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Kovat ajat ovat kaivaneet ihmisistä esiin heidän huonot puolensa. Kun 

työpaikka on vaarassa ja varattomuus kurkkii eteisessä, ihminen kyke-

nee ajattelemaan vain itseään. 

Totta kai, joku sanoo. Onhan Jumalankin kuva luodustaan synkkä. Mutta 

onko Raamatun ihmiskuva koko totuus? Voisiko ihmisessä olla jotain hyvää, 

mikä auttaisi selviytymään kovista ajoista siten, että mahdollisimman moni 

tulisi autetuksi?

Totuus on, että ihminen haluaa auttaa lajikumppaneitaan. Ominaisuus on 

ihmiseen sisäänrakennettu. Puhutaan jopa altruismista, joka tarkoittaa mui-

den auttamista pyyteettömästi ilman oman edun tavoittelua. Jumalan silmis-

sä altruismikin kenties on synnin vääristämää, mutta ihmisen silmissä se on 

hyvyyttä. Toki ihminen auttaessaan toista hyötyy aina jollain tavalla myös itse.

Yhteiskunnat ovat ennenkin ryhdistäytyneet vaikeiden aikojen koittaessa. 

Uusi alku koittaa, kuten se on historian aikana koittanut monta kertaa. Jos 

oletamme olevamme viimeinen sukupolvi, kuvittelemme itsestämme liikaa.

Aatoksia

Ihmisellä on 
luontainen tahto hyvään

Olennaista 
etsimässä
Strategia, tuote, asiakas. Tuottavuus, 
tehokkuus, tilastot. Virtuaalitodelli-
suus ja geeniruoka. 

Komea lista muovintuoksuisia 
sanoja. Sanoista muodostuu kieli, 
jota aikamme ajassa kiinni roikku-
va ihminen joutuu opettelemaan. 
Minäkin.

Mikä on olennaista? Tämän kysy-
myksen esitin itselleni kuunnellessa-
ni erästä alustusta syksyllä pidetyil-
lä kirkkomusiikkipäivillä. Alustajan 
viesti tuntui olevan: kaikki uusiksi!

Joskus moukari voinee olla käyt-
tökelpoinen työkalu kirkossakin. Ko-
ko rakennelma murskaksi niin että ei 
jää kiveä kiven päälle! Siinä sivussa 
tosin voi mennä arvokastakin muka-
na. Ongelmaksi voi muodostua, ettei 
tuhoutunutta ehkä 
koskaan saa enää 
takaisin.

”Kaikki kukat 
kukkikoot”, kuu-
luu yksi tämän päi-
vän hoetuimmista 
mantroista. Roh-
kenen olla eri miel-
tä. Kitketäänhän 
rikkaruohotkin 
porkkanapenkistä. On viisautta jät-
tää porkkanat kasvamaan. Mutta ku-
ka näkee, tai edes haluaa nähdä, mis-
sä ne ovat? Hiljaiseksi vetää.

Nöyryyden vastakohtana on yli-
mielisyys. Se on meissä joko piilevä-
nä tai näkyvänä oleva pelottava yleis-
inhimillinen ominaisuus, joka laittaa 
ihmisen kuvittelemaan olevansa kai-
kessa menneiden sukupolvien ihmis-
tä viisaampi. 

Maailman menoa seuratessani 
olen pikku hiljaa tullut vakuuttu-

neeksi siitä, että meillä olisi paljon 
opittavaa vuosisatoja ja vuosituhan-
sia sitten eläneiltä elämän asiantun-
tijoilta, kuten esimerkiksi Raamatun 
kirjakokoelmaan kuuluvan Saarnaa-
jan kirjan kirjoittajalta. Myös Plato-
nilta ja Pythagoraalta saattaisimme 
oppia jotain. 

Jos nämä elämän viisauden opet-
tajat ilmestyisivät keskuuteemme, 

voisimme vasta-
palveluksena opet-
taa heille miten 
muovia ja meteliä 
saadaan aikaisek-
si. Mahtaisivatko-
han innostua?

Jos jotain toi-
voisin kirkon löy-
tävän uudelleen, se 
olisi seurakunnan 

laulu, sellainen joka nousee voimal-
lisesti ja kiitossävyisesti seurakunnan 
sydämestä. Laulu on kaiken musiikin 
lähtökohta ja päätepiste. Kirkkoisä 
Klemens Aleksandrialainen kirjoit-
ti 200-luvulla: ”Jos haluat liittyä en-
kelten kuoroon Jumalaa ylistääksesi, 
niin laula mukana kirkon piirissä.” 

En luovuta vielä.

Juha SoraNta
Kirjoittaja on 

Karjasillan seurakunnan kanttori

19.2.2009

Opi erottamaan 
olennainen
Marjaana Kanerva ajattelee isoja Kirkossa 
ja Kaupungissa.

”Eräällä työtoverillani oli tapana lausua 
sopivissa tilanteissa: 'Ajattele suuria!'

Joskus hänen sparraamisensa ärsytti. 
Tunsin itseni sen valossa mitättömäksi ja 
aikaansaannokseni riittämättömiksi. Toi-
sinaan taas saatoin jopa innostua haavei-
lemaan ja visioimaan villisti: Mitä kaikkea 
pitäisikään tehdä! Millaisiin suuriin pää-
määriin tulisi tähdätä, ja millaisia merkit-
täviä saavutuksia voisi tavoitella!

Aika ajoin lausahdus tuntui lohdullisel-
ta ja näköaloja avartavalta. 

'Ajattele suuria' pulpahtaa yhä silloin täl-
löin mieleeni. Mietin, mitä se erilaisissa ti-
lanteissa voisi tarkoittaa. Ehkäpä sen viesti 
onkin yksinkertainen: Suurten saavutusten 
tai rahan, menestyksen ja vaikutusvallan 
tavoittelun sijasta pitäisi oppia erottamaan 
toisistaan olennainen ja epäolennainen.”

Kirkko ja Kaupunki 11.2.2009

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Keitä ne on ne 
sankarit?
Osa ihmisistä syntyy sankareiksi, uskovat 
tutkijat. Asiasta kertoo muun muassa brit-
tilehti Guardian.

”Yalen yliopistossa tehdyn tutkimuksen 
mukaan sankaruuden avain löytyy stressi-
hormoni kortisolista. Psykiatri Deane Ai-
kins otti verikokeita sotilailta ennen ja jäl-
keen selviytymistestien. Suurimmalla osal-
la miehistä kortisoliarvot kohosivat voi-
makkaasti.

Muutamalla miehellä stressiarvot ei-
vät kuitenkaan muuttuneet juuri lainkaan 
harjoituksen aikana. He pärjäsivät Aikinsin 
mukaan parhaiten, koska pystyivät pysy-
mään rauhallisina. Harjoituksen jälkeisissä 
haastatteluissa kävi ilmi, että kaikkien so-
tilaiden mielestä testit olivat epämiellyttä-
viä, mutta rauhallisina pysyneet miehet ei-
vät kokeneet stressaantuneensa.”

Uusi Suomi 17.2.2009Joskus moukari voinee 
olla käyttökelpoinen 
työkalu kirkossakin. 
Koko rakennelma 
murskaksi niin että ei 
jää kiveä kiven päälle! 

Karjasillan seurakunnan päätös esittää Pietarin oratorio pääsiäisenä on 

ennakkoluuloton. Sen sijaan, että jäätäisiin pitkänperjantain murhee-

seen, jatketaan komeasti pääsiäisen iloon ja vieläpä panostamalla uu-

teen, kotimaiseen teokseen.

Oratorion puuhamiesten, kirkkoherra Juhani Lavangon ja kanttori Juha 

Sorannan mielestä pääsiäisen vietto loppuu ennen kuin pääsiäisaika kunnol-

la alkaakaan. Asialle päätettiin tehdä jotain: teettää kokonaan uusi, kotimai-

nen oratorioteos.

Seurakunnan asennetta kuvaa se, että teoksen valmistelu alkoi jo pari vuot-

ta sitten. Sen tekstit on kirjoittanut kovan luokan ammattilainen, virsirunoili-

jana tunnettu Niilo Rauhala.

Pietarin oratorio on seurakunnalta selkeä arvovalinta. Se vaatii paitsi resurs-

seja myös panostamista vapaaehtoisiin.

Seurakunnan 
rohkea ratkaisu
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Useissa seurakunnissa on al-
kuvuodesta herätty siihen, 
että diakoniatyöhön va-
ratut avustusmäärärahat 

uhkaavat loppua kesken vuotta ta-
louskriisin tuodessa uusia asiak-
kaita diakoniatyöntekijöiden vas-
taanotoille.

Oulun Karjasillan seurakunnan 
johtava diakoniatyöntekijä Mervi 
Keskinen ynnää viime kuukausi-
en avustussummia ja toteaa, ettei-
vät budjettivarat riitä, jos avustus-
tarve jatkuu samanlaisena. 

Myös Tuiran seurakunnan 
johtava diakoniatyöntekijä Irma-
Elina Mukari toteaa avustusva-
rojen riittämättömyyden. Mu-
karin mielestä heidän on oltava 
aikaisempaa tiukempia avustus-
käytännöissään. 

– Meidän on oltava tarkem-
pia siinä, ketä avustamme ja mi-
hin avustus kohdennetaan. Myös 
annettavien avustusten määrä 
niukkenee, hän arvioi.

Kiimingin seurakunnan dia-
koniatyöntekijä Erja Haho toteaa 
heidän tarkistavan avustuskritee-
reitään lähipäivinä, jotta määrä-
rahat saataisiin riittämään.

”hätä on nähtävä 
jatkossakin”
Mervi Keskisellä on huoli siitä, 
häviääkö heidän työstään diako-
ninen näkökulma, kun avustus-

Diakonian 
avustuskäytännöt tiukentuvat

kriteerit vedetään nykyistä anka-
rimmiksi.

– Näin ei saa tapahtua! Ihmis-
ten hätä menee kriteereiden edel-
le silläkin uhalla, että budjetti yli-
tettäisiin. 

Irma-Elina Mukarin mielestä 
avustusvarojen riittämättömyys 
merkitsee, että diakoniatoimis-
toista ollaan yhä useammin yh-
teydessä kaupungin sosiaalitoi-
meen ihmisten taloustilanteen 
helpottumiseksi.

– Me toivomme, että siellä hel-
lyttäisiin ihmisten ahdingolle. 
Onneksi meillä on Oulussa hyvä 
yhteistyö sosiaalitoimen kanssa. 
Diakoniatyöntekijöitä kuunnel-
laan ja työtämme ihmisten hy-
väksi arvostetaan, hän toteaa.

Vaikka rahat loppuisivat, 
välittäminen jää
Mervi Keskinen tähdentää, että 
vaikka rahatilanne näyttää huo-
lestuttavalta, he eivät ole levittä-
mässä käsiään ihmisten tullessa 
hakemaan apua.

Hän kantaa erityistä huolta 
niistä diakonian uusista asiakkais-
ta, joille työttömyys on uusi asia 
elämässä.

– Näillä ihmisillä ei ole ko-
kemusta, mitä tukea yhteiskun-
ta voi heille tarjota. Me voimme 
kertoa sen heille. Tätä neuvomis-
työtä ja rohkaisua pystymme te-
kemään riippumatta siitä, mikä 
oma rahatilanteemme on. 

Keskinen on kokenut, että toi-
vo löytyy paremmin, kun sitä et-
sitään yhdessä. Hän vakuuttaa 
diakoniatyöntekijöiden pysyvän 
lamassa ihmisten rinnalla.

riitta hirVoNeN

Taustaa

Kirkkohallituksesta on lähdössä maaliskuussa seurakuntiin kirje, 

jossa päättäjiä kehotetaan antamaan lisäresursseja taloudelliseen 

avustamiseen. Samalla diakoniatyöntekijöitä kuitenkin muistute-

taan, että on tärkeää pitäytyä seurakuntien yhteisissä avustami-

sen periaatteissa. Kirkkohallituksen kirjeen liitteenä on suositus 

avustuskäytännöistä.

Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön työalasihteeri tiina Saarela 

huomauttaa, ettei kirkkohallitus voi määrätä seurakuntia lisää-

mään määrärahoja diakoniatyöhön, mutta jos sukan varressa on 

säästöjä pahan päivän varalle, tuo hetki on käsillä.

– Vähävaraisten tilanne on hankalampi nyt kuin 1990-luvun laman 

aikana, koska perusturvan taso on jäänyt jälkeen muusta tuloke-

hityksestä, Saarela selvittää.

Kirkkohallitus: 
Lisää varoja diakoniaan

Talouskriisi tuo 
uusia asiakkaita 
diakoniatyöntekijöiden 
vastaanotoille. 
Taloudellisen avustamisen 
käytäntöjä tiukennetaan 
avustusvarojen 
riittämiseksi. 

R i i t t a  H i r vo n e n

Re i j a  Haa p a la in e n

Diakoniatyöntekijä Mervi Keskinen huolehtii, ettei avustuskriteereitä saa vetää liian tiukoiksi. 
Kriteereiden yli on nähtävä ihmisten hätä.
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Oulussa tehdään parhail-
laan seurakuntaraken-
neselvitystä. Valtuusto-
aloitteesta käynnisty-

neen selvitystyön aikana pohdi-
taan, onko Oulussa tulevaisuu-
dessa vain yksi, Suomen suu-
rimpiin lukeutuva seurakunta 
vai nykyiseen tapaan useampien 
seurakuntien muodostama seu-
rakuntayhtymä. 

Oulun seurakuntayhtymä ker-
too tekevänsä selvitystyötä avoi-
muuden hengessä. Osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/seu-
rakuntarakenneselvitys löytyy 
kaikki selvitystyöhön liittyvä tie-
to. Sivuston kautta on mahdollista 
myös tehdä kysymyksiä ja lähettää 

Yksi vai monta oululaista seurakuntaa?

Rakenneselvitys puhuttaa reaaliajassa
kommentteja. 

Selvitystyön edetessä järjeste-
tään informaatiotilaisuuksia eri 
yhteistyötahoille. Ensimmäinen 
kaikille oululaisille tarkoitettu ti-
laisuus on 13. toukokuuta.

Seurakuntayhtymään on pe-
rustettu luottamushenkilöpoh-
jainen ohjausryhmä, jonka pu-
heenjohtajana toimii yhteisen 
kirkkovaltuuston puheenjohta-
ja Pekka Lahdenperä. Varsinai-
sen selvitystyön tekevät selvitte-
lijöiksi kutsutut maakuntaneu-
vos Pentti Lampinen Oulusta ja 
teologian tohtori Juha Kauppi-
nen Tampereelta.

Selvitystyö pyritään saamaan 
valmiiksi vuoden 2009 loppuun 

mennessä ja siinä huomioidaan 
myös mahdolliset kuntaliitokset. 

Mitä yksi 
suurseurakunta merkitsee?
Maaliskuussa kuntaliitoksista ää-
nestetään Haukiputaalla ja Yli-
Iissä. Kuntaliitokset vaikuttavat 
aina automaattisesti myös seura-
kuntiin, sillä kirkkolainsäädän-
nön mukaan yhden kunnan alu-
eella voi olla vain joko yksi seu-
rakunta tai useamman muodos-
tama seurakuntayhtymä. 

Oulussa on tällä hetkellä nel-
jä seurakuntaa, jotka muodosta-
vat Oulun seurakuntayhtymän. 
Malli on ollut käytössä 1960-lu-
vun puolivälistä lähtien. Vuosi-

kymmenten saatossa kaupungin 
väkiluku on kasvanut merkittä-
västi. Vuoden 1966 alussa asuk-
kaita oli 80 400. Nykyinen asu-
kasmäärä on 137 000.

Kuntaliitokset ja -seurakun-
taliitokset herättävät ovat herät-
täneet paljon keskustelua vii-
me vuosina. Varsinkin pienissä 
seurakunnissa pelätään sitä, et-
tä liittyminen suurempaan ko-
konaisuuteen vieroittaa ihmisiä 
seurakunnan toiminnasta. 

Miksi selvitystyöhön 
on lähdetty?
Kirkkohallituksen seurakunta-
rakennetyöryhmä kehotti tam-
mikuussa 2007 seurakuntia 

käynnistämään toiminnalli-
nen ja rakenteellinen suunnit-
telu vuotta 2015 silmällä pitä-
en. Oulussa neljän seurakunnan 
yhteinen strategiatyö käynnis-
tettiin saman vuoden elokuussa 
ja on nyt jalkauttamisvaiheessa.

Oulun seurakuntayhtymän 
johdon mukaan seurakuntara-
kenteen selvitystyöhön ”eivät 
ole johtaneet akuutit taloudel-
liset syyt, vaan aito huoli siitä, 
että Oulussa seurakunta tai seu-
rakunnat pystyvät jatkossakin 
tukemaan parhaalla mahdolli-
sella tavalla seurakuntalaisten 
uskoa ja elämää kristittynä”. 

elSi huttuNeN

Kolmannen Karjasillan kirkos-
sa järjestetyn Moraalivartioillan 
teemana oli nainen. Keskusteli-
jatrioksi oli kutsuttu teologian 
tohtori, kappalainen Päivi Jus-
sila, esseisti Antti Nylén ja kan-
sanedustaja Lyly Rajala. Tällä-
kin kertaa näkemyksiä naiseu-
desta oli saapunut kuuntelemaan 
täysi sali väkeä.

Kuten arvata saattaa, jo alus-
tuksissa naiseus kirvoitti käsityk-
siä seksuaalisuudesta. Nylé linjasi 
seksuaalisuuden nykyisellään ih-
misen sisällä asuvaksi demonik-
si. Aiemmin tuon demonin tilal-
la oli vain parittelutapoja. 

Päivi Jussila puolestaan poh-
ti, onko sukupuoli tosiaan val-
mis paketti jotain ”annettua ja 
pysyvää”.  Jussila myös julisti ha-
luavansa saman vapauden kuin 
miehillä määritellä itse itsensä. 

Lyly Rajala täytti hänelle asete-
tut odotukset räväköistä kommen-
teista. Hän muisteli aikanaan ih-
metelleensä naisten hinkua papin 
tehtäviin, mutta lämmenneensä 
pikkuhiljaa ajatukselle – olivathan 
naispapit ilo silmälle. 

Jussilan ja Rajalan välillä saat-
toi aistia salamointia, ja ehtipä Ly-

Kaksi feministiä ja masinisti kasvokkain

Naiseus jämähti tasa-arvoon 
ly Rajala antamaan myös näytteen 
miehen aktiivisuudessa muiskaise-
malla Jussilan poskelle ison pusun. 

tasa-arvo 
voi olla lyömäase
Illan päättäneillä kahveilla Tei-
ja Ruotsalainen, Paula Dziadule-
wicz ja Anitta Kuivamäki kävivät 
läpi keskenään keskustelun antia. 
Kolmikko on käynyt katsomassa 
kaikki moraalivartioillat. 

– Illat ovat olleet todella mie-
lenkiintoisia. Tänäänkin tuli 
esiin hyviä näkemyksiä, vaikka 
välillä tasa-arvokeskustelu mei-
nasi mennä eipäs-juupas-linjalle. 
Ja kummasti se puhe tuntui aina 
kääntyvän mieheen, he toteavat 
yhteen ääneen. 

Opetusalalla toimivien nais-
ten mielestä tasa-arvoa voidaan 
käyttää myös lyömäaseena. Nais-
ten tulisi olla samanlaisia kuin 
miesten ja tavoitella samoja asi-
oita. – Pehmeys ja naiselliset ar-
vot ovat myös arvokkaita. Tittelit 
eivät välttämättä edes kiinnosta 
naisia niin paljoa. 

Luottamus oman sukupuolen 
kykyihin on kuitenkin suuri.

– Olisi kiva nähdä tutkimus 

siitä, kuinka moni johtajan paik-
kaa hakeva nainen valitaan suh-
teessa miehiin, he keksivät.

Kiitokset lylylle 
Ruotsalaista, Dziadulewicziä ja 
Kuivamäkeä eivät häirinneet Ra-
jalan humoristiset heitot, vaikka 
osa yleisön naisväestä selvästi pu-

hisi ja pyöritteli silmiään. 
– Lyly taisi provosoida tahal-

laan, ja se vain kevensi keskuste-
lua, joka olisi muuten saattanut 
olla liian teoreettinen. Oli hie-
noa, että hän sanoi, että naisten 
tulisi olla ylpeitä naiseudestaan.  

Kaikkien kolmen mielestä 
naiseudessa itsessäänkin riittää 

puhumista ilman vertailua mie-
hiin. Yksi puute puolitoistatun-
tisesta keskustelusta löytyi. 

– Tänään äitiyden merkitys 
jäi avoimeksi, keskustelijoissa ei 
tainnut olla yhtään perheellistä, 
Dziadulewicz tuumi.

elSi huttuNeN 

Ku va t :  E l s i  H u t t u n e n

Teija Ruotsalainen, Paula Dziadulewicz ja Anitta 
Kuivamäki pitävät moraalivartioiltojen parhaana 
antina sitä, että ne rohkaisevat ajattelemaan itse. 
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Maata  kiertelemässä

Turistit eivät tavallisesti luovuta lo-
mamatkoillaan verta. Israel on kui-
tenkin toista maata: pieni, mut-
ta kasvava joukko Pyhällä maal-
la vierailevista käärii hihansa, käy 
makuulle ja antaa hoitajan pistää 
piikin suoneen. Israelissa tarvitaan 
verta, koska sitä tavan takaa vuo-
datetaan.

Amerikkalainen Elliot Pra-
ger luovutti verta maanmiesten-
sä kanssa historiallisessa kuningas 
Daavidin hotellissa Jerusalemissa. 
Juutalainen Prager päätti lahjoittaa 
vertaan, koska Israel on juutalais-
ten kotimaa.

– Arvostan kaikkien ihmisten 
elämää. Perheenjäsenteni elämä on 
minulle kuitenkin tärkeintä ja Isra-

Murkkujen 
vanhemmille 
oma ilta
Murrosikäisen vanhemmil-
le tarkoitetut teemaillat jat-
kuvat Oulussa. Maanantaina 
23. helmikuuta kello 18 eri-
tyistyöntekijä Tuula Hauta-
mäki kertoo siitä, mitä tar-
koittaa, kun nuoren kaveripii-
ri muuttuu. Onko syytä huo-
leen? Aikaa on varattu myös 
yhteiselle keskustelulle. 

Vanhemmuus-ilta pide-
tään ODL:n projektikulmas-
sa, osoitteessa Kauppurien-
katu 8 B, kolmas kerros. Ti-
laisuuteen ei ole pääsymaksua 
eikä ennakkoilmoittautumis-
ta. Järjestäjinä ovat ODL Sää-
tiön Hope-projekti sekä Ou-
lun NNKY:n Kamalat äidit 
-projekti. 

Pyhiinvaeltajat luovuttavat verta israelilaisille
el on perheeni, Prager sanoi. Hän 
on yksi niistä juutalaisista tai kris-
tityistä, jotka kokevat verenluovu-
tuksen uskonnollisena velvollisuu-
tenaan.

Israelin kansallinen veripankki 
aloitti vuonna 2001 ohjelman tu-
ristien värväämiseksi verenluovut-
tajiksi. Maata vaivasi terroriaalto. 
Veripankki antoi amerikkalaisille 
turisteille mahdollisuuden tehdä 
jotain merkityksellistä ja kaivattua.

