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Aatoksia

Leikattua vaikea saada takaisin

Seksin orjat 

Oliko ennen muinoin suurempaa hä-
peää kuin se, että sai aviottoman lap-
sen? Kyläyhteisö ja seurapiirit tuo-
mitsivat ja asiaan syytön lapsi sai 
ihan oman nimityksen, jolla hänet 
tunnettiin koko elämänsä. Näin oi-
keudenmukaisuus toteutui myös us-
kovien parissa. 

Muita syntejä ei juuri tunnettu 
mutta, yllättävää kyllä, ei tunneta ny-
kyäänkään. Ahneus, ilkeys ja sellai-
set, jotka Raamatun kirjoittajat tuo-
mitsevat ankarammin kuin esiaviol-
liset suhteet tai muut seksitouhut pet-
tämistä lukuun ottamatta, eivät herä-
tä tunteita samalla tavoin. Ehkä kris-
tityt ovat nykyään todella parempia 
ihmisiä!

Moni julistaja on seksikielteisyy-
dessään tosiasiassa seksikeskeinen. 
Kertoo paljon heidän ajatusmaail-
mastaan, että siellä on vain kaksi 
pääluokkaa: uskonasiat ja seksiasiat. 
Kokonaisten järjestöjen opetus nojaa 
näihin kivijalkoihin ja ihminen to-
tutetaan tähän lapsuudesta alkaen. 
Ihmisen mieli kyllästetään pelkällä 
seksin turmiollisuudella lähtien esi-
aviollisuuden kauhuista. Uskovaisten 
muut synnit saavat rehottaa kenen-
kään puuttumatta. 

Naimattomien julistajien seksikes-
keisyyden jotenkin vielä ymmärtää, 
mutta perheellisten kohdalla miettii, 
onko heiltä jäänyt jokin tuhma leik-
ki kokematta, kun ei muuhun osa-
ta puuttua. On tietenkin hyvä kiel-
tää toisilta se, mitä ei itselläkään ole. 
”Minä en koskaan tehnyt niin (vaik-
ka halusin), siis ette saa tehdä te-
kään!” Vielä helpompaa, jos asia ei 
ole ollutkaan ongelma. ”Itse löysin 
puolisoni jo teini-iässä. Muita koetel-
laan.” Pitää vain hankkia jumalisia 
harrastuksia ja luottaa johdatukseen. 

Myös kaikenlainen seksivalistus 
on paha asia, synti suorastaan. Kau-
nis ihanne odottamisesta yleensä 
murskaantuu oman luonnon vaati-
muksiin. Siitä sopii sitten tehdä pa-
rannusta koko loppuelämä. Autuaat 
ne, jotka onnistuvat – kummassakin 
pyritään tekemään toisille ihmisille 
mieliksi. 

Suhteemme seksiin nousee ihmis-
luonnosta. Kokeilkaapa vain sanoa 
ihmisjoukossa: ”Tuo on ahne riistäjä! 
Ja noilla kahdella on suhde!” Kumpi 
herättää enemmän kiinnostusta? Jee-
suksen ei kerrota nolanneen ihmisiä 
heidän seksihairahduksillaan, mut-
ta kristityt eivät tunnu välillä muuta 
osaavankaan. Ainoa kysymys on, et-
tä ”koska saa heittää?” Siis tietenkin 
sen jälkeen, kun tiedetään, kuka, mi-
tä ja kenen kanssa. 

Apostolin ohje kuuluu, että hä-
peällisemmät asiat peitetään häveli-
äästi. Ihminen haluaa aina riepotella 
toisten virheitä, mutta kristityn pitäi-
si pyrkiä parempaan. 

Jeesus sanoi, että portot ja pub-
likaanit menevät taivaaseen ennen 
fariseuksia. Fariseuksille seksi on 
taivas. 

KlauS KuuriNmaa-myllyNiemi
Kirjoittaja on helsinkiläinen opettaja

5.3.2009

Reilun kaupan 
alushousut
Kumppani esittelee kapineen, joka te-
kee elämästä vähän kelvollisempaa:

Pants to Poverty on kaikkea muuta 
kuin vakava alushousumyymälä. Perus-
mallisiin pöksyihin saa peppuaan ko-
ristamaan siipiparin tai muhkean sydä-
men. Malleja ja värejä löytyy niin nai-
sille kuin miehillekin.

Pants to Povertyn pöksyt ovat reilua 
kauppaa, luomua ja sataprosenttisesti 
hikipaja-vapaita.

Kumppani 2/2009

Piispa Salmi valvoo 
oikeuksia
Kirkko pitää myös naisten perusoi-
keuksia loukkaamattomina ja haluaa 
turvata sen, etteivät uskonnollisten yh-
teisöjen normit muodostu vaikutuksil-

taan sellaisiksi, että naiset joutuvat alis-
tetuiksi ja syrjityiksi.

Piispa Samuel Salmi Helsingin Sanomien 
mielipidesivuilla 3.3.2009

Romaneja 
politiikkaan
Romaninaisten terveys on monin pakoin 
heikko. Oman kodin hoitaminen ja päivit-
täiset kiireet pitävät romaninaiset usein ko-
tona. Itsensä hoitaminen jää vähemmälle 
huomiolle. Romaninaiset tarvitsevat apua 
ja tukea terveytensä ylläpitämiseen.

Politiikka on alkanut kiinnostaa monia. 
On selvää, että romanit näkyvät tulevaisuu-
dessa enemmän paikallistason ja valtakun-
nan politiikassa.

Naiset ovat enenevässä määriin kiinnos-
tuneita siitä, mitä heidän ympärillään yh-
teiskunnassa tapahtuu.

Sosionomi Janette Grönfors Romano 
Bodoksessa 1/2009

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Hiihtolomaviikko on seurakun-

nissa hiljainen. Silloin varsin-

kin varhaisnuorten ja perhei-

den leiri- ja kerhotoimintaa on taval-

lista vähemmän. Syy on selvä: ihmiset 

lomailevat eivätkä tarvitse seurakun-

tien palveluita. Eivät he halua toimin-

tapäiviä tai nuorteniltoja eikä heidän 

tarvitse silloin tavoittaa seurakuntien 

työntekijöitä.

Vai haluaisivatko sittenkin? Osa per-

heistä ja yksineläjistä ei matkusta vaan 

haluaa tai joutuu pysymään kotipaik-

kakunnalla.

Hiljainen 
viikkoArkkipiispa Jukka Paarma ehdotti sanomalehti Ka-

levassa, että valtio nostaisi kirkon yhteisövero-

osuutta. Tällä hetkellä kirkko saa valtion kerää-

mistä yhteisöveroista 1,75 prosentin osuuden.

Perustelu on selkeä. Kirkko hoitaa yhteiskunnan tehtä-

viä ja valtio osallistuu kustannuksiin yhteisöverotuotoil-

la. Yritysten taloustilanteen heikennyttyä valtion kerää-

mä veropotti kutistuu, jolloin jaettavaa jää seurakunnil-

lekin vähemmän.

Arkkipiispa muistuttaa, että kulut eivät ole minnekään 

kadonneet. Haudat ja hautaukset on edelleen hoidetta-

va. Niiden kustannukset todennäköisesti vain kasvavat.

Paarma sanoi haastattelussa, että kunnatkin saavat 

raha-apua, kun niiden osuus veroista kutistuu. Tällä perus-

teella seurakunnillekin pitäisi hyvittää jonkin verran.

Arkkipiispa puhuu totta, mutta asia ja ajankohta ovat 

kiusallisia. Nähtäväksi jää, millaiseen maaperään hän aja-

tuksensa kylvi.

Nyt ei ole kaikkein otollisin aika kysellä valtiolta lisää 

osuuksia verotuloista. Populismi pääsee helposti valloil-

leen. Kriitikot kaivavat heti esiin seurakuntien tasekirjat ja 

kysyvät, mikseivät ne käytä omaa varallisuuttaan hautain-

hoitoon. Keskustelu harhautuu silloin sivuraiteille.

Olisi syytä muistaa, että pari vuotta sitten seurakun-

tien yhteisövero-osuutta leikattiin. Ratkaisua perusteltiin 

verotuottojen kasvulla. Se oli nousukauden päätös, jolla 

haluttiin varmistaa, etteivät seurakunnat saa liikaa rahaa.

Johdonmukaisuuden vuoksi pitäisi järjestelmän toimia 

myös toisinpäin. Kun verotuotot ovat laskeneet, pitää se 

jollakin tavalla kompensoida.

Mutta näin päin tämä järjestelmä harvoin toimii.
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Velkaneuvontaa 
pitäisi antaa 
ehdottomasti 
nuorille myös 
oppilaitoksissa.

Oulun seurakunnat eivät enää 
laske itse kolehtejaan. Papit ja 
suntiot merkitsevät vain ylös 
kuinka monta kappaletta tie-
tyn arvoista seteliä kolehdis-
sa on. Kolikoita ei lasketa mil-
lään tavalla, kertoo toimistosih-
teeri Hannele Sarajärvi. Koleh-
din laskee rahan kuljetukseen ja 
käsittelyyn erikoistunut Loomis 
Suomi Oy. 

Aikaisemmin seurakunnat ja 
Loomis laskivat molemmat ko-
lehdin. Jos Loomiksen laskema 
summa oli eri kuin seurakuntien 
laskema, Loomis laskutti pienen 
summan seurakunnilta. Se kor-
vasi ajan, jonka Loomis joutui 
käyttämään kolehdin oikean ra-

Turvafirma 
laskee Oulun 
kolehdit

hasumman laskemiseen, Sarajär-
vi toteaa. 

Sarajärvi ei tarkalleen muista, 
kuinka iso summa oli. Hän muis-
telee, että se saattoi olla 10 euroa.

Loomis mainostaa verkkosi-
vuillaan, että sen palveluilla on 
tarkoitus vähentää käteisen rahan 
ja maksuvälineiden sekä erilaisten 
arvolähetysten kuljettamiseen ja 
käsittelyyn liittyviä riskejä.

Seurakunnalla päätösvalta 
osaan kolehdeista
Kirkkohallitus määrää osan vuo-
tuisista kolehtikohteista. Se päät-
tää kolehdeista, jotka kerätään 
tiettyinä pyhäpäivinä ja antaa seu-
rakunnille tiedot kolehdeista, jot-

Rippikouluun ehdotetaan talousneuvontaa

A r k is to  /  E l s i  H u t t u n e n

A r k i s to  /  E s s i  S a l o ran t a

Kerätyistä kolehdeista lasketaan seurakunnissa enää setelien määrä. 

Oulun hiippakunnan hiippa-
kuntasihteeri Jouko Lankinen 
ehdottaa, että rippikoulussa 
ryhdyttäisiin antamaan talous-
neuvontaa. 

Hiippakuntasihteerin mielestä 
olisi tärkeää, että kirkko puuttui-
si nuorten velkaantumiseen, koska 
rippikoulut tavoittavat kattavas-
ti kokonaisen ikäluokan. Lanki-
nen käsitteli aihetta viime viikolla 
hiippakunnan tuomiokapitulin si-
vuilla julkaistussa blogikirjoituk-
sessaan. 

Lankisen ehdo-
tuksen takana on 
Oikeuspoliittisen 
tutkimuslaitoksen 
selvitys, jonka mu-
kaan velkaongel-
mat ovat lisäänty-
neet viime vuosi-
na. Erityisesti alle 
25-vuotiaiden velkaantuminen on 
kasvanut.

Lankisen mielestä talousneu-
vonta sopisi erityisesti diakonia-
työntekijöiden pitämien rippikou-
lutuntien aiheeksi. Hän uskoo, et-

tä rippikouluikäisten kulutustottu-
muksiin on vielä mahdollista vai-
kuttaa asennekasvatuksella.

Raahen seurakunnan diakonia-
työntekijä Arja Sasseli antaisi mie-
lellään talousneuvontaa nuoril-
le. Hän on huomannut, että osal-
la rippikoululaisista rahan käyttö 
ei ole enää hallinnassa.

elämisen kalleus yllättää
Oulun kaupungin velkaneuvo-
ja Anja Keinänen pitää Lankisen 
aloitetta loistoideana. 

– Velkaneuvon-
taa pitäisi antaa eh-
dottomasti nuorille 
myös oppilaitoksis-
sa. Luin vastikään  
vuonna 1994 an-
tamaani haastatte-
lua, jossa jo silloin 
puhun neuvonnan 

tärkeydestä. 
Täysi-ikäisyyteen saakka van-

hemmat vastaavat nuorten me-
noista. Täysi-ikäisyyden saavutta-
neelle, mutta vielä työelämään siir-
tymättömälle elämisen kalleus voi 

ka tulee kerätä tiet-
tyjen kuukausien 
aikana.

Se myös suositte-
lee seurakuntien har-

kittavaksi kolehteja, joit-
ten käyttö hyödyttää koko 

kirkon toimintaa. Seurakun-
nat ja hiippakuntien tuomioka-

pitulit saavat päättää itse noin puo-

let kolehtikohteista. 
Kolehti voidaan kerätä sekä ju-

malanpalveluksissa että muissa 
kirkollisissa ja seurakunnallisissa 
tilaisuuksissa.

Oulun seurakunnat keräsivät 
vuonna 2008 kolehtia noin 38 000 
euroa. Valtakunnan tasolta lukuja 
ei vielä laskettu. 

Vuoden 2007 aikana koko maan 

seurakunnissa kerättiin kolehti- ja 
muita keräysvaroja runsaat 19 mil-
joonaa euroa. Seurakuntien omaan 
käyttöön jäi 3,6 miljoonaa euroa ja 
15,4 miljoonaa euroa suunnattiin 
seurakuntien ulkopuolelle. 

Vuonna 2009 kolehtipäiviä on 
yhteensä 74. 

Kolehti on osa seurakunnan 
kiitosuhria. Siinä seurakunta il-

maisee kiitoksensa ja kiitollisuu-
tensa luomisen lahjoista. Koleh-
dissa seurakunta antaa eteen-
päin siitä hyvästä, minkä se on 
Jumalalta saanut ja rukoilee, että 
se koituisi köyhien ja ahdingos-
sa olevien lähimmäisten hyväksi.

PeKKa HeliN

Tuiran seurakunnan rippileiriläisiä kuuntelemassa opetusta Vasamon leirikeskuksessa kesällä 2007.

tulla yllätyksenä. 
– Velkojat laittavat nykyisin ve-

lat nopeasti perintätoimistoihin ja 
sieltä ne menevät maksamattomi-

na ulosottoon. Luottohäiriömer-
kintä vaikuttaa yllättävän moneen 
asiaan, se vaikeuttaa puhelinliitty-
män avaamista, asunnon vuokraa-

mista ja opintolainan saantia, Kei-
nänen luettelee. 

riitta HirvoNeN

Hiljainen 
viikko
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Pudasjärven kaupunki ja seu-
rakunta aloittivat 370-vuo-
tisjuhlavuoden julkistamal-
la viisi pudasjärvisiä ilah-

duttavaa päätöstä. 
Torstaina 26. helmikuuta 

kirkkoon pitäjänkokousta seu-
raamaan saapunut kirkkoväki 
sai näytösluontoisessa kirkkoval-
tuuston kokouksessa kuulla, että 
seurakunta perustaa vuoden ai-
kana uuden viran. 

Kirkkoherra Oskari Holm-
strömin mukaan seurakunnal-
la on huoli eri ammattiryhmien 
pärjäämisestä. Seurakunnalla on 
ollut aktiivinen rooli viimeisen 
vuoden aikana varsinkin maata-
loudesta elantonsa saavien tuke-
misessa. Sateinen kesä ja laskevat 
maailmanmarkkinahinnat tun-
tuvat myös Koillismaalla. 

– Seurakuntaan tarvitaan tu-
kihenkilö, joka antaa tukea eri 
elämäntilanteissa. Seurakunta-
laisten suhteen seurakuntaan tu-
lee säilyä hyvänä ja luottavaisena, 
kirkkoherra ilmoitti. 

Kirkkoneuvosto on antanut 
julistustyön johtokunnalle teh-
täväksi uuden viran valmistelun. 

Kaupunki 
tukee perheitä
Pudasjärven kaupunki puoles-
taan ilmoitti 1600-luvun asuun 
pukeutuneen kaupunginjohtaja 
Kaarina Daavittilan suulla tu-
kevansa erityisesti alueen lapsia 
ja perheitä. 

Kaupunginvaltuuston kokous 

370-vuotiaat Pudasjärven seurakunta ja kaupunki juhlivat yhdessä

hyväksyi päätösesityksen, jossa 
konkreettisia lahjaeuroja saavat 
kaikkien vuoden aikana syntyvi-
en lasten perheet, joille lahjoite-
taan 370 euron suuruinen vauva-
raha sekä Pudasjärvellä keskias-
teen opintonsa aloittavat, joita 
tuetaan myös 370 euron lahjoi-
tuksella. 

Elinvoimaa tavoitellaan myös 
kaavoittamalla, uutena alueena 
on Iijokeen rajoittuva niin sanot-
tu Rauma-Repolan alue Kurenal-
la. Alueen suunnittelu tehdään 
yhteistyössä Oulun yliopiston  
arkkitehtiosaston kanssa. Juhla-
vuoden kunniaksi kaikki Pudas-
järvelle omakotitalon rakenta-
vat saavat rakennuslupamaksui-
hin juhlavuonna parinsadan eu-
ron helpotuksen, sillä lupa heltiää 
myös 370 euron summalla. 

Laajan pitäjän sivukylien 
maankäytön kehittämiseen kau-
punki puolestaan ohjaa kehittä-
misrahastosta 37 000 euroa. 

Historiallinen 
pitäjänkokous 
Juhlavuoden valtuustopäätökset 
kuultiin tapahtuman päätteeksi. 
Ennen juhlavaltuustoja äänessä 
olivat kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Eero Oinas-Panu-
ma, kirkkovaltuuston puheen-
johtaja Arvo Niskasaari, kirkko-
herra Holmström ja Oulun lää-
nin maaherra Eino Siuruainen. 

Pudasjärvisiä hemmoteltiin 
myös juhlanäytelmällä ”Eräs pi-
täjänkokous Pudasjärvellä”. Sii-

Juhlanäytelmässä Eräs pitäjänkokous Pudasjärvellä nähtiin muun muassa maaherra, 
talonpoikaisrunoilija ja häpeäpenkkiin tuomittu seurakuntalainenkin. Sivun 
ylimmässä kuvassa näkymä urkuparvelta häpeäpenkkiin sidotun kuulustelusta. 

Yhteis-
kunnallinen
työ alkaa
Pudasjärvellä

nä kuultiin pikainen kertaus 
”kuningatar Kristiinan käskystä 
ja piispa Rothoviuksen toimes-
ta” vuonna 1639 perustetun seu-
rakunnan syntyyn ja varhaisiin 
vaiheisiin. 

Ilta jatkui kaupunginviraston 
pihalla järjestetyssä iltatapahtu-
massa. Paukkupakkasessa nautit-
tiin kuumaa mehua ja ihasteltiin 
partiolaisten soihtukulkuetta, 
kansalaisopiston sirkusryhmän 
tulishow’ta ja kuultiin puhallin-
orkesterin antia.  Ilta päättyi pai-
kallisten yrittäjien järjestämään  
ilotulitukseen.

elSi HuttuNeN

Miten voisimme rakentua Kristuksen ruumiina niin, että sen jäsenet kärsisivät 
mahdollisimman vähän, pohti kirkkoherra Oskari Holmström puheessaan.

Juhlavasti 1600-luvun tyyliin 
pukeutuneella kaupunginjohtaja Kaarina 
Daavittilalla oli iloisia uutisia.

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

Suhteet katolisen kirkon ja juu-
talaisten välillä ovat tulehtuneet. 
Ensin paavi Benedictus XVI ot-
ti kirkon yhteyteen neljä piispaa, 
jotka paavi Johannes Paavali 
II oli kirkon yhteydestä nimen-
omaan sulkenut. Paavi Benedic-
tuksen päätös on osoittautunut 
erittäin huonosti harkituksi.

Yksi piispoista väitti, että nat-
sien keskitysleireissä ei ollut kaa-
sukammioita ja saksalaisten kä-
sissä sai surmansa korkeintaan 
300 000 juutalaista. Hänen mu-
kaansa holokaustia eli juutalais-
ten tuhoa ei koskaan ollutkaan, 
ei ainakaan siinä mittakaavassa, 
kuin on uskottu.

Piispa on surullisenkuuluisa 
Richard Williamson, joka jou-
tui sanoistaan kovaan kansainvä-
liseen ryöpytykseen. Muun mu-
assa paavi Benedictus tuomitsi 
holokaustin kieltämisen ankarin 
sanoin. Kohupiispa taipuikin an-
teeksipyyntöön viime viikolla. 

Israelissa on reagoitu voimak-
kaasti paavin päätökseen. Jopa 
niin voimakkaasti, että Vatikaa-
nille päätettiin antaa opetus.

