
Seurakuntalehti      102. vuosikerta      No 10      12.3.2009

A
n

n
i 

K
in

n
u

n
en

Tehotytöt
Sivu 7



2    Nro 10      12.3.2009

Kansainvälisessä ISSP-tutkimuksessa, jonka tulok-

sia julkaistiin viime viikolla, on selvitetty suoma-

laisten suhtautumista kirkkoon, valtaan ja toi-

siin uskontoihin. Suomesta mukana on ollut 2 500 vas-

taajaa. 

Tuloksien mukaan ihmiset luottavat kirkkoon. Yli 

puolet vastaajista katsoo, että kirkolla on Suomessa 

sopivasti valtaa. Vain neljäsosan mielestä valtaa on ker-

tynyt liikaa.

Enemmistö suomalaisista pitäisi uskonnon ja politii-

kan toisista selkeästi erillään. Heidän mielestään uskon-

nollisten johtajien ei pitäisi yrittää vaikuttaa hallituk-

sen päätöksiin eikä ihmisten äänestyskäyttäytymiseen 

vaaleissa.

Tutkimuksen tulokset eivät ainakaan vahvista käsi-

tystä suvaitsemattomista suomalaisista. Neljä viidestä 

hyväksyy toisen uskontokunnan edustajan kannatta-

mansa puolueen ehdokkaaksi vaaleissa. Eniten tällais-

ta suvaitsevuutta kannattivat keski-ikäiset ja hyvätuloi-

set. Suuria eroja vastaajien välillä ei ollut.

Reilu enemmistö vastaajista hyväksyisi aviopuolisok-

seenkin ”vääräuskoisen”.

Suomalaiset näyttävät tutkimuksen perusteella kun-

nioittavan kaikkia uskontoja. Puolet vastaajista olisi 

valmis antamaan kaikille uskonnollisille ryhmille samat 

oikeudet. Sen sijaan uskonnollisten ääriryhmien toi-

mintaan suhtaudutaan paljon kielteisemmin. Enemmis-

tö olisi valmis kieltämään sellaisten kokoukset. Ääriryh-

miksi määriteltiin ne, joiden mielestä oma uskonto on 

ainoa mahdollinen.

Näiden tietojen valossa voisi hieman mutkia oikoen 

päätellä, että Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla 

on vankka asema yhteiskunnassa ja ihmisten mielis-

sä. Jos tätä asemaa halutaan murentaa, tapahtuu se 

vähemmistön ehdoilla.

Aatoksia

Sopivasti valtaa

Ota edes yksi
Ehdottoman raitis? Tylsä. Kamalaa 
illanistujaisseuraa. Joku uskovainen 
varmaan, tiukkapipoinen niuho, tuo-
mitseva nörtti. 

Suomessa on vaikeaa olla raitis 
tai edes ottaa vähän. Seurueessa jon-
kun osallistujan juomattomuus on 
kova pala niellä. Vaikka alkoholiton 
autoilija tai muuten vain juomisesta 
kieltäytyvä olisi luonteeltaan kuinka 
hauskaa seuraa tahansa selvin päin, 
jaksetaan loputtomiin kysellä kyse-
lemästä päästyäkin, miksi hän ei ota 
mitään. Mikä rassaa? 

Jos kertoo olevansa autolla, ale-
taan kehitellä, miten auton saisi jätet-
tyä keskustaan. No ota nyt! Ota edes 
yksi! Jotkut vähän juovat tuttavani 
kertovat laittavansa siiderilasiin vet-
tä kesken illan – silloin saa olla rau-
hassa, jos edes näyttää juovansa. 

Suomessa juomaton saa selitellä ja 
joutua kummastelun kohteeksi, mut-
ta juopuneelle naureskellaan, vaikka 
hän sammuisi kasvot soppaan. Muu-
alla Euroopassa se menisi toisin päin. 
Etelä-Euroopassa humalaan hakeu-
tuva seurueen jäsen olisi nolo eikä se, 
joka seurustelee, on iloinen ja hauska 
mutta selvin päin.

Miksi kaikkien pitää sitten juoda? 
Siksi, että juoja haluaa ympärilleen li-
sää juojia, jotta saisi jakaa riemunsa 
eikä erottuisi joukosta olemalla yksin 
liian päissään. Jos joku on juomatta, 
peilautuu eniten juopunut tätä taus-
taa vasten – ja näyttää useimmiten 
melko tyhmältä. 

Juomiseen liitetään Suomessa kui-
tenkin useita vahvuuksia, joita ihail-
laan: rohkeutta,

puheliaisuutta, hilpeyttä, rehelli-
syyttäkin ja tietysti automaattihaus-
kaa. Päissään oleva on takuuhauska, 
vaikka haastaisi loppuillasta riitaa tai 

puristelisi naisten peppuja tungok-
sessa. Humalainen karaokelaulan-
ta kirvoittaa humalaisen yleisön ää-
nekkäisiin suosionosoituksiin, vaik-
ka joku selvin päin laulaisi todennä-
köisesti paremmin. 

Suomalaisten mielestä ilmeisesti 
kännissä ei olla ääliöitä, vaikka niin 
väitti vuoden takainen mainoskam-
panja. Örveltäminenkin on parem-
pi vaihtoehto kuin juomattomuus, 
koska juomaton on kuiva kuin kui-
vin autiomaa.

Hilpeys ei kuitenkaan kannattele 
päissään olevaa pitkään. Hauskuus 
taitaa ulottua vain siihen iltaan ja 
ehkä seuraavaan päivään, kun päivi-
tellään kommelluksia. Kukaan ei tai-
da jaksaa naureskella monen päivän 
krapulalle tai vaikkapa töistä pois-
saoloille. Miten vanhaksi saa vetäis-
tä kunnon kännit ennen kuin juomi-
sesta tulee noloa? Kuusikymppinen, 
eläkeikää lähestyvä työkaveri ympä-
ripäissään saunaillassa ei taida enää 
herättää hauskuutta, lähinnä sääliä.

Eräs raitistunut sanoi kerran tem-
paisevansa vielä joskus kännit, jos jo-
ku keksii siihen hyvän syyn. Syytä ei 
ole toistaiseksi kukaan hänen tutta-
vansa keksinyt. 

lea aNSamaa
Kirjoittaja on oululainen tiedottaja ja 

kahden lapsen äiti

12.3.2009

Uskonnonvapaus 
luterilaisillekin
”Martti Luther tuli vastaan Linnanka-
dulla. Pää painuksissa, katse kengänkär-
jissä ja viitan liepeet rapaa laahaten.

’Mennäänkö oluelle’ ehdotin.
Sisällä oluttuvassa Martti tilasi ensin.
’Ein helles, bitte.’
’Miksi olet niin mieli maassa’ utelin.
’Um Gottes willen, olen niin äkämysty-

nyt! On kuin kapinen rotta jäytäisi sisus-
kalujani enkä saa yösydännäkään hetken 
rauhaa.

Näethän sinäkin, ettei tässä maassa ole 
enää uskonnonvapautta’ hän jyrähti. ’Eihän 
täällä saa ilmaista itseään! Ei ainakaan lu-
terilainen kuten sinä ja minä. Meitä syyte-
tään kaikesta: naisten ja homoseksuaalien 
syrjimisestä, siitä, ettei oteta kantaa tai ote-
taan liian jyrkästi kantaa, ettei eletä nyky-
päivässä tai ollaankin liian moderneja. En-
tä kuka julistaa jumalanpalveluksessa syn-
nit anteeksi? Kuka kertoo sen, että luterilai-
nen uskoo Jumalan armoon eikä onni riipu 
vain omista aikaansaannoksista?

Tässä vaiheessa Martti oli noussut sei-

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

somaan ja kaljatuoppi heilui kädessä kuin 
kellon heiluri.”

Paula Heino pääkirjoituksessa
Kirkko ja me 2/2009

Ruojanluomat
”Kirkkohallitus on taas herännyt. Laista on 
löytynyt järkyttävä porsaanreikä. Koirien 
ulkoiluttamista hautausmailla ei ole ym-
märretty pykälin kieltää. On siis lähestyt-
tävä lainsäätäjää, jotta nuo saastaiset eläi-
met saataisiin pysymään poissa.

Hämmentävää on, miksi kirkkohal-
litus puuttuu vain yhteen nisäkäslajiin. 
Paljon tähdellisempää olisi ollut kieltää 
kanien oleskelu kirkkomaalla, niistähän 
on monin verroin harmia koiriin verrat-
tuna. Tai miten pitäisi suhtautua oraviin, 
jotka ehtimiseen hyppivät haudoilla pis-
simässä ja kakkimassa. Linnut ovat tässä 
suhteessa vielä ihan oma lukunsa.”

Kerettiläinen nimikkopalstallaan
Kirkko ja Kaupunki 11. maaliskuuta 2009

Kun vinyylilevyt katosivat kauppojen 

hyllyiltä eikä CD-levyjä voinut pyörit-

tää takaperin, musiikki lakkasi herät-

tämästä seurakuntalaisissa kiihkeitä tuntei-

ta. Ainakin vähäksi aikaa. Nyt puhetta riit-

tää enemmän kuin musiikkia. Muun muas-

sa arkisten laulujen messu jäi metelin vuoksi 

pitämättä, mutta Parliament Band sai esiin-

tyä tuomiokirkossa, metelin kera. Veteraa-

nin iltahuuto kiellettiin hautajaisissa Sasta-

malan seurakunnassa.

Mahtaa ukko Bach nauraa makeasti pil-

ven reunalla. Säveltäjä varmaan miettii, tie-

tävätköhän seurakuntalaiset, millaisista läh-

teistä hän aikoinaan imi vaikutteita musiik-

kiinsa, jota tänään kirkoissa hurskaasti esi-

tetään.

Bach nauraa
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pungin keskustassa yhteistyössä 
YTYÄ ry:n kanssa. Pikkarainen 
empii kuitenkin, riittäisikö pal-
velu vastaamaan ihmisten hä-
tään, koska monilla talousvai-
keuksissa olevilla ei ole mahdol-
lisuutta tulla aterioimaan kes-
kustaan.

– Ihmiset eivät saa olla keske-
nään eriarvoisessa asemassa avun 
saamisen suhteen, hän korostaa.

Pikkarainen ei sulje pois 
myöskään mahdollisuutta perus-
taa seurakuntaan uudelleen ruo-
kapankki, joka auttoi 90-luvun 
lamassa oululaisia.

Vanhan idean lämmittämi-
nen ei ole kuitenkaan ensisijai-
nen vaihtoehto. 

– Nyt olisi paremminkin etsit-
tävä tähän aikaan soveltuva malli 
olla ihmisten rinnalla.

Pikkarainen toteaa kiinnostu-
neensa tamperelaisesta RuokaNys-
sestä, ruokabussista, joka vie kau-
pan lahjoittamaa ylijäänyttä ruo-
kaa ruoka-avuksi eri puolille Tam-
peretta.

– Tällaisen avustamismallin 
kehittäminen Ouluun olisi kiin-
nostavaa, hän sanoo.

Pikkarainen pitää tärkeänä, 
että suunnitelmia ihmisten autta-
miseksi tehdään 
yhteistyössä kau-
pungin kanssa. 

Seurakunnan 
talous voi hyvin
Oulun seurakun-
tien talous on hy-
vässä kunnossa. 
Edellisvuoden tu-
los oli yli neljä miljoonaa ylijäämäi-
nen. Alkuvuoden aikana, tammi-
helmikuussa, yhtymän yhteisöve-

A r k i s to  /  J u ha H e im ov i r t a

Oulun seurakuntayhty-
män valmius reagoi-
da nopeasti kasvavaan 
työttömyyteen paran-

tui maanantaina, kun seurakun-
nan johtoryhmässä päätettiin luo-
da niin sanottu aktiivinen diako-
niastrategia. Sen on oltava valmis 
kuukauden päästä.

Yhtymässä on myös siirrytty 
tarkastelemaan tulojen ja meno-
jen kehitystä kuukausittain. Ai-
emmin seurantaa tehtiin puoli-
vuosittain. 

Tiukentuneessa syynissä eivät 
ole vain verotulot, vaan päättäjät 
haluavat olla entistä tarkemmin 
selvillä myös kirkosta eroavien ja 
kirkkoon liittyvien määristä.

– Tarkasteluväliä oli lyhen-
nettävä, jotta emme kulje taan-
tumassa ajopuun lailla talouden 
muutoksiin, Oulun tuomioro-
vasti Matti Pikkarainen selvit-
tää. Hän myöntää huolestuneen-
sa muun muassa tiedosta, että 
rakentaminen on hiipunut alku-
vuoden aikana paljon nopeam-
min kuin 1990-luvun lamassa.

Ruokapankin herättäminen 
ei ole poissuljettu
Oulun seurakunnissa on kaa-
vailtu työttömien ruokailujen 
aloittamista huhtikuussa kau-

Diakoniatyölle uusi
strategia taantumassa
Oulun seurakuntayhtymä 
paransi valmiuttaan 
reagoida muuttuneeseen 
taloustilanteeseen. 
Tuomiorovasti Matti 
Pikkarainen ei sulje pois 
mahdollisuutta herättää 
ruokapankki eloon. 

rotulot tippuivat yli 30 prosenttia 
verrattuna vuoden takaiseen vas-
taavaan ajanjaksoon.

Yhteisöverojen osuus verotu-
loista oli viime vuonna 14 pro-
senttia.

Pikkaraisen mukaan Oulussa 
ei tarvitse edes harkita henkilös-
tön lomautuksia säästöjen löyty-
miseksi. Mahdollisuus on jopa li-
sätä virkoja, jos siihen on tarvetta.

Viime viikolla uutisoitiin, et-
tä Tampereen seurakuntayhtymä 
harkitsee henkilöstön lomautuk-
sia yhtenä keinona säästöjen syn-
tymiseksi. 

Tampereella lisättiin 
toimintaa Oulua enemmän
Tamperelainen konsultti, tutki-
ja, teologian tohtori Juha Kaup-
pinen tuntee sekä Tampereen et-
tä Oulun seurakuntayhtymien 
taloustilanteen. Kauppinen on 
työskennellyt pitkään Tampe-
reella muun muassa kirkkoherra-
na ja toimii nyt selvittelijänä Ou-
lun seurakuntien seurakuntara-
kenneselvityksessä.

Kauppisen mielestä molem-
mat seurakunnat ovat hoitaneet 
taloutensa hyvin, mutta toinen 
varovaisemmin kuin toinen.

– Varovai-
suus on anta-
nut oululai-
sille mahdol-
lisuuden sii-
hen, että täs-
sä talouskrii-
sissä heillä ei 
ole edessä ra-
dikaaleja rat-

kaisuja, Kauppinen sanoo.
Hänen mukaansa Tampereen 

yhtymässä henkilöstömäärä on 

kasvanut nopeasti koko 2000-lu-
vun. Viroilla on haettu tietoisesti 
uudenlaista toimintaa seurakun-
talaisten palvelemiseksi. 

Voiko rahaa 
säästää liikaa?
Kauppinen pitää itse hyvänä sitä, 
että lihavina vuosina rahaa laite-
taan säästöön.

– Miten paljon on sitten vii-
sasta säästää pahan päivän varal-
le, se on vastuunkantajien vaikea 

päätös. Seurakunnan tehtävä ei 
ole säästää vaan julistaa evankeli-
umia ja palvella seurakuntalaisia.

Kauppinen uskoo, että jatku-
va kädestä suuhun eläminen tuo 
työntekijöille paineita ja vie voi-
mia varsinaiselta työnteolta.

– Jos on mietittävä koko ajan, 
mihin rahat riittävät, työaikaa 
menee silloin vääriin asioihin, 
hän sanoo.

RiiTTa HiRVONeN

Oulun seurakunnissa suunnitellaan uusia keinoja avustaa talouskriisistä kärsiviä 
oululaisia.

Homokeskustelu kiihtynee jälleen kirkossa
Piispainkokouksen asettaman 
parisuhdelakityöryhmän mietin-
tö julkaistaan ensi maanantaina 
16. maaliskuuta. Piispainkoko-
uksen työryhmän tehtäväksianto 
oli ”laatia ehdotus parisuhdelain 
rekisteröinnin seurauksiin liitty-
vistä teologisista ja juridisista nä-
kökohdista kirkossa”.

Vielä ei tiedetä, ehdottaako 
työryhmä valmistettavaksi rekis-
teröidyn parisuhteen siunaamis-
kaavaa kirkkoon. 

Oulun hiippakunnan dekaa-
nin Niilo Pesosen mukaan mie-
tintö on hyvä pohja asiallisel-
le keskustelulle hiippakunnissa, 
vaikka samaa sukupuolta olevi-

en parisuhteet herättävät yleensä 
räikeitäkin mielipide-eroja. Pe-
sonen kuuluu 
parisuhdelaki-
työryhmään.

– Minä halu-
an luottaa, että 
käynnistyvä kes-
kustelu auttaa ih-
misiä oppimaan 
ymmärtämään 
toistensa kanto-
ja. Tärkeää on tah-
to kuulua samaan 
Kristuksen kirk-
koon eli säilyttää se 
yhtenäisenä, olivat-
pa näkemyseromme, 

kuinka jyrkkiä tahansa, Pesonen 
sanoo.

Pohjoisessa ei 
erityistä dramatiikkaa
Pesonen arvioi, ettei mietintöä 
odoteta erityisellä mielenkiin-
nolla Pohjois-Suomessa Etelä-
Suomeen verrattuna, vaikka to-
teaakin, että pohjoisessa suh-
tautuminen homoseksuaali-
suuteen on muuta maata kon-
servatiivisempaa.

Jukka Paarma kertoi vii-
konloppuna Kotimaan verk-
kolehdessä käyneensä hiljat-
tain Pohjois-Suomessa kes-

kustelemassa parisuhdelakiin 

valmisteilla olevan kirkon kan-
nan vuoksi vanhoillislestadiolai-
sen ja esikoislestadiolaisten liik-
keiden johtohenkilöiden kanssa.

Pesonen uskoo mietinnön 
herättävän mielenkiintoa myös 
muissa protestanttisissa kirkois-
sa sekä Venäjän ortodoksisen 
kirkon ja katolisen kirkon piiris-
sä, koska homoseksuaalisuudes-
ta on keskusteltu viime vuosina 
vilkkaasti muuallakin kuin vain 
Suomen luterilaisessa kirkossa.

Parisuhdelain käsittely jatkuu 
mietinnön pohjalta piispainko-
kouksessa syyskuussa. 

RiiTTa HiRVONeN

Seurakunnan tehtävä 
ei ole säästää vaan 
julistaa evankeliumia 
ja palvella 
seurakuntalaisia.
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A r k i s to  /  E s s i  S a l o ran t a

Luterilaisen kirkon piispat ja 
vanhalla virkakannalla ole-
vien herätysliikejärjestö-
jen edustajat julkaisivat vii-

me viikon keskiviikkona yhteisen 
käsityksensä seurakuntien ja he-
rätysliikejärjestöjen yhteistyöstä 
tulevaisuudessa. 

Tahdonilmaisuksi kutsut-
tu paperi pitää sisällään seitsen-
kohtaisen ohjeistuksen siitä, mi-
ten erilaisista naispappeusnäke-
myksistä johtuvat konfliktit voi-
taisiin käytännön seurakuntaelä-
mässä välttää. 

Vuoden 2007 maaliskuussa Hy-
vinkään seurakunnan aamujuma-
lanpalvelukseen saarnaajaksi kut-
suttu Sleyn pastori ilmoitti pois-
tuvansa kirkosta, jos seurakunnan 
naispuolinen pastori toimii tilai-
suudessa ehtoollisavustajana. Asia 
päätyi oikeuteen.

Tahdonilmaisua ovat olleet 
muotoilemassa toiminnanjohta-
ja Timo Junkkaala Suomen Raa-
mattuopiston Säätiöstä, pääsihteeri 
Jussi Miettinen Suomen Evanke-
lisluterilaisesta Opiskelija- ja Kou-
lulaislähetyksestä, lähetysjohtaja 
Pekka Mäkipää Evankelis-luteri-
laisesta Lähetysyhdistys Kylväjäs-
tä, toiminnanjohtaja Lasse Nik-
karikoski Suomen Luterilaisesta 
Evankeliumiyhdistyksestä, pääsih-
teeri Henrik Perret Suomen teolo-
gisesta instituutista ja lähetysjohta-
ja Timo Rämä Suomen Evankelis-
luterilaisesta Kansanlähetyksestä. 

Naispappeuden torjujat ja 
kirkko rakensivat sopua

Arkkipiispa Jukka Paarman li-
säksi työskentelyyn osallistuivat 
piispat Eero Huovinen, Samuel 
Salmi, Simo Peura ja Matti Repo. 
Muut piispat ovat ilmaisseet yhty-
vänsä tahdonilmaisuun.

Vihdoinkin 
hyvä uutinen kirkosta
Oulun tuomiorovasti Matti Pik-
karainen pitää piispojen ja herä-
tysliikkeiden edustajien yhteistyö-
tahdonilmaisua hyvänä jo kirkon 
julkisuuskuvan kannalta. Pikka-
raista harmittaa, että kuva kirkos-
ta on muodostunut viime aikoina 
ihmisten mielissä ikäväksi.

– Kirkosta on tullut ulospäin 
vaikutelma keskenään riitaisis-
ta työntekijöistä. Tahdonilmaisun 
viesti oli toisenlainen: kirkossa py-
ritään välttämään tarkoituksenha-
kuista vastakkainasettelua. Eri ta-
valla ajatteleville on tärkeää kirkon 
yhtenäisyys. 

Pikkarainen painottaa, että yh-
teinen paperi ei ota kantaa työvuo-
rojärjestelyihin.

– Vanhan virkakäsityksen 
omaavat eivät voi vedota siihen 
ja todeta, että seurakunnan nais-
papin on väistyttävä, kun heidän 
miehensä vierailee jumalanpalve-
luksessa. Seurakuntien normaa-
likäytäntöjä ei muuteta tahdon-
ilmaisun perusteella.