Ohjelma menestyi hyvin. Pales-
tiinalaisen kansannousun hiivut-
tua kolmen seuraavan vuoden ai-
kana verenluovuttajien määrä kui-
tenkin väheni.

Israel kävi vuonna 2006 sotaa 
Hizbullahin taistelijoita vastaan 

Libanonissa. Verta tarvittiin lisää. 
Amerikkalainen järjestö, Kansalli-
sen veripankin ystävät, pyysi ame-
rikkalaisia turisteja luovuttamaan 
vertaan Israelin matkansa aikana. 
Juutalaisten synagogat, järjestöt ja 
koulut Yhdysvalloissa suhtautuivat 
ehdotukseen myönteisesti.

Pian myös Yhdysvaltojen evan-
kelisten kristittyjen johtajat tart-
tuivat haasteeseen ja järjestivät ve-
ronluovutuksia vuotuisten Israelin 
pyhiinvaellusten aikana.

– Kristittyjen verenluovutus 
on tapa osoittaa rakkautta ja soli-
daarisuutta Israelille ja juutalaisel-
le kansalle, sanoo David Parsons. 
Hän on Kansainvälisen evankeli-
sen lähetystön tiedottaja Jerusale-

missa. Järjestö kerää verta Israelis-
sa lehtimajanjuhlan aikana.

Tähän mennessä vain pohjois-
amerikkalaisten verenluovuttajien 
määrä on laskettu. Vuonna 2006 
amerikkalaisia ja kanadalaisia ve-
renluovuttajia oli 350. Viime vuon-
na heitä oli jo 1 500.

Luovuttua verta saavat kaikki 
Israelin kansalliset ryhmät: juuta-
laiset, muslimit. kristityt, bahá’ít, 
koptit tai samarialaiset. Verta voi-
daan antaa niin turisteille kuin 
diplomaateillekin. Joka tarvitsee, 
sille annetaan, sanoo Kansalli-
sen veripankin edustaja Jonathan 
Feldstein.

religioN NewS SerVice

Pe k ka H e l i n

Paasto on vapaaehtoista luopu-
mista ravinnosta, joskus myös 
nesteestä, tai joissain tapauksis-
sa vain joistain ruokaryhmistä, 
yleensä etenkin lihan syömises-
tä. Paaston syyt voivat olla hen-
gellisiä tai terveydellisiä. Paastota 
voi esimerkiksi omista huonois-
ta tavoistaan tai jostakin muus-
ta, jonka kokee rasittavan itseään.

Paasto esiintyy useissa uskon-
noissa, osin itsenäisenä uskon-
nonharjoituksena (surun, tus-
kan, rakkauden ja nöyrtymyksen 
osoituksena), osin valmistautu-
misena tärkeisiin uskonnollisiin 
menoihin. Paasto mainitaan Ko-
raanissa, Upanishadeissa ja Raa-
matussa sekä Vanhassa että Uu-
dessa testamentissa.

Alun perin kristillisessä kir-
kossa paastottiin keskiviikkoisin 

Paastossa luovutaan jostain
ja perjantaisin ja 300-luvulta läh-
tien 40 päivää ennen pääsiäistä, 
mikä on edelleen tapana varsin-
kin katolisessa ja ortodoksises-
sa kirkossa. Tästä paastosta ovat 
myös luterilaisen kirkon kirkko-
vuoden viisi paastonaikaista sun-
nuntaita edelleen muistona. 

40 arkipäivää kestävä paas-
tonaika alkaa Tuhkakeskiviikos-
ta. Tuhkakeskiviikkoa vietetään 
25.2. Päivä on saanut nimen-
sä paastoon liittyneestä tuhkan 
sirottelemisesta pään päälle. Se 
oli katumuksen ja parannuksen 
vertauskuva. Luterilaisissa seura-
kunnissa ovat yleistymässä tuh-
kakeskiviikon illan tuhkamessut, 
joissa pappi piirtää katumuksen 
merkiksi ristin seurakuntalaisen 
otsaan ja lausuu: ”Ota vastaan 
katumuksen merkki”.

Tuhkakeskiviikkona 25. helmi-
kuuta, moni suomalainen aloit-
taa 40 päivän paaston, joka kestää 
pääsiäiseen asti. Jotkut paastoa-
vat yksin, toiset ryhmässä. Poh-
joisessa seurakunnat ovat järjes-
täneet paastoryhmiä harvoin. 
Haukiputaan ja Kiimingin seu-
rakunnat ovat olleet edelläkävi-
jöitä, samoin Oulu.

Lähetyssihteeri Helena Yli-
maula Haukiputaan seurakun-
nasta on johtanut ihmisiä paas-
toon jo useana vuotena. Yksi 
paastoajista on ollut haukiputaa-
lainen Aino Haataja. 

Paastossa luovutaan jostakin 
määräajaksi. Ruoasta luopuminen 
ei ole itsetarkoitus, vaan tavoittee-
na on oppia kuuntelemaan Juma-
laa, olla Kristuksen todistajana ja 
seuraajana, Ylimaula tähdentää.

Syömisen yksinkertaistami-
nen voi toki terävöittää paastoa. 

– Meissä on paljon turhia ja epä-
olennaisia asioita, jotka kuormitta-
vat ja sitovat meitä. Paasto voi va-
pauttaa meidät itsekeskeisyydes-
tä paastoamaan lähimmäisten hy-
väksi, Ylimaula toteaa.

– Itse asiassa paastossa on kyse 
yhteyden rakentamisesta elämän 
ylläpitäjään, Jumalaan.

Paastoaminen ryhmässä on 
palkitsevampaa kuin yksin uu-
rastaminen. Luottamuksellises-
sa ilmapiirissä voi olla helpom-
paa puhua jostain kipeästä asias-
ta tai tavasta, joka estää Kristuk-
sen kohtaamisen. Vapauduttuaan 
sidoksista tulee vapaaksi palvele-
maan Kristusta ja lähimmäistä, 
Ylimaula korostaa.

– Kenenkään ei ole pakko 
avautua vaan ryhmässä voi olla 
myös hiljaa, Haataja muistuttaa.

Seesteisempää elämää
– Yksi kristillisen kasvun merkki 
on, että uskaltaa olla oma itsensä. 
Elämä tulee seesteisemmäksi eikä 

Eroon turhista kuormista

enää tarvitse verrata itseään mui-
hin, Haataja sanoo.

Yhtenä vuonna paastoryhmä 
piti päiväkirjaa. Haataja on palan-
nut omaan paastopäiväkirjaansa 
vuosien jälkeen ja nähnyt, että jo 
silloin tietyt asiat olivat iduillaan. 
– Paastosta voi alkaa matka iloon 
ja vapauteen, Haataja miettii.

Vertaisryhmät kuin myös paas-
toryhmä voivat parhaimmillaan 
olla kasvun paikkoja. Myös etsi-
jä voi löytää seurakuntayhteyden 
pienryhmästä.

– Paaston aloittaminen on vai-
kea päätös. Siihen pitää valmis-
tautua henkisesti ja harjoittaa it-
sekuria. Paastoa ei aloiteta lon-
kalta, ihmisen osa on suostumi-
nen, Haataja pohtii.

– Paaston huipennus on ollut 
kiirastorstain messu ja ilo ylös-
nousseesta Vapahtajasta, Hän to-
distaa.

teKStit: PeKKa heliN

Avioliiton 
siunaamisen 
suosio kasvaa
Avioliittojen kirkolliset siuna-
ukset ovat lisääntyneet run-
saasti. Vuonna 2008 niitä oli 
yhteensä 885 ja edellisvuon-
na 800. Avioliitto, joka on sol-
mittu muuten kuin evankelis-
luterilaisen kirkon käytännön 
mukaisesti, voidaan pyydet-
täessä siunata.

Avioliiton siunaaminen 
muistuttaa pitkälti kirkollis-
ta vihkimistä, mutta sen kaa-
vassa ei ole mukana sormus-
rukousta eikä sormuslupauk-
sia. Avioliiton siunaaminen ei 
ole juridinen tapahtuma.

Suomessa vuonna 2008 
solmituista avioliitosta 57 
prosenttia toimitettiin luteri-
laisin menoin. Viime vuonna 
Suomessa solmittiin yhteen-
sä 30 800 avioliittoa. Muka-
na ovat kaikkien kirkkojen ja 
siviiliviranomaisen toimitta-
mat vihkimiset.

Kalevala kaikaa 
Teatteri-
maanantaissa
Oulun kaupunginteatterin 
Teatterimaanantait alkavat 
23.2. kello 19 oululaisen Lyy-
ran Tähtikuvio -orkesterin 
Kalevala-levyn julkaisukon-
sertilla. Konserttiliput mak-
savat 15 euroa. 

Kalevalan juhlavuotta juh-
listavassa konsertissa kuul-
laan kansalliseepoksen tari-
noita sankareista ja tutuim-
mista kohtauksista. Konser-
tissa taotaan sampoa ja kuul-
laan niin Väinämöisen ja Jou-
kahaisen kilpalaulu ja -soi-
tanta. Orkesterin solistina ja 
kertojaäänenä on musikaali-
tähti Jennie Storbacka.

Aino Haataja (vas.) on paastonnut myös itsensä vertaamisesta muihin. Helena Ylimaula taas haluaa olla perheessään enemmän läsnä.
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rauhan tervehdys -lehden 

tilauKSet
Kotimaa-Yhtiöiden kautta puh. 020 754 2333

Seurakuntatilaus 9,10 €, yksityistilaus 30,00 €

Paikkoja avoinna

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

Aki ja Saija Dahlström
Liikeajan jälkeen 0400 686 144

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

www.oulunpantti.net

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

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

KULTAKORUJA HALVALLA JA 
REHELLISESTI PAINON MUKAAN 

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

    - ostetaan puhelinosakkeita, päivän
      hintaan, rahat heti puhtaana käteen

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Ota yhteyttä! 

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

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

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

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

T E R V E Y D E K S I

Myllyojan 

Maikkulan

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

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

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

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

PANKKIKORTTI EI KÄY.

Tilaukset: Suomen Lähetysseuran Basaari, PL 154, 00141 Helsinki, 
puh. (09) 129 7222, sähköposti basaari@mission.fi,
verkkokauppa http://basaari.mission.fi

29,–

Kaarlo Hirvilammi

Tarinoita  
Livingstone-
vuorilta
Lähetystyö on tekijälleen sekä 
oppiaikaa että löytöretki. Kaarlo 
Hirvilammi jakaa omista löydöis-
tään uudessa kirjassa Tarinoita 
Livingstonevuorilta. Sen sivuilla 
on niin rivakkaa aherrusta kuin 
iloa ja läsnäoloa, elettyä ja koet-
tua  tansanialaista todellisuutta.

Kiimingin seurakunta hakee

KESÄTEOLOGIA
Kiimingin seurakunta hakee kesäteologia ajalle 1.6.- 
15.8.2009. Tehtäviin kuuluu leiritoimintaa 
sekä varhaisnuorten että rippikoululaisten parissa ja 

yleistä seurakuntatyötä. 

Hakemukset osoitteella 13.3. mennessä osoitteeseen: Kiimingin 
seurakunta, PL 5, 90901 Kiiminki. Kuoreen tunnus ”Kesäteologi”. 

Lisätietoa antaa kappalainen Miia Seppänen 050 5766204.

Knuutilankankaan-Maikkulan-
Iinatin alueen asukasyhdistyksen 
puheenjohtaja Aira Särkelä ei ha-
lua, että Yhteisvastuukeräystä ke-
rätään Maikkulan asukastuvalla. 
Sen sijaan hän on ollut järjestämäs-
sä, että keräys toteutetaan myö-
hemmin keväällä muualla Maik-
kulan suuralueella.

– Meillä käy täällä asukastu-
valla paljon työttömiä, joilla ei 
välttämättä ole rahaa edes ruo-
kaan ilman seurakunnan ateria-

Maikkulan asukastuvalla 
ei kerätä euroja yhteisvastuulle

Aira Särkelä keittää aamupuuroa Maikkulan asukastuvalla.

lippua tai mahdollisuutta maksaa 
vasta, kun eläke on tilillä. Nämä 
ihmiset ovat todella varattomia.  
Siksi minusta on parempi, että li-
pas viedään sinne, missä on va-
rallisuutta enemmän. 

Yhteisvastuukeräyksen koti-
maan kohteen tuotolla tuetaan 
tänä keväänä Suomen maahan-
muuttajien työllistymistä.

Keräys olisi saattanut 
nostaa tunteet pintaan
Kirkon pitää Särkelän mielestä 
harkita tarkasti, missä se kerää 
varoja maahanmuuttajille juu-
ri nyt, kun työttömyys kasvaa 
rajua vauhtia taantuman seu-
rauksena.

– Jos kerääjä olisi tullut asu-
kastuvalle, tunteet olisivat saat-
taneet kärjistyä turhaan. Osa oli-
si voinut kokea tilanteen jopa ah-
distavana, koska rahaa ei ole an-
taa, vaikka haluaisikin.

Särkelä korostaa, että hänen 
ratkaisussaan ei ole kyse rasis-
mista. Kaikkia hädässä olevia tu-

lee auttaa hänen mielestään. 

auttamisen iloa on 
tarjottava jokaiselle
Yhteisvastuukeräyksen keräys-
johtaja Tapio Pajunen kertoo, et-
tä Särkelän tavoin moni muu on 
pelännyt keräyksen kotimaisen 
kohteen herättävän voimakasta 
katkeruutta.

– Kerääjien pelko on kuitenkin 
osoittautunut aiheettomaksi. Ih-
miset ovat pääsääntöisesti ymmär-
täneet maahanmuuttajien hädän.

Työskennellessään aikaisem-
min asunnottomien ja alkoho-
listien kanssa Pajunen huoma-
si, että heille oli tärkeää osallis-
tua hyvän tekemiseen. Keräys-
johtaja toivookin, että jokaisella 
olisi varallisuudesta riippumatta 
mahdollisuus olla mukana Yh-
teisvastuukeräyksessä. 

– Keneltäkään ei saa viedä aut-
tamisen iloa, Pajunen sanoo.

Hän korostaa vielä, että ke-
räykseen saa osallistua vapaasti 
juuri sillä summalla, johon itse 

kullakin on varaa.
– Jokainen lesken ropo on terve-

tullut. Tämä keräys kasvaa suurek-

si pienistä virroista, hän kuvailee.

riitta hirVoNeN

Asukasyhdistyksen 
puheenjohtaja Aira 
Särkelä kehottaa 
seurakuntia harkitsemaan 
tarkasti, missä 
Yhteisvastuukeräystä 
kerätään. Keräysjohtaja 
Tapio Pajunen korostaa, 
että kaikille on annettava 
mahdollisuus tehdä 
hyvää.

R i i t t a  H i r vo n e n
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– Pietarissa on särmää. Hän oli 
kiinnostava opetuslapsi, henkilö 
johon meidän kaikkien on hyvä 
samastua, luonnehtii oululaistu-
nut runoilija Niilo Rauhala. 

Rauhala on sanoittanut Kar-
jasillan kirkossa pääsiäisenä kan-
taesitettävän Pietarin oratorion.
Oratoriossa käydään pääsiäisen 
tapahtumat läpi Pietarin silmin.

– Tämä on tavanomaista pää-
siäisoratoriota laajempi, kos-
ka kertomus alkaa jo vuosia ai-
kaisemmista tapahtumista, sii-
nä mielessä nimi Pietarin orato-
rio on kuvaava, kertoo Karjasil-
lan seurakunnan kanttori Juha 
Soranta.

– Oratoriota luodessa täytyi 
eläytyä Pietarin hahmoon, miet-
tiä mitä hän teki, mitä ajatteli. Pi-
ti mennä sisälle henkilöön, jot-
ta saattoi muodostaa hänen ko-
kemuksistaan lauluja ja runoja, 
Rauhala kuvailee.

Suuri kalansaalis  
on kiehtova alku
Tarinan alku, suuri kalansaalis, 
oli Rauhalan mukaan runollises-
ti hyvin kiehtova. 

Genesaretinjärven rannalla 
Jeesus astuu Simon Pietarin ve-
neeseen ja kehottaa miestä souta-
maan syvään veteen, laskemaan 
verkkonsa. Vaikka Simon on ol-
lut jo yön kalassa saamatta saa-
lista, tottelee hän. Miehet saavat 
niin suuren saaliin, että verkot 
repeilevät.

– Runo maalaa tilanteen eloon 
heti alussa, kuvailee miltä järvi 
näyttää, millaista saalista on saa-
tu. Saaliin saaminen kuvaa kuin-
ka Kristuksen seurakunta heittää 
verkkoja maailmassa, ihmisten 
mereen, rannoilta rannoille. 

inhimillinen Pietari
Oratoriossa Pietari näyttäytyy 
hyvin inhimillisenä: On pelkää-

Niilo Rauhala kirjoitti oratorion 
särmikkäästä opetuslapsesta

vä Pietari, joka säikähtää myrs-
kyä ja vetten päällä kävelevää Jee-
susta. Hän tottelee Jeesuksen ke-
hotusta tulla kävelemään aaltojen 
ylle, mutta säikähtää kovaa tuulta 
ja luulee kuolevansa vajotessaan 
aaltoihin. 

Inhimillinen Pietari näyt-
täytyy silloin, kun Jeesus kertoo 
opetuslapsille tulevasta kärsi-
myksestään. Pietari haluaisi estää 
tulevat tapahtumat, mutta Jeesus 
ei anna. 

Heikoimmillaan, kaikkein in-
himillisimmillään Pietari näyt-
täytyy kieltäessään Jeesuksen 
kolme kertaa tämän vangitsemi-
sen jälkeen. Rauhala luo tekstis-
sä helposti samaistuttavan kuvan 
Pietarista: mies ei kiellä Jeesusta 
pahuuttaan, hän kieltää herransa 
koska on peloissaan ja paleleva ei-
kä kestä yksinäisyyttä.

Oratoriossa Pietari peilaa suh-
dettaan Jeesukseen ja sitä kaut-
ta itseensä. Hän kasvaa lankee-
muksen kautta Jeesuksen luote-
tuksi seuraajaksi, jonka tehtävä 
on välittää ilosanomaa kaikkial-
le maailmaan.

– Pääsiäisen kuvaus on kiehto-
va aihe, josta on kirjoitettu pal-
jon. Siitä on vaikea sanoa mitään 
uutta. Niinpä päädyin lopussa 
laajentamaan näkökulmaa, otta-
maan mukaan kysymyksen siitä, 
kannattaako Jeesusta seurata tä-
nä päivänä.

– Oratorio on luonteeltaan ju-
malanpalvelusmainen, sillä seu-
rakunnan osallistuminen on 
olennainen osa kokonaisuutta. 
Teokseen kuuluu joitain Suomen 
virsikirjan ja Ruotsin kirkon suo-
menkielisen virsikirjan virsiä se-
kä Siionin lauluja, joita seura-
kunta laulaa mukana. Se yhdis-
tää seurakuntaa, Rauhala muis-
tuttaa.

– Aluksi teoksesta tuli lii-
an pitkä. Sitä oli pakko karsia, 

Oratorion syntysanat lausut-
tiin Karjasillan seurakunnassa 
kirkkoherra Juhani Lavangon ja 
kanttori Juha Sorannan keskus-
tellessa pääsiäisen vietosta ja pii-
naviikon korostumisesta. Heidän 
mielestään pääsiäisen vietto lop-
puu jo ennen kuin pääsiäisaika 
kunnolla alkaakaan. 

Keskustelun seurauksena So-
ranta sai vapaat kädet toteuttaa 
pääsiäisen tapahtumia kuvaavaa 
oratoriota. Hän kokosi ympäril-
leen joukon ihmisiä, joiden kans-
sa oli valmistunut jouluoratorio 
vuonna 2004.

Ensimmäinen, aivan alustava 
palaveri pidettiin syksyllä 2007. 
Paikalla olivat Sorannan lisäk-
si Niilo Rauhala, Cantio laudis 
-kuoron johtaja Olli Heikkilä ja 
säveltäjä Antti Heikkilä. Keskus-
telun aiheena oli mahdollinen tu-
leva pääsiäisoratorio, sen luonne 

myös jotain kiinnostavia koh-
tia oli pakko jättää pois. Esimer-
kiksi Kirkastusvuoren tapahtu-
mat poistin haikein mielin. Mut-
ta onpahan jotain jäljellä jatko-
osaa varten.

Satu laPiNlaMPi Parin vuoden prosessi
ja näkökulma.

Yhteisen keskustelun perus-
teella päädyttiin kertomaan pää-
siäisen tapahtumista Pietarin 
kokemana. Tämän jälkeen Niilo 
Rauhala ryhtyi työhön. Hän kir-
joitti runoja muutaman kuukau-
den ajan.

Kun Rauhalan osuus oli val-
mis, siirtyivät teoksen tekstit sä-
veltäjä Antti Heikkilän käsiin. 
Hänen tehtävänsä oli luoda sa-
noille sävelkieli, aikaa työlle oli 
vajaa vuosi.

Kun säveltäjä oli työnsä teh-
nyt, alkoi Olli Heikkilän ja Can-
tio laudis -kuoron työ. Tästä ker-
romme tarkemmin myöhemmin 
keväällä.

Satu laPiNlaMPi

Pietarin oratorion kantaesitys on 
2. pääsiäispäivänä 13.4. kello 18 
Karjasillan kirkossa.

Faktaa

oratorio on musiikkiteos orkesterille, kuorolle ja laulusolisteille. Sii-

nä ei ole näyttämötoimintaa eikä lavasteita. Aiheena ovat Raama-

tun tapahtumat. Yhtenä oratorion alalajina pidetään passiota. Tun-

nettuja oratorioita ovat Georg Friedrich Händelin Messias ja Johann 

Sebastian Bachin jouluoratorio.

Passio on musiikkiteos, jossa kuvataan Jeesuksen kärsimyksiä jonkin 

evankelistan mukaan. Muun muassa säveltäjä Johann Sebastian Bach 

on tehnyt useita passioita, esimerkiksi Matteuspassion (BWV 244).