Yksityisessä omistuksessa 
oleva televisiokanava lähetti tv-
show’n, jossa väitettiin, että Jee-
sus oli niin lihava, ettei hän pys-
tynyt kulkemaan vetten päällä. 
Neitsyt Maria puolestaan ei ollut 
neitsyt vaan tuli raskaaksi luok-
kakaverilleen. Hän oli hengaillut 
muidenkin miesten kanssa. 

Väitteet esitti tv-juontaja ja 

Vatikaani ja juutalaiset kiristelevät hampaitaan

koomikko Lior Shlein, joka Wil-
liamsonin tapaan pääsi kieltä-
mään toisille rakkaita ikuisia to-
tuuksia. Nyt kyseessä oli vain 
kosto.

Nyt oli Vatikaanin vuoro rea-
goida. Se julkaisi lausunnon, jos-
sa ohjelmaa pidettiin rahvaan-
omaisena ja suvaitsemattoma-
na. Israelin pääministeri Ehud 
Olmert pyysi oitis anteeksi. An-
teeksi pyysivät myös tv-show’n 
tekijät. He pahoittelivat, että Va-
tikaani oli pahoittanut mielensä.

miksi kirkko 
otti piispan takaisin?
Paavin päätöstä ottaa William-
son takaisin kirkon huomaan on 
ihmetelty hartaasti. Piispan kan-

ta holokaustiin on ollut julkises-
ti tiedossa jo kauan. Onko katoli-
nen kirkko muuttamassa suhtau-
tumistaan juutalaisiin? 

Suhde juutalaisiin on ollut 
melkeinpä kukoistava sen jäl-
keen, kun Vatikaanin toinen kir-
kolliskokous 1960-luvulla muut-
ti kantaansa juutalaisista. Uuden 
kannan mukaan vain osa juu-
talaisista oli Jeesuksen murhaa-
jia eikä hänen kuolemastaan voi 
mitenkään syyttää nykyajan juu-
talaisia. 

Juutalaisiin ja heidän uskoon-
sa oli Vatikaanin mukaan suh-
tauduttava myönteisesti. Kirkol-
liskokouksen kanta oli vallanku-
mouksellinen. Sitä ennen katoli-
sen kirkon suhtautuminen juu-

talaisiin oli ollut vähintäänkin 
nihkeää. Välit olivat kitkerät lä-
hes 2 000 vuotta.

Katolisen kirkon ja juutalais-
ten suhteiden väitetään skan-
daalin vuoksi olevan nyt kireim-
millään vuosikymmeniin. Jot-
kut kristityt ovat vaatineet paa-
via perumaan Israelin matkansa, 
jota on suunniteltu toukokuuksi. 

Paavi Benedictus on vanhoil-
linen katolinen. Siitä kertoi jo se, 
että hän palautti käyttöön lati-
nankielisen tridentiinisen mes-
sun, mikä sekin sai juutalaiset 
närkästymään. Messun pitkän 
perjantain rukouksessa rukoil-
laan nimittäin juutalaisten kään-
tymisen puolesta.

Paavin uskotaan olevan tyyty-
mätön Vatikaanin toisen kirkol-
liskokouksen uudistuksiin ja jo-
ku on vihjannut, että leppeäm-
pi suhtautuminen juutalaisiin on 
yksi näistä uudistuksista. 

Epäluulot hälvenivät jonkin 
verran, kun paavi otti vastaan 
muutama viikko sitten ameri-
kanjuutalaisten lähetystön. Paa-
vi vakuutti myönteistä suhtautu-
mistaan Vatikaanin toiseen kir-
kolliskokoukseen. Hän myös tuo-
mitsi holokaustin kieltämisen an-
karammin kuin koskaan ennen.

Jotkut kuitenkin pelkäävät, 
että juutalaisten ja katolisen kes-
kusteluyhteys katoaa skandaalin 
myötä.

PeKKa HeliN

Postia Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Postipalstalla julkaistaan lukijoiden mielipiteitä. Tekstit voi toimittaa joko 
sähköpostilla (toimitus@rauhantervehdys.fi) tai postitse (PL 102, 90101 OULU). 
Kirjoittajan yhteystiedot on liitettävä jokaiseen tekstiin. Toimituksella on oikeus 
lyhentää tekstejä tarvittaessa ja tehdä niihin otsikot.

Hengellinen väkivalta 
uskonnollisissa 
yhteisöissä
Teen pro gradu -työtä manipuloinnin ja kontrolloin-
nin esiintymisestä uskonnollisen vallankäytön väli-
neenä. Työni valmistuu Helsingin yliopiston käytän-
nöllisen teologian laitokselle.

Oletko mielestäsi kokenut tai koetko edelleen ma-
nipulointia ja kontrollointia oman uskonnollisen yh-
teisösi taholta? Oletko kuulunut tai kuulutko uskon-
nolliseen ryhmään jossa yhteisöä, johtajia, sääntöjä 
tai oppikysymyksiä ei ole saanut arvostella ääneen? 

Jos haluat kertoa kokemuksistasi ja auttaa tutki-
mustyötä tämän aiheen parissa, voit ottaa yhteyt-
tä sähköpostilla: aila.ruoho@suomi24.fi. Käsittelen 
kaikki saamani sähköpostit ehdottoman luottamuk-
sellisesti.  

Lähetä ensin vain yhteystietosi, ja jos haluat, voit 
kirjoittaa lisäksi lyhyesti, mihin uskonnolliseen ryh-
mään olet kuulunut ja kuinka kauan olet ollut siinä 
jäsenenä.

Älä kirjoita kokemuksistasi ensimmäiseen sähkö-
postiisi. Otan sinuun ensin yhteyttä sähköpostitse ja 
lähetän tarkemmat kysymysteemat.

aila ruoHo
teol.yo

Helsinki

Ystävänpäivän lahja seurakunnalta

Seurakunta oli järjestänyt ystävänpäivän illaksi nautittavan konsertin 
Pyhän Luukkaan kappeliin.  Accapella-yhtye Human Organ koostui mil-
tei ammattilaisista, koska kuorossa lauloi monta kanttoria ja musiikin-
opettajakin. Kuoro oli todella korkeatasoinen, ilmeikäs, taipuisa ja taita-
va, oikea helmi. 

Ohjelma koostui vanhoista suomalaisista virsistä ja hengellisistä lau-
luista, afroamerikkalaisesta rytmimusiikista, taide- ja kansanmusiikista. 
On uskomatonta, mihin ihmisääni ulottuu ja yltää. Konsertti oli meil-
le kuulijoille unohtumaton elämys. Ainoa hieman häiritsevä tekijä oli 
se, ettemme malttaneet olla aplodeeraamatta jokaisen esityksen välis-
sä... Onneksi niin moni oli suunnannut askeleensa kappeliin, koska sa-
li oli lähes täynnä. 

Ylimääräisenä kuulimme vielä tutun iltavirren ”hymisten”. Lähties-
sä ovensuussa kuulin, että hyvää on tulossa jatkossakin, sillä seurakunta 
järjestää kuukausittain konserttituokion, joten seuraillaanpa ilmoituksia. 

Odotin mielenkiinnolla arvosteluja konsertista, mutta silmäni ei ta-
voittanut sanaakaan Kalevasta, eikä Rauhan Tervehdyksestäkään. Va-
hinko!

Kiitoksia seurakunnalle näistä elämyksistä!

laila väiSäNeN
Oulu

Rasilainen 
ELY:n johtoon
Evankelinen Lähetysyhdistys 
- ELY ry on valinnut pääsih-
teerikseen Antero Rasilaisen.

Rasilainen on tehnyt koko 
työuransa evankelisessa he-
rätysliikkeessä. Viimeiset 15 
vuotta hän on johtanut alko-
holista vapautuvien miesten 
tukikotia Espoossa. 

Antero Rasilainen siuna-
taan tehtäväänsä Evankelisen 
Lähetysyhdistyksen 1-vuotis-
juhlassa Tampereella 29. maa-
liskuuta.

Vaarallinen 
Kokeilu 13. 
päivä Valveella

Kulttuuritalo Valveella järjes-
tetään perjantaina 13. maalis-
kuuta kello 18–24 Vaarallinen 
Kokeilu. 

Kyseessä on bänditapahtu-
ma, jossa esiintyy useita oulu-
laisia nuorten bändejä. Päih-
teetön ja ikärajaton tapahtu-
ma on suunnattu erityises-
ti yläkoulu- ja lukioikäisille 
nuorille. Pääsylipun hinta on 
3 euroa. 

Tilaisuuden järjestävän 
Unique Youth -ryhmän nuo-
ret ovat oululaisia lukiolaisia. 
He järjestävät bänditapahtu-
man osana yrittäjyyskurssi-
aan. Tapahtuman yhteistyö-
kumppaneita ovat Oulun kau-
pungin nuorisoasiainkeskus 
ja Valmistamo-hanke.

Ikäihmisten 
hyvän mielen 
ryhmä aloittaa 
Oulussa
Oulun kriisikeskus ja Suo-
men Mielenterveysseura jär-
jestävät yksinäisyyttä ja ala-
kuloa tunteville kotona asu-
ville yli 65-vuotiaille ikäih-
misille oman vertaisryhmän. 
Ryhmä aloittaa toimintansa 
27. maaliskuuta.

Ryhmä kokoontuu perjan-
taisin Oulun kriisikeskuksen 
tiloissa, Tuirantie 1. Osallis-
tuminen on maksutonta. Ryh-
män keskustelut ovat ehdotto-
man luottamuksellisia. Ryh-
mään on mahdollista ottaa 10 
henkilöä ilmoittautumisen ja 
haastattelun perusteella.

Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset 13.3. mennessä ryhmän 
ohjaajille: Lea Nevalainen 040 
8305771 ja Reijo Nevalainen 
040 5169371.

w
w

w
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RAUHAN 
TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy
puh. 020 754 2000, 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoita

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

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

Kulttuurin terveysvaikutukset voi sekä nähdä että mitata.

4 Tutustu: Kristillisdemokraattien linjaukset 
kulttuuripolitiikassa www.kd.fi

4 Kuuntele: KD-Kompassi lauantaisin 12.05 
Radio Deissä

HELENA ÅHMAN

Hullut johtajat
ja mitä ihmismielestä 
kannattaa tietää

Hyvä johtaja on aina vähän hullu, sopivalla tavalla. 
Myös pimeä puoli on osa jokaista johtajaa, mutta 
milloin ja miten se saattaa saada vallan? On taito osata 
hyödyntää organisaatiossa ihmismielen eri puolia 
innovatiivisesti. Tämä kirja kertoo, mihin kaikkeen 
johtaja tarvitsee mielen tuntemusta ja mitä uusin 
tutkimus siitä kertoo. Ovh. 35,90

JOHTAJUUDEN JÄLJILLÄ

Sisältöä elämään.

Kirjakaupoista ja Kotimaakaupasta
Hietalahdenranta 13, Helsinki (ma-pe klo 9–17)  |   www.kirjapaja.fi

METROPOLIITTA AMBROSIUS – HENRIKKI
TIKKANEN – TIMO KIETÄVÄINEN

Henkinen johtajuus
Näkökulma henkiseen johtajuuteen, sen 
haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Itsetuntemus, 
henkinen kasvu, nöyryys, pitkäjänteisyys, 
luottamuksellisuus ja toisen ihmisen 
kohtaamisen taito – ne kaikki luovat henkistä 
johtajuutta. Todellinen menestys kasvaa oman 
itsensä tuntemisesta, aidosta itsetunnosta ja 
kirkastumisesta ihmisenä. Ovh. 32,90

Onko johtajuus kuoleva luonnonvara?
Mitä johtajuudesta pitäisi ymmärtää?

NIINI VARTIA

Kotona kaikkialla
Kansainvälisen 
kanssakäymisen taitoja

Kansainvälisistä vuorovaikutustaidoista on hyötyä 
ja kilpailuetua. Monikulttuurisessa tilanteessa 
menestyy, kun on hahmottanut oman identiteettinsä 
ja oivaltanut erilaisten taustojen merkityksen 
kommunikoinnissa. Kotona kaikkialla tarjoaa tietoa ja 
käytännön esimerkkejä, miten toimia kansainvälisessä 
vuorovaikutustilanteessa. Ovh. 31,90

UUTUUS

www.henkinenjohtajuus.fi

P. 044 4492 640

YHTEISHAKU 23.3.-9.4.2009.

Opiskele yhteisöpedagogiksi Keski-Pohjanmaan
ammattikorkeakoulussa Ylivieskassa.
Meillä saa kelpoisuuden kirkon nuorisotyönohjaajan
virkaan ja moniin muihin kasvatusalan työtehtäviin.

www.haeennenkuin.fi

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Ota yhteyttä! 

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

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

PANKKIKORTTI EI KÄY.

Hoivakoti
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

Hoivakotimme tarjoaa ympärivuorokautista
hoivaa ja huolenpitoa vanhuksille kodikkaassa

ja turvallisessa ympäristössä.
Myös lyhytaikaiseen tarpeeseen.
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Hyvä antaa vähästäkin
Diakonissa Heidi 
Karvonen tutustui 
Bangladeshiin, yhteen 
maailman köyhimmistä 
maista, ja oppi jotain 
jakamisesta. Suomessa 
ihmisten hätä on erilaista.

– Enpä ole aiemmin sellais-
ta kokenut, että otetaan vastaan 
kuin kuninkaallinen! Karjasil-
lan seurakunnan diakoniatyön-
tekijä Heidi Karvonen naurahtaa 
muistellessaan vierailuaan köy-
hään kylään Tansaniassa. 

– Ihmiset saapuivat meitä vas-
taan palmunlehtiä heilutellen, 
ihan kuin Raamatun tapahtu-
missa, Karvonen hämmästelee 
vieläkin. 

Lähetysseuran Amani-mu-
siikkiryhmä teki kahdeksan 
vuotta sitten kuukauden mittai-
sen matkan Tansaniaan, ja nuori 
oululainen diakonissa oli osa ky-
seistä ryhmää. 

– Miltei pahalta tuntui, kun 
kyläläiset olivat teurastaneet 
vuohen vierailijoiden kunniaksi, 
ja herkullista paistia maistelles-
samme näimme kuinka ikkunas-
ta katsoivat köyhien ja laihojen 
tansanialaislasten silmät, Karvo-
nen vakavoituu. 

Myös viimetalvisella Bangla-
deshin matkallaan hän koki vas-
taavanlaista vieraanvaraisuutta. 

– Kaikki mitä talosta löytyi, 

laitettiin tarjolle. Tällainen ele 
maassa, joka kuuluu maailman 
köyhimpiin, puhutteli syväs-
ti. Meillä olisi paljon oppimista 
näistä kulttuureista!

ihmisten auttaminen 
antaa paljon
Raahelaissyntyinen Karvonen 
opiskeli nuoruudessaan Oulun 
Diakoniaopistossa sisätauti-ki-
rurgiseksi hoitajaksi, ja käytti sen 
jälkeen mahdollisuuden erikois-
tua seurakuntatyöhön. 

Ajatuksissa oli suorittaa hen-
gelliset opinnot oman itsensä ta-
kia, mutta koska vuosi osoittau-
tui antoisaksi, hän totesi halu-
avansa seurakuntaan töihin. 

Hengellisyys, usko Jumalaan, 
merkitsee Heidi 
Karvoselle hyvin 
paljon; se on lähtö-
kohta omassa elä-
mässä, perusturva, 
luottamus, se mis-
tä kaikki nousee. 
Työssään Karvonen 
kohtaa ihmisiä hy-
vinkin vaikeissa elä-
mäntilanteissa. On 
taloudellisia ja so-
siaalisia murheita, 
päihde- ja mielen-
terveysongelmia sekä moninaisia 
ihmissuhdevaikeuksia.

Taloudelliset ongelmat ovat 
yksi suurimpia syitä, miksi nyky-
ään otetaan yhteyttä seurakun-
nan työntekijään. Sosiaalitoimen 

apu viipyy tai yhteiskunnan tu-
et eivät ole riittävät elämän krii-
sitilanteissa. Karvonen ammen-
taa voimia vaativaan työhön us-
kostaan sekä perheestään, johon 
kuuluu mies sekä kolmivuotias 
tytär.

– Kun pitää mielessä, että työ 
ei ole koko elämä, jaksaa parem-
min. Myös diakoniatyöntekijöi-
den keskinäinen tuki on tärkeää, 
samoin mahdollisuus työnohja-
ukseen. 

Reilut kymmenen vuotta seu-
rakunnan palveluksessa on jättä-
nyt jälkensä. 

– Koska kohtaan ihmisiä hyvin 
vaikeissa elämäntilanteissa, en it-
sekään aina jaksa valittaa pienistä 
asioista. Seurakunnan työnteki-

jän täy-
tyy myös 
olla ava-
rakatsei-
nen ja 
ennak-
koluu-
loton, 
muuten 
ei pys-
ty aidos-
ti koh-
taamaan 
hä-

dänalaisia ihmisiä. Työ on hen-
kisesti raskasta, ja joskus hyvin 
solmuisessa tilanteessa on vaikea 
nähdä toivonpilkahdusta.

– Totta kai hetkellisiä toivot-
tomuuden tunteita nousee, mutta 

Kasvun paikka on Radio Dein ohjelmasarja, 
jossa käsitellään ihmisenä kasvun teemoja, 
tavataan mielenkiintoisia persoonia sekä 
kuullaan koskettavia selviytymistarinoita.  
Se, mitä radiohaastattelussa ei kuulla, 
on luettavissa Rauhan Tervehdyksestä. 

ajattelen, että joka tapauksessa toi-
voa on jokaisen ihmisen elämäs-
sä, jostakin sitä aina löytyy. Dia-
koniatyössä on tärkeää tuoda toi-
von sanomaa toiselle ihmiselle.

toivoa toivottomien 
tilanteiden keskellä
Heidi Karvonen osallistui mar-
raskuussa Kirkon Ulkomaa-
navun yhteyshenkilömatkal-
le tämän vuoden Yhteisvastuu-
keräyksen kohdemaahan Bang-
ladeshiin. Maa on hyvin köyhä 
mutta samalla värikylläinen ja 
kaunis.

Ajankohtana, jolloin Karvo-
nen tutustui maahan, köyhyys 
ei pistänyt ensimmäisenä sil-
mään. Luonto yllätti vehreydel-
lään, bangladeshilaiset naiset pu-
keutuvat mielellään värikkäisiin 
vaatteisiin, linja-auton kyljetkin 
koristellaan kirkkain sävyin, ja 
värit hehkuvat myös ruuissa ja 
mausteissa.

– Sadekausi oli ohi marras-
kuussa, ja luonto näytti parastan-
sa, kaikkialla oli vihreää ja riisi-
pellot lainehtivat runsasta satoa. 

Koska maassa asuu noin 150 
miljoonaa ihmistä, ruoka ei kui-
tenkaan riitä kaikille, ja peräti 84 
prosenttia kansasta elää köyhyys-
rajan alapuolella. 

– Jokavuotinen tulva vie kodit 
mennessään ja aina on aloitetta-
va alusta. Siitä huolimatta maassa 
on perusvireenä toivo ja positiivi-
suus. Ihmiset ovat hirveän yritte-

liäitä, en matkani aikana nähnyt 
yhtään laiskaa ihmistä, Karvonen 
hämmästelee. 

– Väki oli kovasti työn touhus-
sa, ja heillä on halua kehittää omaa 
maataan. Matkasta jäi omaankin 
sielunmaisemaan toivon ilmapii-
ri. Osallistun mielelläni tämän sit-
keän kansan auttamiseen vaikka-
pa osallistumalla Yhteisvastuuke-
räykseen, hän lisää. 

– Palasin marras-joulukuun 
vaihteessa Suomeen, jolloin työ 
seurakunnissa on kiireistä. Huo-
masin palanneeni melkoiseen 
rumbaan. Bangladeshissa totuin 
rauhallisempaan elämäntyyliin. 

Karvonen pohdiskelee, mistä 
toivo niinkin vaikeissa olosuh-
teissa kumpuaa. 

