
Seurakuntalehti      102. vuosikerta      No 11      19.3.2009

Sa
tu

 L
ap

in
la

m
p

i Sivut 10–11



2    Nro 11      19.3.2009

Rukoushuone suuressa kauppakeskuksessa kuu-

lostaa yhä monien korvissa samalta kuin vih-

kikappeli kasinon kupeessa. Muodollisesti se 

täyttää tehtävänsä, mutta pyhyydestä voi olla mon-

ta mieltä.

Toisen näkökulman edustajat kysyvät, miksei seu-

rakunta mene ihmisten luo, jos kirkossa jumalanpal-

veluksen aikaan istuu kymmenen seurakuntalaista. 

Molemmat näkemykset ovat perusteltuja, mutta 

pieni avarakatseisuus tuskin on kohtalokasta. Kaup-

pakeskuksia nousee, väki käy niissä ja seurakunnat 

joutuvat miettimään omaa näkyvyyttään.

Ratkaisuihin vaikuttavat mielikuvat, tunteet ja 

teologiset argumentit. 

Tutkimustiedosta on hyötyä. Olarin seurakunta 

on pitänyt hiljaisuuden kappelia Isossa Omenas-

sa seitsemän vuotta. Kyselyjen perusteella ihmiset 

ovat kokeneet sen myönteisesti. Kappelissa vierail-

leet painottavat sen merkitystä seurakuntayhtey-

den ylläpitäjänä. Myös palaute Omenan Olohuo-

ne-kerhotiloista on ollut kiittävää. Myönteisiä koke-

muksia on myös Kempeleen Zeppelinistä.

Kiimingissä seurakunta on liikkeellä varhaises-

sa vaiheessa. Se ryhtyi heti selvittämään mahdol-

lisuuksia osallistua Ideaparkin suunnitteluun. Kun 

seurakunta on ajoissa liikkeellä, saa se tilaisuuden 

neuvotella näkyvästä tilasta. Kiimingin seurakun-

nan asenne on hyvä: kauppakeskusta ei demonisoi-

da vaan sitä pidetään mahdollisuutena.

Kauppakeskuksiin sijoittuessaan seurakunnat jou-

tuvat miettimään keskinäistä yhteistyötä uudella 

tavalla. Suuri kauppapaikka imee väkeä laajalta alu-

eelta. Miksi vain yhden seurakunnan pitäisi näkyä ja 

rahoittaa kirkon toimintaa siellä? Pitäisikö lähialueen 

seurakuntien tehdä yhteistyötä?

Toisaalta suuremmassa naapuriseurakunnassa aja-

tellaan helposti, että pieni kunta on haukannut kaup-

pakeskuksen mukana liian suuren palan nieltäväksi. 

Kunta saattaa selvitä sen kanssa yksin, mutta seura-

kunta tarvitsee leveämpiä harteita.

Reviiriajattelusta on tässä tapauksessa vain haittaa. 

Jos kirkon julistus- ja palvelutehtävän toteutuminen 

vaatii menemistä ihmisten luo kauppakeskukseen, on 

sitä edistettävä seurakuntien yhteisin voimin.

Joillekin seurakunta on yhtä kuin kirkkorakennus 

ja sen ympäristö. Näky on romanttinen, mutta kan-

nattaa muistaa, että seurakunta näkyy myös ihmis-

ten välityksellä. Seurakuntien työntekijöitä ja vapaa-

ehtoisia työskentelee esimerkiksi kouluissa, päiväko-

deissa, työpaikoilla, sairaaloissa, vankiloissa, laivoilla 

ja ulkomailla. Heidän mukanaan seurakunta on läsnä 

kaikenlaisissa oloissa, olipa ympärillä mitä tahansa.

Aatoksia

Kauppa vetää seurakuntia

Hyvinvointi-
valtiossa  
nähdään nälkää
Sanotaan, että raha ei tuo onnea, 
mutta sen jatkuva puuttuminen li-
sää ahdistusta ja jopa mielenterveys-
ongelmia. 

Kun ihminen elää vuosia niuk-
kuudessa, taistelee laskujen kanssa 
ja koettaa miettiä, miten raha riittää 
ruokaan, paine käy monille liian ko-
vaksi. Suomessa on suuri joukko ih-
misiä, jotka eivät ole vielä toipuneet 
90-luvun lamasta, kun jo uusi iskee 
päälle.

Tällaisessa tilanteessa tarvitaan lä-
heisten apua ja kolmannen sektorin 
toimintaa. On selvä, että hyvinvoin-
tivaltiossa yhteiskunnan tukiverkos-
ton tulisi toimia. 
Näin ei kuiten-
kaan ole. Esimer-
kiksi Oulussa so-
siaalitoimen toi-
minta on vastuu-
tonta ja ylimielis-
tä. Toimeentulo-
tuen lakiin sää-
detyistä käsitte-
lyajoista ei välite-
tä ja ne tuhannet, 
jotka joutuvat sitä hakemaan, ovat 
viikkoja rahatta. Eräs nuori pyysi 
ruokaa HFU:lta, koska oli odottanut 
jo yli kolme viikkoa päätöstä sosiaali-
toimesta. Hän oli täysin masentunut 
ja nälkäinen. 

Nuorten syrjäytyminen on vaka-
va ja yhteiskunnallisesti kallis ongel-
ma, silti asialle ei oikeasti tehdä mi-
tään. Kunnallisvaalien aikaan kaikki 
lupasivat auttaa köyhiä ja erityisesti 
syrjäytyneitä nuoria. Nyt olisi teko-
jen aika. Miksi sosiaali- ja terveyslau-
takunnassa istuvat valtuutetut eivät 

hoida velvollisuuttaan ja määrää so-
siaalitoimea pysymään lain vaatimis-
sa rajoissa?

Niin kauan kuin päättäjiltä puut-
tuu halu auttaa huonoimmassa ase-
massa olevia, on kolmannen sekto-
rin toimittava. Työ on ehdottomas-

ti paras tapa poistaa 
köyhyyttä, mutta 
kaikille sitä ei ikä-
vä kyllä ole tarjolla. 
Onneksi on mon-
ta auttavaa tahoa, 
muun muassa seu-
rakuntien diakonia-
työ, Pelastusarmeija 
ja HFU. 

Ainakin HFU:lla 
olemme huoman-

neet, että huonot ajat ovat herättä-
neet ihmisten lähimmäisenrakkau-
den ja auttamishalun. Monet lahjoit-
tajat ovat oikeasti huolissaan toisten 
hyvinvoinnista. Hyvä näin, ja ehkäpä 
positiivista on sekin, että lama-aika 
voi palauttaa arvot oikeaan järjestyk-
seen: koti, perhe ja läheiset kun ovat 
kuitenkin se tärkein asia elämässä.

SIRPA AHOLA-LAURILA
Kirjoittaja on oululaisen 

hyväntekeväisyysjärjestö HFU ry:n 
perustajajäsen ja vapaa toimittaja.

19.3.2009

Hakemukset 
muistuttavat
”Usein kaikkein raskainta on, että ei anne-
ta unohtaa, kuinka raskasta on. Jos hetken 
tuntuu, että melkein kaikkeen tottuu, hake-
muksia täytettäessä mennään taas pohjal-
le. Teija ja Jarkko Halonen eivät ymmärrä, 
miksi samoja etuisuuksia on haettava uu-
delleen ja uudelleen, vaikka Topin vammai-
suus ei ole sairaus, joka paranisi.

– Aina on lähdettävä siitä, mitkä kaikki 
asiat ovat huonosti. Että Topilla on yhä vai-
pat, että hampaiden pesu on kivun vuoksi 
taistelua, että Topi voi istua tunnin paikal-
laan ja hakata vasemmalla kädellä oikeaa 
haavoille. Kelan tai kaupungin papereihin 
ei voi kirjoittaa, että upeaa, kuusivuotiaana 
poikamme oppi pinsettiotteen!”

Halosen perheen koettelemuksista 
vammaisen Topin kanssa

Kodin Kuvalehti 6/2009

Kohti  
sisäistä elämää
”Entäpä jos taloudellinen kasvu ei enää kos-
kaan nouse ennalleen? Monelle se on kau-
histuttava ajatus, mutta monelle myös toi-
veen täyttymys: on alettava elää kestäväm-
mällä tavalla. 

Maamme elintaso on noussut varsin 
korkeaksi. Sitä tasoittamalla saadaan riit-
tävästi maallistakin hyvää kaikille, ja yli-
kin jää, joten kansainväliset vastuut voi-
daan hoitaa. Mutta tasoittaminen vaatii 
tahtoa ja prosessi on kivulias. Onko meis-
tä siihen? 

Nyt olisi aika aloittaa puhe työajan ta-
saamisesta työtätekevien ja työttömien kes-
ken. Kaikkeen tähän tarvitsemme hengen 
voimaa. Johtakoon paaston aika meitä koh-
ti sisäistä elämää.”

Marja Kantanen 
Kytkin 1/2009

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Niin kauan kuin 
päättäjiltä puuttuu 
halu auttaa 
huonoimmassa 
asemassa olevia, 
on kolmannen sektorin 
toimittava.
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Taustaa

Papeilla olisi eettinen 
pohja parisuhteen 
siunaamiselle 
Raamatussa, sen 
kehotuksessa rakastaa 
lähimmäistä. 

Rauhan Tervehdys kysyi 
tilaajaseurakuntien 
papeilta, miten 
he kommentoivat 
maanantaina julkaistua 
Kirkko ja rekisteröidyt 
parisuhteet -mietintöä.

Osa Oulun seuduin papeista olisi 
toivonut, että piispainkokouksen 
asettaman parisuhdelakityöryh-
män Kirkko ja rekisteröidyt pari-
suhteet -mietinnössä olisi ehdo-
tettu kaavaa saman sukupuolen 
parisuhteen kirkolliselle siunaa-
miselle.

Tuiran seurakunnan pastorin 
Nanna Helaakosken mukaan 
kaavan laatiminen ei pakottaisi 
ketään siunaamaan rekisteröityä 
parisuhdetta.

– En näe pakottamista hyvä-
nä, mutta en myöskään sitä ti-
lannetta, että pappi joutuu tällä 
hetkellä sooloilemaan, jos hänel-

Rukoushetki 
korvaa 
siunaamis-
kaavan

tä pyydetään rekisteröidyn pari-
suhteen siunaamista. Olisin to-
dellakin kaivannut mietinnöltä 
selkeämpiä ohjeita!

Maanantaina julkaistus-
sa mietinnössä ehdotetaan, että 
”piispainkokous ryhtyisi toimen-
piteisiin pastoraalisen toiminta-
ohjeen aikaansaamiseksi niitä 
tilanteita varten, jolloin kirkon 
työntekijältä pyydetään rekiste-
röidylle parisuhteelle kirkollista 
siunaamista”. 

Käytännössä ehdotus tarkoit-
taa esimerkiksi rukoushetkeä tai 
vastaavaa toimitusta, joka voitai-
siin toimittaa saman sukupuolen 
parisuhteen rekisteröimisen jäl-
keen. Toimitus voisi muistuttaa 
muun muassa kodin siunaamista 
tai yksityistä sielunhoitoa.

Helaakoski pitää mietinnös-
sä hyvänä sitä, että se puoltaa sel-
väsanaisesti rekisteröidyssä pari-
suhteessa elävien oikeutta työs-
kennellä kirkossa.

Mietintö loukkaa 
homoseksuaaleja
Oulunsalon seurakunnan seura-
kuntapastori Minna Salmi sanoo 
odottaneensa kaavaehdotusta, 
koska yhteiskunta on jo hyväk-
synyt samaa sukupuolta olevien 
parisuhteen rekisteröinnin.

Salmen mielestä papeilla oli-

Piispainkokouksen 

parisuhdelakityöryhmä päätyi 

kolmeen johtopäätökseen: 

• Työryhmä ei esitä, että kirk-

kolakia muutettaisiin siten, et-

tä se kieltäisi parisuhteensa re-

kisteröineen henkilön työsken-

telyn kirkossa.  

• Työryhmä ei esitä, että piis-

painkokous ryhtyisi toimiin uu-

den kirkollisen toimituksen 

kaavan laatimiseksi parisuh-

teen rekisteröineiden siunaa-

mistoimitusta varten.  

• Kirkko tarvitsee pastoraali-

sen toimintaohjeen sekä kir-

kon ykseyden että työntekijöi-

den ja luottamushenkilöiden 

oikeusturvan takia. Ratkaisua 

voidaan etsiä suunnasta, jos-

sa sovelletaan kodin siunaa-

mista, käsikirjan mukaista ru-

koushetkeä, vapaamuotoista 

rukoushetkeä tai yksityistä sie-

lunhoitoa.  

• Jos rukoushetken tai vastaa-

van toimittamiseen päädytään, 

sen toimittaminen olisi vapaa-

ehtoista. 

• Piispainkokous aloittaa mie-

tinnön käsittelyn seuraavassa 

kokouksessaan syyskuussa. Piis-

painkokouksesta asia etenee 

kirkolliskokoukseen.

Lähde: Kirkon Tiedotuskeskus

si selvä eettinen pohja parisuh-
teen siunaamiselle Raamatussa, 
sen kehotuksessa rakastaa lähim-
mäistä. 

– Parisuh-
teen siunaami-
sessa on mie-
lestäni kyse 
kahden ihmi-
sen rakkauden 
siunaamisesta, 
hän tähdentää. 

Salmi sa-
noo olevansa 
surullinen kir-
kon hitaudesta asiassa.

– Tiedän mietinnön sisällön 
loukkaavan ja tuntuvan pahalta 
niistä, jotka elävät aidossa rak-
kaussuhteessa samaa sukupuolta 
olevan ihmisen kanssa.

Salmi sanoo kuitenkin ym-
märtävänsä, että kirkossa on 
monenlaisia näkemyksiä pari-
suhteen siunaamiseen riippuen 
muun muassa raamattukäsityk-
sestä ja ihmisten omasta koke-
musmaailmasta, esimerkiksi sii-
tä, tuntevatko he yhtään homo- 
tai lesboparia.

Kaavalle olisi 
pitänyt sanoa ehdoton ”ei”
Siikalatvan kirkkoherra, läänin-
rovasti Erkki Piri olisi myös toi-
vonut mietinnön sisältävän sel-
keän kannanoton siunaamiseen. 
Hänen mielestään nyt olisi ollut 
jo aika sanoa lopullinen ”ei” kaa-
valle. 

– Parisuhteen rekisteröiminen 
tarkoittaa, että samaa sukupuol-
ta olevien suhde nähdään yhteis-
kunnassa avioliiton omaisena. 
Kirkko ei voi mennä käytännöis-
sään tähän suuntaan, ja sitä pari-
suhteen siunaaminen mielestäni 
juuri tarkoittaisi.

Piri sanoo uskovansa kuiten-
kin, että yhteiskunnan painos-
tuksesta kirkko siunaa tulevai-

suudessa re-
kisteröidyt pa-
risuhteet. 

– Silloin 
asiasta eri ta-
valla ajattele-
vien on mah-
duttava sa-
maan kirk-
koon. Luotan 
siihen, että ke-
tään ei pakote-

ta käyttämään kaavaa, vaikka sel-
lainen olisi.

Maalaispapille 
sopiva sisältö
Limingan vs. kappalainen Kim-
mo Helomaa on tyytyväinen 
mietinnön sisältöön, vaikka se ei 
sisältänyt hänen mielestään uut-
ta, aikaisempaa selvempää oh-
jeistusta, kuinka toimia, jos pa-
risuhteelle pyydetään kirkollista 
siunausta.

Helomaan mukaan parisuh-
teen siunaaminen ei ole ”ensim-
mäinen kysymys maalaisseura-
kunnan maalaispapin tärkeys-
järjestyksessä”.

– Minulle parisuhteen siu-
naaminen tulee todennäköises-
ti olemaan teologinen ja hypo-
teettinen asia, joka ei tule hir-
veästi näkymään käytännön 
työssäni. 

Helomaa uskoo, että kirkon 
”viimeinen sana” parisuhteen 
siunaamiseen tulee olemaan – 
joskus pitkän ajan kuluttua – 
luonteeltaan niin pyöreä, että 
kirkko säilyy yhtenäisenä.

RIIttA HIRvONeN

A lku p e rä i s e t  ku va t :  w w w.sxc . hu ,  ku vankäs i t t e l y  Re i j a  Haa p a la in e n

P i i r r o s :  I a i n  C am p b e l l

Parisuhdelakityöryhmään kuuluva Oulun hiippakunnan dekaani Niilo Pesonen totesi viime viikolla Rauhan Tervehdyksessä 
luottavansa siihen, että mietintö on hyvä pohja asialliselle keskustelulle.
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Toiminta määrittelee tilojen tarpeellisuuden Ylikiimingissäkin
Itsenäisen seurakunnan aikana 
ylikiiminkiläiset suunnittelivat 
seurakuntataloa kirkon viereen. 
Asia ei edennyt seurakunta- ja 
kuntaliitosselvityksen takia. Seu-
rakuntamme hallinto oululaistui, 
ja seurakuntataloasia alkoi edetä 
tarveselvitystyöryhmän perusta-
misella. 

Työryhmä päätyi perusteelli-
sen, parivuotisen työskentelynsä 
lopputuloksena kannattamaan 
Ylikiimingin kirkonkylän kes-
kustassa sijaitsevan vanhan pap-
pilan peruskorjausta alkuperäi-
seen muotoonsa sekä uuden seu-
rakuntatalon rakentamista van-
han pappilan viereen. 

Kilpailevaksi vaihtoehdoksi 
on seurakuntalaisten keskuudes-
sa noussut kirkonmäelle raken-
nettava seurakuntatalo. Tämä on 
ymmärrettävää, sillä seurakunta-
talo kirkonmäellä on jo sielun sil-
min nähty.  Sekä luottamusmie-
hille että seurakuntalaisille pään-
vaivaa onkin lisännyt se, onko ai-
koinaan itsenäisenä seurakunta-
na tehdyillä päätöksillä enää pai-
noarvoa, vai ajatellaanko, että nyt 
on nyt.

Oulun myötä seurakuntata-

loasiaan on tullut uusia ja haas-
taviakin näkökulmia. Olemme 
olleet Oulun seurakuntien luot-
tamuselimissä reilu kaksi vuot-
ta, ja oppineet oululaista päätök-
sentekotapaa ja tapaa viedä asioi-
ta eteenpäin. Tiedostamme ole-
vamme nyt oululaisia, ja asioita 
on pakko tarkastella sillä laajuu-
della. Selvää on, että Ylikiimingin 
asioissa täytyy huomioida maan-
tieteellinen sijaintimme. Edel-
leen selvää on se, että sunnuntai-
set jumalanpalvelukset ja viikon-
loppuiset juhlatilaisuudet saisi-
vat kirkonmäelle rakennetusta 
seurakuntatalosta upeat puitteet, 
tarkastellaanpa asioita sitten mis-
tä näkökulmasta tahansa. Seura-
kuntalaisten kuulemistilaisuu-
dessa Ylikiimingin kirkossa tiis-
taina 10.3. saimme nämä peruste-
lut seurakuntalaisilta ansiokkaas-
ti kuullakin.

Olemme kuitenkin saaneet 
seurakuntalaisilta myös niitä yh-
teydenottoja, joissa kannatetaan 
tarveselvitystyöryhmän päätös-
tä. Seurakuntatalo kirkonkylän 
keskustassa palvelee arkena seu-
rakuntalaisia joustavasti – on-
han se keskeisimmällä kyläraitil-

la muiden palvelujen ympäröimä-
nä. Oulun kaupunki pyrkii pitä-
mään tämän raitin elinvoimaise-
na, ja seurakunnan tulee olla osa 
elinvoimaista keskustaa. Sivuky-
liltä kirkonkylälle tultaessa yli-
kiiminkiläisten asiointi tapahtuu 
pääasiassa tämän raitin varrella, 
ja tällöin jokaiselle mahdollistuu 
tilojen puolesta matala osallistu-
miskynnys seurakunnan toimin-
taan. Seurakunta on siis luon-
nollisesti läsnä ihmisten arjessa. 
Tämä on myös yksi tavoite niis-
sä Oulun seurakuntien strategi-
sissa linjauksissa, joita olemme 
luottamushenkilöinä olleet päät-
tämässä.

Seurakuntataloasia käsi-
tellään 26.3. olevassa yhteisen 
kirkkoneuvoston kokouksessa. 
Toiveenamme on, että päätök-
sen myötä päästään hankesuun-
nitteluvaiheeseen. On nimittäin 
vaarana, että asian pitkittyessä 
se jää pöydälle ja lopulta tilat 
saamatta. 

Ylikiiminkiläisillä seurakun-
talaisilla on yhtenevä mielipide 
siitä, että meillä on tarvetta tar-
koituksenmukaisille, toimin-
nallisille tiloille. Tilojen ja niissä 

tapahtuvan toiminnan toivo-
taan olevan sellaisia, että ne ta-
voittavat mahdollisimman mo-
net seurakuntalaiset nyt ja tu-
levaisuudessa. Toiminta mää-
rittelee tilojen tarpeellisuuden, 
joten nyt jos koskaan on Ylikii-
mingissä seurakunnan arkitoi-
minnan tarkastelun ja päivittä-
misen aika. Me luottamusmie-
hinä haluamme olla tukemassa 
alueemme työntekijöitä omassa 
työssään ja sen kehittämisessä.

Kiitokset teille, alueemme seu-
rakuntalaiset, lukuisista yhtey-
denotoista! Olemme välittäneet 
terveisenne oululaisille päätök-
sentekijöille, ja yhteydenottonne 
ovat antaneet meille näkökulmia 
asian tarkasteluun. Yhteydenotot 
haluamme tulkita siten, että seu-
rakunnassa tehtävä työ kristilli-
sen sanoman ylläpitämisestä pi-
detään tärkeänä. Nyt olisikin toi-
vottavaa, että seurakuntalaisten 
energiamäärä käytettäisiin toi-
minnan aktivoimiseen ja kehit-
tämiseen yhtä tehokkaasti kuin 
sitä on käytetty seurakuntatalon 
sijaintikysymyksessä. Yhdessä te-
kemällä ja olennaiseen keskitty-
mällä tulevaisuuden Ylikiimin-

gin seurakuntapiirin toiminta py-
syy vireänä ja kaikille avoimena 
paikkana hiljentyä keskeisen sa-
noman äärelle – sijaitseepa seu-
rakuntatalo fyysisesti sitten mis-
sä tahansa.

MINNA YLIKäRPPä
Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen
Yhteisen kirkkoneuvoston jäsen

Oulujoen seurakuntaneuvoston jäsen
ANttI HUttU-HILtUNeN

Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen
Oulujoen seurakuntaneuvoston jäsen

Oulun kaupunginvaltuuston jäsen
PeRttU HäMäLäINeN

Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen
Oulujoen seurakuntaneuvoston jäsen

SIRPA MARttILA
Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen

Oulujoen seurakuntaneuvoston jäsen
veIKKO SIvONeN

Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen
Oulujoen seurakuntaneuvoston jäsen

Ylikiimingin piirineuvoston jäsen

Suomen Lähetysseuran Tasaus-
kampanja 2009 alkaa kevätpäi-
väntasauksen aikaan 20. maa-
liskuuta. Tänä vuonna Tasaus-
kampanja keskittyy Kolumbi-
aan, missä Lähetysseura tukee 
Luterilaisen maailmanliiton ih-
misoikeustyötä sekä Kolumbi-
an evankelisluterilaisen kirkon 
ympäristöhanketta. 