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

Niilo Rauhala kävi kertomassa Cantio laudis -kuoron jäsenille 
Pietarin monisärmäisestä luonteesta. 
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Yhdistykset

Muut seurakunnat

Palautteet ohjelmista: tiedottaja.oulu@evl.fi

radio Dei 106,9 Mhz, 
kaapeliverkossa 94,1 Mhz
www.radiodei.fi
Su 22.2. klo 10 sanajumalanpalvelus Oulun tuo-
miokirkosta. Toimittaa Matti Pikkarainen ja 
avustaa Hanna-Maija Karjalainen-Ollanketo. 
Urkurina on Maija Tynkkynen. 
Su 22.2. klo 11.25 Radiopyhäkoulun pitää las-
tenohjaaja Auli Kipinä. Aiheena on laskiainen.
Radio Dei Toivon päivä
Ma-pe klo 16.20 Kysy mitä haluat – Mikko vas-
taa mitä haluaa. Ohjelman toimittaa Karjasil-
lan seurakunnan pastori Mikko Salmi. Mikol-
le voi lähettää kysymyksiä osoitteessa www.ra-
diodei.fi.
Ke 25.2. klo 15.40 Naisen allakassa Oulunsalon 
lukion rehtorin Tuula Tervosen kolumni.
To 26.2. klo 15.40 Kasvun paikassa on haasta-
teltavana diakoniatyöntekijä Heidi Karvonen, 

Eetterissä
joka on Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilö 
Oulussa. Hän kävi tutustumassa Yhteisvastuu-
keräyksen ulkomaan kohteeseen Bangladeshiin 
ja kertoo mitä matka opetti. Ohjelman toimit-
taa Marja Blomster.

radio Pooki 88,0 Mhz, 
kaapeliverkossa 89,5 Mhz
Su 22.2. klo 9.45 radiopyhäkoulun pitää lasteno-
hjaaja Auli Kipinä. Aiheena on laskiainen.
Su 22.2. klo 10 jumalanpalvelus Raahen kirkos-
ta. Jumalanpalveluksen jälkeen uusintana vii-
me maanantain Etappi-ohjelma, jonka toimit-
taa Jussi Leppälä Ylivieskasta.
Ma 23.2. klo 17.05 Etappi-ohjelma, jossa puhu-
taan varhaisnuorten parissa tehtävästä työstä. 
Haastateltavana on pitkän linjan nuorisotyön-
ohjaaja Mauri Autio. Ohjelman toimittaa Lai-
la Korkiakoski.

internet, www.virtuaalikirkko.fi
Su 22.2. klo 18 Tuomasmessu Oulun tuomiokir-
kosta. Messu on suunnattu erityisesti lapsiper-
heille. Juontajana on Antti Keski-Saari ja mes-
sun toimittajana Virpi Sillanpää-Posio. Tekstin-
lukijoina toimivat Otis Tenkorang ja Leena To-
hola. Esirukousvastaavana on Mari Jääskeläi-
nen. Musiikista vastaavat Riitta Piippo ja Kap-
pelin laulu- ja soitinryhmä.

Herännäis-/ siioninvirsiseuroja: To 19.2. klo 19 Opiskelija/ nuoret 
aikuiset: seurat Körttiksellä, Luokotie 5 A 5, Välivainio. Su 22.2. klo 15 
Siioninvirsiseurat Tuiran kirkolla. Su 22.2. klo 18.30 Seurat Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksella, Kissaojantie 12, Kempele. Ti 24.2. klo 18 
Siioninvirsiseurat Eeva ja Yrjö Halmesmäellä, Meijeritie 2 A 5, Liminka. 
To 26.2. klo 18 Siioninvirsiseurat seurakuntakodissa, Kestilä. 

Siioninvirsien juhlasunnuntai Reisjärven kirkossa su 22.2. klo 10 messu, 
klo 13. Kansan Veisuut ja klo 14.30 Juhlakonsertti. 
Tervetuloa veisaamaan!

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
Ma klo 18.00 Yht.krist. esirukousilta, 
 Karjasillan as.tupa, Rehulantie 1
La klo 18.00 Ylistyksen, Sanan 
 ja Esirukouksen Ilta
La 28.2. Vieraana Esa Jaakkola 
 TERVETULOA!

Ev.lut. Kansanlähetys
Oulu Su 22.2. klo 16 
Hintan srk-talo, Akkuna 

Sanasta maailmaan, Esa Komulai-
nen, Jumalan rakkauden uhritie, 
Pyhäkoulu. Tervetuloa!

www.ohsrk.fi 

Pe 20.2. klo 19 LIFT - ilta. Su 22.2. klo 11 Pyhä-
päivän sana, (kaste) Hannu Orava, Jari Levy. 
Su 22.2. klo 18 Ystävän paikka, ”Meillä on elävä 
Jumala.” Ke 25.2. klo 19 Sana ja rukous, Taisto 
Vähäaho, Jouko Annala. To 26.2. klo 12 Päiväpii-
ri. NARSISMIN MONET KASVOT koulutus- 

ja sielunhoitopäivä la 28.2. klo 12-16.30. (katso www-sivut). TERVETULOA!

La 21.2. klo 18 Yhdistyksen 
vuosikokous. Su 22.2. klo 16.30 
Pyhäkoulu, Seurat klo 17 Esko 
Leinonen. Ke 25.2. klo 18 Lähe-
tyspiiri ja katekismusvartti. 
Tervetuloa!

22. 2. Su Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. Kannatusryhmä 
klo 13.00, 23. 2. Ma Kotiliitto klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00, 24. 2. 
Ti Yhteiskristillinen rukouskokous klo 18.00. TERVETULOA!

Seurat su 22.2. klo 15. Olli Hiito-
la, Heikki Myllylä. Tänään Opis-
kelija- ja Nuortenaikuistenilta 
klo 19. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

To 19. 2. klo 19 LÄHDE-ilta, kastejuhla, Sini Nieme-
lä, Risto Wotschke, God`s Bell, aihe: harhakäsityksiä 
hengellisestä kasvusta. Pe 20. 2. klo 18.30 Varkki-

ilta. Su 22. 2. klo 11 Perhekirkko, Sini Niemelä, Petri Mettovaara, kahvitarjoilu. Ti 24.2. 
klo 13 Päiväpiiri, klo 18 Alfa-kurssi, aihe: Miten voin vastustaa pahaa. Ke 25. 2. klo 14 
Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta. To 26. 2. klo 19 Rukousilta, Neuvoset.
www.oulu.svk.fi 

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.com/timoteus

Seurakunnat

TILAISUUTEMME:
Su 22.2. klo 11.00 HELLUNTAI-

KIRKKO TÄNÄÄN 
Keskustelun alustus Markku Tossavainen

Ke 25.2. klo 19.00 SANAN 
JA RUKOUKSEN ILTA, Arto Köykkä
Srk:n kotisivu: http://kotisivu.

dnainternet.net/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

OULUN KOTIMIES palvelee 
sinua kodin askareissa sisällä 
ja ulkona. Myös kauppapalve-
lut ym. p. 044 342 4154

Palveluja tarjotaan

Oulun taidemuseon museokaup-
pa Ainoassa on myytävänä iloi-
sen värinen teippirulla, Jesus ta-
pe. Kauppa ei tarjoa jeesusteipiksi 
kaikkien roudareitten tuntemaa 
hopeanharmaata ilmastointiteip-
piä, vaan seitsemällä eurolla saa 
itselleen ihka aitoa Jeesus-nimis-
tä teippiä made in China.

Museon assistenttia Tuija Onte-
roa hymyilyttää Jeesuksen värik-
käillä kasvoilla kuvitettu teippi.

– Jollakin on nyt välähtänyt 
toden teolla, hän nauraa uutuus-
tuotteelle. Ontero on huoman-
nut, että myös moni Ainoan asi-
akas tuntee hyvin perinteisen il-
mastointiteipin leikillisen kutsu-
manimen jeesusteippi tai jesari, 
josta on nyt syntynyt oma tuot-

Oikeaa jeesusteippiä 
saa Oulusta

teensa Kiinan halpamarkkinoilla. 
– Teippiä on tutkailtu suu hy-

myssä. Ketään se ei ole tuntunut 
loukkaavaan. Ovat sitä muuta-
mat pappismiehetkin jo ehtineet 
hypistellä, eivätkä he ole aina-
kaan meille ilmaisseet paheksu-
mistaan, Ontero kertoo.

Jeesus 
myy hyvin
Jeesusteippi ei ole Ainoa kaupan 
ensimmäinen jeesustuote. On-
tero selvittää, että Jeesus on jo 
muutaman vuoden ajan myy-
nyt hyvin maailmalla, ja Nasare-
tilaista on tuotteistettu kaupalli-
sille markkinoille muun muassa 
laastariksi, purkaksi, pastilliksi 
ja kassiksi.

Ylivoimaisena oivalluksena ai-
nakin Ainoa kaupassa pidetään 
kuitenkin uutta jeesusteippiä. 

Ontero toteaa, ettei hän ole va-
linnut jeesustuotteita museokau-
pan artikkeleiksi kevyin perus-
tein. Hän ottaa vakavasti, jos jo-
ku kokee tavarat sopimattomiksi.

– Loukkaukseksi niitä ei ole 
ostettu, vaan tuottamaan ihmi-
sille hymyä ja hyvää mieltä. Niitä 
me tarvitsemme.

Ontero luottaa Yläkerran huu-
morintajuun.

– Onhan huumori meissäkin 
Hänen lahjaansa. Niuhottaminen 
kuuluu enemmänkin meidän ih-
misten tapoihin, hän arvelee.

riitta hirVoNeN

R i i t t a  H i r vo n e n
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Tarvitsemme nöyrää mieltä
Laskiaisen tekstit opettavat meille nöyryyttä ja palvelualttiutta. Jeesus oli nöyryyden 
esikuva. Vaikka hän oli Jumala, hän ei katsonut oikeudekseen olla Jumalan kaltainen. 
Hän nöyryytti itsensä. Pestessään opetuslastensa jalat, hän jätti heille esimerkin nöy-
ryydestä ja palvelumielestä. Hän kehotti omiaan tekemään toisille samoin kuin hän 
itse teki heille. Jeesus tuli tänne maailmaan palvelemaan. Hän lohdutti murheellisia, 
paransi sairaita ja herätti kuolleita. Jeesus uhrasi itsensä ja antoi henkensä jokaisen 
ihmisen puolesta. Tästä rakkaudesta osallisina Kristuksen omiin on syttynyt rakkaus 
ja halu palvella Jumalaa ja lähimmäisiä. Jeesus vaikuttaa vielä tänäänkin omien ope-
tuslastensa keskellä. Hän lähestyy meitä kaikkia. 

Ensi sunnuntain aihe on Jumalan rakkauden uhritie. Sen kirkastaminen opetuslap-
sille oli vaikeaa. Sunnuntain evankeliumissa kerrotaan opetuslasten kinastelleen keske-
nään parhaimmista paikoista kunnian valtakunnassa. Suuruuden tavoittelua oli esiin-
tynyt ennenkin heidän keskuudessaan. Tiedusteluissaan kuka on suurin taivasten val-
takunnassa, Jeesus nostaa esiin lapsen. Oikea nöyryys on asettumista lapsen paikalle.

Lapsi on uskon esikuva. Raamatussa Jeesus kehottaa kaikkia tulemaan lapsen kal-
taisiksi päästäkseen Jumalan valtakuntaan sisälle. Pyhä Henki kutsuu ihmisiä Jumalan 
valtakuntaan evankeliumin uskojaksi. Nöyryys on ennen kaikkea sitä, että syntisinä 
ihmisinä nöyrrymme Jumalan edessä omista synneistämme parannukseen ja olemme 
kuuliaisia Hänen sanalleen. 

Jumalan lapseus perustuu kokonaan Jumalan armoon ja anteeksiantamukseen. 
Kristuksen evankeliumi tekee uskon kautta suuren ihmisen pieneksi. Evankeliumi 
myös vapauttaa ihmisen Kristuksen ja hänen omiensa palvelijaksi. Ihmismielelle sopiva 
järjestys olisi se, että Jumalan valtakuntaan kutsuttaisiin onnistuneet ja hyvät ihmiset. 
Jumalan järjestys on toinen: ”Tuo tänne köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat.” Juma-
lan valtakunnassa he saavat armon ja rauhan. Evankeliumi on iloinen sanoma synti-
selle ihmiselle.

urPo luoKKala
Oulun hiippakunnan kuurojenpappi

Laskiaissunnuntai on latinankieliseltä nimeltään ”Esto mihi” (= ole minulle). Sa-
nat tulevat psalmin 31 alkupuolelta: ”Ole minulle kallio, jonka suojaan saan paeta, 
vuorilinna, johon minut pelastat.” Päivän teemana on Jumalan rakkauden uhritie.

Jerusalemiin vievä tie on kristillisessä kirkkovuosiperinteessä kautta aikojen rinnas-
tunut kärsimystiehen. Edessä olevat Jerusalemin tapahtumat pelottavat läsnäolijoita, 
kuten Markuksen evankeliumitekstissäkin sanotaan. Jeesus kulkee saattueen kärjessä, 
opetuslapset hänen jäljessään ja muu kansanjoukko perässä.

Sebedeuksen pojat, Jaakob ja Johannes, osoittavat inhimillisen vallanhimonsa pyr-
kimällä istumaan Jeesuksen viereen kirkkauden valtakunnassa: ”Kun kirkkautesi tu-
lee, anna meidän istua vierelläsi, toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolella.” Tämä 
pyyntö on kaikkea muuta kuin nöyrä ja saa muut opetuslapset vihaisiksi. Tämä kaik-
ki ajoittuu kärsimystien kuolemaennustusten keskelle, mikä tekee pyynnöstä vieläkin 
röyhkeämmän. 

Jeesus suhtautuu asiaan alentuvan ymmärtäväisesti ja koettelee pyytäjien mieltä. Se-
bedeuksen poikien into voi olla toisaalta liikuttavaa, toisaalta ärsyttävää. Lopulta hän 
huomaa opetuslastensa keskinäisen torailun ja päätyy puhumaan suoraan. Jaakobin ja 
Johanneksen erehdys on lopulta kaikille rakennukseksi, saahan Jeesus oivan tilaisuuden 
opettaa Jumalan valtakunnan hierarkiaa: ”Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suurek-
si, se olkoon toisten palvelija, ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se 
olkoon kaikkien orja. Ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja 
antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta.”

Laskiaissunnuntain evankeliumitekstissä tulevat kärsimysajan tapahtumat ennuste-
taan harvinaisen suorasanaisesti Jeesuksen omalla suulla. Siksi teksti sopii hyvin lähes-
tyvän paastonajan johtoteemaksi. Varsinaisesti paastonaika alkaa vasta tuhkakeskiviik-
kona. Vielä laskiaissunnuntaina liturginen väri on vihreä.

PeKKa tuoMiKoSKi

Päivän psalmi Ps. 31: 2–6
Ensimmäinen lukukappale 
Hes. 18: 30–32
Toinen lukukappale 
1.Kor 13 tai 1.Tim. 2: 4–6 
Evankeliumi Mark. 10: 32–45 

Armollinen Jumala. 

Sinä näytit Poikasi kärsimisessä 

ja kuolemassa 

maailmalle rakkautesi. 

Kirkasta meille hänen uhrinsa salaisuus. 

Irrota kahleet, joilla synti meitä sitoo, 

ja päästä meidät lastesi vapauteen. 

Tätä rukoilemme 

Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

w w w.sxc . hu /  E l i s a  N o b e
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Mikrofoni ja nuottiteline 
keskellä olohuonetta. Ne 
piirtyvät ensimmäisenä 
tulijan silmiin, kun hän 

astuu sisälle Raakel Väinämön pieneen 
kaksioon Oulun pohjoispuolella. Perem-
mällä vierailijaa odottaa värien paljous, 
kuin visuaalinen paratiisi. 

Väinämön tekemiä kitaran muotoisia 
käsityökollaaseja ja sisustusasetelmia on ri-
poteltu ympäri asuntoa. Olohuoneen isot 
taulut, Väinämöstä maalatut muotokuvat, 
ovat Aatto Hukkasen ja Artturi Puustin 
tekemiä. Muutama pienempi öljyväriteos 
eteisessä ja olohuoneessa ovat 42-vuotiaan 
Väinämön omaa kädenjälkeä. Täällä asuu 
poikkitaiteellinen persoona, joka kutsuu it-
seään leikkisästi joka paikan höyläksi. 

Väinämö esittelee pöydällä olevaa nuot-
tikasaa. Pinoon mahtuu muistoja ensim-
mäisestä teatteriroolista Dannyn tausta-
kuorossa.

– Olen kirkon vapaaehtoistyöntekijä, tai-
teilija, muusikko, säveltäjä ja sanoittaja. En-
simmäiset runoni ja kappaleeni tein 11-vuo-
tiaana. Aloitin 13-vuotiaana Oulun kaupun-
ginteatterissa iltanäyttelijän avustajana Ca-
baret-musikaalissa. Roolissani jugendnuore-
na lauloin yksin hanurin säestyksellä, ilman 
mikkiä, Väinämö kertoo uransa alkutaipa-
leista, kolmesta vuodesta teatterissa. 

– Lapsuudenkodissani äiti lauloi ja isä 
soitti haitaria. Äiti laittoi siskoni ja minut 
musiikkikouluun ja lauloimmekin kilpaa 
jokaisessa koulun lauluesityksessä, Posiol-
la syntynyt ja Espoossa varttunut Väinä-
mö muistelee hymyillen.

Luova luonnonlapsi 
kasvoi lähimmäisten auttajaksi

Muusikko ja taitelija Raakel 
Väinämö jaksaa arkea, kun 
hän voi osallistua seurakunnan 
vapaaehtoistyöhön ja tehdä 
taidetta. Jumala ja suojelusenkeli 
ovat arjessa jatkuvasti läsnä.

Kitara 
ihmisen muotona

Miten herkkä onkaan ihmisen mieli 
kuin särkynyt kitaran kieli. 
Virityksestä sekaisin. 
Älä koske kieliini!

Sanat kauneus ja pirteys kuvaavat värik-
kään asunnon lisäksi sen haltijaa. Väinä-
mö puhuu ja nauraa paljon, iloiset sapa-
rot vain heiluvat, kun hän esittelee vie-
railleen asuntoaan ja elämäänsä. 

Mutta hyvin tummiakin hetkiä on 
elämään mahtunut. Väinämön kollaasi-
teokset ilmentävät tekijänsä kipukohtia: 
bulimiaa, masennusta ja syrjäytymistä. 
Eristysmateriaalista leikattujen kitara-
muotojen päälle Väinämö on kuvannut 
maailmaansa yhdistelemällä muun mu-
assa nappeja, virkkuutöitä ja kankaita. 
Usein kitaralle on laitettu hiukset ja vaa-
tekappaleita.

 – Kitara on ihmisen muoto ja ole-
mus. Jos ihminen ei ole soinnussa itsen-
sä kanssa, jos hänellä on vaikka mielen-
terveysongelmia, kaikki on melkoista 
kaaosta. 

Työt ovat syntyneet vuosi sitten, kun 
Väinämö oli kuntoutuksessa ompelimos-
sa. Teoksia on kodin lisäksi ODL:n Hyvän 
elämän keskuksen tiloissa Heinätorinka-
dulla. Aiemmin syksyllä kollaaseja ja nii-
hin liittyviä runoja oli esillä ikiomassa 
näyttelyssä Oulun kumppanuuskeskuk-
sen Kynnys-Galleriassa. 

Eräässä Väinämön töistä kitaraan on 
liitetty rikkinäiset aurinkolasit ja vyössä 
tikittää kello kertomassa syömishäiriöistä 
riivaavista ruoka-ajoista. Kitaran kielistä 
vain kaksi on jäljellä.

– Ei kitarakaan soi, jos ei ole kuutta 
kieltä. Se ei voi soida.

leivän 
syrjässä kiinni

Hiukseni verhoutuvat 
Esiripuksi kasvojeni eteen. 
Armoton sairaus ei anna sijaa. 
Syytökset
Armo ja Ihme 
Liukuhihna ei liiku…
Taas minut unohdettiin.

Raakel Väinämö puhuu paljon syrjäytymi-
sestä, köyhyydestä, leivän syrjässä kiinni 
olemisesta. Hän on ollut työttömänä vii-
sitoista vuotta. Väinämö takasi edellisen 
laman aikana reilun 100 000 euron lai-
nan, joka sitten lankesi hänen maksetta-
vakseen. 

– Se oli minulle elinkautinen. En saanut 
pankista opintolainaa enkä voinut mennä 
töihin, etten joutuisi maksamaan velko-
ja. Vielä viime marraskuussa tuli ilmoitus 
samasta velasta. Ihminen on riippuvainen 
rahasta, nyt elän alle euron tuntitaksalla.

Vilkkaan ja luomisvoimaisen naisen on 
ollut vaikea hyväksyä, ettei oman alan töi-
tä ole työvoimatoimistossa tarjolla. Seu-
rakunnan vapaaehtoistyö on ollut Väinä-
mölle kanava toteuttaa itseään.

– Ensimmäisen kerran olin vuonna 
2001 järjestämässä vappuriehaa lapsille. 

Palanen pyhää. Raakel Väinämö on liittänyt yli 200 vuotta vanhaan Naantalin kirkon kattolautaan ristin. 
Risti esiintyy monissa hänen sisustuselementeissään. 

Olen ollut vapaaehtoiskerääjä, laulattanut 
ihmisiä, tarjoillut työttömien jouluateri-
oilla, lukenut tekstejä ja auttanut sairaita. 
Kirkkokahveja olen keittänyt Pyhän Luuk-
kaan kappelissa vuodesta 2002 lähtien. 

Yksinäisten päivien pelastusrengas on 
ollut samassa kappelissa maanantaiaamui-
sin järjestettävä juttutupa.

– Jos ei oikeasti ole mitään tekemis-
tä, pari tuntia ihmisten seurassa pelastaa 
monta päivää.

Jumala ja 
Danny tukena surussa

Kaksitoista enkeliä 
täyttää huoneeni. 
Yksi on pää kallellaan, 
miettii maailman menoa. 
Toinen käsi ojentaen, odottaen, 
auttamaanko?

– Kun minulla on paha olo, kerään enke-
leitä.

Kuolema on vieraillut väkevästi Raa-
kel Väinämön elämässä. Hänen elä-
mänkumppaninsa ja ystävänsä, Artturi 
Puusti menehtyi tapaturmaisesti vuon-
na 1997.

– Kun kuolema astui elämääni, tuli Ju-
malalta tarvittava apu. Ihmeellisiä asioita 

Raakel Väinämö on ollut mallina useissa Aatto Hukkasen teoksissa. Kevät kuvaa vapautumista. Väinämö 
suunnittelee kirjoittavansa teksteistä, jotka hän on liittänyt kollaasiteoksiinsa. Teokset ja runot saattavat 
jonain päivänä ilmestyä myös internetiin.
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Luova luonnonlapsi 
kasvoi lähimmäisten auttajaksi

tapahtui nopeasti, kaikki loksahteli pai-
kalleen. Ehkä Jumala puhutteli minua si-
tä kautta.

Synkkääkin synkempi pilvi sai hetkeksi 
kultareunuksen musiikkielämästä. Raakel 
Väinämö valittiin Dannyn Suomen kier-
tueelle taustalaulajaksi Oulusta, 300 ha-
kijan joukosta.

– Dannyn kiertue repäisi minut mu-
kaansa, kuolema unohtui vähäksi aikaa.

Väinämö esiintyi Suomessa ja Turkissa, 
jossa hän kävi myös kevyen musiikin vien-
tikoulutuksen.  Nyt vuoden 1998 keikka-
elämästä muistuttavat asunnon seinäl-
lä riippuvat huimakorkoiset esiintymis-
kengät, kiertuepinssi ja lukuisat valoku-
vat. Yhdessä niistä alle kolmekymppinen 
Raakel Väinämö hymyilee ujosti Dannyn 
kainalossa.

– Puoli vuotta lauloin melkein joka päi-
vä. Nukuimme keikkabussissa, hotelleissa, 
missä milloinkin. Loppusuoralla olin tosi 
väsynyt, Väinämö myöntää.