– Ehkä se on niin, että kun on 
niin köyhää, keskitytään olennai-
seen. Me elämme liiankin yltä-
kylläisyyden keskellä, materiaa-
lista hyvinvointia löytyy, ja meil-
lä on mahdollisuudet toimia ja 
toteuttaa itseämme. Koska mah-
dollisuudet Bangladeshissa ovat 
vähissä, siellä keskitytään olen-
naiseen ja ollaan iloisia siitä pie-
nestäkin hyvästä mitä on.

marJa BlomSter

Matkan liikuttavimmasta kohtaa-
misestaan Heidi Karvonen kertoo 
Radio Deissä to 5.3. kello 15.40. 
Haastattelun voit kuunnella osoit-
teessa www.radiodei.fi

S anna K r o o k

Seurakunnan työntekijän 
täytyy myös olla 
avarakatseinen ja 
ennakkoluuloton, 
muuten ei pysty 
aidosti kohtaamaan 
hädänalaisia ihmisiä. 
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JaKelu-
Häiriöt 
ilmoitetaan 

Postin 
asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 

ILMOITA RAUHAN TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmarkkinointi
Kotimaa-Yhtiöt Oy   

Minna Zilliacus
puh. 020 754 2361minna.zilliacus@kotimaa.fi

Palautteet ohjelmista: tiedottaja.oulu@evl.fi

radio Dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz
www.radiodei.fi
Su 8.3. klo 10 messu Oulujoen kirkosta. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, saarnaa Pentti Kortesluoma ja 
kanttorina on Sanna Leppäniemi. Messussa avus-
taa Oulujoen kirkkokuoro. Virret: 483, 440:2,4,5, 
361, 59, 172:1, 3.
Su 8.3. klo 11.25 radiopyhäkoulun pitää Eveliina 
Korkea-aho. Aiheena on rukous ja usko.
Radio Dei Toivon päivä
Ma-pe klo 16.20 Kysy mitä haluat – Mikko vastaa 
mitä haluaa. Ohjelman toimittaa Karjasillan seu-
rakunnan pastori Mikko Salmi. Mikolle voi lähet-
tää kysymyksiä osoitteessa www.radiodei.fi.
Ke 11.3. klo 15.40 Naisen allakassa Virpi Sillanpää-
Posion kolumni.
To 12.3. klo 15.40 Kasvun paikassa puhutaan elä-
män käännekohdista. Marja Blomster haastattelee 
nuorena leskeksi jäänyttä Merja Laurilaa.

Eetterissä
radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,5 mHz
Su 8.3. klo 9.45 radiopyhäkoulun pitää Eveliina 
Korkea-aho. Aiheena on rukous ja usko.
Su 8.3. klo 10 jumalanpalvelus Ylivieskan kirkosta.
Jumalanpalveluksen jälkeen uusintana viime 
maanantain Etappi-ohjelma, jossa kuullaan tari-
noita Livinstonevuorilta. Ohjelmassa on mukana 
aiheesta kirjan kirjoittanut rovasti Kaarlo Hirvi-
lammi Vihannista. Häntä haastattelee Risto Part-
timaa.
Ma 9.3. klo 17.05 Etappi-ohjelman aiheena on Ou-
lun seurakuntayhtymän DiOsKe-projekti. Sen ta-
voitteena on luoda Oulun seudulle Diakoninen 
osaamiskeskus ja yhteistyöverkosto, jonka avul-
la auttajat löytävät apua tarvitsevat vanhukset ja 
vammaiset. Hankkeesta kertovat lisää kappalai-
nen Jyrki Vaaramo sekä Helvi Visuri, joka osal-
listui projektin pilottijaksolle. Ohjelman toimit-
taa Heli Lomu. 

www.virtuaalikirkko.fi
La 7.3. klo 18 musiikillinen hartaus Oulun tuo-
miokirkosta. Hartauden pitävät Hanna-Mai-
ja Karjalainen Ollanketo ja Outi Vaarala. Yhteis-
laulua. Musiikista huolehtii eduskunnan Parlia-
ment Band: rummut ja puhe Lyly Rajala, laulu ja 
kitara Mikko Alatalo, laulu Tuula Peltonen, bas-
so ja laulu Markku Pakkanen, koskettimet Jam-
mi Humalamäki, runot Tommy Tabermann. 
Su 8.3. klo 10 messu Oulun tuomiokirkosta. Toi-
mittaa Jyrki Vaaramo ja avustaa Tiina Kinnunen. 
Kanttoreina Henna-Mari Sivula ja Raimo Paaso.

Yhdistykset

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.com/timoteus

Herännäis-/ siioninvirsiseuroja: Ma 9.3. klo 13 Siioninvirsiseurat palve-
lukeskus Nestorissa, os. Vakkatie 3 A, Pyhäntä. Ti 10.3. klo 18 Vuosi-
kokous ja seurat Rantsilan seurakuntatalolla. 
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: To 12.3. klo 19 seurat Minna-Maija 
ja Tuomas Svärdilllä, Kahveliite 13 F 30, Toppilansaari. 
Tervetuloa veisaamaan!

         Kellonkartanon 
          Kevätpäivät    
 

 La-Su 21.-22.3 Oulussa 
 Keskustan srk-talolla Isok. 17  
 

La 21.3  klo 14 ja 16  

         Prof. Tapio Puolimatka  
   klo 18    Lähellä Jumalaa –ilta      
       mukana mm. Jorma Elorinne 

Su 22.3 klo 14  Konsertti    
   oopperalaulaja Jorma Elorinne 

Vapaa pääsy.   Järj. Kellonkartanon ystävät,  

       Tuomiokirkkosrk, Kirkkopalv. opintokeskus 
 
Kellonkartanon ystävät ry:n sääntömääräi-
nen vuosikokous su 22.3. klo 16 samassa 
paikassa. Lisäinfoa www.kellonkartano.fi 

Kellonkartanon ilmoitus Rauhan Tervehdykseen viikolle 9 /5.3.2009 

1 palsta, mv. 

Ilmoituksen jättäjä Tapio Pokka 

044 0210 110 

 

 
 
 
 
 


Su 8.3. klo 16.30 Pyhäkoulu klo 17 
Seurat Esko Leinonen. Ke 11.3. 
klo 18 Lähetyspiiri ja katekismus-
vartti. To 12.3. klo 19 Nuorten- ja 
opiskelijailta. Vesa Pöyhtäri.
Tervetuloa!

Tänään Opiskelija- & Nuorten-
aikuistenilta klo 19. Su 8.3. klo 15 
Alli Rönkkömäen muistoseu-
rat. Taina Taskila, Niilo Karja-
lainen. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

Lue ja    
kommentoi

www.rauhantervehdys.fi

Muut seurakunnat

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
Ma klo 18.00 Yht. krist. esirukousilta, 
 Karjasillan as. tupa, Rehulantie 1 
La  klo 18.00 Ylistyksen, Sanan 
 ja Esirukouksen Ilta
To  5.3. klo 18.00 Vieraana Jean Roos
 TERVETULOA!

www.ohsrk.fi 

Pe 6.3. klo 19 LIFT – ilta. Su 8.3. klo 11 Pyhä-
päivän sana, (ei pyhäkoulua) Markku Tossa-
vainen, Aila Siliämaa. Ke 11.3. klo 19 Sana 
ja rukous, Pasi Markkanen, Deevelesko Jank. 
To 12.3. klo 12 Päiväpiiri. TERVETULOA!

Oulun
Lähetysseurakunta

Aleksanterinkatu 33

Pe 6.3. klo 18.00 Jean Roos 
To 19.3. klo 18.00 Sirkka Hauta-
niemi

Säännölliset tilaisuudet:
www.oulunlahetyssrk.net

Olet sydämellisesti tervetullut!

To 5.3. klo 19 LÄHDE-ilta, Sirpa Saarela, Martti 
Väyrynen, aihe: ”Vapauteen”. Su 8.3. klo 11 
Aamukirkko, pyhäkoulu, Saint`s club, Sini Niemelä 

ja nuoret, klo 13.30 Nuortenpiirin vuosikokous. Ti 10.3. klo 13 Päiväpiiri, klo 18 
ALFA-kurssi, aihe: Miten käytän loppuelämäni hyvin. Ke 11.3. klo 14 Senioripiiri, 
klo 18 Nuortenilta. To 12.3. klo 19 Israel-rukousilta, Pekka Tuominen ja Israelin ystä-
vät ry. La 14.3. klo 18 TV 7–ilta, Martti ja Mirjam Ojares, Veijo Piipponen & ylistystiimi. 
www.oulu.svk.fi 

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

Välivainion Puutarha
Paulaharjuntie 41, av. ark. 8-19, la-su 8-18

◆ värikkäät tulppaanit  ◆ kestävät tulilatvat
◆ kotimaiset st. pauliat ◆ esikot
◆ ruukkugerberat ja -krysanteemit ym. ym.

Tervetuloa!

Naistenpäiväksi 8.3.!

LIMINGAN VESIHUOLTO OY:n

Sääntömääräinen yhtiökokous 
pidetään torstaina 19.3. 2009 
klo 18.00 Limingan Vesihuolto 
Oy:n toimitiloissa, os. Ranta-
tie 30, 91900 Liminka.

Kokouksessa käsitellään yhtiö-
järjestyksen 11§:n määräämät 
asiat.

Hallitus

Rantatie 30, 91900 LIMINKA

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

TILAISUUTEMME:
8.3. Su klo 11.00 LÄHETYSKOKOUS

11.3. Ke klo 19.00 SANAN 
JA RUKOUKSEN ILTA

13.3. Pe klo 19.00 NAISTENILTA 
rukoushuoneella

15.3. Su klo 11.00 YHDISTYKSEN 
VUOSIKOKOUS
TERVETULOA!

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

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOSSu 8.3. Jumalanpalvelus ja pyhäkoulu klo 11.00, Ma 9.3. Kotiliitto 

klo 13.00 ja Veljesliitto 18.00, Ti 10.3. Rukouskokous klo 18.00. 
Olet aina Tervetullut tilaisuuksiin!

Maailman rukouspäivää viete-
tään vuosittain maaliskuun en-
simmäisenä perjantaina. Tänä 
vuonna rukouspäivän tunnus 
on ”Kristuksessa on monta jä-
sentä, mutta vain yksi ruumis”.

Maailman rukouspäivän 
taustalla on kansainvälinen 
naisten rukousliike, joka pai-
nottaa naisten yhteistä vastuu-
ta ja rukousyhteyden voimaa. 

Rukousyhteyden ohella rukous-
päivä tutustuttaa eri kulttuurei-
den ja maiden naisia toisiinsa. 
Suomessa järjestettävissä tilai-
suuksissa kolehtikohteena vuon-
na 2009 on Suomen Lähetysseu-
ran Papua-Uuden-Guinean raa-
matunkäännöstyö. 

Maailman rukouspäivä on 
saanut alkunsa Amerikassa 
1800-luvun lopulla, kun pres-

byteerinaiset kutsuivat mui-
den kirkkokuntien naisia ruko-
ukseen yhteisten asioiden puo-
lesta sisällissodan seurausten, 
mustien vapautumisen ja maa-
hanmuuttajien monenlaisten 
ongelmien pakottamana. Maa-
ilman rukouspäivää vietetään 
nykyään 170 eri maassa. (KT)

Maailman rukouspäivää vietetään perjantaina
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Muista minua
Kännykkäni kilahtaa. Saan viestin. Ystäväni kirjoittaa: ”Muista minua, olen 
menossa kuulemaan tutkimusten tuloksia.” Ymmärrän hänen huolensa ja pelkonsa. 
Tulkitsen hänen viestinsä pyynnöksi rukoilla hänen puolestaan. Kännykkäviesti 
on jo itsessään rukousta, se osoitetaan vain kiertotietä yläkertaan.

Toisella ystävälläni oli tapana lopettaa puhelumme pyyntöön: ”Puhu sinä Sille 
meistä.” Hänen uskonsa riitti muotoilemaan rukous näillä sanoilla. Elämä oli kul-
jettanut häntä monenlaisia polkuja. Nyt hän oli tullut umpikujaan, josta ei selviäisi 
omin voimin. Yhdessä olemme saaneet kulkea elämän umpihankea. Polku on 
vähitellen avautunut helpommin kuljettavaksi. Nyt hän jo uskaltaa kiittää Juma-
laa avusta, jota on vuosien varrella saanut.

Jaakobin paini on vakiintunut ilmaus kielessämme. 1.Moos. 32:23–32 kertoo, 
mistä ilmaus tulee. Jaakob paini tuntemattoman miehen kanssa läpi yön. Jaakob ei 
antanut periksi. Tuntematon iski lopulta Jaakobia nivustaipeeseen, niin että hänen 
lonkkansa nyrjähti. Jaakob ei antanut vieläkään periksi, vaan pyysi tuntematonta 
siunaamaan itseään. Jaakob sai uuden nimen Israel, sillä hän oli taistellut Juma-
lan ja ihmisten kanssa. Ontuneena miehenä sai Jaakob jatkaa matkaansa siunaus 
mukanaan.

Onko kännykässäsi numero, johon voit viestittää yöllä tai päivällä: ”Muista 
minua” tai ”Kerro sinä Sille minusta, itse en nyt jaksa”. Näin kerran puhuja kysyi 
kuulijoiltaan. Se pani minut miettimään, kenelle ensimmäisenä oman elämäni erä-
maasta soittaisin tai laittaisin viestin. Nyt numero on kännykkäni muistissa.

”Sinun puoleesi, Herra, minä käännyn. Jumalani, sinun apuusi minä luotan. 
Enhän luota turhaan, ethän anna vihollisilleni sitä riemua, että he voittavat minut!” 
Ps.25: 1–2

SirKKu eHo
Kirjoittaja on eläkkeellä oleva rovasti, 

joka toimi aiemmin kirkon sairaalasielunhoidon kouluttajana.

Toinen paastonajan sunnuntai on samalla Kansainvälinen naistenpäivä. Vuonna 
1975 YK sisällytti päivään naisten oikeuksien ja kansainvälisen rauhan paino-
tukset. Näin juhlapäivä erkani sosialistisista juuristaan universaaliksi naisten-

päiväksi.
Päivän teksti puhuukin Jeesuksen ja syntisen naisen kohtaamisesta Simonin talossa. 

Tekstihän esiintyy muunnelmina kaikkien neljän evankelistan kirjoituksissa. Luukkaal-
la kysymyksessä on syntinen nainen, todennäköisesti prostituoitu, joka oli tullut syn-
nintunnossaan Jeesusta tapaamaan Simon-nimisen fariseuksen luokse. Kaupungista ei 
ole tietoa. Sen sijaan Matteus, Markus ja Johannes kertovat tämän tapahtuneen Betani-
assa spitaaliin sairastuneen Simonin talossa. Lisäksi Johannes sanoo voitelijan olevan 
Betanian Marian, Jeesukselle hyvin tutun naisen.

Pienistä eroavaisuuksista huolimatta Jeesuksen jalkojenvoitelukertomusta on totuttu 
pitämään aivan kuin ”kuolemaan voitelukertomuksena” ennen Jerusalemin kärsimys-
tapahtumia. Siksi teksti sijoittuu kirkkovuodessa paastonaikaan.

Luukkaan tekstissä esiintyvä alabasteripullo arvioidaan toisaalla Raamatussa valta-
van arvokkaaksi kolmensadan denaarin arvoiseksi. Tämä denaariteema jatkuu myös 
Jeesuksen vertauksessa. 

Tapahtuman henkilöt olivat todennäköisesti synagogasta palanneita. Usein vieraile-
va opettaja kutsuttiin johonkin taloon syömään sapattiateriaa. Aterioiminen tapahtui 
kyljellään makuuasennossa, mikä selittää myös naisen käyttäytymistä. Jeesusta pahek-
sutaan, sillä hengellisessä mielessä epäpuhtaaksi luokiteltu nainen koskettaa häntä ke-
nenkään estämättä. Jeesus kuitenkin korostaa naisen uskoa. Syntien anteeksiantamisen 
sanoma hätkähdyttää huoneessa olijoita syvästi.

Jeesuksen hurskaus ei ole lakiin pohjautuvaa, sillä hän menee pidemmälle tulkiten 
kunkin ihmisen sydämen tilan. Tällöin ulkoiset teot tai tekemättä jättämiset eivät mää-
rittele ihmisen pelastusta. Sen tekee yksin usko. Vaikka Simon-fariseus puhuttelikin 
häntä opettajaksi, ei hänen uskonsa ollut vilpitöntä.

PeKKa tuomiKoSKi

Päivän psalmi Ps. 25: 1–10 
Ensimmäinen lukukappale 
1.Moos. 32: 23–32 
Toinen lukukappale Jaak. 1: 2–6
Evankeliumi Luuk. 7: 36–50 

Jumala, Isämme, 

tue meitä, kun avuttomina hapuilemme 

sinua kohti 

ja olemme vähällä uupua kiusauksiin 

ja koettelemuksiin. 

Auta meitä kestämään rukouksessa 

ja uskomaan sanasi lupauksiin. 

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, 

meidän Herramme tähden.

w w w.sxc . hu /  L u i s  C a r l o s  A rau jo
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”Se päivä teki meistä perheen”

Talvisen tuiskun keskellä on ihana muistella viime kesää, tai oikeas-
taan sitä ainoaa lämmintä viikkoa. Pitkän sateisen jakson jälkeen au-
rinko alkoi viimein paistaa 26. heinäkuuta. Samana päivänä juhlit-
tiin tyrnäväläistyneiden Leila ja Pertti Salowin häitä.

– Minä halusin kerran elämässäni kävellä alttarille, Pertti perus-
telee valintaa kirkkohäistä.

Leilan poika luovutti äitinsä Pertin käsipuoleen. Tytär puolestaan 
toimi etuoikeutetusti äitinsä kaasona. Vihkimisen jälkeen pariskun-
nan häitä juhlistettiin reilun 30 henkilön voimin Hannuksen Pirtillä.

– Pertti kysyi kättäni lapsilta, meillä tehdään asiat ihan omalla ta-
valla, Leila naureskelee Pertin kainalossa reilu puoli vuotta häiden 
jälkeen.

– Hankalaahan se olisi, jos lapset eivät Perttiä olisi hyväksyneet. 
Mutta niiden kommentti oli vain, että kyllä teistä näkee, että olette 
toisillenne luodut!

Leilan ja Pertin kanssa jutellessa aika kuluu kuin siivillä, kun he 
intoutuvat muistelemaan yhteisen retkensä ensimmäisiä askeleita. 
Tai heidän tapauksessaan kyse on enemmänkin yhteisestä tanssista.

– Keväällä 2004 tavattiin Rovaniemellä, Saarenkylän nuorisoseu-
ran sen kevään viimeisissä tansseissa, Pertti aloittaa tarinan.

Leila osui paikalle kun naistenhaku alkoi. 
– Vähän arastellen kurkin oven suusta ja mietin, että miten tässä 

nyt kehtaa ketään outoa hakea tanssimaan.
Sitten Pertti kiinnitti Leilan huomion.
– Päättelin, että kyllä se ainakin tangon osaa mennä, ja rohkais-

tuin niiaamaan.
Parin kappaleen jälkeen Pertti esitti kohtalokkaan kysymyksen:
– Tanssittaisiinko koko ilta yhdessä?

Ja suurin niistä on Rakkaus …

Toisilleen sopiviksi muovautuneet

Syyskuussa 2007 Mari ja Mikko Zerni tekivät lo-
mamatkan Turkkiin. Marilla ei ollut aavistusta-
kaan, mitä Mikko oli reissun ohjelmaan kaavaillut.

– Tuolla matkalla Mikko kosi, se oli ihana yl-
lätys, Mari muistelee hymyillen.

– Mutta kihloihin ei mennä koko iäksi. Alusta 
asti oli selvää, että pian mentäisiin naimisiinkin.

Hääjuhlien vuoro olisi saattanut olla viime ke-
sänä, mutta suunnitelmiin tuli pieni muutos. Ai-
no ilmoitti tulostaan.

Zernien esikoinen syntyi elokuussa 2008. Ras-
kausaikana Mari ei tuntenut olevansa kovin heh-
keä morsiameksi, kun pahoinvointi oli lähes jat-
kuvaa.

– Vähän ennen tytön syntymää kyllä pyöritel-
tiin ajatusta maistraattivihkimisestä, mutta myö-
hemmin olisi kuitenkin haluttu myös papin siu-
naus.

– Jotenkin tuntuu, että maistraattihäistä jää 
puuttumaan jotain. Olemme miettineet aina to-
sissamme vain kirkkohäitä.

Ainon syntymän jälkeen Zernien päivät täyt-
tyivät vauva-arjen pyörittämisestä. 

– Lapsen tulo kuitenkin muuttaa elämää 
enemmän kuin naimisiin meno, tuoreet vanhem-
mat pohtivat.

Mutta kun Ainon ristiäisiä alettiin puuhata, 
palasi ajatus vihkimisestä takaisin mieleen. 

– Pari viikkoa ennen ristiäisiä tarpeeksi jah-
kailtuamme marssimme kirkkoherranvirastoon. 
Käytännön järjestelyissä ei sitten kauaa mennyt-
kään.

Viime lokakuun lopussa Zernit viettivät tupla-

juhlia Pyhän Luukkaan kappelissa. Ensin Mikko 
ja Mari saivat toisensa, vihkimisen jälkeen Aino-
tytär nimensä ja seurakunnan jäsenyyden.

Yhdistetyn hää- ja kastejuhlan pääosassa oli 
pikkuinen Aino. 

– Vihkikaavasta karsittiin kaikki mahdollinen 
pois. Halusimme, että tilaisuus on pääasiassa ty-
tön juhla.

