”. Mutta ovatko kasvot tutki-
joiden peilissä sittenkään Jeesuksen, Meren-
lahti kysyy.

Hän ajattelee, että evankeliumin Jeesus ei 
löydy kertomuksen takaa vaan kertomukses-
ta ja sen tavasta asettua vuoropuheluun luki-
joiden kanssa. Sama pätee muihinkin Raama-
tun henkilöihin.

 
Petri Merenlahti pitää mielellään radiohar-
tauksia ja puhuu Jumalasta. Hänestä etenkin 
Jeesuksen vertaukset ovat valtavan hienoja 
saarnatekstejä, koska niissä Jumalan kohtaa-
minen laittaa ihmisen arvottamaan asioi-
ta uudelleen.

– Koen, että Jumala on ”minun 
Jumalani” niin kuin hän oli 
”Abrahamin, Iisakin ja 
Jaakobin Jumala”. 
Jumala on se, 
joka aut-

taa. Kristinuskossa ovat keskeisiä elementtejä 
usko, toivo ja rakkaus. Elämällä on merkitys 
ja mieli, jos ihminen kykenee uskomaan. Täl-
löin elämässä eteenpäin meneminen on aina 
mahdollista, eikä ihminen menetä täysin ky-
kyään antaa ja vastaanottaa rakkautta.

Tutkijan oma jumalakuva on hiljaisuutta 
ja rukousta korostavien kristittyjen mystik-
kojen kokeman Jumalan kaltainen, avoin ja 
kehittyvä.

– Jumalan salaisuudessa on jotakin hyvin 
tärkeää. Hänen olemuksensa ei täysin selity 
vaan siihen jää paradokseja. Puhuessani Ju-
malasta ymmärrän puhuvani aina vertaus-
kuvin. Omat mielikuvani eivät voi tavoittaa 
Jumalaa itseään.

– Kun ymmärrän käsitykseni Jumalasta 
vajavaisiksi, ne lakkaavat johdattamasta har-
haan. Samalla hetkellä, kun Jumala katoaa 
näkyvistäni, hänen läsnäolonsa läpäisee kai-
ken mikä on, uskoo Petri Merenlahti.

Hän päättää kirjansa psalmiin 139: ”Vaik-
ka nousisin taivaaseen, sinä olet siellä, vaik-
ka tekisin vuoteeni tuonelaan, sielläkin sinä 
olet...”

JaNNe Villa
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 6.4. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Hanna-Maija Karjalainen, 
saarna Simo Juntunen, avus-
taa Ari-Pekka Metso. Urkuri-
na Henna-Mari Sivula ja kant-
torina Raimo Paaso. Oulun 
seudun virsikuoro. Radiointi 
radio Dei. 
Viittomakielinen messu su 
6.4. klo 12 Tallikappelissa, 
Ojakatu 1. Kirkkokahvit.
Messu su 6.4. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Hanna-Maija Karjalainen, 
kanttorina Tomi Heilimo.
Tuomasmessu su 6.4. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa. Ai-
heena Herra on minun pai-
meneni, ei minulta mitään 
puutu. Toimittaa Erja Järvi, 
saarna Kimmo Kieksi, avusta-
vat Hanna-Maija Karjalainen, 
Katja Ylitalo, Riku-Matti Järvi 
ja Heikki Karppinen. Juonta-
jana Tuulia Taskila, esirukous-
vastaava Tommi Yritys. Simo 
Ollikainen ja musiikkiryhmä. 
Lisäksi tuomasmessuavustajia 
rukousalttareilla, ovella ja esi-
rukouksessa. Teejatkot Öber-
gin talon vintillä, jatkoilla ku-
vakooste nuorten missioklu-
bin matkasta Namibiaan. 
Englanninkielinen vesper su 
6.4. klo 18 Öbergin talossa.
 
Karjasillan  
seurakunta
Messu su 6.4. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustaa Hanna 
Liuska, kanttorina Juha So-
ranta. Kirkkokahvit. Messun 
jälkeen mahdollisuus henki-
lökohtaiseen keskusteluun ja 
rukoukseen.

Messu su 6.4. klo 10 Kastellin 
kirkossa. Toimittaa Erja Järvi, 
avustaa Olavi Mäkelä, kantto-
rina Sirpa Ilvesluoto.  
Messu su 6.4. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimittaa 
Juhani Lavanko, kappalainen 
Petri Satomaan virkaanaset-
taminen, toimittaa lääninro-
vasti Hannu Ojalehto avusta-
jineen, saarna Petri Satomaa, 
kanttoreina Sirpa Ilvesluoto 
ja Juha Soranta. Lapsikuoro. 
Juhlakahvit. 
Messu su 6.4. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Liisa Karkulehto, avustaa Rii-
na Moilanen, kanttorina Else 
Piilonen.
Messu su 6.4. klo 12 Maikku-
lan kappelissa. Toimittaa Er-
ja Järvi, avustaa Olavi Mäkelä, 
kanttorina Eerika Holappa. 
Gospelmessu su 6.4. klo 18 
Kastellin kirkossa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, avustaa 
Riina Moilanen, Esa Rättyä ja 
Karjasillan gospelryhmä YA1.

Tuiran seurakunta
Ekumeeninen jumalanpalve-
lus to 3.4. klo 19 Tuiran kir-
kossa. 
Messu su 6.4. klo 10, Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Harri Fa-
gerholm, avustavat Pasi Ku-
rikka ja Matti Ketola, kant-
torina Tommi Hekkala. Py-
hän Luukkaan 2- ja Rajakylän 
3 -rippikouluryhmät osallistu-
vat messuun.
Perhemessu su 6.4. klo 10 Py-
hän Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Stiven Naatus, avustaa 
teol. yo Marja-Leena Tahko-
la, kanttorina Raakel Pöyhtä-
ri. Piccolot-Kuoro, johtaa Pek-
ka Syrjäniemi. Saarnan alussa 
lapsille suunnattu pikkusaar-
na ehtoollisesta.

Sanajumalanpalvelus su 6.4. 
klo 12 Pateniemen kirkos-
sa. Toimittaa Sanna Komulai-
nen, avustaa Merja Oksman, 
kanttorina Raakel Pöyhtäri. 
Pateniemen 2 -rippikouluryh-
mä osallistuu jumalanpalve-
lukseen.
Gospelmessu su 6.4. klo 12 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Toimittaa Helena Paalanne, 
avustaa Anssi Putila. Gospel-
musiikkiryhmä ja Gloria-kuo-
ro. 
Perhemessu su 6.4. klo 12 
Rajakylän seurakuntakodis-
sa. Toimittaa Juha Tahkokor-
pi, avustaa Riku-Matti Järvi, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Kirkkokahvit.
Iltamessu su 6.4. klo 18, Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Lauri 
Kujala, avustaa teol. yo Mar-
ja-Leena Tahkola, kanttorina 
Heikki Jämsä.
Viikkomessu ke 9.4. klo 20, 
Tuiran kirkossa. Toimittaa Pet-
teri Tuulos, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki.
Viikkomessu ke 9.4. klo 20 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Veijo Koivula. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 6.4. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pertti 
Lahtinen, saarna Martti Pen-
nanen, kanttorina Lauri Nurk-
kala.

YlIkIIMInGIn 
SEurakunTaPIIrI
Messu su 6.4. klo 10 Ylikiimin-
gin kirkossa. Toimittaa Veijo 
Koivula, kanttorina Leo Rah-
ko.

Hailuoto
Messu su 6.4. klo 10 Hailuo-
don kirkossa. Toimittaa Matti 
Keskinen, avustaa Marja Ran-
tasuomela, kanttorina Kaisa-
maria Stöckell. Kirkkokahvit 
ja rippikoulusunnuntai.

Haukipudas
Sanajumalanpalvelus su 6.4. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ar-
to Nevala, saarna Maria Vähä-
kangas, kanttorina Katri Nis-
kakangas. 

Kempele
Perhemessu su 6.4. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jaakko Tuis-
ku, avustaa Sami Puolitaival.

Kiiminki
Gospelmessu pe 4.4. klo 18 
kirkossa.
Messu su 6.4 klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Markku Palosaa-
ri, kanttorina Jarkko Metsän-
heimo.
Messu su 6.4. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimittaa 
Markku Palosaari, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo.

Liminka
Messu su 6.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Ilkka Tornberg, 
saarna Veikko Kärnä, kantto-
rina Mika Kotkaranta. Kirkko-
kahvit, jonka jälkeen kirkossa 
Pipliaseuran vuosikokous.
Messu su 6.4. klo 15 Vana-
mossa. Toimittaa Kimmo He-
lomaa, kanttorina Mika Kot-
karanta. Mukana nuoret.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus  su 6.4. 
klo 12 kirkossa. Toimittaa Ilk-
ka Tornberg, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen.

Muhos
Messu su 6.4. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Jouni Heikkinen, 
kanttorina Marjo Irjala.
 
Pudasjärvi
Ehtoollisjumalanpalvelus su 
6.4. klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Juha Kukkurainen, avustaa 
Perttu Kyllönen, kanttoreina 
Jukka Jaakkola ja Keijo Piirai-
nen. Koillismaan kuorot.

Siikalatva
kESTIlä
Messu su 6.4. klo 10 Kestilän 
kirkossa. Toimittaa Erkki Pi-
ri, Janne Isomaan lähtösaar-
na, kanttorina Arja Leinonen. 
Kirkkokahvit.

PIIPPola
Messu su 6.4. klo 19 kirkos-
sa. Toimittaa Janne Koppo-
nen, kanttorina Ulla Koskelo. 
Huomioikaa muuttunut kel-
loaika.

PulkkIla
Messu su 6.4. klo 10 seura-
kuntatalossa. Toimittaa Ur-
po Luokkala, kanttorina Vei-
jo Kinnunen.
 
PYhänTä
Sanajumalanpalvelus su 6.4. 
klo 12 kirkossa. Toimittaa Ur-
po Luokkala, kanttorina Vei-
jo Kinnunen.

ranTSIla
Sanajumalanpalvelus su 6.4. 
klo 12 kirkossa. Toimittaa Jan-
ne Kopponen, kanttorina Arja 
Leinonen. Huomioikaa muut-
tunut kelloaika.

Siikasalo
ruukkI
lähemmäksi – yhdessä -seu-
rakuntatapahtuman messu 
su 6.4. klo 10. Paavolan kir-
kossa. Toimittaa Lauri Haapa-
la, saarna Kaija-Liisa Keränen, 
avustaa Eero Koskela ja Rei-
no Tanjunen, kanttorina As-
ko Rautakoski ja urkurina Yrjö 
Nissinen. Juhlalounas ja raa-
mattuvisa Paavolan seurakun-
tatalossa. 

SIIkaJokI
lähemmäksi – yhdessä -seu-
rakuntatapahtuman mes-
su su 6.4. klo 10 Paavolan kir-
kossa. 

VIhanTI
lähemmäksi – yhdessä -seu-
rakuntatapahtuman mes-
su su 6.4. klo 10 Paavolan kir-
kossa. 

Tyrnävä
Messu su 6.4. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Tee-
mu Isokääntä, saarna Juhani 
Seppänen, kanttorina Heikki 
Lumiaho.
Sanajumalanpalvelus su 6.4. 
klo 12 Temmeksen kirkos-
sa. Toimittaa Teemu Isokään-
tä, saarna Juhani Seppänen, 
kanttorina Heikki Lumiaho.
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Hartauselämä
aamurukous ke 9.4. klo 
7.45, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Aamurukous muodos-
tuu Raamatun teksteistä, 
laulusta, hiljaisuudesta ja ru-
kouksesta. 

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta
Sana elää -raamattu- ja ru-
kousilta pe 4.4. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
aamupiiri la 5.4. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 5.4. klo 18, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Sunnuntaiseurat su 6.4. klo 
15, Keskustan seurakunta-
talo. 
rauhanyhdistyksen kirk-
koilta ti 8.4. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko. Juhani Pitkä-
lä ja Markku Kangasniemi.
Päiväseurat ke 9.4. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
keskiviikkoseurat ke 9.4. 
klo 18, Keskustan seurakun-
tatalo. Markku Niku.
Miestenpiiri ke 9.4. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
ompeluseurat to 10.4. klo 
18.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. 
raamattupiirit: 
Ke 9.4. klo 16, Aurinkokoti. 
Pastori Jyrki Vaaramo.
To 10.4. klo 14, Keskustan seu-
rakuntatalo. Luemme Johan-
neksen evankeliumia. Pastori 
Anna-Mari Heikkinen.
hartaudet:
To 10.4. klo 14, Sara Wack-
lin -koti, Koulukatu 4. Han-
na-Maija Karjalainen.
To 10.4. klo 14, Keskustan 
palvelutalo, Nummikatu 24. 
Jyrki Vaaramo.
To 10.4. klo 18.30, Kuntota-
lo, Uusikatu 66. Hanna-Mai-
ja Karjalainen.

Karjasillan seurakunta
rauhanyhdistyksen raamat-
tuluokka pe 4.4. klo 17.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Miesten kesken -keskuste-
lutilaisuus to 10.4. klo 18, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
raamattupiirit: 
To 3. ja 10.4. klo 18, Maikku-
lan kappeli. 
Ti 8.4. klo 12, Kastellin kirk-
ko. 
Ke 9.4. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Miehille.
To 10.4. klo 18, Kastellin kirk-
ko. 
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat:
To 3. ja 10.4. klo 18, Kastel-
lin kirkko. 

Pe 4.4. klo 18.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
To 10.4. klo 18, Kaukovaini-
on kappeli. 

Tuiran seurakunta
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 4.4. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Miestenpiiri ti 8.4. klo 18, 
Tuiran kirkko. Lauri Kujala 
alustaa aiheesta Astui alas 
tuonelaan.
raamattupiirit:
Ti 8.4. klo 18, Niittyaron ker-
hohuone. 
To 10.4. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. 
raamattu- ja lähetyspiiri to 
3. ja 10.4. klo 15, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Pasi Kurikka.