Arkkipiispa Jukka Paarma to-
tesi viikonloppuna Kotimaan verk-
kosivuilla, että tahdonilmaisussa ei 

lue mitään sellaista, joka horjuttai-
si kirkon naispappien asemaa. Hän 
painotti, että piispainkokouksen 
vuoden 2006 sukupuoliperustei-
sen työsyrjinnän kieltävä selonte-
ko on voimassa.

luther-Säätiö 
ei kuulunut joukkoon
Hailuodon kirkkoherran Mat-
ti Keskisen mielestä keskinäisen 
kunnioittamisen edistäminen ja 
yhteyden vaaliminen merkitsee, 
että järjestelyjä ei edes tulla enää 
pyytämään. 

– Millaista kunnioittamista se 
olisi, jos ei kunnioiteta kirkon yh-
teistä virkaa. Niin minä näitä peli-
sääntöjä luen, hän lausahtaa.

Keskisen mukaan paperi antaa 
lisää harkintavaltaa paikallispai-
menelle, jonka tehtävä on etsiä seu-
rakuntalaistensa hyvää. Keskiselle 
se tarkoittaa, että kirkkoherra voi 
luovuttaa seurakunnan tilan myös 
niiden käyttöön, joilla on naispap-
peudesta eri käsitys kuin hänellä.

Oulun hiippakunnan hiip-
pakuntasihteeri Timo Helenius 
muistuttaa, että paperi on luonteel-
taan epävirallinen eikä siksi velvoi-
ta osapuolia mihinkään. 

Helenius toteaa myös, ettei Lut-
her-Säätiö kuulunut niihin liik-
keisiin, jotka ovat olleet muokkaa-
massa yhteisiä pelisääntöjä. 

RiiTTa HiRVONeN

Rauhan Tervehdys kysyi herä-
tysliikejärjestöjen edustajilta, 
sitooko tahdonilmaus herätys-
liikkeiden edustajia siten, et-
tä naispappien kanssa tehdään 
vastaisuudessa esimerkiksi ju-
malanpalveluksessa yhteistyötä.

Timo Junkkaala, 
toiminnanjohtaja
Suomen Raamattuopisto 
Tahdonilmaisun varsinainen 
viesti on, että erilaisia vakau-
muksia tulee kunnioittaa ja että 
seurakunnissa voidaan yhä antaa 
tilaa vanhan virkakannan edus-
tajille. Seurakunnissa voidaan 
siis järjestää myös vanhan kan-
nan messuja. Itse yhteistyöky-
symyksiin tahdonilmaisu ei tuo 

muuta uutta. Osa vanhalla kan-
nalla olevistahan tekee liturgista 
yhteistyötä naispappien kanssa ja 
osa ei. Siinä ei tapahdu muutosta.

Tapio Pokka, 
aluekoordinaattori
Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä
Jos molemmilla puolilla tosis-
saan löytyy tällaista hyvää tah-
toa, viime vuosien tapaisilta me-
diaa riemastuttavilta konflikteil-
ta voidaan välttyä. 

Kylväjä hyväksyy työnteki-
jöikseen sekä naispappeuden hy-
väksyviä että torjuvia henkilöitä.  
”Väistämismahdollisuus” seu-
rakuntavierailuissa on toteutet-
tu järjestön sisäisesti: siellä mis-
sä seurakunta on tarjonnut yh-

teistyöhön naispapin, Kylväjä on 
lähettänyt paikalle työntekijän, 
jolle asia sopii.

Henrik Perret, johtaja
Suomen teologisen instituutti
Tahdonilmaisun perusteella jär-
jestö ei voi esittää vaatimuksia 
seurakunnille. Se voi kysyä esi-
merkiksi etukäteen jumalanpal-
veluksen toimittajista ja avusta-
jista, mutta ei voi esittää muutok-
sia. Paperi on hyvän tahdon ele, 
jolla ei ole juridista merkitystä. 

Antti Leinonen, 
opiskelijatyöntekijä
Oulun ja Kajaanin OPKO 
Vuoden 1986 virkaratkaisu sisäl-
tää ponnen, joka toivoo molem-

pien virkakäsitysten voivan elää 
kirkon sisällä. Oulussa on pyritty 
huomioimaan kaikki seurakun-
talaiset, niinpä myös järjestöm-
me aktiivit ovat olleet monipuo-
lisesti mukana seurakuntayhty-
män työssä.

Maria Vuorma 
piirityöntekijä
Pohjois-Pohjanmaan Ev.lut 
Kansanlähetys
Sopimus on niitä hyviä uutisia, 
joita nykyään harvoin mediassa 
kuulee. En silti usko, että nais-
pappeusasiaa voitaisiin lakais-
ta maton alle ja ajatella kaikkien 
olevan taas samaa mieltä kaikes-
ta. Avain siihen, että Hyvinkään 

kaltaista tilannetta ei enää tuli-
si, on avoin keskustelu. Sopimus 
ei mielestäni pakota ketään mil-
lään tavalla. 

Martti Arkkila
piirijohtaja
Suomen luterilainen 
evankeliumiyhdistys 
Ne, jotka ovat tähän asti Pyhään 
Raamattuun vedoten omantun-
non syistä kieltäytyneet jumalan-
palvelusyhteistyöstä naispappien 
kanssa, tekevät samoin jatkossa-
kin. Jos tällä halutaan osoittaa 
vanhauskoisillekin kotipaikka-
oikeus kansankirkossa, tahdonil-
maus on askel oikeaan suuntaan.

PeKKa HeliN

Herätysliikejärjestöt ottavat oman tilansa seurakunnissa

Tahdonilmaisuun voi tutustua verkko-osoitteessa www.evl.fi sivulta Ajankohtaista.
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Maata  kiertelemässä Bach, Purcell ja 
Mozart soivat 
Tuomiokirkossa
Oulun musiikkijuhlat rantau-
tuvat sunnuntaina 15.3. kello 
16 Oulun tuomiokirkkoon. 

Kamarikonsertissa kuullaan 
Suomen parhaimmistoon kuu-
luvia vanhan musiikin taitajia: 
Jarmo Julkunen, luuttu ja kita-
ra, Ville Urponen, urut ja cem-
balo sekä Lauri Pulakka, vio-
la da gamba. Solistina kuullaan 
mezzosopraano Essi Luttista. 

Liput konserttiin maksavat 
12 ja 17 euroa.

Britannian yleisradioyhtiö BBC 
julkaisi muutama viikko sitten 
tutkimuksen, jonka mukaan pe-
räti 79 prosenttia muslimeista 
on sitä mieltä, että kristinuskol-
la tulisi olla vahva rooli Britan-
niassa. Tutkimuksessa kysyttiin 
eri väestöryhmiltä, yhtyvätkö he 
vai ovatko he eri mieltä väitteestä, 
jonka mukaan lakien pitäisi kun-
nioittaa ja ottaa vaikutteita Bri-
tannian uskonnollisista arvoista. 

Yllättäen muslimit kannatti-
vat kristinuskon arvoja enemmän 
kuin kristityt itse. Kristityistä ni-
mittäin 70 prosenttia uskoo, et-
tä heidän uskonnollaan tulisi olla 
vahva rooli yhteiskunnassa.

Myös hindut kannattivat kris-

Brittimuslimit kannattavat kristinuskon arvoja
tillisiä arvoja enemmän kuin 
kristityt, 74-prosenttisesti.

91 prosenttia muslimeista on 
sitä mieltä, että uskonnolla ylipää-
tänsä pitää olla tärkeä rooli yhteis-
kunnassa. Tätä kannattaa myös 73 
prosenttia kristityistä.

Luvut osoittavat BBC:n mu-
kaan, että eri uskontoja edustavat 
ihmiset haluavat, että yhteiskun-
nan tulee perustua uskonnollisiin 
arvoihin, vaikka ne eivät olisi hei-
dän oman uskontonsa mukaisia.

BBC:n kommentaattorin Ro-
bert Pigotin mukaan tutkimus 
osoittaa myös, että uskonnolli-
set ryhmät ovat ryhmittymässä 
vastustamaan uskonnon ajamis-
ta pois julkisesta elämästä.

Konservatiiviset muslimit ja 
kristityt ovat yhdistyneet julki-
sessa keskustelussa ja vastusta-
neet esimerkiksi abortin tai ar-
mokuoleman ehtojen löysentä-
mistä, Pigot kirjoittaa.

Pigotin mukaan BBC:n tut-
kimus vahvistaa myös aikaisem-
mat tutkimukset, joiden mukaan 
ateisteiksi itseään luonnehtivien 
osuus ei ole kasvanut ennestään-
kin matalalta tasoltaan.

Väestönlaskentatilastojen mu-
kaan 72 prosenttia briteistä on 
kristittyjä. Professori David Voas 
Cathie Marsh -tutkimuslaitoksesta 
kuitenkin kysyy mitä tämä tarkoit-
taa. Hän väittää, että puolet briteis-
tä on ”epämääräisesti” kristittyjä. 

He muun muassa rukoilevat, mut-
ta ovat luopuneet joistakin kristilli-
sistä uskomuksista kuten siitä, että 
Jeesus on Jumalan poika.

He uskovat korkeampaan voi-
maan, eivät niinkään Jumalaan, 
joka on persoona. He käyvät kir-
kossa vain tärkeimpinä kirkollisi-
na juhlapäivinä tai silloin kun on 
kyse heidän oman elämänsä tär-
keistä riiteistä, kuten häistä.

Kasteet, kirkkohäät ja osallis-
tuminen sunnuntaijumalanpalve-
luksiin ovat vähentyneet Britanni-
assa. Silti ihmiset eivät halua kor-
vata uskontoa maallistumiselta, 
kertoo BBC.

PeKKa HeliN

Oulun seurakuntayhtymän 
uusi vanhustyön pastori 
Markku Palosaari 
kavahtaa kiirettä 
työssään. Hän on jo 
opiskellut vanhuksilta 
pysähtymisen taitoa.

– Minua liikuttaa vanhojen ih-
misten hauraus. Heidän heikko-
udessaan on jotakin hyvin kau-
nista ja pyhää, helmikuun alus-
ta työnsä aloittanut vanhustyön 
pastori Markku Palosaari ku-
vailee. 

Hän on herkistynyt myös siitä 
hyvyydestä, jota läheiset osoitta-
vat vanhalle ihmiselle. 

– Olen nähnyt laitoksissa hie-
nosti laitettuja huoneita ja mo-
nenlaista huolenpitoa ja välittä-
mistä. Toisin kuin julkisuudessa 
usein puhutaan, omaiset käyvät 
paljon vanhusten luona: he ovat 
huolissaan, miten heille rakas ih-
minen jaksaa.

Ensimmäisinä työviikkoinaan 
Palosaari kertoo kohdanneensa 
myös paljon kiitollisuutta. 

– Vanhukset kiittävät siitä, 
millaista heidän elämänsä on ol-
lut. He ovat kiitollisia Jumalasta, 
ystävistään ja läheisistään. Toki 
myös pettymykset ja suru seu-
raavat vanhuuteen saakka, hän 
sanoo.

Palosaari toteaa olevansa toi-
veammatissaan. Hän tuntee jo 
nyt ”jääneensä” töissä saajan 
puolelle. Vanhukset ovat anta-
neet uudelle pastorille rutkasti 

Ammattina 
läsnä 
oleminen

Uusi 
kasvo

elämänviisautta, hengellisyyttä, 
läsnäoloa, jopa taitoa pysähtyä.

laaja työsarka 
ei pelota
Markku Palosaari tuntee hyvin 
pohjoisen ihmisen. Hän muutti 
Ouluun perheineen Kiimingis-
tä. Sitä ennen hän on ollut töissä 
muun muassa Pellossa, Kolarissa 
ja Kittilässä. Pohjoisen murteen 
tunnistaa pian miehen puheesta.

Palosaari on aiemminkin ha-
kenut työpaikkaa vanhusten pa-
rissa, mutta vasta nyt se onnis-
tui. Hän tuumii, että näin oli var-
maan loppujen lopuksi hyvä. 

Vanhustyön pastorin seura-
kunta on iso. Oulussa on noin 
17 000 ikäihmistä, jos heihin las-
ketaan yli 65-vuotiaat kaupunki-
laiset.

Palosaari ei kauhistele seura-
kuntansa kokoa eikä työn mää-
rää. Viime viikkojen aikana hän 
on usein kertonut tulevansa mie-
lellään kotikäynnille vanhuksen 
luokse keskustelemaan, rukoile-
maan tai antamaan ehtoollista. 

Työnä kohtaaminen
Palosaaren työtä on vanhusten 
kohtaaminen niin kodeissa kuin 
laitoksissa.

– Vanhuksen yöpöytä on mi-
nun työpöytäni, hän on toista-
nut eikä pelkää, että soittoja tu-
lee yksinäisiltä vanhuksilta kuor-
maksi asti. 

– Voin kohdata vain yhden 
ihmisen kerrallaan. Sielunhoito 
lähtee aina siitä, että etsin siinä 
hetkessä yhden ihmisen hyvää. 

Olen täysillä hänen kanssaan en-
kä jo menossa seuraavaan pai-
kaan. Kiire voi toki välillä yllät-
tää, mutta lyhytkin hetki saattaa 
olla pyhä.

Oulun seurakunnissa on pal-
jon toimintaa eri-ikäisille, myös 
vanhuksille. Palosaaren mielestä 
hänen ensisijainen tehtävänsä ei 
ole keksiä sitä lisää.

– Minun työtäni on enemmän-
kin huomata ne, jotka eivät pääse 
yhteisin tilaisuuksiin. 

Oulun seurakuntien kotikäyn-
tityötä hän sanoo kehittävän-
sä mielellään. Aiemmissa lehti-
haastatteluissa Palosaari on to-
dennut kotikäyntien olevan hä-
nelle ”upeita ja voimakkaita ko-
kemuksia”.

majesteetillinen 
kuolema
Kun vanha ihminen liukuu rajan 
tuolle puolen, Palosaaren mieles-

tä tuossa hetkessä on jotakin kau-
niin majesteetillista.

– Toki siinä on myös surua, 
mutta ei mitään pelottavaa. Yh-
teisessä rukouksessa omaisten 
kanssa saan rukoilla, että pois-
nukkunut vanhus saisi rauhan 
Jumalan luona paratiisissa. Hä-
net jätetään Jumalan rauhaan.

Vaikka Palosaari sanoo näh-
neensä työssään paljon hyvää, hän 
ei ole ummistanut silmiään epä-
kohdille, joita kiristynyt talous on 
tuonut kaupungin vanhustyöhön. 

– Omaisten on jaksettava tais-
tella niiden vanhusten puoles-
ta, jotka eivät itse enää jaksa, hän 
rohkaisee.

RiiTTa HiRVONeN

Markku Palosaari päivystää 
perjantaisin kello 9–12 

numerossa 044 316 14 20.

R
iitta H

irvo
n

en

Uskontoa ja 
politiikkaa 
Pakkala-salissa
Oulun kaupunginkirjaston 
Pakkala-salissa keskustellaan 
perjantaina 20. maaliskuuta 
kello 18 alkaen unionin ilmas-
to- ja sosiaalipolitiikasta. Us-
konnon ja politiikan rooleja-
kin pohdiskelevan keskustelun 
alustavat europarlamentaari-
kot Liisa Jaakonsaari ja Kim-
mo Kiljunen. 

– Sosiaalipolitiikkaa teh-
dään eri tavalla eri kolkissa 
unionia, huomauttaa tilaisuu-
den järjestävän Oulun sosiaali-
demokraattien kristillisen yh-
distyksen puheenjohtaja, pas-
tori Juha Valppu. 

Valpun mielestä on tärke-
ää pohtia, mitkä arvot ohjaa-
vat päätöksentekoa ja sitä, on-
ko olemassa kristillistä etiikkaa 
tai moraalia. Tilaisuus on kai-
kille avoin. 

Seurakuntatalo 
puhutti
Ylikiimingissä
Ylikiiminkiläisiä kuultiin seu-
rakuntataloasiasta tiistaina. 
Kirkolle oli kokoontunut noin 
50 ylikiiminkiläistä. Puhujien 
enemmistö vastusti seurakun-
tatalon rakentamista Ylikii-
mingin keskustaajamaan, ker-
too Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnan tuomiorovasti Matti 
Pikkarainen. Asiaa selvittänyt 
työryhmä kannattaa tätä vaih-
toehtoa.

Enemmän kannatusta tiis-
tain tilaisuudessa sai vaihtoeh-
to, jossa seurakuntatalo raken-
nettaisiin kirkon viereen noin 
kilometrin päähän keskustaa-
jamasta. Rauhan Tervehdys uu-
tisoi kiistasta seurakuntatalon 
paikasta numerossa 8 / 2009.

Oulun seurakuntayhtymää 
edustivat tilaisuudessa Pikka-
raisen lisäksi yhtymäjohtaja Il-
po Kähkönen, kiinteistöjohtaja 
Jaana Valjus ja Oulujoen kirk-
koherra Paavo Moilanen.



6    Nro 10      12.3.2009

Lauantai-iltana 7.3. tuomiokirkkoon tul-
leet ja internetin välityksellä tilaisuutta 
seuraavat saivat kuulla muun muassa Unto 
Monosen Satumaa-tangon. Kuulijoita oli 
järjestäjien mukaan yhteensä noin tuhat.

Sopiko se sitten kirkkoon vai ei? So-
pivuutta ei voine määritellä, jos ei tut-
ki musiikin lyriikkaa eli sanoitusta. Mi-
tä sanat viestittävät suoraan tai välillises-
ti? Ovatko ne ristiriidassa sen sanoman 
kanssa, jota kirkko viestittää?

”Aavan meren tuolla puolen jossakin 
on maa. Siellä huo-
let huomisen saa jää-
dä unholaan. Oi jos-
pa kerran sinne satu-
maahan käydä vois. 
Vaan siivetönnä en 
voi lentää vanki olen 
maan.”

Mikä voisi ol-
la maa, jossa huolet 
voi jäädä unholaan? 
Olemmeko vankeja 
kaikkeen maalliseen 
ja siivettöminä kyvyttömiä lentämään ”sa-
tumaahan”?

Näitä vastaavia sanoituksia löytyy pal-
jon. Otetaan toinen esimerkki Juice Les-
kisen laulusta Rakkauden ammattilainen. 

”Hän on opetellut rakastamaan, hän 
on vailla koulutusta siksi arvostelijois-
saan aiheuttaa pahennusta. Ne häntä pii-
kittelee mutta hän sen kestää kyllä. Hän 
ei rakkautta tee hän pitää sitä yllä. Ter-
veellinen itsekkyys antaa viimeisenkin 

vaatteen oppilaiden typeryys siitä tekee 
periaatteen. Hän kantaa mukanaan kai-
ken julmuuden ja pilkan saa, naulat vuo-
rollaan läpi ranteen läpi nilkan.”

Tästä lyriikasta ei tarvitse sanoa, ke-
nestä sanat kertovat.

Virret ovat evankeliumia parhaim-
millaan ja ovat kirkkoon kuuluvaa mu-
siikkia. Tästä tuskin on epäselvyyttä. 
Muun musiikin välillä jakoa on jo vai-
keampi tehdä. Usein se tehdään sävelen 
ja sovituksen perusteella, olkoot sanat 

kuinka evankelioi-
via tahansa. Meillä 
kun tahtoo olla tai-
pumus jakaa ilman 
tarkastelua musiik-
ki ja esittäjät kirk-
koon sopiviksi ja so-
pimattomiksi.

Mikä sitten on 
kirkkoon sopivaa 
musiikkia? En osaa 
sanoa. Kuulijoita 
nämä uudet avauk-

set, Moraalivartioillat mukaan lukien, 
kuitenkin kiinnostivat.

Tulisiko ajatella kuten Paavali, kun 
kirjoitti Filippin seurakunnalle (rk.38): 
”Vaan mitäpä tuosta, kunhan Kristusta 
vain tavalla tai toisella julistetaan, joko 
näön vuoksi tai totuudessa! Ja siitä minä 
iloitsen, ja olen vastakin iloitseva.”

JORma PiiPPO
Oulu

Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Lähetä postia: Postipalstalla julkaistaan lukijoiden mielipiteitä. Tekstit voi toimit-
taa joko sähköpostilla (toimitus@rauhantervehdys.fi), postitse (PL 102, 90101 OULU). Kirjoit-
tajan yhteystiedot on liitettävä jokaiseen tekstiin. Toimituksella on oikeus lyhentää tekstejä 
tarvittaessa ja tehdä niihin otsikot.

Mikä musiikki sopii kirkkoon?

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

Aki ja Saija Dahlström
Liikeajan jälkeen 0400 686 144 Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100

Avoinna ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30
www.oulunpantti.net

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

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

KULTAKORUJA HALVALLA JA 
REHELLISESTI PAINON MUKAAN 

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

    - ostetaan puhelinosakkeita, päivän
      hintaan, rahat heti puhtaana käteen

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

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

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit
• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 

• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

T E R V E Y D E K S I

Myllyojan 

Maikkulan

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

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

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

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

PANKKIKORTTI EI KÄY.

Palveluja tarjotaanHoivakoti
Pieni Pelakuu Oy

Hoivakotimme tarjoaa ympärivuorokautista
hoivaa ja huolenpitoa vanhuksille kodikkaassa

ja turvallisessa ympäristössä.
Myös lyhytaikaiseen tarpeeseen.

Tiedustelut: hoivakodin johtaja Liisa Visuri
puh. 050-308 0657

Kangastie 8 A-B . Kangastie 2 . 90450 KEMPELE

w w w. p i e n i p e l a k u u . f i

Raamatusta löytyy negatiivisia ja posi-
tiivisia esimerkkejä tanssista. Ensi ne-
gatiiviset.

Sillä välin kun Mooses oli hake-
massa Kymmenen käskyn lakia Sii-
nainvuorelta, velipoika Aaron ja 
muut tekivät kultaisen sonnin, jo-
ta alkoivat karkeloiden palvoa. Pa-
lattuaan vuorelta Mooses repi pe-
lihousunsa moisen jumalattomuu-
den takia, murskasi tuomansa laki-
taulut maahan sekä hävitti kultaisen 
sonnin perinjuurin (2. Moos. 32:1–
4, 19–20). Jeesuksen aikana taas ku-
ningas Herodeksen pää meni sekai-
sin Herodiaan tyttären tanssista sii-
nä määrin, että surullisena seurauk-
sena Johannes Kastaja kirjaimellises-
ti menetti päänsä (Matt. 14:1-12).