Hän vetäytyi pois kiertue-elämästä, 
kun hänen kaksi poikaansa tarvitsivat äi-
tiään. Tässä vaiheessa työttömyys, lähei-
sen kuolema ja raskaan musiikkibisnek-
sen jättämät jäljet muuttuivat masennuk-
seksi. Alakulon seuralaisena elämään lui-
kersi syömishäiriö, bulimia.

– Kiertueella söin hieman epäsään-
nöllisesti, se saattoi vaikuttaa sairau-
den laukeamiseen. Kaikkien vaikeuksi-
en jälkeen sain ruuasta mielihyvää, poh-
tii Väinämö.

tehorukous auttaa
– Köyhyys masentaa ja ruumiskin tulee 
sairaaksi. Eivät ihmiset usko sitä, et-
tä ulospäin suuntautunut ihminen voi 
masentua.

Uskosta Jumalaan on löytynyt tärkeä 
tukipilari, kun elämässä on sairauksia, jot-
ka välillä muistuttavat olemassaolostaan.

– Suojelusenkelini ja Jumala ovat pitä-
neet huolta, ettei ole tapahtunut tämän pa-
hempaa. Olen selvinnyt hengissä. Jumala 
ei hylkää, se on varmaa.

Väinämön yöpöydällä on Raamatun li-
säksi rukouskirja ja Päivän sana.

– Usko on tullut elämääni pikku hiljaa. 
Olen joutunut etsimään Jumalan itselleni. 
Raamattu on nyt päiväkirjani ja rukoilen 
joka päivä. Käytössä on myös tehorukous, 
hän hymyilee.

 – Tehorukous tarkoittaa esirukousta. 
Kun useampi rukoilee, niin viesti me-
nee paremmin perille. Mietin aina, mik-
si ihmisten on niin vaikea laittaa kädet 
ristiin.

Bulimia pysyy kurissa oikealla ruoka-
valiolla ja liikunnalla. Väinämö on erityi-
sen ylpeä siitä, että hän tekee kotonaan se-
kä miesten että naisten työt. Hän on oppi-
nut myös hiljentymisen arvon.

– Ainainen laukkaaminen on älytöntä. Ei 
tämän päivän Jumala tahdo meille tällaista. 
Välillä hoksaan, että on hyvä olla vain hiljaa 
ja tutkiskella itseään, miettii Väinämö.

Kevät 
tuo toivon

Oppii luodolla kielen,
sanat liikaa ois, ja joutaa lauseet pois.
Voi aavistaa vaimo toisen mielen,
hän tuntee tuulen, joka miehen matkaan saa.
Katsoo hän lähtijää, vielä tyyni on sää,
vielä tyyni on sää. 
(Myrskyluodon Maija, Lasse Mårtenson)

Raakel Väinämön laulu kaikuu kevättal-
visessa iltapäivässä vahvana ja kirkkaana. 

– Olen työstänyt Myrskyluodon Maijaa 
jo kaksikymmentä vuotta Huopasen Rai-
mon kanssa, mutta se ei ole vieläkään val-
mis, Väinämö mainitsee.

Hän on julkaissut omakustannelevyjä, 
joista viimeisin, Elämän askeleet on ilmes-
tynyt 1990-luvun lopulla.

– Olen pystylähtijä. Jos joku kysyy, pää-

setkö laulamaan, pystyn nousemaan laval-
le hyvin nopeasti.

Tulevaisuuden haaveet liittyvät äänen-
käyttöön ja seurakuntaelämään.

– Lauloin taustoja Ylen Laulavassa sy-
dämessä, jonka jälkeen minua on pyydetty 
lasten piirrettyihin ääneksi, Väinämö ker-
too ja muuntaa ääntään hymyillen.

– Kalaksi veden alle haluaisin! hän kujeilee.
– Vuosi sitten ajattelin lähteä oppisopi-

muksella suntioksi. Tällä hetkellä minulla 
on audiovisuaalinen peruskoulutus.

Vapaaehtoistyössä kiinnostaisi esimer-
kiksi askarteluryhmän ohjaaminen. Väi-
nämö on käynyt seurakuntansa järjestä-
män kurssin, jossa on opeteltu ryhmän 
johtamisen taitoja.

– Katson tulevaisuuteen iloisesti, vaik-
ka elämä heitteleekin.

Väinämö haluaa esitellä töistään kaik-
kein rakkaimman. Makuuhuoneen seinäl-

lä riippuu Kevääksi nimetty kollaasi. 
– Kevät on ihanaa aikaa, silloin ihmi-

nen vapautuu. 
Väinämölle kevät on ennen kaikkea he-

räämistä pimeän ajan alakulosta. Kollaa-
sissa kitara on saanut selkäänsä siivet ja 
päähänsä ehjät aurinkolasit. Kuristavan 
liivin nyörit ovat löyhenneet.

Uskallan huutaa ja itkeä, 
vellovat värini sateenkaareksi, 
joista ne ovat ennemmin 
tippuneet pisaroina mereksi. 
Tuuli leikkii hiuksieni kanssa. 
Siipeni auakevat ilmavirran vietäväksi. 
Olen vapaa

haNNa l. holoPaiNeN

Kursivoidut tekstit ovat otteita Raakel Väi-
nämön runoista.

Ku va t :  A nn i  K innu n e n

Raakel Väinämö välittää läheisistään lämpimästi ja näkyvästi. Suzuki-paidan hän teki lapsuudenystävälleen Seppo Neuvoselle 50-vuotislahjaksi. Väinämö haluaisi 
omankin moottoripyörän, kypärä on jo. 
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sanajumalanpalvelus su 
22.2. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Matti 
Pikkarainen, avustaa Hanna-
Maija Karjalainen-Ollanketo, 
urkuri Maija Tynkkynen. Tui-
ran kamarikuoro. Radiointi 
radio Dei. Kirkkokahvit Kes-
kustan seurakuntatalossa. 
Sanajumalanpalvelus su 
22.2. klo 12 Intiön seurakun-
takodissa. Toimittaa Matti 
Pikkarainen ja urkuri Maija 
Tynkkynen.
Tuomasmessu su 22.2. klo 
18 Oulun tuomiokirkossa. 
Toimittaa Virpi Sillanpää-
Posio. Saarna Aila Valtavaa-
ra, Outi Metsikkö, Anja Pel-
konen, Marja-Leena Steni-
us ja Anu Marden. Musiik-
ki Riitta Piippo ja Kappelin 
laulu- ja soitinryhmä. Inter-
net www.virtuaalikirkko.fi  
Erityisesti lapsille ja perheil-
le. Tee- ja mehujatkot Kes-
kustan seurakuntatalon ala-
salissa. Mahdollisuus tutus-
tua ja kokeilla lastenkirkko.
fi -palvelua.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 19.2. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Anna-Leena Häkkinen, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kirk-
kokahvit. 
Messu su 22.2. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Ju-
hani Lavanko, avustaa Anna-
Leena Häkkinen, kanttorina 
Juha Soranta. Kirkkokahvit. 
Mahdollisuus keskusteluun 
ja rukoukseen.
Messu su 22.2. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Ola-
vi Mäkelä, kanttorina Riitta 
Piippo. Kirkkokahvit. 
Messu su 22.2. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, avustaa 
Anna-Leena Häkkinen, kant-
torina Riitta Piippo. Kirkko-
kahvit. 
Perhemessu su 22.2. klo 
12 Pyhän Andreaan kirkos-
sa. Toimittaa Petri Satomaa, 
avustavat Päivi Sutinen ja 
Kati Naisniemi, kanttorina 
Sari Wallin. Kirkkokahvit. 

Sanajumalanpalvelus su 
22.2. klo 13 Tahkokankaan 
palvelukeskuksessa. Toimit-
taa Elina Hyvönen, kanttori-
na Juha Soranta.
Sanajumalanpalvelus su 
22.2. klo 13 Oulun kaupun-
ginsairaalassa. Toimittaa Ju-
ha Kyllönen, saarnaa Kimmo 
Kieksi, kanttorina Else Piilo-
nen. Kirkkokahvit.
Perhemessu su 22.2. klo 
15 Kaukovainion kappelis-
sa. Toimittaa Sanna Okkola, 
avustavat Heidi Karvonen 
ja Esa Harju, kanttorina Sa-
ri Wallin. Laskiaistapahtuma. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 22.2. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Tuhkakeskiviikon iltakirk-
ko ke 25.2. klo 18 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, kanttorina Ju-
ha Soranta. Karjasillan kirk-
kokuoro.

Tuiran seurakunta
Messu su 22.2. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Lauri Ku-
jala, avustaa Juha Tahkokor-
pi, kanttorina Tommi Hekka-
la. Tuiran Kirkon Naiskuoro. 
Gideonien Kirkkopyhä.
Messu su 22.2. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Päivi Jussila, avustaa 
Stiven Naatus, kanttorina 
Taru Ängeslevä. Gideonien 
kirkkopyhä.
Messu su 22.2. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Juha Valppu, avustaa Riitta 
Louhelainen, kanttorina Ul-
la Metsänheimo. Gideonien 
kirkkopyhä.
Sanajumalanpalvelus su 
22.2. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Sanna Ko-
mulainen, kanttorina Tom-
mi Hekkala. Gideonien kirk-
kopyhä.
Iltamessu su 22.2. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Mar-
kus Mähönen, avustaa San-
na Komulainen, kanttorina 
Taru Ängeslevä, Katja Kivi-
niemi, laulu. 

Tuhkakeskiviikon messu ke 
25.2. klo 20 Tuiran kirkos-
sa. Toimittaa Hannu Ojaleh-
to, kanttorina Ulla Metsän-
heimo.
 
Oulujoen seurakunta
Konfirmaatiomessu su 22.2. 
klo 10 Oulujoen kirkossa. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, saar-
naa Pertti Lahtinen, konfir-
moi Paavo Moilanen, kantto-
rina Sanna Leppäniemi.
Sanajumalanpalvelus su 
22.2. klo 12 Sanginsuun seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Antti Leskelä, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. Kirkko-
kahvit.

YlIKIIMIngIn Alue
Messu su 22.2. klo 10 Yli-
kiimingin seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko.

Hailuoto
Messu su 22.2. klo 15, toi-
mittaa Árpàd Kovács, kant-
torina Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Konfirmaatiomessu su 22.2. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ar-
to Nevala, saarna Jaakko Kal-
takari, kanttorina Kaisa Säk-
kinen. Konfirmoitavana tal-
ven 2. rippikouluryhmä. 
Sanajumalanpalvelus su 
22.2. klo 13 Kellon seurakun-
takodissa. Toimittaa Jaakko 
Kaltakari, kanttorina Kaisa 
Säkkinen. Jumalanpalveluk-
sen yhteydessä uudistettu-
jen kirkkotekstiilien ja uusi-
en enkelitaulujen käyttöön-
otto. Kirkkokahvit.

w w w.sxc . hu /  Cha r l i e  B a l c h

Tuhkakeskiviikon messu ke 
25.2. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Martti Heinonen, saarna 
Maria Vähäkangas, kanttori-
na Kaisa Säkkinen.

Kempele
laskiaissunnuntain perhe-
messu su 22.2. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Seija Helo-
maa, avustaa Timo Juntu-
nen, kanttorina Marjo Irjala. 
Kirkkokahvit.
Tuhkakeskiviikon messu ke 
25.2. klo 20 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, avus-
taa Veijo Lauronen, kanttori-
na Marja-Liisa Jääskeläinen.

Kiiminki
Perhemessu su 22.2. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Pauli Nie-
melä, saarna Pekka Asikai-
nen, avustaa Anne Schön-
berg, kanttorina Katri Niska-
kangas, Jaana ja Jorma Pulkki-
nen laulu. Lounas ja kahvi seu-
rakuntakeskuksessa. 
Perhemessu su 22.2. klo 13 
Jäälin seurakuntakodissa.Toi-
mittaa Pekka Asikainen, avus-
taa Anne Schönberg, kantto-
rina Katri Niskakangas, Jaana 
ja Jorma Pulkkinen laulu.

Liminka
laskiaissunnuntain mes-
su su 22.2. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Kimmo Helomaa, 
kanttorina Mika Kotkaran-
ta. Mukana partio ja Täh-
det-kuoro.

Kalevalainen messu Tuh-
kakeskiviikkona 25.2. klo 
18 kirkossa. Saarnaa pasto-
ri Anna-Maari Ruotanen, 
toimittaa kirkkoherra Ilkka 
Tornberg, kanttorina Mika 
Kotkaranta. Kirkkolaulajat 
avustaa. Mukana myös Ou-
lun Ympäristön Kalevalaiset 
Naiset ry, Tupoksen koulun 
kanteleryhmä.
 
Lumijoki
Messu su 22.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Riihimä-
ki, avustaa diakonissa Mar-
jo Koski-Vähälä, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen. 
Ehtoollinen viedään messun 
jälkeen Lumilyhtyyn.

Muhos
laskiaissunnuntain mes-
su su 22.2. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Jouni Heikkinen, 
saarna Pekka Kyllönen, kant-
torina Pertti Haapalainen, 
kirkkokuoro avustaa. 

Oulunsalo
Messu su 22.2. klo 10 kir-
kossa. Liturgia Vesa Ääre-
lä, saarna Juhani Seppänen 
Suomen Raamattuopistolta, 
kanttori Tuomo Kangas.

Pudasjärvi
Messu su 22.2. klo 12 seura-
kuntakodissa. Toimittaa Os-
kari Holmström, avustaa Tii-
na Inkeroinen ja Marko Väy-
rynen, kanttori Keijo Piirainen 
sekä neljänkymmenen isos-
koulutettavan lauluryhmä. 
Valmistuvat isoskoulutettavat 
siunataan tehtäväänsä juma-
lanpalveluksessa ja heille jae-
taan todistukset jumalanpal-
veluksen jälkeen kirkkokahvi-
en yhteydessä. Huom. Juma-
lanpalvelusta ei ole klo 10.

Siikalatva
KeSTIlä
laskiaissunnuntain mes-
su su 22.2. klo 12 Kestilän 
kirkossa. Toimittaa Min-
na Rahko, kanttorina Unto 
Määttä. 

PIIPPolA
laskiaissunnuntain messu, 
su 22.2. klo 10 Piippolan kir-
kossa. Toimittaa rovasti Han-
nu Lauriala, kanttorina Unto 
Määttä. Uusheräyksen kirk-
kopyhä. Kirkkokahvit ja uus-
heräyksen talviseurat seura-
kuntakodissa. 

PulKKIlA
laskiaissunnuntain mes-
su su 22.2. klo 12 Pulkkilan 
kirkossa. Toimittaa Heikki 
Karppinen, kanttorina Arja 
Leinonen. Kirkkokahvit seu-
rakuntatalossa.

PYhänTä
Sanajumalanpalvelus su 
22.2. klo 19 Pyhännän kirkos-
sa. Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Unto Määttä. 

RAnTSIlA
laskiaissunnuntain mes-
su su 22.2. klo 10 Rantsilan 
kirkossa. Toimittaa Heikki 
Karppinen, kanttorina Arja 
Leinonen. 

Tyrnävä
Perhekirkko su 22.2. klo 12 
Tyrnävän seurakuntatalol-
la. Toimittaa Leila Ikonen, 
kanttorina Pentti Korkia-
koski. Perhekirkkoon kutsu-
taan erityisesti isovanhem-
pia. Kirkkohetken jälkeen 
mahdollisuus syödä lounas. 
Lounaan hinta 5 euroa ai-
kuisilta ja 2 euroa lapsilta, 
alle 3-vuotiaat ilmaiseksi. 
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19.–26.2.2009

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
Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

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
Sarasuon päiväkoti 
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
oulujoen pappila
Pappilantie 72
Vanha pappila
Ylikiiminki, Pappilantie 2
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Oulugospelille uusi ilme

enot oulussa 

Pimeimpään syysaikaan, pyhäin-
päivän tienoilla järjestettävä 
Oulugospel-tapahtuma tarvit-
see taas uuden julisteen. Siitä 

tulee Suomen vanhimman gospelta-
pahtuman markkinoinnin kasvot tu-
levana syksynä. 

Julistetta etsitään jo perinteeksi 
muodostuneella suunnittelukilpailul-
la. Kilpailuun voivat osallistua kaikki 
halukkaat ilman ikärajoja. 

Voittajatyön toteuttaja saa suunnit-
telemansa graafisen ilmeen näkyviin 
tapahtuman julisteissa, postikorteis-
sa ja käsiohjelmassa. Lisäksi hänelle 
maksetaan sadan euron rahapalkkio.

Tapahtuma on suunnattu kaiken-
ikäisille gospelmusiikin ystäville, mi-
kä on hyvä ottaa huomioon julistetta 

suunniteltaessa. Toinen huomioitava 
seikka on se, että julisteeseen lisätään 
myös ohjelmatietoja kellonaikoineen 
ja tapahtumapaikkoineen.

Viimevuosien julisteita on nähtä-
vissä osoitteessa www.oulunseura-
kunnat.fi/oulugospeljulisteet. Rau-
han Tervehdyksessä esiteltiin Oulu-
gospelin järjestäjien omia julistesuo-
sikkeja vuosien varrelta viime helmi-
kuussa numerossa 6/2008. Jutun voi 
lukea lehtiarkistosta osoitteessa www.
rauhantervehdys.fi. 

Kilpailutyöt tulee toimittaa per-
jantaihin 13. maaliskuuta kello 15 
mennessä osoitteeseen: Yhteiset seu-
rakuntapalvelut / Esa Rättyä, Kirkko-
katu 5, 90100 Oulu tai sähköpostilla 
esa.rattya@evl.fi.

A r k i s to  /  J aan i  F ö h rHartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sana elää pe 20.2. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 21.2. klo 10, 
Vanha pappila. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 21.2. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Sunnuntaiseurat su 22.2. 
klo 15, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Päiväseurat ke 25.2. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 25.2. 
klo 18, Sipiläsali, Asemakatu 
6. Arvo Alaperä.
Miesten piiri ke 25.2. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
hiljaisuuden rukoushetki 
ke 25.2. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. 
ompeluseurat to 26.2. klo 
18.30, Heinätorin seurakun-
tatalo.
hartaudet:
To 19.2. klo 14, Sara Wacklin 
-koti ja klo 18.30, Kuntotalo. 
Tiina Kinnunen.
To 26.2. klo 18.30, Kuntota-
lo. Anna-Mari Heikkinen.
Raamattupiirit: 
To 19.2. ja 26.2. klo 14, Kes-
kustan seurakuntatalo. An-
na-Mari Heikkinen. 
To 19.2. ja 26.2. klo 16, Inti-
ön seurakuntakoti. Jyrki Vaa-
ramo. 
Ti 24.2. klo 18, Sipiläsali. 
Opettajille.
Ke 25.2. klo 16, Aurinkokoti. 
Jyrki Vaaramo.

Karjasillan seurakunta
Teemailta to 19.2. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. Isra-
el raamatussa, Maria Manni-
nen.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 20.2. klo 19, Kas-
tellin kirkko. Pekka Kyllönen 
ja Markku Kangasniemi.
Raamattupiirit: 
To 19.2. ja 26.2. klo 18, Maik-
kulan kappeli. 
Ma 23.2. klo 18, Karjasillan 
kirkko, sisäänkäynti E-ovi, 
pienryhmätila. Kappalainen 
Liisa Karkulehto.
Ke 25.2. klo 11, Kastellin kirk-
ko. Jobin kirjan lukua.
Ke 25.2. klo 18, Kaukovaini-
on kappeli. Arabiankielinen.
Ke 25.2. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Miehille.
To 26.2. klo 18, Kastellin kir-
kon pappilan kamari. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokat: 
Pe 20.2. klo 17.30, Pyhän 
Andreaan kirkko ja klo 18, 

Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat: 
Pe 20.2. klo 18.30, Pyhän 
Andreaan kirkko ja klo 19, 
Maikkulan kappeli. 
To 26.2. klo 18, Kaukovaini-
on kappeli. 

Tuiran seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
19.2. ja 26.2. klo 15, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Mukana 
Pasi Kurikka.
Keskustelu-ja raamattupiiri 
to 19.2. klo 18, Tuiran kirkko.
herännäisseurat su 22.2. klo 
15, Tuiran kirkko. Siioninvir-
siä, seurapuheita, kahvit.
Miestenpiiri ti 24.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Esa Komulai-
nen alustaa aiheesta Synti – 
Armo.
Raamattu-ja rukouspiiri 
ke 25.2. klo 18, Pateniemen 
kirkko.
Raamattupiirit:
To 19.2. ja 26.2. klo 12.30, 
Tuiran kirkko. 
Ti 24.2. klo 18, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat: 
Pe 20.2. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli ja Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen seurat: 
To 26.2. klo 18.30, Tuiran 
kirkko ja klo 19, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Sanan äärellä to 19.2. ja 
26.2. klo 18.30, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Akkuna-iltapäivä su 22.2. 
klo 16, Hintan seurakunta-
talo. Jumalan rakkauden uh-
ritie, Esa Komulainen. Pyhä-
koulu. Järj. myös Kansanlä-
hetys, Kylväjä ja SLEY. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 24.2. klo 19, Myllyo-
jan seurakuntatalo. 

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
laulutuokio lähetyssopes-
sa to 26.2. klo 12, Keskustan 
seurakuntatalo. Lähetyslau-
luja ja -virsiä Maija Tynkky-
sen säestyksellä.

Karjasillan seurakunta
Toivelaulutuokio su 1.3. klo 
15, Karjasillan kirkko. Ks. jut-
tu s. 14.
Runokvarkki Siivessä la 21.2. 
klo 13, Siipi. Se on ”ylös, alas, 
outo, totuus, kauneus ja to-
tuus”. Se on kvarkki. Mikä sit-

ten on runokvarkki? Ihmette-
lemässä Juha Vähäkangas.

Tuiran seurakunta
Psalmien sanomaa -psal-
mi-ilta ti 24.2. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Kaisa Ala-
saarela ja Sirkka Rautakoski. 
Yhteislaulua, duettoja sekä 
kvartetti- ja yksinlaulua.

Oulujoen seurakunta
YlIKIIMIngIn Alue
linja-auto myöhässä -näy-
telmä su 22.2. klo 16, Ylikii-
mingin seurakuntatalo. Ks. 
yhteisvastuuilmoitus.
Kauneimmat hengelliset 
laulut su 15.3. klo 19, Ylikii-
mingin kirkko. Ks. s. 14.

Diakonia

Karjasillan seurakunta
Juttutupa ma 23.2. klo 13, 
Kastellin kirkko.
Diakoniapiirit: 
Ma 23.2. klo 12, Kaukovaini-
on kappeli. 
Ke 25.2. klo 15–16.30, Maik-
kulan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Madekosken diakoniapiiri 
to 26.2. klo 12 Iida Tauriai-
sella, Koivulantie 23.

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
KehITYSVAMMAISeT
Keskustelukerho ti 24.2. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kehitysvammai-
sille aikuisille.
Perhepiiri to 26.2. klo 12–
13.30, Keskustan seurakun-
tatalo. Kehitysvammaisten 
läheisille.

