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Mitä yhteistä on Suomen evankelis-luteri-

laisen kirkon arkkihiippakunnan papeilla, 

hiippakunnan lehtoreilla, tuomiokapitu-

lin lakimiesasessorilla ja maallikkojäsenellä, kirkol-

liskokoukseen hiippakunnasta valituilla maallikko-

edustajilla, hiippakuntavaltuustoon valituilla maal-

likkojäsenillä, hiippakunnan kunkin seurakunnan 

kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston maallik-

kojäsenten valitsemilla maallikkojäsenillä, muiden 

hiippakuntien kirkolliskokousedustajilla ja hiippa-

kuntavaltuustojen ja tuomiokapitulien jäsenillä se-

kä kirkkohallituksen jäsenillä?

Täsmälleen. Sen lisäksi, että tämä joukko muo-

dostaa demokratian ja byrokratian näkökulmasta 

vitsin, se valitsee jäsenmäärältään Suomen toisek-

si suurimmalle instituutiolle korkea-arvoisimman 

viranhaltijan eli arkkipiispan.

Vaalitapa on ikuinen arvostelun ja irvailun aihe, 

koska siinä ei ole oikeastaan yhtään demokraat-

tista ominaisuutta. Demokratiaanhan kuuluu, että 

jäsenet valitsevat tai jäsenten valitsemat edustajat 

valitsevat.

Kirkon tärkeimmässä henkilövaalissa tämä ei 

toteudu. Edustamisen ketjua seurakunnan jäsenen 

antamasta äänestä arkkipiispaehdokkaalle annet-

tuun ääneen ei synny missään vaiheessa, koska 

edellä lueteltu valitsijoiden joukko on täysin mie-

livaltaisesti muodostettu.

Kummajaisen yksi piirre on kaksinkertaiset tai 

jopa kolminkertaiset edustukset. Valitsijoina on 

sekä luottamushenkilöitä, luottamushenkilöiden 

valitsemia luottamushenkilöitä että luottamushen-

kilöiden valitsemia viranhaltijoita.

Seurakuntalaisen seurakuntavaaleissa antamat 

äänet kiertävät arkkipiispalle monia eri reittejä pitkin.

Siitä huolimatta, että seurakuntalainen ei pää-

se suoraan tai edes välillisen suorasti äänestämään 

arkkipiispanvaalissa, seurakuntalaisen jäsenmaksu 

eli kirkollisvero kyllä kirkolle kelpaa.

Valitaanpa 11. maaliskuuta arkkipiispaksi Miikka 

Ruokanen tai Kari Mäkinen jäisi vaalin voittaja histo-

riaan kirkon merkittävänä uudistajana, jos hän onnis-

tuisi muuttamaan seuraajansa valintamenettelyä.

• • • • •

Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi sai omal-

ta alueeltaan valitettavan huonon tuloksen. Häntä 

äänesti vajaa kolmasosa oman hiippakunnan ääni-

oikeutetuista.

Jos äänioikeus olisi kaikilla seurakuntalaisilla, 

tulos olisi ollut parempi.

Aatoksia

Banaanivaltiokirkko

Kunniaväkivallan 
uhreina  
miehiäkin
Niin kutsuttua kunniaväkivaltaa 
esiintyy myös Suomessa. Kunnia-
kulttuurissa naisen siveys on suvun 
arvon mitta, joten perhe tai etninen 
yhteisö valvoo sitä tarkkaan. Siveyt-
tä kontrolloidaan naisen liikkumis-
ta ja ystäväpiiriä rajoittamalla, mutta 
myös uhkailulla ja jopa väkivallalla

Raaimmillaan kunnian palaut-
taminen vaati naisen surmaamista. 
Historiallisesti ilmiötä on ollut Eu-
roopassakin. Valistukseen asti tääl-
lä eli vahvana ajatus yksilön aihe-
uttamasta kollektiivisesta häpeästä. 
Aviomiehellä oli yhteisön oikeutus, 
ellei jopa velvollisuus, pitää vaimon-
sa kurissa. 

Kunniaväkivalta yleistyy Suomes-
sakin maahanmuuton lisääntyessä. 
Suuri osa tänne tulevista turvapai-
kanhakijoista on kotoisin kulttuu-
reista, joissa sitä esiintyy.

Perinteisesti Suomessa ajatellaan 
kunniaväkivallan uhrien olevan 
maahanmuuttajatyttöjä, mutta olisi 
tärkeää huomata, että ongelma kos-
kettaa myös muita. Uhreiksi voivat 
vaimojen, tyttärien tai äitien lisäk-
si joutua myös miehet. Esimerkiksi 
naisen epäilty rakastaja tai homosek-
suaalinen mies voivat joutua surma-
tuksi kunnian palauttamiseksi. Joi-
denkin arvioiden mukaan Turkissa 
jopa puolet kunniamurhien uhreis-
ta olisi miehiä.

Kunniakulttuurista joutuvat kär-
simään myös etnisten ryhmien nuo-
ret miehet, sillä yhteisö vaatii poi-
kia kontrolloimaan ja uhkailemaan 
sisariaan. On jopa tapauksia, joissa 
nuoren veljen on käsketty suorittaa 
kunniamurha, koska hän alaikäise-
nä selviää teosta pienimmällä ran-
gaistuksella.

Hoitavat hartaudet
”Heräsin yhtenä aamuna varta vasten ai-
kaisemmin, jotta kuulisin radiosta aa-
muhartauden ja saisin evästystä alka-
vaan päivään.

Kyseinen hartaus oli käsittääkse-
ni kohdennettu nuorille ja taloudellisis-
sa vaikeuksissa oleville. Siinä kerrottiin 
ihmisten kommentteja elämäntilanteis-
taan. Olin pudota sängystäni. En ole kos-
kaan aikaisemmin kuullut v:tä ja p:tä ra-
dion hartausohjelmissa.”

Jaana Rusko-Laitinen
Kotimaassa 18. helmikuuta

Suuret asiat ensin
”Nyt tarvitaan kirkon perinteen tuntijaa 
ja samalla napakkaa muutosjohtajaa ihan 
vain siksi, että kirkon toimintaympäris-
tö muuttuu voimakkaasti – jo yksin ta-
loudellisten supistusten vuoksi. On kes-
kusteltava ja keskityttävä oleellisen etsi-
miseen, vapaaehtoistyön organisointiin ja 
työyhteisön sitouttamiseen muuttuvassa 
tilanteessa. Suhtautuminen seksuaaliseen 

suuntautumiseen näyttää marginaalisen 
väestönosan asialta suuressa maallistu-
misen tuottamassa haasteessa.”

Ulla Remes
Kirkko ja koti -lehdessä 4/2010

Aikuisten ongelma
”Koulun ja päiväkodin rukouskäytän-
nöistä keskusteltaessa tulee kysyä, louk-
kaavatko ne enemmän aikuisia kuin lap-
sia. Lapsille nuo hetket ovat yleensä tur-
vallisia ja liittävät muista kulttuureis-
ta tulleen lapsen luontevasti uuden ko-
timaan elämänpiiriin. Rukous ja lap-
set ovat Jumalalle pyhiä asioita, ja mo-
lemmista on syytä keskustella pyhyyden 
edellyttämällä tavalla. Pyhiä asioita aliar-
vioivat asenteet vaikuttavat aina turmiol-
lisesti kauas tulevaisuuteen. Lapsissa on 
tulevaisuus, ja aikuiset rakentavat tule-
vaisuutta lasten kautta. Ei ole aivan sa-
mantekevää, oppivatko lapset pienenä ru-
koilemaan vai eivät.”

Päivämies
24. helmikuuta

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

25.2.2010

Monikulttuuristen avioliittojen 
myötä kunniasäännöt koskevat myös 
yhä useampien syntyperäisten suo-
malaisten elämää ja täällä syntynei-
den lasten kasvatusta. Amoral-han-
keessa olemme huomanneet, että 
kunniakulttuuriin törmäävät myös 
ne suomalaiset miehet, jotka seurus-
televat sen vaikutuspiiristä tulevan 
naisen kanssa. 

Aiheesta olisi tärkeä puhua enem-
män, sillä tällä hetkellä nämä mie-
het jäävät ongelmansa kanssa yksin. 
Suurin apu miehille olisi vertaistu-
esta. Jo tieto siitä, ettei ole ainoa, jo-
ka haluaa solmia suhteen tyttöön, 
jonka perhe ei sitä hyväksy, rohkai-
see. Oleellista olisi tukea näitä nuo-
ria miehiä ratkaisemaan tilanne rau-
hanomaisesti naisen turvallisuutta 
vaarantamatta. 

Hätiköidysti toimimalla tilan-
ne vain kärjistyy. Naisen painosta-
minen tai perheen luota pakenemi-
nen eivät ole hyviä tapoja ratkais-
ta konfliktia. Kannustaisin miehiä, 
joilla on kokemusta suhteesta kun-
niakulttuurista tulevan naisen kans-
sa nostamaan aiheen keskusteluun ja 
kertomaan kokemuksistaan. Näin he 
auttaisivat muita kunniaväkivaltaa 
kohtaavia miehiä. 

MARJO VAN DIJKEN
Kirjoittaja on Mannerheimin 

lastensuojeluliiton Uudenmaan piirin 
Amoral-hankkeen projektipäällikkö.
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Oulun seurakunnista 
ei tehdä enää entiseen 
tapaan onnittelukäyntejä, 
kun syntymäpäiväsankari 
täyttää 90 vuotta. 
Muutos johtuu eliniän 
pidentymisestä.
Irene Nummela 
kirkkohallituksesta 
ei innostu yhtymässä 
tehdystä muutoksesta.

Pitkäikäisten määrän nous-
tessa Oulun seurakuntayh-
tymässä on muutettu käy-
täntöä muistaa iäkkäitä 

syntymäpäiväsankareita. Aikai-
semmin seurakunnista on ter-
vehditty henkilökohtaisesti 90 
vuotta täyttäviä ja sitä vanhem-
pia. Nykyisin pappi tai diakonia-
työntekijä tulee onnittelukäyn-
nille vanhuksen täyttäessä tasa-
lukuja: 90, 95 ja 100 vuotta.

Seurakunnasta vieraillaan 
syntymäpäiväsankarin luo-
na myös välivuosina, mutta nyt 
enää juhlijan ja omaisten toivo-
muksesta. 