Positiivisia esimerkkejäkin löytyy: 
Psalmeissa kehotetaan ylistämään Ju-
malaa tanssien ja rumpua lyöden (Ps. 
149:1–3, 150:1–6) Myös naisprofeet-
ta Mirjam tanssi Herran kunniaksi 
(2.Moos. 15:20–21). Kuningas Daa-
vid karkeloi joukkojensa kanssa tuo-
dessaan voittoisan sotaretken jäl-
keen Jumalan arkkua Jerusalemiin 
(2.Sam.6:5). Jeesuksen tuhlaajapoi-

kavertauksessa järjestetään suuret 
juhlat, ja myös tanssitaan tuhlaajapo-
jan paluun johdosta (Luuk. 15:24,25).

Onko tanssi syntiä? Raamatussa 
tanssimisen tarkoitus ja kohde rat-
kaisee paljon. Jos se tehdään Juma-
lan ylistämiseksi tai jonkin asialli-
sen juhlan merkeissä, siinä ei ole mi-
tään tuomittavaa. Jos tanssia käy-
tetään epäjumalien palvomiseen tai 
muuten epäeettisesti, tanssi mielle-
tään vääräksi. Nykyaikana tanssin 
harrastaminen on mielestäni paljol-
ti yksilön itsensä harkittavissa. Toki 
Raamatun antama ohjeistus on syy-
tä huomioida tässäkin asiassa. Jos siis 
kokee tanssimisen sopimattomaksi, 
silloin on parempi jättää valssit vä-
liin. Toisaalta tanssista on mahdolli-
suus saada mieltä ja kroppaa virkis-
tävä harrastus, jonka avulla pystyy 
kasvamaan ihmisenä. Näin kokies-
saan voi toki käydä kirkon penkkien 
kuluttamisen välillä tansseissa parit 
tangot tunnelmoimassa. 

JuHa HäKKilä
Mr. Tango 2009

Oulu

Saanko luvan tanssia?

Postia
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Sipiläsalissa käy kuhina. 
Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnan Vanhan pap-
pilan lähetyspiirin tapaa-

minen alkaa. Kahvikupit kate-
taan isolle pöydälle ja leipomuk-
set nostetaan kyytipojaksi. Eläk-
keellä olevat rouvat vaihtelevat 
kuulumisia ja muistelevat vanho-

Tyttöenergiaa 
parhaimmillaan

Oululaisen Irma Pölösen 
elämään kuuluu tärkeänä 
osana vapaaehtoistyö. 
Auttamalla muita 
hän saa samalla myös 
itselleen paljon. Irma 
löytää vapaaehtoistyöstä 
virkeyttä ja hyviä 
kavereita. 

ja sattumuksia ennen varsinaista 
ohjelmaa. Tai mitä tässä rouvit-
telemaan, tytöiksi piiriläiset itse-
ään tituleeraavat. 

– Voi, missä minun kampani 
on, ja huulipunaakin täyttyy lait-
taa ennen valokuvaamista, tou-
hottaa Irma Pölönen sisään tul-
lessaan. Alkuvalmistelujen jäl-
keen hän istahtaa kertomaan lä-
hetyspiirin toiminnasta. 

– Piiriläiset lahjoittavat vii-
si euroa joka tapaamisella ja ra-
hat lähetetään Suomen Lähetys-
seuran kautta valitulle lähettiper-
heelle. Tällä hetkellä me autam-
me pastori Mika Pouken perhet-
tä, he ovat lähetystyössä Israelis-
sa. Perheeseen kuuluu äidin ja 
isän lisäksi neljä lasta. Tuntuu hy-
vältä, kun pääsen auttamaan lap-
siperhettä maailmalla. 

Lähetyspiiri kokoontuu joka 
viikko puolitoista tuntia kerral-
laan. Tapaaminen aloitetaan vir-
rellä sekä rukouksella, jonka jäl-
keen juodaan kahvit. Sitten vuo-
roon tulee piiriläisille hyvin tär-
keä Raamatun tutkiskeluhetki. 

– Tapaamisissa meillä on ai-
na vieraana teologi, jonka kans-
sa käymme läpi ennalta valitun 
kohdan Raamatusta. Yhdessä 
me mietimme ja pohdimme, et-
tä mitä kyseisellä luvulla tarkoi-

Vanhan pappilan lähetyspiiri on auttanut lähettejä 

maailmalla jo 105 vuotta. Aiemmin lähetyspiiri tun-

nettiin nimellä Oulun lähetysyhdistys. Tällä hetkel-

lä piiriä vetää Sirkka-Maija Simojoki. 

Autettava perhe valitaan vuosittain Suomen Lähetys-

seuran läheteistä. Viikoittain kerättävä avustussumma 

on tarkoitettu perheen elämiseen, käytännön asioihin 

sekä lähetystyön helpottamiseksi. Lähetyspiiri on eh-

tinyt auttaa vuosien saatossa lähes satoja perheitä. 

Piiriläisistä on koottu myös lauluryhmä, joka käy ker-

ran kuukaudessa laulattamassa virsiä Oulun kau-

punginsairaalan kuntoutusosastolla. 

Lähetyspiiriin kuuluu noin 15 aktiivista jäsentä. Li-

sää mahtuu mukaan. Lähetyspiiri kokoontuu tors-

taisin kello 14 Vanhassa pappilassa, osoitteessa 

Asemakatu 6.

Oulun vanhin lähetyspiiri

tetaan. Teologit valottavat meille 
sen historiallista merkitystä. Mo-
nesti meillä viriää oikein vilkas 
ja mielenkiintoinen keskustelu ja 
aika loppuu ihan huomaamatta, 
nauraa Irma.

lähetyspiiristä 
virtaa päivään
Elämänsä aikana Irma on ollut 
mukana monessa vapaaehtois-
työssä mukana. Vuosittain hänet 
nähdään Yhteisvastuukeräyksen 
aikana lippaan kanssa kaupun-
gilla. Knuutilankankaalla asu-
essaan hän teki vapaaehtoistyötä 
myös Karjasillan seurakunnassa. 
Vapaaehtoistyö tuli Irmalle tu-
tuksi henkilökohtaisen surun ja 
menetyksen kautta. 

– Ensimmäinen mieheni kuo-
li 80-luvun lopussa. Seurakunnan 
sururyhmän kautta tutustuin dia-
konissa Ritva Kilposeen ja hänen 
avullaan löysin Maikkulan diako-
niapiirin. Meillä oli todella dynaa-
minen vapaaehtoistyön ryhmä. 
Me teimme monenmoisia tapah-
tumia näytelmistä kirpputorei-
hin. Se oli tuon vaikean ajan to-
dellinen henkireikä, huokaa Irma. 

Vanhan pappilan lähetyspiirin 
toimintaan hän liittyi, kun hän 
muuttaessaan viisi vuotta sit-
ten Oulun keskustaan. Kaupun-
ginosan vaihdon myötä Irmalla 
vaihtui myös seurakunta. Aluk-
si muutos tuntui oudolta ja Irma 
joutui miettimään, että miten tu-

tustua uuteen seurakuntaansa. 
– Yksi ystäväni sitten vinkka-

si minulle tämän piirin toimin-
nasta ja lähdin mukaan. Eikä ole 
tarvinnut katua, sillä olen saanut 
täältä paljon: monta uutta ystä-
vää sekä virkeyttä päivään, Irma 
hymyilee.  

– Lähetyspiirissä saan vapaa-
ehtoistyön ohella lisää myös us-
kooni, joka on tärkeä osa elämää-
ni. Uskonto antaa minulle luot-
tamusta, rauhallisuutta sekä tur-
vallisuuden. Koen, että Taivaan 
Isän johdatus on tärkeää. 

maaRiT iTKONeN

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

Irma Pölönen saa virkistystä lähetyspiirin toiminnasta.

Lähetyspiirin vieraana kirkkoherra Hannu Ojalehto. Yhdessä pohditaan Raamatun antia.

Sirkku-Maija Simojoki vetää 
lähetyspiiriä.
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Yhdistykset

Muut seurakunnat

J a K e l u H ä i R i ö T 
ilmoitetaan Postin asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 

Palautteet ohjelmista: tiedottaja.oulu@evl.fi

Radio Dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz
Su 15.3. klo 10 messu Oulun tuomiokirkosta. 
Toimittaa Tiina Kinnunen, avustaa Ari-Pekka 
Metso, kanttoreina Henna-Mari Sivula ja Rai-
mo Paaso. Ynnin Pojat laulavat.
Su 15.3. klo 11.25 radiopyhäkoulun pitää 
Jaakko Tuisku. Aiheena on Jeesus, pahan val-
lan voittaja

Radio Dei Toivon päivä
Ma-pe klo 16.20 Kysy mitä haluat – Mikko vas-
taa mitä haluaa. Ohjelman toimittaa Karjasillan 
seurakunnan pastori Mikko Salmi. Mikolle voi 
lähettää kysymyksiä osoitteessa www.radiodei.fi.

Eetterissä
Ke 18.3. klo 15.40 Naisen allakassa Saila Kuk-
kohovi-Jämsän kolumni.
To 19.3. 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 89,9 mHz
Su 15.3. klo 9.45 radiopyhäkoulun pitää Jaakko 
Tuisku. Aiheena on Jeesus, pahan vallan voittaja.
Su 15.3. klo 10 jumalanpalvelus Raahen kir-
kosta. Jumalanpalveluksen jälkeen uusintana 
viime maanantain Etappi-ohjelma, jossa ker-
rotaan Oulun seurakuntayhtymän ja Caritas-
Säätiön DiOsKe-projektista. Sen tavoitteena on 
luoda Oulun seudulle Diakoninen osaamiskes-
kus ja yhteistyöverkosto, jonka avulla auttajat 
löytävät apua tarvitsevat vanhukset ja vammai-
set. Hankkeesta kertovat lisää kappalainen Jyrki 
Vaaramo sekä Helvi Visuri, joka osallistui pro-
jektin pilottijaksolle. Ohjelman toimittaa He-
li Lomu.
Ma 16.3. klo 17.05 Etappi-ohjelmassa on haasta-
teltavana muusikko Tarvo Laakso. Häntä haas-
tattelee Mervi Jutila.

internet, www.virtuaalikirkko.fi
Su 15.3. klo 10 messu Oulun tuomiokirkosta. 
Toimittaa Tiina Kinnunen, avustaa Ari-Pekka 
Metso, kanttoreina Henna-Mari Sivula ja Rai-
mo Paaso. Ynnin Pojat laulavat. 

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.com/timoteus

Ilmoitus Rauhan tervehdys 12.3.2009 

1-palstainen mv, kristillisten yhdistysten ja järjestöjen ilmoitussivulle. 

 

Laskutus: 

Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä 

PL 188 

01301 Vantaa 

 

Ilmoituksen lähettäjä: Tapio Pokka/Kylväjä 

p. 044 0210 110 

 

 

 








Herännäis-/ siioninvirsiseuroja: Su 15.3. klo 14 Siioninvirsiseurat Soili 
ja Taisto Kokolla, Kokkotie 6, Utajärvi. Su 15.3. klo 15 Kotiseurat Maija-
Liisa ja Heikki Huttulalla, Vesalantie 93, Kiiminki. Su 15.3 klo 15 Herän-
näisseurat Karjasillan kirkolla. Su 15.3. 18.30 Seurat Oulunsalon vanhas-
sa pappilassa, Pappilantie 28, Oulunsalo. Pe 20.3. klo 18 Veisuut Keijo 
Piiraisella, Jukolantie 26, Pudasjärvi.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: To 12.3. klo 19 seurat Minna-Maija 
ja Tuomas Svärdilllä, Kahveliite 13 F 30, Toppilansaari. 
Tervetuloa veisaamaan!

ISRAEL-rukousilta
To 12.3. klo 19 Vapaa-
kirkossa, Kirkkok. 34. 
Oulun seudun Israelin ystävät

             Kellonkartanon 
               Kevätpäivät  
            www.kellonkartano.fi 
 

 La-Su 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       
         mukana mm. Jorma Elorinne 

Su 22.3 klo 14  Konsertti    
                ”Tulevaisuus ja toivo”    
  oopperalaulaja Jorma Elorinne 
               piano Maija Tynkkynen 
Vapaa pääsy.   Järj. Kellonkartanon ystävät,  

       Tuomiokirkkosrk, Kirkkopalv. opintokeskus 
 

Kellonkartanon ilmoitus Rauhan Tervehdykseen viikolle 10 /12.3.2009 

1 palsta, mv. 

Ilmoituksen jättäjä Tapio Pokka 

044 0210 110 

 

 
 
 
 
 


To 12.3. klo 19 Nuorten- ja opis-
kelijailta. Vesa Pöyhtäri. Su 15.3. 
klo 16.30 Pyhäkoulu klo 17 Seurat 
Heino Kouva. Tervetuloa!

Seurat su 15.3. klo 15 Martti 
Lintula, Olavi Kokko. Raamat-
tupiiri ti 17.3. klo 15 Aamoksen 
kirjaa. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

OULUN SEUDUN UUSHERÄYS
Koulukatu 41  www.uusherays.fi 

Elämän kevät! 
 Naistenpäivä Oulun Rukoushuoneella la 21.3. 2009

11.00 Tervetuloa!
11.30 Lounas.
12.30 Minun lauluni- Lauluseurat.
13.30 Päiväkahvi.
14.00 Raamattutunti Pekka Siljander. 
16.30 Ovi, hetkiä naisen elämästä.
18.00 Iltapala.
19.00 Sana ja laulu luovat uutta.
19.30 Rukouspyynnöt Herralle.

Mukana Leena Siljander, Kaija-Liisa Parkkonen, Kirsti Hanhela, 
Sirpa Bergman, Anna Lahtinen ja nuoret, musiikki ja säestys 
Tarja Kilpeläinen. Ilmoit. ruokailuihin Sirpalle puh. 040 733 1762 
tai sirpa.bergman@uusherays.fi .

Kevätseurat
 22.3. 2009 ”Herran palvelijatar”

10.00 Tuomiokirkko: Messu, saarna Pekka Siljander.
13.00 Seurat Rukoushuone: Jaakko Rytisalo, 
 Jukka Marjakangas.
14.00 Kahvi.
14.30 Lauluseurat & Lastenhetki, Risto Ainali, 
 Anna Lahtinen.
16.00 Seurat: Arvi Uusitalo, Niilo Karjalainen.
 Tervetuloa!

OPISKELIJA- & NUORTEN 
AIKUISTEN ILTA

Koulukatu 41

To 19.3. klo 19. Ilkka Tornberg: Fil. 21.
Tervetuloa!
OSUH JA KRISTILLINEN OPINTOKESKUS

Opiskelijamenot

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
La klo 18.00 Ylistyksen, Sanan 
 ja Esirukouksen Ilta
Su 22.3. klo 15.00 Jumalanlasten 
 seurakuntayhd. ry:n sääntömääräi-
 nen vuosikokous (jäsenille)
 TERVETULOA!

-To 12.3. klo 18 Raamattupiiri
-Su 15.3. klo 18 Sunnuntain 
 kokous, Juha Pätsi 
-To 19.3. klo 18 Miestenilta 
-Su 22.3. klo 18 Sunnuntain 
 kokous. Tervetuloa! 
 Katso myös: www.kempele.svk.fi 

TILAISUUTEMME:
Su 15.3. klo 11.00 SEURAKUNNAN 

VUOSIKOKOUS
Ke 18.3. klo 19.00 SANAN 

JA RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

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

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

www.ohsrk.fi 

Pe 13.3. klo 19 LIFT- ilta. La 14.3. klo 16 Israel– 
ilta, Suoma ja Matti Levy, Outi-Mari Karppinen. 
La 14.3. klo 19 Breikki. Su 15.3. klo 11 Lähetys-
kokous, Anja Nousiainen, Maranatha, Tiina Hilli. 
Ke 18.3. klo 19 Sana ja rukous, (ehtoollinen) 
Reijo Komu, Jouko Annala. To 19.3. klo 12 Päivä-

piiri. GATHERING 2009– nuorisopäivät pe 20.3.– su 22.3. (katso www– sivut). 
Pyhäkoulut sunnuntaisin klo 11 tilaisuuden yhteydessä. TERVETULOA!

15.3. Su Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. 16.3. Ma Kotiliitto 
klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. 17.3. Ti Rukouskokous klo 18.00. 
Olet aina Tervetullut tilaisuuksiin!

To 12.3. klo 19 Israel-rukousilta, Pekka Tuominen 
ja Israelin ystävät ry. Pe 13.3. klo 18.30 Varkki-ilta. 
La 14.3. klo 18 TV 7 -ilta, Martti ja Mirjam Ojares, 

kahvitarjoilu. Su 15.3. klo 11 Aamukirkko & pyhäkoulu, lounas, Risto Wotschke, 
Polvijärven pastori Veijo Piipponen, Aulikki Hartikainen, ylistysryhmä. Ma 16.3. klo 18 
Seurakunnan vuosikokous (jäsenille). Ti 17.3. klo 13 Päiväpiiri, klo 18 Alfa-kurssi. 
Ke 18.3. klo 18 Nuortenilta. To 19.3. klo 19 Lähde-ilta, kastejuhla, Sinikka Hepola, 
Risto Wotschke, God’s Bell, aihe: löydä paikkasi. La 21.3. klo 14-18 ”Oravanpyörästä 
elämän keitaalle” – naistenpäivä, Pirkko-Leena Mäkelä. www.oulu.svk.fi 

Tapahtumat

ILMAINEN NEUVO OY
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Ota yhteyttä! 

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

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy   
puh. 020 754 2000 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

OULUN PIPLIASEURAN 
VUOSIKOKOUS su 29.3. 
klo 12.00 jp:n, kirkkokahvien 
ja lähetystilaisuuden jälkeen 
Temmeksen seurakuntatalossa. 
Tervetuloa jäsenet ja raamat-
tulähetyksestä kiinnostuneet!
Hallitus
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Millainen on Jumalasi?
Arkkipiispa John Vikström vieraili vielä virassa ollessaan nuorten viikonloppuleirillä. 
Hän oli etukäteen luvannut vastata hänelle esitettyihin kysymyksiin. Kukin nuorista 
leiriläisistä harkitsi huolellisesti, mitä tämän ainutlaatuisen tilaisuuden tarjoutuessa 
kysyisi ja kirjoitti kysymyksensä paperilapulle.

Arkkipiispa sai kysymykset käteensä kotvasta ennen tilaisuuden alkua. Näin hän 
ehti edes hetken pohtia vastauksiaan. Hän valmistautuikin huolellisesti ja vastasi 
jok’ikiseen kysymykseen. Nälänhätä, sodat, luonnonmullistukset ja monet muut maa-
ilmamme murheet tuli näillä kysymyksillä katettua melko tarkkaan.

Yksi kysymys jäi erityisesti mieleen. Se kuului yksinkertaisesti: Millainen on Juma-
lasi? Arkkipiispa viittasi vanhan pappilan vintille rakennetun salin suuren päätyikku-
nan suuntaan. Hän pyysi pohtimaan, tunnistaisimmeko sellaisen, joka seisoisi tuon 
kirkkaan ikkunan edessä selin meihin. Totesimme yhdessä, että tummasta hahmosta 
ei voisi erottaa kuin ääriviivat. Arkkipiispa jatkoi kuvailemalla, kuinka hahmo kään-
tyisi meihin päin ja kuinka kirkas valo – ulkoa tulevaa kirkkaampi – lankeaisi hänen 
kasvoilleen. Silloin voisimme tunnistaa hänet. – Sellainen on minun Jumalani, lopetti 
arkkipiispa Vikström vastauksensa.

Apostoli Paavali kehottaa efesolaiskirjeessä meitä pitämään Jumalaa esikuvanamme. 
Hän antaa ymmärtää, että hölmöilyt, ilkeilyt tai ahneus eivät Jumalan lapsille yksin-
kertaisesti sovi. Jumala ei kuitenkaan vain esitä tiukkoja vaatimuksia. Paavali muistut-
taa meitä siitä, kuinka Kristus antoi itsensä lahjaksi meille ihmisille. Siihen ei ole kuin 
yksi syy: rakkaus meitä ihmisiä kohtaan.

Sellainen on Jumalamme. Hän kirkastaa meille kasvonsa.

JuKKa HeliN
Kirjoittaja on Merivoimien johtava pappi

3. paastonajan sunnuntai on latinankieliseltä nimeltään oculi (minun silmäni). 
Päivän antifonissa Psalmin 25 mukaan sanotaan: ”Minun silmäni katsovat alati 
Herraan, hän päästää jalkani ansasta.” Omien syntien ja vihollistensa vaivaama 

psalminkirjoittaja rukoilee syntiensä anteeksiantoa ja Jumalan armahdusta.
Pyhän raamatunteksti kertoo Jeesuksen ja juutalaisten oppineiden repivästä väitte-

lystä. Se on yksi Raamatun raskassoutuisimpia väittelyitä. Vaikka Jeesus ei suoraan kir-
kastakaan omaa jumalisuuttaan, osoittaa hän olleensa maailmassa jo ennen Abraha-
min syntymää. Tämä ärsyttää suunnattomasti juutalaisia, jotka ovatkin aina pitäneet 
Abrahamia suurena patriarkkana. He utelevat, eikö Jeesus olekin pahan hengen riivaa-
man samarialainen. Samarialaisethan olivat halveksittua ”sekakansaa”. Tätä Jeesus ei 
myönnä, vaikkei toisaalta sano suoraan olemuksensa perimmäistä ydintä. Tämä ”lisää 
löylyä” oppineiden puheisiin ja Jeesuskin intoutuu puheissaan universaaleihin todiste-
luihin. Jeesuksen puheet hämmästyttävät ja ärsyttävät syvästi juutalaisia. Toki aikam-
me ekumeenikoissakin tämä teksti voi herättää pohdintaa, niin repiviä ovat Jeesuksen 
ja juutalaisten vastakkainasettelut.

Muutenkin tämän oculi-pyhän raamatuntekstit ovat kaikki luonteeltaan ”ota tai jätä” 
-tyyppisiä. Ihminen joutuu määrittelemään puolensa: uskoako Jeesuksen jumalisuuteen 
vai pitääkö häntä pelkkänä ihmisenä – tai jopa pahojen henkien riivaamana hurmahen-
kisenä. Teksteissä arvioidaan, onko Jeesus hyvän vai pahan puolella.