KuuloVAMMAISeT
Virsi- ja runoilmaisupäi-
vä to 19.2. klo 9.30–16, Kes-
kustan seurakuntatalo. Viit-
tomakielisen virsi- ja runoil-
maisun kouluttajana Tarja 
Sandholm.
Raamattupiiri ma 23.2. klo 
13, Palvelukeskus Runola. 
Kuurojen eläkeläisten päi-
väpiiri ke 25.2. klo 12, Öber-
gin talo, alakerta. 
Ystäväilta to 26.2. klo 16, 
Palvelukeskus Runola. Vie-
raana Urpo Luokkala.

näKöVAMMAISeT
näkövammaisten raamat-
tu-ja keskustelupiiri to 26.2. 
klo 13–14.30, Diakoniakes-
kus, alakerran ryhmätila. 
näkövammaisten leiri 27.–
29.3. Rokuan leirikeskus. Ilm. 
viim. 11.3. p. (08) 3161 321.

PäIhDeTYö:
naistenryhmä pe 20.2. klo 
13, Diakoniakeskus, alakerta. 
Tavoiteryhmä ma 23.2. klo 
9–16. Retki Vasamolle.
Raamattupiiri ti 24.2. klo 13, 
Diakoniakeskus, yläkerta. 

Lähetys
lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Leivonnaisia, käsitöi-
tä, arpoja ja muuta mukavaa. 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14, 
la klo 12–15. Käytettyjä asti-
oita, liinavaatteita, koruja, 

kirjoja sekä pajan tuotteita, 
tarjolla myös kahvia. 
Tuolijumppa lähetyssopes-
sa to 19.2. klo 12, Keskustan 
seurakuntatalo.
lähetystovi pe 20.2. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Toimintaa, mukana Paula 
Rosbacka.
lauluhetki lähetyssopes-
sa to 26.2. klo 12, Keskus-
tan seurakuntatalo. Muka-
na Maija Tynkkynen.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 19.2. ja 26.2. 

klo 14, Vanha pappila. Raa-
mattutunti 19.2. Hannu Oja-
lehto, 26.2. Ulla Säilä.

Karjasillan seurakunta
Kaukovainion lähetyspiiri 
ti 24.2. klo 18, Kaukovaini-
on kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiirit: 
Ma 23.2. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo ja Oulujoen 
pappila.
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19.–26.2.2009enot oulussa 

Kevät tulee ja saa toivoa ja laulaa.. Karjasillan kir-
kossa järjestetään toivelaulutuokio su 1.3. kello 15. 
Esityslistalle saa ehdottaa toivevirsiä ja hengellisiä 
lauluja. Toiveet lähetetään etukäteen kanttori Ju-
ha Sorannalle osoitteeseen juha.soranta@evl.fi vii-
meistään 26.2. Kerro myös toivelauluusi mahdol-
lisesti liittyvä tarina – miksi juuri tämä laulu? Ko-
lehti kerätään yhteisvastuulle. Kahvitarjoilu. Mu-
kana myös diakonissa Marjo Heikkinen.

Ylikiimingin kirkossa lauletaan kauneimpia 
hengellisiä lauluja su 15.3. kello 19. Tilaisuudessa 
esitettäviä lauluja voi toivoa 2.3. saakka Leo Rah-
kolta 040 7300408, leo.rahko@evl.fi

Lauluja ja virsiä 
saa toivoa

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perheleiri 20.–22.3. Rokuan 
leirikeskus. Ks. erillinen il-
motus.
Pyhäkoulut: 
Su 22.2. klo 12, Makasiinika-
tu 6. 
Su 22.2. klo 16.30, Kouluka-
tu 10. 
Perhekerhot: 
To 19.2. ja 26.2. klo 10, Intiön 
seurakuntakoti. 
Ke 25.2. klo 10, Heinätorin 
seurakuntatalo. 

Karjasillan seurakunta
Kolmen polven perhekerho 
ma 23.2. klo 10–11.30, Kai-
roskoti. Yhdessäoloa Kairos-
kodin vanhusten ja henkilö-
kunnan kanssa. 
Pyhäkoulut:
To 19.2. ja 26.2. klo 14.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
7–9-vuotiaille.
Su 22.2. klo 10, Karjasillan 
kirkko ja Kastellin kirkko. 
Messun aikana.
Su 22.2. klo 12, Pyhän An-
dreaan kirkko, Kaukovainion 
kappeli ja Maikkulan kappe-
li. Messun aikana.
Perhekerhot: 
Ke 25.2. klo 9.30, Kastellin 
kirkko.
Ma 23.2. klo 10, Sarasuon-
tien päiväkoti. 
Ti 24.2. klo 9.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Ke 25.2. klo 9.30, Kaukovai-
nion kappeli ja Maikkulan 
kappeli. 
Ke 25.2. klo 10, Pyhän An-
dreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulut: 
Su 22.2. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Messun aika-
na.
Su 22.2. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 22.2. klo 12, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Perhekerhot: 
To 19.2. ja 26.2. klo 9.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
To 19.2. ja 26.2. klo 13, Py-
hän Luukkaan kappeli. Eng-
lanninkielinen.
Ti 24.2. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 25.2. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti, Patenie-
men kirkko, Rajakylän seura-
kuntakoti ja Pyhän Tuomaan 
kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulut: 
Su 22.2. klo 16, Hintan seura-
kuntatalo. Akkuna-tilaisuuk-
sien aikana. Järj. myös Kan-
sanlähetys, Kylväjä ja SLEY. 
Su 22.2. klo 12, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Perhekerhot: 
Ke 25.2. klo 9.30, Hintan 
seurakuntatalo, Hönttämä-
en seurakuntakoti Saarelan 
seurakuntakoti ja Huone-
suon seurakuntakoti.
Ke 25.2. klo 9.30, Myllyojan 
seurakuntatalo. Perhekerho 
retkellä Tervarannassa, Tii-
litien päässä omin eväin ja 
kyydein. 

Perhekerho: nauti arjesta 
– tässä ja nyt ke 25.2. klo 
17.30, Heikkilänkankaan seu-
rakuntakoti. Ks. erillinen il-
moitus.

YlIKIIMIngIn Alue
perhekerho to 19.2. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Perhekerho: nauti arjes-
ta – tässä ja nyt to 26.2. klo 
17.30, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. Ks. erillinen ilmoitus.

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

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pienoismallikerho su 1.3. 
klo 14, Öbergin talo. Tarkoi-
tettu kaikille pienoismallien 
kasaamisesta kiinnostuneil-
le.Tervetulleita ovat myös 
isät ja äidit yhdessä lastensa 
kanssa. Maksuton kerho ko-
koontuu joka toinen viikko. 
Ei ennakkoilmoittautumista.

Nuoret
Karjasillan ja tuomiokirkko-
seurakunnan isoskoulutus 
ke 25.2. klo 17.30–19, Kau-
kovainion kappeli. 
grandeisosleirit uudet ja 
vanhat isot 17.–19.4. Rokuan 
leirikeskus. Perinteiset Gran-
deleirit, kaikki tuomiokirkon 
ja Karjasillan isoset mukaan. 
Ilm. viim. 20.3. www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmo.

Karjasillan seurakunta
nuortenilta ke 25.2. klo 19–
20.30, Kaukovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Yökahvila Meri-Toppila pe 
20.2. klo 20, Meri-Toppilan 
monitoimitalo. Yhdessäoloa 
yläasteikäisille.
nuorten yhteisvastuutem-
paus la 21.2. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Ks. yhteis-
vastuuilmoitus.
Isoskoulutus (10.) ke 25.2. 
klo 17, Koskelan seurakunta-
koti. Aiheena 18.2. tai 25.2. 
Minäkö kristitty?
Tuiran seurakunnan isos-
koulutusleirit 13.–15.3. tai 
27.–29.3. Rokuan leirikeskus. 
Isoskoulutettavat voivat il-
moittautua jommalle kum-
malle leirille. Maksuttomat 
leirit täytetään ilmoittautu-
misjärjestyksessä. Sitova ilm. 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo. Ilman pätevää syytä 
pois jääneeltä peritään 20 
€ järjestelymaksu. Lisätieto-
ja p. 040 524 5944 tai merja.
oksman@evl.fi.

Nuoret aikuiset 
opiskelijoiden yhteinen 
raamattupiiri ti 24.2. klo 18, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Filosofinen keskustelupii-
ri to 26.2. klo 16.15, Oulun 
yliopiston sali KTK 219. Mu-
kana lehtori, KT Markku Sa-
lakka, kansainvälisen työn 
pastori Árpád Kovács ja yli-
opistopastori, TT Ari Savuo-
ja. Järj. myös Oulun yliopisto.

Virtaa välillämme -parisuh-
dekurssi sunnuntaisin 8.3.–
19.4. klo 16–19, Koskelan 
seurakuntakoti. Viisi tai kuu-
si kokoontumista. Lastenhoi-
to järjestetty. Hinta 20 € / pa-
riskunta. Ilm. ja lisät. Heikki 
Kaikkonen p. 040 5025 010.

oPISKelIJAJäRJeSTöT
Körttiopiskelijoiden seu-
rat to 19.2. klo 19. Körtiksel-
lä, Luokotie 5 A 5, Välivainio.
uusheräyksen ilta to 19.2. 
klo 19, Koulukatu 41. Pekka 
ja Leena Siljander: Mikä on 
Pyhää.
evankelinen nuorten ai-
kuisten ilta pe 20.2. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Etsikää ensin Jumalan valta-
kuntaa, Samuel Korhonen. 
Lastenhoito järjestetty.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 23.2. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Esa Komulainen: Eri mate-
riaalit perustuksen päällä, 
1.Kor. 3:12–13.
evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 25.2. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Tuomari-
en aikaa, Gideon ja Simson, 
Juhani Seppänen.
uusheräyksen ja Rauhan 
Sanan yhteiset matkalaulu-

seurat to 26.2. klo 19, Koulu-
katu 10. 

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Toiminta- ja keskusteluker-
ho to 19.2. klo 10.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 19.2. ja 
26.2. klo 12, Kajaanintie 1. 
Senioripäivä heinäpäässä 
ma 23.2. klo 11, Heinätorin 
seurakuntatalo. Klo 11–12 
verenpaineen mittaus, klo 
12 ruokailu 4 € ja Hopealan-
ka kerho klo 12.30–13.30.
Seurakunnan keskustelu-
ryhmä ma 23.2. klo 13, Sara 
Wacklin -koti. 
Tarinatupa ke 25.2. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Toiminta-ja keskusteluker-
ho to 26.2. klo 10.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. 

Karjasillan seurakunta
Ystävänkamari ti 24.2. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
eläkeläisten kerhot: 
To 19.2. ja 26.2. klo 13, Kas-
tellin kirkko. 
Ma 23.2. klo 13.30, Caritas-
koti.
Ma 23.2. klo 12.30, Maikku

lipaskeräys Tuirassa 
Perjantaina 20.2. klo 10–11 
Tuiran kirkolla ja Pyhän Luukkaan kappelissa 
Ihmisiä toivotaan mukaan keräämään.

Yhteisvastuumyyjäiset 
Lauantaina 21.2. klo 11–13 
Myllyojan seurakuntatalossa 
Alkuhartaus Antti Leskelä. Hernekeittoruokala ja voh-
velikahvila. Myytävänä leivonnaisia, käsitöitä, arpoja ja 
lapsille onnenpyörä.

nuorten yhteisvastuutempaus 
Lauantaina 21.2. klo 12
Pyhän Tuomaan kirkossa 
Saat tietoa keräyksen tämän vuoden kohteesta ja pää-
set toteuttamaan lipaskeräystä ystäviesi kanssa kirkon 
lähialueilla. Kiitokseksi tarjoamme kupposen kuumaa ja 
pientä syötävää. Tempaus on osa Tuiran seurakunnan 
isoskoulutusta, mutta kaikki nuoret ovat tervetullei-
ta. Lisät. p. 040 574 7082 tai anna-leena.ylanne@evl.fi. 

Myyjäiset Yhteisvastuukeräyksen hyväksi 
Tiistaina 24.2. klo 11 
Pyhän Tuomaan kirkossa 
Myytävänä hernekeittoa, lihakeittoa, ohraryynipuu-
roa, marjakeittoa, leivonnaisia, laskiaispullia sekä kä-
sitöitä. Arvontaa.

Yhteisvastuutilaisuus 
Keskiviikkona 25.2. klo 17.30 Myllyojan asukastuvassa 
Runoja Marja-Leena Ylikarjula, puhe Ilkka Mäkinen, vir-
sien säestys Pertti Haipola. Kahvitarjoilu ja arpoja. Järj. 
myös Hintta-Parkkisenkankaan pienkiinteistöyhdistys.

linja-auto myöhässä -näytelmä 

Sunnuntaina 22.2. klo 16 
Ylikiimingin seurakuntatalossa 
Biletti sisältää kahvin, arvan ja näytelmän. Lähteellä-
teatteri esittää pienoisnäytelmän, jonka on käsikir-
joittanut Kerttu Kastelli ja ohjannut Esteri Alakopsa.

Perheleiri 
20.–22.3. Rokuan leirikeskuksessa. Leirillä ulkoillaan, as-
karrellaan, leikitään ja hiljennytään yhdessä. Leirin hin-
ta 44 € / aikuinen ja 30 € / 4-18v, sisaralennus -25%. Lei-
ri on ensisijaisesti Oulun tuomiokirkkoseurakunnan jä-
senille. Ilmoittautuminen 6.3. mennessä Kaijalle p. 050 
5249779 tai sähköpostitse kaija.siniluoto@evl.fi.

hiljentymään hangille, retki tunturiin 
4.–8.4. tunturihotelli Vuontispirtille Pallas-Ounastuntu-
rin kansallispuiston maisemiin. Hinta täysihoitoineen ja 
matkoineen hotellissa (2 hh) 255 €, (1 hh) 300 € ja mö-
keissä (3–4 hh) 225 €, soluissa 195 €. Tied. Mirva Kuik-
ka 040 5747 091 ja Kirsi Karppinen 040 5747 181. Hinnat 
sis. tapaturmavakuutuksen Oulun seurakuntien jäsenil-
le. Mukana Jyrki Vaaramo. Ilm. arkisin p. 08 3161 340. 

tiistaina 24.2. klo 18
Karjasillan kirkossa

www.oulunseurakunnat. /moraalivartio

TULE PUHUMAAN
JUSSI AHTEEN

JA HELI SLUNGAN 
KANSSA HIMOSTA!

A r k i s to  /  J aan i  F ö h r
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Oulun seurakuntayhtymään kuuluu neljä seura-
kuntaa, yhtymän johto ja kuusi palveluyksikköä. 
Jäsenmäärä on noin 111 000. Päätoimisia työn-
tekijöitä on noin 290.
Oulun seurakuntayhtymän hautausmailla 
työskentelee kesäisin noin 120 kausityöntekijää.

HAUTAUSMAIDEN KESÄTYÖT
Oulun seurakuntayhtymä hakee 17 vuotta täyttäneitä 
kesätyöntekijöitä Oulun, Oulujoen ja Ylikiimingin 
hautausmaille kesäkaudeksi 2009.

Työhön kuuluu mm. kukkien istuttaminen, kastelu 
ja muu hoitotyö sekä nurmikon leikkuu. Työajat ovat 
ma–to klo 7–16 ja pe 7–14. Työntekijöitä palkataan ensi-
sijaisesti touko- ja syyskuun väliselle ajalle ja työsuhteet 
ovat 1–5 kk mittaisia.

Hakulomakkeen voi täyttää 16.2.– 4.3. osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi > nyt > avoimet työpaikat. 
Hakulomakkeen voi myös käydä täyttämässä 16.2.– 4.3.  
Oulun hautausmaan toimistolla, Intiöntie 6. Hautaus-
maan toimisto on avoinna ma–pe klo 9–16. Valituille 
ilmoitetaan kirjeitse viikolla 13. 

www.oulunseurakunnat.fi

nauti arjesta – tässä ja nyt -iltatapahtuma perhekerhossa
 
Ke 25.2. klo 17.30 Heikkilänkankaan seurakuntatalossa ja to 26.2. klo 17.30 Ylikiimin-
gin seurakuntatalossa
Puheenvuoron saa sosiaalikasvattaja ja 9 lapsen äiti Riitta-Liisa Luukkonen. Illassa pu-
hutaan kodin lämpimän ilmapiirin tärkeydestä, kasvatuksesta ja vanhempien jaksami-
sesta. Päivän perhekerho on siirretty iltaan ja sinne ovat tervetulleita perhekerholai-
set ja muut halukkaat. Ilta aloitetaan mehulla ja kahvilla.

lan kappeli.
To 26.2. klo 13, Pikkaraisen 
kota. Karjasillan eläkeläis-
ten kerho vierailee Pikka-
raisen kodalla os. Lyijytie 2. 
Makkaranpaistoa ja kahvit 
yhteisvastuun hyväksi. 
To 26.2. klo 12, Pyhän Andre-
aan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Seniorien laulupiiri to 19.2. 
ja 26.2. klo 13, Tuiran kirkko. 
Senioreiden kerho pe 20.2. 
klo 10, Rajakylän seurakun-
takoti.
Vireyttä ja voimaa 75+ -ryh-
mä to 19.3. klo 12, Lassinta-
lon seniorikeskus. Ryhmä on 
tarkoitettu Oulujoen poh-
joispuolen yli 75-vuotiail-
le asukkaille. Yhtenä tavoit-
teena on löytää uusia ystä-
viä. Jokainen ryhmäkerta al-
kaa jutustelun ja kahvittelun 
merkeissä ja jatkuu liikunnal-
lisella tuokiolla. 8 kokoontu-
mista. Tied. ja ilm. viim. 12.3. 
p. 044 703 5143. Järj. myös 
Lassintalon seniorikeskus.
Seurakuntakerhot: 
To 19.2. klo 13, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
To 26.2. klo 13.30, Palokan 
palvelikeskus. 
eläkeläisten kerhot: 
Ti 24.2. klo 14, Tuiran palve-
lukeskus. Talossa ja sen lähi-
alueilla asuville eläkeläisille. 
Hartaus Pasi Kurikka. 
To 26.2. klo 13, Tuiran kirkko. 
To 26.2. klo 13, Koskelan pal-
velukeskus. Mukana Pasi Ku-
rikka.
To 26.2. klo 14, Rajakylän 
seurakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
Porinapiiri ma 23.2. klo 11, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
23.2. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Seurakuntakerhot: 
To 19.2. klo 12, Sanginjoella 
Perälässä, Kontiokoskentie. 
To 19.2. ja 26.2. klo 13, Myl-
lyojan seurakuntatalo. 
To 19.2. klo 14, Hoikantien 
palvelutalo. 
Ma 23.2. klo 12, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ma 23.2. klo 13, Saarelakoti, 
Takalahdentie 11. 
To 26.2. klo 14, Metsolan 
Hovi . 

Leirit ja retket
eläkeläisten leiri 16.–19.3. 
Rokuan leirikeskus. Oulujo-
kisten ja tuomiokirkkoseu-
rakuntalaisten leiri. Hinta 64 
€ sis. matkat, täysihoidon ja 
vakuutuksen Oulun seura-
kuntien jäsenille. Ilm. p. 08 
3161 340 viim. 26.2. Mukana 
Eija Röning ja Sirkku Nivala.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
hiljentymään hangille, retki 
tunturiin 4.–8.4. tunturiho-
telli Vuontispirtille. Ks. erilli-
nen ilmoitus.

Tuiran seurakunta
eläkeläisten leiri 23.–26.3.  
Rokuan leirikeskus. Etusijalla 
Tuiran seurakuntalaiset. Hin-
ta 64 € sis. matkat, majoituk-

sen ja ruoan sekä tapatur-
mavakuutuksen Oulun seu-
rakuntien jäsenille. Ilm. viim. 
9.3. p. 3161 340. Tiedustelut 
Paula Kyllönen, p. 040 7235 
880 ja Aino-Liisa Ilkko p. 040 
751 0064.

Oulujoen seurakunta
Seurakuntaretki laatokan 
Valamoon 13.–16.8. Ks. eril-
linen ilmoitus.

Kuorot ja kerhot
Lisätietoja kuoroista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri. 
 
Tuiran seurakunta
Kivikerho ti 24.2. klo 10, Py-
hän Tuomaan kirkon kellari.

Oulujoen seurakunta
Aikuisten kuntopiiri to 19.2. 
ja 26.2. klo 18, Hintan seura-
kuntatalo. 
Puuhakerho ti 24.2. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Tehdään käsitöitä ja askas-
tellaan diakonian hyväksi.
Fransupiiri ti 24.2. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Muut menot
eläkepapit ja puolisot to 
19.2. klo 13, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Vapaaehtoisten Yhteisvas-
tuu lipaskeräys Tuirassa pe 
20.2. klo 10–11, Tuiran kirkko 
ja Pyhän Luukkaan kappeli. 
Ks. Yhteisvastuuilmoitus.
Yhteisvastuumyyjäiset la 
21.2. klo 11–13, Myllyojan 
seurakuntatalo. Ks. yhteis-
vastuuilmoitus.
opettelemme tilkkutöitä la 
21.2. klo 12–14.30, Siipi, lä-
hetyksen puoti ja paja. Oh-
jaajana Anna-Liisa Mämmilä.
Mummon ja Vaarin pysäk-
ki la 21.2. klo 15, Annikki ja 
Pekka Pikkaraisella, Lyijytie 2 
B. Koko perheen laskiaisret-
ki Pikkaraisille. Tarjoilu Yh-
teisvastuukeräyksen hyväk-
si. Huom. liukuva aika.
laskiaistapahtuma koko 
perheelle su 22.2. klo 12–15, 
Raatin nuorisotalo. Ks. erilli-
nen ilmoitus.
Korvensuoran kaupungin-
osan laskiaistapahtuma su 
22.2. klo 13, Hönttämäen ja 
Talvikankaan välinen luistin-
rata ja sen lähimaasto. Ks. 
erillinen ilmoitus. 
laskiaistapahtuma kaikille 
su 22.2. klo 13–16.30, Kauko-
vainion kappeli. Ks. erillinen 
ilmoitus. 
Papinpuolisot ma 23.2. klo 
18, Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja. Välähdyksiä aiheesta 
Lähetystyön juhlavuosi 2009 
– 150 vuotta suomalaista lä-
hetystyötä. Lisät. Ulla Mäki-
seltä p. 040 5065 511, ulla.
makinen@evl.fi.
Myyjäiset Yhteisvastuuke-
räyksen hyväksi ti 24.2. klo 
11, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Ks. yhteisvastuuilmoitus.
laskiastapahtuma yhteis-
vastuulle ti 24.2. klo 17.30–
19, Iinatin luistelukenttä Ii-
natin päiväkodin takana. Ks. 
erillinen ilmoitus.
Moraalivartion kansalais-
kokous – aiheena himo ti 

24.2. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. Ks. erillinen ilmoitus. 
Yhteisvastuutilaisuus ke 
25.2. klo 17.30, Myllyojan 
asukastupa. Ks. yhteisvas-
tuuilmoitus.
naistenpäivä su 22.3. klo 12, 
Pateniemen kirkko.

Kansainvälisyys
Lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.

International Family Club – 
kansainvälinen perhekerho 
on Thursdays at 1 pm in Py-
hän Luukkaan kappeli. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 22.2. klo 17, Kau-
kovainion kappeli
Arabiankielinen raamattu-
piiri ke 25.2. klo 18–21, Kau-
kovainion kappeli.