Oulujoen seurakunta
Sävelhartaus yhteisvastuu-
keräykselle ke 9.4. klo 19, 
Oulujoen pappila. Ks. Yh-
teisvastuuilmoitus.

YlIkIIMInGIn aluE
Sävelhartaus Yhteisvastuu-
keräykselle to 10.4. klo 19, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Ks. Yhteisvastuuilmoitus.

Musiikki ja kulttuuri
Matkamiehen iltarukous la 
26.4. klo 19, Oulu. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Virsilauluilta ti 8.4. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Elias Lönnrotin sepittämiä 
virsiä, Esko Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
Suomalaisen virren juh-
laa -konsertti su 6.4. klo 15, 
Karjasillan kirkko. Mieskuoro 
Weljet, tenori Heikki Rainio 
ja kamariorkesteri. Kuoroa ja 
orkesteria johtaa Olli Heikkilä. 
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
Sana soimaan -urkuimpro-
visaatiokonsertti ma 7.4. 
klo 19, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Sibelius-Akatemian Kuo-
pion osaston urkujensoiton 
lehtori Mikko Korhonen. Va-
paa pääsy, ohjelma 5 €.
ajatuksen siivillä -kirjalli-
suuspiiri ti 8.4. klo 18–20, 
Karjasillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Pianokonsertti su 6.4. klo 
16, Tuiran kirkko. Pianisti Jus-
si-Pekka Heikkilä. Konsertis-
sa kuullaan saliin hankitulla 
uudella flyygelillä mm. Rah-
maninovia, Chopinia, Kaskea 
ja Merikantoa. Ohjelmamak-

su yhteisvastuun hyväksi.
oulun laulun yhteisvastuu-
konsertti su 6.4. klo 17, Py-
hän Tuomaan kirkko. Ks. Yh-
teisvastuuilmoitus.

Oulujoen seurakunta
linja-auto myöhässä -näy-
telmä pe 4.4. klo 12, Myllyo-
jan seurakuntatalo. Liput 5 € 
(sis. arvan ja kahvin). 

YlIkIIMInGIn aluE
konsertti pe 4.4. klo 20, Yli-
kiimingin seurakuntatalo. 
Ks. Yhteisvastuuilmoitus.
kauneimmat hengelliset las-
tenlaulut su 6.4. klo 13, Ylikii-
mingin seurakuntatalo. Lap-
sikuoro, johtajaa Leo Rahko. 
Kahvitarjoilu. 

Diakonia

Karjasillan seurakunta
Ystävänkamari ti 8.4. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. Lähe-
tyssihteeri Kaisa Putila vie-
railee kerhossa.
Diakoniapiirit: 
Ma 7.4. klo 16.30, Kaukovai-
nion kappeli. 
Ke 9.4. klo 15, Maikkulan 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
Diakoniapiiri to 3.4. klo 
13–14.30, Pateniemen kirkko. 
raamattupiiri to 3.4. klo 18, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Työttömien ruokailu ti 8.4. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. 

Oulujoen seurakunta
Madekosken diakoniapiiri 
to 3.4. klo 12, Matti ja Tatiane 
Akkasella, Kotarannantie 8. 
Diakoniapiiri ti 8.4. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 

Yhteinen  
seurakuntapalvelu
kEhITYSVaMMaISET
Varttuneiden porinapiiri ti 
8.4. klo 13.15–14.15, Heinä-
torin seurakuntatalo. Eläk-
keellä olevien kehitysvam-
maisten juttutupa.
kehitysvammaisten kes-
kustelukerho ti 8.4. klo 
17–18.30, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Keskustelu- ja 
kohtaamispaikka aikuisille 
kehitysvammaisille.

kuuloVaMMaISET
Viittomakielinen messu su 
6.4. klo 12, Tallikappeli, Oja-
katu1. Messun jälkeen kirk-
kokahvit.
raamattupiiri ma 7.4. klo 
13, Palvelukeskus Runola. 

Ystäväilta to 10.4. klo 16, 
Palvelukeskus Runola. Runo-
lan asukkaiden ja kaupungil-
la asuvien viittomakielisten 
yhteinen ilta.
hyvän näkemisen ja kuule-
misen päivä ti 22.4. Ks. nä-
kövammaiset.

näköVaMMaISET
hyvän näkemisen ja kuu-
lemisen päivä ti 22.4. klo 
12–16, Keskustan seurakunta-
talo. Asiaa ikäihmisten kuu-
lon kuntoutuksesta ja kuulo-
vammaisten palveluista, tie-
toa Aino neuvontapalveluis-
ta ja kotihoidosta, tietoa nä-
kövammaisten palveluista ja 
oikeuksista, tuote- ja apuväli-
ne-esittelyä, kahvitarjoilu. Ti-
laisuudessa viittomakielen- ja 
kirjoitustulkkaus. Tilaisuus on 
kaikille avoin.

3.–10.4.2008

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
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, Pappilantie 2
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Korhonen improvisoi 
uruilla Raamatun 
tekstien pohjalta

enot oulussa 

näkövammaisten kirkko-
pyhä su 27.4. klo 12, Hintan 
seurakuntatalo. Messu, ruo-
kailu ja päivätilaisuus. Mu-
kana myös Näkövammaisten 
keskusliiton aluesihteeri. Ilm. 
viim. 17.4.  ruokailun takia p. 
08 3161 340.

PäIhDETYö
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 7.4. klo 14.30, Diakonia-
keskus, alakerta. 
Päihdetyön raamattupiiri ti 
8.4. klo 13, Diakoniakeskus. 
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 11.4. retki Vasamolle, pe 
18.4. klo 13, Diakoniakeskus, 
alakerta. 

Lähetys
lähetyssoppi to 3.4. klo 
10–14, Keskustan seurakun-

tatalo. Myyjäiset ja kahvila.
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja Avoinna ma-ke klo 10–14, 
pe 16–19 ja la klo 12–15. Terve-
tuloa tutustumaan. 
Pyöränhuoltoviikko Siives-
sä 21.–26.4. Voit tuoda pol-
kupyöräsi keväthuoltoon 
edullisemmin kuin liikkeissä, 
tuotto ohjataan kokonaan lä-
hetystyölle. Pyörähuolto Sii-
ven aukioloaikoina. Lisätieto-
ja p. 044 3161 570 / lähetys-
sihteeri.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri ke 9.4. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Arvi Seppänen.

Karjasillan seurakunta
lähetyspiiri ti 8.4. klo 18, 

S ibelius-Akatemian Kuopion 
osaston urkujensoiton lehtori 
Mikko Korhonen nousee ur-
kujen ääreen urkuimprovisaa-

tiokonsertissa Pyhän Andreaan kir-
kossa maanantaina 7.4. klo 19.  

Sana soimaan -urkuimprovisaatio-
konsertissa Korhonen esittää urkuimp-
rovisaatioita Raamatun tekstien poh-
jalta. Konserttiin on vapaa pääsy, mut-
ta ohjelma maksaa 5 euroa. 

Omaa suosikkikohtaansa Raama-
tusta voi toivoa etukäteen. Toive tu-
lee kertoa lauantaihin 5.4. mennes-
sä Karjasillan seurakunnan kanttori 
Juha Sorannalle osoitteeseen juha.so-
ranta@evl.fi tai tekstiviestinä p. 050 
406 7286.

Konsertti sisältyy Karjasillan seu-
rakunnan ja Oulun seudun ammat-
tikorkeakoulun yhteistyössä järjestä-
mään improvisaatiokurssiin. Kurssil-
la opettaa Mikko Korhonen. Kurssi 
järjestetään maanantaina 7.4. ja tiis-
taina 8.4. Kurssi on suunnattu Oulun 
ammattikorkeakoulun opiskelijoille 
ja kanttoreille, mutta kurssia voivat 
tulla seuraamaan kaikki asiasta kiin-
nostuneet. 

Kurssi konsertteineen järjestetään 

Pyhän Andreaan kirkolla. Maanan-
taina kurssin aiheena on koraali-imp-
rovisaatio (virsikirja) ja tiistaina va-
paa klassinen improvisointi (cantus 
firmukseton).

Kurssista kertovat Juha Soranta ja 
Oulun seudun ammattikorkeakoulun 
lehtori Ismo Hintsala p. 010 27 22191, 
ihintsal@staff.oamk.fi.
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3.–10.4.2008enot oulussa 

Kaukovainion kappeli. Muka-
na Erja Järvi ja Kaisa Putila.

Tuiran seurakunta
lähetyspiiri ma 7.4. klo 
16.30, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
raamattu- ja lähetyspiirit: 
Ma 7.4. klo 18, Myllyojan seu-
rakuntatalo, Ystävän kamari. 
Ma 7.4. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 
To 10.4. klo 14, Madekoskella 
kodeissa. Yhdyshenkilö Soila 
Närhi, puh. 08 5316197.

YlIkIIMInGIn aluE
Piispankamari pe 4.4. ja ti 
8.4. klo 11–15, Ylikiimingin 
vanha pappila. Kirpputori ja 
kahvila lähetyksen hyväksi.

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 6.4. klo 12, Ma-
kasiininkadun kerhohuone. 
Perhekerhot: Kohtaamispaik-
ka lapsille ja vanhemmille. 
Ke 9.4. klo 10, Heinätorin 
seurakuntakoti. 
To 10.4. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 
Päiväkerho ma 7.4. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Iltaperhekerho ma 7.4. klo 
18–19.30, Intiön seurakun-
takoti. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulut: 
Su 6.4. klo 10, Kastellin kirk-
ko. Jumalanpalveluksen ai-
kana.
Su 6.4. klo 12, Kaukovainion 
kappeli. Jumalanpalveluksen 
aikana.
Su 6.4. klo 12, Maikkulan 
kappeli. Jumalanpalveluk-
sen aikana.
To 10.4. klo 14.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 6–8-vuotiail-
le lapsille. 
Perhekerhot: Kohtaamispaik-
ka lapsille ja vanhemmille.
Ma 7.4. klo 10, Sarasuon päi-
väkoti. 
Ti 8.4. klo 9.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Ke 9.4. klo 9.30, Karjasillan 
kirkko. 
Ke 9.4. klo 9.30, Kastellin 
kirkko. 
Ke 9.4. klo 9.30, Kaukovaini-
on kappeli. Matto. Kirjaston-
hoitaja vierailee aiheena ko-
timaiset uutuuskirjat.
Ke 9.4. klo 9.30, Maikkulan 
kappeli. 
Ke 9.4. klo 10, Pyhän Andre-
aan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Musiikkileikkikoulu Trilli ma 
7.4. klo 15.30 ja ti 8.4. klo 9, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Kysy 
lisää: Tuija Puurunen p. 050 
3576 915.
Perheleiri 25.–27.4. Juuman 
leirikeskus Kuusamo. Liiku-
taan luonnossa sekä leiki-
tään ja askarrellaan. Mukana 
pastori Stiven Naatus, lapsi-
työnohjaaja Kirsi Merenhei-
mo-Mäenpää sekä lasteno-
hjaaja Tiina Huurre. Ilmoit-
tautumiset www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo. Hinnat: 41 
€ / aikuinen, 4–18-vuotiaat 

lapset 27 €. Hinta sis. matkat, 
ruuan ja majoituksen. 
Pyhäkoulut: 
Su 6.4. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.
Su 6.4. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 6.4. klo 12, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.
Su 6.4. klo 12, Pateniemen 
kirkko. Jumalanpalveluksen 
aikana.
Su 6.4. klo 12, Niittyaron seu-
rakuntakoti. 
Perhekerhot: Kohtaamispaik-
ka lapsille ja vanhemmille.
Ti 8.4. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 9.4. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti. 
Ke 9.4. klo 9.30, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Ke 9.4. klo 9.30, Toppilan 
monipalvelukeskus. 
Ke 9.4. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. 
Ke 9.4. klo 9.30, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ke 9.4. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
To 10.4. klo 9.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Perhekerhot: Kohtaamis-
paikka lapsille ja vanhem-
mille.
Ke 9.4. klo 9.30, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ke 9.4. klo 9.30, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Ke 9.4. klo 9.30, Heikkilän-
kankaan seurakuntakoti. 
Ke 9.4. klo 9.30, Hönttämäen 
seurakuntakoti. 
Ke 9.4. klo 9.30, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Ke 9.4. klo 9.30, Saarelan 
seurakuntakoti. 
Ke 9.4. klo 9.30, Myllyojan 
seurakuntatalo. 

YlIkIIMInGIn aluE
kauneimmat lastenlaulut 
su 6.4. klo 13, Ylikiimingin 
seurakuntatalo. Kahvi- ja 
mehutarjoilu.
Perhekerho to 10.4. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntata-
lo. Kohtaamispaikka lapsille 
ja vanhemmille hartauden, 
kahvin, askartelun ja laulu-
jen merkeissä.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhoista li-
sätietoa osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri. 

Nuoret
Yökahvila nuorten paikka 
la 5.4. klo 20–23.59, 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 
9.4. klo 18–20, Öbergin talo. 
Yhdessä oloa ja eloa itse asi-
an äärellä. 
karjasillan seurakunnan ja 
tuomiokirkkoseurakunnan 
yhteisen isostoiminnan 

grandeisosleirit. Sinustako 
isonen? Osoita omatoimi-
suutta ja ilmoittaudu leirille 
viim. 4.4. osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo tai 
p. 08 3161 340:
Uudet isoskandit 18.–20.4., 
Rokuan leirikeskus. Lisätie-
toja Hanna p. 040 5747 147.
Wanhat isoset 18.–20.4., Ro-
kuan leirikeskus. Lisätieto-
ja Hanna p. 040 5747 147 tai 
Vähis 040 5747 158.
Tuiran isoskoulutusleiri II 
25.–27.4., Rokuan leirikes-
kus. Aiheena Raamattu, luo-
va toiminta ja iltaohjelmat. 
Muista, että voit ilmoittau-
tua vain toiselle leireistä. Lei-
ri on isoskoulutettaville mak-
suton. Ilm. viim. 10.4. osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo. Lisätietoja Merja 
Oksman, p. 040 524 5944 tai 
merja.oksman@evl.fi.