Oulun seurakunnissa on täl-
lä hetkellä 90 vuotta täyttänei-
tä noin 800. Esimerkiksi Tuiran 
seurakunnassa yli 90-vuotiaita 
muistettavia olisi kuukausittain 
noin 20.  

Jokainen seurakunta järjestää 
oman yhteisen juhlan kaikille 70- 
ja 80-vuotiaille. 75- ja 85-vuoti-
aille lähetetään onnittelukortti.

Vuosi on 
pitkä aika 
Kirkkohallituksen seurakunta-
diakonian sihteeri Irene Num-

Syntymäpäiväkäynnit 
uusiksi Oulussa

Diakoniatyöntekijä Paula Kyllönen vieraili viime viikolla Oiva Mertalan 90-vuotissyntymäpäivillä. Kerttu-vaimo otti 
onnittelukukat hoiviinsa.

mela ei ole kuullut, että seura-
kunnat olisivat laajemmin muut-
taneet syntymäpäiväkäytäntö-
jään eliniän pidentyessä. Hän toi-
voisi, että työntekijät jaksaisivat 
käydä ikäihmisten luona myös 
välivuosina. 

– Yli 90-vuotiaiden kohdalla 
jo yksi vuosi on pitkä aika voimi-
en ja kunnon kannalta. Yksi pa-
ha flunssa saattaa viedä vanhan 
ihmisen voimat. Elämän loppu-
suoralla jokapäiväinen arki saat-
taa myös kapeutua. Jo siksi seura-
kunnan työntekijöiden vieraillut 
olisivat kaivattua vaihtelua.

Nummela perustelee synty-
mäpäiväkäyntien tarpeellisuut-
ta myös sillä, että ikääntyminen 
herättää usein hengellisiä tarpei-
ta. Niistä on luonteva puhua ni-
menomaan kirkon työntekijän 
kanssa. 

Nummela pahoittelee, että ko-
tikäynnit ovat useissa seurakun-
nissa vähentyneet viime vuosina. 

– Vierailut vanhusten luona 
jäävät helposti vähemmäksi, kun 
muun muassa talousahdinko tuo 
lisää asiakkaita diakoniatyönte-
kijöiden vastaanotoille. 

Vanhustyötä 
ei supisteta
Tuiran seurakunnan diakonia-
työntekijä, vanhustyötä tekevä 
Paula Kyllönen korostaa, ettei 
syntymäpäiväkäytännön muut-
tuminen tarkoita vanhustyön 
palvelujen heikentymistä. Van-
husten luona vieraillaan seura-
kunnasta jatkossakin, mutta tu-
levaisuudessa tervehdyksen syy 
on yhä useammin jokin muu 
kuin syntymäpäivä. 

Kyllönen toivoo seurakun-
nan löytävän yhteistyöverkosto-

jen, kuten kaupungin kotipalve-
lun kautta, erityisesti yksinäisyy-
destä kärsiviä ikäihmisiä mukaan 
seurakuntaan.  

Irene Nummela uskoo, että 
myös syntymäpäiväkäynneillä 
voi löytyä niitä vanhuksia, jotka 
ovat jäääneet avun ulkopuolelle. 
Hän miettii, tulisiko seurakun-
nan vapaaehtoisten osallistua tu-
levaisuudessa ikäihmisten synty-
mäpäiväkäynteihin, jos työnteki-
jöillä ei ole niihin riittävästi mah-
dollisuuksia.

Papit useammin 
onnittelijoina
Paula Kyllönen kertoo, että Ou-
lun seurakuntayhtymässä tehdyn 

muutoksen myötä papit osallistu-
vat aiempaa useammin syntymä-
päiväkäynneille.

– Se on joidenkin seurakun-
talaisten nimenomainen toivo-
mus. Pappien on luontevaa tehdä 
syntymäpäiväkäyntejä myös sik-
si, että he ovat usein viikonlop-
puisin töissä. Diakoniatyönteki-
jän tyypillisiä työpäiviä taas ovat 
arkipäivät.

Kyllönen on huomannut, että 
varsinainen juhlapäivä ei ole ai-
na paras mahdollinen ajankohta 
onnittelukäynnille. Moni ikäih-
minen haluaisi jutella seurakun-
nan työntekijän kanssa kahden 
kesken.  

– Jos vanhus ei jaksa erityises-

ti viettää juhlaansa, seurakunnan 
työntekijän vierailu saattaa tun-
tua jopa kiusalliselta, Kyllönen on 
kokenut. 

Pitkäikäisten määrän nouse-
minen on huomattu myös Tyr-
nävällä ja Haukiputaalla, mutta 
molemmissa seurakunnissa iäk-
käitä muistetaan syntymäpäivi-
nä entiseen tapaan.

Tyrnävän diakoniatyönteki-
jällä Riitta Pesosella on maa-
liskuussa viisi onnittelukäyntiä. 
Niistä kolmessa juhlittava on yli 
90-vuotias.

RIITTA HIRVONEN

Kiitos Rauhan Tervehdykselle hyvin 
kirjoitetusta pakkoavioliittoa käsittele-
västä artikkelista (RT 6/2010).

Jokainen maahanmuuttajien keskuu-
dessa työskentelevä on tietoinen naisten 
ja tyttöjen eriarvoisesta kohtelusta usei-
den yhteisöjen sisällä. Lienee tarpeeton-
ta mainita, että kaikenlainen syrjimi-
nen, vaikka perustuisikin yhteisön kult-
tuuriin ja perinteisin arvoihin, on risti-
riidassa Suomen lain kanssa. Monet ta-
hot, kuten Mannerheimin lastensuoje-
luliiton Uudenmaan piiri, ovat jo vuosia 
tehneet arvokasta työtä ilmiön nostami-
seksi yleisen tietoisuuteen ja pyrkineet 
kehittämään keinoja kunniaan liittyvän 
väkivallan ja syrjinnän vähentämiseksi. 

Haluaisin kommentoida ainoastaan 
yhtä seikkaa RT:n artikkelissa. Kirjoi-

tuksessa mainitaan usein toistettu väi-
te, että olisi tärkeä erottaa pakkoavio-
liitto ja järjestetty avioliitto toisistaan. 
Oman kokemukseni nojalla kansainvä-
lisen työn pappina rohkenen väittää, et-
tä ero on pikemminkin teoreettinen ja 
vähäinen. Toki jos molemmat osapuo-
let ovat jo kihlautumishetkellä (huom!) 
täysikäisiä ja jokainen ulkopuolinen voi 
olla täysin (huom!) varma liiton vapaa-
ehtoisuudesta, minäkin voin hyväksyä, 
ettei kyseessä ole pakkoavioliitto. 

Todellisuus valitettavasti usein näyt-
tää varsin erilaiselta. Vapaaehtoisuutta 
on vaikea tarkastaa, ja monissa tapauk-
sissa tyttö on kihlautumishetkellä ala-
ikäinen. Jokainen voi miettiä itse, kuin-
ka omasta tahdosta 14-vuotias tyttö sit-
ten 18-vuotiaana menee naimisiin, jos 

häntä on ehditty painostaa neljä vuot-
ta. Kai hän itsekin alkaa uskoa jo vaik-
ka mitä. Jos nuoren tytön lapsuus mää-
räytyy kihlautumisen jälkeen sen mu-
kaan, että hän menee täysikäisenä nai-
misiin ehkä hänelle vain etäisesti tutun 
sulhasen kanssa ja hänen liikkumistaan 
ja kanssakäymisiään rajoitetaan, kuu-
luu asia mielestäni jo lastensuojeluvi-
ranomaisille.

Suomen lain mukaan kihlaus mää-
ritellään naisen ja miehen väliseksi so-
pimukseksi, sen purkamista ei kuiten-
kaan katsota sopimusrikkomukseksi. 
Sukujen tai perheiden välinen kihlaus-
sopimus on sen sijaan tuntematon käsi-
te, eikä ole mitenkään pätevä. 

Muutenkin kunniaan (ja joidenkin 
ryhmien naisten sukupuolimoraaliin) 

liittyvät asiat ovat ongelmallisia, koska 
ne perustuvat vapaaehtoisuuteen. Jos va-
paaehtoisuudesta on epäilyjä, kyseessä 
voi olla pakottaminen, joka on rangais-
tava teko.

ÁRPÁD KOVÁCS
kansainvälisen työn pappi

Oulu

Lisää postia lehtemme sivulla 9.

Postia Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Lähetä postia
Tekstit voi toimittaa sähköpostilla (toimitus@
rauhantervehdys.fi) tai postitse (PL 102, 90101 
OULU). Yhteystiedot on liitettävä jokaiseen 
tekstiin. Toimituksella on oikeus lyhentää teks-
tejä tarvittaessa ja tehdä niihin otsikot.

Pakkoavioliiton ja järjestetyn avioliiton ero teoreettinen
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Herätysliikkeissä ei ohjeisteta 
jäseniä arkkipiispan vaalissa
Rauhan Tervehdys kysyi 
viideltä kristillisen 
järjestön edustajalta, 
asettuuko heidän 
edustamansa liike 
arkkipiispan vaalissa 
jommankumman 
ehdokkaan taakse. 
Kysyimme myös, millaista 
arkkipiispa järjestöt 
kaipaavat.
Viime viikolla arkkipiispan 
vaalin jatkoon valittiin 
Turun piispa Kari Mäkinen 
ja Helsingin yliopiston 
dogmatiikan professori 
Miikka Ruokanen. 

Körteiltä 
kannatusta molemmille

Herännäisyy-
den piirissä on 
keskusteltu eh-
dokkaista, mutta 
liikkeessä ei ole 
yhteistä kantaa 

arkkipiispaehdokkaiden parem-
muudesta, kertoo Herättäjä-Yh-
distyksen toiminnanjohtaja Si-
mo Juntunen. 

– Molemmilla ehdokkailla on 
kannattajia körteissä, mutta esi-
merkiksi Facebookin perusteella 
enemmistö näyttäisi olevan Kari 
Mäkisen kannalla.

Herättäjä-Yhdistys on anta-
nut äänioikeutetuille vapaat kä-
det äänestää kumpaa ehdokasta 
haluavat. 

– Näinä päivinä kun kaksi tai 
kolme kokoontuu, syntyy helpos-
ti keskustelua arkkipiispanvaa-
leista. Olemme miettineet yhdes-
sä eri näkökohtia, mutta jokainen 
äänestämiseen oikeutettu osaa it-
se ratkaista kumpaa kannattaa. 