Aiheensa puolesta pyhä liittyy myös aiempiin 1. paastonajan sunnuntain teksteihin. 
Vanhan kirkon aikana tämä vuodenaika ennen pääsiäistä oli kasteelle valmistautumi-
sen aikaa. Siksi monet pyhän tekstit liittyvät vanhan kastekaavan eksorsismeihin, hen-
kien karkottamisiin. Niiden avulla pyrittiin varmistamaan kastettavan sielu kokonaan 
hyvän puolelle. Nykyisin kastekaavassa ei enää ole eksorsismeja.

PeKKa TuOmiKOSKi

Päivän psalmi Ps. 25: 11–20 
Ensimmäinen lukukappale Jer. 7:23–26 
Toinen lukukappale 1.Joh. 5: 18–20 
Evankeliumi Joh. 8: 46–59 

Herra, sinä luot uutta. 

Sinä karkotat pahan, 

saat mykät puhumaan, 

annat äänen vaiennetuille. 

Käske meistäkin ulos 

valheen, epäuskon ja mykkyyden henki. 

Ojenna kätesi, vapauta meidät, 

vedä mukaan valtakuntasi tulemisen iloon. 

Ylistämme sinua, Herra, sinä Todellinen.

w w w.sxc . hu /  J i xu e Yan g
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Oululainen Merja Laurila koki 
rikkaan mutta lyhyeksi jääneen 
elämän miehensä kanssa. Arki 
jatkuu nyt yksin kolmen lapsen 
kanssa.

– Vaihtoehtoja oli kaksi: jäänkö maahan 
makaamaan ja katsomaan mitä tapahtuu, 
vai menenkö eteenpäin. Valitsin sen, että 
tästä mennään eteenpäin, 44-vuotias Mer-
ja Laurila toteaa. 

Laurilan aviomies menehtyi vakavaan 
sairauteen kaksi vuotta sitten. Naisen nuore-
kas olemus ja pilke silmissä eivät heti kerro, 
että edessäni istuu leski ja kolmen lapsen äiti. 

– Monet ovat ihmetelleet, kuinka olen 
näin elossa ja voin näin hyvin. Kaipa minus-
sa on niitä sisäisiä voimavaroja, jotka aut-
tavat eteenpäin. Ja peruspositiivinen luon-
ne kun olen aina ollut, niin periksi en anna.

Luopuminen puolisosta alkoi jo nel-
jä vuotta sitten, kun lääkäri totesi miehen 
sairastavan parantumatonta tautia. Oi-
reet alkoivat puoli vuotta ennen varsinai-
sen diagnoosin saamista. 

– Kun lääkäri ilmoitti, ettei toiveita ole, 
totta kai se oli järkytys. Mieheni oli kui-
tenkin itse jo siinä vaiheessa niin demen-
toitunut, ettei ymmärtänyt omaa tilaansa. 

Perheenäiti jäi yksin ajatuksineen ja 
mietti, kuinka selvitä. 

– Vuosi ja seitsemän kuukautta miehe-
ni oli terveyskeskushoidossa. Seurasin vie-
restä, kuinka hän menetti kolmessa kuu-
kaudessa taidon kirjoittaa oman nimensä.

lyhyt mutta 
rikas elämä 
– Tapasin mieheni Oulussa vuonna 1993. 
Olimme muuttaneet tänne työn perässä-
ja molemmat saaneet töitä Nokialta. Mai-
noslause "Connecting people" tepsi siis 
meidän kohdallamme, Laurila virnistää. 

Hääkellot soivat parin vuoden kulut-
tua, ja kaksi poikaa syntyi Oulussa. Vuon-
na 1999 perhe pakkasi kassinsa ja muutti 
Japaniin miehen työn vuoksi pariksi vuo-
deksi. Yokohamassa syntyi pariskunnan 
kolmas lapsi, tytär. 

– Tutustuin japanilaisiin äiteihin ja 
sain heistä hyviä ystäviä. Joidenkin kans-
sa olemme edelleen kirjeenvaihdossa. Kos-
ka mieheni joutui työnsä puolesta matkus-
telemaan ympäri maailmaa, totuin hoita-

maan lapsia ja huoltamaan kotia yksin. Ar-
ki sujui jouhevasti ja suhteet muihin äitei-
hin toivat vaihtelua ja piristystä elämään. 

Avioliittoa muistellessaan Merja Lau-
rila toteaa, että suhde oli tasapainoinen. 

– Tavatessamme olin jo sen ikäinen, et-
tä olin nuoruuden juoksuni juossut. Kol-
mikymppisenä tapasin elämäni miehen ja 
totesin, että tässä se sitten on. 

Pariskunnan yhteiselämä sujui hyvin, 
kunnes miehen sairaus alkoi oireilla vuon-
na 2004. 

– Aiemmin ei ollut tarvinnut riidellä, 
nyt tuskastuin siihen, kun toinen ei aut-
tanutkaan enää riittävästi lastenhoidos-
sa. En aluksi ymmärtänyt, että puolisoni 
on sairas. Odotin toiselta enemmän kuin 
hän pystyi antamaan. Lapsetkin ihmette-
livät pelatessaan isän kanssa, missä on vi-

ka, kun isä ei muistanut sääntöjä. Sitten he 
totesivat ykskantaan, ettei iskän kanssa voi 
pelata kun "ei se osaa". 

Uuvuttavaa taistelua käytiin puolison 
jouduttua sairaalaan siitä, kuinka potilas-
ta hoidetaan. 

– Tilanne kärjistyi, ja otin lopulta yh-
teyttä potilasasiamieheen. Myös toisen 
sairaalan kautta mieheni hoitoa edesau-
tettiin. Lääkärikin vaihtui, ja tilanne hel-
pottui. 

– Miehen alkuaika sairaalassa tuntui 
välillä pelkältä taistelulta. En oikein tien-
nyt, mistä saisin voimia ja neuvoja, kuin-
ka mennä eteenpäin. Ensimmäinen syk-
sy oli se todellinen taistelun paikka, Lau-
rila tilittää. 

Arjessa oli muutenkin monenlaista 
huolehdittavaa: taloon jouduttiin teke-

mään kattoremontti ja laatat tipahtelivat 
pesuhuoneen seinistä. 

– Ajattelin silloin, että kun nyt tämän 
päivän jaksan, kuukauden kuluttua asiani 
ovat jo paremmin.

irtipäästämistä ja 
taistelua
Ennen viimeistä joulua Merja Laurilan 
39-vuotias aviomies oli jo hyvin kuumei-
nen ja kivulias, ja sairauden eteen ei ollut 
enää mitään tehtävissä. Voimakas kipulää-
kitys auttoi pahimpiin tuskiin. 

– Sairauden edetessä huomasin, että 
uuden tilanteen hyväksymiseen kului ai-
na viikko. Viikon kypsyttelyaika ja sitten 
elämä jatkui taas eteenpäin. 

Mies menehtyi sairauteen tammikuus-
sa 2007 ja hänet haudattiin Poriin. 

Elämä antoi, elämä otti
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Elämä antoi, elämä otti
– Uskon tehneeni oikean ratkaisun aja-

tellen mieheni toiveita. Emme kuitenkaan 
missään vaiheessa puhuneet siitä, mitä pi-
täisi tehdä, jos toinen kuolee aikaisemmin. 
Päätökset piti siis tehdä itse. 

Läheisten suhtautumisesta Laurila ker-
too, että varsinkin puolison sukulaisten oli 
vaikeaa hyväksyä miehen sairautta ja kuo-
lemaa. 

– Alkuvaiheessa minuakin syyllistettiin, 
ja apu kaikkosi. Erimielisyyttä syntyi hau-
taamiskysymyksestä; mihin, miten ja mil-
loin. Minä tein päätöksen omalla tavallani. 

Koska Merja Laurila ehti olla yhden 
vuodenkierron lastensa kanssa yksin ja 
hoitaa arkea, vakiintuneet rutiinit helpot-
tivat jokapäiväistä elämää miehen kuoltua. 
Lopulta paritalo Lempäälässä myytiin ja 
perhe muutti takaisin Ouluun.

lapset 
ovat ankkuri 
Merja Laurila selvisi surustaan puhumal-
la ja hyvien ystävien avulla. Lapset ovat se 
osa elämää, joka edelleen jatkuu. 

Kuoleman kohdalla Laurila toivoisi ih-
misten ymmärtävän, että aikuinen ihmi-
nen haluaa tehdä päätökset itse, niiden ky-
seenalaistamista sureva harvoin kaipaa, 
tukea senkin edestä. Myös leskeä itseään 
auttaa, että päätökset ovat omia valinto-
ja, niistä ei sitten myöhemmin voi syytellä 
ketään muita. Myös oma asenne on tärkeä. 

– Valittamalla ei saa mitään, se on vain 
ajan ja voimavarojen haaskausta. Asiois-
ta löytyy aina hyväkin puolensa. Todelli-
nen kasvamisen paikka on ollut, että pys-
tyn näkemään jotain positiivista kaikessa. 

– En olisi miehestäni halunnut luopua, 

mutta kun se on eteen tullut, niin tästä men-
nään eteenpäin, Merja Laurila summaa.

Perhe asettui Ouluun, lapset saivat kave-
reita ja äiti töitä koulunkäyntiavustajana. 

– Menin kokeilemaan työtä ja kiinnos-
tuin alasta toden teolla. Sain työstäni pal-
jon positiivista palautetta, ja meillä oli hyvä 
porukka. Nämä seikat kannustivat opiskele-
maan koulunkäyntiavustajaksi. 

Perheelliselle opiskelu ei ole kuitenkaan 
aina helppoa.

– Monta iltaa ja viikonloppua on vie-
rähtänyt koneen ääressä istuen ja tehtäviä 
tehden, Laurila naurahtaa. 

– Hyvin on kuitenkin mennyt, ja lap-
setkin ihmettelevät äidin hyviä numeroita. 
Kun on aikuinen ja on elämänkokemusta, 
asenne opiskeluun on erilainen. Haasteena 
on ajan löytyminen opiskelulle, kun koto-

na hääräilee kolme alaikäistä lasta. Joskus 
kaipaan omaa aikaa, että joku tulisi meille 
ja olisi lasten kanssa hetken, jotta pääsisin 
johonkin. Olen aika yksin täällä, sillä Ou-
lussa suvustani asuu vain nuorin siskoni. 
Ehkä en ole itsekään tarpeeksi aktiivisesti 
lastenhoitoapua hakenut. 

– Lapseni ovat kilttejä ja hyvin sosi-
aalisia, voisivat olla tilanteesta johtuen 
muunkinlaisia. Aika tietenkin sitten lo-
pulta näyttää, mitä jälkiä kaikesta on jää-
nyt, Laurila pohtii.

Kysymyksiä 
kenkäkaupassa 
Perheen isän kuolemasta Laurilan pesuees-
sa saa puhua silloin, kun siltä tuntuu, kuvia 
katsellaan ja juhlapäivinä poltetaan kyntti-
lää. Porissa käydään isän haudalla. 

– Lapsi voi pysähtyä hyvinkin kummal-
lisessa paikassa kyselemään isän kuolemas-
ta. Kun olimme keskimmäisen kanssa ken-
käkaupassa, siellä lapsen mieleen juolahti 
yhtäkkiä, että minkähän takia sen iskän pi-
ti kuolla. 

– Vastaan yleensä että sairaudelle ei voi 
kukaan mitään, se ei ollut kenenkään syy. 
Tämä on tärkeää lastenkin ymmärtää. 

– Kuoleman hyväksymisessä itseäni on 
auttanut tietoisuus siitä, että mieheni eli 
täyttä elämää, hän sai matkustella, oli per-
he ja mieluisa työ, hyviä ystäviä. Kaikki mi-
tä siihen asti elämältä voi toivoa.

Voimaa 
vertaistuesta
Merja Laurila nousee tuoliltaan ja kiitän 
häntä haastattelusta. En malta olla vielä 
kiittelemättä, kuinka hienosti hän on sel-
vinnyt ja päässyt elämässään eteenpäin. 

– Ai niin, meinasipa vallan unohtua 
mainita, että paljon voimia olen saanut-
myös Suomen Nuorten Leskien yhdistyk-
sestä. Tapaamme säännöllisesti Oulun 
paikallisyhdistyksessä, ja olen saanut siel-
tä muutaman hyvän ystävänkin. 

Merja Laurila sipaisee talvitakin ylleen, 
ulkona alkavan kevään auringon säde pil-
kahtaa ikkunasta, kun nainen huikkaa 
ovelta hyvästit.

maRJa BlOmSTeR

Kuuntele Merja Laurilan ajatuksia surus-
taan selviämisestä Radio Deissä to
12.3. klo 15.40 tai myöhemmin osoitteessa  
www.radiodei.fi/toivonpaiva.
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Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 15.3. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Tiina Kinnunen, avustaa 
Ari-Pekka Metso, kanttorei-
na Henna-Mari Sivula ja Rai-
mo Paaso, Ynnin Pojat. Radi-
ointi radio Dei.
Viittomakielinen messu su 
15.3. klo 12 Piispantalon tal-
likappelissa.
Messu su 15.3. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Tiina Kinnunen, kant-
torina Henna-Mari Sivula.

Karjasillan  
seurakunta
Vanhusten viikkomessu to 
12.3. klo 12 Karjasillan kir-
kossa. Toimittaa Jaakko Tuis-
ku, avustavat Erja Järvi, Ni-
na Niemelä ja Asta Leino-
nen, kanttorina Taina Vou-
tilainen.
Viikkomessu to 12.3. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttorina 
Riitta Piippo. Kirkkokahvit. 
Messu su 15.3. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustaa Nina Nie-
melä, kanttorina Taina Vou-
tilainen. Aamupuuro  alkaen 
klo 8.30. Mahdollisuus kes-
kusteluun ja rukoukseen.
Messu su 15.3. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Er-
ja Järvi, avustaa Sirpa Kemp-
painen, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Kirkkokahvit.

Messu su 15.3. klo 12 Py-
hän Andreaan kirkossa. Toi-
mittaa Petri Satomaa, avus-
taa Nina Niemelä, kanttorina 
Riitta Piippo. Kirkkokahvit. 
Messu su 15.3. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Esa Nevala, avustaa San-
na Okkola, kanttorina Taina 
Voutilainen. Kirkkokahvit.
Messu su 15.3. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimit-
taa Erja Järvi, avustaa Sirpa 
Kemppainen, kanttorina Ilk-
ka Järviö. Kirkkokahvit. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 15.3. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 19.3. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttorina 
Juha Soranta. Kirkkokahvit. 

Tuiran seurakunta
Messu su 15.3. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Hannu 
Ojalehto, saarnaa Niilo Rau-
hala, avustaa Stiven Naatus, 
kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki. Sekakuoro Tuike. Kirk-
kokahvit. Rauhanyhdistyk-
sen kirkkopyhä, seurapuhe 
Timo Aho.
Messu su 15.3. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Lauri Kujala, avustaa 
Harri Fagerholm, kanttorina 
Taru Ängeslevä.
Messu su 15.3. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Sanna Komulainen, avustaa 
Pasi Kurikka, kanttorina Ta-
ru Ängeslevä. 

Sanajumalanpalvelus su 
15.3. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Riitta Lou-
helainen, kanttorina Heikki 
Jämsä. 
Iltamessu su 15.3. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Päivi 
Jussila, avustaa Sanna Ko-
mulainen, kanttorina Tom-
mi Hekkala. Tuiran Kirkon 
Naiskuoro. 
Wähäväkisten juhlaveisuu 
-gospelmessu su 15.3. klo 
18 Pyhän Luukkaan kappe-
lissa. Toimittaa Ari Savuoja, 
Oulun körttiopiskelijoiden 
kuoro. Iltapalatarjoilu.
Viikkomessu ke 18.3. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Lauri Kujala, puhe ja avus-
tus teol. yo. Juha Maalis-
maa, kanttorina Ulla Met-
sänheimo. 
Viikkomessu ke 18.3. klo 20 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Veijo Koivula. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 15.3. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Paa-
vo Moilanen, saarnaa Antti 
Leskelä, kanttorina Sanna 
Leppäniemi.
Messu su 15.3. klo 12 Hin-
tan seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, kant-
torina Sanna Leppäniemi. 
80-vuotiaiden syntymäpäi-
väjuhla.

YlIkIIMInkI
Perhekirkko su 15.3. klo 12 
Ylikiimingin seurakuntata-
lossa. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Leo Rahko. 
Kirkkokahvit.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
15.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Matti Keskinen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
konfirmaatiomessu su 
15.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Maria Vähäkangas, saar-
na Arto Nevala, kanttorina 
Kaisa Säkkinen. Konfirmoi-
tavana talven 4. rippikoulu-
ryhmä. 

Kempele
Messu su 15.3. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaa Pekka Rehumäki, 
kanttorina Marjo Irjala. Py-
häkoulu saarnan aikana.

Kiiminki
konfirmaatiomessu su 
15.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Miia Seppänen, avustaa 
Sanna Karjalainen, kanttori-
na Katri Niskakangas.
Messu su 15.3. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Miia Seppänen, avustaa 
Sanna Karjalainen, kanttori-
na Katri Niskakangas, nuor-
ten musiikkiryhmä.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
15.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Helomaa, kant-
torina Mika Kotkaranta.

Lumijoki
Messu su 15.3. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Timo Riihi-
mäki, saarnaa Liisa Kingma, 
kuoro avustaa. Ehtoollinen 
viedään myös Lumilyhtyyn. 
Messun jälkeen lähetystilai-
suus srk-talossa, alkaen kah-
vituksella, mukana nimikko-
lähettimme Soili Jakkula.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
15.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jouni Heikkinen, kantto-
rina Ossi Kajava.

Oulunsalo
Messu su 15.3. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Vesa Äärelä, 
kanttorina Taru Pisto. Avus-
taa Osmo Kaveri, laulu.

Pudasjärvi
Messu su 15.3. klo 10 seura-
kuntakodissa. Toimittaa Os-
kari Holmström, kanttorina 
Jukka Jaakkola.

Siikalatva
keStIlä
Messu su 15.3. klo 12 kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kant-
torina Unto Määttä. Ehtool-
lisavustajana Pasi Kurkinen.

PIIPPolA
Sanajumalanpalvelus su 
15.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Erkki Piri, kanttorina Un-
to Määttä.

PulkkIlA
Sanajumalanpalvelus su 
15.3. klo 19 kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, kant-
torina Unto Määttä. Huomi-
oikaa kelloaika.

PYhäntä
Perhemessu ja kummikirk-
ko su 15.3. klo 12 kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Pekka Kyöstilä. 
Avustaa Enna Junno. Koleh-
ti lähetysyhdistys Kylväjäl-
le. Seurakunta kutsuu kum-
mikirkkoon erityisesti lapset 
yhdessä kummiensa kans-
sa. Mukana saavat olla myös 
lasten perheet, isovanhem-
mat ja läheiset, jotka mes-
sussa iloitsevat ja kiittävät 
erityisesti lapsen kummeis-
ta. Kirkkokahvit seurakun-
tatalossa. 

RAntSIlA
Sanajumalanpalvelus su 
15.3. klo 14 kirkossa. Toimit-
taa Markku Jaakkola, kant-
torina Arja Leinonen. Huo-
mioikaa kelloaika.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
15.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kanttori-
na Pentti Korkiakoski.

teMMeS
Messu su 15.3. klo 12 kir-
kossa. Toimittaa Timo Liika-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.
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12.–19.3.2009

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

Levyn veljekset 
valtaavat KappeLiven

enot Oulussa 

Erilaisen musiikin KappeLive-
konsertit saavat jatkoa lauantai-
na 14. maaliskuuta. Tällä kertaa 
lauteille asettuvat Levyn veljek-

set, jotka tarjoavat gospelia popilla ja 
rockilla höystettynä. 

Konsertti alkaa kello 19 Pyhän Luuk-
kaan Kappelissa, osoitteessa Yliopis-
tokatu 7. Konserttiin on vapaa pääsy.  
Levyn veljekset eli Jari ja Tommi ovat 
gospelmusiikin kokeneita konkarei-
ta ja ovat vaikuttaneet muun muassa 
Heureka, Levy & Grammari, Klinik 
ja Exit-yhtyeissä. Jari ja Tommi Levyn 
lisäksi konsertissa musisoi vielä kol-
maskin veli, Juha, ja bassoon on kel-
puutettu Mikko Hanski, vaikkei per-
hesidettä Levyihin olekaan.

KappeLiven konserteissa halutaan 
tarjota rytmejä ja soundeja moneen 
makuun. Kevään toisessa erilaisen 
musiikin illassa siirrytään populaa-
rimpaan suuntaan, vaikka Jari Levy 
korostaakin, että gospelin määrittely 

on aina hankalaa. 
– Toinen pitää toista gospelina, toi-

nen ei. Gospelin määrittäminen ei ole 
edes kovin tarpeellista. Minusta on 
kuitenkin hienoa, jos joku artisti vie-
lä uskaltaa tuoda esille sanomaa us-
kosta ja pelastuksesta. Jos uskovaiset 
muusikot eivät sitä tee, kuka sitten?

Jari Levyn mukaan tulevien kappa-
leiden aiheet kumpuavat kristityn elä-
mästä, pohdinnoista, uskosta Jumalaan 
sekä epäilyistä. Mutta miten kolme vel-
jestä mahtuu samaan yhtyeeseen?

– Veljien kanssa on aina mukava 
soitella, toteaa Jari Levy. Tommi Le-
vy puolestaan vertaa omien veljien-
sä kanssa soittamista pitkään jatku-
neeseen parisuhteeseen, jossa tunne-
taan hyvin toisten vahvuudet ja heik-
koudet. 

– Yritämme saada toistemme hy-
viä puolia esille ja pyrimme olemaan 
sörkkimättä heikkouksia, summaa 
Tommi Levy.