Karjasillan seurakunta
kappeli Cafe pe 4.4. klo 
19–22, Kaukovainion kap-
peli. Tervetuloa yökahvilaan 
juttelemaan kaikesta maan 
ja taivaan välillä, pelaamaan 
biljardia, pingistä tai lauta-
pelejä. Ilta päättyy klo 21.45 
alkavaan hartauteen. 
Gospelryhmä ma 7.4. klo 
18–20.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. Yhdessä soittamista 
ja laulamista. Harjoittelua 
tuleviin esiintymisiin. 
Gospeltanssiryhmä. Halu-
atko liikkua gospelmusiikin 
tahdissa, opetella uutta ja 

saada samalla liikuntaa? Ryh-
mä aloittaa toimintansa, kun 
on tarpeeksi osallistujia. Li-
sätietoa ja ilmoittautuminen 
Riina p. 050 4334 102.
nuortenilta ma 7.4. klo 18–20, 
Maikkulan kappeli. Leppoisaa 
yhdessäoloa, pingistä ym. pe-
lailua ja sanaakin tarjolla pie-
nen purtavan kera. 
Cafe andreas -nuortenilta 
ti 8.4. klo 18–20.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. Oleilua, 
pelailua ja hyvää seuraa.

Nuoret aikuiset 
Cross Cafe pe 4.4. klo 19–24. 
Nuorten aikuisten kristillinen 
kahvila parillisten viikkojen 
perjantaisin. Lavalle nousee 
Sakari, lauluntekijä ja ikui-
sesti kokeilunhaluinen muu-
sikko Pietarsaaresta. Luvassa 
sielukasta, akustista truba-
duurimeininkiä. Vapaaehtoi-
nen ohjelmamaksu 2 € KUA:n 
työlle.
opiskelijoiden yhteinen 
raamattupiiri ti 8.4. klo 16, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
k18-ilta to 10.4. klo 18–20.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Vaihtoehtoinen tapa viettää 
iltaa hyvässä seurassa.

oPISkElIJaJärJESTöT
uusheräyksen ilta to 3.4. 
klo 19, Koulukatu 41. Anna 
Lahtinen: Pietari kielsi, Tuo-
mas epäili, Saara nauroi.
oPkon opiskelijailta la 5.4. 
klo 19, Öbergin talo. Pelkää 

Yhteisvastuu-
     tapahtumat
konsertti 
pe 4.4. klo 20 Ylikiimingin seurakuntatalossa
Erkki Mäntyranta, trumpetti, Outi Nissi, piano. 
Konsertin jälkeen iltapala keräykselle.

Perheiden kevättapahtuma 
La 5.4. klo11–14 Rajakylän seurakuntakodissa
Ongintaa, onnenpyörä, askartelua ja lauluhet-
ki lapsille, arvauskilpailuja, lähetysmyyntipöytä. 
Diakoniaväki tarjoilee keittolounaan lisukkeineen 
klo 11–13. Lounas 5 e / aikuinen, 2 e / lapsi. kah-
vi ja pulla 2 e.
Su 6.4. klo 12
Perhemessu, lapset laulavat, missionuorten kirk-
kokahvitus.

Perheiden liikenneturvatapahtuma 
la 5.4. klo 11–14 Pyhän Tuomaan kirkolla 
Mukana mm. Liikenneturva, A-katsastus Oy, Ju-
han auto ja Fast Oy. Tarjolla vohvelikahvit, mak-
karaa ja mehua yhteensä 4 e.

kauneimpia hengellisiä lauluja ja virsiä
su 6.4. klo.17 Pyhän Tuomaan kirkossa 
Oulun Laulun yhteisvastuukonsertissa kuorolau-
lua, yhteislaulua sekä solistisia esityksiä mm. Aila 
Knihtilä, laulu. Kolehti.

Sävelhartaus Yhteisvastuukeräykselle 
ke 9.4. klo 19 Oulujoen pappilassa 
Laulu Sirkka Rautakoski ja Jorma Kärnä, piano Lii-
sa Vähäsarja-Juntunen ja Joona Kärnä, virsisäes-
tykset Lauri Nurkkala, puhe Hannu Lauriala. Kah-
vitarjoilu ja arvontaa.

Sävelhartaus Yhteisvastuukeräykselle 
to 10.4. klo 19 Ylikiimingin seurakuntatalossa. 
Laulu Sirkka Rautakoski ja Jorma Kärnä, piano 
Kaisa Alasaarela ja Joona Kärnä, virsisäestykset 
Leo Rahko, puhe Martti Pennanen. Vapaaehtoi-
nen kahviraha keräykselle.

Islamin tulo Eurooppaan -luento 
su 13.4. klo 12 Keskustan seurakuntatalon juhla-
salissa 
Luennoimassa filosofian maisteri Ilja Kokkonen, 
kommenttipuheenvuoro pastori Ilkka Mäkinen. 
Piano Maija Tynkkynen. Tilaisuuden juontaa Ou-
ti Vaarala. 
Kahvitarjoilu ennen tilaisuutta alasalissa. Kolehti.
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Lähteellä-teatteri esittää perjantaina 4.4. kello 12 
Myllyojan seurakuntatalolla hupinäytelmän Linja-
auto myöhässä. Näytelmän on ohjannut Esteri Ala-
kopsa.

Näytelmän tapahtumapaikkana on linja-autopy-
säkki. Pysäkille kertyy autoa odottamaan mitä kir-
javin joukko ihmisiä, joilla kullakin on oma tarina 
kerrottavana.

Näytelmän esittävä Lähteellä-teatteri on toimi-
nut neljä vuotta. Teatteriryhmäläiset ovat näyttele-
misestä innostuneita ikäihmisiä, Alakopsan mukaan 
juuri oikean ikäisiä: – Paras ikä ruveta näyttelijäk-
si on 70 vuotta. 

Näytelmän on kirjoittanut Kerttu Kastelli. Näyt-
telijät ovat Annikki Nokela, Pirkko Juustila, Aino 
Paldanius, Raimo Ritola ja Taisto Hagelberg.

Näytelmän tuotto lahjoite-
taan Yhteisvastuukeräyksel-

le. Liput maksavat 5 euroa. 
Hintaan sisältyy arpalip-

pu ja kahvit.

SatU laPiNlamPi

Esteri Alakopsa 
suosittelee 
näyttelemistä 

senioreille.

Teatteria 
Yhteisvastuukeräyksen 

hyväksi

Raamattuillat 
Oulussa
ke 9.4. klo 18.30 Tuiran 
kirkossa, Maija Nyman 
aiheena Raamatun 
naiset

ke 9.4. klo 18.30 
Karjasillan kirkossa, 
Hannu Nyman 
aiheena Raamatun 
miehet

to 10.4. klo 18.30 
Tuiran kirkossa, 
Hannu Nyman aiheena Kristinusko 
ja muut uskonnot
Tilaisuuksissa on teetarjoilu. 

Tilaisuuksissa on teetarjoilu. 
Järj. Karjasillan ja Tuiran seurakunnat yhdessä 
Kansan Raamattuseuran kanssa
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ja rakasta! Antti Leinonen.
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma 7.4. klo 
18.30, Torikatu 9 A 32. Pyhä 
Henki, Harri Joensuu.
Evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 9.4. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Uskollinen Ruut, Raimo 
Lähteenmaa.
körttiopiskelijoiden seu-
rat to 10.4. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Keskuste-
luillan aiheena armo.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Verenpaineen mittaus, 
ruokailu ja hopealanka ma 
7.4., Heinätorin seurakunta-
talo. Verenpaineen mittaus 
klo 11–12. Ruokailu klo 12–13 
hinta 3 e, sisältää kahvit. Ho-
pealanka-kerho klo 13–14. 
Tarinatupa ke 9.4. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Toiminta- ja keskusteluker-
ho to 10.4. klo 10.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
raksilan kerho to 10.4. klo 
12, Kajaanintie 1. 

Karjasillan seurakunta
Seurakuntakerho ti 8.4. klo 
13–14.30, Höyhtyän palvelu-
talon mummonkammari. Oh-
jelmallinen päivätuokio talos-
sa ja sen lähialueella asuville 
eläkeläisille. Päiväkahvit. Dia-
konissa Asta Leinonen.
Eläkeläisten kerhot:
Ma 7.4. klo 12.30, Maikkulan 
kappeli. 
To 10.4. klo 12–14, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
To 10.4. klo 13, Kastellin kirk-
ko. 
To 10.4. klo 13.30–15, Karja-
sillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Seurakuntakerho ti 8.4. klo 
13, Tuiran kirkko. 
Seurakuntapiiri to 10.4. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Eläkeläisten seurat to 17.4. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Seuroissa puhuvat pasto-
rit Juha Tahkokorpi ja Juha 
Valppu. Kahvitarjoilu. Linja-
autokuljetus.

Oulujoen seurakunta
Porinapiiri ma 7.4. klo 11, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
7.4. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Martantupa ti 8.4. klo 13.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
aikuisten kuntopiiri ke 9.4. 
klo 16, Hintan seurakunta-
talo. 
Seurakuntakerhot:
Ma 7.4. klo 12, Hintan seura-
kuntatalo. 
Ma 7.4. klo 13, Saarelakoti, 
Takalahdentie 11. 
To 10.4. klo 10, Huonesuon 
seurakuntakoti. 

YlIkIIMInGIn aluE
Seurakuntakerho ti 8.4. klo 
11–13, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 

Leirit ja retket
Veteraanileiri 12.–15.5. Ro-
kuan leirikeskus. Ohjelmas-

sa mm. ulkoilua, hiljentymis-
tä, laulua ja mukavaa yhdes-
säoloa. Hinta 56 € sis. kulje-
tuksen, täysihoidon ja leiri-
vakuutuksen. Ilm. viimeis-
tään 23.4. p. 08 3161 340. Li-
sätietoja diakoni Paula Kyllö-
nen p. 040 723 5880 tai dia-
konissa Aino-Liisa Ilkko p. 
040 751 0064.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perheleiri 11.–13.4. Rokuan 
leirikeskus. Ohjelmassa mm. 
ulkoilua, askartelua, leikkiä, 
hiljentymistä ja hyvää ruo-
kaa. Leirin hinta aikuiset 44 
€, lapset 30 €, alle 4v. mak-
sutta, sisaralennus -25 %. 
Etusijalla tuomiokirkkoseu-
rakunnan jäsenet. Ilm. sähkö-
postitse outi.metsikko@evl.fi 
tai kaija.siniluoto@evl.fi. Leiri 
täytetään ilmoittautumisjär-
jestyksessä. 

Karjasillan seurakunta
kevätleiri 3.–5.-luokkalaisil-
le 4.–6.4. Vasamon leirikes-
kus. Mukavaa yhdessäoloa 
pelailun, ulkoilun ja askar-
telun merkeissä. Hinta 30 € 
sis. täysihoidon ja tapatur-
mavakuutuksen Oulun ev.-
lut. seurakuntien jäsenille. 
Etusijalla Karjasillan seura-
kunnan alueella asuvat. Ilm. 
viim. 14.3. p. 08 3161 340. Li-
sätietoja Atte Kääriäinen p. 
040 5060 315.

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

Karjasillan seurakunta
kirkkotekstiilipiiri ke 9.4. 
klo 18, Kaukovainion kap-
peli. 

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 8.4. klo 17, Myl-
lyojan seurakuntatalo. Oh-
jaajana Terttu Hietala.

Muut menot
naisten ilta to 3.4. klo 18–20, 
Karjasillan kirkko. 
Perheiden liikenneturvata-
pahtuma la 5.4. klo 11–14, Py-
hän Tuomaan kirkko. Ks. Yh-
teisvastuuilmoitus.
akkuna-iltapäivä su 6.4. klo 
16–18, Hintan seurakuntata-
lo. Jeesus on Hyvä paimen. 
Iltamessu, saarna Matti Lau-
rila, toimittaa Pentti Kortes-
luoma. Raamatun ja lähetyk-
sen iltapäivä. Lapsille pyhä-
koulu. Varhaisnuorille oma 
ohjelma. Järj. Kansanlähe-
tys, Kylväjä, SLEY ja Oulujo-
en seurakunta. 
Yhteinen alfa-ilta ke 9.4. 
klo 18.30, Huonesuon seu-
rakuntakoti. Mukana kurs-
sin käyneitä ja ohjaajia. Järj. 
Oulujoen seurakunta.
alfa-kurssi ti 8.4. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Kurssi al-
kanut 5.2. Ilm. 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.
Eläkepapit ja puolisot to 
10.4. klo 13, Keskustan seu-

rakuntatalo. 
lähetysjuhlien talkoolais-
ten ilmoittautuminen to 
10.4. klo 18, Siipi, lähetyk-
sen puoti ja paja. Tarvit-
semme talkoolaisia rakenta-
maan Lähetysjuhlia Ouluun 
13.–15.6.
Taidemyyntitapahtuma Yh-
teisvastuukeräyksen hyväk-
si, Kaupunginkirjaston näyt-
telytila. Näyttelyssä on esillä 
Oulun taiteilijaseura 63 ry:n 
jäsenten töitä. Taiteilijat lah-
joittavat myytyjen taulujen 
hinnasta 40 % Yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi. Näyttely 
on avoinna perjantaina klo 
18–20, lauantaina klo 10–17 
ja sunnuntaina 12–16.
Islamin tulo Eurooppaan 
su 13.4. klo 12–14, Keskus-
tan seurakuntatalo. Luento 
filosofian maisteri Ilja Kok-
konen, kommenttipuheen-
vuoro pastori Ilkka Mäki-
nen. Maija Tynkkynen piano, 
juontaa Outi Vaarala. Kahvi-
tarjoilu alasalissa ennen tilai-
suuden alkua, kolehti Yhteis-
vastuukeräykselle.