Juntunen toivoo, etteivät ää-
nestäjät ratkaisisi vaalissa kan-
taansa vain yhden asian perus-
teella, koska arkkipiispan tehtävä 
on laaja. Julkisuudessa on nous-
sut vahvasti esille esimerkiksi eh-
dokkaiden suhtautuminen samaa 
sukupuolta olevien parisuhteen 
siunaamiseen.

Juntunen haluaisi, että tule-
va arkkipiispa edustaisi peruslu-
terilaista ajattelua, puolustaisi ja 
uudistaisi kansankirkkoa. Kör-

tit odottavat arkkipiispan olevan 
helposti lähestyttävä ja kansan-
tajuinen. 

Tärkeää olisi, että arkkipiispa 
pitäisi kaikkia Jumalan luomia 
yhtä arvokkaina, hän sanoo.

Vanhoillislestadiolaisilla 
ei ryhmäkantaa

Vanhoillislestadi-
olaiset eivät ase-
tu liikkeenä kum-
mankaan ehdok-
kaan taakse eikä 
liikkeen johto pyri 

vaikuttamaan vanhoillislestadi-
olaisiin äänioikeutettuihin, pää-
sihteeri Aimo Hautamäki sanoo. 

Hänen mukaansa arkkipiis-
pan tulee olla ennen kaikkea 
kuuliainen Jumalan sanalle ja sen 
pohjalta rohjeta antaa suuntavii-
voja ihmisten arvovalintoihin.

Hautamäki toivoo kirkon py-
syvän uuden arkkipiispan aika-
na edelleen moniäänisenä herä-
tysliikkeiden kirkkona.

– Kirkossa tulisi saada jatkos-
sakin kuulua erilaisia mielipitei-
tä esimerkiksi naispappeudesta.

Hautamäki määrittelee Ruo-
kasen kielteisen kannan homo-
seksuaalisten parisuhteiden siu-
naamiselle edustavan kirkon pe-
rinteistä tulkintaa avioliitosta, 
kun Mäkinen mielipiteet homo-
kysymyksessä ovat hänen mu-

kaansa Raamatun uustulkintaa.

Kansanlähetyksen johtaja 
Ruokasen kannattaja

Kirkolliskokous-
edustajana kan-
sanlähetyksen lä-
hetysjohtaja Timo 
Rämä on äänioi-
keutettu arkkipiis-

panvaalissa. Kansanlähetys ei ole 
virallisesti kummankaan ehdok-
kaana takana, mutta Rämä itse il-
moittaa äänestävänsä Ruokasta. 

– Uskon myös muiden kan-
sanlähetykseen kuuluvien ääni-
oikeutettujen asettuvan aikalail-
la Ruokasen kannalle.

Rämä pitää tärkeänä, että uu-
si arkkipiispa pitää myös käytän-
nössä Jumalan sanaa kirkon opin 
ja elämän ylimpänä ohjeena.   

Rämä kertoo pettyneensä Kari 
Mäkisen tapaan toimia Vamma-
lan naispappeuskiistassa muuta-
ma vuosi sitten.

– Olisin toivonut häneltä so-
vittelevampaa suhtautumista eri-
mielisyyksien selviämiseksi. Olin 
pettynyt, ettei hän asettunut kiis-
tassa oman hiippakuntansa pap-
pien Jari Rankisen ja Markus 
Malmivaaran tueksi. 

Ruokasen ansiona Rämä pitää 
juuri sitä, että hän kykenee sovit-
telemaan yhteen erilaisia näke-
myksiä. Myös Ruokasen asian-

tuntijuus kansainvälisissä kysy-
myksissä saa Rämältä kehuja.

Sley kaipaa 
hyvää paimenta

Suomen Luteri-
laisen Evanke-
liumiyhdistyksen 
Sley:n toimin-
nanjohtaja Las-
se Nikkarikoski 

luottaa sleyläisiin äänestäjiin eikä 
pidä tarpeellisena ohjeistaa hei-
tä äänestämisessä millään lailla. 
Epäviralliset keskustelut ehdok-
kaista ovat eri asia, mutta mil-
lään virallisella tasolla järjestös-
sä ei ole laitettu ehdokkaita pa-
remmuusjärjestykseen, hän lisää.

– Vaalien ensimmäisellä kier-
roksella järjestöön kuuluvien ää-
net hajaantuivat useammalle 
piispaehdokkaalle, Nikkarikos-
ki arvioi.

Nikkarikosken mukaan arkki-
piispan tulee olla ennen kaikkea 
hengellinen johtaja, jonka kaut-
ta kuuluu hyvän paimenen ääni.

– Sitä ääntä tarvitsemme täs-
sä ajassa. Hengellinen johtajuus 
nousee kunnioituksesta ja luot-
tamuksesta Jumalan sanaa koh-
taan.

Sleyssä toivotaan arkkipiispal-
ta rohkeutta. 

– Arkkipiispan on uskallettava 
tarvittaessa olla myös eri mieltä 

kuin kansan enemmistö, Nikka-
rikoski sanoo.   

Rukoilevaiset 
nihkeitä molemmille

Varsinais-Suo-
messa vaikuttavan 
rukoilevaisuuden 
suunnan Länsi-
Suomen Rukoile-
vaisten Yhdistyk-

sen puheenjohtajan Pertti Helk-
kulan mukaan liike ei kannata 
kumpaakaan arkkipiispaehdo-
kasta.

– Sekä Ruokanen että Mäki-
nen ovat kaukana meidän lin-
joistamme, joten emme tue heitä 
kumpaakaan. 

Hän toteaa, että mikäli tule-
va arkkipiispa on kannanotois-
saan uudistusmielinen, kapenee 
yhdistyksen kannattajien liikku-
mavara seurakunnissa. 

Rukoilevaisille olisi tärkeää, 
että arkkipiispa pysyy Jumalan 
sanassa. Helkkulan mukaan ny-
kyisten piispojen linjaukset ovat 
rukoilevaisten kannalta liiaksi 
kansan ääntä myötäileviä. 

RIITTA HIRVONEN
SATu LAPINLAMPI

Arkkipiispanvaalin 
toinen äänestyskierros on 
11. maaliskuuta. 

Kari Mäkinen Miikka Ruokanen
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Maata  kiertelemässä NNKY:llä 
käsitellään 
syömishäiriötä
Oulun NNKY:llä pohdi-
taan maanantaina 1. maa-
liskuuta kello 18 syömis-
häiriötä.

Vanhemmuuden tee-
maillassa kerrotaan mistä 
syömishäiriöissä on kyse ja 
millaiset ensioireet kerto-
vat taudista. Teemaillassa 
kerrotaan myös missä vai-
heessa vanhempien pitää 
huolestua lapsen tai nuo-
ren syömisestä tai syömät-
tömyydestä. Samoin kerro-
taan, mistä voi hakea apua.  

Illan vieraana on alue-
sihteeri Tanja Tiainen Syö-
mishäiriöliitto - Syli ry:stä. 
Teemailta pidetään Oulun 
NNKY:llä osoitteessa Iso-
katu 15. Tilaisuus on kai-
kille avoin.

Tuira esittää 
Ouluun yhtä 
seurakuntaa
Oulun seurakuntien teettä-
mä seurakuntarakennesel-
vitys on saanut viimeisim-
män lisänsä. 

Tuiran seurakuntaneu-
vosto hyväksyi 23. helmi-
kuuta pidetyssä kokouk-
sessa äänin 9–7 aloitteen, 
jossa esitetään yhden seu-
rakunnan muodostamista 
Ouluun. Nykyisin Oulun 
seurakuntayhtymä koos-
tuu neljästä seurakunnasta. 

Päätöksellä Tuiran seu-
rakuntaneuvosto kannat-
taa selvitystyön ohjausryh-
män näkemystä siitä, et-
tä yksi seurakunta palvelisi 
parhaiten oululaisia seura-
kuntalaisia. 

Tuiran seurakuntaneu-
vostossa esitys aloitteen 
tekemiseksi oli käsittelys-
sä jo tammikuussa, mutta 
tuolloin esitys hävisi niu-
kasti äänestyksessä. Aloit-
teen mentyä nyt läpi Tui-
ran seurakunnan kirkko-
herra Hannu Ojalehto jät-
ti päätökseen eriävän mie-
lipiteensä. 

Selvitystyön pohjalta on 
aiemmin tehty myös toi-
nen aloite. Karjasillan seu-
rakuntaneuvosto teki tam-
mikuussa aloitteen nykyi-
sen seurakuntayhtymän 
kehittämisestä. Myös Ou-
lujoen seurakunnassa ää-
nestys mallien välillä rat-
kesi seurakuntayhtymän 
hyväksi. 

Sekä Karjasillan että 
Tuiran seurakuntien aloit-
teet lähetetään seuraavak-
si Oulun yhteisen kirkko-
neuvoston kautta yhteiselle 
kirkkovaltuustolle. 

Sharialain mukaiset asuntokiinnityk-
set hyväksytään Kanadassa, kerrotaan 
maan asuntovirastosta. Myös muut is-
lamilaiset rahoitusvälineet ovat käy-

piä.
Islamilaiset rahoitustuotteet eivät aiheu-

ta ristiriitoja Kanadan kirjanpitomääräysten 
kanssa, sanotaan 88-sivuisessa tutkimuk-
sessa, jonka sikäläinen lakitoimisto on vast-
ikään julkaissut.

Yksikään pankki ei vielä hyväksy islami-
laisia kiinnityksiä. Tutkimuksessa todetaan, 
ettei ole mitään estettä, miksi yksityiset tahot 
eivät voisi tarjota rahoituspalveluja Kanadan 
arviolta 700 000 hengen muslimiväestölle.

Koska sharia kieltää kaikenlaisen koron 
perimisen, islamilaiset kiinnitykset täy-
tyy hoitaa toisella tavalla kuin länsimaiset. 
Luotonantajan pitää joko ostaa kiinteistö tai 
ryhtyä asunnon ostajan kanssa yhteisomista-
jaksi. Sen jälkeen ostaja ryhtyy maksamaan 
kuukausittain ”vuokraa” ja perusmaksua, jo-
ka perustuu markkinahinnoitteluun.

Tässä järjestelyssä hyödynnetään voiton ja 
vaihtamisen käsitteitä, jotka ovat sharian pe-
rusteella sallittuja.

Tutkimuksen mukaan Kanadassa olisi 
kovasti kysyntää islamilaiselle lainarahalle, 
mutta tarjontaa niukasti.