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
ompeluseurat to 12.3. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
Sana elää pe 13.3. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 14.3. klo 10, 
Vanha pappila. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 14.3. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Sanan- ja rukouksen ilta su 
15.3. klo 17, Keskustan seu-
rakuntatalo. Aiheena Juma-
lan kämmenellä. Puhujavie-
raina Anja ja Paavo Kortenie-
mi Pellosta. Rukouspalvelua.
Päiväseurat ke 18.3. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
keskiviikkoseurat ke 18.3. 
klo 18, Sipiläsali, Asemakatu 
6. Pertti Lahtinen.
Miesten piiri ke 18.3. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
hartaudet: 
To 12.3. klo 14, Keskustan 
palvelukeskus. Hanna-Maija 
Karjalainen-Ollanketo.
Hartaus to 12.3. klo 18.30, 
Kuntotalo. Hanna-Maija Kar-
jalainen-Ollanketo.
To 19.3. klo 14, Sara-Wacklin 
koti. Jyrki Vaaramo.
To 19.3. klo 18.30, Kuntota-
lo. Jyrki Vaaramo.
Raamattupiirit:
To 12.3. klo 16, Intiön seura-
kuntakoti. 
To 12.3. ja 19.3. klo 14, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Ke 18.3. klo 16, Aurinkokoti. 

Karjasillan seurakunta
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 13.3. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
herännäisseurat su 15.3. klo 
15, Karjasillan kirkko. 
teemailta to 19.3. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ta-
sa-arvo Raamatussa, Anna-
Leena Häkkinen.
Raamattupiirit: 
Ke 18.3. klo 18–21, Kaukovai-
nion kappeli. 
Ke 18.3. klo 18, Karjasillan 
kirkko. 
To 12.3. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
To 12.3. klo 18, Kastellin kir-
kon pappilan kamarissa. 
Ke 18.3. klo 11–12, Kastellin 
kirkko. 
To 19.3. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat 
To 12.3. klo 18, Kaukovaini-
on kappeli. 
Pe 13.3. klo 19, Maikkulan 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
Miestenpiiri ti 17.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Yrjö Loukkola 
alustaa yksinkertaisesta us-
kosta.
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
12.3. klo 15, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Apostolien tekoja ja 
lähettien kirjeitä, mukana 
Pasi Kurikka.
keskustelu- ja raamattupii-
ri to 19.3. klo 18, Tuiran kirk-
ko.
Rauhanyhdistyksen seu-
rat to 12.3. klo 18.30, Tuiran 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 13.3. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli.
Raamattupiirit: 
To 12.3. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. 
Ti 17.3. klo 18, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 18.3. klo 10, Rajakylän 
seurakuntakoti.
To 19.3. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Sanan äärellä to 12.3. ja 
19.3. klo 18.30, Huonesuon 
seurakuntakoti. Lähetys- 
ja diakoniailta. Tuemme lä-
himmäisiä lähellä ja kauka-
na. Mukana Ilkka Mäkinen. 
Akkuna-iltapäivä su 15.3. 
klo 16, Hintan seurakuntata-
lo. Jeesus, pahan vallan voit-
taja, Tapio Pokka. Pyhäkou-
lu. Järj. myös Kansanlähetys, 
Kylväjä ja SLEY. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 13.3. klo 18.30, 
Hintan seurakuntatalo. 

YlIkIIMInkI
Aamurukous ke 18.3. klo 8, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Aloita päiväsi rukoillen.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Virsilauluilta ti 17.3. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Virsiä aiheesta Jumalan var-
jelus ja johdatus, Esko Lauk-
kanen.

Karjasillan seurakunta
kirjavirtaa pappilassa va-
kavalla mielellä ke 18.3. 
klo 18, Kastellin kirkko. Kir-
jat Terhi Utriainen: Siivekäs 
vahtikoira ja Tove Jansson:  
Muumipappa ja meri.
Runokvarkki Siivessä la 
21.3. klo 13, Siipi. 
tragediaa Pielisen balladis-
ta nykyrunouteen -runo-
tapahtuma su 22.3. klo 15, 

Kastellin kirkko. Ks. yhteis-
vastuuilmoitus.

Oulujoen seurakunta
Yhteislauluilta ti 17.3. klo 18, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Laulamme yhdessä hengel-
lisiä lauluja. Vapaaehtoinen 
kahviraha yhteisvastuulle.
Virsilauluillat:
Ke 18.3. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. Ks. yhteisvastuuil-
moitus.
To 19.3. klo 18, Hilma Ollila. 
Ks. yhteisvastuuilmoitus.

YlIkIIMInkI
kauneimmat hengelliset 
laulut su 15.3. klo 19, Ylikii-
mingin kirkko.

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
Diakoniapiiri ma 16.3. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Kotimaisesta ja ulkomaisesta 
diakoniasta kiinnostuneille.
Palvelupiiri auttavat kädet 
ma 16.3. klo 12, Karjasillan 
kirkko. Heidi kertoo Bangla-
deshin matkastaan.
Diakoniaryhmä kaikenikäi-
sille ke 18.3. klo 18, Maikku-
lan kappeli. 

Tuiran seurakunta
työttömien ruokailu to 
12.3. ja 19.3. klo 12, Rajaky-
län seurakuntakoti. Aterian 
hinta on 2 €, maksetaan ate-
rian yhteydessä.
Juttutuvat: 
Ma 16.3. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Ma 16.3. klo 11, Koskelan 
seurakuntakoti. 
lämmitä lähimmäistä -ilta 
ti 17.3. klo 17, Koskelan seu-
rakuntakoti. Diakonian va-
paaehtoisten tapaaminen 
käsitöiden merkeissä.
Diakoniapiiri to 19.3. klo 13, 
Pateniemen kirkko. 

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
kehItYSVAMMAISet
nuortenilta pe 13.3. klo 18–
20, Öbergin talo. 
Varttuneiden porinapiiri ti 
17.3. klo 13.15–14.15, Heinä-

torin seurakuntatalo. 
keskustelukerho ti 17.3. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kehitysvammai-
sille aikuisille.
Perhepiiri to 26.3. klo 12–
13.30, Keskustan seurakun-
tatalo. Kehitysvammaisten 
läheisille

kuuloVAMMAISet
Viittomakielinen messu su 
15.3. klo 12, Piispantalon tal-
likappeli. 

Aabrahamin poppoo ti 17.3. 
klo 13.30, Öbergin talo. 

näköVAMMAISet
näkövammaisten raamat-
tu-ja keskustelupiiri to 12.3. 
klo 13–14.30, Diakoniakes-
kus, alakerran ryhmätila. 
näkövammaisten kerho ke 
18.3. klo 13–14.30, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Opasys-
tävät vastassa parkkipaikalla.

PäIhDetYö
Päihdetyön naistenryhmä 

pe 13.3. klo 13, Diakoniakes-
kus, alakerta. Mukana pasto-
ri Päivi Jussila.
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 16.3. klo 14.30, Diako-
niakeskus, alakerta. 
Päihdetyön raamattupiiri ti 
17.3. klo 13, Diakoniakeskus, 
yläkerta. 

Lähetys
lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Leivonnaisia, käsitöi-

KappeLive

Elävän musiikin

 illat keväällä 2009!     

Pyhän Luukkaan

kappelissa

 

lauantaina 14.3 klo 19.00 

Jari ja Tommi Levy
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12.–19.3.2009enot Oulussa 

Wittenberg. Uskonpuhdistuksen keskus. Kiehtova 
keskiaikainen kaupunki, jossa Martti Luther sai ai-
kaan liikkeen, joka pyyhki pois lähes kaiken enti-
sen. Kyse oli uskonpuhdistuksesta.

Oulun seudulla asuvien nuorten on mahdollis-
ta viettää rippileirinsä Wittenbergissä kesäkuus-
sa 2010. Samalla voi nähdä Linnan kirkon, Luthe-
rin kotitalon ja muut uskonpuhdistajamme koti-
maisemat. 

Rippileiri ennakoi uskonpuhdistuksen 500-vuo-
tisjuhlaa vuonna 2017.

Leirin järjestää Oulun tuomiokirkkoseurakun-
ta. Leirille voivat ilmoittautua vuonna 1995 syn-
tyneet eli ensi vuonna rippikoulun käyvät nuoret 
Oulun seudulta.

Leirin hinta on noin 900 euroa, hintaa sisältyy 
matkat, majoitus, ruuat ja vakuutus. Ryhmän on 
mahdollista kerätä yhdessä rahaa matkaa varten.

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

Vietä rippileirisi 
Saksassa

eläkeläisten yhteisvastuutapahtuma 
Torstaina 12.3. klo 13 

Pyhän Tuomaan kirkossa
Lähteellä-teatteri esittää pienoisnäytelmän Korvasie-
nimuhennos. Käsikirjoitus Auli Välikangas, ohjaus Es-
teri Alakopsa. Arvontaa ja kahvitarjoilu. Ohjelma 5 
euroa sisältää kahvit ja linja-autokuljetuksen. Tuotto 
menee lyhentämättömänä Yhteisvastuukeräykseen. 
Linja-autoreitti: 11.50 Pyhän Luukkaan kappeli, ajaa 
Kaitoväylää, 11.55 Kuivasjärvi (Karjakentän pysäkki), 
12 Pateniemen kirkko, 12.05 Palokan palvelukeskus, 
12.10 Rajakylän seurakuntakoti, 12.15 Koskelan seu-
rakuntakodin pysäkki, 12.20 Koskelan palvelukeskus, 
12.30 Tuiran palvelukeskus, 12.35 Tuiran kirkko, 12.40 
Alppilan pysäkki, 12.45 Pyhän Tuomaan kirkko. Paluu-
kuljetus lähtee klo 15.

Perheiden ulkoiluiltapäivä ja 
lasten hiihtokilpailut 

Sunnuntaina 15.3. klo 13 
Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa 

Hiihtokilpailut alk. klo 14, ilmoittautuminen klo 13. 
Kahvi- ja mehutarjoilu Lämsänjärven pirtissä yhteis-
vastuun hyväksi. Mukana pastori Juha Vähäkangas.

Yhteisvastuukeräys kuivasjärven alueella 
Tiistaina 17.3. klo 17.30–20

Kerääjiä kaivataan, ilmoittautuminen Kuivasjärven 
seurakuntakodilla klo 17.30. Kokoontumisen alussa 
kahvit, keräysinfo ja keräysalueiden jako. Tämän jäl-
keen kerääjät lähtevät liikkeelle kiertäen lippaiden 
kanssa alueen kodeissa parisen tuntia.

Yhteislauluilta 
Tiistaina 17.3. klo 18

Huonesuon seurakuntakodilla
Laulamme yhdessä hengellisiä lauluja. Vapaaehtoinen 
kahviraha.

Virsilauluilta 
Keskiviikko 18.3. klo 18.30

Oulujoen pappilassa
Iltaa isännöivät Marja ja Jorma Kärnä. Mukana Antti 
Leskelä ja Lauri Nurkkala.Kahvitarjoilu ja arpoja.

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. 

tragediaa Pielisen balladista 
nykyrunouteen -runotapahtuma 

su 22.3. klo 15, Kastellin kirkossa 

Mitä on tragedia? Mitä runossa siitä todetaan? 
Tule kuulolle Kastellin kirkkoon, niin tiedät 
enemmän. Runoja tulkitsevat Eeva Holma, Ju-
hani Julin, Pirkko Böhm-Sallamo ja Juha Vähä-
kangas. Virsiä säestää Ilkka Järviö. Käsiohjel-
mamaksu 2 e menee Yhteisvastuukeräykseen.

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. 
tuolijumppa lähetyssopes-
sa to 12.3. klo 12, Keskustan 
seurakuntatalo. 
lähetystovi pe 13.3. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Laulua, mukana Riitta 
Piippo.
Askartelutalkoot la 28.3. 
klo 12–15, Siipi, lähetyksen 
puoti ja paja. 

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta
lähetyspiiri to 12.3. ja 19.3. 
klo 14, Vanha pappila. Raa-
mattutunti 12.3. Olavi Rim-
piläinen, 19.3. Pasi Kurikka.

Karjasillan seurakunta
kaukovainion lähetyspiiri ti 
17.3. klo 17.30, Kaukovainion 
kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiirit:
Ma 16.3. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ma 16.3. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulut:
Su 15.3. klo 12, Makasiinin-
katu 6.
Su 15.3. klo 16.30 Kouluka-
tu 10.
Iltaperhekerho ma 16.3. klo 
18, Intiön seurakuntakoti. 
Perhekerhot: 
To 12.3. ja 19.3. klo 10, Intiön 
seurakuntakoti. 
Ke 18.3. klo 10, Heinätorin 
seurakuntatalo. 

Karjasillan seurakunta
kolmen polven perheker-
ho ma 16.3. klo 10–11.30, 
Kairoskoti. Hartaus, leikkiä, 
laulua ja askartelua yhdes-
sä Kairoskodin vanhusten ja 
henkilökunnan kanssa. 
Pyhäkoulut: 
To 12.3. ja 19.3. klo 14.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
7–9-vuotiaille.
Su 15.3. klo 10, Karjasillan 
kirkko. Messun aikana.
Su 15.3. klo 10, Kastellin kirk-
ko. Messun aikana.
Su 15.3. klo 12, Pyhän Andre-
aan kirkko. Messun aikana.
Su 15.3. klo 12, Kaukovaini-
on kappeli. Messun aikana.
Su 15.3. klo 12, Maikkulan 
kappeli. Messun aikana.
Perhekerhot: 
Ma 16.3. klo 10, Sarasuon-
tien päiväkoti. 
Ti 17.3. klo 9.30–11, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Ke 18.3. klo 9.30, Kastellin 
kirkko. 
Ke 18.3. klo 9.30, Karjasillan 
kirkko. 
Ke 18.3. klo 9.30, Kaukovai-
nion kappeli. Mukana kap-

palainen Jaakko Tuisku.
Ke 18.3. klo 9.30–11, Maikku-
lan kappeli. 

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 15.3. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Jumalanpalve-
luksen aikana.
Su 15.3. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 15.3. klo 12, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Su 15.3. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Kansain-
välinen pyhäkoulu, suomen 
kielellä.
Perhekerhot: 
To 12.3. klo 9.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
To 12.3. ja 19.3. klo 13, Py-
hän Luukkaan kappeli. Eng-
lanninkielinen.
Ti 17.3. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 18.3. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti. 
Ke 18.3. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Ke 18.3. klo 9.30, Patenie-
men kirkko. 
Ke 18.3. klo 9.30, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ke 18.3. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
To 19.3. klo 9.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulut: 
Su 15.3. klo 12, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Su 15.3. klo 16–17.15, Hin-
tan seurakuntatalo. Akku-
na-tilaisuuksien aikana. Järj. 
myös Kansanlähetys, Kylvä-
jä ja SLEY. 
Perhekerhot:
Ke 18.3. klo 9.30, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ke 18.3. klo 9.30, Saarelan 
seurakuntakoti. 
Ke 18.3. klo 9.30, Hönttämä-
en seurakuntakoti. 
Ke 18.3. klo 9.30, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ke 18.3. klo 9.30, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Ke 18.3. klo 9.30, Sangin-
suun seurakuntakoti. 
Ke 18.3. klo 9.30, Heikkilän-
kankaan seurakuntakoti. 

YlIkIIMInkI
Perhekerho to 12.3. ja 19.3. 
klo 10, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 

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

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pienoismallikerho su 15.3. 
klo 14, Öbergin talo. Kaikil-
le pienoismallien kasaami-
sesta kiinnostuneille.Terve-
tulleita ovat myös isät ja äi-
dit yhdessä lastensa kanssa. 

Maksuton kerho kokoontuu 
joka toinen viikko. Ei edelly-
tä ennakkoilmoittautumista. 

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 jäse-
nille. Ilm. viim. 20.3. p. (08) 
3161340. Tiedustelut Anna-
Leena Häkkinen p. 050 462 
0759 tai Esa Harju p. 040 
575 2713. Leirille otetaan 20 
osanottajaa ilmoittautumis-
järjestyksessä. Ilmoita mahd. 
ruoka-aineallergiat. 
Retki tampereelle 10–14- 
vuotialle 15.–17.5. Retken 
aikana käymme Pandan teh-
taanmyymälässä, TV2-stu-
diolla, Amurin työläismuseo-
korttelissa ja Särkänniemes-
sä sekä osallistumme juma-
lanpalvelukseen Ylöjärven 
kirkossa. Retken hintaan 140 
€ sisältyy matkat, majoitus, 
tapaturmavakuutus seura-
kunnan jäsenille, ruokailut, 
sisäänpääsymaksut kaikkiin 
kohteisiin, myös elämysavai-

men Särkänniemen elämys-
puistoon. Ilm. 29.4. klo 16 
mennessä www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo tai arkisin klo 
9–16 p. 08 3161 340. Muista 
mainita erityisruokavaliot 
ja allergiat. Retkelle pääsee 
mukaan 45 lasta. Tieduste-
lut Esa Harju p. 040 5752 713.

Nuoret
karjasillan seurakunnan 
ja tuomiokirkkoseurakun-
nan isoskoulutus ke 18.3. 
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
Yökahvila Cafe Andreas pe 
13.3. klo 19–23, Pyhän An-
dreaan kirkko. Oleilua, pe-
lailua, hartautta, kahvia, 
teetä ja pientä purtavaa.
nuortenilta ti 17.3. klo 18–
20.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Oleilua, pelailua, harta-
utta, kahvia, teetä ja pientä 
purtavaa. 
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Päiväretki Ylikiiminkiin ja 
lähetystyön historiaan 

Sunnuntaina 22.3. klo 9 
Ylikiimingin kirkossa ja seurakuntatalolla 

Lähtö pikkubusseilla klo 9 Öbergin pihalta, Kirkko-
katu 5. Klo 10 messu Ylikiimingin kirkossa, toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kanttori Leo Rahko. 
 Lounas ja välähdyksiä lähetystyön 150-vuotisesta 
historiasta seurakuntatalolla, hiippakunnan vs. lähe-
tyssihteeri Aino Pieskä. 
 Edestakainen matka 5 €. Ilmoittautuminen viimeis-
tään pe 20.3. Ulla Mäkiselle, p. 040 506 5511,  
ulla.makinen@evl.fi.

Pääsiäisen perheleiri 
9.–13.4. Kuusamossa Juuman 
leirikeskuksessa

Leirillä mahdollisuus hiihtoon, 
lasketteluun Rukalla, 
nikkarointiin ja askarteluun ja 
lumikenkäretkeilyyn.
Kukin perhe voi osallistua leirille 

haluamansa ajan. Juumaan matkataan omin kyydein.
Vuorokausihinnat ovat aikuiset 19 €, 4–17-vuotiaat ja 
opiskelijat 13 €,  alle 4 vuotiaat ilmaiseksi. Sisaralennus 
-25 %. Hinta sisältää majoituksen, ruuat, ohjelman 
Juumassa sekä vakuutuksen.
lmoittautumiset viimeistään 27.3. p. (08) 3161 340 
arkisin klo 9-16. Lisätietoja Purtsi Putila p. 040 5062 883 
ja Kaija Siniluoto p. 050 5249 779.

tuiran kirkkoherran-
virasto on suljettu 
ke 18.3. klo 12.30–16

Päivystävä pappi 
on paikalla seuraavana 

arkipäivänä. 

laulajia 
kaivataan! 

Tuiran seurakunnan 
nuorten ja nuorten ai-

kuisten lauluryhmä 
Glorias kaipaa uusia 
laulajia joukkoonsa. 

 Harjoittelemme 
keskiviikkoisin Tuiran 
kirkolla klo 18–19.30. 

 Lisätietoja Johanna 
Fiskaali, johannafis-

kaali@hotmail.com tai 
p. 040 7484 522.

Tuiran seurakunta
Yökahvila Meri-toppila pe 
13.3. klo 20, Meri-Toppilan 
monitoimitalo. Yhdessäoloa, 
pelailua ja pientä purtavaa 
yläasteikäisille.
Isoskoulutus (11.) ke 18.3. 
klo 17, Koskelan seurakun-
takoti. Aiheena 18.3. tai 1.4. 
on Löytöjä Raamatusta. 
nuortenilta ke 18.3. klo 
18.30, Koskelan seurakun-
takoti. Yhdessäoloa, pientä 
purtavaa ja hiljentymistä.
tuiran seurakunnan isos-
koulutusleiri (2.) 27.–29.3. 
Rokuan leirikeskus. Aiheena 
Raamattu ja ohjaustaidot. 
Jälkimmäinen isosleireistä. 
Sitova ilm. www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo. Ilman pä-
tevää syytä pois jääneeltä 
peritään 20 € järjestelymak-
su. Lisät. Merja Oksmanilta 
p. 040 524 5944, merja.oks-
man@evl.fi.

Nuoret aikuiset 
Filosofinen keskustelupii-
ri to 12.3. 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.
kappelive la 14.3. klo 19, Py-
hän Luukkaan kappeli. Ks. si-
vu 13.
Wähäväkisten juhlaveisuu 
-gospelmessu su 15.3. klo 
18, Pyhän Luukkaan kappeli. 
opiskelijoiden yhteinen 
raamattupiiri ti 17.3. klo 18, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Cross Cafe pe 20.3. klo 19–
00.30, Isokatu 11, tuomio-
kirkon vieressä. Kristillinen 
nuorten aikuisten kahvila. 

oPISkelIJAJäRJeStöt
körttiopiskelijoiden seurat 
to 12.3. klo 19. Minna-Mai-
ja ja Tuomas Svärdillä, Kah-
velitie 13 F 30, Toppilansaari.
oPkon opiskelijailta la 14.3. 
klo 19, Öbergin talo. Suuri ja 
mahtava lähetyskenttä, Ju-
ha Saari.
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma 16.3. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Aki Lautamo: Elämänvan-
hurskaus.
evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 18.3. 
klo 18.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Miten kertoisin us-
kostani, Pirkko Komulainen.
uusheräyksen ilta to 19.3. 
klo 19, Koulukatu 41. Ilkka 
Tornberg: Minulle elämä on 
Kristus ja kuolema voitto (Fil. 
1:21).

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
toiminta- ja keskusteluker-
ho to 12.3. ja 19.3. klo 10.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 12.3. ja 
19.3. klo 12, Kajaanintie 1. 
Senioripäivä heinäpääs-
sä ma 16.3. klo 11, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Klo 11–
12 diakoniatyöntekijän vas-
taanotto keskustelua ja ve-
renpaineen mittausta var-
ten, ei taloudellisia asioita. 