– Hallitus haluaa uskotella 
Kolumbian elävän jo 'konf lik-
tin jälkeistä' aikaa, mutta tosi-
asiat puhuvat muuta: Kolumbia 
on yhä maailman kärkisijoilla, 
kun tarkastellaan tilastoja maa-
miinojen määrästä tai vaikkapa 
ammattiyhdistysaktivistien ja 
journalistien kuolemista. Maan 
sisäinen pakolaisuus ei myös-
kään ole vähentynyt, vaan se 
on jopa lisääntynyt viime aikoi-
na, kertoo ohjelmakoordinaat-
tori Doris Pérez Luterilaisesta 
Maailmanliitosta.

Tasaus tukee ihmisoikeuksia 
Kolumbiassa

Kansalaisjärjestöillä 
tärkeä rooli 
Kolumbian sisällissota on kestä-
nyt useita vuosikymmeniä. Sen 
osapuolia ovat sissiliikkeet, erilai-
set puolisotilaalliset joukot ja val-
tion asevoimat. Kymmeniä tuhan-
sia ihmisiä on saanut surmansa ja 
yli neljä miljoonaa on ajautunut 
maan sisäisiksi pakolaisiksi. 

Vaikka turvallisuustilanne 
maassa on viime vuosina monin 
paikoin parantunut, on turval-
lisuustilanne erityisesti maaseu-
dulla edelleen huono. Luterilainen 
maailmanliitto (LML) on vuodesta 
2006 toiminut Kolumbiassa tavoit-
teenaan edistää kestävää kehitystä, 
rauhaa ja ihmisoikeuksia. 

LML:n ensisijaisia kohderyh-
miä ovat kaikkein heikoimmas-
sa asemassa olevat: naiset, nuoret, 
maatyöläiset ja etniset ryhmät, ku-
ten intiaanit ja afrokolumbialaiset. 
Tasaus-keräyksellä tuetaan kym-
menkuntaa paikallista kansalais-

K i r s i  E l o

järjestöä, jotka antavat juridista 
apua, kouluttavat ja tiedottavat ih-
misoikeuksista sekä parantavat et-
nisten ryhmien ruokaturvaa ja toi-
meentulomahdollisuuksia.

Tänä vuonna alkaa myös Ko-
lumbian ev.lut. kirkon uusi kehi-
tysyhteistyöhanke Lähetysseuran 
kanssa. Se on metsänistutus- ja ve-
silähteiden suojeluhanke. Maan 
sisäiset levottomuudet ja maaseu-
dun köyhyys näkyvät myös ympä-
ristössä: viljelysmaat heikkenevät, 
metsät pienevät, vesilähteet saas-
tuvat. Kirkko omistaa maa-aluei-
ta, joissa paikallisille yhteisöille an-
netaan koulutusta metsänhoitoon, 
vesilähteiden suojeluun ja maan-
viljelyksen kestävään kehitykseen.

tasan käy onnen lahjat
Tasaus on Suomen Lähetysseu-
ran vuosittainen tiedotus- ja va-
rainhankintakampanja, jolla tue-
taan kehitysyhteistyötä eri puolil-
la maailmaa. Lähetysseuran Tasa-

us-kampanja syntyi vuonna 1992 
kevät- ja syyspäiväntasauksen in-
noittamana. Valo jakaantuu maa-
ilmassa tasan kaksi kertaa vuodes-
sa, mutta elämisen edellytykset ei-
vät koskaan. Siksi tarvitaan hyvin-
voinnin tasaamista.

Seurakunnat osallistuvat Tasa-

ukseen järjestämällä omia tapah-
tumia. Lisätietoa Tasaus-kampan-
jasta, kohteista, kampanjamateri-
aaleista yms. löytyy Tasauksen net-
tisivuilta www.tasaus.fi.

KIRSI eLO
Suomen Lähetysseura 
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Maata  kiertelemässä

Isänmaallinen 
konsertti 
Yhteisvastuulle
Oulun Sotaveteraanikuoro 
ja Pohjan Sotilassoittokunta 
esiintyvät isänmaallisessa yh-
teisvastuukonsertissa Oi kal-
lis Suomenmaa keskiviikko-
na 25.3. kello 19 Haukiputaan 
seurakuntakeskuksessa. 

Solisteina laulavat Tuomo 
Malmi ja Olavi Myllykangas. 
Urkurina on Taru Pisto. Kon-
sertin ohjelmassa on lähin-
nä suomalaista hengellistä ja 
isänmaallista musiikkia. Seu-
rakunnan tervehdyksen tilai-
suudessa esittää Arto Nevala. 

Konserttiin on vapaa pää-
sy, ohjelma maksaa 5 euroa. 
Ohjelmatulot menevät Yh-
teisvastuukeräykselle.  

Vaalisaarnoja 
Oulujoen 
kirkossa
Kolme Oulujoen seurakunnan 
kirkkoherranvaalissa vaalisijoil-
le asetettua ehdokasta toimitta-
vat päiväjumalanpalvelukset 
kolmena peräkkäisenä sunnun-
taina Oulujoen kirkossa.

I vaalisijalla oleva Oulun 
seurakuntayhtymän yhteisten 
seurakuntapalvelujen johtaja, 
rovasti Jouni Riipinen saa en-
simmäisen vuoron sunnuntai-
na 19. huhtikuuta. 

II vaalisijalla oleva Oulu-
joen seurakunnan kappalai-
nen Pertti Lahtinen pääsee 
ääneen sunnuntaina 26. huh-
tikuuta, ja III vaalisijalla ole-
va Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan kappalainen Ari-Pek-
ka Metso sunnuntaina 3. tou-
kokuuta. Jumalanpalvelukset 
alkavat kello 10.

Kirkkoherranvaalin ennak-
koäänestys toimitetaan Oulu-
joen seurakunnassa 11.–15.5. 
Äänioikeutettuja ovat Oulu-
joen seurakunnan täysi-ikäi-
set jäsenet. Vaalikuulutus on 
lehtemme sivulla 15.

Ex-mormoni Chad Hardy aikoo 
haastaa oikeuteen mormonikir-
kon omistaman yliopiston, kos-
ka se ei ole myöntänyt hänelle tut-
kintotodistusta. Yhdysvaltalainen 
Brigham Young -yliopisto suivaan-
tui, kun Hardy julkaisi rohkean 
kalenterin, jossa poseeraavat mor-
monilähetyssaarnaajat.

Yliopiston lisäksi mieheen sui-
vaantui myös mormonikirkko, 
joka sulki hänet yhteydestään. 
Myös Hardy suivaantui: Hän ai-
koo julkaista kaksi uutta mormo-
nikalenteria.

Hardy on entinen lähetyssaar-

Rohkea kalenteri kuohuttaa mormoneita
naaja ja kuudennen polven mor-
moni. Hän aikoo kertoa tällä vii-
kolla yksityiskohtia haasteestaan. 

– Kyse on periaatteesta. En 
edes tarvitse tutkintotodistus-
ta. Käyn taistelua suvaitsematto-
muutta vastaa, Hardy sanoo.

Yliopisto väittää, että Hardyl-
le ei voi antaa tutkintotodistus-
ta, koska hänet on suljettu kirkon 
yhteydestä ja hän on loukannut 
oppilaitoksen sääntöjä.

– Hän ei ole osoittanut sellais-
ta käytöstä, joka olisi ollut sopu-
soinnissa koulun vaatimusten 
kanssa, sanoi yliopiston edustaja 

Vernon Heperi. Näitä vaatimuk-
sia ovat siveä ja hyveellinen elä-
mä, toisten ihmisten kunnioit-
taminen ja jumalanpalveluksiin 
osallistuminen.

Yliopisto korostaa, että kalen-
terissa on esillä kotimaahan pa-
lanneita entisiä lähetyssaarnaajia, 
jotka on vihitty Jeesuksen Kris-
tuksen evankeliumin välittäjiksi. 
Heistä otetut valokuvat esitetään 
sopimattomassa asiayhteydessä, 
kirkko väittää.

Chad Hardy sanoi haastatte-
lussa jokin aika sitten , että hän 
aikoo julkaista kaksi kalenteri-

aan kaikesta mekastuksesta huo-
limatta. 

Hän aloitti toimintansa nos-
taakseen keskustelun mormo-
nikirkosta ja kerätäkseen rahaa 
hyväntekeväisyyteen. Tapahtu-
mien saamaan käänteen vuoksi 
hän kampanjoi nyt suvaitsemat-
tomuutta vastaan.

– Olen varma, että seuraavak-
si julkaistava kalenteri vaikuttaa 
asioihin. Mormonikirkko an-
taa minulle niin monia syitä ol-
la luova.

ReLIgION NewS SeRvIce

Luennoimassa 
Huuhaa-palkittu 
Puolimatka 
Tapio Puolimatkan luento 
avaa Kellonkartanon Kevät-
päivät Keskustan seurakun-
tatalolla Oulussa lauantaina 
21.3. kello 14.

Jyväskylän yliopiston kas-
vatustieteen professori luen-
noi aiheesta Usko, tiede ja 
pienen ihmisen suuret kysy-
mykset. Puolimatka on voit-
tanut Skepsis ry:n myöntä-
män Huuhaa-palkinnon se-
kä Vuoden kristillinen kirja 
2008 -palkinnon teoksellaan 
Usko, tiede ja evoluutio. 

Kevätpäivien tilaisuuksiin 
on vapaa pääsy.

w w w.ev l . f i  /  K T  /  H e nna A a l to n e n

Helsinkiläinen Mellunkylän 
seurakunta on tehnyt aloitteen 
kirkkojärjestyksen muuttami-
seksi niin, että kastettavalle lap-
selle riittäisi yksikin kummi. 

Nykyisin jokaisella evankelis-
luterilaisen seurakunnan jäse-
neksi kastettavalla tulee olla vä-
hintään kaksi kirkkoon kuulu-
vaa, rippikoulun käynyttä ja kon-
firmoitua kummia. Kummin teh-
tävä on olla läsnä lapsen elämässä 
ja tukea vanhempia lapsen kristil-
lisessä kasvatuksessa.

Helsingin seurakuntayhtymän 
viime syksynä kasteperheille te-
kemän kyselyn tuloksena selvisi, 
että joka kolmannella perheellä 
oli vaikeuksia löytää kahta ehdot 
täyttävää kummia. Ongelma on 

Kummeista on pula

Vanhempien ei ole aina 
helppoa löytää kummeja 
lapsilleen. Yhä useampi 
nuori aikuinen ei kuulu 
kirkkoon, sukulaisia ja 
läheisiä ystäviä on vähän, 
eikä sisaruksille haluta 
samoja kummeja. 

Historian aikana kummit ovat olleet myös varavanhempia: jos lapsen vanhemmat kuolivat ennen lapsen täysi-ikäisyyttä, 
kummista tuli useimmiten lapsen huoltaja. 

tullut esille myös muissa suuris-
sa kaupungeissa. 

– Rekisterinjohtajien kokouk-
sissa olemme pitäneet asiaa esillä 
jo muutaman vuoden ajan, ker-
too Oulun keskusrekisterin joh-
taja, pastori Veijo Koivula.

Jos kahta kummia ei löydy, lap-
si jää kastamatta. Koivulan tie-
dossa ei ole yhtään tapausta, jos-
sa näin olisi käynyt. Seurakun-
nista on pyritty löytämään kum-
mit keinolla tai toisella. Joissakin 
seurakunnassa on viritelty kum-
mipankkitoimintaa, mutta myös 
seurakuntien työntekijät ovat al-
kaneet lapsille kummeiksi ikään 
kuin ”viran puolesta”. 

Näin on menetelty myös Ou-
lussa. Koivula toteaa sen olevan 

ongelma, koska tuolloin lap-
seen ja hänen perheeseensä ei 
ole luonnollista sidettä. Koivula 
kannattaakin Mellunkylän seu-
rakunnan aloitetta. Perusteluja 
voidaan hakea uskon alkujuuril-
ta saakka.

– Sikäli kuin tiedämme, var-
haiskirkossa oli tiettävästi yh-
den kummin käytäntö. Kum-
mien määrä kasvoi keskiajalla, 
mutta se ei ollut tarkkaan mää-
rätty. Tosiasia on, että nykyisin 
suuremmissa kaupungeissa per-
heiden saattaa olla vaikea löy-
tää kahta kummia lähipiiris-
tään. Ongelma paisuu tulevai-
suudessa, sillä se ikäluokka joka 
saa lapsia, eroaa myös yhä enem-
män kirkosta.

Katolisessa kirkossa on ylei-
nen käytäntö, että lapselle nime-
tään vain yksi kummi. Näin teh-
dään myös useissa protestantti-
sissa kirkkokunnissa. 

Ortodoksisessa kirkossa lapsi-
kasteessa voi olla kaksikin kum-
mia, esimerkiksi pariskunta, 
mutta lapsen kanssa samaa su-
kupuolta oleva toimii sylikum-
mina, jolla on myös hengellinen 
vastuu lapsesta.  

Aloite yhden kummin riittä-
vyydestä on lähetetty kirkollis-
kokouksen päätettäväksi. 

Kirkolliskokous kokoontuu 
seuraavan kerran 4.–8. touko-
kuuta Turussa. 

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

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

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit

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

PANKKIKORTTI EI KÄY.

Tmi Ritva Juvani
HIERONTA

Hallituskatu 26 A, 2. krs.
Puh. 0400 937 334

N N K Y- l i i t t o  /  Ma r i  H y t t i n e n

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

Oulun seurakuntien kansainvä-
lisen työn työntekijöillä on käy-
tettävissään ruokakaappi, josta 
he voivat antaa asiakkailleen hä-
täapuna vaikkapa kaurahiutale-
paketin, näkkileipää ja riisiä. Pa-
lelevalle on tarjota myös villasu-
kat jalkaan. 

 Oppilaitostyön ja kansainvä-
lisen työn diakoni Salla Tuomi-
nen kertoo, että kaappi on pe-
rustettu, jotta seurakunta pystyy 
auttamaan nopeasti muun mu-
assa turvapaikanhakijoita ja Ou-
lussa asuvia ulkomaalaisia opis-
kelijoita.

– Seurakunnan virallinen 
avustuspäätös kestää yleensä 
muutamia päiviä, mutta kaapin 
kuivamuonalla ihminen tulee au-
tetuksi heti. Tällaista pika-apua 
tarvitaan säännöllisesti.

Tuomisen mukaan rahapula 
yllättää ulkomaalaiset samasta 
syystä kuin suomalaisetkin.

– Yhteiskunta antaa kyllä tu-

Nälkä kiusaa 
ulkomaalaisia opiskelijoita

kea esimerkiksi turvapaikanha-
kijoille, mutta kukaan ei neuvo, 
miten rahan saa riittämään. Oh-
jausta rahan käyttämiseen ei ole 
riittävästi.

– Ammattikorkeakoulu-
jen kansainvälisille opiskelijoil-
le koulutus on usein ilmaista, 
mutta he ovat joutuneet yllätty-
mään Suomen kalleudesta. Hei-
dät on erityisesti hämmästyttä-
nyt se, miten vaikeaa työn saami-
nen täällä on.

Suomikuvaa 
muutetaan realistisemmaksi
Ulkomaalaisten opiskelijoiden 
nälkiintymisestä on kohuttu eri-
tyisesti Kokkolan seudulla, jos-
sa nälkä on tuonut viime syksys-
tä lähtien opiskelijoita diakonia-
työntekijöiden vastaanotoille. 

 Kokkolan suomalaisen seu-
rakunnan johtava diakoniatyön-
tekijä Camilla Honkala on tyy-
tyväinen, että kansainvälisten 
opiskelijoiden hätään on puu-
tuttu kaupungissa yhteistyövoi-
min. Seurakunnan kanssa sa-
massa neuvotteluryhmässä ovat 
poliisi, kaupungin ulkomaalais-
toimiston ja Keski-Pohjanmaan 
ammattikorkeakoulun edustajia. 

Honkala pitää hyvänä muun 
muassa sitä, että ammattikor-
keakoulun nettisivuille on ryh-
dytty korjaamaan tietoa, millais-
ta opiskelu Suomessa on. Suo-
malaisesta elintasosta annetaan-

kin nyt tähänastista realistisem-
pi kuva.

Honkala selventää, että lain 
mukaan B-statuksella maahan 
tulleet opiskelijat eivät ole oikeu-
tettuja yhteiskunnan tukeen.

”Omaa väkeä 
ei saa unohtaa”
Työryhmässä on kaavailtu muun 
muassa hyväntekeväisyyskon-
sertin järjestämistä vähävarais-
ten kansainvälisten opiskelijoi-
den tukemiseksi. Honkala ker-
too, että auttamista on tehtävä 
kuitenkin välillä ”varovaisesti”, 
koska se ei miellytä kaikkia suo-
malaisnuoria. He ovat muistut-
taneet, että apua tarvitaan myös 
”oman väen keskuudessa”.

Kemissä opiskelevien ulko-
maalaisten opiskelijoiden suu-
ri määrä yllätti viime syksynä 
seurakunnan oppilaitospastorin 
Tuomas Töllin. Hän kertoo, että 
osa opiskelijoista on joutunut Ke-
missäkin hakemaan ruoka-apua 
seurakunnasta. EU-ruoalle on ol-
lut kysyntää.

Töllin mielestä suomalaisil-
la on parannettavaa siinä, miten 
ulkomaalaiset opiskelijat otetaan 
vastaan. Myös kirkolla, hän pai-
nottaa ja on pahoillaan siitä, et-
tä oppilaitostyö tuntuu olevan se 
työmuoto, josta ensimmäisenä 
säästetään seurakunnassa.

RIIttA HIRvONeN

Oulun seurakuntien kansainvälisen työn diakoni Salla Tuominen auttaa avuntarvitsijoita muun muassa tarjoamalla heille 
puuroryynejä ja näkkileipää.

Ammattikorkeakoulujen 
ulkomaalaiset opiskelijat 
saavat ruoka-apua 
seurakunnista. Kaikkia 
suomalaisia ei miellytä 
heidän auttamisensa. 
Ainakin Kokkolassa 
auttamistyötä tehdäänkin 
välillä matalalla profiililla.

NNKY-liiton projektisihteeri 
Heidi Kuismin-Bergenstad tie-
tää, että häpeä ja syyllisyys estä-
vät usein naista hakemasta apua, 
kun mies on väkivaltainen.

– Vaikka häpeä on pelkästään 
lyöjän, nainen tuntee helposti it-
se epäonnistuneensa suhteessa 
ja särkevänsä lähtemisellään yh-
teisen kodin. Väkivalta murtaa 
myös uhrin omanarvontuntoa, 
ja siksi avunhakeminen siirtyy 
helposti, hän sanoo.

Oulussa ensi viikolla, 23.–
28.3., esillä oleva Ruusukuja 76 
-näyttely antaa tuen perheväki-
vallan uhreille. Sen tavoitteena 
on herättää näkemään perhevä-
kivallan yleisyys. 

– Tarkoituksemme on lisätä 
keskustelua vaikeasta ja vaietus-
ta aiheesta, Kuismin-Bergenstad 
kertoo. 

Ruusukuja on NNKY:n liiton 
lisensoima näyttelyhanke.

Lyöjälle on 
myös tarjolla apua
Kuismin-Bergenstadin mukaan 
avun hakeminen, stopin lait-
taminen lyömiselle, ei tarkoi-
ta automaattisesti suhteen kat-
keamista ja perheen hajoamis-

Ruusukuja 
havahduttaa 
perheväkivaltaan

Kun perheessä on väkivaltaa, lapsen matkalaukku on hyvä olla valmiiksi pakattuna. 
Kuva Ruusukuja-näyttelystä.

ta. Väkivaltaisuuteen on tarjol-
la apua.

– Suhteen jatkuminen on kiin-
ni siitä, miten valmis väkivaltai-
nen ihminen on käymään terapi-
assa. Hänellä on usein edessään 
pitkä ja vaikea prosessi.

Ruusukujalla muistutetaan, 
että väkivalta voi olla myös hen-
kistä. Puolison laiminlyönti on 
yhdenlaista väkivaltaa.

Kuismin-Bergenstadin mieles-
tä on tärkeää ymmärtää, että per-
heessä tapahtuva väkivalta on ri-
kos ja siksi aina poliisiasia.

Ruusukujalla näyttelytilana 
on tavallinen koti huonekalui-
neen ja esineineen. Perheväkival-
lasta kerrotaan informaatiokort-
tien välityksellä. Niissä selvite-
tään muun muassa, mistä väki-
vallan uhri voi hakea apua.

RIIttA HIRvONeN

Näyttely on esillä Hyvän mielen 
talossa, Puusepänkatu 4. Se on 
avoinna 23.–27. maaliskuuta klo 
9–18 ja 28. maaliskuuta klo 10–
14. Näyttelyviikolla järjestetään 
iltatilaisuuksia, joissa aiheena 
on muun muassa nuorten seu-
rusteluväkivalta.
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Oulugospelin julistekisaan saapui mää-
räaikaan mennessä kymmenen ehdokas-
ta. Voittaja valitaan ensimmäistä kertaa 
kaikille avoimella yleisöäänestyksellä. 
Suosikkiaan voi äänestää lähettämällä 
suosikin numeron sähköpostilla osoit-
teeseen esa.rattya@evl.fi viimeistään 
torstaina 26. maaliskuuta. Pelkkä äänes-
tysnumero riittää, mutta valintaansa voi 
myös perustella.

Ehdokkaat ovat nähtävillä Oulugospel-
tapahtuman internetsivuilla www.oulun-
seurakunnat.fi/oulugospel. 

Niihin voi tutustua myös paperiversi-

Oulugospelin juliste 
valitaan yleisöäänestyksellä

oina Öbergin talossa, osoitteessa Kirkkoka-
tu 5. Oulun keskustassa sijaitseva Öbergin 
talo on avoinna maanantaista perjantaihin 
kello 9–16. 

Voittajatyön toteuttaja saa suunnitte-
lemansa graafisen ilmeen näkyviin ta-
pahtuman julisteissa, postikorteissa ja 
käsiohjelmassa. Lisäksi hänelle makse-
taan sadan euron rahapalkkio. 

Suomen vanhin gospelmusiikin festi-
vaali Oulugospel järjestetään pyhäinpäi-
vän aikaan ja se on suunnattu kaiken-
ikäisille gospelmusiikin ystäville.

1 2

5 6

7 8 9 10

3 4
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Palautteet ohjelmista: tiedottaja.oulu@evl.fi

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
Su 22.3. klo 10 messu Tuiran kirkosta. Toimit-
taa Lauri Kujala, avustajina toimivat Markus 
Mähönen, Merja Oksman ja teologian ylioppilas 
Juha Maalismaa, kanttorina on Heikki Jämsä. 
Su 22.3. klo 11.25 radiopyhäkoulussa puhutaan 
Marianpäivästä. Pyhäkoulun pitää lapsityönoh-
jaaja Marjaana Lassi.
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.
To 19.3. klo 15.40 Kasvun paikassa on vieraana 
Kreikasta Suomeen muuttanut Aki Poulimenos, 
joka kertoo sopeutumisestaan Suomeen. Häntä 
haastattelee Marja Blomster.