Torontolainen finanssitalo UM Financial, 
joka palvelee muslimiyhteisöä, hallitsee tällä 
hetkellä 500 kiinnitystä, joiden arvo on yh-
teensä 120 miljoonaa dollaria. Yhtiö arvioi, 
että noin 5 000 Kanadan muslimia haluaisi 
muuttaa perinteiset kiinnityksensä sharian 
kanssa yhteensopiviksi, jos pankki tarjoaisi 
siihen mahdollisuuden

Kanada hyväksyy islamilaiset kiinnitykset

Ateistipappi välttää kurinpalautuksen
”Hendriksen ajatukset eivät ole teologi-

sessa mielessä uusia ja ne liittyvät liberaaliin 
perinteeseen, joka on kirkkomme olennai-
nen osa”, lausunnossa todetaan.

Hendrikse tuli kuuluisaksi vuonna 2007 
julkaistuaan kirjan, jossa hän sanoi hyväksy-
vänsä Jumalaan uskomisen, mutta kieltävän-
sä Jumalan olemassaoloon uskomisen.

RELIgION NEwS SERVICE

Sibelius-Akatemian Kuopi-
on osastoa ei olla lakkaut-
tamassa, vakuuttaa Sibe-
lius-Akatemian rehtori 

Gustav Djupsjöbacka. Rehtorin 
rauhoittelu tulee tarpeeseen. Vii-
me viikkoina huhut kirkkomu-
siikkiopetuksen päättymises-
tä Kuopiossa olivat ennättäneet 
säikäyttää kirkossa jopa piis-
pat. Onhan esimerkiksi Kuopion 
hiippakuntaan kuuluvien seura-
kuntien kanttoreista noin 90 pro-
senttia valmistunut juuri Kuopi-
on osastosta. 

Djupsjöbackan mukaan perä-
tön tieto osaston alasajosta läh-
ti liikkeelle viime jouluna, kun 
Sibelius-Akatemian sisällä etsit-
tiin vaihtoehtoja säästöjen löyty-
miseksi. 

– Pohdittavana oli neljä eri 
ennustetta siitä, mitä mahdol-
lisia seurauksia säästötarpeista 
on vuonna 2015. Yhdessä niis-
tä oli esillä Kuopion osaston lak-
kauttaminen. Vaihtoehdot olivat 
eräänlainen ajatusprovokaatio, 
mutta puhe Kuopiosta sai myrs-

Kirkkomusiikin opiskelu Kuopiossa 
jatkuu huhuista huolimatta

Itsensä ateistiksi julistanut pappi saa jat-
kaa protestanttisen seurakunnan pastorina 
Alankomaissa. Hän ei joudu kurinpitome-
nettelyyn uskonkannastaan.

Zierikzeen pikkukaupungissa perustet-
tiin erityinen valiokunta tutkimaan pastori 
Klaas Hendriksen teologisia kannanottoja. 
Työ valmistui helmikuun alussa.

Valiokunta totesi, että pastorin näkemyk-
set ”eivät ole niin painavia, että ne vahingoit-
taisivat kirkkoa”.

Piispat päättivät helmikuises-
sa piispainkokouksessa laajen-
taa kanttoreiden koulutuspoh-
jaa, jotta seurakunnilla olisi tule-
vaisuudessa tarjolla musiikkikas-
vatukseen erikoistuneita kantto-
reita. 

Muutoksen toivotaan myös 
tuovan osaltaan helpotusta aina-
kin Itä- ja Pohjois-Suomen seura-
kuntia ajoittain piinaavaan kant-
toripulaan. 

kyisen vastaanoton. Fiktio ope-
tuksen päättymisestä muuttui 
vauhdilla faktaksi, Djupsjöbacka 
harmittelee tapahtunutta.

Musiikkitalo toi 
talousahdingon
Djupsjöbacka toteaa, että Sibe-
lius-Akatemian säästöpaineet 
johtuvat paljolti Helsingin Mu-
siikkitalon valmistumisesta ja 
erityisesti sen käyttöön ottami-

sesta seuranneista kustannuksis-
ta. Yliopiston talousarviosta on 
löydettävä nipistettävää.

Rehtorin mukaan säästöihin 
pyritään muun muassa tehosta-
malla opetusta. Kuopiossa opis-
keleville se tarkoittaa, että he 
hyödyntävät jatkossa aikaisem-
paa tehokkaammin muun muas-
sa videotekniikan avulla koko Si-
belius-Akatemian osaamista.

Yhteydenpidon tiivistyminen 

Helsinkiin koskee myös Kuopi-
on osastossa musiikin tohtori-
tutkintoa suorittavia jatko-opis-
kelijoita.

Djupsjöbacka kertoo, että 
vuoden 2011 alusta toteutettavan 
organisaatiomuutoksen seurauk-
sena yliopistosta tulee todennä-
köisesti katoamaan kaikki nykyi-
set osasto-nimikkeet.

TEKSTIT: RIITTA HIRVONEN

Elokuun alusta kanttorin vir-
kaan voivat tulla valituksi myös 
filosofian ja kasvatustieteiden 
maisterit, jotka ovat opiskelleet 
pääaineenaan musiikkikasvatus-
ta ja jotka ovat suorittaneet vä-
hintään 130 opintopistettä kirk-
komusiikin ja kanttorintyöhön 
liittyviä erityisopintoja. 

Piispainkokoukseen osallis-
tunut Helsingin hiippakunnan 
asessori, Huopalahden seura-

kunnan kirkkoherra Hannu Va-
paavuori pitää uudistusta erin-
omaisena.

– Muutoksen jälkeen seura-
kunnilla on aiempaa parem-
pi mahdollisuus valita kantto-
ri, jonka osaaminen vastaa juuri 
kaivattua tarvetta. Musiikkikas-
vattajalla on erinomainen val-
mius vetää esimerkiksi lasten ja 
nuorten musiikkiryhmiä. 

Kanttoripulaan tulossa helpotusta

w w w.sxc . hu
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Yhdistykset

Muut seurakunnat

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 538 0100
Avoinna ma-pe 9.30 - 16.30
www.oulunpantti.net

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, mönkiät, kelkat  
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- 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

Panttilainakonttori Oy

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Mahdollisuus kotitalous-

vähennykseen 60%. Ota yhteyttä! 
Takkurannantie 307, 90820 KELLO. 

GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

Palveluja tarjotaan

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

OLE ARKIENKELI.
LAHJOITA 

YHTEISVASTUUKERÄYKSEEN. 
WWW.YHTEISVASTUU.FI

Herännäis- / Siioninvirsiseurat: Su 28.2. klo 15.00 Tuiran kirkossa.

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

Tietokoneiden, televisioiden,
digilaitteiden ja niiden 

oheislaitteiden sekä 
ohjelmistojen asennus-, 
ylläpito- ja opastustyöt. 

Antenni- ja pistorasiatyöt!  
Kotitalousvähennysoikeus!

p. 044 2040 909
Insinööritoimisto Jorma Rissanen

Evankelista Jean Roos
Kokous perjantaina 5.3.–10 

klo 18.00 Oulun Adv:n seurakunnan 
tiloissa Tuulimyllynkatu 18

Järjestäjä www.tabernaakkeli.fi 

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
Ylistyksen, Sanan ja Esirukouksen 
Illat lauantaisin klo 18.00
 La 27.2. Esa Jaakkola 
 La 6.3. Juha Norolampi
 TERVETULOA!

To 25.2. Raamattupiiri. 
Su 28.2. Sunnuntain kokous, 
Juha Pätsi.
Ti 2.3. Kotirukouskokous Bloms-
tereilla, Lehmikentäntie 16 A 5
To 4.3. Miestenilta. 
Pe 5.3.Hannat – naisten yhteis-
kristillinen rukousilta. 
Su 7.3. Sunnuntain kokous, Esa 
Blomster. Tilaisuudet klo 18 Ter-
vetuloa! www.kempele.svk.fi 

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

TILAISUUTEMME:
Su 28.2. klo 11.00 JUMALAN-

PALVELUS
Ke 3.3. klo 19.00 SANAN JA 

RUKOUKSEN ILTA
Su 7.3. klo 11.00 EHTOOLLIS-

JUMALANPALVELUS
TERVETULOA!

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

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

”...kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te 
saatte voiman, ja te tulette olemaan 
minun todistajani... ” la–su 27.–28.2. 
klo 10.00 Pyhä Henki–viikonloppu, 
Raamattutunti, jumalanpalvelus ja 

lastenkirkko, puhujina Joel Saarinen, Hannu Huhtala ja Kai Arasola la 6.3. klo 10.00 
Raamattutunti, jumalanpalvelus ja lastenkirkko, srk-nuoret ke 3.3. klo 18.00 Seurat, 
Raamatun profetiat, Hannu Iskala ma–pe klo 10–11 Aamurukouspiiri. EU-ruokaa 
jaossa rajallinen määrä. Lämpimästi tervetuloa!

Oulun Adventtikirkko
 Tuulimyllynkatu 18 
 http://oulu.adventtikirkko.fi  
 08 530 3953

www.ohsrk.fi 

Pe 26.2. klo 19 Nuorten Evankeliumi-ilta Kii-
mingin Sykkeessä, kirjaston auditorio. Pe 26.2. 
klo 19 LIFT–ilta. Su 28.2. klo 11 Jumalanpal-
velus, Ritva Himanka, Pirkko Junnila. Su 28.2. 
klo 17.30 International Worship Service, Luke 
Barnes. Ke 3.3. klo 19 Sana ja rukous, Henri 

Tuhkala, Vähäahot. To 4.3. klo 12 Päiväpiiri.

Oppilashaku 2010–11
Uusia oppilaita otetaan esi-
kouluun ja perusopetuksen 

luokille 1-7, myös lähikunnista. 

Ma 1.3. klo 18.00 

koululla, Tuirantie 5,  2. krs 

Tervetuloa tutustumaan 
koulumme toimintaan!   

www.oulunkristillinenkoulu.fi

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Seuraava opetus Kristuksen 
kirkon tuntomerkeistä -kurssista 
(klo 18, Tuulimyllynkatu 18): 2.3. 
Herran Ehtoollinen - past. Janne 
Koskela

To 25.2. klo 19 LÄHDE-ilta, Risto Wotschke, Pauli 
Pyhtinen, God’s Bell, aihe: Profeetalliset unet. Pe 
26.2. klo 18.30 Varkki-ilta. Su 28.2. klo 11 Aamu-

kirkko, pyhäkoulu & Saints Club, Petri Mettovaara, Martti Väyrynen. Ti 2.3. klo 13 
Päiväpiiri alkaa, klo 18 ALFA-kurssi, aihe: Miksi ja miten rukoilen. Ke 3.3. klo 14 Se-
nioripiiri, klo 18 Nuortenilta, Sini Niemelä. To 4.3. klo 19 Rukousilta, Risto Wotschke. 
www.oulu.svk Tervetuloa!