Kastetut
Tuomiokirkko:  Aamu Olivia 
Ahponen, Emmi Aada Eve-
liina Hietala, Seela Sofianna 
Seppänen, Isla Lumia Tahko-
la, Lukas Eliel Tahkola.
Tuira: Minea Johanna Dahl-
ström, Tea Helena Haapakos-
ki, Saraela Sigrid Hedberg, Ii-
ro Matias Heikkilä, Anni Emi-
lia Kahlos, Eino Oliver Kau-
ranen, Armi Onerva Kouri, 
Aati Samuli Lukkari, Noora 
Sofia Marjanen, Roni Mati-
as Oikarinen, Jannice Fanny 
Emilia Pelkonen, Topias Lau-
ri Valtteri Tiri, Joni Arttu Ee-
meli Åman.
Karjasilta: Kiira Tuulia Jylhä, 
Johannes Eero Ilmari Kos-
kenkorva, Lenni Elias Mali-
nen, Mico Kristian Mikael 
Saikkonen, Eetu Oliver Väi-
sänen, Daniel Milo Benjamin 
Ylinampa. 
oulujoki: Leevi Pekka Johan-
nes Kauhanen, Sofia Katrii-
na Manner-Raappana, Noah 
Manuel Nieminen, Ella Aino 
Sofia Stefanius. 

Vihityt
Karjasilta: Heikki Tuomas 
Väisänen ja Piia Kristiina 
Huotari, Ismo Kristian Oika-
rinen ja Aleksandra Henriik-
ka Helin, Teemu Olli Pette-
ri Haapala ja Tiina Johanna 
Saukkoriipi.
Tuira: Mika Henrikki Sikala ja 
Kaisa Maria Männikkö.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Eirik Ossian 
Hedman, 83; Hilkka Kyllikki 
Honka s. Limnell, 85; Sirkka-
Liisa Liinanki s. Haapanen, 
56; Juha Pekka Ventelä, 30; 
Sylvi Väänänen s. Saarela, 82. 
Karjasilta: Saimi Maria Ailo-
vuo s. Paavola, 92; Raija He-
lena Alariikola s. Korhonen, 
61; Lempi Lahja Nevasaari s. 
Pitkänen, 92; Maarit Hanne-
le Putaala, 41; Erkki Uolevi 
Suihkonen, 77.
Tuira: Jouni Sakari Koli, 88; 
Ahti Ensio Leinonen, 80; Toi-
vo Armas Saari, 91.
oulujoki: Erkki Ilmari Kok-
ko, 79.

Seurakuntaretki 
laatokan
Valamoon 

13.–16.8. 
Hinta noin 475 € sis. kul-
jetuksen, majoitukset, 
ruokailut, opastetun ko-
kopäivävierailun Vala-
mon saarelle, sekä viisu-
mit vakuutuksineen. 
Sitovat ilm. viim. 27.2. 
osoitteessa www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo 
tai p. (08) 316 1340. Tied. 
Pentti Kortesluoma, p. 
040 575 2716. Etusijal-
la Oulujoen seurakun-
nan jokivarsien alueen 
jäsenet. 

laskiaisena tapahtuu
laskiaissunnuntain jumalanpalvelus 

Sunnuntaina 22.2. klo 13 Oulun Kaupunginsairaalan tuloaulassa 
Toimittaa Juha Kyllönen, saarna Kimmo Kieksi, kanttorina Else Piilonen. Kirkkokahvit. 
Potilaat, omaiset ja henkilökunta lämpimästi tervetuloa.

laskiaistapahtuma lapsiperheille ja kaikenikäisille
Sunnuntaina 22.2. klo 12–15 Raatin NMKY:n talossa
Makkaraa, lettuja ja laskiaispullia, hernekeittoa soppatykistä (oma astia mukaan ko-
tiin ostoa varten), leivonnaisia ja käsitöitä. Lapsille ongintaa, onnenpyörä, nukketeat-
teriesitys, kansainvälisten laulujen muskarihetki, sudanilainen lauluryhmä, Oulunsa-
lon taidekoulun tanssiesitys New York. Paloauto paikalla.

Korvensuoran kaupunginosan laskiaistapahtuma 
Sunnuntaina 22.2. klo 13 Hönttämäen ja Talvikankaan välinen luistinradalla ja sen lähi-
maastossa. 
Luistelua, liukurimäenlaskua, hiihtokilpailut lapsille klo 14, lumikengillä kävelyä aikuisil-
le. Kahvia, teetä, mehua ja pullaa. Lipas Yhteisvastuukeräyksen  hyväksi. Järj. MLL Kor-
vensuoran paikallisyhdistys ja Oulujoen seurakunta. Katuosoite: Välskärintien päässä. 

laskiaistapahtuma kaikille 
Sunnuntaina 22.2. klo 13–16.30 Kaukovainion kappelissa. Koko perheen laskiaistapah-
tuma. Myynnissä hernekeittoa ja laskiaispullia. Ohjelmassa mm. poniratsastusta ja 
onnenpyörä lapsille, potkukelkkakisa ja yhteisvastuu-infoa. Perhemessu klo 15. 

laskiaismyyjäiset
Tiistaina 24.2. klo 11–13 Tuiran kirkolla
Hernekeittoa (omat astiat), aitoa uunijuustoa. Aitoja laskiaispullia, karjalanpiirakoita, 
kakkuja, makeita ja suolaisia piirakoita ym. Arpoja. Tuotto Leena Pasasen työn tuke-
miseen sairaalassa ja orpolasten koulutukseen Ilembulassa Tansaniassa. Mukana jär-
jestämässä Ilembulan Ystävät ry.

laskiastapahtuma yhteisvastuulle
Tiistaina 24.2. klo 17.30–19 Iinatin luistelukentällä Iinatin päiväkodin takana
Kaikenikäisten laskiaistapahtumassa mäenlaskun lisäksi rusettiluistelua, makkaraa, 
mehua, glögiä ja mukavaa yhdessäoloa. Mukana järjestämässä Maikkulan suuralueen 
yhteistyöryhmä ja MLL:n Maikkulan yhdistys.

Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari

Päivystysaika perjantai-
sin klo 9–12, 
p. 44 316 1420. 
Vanhustyön pastorin 
kanssa voi sopia koti-
käynnistä, jos vanhus 
kaipaa keskustelua, ru-
kousta, ehtoollista.
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eurakunnissa tapahtuu 19.–26.2.2009

Sotilaskotisisaret keit-
tävät hernekeittoa 
SAK:n soppatykillä. 
Sudanilainen ryhmä 

laulaa. Suomalainen ryhmä 
tanssii. Paloauto paikalla, 
kuten myös liikenneturva. 
Makkaraa, laskiaispullia ja 
leivonnaisia. Ongintaa, kä-
sitöitä ja onnenpyörä. Sel-
lainen on Tuiran seurakun-
nan sunnuntai. 

Tuiran seurakunta jär-
jestää suuren laskiaistapah-
tuman Raatissa NMKY:n 
talossa helmikuun 22. päi-
vänä kello 12–15.

Laskiaistapahtuma on 
tarkoitettu kaikenikäisil-
le. Sinne myös pääsee vä-
hän kaikkialta: Kävellen 
sekä keskustasta että Tui-
rasta. Autolla silloilta. Mä-
keenkin pääsee, sillä trak-
tori on puskenut lumet pie-
neksi kukkulaksi.

Autoille on Raatissa 
runsaasti tilaa. Joten se-
kaan vain.

NMKY:n eli Ynnin ta-
lossa pidetään keväisin vas-
taavanlaisia juhlia, joten 
lapsiperheet tuntevat pai-
kan ja osaavat saapua pai-
kalle. Näin uskoo tapahtu-
man pääjärjestäjä, Tuiran 
seurakunnan diakonissa 
Saila Luukkonen.

Luukkonen korostaa, et-
tä laskiaistapahtuma on lä-

Suuri laskiaistapahtuma sunnuntaina 
Raatinsaaressa

hes ilmainen. Makkarat, 
hernekeitto ja leivonnaiset 
toki maksavat jonkin ver-
ran, mutta paljon ilmaista-
kin tapahtumassa on.

Luukkonen kertoo, et-
tä Koskelan vapaaehtoinen 
diakoniaväki on leiponut 
350 laskiaispullaa. Hän toi-
voo, että jokainen pulla löy-
täisi ostajansa.

Hernekeittoa saa lauta-
selle kahdella eurolla, mutta 
Luukkonen toivoo, että vie-
railijat ottavat omat astian-
sa mukaan. Niillä SAK:n ty-
kissä keitetty soppa on help-
po hölskyttää kotiin.

Keittohommassa on mu-
kana monta yhteistyötahoa. 

– Varmasti saadaan hy-
vää hernekeittoa, Luukko-
nen nauraa. Hän kertoo, 
että Pertti Haipola on ol-
lut hommaamassa tykkiä 
ja tarvikkeita. Hän myös 
myy sunnuntaina keittoa 
nälkäisille.

Laskiaistapahtuma on 
Tuiran seurakunnalle iso 
viritelmä. 

– Meitä on Tuirasta mu-
kana diakoneja, lapsityön-
tekijöitä, pappeja, seura-
kuntamestareita ja kant-
toreita. Seurakuntayhty-
mästä on kolme henkilöä, 
Luukkonen luettelee.

Ensi vuonna laskiais-
tapahtumasta saattaa tul-

la iso viritelmä muillekin 
Oulun seurakunnille.

Seurakuntayhtymässä 
on pohdittu yhden ison las-
kiaistapahtuman järjestä-
mistä monen pienen sijasta. 

Täksi vuodeksi seurakunnat 
olivat jo ehtineet suunnitella 
tapahtumiaan eivätkä ne ha-
lunneet luopua niistä, Luuk-
konen kertoo.

Sunnuntaina katsotaan 

miten Tuiran tapahtuma 
pärjää. Ensi vuonna ken-
ties yritetään isommalla 
kokoonpanolla.

PeKKa heliN

Lue lisää seurakuntien las-
kiaistapahtumista sivuilta 
13–19.

Kirkkoherranvirasto

ma 9.30–12 
ke 12–14.30

Luovontie 52
p. 08 8100 565

Päiväkerhot: Ryhmä 3A 3-v. 
ma klo 10–11.30. Ryhmä 3B 
ti klo 10–11.30. Sisarusryhmä 
A ti klo 12.30–14.45. Ryhmä 
5A ke klo 10–12. Ryhmä 5B 
ke klo 12.45–14.45. Sisarus-
ryhmä B to klo 10–11.45. 
Perhekerho to 19.2. klo 10–
11.30 srk-talolla. To 26.2. ei 
perhekerhoa.
lumilyhdyn hartaus keski-
viikkoisin klo 14.
hartaushetket to 19.2. klo 
13.15. Limingan tk:ssa ja klo 
14 Alatemmeksellä.
Kirkkokuoro keskiviikoisin  
klo 18.30 srk-talolla.
Kokkikerho torstaisin klo 
14–16 kerhohuoneella.
Siioninvirsiseurat ja he-
rättäjä-yhdistyksen pai-
kallisosaston vuosikokous 
to 19.2. klo 15 pappilassa. 
Mukana aluesihteeri Merja 
Jyrkkä.
lähetysilta to 26.2.  klo 18 
Liisa ja Ben Kingma, Jokivai-
nio 9 A 4. Mukana khra Timo 

Riihimäki.
Yhteisvastuun listakeräys 
alkaa 19.2. Rippikoululaiset 
kiertävät viikoilla 8–11.
Partio: Partiopoikien koko-
ukset joka keskiviikko Nas-
kun laavulla klo 18. Parti-
onohjaajana toimii Hannu 
Luukinen. La 21.2. Suden-
pentujen hiihtoretki Rokon-
saareen. Lisätiedot lauman-
johtajalta. Su 22.2. muistele-
mispäivä, partiolaiset osallis-
tuvat jumalanpalvelukseen. 
22.2.–26.4. lippukuntien vä-
linen verenluovutuskilpai-
lu Veri Guud 09. Lisätiedot: 
www.pohjanmaa.partio.fi/
toiminta/veriguud. Ke 25.2. 
lupauksenanto Kotikololla 
klo 18 kaikille samoajille ja 
vaeltajille. EKO-AIMS ampu-
makilpailut Kotikololla klo 
18.30 Tarpojille ja sitä van-
hemmille. 
Rauhanyhdistys: Pe 20.2. 
klo 19 raamattuluokka Timo 
Vanhalalla. Su 22.2. klo 13 

seurat ja vuosikokous ry:llä, 
Ali Viinikka. Päiväkerho ti 
24.2. ja to 26.2. klo 17.30–19 
ja ke 25.2. klo 17–18.30 ry:llä.
leiri 3–6 luokkalaisille 21.–
22.2. on peruttu.
Raamattupiiri ti 24.2. klo 
18 srk-talolla. ”Joosua, Ruut, 
Daavid - mitä heistä?” Tutus-
tumme Vanhan testamentin 
historiallisiin kirjoihin. Ter-
vetuloa.
Kuollut: Juha Pekka Vuoti, 54.
Kastettu: Viivi Johanna 
Aleksandra Päätalo.

Kirkkokuoro to 19.2. klo 
18.30.
eläkeliitto ti 24.2. klo 11 srk-
salissa.
Päiväkerho ke 25.2. klo 9.30.
Päiväpiiri ke 25.2. klo 13 Saa-
renkartanossa.

Saaren Sirkut ke 25.2. klo 
14.45.
Kaverikerho to 26.2. klo 10.
Saarenkartanon hartaus to 
26.2. klo 14.30.
Kirkkokuoro to 26.2. klo 
18.30.

laskiaissunnuntain 
yhteisvastuupäivä

Laskiaissunnuntaina 22.2. vietetään yhteis-
vastuupäivää kirkolla. Saamme vieraak-
semme kansainvälistä väkeä Oulusta. 
Yhteistä ohjelmaa on luvassa leikkimie-
lisessä talvikilpailussa, johon pyydetään 
mukaan viiden hengen joukkueita. Tuotto 
menee Yhteisvastuukeräykselle.
Kello 12–13 Laskiaislounas: hernekeitto 
ja pannukakku 6 € (lapset 3 €)
Kello 12.30 Nukketeatteriesitys kerho-
huoneella (1 €)
Kello 13–14.45 Talvikilpailu kirkon lähi-
alueella ja makkaranpaistoa 
Kello 14.30 Nuorten virsilaulua ennen 
messua
Kello 15 Messu. Árpád Kovács.

Kesän 2009 rippikou-
lulaiset 
Yhteinen rippikouluil-
ta to 19.2. klo 18 srk-ta-
lolla. 

Kirkkovaltuusto ke 
25.2. klo 18 srk-talolla.



17   Nro 7      19.2.2009

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

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

Raamattu tutuksi -ilta to 
19.2. klo 18 lähetystoimis-
ton vieraskamarissa, Gal. ja 
Ef. (To 26.2., Fil., Kol., 1. Tess. 
ja 2. Tess.)
Yökahvilavetäjien kokoon-
tuminen pe 20.2. klo 17 Vak-
kurilassa. Haluatko vetäjäk-
si? Ota yhteys Katri Haapa-
korvaan, p. 045 6576 122.
Yhteiskristillinen rukous-
ilta pe 20.2. klo 19 Hellun-
taiseurakunnan rukoushuo-
neella Kellossa.
Kaikenikäisten tapahtuma-
päivä la 21.2. klo 10–13 Kel-
lon srk-kodilla. Tuotto Yh-
teisvastuukeräykselle. Tak-
kurannan Marttojen her-
nesoppaa sekä laskiaispullia, 
makkaraa, mehua ja kahvia. 
Hernekeittoa myös omiin as-
tioihin 4 € / l. Lapsenmielinen 

musiikkituokio klo 10, 11 ja 
12. Keppinukke-esitys Sa-
teenkaarikalat klo 11.30 ja 
12.30, liput 0,50 €. Mäenlas-
kua vanhempien valvonnas-
sa, ulkoleikkejä, kasvomaala-
usta 0,50 € / kuva, askartelua 
1 € / kpl, onnenpyörän pyö-
räytys 0,50 € ja arpoja 1 kpl / 
2 € ja 2 kpl / 3 €.
Koko perheen satunäytel-
mä Tirlittan su 22.2. klo 16 
Teatterikuopalla. Puolet lip-
putuloista Yhteisvastuukerä-
ykselle. Liput 5 € lapset ja 8 
€ aikuiset, perhelippu 25 €. 
Lippuja myös kirkkoherran-
virastosta. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
22.2. klo 18 kirkossa.
Seurakuntakerhot: Ma 23.2. 
klo 13 Jokivarren vanhusten-
talolla, to 26.2. klo 13 srk-
keskuksen isossa salissa ja to 
26.2. klo 12.30 Kellon srk-ko-
dissa, yhteinen ohjelmahet-
ki perhekerholaisten kans-
sa. Huom! aika. Kuljetukset 

p. 5472 636 pe klo 9–11.
lähetyspiiri ti 24.2. klo 18 
lähetystoimiston vieraska-
marissa.
Miesten tiimi ke 25.2. klo 
17.30 lähetystoimiston vie-
raskamarissa. Osallistumme 
messuun klo 19. Martti Hei-
nonen p. 040 5812 546.
nuorten toimintaa: avoimet 
ovet ke 25.2. klo 17.30–19.30 
Vakkurilassa. Gospel-ilta pe 
20.2. klo 18 Vakkurilassa.
Kesätöitä haukiputaan seu-

rakunnassa: Hautausmaa- ja 
puistotyöntekijöitä (n. 5–5½ 
kk). Lisätietoja: seurakun-
tapuutarhuri Erkki Mikko-
nen, p. 040 5601 961.  Leiri-
keskuksen keittiö- ja siivous-
työntekijöitä n. 3 kk ajaksi. 
Hygieniapassi välttämätön. 
Lisätietoja: emäntä Marjat-
ta Ojala, p. 040 5946 285. 
Vapaamuotoisten hakemus-
ten tulee olla perillä ti 10.3. 
klo 14 seurakunnan talous-
toimistossa, Kirkkotie 10, 
90830 Haukipudas. Kuoreen 
on merkittävä tehtävä tai 
tehtävät joita haetaan. 
nuorten kesätyöpaikoista 
tiedotetaan myöhemmin.
Rauhanyhdistys: hauki-
pudas: raamattuluokka pe 
20.2. klo 18.30 ry:llä, laski-
aismyyjäiset la 21.2. klo 12 
ry:llä, ruokailu klo 11, pyhä-
koulut su 22.2. klo 12 Vehka-
perällä, Iikanpiha 1, Kouk-
karilla, Jokelantie 233, Hil-
tusella, Kääriäntie 2 ja Ki-

viahteella, Paasirinne 7, seu-
rat su 22.2. klo 16 hoivaosas-
tolla sekä vuosikokous klo 17 
ry:llä, lauluseurat ke 25.2. klo 
18.30 Nissilällä, Haapapiha 5. 
Kello: ompeluseurat pe 20.2. 
klo 18.30 ry:llä, päiväkerho 
ma 23.2. klo 17.30 ry:llä, sisa-
rilta to 26.2. klo 18.30 ry:llä, 
aiheena voimavaramme. Jo-
kikylä: päiväkerho to 19.2., 
ke 25.2. ja to 26.2. klo 17.30–
19 ry:llä, raamattuluokka pe 
20.2. klo 17.30 ry:llä, ompe-
luseurat pe 20.2. klo 18.30 
Saara ja Mikko Hyryllä, San-
na ja Pekka Rehulla sekä San-
na ja Kari Vengasaholla, py-
häkoulut su 22.2. klo 12 Ase-
makylä e. Risto Salin, Asema-
kylä p. Pekka Kujala, keskiky-
lä Sami Mehtälä, Vänttilän-
perä Asko Viljamaa, Taipa-
leenkylä Juha Holma, seurat 
su 22.2. klo 17 ry:llä.
Kastettu: Aatos Veli Henrik 
Saarenpää, Niko Matias Sep-
pälä, kaksoset: Aamu Vilhel-

miina ja Aino Josefiina Hei-
monen.
Avioliittoon kuulutettu: 
Markus Johannes Salo ja 
Riikka Eveliina Paaso. Jou-
ko Tapio Broström ja Maija 
Katariina Anjas. Antti Sakari 
Tahkola ja Kerttu Anna-Eli-
na Holma.
Kuolleet: Rauha Ida Torn-
berg, 70; Osmo Veli Ylileh-
to, 63.

Juttukahvila 
to 26.2. klo 13 Martinnie-
men srk-kodissa. Pent-
ti Utriainen esittää otta-
miaan kuvia diaesitykse-
nä Martinniemen vanhaa 
raittia seuraten Repola-
yhtiön portilta Putaanky-
läntielle. Terveydenhoita-
ja mittaamassa verenpai-
netta. Kuljetuspyynnöt p. 
5472 636 pe klo 9–11.

Kirkkoherranvirasto ja 
taloustoimisto suljettu 

ti 24.2. 
virkistyspäivän vuoksi.

Miesten piiri to 19.2. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Kokkokospel pe 20.2. klo 19 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
että jaksaisin -ilta su 22.2. klo 
18 Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Pyhäkoulu lapsille.
herännäisseurat su 22.2. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksen pienryhmähuonees-
sa. Mukana Seija Helomaa ja 
Veikko Kärnä.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
ke 25.2. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Seurakunta-
piiriä ei ole to 26.2.
Kirkkokuoro ke 25.2. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa. 

naisten piiri to 26.2. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Tänä vuonna 70 ja 75 vuot-
ta täyttävien syntymäpäi-
väjuhla järjestetään 3.5. Lä-
hetämme kaikille henkilö-
kohtaisen kutsun. Jos haluat-
te merkkipäivänänne seura-
kunnan työntekijän kotikäyn-
tiä, ottakaa yhteyttä kirkko-
herranvirastoon.
nuoret: Nuortenilta to klo 19 
VP. Peli-ilta ke Kempelehallilla 
klo 16.30–18. Zeppelinin päi-
vystys pe klo 16–19. Kokko-
kospel pe 20.2. klo 19. 
Rippikoulu: YK 8 ja Kotisrk:n 
ulkopuol. Nuortenilta to 19.2. 
klo 19 VP.
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän koululla.
Kempeleen ry: Kotiseurat to 
19.2. klo 19 Aino ja Kauko Kar-
humaa, Peipontie 2. Raamat-
tuluokat  pe 20.2. klo 18 Pie-
nemmät Hintsala, Savitie 5. 
Isommat Jokelainen, Savitie 
11. Myyjäiset la 21.2. alkaen 

klo 11 ruokailulla. Pyhäkoulut 
su 22.2. klo 12 Kokkokangas: 
Laurila, Kokkokankaantie 169. 
Keskusta-Ollila: Göös, Teppo-
lantie 280. Santamäki: Luuk-
konen, Kiurunkuja 4. Paituri: 
Hintsala O, Hietaniementie. 
Seurat su 22.2. klo 16 vuosiko-
kous ry:llä.
Murron ry: Talvimyyjäiset la 
21.2. klo 11, iltaohjelma klo 
18. Kodinilta su 22.2. klo 16 
alustus aiheesta Jumalan lap-
sena tässä ajassa.