Eetterissä
Ke 25.3. klo 15.40 Naisen allakassa Ritva-Leena 
Katanashon kolumni.
To 26.3. klo 15.40 Kasvun paikassa on haastatel-
tavana historioitsija Markus H. Korhonen. Hän 
kertoo millaista on rakentaa elämäänsä uudel-
leen vakavan auto-onnettomuuden jälkeen. Oh-
jelman toimittaa Marja Blomster.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 22.3. klo 9.45 radiopyhäkoulussa puhutaan 
Marianpäivästä. Pyhäkoulun pitää lapsityönoh-
jaaja Marjaana Lassi.
Su 22.3. klo 10 jumalanpalvelus Kemin kirkosta.
Jumalanpalveluksen jälkeen uusintana viime 
maanantain Etappi-ohjelma, jossa on vieraa-
na muusikko Tarvo Laakso. Häntä haastatte-
lee Mervi Jutila.
Ma 23.3. klo 17.05 Etappi-ohjelmassa haastatel-
laan Kalajoen seurakunnan nuorten lähetyspii-
riläisiä Leena Annalaa ja Aleksi Nivalaa. Ohjel-
man toimittaa Markus Päivärinta.

Internet, www.virtuaalikirkko.fi
Su 22.3. klo 10 messu Oulun tuomiokirkosta. 
Messun toimittaa Hanna-Maija Karjalainen-
Ollanketo, saarnan pitää Pekka Siljander, avus-
tajana toimii Jyrki Vaaramo, urkurina on Mai-
ja Tynkkynen ja kanttorina Henna-Mari Sivula. 
Messussa laulaa Tuomiokirkkokuoro.

Yhdistykset

Lue ja    
kommentoi

www.rauhantervehdys.fi

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.com/timoteus

Herättäjän kirkkopyhä: Su 22.2. klo 10 messu Muhoksen kirkossa 
ja siioninvirsiseurat seurakuntatalolla.
Herännäis-/ siioninvirsiseuroja: Pe 20.3. klo 18 Veisuut Keijo Piiraisella, 
Jukolantie 26, Pudasjärvi. Su 22.3. klo 18 Herättäjän seurat Leila ja Martti 
Ikosella, Haurukyläntie 35, Temmes. Ti 24.3. klo 18 Siioninvirsiseurat 
Lumilinnassa, Kemi.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: Ti 24.3. klo 19 seurat Jussi Pesosella, 
Valtatie 48 as. 5, Tuira.
Tulossa: 28.-29.3. Kalajoen käräjät – nyt, tapahtuma Raudaskylän 
opistolla. Ohjelmassa mm. la klo 19 ”Tuon virren kaiku on kuuluva läpi 
aikojen...” su klo 10 jumalanpalvelus ja klo 12.30 Juhlakäräjät – Oikeut-
ta ja kohtuutta!
Tervetuloa veisaamaan!

                    Kellonkartanon Kevätpäivät www.kellonkartano.fi

                       21-22.3 Oulussa Keskustan srk-talolla Isok. 17

                               La 21.3   Prof. Tapio Puolimatka   
                                         klo 14 Usko, tiede ja pienen ihmisen suuret kysymykset 

                 klo 16 Professorin kanssa viisauden ja tiedon lähteellä 

                              klo 18  Lähellä Jumalaa –ilta, Jorma Elorinne, 
                                           TM Samuel Korhonen, musiikkia, puh.vuoroja 

                                Su 22.3 klo 14 Konsertti  ”Tulevaisuus ja toivo”   
                                    oopperalaulaja Jorma Elorinne, Maija Tynkkynen

                                       Järj. Kellonkartanon ystävät, Tuomiokirkkosrk, Kirkkopalvelujen op.keskus

La 21.3. Naistenpäivä alkaen 
klo 11 Rukoushuoneella. Su 22.3. 
Kevätseurat alkaen klo 10 Tuo-
miokirkko. Kts. edellinen Rauhan 
Tervehdys ja Lähettäjä-lehti. 
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

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 

VUOKRATAAN

Puh. 0400 681 698

Yksiöt
Kaksiot
Kolmiot

alkaen 390 €
alkaen 403 €
alkaen 595 €

Meri-Toppila

myös maksuhäiriöisille

www.vuokramedia.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

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

Muut seurakunnat

j A K e L U H ä I R I ö t 
ilmoitetaan Postin asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 

  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  21.3. klo 18.00 Vieraana 
 Juha Norolampi
 TERVETULOA!

TILAISUUTEMME:
Su 22.3. klo 11.00 JUMALAN-

PALVELUS, Hannu Orava
Ke 25.3. klo 19.00 SANAN JA 

RUKOUKSEN ILTA, Arto Köykkä
TERVETULOA!

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

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

www.ohsrk.fi 

Pe 20.3.-su 22.3. Gathering 2009 – Live Your 
Faith nuorisopäivät: Hannu-Heikki Hyppönen, 
Kaemo, Elliots, LIFT. Tilaisuudet alkavat pe 
klo 19, la klo 11 ja su klo 11 (katso www– sivut). 
Su 22.3. klo 11 Pyhäpäivän sana, (kaste) 
Hannu-Heikki Hyppönen, Gathering the band. 

Ke 25.3. klo 19 Oulun helluntailähetys ry:n ja Yhdyskuntaseurakunnan 
vuosikokoukset. To 26.3. klo 12 Päiväpiiri. TERVETULOA!

Oulun
Lähetysseurakunta

Aleksanterinkatu 33

To 19.3. klo 18.00 Sirkka Hauta-
 niemi 
Pe 20.3. klo 19.00 Juha Norolampi

Säännölliset tilaisuudet:
www.oulunlahetyssrk.net

Olet sydämellisesti tervetullut!

To 19.3. klo 19 Lähde-ilta, kastejuhla, Sinikka 
Hepola, Risto Wotschke, God’s Bell, aihe: löydä 
paikkasi. Pe 20.3. klo 18.30 Varkki-ilta. La 21.3. 

klo 14-18 ”Oravanpyörästä elämän keitaalle” -naistenpäivä, Pirkko-Leena Mäkelä 
Somerolta, hinta 10 € (sis. tarjoilun). Ilmoittaudu Ullalle puh: 040 748 2301. Su 22.3. 
klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu ja saint`s club, Janne Turpeinen, Pirkko-Leena Mäkelä, 
aihe: Jumalan kirkkaus. Ti 24.3. klo 13 Päiväpiiri. Ke 25.3. klo 14 Senioripiiri, klo 18 
Nuortenilta. To 26.3. klo 19 Rukousilta, Risto Wotschke, Pekka Pelto.
www.oulu.svk.fi 

Palveluja tarjotaan

TURVALLISIA 
KESÄRENKAITA
Suomen Rengas-Heikki Oy

Alasintie 6  (08) 312 0933

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

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy   
puh. 020 754 2000 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Su 22.3. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. Ma 23.3. Kotiliitto 
klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. Ti 24.3. Yhteiskristillinen rukous-
kokous klo 18.00. TERVETULOA !

Su 22.3. klo 16.30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Martti Vuollo. Ke 
25.3. klo 18 Lähetyspiiri ja kate-
kismusvartti. To 26.3. klo 19 Nuor-
ten- ja opiskelijailta. Tervetuloa!
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Kokonaisvaltainen kosketus
Sydän pakahtuu. Pala nousee kurkkuun. Vatsassa on perhosia. Jokainen meistä tietää, 
mihin näillä ilmauksilla viitataan. Niillä tarkoitetaan vahvoja tunteita, jotka tuntuvat 
fyysisesti. Ihminen tuntee henkiset ja hengelliset kokemukset myös keholla. 

Jeesuksen äidiltä Marialta ei kysytty vain lujaa luonnetta, rakkautta tai vahvaa sitou-
tumista. Häneltä vaadittiin kaikkensa antamista, jopa koko kehon antamista Jumalan 
käyttöön. Raskausoireet, painava vatsa, raskas matka, synnytys ilman puudutuksia, 
imetys… Kukaan ihminen ei varmasti ole kokenut Jumalan läsnäoloa yhtä fyysisesti 
kuin Maria, joka kirjaimellisesti kantoi Jumalaa sisällään ja sylissään. Olenko minä-
kin valmis Marian tavoin antamaan sisimpäni, sydämeni, koko olemukseni Jumalan 
käyttöön? 

Jokainen meistä on kokonaisvaltainen olento ja tulee sellaisena Jumalankin eteen. 
Kun Jumalan rakkaus koskettaa sisintämme, se synnyttää sinne ilon. Miksi päällepäin 
sitten kuitenkin näytämme synkiltä? Miksi ilo jää sydämen ja pään sisälle, eikä tule 
ulos? Miksi emme hymyile kirkossa, kun meille julistetaan synnit anteeksi? 

Jumala haluaa herätellä meitä paastonaikana siihen, ettei ulkoa lausuttu uskontun-
nustus riitä. Ei riitä, että vain tiedämme Jeesuksen voittaneen synnin ja kuoleman val-
lan. Se saa myös todella koskettaa. Ilo saa kasvaa meissä. Se saa nostaa hymyn huu-
lille. Se saa sytyttää meidät loistamaan. Se saa herättää meissä rakkautta lähimmäisi-
ämme kohtaan. Se saa tuntua nauruna vatsanpohjassa asti, tai kokovartalorauhana. 
Jumala rakastaa meitä tällaisina, kokonaisina. Hänen varaansa saa jokainen meistä 
uskoa itsensä juuri tällaisena, kokonaisena.

SeIjA HeLOMAA
pastori

Kempele

Tänään on Minna Canthin päivä ja samalla liputetaan tasa-arvolle. 19.3. on ol-
lut liputuspäivä vasta muutaman vuoden ajan. Kuopion tahtonainen on oman 
merkkipäivänsä ansainnut, sillä hänessä henkilöityivät varhaisen suomalaisen 

tasa-arvoajattelun parhaat puolet. Omana aikanaan Canth sai kokea yhteiskunnallisen 
toimintansa ja kirjallisuutensa seurauksena ”aurankärjen kirot”: luutuneiden ajatteluta-
pojen murtaminen ja naisten aseman parannusideat olivat Canthin aikana usein rajussa 
vastatuulessa. Silti uuttera työ tuotti pitkällä tähtäimellä hyvinkin runsasta hedelmää.

Ensi sunnuntai on Marian ilmestyspäivä. Enkeli Gabriel ilmoitti Marialle Jeesuksen 
tulevasta syntymästä. Tapahtuma teki nuoreen naiseen niin suuren vaikutuksen, että 
Maria puhkesi ilmoituksen jälkeen kiitosvirteen. Nyt Maria saattoi keskittyä raskau-
teensa levollisin mielin, olihan hänen koko elämänsä Jumalan käsissä.

Marian kiitosvirsi korostaa heikkojen ja sorrettujen pelastusta menestyvien ja rikkai-
den kustannuksella. Monina aikoina tämä kiitosvirsi on symboloinut uutta toivoa eri-
tyisesti köyhien keskuudessa. Jo Palestiinan alkukristillisissä kirkoissa hymni sai mo-
nia sävelmiä. Sen juutalaiskristillinen sanoma viittaa sekä Abrahamiin – joka muuten 
mainitaan Luukkaan evankeliumissa peräti 22 kertaa – että ennen kaikkea laajemmin 
Jumalan kaikkivaltiaaseen suuruuteen. 

Tässä Marian hymnissä ”kuppi” tavallaan käännetään ylösalaisin, kun Jumalan val-
takunnan todellisuus murtautuu esiin köyhien ja sorrettujen keskeltä. Osaltaan kiitos-
virsi vahvistaa jouluevankeliumin idyllistä kuvaa köyhästä pariskunnasta, jolla ei ol-
lut sijaa majassa. Siinä on koettavissa selkeä vastakohta Marian sukulaiseen Elisabetiin 
ja tämän mahtavaan (silti hetkeksi sokaistuun) mieheen pappi Sakariakseen. He olivat 
Luukkaan evankeliumin toinen avainpari. Näiden avainparien jälkeläisiin koko evan-
keliumin kerronta painottuu, toki Jeesusta alleviivaten.

PeKKA tUOMIKOSKI

Päivän psalmi Ps. 113: 1–8 
Ensimmäinen lukukappale 
1. Sam. 2: 1–2, 6 – 9 
Toinen lukukappale Room. 8: 1–4 
Evankeliumi Luuk. 1: 46–55

Rakas taivaallinen Isämme. 

Kiitos, että sinä valitsit Jeesuksen äidiksi juuri Marian. 

Hän ei ollut rikas, kuuluisa eikä arvostettu. 

Kuitenkin sinä annoit hänelle suuren tehtävän. 

Kiitos, että Maria luotti sinuun 

ja otti tehtävän vastaan. 

Anna meillekin tehtäviä, 

joilla voimme palvella sinua. 

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen tähden.

w w w.w ik i p e d ia .o r g
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Nysse tuo ruokaa Tampereella
Itä-tamperelaisessa Atalan kaupungin-

osassa sijaisevalle pysäköintipaikal-
le kaartaa valkoiseksi maalattu van-
ha myymäläauto. Räntäsateessa odot-

taneet puolenkymmentä ihmistä asettu-
vat jonoon auton oven eteen ja astuvat yk-
si kerrallaan sisään.

Auto on Tampereen seurakuntayhtymän 
Ruokanysse, renkailla kulkeva ruokapank-
ki. Se kiertää eri puolilla kaupunkia tuo-
massa ruoka-apua ihmisten luo, jotta avun 
saamisen kynnys ei nouse kenellekään lii-
an korkeaksi.

Auton hyllyillä on kolmenlaista ruokaa: 
seurakuntien ostamaa, EU:n ruoka-apua ja 
kaupoilta lahjoituksina saatuja elintarvik-
keita, joissa parasta ennen -päivä tai viimei-
nen käyttöpäivä on lähellä. 

Autossa on kuljettajana toimivan varas-
tonhoitaja Petri Ahokaisen lisäksi vapaa-
ehtoinen avustaja, tällä kertaa Raili Piipa-
rinen. Kun auton ovet avataan, siirtyy Pii-
parinen kuskin vierestä auton takaosaan. 
Siellä hän on tarvittaessa valmiina neuvo-
maan ja opastamaan asiakkaita.

Ruokaa
asiakaskortilla
Oven vieressä istuva Ahokainen pyytää 
sisään astuvaa asiakasta näyttämään dia-
koniatyöntekijän myöntämän asiakaskor-
tin. Hän kuittaa allekirjoituksellaan käyn-
nin ja päästää asiakkaan peremmälle au-
toon täyttämään koria.

Hyllyjen reunoihin on merkitty lapuil-
la, montako tuotetta asiakkaat saavat ottaa. 
Toisinaan jotain elintarviketta, esimerkik-
si leipää, saa niin paljon kuin haluaa. To-
sin Piiparisen mukaan suurimmalla osalla 
asiakkaista ei ole pakastinta, joten suurista 
määristä ei ole heille iloa.

– Paljonko niitä leipiä saa ottaa? kysyy 
asiakas.

– Kolme leipää saa ottaa, ja tuolta yhden 
paakkelssin, Piiparinen neuvoo ja osoittaa 
kädellä suuntaa.

Kun asiakas on täyttänyt korinsa, siirtyy 
hän takaisin kuljettajan luo. Ahokainen käy 
läpi korin sisällön ja merkitsee listaansa, pal-
jonko elintarvikkeita on kulunut.

Pahimman ruuhkan hälvettyä Piipari-
nen arvioi, että asiakkaiden antama palau-
te on yleensä hyvin positiivista. 

– Nyt vähän harmittelevat, kun tava-
raa on niin vähän. Alkuvaiheessa sitä oli 
enemmän, joskus jopa jotain tosi hyvää-
kin, kuten kalkkunan filerullia tai sisäfi-
leitä. Sellaista, mihin vähävaraisella ei kos-
kaan olisi varaa.

– Kaikki on tarpeen, kun raha ei riitä. 
Tämä on työttömälle merkittävä apu, ar-
vioi keski-ikäinen, itsensä Aueriksi esitte-
levä mies pakatessaan elintarvikkeita rep-
puunsa. Hän on ollut pari vuotta työttö-
mänä, eikä hänen saamansa peruspäivära-
ha riitä turvaamaan toimeentuloa.

– Suurin osa asiakkaista on vähäva-
raisia. Lapsiperheiden osuus on ollut voi-
makkaassa kasvussa, heitä on nyt jo noin 
neljännes asiakkaista. Aivan tavallisia 
perheitä, joilla on vähän liikaa lainaa, 
kuvailee Tampereen seurakuntayhtymän 
diakoniajohtaja Matti Helin.

Atalan jakelupaikalla autossa pistäytyy 
noin kaksikymmentä asiakasta. He näyt-
tävät olevan aivan tavallisia ihmisiä. Asi-
akkaina on Ruokanyssen vastaavan varas-
tonhoitajan Seppo Ahokaisen mukaan 
lapsiperheitä, työttömiä ja eläkeläisiä. Hei-
tä on nuoria ja vanhoja, joka ikäluokasta.

Diakoniatyöntekijän harkinnan perus-
teella asiakas voi saada kuukaudeksi tai 
kahdeksi kerrallaan oikeuden asioida Ruo-
kanyssessä.

vielä kun saisi 
juureksia
Useimmat Atalassa nyssessä pistäytyvät 
ovat hyvin tarkkoja siitä, ettei heitä saa 
kuvata. Vain muutama ihminen suostuu 
kommentoimaan omalla nimellään Ruo-
kanyssen toimintaa.

– Ensimmäistä kertaa haen ruokaa tääl-
tä. Olen eronnut vastikään ja ruokapuoli 
on jäänyt huonommalle, kertoo eläkkeel-
lä oleva Esa Tervanen.

Hän odottelee jakelupaikalla kyytiä 
kotiin Maritta Kedon ja Juhani Helinin 
kanssa. Yhdessä ruokaa hakemaan tulleet 
Keto ja Helin pitävät ruoka-apua erittäin 
tärkeänä. Eläkkeellä oleva Helin turvautui 
nyt toista kertaa Ruokanyssen apuun, sillä 
pieni eläke ei tahdo riittää elämiseen. Ke-
to on ollut jo neljä vuotta sairaslomalla ja 
joutunut kääntymään seurakunnan puo-
leen useita kertoja, koska hän ei saa mis-
tään muualta tukea. 

– Ei ilman tätä tulisi toimeen. Ruuat 
ovat tosi tärkeitä. Tosin vielä parempi olisi, 
jos täältä saisi joskus jotain juureksiakin.

Nysse kiertää 
kaupunkia
Ajatus Ruokanyssestä syntyi Tampereen 
seurakuntien diakoniatyössä, kun Pirkan-
maan Osuuskauppa teki aloitteen ylijäävän 
ruuan lahjoittamisesta seurakuntien Ruo-
kapankille. Toiminta alkoi marraskuussa.

Ruokanysse kiertää kaupunkia maa-
nantaista torstaihin. Perjantaisin on sekä 
autovanhuksen että varaston huoltopäivä.

Samalla jakelupaikalla käydään kahden 
viikon välein. Suurimmissa seurakunnis-
sa on 3–4 jakopaikkaa, koska seurakun-
nat ovat alueellisesti isoja. Viimeisimmällä 
kahden viikon kierroksella Ruokanyssel-
lä oli asiakkaita noin 580, yleensä asiakas-
määrä on vaihdellut 400–600 välillä.

Jaettavista elintarvikkeista noin puolet 

Varastonhoitaja Petri Ahokainen käy läpi jokaisen asiakkaan ruokakorin ja merkitsee listaan, minkä 
verran elintarvikkeita kuluu. Jakelupaikalla käyvien määrä vaihtelee hänen mukaansa pysäkistä riippuen 
muutamasta hengestä neljään–viiteenkymmeneen.

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

Otetaanko 
Nyssestä mallia?
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kirkko-
herra, tuomiorovasti Matti Pikkarainen 
esitti Rauhan Tervehdyksessä (10/2009), 
että Ruokanyssen kaltaisen mallin kehit-
täminen Ouluun olisi kiinnostavaa.

Seurakuntayhtymän yhteisten seura-
kuntapalvelujen johtaja Jouni Riipinen ei 
pidä ollenkaan mahdottomana ajatusta, 
että Ruokanyssen kaltainen toiminta aloi-
tettaisiin Oulussa. Toistaiseksi suunnitte-
luun ei ole ryhdytty eikä Riipiselle ole tul-
lut asian tiimoilta yhteydenottoja. 

Myöskään ajatusta seurakuntarajat ylit-
tävästä Ruokanyssen oululaisesta vasti-
neesta Riipinen ei hyljeksi.

– Alkuun toiminnan pitäisi keskittyä 
Oulun seurakuntien alueelle. En kuiten-
kaan sulkisi pois sitäkään, että ympäris-
töseurakunnat olisivat mukana. Mitä laa-
jempi on työskentelypohja, sitä parem-
min toiminta tavoittaa.

Kauppiaat eivät vielä 
lahjoita Oulussa
1. Antaako kauppa tällä hetkellä vanhene-

massa olevia elintarvikkeita lahjoituksina 

hyväntekeväisyyteen?

2. Mikäli Ruokanysse-toiminta alkaisi Ou-

lussakin, lähtisittekö mukaan tukemaan 

toimintaa elintarvikelahjoituksin?

Stockmann, 

tavaratalonjohtaja Pentti Korhonen:

1. Ei.

2. Tässä vaiheessa ei ole kantaa asiaan.

K-market-myyntijohtaja Reijo Heikkinen:

K-kauppiaat ovat itsenäisiä yrittäjiä, joten jo-

kainen kauppias päättää itse mitä päiväyse-

lintarvikkeille tekee. Hävikin määrä pyritään 

tietenkin minimoimaan, mutta ainahan sitä 

jonkun verran tulee. Sinänsä elintarvikkei-

den lahjoittaminen Ruokanyssen tapaiseen 

toimintaan on hyväksyttävä toimintamalli.

välivainion K-supermarket, 

kauppias jukka Marttila:

1. Ei lahjoita.

2. Asiasta voidaan keskustella, mikäli kyl-

mäketju pystytään turvaamaan. Esimerkik-

si leipä ei vaadi kylmäketjua, joten se on 

toinen asia.

Kaakkurin K-citymarket, 

kauppias jukka Ruusu:

1. Tällä hetkellä ei lahjoiteta kuin leipää lä-

hinnä nelijalkaisten käyttöön.

2. Ollaan valmiita keskustelemaan asiois-

ta ja pelisäännöistä. Mieluummin soisi, et-

tä elintarvikkeet päätyisivät muualle kuin 

kaatopaikalle, että ne käytetään siihen tar-

koitukseen mihin ne on alunperiin tuotet-

tu. Parinkymmenen kauppiasvuoden aika-

na elintarvikkeiden lahjoittaminen on ol-

lut välillä esillä. Vielä ei ole päästy niin pit-

källe, että säännöllinen lahjoittaminen oli-

si alkanut. 

Arinan marketkaupan 

valikoimapäällikkö janne tapio:

1. Tänään on tullut lisäinformaatiota ket-

juohjauksesta. Sen mukaan päiväystuottei-

ta ei anneta lahjoituksina. 