ParISuhDE
rikasta minua -parisuhde-
viikonloppu 23.–25.5., Roku-
an leirikeskus. Tarkastellaan 
parisuhteen hyviä asioita ja 
vahvuuksia sekä tarkistetaan 
yhteistä suuntaa eteenpäin. 
Ohjaajina Saila Kukkohovi-
Jämsä ja Mikko Jämsä. Tied. 
ja ilm. viim. 6.5. Heikki Kaik-
koselle, p. 040 502 5010. 
Sylikkäin-parisuhdeviikon-
loppu pe 23.5., Rokuan leiri-
keskus. Parisuhteen seksuaa-
lisuuden rikastuttamisviikon-
loppu Rikasta minua -kurssin 
käyneille. Tied. ja ilm. viim. 
6.5. Heikki Kaikkonen, p. 040 
502 5010.

Kansainvälisyys
Englanninkielinen vesper 
su 6.4. klo 18, Öbergin talo.

Kastetut
Tuomiokirkko: Ava Helena 
Liisa Frowein, Lilianna Sil-
ja Helena Lehto, Ronja-Julia 
Birgitta Ojala, Amanda Milja 
Matilda Silvennoinen, Arttu 
Onni Sakari Vainiokangas.
karjasilta: Paulus Aslak 
Aho, Elias Eino Juhani Ant-
tila, Maija Ester Katariina 
Anttonen, Elli Helmiina Hei-
kura, Rico Arttu Oliver Ho-
lappa, Emmy Christina Hu-
malajoki, Mico Matti Juhani 
Huttu, Malviina Hilda Aliina 
Juusola, Alisa Margareetta 
Kanyagia, Saku Mikael Kar-
vonen, Okko Matias Kaurala, 
Sakke Simo Olavi Korhonen, 
Noel Akseli Kreivi, Elsa Lo-
viisa Karvonen, Seela Lumia 
Lyytikäinen, Jeremias Olavi 
Mäenpää, Vilma Lyydia Nie-
mikorpi, Aamu Emilia Nyky-
ri, Essi Aino Elina Perkiö, Kari 
Arttu Johannes Poikela, Joo-
natan Timo Elias Pyhäluoto, 
Samu Vilppu Antero Riihimä-
ki, Vili Samuel Kristian Riiko-
la, Sisu Aukusti Spets, Vil-
ja Aino Linnea Säntti, Seela 
Elena Turtinen.
Tuira: Ronja Matilda Fors-
tén, Aatos Eliel Haapakos-
ki, Niila Samuel Harju, Mar-

kus Emil Antero Heikkinen, 
Venla Katariina Huovinen, 
Anni Anuliina Elisabeth Hu-
vila, Mona Sylvia Härö, Alma 
Eerika Junno, Lilja Zaida Au-
rora Kangasniemi, Olga Emi-
lia Karjula, Antton Eetu An-
tero Kemppainen, Eelis Ilma-
ri Jarinpoika Kestilä, Ava Ale-
xandra Laine Klemetti, Juuso 
Martti Artturi Kiuttu, Eevert 
Aleksanteri Koponen, Mati-
jas Arinpoika Korvela, Saaga 
Aurora Koskelo, Kuura Ka-
simir Kuha, Lukas Benjamin 
Kukkonen, Joonas Aaron 
Olavi Kultalahti, Niko Tapio 
Kumpulainen, Brita-Lisa Syl-
via Kyllönen, Niko Antero Kä-
märäinen, Lukas Leo Johan-
nes Kärenlampi, Iina Marina 
Lahti, Mette-Maija Mikaela 
Laine, Sofia Aliisa Cayenne 
Lee, Lauri Aleksanteri Lepo-
niemi, Ville Eemeli Nasi, Ar-
si Ilari Niemimaa, Olivia Au-
rora Niskanen, Beata Betti-
na Peltokorpi, Anniina Elisa-
bet Pudas, Moona Petruska 
Puurunen, Sanni Linnea Pör-
hölä, Pinja Tuulia Pöykiö, Oli-
via Elisabet Riekki, Mila Fri-
da Amanda Ronkainen, Ee-
meli Elias Saaranen, Toni Al-
lan Joonatan Sarome, Julius 
Antero Kalevi Savaloja, Eino 
Rudolf Juhani Schäfer, Alii-
na Silja Sofia Sippola, Helmi 
Pellava Tanhua, Jesse Chris-
tian Timonen, Joona Aleksi 
Tapio Vehkaoja, Alisa Aino 
Johanna Vienola, Elisa Anna 
Susanna Vienola, Elli Noora 
Tuomontytär Vuopala, Vilja 
Jasmin Vähä.
oulujoki: Jouni Hemmi Kale-
vi Anttila, Viivi Pauliina Haa-
panen, Aatos Elias Hakalahti, 
Iiro Pekka Happonen, Anna 
Elina Häggman, Jimi Markus 
Järvinen, Sara-Elisa Kristina 
Kalliokoski, Sampsa Veikko 
Olavi Kauppila, Laura Ma-
ria Hannele Kauppinen, Ver-
na Sofia Koivukangas, Bet-
tiina Inkeri Kärkkäinen, Liia 
Helena Leppäjärvi, Wili Otto 
Anselmi Mattila, Ville Jaak-
ko Mäkitalo, Hilja Maria Ny-
lander, Unna Taika Maaria 
Paananen, Eedla Maria Part-
timaa, Martti Pentti Ilma-
ri Seppänen, Valtteri Kalle 
Sakari Tervahauta, Elia Otto 
Einari Tiitinen, Eveliina Ta-
ru Sofia Tikaoja, Jaakko On-
ni Antero Yliherva, Rosa-Ma-
ria Äijälä.

Vihityt
Tuomiokirkko: Joonas Pette-
ri Laitala ja Jenni Elina Jus-
sila, Pekka Antero Kantia ja 
Miia Marja Annika Koskita-
lo.
karjasilta: Teemu Oskari 
Korhonen ja Pilviliina Piirai-
nen, Janne Juhani Tuovila ja 
Laura Helena Holopainen, 
Eero Ilmari Kainua ja Laura 
Elisa Kinnunen, Mikko Pette-
ri Salmi ja Liisa Johanna Aar-
niolehto.
Tuira: Jarno Mikael Nissilä 
ja Salla Maria Koskela, Jan-
ne Tapio Toppila ja Sari Sinik-
ka Saha.
oulujoki: Jukka Veli Lill-
strang ja Jenni Emilia Pulk-
kinen, Taisto Olavi Sinettä ja 
Anita Hilkka Birgitta Heik-
kilä.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Rakel Irja Sii-
lasvuo, 82; Hilkka Annikki Ha-
kavuori s. Korkala, 83; Hilja 
Mettovaara s. Hyötylänmäki, 
90; Airi Heljä Elisabet Takku-
nen s. Ruth, 79; Veikko Juha-
ni Kari, 92; Senja Irena Maria 
Seitaniemi-Eskonniemi s. Sei-
taniemi, 93; Salme Maria Uk-
kola s. Kerttula, 88; Pentti Ta-
pani Soinne, 81; Lempi Lyydia 
Malila s. Sivonen, 87; Helvi Si-
vonen s. Jokela, 84; Elsi Anne-
li Lepistö 68.
karjasilta: Salli Marjatta 
Suomala s. Viitala, 90; Paa-

vo Johannes Häkkinen, 62; 
Lahja Sylvia Kivelä s. Fält, 95; 
Kauko Kustaa Vimpari, 74; 
Kauko Olavi Kovalainen, 78; 
Martti Olavi Perttala, 89; Ar-
vid Yli-Sirniö, 78; Ahti Henrik 
Pekkala, 78.
Tuira: Sakari Väinämö Helle, 
92; Juha Kalevi Kontio, 50; 
Helvi Rahko s. Nissi, 81; Erk-
ki Uolevi Rinta-aho, 80; Au-
lis Jorma Olavi Harmaala, 77; 
Sami Antero Haapaniemi, 32; 
Marja Anneli Rasila, 56.
oulujoki: Toini Maria Vuorio 
s. Sipola, 76; Teuvo Oskari Ti-
monen, 58; Raimo Kullervo 
Myllylä, 79.

Kiinnostaako Alfa-kurssi?
Vietämme yhteistä Alfa-iltaa 

Huonesuon seurakuntakodissa ke 9.4. klo 18.30
Tule ja tiedustele seurakuntien Alfa-toiminnasta ja 

kursseista.
Mukana Alfa-kurssin käyneitä ja ohjaajia. 
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hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

eurakunnissa tapahtuu 3.–10.4.2008

kirkkoherranvirasto
Luovontie 52,
90480 Hailuoto
Puh. 08 8100 565.
Avoinna ma klo 9.30–12 
ja ke klo 12–14.30. 

Kirkkoherra Matti 
Keskinen 040 7430 371.

Päiväpiiri to 3.4. klo 13 Saa-
renkartanossa.
kirkkokuoro to 3.4. klo 
18.30.
konsertti su 6.4. klo 14.30 
kirkossa.
Eläkeliitto ti 8.4. klo 11 srk-
salissa.
Päiväkerho ke 9.4. klo 9.30.
Saaren Sirkut ke 9.4. klo 14.
Perhekerho to 10.4. klo 9.30 
kirkolla.
Päiväpiiri to 10.4. klo 13 srk-
salissa.
kuollut: Kari Veikko Grön-
dahl, 64; Erkki Kalervo Sipilä, 
68; Esko Alvari Sauvola, 73.

Päiväkerhot: ma 7.4. klo 
10 päiväkerho 4-vuotiail-
le, ti 8.4. klo 10 päiväker-
ho 3-vuotiaille ja klo 12.30 
4-vuotiaille, ke 9.4. klo 10 
päiväkerho 5-vuotiaille ker-
hohuoneella.
Sisaruskerho to 10.4. klo 
10 kerhohuoneella.
Perhekerho to 10.4. klo 10 
srk-talolla.
kokkikerho to 10.4. klo 14 
kerhohuoneella.
hartaushetki ke 9.4. klo 14 
Lumilyhdyssä.
keskipäiväkerho ke 
9.4. klo 12 srk-talolla. 
Joh.17:11–1.
kirkkokuoro ke 9.4. klo 
18.30 srk-talolla.
Yhteiskristillinen ilta kor-
suhovissa su 6.4. klo 17. 

rippikoulu: Rippikoululais-
ten ja heidän vanhempien-
sa yhteinen ilta ti 8.4. klo 18 
srk-talolla.
rauhanyhdistys: Pe 4.4 klo 
19 raamattuluokka Hintsa-
lalla ja nuortenilta Niemikor-
vella. Su 6.4 klo 12 pyhäkou-
lu I T Karjula II J Anttila III Oi-
karinen klo 17 seurat ry:llä 
Olli-Pekka Kinnunen ja Kyös-
ti Karjula. Ma 7.4 klo 19 sisar-
piiri ry:llä Risto Laurila. Päi-
väkerho ry:llä klo 17.30-19 I ti 
8.4 II ke 9.4 III to 10.4.
Virasto on avoinna: ma, ke 
ja pe klo 9–14.
kuolleet: Hilja Katariina Gre-
us, 94. 
kastetut: Saku Kari Jalma-
ri Hirvasniemi ja Ruska Oliva 
Takkinen.

Iltamusiikkia 
Perjantaina 4.4. klo 
19 kirkossa Oulun 
konservatorion 
kirkkomusiikin 
opiskelijat, johtajanaan 
Tuomo Nikkola.

Yhteystiedot 
Virasto 387 172, kirkkoherra 040 557 4957,
diakonissa 045 638 1973, suntio 045 630 6081 
talouspäällikkö 045 630 6082, kerhohuone 387 512

Konsertti kirkossa 
Su 6.4. klo 14.30.
Anni Tolvanen, klarinetti, Marjaana Heikkinen, huilu, 
Jyrki Runsten, oboe ja Outi Nissi, piano.

Konsertin säveltäjänimiä ovat Johan Amberg, Bela Ko-
vacs, Marc Delmas, Malcolm Arnold ja Camille Saint-
Saëns. Konsertti liittyy klarinetisti Anni Tolvasen so-
listisiin erikoistumisopintoihin Oulun seudun am-
mattikorkeakoulussa. Konsertin puhaltajat ovat kaik-
ki Pohjan sotilassoittokunnassa sotilassoittajina ja pia-
nisti Outi Nissi toimii Oulun seudun ammattikorkea-
koulun kulttuurin yksikössä pianonsoiton lehtorina.

V iimeksi tällaista nähtiin 
joulun alla: kirkoissa oli 
niin paljon korkeatasoi-
sia musiikkitilaisuuksia, 

että volkkari ei meinannut kestää 
niiden kiertämistä. Mutta joulun 
jälkeen kirkot olivat musiikkiti-
laisuuksista autioita ja tyhjiä ja 
volkkarikin vajaakäytössä.

Mutta nyt kirkoissa raikuu 
taas. Yhden viikon aikana Oulun 
ja ympäristön kirkoissa on peräti 
12 musiikkitilaisuutta.

Hämärän peitossa on, miksi 
kirkkomusiikki esiintyy hiippa-

kunnassa tupsahdellen eikä vä-
hän kerrallaan kohtuuannoksin. 
Mutta samapa tuo. Kyllä volkkari 
kestää, kun on vaihdettu öljyt.