Klo 11.30 alkaen ruokailu 
4€ ja Hopealanka-kerho klo 
12.30–13.30.
tarinatupa ke 18.3. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Vanhusten viikkomessu to 
12.3. klo 12, Karjasillan kirk-
ko. Messun jälkeen keitto-
lounas ja kirkkokahvit. Kul-
jetusaikataulu: Maikkulan 
kappeli 10.40, Kaakkuri, Sul-
kakujan pysäkki 10.50, Kau-
kovainion kappeli 11.00, Kas-
tellin kirkko, Töllintie 11.10, 
Caritas, Lintulammentien 
pysäkki 11.25. Paluukyyditys 
kirkolta klo 14.
Seurakuntakerho ma 16.3. 
klo 13.30–15, Caritas-koti. 
Ystävänkamari ti 17.3. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
eläkeläisten kerhot:
To 12.3. klo 12–14, Pyhän An-
dreaan kirkko. Huom, osal-
listumme vanhusten viikko-
messuun Karjasillan kirkossa. 
Ma 16.3. klo 12.30–14, Maik-
kulan kappeli. 
To 19.3. klo 13, Kastellin kirk-
ko. 
To 19.3. klo 13 Karjasillan 
kerho vierailee Pikkaraisen 
kodassa, os. Lyijytie 2 B. Tar-
jolla makkaraa ja kahvit, voit 
varata vapaaehtoisen mak-
sun yhteisvastuun hyväksi.

Tuiran seurakunta
eläkeläisten yhteisvastuu-
tapahtuma to 12.3. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Ks. 
yhteisvastuuilmoitus.
Seniorien laulupiiri to 19.3. 
klo 13, Tuiran kirkko. Kah-
vitarjoilu ja arpajaiset Yh-
teisvastuukeräyksen hyväk-
si. Mukana Paula Kyllönen ja 
Ulla Metsänheimo.
eläkeläisten kerho to 12.3. 
klo 14, Rajakylän seurakun-
takoti. 
Seurakuntakerho to 19.3. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Rajakylän senioreiden ker-
ho pe 13.3. klo 10–11.30, Ra-
jakylän seurakuntakoti. Vie-
raana muistineuvoja Elisa To-
ropainen, joka vastaa työs-
sään vanhustyöstä ja koto-
na asumista tukevista palve-
luista.

Oulujoen seurakunta
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
16.3. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Seurakuntakerhot: 
To 12.3. klo 14, Hoikantien 
palvelutalo. 
To 12.3. klo 12, Nykyrillä, 
Sanginjoentie 626. 
To 19.3. klo 13, Myllyojan 
seurakuntatalo. 

YlIkIIMInkI
Porinakerho ma 16.3. klo 10. 
Seurakuntakerho ti 17.3. klo 
11, Ylikiimingin seurakunta-
talo. Tyrnävän seurakunnan 
seurakuntakerholaiset vie-
raana. 

Leirit ja retket
Pääsiäisen perheleiri 9.–
13.4. Juuman leirikeskus, 
Kuusamo. Mahdollisuus hiih-
toon, lasketteluun Rukalla, 
nikkarointiin, askarteluun 

ja lumikenkäretkiin jne. Ku-
kin perhe voi osallistua leiril-
le haluamansa ajan. Juumaan 
matkataan omin kyydein. 
Vuorokausihinta aikuiset 19 
€, 4–17-vuotiaat ja opiskeli-
jat 13 €,  sisaralennus -25 %. 
Hinta sis. majoituksen, ruu-
at, ohjelman Juumassa sekä 
vakuutuksen Oulun ev. -lut. 
seurakuntien jäsenille. Ilm. 
viim. 27.3. p. 08 3161 340 ma-
pe klo 9–16. Lisät. Purtsi Puti-
la p. 040 5062 883 ja Kaija Si-
niluoto p. 050 5249 779.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perheleiri 20.–22.3. Rokuan 
leirikeskus. Ulkoillaan, askar-
rellaan, leikitään ja hiljenny-
tään yhdessä. 

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

Tuiran seurakunta
kivikerho ti 17.3. klo 10, Py-
hän Tuomaan kirkko. Ko-
koonnumme kirkon kellari-
tiloissa.

Oulujoen seurakunta
Aikuisten kuntopiiri to 12.3. 
ja 19.3. klo 18, Hintan seura-
kuntatalo. 
Puuhakerho ti 17.3. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Tehdään käsitöitä ja askar-
rellaan diakonian hyväksi.
Fransupiiri ti 17.3. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo.

Muut menot
eläkepapit ja puolisot to 
12.3. klo 13, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Perheiden ulkoiluiltapäivä 
ja lasten hiihtokilpailut su 
15.3. Lämsänjärven kaupun-
kileirikeskus. Ks. yhteisvas-
tuuilmoitus. 
Maikkulan maallikkokoulu 
su 15.3. klo 13.15, Maikku-
lan kappeli. Messun ja kirk-
kokahvien jälkeen puhutaan 
rukouksesta.
kaatuneitten omaiset ma 
16.3. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
naisten ilta ma 16.3. klo 18–
20, Öbergin talon alakerran 
ryhmätila. Keskustelua, kah-
vit, iltahartaus ja mahdolli-
suus saunomiseen.
Yhteisvastuukeräys kuivas-
järven alueella ti 17.3. klo 
17.30–20. Ks. yhteisvastuuil-
moitus.
Yhteisvastuun taidemyyn-
titapahtuma 27.–29.3., Kau-
punginkirjaston näyttelyti-
lassa kirjaston aukioloaikoi-
na. Oulun taiteilijaseura 63 
ry:n ja Proto ry:n jäsenet yh-
dessä YV-taidetiimin kanssa 
rakentavat näyttelyn, josta 
ostamalla taidetta voi tukea 
YV-keräystä. Myytyjen teos-
ten hinnasta 40 % taiteilijat 
lahjoittavat Yhteisvastuu-
keräykseen. Avajaiset per-
jantaina 27.3. klo 18. 

Kansainvälisyys
Lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-

teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus  su 15.3. klo 17, 
Kaukovainion kappeli.  
kansainvälinen pyhäkou-
lu su 15.3. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Suomen 
kielellä.
Arabiankielinen raamattu-
piiri ke 18.3. 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.
Film- und Gesprächsabend 
Dienstag, 17. März 2009 um 
19 Uhr in Pyhän Luukkaan 
kappeli. ”Jenseits von Ger-
many” - Deutschsprachiger 
Film über die Auslandsarbeit, 
der Evangelischen Kirche in 
Deutschland. Anschließend 
Gespräch in gemütlicher Run-
de bei Tee und Kaffee. 

Kastetut
tuomiokirkko: Jussi Eemeli 
Huhtala, Inka Aurora Koivik-
ko, Viljo Eelis Tolonen, Tao 
Asta Tarvas.
tuira: Hilla-Noora Aho, Saa-
na Katri Tuulia Ahonen, Ma-
tias Pekka Oskari Hanhisuan-
to, Nea Kiira Katariina Hauta-
la, Hertta Karoliina Karinsa-
lo, Daniel Anton Rinaldo Ku-
janpää, Lotta Linnea Kumpu-
la, Valtteri Johannes Lauk-
kanen, Valtteri Joel Juhani 
Marttila, Olivia Aino Matilda 
Nelo, Aapo Olavi Niemi, Mi-
nea Matilda Raudaskoski, Jas-
min Aleksandra Singh, Milla 
Aurora Taskila, Eveliina Sara 
Galina Vapola, Maria Emilia 
Justine Hietapelto.
karjasilta: Liinu Sofia Ange-
ria, Niklas Matti Paavo Aspe-
lund, Väinö Petteri Holappa, 
Wilma Aurora Korkiakoski, 
Vilma Milla Maria Luokka-
nen, Onni Eeli August Palo-
niemi, Roope Rudolf Rouna-
ja, Aapo Olavi Savilaakso, Ee-
ro Ilmari Taponen, Justus Ari 
Joonatan Tolonen. 
oulujoki: Markus Esa Juha-
ni Autio, Jenna Eveliina Hie-
tajärvi, Lauri Henrik Lilja, An-
ton Jeremias Mikkonen, Ava 
Unna Eufemia Stenberg, Aatu 
Tiilikainen, Linnea Amelie Tii-
tinen, Emil Viljami Wirkkala.

Vihityt
tuomiokirkko: Florian Hel-
mut Plank ja Mari Pauliina 
Hulkko.
karjasilta: Matts Petter 
Bomström ja Susanne Mir-
jam Rasimus.
tuira: Olli Ilkka Nikolai Puu-
runen ja Johanna Maaria 
Kesti, Samu Pekka Joonas 
Rantala ja Hanna Suvi Kaari-
na Väisänen, Teemu Matias 
Heikkinen ja Sohvi Eveliina 
Koivu, Juho Matias Väntti-
lä ja Päivi Marketta Tihinen, 
Mikko Herkko Johannes Ka-
janus ja Veera Jenna Johan-
na Häkkinen.
oulujoki: Petri Mikael Hon-
kala ja Tiina Sari Tuulikki 
Kauppinen.

Kuolleet
tuomiokirkko: Matti Johan-
nes Alapere, 86; Elsa Inkeri Jo-
kela s. Korhonen, 84; Aili Kat-
riina Kortela s. Lampainen, 91; 
Pentti Juha Kalervo Kouri, 59; 
Heikki Eevert Laurila, 75.
karjasilta: Tyyne Maria Huo-
tari s. Korhonen, 91; Ilma-
ri Hurskainen, 91; Rauli Vei-
jo Vihtori Luoma, 60;, Kauko 
Veli Kustaa Luoto, 82; Rauha 
Pauliina Nurmela s. Turunen, 
85; Teuvo Johannes  Uhre, 73.
tuira: Matti Soini Ainasoja, 
82; Harri Henrikki Malila, 61; 
Paavo Erkki Pitzen, 76; Au-
lis Sakari Suhonen, 60; Laura 
Johanna Tuomaala s. Kurke-
la, 82; Kerttu Vanninen, 89.
oulujoki: Ritva Leena Ran-
tala s. Halonen, 64; Markku 
Olavi Riihola, 60; Ritva Anne-
li Sarkkinen s. Nuopponen, 
62; Aatu Tiilikainen, 1 pv.

Marianpäivänä naiset Pateniemen kirkossa 
su 22.3.2009

Sovinto menneisyyden kanssa
Luennoitsijana terapeutti ja psykodraamaohjaaja 

Leena Tåg Helsingistä.

	 	 •	toimittaa	Riitta	Louhelainen
	 	 •	saarna	Riku-Matti	Järvi
	 	 •	Pyhän	Tuomaan	lapsikuoro

Lähetyslounas 5 € / hlö
klo 13.45 luento ja keskustelua
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hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

eurakunnissa tapahtuu 12.–19.3.2009

Saarenkartanon hartaus 
to 12.3. klo 14.30.
kinkerit to 12.3. klo 18 
Marja-Leena ja Raimo Kre-
kilällä, Luovontie 1756.
Martta-ilta pe 13.3. klo 19 
srk-salissa.
Rauhanyhdistyksen seu-
rat su 15.3. klo 17 kirkossa, 
Pentti Eskola.
Raamattu- ja rukousilta ti 
17.3. klo 18 Raili Haapalal-
la, Rantatie 64.
Aamukahvila ke 18.3. klo 9 
Luukulla.
Päiväpiiri ke 18.3. klo 13 
Saarenkartanossa.
Saaren Sirkut ke 18.3. klo 
14.30.
kaverikerho to 19.3. klo 10 
kirkolla.
kirkkokuoro to 19.3. klo 
18.30.

Päiväkerhot: Ryhmä 3A 3-v. 
ma klo 10–11.30. Ruhmä 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. Sisarusryh-
mä B to klo 10–11.45. 
Perhekerho to 12.3. klo 10 
srk-talolla.
lumilyhdyn hartaus keski-
viikkoisin klo 14.
kirkkokuoro ke klo 18.30 
srk-talolla.
hartaushetki to 12.3. klo 14 
Alatemmeksen vanhainko-
dilla.
kokkikerho to klo 14–16 ker-
hohuoneella. Ei to 19.3.
Rippikouluilta to 12.3. klo 
18 srk-talolla. Yv-listojen pa-
lautus.
kids Action night -toimin-
tailta pe 13.3. klo 18–21 Lu-
mijoen koululla. Jättinyyttä-
rit, taikuri, toimintapisteitä, 
miekkailua, kasvomaalausta, 
musiikkia, opetus  yms. Tar-
koitettu 6–13-vuotiaille. Va-
paa pääsy. 

nimikkolähetti Soili Jakkula 
seurakunnassa 13.–18.3. 
Partio: 22.2.–26.4. käynnis-
sä on lippukuntien välinen 
verenluovutuskilpailu Ve-
ri Guud 09. Lisätiedot: www.
pohjanmaa.partio.fi/toimin-
ta/veriguud. Päivystys par-
tiotoimistossa Limingassa pe 
klo 15–17. Lisätietoa: www.
niittykarpat.fi ja hannu.luu-
kinen@pohjanmaa.partio.fi, 
p. 044 2128 722.
Rauhanyhdistys: Pe 13.3. klo 
19 raamattuluokka Takku-

lalla. La 14.3. klo 18 aikuis-
tenilta ry:llä Kari Hirvasnie-
mi. Su 15.3. klo 12 pyhäkou-
lu I Aimo Aspegren II Hol-
mi III Hintsala klo 16 seurat 
Lumilyhdyssä Antti Lääkkö. 
Ke 18.3. klo 19 ompeluseu-
rat ry:llä. Päiväkerho ry:llä ti 
17.3. ja to 19.3. klo 17.30–19 
ja ke 18.3. klo 17–18.30. To 
19.3. klo 13 varttuneidenker-
ho Lahdenperällä.
kastettu: Meeri Ilona Tuuk-
kanen.

Vielä ehtii kuhmon retkelle 16.–19.4.
Matkan hinta 150 €, johon sisältyy matka, majoitus 
hotelli Kalevalassa, runsas aamiainen, päivällinen 
ja iltasauna. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 13.3. 
mennessä Marja Rantasuomelalle p. 040 7430 382.

kirkkoherranvirasto
Luovontie 52,
90480 Hailuoto
p. 08 8100 565

w w w.sxc . hu /  P i e r r e  L uc  L amar r e

Oulu
Hailuoto

Kuhmo

Hailuodon Santoses-
sa pidetään torstai-
na kinkerit. Ne ovat 

osa rippikoululaisten ope-
tusta, mutta tervetullei-
ta kinkereille ovat kaikki 
muutkin. Varsinkin rip-
pikoululaisten vanhem-
pia kutsutaan mukaan. 

Kinkereiden tavoitteena 
on myös siirtää vanhaa pe-
rinnettä eteenpäin. Ja pe-
rinnettä riittää. Kirkko-
herra Matti Keskisen mu-
kaan kinkereitä on Hai-
luodossa pidetty Ouluakin 
kauemmin, aina 1700-lu-
vulta saakka. Hailuodon 
seurakunta kun on Oulua 
vanhempi.

Perinne on jatkunut 
katkeamattomana tähän 
päivään saakka.

Vanhojen luotolaisten 
toivotaan kertovan omia 
kokemuksiaan entisajan 
kinkereistä, jolloin pap-
pi saattoi kuulustella seu-
rakuntalaisia kovinkin sa-
noin. Ne ajat ovat kuiten-
kin ohi eikä torstain kinke-
reillä rasiteta kuulusteluil-
la rippikoululaisia. Läksy-
jäkään ei ole annettu. Kor-
keintaan rippikoululaisia 
on käsketty hieman selai-
lemaan katekismusta, Kes-
kinen kertoo.

Santosen kinkereil-
lä lauletaan virsiä, anne-
taan opetusta jostain käs-
kystä ja syödään mitä ta-
lo tarjoaa, Keskinen lupaa. 
Hän uskoo, että tupa tulee 
täyteen ja kinkereille osal-
listuu noin 30 luotolaista. 
Viime vuonna osanottajia 
saattoi olla jopa 40.

Hailuodossa kinkerit torstaina
Kinkerit olivat 
ennen kuulusteluja
Kinkerit, lukukinkerit tai 
lukuset ovat olleet alun pe-
rin kirkon pitämiä kris-
tinopin kuulustelutilai-
suuksia. Kinkerit kehit-
tyivät aikoinaan keskiajan 
papiston ripitysmatkoista. 
Lukukinkereiden pitämi-
nen kirjattiin vuoden 1686 
kirkkolakiin. Vanhempi-
en, isäntien, palkollisten ja 
muun työväen sekä luku-
iässä olevien lasten tuli ko-
koontua lukupiireittäin. 

Ennen oppivelvollisuu-
den tuloa voimaan luku-
kinkereillä oli lukutaidon 
ja katekismuksen tuntemi-
sen kuulustelutilaisuuksina 
erittäin huomattava kan-
sansivistyksellinen vaiku-
tus. Kinkerit olivat osa kir-
kon kasteopetusta, kristil-
listä kasvatusta. Kinkerei-
den merkityksen ovat kor-
vanneet kunnallinen kou-
luopetus ja seurakunnal-
linen rippikoulutoiminta, 
jotka vastaavat nykyisin si-
vistystyöstä ja kristinopin 
juurruttamisesta.

Kinkereitä järjestetään 
jonkin verran edelleen 
maaseudulla, jossa niil-
lä on yhteisöllistä merki-
tystä. Kinkereitä pidetään 
nk. yleisinä kinkereinä ja 
koululaiskinkereinä. Jot-
kut seurakunnat on jaettu 
kinkeripiireihin, joissa toi-
mivat esimerkiksi alueen 
diakonia- ja lähetystoimi-
kunta. 

Kinkerit eivät ole pel-
kästään opetustilaisuuksia 
vaan myös eräänlaisia seu-

rakunnan vuosikokouksia, 
joissa esitellään kyläläisille 
uudet seurakunnan työnte-
kijät, kerrotaan seurakun-
nan työstä ja sovitaan ky-

län kerho- ja pyhäkoulutoi-
minnasta. Kinkereitä pide-
tään kodeissa, kouluilla ja 
seurakuntataloissa. 

Kaupungeista kinkeri-
toiminta on hiipunut. Suo-
messa järjestettiin 3 110 
kinkerit vuonna 2007. Niis-
sä  kävi 64 189 suomalaista. 
Oulun hiippakunnassa pi-
dettiin  407 kinkeriä vuon-
na 2007 ja niihin osallistui 
8 906 suomalaista. Lukuun 
eivät sisälly koululaiskin-
kerit. 

PeKKa HeliN 
Lähde: www.evl.fi

Kinkerit Santosessa to 12.3. 
klo 18 Marja-Leena ja Rai-
mo Krekilällä, Luovontie 
1756. Rippikoululaiset osal-

listuvat kinkereille ja hei-
dän vanhempiaan toivotaan 
mukaan. Kaikki muutkin 
ovat tervetulleita. Tar-

vittaessa kyytejä järjestyy 
kylältä. Kyytejä voi kysel-
lä Kaisamarja Stöckelliltä 
p. 040 7430 381.
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Tiistaina 17. maaliskuuta kello 19 järjes-
tetään Kiimingin seurakuntakeskuksessa 
urkuilta. Oulun seudun ammattikorkea-
koulun kirkkomusiikin opiskelijat soitta-
vat seurakuntakeskuksen uusilla uruilla 
barokin ja romantiikan ajan sävellyksiä. 
Urkujensoittoa illan esiintyjille opettaa 
Maija Lehtonen. 
 Kiimingin seurakuntakeskuksen  uudet 
urut rakennettiin Sotkamon urkuraken-
tajien toimesta. Uruissa on 18 äänikertaa, 
lisäksi kelloäänikerta Zimbelstern. Urut 
otettiin käyttöön lokakuussa 2008.
 Lisätietoja: kanttori Katri Niskakangas, 
p. 0400 487187 ja katri.niskakangas@evl.fi

naisten piiri to 12.3. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodis-
sa. Mukana Timo Juntunen.
Yhteislaulutilaisuus to 12.3. 
klo 19 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Laulamme uusia Sii-
onin lauluja. Tilaisuudesta 
tehdään SRK:n uusi seuralau-
luäänite.
että jaksaisin -ilta su 15.3. 
klo 18 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Ajatuksia jaka-
vat Juha Maalismaa, Timo 
Juntunen ja Risto Jyrkkä. Mu-
sisoi Houseband. Pyhäkou-
lu lapsille.
terveyskeskuksen vuode-
osaston hartaus ti 17.3. klo 
13. Mukana diakonian vapaa-
ehtoiset.
Perhekerhot ja varhaisnuor-
ten ja mukulakuoro nor-
maalisti.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 
10–13.
eläkeläisten piirit: Päiväpii-

ri ke 18.3. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Seura-
kuntapiiri to 19.3. klo 12 Kir-
konkylän srk-kodissa. Vieraa-
na vuoden 2008 seniori Kert-
tu Jokikokko.
Miesten piiri to 19.3. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Ry:n seurat to 19.3. klo 19 
kirkossa.
kuorot: Kirkkokuoro ke 
18.3. klo 18 ja Varttuneet to 
19.3. klo 14.30 Kirkonkylän 

tulisi olla kulunut vähintään 
kolme kuukautta, enintään 
kaksi vuotta. On tärkeää, et-
tä jokainen osallistuu kaik-
kiin ryhmän kokoontumi-
siin. Tiedustelut ja ilmoittau-
tumiset 20.3. mennessä Lee-
na Hintsala p. 040 7790 365 
tai Veijo Lauronen p. 040 
7790 308.
Veikon valinta ke Nordea-
talon alakerrassa klo 9–14.
Aamukahvila ma klo 10–
12 Kirkonkylän srk-kodis-
sa. Työttömille, eläkeläisil-
le ja kaikille, joilla on päivi-
sin aikaa.
Varhaisnuorten kerhot nor-
maalisti.
nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 VP. Peli-ilta ke Kempele-
hallilla klo 16.30–18. Zeppe-
linin päivystys pe klo 16–19. 
Yön yli lähetys 20.–21.3. leiri-
keskus Luurinmutkassa Uta-
järvellä. Ilmoittautumiset Pi-
alle p. 040 7790 369 tai Mer-
jalle p. 040 7790 372.
Rippikoulu: YK4 ja YK5 

nuorten ilta to 12.3. klo 18 
Vanhassa pappilassa.
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän koululla.
kempeleen ry: Lauluilta to 
12.3. klo 19 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. Uusien seu-
ralaulujen äänitys.
Raamattuluokat pe 13.3. klo 
18 nuoremmat Liedes, Pääs-
kyläntie 5. isommat Heikkilä, 
Suutarintie 12. Pyhäkoulut 
su 15.3. klo 12 Kokkokangas: 
Tiirola, Porttikellonkuja 12. 
Keskusta-Ollila: Hintsala, Sa-
vitie 5. Santamäki: Ojala, Pel-
tomiehentie 40. Paituri: Pulk-
kinen J, Eeronpolku. Seurat 
su 15.3. klo 16 ry:llä
Murron ry: Lauluseurat pe 
13.3. klo 19 Kristiina ja Pau-
li Kuusjärvellä, Eteläranta 
6. Yläasteilta la 14.3. klo 18 
ry:llä. Julkaisutilaisuus ja seu-
rat su 15.3. klo 16 ry:llä.
kastetut: Jan Henrik Nie-
melä, Emma Annika Linnala, 
Veeti Mikael Lapinlampi.
Vihityt: Anssi Petteri Autiola 

ja Tiina Inkeri Aarnio.
kuollut: Aino Johanna Piip-
po s. Soranen, 95; Anna Eli-
sabet Kanniainen s. Könö, 
87; Hilja Eliina Penttilä s. Er-
vasti, 84.