– Pappi kertoi, että tällaisiin tilaisuuksiin löy-
tyy nykyään jo valmis kaavakin, vaikkei tilai-
suuksia vuosittain monta olekaan, Mikko tietää 
ja muistelee, kuinka he melkein onnistuivat pitä-
mään naimisiin menon salaisuutena ihan h-het-
keen saakka.

– Äitini ja mummini hoksasivat alttarilla hää-
ryijyn!

Zernien perhejuhlaan osallistuivat vain lä-
himmät sukulaiset ja ystävät. Vieraita oli vajaat 
30. Papin aamenen ja kasteen jälkeen juhlaa jat-
kettiin seurakuntakodissa kahvittelun merkeissä. 
Vanhan perinteen mukaan Mari ja Mikko leik-
kasivat yhdessä hääkakun. Muuten päivä oli Ai-
nolle omistettu. 

Vaikka kirkkohäät olivat Zerneille aina it-
sestäänselvyys, ei Mari koskaan muista haaveil-
leensa suureellisista prinsessahäistä. Mikko vie-
lä miettii, pitäisikö jossain vaiheessa juhlia pik-
kuisen lisää.

– Ensi kesänä mennään koko perheen voimin 
häämatkalle Kreikkaan.

– Ehkä jossain välissä järjestetään isommat 
kekkerit kavereille. Muttei uskalla niitä tässä nyt 
enempää pohtia, etteivät vielä innostu liikaa.

J aan i  F ö h r

Tiesitkö tämän?
Varsinaista kihlausaikaa ei tarvita ennen naimi-
siin menoa. Sen sijaan virallinen ”lupa” naimisiin 
menolle on saatava. Se tarkoittaa väestökirjanpi-
täjän tekemää esteiden tutkimista, mikä vie vii-
kon. Esteiden tutkinnassa varmistetaan, ettei pa-
ri ole lähisukua eikä kumpikaan ole jo ennestään 
aviossa. Samalla avioitumisaikeensa ilmoittaneil-
le annetaan tietoa aviopuolisoiden oikeuksista se-
kä nimilaista.

Esteiden tutkinnasta sovittaessa voidaan sopia, 
missä kirkossa ja milloin avioliittoaikomus lue-
taan. Kirkossa kuuluttaminen ei kuitenkaan ole 
pakollista.

Mikäli sekä sulhanen että morsian kuuluvat 
kirkkoon, kummallakin on oltava rippikoulu 
käytynä. Pari voidaan vihkiä kirkollisesti myös 
silloin, kun toinen kuuluu johonkin muuhun 
kristilliseen uskontokuntaan. 

Mikäli esteitä vihkimiselle ei ole, esteettömyys-
todistus annetaan viikon kuluttua ja se on voi-
massa neljä kuukautta.

Vihkipaikasta, -ajasta, -papista ja -kanttorista 
sovitaan kirkkoherranvirastossa. Kirkon varaus-
kirjaa ei tarvitse olla täyttämässä vuotta aikaisem-
min, sillä vihkitilaisuus voidaan pitää myös muu-
alla kuin seurakunnan tiloissa. Pappi tulee yleen-
sä siitä seurakunnasta, jossa morsian on kirjoil-
la. Kanttori tulee puolestaan siitä seurakunnasta, 
jonka tiloissa vihkiminen tapahtuu. 

Papin, kanttorin ja suntion palvelukset ovat 
maksuttomia. Mikäli hääpari haluaa papin tai 
kanttorin jostakin muualta, tulee heidän itse pyy-
tää häntä ja ilmoittaa järjestelystä myös kirkko-
herranvirastoon. 

Toisin kuin usein ajatellaan, kirkolliseen vih-
kimiseen ei tarvita suurta vierasjoukkoa ja isoja 
pitoja, vaan kaksi todistajaa riittää. 

Jännittynyt morsian on pukeutunut kuulaan val-
keaan hääpukuun. Hiuksillaan huntu, joka arvoi-
tuksellisesti peittää osan kasvoista. Sulhanen odot-
taa alttarilla frakissaan. Sormus on varmassa tal-
lessa bestmanin povitaskussa. Kirkko on täyttynyt 
sukulaisista ja ystävistä. Kun Prinsessa Ruususen 
häämarssi pärähtää soimaan, nousee juhlakansa 
seisomaan morsiamen astellessa kohti alttaria isän-
sä käsipuolessa. 

Ulkona aurinko paistaa pilvettömältä taivaal-
ta, kun nuori pari sukeltaa riisisateeseen. Linnut 
yhtyvät laulullaan miehen ja vaimon onneen. Ju-
hannushäitä tanssitaan aamuyöhön saakka. Mor-
sian heittää kimpun ja sulhanen sinisen sukkanau-
han, jonka on hamunnut hampaillaan morsiamen 
helman alta.

Tällainen on unelma perinteisistä suomalaisista 
kesähäistä. Nykyään yhä useammin naimisiin 
mennään myös talvella tai vain muutaman to-
distajan läsnä ollessa. Kirkon ja maistraatin li-
säksi avioliittoja solmitaan kotona, kesämökil-
lä, ravintolassa tai vaikka tunturin laella. Tär-
keintä eivät ole puitteet, tärkeintä on Tunne.
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Talvisen tuiskun keskellä on ihana muistella viime kesää, tai oikeas-
taan sitä ainoaa lämmintä viikkoa. Pitkän sateisen jakson jälkeen au-
rinko alkoi viimein paistaa 26. heinäkuuta. Samana päivänä juhlit-
tiin tyrnäväläistyneiden Leila ja Pertti Salowin häitä.

– Minä halusin kerran elämässäni kävellä alttarille, Pertti perus-
telee valintaa kirkkohäistä.

Leilan poika luovutti äitinsä Pertin käsipuoleen. Tytär puolestaan 
toimi etuoikeutetusti äitinsä kaasona. Vihkimisen jälkeen pariskun-
nan häitä juhlistettiin reilun 30 henkilön voimin Hannuksen Pirtillä.

– Pertti kysyi kättäni lapsilta, meillä tehdään asiat ihan omalla ta-
valla, Leila naureskelee Pertin kainalossa reilu puoli vuotta häiden 
jälkeen.

– Hankalaahan se olisi, jos lapset eivät Perttiä olisi hyväksyneet. 
Mutta niiden kommentti oli vain, että kyllä teistä näkee, että olette 
toisillenne luodut!

Leilan ja Pertin kanssa jutellessa aika kuluu kuin siivillä, kun he 
intoutuvat muistelemaan yhteisen retkensä ensimmäisiä askeleita. 
Tai heidän tapauksessaan kyse on enemmänkin yhteisestä tanssista.

– Keväällä 2004 tavattiin Rovaniemellä, Saarenkylän nuorisoseu-
ran sen kevään viimeisissä tansseissa, Pertti aloittaa tarinan.

Leila osui paikalle kun naistenhaku alkoi. 
– Vähän arastellen kurkin oven suusta ja mietin, että miten tässä 

nyt kehtaa ketään outoa hakea tanssimaan.
Sitten Pertti kiinnitti Leilan huomion.
– Päättelin, että kyllä se ainakin tangon osaa mennä, ja rohkais-

tuin niiaamaan.
Parin kappaleen jälkeen Pertti esitti kohtalokkaan kysymyksen:
– Tanssittaisiinko koko ilta yhdessä?

Yhteisen tanssin jälkeen pari ei aikaillut. 
– Tiesin heti, että kyllä me ollaan lopun elämää yhdessä, Pertti hy-

myilee vaimolleen.
– Minä yritin alkuun muka estellä, että älä nyt omituinen höpöt-

täjä höpötä, Leila virnistää takaisin.
Mutta niinhän siinä kävi, että tavarat kannettiin joutuisaan sa-

man katon alle – Ouluun.
– Lapset asuvat täälläpäin ja olin jo ennen Pertin tapaamista suun-

nitellut muuttoa lähemmäksi lapsiani.
– Ensin asuttiin Intiössä kerrostalossa, mutta ei se ihan meidän 

paikka ollut, Leila muistelee yhteiselämän alkuaikoja.
Vuokrakaksiosta oli hoppu pois. Rivitaloa harkittiin, mutta sitten 

tyrnäväläinen omakotitalo sulatti sydämet.
Keskellä peltomaisemaa, kaukana naapureista ja keskustan palve-

luista nököttävässä talossa yhdistyy niin koti kuin kesämökki. Saman 
kylätien varrelta löytyy vakioasukkaita vain kolmesta muusta talosta. 
Pertti ei koskaan aiemmin ole asunut omakotitalossa, mutta viihtyy 
Tyrnävällä paremmin kuin missään muualla aiemmin.

– Ihana töiden jälkeen tulla kotipihaan, kun ei kuulu kuin hiljai-
suutta!

Muutto yhteiseen osoitteeseen oli naimisiin menoa suurempi 
muutos. Papin aamen ei muuttanut arkea, mutta teki Leilan ja Per-
tin parisuhteesta virallisesti julkisen ja omaisuudesta yhteisen.

– Mutta ei se virallistaminen syynä ollut.
– Molemmilla on sen verran vuosia ja elämänkokemusta takana, 

että pahimmat särmät ovat pyöristyneet ja osataan elää yhdessä toi-
sen kanssa. Olemme nyt tämmöisinä just sopivia toisillemme ja ha-
lusimme lyödä suhteellemme sinetin läheisten ihmisten läsnä ollessa.

Ja suurin niistä on Rakkaus …
 Intiimit häät, isot bileet
Kati Ylinampa ja Jaakko Alavuotunki sanoivat tahdon toissakesänä. 
Heti häiden jälkeen nuoripari suuntasi muuttokuormineen Oulusta Hel-
sinkiin. Häämatkallekaan ei vielä ole ehditty, mutta ensi kesänä olisi 
tarkoitus suunnata lomailemaan Meksikoon. Reissuun mukaan on läh-
dössä myös pieni perheenlisä, viiden kuukauden ikäinen Pyry-poika.

– Lähinnä ihmetystä aiheutti joillekin se, että kutsussa ei ollut mai-
nintaa kirkosta. En silti usko, että kenellekään meitä tuntevalle tuli yl-
lätyksenä se, että valitsimme maistraattivihkimisen, Jaakko tarinoi ke-
sän 2007 kohokohdasta, jolloin pariskunnan vihkimistä 14. heinäkuuta 
Oulun maistraatissa olivat todistamassa vain morsiusparin vanhemmat.

Siviilivihkimys tuntui Katista ja Jaakosta ainoalta oikealta vaihto-
ehdolta.

– Olen uskonnolliselta kannaltani agnostikko ja siksi kirkkohäät tun-
tuivat oudolta ajatukselta, Jaakko pohtii hääaikojen tunnelmiaan. 

Katikaan ei koskaan ole oikein perustanut kirkkohäistä.
– Kuulumme kyllä molemmat kirkkoon, mutta vihkikaava tuntui lii-

an jäykältä ja etäiseltä. Kirkkohäissä en ollut koskaan kokenut tunnel-
maa kovin lämpimäksi, vaan ennemminkin viralliseksi. En halunnut 
pelkän perinteen tai muodollisuuden vuoksi kirkkohäitä.

Tiistaille osuneen hääpäivän jälkeisenä lauantaina Katin ja Jaakon 
yhteisen taipaleen alkua juhlittiin satapäisen vierasjoukon voimin Kos-
kelan Walon talolla.

– Se juhla kulki aika perinteisen kaavan mukaan. Juhlan aluksi lausuim-
me toisillemme runot rakkaudesta ja sen jälkeen kerroimme vieraille men-
neemme maistraatissa naimisiin.

– Perinteisiä ohjelmanumeroita häissämme olivat monet leikkimieli-
set visailut ja kisailut, juhlapuheet, hääkakun leikkaus, häävalssi ja mor-
siuskimpun heitto. Morsiamen sijasta tosin ryöstettiin sulhanen! 

– Naimisiinmeno oli kuitenkin meille molemmille tärkeä askel suh-
teessamme ja halusimme järjestää kunnon juhlat, pariskunta innos-
tuu kertomaan juhlahumun aikaisista tunnelmistaan vielä tarkemmin.  

Vaikka maistraattivihkiminen on lyhyt, noin kymmenen minuutin 
koruton tilaisuus, kokivat Kati ja Jaakko tunnelman lämminhenkiseksi 
ja intiimiksi. Vihkikaavassakin mainittiin kaikki tärkeät asiat: rakka-
us, luottamus ja huolenpito.

– Ja meitä jännitti, kuten asiaan kuuluu. 
Kati ja Jaakko ovat silmin nähden maistraattivalintaansa tyytyväi-

siä. Samoin sukulaisille ja ystäville järjestetty juhla oli kaikkien mieles-
tä menestys.

– Vanhempamme eivät oikeastaan kommentoineet valintaamme 
suuntaan tai toiseen, varmaankaan päätöksemme maistraattivihkimi-
sestä ei tullut yllätyksenä. He myös tulivat mielellään mukaan maist-
raattiin. 

– Muutkaan sukulaiset eivät ihmetelleet asiaa ja ystävät suhtautuivat 
positiivisesti maistraattivihkimiseemme. Sekä sukulaiset että ystävät 
kehuivat jälkikäteen hääjuhlan tunnelmaa ja alun runollisen romant-
tista ”seremoniaa”.

Toisilleen sopiviksi muovautuneet

teKStit: aNNi JyriNKi

Haas t a t e l t u j e n ko t ia l b u mi
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 8.3. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Ari-Pekka Metso, avustaa 
Jyrki Vaaramo, kanttoreina 
Henna-Mari Sivula ja Raimo 
Paaso, NMKY:n Mieskuoro. 
Suora lähetys internetissä 
www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 8.3. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso, kant-
torina Raimo Paaso.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 5.3. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Anna-Leena Häkkinen, 
kanttorina Juha Soranta. 
Kirkkokahvit.
Messu su 8.3. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Jaak-
ko Tuisku, kanttorina Juha 
Soranta. Aamupuuro alkaen 
klo 8.30. Mahdollisuus kes-
kusteluun ja rukoukseen.
Messu su 8.3. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustaa Anna-
Leena Häkkinen, kanttorina 
Ilkka Järviö. Kastellin kirkko-
kuoro. Kirkkokahvit. 

Messu su 8.3. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Esa Nevala, avustaa An-
na-Leena Häkkinen, kantto-
rina Taina Voutilainen.
Messu su 8.3. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Sanna Okkola, avustaa 
Jaakko Tuisku, kanttorina 
Juha Soranta. Kirkkokahvit. 
Sanajumalanpalvelus su 
8.3. klo 12 Maikkulan kap-
pelissa. Toimittaa Juha Vä-
häkangas, kanttorina Ilkka 
Järviö. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 8.3. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa.
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.

Tuiran seurakunta
Messu su 8.3. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Pasi Ku-
rikka, avustaa Markus Mä-
hönen, kanttorina Heikki 
Jämsä. 
Messu su 8.3. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Päivi Jussila, avustaa 
Lauri Kujala, kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki. 
Messu su 8.3. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Nanna Helaakoski, avus-
taa Lauri Kujala, kanttorina 
Ulla Metsänheimo. 
Sanajumalanpalvelus su 
8.3. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Harri Fager-
holm, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. 
Iltamessu su 8.3. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Hele-
na Paalanne, avustaa Stiven 
Naatus, kanttorina Taru Än-
geslevä, Merja Oksman, lau-
lu. 
Viikkomessu ke 11.3. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Juha Tahkokorpi, kanttorina 
Tommi Hekkala.
 

Oulujoen seurakunta
Messu su 8.3. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pert-
ti Lahtinen, saarnaa Pent-
ti Kortesluoma, kanttorina 
Sanna Leppäniemi, avustaa 
Oulujoen kirkkokuoro. Radi-
ointi radio Dei.

YlIkIIMIngIn Alue
Sanajumalanpalvelus su 
8.3. klo 10 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Martti Pen-
nanen, kanttorina Jenni 
Rautakoski.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
8.3. klo 10. Toimittaa Sa-
muel Mäkinen, kanttorina 
Timo Ustjugov.

Haukipudas
konfirmaatiomessu su 8.3. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Jaakko Kaltakari, saarna Sa-
mi Puolitaival. Konfirmoita-
vana talven 3. rippikoulu-
ryhmä. 

Kempele
Messu 8.3. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Veijo Lauronen, 
avustaa Leena Brockman, 
kanttorina Marja-Liisa Jääs-
keläinen. Pyhäkoulu saarnan 
aikana.

Kiiminki
Sanajumalanpalvelus su 
8.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Raimo Salonen, kanttori-
na Eeva-Liisa Pietiläinen.
Sanajumalanpalvelus su 
8.3. klo 13 Jäälin seurakunta-
kodissa. Toimittaa Raimo Sa-
lonen, kanttorina Eeva-Liisa 
Pietiläinen.

Liminka
Messu su 8.3. klo 15 Vana-
mossa monikulttuurisen 
naistenpäivän yhteydessä.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
8.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Timo Riihimäki, kantto-
rina Juha Pöykkö.

Muhos
konfirmaatiomessu su 8.3. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Si-
mo Pekka Pekkala, saarnaa 
Rainer Väänänen, kanttori 
Ossi Kajava.

Pudasjärvi
Messu su 8.3. klo 10 seura-
kuntakodissa. Toimittaa Ju-
ha Kukkurainen, kanttori 
Keijo Piirainen.

Siikalatva
keStIlä
Messu su 8.3. klo 19 Kestilän 
kirkossa. Toimittaa Markku 
Jaakkola, kanttorina Veijo 
Kinnunen. 

PIIPPolA   
Iltakirkko su 8.3. klo 19 Piip-
polan kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Hakkarainen, kanttorina 
Arja Leinonen. 

PulkkIlA 
Messu su 8.3. klo 12 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Vei-
jo Kinnunen. 

PYhäntä
Sanajumalanpalvelus su 
8.3. klo 10 Pyhännän kirkos-
sa. Toimittaa Perttu Kyllö-
nen, kanttorina Veijo Kin-
nunen. 

RAntSIlA
Messu su 8.3. klo 10 Rantsi-
lan kirkossa. Toimittaa Mark-
ku Jaakkola, kanttorina Arja 
Leinonen. 

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
8.3. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Leila Ikonen, 
kanttorina Heikki Lumiaho.
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5.3.–12.3.2009

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

Ystäviä saa elämän 
ehtoopuolellakin

enot oulussa 

Moni seniori huomaa seit-
semissäkymmenissä, et-
tä hän on jäämässä yksin. 
Puoliso ja ystävät kuolevat 

ja kuntokin on alkanut rapistua. Tui-
ran seurakunta ja Lassintalon senio-
rikeskus tarjoavat ikääntyneille mah-
dollisuuden säilyttää toimintakykyn-
sä mahdollisimman pitkään ja hank-
kia uusia ystäviä. Palvelun nimi Vire-
yttä ja voimaa 75+ -ryhmä.

Ihminen on fyysinen, psyykkinen 
ja sosiaalinen olento. Jos yksikin näis-
tä puolista  ei voi hyvin, vaikuttaa se 
koko ihmisen hyvinvointiin. Liikun-
nalla ja ystävien avulla voidaan hoitaa 
säilyttää toimintakykyä.

Joskus on suhtauduttu epäillen sii-
hen, että vanha ihminen voisi ystävys-
tyä. Se ei kuitenkaan pidä paikkaansa. 
Vireyttä ja voimaa 75+ -ryhmä järjeste-
tään nyt kolmatta kertaa ja iäkkäitä on 
ystävystynyt toistensa kanssa.

Sama ikä on senioreita yhdistävä 
asia. He ehkä huomaavat, että ovat ol-

leet samassa koulussa tai työpaikassa. 
Yhteiset kokemukset auttavat ystävys-
tymistä.

Ryhmään kutsutaan Oulujoen poh-
joispuolella asuvia yli 75-vuotiaita se-
nioreita. Ryhmälle on asetettu ikäraja 
sen vuoksi, että ryhmässä olisi kunnol-
taan samantasoisia osallistujia. 

Kukin kerta kestää kaksi tuntia. 
Ensimmäisestä tunnista vastaa seu-
rakunta ja toisesta seniorikeskus.

PeKKa HeliN

Vireyttä ja voimaa 75+ -ryhmä to 19.3. 
klo 12–14, Lassintalon seniorikeskus. 
Ryhmä on tarkoitettu Oulujoen pohjois-
puolen yli 75-vuotiaille asukkaille. Ryh-
män yhtenä tavoitteena on löytää uusia 
ystäviä. Jokainen ryhmäkerta alkaa ju-
tustelun ja kahvittelun merkeissä ja jat-
kuu liikunnallisella tuokiolla.
Ryhmä kokoontuu 8 kertaa. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset viimeistään 12.3. p. 
044 703 5143. 