Rauhan Tervehdyksen sattu-
mageneraattori on valinnut run-
saasta musiikkitarjonnasta yh-
den esiteltäväkseen. Hailuodon 
kirkossa on ensi sunnuntaina 
konsertti, jossa kuunnellaan pu-
hallinsoittimia ja pianoa. Kla-
rinettia soittaa Anni Tolvanen. 
Marjaana Heikkinen on huilus-
sa ja Jyrki Runsten oboessa. Outi 
Nissi klinkuttaa pianoa.

Konsertti alkaa kirkossa kello 
14.30. Jäätietä sinne ei taida enää 
päästä, mutta kyllä Luotoon kan-
nattaa mennä lautallakin. Perillä 
kirkossa voi vaikka ihailla kuu-
luisaa alttaritaulua. Se on pääty-
seinän ikkuna, mistä näkyy pui-
ta ja pusikoita.

Konsertti liittyy klarinetis-
ti Anni Tolvasen opintoihin Ou-
lun ammattikorkeassa. Konser-
tin puhaltajat puhaltavat työk-
seen Pohjan sotilassoittokunnas-
sa. Pianisti Outi Nissi toimii Ou-
lun seudun ammattikorkeakou-

lun kulttuurin yksikön pianon-
soiton lehtorina.

Eivät puhaltajat tietenkään 
tyhjästä puhalla. Kipaleilla on sä-
veltäjätkin: Johan Amberg, Bela 
Kovacs, Marc Delmas, Malcolm 
Arnold ja Camille Saint-Saëns.

Joten ei muuta kuin Luotoon 
sunnuntaiksi.

Rauhan Tervehdyksen sattu-
mageneraattori on valinnut toi-
senkin tilaisuuden esiteltäväk-
seen. Se on Iltamusiikkia Lumi-
joella. 

Lumijoen kirkossa saa kuun-

nella perjantaina kello 19 alka-
en Oulun konservatorion kirk-
komusiikin opiskelijoita. Heitä 
johtaa Tuomo Nikkola.

Kirkkoon voi lähteä isollakin 
joukolla. Sinne mahtuu taatus-
ti, jopa noin 1000 henkeä, mikä 
on varsin paljon, kun Lumijoen 
kunnan väkiluku on alle 2 000 
asukasta. Suuren kokonsa vuoksi 
kirkkoa kutsutaan Lakeuden ka-
tedraaliksi.

PeKKa HeliN

Musiikin suma 
seurakunnissa

A r k i s t o  /  I l p o O k k o n e n
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sin klo 12–15. Parkki on tar-
koitettu 3–6-vuotiaille lapsil-
le. Tied. 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. Valokuvaus perhe-
kerhoissa viikolla 15. Ajanva-
raus lastenohjaajilta viim. pe 
4.4. p. 040 743 1902 (kirkko-
pirtti), 0400 835 374 (Jääli). 
Perhekerho ensimmäistä las-
ta odottaville äideille klo 12 
–14 torstaisin. 3.4. Montin-
salilla ja 10.4. Jäälin seura-
kuntakodilla. Tied. 040 560 
9678.
Iloinen perhetapahtuma su 
20.4. klo 15 seurakuntakes-
kuksessa. Yhteisvastuuta-
pahtuma, jossa esiintyy Pres-
san Katit. Konsertti on il-
mainen, yhteisvastuun hy-
väksi pomppulinna, kasvo-
maalausta, ongintaa ym. toi-
mintaa.

Seurakunnan kesätyö-
paikat (ikä väh. 18 v.) ha-
ku 15.4.2008 mennessä, ha-
kemuskaavake osoitteesta: 
www.evl.fi/srk/kiiminki/linkit 
ja lomakkeet tai taloustoi-
mistosta. Työntekijöiden va-
linta 18.4.2008.
nuorisotyö: Kiimingin seu-
rakunnan isoset kautta aiko-
jen; tervetuloa viettämään 
yhteistä isosiltaa 19.4. klo 18 
seurakuntakeskukseen hy-
vän seuran, ohjelman ja ruo-
an merkeissä. Ilmoittaudu 
ennakkoon 4.4. mennessä, p.  
040 743 1904 tai aulikki.rin-
ta-santti@evl.fi.
avoimet ovet Alakylän nuo-
risoseuralla tiistaisin klo 
17–20.
rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka pe 4.4. klo 18, rau-
hanyhdistys. Lauluseurat pe 
11.4. klo 19 kyläpiireittäin.
kiimingin rauhan Sana: 
Seurat su 13.4. klo 15 Montin 
sali, Esko Leinonen. 

Jokivarren savuista kasvukunnaksi
Jokivarren savuista kasvukunnaksi -Kiimingin juhlakir-
jan julkistaminen ja juhlaseminaari 9.4. kello 18 Laiva-
kankaan koululla.

Seminaarin paneelikeskustelussa pohditaan, mitä 
merkitystä kotiseutukirjoilla on tulevaisuuden näkö-
kulmasta katsottuna. 

Juhlakirjassa tutkitaan Kiiminkiä ennen ja nyt: sen 
elinkeinoja, arkea ja yhteisiä asioita. Kiimingin mennei-
syys näkyy rakennetussa maisemassa. Juhlakirja avaa 
myös muutamien kiiminkiläisten vaikuttajahahmojen 
elämänhistoriaa.

Kirjan tuo syvyyttä nykypäivän kiiminkiläisyyden 
tuntemiseen: moniko tietää, että Jäälin Laivakankaan 
nimi muistuttaa sahateollisuuden kulta-ajasta, jolloin 
Kiimingin metsistä hakattiin laivanrakennuspuita Ou-
lun porvareille?

haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi

kempele www.evl.fi/srk/kempele

kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

kiimingin juhlakirjan julkis-
taminen ja juhlaseminaari 
ke 9.4. klo 18, Laivakankaan 
koulu.
Jäälin diakoniapiiri ma 7.4. 
klo 12.30 Jäälin srk-kodilla.
raamattuluento ti 29.4. klo 
18 pappilassa.
Pyhäkoulu su 13.4. klo 12, 
Kirkkopirtti.
hartaus ke 9.4. klo 13, Koti-
rinne. Hartaus, Markku Pa-
losaari.
Poikakuoro to 3.4. klo 17–18, 
srk-keskus.

Sanan ja rukouksen ilta 
su 6.4. klo 18, Jäälin srk-ko-
ti. Leena Mikkonen, Raimo 
Salonen, Helena Ylimaula, 
Jarkko Metsänheimo.
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 8.4. klo 13–14.30 Mon-
tin salissa. 
Eläkeläisten retki 10.4. Hau-
kiputaalle. Hinta 5 euroa.
lähimmäispalveluilta ke 
9.4. klo 18 Montin-salissa, 
mukana Annu Haho.
lasten parkki avoinna Jäälin 
seurakuntakodilla perjantai-

Eläkeläisten musiikkipiiri to 
3.4. klo 13 srk-keskuksen mo-
nitoimisalissa.
lähetyspiirin ompelutal-
koot ti 8.4. klo 12 alkaen 
pienryhmätilassa.
urkuvartti ke 9.4. klo 12.15 
srk-keskuksessa, Katri Niska-
kangas.
raamattupiiri ke 9.4. klo 
18.30 srk-keskuksen neuvot-
teluhuoneessa (Ilm. 8).
Seurakuntakerho ke 9.4. 
klo 13 Kellon srk-kodissa ja 
to 10.4. klo 13 srk-keskuksen 

monitoimisalissa. Kuljetusta 
tarvitsevat soittakaa, p. 5472 
636 pe klo 9–11.
Juttukahvila to 10.4. klo 
13 Martinniemen srk-kodis-
sa. Terveydenhoitaja mit-
taamassa verenpainetta klo 
13.30–14.30. Vieraita Kiimin-
gin seurakunnasta. Kuljetus-
ta tarvitsevat soittakaa, 
p. 5472 636 pe klo 9–11.
rauhanyhdistys: 
haukipudas: raamattuluok-
ka pe 4.4. klo 18.30 Parkki-
sella (Elotie 9), seurat su 6.4. 
klo 14 ry:llä, Erkki Perttunen, 
Tapani Alakärppä, eläkepii-
ri ti 8.4. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa, lauluseurat 
ke 9.4. klo 18.30 Hannu Im-
mosella (Leipomonmutka 4). 
Jokikylä: päiväkerho to 3.4. 
ja 10.4. klo 17.30–19 Jokiky-
län koululla, raamattuluok-
ka pe 4.4. klo 17.30 Hanna ja 
Reima Niemelällä, ompelu-
seurat pe 4.4. klo 18.30 Sirk-
ka ja Vesa Jokitalolla, py-

häkoulut su 6.4. klo 12 Sep-
po Ketolalla, Mikko Hyryl-
lä, Jorma Leskelällä, Kari Ait-
to-ojalla, Juha Kaarivaaralla, 
seurat su 6.4. klo 17 kirkossa, 
Hannu Ojalehto, Timo Aho, 
kahvit srk-keskuksessa.
kuolleet: Jaakko Eerik Juha-
ni Pietilä, 86; Anna Liisa Pe-
rätalo, 86; Mauno Olavi Pie-
tilä, 83; Vappu Helena Peus-
sa, 53. 
avioliittoon kuulutettu: Sa-
mu Olavi Saarnio ja Auli Eli-
na Jokitalo.
kastettu: Joose Daniel Hir-
vasniemi, Veikko Ilmari Hint-
sala, Emma Kaarina Kukko-
nen, Teemu Tapani Niemi-
nen, Nelli Emilia Riekki, Da-
niel Aaron Pohjola, Lilian-
na Lumina Rehu, Oona Olivia 
Konttila, Jeremia Armas Ven-
gasaho, Nuutti Onni Johan-
nes Jämsä, Jimi Samuel Ruus-
ka, Johan Mikael Haapalahti, 
Miko Aleksi Jokela, Atte Vil-
jo Luukas Koukkari.

Hiljaisuuden retriitti 
18.–20.4. Isoniemen leirikeskuksessa järjestetään Hiljaisuuden retriitti. Retriitin 
teema on Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Retriittiohjaajina 
toimivat pastorit Maria Vähäkangas ja Ulla Säilä. Viikonlopun hinta omin 
lakanoin on 78 e. Ilmoittautumiset 11.4. mennessä Maria Vähäkangas, p. 040 
5633 366 tai maria.vahakangas@evl.fi. Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä 
mahdolliset ruoka-aineallergiat. 

naisten piiri to 3.4. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-ko-
dissa.
aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot kokoontu-
vat keskiviikkoisin kirkonky-
län srk-kodilla ja Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa klo 
9.30–11 sekä tiistaisin, keski-
viikkoisin ja perjantaisin klo 
9.30–11 Kokkokankaan srk-
keskuksessa ja keskiviikkoisin 
ja torstaisin klo 9.30–11 Van-

hassa pappilassa. 
Varhaisnuorten kuoro ja 
mukulakuoro normaalisti. 
Eläkeläisten piirit: 
Päiväpiiri ke 9.4. klo 12 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Aiheena tunteet, alustajana 
Anni Näyhä. 
Yhteinen seurakuntapiiri 
päiväkerholaisten kanssa to 
10.4 klo 12 kirkonkylän srk-
kodissa. Ohjelmassa yhdessä-
oloa, askartelua ja laulua.
kirkkokuoro ke 9.4. klo 18 

kirkonkylän srk-kodissa.
Varttuneet to 10.4. klo 14.30 
kirkonkylän srk-kodissa. Yh-
dessä oloa, askartelua ja lau-
lua.
oma hetki -omaishoitajien 
keskusteluryhmä to 10.4. 
klo 12.30–14 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Aiheena Ke-
lan etuudet, vakuutussihtee-
ri Helena Kujanperä.
Yhteisvastuuilta to 10.4. klo 
18 Juurussuon kylätalolla. 
Tietoa keräyskohteista. Kah-
vit ja arvontaa. Mukana Ver-
sot -lauluryhmä.
Miesten piiri to 10.4. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Eläkeläisten vierailu Oulun-
salon seurakuntakerhoon to 
17.4. Linja-auto lähtee Kok-
kokankaan srk-keskukses-
ta klo 10.30 ja kirkonkylän 
srk-kodilta klo 10.40. Hin-
ta 5 e. Ilmoittautumiset Sirk-
ku Määttä, p. 040 7790 368 
tai Leena Hintsala, p. 040 
7790 365.