Seurakuntakerho to 12.3. 
klo 13 srk-keskuksen isossa 
salissa.
omaishoitajien vertaistuki-
ryhmä to 12.3. klo 13 Revon-
talojen ryhmätyötilassa.
Juttukahvila to 12.3. klo 
13 Martinniemen srk-kodis-
sa, mukana vierailija Sähkö-
osuuskunnasta.
Raamattu tutuksi -ilta to 
12.3. klo 18 lähetystoimis-
ton vieraskamarissa, 1.Tim., 
2.Tim., Tiit. (To 19.3. Hep.)
Diakonia-lähetyspiiri ma 
16.3. klo 14.30 Marjamailla, 
Siulatie 8.
lähetyspiiri ti 17.3. klo 13 lä-
hetystoimiston vieraskama-

rissa.
hengellisen musiikin toive-
konsertti to 19.3. klo 19 srk-
keskuksessa. Toiveita toteut-
tavat Haukiputaan Kirkon 
Kamarikuoro, seurakunnan 
lapsikuoro ja oman pitäjän 
solistit. Iltahartaus Sami Puo-
litaival. Kolehti Yhteisvastuu-
keräykselle.
nuoret: avoimet ovet ke 
18.3. klo 17.30–19.30 Vakku-
rilassa.
Raamattupiiri ke 18.3. klo 
18 srk-keskuksen monitoimi-
salissa.
Seurakunnan vapaaehtois-
ten Yhteyspäivä la 21.3. klo 
12–16 Wirkkulassa. Ruokai-
lun järjestämisen vuoksi ilm. 
17.3. mennessä Kerolan Jo-
hannalle p. 045 1393 993 tai 
Ylimaulan Helenalle p. 040 
5014 764.
Rauhanyhdistys: haukipu-
das: Raamattuluokka pe 
13.3. klo 18.30 ry:llä. Ry:n 
80-vuotisjuhla su 15.3. klo 13 
ry:llä, tervehdysten vastaan-

otto klo 12 ja seurat klo 18.
Eläkepiiri ti 17.3. klo 13 seu-
rakuntakeskuksessa. Sisarilta 
to 19.3. klo 18.30 ry:llä. kel-
lo: Raamattuluokka pe 13.3. 
klo 17.30 ry:llä. Ompeluseu-
rat pe 13.3. klo 18.30 ry:llä. 
Pyhäkoulu su 15.3. klo 12 
Leinosella, Käpylänkuja 22 
ja Rontilla, Ahvenkuja 4. Päi-
väkerho ma 16.3. klo 17.30 
ry:llä. Sisarilta to 26.3. Nap-
pula-kodalla, lähtö ry:ltä klo 
18.30. Jokikylä: Päiväkerhot 
to 12.3., ke 18.3. ja to 19.3. 
klo 17.30–19 ry:llä. Raamat-
tuluokka isot ja pienet pe 
13.3. klo 17.30 ry:llä. Ompe-
luseurat pe 13.3. klo 18.30 
Anne ja Pekka Paanasella se-
kä Saara ja Pauli Kaikkosel-
la. Pyhäkoulut su 15.3. klo 12 
Asemakylä e. Sarajärvi Aki, 
Asemakylä p. Pärkkä Hannu, 
Keskikylä Hintikka Pekka, 
Vänttilänperä Niemelä Rei-
ma, Taipaleenkylä Heikka-
la Harri. Seurat su 15.3. klo 
14 ry:llä.

kirkkoherranviraston puhe-
linnumero on muuttunut. 
Uusi numero 1.1. alkaen 040 
584 4406.

Jumalanpalvelussuunnitte-
luhetki ke 18.3. klo 17 Mon-
tin-salissa. Tervetuloa suun-
nittelemaan 29.3. messua. 

Pyhäkoulu su 15.3. klo 12 
Kirkkopirtillä
Pyhäkoulu su 15.3. klo 12.45 
Jäälin seurakuntakodilla

oSAllIStu tASAukSeen! 

Tasaustempaus Haukiputaan torilla pe 20.3. kello 12–14. Tu-
le ostamaan puolikas leipä (Putaan Pullan lahjoittamia) ko-
ko leivän hinnalla tai kahvittelemaan 
ja syömään puolikas kotitekoinen 
munkki kokonaisen hinnalla. 
 Tämänvuotisella tasauksella 
tuetaan ihmisoikeuksia ja kes-
tävää kehitystä Kolumbiassa. 
Vuosikausia jatkunut aseel-
linen konflikti uhkaa viedä 
kolumbialaisilta uskon huo-
miseen. 
 Näin apusi auttaa: 2 € / ihmis-
oikeusjulistusvihkosen painattaminen, 
40 € / ihmisoikeustyöntekijän opetusmat-
ka kylään, 230 € / veneen polttoaine kah-
den viidakkokylän saavuttamiseen ja 11 000 
€ / ihmisoikeusjärjestön vuoden tuki. 
 Voit osallistua myös soittamalla keräyspuhelimeen 
0600 01010 (9,93 € / puhelu+pvm), lähettämällä teksti-
viestin Tasaus5 (5 €) tai Tasaus10 (10 €) numeroon 16160 
tai ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi netissä www.tasaus.fi 

keVA 
äitien virkistysilta 
ti 17.3. klo 18 Isoniemen 
leirikeskuksen saunal-
la. Ilmoittautumiset Sei-
ja Lommalle p. 040 5898 
362 tai Merja Kosamolle 
p. 0400 383 624.

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

kempele www.evl.fi/srk/kempele

kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki
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uRkuMuSIIkkIA SeuRAkuntAkeSkukSen uuSIllA uRuIllA
lauluilta pe 20.3. klo 18.30 
Eila ja Pentti Honkasella os. 
Haukiputaantie 1105. Tuot-
to Yhteisvastuulle. Mukana 
Jaana Kontio ja Katri Niska-
kangas.
Diakoniapiiri ma 16.3. klo 
18 Kolamäen kerhohuo-
neessa.
eläkeläisten kerho ti 17.3. 
klo 13–14.30 Alakylän nuo-
risoseurantalolla. Kuljetus-
pyynnöt Erjalle.
Jäälin eläkeläisten kerhoa 
ei ole ti 17.3. vaan vierailem-
me to 19.3. perhekerhossa 
klo 9.30–11.30 Jäälin seura-
kuntakodilla.
kuntouttava naisten päih-
deryhmä joka to klo 14–
15.30 Montin-salissa. Ryh-
män ohjaajina diakonis-
sa Jaana Kontio ja kunnan 
perhetyöntekijä Sirpa Säilä-
vaara.
Juttunurkka ma 16.3. klo 
10–13 Jäälin seurakuntako-
dissa. Kaikenikäisille avoin 
ajanviettopaikka. Kahvikup-

posen äärellä voit lukea päi-
vänlehdet, jutella ja viettää 
aikaa toisten seurassa. 
kolamäen kunnostettujen 
vanhustentalojen siunaa-
minen to 19.3. klo 13. Pau-
li Niemelä, Erja Haho ja Ar-
to Kouri.
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäynti-
pyynnöt: Erja Haho 0400 
775 164 (Kk) tai Jaana Kon-
tio (Jääli) 040 579 3248.
lähetyspiiri ti 17.3. klo 12 
Lähimmäisentuvalla.
kirpputori lähetyspisara 
avoinna ma-pe 9–17 Tuohi-
maantie 12.
nuorten yökahvila pe 13.3. 
klo 19–22 Kiimingin seura-
kuntakeskuksessa.
Perhekerho torstaisin klo 
9.30–11.30 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodissa. 
Perhekahvila perjantaisin 
klo 9.30–11 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodissa.
lasten parkki 11.3. alka-
en keskiviikkoisin klo 12–15 

Jäälin seurakuntakodissa.
Pizzaa ja parisuhdetta -ilta 
pe 3.4. klo 18.30 Montin-sa-
lissa. Aiheena Tarinoita pa-
risuhteen rakennustarpeik-
si, iloksi, voimaksi, huumo-
riksi. Aihetta johdattelee 
Kiisi Isotalo. Lastenhoito 
järjestetty. Ilm. viim. 26.3. 
Riina p. 040 560 9678.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
15.3. klo 17 ry:llä. Lauluseu-
rat pe 13.3. klo 19 kyläpii-
reittäin. Raamattuluokka 
pe 13.3. klo 18 ry:llä. Pyhä-
koulut su 15.3. klo 12 Ala-
kylä 1 J. Holappa, Alaky-
lä 2 O. Salmela, Huttuky-
lä J. Hekkala, Jääli P. Ervas-
ti, Kirkonkylä 1 S. Pentikäi-
nen,  Kirkonkylä 2 V. Palo-
kangas kirkkopirtillä, Tirin-
kylä M. Impiö.
kastetut: Eeki Ilmari Johan-
nes Ruonakangas, Elle Ma-
ria Elisabet Vesa.
kuolleet: Kerttu Sisko Kar-
hu, 67; Terttu Orvokki 
Luukkonen, 85.

srk-kodissa. 
oma hetki –omaishoitaji-
en keskusteluryhmä to 19.3. 
klo 12.30–14 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.  Ikäihmisen 
ravitsemus, ravitsemistyön-
johtaja Anna-Liisa Pottala.
kevätkauden sururyhmä 
aloittaa ke 25.3. klo 18–19.30 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Ryhmä kokoontuu vii-
si kertaa. Sururyhmässä voi 
jakaa omaa suruaan ja saada 
tukea. Läheisen kuolemasta 
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liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 12.–19.3.2009

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

oulunsalo www.evl.fi/srk/oulunsalo

hartaus to 12.3. klo 13.15 
vuodeosastolla. To 19.3. klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodilla.
kuorot: Tähdet, harjoitukset 
to 12.3. klo 16–17 Kotikolol-
la. Kirkkolaulajat, harjoituk-
set ke 18.3. Rantakylän kap-
pelilla.
Vapaaehtoistyön tukihen-
kilöilta to 12.3. klo 18 dia-
koniatoimistossa. Osaanko
rentoutua. Mukana Sinikka.
olohuoneessa ti 17.3. klo 14 
pääsiäisaskartelut Vanamon
yläkerrassa. Kyllikki ja Eero.
Seurakuntakerho ke 18.3. 

klo 12 Kotikololla. Muka-
na Leena Leppäluoto ja Ilkka 
Tornberg.
kids Action night -toimin-
tailta pe 13.3. klo 18–21 Lu-
mijoen koululla. Jättinyyttä-
rit, taikuri, toimintapisteitä, 
miekkailua, kasvomaalausta, 
musiikkia, opetus  yms. Tar-
koitettu 6–13-vuotiaille. Va-
paa pääsy. Järjestää Lumijo-
en seurakunta. 
linja-autoretki Joonas kok-
kosen Viimeiset kiusauk-
set -oopperaan Nivalassa 
ti 16.6. Sitovat ilmoittautu-
miset maaliskuun loppuun 

mennessä Kerttu Inkala p. 
050 467 4570, Inkeri Kujala 
p. 040 8383 222, Leena Lep-
päluoto p. 040 7154 236.
Pyhäkoulu su 15.3. klo 12 
Kotikololla.
nuoret: nuortenilta la 14.3. 
klo 18–20 Vanamossa jatku-
en yökahvilana klo 23 asti. 
Mukana kesä 2 -riparilaiset. 
nuorten lähetysilta ke 18.3. 
klo 17–18.30 lähetysvintillä. 
Rippikoululaiset saavat tilai-
suudesta merkinnän.
nuortenilta to 19.3. klo 18–
20 Kotikolon yläkerrassa. 
Mukana kesä 1 -riparilaiset.
Perhekerhot: Ti 17.3. klo 
9.30–11 Kotikololla. Ke 18.3. 
klo 9.30–11 Vanamossa.
Partio: Samoajien levyraa-
ti to 12.3. klo 18 Lähetysvin-
tillä. Päivystys pe 13.3. klo 
15–17 partiotoimistossa. Su-
denpentuosaston Kompas-
si-yöretki 13.3.–14.3. Su 15.3. 
kirkkopalvelussa Kanervat. 
Johtajahuolto akeloille ke 
18.3. Mafeking ke 18.3. klo 

18–20.30 Kotikololla. Päivys-
tys pe 20.3. klo 15-17 partio-
toimistossa. Hallitus pe 20.3. 
klo 18.
Rauhanyhdistys: Pe 13.3. 
klo 18.30 raamattuluok-
ka (7–8) ry:llä ja nuortenil-
ta Vanamossa. La 14.3. raa-
mattuluokka (5–6) ry:llä. 
Su 15.3. klo 11.30 pyhäkou-
lut ja klo 14 seurat Niittypir-
tin palvelutalolla ja ry:llä se-
kä klo 18.30 seurat ja opis-
toilta ry:llä.
kastettu: Lukas Eeli Ilma-
ri Alaniemi, Selina Joanna 
Odelia Karjalainen, Daniel 
Kimi Valentin Karvonen, Jusa 
Matias Kukkola, Topias Han-
nu Henrikki Kärsämä, Eevi-
Henriikka Matilda Luhasto, 
Miika Eelis Aukusti Maijala, 
Minttu Sisko Eerika Sipola, 
Marleena Julia Veijola.
Vihitty: Juha Eemeli Terva-
kangas ja Heidi Annukka 
Anttila.
kuollut: Aarne Petteri Elsi-
lä, 83.

hartaushetket to 12.3. klo 
13 alkaen Jokirinteen palve-
lukodeissa, Jouni Heikkinen.
hartaus to 12.3. klo 14 Vire 
kodissa, Simo Pekka Pekkala.
lähetyslauluilta to 12.3. klo 
19 Anna-Mari ja Juhani Sile-
niuksella, Rantatie 192, Jouni 
Heikkinen. 
Paastonajan ekumeeninen 
rakkauden ateria su 15.3. 
klo 14 srk-talossa. 
Sanginjoen seurakuntapiiri 
ma 16.3. klo 12 Ritva Honka-
rinnalla, Leena Leskelä ja Si-
mo Pekka Pekkala.
laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 17.3. klo 12 rukoushuo-
neella, Pekka Kyllönen. Vie-
raana vanhempi tutkija Eila 
Tillman-Sutela, aiheena koti-
maiset puulajit.
hartaus ti 17.3. klo 13.30 

palveluasunnoilla, Jouni 
Heikkinen.
Iltahartaus ti 17.3. klo 19 Ro-
kualla, Pekka Kyllönen.
keskipäivänkerhoa ei ole 
ke 18.3. 
hartaus ke 18.3. klo 15 Ran-
takodissa, Pekka Kyllönen.
Rukouspiiri ke 18.3. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Aamuhartaus to 19.3. klo 
9 Päiväkeskuksessa, Jouni 
Heikkinen.
hartaushetket to 19.3. klo 
13 Jokirinteen palvelukodeis-
sa, Leena Leskelä.
kylmälänkylän seurakunta-
piiri pe 20.3. klo 10.15 kap-
pelissa, Jouni Heikkinen.
kuorot: Päiväkuoro ke 18.3. 
klo 10.30 srk-talossa. Lapsi-
kuoro ke 18.3. klo 17 srk-ta-
lossa. Kirkkokuoro ke 18.3. 
klo 18.30 srk-talossa. Kamari-
kuoro to 19.3. klo 18.30 srk-
talossa. 
Perhekerhot: Tiistaisin klo 

9.30–11.30 srk-talossa ja Päi-
värinteen srk-salissa sekä 
torstaisin klo 10–12 Laitasaa-
ren rukoushuoneella.
nuoret: nuortenilta ke 18.3. 
klo 17–18.30 Päivärinteen 
srk-salissa. Päivystys pe 20.3. 
klo 15–17 nuorisotoimistolla 
p. 533 1201. Päivärippikou-
lun teemallinen nuortenilta 
pe 20.3. klo 18–19.30 srk-ta-
lon alakerrassa.
Partio: ”Lumessa tarpojien” 
talvileiri 20.–22.3. Syötteel-
lä. Leirille lähdetään linja-
autolla pe 20.3. klo 17 srk-ta-
lolta, paluu su 22.3. noin klo 
15. Lisätietoja leiristä Em-
malta p. 0400 850737 ja Sir-
palta p. 050 3093565. Ilmoit-
tautumiset viim. pe. 13.3. 
laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 

klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. Seurakuntapii-
ri ti 17.3. klo 12, Eila Tillman-
Sutela, Pekka Kyllönen.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: pe 13.3. klo 19 raamat-
tuluokka 4.–6.-lk ja ompe-
luseurat ry:llä. Su 15.3. klo 
12 pyhäkoulut: kk1 Toppi-
nen, kk2 Hanhisuanto, Kori-
vaara Sivula, Pälli Hanhisu-
anto, Suokylä H. Keränen. 
Klo 17 seurat ry:llä. Ma 16.3. 
klo 18 päiväkerhot ry:llä. To 
19.3. klo 19 opisto-ilta ry:llä. 
www.muhoksenrauhanyh-
distys.fi

kuorot: Lapsikuoro ke klo 
17 srk-talolla. Naiskuoro ke 
klo 18.30 srk-talolla. Musiik-
kikerho to klo 17 srk-talolla. 
Aikuisten lauluryhmä to klo 
18 toimitalolla.
kyläkamari avoinna ma ja 
ke 11–14.  KyläKamari ei ole 
auki ti 17.3.
Pyhäkoulut: su 15.3 klo 12–
13 Minttukujalla, Salonpääs-
sä ja seurakuntatalolla.
Perhekerhot: Ti 17.3. klo 

12.30–14 srk-talolla. Ke 18.3. 
klo 9.30–11 Minttukujalla.
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ke 18.3. klo 9–10.30 
srk-talolla. 
Rytmiä ja riimiä vauvalle ja 
vanhemmalle ke 18.3. klo 
13–14.30 srk-talolla.
Askartelukerho 7–12-vuoti-
aille ti klo 17–18 srk-talolla. 
Seurakuntakerho retkellä 
Siikasalossa to 12.3.
hartaustilaisuus teppolas-
sa to 12.3. klo 11.30, Tuomo 
Kangas.
herännäisseurat su 15.3. klo 
18.30 Oulunsalon vanhassa 
pappilassa, Pappilantie 28.
omaishoitajaryhmä ma 
16.3. klo 12 pappilassa. Dia-
konissa Maija Sivula ja ko-
tisairaanhoitaja Raija Paja-
rinen.
hartaustilaisuus Salonkar-
tanossa ke 18.3. klo 13.30, 
Tuomo Kangas.
lähetysilta ke 18.3. klo 18 
toimitalolla, Vattukuja 2, toi-
nen kerros.

Seurakuntakerho to 19.3. 
klo 11 srk-talolla. Minna Sal-
mi ja Terhi Luokkanen.
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.
Sanajumalanpalvelus su 
22.3. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Tapio Kortesluoma, 
kanttorina Tuomo Kangas. 
Keittolounas srk-talolla.
Perhemessu su 22.3. klo 12 
kirkossa. Toimittaa Minna 
Salmi, kanttorina Taru Pisto. 
Keittolounas srk-talolla.

Pienoismallikerho 
5.–6.-luokkalaisille pojil-
le tiistaisin seurakuntatalol-
la. Ryhmään otetaan 7 ker-
holaista ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Ilmoittautua voit 
Sanna Korhoselle p. 044 745 
3851. Kerhomateriaalista pe-
ritään pieni maksu, kattaa 
koko kevään materiaalit. Il-
moittautumisen yhteydes-
sä saat tarkemmat tiedot ko-
koontumisajasta ja kerho-
maksusta.
Reppu: Ma klo 14–17 Varkka-
ri 7–13-vuotiaille. Ma klo 18 
Raamis yli 14-v. Pe klo 18–24 
reppuilta yli 12-vuotiaille. Li-
sätietoja Kirsi Järvelin p. 040 

7720 373.  Tervetuloa tutus-
tumaan uusiin tiloihin hiih-
tolomaviikon jälkeen , os. 
Opintie 2.
Yhteisvastuukerääjiä tarvi-
taan lisää! Lähde mukaan p. 
044 7453 852 (Maija).
katekumenaatti – aikuinen 
usko. Lisätietoja kappalai-
nen Vesa Äärelä, p. 044 7453 
858. Ks. myös www.evl.fi/ka-
tekumenaatti.
harjoittelijana seurakun-
nassa 2.2.–4.4. Oulun Diakin 
opiskelija Terhi Luokkanen
Salonpään ry: To 12.3. klo 
18.30 lauluseurat ja myyjäi-
set ry:llä. Su 15.3. opistoseu-
rat ja seurat ry klo 17, Erkki 
Vähäsöyrinki.  
oulunsalon kirkonkylän 
ry: To 12.3. klo 18.30 sisar-
piiri ry:llä. Pe 13.3. klo 18.30 
miesten neliö Kankaalla. Su 
15.3. klo 12 raamattuluokka 
I, ry, raamattuluokka II; Ky-
länpuoli ja Keskikylä; ry, Kar-
huoja; Tuomo Kangas, klo 
16 seurat, ry, Eero Illikainen, 

Mauno Linnanmäki. Ti 17.3. 
klo 19 lauluseuroja kodeis-
sa: Karhuoja: Kerttu ja Timo 
Määttä, Koivulankuja 5, Kes-
kikylä: Virpi ja Markku Kos-
kelo, Kerppukuja 9, Kylän-
puoli: Liisa ja Markku Seppä-
nen, Nauriskuja 14. To 19.3. 
klo 14 seurat Salonkarta-
nossa. La 21.3. klo 11.30 seu-
rat Teppolassa. Su 22.3. klo 
12 raamattuluokka I, ry, raa-
mattuluokka II; Kylänpuo-
li ja Keskikylä; ry, Karhuoja; 
Aarno Karvonen, klo 16 seu-
rat, ry, Juhani Lepistö, Mat-
ti Lääkkö.
kastetut: Eveliina Emilia Pit-
käkangas, Uljas Ollinpoika 
Ronkainen.
kuollut:  Sylvi Sofia Sarkki-
nen e. Puolakka, 94; Pekka 
Toivo Matias Toura, 61.