La 27.2. Nuorten laskettelumatka 
Iso-Syötteelle. Tavataan alahissillä klo 
10.30. Kysy kyytejä. Su 28.2. klo 16.30 
Pyhäkoulu klo 17 Seurat Heino Kouva. 
Su 28.2. klo 18 Yhdistyksen vuosiko-
kous. Tervetuloa!

SEUROJA OULUN KIRKOISSA
 maaliskuussa alkaen klo 19.00

Ti 2.3. Karjasillan kirkko
 Jaakko Kaltakari ja Niilo Nissilä
To 4.3. Pyhän Luukkaan kappeli
 Pentti Kopperoinen ja Jukka Hämäläinen
Ti 9.3. Tuomiokirkko
 Erkki Piri ja Heikki Tiirola
Pe 19.3. Kastellin kirkko
 Jukka Kolmonen ja Pentti Eskola
To 25.3. Pyhän Tuomaan kirkko
 Pauli Niemelä ja Matti Pennanen

www.oulunrauhanyhdistys.fi 

Kaikki ovat tervetulleita! Oulun Rauhanyhdistys ry

OULUN SEUDUN UUSHERÄYS
Koulukatu 41 www.uusherays.fi 

Naistenpäivä la 27.2. klo 11–18 
”Olenko minä sinulle rakas?”
Ohjelmassa mm. raamattutunti Olenko minä sinulle rakas? 
Kalajoen opiston reht. Niko Rantanen, naisten seurat, 
musiikkia A.Hietala & Co, rukousta ja hyvää seuraa. 
Ilm. ruokailuun Sirpa Bergman 045 272 2413.

Perheen päivä su 28.2. alk. klo 11.30 ruokailulla. 
Koko perheen raamattutunti, musiikkia, mukavaa yhdessä-
oloa. M. Vuorma, J. Siljander, Holman-lapset.
Ilm. ruokailuun Jenni Siljanderille 044 0741 702.

Lämpimästi tervetuloa!

APU MASENNUKSEEN, UUPUMUKSEEN 
JA  AHDISTUKSEEN
* Masurkka piano -pysähdyspaikka työelämässä oleville, kun arki painaa
* Kelan rahoittama avokuntoutuskurssi Oulussa 22.3. alkaen
* Toteutuksesta vastaa Psykologiyhteistyö Prosessi Oy
* Kuntoutuskustannuksista ja -etuuksista vastaa Kela 
* Paikkana Oulun Eden Hietasaaressa, kurssi 17 pvää 5 jaksossa
* Haku Kelan kautta, hakemuksen liitteeksi lääkärin B-lausunto ko. oireista

Hakemuksia ja lisätietoja saa Kelalta ja netti-sivuilta www.kela.
fi /kuntoutus, kurssinro 35857 sekä www.psykologiyhteistyo.fi   tai  
info@psykologiyhteistyo.fi . Yhdyshenkilöt Sirpa Kontulainen 040-
571 2582 ja Sirkka Littow p. 0400-902 472.

Palveluja tarjotaan

 
RAUHAN 

TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy
puh. 020 754 2309, 

ilmoitusmyynti
@kotimaa.fi

Ilmoita

Su 28.2. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. Jumalanpalveluksessa 
vierailee everstiluutnantti Arja Laukkanen. KANNATUSRYHMÄ klo 13.00. 
Ma 1.3. Kotiliitto klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. Ti 2.3. Raamattupiiri klo 
18.00–19.00. TERVETULOA TILAISUUKSIIN!
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Lue ja kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO
MUUSIKON KOULUTUSOHJELMA 120 ov.

Kirkkomusiikki
Kolmivuotinen koulutus on peruskoulupohjainen ja antaa 
ammatilliset perusvalmiudet sekä yleisen korkeakoulu-
kelpoisuuden. Haku 1.-19.3.2010 osoitteessa www.haenyt.fi

Lisätietoja: 
Opinto-ohjaaja: tapio.tekoniemi@ouka.fi, puh. 044 703 9168,
Koulutusjohtaja: tuomo.nikkola@oulunkonservatorio.fi, 
puh. 040 591 3455

Hakuohjeet:
www.oulunkonservatorio.fi

Kesä 2004 muutti oululai-
sen Jari-Pekka Kanniai-
sen elämää aivan odotta-
mattomalla tavalla. Eipä 

tiennyt tuolloin 19-vuotias tieto-
liikennetekniikan opiskelija, mi-
hin pisti päänsä noustessaan Ro-
kualle matkaavan seurakunnan 
leiriläisiä kuljettavan linja-auton 
kyytiin. Matkaseurueestaan nuo-
rella miehellä oli vain yksi tieto – 
he ovat kehitysvammaisia.

– Sain heti bussin ovella kä-
sipuoleeni kaverin, joka oli täy-
sin sokea. Siitä oli vain mentä-
vä eteenpäin, vaikka olin itsekin 
ihan äimänä.

– Avun tarve yllätti täysin, se 
kuinka oikeasti ei voi elää ilman 
toista ihmistä, hän muistelee tun-
temuksiaan kuuden vuoden ta-
kaisesta ensikosketuksestaan va-
paaehtoistyöhön.

Omaa itseään 
löytämässä
Jari-Pekka kertoo olleensa 
19-vuotiaana hieman hukassa 
tulevaisuutensa suunnan kanssa. 
Opinnot yliopistossa takkusivat, 
eivätkä tuntuneet omilta. 

– Ne varmaan olivat sellainen 
luonnollinen jatkumo. Pääsin 
lukemaan tietoliikennetekniik-
ka suoraan lukion matematiikan 
ja fysiikan arvosanoilla. Mutta 
melko pian huomasin, että taisi 
mennä ensimmäinen uravalinta 
vähän mönkään.

Kesä 2004 olisi hyvinkin voi-
nut kulua mieheltä näyttöpäät-
teen ääressä istuskellessa, el-
lei äidin sähköpostiin olisi tul-
lut viesti, jossa haettiin vapaaeh-
toisia työskentelemään kehitys-

vammaisten lei-
reille. Tällaista 
kesäpestiä äi-
ti sitten po-
jalleen eh-
dotti. Aluk-
si Jari-Pekka 
vain naures-
keli ajatuk-
selle.

– Eihän mi-
nulla ollut mitään 
kokemusta seurakunnan leireis-
tä. Oma rippikoulu meni siinä 
sivussa, enkä osallistunnut esi-
merkiksi isoskoulutukseen. Toi-
sekseen en tiennyt vammaisista 
juuri mitään. Downin syndroo-
masta olin kuulut ja sen ehkä oli-
sin tunnistanut.

Vaan kuinkas 
sitten kävikään
– Lähdin leirille, koska en halun-
nut sinne. Melkein voisin sanoa, 
että lähdin mukaan voittamaan 
omat pelkoni, Jari-Pekka tunnus-
taa.

– Ajatukset menivät tuolloin 
vähän tähän tyyliin: En voi elää 
itseni kanssa, jos annan ennak-
koluulojeni päättää puolestani. 
Tätä itselleni antamaani ohjet-
ta olen myöhemminkin parhaa-
ni mukaan noudattanut ja saanut 
elämästä esiin ihan uusia puolia.

Ensimmäinen uusi asia oli lei-
rin jälkeen päivänselvä. Tietolii-
kennetekniikka saisi jäädä.

– Syksyllä 2006 pääsin Oulun 
seudun ammattikorkeakouluun 
opiskelemaan sosiaalialaa. Sat-
tuman kautta löysin siis itseni ja 
ammatti-identiteettini.

Noin kuuden vuoden ajan Ja-

ri-Pekka on tehnyt vapaaehtois-
työtä kehitysvammaisten parissa. 
Oulun ev.-lut. seurakuntien ke-
hitysvammaisille järjestämät lei-
rit ovat olleet pääroolissa. Niiden 
lisäksi Jari-Pekka on toiminut 
myös Oulun Kehitysvammaisten 
tuki ry:ssä, joka on osa valtakun-
nallista Kehitysvammaisten tuki-
liittoa.

–Yhdistyksen kautta olin har-
rastuskaverina. Kävin muun mu-
assa uimassa, pelaamassa mini-
golfia ja elokuvissa. Suurimmak-
si osaksi ohjelmassa oli harras-
tuksia, joissa vammainen tarvit-
see tukea.

Aika mennä 
eteenpäin
Vuodet vapaaehtoisena ovat 
opettaneet Jari-Pekalle kuinka 
vaikeaa kehitysvammaa on lopul-
ta määritellä. Moni kehitysvam-
moista tai -häiriöistä on sellaisia, 
joita ulkopuolisen on vaikea edes 
huomata.

Opiskelun ja vapaaehtoistyön 
yhteistuloksena Jari-Pekka toivoo 
valmistuttuaan päätyvänsä töi-
hin johonkin sosiaalialan järjes-
töön. Vaikka sosionomin opin-
tojen loppuun saattaminen sekä 
ammattikorkeakoulun opiskeli-
jakunnan hallituksessa istumi-
nen vievät nyt leijonanosan Jari-
Pekan ajasta, ei hän aio unohtaa 
vapaaehtoistyötä. 

Harva vapaaehtoinen on mu-
kana yhtä monta vuotta kuin Ja-
ri-Pekka.

– Kokemus on tuonut tulles-
saan sen, että saan ohjattavakse-
ni ja autettavakseni haastavim-
mat tai vaikeimmin vammaiset 
leiriläiset, Jari-Pekka kertoo.

Mutta hän ei kauhistele vas-
tuun karttumista. 

– Vapaaehtoisen työ on ym-
pärivuorokautista. Vapaaehtois-
työntekijällä on yksi tai muuta-
ma ohjattava leiriläinen ja olem-
me mukana kaikessa, mitä siel-

Vapaaehtoistyötä 
kehitysvammaisten parissa   
Oulun seudulla
•	 Oulun	Kehitysvammaisten	Tuki	ry	on	perustettu	vuonna	

1965 oululaisten kehitysvammaisten ja heidän perheidensä 

edunvalvojaksi.