Re i j a  Haa p a la in e nHartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sana elää pe 6.3. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 7.3. klo 10, Van-
ha pappila. 
Parliament Band, musiikki-
hartaus la 7.3. klo 18, Oulun 
tuomiokirkko. Illan ohjelma: 
hartaus, Hanna-Maija Kar-
jalainen-Ollanketo ja Outi 
Vaarala. Yhteislaulua, edus-
kunnan Parliament Band: 
Lyly Rajala rummut ja puhe, 
Mikko Alatalo laulu ja kitara, 
Tuula Peltonen laulu, Mark-
ku Pakkanen basso ja laulu, 
Jammi Humalamäki koske-
tinsoittimet, Tommy Taber-
mann runot.
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 7.3. klo 18, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Rauhanyhdistyksen kirk-
koilta ti 10.3. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko. Jaakko Kalta-
kari ja Esa Koukkari.
Päiväseurat ke 11.3. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
keskiviikkoseurat ke 11.3. 
klo 18, Sipiläsali, Asemakatu 
6. Pauli Niemelä.
Miesten piiri ke 11.3. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
hiljaisuuden rukoushetki 
ke 11.3. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. 
ompeluseurat to 12.3. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti.
hartaudet: 
To 5.3. klo 18.30, Kuntotalo. 
Ari-Pekka Metso.
Pe 6.3. klo 14, Intiön hoiva-
koti. Anna-Mari Heikkinen.
Ke 11.3. klo 14.15, Aurinko-
koti. Hanna-Maija Karjalai-
nen-Ollanketo.
To 12.3. klo 14, Keskustan 
palvelukeskus. Hanna-Maija 
Karjalainen-Ollanketo.
To 12.3. klo 18.30, Kuntota-
lo. Hanna-Maija Karjalainen-
Ollanketo.
Raamattupiirit:
To 5.3. ja 12.3. klo 14, Kes-
kustan seurakuntatalo. Lue-
taan Apostolien tekoja. Pas-
tori Anna-Mari Heikkinen.
Ti 10.3. klo 18, Sipiläsali. 
Opettajille.
To 12.3. klo 16, Intiön seura-
kuntakoti. Pastori Jyrki Vaa-
ramo.

Karjasillan seurakunta
Yhdessä Jumalan edessä 
-ilta to 5.3., 2.4. ja 7.5. klo 
18–20, Kaukovainion kap-
peli. Lähtökohtana on Ju-
malan rakkaus. Ylistyslaulu-
ja ja muita yhteislauluja, ru-

kousta, sanaa ja todistuspu-
heenvuoroja. Teetarjoilu il-
lan päätteeksi. Lastenhoito 
järjestetty. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 12.3. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 
Raamattupiirit: 
Ke 11.3. klo 18–21, Kauko-
vainion kappeli. Arabiankie-
linen.
Ke 11.3. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Miehille.
To 5.3. ja 12.3. klo 18, Maik-
kulan kappeli. 
Ma 9.3. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Joka toinen maanan-
tai. Mukana kappalainen Lii-
sa Karkulehto.
Ke 11.3. klo 11–12, Kastellin 
kirkko. Jatkamme Jobin kir-
jan käsittelyä. 
To 12.3. klo 18, Kastellin kir-
kon pappilan kamarissa. 

Tuiran seurakunta
Miestenpiiri ti 10.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Aulis Natri 
alustaa Jeesuksen opetuk-
sista.
Raamattu- ja rukouspiiri 
ke 11.3. klo 18, Pateniemen 
kirkko. 
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
12.3. klo 15, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Apostolien tekoja ja 
lähettien kirjeitä, mukana 
Pasi Kurikka.
Raamattupiirit:
To 5.3. ja 12.3. klo 12.30, Tui-
ran kirkko. 
Ti 10.3. klo 18, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Rauhanyhdistyksen seurat:
To 5.3. klo 19, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
To 12.3. klo 18.30, Tuiran 
kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Sanan äärellä to 12.3. klo 
18.30, Huonesuon seura-
kuntakoti. Lähetys- ja diako-
niailta. Tuemme lähimmäisiä 
lähellä ja kaukana. Mukana 
Ilkka Mäkinen. 

Musiikki ja kulttuuri

Karjasillan seurakunta
kirjavirtaa pappilassa vaka-
valla mielellä! ke 18.3. klo 
18, Kastellin kirkko. Saarna-
jan kirjassa todetaan kaiken 
olevan turhaa. On aika itkeä 
ja surra, on olla vakavalla 
mielellä. Tänään pysähdym-
me hetkeksi Terhi Utriaisen 
kirjan Siivekäs vahtikoira ja 
Tove Janssonin kirjan Muu-
mipappa ja meri äärelle. 

Oulujoen seurakunta
YlIkIIMIngIn Alue
konsertti ti 10.3. klo 19, Yli-
kiimingin seurakuntatalo. 
Annika Hänninen ja Ant-
ti Näpänkangas, pasuuna ja 
Outi Nissi, piano. Väliaikatar-
joilu Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi. Konserttiin on va-
paa pääsy. 
kauneimmat hengelliset 
laulut su 15.3. klo 19, Ylikii-
mingin kirkko. 

Diakonia

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Diakonian ajanvaraus ma  
klo 9–11. Puhelinajanvaraus 
tuomiokirkkoseurakunnan 
diakoniatyöntekijöille kes-
kustelua, kotikäyntiä tai ta-
loudellisen tuen hakemista 
varten p. 08 3161 405. 

Karjasillan seurakunta
Diakoniapiirit: 
Ma 9.3. klo 16.30, Kaukovai-
nion kappeli. 
Ke 11.3. klo 15–16.30, Maik-
kulan kappeli. 

Tuiran seurakunta
Juttutuvat: 
Ma 9.3. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Ma 9.3. klo 11, Koskelan seu-
rakuntakoti. 
Diakoniapiiri ma 9.3. klo 14, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
työttömien ruokailu to 
12.3. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Aterian hinta 
on 2 euroa, maksetaan ate-
rian yhteydessä.

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
kehItYSVAMMAISet
keskustelukerho ti 10.3. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kehitysvammai-
sille aikuisille.
nuortenilta pe 13.3. klo 18–
20, Öbergin talo. 

näköVAMMAISet
Sokkotreffit ke 11.3. klo 18–
20, Diakoniakeskus, alaker-
ran ryhmätila. Yhdessäoloa 
ja yhteyttä näkövammaisil-
le ja heidän oppailleen pe-
lailun, rupattelun, gospel-
rytmien ja kahvittelun mer-
keissä. Huom. pihalla opas 
vastassa.
näkövammaisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri to 
12.3. klo 13–14.30, Diakonia-
keskus, alakerran ryhmätila. 
näkövammaisten leiri 27.–

29.3. Rokuan leirikeskus. Il-
moittaudu viimeistään 11.3. 
diakoniakeskukseen p. (08) 
3161 321.

PäIhDetYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 6.3. klo 13, Diakoniakes-
kus, alakerta. 
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 9.3. klo 14.30, Diakonia-
keskus, alakerta. 
Päihdetyön raamattupiiri ti 
10.3. klo 13, Diakoniakeskus, 
yläkerta. 

Lähetys
lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Leivonnaisia, käsitöi-
tä, arpoja ja muuta mukavaa 
sekä vohvelikahvila. Tuotto 
ohjataan nimikkotyölle Suo-
men Lähetysseuran kautta. 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14, 
la klo 12–15. Puodista käy-
tettyjä astioita, liinavaattei-
ta, koruja, kirjoja sekä pajan 
tuotteita, tarjolla myös kah-

via yms. Pajassa tehdään kä-
sitöitä. P. 044 316 1720. 
lähetystovi pe 6.3. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Kuudes käsky, mukana 
Anna-Mari Heikkinen.
tuolijumppa Sopessa to 
12.3. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 5.3. ja 12.3.  
klo 14, Vanha pappila. 5.3. 



14    Nro 9      5.3.2009

5.3.–12.3.2009enot oulussa 

Sururyhmä itsemurhassa 
läheisensä menettäneille

luther-rippileiri 
Saksan Wittenbergissa uskonpuhdistuksen 

500-vuotisjuhlan kunniaksi

Viikon kestävä leiri pidetään kesäkuun 2010 alussa. Lei-
rille voivat ilmoittautua vuonna 1995 syntyneet eli en-
si vuonna rippikoulun käyvät nuoret. 20 ensimmäisek-
si ilmoittautunutta pääsee mukaan. 

Leirin hinta on noin 900 euroa, hintaan sisältyy mat-
kat, majoitus, ruuat ja vakuutukset. Saksaan lähtevän 
ryhmän on halutessaan mahdollista kerätä yhdessä ra-
haa matkaa varten. 

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

raamattutunti Hannele Lusik-
ka, 12.3. Olavi Rimpiläinen.

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

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiirit:
Ma 9.3. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ma 9.3. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perheleiri 20.–22.3. Rokuan 
leirikeskus. Ulkoillaan, askar-
rellaan, leikitään ja hiljenny-
tään yhdessä. Hinta 44 € / ai-
kuinen ja 30€ / 4–18-vuotias, 
sisaralennus -25 %. Ensisijai-
sesti tuomiokirkkoseurakun-
nan jäsenille. lmoittautumi-
nen viimeistään 6.3. Kaijalle 
p. 050 5249 779 tai kaija.sini-
luoto@evl.fi.
Pyhäkoulut: 
Su 8.3. klo 12, Makasiininka-
tu 6.
Su 8.3. klo 16.30, Kouluka-
tu 10.
Perhekerhot:
Ke 11.3. klo 10, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
To 12.3. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 
Perhekerho on lasten ja ai-
kuisten kohtaamispaikka, 
johon lapsi tulee yhdessä ai-
kuisen kanssa. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulut: 
Su 8.3. klo 10, Karjasillan 
kirkko. Jumalanpalveluksen 
aikana.
Su 8.3. klo 10, Kastellin kirk-
ko. Jumalanpalveluksen ai-
kana.
Su 8.3. klo 12, Pyhän Andre-
aan kirkko. Muskaripyhä-
koulu.
Su 8.3. klo 12, Kaukovainion 
kappeli. Jumalanpalveluksen 
aikana.
To 12.3. klo 14.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 7–9-vuotiaille.
Perhekerhot: 
Ma 9.3. klo 10, Sarasuontien 
päiväkoti. 
Ti 10.3. klo 9.30–11, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Ke 11.3. klo 9.30–11, Maikku-
lan kappeli.
Ke 11.3. klo 9.30, Karjasillan 
kirkko. 
Ke 11.3. klo 9.30, Kastellin 
kirkko. 
Ke 11.3. klo 9.30, Kaukovaini-
on kappeli. 
Ke 11.3. klo 10–11.30, Pyhän 
Andreaan kirkko.
Aloitamme hartaushetkellä 
kirkossa. Kahvi- ja mehuhet-
ken jälkeen vietämme aikaa 
yhdessä leikkien ja laulellen.

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. Ilmoittautuminen vii-
meistään to 19.3. Raija Yrjö-

lälle p. 040 574 7093.
Pyhäkoulut:
Su 8.3. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Jumalanpalve-
luksen aikana.
Su 8.3. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 8.3. klo 12, Niittyaron seu-
rakuntakoti. 
Su 8.3. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Kansain-
välinen pyhäkoulu, suomen 
kielellä. 
Perhekerhot:
Ti 10.3. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 11.3. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti. 
Ke 11.3. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Ke 11.3. klo 9.30, Patenie-
men kirkko. 
Ke 11.3. klo 9.30, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ke 11.3. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
To 12.3. klo 9.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
To 12.3. klo 13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Englanninkie-
linen.
Perhekerho on lasten ja ai-
kuisten kohtaamispaikka, 
johon lapsi tulee yhdessä ai-
kuisen kanssa. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 8.3. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerhot:
Ke 11.3. klo 9.30, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ke 11.3. klo 9.30, Saarelan 
seurakuntakoti. 
Ke 11.3. klo 9.30, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Ke 11.3. klo 9.30, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Ke 11.3. klo 9.30, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ke 11.3. klo 9.30, Heikkilän-
kankaan seurakuntakoti. 
Ke 11.3. klo 9.30, Hönttämä-
en seurakuntakoti. 
Perhekerho on lasten ja ai-
kuisten kohtaamispaikka, 
johon lapsi tulee yhdessä ai-
kuisen kanssa. 

YlIkIIMIngIn Alue
Perhekerho to 12.3. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

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

Karjasillan seurakunta
tyttöjen ja poikien leiri Va-
samolla 3.–5.4. Vasamon lei-
rikeskus. Ks. erillinen ilmoi-
tus. 
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 elämysa-
vaimen Särkänniemen elä-
myspuistoon. Ilmoittautu-
miset 29.4. klo 16 mennessä 

www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo tai arkisin klo 9–16 p. 08 
3161 340. Muista mainita eri-
tyisruokavaliot ja allergiat il-
moittautumisen yhteydessä. 
Retkelle pääsee mukaan 45 
lasta. Tiedustelut Esa Harju 
p. 040 5752 713.

Nuoret
karjasillan seurakunnan ja 
oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnan isoskoulutus ke 
11.3. klo 17.30, Öbergin talo.
grandeisosleirit uudet ja 
vanhat isot 17.–19.4. Rokuan 
leirikeskus. Perinteiset Gran-
deleirit, kaikki tuomiokir-
kon ja Karjasillan isoset mu-
kaan. Ilmoittaudu viimeis-
tään 20.3. osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo.

Tuiran seurakunta
tuiran seurakunnan isos-
koulutusleiri (2.) 27.–29.3. 
Rokuan leirikeskus. Aiheena 
Raamattu ja ohjaustaidot. 
Jälkimmäinen isosleireis-
tä. Sitova ilmoittautuminen 
osoitteessa www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo. Ilman päte-
vää syytä pois jääneeltä peri-
tään 20 € järjestelymaksu. Li-
sätietoja nuorisotyönohjaa-

ja Merja Oksmanilta p. 040 
524 5944 tai merja.oksman@
evl.fi.

Nuoret aikuiset 
Cross Cafe pe 6.3. klo 19–
00.30, Isokatu 11, tuomio-
kirkon vieressä. Nuorten ai-
kuisten kristillinen kahvila 
tarjoilee elävää musiikkia, 
evankeliumia ja elämyksiä. 
6.3. lavalle nousee oululai-
nen Minna-Leena Erkkilä. 
Konsertti alkaa klo 21. Va-
paaehtoinen ohjelmamak-
su 2 € Kirkon Ulkomaanavun 
työlle. Kahvila on avoinna 
parillisten viikkojen perjan-
taina. www.oulunseurakun-
nat.fi/crosscafe.
opiskelijoiden yhteinen 
raamattupiiri ti 10.3. klo 18, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
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. Elä-
vän musiikin ilta, esiintyjinä 

konsertti 

Tiistaina 10.3. klo 19 
Ylikiimingin seurakuntatalossa

Annika Hänninen ja Antti Näpänkangas, pasuuna ja 
Outi Nissi, piano. Väliaikatarjoilu keräyksen hyväksi. Va-
paa pääsy. 

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.

3.–5.-luokkalaisten leiri 
3.–5.4. 
Vasamon leirikeskuksessa Ylikiimingissä 

Ohjelmassa ulkoilua, leikkejä, kilpailuja, askartelua 
ynnä muuta. 

Hinta 30 € / hlö, hinta sis. linja-autokuljetus, ruokai-
lut, majoitus ja tapaturmavakuutus. Lähtö pe klo 18 
Karjasillan kirkolta, paluu su klo 15. Ilmoittautumiset 
20.3. mennessä yhteisten seurakuntapalvelujen toi-
mistoon, p. (08) 3161 340. Leirille otetaan 20 osanot-
tajaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tiedustelut Anna-Leena Häkkinen p. 050 462 0759 
tai Esa Harju p. 040 575 2713. 

w w w.sxc . hu

Oulussa alkaa sururyhmä itsemurhan kautta lähei-
sensä menettäneille. Läheisen itsemurha on tuoreel-
taan usein painava ja sulattelematon möykky. Monet 
kuitenkin selviävät rankoistakin tilanteista, kun rin-
nalla kulkevat ihmiset tukevat heitä. Surusta ei kan-
nata vaieta vaan siitä pitää puhua. Jakamisen kaut-
ta voi aueta portti uuteen alkuun.

Sururyhmässä ihmiset kohtaavat samanlaises-
sa tilanteessa olevia ja saavat tukea. Ryhmä aloittaa 
maanantaina 9. maaliskuuta kello 18 Oulun kriisi-
keskuksessa, Tuirantie 1. 

Ryhmä kokoontuu 7 kertaa peräkkäisillä viikoil-
la 1,5 tuntia kerrallaan. Ryhmään ilmoittautumi-
nen ja sitoutuminen on välttämätöntä, osallistumi-
nen maksutonta.

Ryhmän vetäjinä toimivat kriisikeskuksen joh-
taja, pykoterapeutti Sirkka Viitala ja sairaalapastori 
Juha Kyllönen. Lisätietoja ja ilmoittautumiset Juha 
Kyllöselle p. 040 579 7807.



15   Nro 9      5.3.2009

Parliament Band 
musiikkihartaus

la 7.3. klo 18 Oulun tuomiokirkossa

Hartaus Hanna-Maija Karjalainen-Ollanketo ja Outi Vaarala. Yhteislaulua. 
Eduskunnan Parliament Band: rummut ja puhe Lyly Rajala, laulu ja kitara 
Mikko Alatalo, laulu Tuula Peltonen, basso ja laulu Markku Pakkanen, ko-
sketinsoittaja Jammi Humalamäki, runot Tommy Tabermann. Vapaa pääsy. 
Kolehti yhteisvastuulle.

Kuulemistilaisuus 
Ylikiimingin seurakuntatalo -hankkeesta 

tarveselvitysvaiheessa
Ylikiimingin kirkossa ti 10.3. klo 17 alkaen

Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän puolesta  
tilaisuuteen osallistuvat tilaisuuden puheenjohtajana  

tuomiorovasti Matti Pikkarainen,
yhtymäjohtaja Ilpo Kähkönen ja 

kiinteistöjohtaja Jaana Valjus.

Jari ja Tommi Levy. Jos tar-
vitset lastenhoitoa konser-
tin ajaksi, ilmoita siitä vii-
meistään 8.3. Nanna Helaa-
koskelle, p.050 5750 826.

oPISkelIJAJäRJeStöt
uusheräyksen ilta to 5.3. klo 
19, Koulukatu 41. Jussi Lah-
tinen: Sinä olet tehnyt syn-
tiä, Job.
evankelinen nuorten ai-
kuisten ilta pe 6.3. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Voiko Raamatun ”ei” olla 
”kyllä”?, Martti Arkkila. Las-
tenhoito järjestetty.
oPkon opiskelijailta la 7.3. 
klo 19, Öbergin talo. Vuori-
saarna 2 – opettaja, jolla on 
valta, Antti Leinonen.
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma 9.3. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Peter Silfverberg: Siunaus – 
Mitä se on?
evankelisten opiskelijoiden 
opiskelijailta ke 11.3. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Jumalan lapsi, aikuinen 
kristitty, Janne Koskela.
körttiopiskelijoiden seurat 
to 12.3. klo 19. Minna-Mai-
ja ja Tuomas Svärdillä, Kah-
velitie 13 F 30, Toppilansaari.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Senioripäivä heinäpääs-
sä ma 9.3. 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 11.3. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
toiminta- ja keskusteluker-
ho to 12.3. klo 10.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 12.3. klo 
12, Kajaanintie 1. 

Karjasillan seurakunta
Ystävänkamari ti 10.3. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Porinapaikka kahvin ja hy-
vän seuran äärellä.
Seurakuntakerho ti 10.3. klo 
13–14.30, Höyhtyän palvelu-
talo, Mummon kammari. 
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.
eläkeläisten kerho to 12.3. 
klo 12–14, Pyhän Andreaan 
kirkko. Huom! Osallistumme 
vanhusten viikkomessuun 
Karjasillan kirkossa. Kirkko-
kyydistä tiedot yllä.

Tuiran seurakunta
Senioreiden kerho pe 6.3. 
klo 10, Rajakylän seurakun-
takoti. 
Vanhuslinja ke 11.3. klo 9–11 
Paula Kyllönen, p. 531 4616. 
Sinulle, joka kaipaat kuun-

telijaa ja haluat pyytää ko-
tikäyntiä. 
eläkeläisten yhteisvastuu-
tapahtuma to 12.3. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Läh-
teellä-teatteri esittää pie-
noisnäytelmän Korvasieni-
muhennos. Tarkemmat tie-
dot muun muassa kuljetuk-
sista yhteisvastuuilmoituk-
sesssa.
Vireyttä ja voimaa 75+ 
-ryhmä to 19.3. klo 12–
14, Lassintalon seniorikes-
kus. Ryhmä on tarkoitet-
tu Oulujoen pohjoispuolen 
yli 75-vuotiaille asukkaille. 
Ryhmän yhtenä tavoitteena 
on löytää uusia ystäviä. Jo-
kainen ryhmäkerta alkaa ju-
tustelun ja kahvittelun mer-
keissä ja jatkuu liikunnalli-
sella tuokiolla. Ryhmä ko-
koontuu 8 kertaa. Tieduste-
lut ja ilmoittautumiset vii-
meistään 12.3. p. 044 703 
5143. Järj. myös Lassintalon 
seniorikeskus. 