Kirkkoherranvirasto ja 
taloustoimisto suljettu 
to 19.3. koko päivän.

tutuStu  
kYläkAMARIIn!

Kutsumme kaikki kun-
nan ja seurakunnan 
luottamushenkilöt se-
kä muut kiinnostuneet 
tutustumaan KyläKa-
mariin ke 18.3. klo 18. 
Ilm. tarjoilujen vuok-
si 16.3. mennessä p. 044 
745 3853 / Maija Sivula 
tai 044 745 3848 / Sanna 
Karppinen.

MIkä AVukSI, kun kuulo heIkkenee?

Kuuloliitto ry ja Oulun seudun kuulovammaiset ry 
järjestävät tiedotus- ja keskustelutilaisuuden 
ti 17.3. klo 11–13 Oulunsalon seurakuntatalolla kai-
kille kuuloasioista kiinnostuneille. Kahvit, vapaaeh-
toinen maksu Yhteisvastuulle.

oulun nMkY:n mies-
laulajien konsertti 
su 15.3. klo 16 kirkossa. 
Kolehti YV-keräykselle.  

laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Sisarilta pe 13.3. ry:llä. 
Päiväkerho la 14.3. klo 11 
ry:llä. Su 15.3. klo 12 ja 18 
seurat ry:llä.
kastettu: Alarik Edal Aukusti 
Tölli, Alina Serafiina Taskila, 
Martta Silvia Löppönen, Pin-
ja Helmi Sofia Kartimo, Salla 
Matilda Mannonen.

kuollut: Liisa Tuulikki Kokko-
nen s. Honkanen, 73; Martta 
Katariina Aitamurto s. Kirsti-
nä, 78; Martta Eliina Junttila 
s. Mustonen, 80; Leevi Mati-
as Mustonen, 81.
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SYnttäRIJuhlAt 3 VuottA 
tänä VuonnA täYttäVIlle 

Pudasjärven seurakunnan 370-vuotisjuhlavuoden kunni-
aksi pidetään synttärijuhlat kaikille tänä vuonna 3 vuotta 
täyttäville sunnuntaina 15.3. kello 13 seurakuntakodissa. 

 Juhlaan kutsutaan myös vanhem-
mat, isovanhemmat ja kummit. Luvas-
sa on mukavaa yhdessäoloa, leikkiä, 
laulua ja tietysti synttärikakkua.

On ilo, ilo, ilo olla yhdessä ja 
viettää hyvää hetkeä!
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Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

kirpputori ke 18.3. klo 10–13 
talkootuvassa.
lähetystalkooilta ma 16.3. 
klo 18 Lakarin koulun käsi-
työtalon yläkerrassa.
Diakoniatyön päivystysajat 
ja ajanvaraus:  maaliskuussa 
maanantaisin klo 9–11. Puhe-
limitse 08 8823 142 tai 0400 
866480 tai sähköpostitse 
henna.savilampi@evl.fi.

Ystävänkammari ti 17.3. klo 
11.30–13.30 seurakuntako-
dissa. Vieraana terveyskes-
kuslääkäri Terttu Ahonen.
kuorot: Kirkkokuoro to 
12.3. klo 18 ja to 19.3. klo 18.  
Nuorisokuoro to 12.3. klo 
16.30 ja to 19.3. klo 16.30. 
Lapsikuoro to 12.3. klo 17 ja 
to 19.3. klo 17. Vox Marga-
rita ke 18.3. klo 18. Saraky-

kirkkoherranvirasto sekä 
seurakuntatoimistot suljet-
tu 19.–20.3.
Projektikuoro to 12.3. klo 19 
Rantsilan srk-talossa. 
Siikalatvan rauhanyhdis-
tysten talvipäivät kestiläs-
sä. La 14.3. klo 19 ry:llä ja 
su 15.3. klo 12 messu kirkos-
sa. Lauantaina Samuli Riekin 
alustus Ottakaa kaikki Juma-
lan sota-aseet. Sunnuntaina 
messun jälkeen ry:llä Jorma 
Vuorman alustus Kantakaa 
toinen toistenne kuormia.
lämpimät kiitokset laskiais-
tapahtumien johdosta kaikil-
le mukana olleille. Tuotto oli 
391 € Piippolassa ja 975,45 € 
Pyhännällä. 

keStIlä
Seurakunnan ohjelmaa pe 
13.3. klo 13 Pihlajistossa.
Virsilaulutilaisuus ke 18.3. 
klo 10 srk-kodissa.  
ompeluseurat pe 20.3. klo 
19 ry:llä. 
nuortenilta pe 20.3. klo 18 

kerhokodissa.
kirkkokuoro ti klo 19 srk-ko-
dissa. 
kerhot: Päiväkerho ti 17.3. 
klo 12. Perhekerho ke 18.3. 
klo 11. Varhaisnuortenkerho 
to klo 15.30.
kuollut: Helvi Johanna Kei-
häskoski s. Seppänen, 90; 
Tauno Olavi Karjalainen, 58 
(Turku-Kaarinan srk).

PIIPPolA

Rippikoulua la 14.3. klo 
9–14 Haanpään koululla.
kehitysvammaisten ker-
ho ma 16.3. klo 12.15 srk-ko-
dissa.
hartaus ma 16.3.klo 13.30 
Ponnarissa. 
Seurakuntakerho ti 17.3. klo 
12 Väinölässä. 
kuorot: Veteraanikuoro ma 
klo 11 ja kirkkokuoro ma klo 
14.30 srk-kodissa.
kerhot: Varhaisnuortenker-
ho to klo 16.30, perhe- ja 
päiväkerho pe klo 10 srk-ko-
dissa.

PulkkIlA
Raamattuilta pe 13.3. klo 18 
srk-talossa. Rippikoululaiset 
osallistuvat. 
ehtoollishartaus su 15.3. klo 
14.30 vuodeosastolla.
Pyhäkoulua ti 17.3. klo 9.15 
esikoulussa ja klo 9.45 päivä-
kodissa.
Seurakuntakerho ke 18.3. 
klo 12 srk-talossa.
Raamattuluokka pe 20.3. 

klo 19 ry:llä. 
Diakonian palvelupäivä la 
21.3. Rippikoululaiset klo 10 
srk-talossa.
kirkkokuoro ke klo 13.30 
srk-talossa. 
kerhot: Perhekerho ma klo 
10, varhaisnuortenkerho ke 
klo 16 ja päiväkerho to klo 
10 srk-talossa. 
kuollut: Marja Terttu Kemp-
painen, 61 (Kajaani). 

PYhäntä
kirkkokahvit su 15.3. kum-
mikirkon jälkeen srk-talossa.
hartaus su 15.3. klo 13.30 
Nestorissa. 
lukupiiri ma 16.3. klo 9 srk-
talossa ja klo 11 Ukonojalla.
eläkeliiton vuosikokous ma 
16.3. klo 11 srk-talossa.
Seurakuntailta ma 16.3. klo 
18 Merja ja Riku Mahosen-
aholla Lamujoella. Uusi raa-
mattuläksy Joh. 18:25–40.
Mll:n perhekerho ti 17.3. 
klo 11 kerhotilassa.
Yhteisvastuuhiihto ja -sau-

vakävely ti 17.3. klo 17 kun-
nan uimarannalla.
Mll:n kirpputori la 21.3. klo 
9–13 srk-talossa. 
Varttuneen väen kerho ke 
18.3. klo 12 srk-talossa. 
lauluseurat ke 18.3. klo 
18.30 Liisa ja Mikko Tahko-
lalla.  
Virsilaulutilaisuus to 19.3. 
klo 10 Nestorissa. 
omaishoitajien päiväkahvit 
to 19.3. klo 13 Nestorissa. 
hartaus to 19.3. klo 14 Kuu-
rankukassa. 
kuorot: To 19.3. veteraani-
kuoro klo 12, lapsikuoro klo 
16.30 ja kirkkokuoro klo 18 
sekä pe 20.3. nuorisokuoro 
klo 17.30 srk-talossa.
kerhot: Päiväkerho ma klo 
12, varhaisnuortenkerho ma 
klo 15 ja perhekerho to 19.3. 
klo 11 kerhohuoneessa. 

RAntSIlA
opistomyyjäiset pe 13.3. klo 
19 ja ompeluseurat pe 20.3. 
klo 19 ry:llä.

Syöpäkerho ke 18.3. klo 13 
srk-talossa.
Seurakuntakerho to 19.3. 
klo 13 Rauhalan kerhohuo-
neessa, Markku Jaakkola.
hartaus to 19.3. klo 14.30 
vuodeosastolla, Markku 
Jaakkola. 
kuorot: Veteraanikuoro ke 
klo 11 srk-talossa. Lapsikuo-
ro ke klo 15 srk-talossa, to 
klo 13.30 Mankilan koululla. 
kerhot: Perhekerho ma klo 
10 Nuppulassa. Hovin Nu-
put ke klo 10 Hovin koulul-
la, to Pikku Nuput klo 10 ja 
Isot Nuput klo 13 Nuppulas-
sa. Tyttökerho ma klo 15.30 
Nuppulassa, Mankilan var-
haisnuoret ti klo 14.30 Man-
kilan koululla, Hovin varhais-
nuoret ke ryhmä I klo 12.30 
ja ryhmä II klo 14.30 Hovin 
koululla. 
Avioliittoon kuulutettu: Ju-
ho Mikael Nuorala ja Anna 
Elisa Alanko
kuollut: Oiva Jaakoppi Hiis-
sala, 77. 

hartaus to 19.3. klo 10.30  
Mäntyrinteellä.
Murto-ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 12.3. klo 
10.30 Marjut ja Taisto Lippo-
sella, os. Matintie 1 B 5.
Markkuu-ängeslevän dia-
koniapiiri to 12.3. klo 11.30 
Maire ja Pekka Leinosella.
Sinkkujen kahvitteluhet-

ki su 15.3. klo 17 Tyrnävän 
srk-talolla. Tule ja tuo ystä-
väsikin.
Runon ja sävelen ilta Yh-
teisvastuun hyväksi ma 
16.3. klo 19 Tyrnävän srk-ta-
lossa.
Seurakuntakerhon retki Yli-
kiiminkiin ti 17.3. Lähtö klo 
10 Tyrnävän srk-talolta, pa-

luu noin klo 15.
Varhaisnuorten kerhot: 
Ti 17.3. klo 16.30–18 Tem-
meksen srk-talolla. 
Ke 18.3. klo 16–17.30 Tyrnä-
vän srk-talolla. 
To 19.3. klo 16.30–18 Murron 
toimitilassa. Lisätietoja Mer-
ja Lukkari p. 044 7372 617.
nuorten 15–29-v. tuunaus-
juttu aloittaa ke 18.3. klo 
17.30–19.30 Tyrnävän srk-ta-
lolla. Lisätiedot Merja Lukka-
ri p. 044 7372 617.
Rovastikunnallinen isoisyö  
13.–14.3. Kempeleen Kokko-
kankaalla. 
nuortenillat: 
Ti 17.3. klo 18 Temmeksen 
srk-talolla. 
To 19.3. klo 18 Murron toi-
mitilassa. 
Pe 20.3 klo 18 Tyrnävän srk-
talolla.
kuorot: Kirkkokuoro ke 
18.3. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lolla.Lapsikuoro to 12.3. klo 
16 ja to 19.3. klo 16 Temmek-
sen srk-talolla.

nuorten 15–29-v. tuunausjuttu 

Aloitamme ke 18.3. klo 17.30–19.30 srk-talolla. 
Tehdään itselle ja mikä jää yli myydään diakonia-
työn hyväksi. Tule mukaan, suunnitellaan ja teh-
dään yhdessä! Lisätiedot Merja Lukkari p. 044 
7372 617.

temmes: 
Alfa-kurssi to 12.3. ja to 
19.3. klo 18–20 Temmeksen 
srk-talolla. 
Varhaisnuorten kerho ti 
17.3. klo 16.30–18 Temmek-
sen srk-talolla. 
nuortenilta ti 17.3. klo 18 
Temmeksen srk-talolla.
tyrnävän rauhanyhdis-
tys: La 14.3. klo 12 myyjäiset 
ry:llä. Su 15.3. klo 16 opisto-
seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe 
13.3. klo 19 lauluseurat Kris-
tiina ja Pauli Kuusjärvellä, 
Eteläranta 6. La 14.3. klo 18 
yläasteilta ry:llä. Su 15.3. klo 
16  julkaisutilaisuus ja seu-
rat ry:llä.
kastettu: Hilla Iida Inkeri 
Aaltomaa, Julius Jasperi Koi-
vuneva, Saima Elviira Nevala, 
Unna Inkeri Pummila, Kerttu 
Rauha Sofia Kämäräinen.
kuollut: Eeva Sirkka Annik-
ki Aura, e. Kylmänen, s. Au-
ra, 91.

lähetYSPYhä

Messu su 22.3. klo 11 
Pulkkilan kirkossa. Mes-
sun jälkeen lähetystilai-
suus srk-talossa. Mukana 
lähetti Taina Taskila. Ju-
malanpalveluksia ei ole 
muissa kirkoissa, joten 
seurakunta järjestää kyy-
dityksen. Ilmoittautumi-
nen kuljetukseen ke 18.3. 
mennessä p. 0207 109 
860 (virasto) tai 0207 109 
736 (srk-sihteeri).

YV-tapahtuma Saraky-
lässä pe 13.3. klo 10–
13. Sarakylän K-kaupassa 
myytävänä her-
nekeittoa myös 
omiin astioihin.

län kappelikuoro to 12.3. klo 
18.45 ja to 19.3. klo 18.45. 
eläkeläisen musiikkipiiri ke 
18.3. klo 13.
nuorisotyö: Iltakahvila Rönö 
pe 13.3. klo 18–22. Rippikou-
lulaiset saavat merkinnän.
Perhekerho ma 16.3. klo 10-
13 ja to 12.3. klo 10–13 ja to 
19.3. klo 10–13 seurakunta-
kodissa.

lapsiparkki ke 18.3. klo 11–
15 seurakuntakodissa.
Muskari to 12.3. klo 16–17 
Sarakylän koululla.
Rauhanyhdistykset: Laulu-
seurat pe 13.3. klo 18 Hirvas-
koskella Yrjö Vikströmillä. 
Opistoilta su 15.3. klo 17 Ku-
renanalan ry:llä, Eero Nuoli-
oja. Käsityöilta pe 13.3. klo 
19 Sarakylässä Maija Kum-
malalla. Lauluseurat su 15.3. 
klo 19 Sarakylän kappelissa, 
Arvo Niskasaari.
kastettu: Tuomas Mikael 
Pankinaho.
haudattu: Martta Juusola, 
87; Raimo Juhani Peltola, 50; 
Hilma Maria Räisänen, 81.
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NäyTe
Sarjassa joku meistä kokee  
kulttuurielämyksen ja kertoo 
siitä mielipiteensä.

A nn i  K innu n e n

Ihmisen jäljet
13.4. saakka 

Oulun 
taidemuseolla 
Kasarmintie 7

ti–su klo 10–17

Ihmisten jälkiä etsimässä

Kulttuurinnälkäiset ih-
miset päässevät jälleen 
ihastelemaan taideteok-
sia peruskorjattuun Ou-

lun taidemuseoon. Esillä olevis-
ta avajaisnäyttelyistä toinen, Ih-
misen jäljet tuo yhteen kymme-
nen suomalaista nykytaiteilijaa 
sekä taidemuseon kokoelman. 

Näyttely koottiin erikoisel-
la tavalla. Kukin taiteilija valitsi 
museon kokoelmista teoksen tai 
teoksia, joita he kommentoivat tai 
versioivat omalla tuotannollaan. 
Näyttelyn kuraattorina toimii tai-
dehistorioitsija ja kriitikko Juha-
Heikki Tihinen. 

Taskun 
tarinat koskettavat
Oululainen Johanna Kivikan-
gas piipahti katsastamaan uu-
delleen avatun Oulun taidemu-
seon antia. Vierailun ajankoh-

daksi Johanna valitsi työviikon 
viimeisen päivän, sillä perjan-
taisin taidemuseoon pääsee aina 
ilmaiseksi. 

– Paikkana taidemuseo on 
minulle tuttu, sillä olen käynyt 
täällä näyttelyissä pienestä pitä-
en. Löysin myös oman ammat-
tini taiteen puitteista, sillä opis-
kelin graafiseksi suunnittelijak-
si Lahden muotoiluinstituutis-
sa. Graafisen suunnittelun kau-
pallisen ajattelun vastapainoksi 
onkin ihanaa viettää aikaa tai-
teen parissa joko itse maalaten 
tai nauttimalla muiden tarjon-
nasta, Johanna kertoo.

Näyttely jakaantuu kokonai-
suudessaan taidemuseon ala-
kerran kolmeen tilaan. Johanna 
mieltyi varsinkin multimedia-
taiteelle omistetun Tasku-tilan 
tunnelmaan sekä teoksiin. 

– Mieleen jäivät Päivikki 

Kallion ja Johanna Lecklinin 
töiden välinen kontrasti; van-
hoja valokuvia, videota ja tai-
detta. Nykytaide voi olla joskus 
vaikeasti sisäistettävissä. Usein 
se saattaa jättää liikaakin ky-
symyksiä ja tyhjän olon, mutta 
tässä tilassa mieleen tuli paljon 
ajatuksia ja tuntemuksia. 

– Vanhojen henkilövalokuvi-
en ja videoteoksen välinen kont-
rasti pisti miettimään kuvamaa-
ilmaa ennen ja nyt. Ennen valo-
kuvaajia ei luokiteltu taiteilijoik-
si, he vain ikuistivat todellisuutta 
ja ihmisiä kuten Kallion teokses-
sa. Nykyään valokuvakin voi ol-
la taidetta ja kuvata todellisuutta 
hyvin vaikuttavalla tavalla, ku-
ten Lecklin. 

Taiteilijoista Johanna nos-
taa erityisesti esille Johan-
na Lecklinin kokonaisuuden, 
jonka työt jakaantuvat kol-

melle seinälle. Yhdellä seinäl-
lä ovat rivissä inspiraatioina 
toimineet museon kokoelmis-
ta valitut työt; terrakottapat-
sas rypäleitä syövästä naisesta, 
puupiirros miehestä ja seipääs-
tä, sarjakuvamainen ristipisto-
työ lyönnistä sekä mustavalko-
kuva naisesta, jonka suu on ti-
kattu kiinni. Kahdelle muul-
le seinälle levittäytyvät Leck-
linin omat versioidut teokset. 
Toisella seinällä pyörivät neljä 
kaitafilmattua ja videolle siir-
rettyä filmiä ja toisella seinäl-
lä neljä valokuvaa värivedos-
tettuna alumiinille. 

– Lecklinin teos laittoi mietti-
mään ihmisyyttä ja siihen liitty-
vää problematiikkaa; väkivaltaa, 
nautintoa ja ylipäätään ihmisen 
käyttäytymistä. Saako ihminen 
nauttia nykymaailmassa, vai on-
ko vain suoritettava ja haalittava 

lisää materiaa? Onko nauttimi-
nen heikkoutta? Näitä kysymyk-
siä mietin katsellessani videote-
oksen kohtaa, jossa nainen esit-
tää syövänsä rypäleitä. Todelli-
suudessa hän tyytyy pelkkään 
mielikuvaan syömisestä. Myös 
teoksen kohta jossa nainen lyö 
itseään viittaa mielestäni myös 
jonkinlaiseen itsensä kurittami-
seen ja kovuuteen. 

– Teos osui yhteiskunnan 
heikkoon kohtaan, käynnissä 
olevaan keskusteluun ihmis-
ten jaksamisesta suoritusyh-
teiskunnassa. Vaikka teos on-
kin melko negatiivinen, voi se 
parhaimmillaan herättää ih-
misessä positiivisen vastare-
aktion.

maaRiT iTKONeN

Lukunurkka

Kaartuva oksa hiutale hiutaleelta
”Hiljentymällä mietiskelyyn voi vaihtaa etsimisen löytämiseen, 
nähdä auringon aamuisen kehrän irtautuvan korkealle, korkealle.” 

Näin kirjoittaa tamperelainen runoilija Arto Lappi uusimas-
sa, viidennessä runokirjassaan Lumiputous. Arto Lapin runo-
us pohjautuu mitalliseen runouteen, tankaan ja haikuun. Hä-
nen runokielensä on tiivistä, kuvailevaa, mielikuvitukselle ti-
laa antavaa.

Hän onnistuu runoissaan tuomaan esille ihmettelyn, ilon ja 
onnen kuvaamalla näkemisen ja kokemisen nyansseja: ”Huoma-
tessaan halkeamasta nousevan korren joku näkee lohkeilevan as-
faltin. Ristin sen toivoksi.” Toisaalta hän kritisoi: ”Sisutuslehdet 
vierailevat nukkekodeissa, kuvaavat kulisseja. Onneksi ihmiset 

eivät viihdy kauaa lehtien sivuilla.” 
Ilon, riemun tunteiden lisäksi uusi runokirja tuo esille myös 

kuoleman, surun, ikävän: ”Kouraisee: elämä unta, joka vaihtuu 
syvempään uneen.”

Arto Lapin runot vaativat lukijaa kokemaan, aavistelemaan 
ja ajattelemaan. Ne eivät taivu helposti tauluiksi, lauluiksi, vaan 
vaativat aikaa, keskittymistä. Juuri riisuttu kieli ja tarpeettoman 
poissaolo avaavat silmät ja korvat: ”Älä ole kuin kultasiipi: vaik-
ka nautinkin katsellessani kun se lepattaa ympäriinsä kukkaan 
kuin kukkaan kyllästyen.”
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