2. Ei. Pyritään, että hävikki olisi mahdolli-

simman pientä, joten tarvittaessa tuotteita 

myydään alehinnalla. Hävikkiä ei juuri tule.

Lähikaupat

Raksilan euromarket, tavara-

talonjohtaja esa Rahikkala:

1. Ei lahjoiteta.

2. Periaatteessa suhtaudun 

ajatukseen positiivisesti, mikäli noudot yn-

nä muut saadaan toimimaan sujuvasti.

valintatalot, Länsi-Pohjois-Suomen 

aluepäällikkö jari Kosamo:

1. Ei lahjoiteta.

2. Alueellisesti tällaisia päätöksiä ei tehdä, 

asia pitäisi ratkaista johtoryhmässä.

Siwat, kenttäjohtaja teemu Moilanen:

1. Ei lahjoiteta minun alueellani, mutta ei ku-

kaan ole lahjoituksia pyytänytkään. Yksittäi-

set kaupat saattavat antaa leipää talleille. 

2. Ilman muuta olen valmis kuulemaan lisää 

ja keskustelemaan asiasta. 

saadaan lahjoituksina. Neljännes on EU-
elintarvikkeita ja neljännes seurakuntayh-
tymän budjettivaroin hankittua. 

– EU-elintarvikeavun tilanne on vielä 
auki, emme tiedä miten sille käy jatkos-
sa. EU:n taholta on tullut esitystä ruuan 
muuttamisesta maksulliseksi, eikä vielä 
ole tiedossa miten ministeriössä suhtau-
dutaan asiaan, Matti Helin ennakoi.

– Seurakuntien budjettiraha toimii 
puskurina niitä tilanteita varten, kun kau-
poista saadaan vähemmän elintarvikkeita. 
Silloin ruokakasseja täydennetään esimer-
kiksi säilykkeillä. 

Merkittäviä tukijoita ovat Pirkanmaan 
Osuuskauppa, Kespro-tukku ja rakennuslii-
ke NCC. Lisäksi suurellasydamella.fi -verk-
kokaupassa on myytävänä Ruokanyssen lah-
japaketti, joka joulun alla toi useita tuhan-
sia euroja tavallisilta tamperelaisilta. Kaupat 
lahjoittavat yleensä käyttöiältään rajattuja 
tuotteita kuten lihaa, leipää ja kalaa. EU:lta 
on saatu kuivia elintarvikkeita, muun muas-
sa jauhoja, makaronia, näkkileipää ja kaura-
hiutaleita. Ruokakasseja täydentämään seu-
rakuntayhtymä ostaa lisäksi esimerkiksi ka-
nanmunia, margariinia ja säilykkeitä. 

vapaaehtoisia 
tarvitaan
– Ilman vapaaehtoisia ei Ruokanyssen toi-
minta onnistuisi, Seppo Ahokainen arvioi.

Hänen mukaansa toiminnassa on mu-
kana 10–15 aktiivista vapaaehtoista. Yh-
tenä päivänä vapaaehtoisia tarvitaan 3–4. 
Lisäksi toimintaa pyörittää kaksi vakituis-
ta varastonhoitajaa. Vapaaehtoisia tarvi-
taan työntekijöiden avuksi sekä käymään 
elintarvikkeita läpi että lastaamaan niitä 
autoon. Lisäksi joku vapaaehtoinen on ai-
na autossa mukana kierroksella. 

Raili Piiparinen on ollut nyssen muka-
na alusta asti. Muussa seurakunnan va-
paaehtoistoiminnassa hän on ollut muka-
na muutaman vuoden.

– Olen joskus itsekin saanut apua, siitä 
auttaminen alkoi. Ja onpahan työttömälle 
rakennussiivoojalle jotain tekemistä. 

Ruokanyssen vapaaehtoisena Piipari-
nen pyrkii olemaan ainakin kaksi kertaa 
viikossa, välillä useammin. Nyssepäivän 
päätteeksi hän saattaa vielä mennä jutut-
tamaan vanhuksia tai pistäytymään poi-
kansa perheen luona.

Aamuisin on Piiparisen mukaan ruo-
kavarastolla vipinää, kun jopa 400 tuotet-
ta lajitellaan ja käydään läpi ennen lastaa-
mista autoon. Jokainen elintarvikepakka-

us tarkastetaan; varmistetaan että tuote 
on hyväkuntoinen eikä käyttöaika ole um-
peutunut. Lahjoitettujen elintarvikkeiden 
laatua Piiparinen pitää hyvänä, vain muu-
tama tuote joudutaan poistamaan.

Köyhät 
hyvinvointivaltion häpeäpilkku
– Diakoniatyön asiakkailla on valtavasti 
tarvetta ruoka-apuun, Seppo Ahokainen 
toteaa.

Ahokaisella on 12 vuoden kokemus 
ruokapankkitoiminnasta. Pitkäaikaistyöt-
tömien tilanne on tänä aikana huonontu-
nut selvästi.

– Hintataso on noussut, mutta sosiaali-
turva ei ole kehittynyt samaan tahtiin, jo-
ten hintojen nousu koskettaa pitkäaikais-
työttömiä eniten. Tästä syystä osa Ruo-
kanyssen asiakkaista joutuu turvautu-
maan seurakuntien apuun kahden kuu-
kauden tavoiteaikaa pidempään.

Ahokainen pitää Suomen 700 000 köy-
hyysrajan alapuolella elävää ihmistä hy-
vinvointivaltion suurena häpeäpilkkuna.

– Riippuu päättäjien hyvästä tahdosta, 
halutaanko tilanne korjata. 

– Diakoniatyössä olemme sitä mieltä, et-
tä olisi yhteiskunnan tehtävä varmistaa ih-
misten toimeentulo. Koska avuntarvetta 
kuitenkin on, seurakunnat auttavat niitä, 
joiden tarve on suurin ja joita ei muuten au-

teta, korostaa diakoniajohtaja Matti Helin.
Hänen mukaansa Ruokanyssen toimin-

ta ja ylipäätään seurakuntien diakoniatyö 
on ensiapua. Tavoitteena on, että seurakun-
tien ruoka-apu helpottaisi apua tarvitsevan 
ihmisen tilannetta ainakin siltä osin, että 
normaalisti ruokaan kuluvalla rahalla voi 
nyt hankkia jotain muuta tarpeellista. 

– Taloudellisen hädän taustalla saat-
taa olla muutakin, sellaistakin mitä ihmi-
nen ei välttämättä itse hoksaa ajatella. Ta-
loudellinen ahdinko saattaa olla seuraus-
ta jostain muusta ja se saattaa selvitä kun 
diakoniatyöntekijän kanssa käydään asi-
oita laajasti läpi. Mutta kyllähän työttö-
mäksi jääminen aiheuttaa ahdistusta, He-
lin muistuttaa.

Aktiivisesti vapaaehtoisena toimiva Pii-
parinen on diakoniajohtajan kanssa samaa 
mieltä.

– Ihmisten ahdistus riippuu siitäkin, 
miten kauan on ollut työttömänä. Avio-
liitot ja kaikki on kovilla kun laskut pitäi-
si maksaa eikä rahaa ole. Niitä on paljon, 
jotka eivät asunnostaan tule ulos, vaan ko-
ettavat vain sinnitellä. Heidät kun tavoit-
taisi jotenkin.

teKStIt: SAtU LAPINLAMPI

Ruuanhakumatkan jälkeen kyytiä odottavia Juhani Heliniä, Maritta Ketoa ja Esa Tervasta yhdistää 
pienet tulot. Seurakunnan ruoka-apu on heille tarpeellinen lisä jokapäiväiseen toimeentuloon.

Raija Piiparinen on yksi Ruokanyssen vapaaehtoisista. Vapaaehtoisten päivä alkaa kello 8.30 
elintarvikkeiden läpikäynnillä ja auton täyttämisellä päivän kierroksia varten. Reitistä riippuen 
vapaaehtoisten päivä voi jatkua pitkälle iltapäivän puolelle.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 22.3. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Hanna-Maija Karjalainen-Ol-
lanketo, saarna Pekka Siljan-
der, avustaa Jyrki Vaaramo, 
urkuri Maija Tynkkynen, kant-
tori Henna-Mari Sivula, Tuo-
miokirkkokuoro. Kirkkokah-
vit Keskustan seurakuntalolla.
Messu su 22.3. klo 12 Inti-
ön seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Hanna-Maija Karja-
lainen-Ollanketo, kanttori 
Henna-Mari Sivula.
Ristejä ja rauhaa – Tasauk-
sen tuomasmessu su 22.3. 
klo 18 Oulun tuomiokirkos-
sa. Toimittaa Erja Järvi, saar-
naa kasvatussihteeri Mar-
ja Kopperoinen. Avustajina 
Virpi Sillanpää-Posio, Hanna-

Maija Karjalainen-Ollanketo, 
Atte Kääriäinen ja Riku-Mat-
ti Järvi. Esirukousjakson joh-
taa Tommi Yritys. Kaakkurin 
gospelbändi sekä Sarastus-
kuoro. Teejatkot Keskustan 
seurakuntatalossa.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 19.3. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttorina 
Juha Soranta. Kirkkokahvit. 
Messu su 22.3. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Mik-
ko Salmi, kanttorina Juha So-
ranta, Cantio Laudis  -kuoro. 
Aamupuuro alkaen klo 8.30. 
Mahdollisuus keskusteluun 
ja rukoukseen.
Messu su 22.3. klo 10 Kastel-

lin kirkossa. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustaa Olavi 
Mäkelä, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Kirkkokahvit.
Perhemessu su 22.3. klo 12 
Pyhän Andreaan kirkossa. 
Toimittaa Anna-Leena Häk-
kinen, avustaa Hanna Parta-
nen, kanttorina Taina Vou-
tilainen. Ynnin Lauluflikat. 
Kirkkokahvit.
Marianpäivän vauvakirk-
ko su 22.3. klo 12 Maikkulan 
kappelissa. Toimittaa Erja 
Järvi, avustavat Heidi Viita-
kangas, Kati Parviainen, Ma-
ria-Ritva Koivukangas ja Ni-
na Niemelä, kanttorina Riit-
ta Piippo. Ota oma helistin 
mukaan. Kirkkokahvit ja -pil-
tit. Vauvakirkon kesto on 30 
minuuttia.
Perhemessu su 22.3. klo 
15 Kaukovainion kappelis-

sa. Toimittaa Jaakko Tuisku, 
avustaa Olavi Mäkelä, kant-
torina Juha Soranta. Kirkko-
kahvit. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 22.3. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 26.3. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimittaa 
Petri Satomaa, kanttorina Ju-
ha Soranta. Kirkkokahvit.

Tuiran seurakunta
Messu su 22.3. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Lauri Ku-
jala, avustaa Markus Mähö-
nen, Merja Oksman, teol. yo. 
Juha Maalismaa, kanttorina 
Heikki Jämsä. Tuira 1- ja Kui-
vasjärvi 2 -rippikouluryhmät 
osallistuvat messuun. Radi-
ointi Radiointi Radio Dei. 
Messu su 22.3. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Timo Helenius, avustaa 
Hannu Ojalehto, kanttorina 
Tommi Hekkala.
Messu su 22.3. klo 12 Pa-
teniemen kirkossa. Toimit-
taa Riitta Louhelainen, saar-
na Riku-Matti Järvi, avustaa 
Tarja Oja-Viirret, kanttorina 
Ulla Metsänheimo ja Pyhän 
Tuomaan lapsikuoro. 
Messu su 22.3. klo 12 Py-
hän Tuomaan kirkossa. Toi-
mittaa Juha Valppu, avustaa 
Sanna Komulainen, kantto-
rina Tommi Hekkala. Kirkko-
kahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
22.3. klo 12 Rajakylän seu-
rakuntakoti. Toimittaa Harri 
Fagerholm, kanttorina Heik-
ki Jämsä. 
Iltamessu su 22.3. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juha 
Tahkokorpi, avustaa Han-
nu Ojalehto, kanttorina Ul-
la Metsänheimo. 
Viikkomessu ke 25.3. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimit-
taa Pasi Kurikka, kanttorina 
Heikki Jämsä.
 
Oulujoen seurakunta
Messu su 22.3. klo 10 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Martti Pennanen, avustaa 
Riitta Kentala, Gaudiate-
kuoro, kanttorina ja kuo-
ronjohtajana Lauri Nurkkala.
Perhekirkko su 22.3. klo 14 
Myllyojan seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Martti Penna-
nen, saarnaa Riitta Kenta-
la, kanttorina Lauri Nurkka-
la, avustaa Oulujoen kirkon 
lapsikuoro. Kirkkokahvit.
Gospelmessu su 22.3. klo 
16 Hintan seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Pentti Kortes-
luoma, saarna Riitta Kentala. 
Musiikin johto Esa Rättyä ja 
Housebändi. Tilaisuuden ai-
kana pyhäkoulu. Kuuluu Ak-
kuna-iltapäiviin. 

YlIkIIMInkI
Messu su 22.3. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Leo Rahko. Lähetysta-
pahtuma seurakuntatalolla.

Hailuoto
Messu su 22.3. klo 10 kirkos-
sa.  Toimittaa Matti Keski-
nen, kanttorina Kaisamarja 
Stöckell.

Haukipudas
Sanajumalanpalvelus su 
22.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Maria Vähäkangas, saar-
na Erkki Halme, kanttorina 
Hannu Niemelä. Jumalanpal-
veluksen jälkeen kirkkokah-
vit ja lähetystilaisuus seura-
kuntakeskuksessa. Vieraana 
Angolan lähetit Kaisa ja Erk-
ki Halme. 

Kempele
Messu su 22.3. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Timo Jun-
tunen, avustaa Leena Brock-
man, kanttorina Marjo Irjala. 
Pyhäkoulu saarnan aikana.
Gospelmessu to 26.3. klo 19 
kirkossa.

Kiiminki
Messu su 22.3. klo 10 kirkos-
sa. Avustaa Jaana Kontio, 
kanttorina Katri Niskakan-
gas, kirkkokuoro.
Sanajumalanpalvelus su 
22.3. klo 12 Huttukylän kou-
lulla. Toimittaa Pekka Asikai-
nen. 
Messu su 22.3. klo 13 Jää-
lin seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Raimo Salonen, avus-
taa Jaana Kontio, kanttorina 
Katri Niskakangas.

Liminka
konfirmaatiomessu la 21.3. 
klo 13 kirkossa. Helomaa ja 
Kotkaranta. Talvi 1 -ryhmä 
konfirmoidaan.
konfirmaatiomessu su 22.3. 
klo 10 kirkossa. Ruotanen ja 
Kotkaranta. Talvi 2 -ryhmä 
konfirmoidaan.

Lumijoki
Messu su 22.3. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Riihimä-
ki, kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen.

Muhos
Messu su 22.3. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Heikki-
nen, saarnaa Raudaskylän 
kristillisen opiston rehtori 
Jukka Hautala, kanttori Os-
si Kajava, Oulun seudun vir-
sikuoro avustaa. Messun jäl-
keen ruokailu ja siioninvirsi-
seurat seurakuntatalossa. 
naisten messu ke 25.3. klo 
18 kirkossa. Toimittaa pasto-
ri Elina Hyvönen ja seurakun-
nan perhetyön tiimin naiset, 
kanttori Ossi Kajava,  Petri 
Aho, klarinetti, lauluryhmä.

Oulunsalo
Sanajumalanpalvelus su 
22.3. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Tapio Kortesluoma, 
kanttori Tuomo Kangas. 
Keittolounas klo 11.
Hiljaisuuden perhemessu su 
22.3. klo 12 kirkossa. Toimit-
taa Minna Salmi, Inkeri San-
taniemi, musiikista vastaavat 
gospelryhmä ja aikuisten lau-

luryhmä Taru Piston johdolla. 
Keittolounas klo 13.

Pudasjärvi
Messu su 22.3. klo 10 seura-
kuntakodissa. Toimittaa Ju-
ha Kukkurainen, kanttori 
Jukka Jaakkola, kirkkokuoro.

SARAkYlÄ
Marianpäivän jumalanpal-
velus su 22.3. klo 10 Sara-
kylän kappelissa. Toimittaa 
Oskari Holmström, kanttori 
Keijo Piirainen, kappelikuo-
ro. Laulamassa myös Suvan-
non-Sarakylän päiväkerho-
laiset ja Sarakylän muskari-
laiset. Muistakaa mahdolli-
suus käyttää taksikyyditystä 
jumalanpalvelukseen, oma-
vastuu 3 €. Myös Livojoki-
varren ja Pärjänsuon asuk-
kaat ja koululaiset tervetu-
loa Marianpäiväkirkkoon Sa-
rakylän kappeliin.

Siikalatva
keSTIlÄ
Messu su 22.3. klo 11 Pulk-
kilan kirkossa. Lähetyssun-
nuntai, lähetystilaisuus seu-
rakuntatalossa. Mukana lä-
hetti Taina Taskila. Kuljetus 
Pulkkilaan lähtee Kestilän 
kirkolta klo 10. Paluukyyti 
tilaisuuden jälkeen.
koulukirkko ma 23.3. klo 
9 kirkossa. Toimittaa Min-
na Rahko, kanttorina Pekka 
Kyöstilä.

PIIPPolA
Messu su 22.3. klo 11 Pulk-
kilan kirkossa. Lähetyssun-
nuntai, lähetystilaisuus seu-
rakuntatalossa. Mukana lä-
hetti Taina Taskila. Kuljetus 
Pulkkilaan lähtee Piippolan 
kirkon parkkipaikalta klo 
10.35. Paluukyyti tilaisuu-
den jälkeen.

PulkkIlA
Messu su 22.3. klo 11 Pulkki-
lan kirkossa. Lähetyssunnun-
tai. Liturgi Erkki Piri, saarna 
Markku Jaakkola, avustavat 
Heikki Karppinen ja Enna 
Junno, kanttorina Arja Lei-
nonen. Lähetystilaisuus seu-
rakuntatalossa. Mukana lä-
hetti Taina Taskila.

PYHÄnTÄ
Messu su 22.3. klo 11 Pulk-
kilan kirkossa. Lähetyssun-
nuntai, lähetystilaisuus seu-
rakuntatalossa. Mukana lä-
hetti Taina Taskila. Kuljetus 
Pulkkilan kirkkoon lähtee 
seurakuntatalolta klo 10.20. 
Paluukyyti tilaisuuden jäl-
keen.

RAnTSIlA
Messu su 22.3. klo 11 Pulkki-
lan kirkossa. Lähetyssunnun-
tai, lähetystilaisuus seurakun-
tatalossa. Mukana lähetti Tai-
na Taskila. Kuljetus Pulkkilan 
kirkkoon lähtee seurakunta-
talolta klo 10.15. Paluukyyti 
tilaisuuden jälkeen.

Tyrnävä
Perhekirkko su 22.3. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Timo Lii-
kanen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski. Lapsikuoro.

A r k i s to :  A nn i  K innu n e n

Marian ilmestypäivänä kirkko 
pukeutuu valkoiseen. Kuva 
Oulujoen kirkosta.
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19.–26.3.2009

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

enot Oulussa 

Sunnuntaina 22. maaliskuuta 
kello 18 alkaen kuullaan kahden 
kuoroteoksen ensiesitykset Ou-
lussa. Kokkolan Naislaulajat ja 

Merikosken Laulu esiintyvät Ruuhka-
vuodet -yhteiskonsertissa Pyhän An-
dreaan kirkossa Kaakkurissa.

Oululainen naiskuoro Merikosken 
Laulu kantaesittää konsertissa Juha 
Holman säveltämän Credon (Nikean 
uskontunnustuksen). Kokkolan Nais-
laulajat tuo Ouluun ensimmäisen ker-
ran esitettäväksi kiiminkiläisen Satu 
Kreivi-Palosaaren sanoittaman ja kok-
kolalaisen Marita Pasasen säveltämän 
Ruuhkavuodet.

Ruuhkavuodet kertoo siitä aikuisen 
elämäntäyteisestä ajasta, jolloin lapset 
ovat aikuistumassa ja myös omien van-
hempien kanssa kohdataan monia luo-
pumisia. Osaksi puhuttu, osaksi lau-
lettu hengellinen teos on sanoittajansa 
Satu Kreivi-Palosaaren mukaan suoraa 
puhetta asioiden oikeilla nimillä.

Musiikki on paikoitellen helposti 

soivaa ja soljuvaa, välillä puheenomais-
ta uutta musiikkia. Musiikissa on omat 
hetkensä sisäänpäin kääntyneelle poh-
diskelulle, rukoukselle ja elämänviisa-
uden jakamiselle. Mittava teos on har-
vinainen naiskuorojen ohjelmistossa – 
etenkin a cappellana, ilman säestystä 
esitettynä.

Jyväskyläläinen säveltäjä Juha Holma 
on säveltänyt Credon Merikosken Lau-
lun viime vuoden lopulla ilmestyneelle 
Olennainen-levylle. Credo on latinaa ja 
tarkoittaa ”minä uskon”.

Holman mukaan teoksessa on gre-
goriaanissävyjen ja liturgiseen lauluun 
viittaavien osioiden lisäksi moderneja-
kin elementtejä. 

– Apostolisen uskontunnustuksen 
laajennus, Nikean uskontunnustus, on 
peräisin 300-luvulta. Koko teos muo-
dostuukin musiikillisesti tietynlaisek-
si vanhan ja uuden liitoksi, aivan ku-
ten sana ’credo’ on tänä päivänä yhtä 
tosi kuin se oli jo ajanlaskumme alku-
vuosina.

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sana elää pe 20.3. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 21.3. klo 10, 
Vanha pappila. 
kellokartanonen kevätpäi-
vät 21.–22.3. Keskustan seu-
rakuntatalo. Ks. erillinen il-
moitus.
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 21.3. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Sunnuntaiseurat su 22.3. 
klo 15, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Päiväseurat ke 25.3. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
keskiviikkoseurat ke 25.3. 
klo 18, Sipiläsali, Asemakatu 
6. Niilo Pesonen.
Miesten piiri ke 25.3. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
25.3. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. 
ompeluseurat to 26.3. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
Hartaudet: 
To 19.3. klo 14, Sara Wacklin 
-koti. Jyrki Vaaramo.
To 19.3. klo 18.30, Kuntotalo. 
Jyrki Vaaramo.
Raamattupiirit:
Ti 24.3. klo 18, Sipiläsali. 
Opettajille.
To 26.3. klo 16, Intiön seura-
kuntakoti. Jyrki Vaaramo.
To 19.3. ja 26.3. klo 14, Kes-
kustan seurakuntatalo. An-
na-Mari Heikkinen.