Kastetut: Mea Marjukka 
Kemppainen, Tiia Fanny Ma-
ria Tolonen, Meea Aino Ama-
lia Hyttinen, Olli-Pekka Sakari 
Niemi, Juuso Juhani Heiskari, 
Tuomas Aarne Partanen, Joel 
Andreas Kreivi.
Vihityt: Marko Tapani Veikko-
lainen ja Merja Hannele Jär-
venpää, Jani Juhani Hyttinen 
ja Maija Valpuri Pätsi.
Kuollut: Airi Aliisa Tuttavai-
nen s. Ahola, 74. Esko Matias 
Annola, 50.

Kirkkoherranvirasto 
poikkeuksellisesti auki 
ke 25.2. klo 9–13. 
Kiinni to 26.2.

ja kunnan perhetyöntekijä 
Sirpa Säilävaara.
Kiimingin ja Ylikiimingin 
yhteinen mielenterveys-
kuntoutujien omaisryhmä 
ke 25.2. klo 17–18.30 Jäälin 
seurakuntakodilla.
Juttunurkka ma 23.2. klo 
10–13 Jäälin seurakuntako-
dissa. Tule tutustumaan ja 
ideoimaan toimintaa. Li-
sätietoja Jaanalta 040 579 
3248.
Toivon torstai to 26.2. klo 
10 Oulaisissa. Järjestetään 
yhteinen kyyditys. Ilm. Jaa-
na Kontiolle 24.2. mennessä.
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäynti-
pyynnöt: Erja Haho 0400 
775 164 (Kk) tai Jaana Kon-
tio (Jääli) 040 579 3248.
Kirpputori lähetyspisara 
ma-pe 9-17, Tuohimaant. 12.
nuorisotyö: Gospelkonsertti  
20.2. peruttu. Uusi aika 20.3. 
klo 18 srk-keskuksessa.
Yökahvila 27.2. klo 19–22 

Jäälin srk-kodilla.
Perheretki ouluun Tieto-
maahan ja eedeniin ma 
2.3. Hinta 15 € aikuisilta, 10 
€ 7–12-v. lapset ja eläkeläi-
set, alle 7-v. 5 € . Sis. matkat, 
lämpimän ruuan, liput Tieto-
maahan ja Eedeniin sekä va-
kuutuksen. 2.-luokkalaiset 
ja siitä nuoremmat tarvit-
sevat mukaan aikuisen. Ilm. 
ti 17.2. klo 17–19 ja to 19.2. 
klo 9–14. p. 040 5609 678 (ei 
tekstiviestiä).
Virtaa Välillämme -kurs-
si sunnuntaisin klo 16–19 
Montin-salissa alkaen 22.3. 
Lastenhoito kirkkopirtillä. 
Ilm. viim. 27.2. Riina Moila-
nen 040 5609 678.
Perhekerho torstaisin klo 
9.30–11.30 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodissa.
Perhekahvila perjantaisin 
klo 9.30–11 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodissa.
lasten parkki torstaisin klo 
13–15 Jäälin srk-kodissa.

Rauhanyhdistys: Seurat ja 
vuosikokous su 22.2. klo 17 
ry:llä. Raamattuluokka pe 
20.2. klo 18 ry:llä. Pyhäkou-
lu: su 22.2. klo 12 Alakylä 1 R. 
Peltokorpi, Alakylä 2 T. Kais-
to, Huttukylä P. Juujärvi,Jääli 
P. Lukka, Kirkonkylä 1 E. 
Pelttari, Kirkonkylä 2 A. Kar-
jalainen kirkkopirtillä, Tirin-
kylä J. Käkelä.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat su 22.2. klo 15 Mon-
tin-salissa.
Kastetut: Veera Maria Leh-
mikangas, Anniina Emilia 
Pirttijärvi, Tommi Sebastian 
Kukkonen, Peppi Amalia Hä-
meenaho, Masi Tapio Koivu-
kangas, Veikko Ukko Topi-
as Mustonen, Noora Maaria 
Mätäsaho, Aatu Oskari Sauk-
konen.
Vihitty: Tero Tapio Koivu-
kangas ja Leena-Kaisa Tau-
riainen, Jarkko Tapio Heikki-
nen ja Katja Päivi Marjaana 
Kinnunen.

hartaus to 19.2. klo 13 Koti-
rinteessä, Jaana Kontio, Kat-
ri Niskakangas.
hartaus to 26.2. klo 14 Vire-
kodissa, Miia Seppänen.
urkuilta ti 24.2. klo 19 seu-
rakuntakeskuksessa. Oulun 
konservatorion kirkkomu-
siikkiopiskelijat esiintyvät.
Jumalanpalvelussuunnitte-
luhetki ke 25.2. klo 17 mo-
nitoimisalissa. Tervetuloa 
suunnittelemaan messua, jo-
ka pidetään puolentoista vii-
kon kuluttua. 
Diakoniapiiri ma 23.2. klo 
12.30 Jäälin srk-kodilla.
Pyhäkoulu su 22.2. klo 12 
kirkkopirtillä.
Kuntouttava naisten päih-
deryhmä joka to klo 14–
15.30 Montin-salissa. Ohjaa-
jina diakonissa Jaana Kontio 

Kirkkoherranviraston 
puhelinnumero on 
muuttunut. Uusi nume-
ro: 040 584 4406.

laskiaista vietetään kahteen kertaan

Myytävänä 
laskiaispullia 
ma 23.2. klo 11.30–12 srk-
keskuksessa. Hinta 1,20 
€ / kpl. Ennakkotilauk-
set pe klo 10–14, p. 5471 
185. Tuotto seurakunnan 
nimikkotyön tukemiseen 
Tansaniassa, Botswanassa 
ja Lähi-idässä. 

Tervetuloa Iloiseen laskiaistapahtumaan sunnuntaina 
22.2. Seurakuntakeskuksella järjestettävä koko perheen 
tapahtuma alkaa kello 10 perhemessulla Kiimingin kir-
kossa. Messun jälkeen seurakuntakeskuksessa on tarjol-
la lounas. Muun muassa hevosajelua, onnenpyörän pyö-
ritystä ja erilaisia toimintapisteitä. Kello 13 esiintyy Tai-
kuri Alfrendo.
Tiistaina 24.2. kello 10–13 laskiaista vietetään seurakun-
takeskuksessa ja Jäälissä seurakuntakodilla. Hevosajelua, 
satutuokiot 10.30 ja 11.30, onnenpyörä, arpajaiset yms. 
Tuotto yhteisvastuulle. Myytävänä munkkeja ja herne-
keittoa. Oma astia mukaan! Munkkitalkoot alkavat klo 
8. Jos haluat talkoisiin, ota yhteyttä Erja Hahoon. 
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liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 19.–26.2.2009

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

oulunsalo www.evl.fi/srk/oulunsalo

Kuorot: Tähdet to 19.2. klo 
16-17 Kotikololla. Kirkkolau-
lajat ke 25.2. klo 18 Rantaky-
län kappelilla.
niittypirtin kerho ma 23.2. 
klo 13 vanhusten palveluta-
lolla. Mukana diakonissa Si-
nikka.
hyvän mielen päiväkahvit 
ti 24.2. klo 12 mielenterveys-
kuntoutujille Kotikololla. 
Makkaranpaistoa ym.
herännäis-Siioninvirsiseurat  
ti 24.2. klo 18 Eeva ja Yrjö Hal-
mesmäellä, Meijerintie 2A5.
Seurakuntakerhon ja haluk-
kaiden retki  ke 25.2. Tupok-
sen Vanamoon. Lähtö klo 
11.30 Sarlotta ja paluu klo 
14.30. Ruokailu ja kuljetus 6 
euroa. Ilmoita 20.2. mennes-
sä 044 7521 226.
Rippikoululaiset yhteisvas-
tuukerääjinä la 21.2. Tupok-
sen alueella klo 10–13 ja kir-
konkylän alueella klo 14–17. 
Toivomme suopeaa vastaan-
ottoa nuoria kerääjiämme 

kohtaan.
Cross Stitch – kristillinen il-
lanvietto kaikenikäisille pe 
27.2. klo 18 Vanamossa. Lap-
sille omaa ohjelmaa, lopuk-
si iltapala.
Monikulttuurinen naisten-
päivä 8.3. klo 15 alkaen Va-
namossa. 
nuoret: Nuortenilta to 19.2. 
klo 18–20 Kotikolon yläker-
rassa. Mukaan kutsutaan 
kesä 2 -ryhmää. Talviryhmän 
isoset kokoontuvat ke 25.2. 
klo 17 lähetysvintillä. Nuor-
ten palveluryhmä vierailee 
to 26.2. Alatemmeksen van-
hainkodilla. Kokoontumi-
nen diakoniatoimistoon klo 
15.15. Huom! Myös ne talvi-
ryhmän rippikoululaiset, jot-
ka eivät olleet diakoniatun-
neilla. Hiihtolomaviikolla ei 
nuorten toimintaa, olemme 
rippileirillä.
Varhaisnuorten kerhoja ei 
ole hiihtolomaviikolla!
Perhekerhot:  Perhekerhot ti 

24.2. klo 9.30–11 Kotikolol-
la. Ke 25.2. klo 9.30–11 Va-
namossa. Perhekerhot eivät 
kokoonnu viikolla 10.
Päiväkerhot eivät kokoonnu 
viikolla 10.
Partio: Ruoktu-leirikirjeet ja 
ilmoittautumislomakkeet ja-
ossa Kotikololla, kokouksissa 
johtajilta ja Internetissä. Pe 
20.2. päivystys partiotoimis-

tossa klo 15–17. Ruoktujoh-
tajien kokous Kotikololla klo
16.30–18. La 21.2. sudenpen-
tujen hiihtoretki Rokonsaa-
reen. Lisätiedot laumanjoh-
tajilta. Su 22.2. muistelemis-
päivä. Partiolaiset osallistu-
vat jumalanpalvelukseen. 
Kirkkopalvelussa VJ-jatko-
kurssilaiset. 22.2.–26.4. Veri 
Guud 09 – lippukuntien vä-

linen verenluovutuskilpai-
lu. Merkkaa nimesi ja lippu-
kunta verenluovutuspaikalla 
olevaan Veri Guud -vihkoon 
tai ilmoita ne sähköpostilla 
veri.guud@pohjanmaa.par-
tio.fi. Voit osallistua luovut-
tamalla ja kutsumalla lisää 
luovuttajia kisaan. Kun kut-
sut tuttuja ja sukulaisia luo-
vuttamaan, pyydä heitä kir-

jaamaan tietonsa samalla ta-
valla ja ilmoittamaan lippu-
kunnakseen LNK. Lisätiedot:
www.pohjanmaa.partio.fi 
toiminta/veriguud Ke 25.2. 
lupauksenanto Kotikololla 
klo 18 kaikille samoajille ja 
vaeltajille. Uniformut päälle,
ikäkausimerkit jaossa. Lisä-
tiedot netissä. EKO-AIMS 
ampumakilpailut Kotikolol-
la klo 18.30 Tarpojille ja sitä 
vanhemmille. 1.–5.3. Ruoktu 
XXVI Hossassa.
Rauhanyhdistys: Vuosi-
kokous pe 20.2. klo 18.30 
ry:llä. Raamattuluokka (5–
6) la 21.2. klo 18.30 ry:llä. 
Pyhäkoulut su 22.2. klo 
11.30 ja  klo 14 sekä seurat 
klo 18.30 ry:llä. Varttunei-
den kerho ti 24.2. 
Kastettu: Jessica Sofia Alek-
sandra Korvala, Henna Kris-
tiina Kylmänen, Alma Verna 
Elisabet Lumijärvi, Kaapo Ar-
mas Vaarala, Erika Josefiina 
Vainikainen.

Kylmälänkylän seurakunta-
piiri pe 20.2. klo 10.15, Jouni 
Heikkinen, aiheena kristilli-
nen paasto. Kyyti lähtee srk-
talolta klo 9.30. 
Aamuhartaus ma 23.2. klo 9 
Päiväkeskuksessa, Pekka Kyl-
lönen.
Perhekerhot ti 24.2. klo 10–12 
Päivärinteen Päivänpaisteen-
maassa laskiaisen merkeissä.
lähetystyön laskiaislounas 
ti 24.2. klo 11–13 seurakun-
tatalossa. 
hartaus ja ehtoollinen ti 
24.2. klo 13.30 palveluasun-
noilla, Pekka Kyllönen.
hartaus ti 24.2. klo 14 ter-
veyskeskussairaalan b-osas-
tolla ja klo 15 ryhmäkodissa, 
Pekka Kyllönen.
Kirkko avoinna ti 24.2. klo 
18–20 hiljentymistä varten. 
Joka kuukauden viimeinen 
tiistai-ilta kirkon ovet pide-
tään auki, voit tulla vapaasti 
hiljentymään ja rukoilemaan.
Iltahartaus ti 24.2. klo 19 Ro-

kualla, Jouni Heikkinen.
Keskipäivänkerho ke 25.2. 
klo 11.30 seurakuntatalos-
sa, Jouni Heikkinen, aiheena 
kristillinen paasto.
niittypirtin kerho ke 25.2. 
klo 13.30, Simo Pekka Pek-
kala ja Liisa Seppänen.
hartaus ke 25.2. klo 14 Toi-
vola-kodissa, Pekka Kyllönen.
Rukouspiiri ke 25.2. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Sävelhartaus ke 25.2. klo 19 
kirkossa, Kuusamon srk:n ve-
teraanimieslaulajat, säestä-

jänä Ossi Kajava, puhe Simo 
Pekka Pekkala. Kolehti Yh-
teisvastuukeräykselle.
hartaushetket to 26.2. klo 
13 alkaen Jokirinteen palve-
lukodeissa, Simo Pekka Pek-
kala.
hartaus to 26.2. klo 14 Vire 
kodissa, Pekka Kyllönen.
lähetysilta to 26.2. klo 19 Ii-
da ja Erkki Yliojalla, Ratatie 
30, Jouni Heikkinen.
Valtakunnalliset lähetys-
juhlat Tampereella  5.–
7.6. Suomen Lähetysseu-
ra ja kirkon lähetystyö 150 
v. Lisätietoa lähetyssihtee-
ri Anja Hämäläinen p. 040 
5629131 ja www.missio.fi/
lähetysjuhlat.
Kuorot: ke klo 17 lapsikuo-
ron ja klo 18.30 kirkkokuo-
ron harjoitukset srk-talossa. 
To klo 18.30 kamarikuoron 
harjoitukset srk-talossa. 
Perhekerhot tiistaisin klo 
9.30–11.30 seurakuntata-
lossa ja Päivärinteen seura-

kuntasalissa sekä torstaisin 
klo 10–12 Laitasaaren ruko-
ushuoneella. Ti 24.2. kaik-
ki perhekerhot kokoontu-
vat Päivärinteen Päivänpais-
teenmaassa klo 10–12 laski-
aisen merkeissä.
nuoret: yökahvila Valopi-
likku la 21.2. klo 19 alkaen 
Nuokkarilla. 
laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous ma klo 6.30. 
Perhekerho torstaisin klo 
10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
pe 20.2. klo 18 laskiaismyyjäi-
set ry:llä. Su 22.2. klo 12 py-
häkoulut: kk1 Kaarre, kk2 Ti-
hinen, Korivaara Romppai-
nen, Pälli Hyry, Suokylä Tiiro-
la. Klo 14 seurat terveyskes-
kuksessa ja klo 17 seurat ja 
vuosikokous ry:llä. Ma 23.2. 
klo 18 päiväkerhot ry:llä. 
www.muhoksenrauhanyh-
distys.fi.
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: pe 20.2. klo 18.30 raa-

mattuluokka ja klo 19 velje-
silta. La 21.2. klo 11 myyjäi-
set ry:llä. Su 22.2. klo 12  py-
häkoulut: Hyrkki V-M Mik-
konen, Laitasaari Mika Mat-
tila, Huovila Seppo Pöykkö. 
Klo 15 vuosikokous ry:llä. 
Kastettu: Emma Venla Kris-
tiina Repo, Akseli Onni Hen-
rik Hyvärinen.
Vihitty: Ari Olavi Repo ja 
Jenni Irene Jalonen.

Yhteiskristillinen 
rukousilta Muhoksen ja 
Suomen puolesta

Pe 20.2. klo 19 Muhoksen 
seurakuntatalossa. Lo-
puksi yhteinen iltapala.
Tuo mukanasi ystäväsi! 
Tervetuloa!

lähetystyön 
laskiaislounas 

Tiistaina 24.2. klo 11–13 
seurakuntatalossa. Ateri-
an hinta 5 euroa, lapset 
4–15-v. 2,50 euroa. Her-
nekeittoa omiin astioihin 
4 euroa / litra. 

YV-kerääjät kiertävät kodeissa!
Seurakuntakerho to 19.2. 
klo 11 seurakuntatalolla, 
Maija Sivula, Terhi Luokka-
nen. Seurakuntakerhoa ei 
ole to 26.2.
nuorteniltaa ei ole 19.2. 
KyläKamari auki ma-ke klo 
11–14. KyläKamarin tukiryh-

mä kokoontuu Pappilassa to 
19.2. klo 14.
Tilkkutäkki-ilta pe 20.2. klo 
18.30 Minttukujalla.
herännäisseurat su 22.2. klo 
18.30 Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksella, Kissaojan-
tie 12, Kempele.
Virsilaulupiiri 24.2. klo 11 Var-
jakassa, Tapio Kortesluoma.
hartaustilaisuus ke 25.2. klo 
13.30 Salonkartanossa, Vesa 
Äärelä.
hartaustilaisuus to 26.2. klo 
11.30 Teppolassa, Minna Salmi.
hartaustilaisuus to 26.2. klo 
13 Kempeleen vuodeosastol-
la, Minna Salmi. 
Messu su 1.3. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Minna Salmi, kant-
tori Taru Pisto.
lähetysilta ke 4.3. klo 18 toi-
mitalolla, Vesa Äärelä.
Kuorot: Lapsikuoro ke klo 
17, naiskuoro ke klo 18.30, 
musiikkikerho to klo 17 srk-
talolla. Aikuisten lauluryhmä 
to klo 18 toimitalolla.

Pyhäkoulut su 22.2. klo 12–
13 Minttukujalla, Salonpääs-
sä ja seurakuntatalolla.
Perhekerhot: Ti 24.2. klo 
12.30–14 seurakuntatalossa. 
Ke 25.2. klo 9.30–11 Minttu-
kujalla.
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ke 25.2. klo 9–10.30 
seurakuntatalolla.
Rytmiä ja riimiä vauvalle ja 
vanhemmalle ke 25.2. klo 
13–14.30 seurakuntatalolla.
Askartelukerho tiistaisin klo 
17–18 srk-talolla.
hiihtolomaretki oulun Tie-
tomaahan 9–12-v. tytöille ja 
pojille ma 4.3. Retken hinta 
16 € / hlö (sis. matkat, ham-
purilaisaterian ja liput Tieto-
maahan). Mukaan pääsee 16 
henkilöä ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Ilmoittautumi-
set 19.2. alkaen: Sanna Kor-
honen 044 745 3851.
Seurakuntakerholaisten ja 
vapaaehtoistoimijoiden yh-
teinen retki Siikasaloon to 

Kirkkoherranvirasto 

Vattukuja 2
maanantaista torstaihin 

kello 9–13 
keskiviikkona 
kello 14–17 ja 

perjantaina kello 10–13

12.3. Retkellä pieni omavas-
tuu. Ilm. ja tiedustelut  Mai-
ja Sivula 044 7453 853 / San-
na Karppinen 044 7453 848. 
Katekumenaatti – aikuinen 
usko. Lisätietoja kappalai-

nen Vesa Äärelä, 044 7453 
858. Ks. myös www.evl.fi/
katekumenaatti.
Salonpään ry: Vuosikokous 
pe 20.2. klo 18.30 ry:llä. 
oulunsalon kirkonkylän ry: 

To 19.2. klo 14 seurat Salon-
kartanossa. La 21.2. klo 11.30 
seurat Teppolassa. Su 22.2. klo 
12 raamattuluokka I ry, raa-
mattuluokka II, Kylänpuoli ja 
Keskikylä; ry, Karhuoja; Ant-
ti Kanniainen, klo 16 seurat 
ja kolehtimyyjäiset ry, Jorma 
Vuorma, Pertti Lahtinen. Ti 
24.2. klo 19 lauluseuroja ko-
deissa: Karhuoja: Matti Lää-
köllä, Pahajärventie Keskiky-
lä; Pentti Kinnusella, Hekto-
rintie 12 Kylänpuoli; Lyytikäi-
sellä, Maissikuja 7. Ke 25.2. klo 
13 varttuneitten kerho ry. To 
26.2. klo 18.30 vuosikokous ry.
Oulun Diakin opiskelija Terhi 
Luokkanen on harjoittelija-
na Oulunsalon seurakunnas-
sa ajalla 2.2.–4.4.
Kastetut: Eelis Akseli Tönky-
rä, Helmi Siiri Ilona Koskela, 
Luukas Anttoni Mehtälä.
Vihityt: Kalle Olavi Kaltio ja 
Minna Maarit Hannula.
Kuollut: Juha Kalevi Sarkki-
nen, 51.

LASKIAISTAPAHTUMA 24.2.2009

Seurakuntatalolla  klo 11:00

MYYTÄVÄNÄ: 

-HERNEKEITTOA, 5 e / l 

- LOUNAS 6 e  

-LASKIAISPULLIA  JA RIESKOJA MYYNNISSÄ

-ARPAJAISET

TERVETULOA !

TUOTTO YV:N HYVÄKSI

   eläkeliitto mukana järjestämässä     

Ti 24.2. klo 17–19 Linnukan 
koulun takana. Ohjelmaa 
lapsille ja nuorisolle Linnu-
kan ruokasalissa laskiaispulla 
+ kahvit tai mehu (2 €). Lap-
sille ongintaa (1 €) ja nukke-
teatteri. Yhteisvastuutuottei-
ta. Tuotto  yhteisvastuukerä-
ykseen. Järjestäjinä Limingan 
seurakunta ja kunta.

Koko perheen 
laskiaistapahtuma

w w w.sxc . hu
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Yhteisvastuutapahtumia 

Hernekeittolounas to 19.2. klo 11–15 Syöt-
teellä Latukahvila Pytkynpirtillä. Hernekeit-
to, leipä, levite, ruokajuoma 6 €. 
 Laskiaistiistaina 24.2. mahdollisuus ruokailla seurakun-
takodissa klo 11 alkaen. K-Supermarketissa hernekeittoa 
litramynnissä klo 11 alkaen.
 Laskiaistapahtuma yhteisvastuun hyväksi seurakunta-
kodissa to 26.2. klo 10–15. Luvassa mäenlaskua, makka-
ranpaistoa, arvontaa, askartelua. Kahviossa voit nauttia 
kahvia laskiaispullan kera ja kuunnella lasten musisoin-
tia. Lisäksi lastenvaatteiden ja tarvikkeiden kirpputori. 
Voit lahjoittaa hyväkuntoisia ja puhtaita lastenvaatteita 
ja tarvikkeita  kirpparimyyntiin. Lahjoitukset voi tuoda 
päiväkerhotiloihin arkipäivisin klo  8–16. 