Oulujoen seurakunta
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
9.3. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Seurakuntakerhot: 
Ma 9.3. klo 12, Hintan seura-
kuntatalo.
Ma 9.3. klo 12, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
To 12.3. klo 12, Nykyrillä, 
Sanginjoentie 626. 
To 12.3. klo 14, Hoikantien 
palvelutalo. 

YlIkIIMIngIn Alue
Porinakerho ma 9.3. klo 10. 
Seurakuntakerho pe 6.3. klo 
11–13, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 

Leirit ja retket
Pääsiäisen perheleiri 9.–
13.4. Juuman leirikeskus. Ks. 
erillinen ilmoitus.
Ilmoittautuminen luther-
rippileirille Saksaan kesäl-
lä 2010. Viikon kestävä leiri 
järjestetään kesäkuussa 2010 
Saksan Wittenbergissa. Ks. 
erillinen ilmoitus.

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

Tuiran seurakunta
kivikerho ti 10.3. klo 10, Py-
hän Tuomaan kirkon kellari. 

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 10.3. klo 17, Myl-
lyojan seurakuntatalo.
Aikuisten kuntopiiri to 12.3. 
klo 18, Hintan seurakuntatalo. 

Muut menot
Sururyhmä itsemurhan 
kautta läheisensä menettä-
neille ma 9.3. klo 18–19.30, 
Oulun kriisikeskus. Ryhmä 
kokoontuu 7 kertaa peräk-
käisillä viikoilla 1,5 tuntia 
kerrallaan. Ryhmään ilmoit-
tautuminen ja sitoutuminen 
on välttämätöntä. Osallistu-
minen on maksutonta. Ryh-
män vetäjinä toimivat kriisi-
keskuksen johtaja, psykote-
rapeutti Sirkka Viitala ja sai-

raalapastori Juha Kyllönen. 
Lisätietoja ja ilmoittautumi-
set Juha Kyllönen p. 040 579 
7807.
Miesten keskusteluilta ma 
9.3. klo 18.30, Maikkulan 
kappeli. Kokoonnumme tak-
kahuoneessa. Aiheena kau-
pan rakenteet.
kivikerho ti 10.3. klo 10, Py-
hän Tuomaan kirkon kellari. 
Alfa-kurssi ti 3.3. klo 18–
20.30, Karjasillan kirkon 
seurakuntasalit. Kymmenen 
viikoittaista tapaamista. 
Aluksi iltapala, sen jälkeen 
alustus. Alustusten jälkeen 
keskustellaan pienryhmissä. 
Alfa on suunnattu epäilijöil-
le, etsijöille, vasta kirkkoon 
liittyneille ja sinulle, joka 
haluat löytää uudelleen us-
kosi perusteet. Kurssi on il-
mainen. Ilm. www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmo tai Ari 
Kauppila, 040 481 8888, ari.
kauppila@oulu.fi, tai Kim-
mo Kieksi, 050 310 5001, 
kimmo.kieksi@evl.fi. www.
oulunseurakunnat.fi/Alfa-
kurssi.
eläkepapit ja puolisot to 
12.3. klo 13, Keskustan seu-
rakuntatalo.

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

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.
kansainvälinen pyhäkou-
lu su 8.3. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 8.3. klo 17, Kau-
kovainion kappeli.
Arabiankielinen raamattu-
piiri ke 11.3. klo 18–21, Kau-
kovainion kappeli. 

Kastetut
tuomiokirkko: Nila Emilia Il-
vesluoto, Senja Ilona Kilpo-
nen, Kim Mikael Lappalai-
nen, Kaisla Vilhelmiina Puu-
malainen, Tuukka Elias Siek-
kinen.
Tuira: Mea Helmi Karoliina 
Backman, Patrik Aleksander 
Halttu, Maire Kyllikki Inka-
la, Salla Pauliina Koivumaa, 
Sanni Inkeri Luokkanen, Jes-
sica Martta Elisabeth Lämsä, 
Ronja Katariina Tanjunen, 
Lauri Andreas Salokannel, 
Pyry Otto-Tapio Sarviaho. 
karjasilta: Manu Esa Tapio 
Alatalo, Martha Magdalena 
Dutton, Verna Ilona Hintsa-
la, Jesper Juhani Juola, Ru-
ben Jonatan Kellokoski, Enni 
Matilda Kokkonen, Lennart 
Edvin Koskela, Samuli Antti 
Juhani Nurkkala, Marituulia 
Elisa Peltokangas, Sofia Alice 
Selenius, Elina Karoliina Ta-
kala, Lauri Tapio Juhani Ylö-
nen, Juuso Heikki Samuel 
Kemppainen, Janne Jaakko 
Benjamin Kemppainen, Ja-
nina Sara Jasmin Kemppai-
nen, Mico Kristian Väyrynen. 

Oulujoki: Anni Kristiina 
Eriksson, Jarkko Valtteri Ket-
tunen, Josefiina Kouva, Son-
ja Olivia Peppiina Kurvi, Eeli 
Aamos Lahtivirta, Okko Ee-
meli Pohjola.

Vihityt
tuomiokirkko: Eero Ilari 
Manninen ja Riikka Emilia 
Pääaho, Tero Juhani Mikko-
nen ja Maria Satomaa.
karjasilta: Jani Jeppe Kristi-
an Komulainen ja Tiina Ma-
ria Rintala, Pauli Yrjö Ante-
ro Seppänen ja Jenna An-
nina Käräjäoja, Henri Juha-
ni Määttä ja Jenni Pauliina 
Määttä, Tuomo Petteri Saas-
tamoinen ja Marjo Annika 
Hiironen.
tuira: Tuomas Tapani Vesa ja 
Taina Maria Anttonen, Jyr-
ki Tapio Sirviö ja Lea Maarit 
Marttila, Janne Samuli Haa-
pala ja Kirsti Anitta Haipus, 
Sami Olavi Niemi ja Merja 
Tuulikki Sutinen, Jani Heikki 
Petteri Raipala ja Päivi Pau-
liina Kyllönen, Mikko Johan-
nes Olkkonen ja Leena Emi-
lia Ventä.
oulujoki: Joni Heikki Petteri 
Meriläinen ja Kaisa Maria Es-
kelinen, Arto Heino Samuel 
Heikkinen ja Outi Marketta 
Österlund.

Kuolleet
tuomiokirkko: Tauno Salo-

mo Koivusaari, 85; Eino Sil-
vio Marjamaa, 79.
karjasilta: Timo Tapani Kok-
konen, 46; Väinö Matias Puo-
litaival, 85. 
tuira: Anna Henriika Häikiö, 
70; Väinö Matias Lae, 58; 
Paula Annikki Mäkelä s. Ni-
va, 77; Laura Marjatta Saa-
rijärvi s. Ylikorkala, 84; Iida 
Saimi Maksa s. Lämsä, 83.
oulujoki: Anni Heleena 
Sirén s. Toivonen, 92.

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.

Ilmoittautumiset 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.

Pyhän tuomaan lapsikuoron 
kannatusyhdistys ry:n vuosikokous 

maanantaina 16.3. klo 18.30 Pyhän Tuomaan kirkolla.

trilllimuskarissa 
tilaa

Muutama paikka va-
paana muskarissa Myl-
lyojan seurakuntata-
lolla. Lisätietoja An-
na Haanpää-Vesente-
rä p. 040 5832368, an-
na.haanpaa@kolum-
bus.fi.
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eurakunnissa tapahtuu 5.3.–12.3.2009

w w w.sxc . hu /  J u l i a  F r e e man - Wo o l p e r t

Ensi sunnuntaina vietetään 
kansainvälistä naistenpäivää 
ja Limingan seurakunnassa 
se on erityisen kansainväli-
nen. Oulusta saapuu Tupok-
sen Vanamoon naisia Irakis-
ta, Etiopiasta, Kosovosta ja 
Thaimaasta. 

Vieraat kertovat perhees-
tä ja naisen elämästä koti-
maassaan. He myös kerto-
vat, miten elo Suomessa on 
sujunut.

Luvassa on irakilaista 
ruokaa ja monikulttuuris-
ta musiikkia. Myös suoma-
laiset nuoret soittavat inst-
rumenttejaan.

Yhteinen ruokailu on 
tilaisuuden a ja o. Silloin 
päästään toteuttamaan 
seurustelun sakramenttia. 
Diakonissa Sinikka Ilmo-
nen Limingan seurakun-
nasta kertoo, että tilaisuu-

eläkeliitto ti 10.3. klo 11 srk-
salissa.
Päiväkerho ke 11.3. klo 9.30.
Päiväpiiri ke 11.3. klo 13 Saa-
renkartanossa.
kaverikerho to 12.3. klo 10 
kirkolla.
Saarenkartanon hartaus to 
12.3. klo 14.30.

Hiihtolomaviikolla ei ole 
kerhoja eikä partiota. Ker-
hot jatkuvat loman jälkeen.

Päiväkerhot: Ryhmä 3A 3-v. 
ma klo 10–11.30. 3B ti klo 10–
11.30. Sisarusryhmä A ti klo 
12.30–14.45. 5A ke klo 10–12. 
5B ke klo 12.45–14.45. Sisa-
rusryhmä B to klo 10–11.45. 
Perhekerho to 12.3. klo 10 
srk-talolla.
Raamattupiiri ti 10.3. klo 18 
Lumilyhdyssä.
lumilyhdyn hartaus keski-
viikkoisin klo 14.
kirkkokuoro keskiviikoisin  
klo 18.30 srk-talolla.
hartaus to 12.3. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
kokkikerho torstaisin klo 14-
16 kerhohuoneella.
Yhteisvastuun listakeräys. 
Rippikoululaiset kiertävät 
ovien takana 12.3. saakka. 
Rippikouluilta to 12.3. klo 
18 srk-talolla. Yv-listojen pa-
lautus.
kristittyjen yhteinen sanan 

Saarenkartanossa kajahtaa 

Sunnuntaina 8.3. klo 14

Waldek Komurek soittaa pianokonsertissa ikivihreitä. 
Ruusu naisille ja kahvit kaikille.

kinkerit Santosessa

Torstaina 12.3. klo 18 ko-
koonnumme kinkereil-
le Marja-Leena ja Rai-
mo Krekilälle, Luovon-
tie 1756. 

Rippikoululaiset osallistu-
vat kinkereille ja heidän 
vanhempiaan toivotaan 
myös mukaan. 

Tarvittaessa kyytejä jär-
jestyy kylältä, kysy Kaisa-
marjalta 040 7430 381.

ja rukouksen ilta su 8.3. klo 
18.30 srk-talolla, puhujina Ti-
mo Riihimäki ja Irma Hem-
milä. Kristus-päivän terveh-
dys Liisa ja Ben Kingma. Niko 
Seppä edustaa nuoria. Laule-
taan ja rukoillaan yhdessä.
nimikkolähetti Soili Jakku-
la vierailee seurakunnassa 
13.–18.3. Katso tarkemmin 
seuraavia seurakunnallisia il-
moituksia.
kid`s Action night -toimin-
tailta pe 13.3. klo 18-21 Lu-
mijoen koululla. Jättinyyttä-
rit, toimintapisteitä, taikuri, 
opetusta. 6–13-vuotiaille. Va-
paa pääsy.
Partio: 2.2.–26.4. Veri Guud 
09 -lippukuntien välinen ve-
renluovutuskilpailu. Merkkaa 
nimesi ja lippukunta veren-
luovutuspaikalla olevaan Ve-
ri Guud -vihkoon tai ilmoita 
veri.guud@pohjanmaa.par-
tio.fi. Osallistu luovuttamal-
la ja kutsumalla lisää luovut-
tajia kisaan. Kun kutsut mui-
ta luovuttamaan, pyydä hei-

tä kirjaamaan tietonsa samal-
la tavalla ja ilmoittamaan lip-
pukunnakseen LNK. Lisät. 
www.pohjanmaa.partio.fi/
toiminta/veriguud, www.niit-
tykarpat.fi, hannu.luukinen@
pohjanmaa.partio.fi, p. 044 
2128722.
Rauhanyhdistys: Pe 6.3. klo 
19 sisarpiiri ry:llä. Su 8.3. klo 
12 pyhäkoulu I Lääkkö II Heik-
ki Aspegren III Kyösti Karju-
la ja klo 17 seurat ry:llä Kyös-
ti Karjula. Päiväkerho ry:llä ti 
10.3. ja to 12.3. klo 17.30–19 
sekä ke 11.3. klo 17–18.30.
Puhelinnumerot: Virasto 
387 172, vs. kirkkoherra 044 
203 8328, diakonissa 045 638 
1973, suntio 045 630 6081, 
talouspäällikkö 045 630 
6082, kerhohuone 387 512
Vs. kirkkoherra Timo Riihi-
mäki varmimmin tavattavissa 
virastossa ke klo 9–12.
kastettu: Väinö Marko Ben-
jamin Kähkönen ja Hilde Elii-
na Jussila.

Tupoksella erityisen kansainvälinen
naistenpäivä

dessa ei luennoida vaan ky-
seessä on aito vuoropuhe-
lu suomalaisten ja maahan-
muuttajanaisten kesken. 
Naisten yhteinen hetki, Il-
monen luonnehtii.

– Tilaisuus on tarkoitet-
tu kaikenikäisille naisille. 
Jos mies saapuu tilaisuuteen, 
häntä ei heitetä pois, Ilmo-
nen nauraa. Messu ainakin 
on avoin kaikille, hän huo-
mauttaa.

Limingassa on vuo-
sittain järjestetty naisille 
omia päiviä, vaikka ei juu-
ri kansainvälisenä nais-
tenpäivänä. Monikulttuu-
risuus nousi esille tämän-
vuotisesta Yhteisvastuu-
keräyksestä, jossa kerätään 
rahaa maahanmuuttajil-
le. Myös seurakuntalaiset 
pyysivät monikulttuurista 
naisten tapahtumaa.

Tilaisuus on hiihtoloma-
viikolla ja osa naisista on eh-
kä reissussa, mutta Ilmonen 
toivoo, että paikalle tulee 
kymmeniä osanottajia. On 
aina arvoitus, kuinka mon-
ta ihmistä tulee, kun ennak-
koilmoittautumista ei ole, Il-
monen jännää.

Naisilla on syytä olla 
muitakin päiviä kuin nais-
tenpäivä. Sellainen on esi-
merkiksi Marianpäivä 22. 
maaliskuuta, jolloin Tui-
ran seurakunta järjestää 
Pateniemen kirkossa So-
vinto menneisyyden kans-
sa -luennon. Luennoitsija-
na on terapeutti ja psyko-
draamaohjaaja Leena Tåg 
Helsingistä. Luento alkaa 
13.45. Ensin on kuitenkin 
messu ja lähetyslounas.

PeKKa HeliN

Marianpäivänä 22.3. naiset Pateniemen kirkolla.

Klo 12 messu, toimittaa Riitta Louhelainen, saarnaa Riku-Matti Järvi, Pyhän Tuomaan 

lapsikuoro. Lähetyslounas 5 euroa/hlö. Klo 13.45 Sovinto menneisyyden kanssa tera-

peutti, psykodraamaohjaaja Leena Tåg Helsingistä.

Monikulttuurinen naistenpäivä sunnuntaina 8. maaliskuuta Tupoksen Vanamossa.

Kello 15 messu. Kello 16 ruokailu (vapaaehtoinen maksu). Ohjelmatuokiossa mukana 

naisia eri kulttuureista. Arvonta yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Lastenhoito.

Kansainvälisen naisten päivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota siihen tosiasiaan, 

että monissa maissa naiset ovat alistetussa tai huonossa asemassa miehiin verrattuina. 

Suomeen kansainvälinen naistenpäivä on tullut Yhdistyneiden Kansakuntien kautta. 

Mimosa on naistenpäivän virallinen kukka.
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haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi

kempele www.evl.fi/srk/kempele

kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

Uusi 
kasvo

eläkeläisten musiikkipiiri 
to 5.3. klo 13 srk-keskuksen 
isossa salissa.
kotiseurat su 8.3. klo 16 
Kirsti ja Antti Holmalla, 
Verkkomäentie 8. Mukana 
mm. Ilkka Keränen ja Martti 
Heinonen.
Seurakuntakerho ma 9.3. 
klo 13 Jokivarren vanhusten-
talolla, vierailija Sähköosuus-
kunnasta, ja to 12.2. klo 13 
srk-keskuksen isossa salissa.
nuorten avoimet ovet ke 
11.3. klo 17.30–19.30 Vakku-
rilassa.
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.).
kirkkovaltuuston kokous to 
12.3.2009 klo 19.00 Vakku-

rilassa. Kokouksen asialuet-
telo on nähtävänä kirkko-
herranviraston ilmoitustau-
lulla. Kokouksen tarkistet-
tu pöytäkirja on nähtävänä 
kirkkoherranvirastossa 16.3.–
16.4.2009. Kirkkoherranvi-
rasto on avoinna ma-pe klo 
9–12 ja to klo 15–17.
Varhaisnuorten (1.–6.-lk.) 
rovastikunnallinen toimin-
tapäivä Pudasjärvellä la 
28.3. Toimintapäivässä on 
noin 35 erilaista toimintapis-
tettä kädentaidoista sählyyn 
ja visailusta eläimiin. Jokai-
nen kiertää toimintapisteis-
sä oman halunsa ja tahtin-
sa mukaan. Ruokailut (kaksi 
kertaa) ovat järjestetty, huo-
mioithan allergiat ilmoittau-
tuessasi. Toimintapäivillä toi-
mii pienimuotoinen kioski, 
josta voi halutessaan ostaa 
vähän karkkia, mehua yms. 
Toimintapäivään lähdetään 
kirkon parkkipaikalta klo 
8.45 bussilla, paluu noin klo 
18. Ilm. 6.3. mennessä kirk-

koherranvirastoon p. 5471 
185 klo 9–14 välisenä aika-
na. Kerrothan ilmoittautues-
sa allergiat yms. huomiota-
vat asiat. Toimintapäivämak-
su 10 € laskutetaan jälkikä-
teen. Lähtijöille lähetetään 
kirje ennen reissua. HUOM! 
Jälki-ilmoittautumisia ei voi-
da ottaa vastaan! Järj. Hau-
kiputaan seurakunnan var-
haisnuorisotyö, Iin rovasti-
kunta.
haukiputaan seurakun-
ta tarvitsee kesätyönteki-
jöitä seuraavasti: hautaus-
maa- ja puistotyöntekijöitä 
kasvukauden ajaksi (n. 5–5½ 
kk). Lisätietoja: seurakunta-
puutarhuri Erkki Mikkonen, 
p. 040 5601 961. leirikeskuk-
sen keittiö- ja siivoustyön-
tekijöitä n. 3 kk ajaksi. Hy-
gieniapassi välttämätön. Li-
sätietoja: emäntä Marjatta 
Ojala, p. 040 5946 285.  
Työpaikkoja haetaan vapaa-
muotoisella hakemuksella, 
joiden tulee olla perillä tiis-

taina 10.3.2009 klo 14 men-
nessä Haukiputaan seura-
kunnan taloustoimistossa, 
osoite Kirkkotie 10, 90830 
Haukipudas. Kuoreen on 
merkittävä tehtävä tai tehtä-
vät joita haetaan. 
nuorten kesätyöpaikois-
ta tiedotetaan myöhemmin 
keväällä, seuratkaa kirkollisia 
ilmoituksia.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: haukipudas: pyhäkou-
lut su 8.3. klo 12 Takkisella, 
Isoniityntie 3, Immosella,
Leipomonmutka 4, Huttusel-
la, Sukkulasuontie 13 ja Päk-
kilällä, Paasikuja 4, seurat su 
8.3. klo 17 ry:llä, kello: seu-
rat su 8.3. klo 17 ry:llä, päivä-
kerho ma 9.3. klo 17.30 ry:llä. 
Jokikylä: raamattuluokka 
pienet pe 6.3. klo 17.30 ry:llä 
ja isot la 7.3. klo 18.30 Ait-
to-ojalla, pyhäkoulut su 8.3. 
klo 12 Asemakylä e. Sarajär-
vi Aki, Asemakylä p. Littow 
Timo, keskikylä Jokitalo Juk-
ka, Vänttilänperä Lahtinen 

hengellisen musiikin toivekonsertti 

Torstaina 19.3. klo 19 seurakuntakeskuksessa

Seurakuntalaisten hengellisen musiikin toiveita toteutta-
vat Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro, seurakunnan lap-
sikuoro ja oman pitäjän solistit. Toivoa voi myös soitinesi-
tyksiä, mm. urkumusiikkia. 