Karjasillan seurakunta
Teemailta to 19.3. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ta-
sa-arvo raamatussa, Anna-
Leena Häkkinen.
Rauhanyhdistyksen raamat-
tuluokka pe 20.3. klo 17.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 20.3. klo 19, Kas-
tellin kirkko. Olavi Isokoski ja 
Timo Aho.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 26.3. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 
Raamattupiirit:
Ke 25.3. klo 18–21, Kauko-
vainion kappeli. Arabiankie-
linen.
Ke 25.3. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Miehille.
To 19.3. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
Ma 23.3. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Joka toinen maa-
nantai. Mukana Liisa Kar-
kulehto.
Ke 25.3. klo 11–12, Kastellin 
kirkko. 
To 26.3. klo 18, Kastellin kir-

kon pappilan kamarissa. 
To 26.3. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
Miestenpiiri ti 24.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustaa Olavi 
Mäkelä.
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
26.3. klo 15, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Apostolien tekoja ja 
lähettien kirjeitä, mukana 
Pasi Kurikka.
Raamattu- ja rukouspiirit: 
Ke 25.3. klo 18, Pateniemen 
kirkko. 
To 26.3. klo 18, Pateniemen 
kirkko. 
keskustelu- ja raamattupii-
ri to 19.3. klo 18, Tuiran kirk-
ko. Joka toinen torstai.
Raamattupiirit:
To 19.3. ja 26.3. klo 12.30, 
Tuiran kirkko. 
Ti 24.3. klo 18, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 25.3. klo 10, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat:
Pe 20.3. klo 18.30, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Pe 20.3. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen seurat: 
To 26.3. klo 18.30, Tuiran 
kirkko. 
To 26.3. klo 19, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Sanan äärellä to 19.3. ja 
26.3. klo 18.30, Huonesuon 
seurakuntakoti. Luemme ja 
jaamme hengellisesti raken-
tavia tekstejä. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 20.3. klo 18.30, 
Hintan seurakuntatalo.

Musiikki ja kulttuuri
Yhteisvastuun taidemyyn-
titapahtuma 27.–29.3., Kau-
punginkirjaston näyttelyti-
lassa kirjaston aukioloaikoi-
na. Ks. yhteisvastuuilmoitus.

Karjasillan seurakunta
Rauhanyhdistyksen pääsi-
äislauluilta pe 20.3. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko.
Ruuhkavuodet-konsertti su 
22.3. klo 19, Pyhän Andre-
aan kirkko. Merikosken Lau-
lu ja Kokkolan Naislaulajat.
Runokvarkki Siivessä la 
21.3. klo 13, Siipi. Mikä on 
runokvarkki? Ihmettelemäs-
sä Juha Vähäkangas.
Tragediaa Pielisen balladis-
ta nykyrunouteen -tapah-
tuma su 22.3. klo 15, Kastel-

lin kirkko. Mitä on tragedia? 
Mitä runossa siitä todetaan? 
Runoja tulkitsevat Eeva Hol-
ma, Pirkko Böhm-Sallamo ja 
Juha Vähäkangas. Virsiä säes-
tää Ilkka Järviö. Käsiohjelma 
2 € Yhteisvastuukeräykselle.

Diakonia

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

Karjasillan seurakunta
Juttutupa ma 23.3. klo 13–
14.30, Kastellin kirkko. Kes-
kustellaan ajankohtaisista 
ja/tai juttutupalaisille tär-
keistä asioista.
Diakoniapiirit:
Ma 23.3. klo 16.30, Kauko-
vainion kappeli. 
Ke 25.3. klo 15–16.30, Maik-
kulan kappeli. 

Tuiran seurakunta
Työttömien ruokailu to 
19.3. ja 26.3. klo 12, Rajaky-
län seurakuntakoti. Ruokailu 
maksaa 2 €, maksetaan ruo-
kailun yhteydessä.
Diakoniapiiri to 19.3. klo 13, 
Pateniemen kirkko. 
Juttutupa ma 23.3. klo 10.30, 
Koskelan seurakuntakoti. Py-
hän Luukkaan Juttutuvan vie-
railu. Huom. aloitusaika.

Oulujoen seurakunta
Virsilauluilta to 19.3. klo 18, 
Hilma Ollila. Mukana Pert-
ti Lahtinen ja Sanna Leppä-
niemi. Kahvitarjoilu ja arpo-
ja. Tuotto Yhteisvastuukerä-
ykselle.
Madekosken diakoniapiiri to 
26.3. klo 12, Vilppu ja Sylvi 
Tuohinolla, Louhelantie 2. 

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
keHITYSVAMMAISeT
keskustelukerho ti 24.3. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kehitysvammai-
sille aikuisille.
Perhepiiri to 26.3. klo 12–
13.30, Keskustan seurakun-
tatalo. Kehitysvammaisten 
läheisille.

kuuloVAMMAISeT
lähetyspiiri ma 23.3. klo 14, 
kuurojen yhdistys. 
eläkeläisten päiväpiiri ke 

25.3. klo 12, Öbergin talo. 
Ystäväilta to 26.3. klo 16, 
Palvelukeskus Runola. 

nÄköVAMMAISeT
näkövammaisten raamat-
tu-ja keskustelupiiri to 26.3. 
klo 13–14.30, Diakoniakes-
kus, alakerran ryhmätila. 

PÄIHDeTYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 20.3. klo 13, Diakoniakes-
kus, alakerta. 
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 23.3. klo 14.30, Diako-
niakeskus, alakerta. 

Päihdetyön raamattupiiri ti 
24.3. klo 13, Diakoniakeskus, 
yläkerta. 
Miesten saunailta ke 25.3. 
klo 16, Öbergin talo.

Lähetys
lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Leivonnaisia, käsitöi-
tä, arpoja ja muuta mukavaa 
sekä vohvelikahvila. Tuotto 
ohjataan nimikkotyölle Suo-
men Lähetysseuran kautta. 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14, 

la klo 12–15. Puodista käy-
tettyjä astioita, liinavaattei-
ta, koruja, kirjoja sekä pajan 
tuotteita, tarjolla myös kah-
via yms. Pajassa tehdään kä-
sitöitä. P. 044 316 1720. 
lähetystovi pe 20.3. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Seitsemäs käsky, Juha Vä-
häkangas.
Tuolijumppa lähetyssopes-
sa to 26.3. klo 12, Keskustan 
seurakuntatalo.
Askartelutalkoot la 28.3. 
klo 12–15, Siipi, lähetyksen 
puoti ja paja. 

Ruuhkavuodet ja 
uskontunnustus 
Kaakkurin 
kirkossa

Ruuhkavuosia elävä Satu Kreivi-Palosaari 
on sanoittanut oman ikäluokkansa 

kokemuksista kertovan sävellysteoksen.
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Seniorien laulupiiri 
Torstaina 19.3. klo 13
Tuiran kirkossa
Lauletaan ja hiljennytään musiikin äärelle. Kahvitar-
joilu ja arpajaiset keräyksen hyväksi. Mukana Paula 
Kyllönen ja Ulla Metsänheimo.

Virsilauluilta 
Torstaina 19.3. klo 18
Hilma Ollilalla, Laukkalantie 6 
Mukana Pertti Lahtinen ja Sanna Leppäniemi. Kahvi-
tarjoilu ja arpoja. 

Yhteisvastuun taidemyyntitapahtuma 
27.–29.3. kirjaston aukioloaikoina
Kaupunginkirjaston näyttelytilassa 
Avajaiset perjantaina 27.3. klo 18 
Lauantaina klo 10–17, sunnuntaina 12–16
Oulun taiteilijaseura 63 ry:n ja Proto ry:n jäsenet yhdes-
sä YV-taidetiimin kanssa rakentavat näyttelyn, josta os-
tamalla taidetta voi tukea YV-keräystä. Taiteilijat lah-
joittavat myytyjen teosten hinnasta 40 % keräykseen.  

luther-rippileiri 
Saksan Wittenbergissa uskonpuhdistuksen 

500-vuotisjuhlan kunniaksi

Viikon kestävä leiri pidetään kesäkuun 2010 alussa. Lei-
rille voivat ilmoittautua vuonna 1995 syntyneet eli en-
si vuonna rippikoulun käyvät nuoret. 20 ensimmäisek-
si ilmoittautunutta pääsee mukaan. 
Leirin hinta on noin 900 €, sis. matkat, majoituksen, 
ruuat ja vakuutukset. Saksaan lähtevän ryhmä voi ha-
lutessaan kerätä yhdessä rahaa matkaa varten. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset viimeistään 20.3. 
Jukka Kärkkäiselle, jukka.karkkainen@evl.fi tai 
p. 040 574 7183.

Välähdyksiä lähetystyön 
150-vuotisesta historiasta 

Sunnuntaina 22.3. klo 9 
Ylikiimingin kirkossa ja seurakuntatalolla 

Klo 10 messu kirkossa, toimittaa Pentti Kortesluoma, 
kanttori Leo Rahko. Lounas ja välähdyksiä lähetystyön 
historiasta seurakuntatalolla, hiippakunnan vs. lähetys-
sihteeri Aino Pieskä. Lähtö pikkubusseilla klo 9 Öbergin 
pihalta, Kirkkokatu 5. Edestakainen matka 5 €. 

Ilmoittautuminen viim. pe 20.3. Ulla Mäkiselle p. 040 
506 5511, ulla.makinen@evl.fi.

kellonkartanon kevätpäivät 

21.-22.3. Keskustan seurakuntatalossa

Lauantaina 21.3.
Professori Tapio Puolimatka
Klo 14 Usko, tiede ja pienen ihmisen suuret kysymykset
Klo 16 Professorin kanssa viisauden ja tiedon lähteillä
Klo 18 Lähellä Jumalaa -ilta, mukana mm. Jorma Elorin-
ne. Musiikkia, puheenvuoroja 

Sunnuntaina 22.3.
klo 14 Konsertti, opperalaulaja Jorma Elorinne, säestää 
urkuri Maija Tynkkynen. 

Vapaa pääsy. Järj. Kellonkartanon ystävät, tuomiokirk-
koseurakunta ja Kirkkopalvelun opintokeskus.

19.–26.3.2009enot Oulussa 

Runoillen  
Karjasillan 
seurakunnassa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 19.3. ja 26.3.  
klo 14, Vanha pappila. Raa-
mattutunti 19.3. Pasi Kurik-
ka, 26.3. Marja Kopperoinen.

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

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiirit:
Ma 23.3. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ma 23.3. klo 18.30, Oulujo-
en pappila.

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulut:
Su 22.3. klo 12, Makasiinin-
katu 6.
su 22.3. klo 16.30, Kouluka-
tu 10.
Perhekerhot:
To 19.3. ja 26.3. klo 10, Intiön 
seurakuntakoti. 
Ke 25.3. klo 10, Heinätorin 
seurakuntatalo. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulut: 
To 19.3. ja 26.3. klo 14.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
7–9-vuotiaille.
Su 22.3. klo 10, Kastellin kirk-
ko. Messun aikana.
Su 22.3. klo 10, Karjasillan 
kirkko. Messun aikana.
Su 22.3. klo 12, Pyhän Andre-
aan kirkko. Messun aikana.
Su 22.3. klo 12, Kaukovaini-
on kappeli. Messun aikana.
Su 22.3. klo 12, Maikkulan 
kappeli. Messun aikana.
Su 22.3. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Kansain-
välinen pyhäkoulu, suomen 
kielellä.
Perhekerhot: 
Ma 23.3. klo 10, Sarasuon-
tien päiväkoti. 
Ti 24.3. klo 9.30–11, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Ke 25.3. klo 9.30, Kastellin 
kirkko. 
Ke 25.3. klo 9.30, Karjasillan 
kirkko. 
Ke 25.3. klo 9.30, Kaukovai-
nion kappeli. Mukana pasto-
ri Sanna Okkola.
Ke 25.3. klo 9.30–11, Maikku-
lan kappeli. 
Ke 25.3. klo 10–11.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Askarteluilta erityislasten 
perheille ma 23.3. klo 17.30–
19.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Vietetään iltaa pääsi-
äisaskartelujen parissa. Aloi-
tamme yhteisellä iltapalalla 
ja päätämme illan hartau-
teen. Ilm. viim. to 19.3. Rai-
ja Yrjölälle p. 040 574 7093.
Pyhäkoulut: 
Su 22.3. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Jumalanpalve-
luksen aikana.
Su 22.3. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 22.3. klo 12, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Perhekerhot:
To 19.3. ja 26.3. klo 9.30, Py-

hän Luukkaan kappeli. 
To 19.3. ja 26.3. klo 13, Py-
hän Luukkaan kappeli. Eng-
lanninkielinen.
Ti 24.3. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 25.3. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti. 
Ke 25.3. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Ke 25.3. klo 9.30, Patenie-
men kirkko. 
Ke 25.3. klo 9.30, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ke 25.3. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulut:
Su 22.3. klo 12, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Su 22.3. klo 16–17.15, Hin-
tan seurakuntatalo. Akku-
na-tilaisuuksien aikana. Järj. 
myös Kansanlähetys, Kylvä-
jä ja SLEY. 
Perhekerhot:
Ke 25.3. klo 9.30, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ke 25.3. klo 9.30, Heikkilän-
kankaan seurakuntakoti. 
Ke 25.3. klo 9.30, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Ke 25.3. klo 9.30, Saarelan 
seurakuntakoti. 
Ke 25.3. klo 9.30, Hönttämä-
en seurakuntakoti. 
Ke 25.3. klo 9.30, Myllyojan 
seurakuntatalo. Kerhossa va-
lokuvaus.
Ke 25.3. klo 9.30, Huonesuon 
seurakuntakoti. 

YlIkIIMInkI
Perhekerho to 19.3. ja 26.3. 
klo 10, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 

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

Karjasillan seurakunta
Tyttöjen ja poikien lei-
ri 3.–5.4. Vasamon leirikes-
kus. 3.–5.-luokkalaisten lei-
ri. Ulkoilua, leikkejä, kilpai-
luja, askartelua ym. Hinta 30 
€ sis. linja-autokuljetuksen, 
ruokailut, majoituksen ja ta-
paturmavakuutuksen Oulun 
ev.-lut. seurakuntien jäsenil-
le. Ilm. viim. 20.3. p. (08) 3161 
340. Tiedustelut Anna-Leena 
Häkkinen p. 050 462 0759 tai 
Esa Harju p. 040 575 2713. 
Leirille otetaan 20 osanotta-
jaa ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. Ilmoita mahd. ruoka-
aineallergiat. 
Retki Tampereelle 10–14- 
vuotialle 15.–17.5. Ks erilli-
nen ilmoitus.

Nuoret
karjasillan seurakunnan 
ja tuomiokirkkoseurakun-
nan isoskoulutus ke 25.3. 
klo 17.30–19, Kaukovainion 
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 25.3. klo 19–
20.30, Kaukovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Isoskoulutuspäivä la 21.3. 
klo 12, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Pohditaan varhaisnuor-
ten, suurleirien ja ensiavun 
kysymyksiä. Mukana päiväs-
sä ovat varhaisnuorisotyön-
ohjaajat ja ensiapukoulutta-
ja. Päivä on tarkoitettu seu-
rakunnan uusille isoskoulu-
tettaville. Lisätietoja nuo-
risotyönohjaaja Merja Oks-
manilta, p. 040 524 4944 tai 
merja.oksman@evl.fi. 
Vaihtoehtotorjentai to 
26.3. klo 18, Koskelan seura-
kuntakoti. Rippikoulun käy-
nyt nuori, lähde kerran kuus-
sa kokeilemaan jotain uutta. 
Ilta maksaa 5 €. Ilm. mukaan 
viim. 22.3. anssi.putila@evl.fi 
tai tekstarilla 050 3408982. 
Lisätietoja torjentaiden oh-
jelmasta Anssilta.

Nuoret aikuiset 
Cross Cafe pe 20.3. klo 19–
00.30, Isokatu 11, tuomio-
kirkon vieressä. Kristillinen 
nuorten aikuisten kahvila. 
Tommi Kalenius esiintyy klo 

21.30. Vapaaehtoinen kahvi-
raha 2 € KUA:lle.  
Tuomasmessu su 22.3. klo 
18, Tuomiokirkko. Teejatkot 
Isokatu 17 alakerrassa.
opiskelijoiden yhteinen 
raamattupiiri ti 24.3. klo 18, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Filosofinen keskustelupii-
ri to 26.3. klo 16.15, Oulun 
yliopiston sali KTK 219. Mu-
kana lehtori, KT Markku Sa-
lakka, kansainvälisen työn 
pastori Árpád Kovács ja yli-
opistopastori, TT Ari Savuo-
ja. Järjestetty yhdessä Oulun 
yliopiston kanssa.

oPISkelIJAJÄRJeSTöT
uusheräyksen ilta to 19.3. 
klo 19, Koulukatu 41. Ilkka 
Tornberg: Minulle elämä on 
Kristus ja kuolema voitto (Fil. 
1:21).
evankelinen nuorten ai-
kuisten ilta pe 20.3. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Seurakunta on Kristuksen 
täyteys (Ef. 1:23), Antti Lei-
nonen. Lastenhoito.
oPkon opiskelijailta la 21.3. 
klo 19, Öbergin talo. Vuori-
saarna 3 - elämän perustus, 
Antti Leinonen.
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma 23.3. 

Karjasillan seurakunnan kevät on runollinen. Oh-
jelmassa on sekä salaperäisiä runokvarkkeja että 
tragediaa ja nykyrunoa.

Seuraava Runokvarkki on lauantaina 21.3. kello 
13–13.16 Lähetyksen puoti ja paja Siivessä.

Runokvarkkia kuvataan pastori Juha Vähäkan-
kaan sanoin: ”Se on ’ylös, alas, outo, totuus, kau-
neus ja totuus’. Se on kvarkki.” 

Mikäli tämä ei vielä riittävästi selventänyt, mi-
kä runokvarkki on, kannattaa pyrähtää Siipeen 
ihmettelemään asiaa. Ihmettelyyn on tilaisuus 
myös 25.4. ja 23.5.

Kastellin kirkossa järjestetään sunnuntaina 
22.3. kello 15 runotapahtuman Tragediaa Pielisen 
balladista nykyrunouteen. 

Tapahtuman teemana on, kuten nimestäkin voi 
päätellä, tragedia. Tilaisuudessa mietitään mitä 
tragedia on ja mitä runossa siitä todetaan. 

Runoja tulkitsevat Eeva Holma, Pirkko Böhm-
Sallamo ja Juha Vähäkangas. Virsiä säestää kant-
tori Ilkka Järviö. Vapaaehtoinen käsiohjelmamak-
su 2 euroa menee Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

w w w.sxc . hu
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Nokelantie 48 B, käynti  
Latokartanontien puolelta.

Avoinna 
ma–ke, pe klo 10–14, 

la klo 12–15. 

Ihmiseltä ihmiselle
Ryhdy kummiksi etiopialaiselle lapselle

Kummi-ilta 24.3.2009 klo 18 keskustan 
seurakuntatalon juhlasalissa (Isokatu 17). 
Terveiset Etiopiasta, tietoa Suomen Lähetysseu-
ran kummiohjelmasta ja mahdollisuus ryhtyä 
kummiksi. Afrikkalaista musiikkia ja tarjoilua. 
Tervetuloa!   

 
Lisätietoa kampanjasta ja kummi-illasta 

www.oulunseurakunnat.fi/kummi
Voit ryhtyä kummiksi myös 
soittamalla numeroon 040 506 5511 
tai vierailemalla osoitteessa 
www.mission.fi/lahjoita.

klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Janne Koskela: Oppi ja elämä.
körttiopiskelijoiden seurat 
ke 25.3. klo 19. Jussi Pesosel-
la, Valtatie 48 as 5, Tuira.
evankelisten opiskelijoiden 
opiskelijailta ke 25.3. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Pyhä Henki, eläväksi te-
kijä, Harri Joensuu.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Toiminta- ja keskusteluker-
ho to 19.3. ja 26.3. klo 10.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 19.3. ja 
26.3. klo 12, Kajaanintie 1. 
Senioripäivä Heinäpääs-
sä ma 23.3. klo 11, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Klo 11–12 
verenpaineen mittaus, klo 12 
ruokailu, hinta 4 € ja Hopea-
lankakerho klo 12.30–13.30.
Seurakunnan keskustelu-
ryhmä ma 23.3. klo 13, Sara 
Wacklin -koti. 
Tarinatupa ke 25.3. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Seurakuntakerho to 26.3. 
klo 14, Keskustan palvelu-
talo. 

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten kerhot: 
To 19.3. ja 26.3., Karjasillan 
kirkko. Kerho vierailee 19.3. 
klo 13 Pikkaraisen kodassa, 
os. Lyijytie 2 B. Tarjolla mak-
karaa ja kahvit, voit varata 
vapaaehtoisen maksun yh-
teisvastuun hyväksi. 26.3. klo 
13.30 Karjasillan kirkko, Heidi 
kertoo sanoin ja kuvin Bang-
ladeshin matkastaan.
To 19.3. ja 26.3. klo 13, Kas-
tellin kirkko. 
Ma 23.3. klo 12.30–14, Maik-
kulan kappeli.
To 26.3. klo 12–14, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Ystävänkamari ti 24.3. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Senioreiden kerho pe 20.3. 
klo 10–11.30, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Lähetyssihtee-
ri Tarja Oja-Viirret vierailee.
Seniorien laulupiirit: 
To 19.3. klo 13, Tuiran kirk-
ko. Kahvitarjoilu ja arpajai-
set Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi. Paula Kyllönen ja 
Ulla Metsänheimo.
To 26.3. klo 13, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Päivi Moilanen 
ja Ulla Metsänheimo.
Seurakuntakerhot: 
To 19.3. klo 13–14.30, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
To 26.3. klo 13.30, Palokan 
palvelukeskus. 
eläkeläisten kerhot:
To 26.3. klo 13, Koskelan pal-
velukeskus. Mukana Harri 
Fagerholm.
To 26.3. klo 14, Rajakylän 
seurakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
23.3. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Porinapiiri ma 23.3. klo 11, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Seurakuntakerhot: 
To 19.3. klo 13, Myllyojan 
seurakuntatalo. 

Ma 23.3. klo 13, Saarelakoti, 
Takalahdentie 11. 
To 26.3. klo 13, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
To 26.3. klo 14, Metsolan 
Hovi. 

YIlkIIMInkI
Porinakerho ma 23.3. klo 10. 

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

Tuiran seurakunta
kivikerho ti 24.3. klo 10, Py-
hän Tuomaan kirkko, kella-
ritiloissa.

Oulujoen seurakunta
Aikuisten kuntopiiri to 19.3. 
ja 26.3. klo 18, Hintan seura-
kuntatalo. 
Fransupiiri ti 24.3. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Muut menot
Sovinto menneisyyden 
kanssa su 22.3. Pateniemen 
kirkko. Ks. juttu sivulla 14.
luukkaan Juttutuvan vie-
railu koskelaan ma 23.3. klo 
10.30, Koskelan seurakunta-
koti. Pyhän Luukkaan Juttu-
tupa vierailee Koskelan seu-
rakuntakodin Juttutuvassa. 
Lähtö Pyhän Luukkaan kap-
pelilta klo 10.
Hintan seurakuntakerho 
ma 23.3. klo 12, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Yhteisvastuun taidemyyn-
titapahtuma 27.–29.3., Kau-
punginkirjaston näyttelyti-
lassa kirjaston aukioloaikoi-
na. Ks. yhteisvastuuilmoitus.
3 kohtaamista Plus -ilta pe 
27.3. klo 19–23, Kaukovaini-
on kappeli. 
lamaa ja glamouria - muo-
tinäytös käytetyillä asus-
teilla la 28.3. klo 13, Raatin 
nuorisotalo. Juontajana Jas-
min Mäntylä, musiikki Duo 
Gerberos. Järj. Ytyä ry ja Tui-
ran seurakunta.
Pääsiäisnäytelmä 1.4. klo 
17.30 ja klo 18, Karjasillan 
kirkko. Tapahtumat alkavat 
Palmusunnuntaista ja jatku-
vat tähän päivään asti. Kä-
sikirjoitus ja ohjaus Antti 
Kairakari. Ensimmäiset voi-
vat lähteä noin 30 minuut-
tia kestävälle kierrokselle 
klo 17.30 ja seuraava ryhmä 
klo 18.
Hiljaisen viikon sävelhar-
taudet ma 6.4. klo 19 ja ke 
8.4. klo 19, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 

Kansainvälisyys
Lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 22.3. klo 17, Kau-
kovainion kappeli.
Arabiankielinen raamattu-
piiri ke 25.3. klo 18–21, Kau-
kovainion kappeli. 
International Family Club 
– kansainvälinen perheker-
ho on Thursday the 12th of 
March at 1 p.m. in Pyhän 
Luukkaan kappeli. You are 
welcome to come along to 

any of our Thursday sessions.