•	 Yhdistys	järjestää	mm.	koulutusta	ja	harrastustoimintaa		

eri-ikäisille jäsenilleen ja tarjoaa asumispalveluja.

•	 Mukaan	toimintaan	vapaaehtoistyöntekijänä	pääse	soittamalla	

numeroon 050 4670 572 tai pistämällä viestiä osoitteeseen 

oketuki@elisanet.fi

•	 Vapaaehtoistyöstä	löytyy	tietoa	osoitteesta		 	 	

www.oulunseurakunnat.fi/vapaaehtoistyo ja   

www.suurellasydamella.fi.

lä tehdään aina ruokailusta oppi-
tunneille ja pukeutumisesta ilta-
hartauksiin. Erityisesti toiminta 
nuorten riparilaisten kanssa an-
taa itselle paljon.

Jari-Pekka päätyykin pohti-
maan, kuinka murrosikä on kai-
kille, mutta erityisesti vammai-
selle nuorelle herkkää ja vaikeaa 
aikaa. 

– Silloin on opeteltava tule-
maan toimeen omien erityispiir-
teiden sekä murrosiän tuomien 
fyysisten ja henkisten muutosten 
kanssa. Rippileiri on vammai-
selle nuorelle usein ensimmäi-
nen hetki tai retki kohti aikuis-
tumista. 

ANNI JyRINKI

Lähdin mukaan 
voittaakseni omat 
ennakkoluuloni

A
n

n
i Jyrin

ki

Koulutusta



8    Nro 7      25.2.2010

Paikkoja avoinna

Rauhan Tervehdyksen päätoimittaja lähtee vapaalle ja 

toimitussihteeri siirtyy hoitamaan hänen tehtäviään. 

Haemme tuoksi ajaksi 

TOIMITTAJAA
määräaikaiseen työsuhteeseen

2.5.–31.12.2010.

Työnkuvaan kuuluvat kirjoittaminen, valokuvaaminen ja 

muut toimitukselliset tehtävät.  Edellytämme, että toimitta-

ja on Suomen ev.-lut. kirkon jäsen. Seurakunnallisen elämän 

tuntemus ja taittokokemus katsotaan eduksi. Palkkaus perus-

tuu journalistien työehtosopimukseen.

Toimita hakemuksesi ja ansioluettelosi 5.3.2010 klo 15.00 

mennessä sähköpostitse janne.kankaala@rauhantervehdys.fi 

tai postitse Rauhan Tervehdys, PL 102, 90101 OULU.

Lisätietoja antaa päätoimittaja Janne Kankaala, 044 5626 446.

Suurella sydämellä -palvelu 
helpottaa vapaaehtoistyötä

Oulun ev.-lut. seurakun-
nat ovat liittyneet Suu-
rella sydämellä -palve-
luun, joka on interne-

tin kautta vapaaehtoistoimin-
taa välittävä nettisivusto. Palve-
lun tarkoituksena on saattaa yh-
teen avun tarvitsijoita ja auttajia. 
Sivut löytyvät osoitteesta www.
suurellasydamella.fi.

Mukaan toimintaan voi il-
moittautua kuka vain, tärkeintä 
on halu auttaa. Kukin vapaaeh-
toinen voi myös päättää osallis-
tumisestaan oman kiinnostuk-
sensa, aikataulunsa ja voimien-
sa mukaan.

Jo nyt arviolta 1 500 vapaaeh-
toista toimii Oulussa seurakun-
nan vapaaehtoistöissä, mutta li-
sää vapaaehtoisia tarvitaan. Suu-
rella sydämellä -sivustolla hae-

taan muun muassa valokuvaus-
taitoista kuvaamaan, näyttelijöitä 
Pääsiäisvaellukseen, kahvinkeit-
täjää, lähimmäistä yksinäiselle ja 
avustajia vammaisten leireille. 

Jos sivulta ei löydy sopivaa teh-
tävää, voi ilmoittautua vapaaeh-
toispankkiin, ja kertoa muuta-
malla sanalla osaamisestaan ja 
miten haluaisi toimia.

– Suurella sydämellä -palvelun 
myötä meidän on tarkoitus op-
pia paloittelemaan vapaaehtois-
tehtävät sen kokoisiksi, että niitä 
on helppo ottaa hoitaakseen. Pie-
nikin teko toisen hyväksi on iso 
teko, sanoo vapaaehtoistoimin-
nasta vastaava diakoniatyönteki-
jä Heikki Kaikkonen.

Ensimmäisellä ilmoittautu-
miskerralla vapaaehtoistyöhön 
täytyy rekisteröityä. Seurakun-

nasta otetaan uusiin vapaaehtoi-
siin yhteyttä ja sovitaan tapaami-
nen. Tapaamisessa kerrotaan asi-
at, jotka jokaisen vapaaehtoisen 
tulee tietää, kuten vaitiolovelvol-
lisuus ja vakuutusturva. Tehtävän 
luonteesta riippuen lasten kans-
sa työskenteleviltä voidaan pyy-
tää rikosrekisteriote.

Suurella Sydämellä -palvelun 
idea syntyi Tampereella. Palve-
lu on valtakunnallinen ja sitä yl-
läpitää ev.-lut. seurakuntien ver-
kosto.

RAuHAN TERVEHDyS

Lisätietoja vapaaehtoistyöstä 
diakoniatyöntekijä Heikki 
Kaikkoselta, p. 040 5025010 tai 
heikki.kaikkonen@evl.fi.

Oulussa alkanut Suurella sydämellä -toiminta on saanut ensimmäisen vapaaehtoisensa, Jane Sivosen (oik.). 
Hänet kukitti diakoniatyöntekijä Nina Niemelä.

Oulunsalon seurakunnassa on avoinna

KAKSI 
NUORISOTYÖNOHJAAJAN 
VIRKAA
Oulunsalo on noin 9000 asukkaan kunta, jonka ikärakenne on Suomen 
nuorimpia. Seurakunnassa on kolme nuorisotyönohjaajan virkaa ja hy-
vät puitteet tehdä työtä, mm. oma leirikeskus Umpimähkä meren rannal-
la. Lisää tietoa Oulunsalon seurakunnasta löytyy osoitteesta www.oulun-
salonseurakunta.fi.

Viran 1 painopistealueet ovat varhaisnuorisotyö, erityisesti poika-
työ, yhteydenpito partioon sekä nuorten aikuisten ja perheiden pa-
rissa tehtävä työ.

Viran 2 painopistealueet ovat rippikoulu- ja nuorisotyö.

Virkoihin valittavilta edellytetään hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutus-
taitoja, vastuullista ja aktiivista työotetta sekä intoa leiri- ja retkitoi-
mintaan.

Virkojen kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä kirkon 
nuorisotyönohjaajan tutkinto. Myös keväällä valmistuvat huomioidaan. 
Viran palkkaus kuuluu vaativuusryhmään 502. Virka 1 on otettava vas-
taan 1.6.2010 ja virka 2 niin pian kuin mahdollista valintapäätösten saa-
tua lainvoiman tai sopimuksen mukaan. Virkaan valituilla on 6 kuu-
kauden koeaika.

Virkoihin valittujen tulee esittää ennen virkojen vastaanottamista lää-
kärintodistus terveydentilastaan ja Rikosrekisterilain 6 §:n mukainen 
rikosrekisteriote.

Kirjalliset hakemukset, jotka osoitetaan Oulunsalon seurakunnan kirk-
koneuvostolle, toimitetaan osoitteeseen Oulunsalon seurakunta, Vattu-
kuja 2, 90460 Oulunsalo (kuoreen merkintä ”Nuorisotyönohjaajan vir-
ka”) ja niiden tulee olla perillä viimeistään 15.3.2010 klo 13. Hakemuk-
sia ei palauteta. Hakemuksesta tulee ilmetä kumpaa virkaa hakee ja jos 
hakee molempia, niin kumpaa ensisijaisesti. Halutessaan hakija voi ni-
metä 1-2 suosittelijaa, mikä tulkitaan luvaksi ottaa tarvittaessa yhteyt-
tä heihin.

Valintaa valmisteleva työryhmä valitsee hakemusten perusteella haasta-
teltavat ehdokkaat, joista 3-4 hakijaa lähetetään psykologiseen soveltu-
vuusarviointiin. Esitys valittavista tehdään hakemusten, haastattelujen 
ja soveltuvuusarvioinnin perusteella.

Lisätietoja antavat nuorisotyönohjaaja Lauri Koukkari (044 745 3852) ja 
kirkkoherra Tapio Kortesluoma (044 745 3859).

Arkkipiispanvaalin toisen kier-
roksen ehdokkaat Turun piispa 
Kari Mäkinen ja Helsingin yli-
opiston dogmatiikan professo-
ri Miikka Ruokanen vastaavat 
kuuntelijoiden kysymyksiin radi-
ossa ja chattaavat nuorten kanssa 
IRC-galleriassa. 

Sunnuntaina 28. helmikuuta 
kello 11–12 ehdokkaat vastaavat 
kuuntelijoiden kysymyksiin YLE 
Radio 1:n suorassa lähetyksessä. 
Lähetykseen voi soittaa nume-
roon (09) 144 800. 

Kuuntelijat voivat lähettää ky-
symyksiä myös ennakkoon säh-
köpostitse perjantaihin 26. hel-
mikuuta asti osoitteeseen yle.ra-
dio1@yle.fi. 

H e ik k i  K a i k ko n e n

Arkkipiispaehdokkaat radiossa ja ircissä
Mäkinen ja Ruokanen chat-

taavat eli keskustelevat  nuor-
ten kanssa IRC-galleriassa si-
jaitsevassa Kirkon nuorisotyön 
church@-verkkoyhteisössä. Piis-
pa Mäkinen on mukana IRC-gal-
leriassa sunnuntaina 28. helmi-
kuuta kello 19–20 ja professori 
Ruokanen samaan kellonaikaan 
sunnuntaina 7. maaliskuuta. 

Chattiin osallistuvat nuo-
ret saavat esittää arkkipiispaeh-
dokkailta omia kysymyksiään, ja 
vastaavasti arkkipiispaehdokkaat 
voivat tehdä kysymyksiä nuorille. 
Keskusteluyhteisöön voi rekiste-
röityä osoitteessa www.irc-galle-
ria.net. (RT)
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Ajanvaraus ja tiedustelut puh. 040 728 4759
Lisää osoitteessa www.caritas-saatio.fi

Caritas Hyvinvointi

Uudet viihtyisät tilapäishoidon tilat avattu Caritas-Kodissa!
Läheisesi saa oman huoneen ja täysihoidon. 