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Kirpputori ke 25.2. klo 10–13 
talkootuvassa.
Diakoniatyön päivystysajat 
ja ajanvaraus:  ma 23.2. klo 
9–11 ja maaliskuussa maa-
nantaisin klo 9–11. Puheli-
mitse 08 8823 142 tai 0400 
866 480 tai sähköpostitse 
henna.savilampi@evl.fi.
Ystävänkammari  ti 24.2. 
klo 11.30–13.30 seurakunta-
kodissa.
Kuulovammaisten kerho 
seurakuntakodissa ke 25.2. 
klo 11–13.
Kuorot: Nuorisokuoro to 

19.2. ja 26.2. klo 16.30, kirk-
kokuoro to 19.2. klo 18, lapsi-
kuoro to 19.2. klo 17 (26.2. ei 
lapsikuoroa), Sarakylän kuo-
ro to 19.2. klo 18.45, Vox Mar-
garita ke 25.2. klo 18.
nuorisotyö: Iltakahvila Rö-
nöä ei ole pe 20.2. Juha Ta-
pion konsertin vuoksi.
I ja II vaiheen isoskoulutet-
taville yhteinen viikonlop-
pu 20.–22.2. seurakuntata-
lolla. Katso tarkemmat tie-
dot leirikirjeestä.
Varhaisnuorten hiihtolo-
maleiri 3.–6.-luokkalaisille 

4.–5.3. Hilturannassa. Ilmoit-
tautumiset pe 27.2. mennes-
sä kirkkoherranvirastoon 08 
8823 100. Leiri on ilmainen. 
Lisätietoja Tiina Inkeroinen 
040 5714636. 
Pyhäkoulu su 22.2. klo 13 
Sirpa Outilalla  Metsämie-
hentie 10 (ulkona) .
Perhekerho: to 19.2. klo 10–
13 ja to 26.2. klo 10–15 (mo-
lemmat ryhmät, laskiaista-
pahtuma) seurakuntakodissa. 
Muskari ma 23.2. klo 16.30–
17.15 seurakuntakodissa.
lapsiparkki seurakuntako-
dissa ke 25.2. klo 11–15.
opinnäytekonsertti seura-
kuntakodissa pe 20.2. klo 19. 
Anna-Elina Jaakkola, Hanne-
le Puhakka.
Seurakunnan ja kaupun-
gin yhteinen juhlakokous 
370v.-juhlavuoden kunniak-
si kirkossa to 26.2. klo 18.
Rauhanyhdistykset: Lähetys-
seurat Jongulla Kaisu ja Pek-
ka Liikasella pe 20.2. klo 19 

”Vie kutsusi maailman ääriin!” 
Ruotsin kirkon virsiä suomenkielellä

Kirkkomusiikin opiskelijoiden Anna-Elina Jaakkolan 
ja Hannele Puhakan opinnäytetyön musiikillinen osio 
kuullaan Pudasjärven seurakuntatalolla pe 20.2. klo 
19. Opinnäytetyö sisältää Ruotsin kirkon virsiä suo-
menkielellä, joita iltamusiikissa kuullaan kuorosovi-
tuksina, yksinlauluina, seurakuntavirsinä sekä urkuko-
raaleina. Vapaa pääsy. Tervetuloa.

ja Puhoksella Helena ja Timo 
Kosamolla la 21.2. klo 15 (P. 
Nissinen, P. Katainen). Vuosi-
kokousseurat Ervastissa Ha-
kamäessä (Yli-Kurentie 2) su 
22.2. klo 13 (E. Illikainen).
Kastettu: Hilda Amanda Jo-
sefina Mäntykenttä, Mika-
el Eetu Johannes Siivikko, 
Viljam Aaro Matias Ervasti, 
Meea Aino Amalia Hyttinen, 
Ilmari Aarno-Kalervo Baker, 
Iida Marianne Filppula.
haudattu: Huugo Pikkuaho, 
88; Lassi Anttila, 78.

Juha Tapion konsertti pe 20.2. 
liikuntahallilla klo 19. Vapaa pää-
sy. Ovet avataan tuntia ennen 
konsertin alkua. 
nuorisomessu su 22.2. klo 12 
seurakuntatalolla. Messua ovat 
toteuttamassa myös isoskoulu-

tettavista koostuva neljänkym-
menen hengen lauluryhmä. 
lastenlaulukatselmus ti 24.2. 
klo 18 seurakuntatalolla. Alakou-
lulaiset laulavat yksinlauluna las-
tenlauluja flyygelin säestyksellä. 
Tule nauttimaan lastenlauluista!

Pudasjärvi 370 vuotta -juhlavuoden nuorisoviikon ohjelmapoimintoja:

KeSTIlä
leiviskänrannan diakonia- 
ja lähetyspiiri to 19.12. klo 
11 Aila ja Seppo Huovisella 
Kotirannassa. 
Seurakuntakerho pe 20.2. 
klo 10 srk-kodissa. 
Seurakunnan ohjelmaa pe 
20.2. ja 27.2. klo 13 Pihlajis-
tossa.
Rippikoulua la 21.2. klo 9 – 
18 Selkälässä, linja-auto läh-
tee klo 8.45 Pappilan parkki-
paikalta.
laskiaistapahtuma la 21.2. 
klo 12, vuosikokous ja seurat 
su 22.2. klo 12 ja ompeluseu-
rat pe 27.2. klo 19 ry:llä
Ystävänkammari ke 25.2. 
klo 10 kerhokodissa. 
Siioninvirsiseurat to 26.2. 
klo 18 srk-kodissa, Merja 
Jyrkkä ja Minna Rahko. 
Kirkkokuoro ti klo 19 srk-
kodissa.
Kerhot: päiväkerhoa ei ti 
24.2., varhaisnuortenkerho 
to klo 15.30 k-kodissa.

PIIPPolA
nuortenilta pe 20.2. klo 18 
srk-talossa. 
uusheräyksen talviseurat su 
22.2. klo 10 messun jälkeen 
srk-kodissa. Vieraana Etiopi-
an lähetti Taina Taskila. 
Ry:n vuosikokous ja seurat 
su 22.2. klo 15 srk-kodissa.
Rippikoulua la 28.2. klo 9–14 
srk-kodissa. 
Kuorot: Veteraanikuoro ma 
klo 11 ja kirkkokuoro ma klo 
14.30 srk-kodissa.
Kerhot: Varhaisnuortenker-
ho to klo 16.30, yhdistetty 
perhe- ja päiväkerho pe klo 
10 srk-kodissa.

PulKKIlA
Raamattuluokka pe 20.2. 
klo 19 ry:llä.
nuortenilta la 21.2. klo 
19.30 ry:llä. 
Ry:n vuosikokous su 22.2. 
klo 13 ry:llä.
ompeluseurat pe 27.2. klo 
19 Aitto-ojalla Laakkolassa. 
Kirkkokahvit su 22.2. klo 12 

jumalanpalveluksen jälkeen 
srk-talossa. 
Palvelupäivä ke 25.2. klo 10 
srk-talossa. 
Kirkkokuoro ke klo 13.30 
srk-talossa.  
Kerhot: Perhekerho ma 23.2. 
klo 10 hiihtomajalla, varhais-
nuortenkerho ke klo 16, päi-
väkerho to klo 10 srk-talossa. 
Kuollut: Feliks Toivo Henrik 
Lehto, 91.

PYhänTä
Seurat ja lauluilta la 21.2. 
klo 19 ry:llä. 
lukupiiri ma 23.2. klo 9 srk-
talossa ja klo 11 Ukonojan 
kerhohuoneessa. 
eläkeliiton päiväkahvitilai-
suus ma 23.2. klo 12 srk-ta-
lossa. 
Mll:n perhekerho ti 24.2. 
klo 11 kerhohuoneessa. 
lauluseurat ke 25.2. klo 
18.30 Lea ja Jouko Limmalla.
hartaus to 26.2. klo 12.30 
Nestorissa ja klo 14 Kuuran-
kukassa. 

Kuorot: Veteraanikuoro to 
klo 12, lapsikuoro to klo 16.30, 
kirkkokuoro to klo 18 ja nuo-
risokuoro pe klo 17.30 srk-ta-
lossa.
Kerhot: Päiväkerho ma klo 
12, varhaisnuortenkerho ma 
klo 15 ja perhekerho to 19.2. 
klo 11 k-huoneessa. 

RAnTSIlA
Seurakuntakerho to 19.2. 
klo 13 Rauhalan kerhohuo-
neessa, Markku Jaakkola.
hartaus to 19.2. klo 14.30 
vuodeosastolla, Markku 
Jaakkola.
ompeluseurat pe 20.2. klo 
19 ry:llä.

nuorten myyjäiset pe 20.2. 
klo 19 ry:llä.
Seurat ja vuosikokous su 
22.2. klo 12.30 ry:llä. 
eläkeliitto ti 24.2. klo 11 srk-
talossa. 
Raamis to 26.2. klo 18 srk-
talossa. 
ompeluseurat pe 27.2. klo 
19 ry:llä.
Kuorot: Veteraanikuoro ke 
klo 11 srk-talossa. Lapsikuo-
ro ke klo 15 srk-talossa, to 
klo 13.30 Mankilan koulul-
la ja pe 20.2. klo 13 Hovin 
koululla. 
Kerhot: Perhekerho ma klo 
10 Nuppulassa. Hovin Nu-
put ke klo 10 Hovin koulul-
la, to Pikku Nuput klo 10 ja 
Isot Nuput klo 13 Nuppulas-
sa. Tyttökerho ma klo 15.30 
Nuppulassa, Mankilan var-
haisnuoret ti klo 14.30 Man-
kilan koululla, Hovin var-
haisnuoret ke ryhmä I klo 
12.30 ja ryhmä II klo 14.30 
Hovin koululla. 

laskiaismyyjäiset
Yhteisvastuukeräyksen hy-
väksi ti 24.2. klo 12 Piippolan 
srk-kodissa. 

laskiaistapahtuma
Yhteisvastuukeräyksen hy-
väksi ti 24.2. klo 11 Pyhännän 
seurakuntatalossa. 
Hevosajelua klo 9.30 alkaen. Ateria 5 €, johon kuuluu 
keitto, juoma, leipä ja laskiaispullakahvit.  Keittoa as-
tioihin 4 € / l. Laskiaispullat 50 senttiä / kpl. Rasvaries-
ka 3,50 euroa / kpl. Ohjelmassa hartaus. Paikalle on 
kutsuttu useita vierailijoita. Hyvät arpajaiset.

Kirkkoherranvirasto

Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

avoinna 
ma-pe klo 9–14, 
to klo 15–17

hartaus pe 20.2. klo 13.30 
Kotolassa.
Raamattu- ja keskustelu-
piiri su 22.2. klo 16 Tyrnävän 
srk-talolla.
Seurakuntakerho ti 24.2. 
klo 12.30 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
hartaus ke 25.2. klo 13 Puna-
hilkka-kodissa.
Murto-ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 26.2. klo 
10.30 Kauttarannassa.
Markkuu-ängeslevän dia-
koniapiiri to 26.2. klo 11.30 
Tuppuraisella.
hartaus to 26.2. klo 13.15 Li-

mingan sairaalassa ja klo 14 
Alatemmeksen vanhainko-
dilla.
Kuorot: Kirkkokuoro ke 
25.2. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lolla ja lapsikuoro to 26.2. 
klo 16 Temmeksen srk-talol-
la.
nuoret: Nuortenilta to 19.2. 
klo 18 Murrossa Kauttaranta 
12 A 2 ja pe 20.2. klo 18 Tyr-
nävän srk-talolla.
Temmes: Seurakuntailta to 
26.2. klo 18.30 Anja ja Alpo 
Saksiolla, Soppelantie 2.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Pe 20.2. klo 19 lauluseu-
rat Veikko Niskasaarella. Su 
22.2. klo 14 seurat Lepolas-
sa ja klo 14 vuosikokousseu-
rat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: La 
21.2. klo 11 talvimyyjäiset 
ja klo 18 yhteinen iltaohjel-
ma. Su 22.2. klo 16 kodinil-
ta, alustus aiheesta Jumalan 
lapsena tässä ajassa.
Kastettu: Aada Josefiina Kyl-

linen, Mirka Maaret Leppä-
nen, Aatu Tuomas Ojala, Vie-
na Vanamo Paaso.
Avioliittoon vihitty: Veli-
Heikki Ylikoski ja Kaisu Eve-
liina Peteri.

laskiaissunnuntain perhekirkko 

Sunnuntaina 22.2. klo 12 Tyrnävän seurakuntatalolla. 
Toimittaa Leila Ikonen, kanttorina Pentti Korkiakoski. 
Perhekirkkoon kutsutaan erityisesti isovanhempia. Kirk-
kohetken jälkeen mahdollisuus syödä lounas. Lounaan 
hinta 5 euroa aikuisilta ja 2 euroa lapsilta, alle 3-vuoti-
aat ilmaiseksi. Tuotto menee Yhteisvastuulle.

Alfa-kurssi alkaa Temmeksellä

Etsitkö elämääsi tarkoitusta?
Oletko kiinnostunut siitä, 
mistä kristinuskossa on kysymys?
Tule Alfa-kurssille.

Alfa-kurssi alkaa 12.3. klo 18–20 Temmeksen seura-
kuntatalolla, Petäjäsuvannontie 2. Kokoontumisia on 
kahdeksan kertaa aina torstaisin. Kurssi päättyy 7.5.
 Alfa-iltojen ohjelma sisältää yhteisen ruokailun (va-
paaehtoinen maksu), luennon ja keskustelua pienryh-
missä.
 Alfan perusarvoja ovat kiihkottomuus ja avoimuus. 
Yhdessä asioita pohtien ja kysellen voi Raamatun mu-
kaan löytää vastauksia omaa elämää varten.
 Alustukset ja keskustelu käsittelevät Jumalaa, Jee-
susta ja Pyhää Henkeä, rukousta, Jumalan johdatusta, 
pahan olemusta, seurakuntaa, Jumalan toimintaa tä-
män päivän ihmisen elämässä sekä sitä, miten kristitty 
voi kertoa löydöstään muille.
 Ilmoittautuminen 6.3. mennessä khranvirastoon, p. 
(08) 5640 600. Lisätietoja kurssista antavat Leila Iko-
nen, 044 7372 611 ja Marjo Junttola, 040 7561 902.

Tervetuloa myös ympäristökunnista!

w
w

w
.sxc.h

u / C
o

lin B
ro

u
g

h



20    Nro 7      19.2.2009

Juha ValPPu

MetroPoliitta 
PaNteleiMoN Sauli PeSoNeN

Niitä on paljon, esimer-
kiksi Palmu-elokuvat. 
Luen Waltarin elämä-
kertaa ja sen mukaan 
Waltari sanoi virkisty-
neensä kun näki eloku-
van. Koin aivan saman 
kun katsoin elokuvan.

Pasolinin Matteuksen 
evankeliumi. Se on mi-
tä puhtain uskonnolli-
nen elokuva, jonka teki 
äärimarxilainen. Puh-
das, pilkkaamaton ku-
va. Laajemmin ajateltu-
na Ohukainen ja Paksu-
kainen menevät aina.

Ingmar Bergmanin Tal-
ven valoa, Monty Pyt-
honin Brianin elämä ja 
Kieslowskin kymmenen 
käskyä. 

Kolme vannoutunutta elo-
kuvakulttuurin ystävää is-
tuu kahvilassa ja keskuste-
lee huumorista elokuvissa 

ja uskonnossa. 
He ovat Tuiran seurakunnan 

kappalainen Juha Valppu, Oulun 
elokuvakeskuksen toiminnanjoh-
taja Sauli Pesonen ja Oulun orto-
doksisen hiippakunnan metropo-
liitta Panteleimon. Keskustelun 
aiheena on 21.2. ensimmäistä ker-
taa järjestettävä Pilkahdus-eloku-
vatapahtuma, jonka taustavoimis-
sa kaikki kolme vaikuttavat.

– Tätä tapahtumaa voidaan pi-
tää yhtenä oululaisen ekumeni-
an ilmentymänä. Olisi hyvä, jos 
ekumenialle löydettäisiin erilai-
sia käytännön toteutuksia, ettei 
se jäisi vain juhlapuheiden tasol-
le, Panteleimon pohtii.

Hän sanoo olevansa elokuvan 
ystävänä mielellään mukana Pil-
kahdusta järjestämässä. 

– Elokuva on kulkenut tiiviis-
ti mukana läpi elämäni. 50 vuot-
ta sitten pienen kylän nuoriso-
seura järjesti lauantaisin saunan 
jälkeen elokuvailtoja, joissa sis-
koni oli lipunmyyjänä ja pääsin 
usein katsomaan elokuvia. Kotini 
oli muutenkin 
kulttuuri-
myönteinen. 
Nyt kun ei 
ole televisio-
ta, nautin elo-
kuvista. Ero 
television ja 
valkokankaan 
välillä on kuin 
yöllä ja päivällä. 
Siksi käyn aina-
kin kerran vii-
kossa elokuvis-
sa, useimmiten 
Studiolla. Pidän 
siitä, että siellä ei 
ruokailla elokuvia 
katsottaessa, Pan-
teleimon kertoo. 

huumori 
haastava teema
Mahdollisia teemoja Pilkahdus-
tapahtumalle oli Pesosen ja Val-

pun mukaan useita. Ensimmäi-
sellä kerralla päädyttiin huumo-
riin uskonnossa, koska se on ai-
heena ihmisläheinen, humaani ja 
helposti lähestyttävä.

– Huumori on teemoista vai-
kein, arvioi Sauli Pesonen.

– Huumori suhteellistaa asi-
oita, Freudin mukaan huumori 
on kehittynein puolustusmeka-
nismi, Juha Valppu puolestaan 
pohtii.

Metropoliitta Panteleimon 
on samaa mieltä ja ottaa esimer-
kin omasta työstään: Oulun or-
todoksinen hiippakunta ulottuu 
Kristiinankaupungista Utsjoelle. 
Hänen mukaansa se on niin laaja 
alue, ettei sitä voi järjellä käsitel-
lä, vaan on pakko ottaa huumo-
ri avuksi. 

ei naureta 
uskolle
– Uskoa puhtaimmillaan ei voi 
kyseenalaistaa, mutta sen voi mi-
ten usko ilmenee, Sauli Pesonen 
arvioi.

Esimerkiksi Valppu poimii 
Charles Chaplinin, jonka eloku-
va Susi lammasten vaatteissa esi-

tetään elokuva-
tapahtumassa. 
Hänen mu-
kaansa Chap-
lin ei naura 
uskonnolle 
vaan pönä-
källe usko-
vaisuudelle.

Koti-
maisissa 
elokuvissa 
ortodok-
sisuutta 
on met-
ropoliit-
ta Pan-
teleimo-

nin mu-
kaan yleensä Karjalaan si-

joittuvissa, sota-aikaa kuvaavis-
sa elokuvissa. Myös sortokaudes-
ta kertovissa elokuvissa ovat or-
todoksinen kirkko ja usko esillä. 
Ja kun puhutaan sortokaudesta, 
tarkoittaa se, että ortodoksisuus 

on niissä venäläisyyttä vahvista-
va piirre, ja siksi kielteinen. 

Neuvostoaikaisissa elokuvissa 
kirkko on yleensä esitetty negatii-
visessa valossa, esimerkiksi kirk-
korakennuksia ei kuvattu  ulkoa-
päin. Jumalanpalveluksia ei vält-
tämättä näytetty lainkaan, tai sit-
ten ne lyhennettiin äärimmäisen 
lyhyiksi kohtauksiksi.

Panteleimonin arvion mukaan 
nykyisistä venäläisistä elokuvista 
huomaa, että vaikka kirkkoa ha-
luttaisiin kuvata myönteisesti, te-
kijöiltä puuttuu aito tietämys or-
todoksisesta perinteestä.

– Länsimaisessa kulttuurissa 
puolestaan kirkko ja uskonto esi-
tetään elokuvissa usein metafo-
rana, esimerkkinä tästä voisivat 
olla Bergmanin ja Kieslowskin 
elokuvat, Valppu puntaroi.

raamatussa 
vähän huumoria
Raamatusta ei kolmikon mukaan 
löydy juurikaan naurua.

– Jeesuksen ei kertaakaan sano-
ta Raamatussa nauraneen, mut-
ta Vanhassa testamentissa Saara 
nauroi, Panteleimon selventää.

– Raamatussa ei ole juurikaan 
huumoria, ellei se sitten ole mus-
taa huumoria. Kirjassa sanotaan, 
että helpompi on kamelin men-
nä neulansilmän läpi kuin rik-
kaan päästä taivaaseen. Minus-
ta voi pohtia, onko se huumo-
ria. Tai kun Jeesus vuorisaarnas-
sa käskee kääntää toisen posken 
tai kysyy, kuka on minun velje-
ni, voi miettiä, ovatko ne raakaa 
mustaa huumoria vai eivät, Valp-
pu miettii.

– Tuo on aivan totta, antiikin 
ajan huumori on voinut olla ai-
van erilaista kuin nykyisin. Ja en-
täs se, kun Pontius Pilatus nime-
si Jeesuksen juutalaisten kunin-
kaaksi, oliko Jeesuksen ”Sinä sen 
sanoit” -vastaus naljailua, Peso-
nen täydentää.

Kolmikko on yhtä mieltä siitä, 
että huumoria ja iloa tarvitaan, 
etenkin koska uskonto mielle-
tään usein ikäväksi ja tylsäksi ai-
heeksi. 

Keskustelun lopuksi Pante-
leimon kertoo vitsin: Piispa me-
ni päivälliselle pappilaan. Pappi-
lassa mietittiin kuumeisesti etu-
käteen, voiko viiniä tarjota. Var-

Raamattu ei paljoa naurata

Hengellinen tai hengellisyyteen viittaava elokuva, jota voisit suositella muillekin:

Gallup

muuden vuoksi viinit laitettiin 
pöydän jalan viereen lattialle, jot-
ta ne ovat helposti saatavilla mut-
ta eivät liian näkyvillä. Piispa lu-
ki aterian aluksi yhteisen ruoka-
rukouksen: ”Siunaa Herra pöy-
dällä oleva ruoka – ja pöydän al-
la oleva juoma”.

teKStit: Satu laPiNlaMPi

Pilkahdus-elokuvatapahtuma
lauantaina 21.2. kello 12–17 Finn-
kinon Plaza 7:ssä
Metropoliitta Panteleimon: Tapah-
tuman avaus ja johdatus aiheeseen 
Charles Chaplin: Susi lammasten 
vaatteissa (The Pilgrim, 1923)
Professori Olli Alho: Naurettavat, 
hauskat ja iloiset – näkökulmia 
huumorin ja uskonnon suhteeseen
Risto Jarva: Mies, joka ei osannut 
sanoa ei (1975)
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Järjestäjät: Oulun ortodoksinen 
hiippakunta, Tuiran seurakunta, 
Oulun Elokuvakeskus ry. 
Kiitokset: Finnkino Oy, Kansal-
linen audiovisuaalinen arkisto, 
Heikki Takkinen.

Ku va t :  E l s i  H u t t u n e n

Risto Jarvan Mies joka ei osannut sanoa ei veti elokuvateatterit täyteen vuonna 1977.