Toiveita voi esittää kirkkoherranvirastoon p. 5471 185 ja 
kanttoreille 10.3. saakka. Toivoa voi myös sähköpostilla: 
hannu.niemela@evl.fi tai tekstiviestillä p. 040 5471 660 ja 
040 5818 974.

Marko, Taipaleenkylä Venga-
saho Kari, seurat su 8.3. klo 
17 ry:llä,  sisarpiiri ti 10.3. klo 
18.30 ry:llä.
kuolleet: Meriläinen Vilho 
Martti 81; Eini Johanna Här-
könen 77.

kastettu: Nooa Joonatan 
Lukkari, Arttu Oskari Pyö-
rälä, Anna Maija Vierimaa, 
Tuukka Matti Aleksante-
ri Vänttilä, Andre William 
Lampela, Rasmus Nooa Nes-
tori Grönqvist.

Pappi tavattavissa perjan-
taisin klo 13–16 Zeppelinin 
kappelissa. Päivystysaikana 
on mahdollisuus jättää esiru-
kouspyyntöjä.
Miesten piiri to 5.3. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Varttuneet pe 6.3. Hovilassa 
ja to 12.3. klo 14.30 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Palveluryhmän suunnittelu-

palaveri ma 9.3. klo 13 Kes-
kustan srk-talon kokoushuo-
neessa.
Perhekerhot, varhaisnuor-
ten kuoro ja mukulakuoro 
normaalisti. Ei 5.–6.3.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ke 11.3. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Aihee-
na toivevirsiä, kanttori Mar-
ja-Liisa Jääskeläinen. Seura-
kuntapiiri to 12.3. klo 12 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Suomalaisten hengellis-
ten laulujen ilta ke 11.3. klo 
18.30 kirkossa. Mukana kirk-
kokuoro. Kolehti yhteisvas-
tuulle.

työikäisten naisten raamat-
tupiiri ke 11.3. klo 19 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.
terveyskeskuksen vuode-
osaston hartaus to 12.3. 
klo 13.
naisten piiri to 12.3. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-ko-
dissa. 
erityistä tukea tarvitsevien 
lasten ja nuorten vanhem-
pien luentotilaisuus ke 11.3. 
klo 18 alkaen kahvitarjoilul-
la. Kokkokankaan seurakun-
takeskuksessa. Luennoitsija-
na Elina Viljamaa.
kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14-17, la klo 
10-13.
Veikon valinta ja Aamukah-

vila normaalisti.
Varhaisnuorten kerhot nor-
maalisti. Ei 5.-6.3.
nuoret: Nuortenilta to 5.3. 
klo 19 VP. Yöpappila pe 6.3. 
klo 20 VP Peli-ilta ke Kempe-
lehallilla klo 16.30-18. Zeppe-
linin päivystys pe klo 16-19. 
Rippikoulu: Rippikouluradan 
korvauspäivä to 12.3. klo 14.-
17 kirkkoherranvirastolla. Jo-
kaisen on varattava tunti ai-
kaa olla korvaamassa.
Perhelentopallo la klo 9-11 
Kirkonkylän koululla.
kempeleen ry: Pyhäkoulut 
su 8.3 klo 12 Kokkokangas: 
Mäki, Mikkolankuja 3. Kes-
kusta-Ollila: Luokkala, Kiies-
tie 20. Santamäki: Kälkäinen, 
Horsmatie 19. Paituri: Mälli-
nen, Hietaniementie 9.
Seurat su 8.2 klo 16 ry:llä. 
Murron ry: Ulkoilupäivä su 
8.3., alkuhartaus ry:llä.

Yhteislaulutilaisuus 

torstaina 12.3 klo 19 
Pyhän Kolminaisuuden 
kirkkossa

Laulamme uusia Siionin 
lauluja. 

Tilaisuudesta tehdään 
SRK:n uusi seuralauluää-
nite.

erityistä tukea tarvitsevien 
lasten ja nuorten vanhempien luentotilaisuus 

keskiviikkona 11.3. klo 18 alkaen kahvitarjoilulla. Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa. Luennoitsijana Eli-
na Viljamaa.

Francistownin koululaisille kummeja 

Kiimingin seurakunta on solminut Suomen lähetysseuran 
kanssa nimikkolähetyssopimuksen Francistownin koulu-
laisten lukutaitoluokan tukemiseksi.

Kummiohjelmaan kuuluvat lapset ja nuoret saavat kum-
mituen turvin koulupuvut, kengät sekä koulutarvikkeita. 
Tarvittaessa perheet voivat saada myös muuta vaate- ja 
ruoka-apua. Oppilaiden koulunkäyntiä seurataan säännöl-
lisin kotikäynnein ja kouluvierailuin. Saumaton yhteistyö 
perheenjäsenten, sosiaalityöntekijöiden ja opettajien kes-
ken on ensiarvoisen tärkeää.

Jos olet kiinnostunut kummina toimimisesta, ota yhteyt-
tä saija.kronqvist@evl.fi tai 040 579 3245.

kirkkoherranviraston pu-
helinnumero on muuttu-
nut. Uusi numero on 040 584 
4406.
kirkkoherra Pauli niemelä 
lomalla 2.–8.3. Sijaisena Rai-
mo Salonen.
Jumalanpalvelussuunnitte-
luhetki ke 11.3 klo 17 Mon-
tin-salissa. Tervetuloa suun-
nittelemaan messua, joka pi-
detään puolentoista viikon 
kuluttua.
hartaus ti 10.3. klo 13 Koivu-
lehto, Saija Kronqvist.
kristittyjen yhteinen ru-
kousilta su 8.3. klo 17 Mon-
tin-salissa.
eläkeläisten leiripäivä ti 
10.3 klo 10–14.30 Jäälin Ma-
jalla. Ilm. ja kulj.pyynnöt pe 
6.3 mennessä virastoon 040 
584 4406.
kuutamohiihto la 7.3. klo 
19 Loukolla. Järvellä voi hiih-
tämisen lisäksi myös luistel-
la tai potkuroida. Sauna ja 
avantouintimahdollisuus. 
Tuotto yhteisvastuulle.

Pyhäkoulu su 8.3. klo 12 
Kirkkopirtillä.
Pyhäkoulu su 8.3. klo 12.45 
Jäälin seurakuntakodilla.
Diakoniapiiri ma 9.3. klo 
12.30 Jäälin seurakuntako-
dilla.
kuntouttava naisten päih-
deryhmä joka to klo 14–
15.30 Montin-salissa. Ryhmän 
ohjaajina diakonissa Jaana 
Kontio ja kunnan perhetyön-
tekijä Sirpa Säilävaara.
Juttunurkka ma 9.3 klo 10–
13 Jäälin seurakuntakodissa. 
Kaikenikäisille avoin ajanviet-
topaikka. Kahvikupposen ää-
rellä voit lukea päivänlehdet, 
jutella ja viettää aikaa toisten 
seurassa. Tule tutustumaan 
ja ideoimaan toimintaa. Lisä-
tietoja Jaanalta 040 579 3248.
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäyntipyyn-
nöt: Erja Haho 0400 775 164 
(Kk) tai Jaana Kontio (Jääli) 
040 579 3248.
lähetyspiiri ke 17.3. klo 12 
Lähimmäisentuvalla.

kirpputori lähetyspisara 
avoinna ma-pe 9–17, Tuohi-
maantie 12.
18–24-klubi nuorille aikui-
sille la 7.3. klo 18–24 K-18 
Jäälissä kunnan nuorisotilois-
sa. Yhteistyössä seurakunta 
ja kunnan nuorisotoimi.
Rovastikunnallinen varhais-
nuorten toimintapäivä on 
Pudasjärvellä la 28.3. Tiedo-
te on jaettu koulujen kaut-
ta. Ilmoittautuminen kirk-
koherranvirastoon 040 584 
4406 viimeistään ma 9.3. Il-
moittautuneille lähetetään 
retkikirje.
Perhekerho torstaisin klo 
9.30–11.30 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodissa. 
Perhekahvila perjantaisin 
klo 9.30–11 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodissa.
Pizzaa ja parisuhdetta -il-
ta pe 3.4. klo 18.30 Montin-
salissa. Tarinoita parisuhteen 
rakennustarpeiksi, iloksi, voi-
maksi, huumoriksi -aihetta 
johdattelee Kirsi Isotalo. Las-

tenhoito järjestetty. Ilm. viim. 
26.3. Riina 040 560 9678. 
lasten parkki 11.3. alkaen 
keskiviikkoisin klo 12–15 Jää-
lin seurakuntakodissa.
kiimingin Rauhan Sanan 
seurat su 8.3. klo 15 seura-
kuntakeskuksessa, puhujana 
Heino Kouva.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
8.3. klo 17 ry:llä. Pyhäkou-
lut su 8.3. klo 12 Alakylä 1 R. 
Häkli, Alakylä 2 P. Vänttilä, 
Huttukylä J. Ollila, Jääli J. Ni-
kula, Kirkonkylä 1 A. Väyry-
nen Kirkkopirtillä, Kirkonky-
lä 2 P. Hintikka, Tirinkylä S. 
Kotajärvi.
kastetut: Milja Emilia Tiirola, 
Joanna Katriina Häkli, Ven-
la Elviira Hentilä, Eliel Hu-
go Hermanni Käkelä, Marita 
Jasmin Lunki.
kuolleet: Sari Minna Ny-
man, 43; Vendla Esteri Saare-
la, 78; Huugo Johannes Rii-
konen, 86. Botswanalaisia 

oppilaita. H
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a 
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lähde mukaan 
Yhteisvastuu-
keräykseen

Tarvitsemme lisää 
kerääjiä! 

ilm. 044 745 3853, Maija  

YV-kerääjät kiertävät 
kodeissa.

liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 5.3.–12.3.2009

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

oulunsalo www.evl.fi/srk/oulunsalo

hartaus to 5.3. klo 14  Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
kuorot: Tähdet, seuraavat 
harjoitukset to 12.3. klo 16–
17 Kotikololla. Kirkkolaula-
jat, harjoitukset ke 11.3. Ran-
takylän kappelilla.
omaishoitajat ja Ystävären-
gas vierailu ma 9.3. klo 13 
Alatemmeksen vanhainko-
tiin, jonka jälkeen ruokailu 
ja tilaisuus Helmen Pirtissä. 

Mukana Anna-Maija Saasta-
moinen ja Eila Silfver Oulun 
seudun omaishoitajat ry:stä. 
HUOM! Lähtö klo 12.40 seu-
rakuntatalolta.
hyvän mielen päiväkahvit ti 
10.3. klo 12 pappilan pihapii-
rin vintillä.
Seurakuntakerho ke 11.3. 
klo 12 Kotikololla. Vanhat 
koululaulut. Hevosrekiaje-
lua pihapiirissä, 2 € yhteis-
vastuulle.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
11.3. klo 18.30 Rönköillä, Ke-
donperäntie 9.
Vapaaehtoistyön tukihen-
kilöilta to 12.3. klo 18 dia-
koniatoimistossa. Osaanko 
rentoutua. Mukana Sinikka. 
Diakoniatoimistojen ajan-
varausajat vastaanotolle ja 
kotikäyntipyynnöt: Tupos 
Vanamo ma ja to klo 9–10 
Maisa Hautamäki 044 7521 
227. Kirkonkylä seurakunta-
talo ke ja pe klo 9–10 Sinikka 
Ilmonen 044 7521 226.
tulossa: Linja-autoretki Joo-

nas Kokkosen Viimeiset kiu-
saukset -oopperaan Nivalas-
sa ti 16.6. Retkestä ja ilmoit-
tautumisesta tarkemmin seu-
raavassa  lehdessä. Yhdys-
henkilönä Kerttu Inkala.
Pyhäkoulu su 15.3. klo 12 
Kotikololla.
nuoret: Nuorten palvelu-
ryhmä  vierailee to 12.3. Ala-
temmeksen vanhainkodilla. 
Kokoontuminen diakoniatoi-
mistoon klo 15.15.
Perhekerhot: Ti 10.3. klo 
9.30–11 Kotikololla.  Ke 11.3. 
klo 9.30–11 Vanamossa.
Partio: Ti 10.3. Heimopääl-
likköneuvosto Partiotoimis-
tossa klo 19. Ke 11.3. Akela-
neuvosto klo 19. Lisätietoa 
toiminnasta www.niittykar-
pat.fi.
Rauhanyhdistys: Pyhäkou-
lut su 8.3. klo 11.30, klo 14 
seurat Alatemmeksen van-
hainkodilla ja ry:llä sekä klo 
18.30 seurat ry:llä. Varttu-
neiden kerho ti 10.3., sisaril-
ta klo 19.

MONIKULTTUURINEN NAISTENPÄIVÄ
SU 8.3. TUPOKSEN VANAMOSSA

KLO 15 MESSU

KLO 16 RUOKAILU (VAPAAEHTOINEN MAKSU) 

    JA OHJELMATUOKIO

MUKANA NAISIA ERI KULTTUUREISTA: ETIOPISTA, KOSOVOSTA, 

THAIMAASTA, IRAKISTA JA SUOMESTA

ARVONTAA YV:N  HYVÄKSI  LASTENHOITO

JÄRJESTÄÄ LIMINGAN SEURAKUNTA

koko perheen 
rekiajelu-

tapahtuma 

Keskiviikkona 11.3. klo 
12. Hevonen lähtee seu-
rakuntatalolta ja palaa 
lenkin tehtyään samaan 
paikkaan. 

Tule kokemaan vanhan 
ajan tunnelmaa! Hinta ai-
kuiset 2 € ja lapset 1 €. 
Tuotto yhteisvastuulle.

kylmälänkylän seurakunta-
piiri pe 6.3. klo 10.15 kappe-
lissa, kerholaisten omaa oh-
jelmaa, mukana Liisa Seppä-
nen. Kyyti lähtee seurakun-
tatalolta klo 9.30. 
Miesten piiri pe 6.3. klo 18 
Koortilassa, Matti Savolai-
nen.
hartaus ti 10.3. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa ja klo 
14.30 terveyskeskussairaalas-
sa, Pekka Kyllönen.
Aamuhartaus ke 11.3. klo 
8.30 Päiväkeskuksessa, Pekka 
Kyllönen. 
keskipäivänkerho ke 11.3. 
klo 11.30 seurakuntatalossa, 
Leena Leskelä. Vanhustyön-
johtaja Tuula Niska esittäy-
tyy. Arvonta!
hartaus ja ehtoollinen ke 
11.3. klo 14 Koivu- ja Tähti-
kodeissa, Jouni Heikkinen.
Rukouspiiri ke 11.3. klo 
17.45 seurakuntatalon kap-
pelihuoneessa, Marja Leena 
Savolainen. 
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.
lähetystyö: Lähetystyö ot-
taa vastaan käsinkudottuja 
sukkia jatkuvasti ympäri vuo-
den. Valtakunnalliset lähe-
tysjuhlat järjestetään Tampe-
reella  5.–7.6. Suomen Lähe-
tysseura ja kirkon lähetystyö 
150 v. Lisätietoa lähetyssih-
teeri Anja Hämäläinen p. 040 
5629 131 ja www.missio.fi/lä-
hetysjuhlat.
kuorot: ke 11.3. klo 17 lap-
sikuoron ja klo 18.30 kirk-
kokuoron harjoitukset seu-
rakuntatalossa. To 12.3. klo 
18.30 kamarikuoron harjoi-
tukset seurakuntatalossa.
lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja Päivä-
rinteen seurakuntasalissa se-

kä torstaisin klo 10–12 Laita-
saaren rukoushuoneella. 
Rippikoulut: Talvirippikou-
lun leirijakso 2.–.6.3. Koor-
tilassa, konfirmaatioharjoi-
tus pe 6.3. klo 14–15 kirkos-
sa ja konfirmaatio su 8.3. klo 
10 kirkossa.
laitasaaren rukoushuo-
ne: aamurukous ma klo 6.30. 
Perhekerho torstaisin klo 
10–12.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
su 8.3. klo 13 ja klo 18 seurat 
ry:llä. Ma 9.3. klo 18 päivä-
kerhot ry:llä. Ti 10.3. klo 13 
lauluseurakerho Alli Repo-
lalla, Ketolanojantie 481. To 
12.3. klo 19 veljesilta. www.
muhoksenrauhanyhdistys.fi.
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: pe 6.3. klo 18.30 raa-
mattuluokka ja klo 19 ompe-
luseurat ry:llä. Su 8.3. klo 12 
pyhäkoulut: Hyrkki Risto Par-
viainen, Laitasaari Tauno Le-
pistö, Huovila Mika Kinnu-
nen. 

Raamattuviikonloppu 

13.–14.3. Koortilan toi-
mintakeskuksessa. 

Kurssin aiheena Kristus 
alussa – VT:n alkukerto-
mukset. 

Opettaja: pastori Juha 
Muukkonen.
Opetusajat: pe 13.3. klo 
18–21.15 ja la 14.3. klo 
9–16.30, osallistua voi 
myös osa-aikaisesti. 
Sitovat ilmoittautumiset 
viim. pe 6.3. Muhoksen 
kirkkoherranvirastoon p. 
533 1284.
Tervetuloa tutustumaan 
syvemmin Pyhään Raa-
mattuun.

Kurssin järjestävät Mu-
hoksen seurakunta, Ge-
nesis ry ja Kirkkopalvelu-
jen opintokeskus.

 

   

        VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JA SEURAKUNTAKERHON  

                RETKI   SIIKASALOON  12.3. 

          LÄHTÖ KLO 10.30 SEURAKUNTATALON PIHALTA 

          RUOKAILEMME PÖKKYLÄN PUNAISELLA  

          TUVALLA, SEKÄ LUVASSA MUKAVAA  OHJELMAA JA KAHVIT        

         RUUKIN SRK:TALOLLA. OMAVASTUU RETKELLE 10 EUROA. 

           

        ILM. MAHD, ALLERGIOISTA  (044-5473853 TAI  044-7453848)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kyläkamari klo 11–14, lä-
hetystyön teemaviikko: Ma 
9.3. Lättyjä ja lähetystyötä. 
Ti 10.3. Mummujen, pappo-
jen ja lasten päivä. Kurkistus 
kehtolauluperinteeseen. Ke 
11.3. Katse kohti kesää. Käsi-
työkökkä kokoontuu. Kökkä-

puodissa myynnissä lähetys-
työn tuotteita. Arpajaiset.
Seurakuntakerho to 5.3. klo 
11, ruokailu, Maija Sivula.
kuorot: lapsikuoro ke klo 17, 
naiskuoro ke klo 18.30, mu-
siikkikerho to klo 17 srk-ta-
lolla, aikuisten lauluryhmä to 
klo 18 toimitalolla.
Pyhäkouluja ei ole su 8.3.
Perhekerhot: Ti 10.3. klo 
12.30–14 srk-talossa. Ke 11.3. 
klo 9.30–11 Minttukujalla.
Parkkikerhot perhepäivä-
hoitajille ke 11.3 klo 9–10.30 
srk-talossa.
Rytmiä ja riimiä vauvalle ja 
vanhemmalle ke 11.3 klo 13–
14.30 srk-talossa.
Askartelukerho ti klo 17–18 
srk-talolla. 7–12-vuotiaille. 
hartaustilaisuus ke 11.3. klo 
13.30 Salonkartanossa, Maija 
Sivula, Sanna Karppinen.
Seurakuntakerhoa ei ole to 
12.3. Retki Siikasaloon, kts.
erill. ilmoitus.
hartaustilaisuus to 12.3. 
klo 11.30 Teppolassa, Tuomo 

Kangas.
Messu su 15.3. klo 10 kirkos-
sa, Vesa Äärelä, kanttori Ta-
ru Pisto, avustaa Osmo Kave-
ri, laulu.
oulun nMkY:n mieslaulaji-
en konsertti su 15.3. klo 16 
Oulunsalon kirkossa. Kolehti 
YV-keräykselle.
herännäisseurat su 15.3. klo 
18.30 Oulunsalon vanhassa 
pappilassa, Pappilantie 28.
nuorisotoimintaa: Hiihtolo-
maviikolla reppu on kiinni. 
Reppu: ma klo 14–17 Varkka-
ri avoimet 7–13-vuotiaille, klo 
18 Raamis yli 14-vuotiaille, to 
klo 15–18 Kitarapiirit (Sähkö-
kitara, alkeisryhmä, jatkoryh-
mä), pe klo 18–24 Reppuil-
ta yli 12-vuotiaille. Lisät. Kirsi 
Järvelin 040 7720 373. Terve-
tuloa tutustumaan uusiin ti-
loihin lomaviikon jälkeen, os. 
Opintie 2.
katekumenaatti – aikuinen 
usko. Lisät. kappalainen Ve-
sa Äärelä, 044 745 3858. Kts. 
myös www.evl.fi/katekume-

naatti.
oulun Diakin opiskelija  ter-
hi luokkanen on harjoit-
telijana seurakunnassa 4.4. 
saakka.
Vs. diakonissa Sanna Karppi-
nen lomalla 2.–8.3.
Salonpään ry: 8.3. seurat 
klo 14 ry:llä, Kullervo Riek-
ko, Lauri Karhumaa. 15.3. 
opistoseurat ja seurat klo 17 
ry:llä, Erkki Vähäsöyrinki.  
oulunsalon kirkonkylän ry: 
Su 8.3. klo 12 raamattuluok-
ka I ry:llä, raamattuluok-
ka II, Kylänpuoli ja Keskiky-
lä ry:llä. Karhuoja; Tuomas 
Lääkkö, klo 16 seurat ry:llä 
Pekka Kinnunen, Erkki Ala-
saarela. Ti 10.3. varttunei-
den kerhon vierailu Kajaa-
niin, lähtö ry:ltä klo 8, arvot-
tavaa mukaan, klo 19 laulu-
seuroja kodeissa: Keskikylä: 
ry:llä, 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:llä, raamattuluokka II; Ky-

länpuoli ja Keskikylä; ry:llä, 
Karhuoja; Tuomo Kangas, 
klo 16 seurat ry:llä, Eero Illi-
kainen, Matti Lääkkö. 
kastetut: Eetu Onni Olavi 

Honkala, Seela Helmi Maa-
ria Jokinen, Ruben Aukus-
ti Vattula.
kuollut: Perttu Jyrki Juntu-
nen, 74.
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Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Virsi-ilta pe 6.3. klo 18 Latu-
kahvila Pytkynpirtissä, Syöte-
kyläntie 382. Keijo Piirainen.
kirpputori ke 11.3. klo 10–13 
talkootuvassa.
Diakoniatyön päivystysajat 
ja ajanvaraus: maaliskuus-
sa maanantaisin 9–11. Puhe-
limitse 08 882 3142 tai 0400 
866 480 tai sähköpostitse 
henna.savilampi@evl.fi.

kuulovammaisten kerho ke 
11.3. klo 11–13 seurakunta-
kodissa.
Ystävänkammari ti 10.3. klo 
11.30–13.30 seurakuntako-
dissa. Vieraana jalkahoitaja 
Sirkka Määttä. 
kuorot: Kirkkokuoro to 5.3. 
ja to 12.3. klo 18, nuoriso-
kuoro to 12.3. klo 16.30, lap-
sikuoro to 12.3. klo 17 ja Sa-

konsertti Yhteisvastuun hyväksi 

Keskiviikkona 11.3. klo 18 
Pudasjärven seurakuntakodissa

Suomalaisen musiikin päivää vietetään seitsemännen kerran 11. maaliskuuta. 
Tänä vuonna teemaksi on valittu kirkkomusiikki. 