Kastetut
Tuomiokirkko: Kerttu Rau-
ha Sofia Kämäräinen, Emil 
Kustaa Saarela, Robin Olavi 
Saarela.
karjasilta: Aino-Kaisa Emi-
lia Ahola, Jere Jasper Kustaa 
Alenius, Siiri Katriina Have-
rinen, Tatu Matias Ikonen, 
Peppi Lumi Marika Kaikko-
nen, Aaron Oliver Korkala, 
Saana Minerva Laari, Mar-
kus Juhani Petteri Perätalo, 
Sakari Viljami Ristola, Stella 
Marisol Sormunen. 
Tuira: Samuel Henrik Johan-
nes Appelgren, Friida Elviira 
Harju-Könnö, Justus Unto Ul-
jas Jokelainen, Julianna Ma-
tilda Kantola, Eeli Verner Il-
mari Kynsilehto, Kiira Anne-
li Leinonen, Merihelmi Marie 
Majava, Juuli Mariella Outi-
la, Samuli Benjamin Ranta-
nen, Lucas Noel Aabram Sa-
lo, Joona Matias Virpi.
oulujoki: Oliver Aleksante-
ri Lehto, Neea Sofia Aurora 
Lumijärvi, Jusu Veeti Oliver 
Pekkala.

Vihityt
Tuomiokirkko: Jani Tapio 
Tulppo ja Riikka Amanda Ka-
roliina Kemppainen.
karjasilta: Sami Taimela ja 
Meiju-Riikka Granholm, Panu 
Kullervo Jylhä ja Jutta Maarit 
Rikola, Samuli Miikael Tyni ja 
Reetta Leena Illikainen.
Tuira: Juha Pekka Kela ja Ar-
ja Minna Tuulikki Rahkola, 
Jari Heikki Juujärvi ja Han-
ne Marjaana Pesonen, Pasi 
Petteri Myllyoja ja Anni Emi-
lia Saarela, Antti Juhani Kor-
honen ja Soile Mari Johan-
na Boisman, Tatu Erkki Pek-
ka Ruotsalainen ja Heidi Ma-
ria Paloste, Markus Johannes 
Salo ja Riikka Eveliina Paaso.
oulujoki: Ari Tapio Virtanen 
ja Outi Kaarina Kenttälä.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Nanni Kyl-
likki Koivikko s. Rautio 90, 
Toini Tellervo Kärki s. Laak-
so 84, Paavo Johannes Mati-
kainen 69, Yrjö Antero Piip-
po 62, Eeva Marjatta Pääkkö 
s. Frisk 70, Pirkko Sinikka Sy-
siharju s. Kaski 85.
karjasilta: Mauno Ilmari Ols-
bo 81, Lyyli Emilia Pellikka s. 
Saarela 96, Kalle Eemil Piri-
nen 91, Alpo Kalervo Plan-
ting 60, Kalevi Juhani Väisä-
nen 58.
Tuira: Miikka Petteri Kokko 
38, Ahti Elbe Lehrbäck 80, 
Mauri Johannes Riikola 60.
oulujoki: Kauko Ensio Ku-
jala 62, Keijo Seppo Tolo-
nen 49.

KUULUTUS

Oulujoen seurakunnassa toimitetaan 17.5.2009 kirkko-
herranvaali.

Kirkkoherranvaalin vaaliluettelo pidetään valvon-
nan alaisena nähtävänä 24.3.2009 kello 9.00–13.00 ja 
25.3.2009 kello 15.00–19.00 Oulujoen seurakunnan kirk-
koherranvirastossa, osoite Koivumaantie 2.

Äänioikeutetuiksi vaaliluetteloon on merkitty kaikki vii-
meistään vaalipäivänä 17.5.2009 18 vuotta täyttäneet 
henkilöt, jotka on merkitty seurakunnan läsnä oleviksi 
jäseniksi viimeistään 70 päivää ennen ensimmäistä vaa-
lipäivää, siis viimeistään 8.3.2009.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja kirkkoherra saa-
vat tehdä vaaliluetteloa koskevan oikaisuvaatimuksen 
seuraavasti: Seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaati-
muksen sillä perusteella, että äänioikeus on ilman lail-
lista syytä häneltä kielletty tai myönnetty toiselle ilman 
laillista perustetta. Kirkkoherra saa tehdä oikaisuvaati-
muksen sillä perusteella, että joku virheellisesti jätetty 
pois vaaliluettelosta taikka merkitty siihen äänioikeut-
ta vailla olevaksi tai äänioikeutetuksi. Oikaisuvaatimus-
ta ei voida perustaa muuttoon, joka on tapahtunut seu-
rakuntaan alle 70 päivää ennen vaalipäivää.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä vii-
meistään 27.3. ennen kello 16 kirkkoherranvirastoon, 
osoite Koivumaantie 2 90650 Oulu.

Vaalilautakunta kokoontuu käsittelemään mahdollisia 
oikaisuvaatimuksia 8.4.2009 kello 16.30 pidettävässä ko-
kouksessa.

Oulussa 9.3.2009

Oulujoen seurakunnan 
vaalilautakunnan puolesta
puheenjohtaja Reijo Sallinen

laulajia kaivataan 

Tuiran seurakunnan 
nuorten ja nuorten ai-
kuisten lauluryhmä Glo-
rias kaipaa uusia laula-
jia joukkoonsa. 
Harjoittelemme keski-
viikkoisin Tuiran kirkol-
la klo 18–19.30. 

Lisät. Johanna Fiskaali, 
johannafiskaali@hot-
mail.com, 040 7484 522.

Tuomasmessu 
Sunnuntaina 22.3. klo 18 

Oulun tuomiokirkossa 

Toimittaa Erja Järvi, saarnaa kasvatussihteeri Marja Kop-
peroinen. Avustajina Virpi Sillanpää-Posio, Hanna-Mai-
ja Karjalainen-Ollanketo, Atte Kääriäinen ja Riku-Matti 
Järvi. Esirukousjakson johtaa Tommi Yritys. Musiikki KGB 
eli Kaakkurin gospelbändi sekä Sarastuskuoro.
Teejatkot Keskustan seurakuntatalon alakerrassa.

Marianpäivän 
vauvakirkko 

Sunnuntaina 22.3. klo 12
Maikkulan kappelissa

Helistetään ja köröttel-
lään koko perheen voi-
min. Ota oma helistin 
mukaan. 

Vauvakirkon jälkeen tar-
joillaan kirkkokahvit ja 
-piltit. Mukana Maikku-
lan lapsikuoro. 
Vauvakirkon kesto on 30 
minuuttia.

Retki Tampereelle 
10–14- vuotialle 

15.–17.5. 

Retken aikana käymme 
Pandan tehtaanmyymä-
lässä, TV2-studiolla, Amu-
rin työläismuseokorttelis-
sa ja Särkänniemessä se-
kä osallistumme jumalan-
palvelukseen Ylöjärven 
kirkossa. 

Retken hintaan 140 € si-
sältyy matkat, majoitus, 
tapaturmavakuutus seu-
rakunnan jäsenille, ruo-
kailut, sisäänpääsymaksut 
kaikkiin kohteisiin, myös 
elämysavaimen Särkän-
niemen elämyspuistoon. 

Ilm. 29.4. klo 16 mennes-
sä www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo tai arkisin klo 
9–16 p. 08 3161 340. Muis-
ta mainita erityisruoka-
valiot ja allergiat. Retkel-
le pääsee mukaan 45 las-
ta. Tiedustelut Esa Harju 
p. 040 5752 713.
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Hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

eurakunnissa tapahtuu 19.–26.3.2009

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.  Pe 
20.3. ei ole 4-vuotiaitten ker-
hoa!
Perhekerho to 19.3. klo 10 
srk-talolla.
lumilyhdyn hartaus ke klo 
14.
kirkkokuoro ke klo 18.30 
srk-talolla.
Raamattupiiri ti 24.3. klo 
18 srk-talolla, ”Jobin kohta-
losta Laulujen lauluun” Raa-
mattuopetus.
”kirkkovuoden askelissa” 
virsilauluilta, arvontaa, kah-
via jne. Tulot Yv-keräykselle.
Hartaushetki to 26.3. klo 
13.15 Limingan terveyskes-
kuksen vuodeosastolla.
kokkikerho to klo 14–16 ker-
hohuoneella. Huom. To 19.3. 
ei ole kokkikerhoa.

Partio: 22.2.–26.4. Veri 
Guud 09 –Lippukuntien vä-
linen verenluovutuskilpai-
lu. Lisätiedot: www.poh-
janmaa.partio.fi/toimin-
ta/veriguud. Päivystys Par-
tiotoimistossa Limingassa 
klo 15–17. Lisätietoa:www.
niittykarpat.fi. Tiedustelut: 
hannu.luukinen@pohjan-
maa.partio.fi, p. 044 2128 
722.
Rauhanyhdistys: Päivä-
kerho to 19.3. klo 17.30–
19 ry:llä. Varttuneidenker-
ho to 19.3. klo 13 Lahden-
perällä. Raamattuluokka pe 
20.3. klo 19 Heinäsellä.  Ma-
rianpäiväseurat 21.–22.3. 
ry:llä. La 21.3. klo 18 alus-
tus ry:llä Leevi Koskelo, su 
22.3. klo 10 messu kirkossa, 
Timo Riihimäki, seurat ry:llä 
klo 13 ja klo 18 Leevi Koske-
lo ja Aarne Ronkainen. Päi-
väkerhot ti 24.3. ja to 26.3. 
klo 17.30–19 ja ke 25.3 klo 
17–18.30 ry:llä.

Voit hakea kesätyöpaikko-
ja seurakunnasta vapaa-
muotoisella hakemuksel-
la, jos olet täyttänyt kuu-
sitoista vuotta, tai täytät 
kesään mennessä. 
 Tarvitsemme kielitaitoi-
sia kirkko-oppaita ja reip-
paita, puutarhatöihin tot-
tuneita nuoria. Hakemuk-
sen voit toimittaa kirkko-
herranvirastoon huhti-
kuun loppuun mennessä. 
Tarkempia tietoja Hele-
nalta virastosta p. 387 172 
/ 045 6306 082 tai seura-
kunnan kotisivulta.

HAe TöITÄ keSÄkSI

kirkkokuoro to 19.3. klo 
18.30.
Messu su 22.3. klo 10 kirkossa.
Pyhäkoulu su 22.3. klo 12 
kirkolla.
eläkeliitto ti 24.3. klo 11 srk-
salissa.
Päiväkerho ke 25.3. klo 9.30 
kirkolla. Lelu- ja pelipäivä.
Päiväpiiri ke 25.3. klo 13 
Saarenkartanossa.
kaverikerho to 26.3. klo 10 
kirkolla.
Saarenkartanon hartaus to 
26.3. klo 14.30.
kirkkokuoro to 26.3. klo 
18.30.
kuollut: Eeva Irene Sipilä, 92.

PÄÄSIÄISVAelluSPÄIVÄÄn VAPAAeHToISIA

Keskiviikkona 8.4. järjestetään kirkolla pääsiäisvaellus-
päivä, jonka suunnittelussa ja toteuttamisessa tarvitaan 
vapaaehtoisvoimia. Tule suunnittelemaan vaelluskierros-
ta – voit suunnitella myös itsellesi mieleisen roolin tai 
tehtävän. Suunnittelutilaisuus pe 27.3. klo 13 srk-salis-
sa päiväkahvien merkeissä. Lisätiedot Kaisamarjalta 040 
7430 381 tai Marjalta 040 7430 382. 

kirkkoherranvirasto
Luovontie 52,
 90480 Hailuoto
08 8100 565, 
hailuodon.seurakunta@
evl.fi.
Avoinna ma klo 9.30–12 
ke klo 12–14.30. 
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Suomen evankelis-lu-
terilainen kirkko viet-
tää jouluajan ulkopuo-

lella kolmea pyhäpäivää, joiden 
ajankohta määräytyy joulus-
ta. Ne ovat 40 päivää joulun jäl-
keen vietettävä kynttilänpäivä, 
yhdeksän kuukautta ennen seu-
raavaa joulua vietettävä Marian 
ilmestyspäivä, sekä kuusi kuu-
kautta ennen seuraavaa joulua 
vietettävä juhannuspäivä. Näis-
tä kynttilänpäivä ja Marian il-
mestyspäivä ovat Kristus-juhlia, 
juhannus eli Johannes Kastajan 
päivä kuuluu Raamatun henki-
löiden muistopäiviin.

Marian ilmestyspäivän viet-
to osuu aina keskelle pääsiäis-
tä edeltävää paastonaikaa. Paas-
tonkin keskellä juhlan liturgi-
nen väri on valkoinen ja altta-
rilla palaa kuusi kynttilää suu-
ren Kristus-juhlan merkiksi.

Vielä 1700-luvulla kirkkom-
me juhli heinäkuun toisena päi-
vänä Marian käyntipäivää. Sil-
loin muisteltiin Marian vierailua 
Johannes Kastajan äidin Elisabet-
hin luona. Tuo muistopäivä kui-
tenkin poistui kalenterista vuon-
na 1772. 

Marian ilmestyspäivänä ta-
pahtui se, mikä uskontunnus-
tuksessa kuvataan lauseella “si-
kisi Pyhästä Hengestä”. Enke-
li Gabriel ilmestyi nuorelle Ma-
rialle ja kertoi, että lapsi on tu-
lossa.

Maria vastasi Gabrielin uu-
tiseen ylistämällä Jumalaa, jo-
ka on lyönyt hajalle ne, joilla on 
ylpeät ajatukset sydämessään ja 
joka on syössyt vallanpitäjät is-

Ave, Maria!
tuimeltaan ja korottanut alhai-
set. Hän on ruokkinut nälkäiset 
ja lähettänyt rikkaat tyhjin kä-
sin pois (Luuk. 1:46–55).

Luther piti Marian vastausta 
osoituksena siitä, että Maria oli 
esikuvallinen uskovainen. Käsi-
tys, että Neitsyt Marialla ei oli-
si luterilaisuudessa mitään vir-
kaa, on siis kukkupuhetta. Lut-
her ei pitänyt Mariaa vain kristi-
tyn naisen vaan kaikkien kristit-
tyjen, myös miesten, esikuvana.

Lounaita ja 
luentoja
Jeesuksen äidin nimikkopäivä-
nä tapahtuu monenlaista. Ma-
rianpäivän keittolounasta nau-
titaan isolla porukalla Oulun-
salossa seurakuntatalolla 22.3. 
kahteen otteeseen, kello 11 ja 13. 

Oulussa on myös tarjol-
la apetta, sillä Pateniemen kir-
kolla järjestetään jo perinteinen 
Marianpäivän tapahtuma kello 
12 alkavan messun jälkeen. Tar-
jottavan lähetyslounaan hin-
ta on 5 euroa ja tuotto menee 
Kambodzhassa tehtävään lähe-
tystyöhön Tuiran seurakunnan 
kautta. Lounaan jälkeen psyko-
draamaohjaaja Leena Tåg luen-
noi aiheesta Sovinto mennei-
syyden kanssa. 

Kempeleen seurakunnas-
sa järjestetään Marianpäivän 
kinkerit sunnuntaina 22.3. kel-
lo 12.30 Matti ja Lahja Lahti-
sella. Mukana kinkereissä ovat 
kirkkoherra Pekka Rehumäki 
ja kanttori Marjo Irjala. 

Vuonna 1955 kirkkolakia 
muutettiin niin, että Marianpäi-

vää vietetään aina sunnuntai-
na. Raameiksi annettiin 22. – 28. 
maaliskuuta välinen aika. Jos tä-
mä sunnuntai sattuisi olemaan 
palmusunnuntaiksi tai pääsiäis-
päiväksi, on Marian ilmestymis-
päivä palmusunnuntaita lähin 

edeltävä sunnuntai. Ortodoksi-
sessa ja katolisessa kirkossa pyhää 
vietetään vakituisesti 25. maalis-
kuuta.

Muhoksen seurakunnassa Ma-
rianpäivää muistetaan sen alku-
peräisenä ajankohtana. Keskiviik-

kona 25.3. kello 18 kirkossa järjes-
tetään Naisten messu, jossa altta-
rilla nähdään naisia ja musisoi-
massa miehiä. 

eLSI HUttUNeN

Enkeli Gabriel ilmoittaa nuorelle Marialle, että hän tulee synnyttämään jumalallisen lapsen.
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Haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi

kempele www.evl.fi/srk/kempele

kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

kesätöitä nuorille Seura-
kunta palkkaa hautausmaa- 
ja puistotyöhön kahden vii-
kon työjaksoihin vuosina 
1990–1993 syntyneitä nuo-
ria. Palkka 300 euroa / 2 viik-
koa. Työaika 30 h/vk. Paikat 
täytetään arpomalla. Työn-
hakijan on ilmoittauduttava 
myös työvoimatoimistoon. 
Hakulomakkeita taloustoi-
mistosta sekä www.haukipu-
taanseurakunta.fi. Hakemus 
on toimitettava to 9.4. klo 
14 mennessä: Haukiputaan 
seurakunta, taloustoimisto, 
Kirkkotie 10, 90830 Hauki-
pudas. Lisätietoja seurakun-
tapuutarhuri Erkki Mikko-
nen p. 040 5601 961. 
Raamattu tutuksi -ilta to 
19.3. klo 18 lähetystoimiston 
vieraskamarissa, Hepr. (To 
26.3. Jaak. 1., Piet. ja 2. Piet.).
Tasaustapahtuma pe 20.3. 
klo 12–14 torilla. 
Yhteisvastuulounas su 22.3. 
klo 11.30–13.30 Kellon srk- 

kodissa. Tarjolla jauheliha-
kääryleet, perunat ja kastike, 
kasvisgratiini, tuoresalaatti, 
puolukkahillo, leivät ja ruo-
kajuomat, marjarahka. Hinta 
aikuisilta 8 €, lapset 4–12-v. 
4 €, alle 4-vuotiaat ilmaisek-
si. Myös gluteiiniton ja kasvis-
vaihtoehto.
Seurakuntakerho ke 25.3. klo 
13 Kellon srk-kodissa, yhteis-
vastuuasiasta kertoo Helena 
Seppänen. To 26.3. klo 13 srk-
keskuksen isossa salissa. Kul-
jetuspyynnöt, p. 5472 636 pe 
klo 9–11.
Miesten tiimi (miesten ilta) 
ke 25.3. klo 18 lähetystoimis-
ton vieraskamarissa. 
nuoret: Gospel-ilta pe 20.3. 
klo 18 Vakkurilassa, avoimet 
ovet ke 25.3. klo 17.30–19.30 
Vakkurilassa. 
Parisuhdeilta pienten lasten 
vanhemmille ti 31.3. klo 18 
Vakkurilassa. Mitä äiskälle ja 
iskälle kuuluu? Iltapalaa, ver-
taistukea ja tarvittaessa las-
tenhoito. Ei osallistumismak-

sua. Ilm. pe 27.3. Johanna Ke-
rolalle p. 045 1393 993.
kehitysvammaisten tuki 
ry:n kevätkokous ti 31.3. klo 
18 srk-keskuksen monitoimi-
salissa. Hallitus kokoontuu klo 
17. Vieraana aluekoordinaat-
tori Ritva Still.
Rauhanyhdistys: Haukipu-
das: raamattuluokka pe 20.3. 
klo 18.30 ry:llä, pyhäkoulut su 
22.3. klo 12 Tuomelalla, Joh-
teenkankaantie 47, Äijälällä, 
Leipomonmutka 2, Korhosel-
la, Puirovantie 11 ja Onnelal-

la, Huvipolku 130, seurat su 
22.3. klo 17 ry:llä, lauluseurat 
ke 25.3. klo 18.30 Tuomelal-
la, Johteenkankaantie 47. kel-
lo: ompeluseurat pe 20.3. klo 
18.30 Rehulla, Uhanperäntie 
18, pyhäkoulu su 22.3. klo 12 
Pohjolalla, Takkurannantie 52 
ja Turpeisella, Virpiniementie 
61, seurat su 22.3. klo 17 ry:llä, 
Matti Pennanen, Heikki Tiiro-
la, päiväkerho ma 23.3. klo 
17.30 ry:llä, sisarilta to 26.3. 
klo 18.30 Nappula-kodalla. 
Lähtö ry:ltä klo 18.30. Joki-
kylä: raamattuluokka pienet 
pe 20.3. klo 17.30 ry:llä, opis-
toilta pe 20.3. klo 18.30 ry:llä 

TeRVeISIÄ 
AnGolASTA

Sunnuntaina 22.3. on 
Haukiputaalla vieraina 
Angolassa pitkään työs-
kennelleet rovastit Kaisa 
ja Erkki Halme. 

Erkki Halme saarnaa kello 
10 jumalanpalveluksessa. 
Yhdessä Halmeet kerto-
vat elämäntyöstään kirk-
kokahvien jälkeisessä lä-
hetystilaisuudessa seura-
kuntakeskuksessa. Sanan 
ja rukouksen illassa kir-
kossa kello 18 rukouksen 
merkityksestä puhuu Kai-
sa Halme. 

Halmeet  lähtivät Ango-
laan vuonna 1973. Sisällis-
sodan ankarimpia aikoja 
lukuun ottamatta he työs-
kentelivät opetustehtävis-
sä vuoteen 2008 saakka, 
jolloin jäivät eläkkeelle.

Hengellisen musiikin 
toivekonsertti 

To 19.3. klo 19 srk-keskuk-
sessa. Toiveita toteuttavat 
Haukiputaan Kirkon Ka-
marikuoro, seurakunnan 
lapsikuoro ja oman pitäjän 
solistit. Juontaa FM Rauno 
Kinnunen. Iltahartaus Sa-
mi Puolitaival. Kolehti Yh-
teisvastuukeräykselle.

ja isot la 21.3. klo 18.30 Lau-
kalla, pyhäkoulut su 22.3. klo 
12 Asemakylä e. Koivisto Han-
nu, Asemakylä p. Hyry Mikko, 
keskikylä Rehu Jussi, Väntti-
länperä Illikainen Ville, Taipa-
leenkylä Klasila Jaakko, päi-
väkerhot to 19.3., ke 25.3. ja 
to 26.3. klo 17.30–19 ry:llä
kuolleet: Eeva Annikki Kaup-
pila, 83, Kirsti Valpuri Ollikai-
nen, 80.
kastettu: Veikko Valtari Pieti-
käinen, Roni Tero Henrik Me-
riläinen, Juho Valtteri Haavis-
to, Emmi Sabrina Kaisto, Vee-
ti Johannes Koivukangas, Tiia 
Hanna Emilia Klasila.