Käytä oikeutesi vapaisiin, me huolehdimme läheisestäsi! 

Kysy lisää puh. 045 636 5370, www.caritas-saatio.fi

Arvoisat Omaishoitajat!
www.hyvanmielenapteekit. 

ROTUAARIN 
APTEEKKI

Kirkkokatu 23
Puh. (08) 535 0300
PALVELEMME

MA-PE 9-21, LA-SU 10-18

Terveys ja hyvinvointi 

T E R V E Y D E K S I

Myllyojan 

Maikkulan

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

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

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

Oulun tuomiokirkossa pidetyissä 
kolmessa vihkihetkessä on tähän 
mennessä vihitty jo 58 paria avio-
liittoon. Lisäksi aiemmin siviili-
vihkimyksen saaneen pariskun-
nan avioliitto on siunattu.

Seuraava vihkihetki on tuo-
miokirkossa perjantaina 26. hel-
mikuuta kello 17–20. Vihkihetkiä 
vietetään kuukauden viimeisenä 

perjantaina. 
Vihkihetkessä parit voivat tul-

la vihittäviksi saapumisjärjestyk-
sessä ilman ennakkoilmoittautu-
mista. Esteettömyystodistus on 
kuitenkin hankittava viikkoa en-
nen vihkipäivää, jotta varmiste-
taan, että parilla on oikeus men-
nä naimisiin. (RT)

Tuiran seurakunnassa tänä ke-
väänä alkaneiden Vauva-aamu-
jen suosio on yllättänyt seura-
kunnan väen, kertoo lastenoh-
jaaja Anu Marden.

Kevään Vauva-aamujen il-
moittautumislistat ovat täyn-
nä, eikä niihin mahdu enempää 

osallistujia. 
Vauva-aamut ovat vanhem-

mille ja heidän alle vuoden ikäi-
sille esikoisilleen suunnattuja 
kuukausittaisia tapaamisia. Niis-
sä lorutellaan, lauletaan ja hiljen-
nytään yhdessä. (RT)

Kirkko teki hienon ja ennak-
koluulottoman päätöksen an-
taa 16-vuotiaille äänioikeu-
den seurakuntavaaleissa. Syk-
syn seurakuntavaaleihin on 
nyt reilu puoli vuotta. On ai-
ka hioa huippuunsa kaikki ne 
keinot ja kampanjat, joilla nuo-
ret saadaan vaaliuurnille käyt-
tämään äänioikeuttaan. 

Lähtökohdat ovat hyvät. 
Suomen Nuorisoyhteistyö – 
Allianssi ry toteutti osana oi-
keusministeriön ja MTV3:n 
tammikuussa teettämää De-
mokratian ilmapuntari -tut-
kimusta nuorten yhteiskun-
nallista aktiivisuutta koskevan 

kyselyn IRC-Galleriassa. Sii-
hen vastasi 2 254 16–24-vuo-
tiasta nuorta. Kyselyn mukaan 
seurakuntavaaleissa aikoo ää-
nestää hieman useampi nuo-
ri kuin mikä kyseisten vaalien 
tyypillinen äänestysprosentti 
on. Erityisen merkille panta-
vaa on, että nuorimmasta ikä-
luokasta, 16-vuotiaista, aikoo 
äänestää lähes neljännes.

Syyt saada nuoret innostu-
maan syksyn seurakuntavaa-
leista ovat selvät. 16-vuotiaat 
saavat nyt ensimmäistä ker-
taa äänioikeuden. Kertaalleen 
omaksuttu äänestämättömyys 
ei tutkimusten mukaan juu-

Mitä uskonnollinen yhteisö, 
eritoten evankelisluterilainen 
kirkko, tämän päivän suoma-
laisille merkitsee? Haluaisim-
me kuulla ajatuksiasi! 

Mitä Sinä odotat ja toi-
vot kirkolta? Mikä on hy-
vää, missä on menty vikaan? 
Mitä kirkko Sinulle merkit-
see? Onko suhteesi kirkkoon 
muuttunut – miksi ja miten? 
Mihin yhteiskunta mielestä-
si tänä päivänä ja huomenna 
tarvitsee kirkkoa? Mikä kir-
kon roolin ja paikan mieles-
täsi tulisi olla?  

Jos kuulut muuhun us-
konnolliseen yhteisöön kuin 
ev.lut. kirkkoon, kerro suh-
teestasi omaan yhteisöösi – 
sekä lisäksi toiveistasi, petty-
myksistäsi, ajatuksistasi suh-
teessa ev.lut. kirkkoon.

Kirjoita pitkään tai lyhyes-
ti, ajatusviivoin tai tarinana - 
miten vain! Kerro, kiitos, hie-
man myös taustastasi (aina-
kin ikä, sukupuoli sekä kuu-
lutko uskonnolliseen yhtei-
söön, mihin).

Lähetä tekstisi tutkimus-
assistentti Marjukka Laihol-
le joko postitse (M. Laiho, 
Teologinen tiedekunta, PL 
33, 00014 Helsingin yliopis-
to) tai sähköpostitse marjuk-
ka.laiho@helsinki.fi. Tuhan-
net kiitokset!

Lisätietoja tutkimukses-
ta antaa dosentti Anne Bir-
gitta Pessi, anne.b.pessi@hel-
sinki.fi. 

MARJuKKA LAIHO
Käytännöllisen teologian laitos

Helsingin yliopisto

Postia Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Syksyn seurakuntavaalit ovat näytön paikka

Sinä ja kirkko – ah vai argh?

Lähetä postia
Tekstit voi toimittaa 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.

ri muutu sukupolven varttues-
sa, joten äänestäminen silloin, 
kun mahdollisuus ensimmäi-
sen kerran koittaa, on tärkeää. 
Nuorten näkökulmasta kyse on 
siitä, että he pääsevät ajoissa ja 
aidosti vaikuttamaan ei vain 
nuoria vaan koko yhteiskuntaa 
koskeviin asioihin tasavertaisi-
na kansalaisina.  

Nuorten osallistuminen on 
myös kirkolle tärkeää. Nuoria, 
eli alle 29-vuotiaita, on Suo-
messa tällä hetkellä yhteensä 
1,8 miljoonaa eli 35 prosenttia 
suomalaisista. Moni heistä ää-
nestää seurakuntavaaleissa en-
simmäistä kertaa. Tämän en-
simmäisen kerran jälkeen on 
tultava toinen ja kolmas kerta, 
jotta seurakuntademokratial-
la on tulevaisuutta. Haaste on 
suuri siksikin, että IRC-Galle-
riassa tehdyn kyselyn mukaan 
kaksi kolmasosaa 16–24-vuoti-
aista nuorista ei pidä äänestä-

mistä samassa määrin kansa-
laisvelvollisuutena kuin van-
hemmat ikäluokat.

Mitä sitten olisi tehtävä, jot-
ta nuorten ennakoitu äänestys-
prosentti seurakuntavaaleissa 
saavutetaan – ja ylitetään? En-
sinnäkin kirkon on puhutelta-
va nuoria sisällöllisesti. Mitä 
kirkko merkitsee nuorille? Mi-
kä on kirkon viesti heille? Mi-
ten kirkko itse elää 2000-lu-
kua? Toiseksi on valittava kei-
noja, jotka kunnioittavat nuor-
ten tapoja osallistua. Äänestä-
minen on lopulta vain yksi ta-
pa vaikuttaa. Kolmanneksi on 
panostettava käytännön järjes-
telyihin ja viestintään. Nuor-
ten on tiedettävä paitsi äänioi-
keudestaan myös siitä, miten ja 
missä äänestäminen tapahtuu. 

Seurakuntavaaleissa on ol-
tava myös nuoria ehdokkaita. 
Näin nuorten osallisuus ja vai-
kuttaminen eivät jää vaalivai-

heeseen, vaan tuloksena kulu-
van vuoden kampanjoinnis-
ta ovat nuorten pysyvämpi si-
de seurakuntaan ja aidosti eri 
ikäryhmiä edustavat kirkko-
valtuustot, -neuvostot ja johto-
kunnat ympäri Suomen. 

Ehdokkaiden etsintä on mu-
kaan pyytämistä. Kenelle si-
nä voisit kertoa, mitä valittava 
kirkkovaltuusto tekee, ja mihin 
se vaikuttaa? Onko sinun lähi-
piirissäsi nuori tai nuoria, joita 
voisit pyytää mukaan? Ja mitä 
voisitte tehdä yhdessä, jotta hän 
pääsee läpi? 

Syksyn seurakuntavaalit 
ovat näytön paikka nuorten 
vaikutusmahdollisuuksien to-
teutumiselle. Haaste on yhtei-
nen ja vaatii toimia meiltä kai-
kilta.   

HANNA-MARI MANNINEN
puheenjohtaja

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry

Vauva-aamujen suosio yllätti

Vihkihetkissä vihitty jo 58 paria
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Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.fi/radio

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Su 28.2. aluelähetys kello 
9.55–12.00. Kello 10 mes-
su Tuiran kirkosta. Messun 
toimittaa Petteri Tuulos, ja 
häntä avustaa Anna-Leena 
Häkkinen. Musiikista vas-
taavat kanttorina Heikki 
Jämsä sekä Psalmikvartetti. 
Kello 11.30 Radiopyhäkou-
lussa lastenohjaaja Auli Ki-
pinä puhuu rukouksesta ja 
uskosta. Kello 11.45 Kurkis-
tus kirkkoon -ohjelma. Ou-
lun seurakunnissa käynnis-
tyy vertaistukiryhmä Vetu-
ri, joka tarjoaa tukea kehi-
tysvammaisten alle koulu-
ikäisten lasten vanhemmil-
le. Diakoniatyöntekijä Kaisa 
Jaakkolaa haastattelee Mar-
ja Blomster.
Radio Dei Toivon päivä, 
juontajana mediapastori 
Mikko Salmi
Ma-pe kello 16.20 Kysy mitä 
haluat - Mikko vastaa mitä 
haluaa. Kysymyksiä voi lä-
hettää osoitteessa www.ra-
diodei.fi.
Ke 3.3. kello 15.40 Naisen 
allakassa pakinoi opettaja 
Saila Kukkohovi-Jämsä.
To 4.3. klo 15.40 Kasvun 
paikka. Vakava sairaus sai 
oululaisen Marjut Väihkö-
sen ylittämään rajansa ja 
kokeilemaan avantouintia. 
Ohjelman toimittaa Marja 
Blomster.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 28.2. kello 9.45 Radio-
pyhäkoulussa lastenohjaaja 
Auli Kipinä puhuu rukouk-
sesta ja uskosta.
Su 28.2. kello 10 jumalan-
palvelus Ylivieskan kirkos-
ta. Jumalanpalveluksen jäl-
keen kuullaan uusintana 
Etappi-ohjelma viime maa-
nantailta. Etapin toimittaa 
Jussi Leppälä Ylivieskasta.
Ma 1.3. kello 17.05 Etappi-
ohjelmassa vierailee Raahen 
seurakunnan pitkäaikainen
pyhäkoulu- ja lähetyssih-
teeri Tuula Kaisa Mustonen. 
Ohjelman toimittaa Risto 
Parttimaa.

www.virtuaalikirkko.fi
Su 28.2. kello 10 messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Liturgi-
na on Petri Majatie, saarnaa-
jana Urpo Luokkala ja urku-
rina Maija Tynkkynen.