Seurakuntaretki rukousse-
minaariin Pelloon la 12.4. 
Matkan hinta noin 35 e. Läh-
tö keskustan srk-talolta, Tii-
litie 1, klo 06.00 ja paluu n. 
klo 00.30. Ilmoittautumiset 
arkisin klo 9–15, p. 5614 522.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta 
Veikon valinta keskiviikkoi-
sin klo 10 Nordea-talon ala-
kerrassa. 
lähetystyön sukkakilpai-
luun voi toimittaa sukkapa-
reja lähetyssihteerille kirk-
koherranvirastoon 1.4. saak-
ka. Sukkiin pitää merkitä ku-
tojan nimi ja yhteystiedot. 
Kempeleen seurakunnan lä-
hetyssukkaa voi äänestää ju-
malanpalveluksen jälkeen 6. 
ja 13.4. kirkon aulassa. Voit-
tajasukat pääsevät rovasti-
kunnalliseen äänestyksen, 
joka on rovastikunnan lähe-
tyspäivän yhteydessä Kokko-
kankaalla 20.4. klo 14–19.
kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 

10–13. 
Varhaisnuorten kerhot nor-
maalisti. 
nuoret: nuortenilta to 3.4. 
klo 19 VP. nuorten peli-il-
ta keskiviikkoisin Kempele-
hallilla klo 16.30–18. nuori-
sotyön päivystys perjantai-
sin Zeppelinissä klo 16–18. 
nuorten toimintapäivä Ou-
lussa la 12.4. Ilm. pe 4.4. 
mennessä Artolle, p. 040 779 
0745.
rippikoululaiset: Muual-
le rippikouluun menevien 
nuortenilta to 3.4. klo 18–20 
Vanhassa pappilassa. Diako-
nia- ja lähetyspäivä la 5.4. 
klo 10–12 (YK6 ja YK7) ja klo 
12–14 (YK8 ja muualle mene-
vien ryhmä). YK5 Nuorten il-
ta ti 8.4. klo 18 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa.
äijäsähly sunnuntaisin klo 
13.30–15 Santamäen kou-
lulla. 
Perhelentopallo lauantai-
sin klo 9–11 Kirkonkylän kou-
lulla.

kempeleen ry: Kodinilta pe 
4.4. klo 19 ry:llä. Pyhäkoulut 
su 6.4. klo 12  Kokkokangas: 
Savela, Keinäsentie 29. Kes-
kusta-Ollila: Tahkola, Kais-
lakuja 2b. Santamäki: Luuk-
konen, Kiurunkuja 4. Paituri: 
Kesti, Pulkkisentie 11. Seurat 
su 6.4.  klo 16 ry:llä. Sisarilta 
ke 9.4. klo 18.30 ry:llä.
Murron ry: Lauluseuramyy-
jäiset pe 4.4. klo 19 ry:llä. 
Seurat su 6.4. klo 16 ry:llä.
kastetut: Neea Juulia Har-
mainen, Teea Aurelia Uusi-
Vähälä, Eemil Reino Artturi 
Porola, Eemil Matias Petteri 
Orajärvi, Atte Valtteri Palvi-
ainen, Ville Eemeli Heusala, 
Ella Adele Parkkila, Emmi Ilo-
na Tuikkanen.
Vihitty: Kari-Pekka Juhani 
Harmainen ja Päivi Johanna 
Inkeri Lehto.
kuollut: Betty Katri Elisabet 
Kokko, 81; Viljo Armas Kytö-
aho, 88; Niina Susanna Pent-
tilä, 35.

w w w.sxc . hu /  L a t v ia

Pizzaa ja parisuhdetta -ilta 
Perjantaina 25.4. Montin-salilla. Vieraana Satu Krei-
vi-Palosaari ja Markku Palosaari, jotka lukevat kirjas-
taan Saarnamies ja säikähtänyt naisen ja miehen suh-
teeseen liittyviä ajatuksia ja kehittelevät niitä eteen-
päin keskustelun pohjaksi. Lastenhoito Kirkkopirtil-
lä. Ilmoittautumiset viimeistään 18.4. Saijalle, p. 040 
5609 678.

kirkkokuoro 
haukiputaan laulun 

Kiittää saan -levyä myyvät: 
kuorolaiset, Haukiputaan 
kirkkoherranvirasto sekä 

Oulussa Kirjakauppa Biblia 
ja Musiikki-Kullas. 

CD:n hinta 
on 18 e.



18    Nro 12      3.4.2008

Koillismaan kuorot kokoontuvat Hyvän 
Paimenen sunnuntaina 6.4. Pudasjär-
vellä. Mukaan on tulossa kuoroja Kuu-
samosta, Posiolta, Taivalkoskelta ja Pu-
dasjärveltä. Yhteisellä kokoontumisel-
la on jo monivuotinen perinne. Kuorot 

laulavat messussa Pudasjärven kirkossa 
ja pitävät säveljuhlan Pudasjärven seu-
rakuntakodilla alkaen kello 13.30. Sä-
veljuhlassa kuullaan aikuiskuorojen li-
säksi myös lapsikuorojen laulua.

liminka www.liminganseurakunta.fi

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 3.–10.4.2008

YhTEYSTIEToJa 
limingan seurakunnan matkapuhelinnumerot: Kirkkoherra Ilkka Tornberg 044 7521 
222, kappalainen Aino Pieskä 044 7521 224, seurakuntapastori Kimmo Helomaa 044 
7521 235, kanttori Mika Kotkaranta 044 7521 234, seurakuntamestari Heikki Guttorm 
044 7521 232,  seurakuntamestari Timo Onkalo 044 7521 237, diakonissa Sinikka Ilmonen 
044 7521 226, diakonissa Marja-Liisa Hautamäki 044 7521 227, nuorisotyönohjaaja Ma-
ria Matilainen 044 7521 225, nuorisotyönohjaaja Katri Harju 044 7521 236, partio-ohjaa-
ja Markku Korhonen 044 7521 223, vastaava lastenohjaaja Helena Hakkarainen 044 7521 
230, lastenohjaaja Ritva Juvani 044 7521 229, lastenohjaaja Marjo Irjala 044 7521 238, lä-
hetyssihteeri Inkeri Kujala 044 7521 239, taloustoimisto 044 7521 221, kirkkoherranviras-
to 044 7521 220.
limingan srk:n kotisivut: www.liminganseurakunta.fi
lippukunnan kotisivut: www.niittykarpat.fi. 
Leikkaa talteen!

hartaus ma 7.4. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Kyllönen.
kylmälänkylän seurakunta-
piiri ti 8.4. klo 9.45 kappelis-
sa, Leena Leskelä.
hartaus ti 8.4. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Kyl-
lönen.
hartaus ja ehtoollinen ti 
8.4. klo 15 ryhmäkodissa, 
Heikkinen.
aikuisten raamattupiiri ti 
8.4. klo 18 srk-talon kappeli-
huoneessa, Pekkala.
keskipäivänkerho ke 9.4. 
klo 11.30 srk-talossa. Jou-
ni Heikkisen aiheena kirkon 
arvot.
hartaus ke 9.4. klo 14 Koivu- 
ja Tähti-kodeissa, Kyllönen.

rukouspiiri ke 9.4. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
hartaus to 10.4. klo 14 Vire-
kodissa, Pekkala.
kuorot: ke 9.4. klo 10.30 päi-
väkuoron, klo 17 lapsikuoron 
ja klo 18.30 kirkkokuoron 
harj. sekä to 10.4. klo 18.30 
kamarikuoron harj. srk-ta-
lossa.
lapset/perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
srk-talossa ja Päivärinteen 
srk-salissa sekä torstaisin klo 
10–12 Laitasaaren rukous-
huoneella.
nuoret: päivystys pe 4.4. 
klo 15–17 nuorisotoimistol-
la p. 533 1201. Nuortenil-
ta ke 9.4. klo 17–18.30 Päi-
värinteen srk-salissa. Koulu-
pastoripäivystys to 10.4. klo 
10.40–12.15 yläasteella ja lu-
kiolla. 
rippikoulut: kesä III-rippi-
koulun teemallinen nuorte-
nilta pe 4.4. klo 18–19.30 srk-
talon alakerrassa. Kesä I-rip-

pikoulun oppitunnit la 5.4. 
klo 10–15 srk-talossa. 
laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
pe 4.4. klo 19 raamattuluok-
ka 4–6-lk ja ompeluseurat 
ry:llä. La 5.4. klo 11 Mäntsä-
län ry:n myyjäiset. Su 6.4. klo 
12 pyhäkoulut: kk1 Toppi-
nen, kk2 M. Karppinen, Ko-
rivaara Räisänen, Pälli H. Pit-
känen, Suokylä Ervasti. Klo 
17 radioseurat (Radio Pooki). 
Ma 7.4. klo 18 päiväkerhot 
ry:llä. Kotisivu www.muhok-
senrauhanyhdistys.fi.
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: pe 4.4. klo 18.30 raa-
mattuluokka ry:llä. La 5.4. 
klo 11 päiväkerho. Su 6.4. klo 
13 seurat ry:llä. 
kastettu: Aada Susanna Ja-
ukka ja Miro Henrik Eemeli 
Väyrynen.
kuollut: Martta Aliina Hent-
tunen s. Koistinen, 86.

Kevätkonsertti ja myyjäiset 
Torstaina 3.4. klo 18 srk-talossa. Musiikista vastaa kamarikuoro Ossi Kajavan johdolla. Illan lopuksi voi 
ostaa lämpimäisiä kotiin vietäväksi. Arvontaa. Ohjelma 5 euroa, sis. kahvit. Tuotto yhteisvastuulle. 

koillismaan kuorojen sävel-
juhla su 6.4. klo 13.30 seura-
kuntakodissa.
Pyhäkoulu su 6.4. klo 13 pal-
velukeskuksen Lakkarissa.
lähetystyö: Lähetystalkooil-
ta Lakarin koulun käsityöta-
lon yläkerrassa ma 7.4. klo 
18. kirpputori ke 9.4. klo 
10–12 talkootuvassa.
Perhekerho to 3.6., ti 8.4. 
seurakuntakodissa ja to 10.4. 
klo 10–13. Suvannossa ke 
9.4. klo 10–13.
Ystävän kammari ti 8.4. klo 
10–12 seurakuntakodissa.
Varhaisnuorten leiri alkaa 
pe 4.4.klo 17 Hilturannassa 
ja päättyy la 5.4. klo 17.
Iltakahvila pe 4.4. klo 18–22 
Rönössä.
kuorot: Kirkkokuoro to 3.4. 
klo 18 ja to 10.4. klo 18, lap-
sikuoro to 3.4. klo 17, Saraky-
län kappelikuoro to 3.4. klo 
18.45 ja ke 9.4. klo 18.30 ja 
eläkeläisten musiikkipiiri ke 
9.4. klo 13.

Satumuskari ti 8.4. klo 
16.30–17.15 seurakuntakodis-
sa. Satumuskaria ei Saraky-
lässä to 3.4.
omaishoitajat ma 7.4. klo 11 
rippikoulusalissa.
koillismaan alueen 
omaishoitajien lei-
ri 21.–22.5. Kuusamossa. 
Ilm. Henna Savilammelle 
viim. 16.5. p. 0400 866 480, 
(huom! muuttunut paikka ja 
ajankohta).
raamattupiiri ma 7.4. klo 17 
talkootuvassa.
kipuryhmä ke 9.4.klo 18 
seurakuntakodissa. Illan ai-
heena lähiomaisen saira-
us, vieraana sh Pirkko Riihi-
aho Oulusta. Kahvit ja nyyt-
tiarpajaiset, isäntänä Pekka 
Majava.
kuulutus: Pudasjärven seu-
rakunnan kirkkovaltuus-
ton kokous pidetään seura-
kuntakeskuksessa keskiviik-
kona 9.4.2008 klo 16.30 al-
kaen. Kokouksen asialista 

on yleisesti nähtävänä 31.3. 
– 9.4.2008 kirkkoherranvi-
rastossa, Varsitie 12, viras-
ton aukioloaikoina. Koko-
uksen tarkistettu pöytäkirja 
on yleisesti nähtävänä kirk-
koherranvirastossa 14.4.– 
14.5.2008 viraston aukioloai-
koina. Pudasjärvellä, maalis-
kuun 25. päivänä 2008. Arvo 
Niskasaari, kirkkovaltuuston 
puheenjohtaja.
rauhanyhdistykset: Ompe-
luseurat Hanna-Riitta ja Veli-
Matti Hanhisuannolla. Met-
sämiehentie 12, pe 4.4. klo 
18. Seurat Kurenalan ry:llä su 
6.4. klo 17. Raamattuluokka 
Sarakylässä Maija Kummalal-
la pe 4.4. klo 19 ja lauluseu-
rat Sarakylässä Antti Kum-
malalla su 6.4. klo 19.
kastettu: Oona Pauliina 
Ruokangas, Katariina Inga-
Maria Särkelä.
Vihitty: Timo Henrik Lyyti-
käinen ja Riikka Marjaana 
Majava.

haudattu: Kirsti Annikki Sil-
takoski, 79; Eero Antero Ke-
ränen, 58; Antti Oiva Taka-
rautio, 86; Hilja Sofia Pauk-
keri, 90; Pentti Jorma Illikai-
nen, 74; Venla Valkola, 86; 
Toini Inkeri Järvenpää, 65; 
Martti Eemil Timonen, 79.

www.sxc.hu / Yaroslav B.

Myydään2 käytöstä poistettavaa n. 600 litran laitosjääkaappia 

tarjousten perusteella.kirjalliset tarjoukset jätettävä 9.4. mennessä osoittee-

seen Pudasjärven seurakunta, PL 58, 93100 Pudasjärvi.

kuoreen merkintä ”jääkaappi”. Lisätiedustelut Maire Pu-

hakka, p. 040 726 0382.