Mielen hyvinvoinnin päivä 

pe 3.4. klo 10–15 Isoniemen leirikeskuksessa. Päivä järjes-
tetään Yritetään Yhdessä ry:n kanssa. Yhdistys järjestää 
tarvittaessa kuljetuksen. Ilm. 27.3. mennessä perjantaisin 
klo 9–11 p. 5472 636 tai Seija Lommalle 040 5898 362 tai 
Seija Karjalaiselle 044 2958 948.

Miesten piiri to 19.3. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Ry:n seurat to 19.3. klo 19 
kirkossa.
Maa on niin kaunis -kon-
sertti su 22.3. klo 16 kirkos-
sa. Harmonikka Veikko Ah-
venainen ja Carina Nord-
lund. Ohjelmassa mm. Me-
lartin-Bach-Mozart-Vivaldi-
Sibelius ja Ahvenaisen virsi-
sovituksia tunnetuista virsis-
tä. Ohjelma 10 euroa Yhteis-
vastuun hyväksi.
että jaksaisin -ilta su 22.3. 
klo 18 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Pyhäkoulu lap-
sille.

Perhekerhot ja varhaisnuor-
ten ja mukulakuoro normaa-
listi.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
kirpputori Ilonpisara ti ja to 
klo 14–17, la klo 10–13.
eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ke 25.3. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa, Ikään-
tyvien huolenpito ja hoiva-
palvelu, johtava hoitaja Vir-
pi Leinonen ja kotipalveluoh-
jaaja Johanna Pirttiaho. Seu-
rakuntapiiri to 26.3. klo 12 
Kirkonkylän srk-kodissa. Vie-
raana jalkojenhoitaja Sinikka 
Kanniainen.
kirkkokuoroa ei ole ke 25.3.
Työikäisten naisten raamat-
tupiiri ke 25.3. klo 19 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
naisten piiri to 26.3. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodis-
sa. 
kevätkauden sururyhmä al-
kaa ke 25.3. klo 18–19.30 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Ryhmä kokoontuu viisi ker-

taa. Sururyhmässä voi jakaa 
omaa suruaan ja saada tukea. 
Läheisen kuolemasta tulisi ol-
la kulunut vähintään kolme 
kuukautta, enintään kak-
si vuotta. On tärkeää, että 
jokainen osallistuu kaikkiin 
ryhmän kokoontumisiin. Tie-
dustelut ja ilmoittautumiset 
20.3. mennessä Leena Hint-
sala p. 040 7790 365 tai Vei-
jo Lauronen p. 040 7790 308.
Veikon valinta” ke klo 9–14 

Nordea-talon alakerrassa.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joilla 
on päivisin aikaa, ma klo 10–
12 Kirkonkylän srk-kodissa. 
Varhaisnuorten kerhot nor-
maalisti.
nuoret: Nuorten ilta to klo 19 
VP. Yöpappila pe 20.3. klo 20 
VP. Peli-ilta ke Kempelehal-
lilla klo 16.30–18. Zeppelinin 
päivystys pe klo 16–19. Rip-
pikoulu: YK6 ja YK7 nuorten 
ilta to 19.3. klo 18 Vanhassa 
pappilassa.
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän koululla.
kempeleen ry: Seurat to 19.3. 
klo 19 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkko. Raamattuluokat pe 
20.3. klo 18 nuoremmat: Kes-
ti, Pulkkisentie 11. isommat: 
Ahola, Lähetvainiontie 11. 
Myyjäiset la 21.3. alkaen klo 
15 ruokailulla. Pyhäkoulut su 
22.3. klo 12 Kokkokangas: Sa-
vela, Keinäsentie 29. Keskus-
ta-Ollila: Saukkonen, Hiek-
katie 10. Santamäki: Mylly-

lä, Niittyrannantie 91. Paitu-
ri: Tahkola J, Eeronpolku 2. 
Seurat su 22.3. klo 16 seurat 
ja opistoilta ry:llä.
Murron ry: Lauluseurat pe 
20.3. klo 19 Maika ja Hannu 
Paasolla, Pajulantie 16. Seurat 
su 22.3. klo 16 ry:llä.
kastetut: Miia Maria Säynäjä-

aho, Tuuli Maria Mutka, Leevi 
Eino Tapani Rasila, Eetu Lasse 
Tapio Kärkkäinen, Emma Aa-
da Olivia Pohjola.
kuollut: Taavi Erkki Koi-
vukangas, 77, Aino Johan-
na Piippo s. Soronen, 95. Ai-
no Maria Fomin s. Rimpiläi-
nen, 71. 

Marianpäivän kinkerit 
Su 22.3. klo 12.30 
Matti ja Lahja Lahtisella,
Juurussuontie 629.
Mukana kirkkoherra 
Pekka Rehumäki ja 
kanttori Marjo Irjala.

Perheiden kevätrieha 

Su 22.3. klo 14 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. 
Soivan Siilen ilmaiskon-
sertti, kasvomaalausta, 
temppurata, onnenpyö-
rä, narunvetoa, askarte-
lua. Myynnissä yhteisvas-
tuutuotteita.

Jumalanpalvelussuunnitte-
luhetki ke 25.3. klo 16 Mon-
tin-salissa.
Tasauspäivän keräys pe 20.3. 
Kiimingin S-marketilla.
Huttukylän maakirkko su 
22.3. klo 12 koululla. Sanaju-
malanpalveluksen toimittaa 
Pekka Asikainen. 
Pyhäkoulu su 22.3. klo 12 
Kirkkopirtillä.
Pyhäkoulu su 22.3. klo 12.45 
Jäälin seurakuntakodilla.
lauluilta pe 20.3. klo 18.30 
Eila ja Pentti Honkasella os. 
Haukiputaantie 1105. Tuotto 
Yhteisvastuulle.
eläkeläisten kerho ti 24.3. 
klo 13–14.30 Montin-salissa 
kuljetuspyynnöt Erjalle. Essu 
ja myssy mukaan!
omaishoitajaryhmä ma 23.3 
klo 14–15.30 Montin-salissa.
Mielenterveyskuntoutujien 
omaisryhmä ke 25.3. klo 17–
18.30 Jäälin srk-kodilla.
Diakoniapiiri ma 23.3. klo 
12.30–14 Jäälin srk-kodilla. 
kuntouttava naisten päih-

deryhmä joka to klo 14–15.30 
Montin-salissa. Ohjaajina dia-
konissa Jaana Kontio ja kun-
nan perhetyöntekijä Sirpa 
Säilävaara.
Juttunurkka ma 23.3. klo 10–
13 Jäälin srk-kodissa. 
kolamäen kunnostettujen 
vanhustentalojen siunaami-
nen to 19.3. klo 13, Pauli Nie-
melä, Erja Haho ja Arto Kouri.
Diakoniatyöntekijän ajan-

varaus sekä kotikäyntipyyn-
nöt: Erja Haho 0400 775 164 
(Kk) tai Jaana Kontio (Jääli) 
040 579 3248.
lähetyspiiri ti 31.3. klo 12 Lä-
himmäisentuvalla.
kirpputori lähetyspisara 
ma-pe 9–17 Tuohimaantie 12.
Projektikuoron harjoitukset 
ke 25.3. klo 18.30 srk-keskuk-
sessa. Kuoro esiintyy ke 8.4. 
klo 19 iltakirkossa.  

Pizzaa ja parisuhdetta -il-
ta pe 3.4. klo 18.30 Montin-
salissa. Tarinoita parisuhteen 
rakennustarpeiksi, iloksi, voi-
maksi, huumoriksi. Johdat-
telee Kiisi Isotalo. Lastenhoi-
toon ilmoittautuminen viim. 
26.3. Riinalle 040 560 9678.
kiimingin Rauhan Sanan 
seurat su 22.3. klo 15 srk-kes-
kuksessa, Raimo Salonen.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
22.3. klo 17 ry:llä. Raamattu-
luokka pe 20.3. klo 18 ry:llä. 
Pyhäkoulut su 22.3. klo 12 
Alakylä 1 J. Peltokorpi Alakylä 
2 E. Mäenpää, Huttukylä A. K. 
Berg, Jääli H. Liedes, Kirkon-
kylä 1 M. Mutanen kirkkopir-
tillä, Kirkonkylä 2 A. K. Pelto-
maa, Tirinkylä T. Turtinen.
kastetut: Saaga Eveliina Py-
häjärvi, Jenna Emilia Lehti-
kangas, Joonatan Lauri Jo-
hannes Ylimartimo, Veeti Vil-
jo Matias Tuohino, Emmi Aino 
Katariina Hirvonen, Kimi Ee-
meli Pekkala, Anniina Silja Eli-
sa Junttila.

ToIVeVIRSIen IlTA

”Ah, kuinka kevät säteilee elämän riemuaan!
Maa onnellinen iloitsee ja loistaa puvussaan,
ja loistaa puvussaan.” VK 568:1

Tule laulamaan toivevirsiä su 29.3 klo 19 Kiimingin seu-
rakuntakeskukseen. Voit katsella jo kotona jonkin mie-
luisen virren ja ehdottaa sitä laulettavaksi toivevirsi-il-
lassa. Vietetään mukava ilta yhdessä laulellen!
Illan päätteeksi kahvit ja arpajaiset Yhteisvastuun hy-
väksi.

PIZZAA JA PARISuHDeTTA – IllAT 

Perjantaina 3.4. klo 18.30 Montin-salissa. Aiheena Ta-
rinoita parisuhteen rakennustarpeiksi, iloksi, voimaksi, 
huumoriksi. Aihetta johdattelee Kiisi Isotalo. Pizzaa ja 
parisuhdetta -illoissa syödään pizzailtapala ja puhutaan 
parisuhteesta. Iltojen periaatteena on ollut, että kes-
kusteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Iltoihin voi 
myös sisältyä musiikkia / musiikkiesiintyjiä. Illan ohjelma 
päättyy noin kello 21 mennessä. 

Pizzaa ja parisuhdetta -iltojen ajaksi seurakunta jär-
jestää lastenhoidon seurakunnan tiloissa. Lastenhoitaji-
na toimivat tehtävään koulutetut isoset. Lapsilla on hy-
vä olla omat eväät. 

Ilmoittautumiset lastenhoitoon 26.3. mennessä per-
hetyöntekijä Riina Moilaselle p. 040 5609 678. 
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liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 19.–26.3.2009

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

oulunsalo www.evl.fi/srk/oulunsalo

nAISTen MeSSu

Ke 25.3. klo 18 Muhoksen kirkossa

Pastori Elina Hyvönen, Muhoksen seurakunnan 
perhetyön tiimin naiset, kanttori Ossi Kajava, kla-

rinetisti Petri Aho, lauluryhmä.

HAuTAuSMAAn keSÄTYöPAIkAT oVAT HAeTTAVAnA

Tarvitsemme 10 nuorta (5 tyttöä ja 5 poikaa) hautaus-
maallemme kesätöihin. 

Kesätöitä voivat hakea v. 1991–1993 syntyneet oulunsa-
lolaiset nuoret, jotka eivät ole aikaisemmin olleet seura-
kunnalla töissä/isosina. Hautausmaan kesätöitä eivät voi 
hakea seurakunnan leiri-isosina tänä vuonna toimivat.
Työjakson pituus on enintään 2 viikkoa/nuori.
 tule täyttämään hakulomake 19.3.–30.4.2009 välisenä 
aikana kirkkoherranvirastossa (os. vattukuja 2).
Työpaikat arvotaan hakijoiden kesken ja valinnoista il-
moitetaan seurakunnan nettisivulla. 

Hartaus to 19.3. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
kuorot: Tähdet, harjoitukset 
to 19.3. klo 16–17 Kotikololla.
Hyvänmielen päiväkahvit ti 
24.3. klo 12 mielenterveys-
kuntoutujille pappilan piha-
piirin vintillä. Tuleppa mu-
kaan. Mukana Sinikka p. 040 
7521 226. ja opiskelija Kirsi.
Seurakuntakerho ke 25.3. 
klo 12 eläkeläisille Kotikolol-
la. Kahvitarjoilu. Vetäjänä Ee-
va ja Kimmo.
Cross Stitch – kristillinen il-
lanvietto kaikenikäisille pe 
27.3. klo 18 Vanamossa. Lap-

sille omaa ohjelmaa, lopuksi 
iltapala.
Pyhäkoulu su 22.3. klo 12 Ko-
tikololla.
nuoret: Nuortenilta to 19.3. 
klo 18–20 Kotikolon yläker-
rassa. Mukana kesä 1 -ripari-
laiset.
Perhekerhot: Ti 24.3. klo 
9.30–11 Kotikololla. Ke 25.3. 
klo 9.30–11 Vanamossa.
Päiväkerhoja ei ole to-pe 26.–
27.3.
Partio: Päivystys partiotoi-
mistossa pe 20.3. klo 15–17.
Hallitus klo 18. Variksenmar-
jat kirkkopalvelussa su 22.3. 
Päivystys ke 25.3. klo 15–17 
partiotoimistossa. Joukku-
eenjohtajat Kotikololla ke 
25.3. klo 18–19.
Rauhanyhdistys: Pe 20.3. 
klo 18.30 raamattuluokka (7-
8) ry:llä ja klo 18.30 nuorte-
nilta Anja ja Tapio Laurilalla. 
La 21.3. klo 18.30 raamattu-
luokka (5-6) ry:llä. Su 22.3. klo 
11.30 pyhäkoulut sekä klo 14 

ja 18.30 seurat ry:llä. Ti 24.3. 
varttuneiden kerho.
kastettu: Mico Daniel Arvo-
la, Viena Maria Junttila ja Ju-
ho Daniel Saari.

kirkkoherranvirasto 
suljettu tänään 
to 19.3. koulutuksen 
vuoksi.

kirkkoherranvirasto ja 
muut toimistot suljettu 
to-pe 26.–27.3. suunnitte-
lupäivien vuoksi.

Aamuhartaus to 19.3. klo 9 
päiväkeskuksessa, Jouni Heik-
kinen.
Hartaushetket to 19.3. klo 13 
Jokirinteen palvelukodeissa, 
Pekka Kyllönen.
kylmälänkylän seurakunta-
piiri pe 20.3. klo 10.15 kappe-
lissa, Jouni Heikkinen. Kyyti 
srk-talolta klo 9.30. 
Miesten piiri pe 20.3. klo 18 

Koortilassa, Matti Savolainen.
Siioninvirsiseurat su 22.3. 
n. klo 12 seurakuntatalossa, 
Merja Jyrkkä, Jukka Hautala, 
Jouni Heikkinen. 
Hartaus ja ehtoollinen ma 
23.3. klo 13 päiväkeskukses-
sa, Jouni Heikkinen.
Hartaus ti 24.3. klo 14 ter-
veyskeskussairaalan b-osas-
tolla ja klo 15 ryhmäkodissa, 
Jouni Heikkinen.
keskipäivänkerho ke 25.3. 
klo 11.30 srk-talossa. Kerho-
laisten keskeneräisten käsi-
töiden näyttely, mukana Lee-
na Leskelä ja diakoniaopiske-
lija Hanna Kaisto-Vanhamäki.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
25.3. klo 13 päiväkeskuksessa.
niittypirtin kerho ke 25.3. 
klo 13.30, Liisa Seppänen.
Hartaus ke 25.3. klo 14 Toivo-
la-kodissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Rukouspiiri ke 25.3. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen. 
Hartaushetket to 26.3. klo 13 

alkaen Jokirinteen palveluko-
deissa, Leena Leskelä.
Hartaus to 26.3. klo 14 Vire 
kodissa, Jouni Heikkinen.
kuorot: ke 25.3. klo 17 lapsi-
kuoro srk-talossa. To 26.3. klo 
18.30 kamarikuoro srk-talos-
sa.
Perhekerhot ti klo 9.30–11.30 
srk-talossa ja Päivärinteen 
seurakuntasalissa sekä to klo 
10–12 Laitasaaren rukoushuo-
neella. 
Varhaisnuoret: rovastikun-
nallinen Kirkkistaikaa-tapah-
tuma su 26.4. klo 10–15.30 
Kempeleessä. Ohjelmassa vir-
sikirkko klo 10, toimintaras-
teja, Taika-Petteri ja Pressan-
katit. Tapahtumaan kuljetus. 

Ilm. 3.4. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon p. 533 1284. Li-
sätietoja Tuula Väänäseltä p. 
040 5246 534.
nuoret: päivystys nuorisotoi-
mistolla pe 20.3. klo 15–17 p. 
533 1201. Yökahvila Valopi-
likku la 21.3. klo 19.30–23.30 
Nuokkarilla. Raamattupiiri 
nuorille ja rippikoululaisille su 
22.3. klo 12–13 srk-talon ala-
kerrassa. Saa merkinnän rip-
pikoulukorttiin. Koulupasto-
ripäivystys yläasteella ja luki-
olla to 26.3. klo 10.40–12.15.
Rippikoulut: päivärippikou-
lun teemallinen nuortenilta 
pe 20.3. klo 18–19.30 srk-ta-
lon alakerrassa. Oppitunnit 
la 21.3. klo 10–14 Koortilassa 
ja ryhmäkohtainen iltakirkko 
ja vanhempainilta su 22.3. klo 
18 seurakuntatalossa.
laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous ma klo 6.30. Per-
hekerho to klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: to 19.3. klo 19 opistoil-
ta ry:llä. La 21.3. klo 19 raa-

mattuluokka - iltakylä 7–8-lk 
P. Lehtolalla. Su 22.3. klo 12 
pyhäkoulut: kk1 Mertaniemi, 
kk2 J. Hannuksela, Korivaara 
Terho, Pälli J. Keränen, Suo-
kylä K. Keränen. Klo 14 seu-
rat terveyskeskuksessa ja klo 
17 ry:llä. Ma 23.3. klo 18 päi-
väkerhot ry:llä. To 26.3. klo 19 
kotiseurat Savelalla, Pikkuma-
tinkuja 15. 
laitasaaren rauhanyhdistys: 

pe 20.3.–su 22.3. Laitasaaren 
ry:n leiri Ranuan opistolla. La 
21.3. klo 19 raamattuluokka 
ja iltakylä 7–8-lk P. Lehtolal-
la, Piilomutka 1, Muhos. 
kastettu: Niina Johanna Eve-
liina Koivukari, Roope Jussi-
Pekka Lallukka, Sonja Elviira 
Mustonen. 
kuollut: Martta Kaarina Kor-
pikallio s. Mustonen, 87, Mii-
ka Juhana Tenkula, 34.

Kirkkoherranvirasto ja 
taloustoimisto 
suljettu to 19.3. 

konsertti 

Lauantaina 21.3. 
klo 18 srk-talossa. 
Outi Nissi, piano ja 

Juho Nissi, sello. 
Vapaa pääsy. 

Tarinoita maailmalta
Ke 1.4. klo 18 srk-talos-
sa. Tervetuloa kuulemaan 
paikkakuntalaisten maa-
hanmuuttajien ajatuk-
sia ja kokemuksia. Arvon-
taa, iltapala 5 e, tuotto 
Yhteisvastuukeräykselle. 
Tarjoilun vuoksi ilm. 26.3. 
mennessä p. 533 1284.

kyläkamari avoinna ma-ke 
klo 11–14. Pappilantie 28. 
Tilkkutäkki-ilta pe 20.3. klo 
18.30 Simojoella osoitteessa 
Suosirrintie 7. Tervetuloa se-
kä vanhat konkarit että uu-
det innokkaat ja uteliaat! Li-
sätietoja Taru Pistolta p. 044 
7453849.
Hartaustilaisuus ke 25.3. klo 
13.30 Salonkartanossa, Min-
na Salmi.

Seurakuntakerho to 26.3. 
klo 11 srk-talolla. Maija Sivu-
la. Ruokailu.
Hartaustilaisuus to 26.3. klo 
11.30 Teppolassa, Minna Salmi.
Hartaustilaisuus to 26.3. klo 
13 Kempeleen vuodeosastol-
la, Minna Salmi.
kuorot: srk-talolla lapsikuo-
ro ke klo 17, naiskuoro ke klo 
18.30, musiikkikerho to klo 
17, toimitalolla aikuisten lau-
luryhmä to klo 18.
Perhekerhot: Ti 24.3. klo 
12.30–14 srk-talolla. Ke 25.3. 
klo 9.30–11 Minttukujalla. 
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ke 25.3 klo 9–10.30 srk-
talolla.
Rytmiä ja riimiä vauvalle ja 
vanhemmalle ke 25.3 klo 13–
14.30 srk-talolla.
nuoret: Reppuilta 20.3. klo 
18-23. Pienoismallikerho ko-
koontuu tiistaisin seurakun-
tatalolla! Kerho on tarkoi-
tettu 5.–6.-luokkalaisille po-
jille. Ryhmään otetaan 7 ker-
holaista ilmoittautumisjärjes-

tyksessä. Ilmoittautua voit 
Sanna Korhoselle p. 044 745 
3851. Kerhomateriaalista pe-
ritään pieni maksu (kattaa ko-
ko kevään materiaalit). Ilmoit-
tautumisen yhteydessä saat 
tarkemmat tiedot kokoontu-
misajasta ja kerhomaksusta. 
Nuorten leiri Umpimähkässä 
21.–22.3.

Askartelukerho 6–10-vuo-
tiaille aloittaa toimintansa 
tiistaisin klo 16.30–18 Repus-
sa (Opintie 2).
ktekumenaatti – aikuinen 
usko. Lisät. kappalainen Vesa 
Äärelä, 044 7453 858. Ks myös 
www.evl.fi/katekumenaatti.
Salonpään ry: Lauluseurat to 
19.3. klo 18.30, Isopahkalal-
la. 29.3. seurat ry klo 17, Erkki 
Perttunen, Pentti Kinnunen.
oulunsalon kirkonkylän ry:  
La 21.3. klo 11.30 seurat Tep-
polassa. Su 22.3. klo 12 raa-
mattuluokka I, ry, raamattu-
luokka II; Kylänpuoli ja Keski-
kylä; ry, Karhuoja; Aarno Kar-
vonen, klo 16 seurat, ry, Juha-
ni Lepistö, Matti Lääkkö. Ma 
23.3. klo klo 18.30 Raamat-
tu tutuksi -ilta ”Jeesus siunaa 
lapsia”, Pekka Kinnunen. Lau-
luseuroja kodeissa: Ti 24.3. 
klo 19 Karhuoja: Jussi Kos-
kelolla, Penttiläntie 21. 25.3. 
klo 13, varttuneitten kerho 
ry. To 26.3. klo 18.30, kehi-
tysvammaisten kerho ry. Pe 

27.3. klo 17, myyjäistavaroi-
den vastaanotto ja ruokailu 
ry klo 18.30 myyjäiset ry, klo 
20 nuortenilta ry, ”Kunnioita 
isääsi ja äitiäsi”, Toivo Määttä. 
Su 29.3. klo 12 raamattuluok-
ka I, ry, raamattuluokka II; Ky-
länpuoli ja Keskikylä; ry, Kar-
huoja; Juha Mätäsaho, klo 16 
kodin ilta ry, ”Nuoret ilona, 
vanhat  tukena”, Jukka Tervo.
Oulun Diakin opiskelija  Ter-

hi Luokkanen on harjoittelija-
na Oulunsalon seurakunnassa 
4.4. saakka.
kastetut: Arttu Taneli Käl-
käjä, Helene Mirjami Raula-
mo, Laura Elisabet Pelkonen, 
Aleksandra Edith Ervasti.
Vihitty: Antti Markus Pelto-
la ja Tiina Johanna Lindroth, 
Teemu Joni Tapio Kemppai-
nen ja Heidi Maria Pietarila, 
Eljas Pekka Jalmari Polojärvi.