Päivän kunniaksi Pudasjärven seurakunnan lapsikuoro ja Vox Margarita -kuo-
ro esittävät elossa olevien säveltäjien lauluja. Muun muassa Pekka Simojoki, Petri 
Laaksonen ja Jukka Salminen ovat omien sävellystensä kautta pukeneet ikiaikai-
sen hengellisen sanoman tämän ajan musiikkikielelle. 

Konserttiin on vapaa pääsy, kolehti ja kahvion tuotto ohjataan Yhteisvas-
tuukeräykseen. 

rakylän kappelikuoro to 
12.3. klo 18.45.
Varhaisnuorten rovasti-
kunnallinen toimintapäi-
vä 7–13-vuotiaille 28.3. Rim-
minkankaan koululla. Ilmoit-
tautumiset viimeistään 9.3. 
kirkkoherranvirastoon 08 
8823 100. Toimintapäivä on 
ilmainen.
nuorisotyö: Iltakahvila Rönö 

pe 6.3. klo 18–22.
I-vaiheen isoset: Yhteisvas-
tuulipaskeräys pe 6.3. klo 
17.30–19. Kokoontuminen 
Rönöön.
Perhekerho ma 9.3. klo 10–
13 ja to 12.3. klo 10–13 seu-
rakuntakodissa ja ke 11.3. klo 
10–13 Suvannossa Petäjärin-
teen kylätalossa.
Satumuskari ma 9.3. klo 

16.15–17.30 seurakuntako-
dissa .
Muskari to 12.3. klo 16–17 
Sarakylän koululla.
Rauhanyhdistykset: Seu-
rat su 8.3. klo 13 Kurenalan 
ry:llä, Jukka Jaakkola, Iiva-
ri Jurmu.
kastettu: Elise Anniina Käl-
käjä.
Avioliittoon vihitty: Markus 

Einari Hekkala ja Lotta Inke-
ri Hankkila.
haudattu: Raili Marjatta 
Rahkola, 72; Lauri Johannes 
Jokikokko, 77; Ensio Erkki 
Aleksi Parkkinen, 54; Jaakko 
Aukusti Kaukko, 70.

keStIlä
Järvikylän diakonia- ja lä-
hetyspiiri to 5.3. klo 11 Saa-
rella. 
Seurakuntakerho pe 6.3. klo 
10 srk-kodissa. 
ompeluseurat pe 6.3. klo 
19 ry:llä. 
Seurakunnan ohjelmaa pe 
6.3. ja 13.3. klo 13 Pihlajis-
tossa. 
Ystävänkammari ke 11.3. klo 
10 kerhokodissa. 
hyvölänrannan diakonia-
kylätoimikunnan vierailu 
ke 11.3. klo 13 Pihlajistoon ja 
ryhmäkotiin. 

kirkkokuorolla ei harjoituk-
sia 10.3.
kerhot: päiväkerho ti klo 12 
ja varhaisnuortenkerho to 
klo 15.30 kerhokodissa.

PIIPPolA
Seurat su 8.3. klo 15 srk-ko-
dissa. 
Seurakuntakerho ti 10.3. klo 
12 Väinölässä. 
Rippikoulua la 14.3. klo 9–14 
srk-kodissa. 
Veteraanikuoro ma klo 11 
ja kirkkokuoro ma klo 14.30 
srk-kodissa.
kerhot: Varhaisnuortenker-
ho to klo 16.30, yhdistetty 
perhe- ja päiväkerho pe klo 
10 srk-kodissa.
kuollut: Anna Liisa Rimpioja 
s. Pääkkö, 74. 

PulkkIlA
Pyhäkoulu su 8.3. klo 11.30 
ja seurat su 8.3. klo 19 ry:llä.
Seurakuntakerho ke 11.3. 
klo 12 srk-talossa.
kirkkokuorolla ei harjoituk-

sia 11.3.  
kerhot: Perhekerho ma klo 
10, varhaisnuortenkerho ke 
klo 16 ja päiväkerho to klo 
10 srk-talossa. 
kuollut: Marja Kaarina Lei-
nonen s. Roth, 81. 

PYhäntä
Seurat su 8.3. klo 16, Pent-
ti Eskola ja Heimo Kuha, ja 
opistomyyjäiset ke 11.3. klo 
18.30 ry:llä.
lukupiiri ma 9.3. klo 9 srk-
talossa ja klo 11 Ukonojan 
kerhohuoneessa. 
Mll:n perhekerho ti 10.3. 
klo 11 kerhohuoneessa. 
kuorot to 5.3.: Veteraani-
kuoro klo 12 ja kirkkokuoro 
to klo 18 srk-talossa. Viikolla 
11 ei ole kuoroja.
kerhot: Päiväkerho ma klo 
12, varhaisnuortenkerho ma 

klo 15 ja perhekerho to 5.3. 
klo 11 kerhohuoneessa. 
Avioliittoon kuulutus: Mar-
kus Tapio Koikkalainen (Tam-
pere, Harju) ja Heli Pauliina 
Tissari (Siikalatva).

RAntSIlA
Seurakuntakerho to 5.3. 
klo13 Rauhalan kerhohuo-
neessa.
ompeluseurat pe 6.3. klo 19, 
seurat su 8.3. klo 12.30, Pauli 
Alasaarela, ja pe 13.3. klo 19 
opistomyyjäiset ry:llä.
herättäjäyhdistyksen vuosi-
kokous ja seurat ti 10.3. klo 
18 srk-talossa.
eläkeliitto ti 10.3. klo 11 srk-
talossa.
kuorot: Veteraanikuoro ke 
klo 11 srk-talossa. Lapsikuo-
ro ke klo 15 srk-talossa, to klo 
13.30 Mankilan koululla ja pe 
20.2. klo 13 Hovin koululla. 
kerhot: Perhekerho ma klo 
10 Nuppulassa. Hovin Nuput 
ke klo 10 Hovin koululla, to 
Pikku Nuput klo 10 ja Isot Nu-

Yhteisvastuuhiihto 
ja -sauvakävely

Tiistaina 17.3. klo 17 
Pyhännällä kunnan uimarannalla

Tunnin ajan Ukonojanlenkki hiihtäen ja Museonmäen-
lenkki kävellen niin monta kierrosta kuin vain ehtii.

Jokainen hiihtäjä/kävelijä hankkii itse sponsorin tai 
sponsoreita, jotka tukevat häntä tietyllä kierrossum-
malla. Kerätyt varat menevät keräyksen hyväksi.

Lapsiparkki uimarannalla. Makkaraa, kahvia ja mehua 
ja pullakahvit. Tuotto Yhteisvastuukeräykselle. 
Tapahtuman jälkeen mahdollisuus käydä saunassa ja 
avannossa. Saunamaksu 2 euroa.

Ilmoita osallistumisesi ja sponsorisi 
kappalainen Perttu Kyllöselle viimeis-
tään 17.3. klo 12 p. 0207 109 871 tai 
perttu.kyllonen@evl.fi. 

Projektikuoro 
Kootaan kuoro aikuisis-
ta koko Siikalatvan seura-
kunnan alueelta. Kuoro 
harjoittelee neljästi ennen 
esiintymistä. 
Aloitamme to 12.3. klo 19 
Rantsilan srk-talossa. Il-
moittautuminen Arja Lei-
noselle p. 0207 109 732 tai 
arja.leinonen@evl.fi. 

kaisa Iitin urkukonsertti 

su 8.3. klo 19 
Pulkkilan kirkossa

put klo 13 Nuppulassa. Tyttö-
kerho ma klo 15.30 Nuppu-
lassa, Mankilan varhaisnuo-
ret ti klo 14.30 Mankilan kou-

lulla, Hovin varhaisnuoret ke 
ryhmä I klo 12.30 ja ryhmä II 
klo 14.30 Hovin koululla. 

ehtoollishartaus  pe 6.3. 
klo 13.30 Lepolassa.
Raamattu- ja keskustelu-
piiri su 8.3. klo 16 Tyrnävän 
srk-talolla.
Seurakuntakerho  ti 10.3. 
klo 12.30 Tyrnävän seura-
kuntatalossa. 
Murto-ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 12.3. klo 
10.30 Marjut ja Taisto Lippo-
sella, osoite Matintie 1 B 5.
Markkuu-ängeslevän dia-
koniapiiri to 12.3. klo 11.30 
Maire ja Pekka Leinosella.
kuorot: Kirkkokuoro ke 
11.3. klo 18 Tyrnävän seura-
kuntatalossa ja lapsikuoro 
to 12.3. klo 16 Temmeksen 
seurakuntatalossa.
temmes: Alfa-kurssi to 12.3. 
klo 17–21 Temmeksen seura-
kuntatalossa. 
Sinkkujen kokoontuminen 
su 15.3. klo 17 seurakunta-
talossa. 
Runon ja sävelen ilta – hoi-
da minut eheäksi ma 16.3. 
klo 19 srk-talolla. 

Alfa-kurssi alkaa temmeksellä

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

Alfa-kurssi alkaa 12.3. klo 18–20 temmeksen seurakuntatalolla, Petäjäsuvannontie 
2. kokoontumisia on kahdeksan kertaa aina torstaisin. kurssi päättyy 7.5.

Alfa-iltojen ohjelma sisältää yhteisen ruokailun (vapaaehtoinen maksu), luennon ja 
keskustelua pienryhmissä.

Alfan perusarvoja ovat kiihkottomuus ja avoimuus. Yhdessä asioita pohtien ja kysellen 
voi Raamatun mukaan löytää vastauksia omaa elämää varten.

Alustukset ja keskustelu käsittelevät Jumalaa, Jeesusta ja Pyhää Henkeä, rukousta, Ju-
malan johdatusta, pahan olemusta, seurakuntaa, Jumalan toimintaa tämän päivän ih-
misen elämässä sekä sitä, miten kristitty voi kertoa löydöstään muille.

Ilmoittautuminen 6.3. mennessä kirkkoherranvirastoon, p. 08 5640 600. Lisätietoja 
kurssista antavat Leila Ikonen, 044 7372 611 ja Marjo Junttola, 040 5800 446.

Tervetuloa myös ympäristökunnista!

Seurakuntakerhon ret-
ki Ylikiiminkiin ti 17.3. Pe-
rillä ruokailu, kerhovierai-
lu ja kirkkoon tutustumi-
nen. Osallistumismaksu 10 
€ / kerholainen ja 20 € / ei-
kerholainen sisältäen kyy-
din, ruoan ja kahvin. Ilmoit-
tautumiset 10.3. mennes-
sä kirkkoherranvirastoon p. 
5640 600.
kastettu: Hilla Iida Inke-
ri Aaltomaa, Julius Jasperi 
Koivuneva, Saima Elviira Ne-
vala, Unna Inkeri Pummila, 
Kerttu Rauha Sofia Kämä-
räinen.
kuollut: Eeva Sirkka Annik-
ki Aura, e. Kylmänen, s. Au-
ra, 91.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Su 8.3. klo 16 seurat ry:llä, 
Jouni Lesonen, Kauko Lei-
nonen.
Murron rauhanyhdistys: Su 
8.3. ulkoilupäivä, alkuharta-
us ry:llä.

tulevia 
tapahtumia  

Sinkkujen 
kokoontuminen 

Sunnuntaina 15.3. klo 17 
seurakuntatalossa. 

Runon ja sävelen ilta 
– hoida minut eheäksi 

Maanantaina 16.3. klo 19 
seurakuntatalossa. 

Seurakuntakerhon retki 
Ylikiiminkiin 

Tiistaina 17.3. Perillä ruo-
kailu, kerhovierailu ja 
kirkkoon tutustuminen. 
Osallistumismaksu on 10 
€ / kerholainen ja 20 € / 
ei-kerholainen. 
Hinta sisältää kyydin, 
ruoan ja kahvin. 
Ilmoittautumiset 10.3. 
mennessä kirkkoherranvi-
rastoon p. 5640 600.
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Minusta kirkon 
edustajat eivät 
vaikuta rehellisiltä. 
He eivät oikein 
uskalla sanoa 
mitään, Ranta 
purnaa.

Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän tiedottaja Rebekka Naatus kertoo, että Ville Rannan sarjakuvablogi on herättänyt muun 
muassa seurakunnan luottamushenkilöissä uteliaisuutta. Taiteilija onnistui herättämään kuvillaan myös heidän mielenkiintonsa.

Ville Ranta 
yltyi piirtämään omasta uskostaan

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

Näinkin voi käydä. Oulu-
lainen sarjakuvataiteilija 
Ville Ranta ryhtyi pitä-
mään viime vuoden huh-

tikuussa sarjakuvablogia Oulun 
seurakuntayhtymän kotisivuille. 
Hän kaavaili pysyvänsä piirrok-
sissaan kevyen kriittisellä linjalla.

Todellisuudessa kuvat ryhtyi-
vät kertomaan melko pian taitei-
lijan omasta uskonnollisuudesta.

– Sarjakuvista tuli paljon hen-
kilökohtaisempia mitä suunnitte-
lin, vaikka mieluimmin olisin teh-
nyt hieman vastahankaisempia 
pohdiskeluja ja tarinankerrontaa, 
Ranta myöntää.

Hirvittävä 
määrä palautetta
Ranta lopetti sarjakuvablogin 
pitämisen seurakunnan sivuil-
la helmikuussa. Hän toteaa väsy-
neensä retuuttamaan itseään us-
konnollisessa mielessä.

Ranta on saanut viime kuu-
kausien aikana hirvittävän mää-
rän sähköposteja blogin lukijoil-
ta. Ihmiset ovat myös tulleet jut-
telemaan kahviloissa, baareis-
sa ja kadulla. He ovat halunneet 
keskustella uskonnosta ja kertoa 
omia kokemuksiaan kirkosta ja 
suhteestaan Jumalaan.

Osa sähköposteista on sisäl-

tänyt pettymyksen purkauksia 
kirkkoa kohtaan. Ranta ei ole 
ryhtynyt puolustelemaan mitään, 
mutta on vastannut yhteydenot-
toryöppyihin.

Hän muistelee, kuinka aiem-
min itse tyhjensi sarjakuvissaan 
kirkkoahdistustaan. 

– Kirkko sisälsi mielestäni pal-
jon sontaa. En voinut lähestyä si-
tä, vaikka minulla oli hengellisiä 
tarpeita. 

”Jouduin 
uskontolokeroon”
Monia on kiinnostanut suoraan 
Rannan henkilökohtainen us-
konnollisuus. Hän tunteekin 
joutuneensa hiukan kiusallisesti 
jonkinlaiseen uskontolokeroon 
ihmisten mielissä. 

Uteliaisuus ei ole suoranaises-
ti suututtanut Rantaa, mutta hän 
sanoo ”vain” piirtävänsä omasta 
hengellisyydestään. Puhuminen 
aiheesta ei ole kiinnostanut.

Joskus Ranta on kuitannut 
uskovaisuuskyselyt toteamalla 
piirtävänsä seurakunnalle, kos-
ka se maksaa hyvin. Heitossa oli 
sen verran tottakin, että taiteilija 
joutui pyytämään seurakunnalta 
palkankorotusta, kun blogin pi-
täminen alkoi viedä suunniteltua 
paljon enemmän aikaa.

Kiinnostusta Rannan uskon-
nollisuutta kohtaan on tuskin vä-
hentänyt se, että blogien ilmes-
tymisen aikana hän liittyi suvun 
perintönä tutuksi tulleeseen or-
todoksikirkkoon. 

Kun Parnasso 
haastatteli vuo-
den ensimmäi-
sessä numerossa 
Rantaa, otsikkona 
oli Hengen mies. 
Lehdessä Ran-
ta toteaa etsivän-
sä uskosta vasta-
voimaa materia-
lismille ja hyöty-
ajattelulle.

Piirroksia 
jäätiin kaipaamaan
Kun Ville Ranta kirjoitti helmi-
kuussa viimeisen sarjakuvan-
sa seurakunnan sivuille, luki-
jat hyvästelivät hänet kiitollisil-
la toteamuksilla ”Näitä on ollut 
ilo lukea!”, ”Kiitos sarjakuvista. 
Ne ovat antaneet pohdiskelun ai-
hetta ja silmäniloa. Kunpa seura-
kunnat julkaisisivat useammin 
jotain tämän tyylistä” ja ”Jään 

kaipaamaan”. 
Mitä kaikkea he oikeastaan 

jäivät ikävöimään Rannan piir-
roksissa?

– Sarjakuvat tarjosivat kaivat-
tua väljyyttä us-
konnolliseen poh-
diskeluun. Nii-
tä on ollut helppo 
lähestyä. Ne ovat 
ruokkineet ajatte-
lua, Rannan seu-
rakunnan blogis-
tiksi keksinyt seu-
rakuntayhtymän 
tiedottaja Rebek-
ka Naatus sanoo.

Hän toivoisi-
kin suoran pa-

lautteen rohkaisevan kirkkoa jät-
tämään nykyistä enemmän tilaa 
ihmisten omalle ajattelulle.

Puhumisessa 
on otettava riski
Naatus kaipaa kirkon työntekijöi-
den puheisiin samanlaista hen-
kilökohtaisuutta ja avoimuut-
ta, kuin Rannan uskonnollisissa 
piirroksissa.

– Seurakunnallisesta puhe- ja 

keskustelukulttuurista puuttu-
vat liian usein riskin ottaminen 
ja heittäytyminen. Kieli on varo-
vaista, se ei piirry uskottavaksi, 
Naatus harmittelee.

– Minusta kirkon edustajat 
eivät vaikuta rehellisiltä. He ei-
vät oikein uskalla sanoa mitään, 
Ranta purnaa.

Rannan tarinankerrontaa kai-
paaville taiteilija kertoo uskon-
nollisen pohdiskelun jatkuvan 
muilla areenoilla, esimerkiksi 
sarjakuvablogissa hänen omilla 
kotisivuillaan. Se ei voi loppua, 
koska Ranta piirtää siitä, mitä 
hän ajattelee. 

Seurakuntayhtymän sivuilla 
uutena blogistina aloittaa tässä 
kuussa oululaislähtöinen, Helsin-
gissä asuva valokuvataiteilija Sa-
ku Soukka. 

riitta HirvoNeN

Ville Rannalta ilmestyy maa-
liskuussa teos Eräänlaisia ruko-
uksia. Teos koostuu sarjakuvis-
ta, joita Ranta on piirtänyt Ou-
lun seurakuntayhtymän netti-
sivuille.