Koillismaan 
kuorot 
Pudasjärvellä

kuorot: Tähdet to 3.4. klo 16 
srk-talolla. Kirkkolaulajat ke 
9.4. klo 18 srk-talolla.
omaishoitajien päiväkahvit 
ma 7.4. klo 12 srk-talolla. Tar-
jolla myös muttia ja pappilan 
hätävaraa. Opastusta jalka-
hoitoon. Jos haluat hoidon, 
ota vati mukaan.
nuorten palveluryhmä to 
3.4. klo 15.15 kokoontumi-
nen diakoniatoimistoon. 
Käymme tutustumassa ryh-
mäkoti Tuposvillaan. Ilm. Si-
nikalle, p. 044 7521 226.
Tupoksen olohuone ti 8.4. 
klo 14–16 Vanamon yläker-
rassa. Toivelauluja Eveliinan 
säestyksellä.
raamattu- ja rukouspiiri ti 
8.4. klo 18.30 srk-talolla.
lahjoituksia yhteisvastuu-
arpajaisiin (25.4.) otetaan 
mielellään  vastaan 21.4. 
mennessä, Sinikka Ilmonen, 
p. 044 7521 226.
Diakonissojen ajanvaraus:  
Tupos Vanamo, Marja-Lii-
sa Hautamäki, p. 044 7521 

227, kirkonkylä seurakunta-
talo, Sinikka Ilmonen, p. 044 
7521 226 (lankapuhelimet on 
poistettu).
rippikoulutyö: Kesä 1. rip-
pikoulun vanhempainilta 
to 3.4. klo 18 Lähetysvintil-
lä. Rippikouluopetusta kesä I 
klo 13–16 Vanamossa.
nuorisotyö: Nuortenilta to 
3.4. klo 18–20 Vanamon ylä-
kerrassa. Yökahvila la 5.4. 
klo 19–23 Vanamon yläker-
rassa. Lähetysvintin nuoret ti 
8.4. klo 17–18.30 Lähetysvin-
tillä. Nuortenilta to 10.4. klo 
18–20 Kotikololla.
Seurakuntakerho ke 9.4. klo 
12 srk-talolla.
hartaus to 10.4. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Päiväkerhotyö: Päiväkerhon 
voi syksyllä aloittaa elokuun 
loppuun mennessä 3 vuot-
ta täyttäneet  tai sitä van-
hemmat lapset. Voit ilmoit-
taa lapsesi kerhopaikassa 
tai soittaa Helenalle, p. 044 
7521 230. Ilmoittautuminen 

päättyy 16.5. Syksyllä otam-
me kerholaisia mikäli paikko-
ja on vapaana.
Pyhäkoulutyö: Pyhäkoulu su 
6.4. klo 15 Vanamossa juma-
lanpalveluksen aikana.
Perhekerhot: Ti 8.4. klo 
9.30–11 Kotikololla. Ke 9.4. 
klo 9.30–11 Vanamossa.
Partio: To 3.4. Pt-kisasuun-
nittelupalaveri johtajille Ko-
tikololla klo 18.30.  Pe 4.4. 
Make päivystää partiotoi-
mistossa klo 14–16. Lippu-
kunnan hallitus 6. partiotoi-
mistossa klo 18–20.  Lpk:n 
40-v. juhlan suunnittelua. 
La 5.4. partiolaiset kerää-
vät Limingassa ja Lumijoel-
la Veteraanikeräyksen, ke-
rääjät kokoontuvat Limingan 
ja Lumijoen srk-taloille klo 
10.  Su 6.4. Kirkkopalvelussa 
Telkät. Ke 9.4. Kärppäkärä-
jät 7./vj-jatko Kotikololla klo 
17.30–21.  Aiheena ensiapu-
koulutus. Vetäjänä Riikka 
Mattila. Pe 11.4. Make päi-
vystää partiotoimistossa klo 

14–16.  Su 13.4. Kirkkopalve-
lussa Hirvet.
rauhanyhdistys: Pe 4.4. klo 
18.30 raamattuluokka (7–8) 
ry:llä ja klo 18.30 nuortenilta 
Anne ja Arto Vääräniemellä. 
La 5.4. klo 11 Kiimingin ry:n 
myyjäiset ry:llä sekä iltaoh-
jelma ry:llä. Su 6.4. klo 11.30  
pyhäkoulut ja klo 14 ja 18.30 
seurat ry:llä.
kastettu: Oona Anni Tiina 
Kiviniemi.

Vihitty: Jouko Olavi Heino-
nen ja Sirpa Katriina Talla-
vaara.
huom! hautojen hoidot: 
Palveluvalikoima sisältää: Pit-
käaikaiset hoidot 5 tai 10 
vuotta ja kesähoito. Kesähoi-
dot ilmoitettava kirkkoher-
ranvirastoon toukokuun lop-
puun mennessä, jonka jäl-
keen kesähoitosopimuksia ei 
enää kyseiselle kesälle teh-
dä. Sisältö (molemmissa sa-

ma): haudan peruskunnos-
tus, haudan pinnan nurmi/
hiekkahoito, kukat ja kukki-
en hoito. Kukkia yksi/hauta-
sija, kuitenkin enintään kol-
me/hautakivi, kastelu, havu-
tus syksyllä, jouluna kyntti-
lä. Kynttilöitä yksi/hautasija, 
kuitenkin enintään kolme/
hautakivi.
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ruukkI
Diakoniantyöntekijä päi-
vystää: puhelimitse maa-
nantaisin klo 9–10, p. 050 
469 4774. Keskiviikkoisin 
klo 13–16 Ruukin srk-talol-
la. Torstaisin klo 9–11 Paa-
volan srk-talolla, ke 9.4. klo 
9.30–10.30 Ruukin vanhus-
tentalolla.
Perhekerhot kokoontu-
vat klo 9.30 tiistaisin Paavo-
lan srk-talolla, keskiviikkoisin 
Ruukin srk-talolla ja torstai-
sin Revonlahden srk-talolla. 
Tukeva teatteri –kerho ti 
Ruukin srk-talon yläkerras-

sa klo 17–18.30. Teatteri-il-
maisuharjoitusta 11–13-vuo-
tiaille. Ohjaamassa Marleena 
Taskila, p. 040 961 3701.
Sukkakerho to 3.4. ja 10.4. 
Ruukin srk-talolla klo 13–14. 
lapsikuoro to 3.4. klo 15 
Ruukin srk-talolla ja ti 8.4. 
klo 16 Paavolan srk-talolla.
nuortenilta to 3.4. klo 16.30 
Revonlahden srk-talolla, klo 
18 Ruukin srk-talolla ja klo 
19.30 Paavolan srk-talolla.
kirkkokuoro to 3.4. klo 
16.30 Ruukin srk-talossa.
Vihannin ja ruukin kuoro-
jen yhteisharjoitus to 3.4. 
klo 18 kirkossa. Asko ja Yrjö.
Pyhäkoulu parillisen viikon 
sunnuntaina 6.4. klo 12 Ruu-
kin srk-talossa.
aikuisten päiväpiiri ma 7.4. 
klo 13 Paavolatalolla ja ke 
9.4. klo 12 Ruukin srk-talolla.
omaishoitajien ryhmä ti 
8.4. klo 17.30 Siikajoen pap-
pilassa.
rauhanyhdistykset: Pe 4.4. 
klo 19 ompeluseurat Heli ja 
Pauli Karhumaalla, klo 19 

ompeluseurat Ruukin ry:llä 
ja klo 18 eteläpuolen myyjäi-
set. Lähetysseuroja: pe 4.4. 
klo 19 Luohuan ry, la 5.4. klo 
19 Paavolan ry, su 6.4. klo 13 
Ruukki ry ja su 6.4. klo 18 Re-
vonlahti kirkko. Puhujina Nii-
lo Rauhala ja Antti Rautakos-
ki Su 6.4. klo 18 Revonlah-
den ry:n seurat Revonlahden 
kirkossa, klo 12 pyhäkoulu 
Sari ja Jussi Hartikalla ja klo 
18 lähetysseurat Revonlah-
den kirkossa.
kastettu: Julia Sini Sofia Ran-
ta, Aapo Benjamin Toppi-
la, Eevi Meri Marianne Tervo, 
Marianna Elina Keskitalo, Se-
bastian Oliver Karhumaa ja 
Aleksi Rasmus Mikael Olsen. 

SIIkaJokI
Perhekerho kokoontuu tors-
taisin klo 10 srk-talossa.
lähetys- ja diakoniapiiri to 
3.4. klo 12 srk-talossa. 
naistenpiirin keskusteluilta 
to 3.4. klo 18 pappilan ala-
kerrassa. Mukana diakonissa 
Sirkka Koivu.

Vanhusten keskustelupiiri 
7.4 klo 13–14 Puistolassa. 
Virsihetki Puistolassa ti 8.4. 
klo 13. Yrjö Nissinen.
omaishoitajien ryhmä ti 
8.4.klo 17.30 pappilassa.
nuortenilta srk-talolla ti 8.4. 
klo 18.
lapsikuoro srk-talolla ke 9.4. 
klo 15.
raahen rovastikunnallinen 
kehitysvammaisten kirkko-
pyhä Pyhännällä 20.4.
Messu Pyhännän kirkossa klo 
13, jonka jälkeen ruokailu ja 
juhla. Kyyditys Siikajoen ky-
lältä. Ilmoittautumisen yhte-
ydessä tarkemmat tiedot, p. 
050 594 5740 tai 050 469 4774 
viimeistään 14.4. Tervetuloa!
rauhanyhdistys: To 3.4. klo 
17.30 päiväkerho ry:llä. Pe 
4.4. klo 18.30 ompeluseurat 
ry:llä. La 5.4. klo 19.30 raa-
mattuluokka Sauli Toppilal-
la. Su 6.4. klo 13 seurat ry:llä. 
To 10.4. klo 17.30 päiväker-
ho ry:llä.
kastettu: Jarkko Paavali 
Toppila. 

VIhanTI
Perhekerho torstaisin klo 10 
osoitteessa Kirkkotie 13 B 10.
raamis tiistaisin klo 18–21 ja 
nuortenilta torstaisin klo 18 
sinisellä talolla. 
lumimetsän diakonia-lähe-
tyspiiri to 3.4. klo 12 koulun 
kerhohuoneessa.
lähetysilta su 6.4. klo 18 
srk-talossa. Mukana lehtori 
Marja Kopperoinen. Lähetys-
sukan äänestys.
Päiväpiiri ti 8.4. klo 12 
Möykkylän kylätuvalla.
Diakonia-lähetyspiiri ke 9.4. 
klo 12 meijerin pirtissä.
rauhanyhdistys: Su 6.4. klo 
17 kirkonkylän seurat. Jukka 
Kolmonen ja Kari Ahola.
kuollut: Anja Ristiina Kaarti-
nen e Törmäkangas, 81.
kastettu: Eemil Antero Ke-
ränen, Emma Olivia Salmela, 
Saara Juuli Johanna Levän-
aho, Ruusa Olga Sofia Lumi-
aho, Aki Kasperi Mäkinen ja 
Miika Kristian Tikkala.

Siikasalo www.siikasalo.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Seurakuntaretki runnille ke 
9.4. Ilm. viim. 4.4. Leena Rä-
sänen, p. 0207 109 869.
kuorot kokoontuvat joka 
kappelissa entisen aikatau-
lun mukaan. 
      
kESTIlä
Perhekerho to 3.4. klo 10 
kerhokodissa. 
Virsikinkerit yhteisvastuun hy-
väksi to 3.4. klo 13 Keräsellä.
Seurakunnan toimintaa pe 
4.4. klo 13 Pihlajistossa.
Srk:n julkaisut sekä ompe-
luseurat pe 4.4. klo 19 ry:llä. 
kerhot kerhokodissa: päi-
väkerho ke klo 13.30–15.30, 
sudarikerho (3.–6.-lk) ke 
klo 15.30–17, puuhakerho 
(0.–2.-lk) ke 17.30–19.
nuorten juttu: lauluilta pe 
4.4. klo 18–19 kerhokodilla 
(riparimerkintä).
Järvikylän diakonia- ja lä-
hetyspiiri ti 8.4. klo 11 Lep-
piniemessä Kaarina ja Kalevi 
Niirasella.
kuollut: Heikki Laukka, 82; 

Elma Maria Kurkinen, 82 
(kirj. Vaala).
kastettu: Joona Aleksi Ta-
pio Vehkaoja (Oulusta) ja Ju-
ho Jeremias Kortesalmi (Tyr-
nävältä).

PIIPPola
Seurat su 6.4. klo 15 ry:llä. 
Seurakuntakerho ti 8.4. klo 
12 Väinölässä.
Perhekerho ke 16.4. klo 
10–11.30 srk-kodissa.
kerhot srk-kodissa: aar-
rearkkukerho (0.–3.-lk) ti 
klo 16–17.30, puuhakerho 
(4.–6.-lk) ti klo 18–19.30 , päi-
väkerho pe klo 10–12.
kuollut: Pauli Johannes Koi-
vumäki, 69.

PulkkIla
omaishoitajat to 3.4. klo 13 
srk-kodissa. 
kerhot srk-talolla: päiväker-
ho 3–4 -vuotiaille to 3.4. klo 
13.30, päiväkerho 5–6 -vuo-
tiaille pe 4.4. klo 13, toimin-
takerho 0.–6.-lk pe 4.4. klo 

15.30, perhekerho ma 7.4. 
klo 10, seurakuntakerho ke 
9.4. klo 12 seurakuntatalolla.
Vienan karjalan rippikoulu-
laisten palaveri pe 4.4. klo 
18 seurakuntatalolla.
raamattuluokka pe 4.4. klo 
19 ry:llä.
Seurat su 6.4. klo 13 Koivu-
lehdossa ja klo 14 ry:llä, Paa-
vo Marttila.

PYhänTä  
Virsihetki to 3.4. klo 10 Nes-
torissa.
Mll:n kirpputori la 5.4. klo 
9–13 srk-kodissa. 
Mll:n perhekahvila ma 7.4. 
klo 11 kerhohuoneella.
Seurat su 6.4. klo 16 ry:llä, 
Ilpo Sippola ja Jaakko Tah-
kola.
Varttuneen väen kerho ke 
9.4. klo 12 srk-kodissa. 
lauluseurat ke 9.4. klo 18.30, 
Liisa ja Mikko Tahkolalla. 
lukupiirit ma klo 9 srk-ko-
dissa ja klo 11 Ukonojan ker-
hohuoneella.