MARIAnPÄIVÄn lounAS

Marian ilmestyspäivänä 
su 22.3. srk-talolla 

Keittolounas klo 11–12 ja 
13–14. Jauhelihakeitto, 
leipä, maito ja kahvi.
Hinta: 5 € / hlö, 
alle 6-v. ilmaiseksi. 
2 aikuista ja 1 lapsi / 11 €, 
jokaiselta yli 6-v. lapsesta 
lisää 1 € / lapsi.
Lounaan tuotto menee 
Yhteisvastuulle.

kirkkoherranvirasto 
Vattukuja 2

maanantaista torstaihin 
kello 9–13 

keskiviikkona 
kello 14–17 

perjantaina kello 10–13

w
w

w
.sxc.h

u / A
n

eta B
laszczyk



19   Nro 11      19.3.2009

kirpputori ke 25.3. klo 10–13 
talkootuvassa.
Ystävänkammari ti 24.3. klo 
11.30–13.30 srk-kodissa.
kuulovammaisten kerho ke 
25.3. klo 11–13 seurakunta-
kodissa.
kuorot: Kirkkokuoro to 19.3. 
klo 18 ja to 26.3. klo 18. Nuo-
risokuoro to 19.3. ja to 26.3.  
klo 16.30. Lapsikuoro to 19.3. 
ja to 26.3.  klo 17. Vox Mar-
garita ke 25.3. klo 18. Saraky-
län kappelikuoro to 19.3. ja to 
26.3. klo 18.45. 
nuorten iltakahvila Rönö pe 
20.3. klo 18–22.
Rippikoulu: 3. talvitunti A ja 
B ryhmät, seurakuntatalos-
sa la 21.3. klo 10–13.15. Kynä 

mukaan!
Partio: Partioleiri Hamppu-
lammen majalla 21.–22.3.
Perhekerhot: to 19.3. klo 10–
13 ja ma 23.3. klo 10–13 seura-
kuntakodissa, ke 25.3. klo 10–
13 Petäjärinteen kylätalossa.
Satumuskari ma 23.3. klo 
16.30–17.15 srk-kodissa.
Siionin virsiveisuut pe 20.3. 
klo 18, Keijo Piiraisella, Juko-
lantie 26,
Rauhanyhdistykset: Myyjäis-
seurat pe 27.3. klo 19 Jongul-
la Aino Pelttarilla. Seurat su 
22.3. klo 17 Kurenalan ry:llä. 
(Jukka Aikkila, Päiviö Kart-
tunen). Raamattuluokka pe 
20.3. klo 19 Sarakylässä Iivari 
Jurmulla. Lauluseurat su 22.3. 
klo 19 Sarakylässä Sirkka Kor-
tetjärvellä. Lauluseurat pe 
20.3. klo 28 Korentokankaal-
la Raili ja Toivo Pohjolaisella.
kastettu: Arttu Matias Mär-
synaho, Eeli Johannes Lyytikäi-
nen, Jouka Iisakki Niskasaari.
Haudattu: Pekka Herukka, 72, 
Aulikki Mariaana Tiiperi, 44.

nAISTenPÄIVÄT 18.–19.4. SeuRAkunTAkoDIllA
Etsitkö uutta ja raikasta näkökulmaa Raamattuun? Elämyksiä Raamatusta 
auttaa oivaltamaan vanhoista kertomuksista uusia asioita. Havaintomateri-
aali yllättää. 

Naistenpäivä alkavat seurakuntakodissa la 18.4. klo 9.30 tulokahvilla. Teol.
maist. Marianne Jansson aloittaa klo 10 havainnollisen raamattupäivän. Aa-
mupäivän aihe on ”Elämän kultainen lanka”. Iltapäivällä pääsemme mukaan 
”Elämän pelikentälle”. Päivä tarjoaa elämyksen niin silmille, korville kuin sy-
dämellekin. Raamattutuokioiden jälkeen mahdollisuus ulkoilla ja käyttää Pu-
dasjärven uimahalli Puikkarin palveluja lauantaina klo 15.30–18 välillä. Päivän 
ajaksi on järjestetty lastenhoito seurakuntatalossa.
Lauantai-iltaa juhlistamme Pudasjärven kanttori Jukka Jaakkolan ”Lauluja 
Raamatusta” - urkukonsertilla ja hengellisten laulujen toivekonsertilla klo 18 
seurakuntakodissa. 

Sunnuntaina seurakuntakodissa aamupala klo 8–9, jonka jälkeen musiikki-
hartaus.  Jumalanpalvelus klo 10, jossa saarnaa Marianne Jansson ja avustaa 
Oskari Holmström. Kirkkokahvit ja päätösjuhla, jossa suoritamme arvonnan. 
Arvottavaa voi tuoda tullessa naisten päiville, arpojen tuotto Akasia-säätiölle
Marianne Jansson toimii kouluttajana Akasia-säätiössä. Säätiö tekee yhteis-
työtä seurakuntien ja järjestöjen kanssa. Jansson on aikaisemmin ollut jäse-
nenä Evankelisten Mariasisarten luostarissa Saksassa. Yhdessä Riitta Lemmetyisen kanssa hän on kirjoittanut kir-
jat Kun luostarin muurit murtuvat ja Uskolla alistetut – Matkalla eheyteen. Kirjapöytä.
Mahdollisuus käyttää kirkkotaksia sunnuntain jumalanpalvelukseen, oma vastuu 3 € (taksit täyteen!)  

Osallistumismaksu 15 € ja yöpyminen Hilturannan leirikeskuksessa 7 € (omat liinavaatteet). Ilmoittautuminen 
Pudasjärven kirkkoherranvirastoon p. 08 8823 100 ke 15.4. mennessä. Ilmoita samalla erityisruokavaliosi ja lauan-
tain kyyditystarpeesi (taajaman alueella). Lisätietoja Henna Savilampi p. 0400 866 480. 

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

kirkkoherranvirasto
Pudasjärven seurakunta

Varsitie 12
PL 58

93101 Pudasjärvi
p. 08 8823 100

Faksi 08 822 544

kirkkoherranvirasto sekä 
seurakuntatoimistot sul-
jettu 19.–20.3. koulutus-
päivien johdosta. 
Projektikuoro to 19.3. klo 
19 Rantsilan srk-talossa. 
kirkkoherra lomalla 
23.3.–1.4., sijaisena kap-
palainen Perttu Kyllönen 
p. 0207 109 871.

keSTIlÄ
ompeluseurat pe 20.3. ja 
27.3. klo 19 ja seurat su 22.3. 
klo 19 ry:llä. 
nuortenilta pe 20.3. klo 18 k-
kodissa.
koulun talvipäivän koulu-
kirkko ma 23.3. klo 9 kirkos-
sa, Minna Rahko. 
Ystävänkammari ke 25.3. klo 
10 k-kodissa.
leiviskänrannan diakonia- 
ja lähetyspiiri to 26.3. klo 11 

Seija ja Seppo Leiviskällä.
Seurakunnan ohjelmaa pe 
27.3. klo 13 Pihlajistossa.
kerhot: päiväkerho ti klo 12, 
perhekerho ke 18.3. klo 11 ja 
varhaisnuortenkerho to klo 
15.30 k-kodissa

PIIPPolA
kuullonhuoltoliiton kokous 
ma 23.3. klo 12 srk-kodissa. 
Seurakuntakerho ti 24.3. klo 
12 Väinölässä. 
Rippikouluviikonloppu aj. 
27.3.–29.3. Selkälässä. 
kerhot: Varhaisnuortenkerho 
to klo 16.30, perhe- ja päivä-
kerho pe klo 10 srk-kodissa.
kuollut: Reeta Liisa Tinkala s. 
Haanpää, 93.

PulkkIlA
Raamattuluokka pe 20.3. klo 
19, nuortenilta la 21.3. klo 
19.30 ry:llä ja seurat su 22.3. 
klo 13 Koivulehdossa ja klo 
14 ry:llä. 
Diakonian palvelupäivä la 
21.3. Rippikoululaiset klo 10 

srk-talolle.
lähetystilaisuus su 22.3. klo 
11 srk-talossa. Mukana lähet-
ti Taina Taskila.
Ystävyysseura ti 24.3. klo 13 
vanhustentalossa. 
Palvelupäivä ke 25.3. klo 10 
srk-talossa. 

ehtoollishartaus pe 27.3. klo 
13 Koivulehdossa. 
kerhot: Perhekerho ma klo 
10, varhaisnuortenkerho ke 
klo 16 ja päiväkerho to klo 10 
srk-talossa. 

PYHÄnTÄ
Virsilaulutilaisuus to 19.3. 
klo 10 Nestorissa. 
omaishoitajien päiväkahvit 
to 19.3. klo 13 Nestorissa. 
Hartaus to 19.3. klo 14 Kuu-
rankukassa. 
Mll:n perhekerho ti 24.3. klo 
11 kerhotilassa. 
Seurat su 22.3. klo 16 ry:llä. 
lukupiiri ma 23.3. klo 9 srk-
talossa ja klo 11 Ukonojan 
kerhotilassa. 
Tavaskengän diakoniapiiri ti 
24.3. klo 11 Eila Kiiskisellä.
lauluseurat ke 25.3. klo 18.30 
Anne ja Juha Lahdella. 
Arkipyhäkoulu to 26.3. klo 
9.15 päiväkodissa.
Hartaus to 26.3. klo 12.30 
Nestorissa.
Vanhustentaloyhdistys ry:n 

kokous pe 27.3. klo 12 Tajo-
kantie 3:n kerhohuoneessa.
kuorot: Veteraanikuoro to 
klo 12, lapsikuoro to klo 16.30 
ja kirkkokuoro to klo 18 sekä 
nuorisokuoro pe klo 17.30 srk-
talossa.
kerhot: Päiväkerho ma klo 
12, varhaisnuortenkerho ma 
klo 15 ja perhekerho to 19.3. 
klo 11 k-huoneessa. 
kastettu: Eeva Lyyti Katarii-
na Körkkö

RAnTSIlA
Seurakuntakerho to 19.3. klo 
13 Rauhalan kerhohuoneessa, 
Markku Jaakkola.
Hartaus to 19.3. klo 14.30 
vuodeosastolla, Markku Jaak-
kola. 
ompeluseurat pe 20.3. ja pe 
27.3. klo 19 ry:llä. 
eläkeliitto ti 24.3. klo 11 srk-
talossa. 
kuorot: Lapsikuoro to klo 
13.30 Mankilan koululla ja pe 
27.3. klo 13 Hovin koululla. 
kerhot: Perhekerho ma klo 10 

Nuppulassa. Hovin Nuput ke 
klo 10 Hovin koululla, to Pik-
ku Nuput klo 10 ja Isot Nuput 
klo 13 Nuppulassa. Tyttöker-
ho ma klo 15.30 Nuppulassa, 
Mankilan varhaisnuoret ti klo 
14.30 Mankilan koululla, Ho-
vin varhaisnuoret ke ryhmä I 
klo 12.30 ja ryhmä II klo 14.30 
Hovin koululla. 
Avioliittoon kuulutettu: Jani 
Tapani Riekki ja Raisa Karolii-
na Mankinen.

Pulkkilan kappeliseura-
kunnan kinkerikevät

Aiheena kymmenen käs-
kyä painottaen ensim-
mäistä käskyä. 
Vornan kinkerit ma 23.3. 
klo 13 Kalle ja Maija Leh-
tosaarella Kestiläntie 302. 
kirkonkylän kinkerit ke 
25.3. klo 18 Pulkkilan seu-
rakuntatalolla.
laakkolan ja Junnonojan 
kinkerit 30.3. klo 13 Heik-
ki ja Anne Yli-Klaavulla 
Laakkolantie 51.
Hyvärilän kinkerit 31.3. 
klo 13 Matti ja Kerttu Pus-
sisella Kytönevantie 1.

J.S. Bachin 
Johannespassio

Palmusunnuntaina 5.4. klo 
18 Oulun Tuomiokirkossa. 
Lähtö klo 16.45 Rantsilan 
srk-talon pihasta. Teoksen 
johtaa Raimo Paaso. Kyy-
ti ja ohjelma 25 euroa / elä-
keläiset 20 euroa. Ilm. 27.3. 
mennessä virastoon p. 0207 
109 860 tai Arja Leinonen 
p. 0207 109 732. Vähintään 
30 lähtijää!

Hernekeittomyyjäiset 
pe 27.3. klo 10–12 
Kestilän K-kaupalla.

Markkuun-Ängeslevän dia-
koniapiiri to 26.3. klo 11.30 
Aino Honkakoskella, Villen-
tie 16 B 6. 
Hartaus pe 20.3. klo 13.30 Ko-
tolassa.
Seurakuntakerho ti 24.3. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
kymppisynttärit ke 25.3. klo 
9 Tyrnävän srk-talolla.
Hartaus ke 25.3. klo 13 Puna-
hilkka-kodissa.
Murto-ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 26.3. klo 
10.30 Kauttarannassa.
Hartaus to 26.3. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Varhaisnuorten kerho to 
19.3 klo 16.30–18 Murron toi-
mitilassa. 
nuortenilta to 19.3. klo 18 
Murron toimitilassa ja pe 
20.3. klo 18 Tyrnävän seura-

kuntatalolla.
Temmes: Siioninvirsiseurat 
su 22.3. klo 18 Leila ja Mart-
ti Ikosella. Seurakuntailta ma 
23.3. klo 18.30 Eila ja Pasi Tör-
mällä.
Tyrnävän rauhanyhdistys: Pe 
20.3. klo 19 lauluseurat Alpo 
Ojalalla. Su 22.3. klo 16 seu-
rat ry:llä, Jorma Lukkari, Os-
mo Leppänen.
Murron rauhanyhdistys: Pe 
20.3. klo 19 lauluseurat Mai-
ka ja Hannu Paasolla, Paju-
lantie 16. Su 22.3. klo 16 seu-
rat ry:llä.
kastettu: Teppo Henrikki 
Kautto, Niklas Antero Tölli, 
Ilkka Aatos Vimpari.
kuollut: Elsa Kaarina Kesti 69.

Kirkkoherranvirasto 
avoinna to 19.3. klo 9–14, 
ei iltavirastoa.

Murron perhekerhossa ulkoillaan keskiviikkona 25.3. 
klo 13–15. Menemme laskemaan mäkeä Peuransar-
ven mäkeen. Ota mukaan omat laskuvälineet. Tarjol-
la makkaraa ja mehua. Perhekerholaiset tervetuloa. 
Lisätietoja Minnalta p. 044 7372 616.

Toivevirsiä 
su 22.3. klo 13 

Temmeksen srk-talolla 
Mukana Korsukuoro. 

Kahvi ja arvontaa Yhteis-
vastuun hyväksi.

PeRHekeRHo ulkoIlee
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NäyTe
Sarjassa joku meistä kokee  
kulttuurielämyksen ja kertoo siitä 
mielipiteensä.

Hakatut 
– Kuvia 

pahoinpitelyn uhreista
13.4. saakka

Rantagalleria / 
Kulttuuritalo Valve

Hallituskatu 7
ma-su klo 10–20

Silmät kertovat totuuden
Pohjoinen valokuvakes-

kus ry:n Rantagallerian 
Hakatut-näyttelyssä va-
lokuvaaja Harri Pälvi-

ranta dokumentoi väkivallan 
jälkiä. Seiniä kiertävät valo-
kuvat pahoinpitelyn kohteek-
si joutuneista tavallisista ih-
misistä, joita hän kuvasi Tu-
run yössä. 

Pälviranta toimi yhteistyös-
sä Turun poliisin kanssa ja kul-
ki poliisipartion matkassa. Näin 
hän pääsi valokuvaamaan ta-
pahtumia tuoreeltaan, usein 
heti nujakkatilanteiden jälkeen. 

Työllään Pälviranta haluaa 

Perinteitä, 
mutta ontuen

Äskettäin suomennettuun Kate 
DiCamillon lastenkirjaan pe-
rustuva täyspitkä tietokoneani-
maatio Desperon taru muistut-
taa elementeiltään hieman sekä 
taannoista Pixar-studion Rot-
tatouillea että Shrek-sarjan töi-
tä. Desperon taru liikkuu kui-
tenkin traditionaalisilla linjoil-
la niin tarinankuljetuksen kuin 
animoinnin suhteen.

Sam Fellin ja Robert Steven-
hagenin ohjaama elokuva käyt-
tää tutunpuoleisia aineksia. Ta-
rina sijoittuu Dorin valtakun-
taan, jossa traaginen onnetto-
muus särkeehmisten ja eläinten 
välisen sopusoinnun. Pelasta-

ti häntä myös ammatin kannal-
ta. Autenttisten kuvien katse-
lusta voi saada vinkkejä, kuin-
ka maskeerata ja muuntaa ihmi-
siä väkivallan uhreiksi esimer-
kiksi elokuvaa tehdessä. 

– Kontakti kuvaaja Harri 
Pälvirannan sekä kuvattavien 
välillä kiinnosti: Se, miten lä-
helle kuvaaja on päässyt kuvat-
taviaan, ei pelkästään fyysisesti 
lähelle vaan myös lähelle kuvat-
tavien mielentilaa. 

– Yleisvaikutelmaltaan 
näyttely antoi karun katsel-
muksen siitä, mitä kaupungil-
la tapahtuu öisin. Täytyy sanoa 

herättää ihmisiä muuttamaan 
käsitystään väkivallan vaiku-
tuksista ihmisiin. Usein vaiku-
telma perustuu pitkälti pelien, 
television sekä elokuvien väki-
valtakulttuuriin, missä voi pa-
hoinpidellä toista ilman suu-
rempia seurauksia. Tämä ero-
aa todellisuudesta, missä jo yk-
si lyönti voi vammauttaa uhrin 
loppuiäkseen tai jopa tappaa. 
Väkivallalla on suoria fyysisiä 
sekä psyykkisiä seurauksia. 

Maskeeraaja Yanski Sova 
saapui katsomaan näyttelyä, 
koska aihe ei ole niitä tavan-
omaisimpia. Näyttely kiinnos-

kuvaajalle kiitokset rohkeudes-
ta. Vaikka maskeeraajana kat-
sontatapani on aina kliininen 
ja etsin autenttista ”materiaa-
lia” töihini, herättivät kuvat-
tavien ihmisten silmät ja kat-
seet tunteita, ne kertovat aivan 
omaa tarinaansa.

Ikärajoilla 
suuri merkitys
Yanskin mielestä näyttelystä 
nousi esiin kaksi teosta: ”Lyötiin 
pullolla, klo 02.35” sekä ”Kaup-
patorilla, klo 01.15”. Ensimmäi-
sessä valokuvassa on nuoren iro-
keesitukkaisen miehen päässä 

verta valuva haava. 
– Päässä oleva haava on sy-

vä ja kuvasta näkee kivun min-
kä se aiheuttaa uhrille. Pään-
vammoista voi olla vakavia 
seuraamuksia. Lisäksi herää 
kysymys, onko hänen punk-
karimainen ulkonäkönsä pro-
vosoinut lyöjää. 

Kauppatorilla otetussa ku-
vassa nuorimies katsoo suo-
raan kameraan kasvot veressä. 
Silmät ovat avoimet ja jotenkin 
kysyvän surulliset. 

– Kun työssäni maskeeraa-
jana roiskin verta näyttelijän 
päälle, saan sillä aikaan vain 
efektin. Silmiin en pysty saa-
maan samanlaista ilmettä mil-
lään maskilla.

Valokuvatuista henkilöistä 
suurin osa on nuoria miehiä. 
Voisi olettaa, että juuri heitä 
kiinnostavat väkivaltapelit se-
kä raa’at elokuvat. Onko yhteys 
pelkkää sattumaa? 

– En ole tehnyt empiirisiä 
tutkimuksia asian tiimoilta, 
mutta nuoret uroot ovat tain-
neet kalisuttaa sarviaan kaut-
ta historian. Luulen, että jot-
kut eivät välttämättä tajua, mi-
ten ihmistä sattuu lyödessä ja 
mitä seuraamuksia väkivallalla 
on. Pahinta on, jos ihmiset ei-
vät edes välitä. 

– Elokuvatarkastamo karsii 
ikärajoituksillaan kovalla kä-
dellä normaaleja fyysisiä hel-
lyydenosoituksia. Kuitenkin 
esimerkiksi K-11 rajoituksella 
saa esittää rankkaakin väkival-
taa. Tämä on jatkuvan ihmet-
telyni aihe. Vanhemmat voisi-
vat nykyistä tarkemmin ottaa 
vastuuta ikärajasuosituksis-
ta lastensa katsomista leffois-
ta, tv-ohjelmista sekä erilaisis-
ta peleistä.

MAARIt ItKONeN

jaksi nousee peloton pikkuhiiri 
Despero, joka sääntöjä rikkoes-
saan ajautuu itsekin ulkopuoli-
seksi, mutta kykenee silti palaut-
tamaan tasapainon lajien välille. 

Elokuvan tärkeiksi teemoiksi 
nousevat ystävyys ohi roturajo-
jen, rohkeus, anteeksianto ja yh-
teisymmärrys. Desperon hah-
mon myötä kytketään mukaan 
myös henkilökohtainen kasvu 
sankaruuteen. Elokuvassa on 
kuitenkin se ongelma, että kes-
keisten ratkaisujen suhteen noja-
taan stereotypioihin ja kliseisiin.

Perinteissä pitäytyminen si-
nänsä ei ole painolasti eikä pa-
hasta. Jos rakennuspuut ovat kel-

vanneet juonipuolella iät ja ajat, 
niin ne kestävät yhä, kunhan nii-
tä uskaltaa yht’aikaa sekä kunni-
oittaa että tulkita luovasti. Fell ja 
Stevenhagen jäävät puolitiehen, ja 
tyylillisesti Desperon taru vaikut-
taa taantuneelta.

Toisaalta ainesten runsauskin 
on animaation ongelma: juoni-
lankoja on monella eri tasolla 
niin paljon, etteivät tekijät pys-
ty pitämään niitä kasassa – yrite-
tään haukata yhdellä kertaa liian 
suurta palaa. Osaltaan rakenteen 
epätasaisuus ja paikoittainen epi-
sodimaisuus voi johtua siitä, että 
käsikirjoittaja Will McRobb on 
työstänyt aiemmin etupäässä te-

levisiosarjoja.
Tausta näkynee osaltaan myös 

siinä, että elokuva epäonnistuu 
pyrkimyksessään lomittaa luon-
tevasti huumoria ja tummempia 
aineksia, rytmitys ontuu. Vaikkei 
Desperon taru lähdekään Shrek-
elokuvien tapaan rikkomaan ra-
joja, vaan pitää lähestymistavan 
sovinnaisena, sen ei pitäisi olla 

este ehjälle ja johdonmukaiselle 
tulkinnalle.
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