Perhekerho to 10.4. klo 10 
kerhohuoneella. 
kerhot srk-kodin kerho-
tilassa: salaisuuksien kai-
vos -kerho (0.–6.-lk.) ma klo 
15–16.30, päiväkerho (4–5-v.) 
ti klo 10–12. Tavastkengän 
kerho ma 14.4. klo 17–18.30 
Tavastkengän koululla.
kastettu: Emma Iida Lin-
nea Pellikka ja (Nurmijär-
ven srk:sta) Juhana Vilhelm 
Laurila.
avioliittoon vihitty: Antti 
Matias Soranta Haapaveden 
srk:sta ja Helena Margaree-
ta Sydänmetsä Siikalatvan 
srk:sta sekä Jukka-Sakari Vä-
häsöyrinki Kajaanin srk:sta ja 
Seija Lea Marjatta Limma Sii-
kalatvan srk:sta.
avioliittoon kuulutettu ja 
Yli-Iin kirkossa vihitty: Ta-
neli Henrikki Kivioja Kempe-
leen srk:sta ja Iiris Marjatta 
Jokela Kajaanin srk:sta.

ranTSIla
Seurakuntakerho to 3.4. klo 

13 Rauhalassa.
rippikoulua to 3.4. klo 18–20 
ja 6.4. klo 12 jp:n jälkeen klo 
13–14.30 srk-talossa. 
Pyhäkoulu su 6.4. klo 12 
ry:llä.
herättäjäseurat ma 7.4. klo 
19 Wilppolassa, Riipinen ja 
Lauriala. 
lähetysseurat ma 7.4. klo 
18.30 ry:llä. 
ompeluseurat pe 11.4. klo 
19 ry:llä. 
Perhekerho Pallerot ma klo 
10–12 Nuppulassa.
Päiväkerhot: ti klo 10–12 Ho-
vin nuppukerho, ke klo 9–11 
pienten nuppukerho Nuppu-
lassa ja klo 11.30–13.30 isom-
pien nuppukerho Nuppulas-
sa sekä ti 8.4. ry:llä. 
Varhaisnuorten kerhot: ma 
klo 15–17 tyttökerho Nup-
pulassa, ti klo 14.15–16 Man-
kilan varhaisnuoret ja ke klo 
14–16 Hovin varhaisnuoret. 
Vetäjänä kerhoissa ti 8.4. 
Elina Äijälä. Kerhoja ei ole ke 
9.4., Tanja koulutuksessa.

nuorten ilta pe 11.4. klo 
18–19 srk-talolla.
Isosten ja rippikoululaisten 
suunnittelupäivä vapputapah-
tumaa varten la 12.4. klo 11–14, 
Raahe-gospelista poissaolleilla 
rippikoulua lisäksi klo 14–15.
kuollut: Rauno Johannes 
Hyttilä, 66.

Kesätyötä
Siikalatvan seurakunta 

hakee nuoria tiekirkkoon 
ja puistotöihin. Kolme 

kesätyöntekijää/
kappeli/2 viikkoa. 

Hakemukset 30.4.2008 
mennessä osoitteeseen: 
Siikalatvan seurakunta, 

Taloustoimisto, 
Pappilankuja 6, 
92620 Piippola. 

Tiedustelut 
talouspäällikkö 

Tarmo Myllykoski, 
p. 0207 109 852.

lähemmäksi yhdessä 
-seurakuntatapahtu-
man 6.4. klo 10 messun 
jälkeen lounas Paavolan 
srk-talolla, jossa myös 
raamattuvisa sekä lähe-
tyssukan äänestys.
Lähetyssukkaa voi ää-
nestää myös lähetystilai-
suudessa Vihannin srk-
talolla klo 18. Raahen 
Gideonit vierailevat. nuorTEn Ja aIkuISTEn 

hIIhToVaElluS 
16.–20.4.
Yhteistyössä Ruukin lu-
kion kanssa toteutetta-
van hiihtovaelluksen koh-
teena ovat Levin ja Yl-
läksen maastot ja maise-
mat. Matkan hinta nuo-
rilla 30–40 euroa, aikuisil-
la 40–50 euroa. Ilmoittau-
tumiset sähköpostitse sii-
kasalo@evl.fi tai suoraan 
Laurille, puh. 050 5161 
548. Mukaan mahtuu se-
kä vaeltajia että omatoi-
milomailijoita.

MuSIIkkITYö
lapsikuorot
Tiistaisin klo 16 Paavolan 
srk-talossa.
Keskiviikkoisin klo 15 Sii-
kajoen srk-talossa.
Torstaisin klo 15 Ruukin 
srk-talossa.

Seurakuntakerho kokoontuu tiistaisin 
kello 12.30 Tyrnävän seurakuntatalolla. 
Kerhossa ei ole ikärajoja, mutta ohjel-
mansa ja kokoontumisaikansa puolesta 
se sopii ennen kaikkea eläkeikäisille.

Seurakunnan työntekijät vierailevat 
kerhossa vuorollaan. Lisäksi joka kerta 
juodaan seurakunnan emännän keittä-
mät kahvit. Kerholaisia on iloksemme 
riittänyt. Keskimäärin kävijöitä on noin 
50, mutta uusiakin kerholaisia toivotel-
laan tervetulleiksi pitkin vuotta. Ker-

hon ohjelma koostuu alkuhartaudesta, 
virrenveisuusta, kahvittelusta ja kerho-
laisten omista esityksistä. 

Joskus saadaan asiantuntijavieraita 
tai vieraita muiden seurakuntien ker-
hoista, välillä taas jumpataan porukal-
la tai nauretaan hauskoille sattumuksil-
le tai luetaan kirjaa. Kohokohta on aina 
retkelle lähtö. Kerättävillä kahvirahoil-
la saadaan peitettyä osa retken kuluista. 
Tänä keväänä on suunnitteilla Hailuo-
don reissu. Sitä jo odotellaan.

Murto-ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 3.4. klo 
10.30 Peuranniemessä.
Siioninvirsiseurat ti 8.4. klo 
18 Ritva ja Esko Ruottisella, 
Juhani Riipinen.

hartaus to 10.4. klo 10 Mänty-
rinteellä, Murto-Ojakylä-Juu-
russuon diakoniapiiri vierailee.
Markkuu-ängeslevän dia-
koniapiiri to 10.4. klo 11.30 
Tuppuraisella.

Seurakuntakerho ti 8.4. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
hartaus to 10.4. klo 10.30 
Mäntyrinteellä.
kuorot: Kirkkokuoro ke 9.4. 
klo 19 Tyrnävän srk-talolla 

ja lapsikuoro to 10.4. klo 16 
Temmeksen srk-talolla.
nuoret: Nuortenilta pe 4.4. 
klo 18 Tyrnävän srk-talolla ja 
ma 7.4. klo 18 Temmeksen 
srk-talolla.

Tyrnävän rauhanyhdistys: 
To 3.4. klo 19 lauluseurat 
Sirkka ja Kalevi Hintsalalla, 
Lukkarinkaari 4. La 5.4. klo 
17.30 aviopuolisoilta ry:llä, 
alustus Jorma Vuorma. Su 

6.4. klo 16 seurat ry:llä.
kastettu: Eevi Hanna Maria 
Junes, Juho Jeremias Kortesal-
mi, Aada Ilona Kotilainen, 
Jaakko Vilho Kalevi Valtanen, 
Senni Aurora Väänänen.

Seurakuntakerhossa ei ole ikärajoja
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1. kivi

Sananvapaus tarkoittaa sitä, että 
vastuu on kuulijalla. Nakkikios-
keilla tapahtuu ikäviä asioita. Vii-
sauden hammas katkenneena op-
pii miettimään mitä sanoo. 

Taiteen ilmaisuvoima perus-
tuu sananvapauteen. Länsimaisis-
sa demokratioissa taiteilijoiden pi-
tääkin miettiä tarkoin mikä ylittää 
kohukynnyksen.

Sivistyneet ihmiset ymmär-
tävät. Se on hieno piirre. Heidän 
poskilleen ei helahda väriä, vaik-
ka Kekkonen ja Jeesus tunkeutuisi-
vat toisiinsa väkivaltaisesti, mutta 

taiteellisesti merkittävällä tavalla. 
Sanottaisiin: ”Todella mielenkiin-
toista. Hyvä koreografia. Toimiva 
funktio.” Sivistyneet ihmiset ym-
märtävät, koska hyväksyvät. 

Ollakseen taiteilija, pitää olla 
henkisesti tasapainoton ja fyysi-
sesti heikko. Taiteilijaksi kehitty-
minen alkaakin usein ala-asteen 
välitunneilta. Ruumiiltaan ränsis-
tyneet voivat olla kuitenkin älylli-
sesti lahjakkaita, kuten esimerkik-
si taiteilijat usein ovat. Joku onkin 
sanonut Kristian Smedsiä neroksi. 
Hän nostaa penkistä sata kiloa ja 

osaa kirjoittaa mitä ajattelee.
Suomessakin oli paljon heitä, 

jotka eivät pitäneet Mohammedin 
piirtelijöistä. He eivät ymmärtä-
neet, että muslimeja on kiva kiu-
sata. Mitä hienoa on ampua Kat-
ri Helena? Ihan sama. Sivistyneen 
ihmisen tunteet pysyvät matalana. 
Verkkokalvot eivät repeä. Korva-
karvakaan ei värähdä. Monet mus-
limit ovat kuitenkin koulutettuja, 
joten kaikki heistä eivät uhanneet 
seivästää rannan villejä. Suomes-
sa tiedetään yleisesti, että Jeesus ei 
herätä intohimoja.

Jos joku taiteilija-apurahal-
la kitkutteleva piirtäisi Olli-Pek-
ka Kallasvuon kalashnikov kädes-
sä, kulttuuriministeri Wallin jät-
täisi eropaperit. Helsingin Sano-
missa olisi otsikko: ”Päätös teh-
tiin hyvässä ymmärryksessä”. No-
kian tiedotusvastaava ei kommen-
toisi tapahtunutta, mutta kyselisi 
hyvän maun perään.

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

Kohukynnyksiä monessa mitassa

Oulun seurakuntayhtymän 
internetsivut siirtyivät 
uuteen aikaan huhtikuun 
alussa. Sivuille on 
ilmestynyt sarjakuva, 
jossa uskontoa ja 
uskonnollisuutta ruotii 
kohuttu sarjakuvataiteilija 
Ville Ranta. 

Ajatus lähti selkeästä tar-
peesta.

– Haluamme lähes-
tyä ihmisiä, joita emme 

muuten tavoita niin hyvin kuin 
pitäisi. Jotain on tehtävä, jos ha-
lutaan tavoittaa nuoria. Seura-
kuntien sivuille haluttiin vuo-
rovaikutteisuutta, kertoo seura-
kuntayhtymän verkko-viestin-
nästä vastaava tiedottaja Rebek-
ka Naatus. 

Naatuksen mukaan uudel-
la toimintamallilla halutaan an-
taa ääni niille, jotka eivät ään-
tään muuten käytä seurakunnas-
sa. Sarjakuvaa voi internetsivuil-
la kommentoida kuka tahansa.  

Ville Ranta oli valintana roh-
kea, onhan taiteilijan historia us-
kontoja käsittelevien sarjakuvien 
kanssa värikäs. 

– Valitsimme Ville Rannan, 
koska hän on käsitellyt uskon-
nollisuutta töissään henkilökoh-
taisella ja yleisellä tasolla. Hän 
on myös oululainen ja sarjakuva 
on ilmaisukeino, joka sopii verk-
koon, Naatus perustelee.

Taiteilija itse on positiivises-
ti yllättynyt seurakuntayhtymän 
rohkeudesta. 

– Olin yllättynyt yhteyden-
otosta, sillä olen jopa omas-
ta mielestäni ollut hyvin kriitti-
nen evankelis-luterilaista kirk-
koa kohtaan töissäni. Innostuin 
kuitenkin heti ajatuksesta, Ran-
ta kertoo.

rohkea veto
Ennen ensimmäisen sarjakuvan 
julkaisua nousi esiin epäilyksiä sii-
tä, olisiko kiirastorstaina ilmesty-
neessä Helsingin Sanomien haas-
tattelussa ”Jumalaan uskomatto-
maksi” itseään nimittänyt Ville 
Ranta oikea mies työhön.

– Valinnassa voi toki nähdä 
olevan riskejäkin. Sivuilla ei kui-
tenkaan julkaista sarjakuvia, jot-
ka loukkaavat uskontoa, Rebekka 
Naatus vakuuttaa.

Ville Ranta kokee olevansa oi-
kea mies työhön, vaikkei kuulu 
yhteenkään kirkkokuntaan.

– Kirkon piirissä on varmasti 

Oulun seurakunnat uusin asein taisteluun nuorista aikuisista

Ville Ranta puhututtaa

olemassa ihmisiä, joiden mieles-
tä en ole sopiva piirtämään tätä, 
mutta omasta mielestäni se ei ole 
näin. Olen kriittinen kirkkokun-
tia kohtaan, mutta en ole uskon-
nonvastainen.

Ville Rannalla on Naatuksen 
mukaan vapaat kädet julkaistavi-
en sarjakuvien suhteen. Jokaises-
ta kuitenkin keskustellaan etukä-
teen. 

– Jos haluan keskustella uskos-
ta ja uskonnollisista kysymyksis-
tä seurakuntayhtymän sivuil-
la, en käytä tilannetta hyväkseni 
kaatamalla täyslaidallista kirkon 
niskaan, Ranta puolustautuu. 

Ensimmäinen sarjakuva kier-
si ennen julkaisemistaan esimer-

kiksi kirkkoherrojen nähtävänä. 
Myös muille seurakuntien työn-
tekijöille sitä on näytetty. 

– Suurin osa sarjakuvan näh-
neistä on suhtautunut siihen po-
sitiivisesti. Koen siis, että sille on 
tukea. Mielestäni olennaista sar-
jakuvissa on juuri se, mitä ne voi-
vat avata, kuin se, kuka niitä te-
kee, Rebekka Naatus pohtii.

Keskustelua blogissa
Epäilyksiä sarjakuvataiteili-
ja Rannan osallistumiseen seu-
rakuntayhtymän toimintaan on 
esitetty myös muualta.

– Osa voi odottaa sarjakuvaa 
sillä ajatuksella, että nytkö se on 
ruvennut kirkon mainosmiehek-

si, Ranta myöntää. 
Sarjakuvaa voi kommentoi-

da seurakuntayhtymän internet-
sivuilla nimettömästi tai nimel-
lään. Asiattomia viestejä ei luon-
nollisesti julkaista. 

Nyt käyttöönotettua vuoro-
vaikutteisuuteen pohjaavaa blo-
gimallia aiotaan jatkossa hyö-
dyntää myös muiden taiteilijoi-
den ja kirjoittajien inspiroimana 
keskusteluareenana. 

elSi HUttUNeN

Sarjakuvablogi osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi.