Eetterissä

Oulunsalon kirkon seu-
dulle pystytetään taide-
teos. Oulunsalon seura-
kunta kutsuu taiteilijoi-

ta ottamaan osaa avoimeen suun-
nittelukilpailuun. Kilpailun tar-
koituksena on hankkia kestävä ja 
pitkäikäinen ulkotaideteos osana 
seurakunnan vuonna 2011 pidet-
tävää 100-vuotisjuhlaa.

Taideteos sijoitetaan joko kir-
kon tai toimitalon edustalle. Kil-
pailijalla on oikeus jättää kilpai-
luun useampia ehdotuksia.

Kilpailuehdotukseen pitää si-
sältyä taideteoksen luonnos, jos-
ta käyvät arvostelun kannalta 
riittävän havainnollisesti selville 
teoksen ominaisuudet. Tekijä voi 
valita esitystavan ja luonnoksen 
mittakaavan siten, että se tukee 
ehdotusta. Luonnos voi olla pie-

noismalli, piirustuksia, tietoko-
nevisualisointeja tai näiden yh-
distelmiä.

Ehdotuksessa pitää olla myös 
piirros, josta ilmenee teoksen si-
joittuminen kirkon seudulle ja 
teoksen mittakaava suhteessa 
ympäristöön.

Ehdotukseen tulee sisältyä 
myös kirjallinen selostus teok-
sen ideasta, toteuttamistavasta, 
materiaalista, teknisistä ratkai-
suista ja muihin siihen liittyvis-
tä seikoista.

Käytettävissä on 10 000 eu-
roa, johon sisältyy sekä taiteili-
jan palkkio, itse taideteos että 
perustus.

Kilpailutyöt on varustettava 
nimimerkillä ja mukana on seu-
rattava kaksi nimimerkillä varus-
tettua, suljettua kirjekuorta, jois-

Radiolähetysjärjestö Sanan-
saattajat eli Sansa on mu-
kana tukemassa haitilaisia 
maan jälleenrakentami-

sessa. Sansa vie haitilaisille roh-
kaisun sanomaa radion välityk-
sellä, yhteistyössä kansainvälisen 
radiojärjestö TWR:n kanssa. 

Tuore mediatutkimus osoit-
taa, että radio on Haitin suosi-
tuin tiedotusväline. Maan asuk-
kaista 68 prosenttia kuuntelee 
päivittäin radiota. 

Sansa kanavoi suomalaisten 
lahjoituksia TWR:n projektiin, 

jonka tarkoituksena on saattaa 
kaksi Haitin kristillistä paikal-
lisradioasemaa takaisin täyteen 
toimintakuntoon. Lisäksi TWR 
valmistelee haitilaisille ja avus-
tustyöntekijöille suunnattua 
kreolinkielistä kriisiohjelmaa. 
Tällä hetkellä TWR radioi oh-
jelmaa Haitille myös Bonairella 
sijaitsevalta suurtehoasemalta.

Haitin pääkaupungissa Port-
au-Princessa sijaitsevan kristil-
lisen Radio Lumieren työnteki-
jöistä kolme kuoli tammikui-
sessa maanjäristyksessä, ja ra-

diostudio toimii edelleen väliai-
kaisissa tiloissa. Pohjois-Haitil-
la sijaitseva Radio 4VEH selvi-
si maanjäristyksistä pienemmin 
aineellisin tuhoin, mutta kum-
mankin radion tarvitsema ta-
loudellinen tuki on romahtanut.

–  Haitilaisten auttaminen 
uuden elämän alkuun vie pitkän 
ajan. Psykososiaalisen avun tar-
ve kestää kuukausia, ellei vuosia. 
Haluamme tuoda radion väli-
tyksellä kuuntelijoille toivoa, 
vaikka inhimillisesti elämä täy-
tyy aloittaa täysin nollasta, ker-

too Sansan viestintäjohtaja Ilk-
ka Kastepohja.

– Ihmisillä on paljon miksi-
kysymyksiä. Radio on monil-
le ainoa keino saada lohtua näi-
nä raskaina aikoina, vakuuttaa 
TWR:n kreolinkielisten ohjel-
mien tuottaja, haitilainen Stor-
ly Michel.

Sansan lahjoitustilin tilinu-
mero on 506203-232018, viitteek-
si Haiti.

RAuHAN TERVEHDyS

Oulun taiteilijaseura 63 
ry ja Oulun seurakun-
nat järjestävät Yhteis-
vastuukeräyksen hyväk-

si perinteisen taidemyyntinäyt-
telyn 26.–28. helmikuuta Oulun 
kaupungin pääkirjaston näytte-
lytilassa.

Mukana on teoksia ainakin 
20 taiteilijalta. Myydyistä teok-
sista tilitetään Yhteisvastuuke-
räykseen perinteiden mukaises-
ti 40 prosenttia teosten myynti-
hinnasta.

Näyttelyn avajaiset ovat per-
jantaina 26.2. kello 18–20. Kaik-
ki ovat tervetulleita. Tilaisuu-
dessa on tarjolla pientä purta-

vaa. Avajaisissa esiintyy Oulujo-
en lapsikuoro Anna Haanpää-
Vesenterän johdolla. Näytte-
ly on auki lauantaina 27.2. kello 
10–17 ja sunnuntaina 28.2. kello 
12–15. Joka päivä arvotaan Pate-
lan Marttojen tekemiä herkkuja.

Yhteisvastuukeräys täyttää tä-
nä vuonna 60 vuotta. Juhlavuon-
na autetaan köyhiä lapsiperheitä 
Suomessa ja Haitissa. Haitissa 12. 
tammikuuta tapahtuneen maan-
järistyksen vuoksi keräys käyn-
nistyi etuajassa. Ennen keräyksen 
virallista avausta tulleet lahjoi-
tukset ohjataan suoraan Kirkon 
Ulkomaanavun Haitin katastro-
fiapuun. Virallisesti keräys käyn-

nistyi sunnuntaina 7. helmikuu-
ta. Sen esimiehenä toimii arkki-
piispa Jukka Paarma ja suojeli-
jana tasavallan presidentti Tarja 
Halonen.

Kotimaassa varoja kerätään 
köyhien lapsiperheiden auttami-

seksi. Erityiskohteena on Lapsi-
perheiden ruokaturva -hanke, 
jonka toteuttamisesta vastaavat 
Marttaliitto ja Marthaförbundet.

RAuHAN TERVEHDyS

Oulusalon seurakunta 
tilaa taideteoksen

Haitilaiset saavat apua radiosta

ta toisen tulee sisältää tekijän ni-
mi, osoite ja puhelinnumero. Toi-
seen kirjekuoreen laitetaan tässä 
jutussa yllä pyydetyt tiedot kil-
pailuehdotuksesta. Tähän kuo-
reen tulee lisämerkintä ”SELVI-
TYS”. Kilpailuaika päättyy 30. 
huhtikuuta. 

Kilpailuehdotukset toimite-

A r k i s to  /  Re i j a  Haa p a la in e n

taan seurakunnan toimitaloon 
osoitteeseen Vattukuja 4, 90460 
Oulunsalo.

Lisätietoja saa seurakunnan 
internetsivuilta www.oulunsa-
lonseurakunta.fi.

PEKKA HELIN

Oululaista 
taidetta myydään 
Yhteisvastuun hyväksi
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2. paastonajan sunnuntain aiheena on Rukous ja usko. Latinankielinen nimi Remi-
niscere sen sijaan merkitsee muista minua. Se tulee psalmista 25: ”Herra, sinä olet 
laupias, muista minua, osoita ikiaikaista hyvyyttäsi.” Evankeliumikirjassa todetaan 

teemasta näin: ”Jeesus taisteli pimeyden valtoja vastaan myös parantamalla sairaita ja an-
tamalla synnit anteeksi. Tähän toimintaan liittyivät rukous ja usko.” Samana päivänä Ka-
levala – suomalaisten kansalliseepos – täyttää 175 vuotta.

Päivän evankeliumin aiheena onkin kanaanilaisen naisen rukous Jeesukselle – että paha 
henki lähtisi hänen tyttärestään. Israelin kansaa varten lähetetyn Jeesuksen saa lopulta hel-
tymään naisen toteamus: ”Saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia.”

UT:n lukukappaleena on 1. Tessalonikalaiskirjeen kohta. Paavali kehottaa jokaista kris-
tittyä kavahtamaan siveettömyyttä ja pitämään ruumiinsa pyhänä ja kunniassa. Tämä kir-
je on jopa vanhin UT:n kirjoista – noin vuodelta 48-52 jKr. 

Thessalonikissa sijaitsi juutalainen siirtokunta joka oli perustettu 1. vuosisadalla jKr. 
Paavalin lähetysmatka suuntautui kaupunkiin ja sen synagogaan herkässä vaiheessa: mo-
net kristinuskon vastaanottaneet juutalaiset riemastuivat apostolin vierailusta, mutta jot-
kut juutalaiset suuttuivat ”julkean apostolin” saarnasta. Paavali ja Siilas yritettiin tulokset-
tomasti pidättää ja viedä oikeuden eteen.

Kristityt veljet auttoivat Paavalin ja Siilaksen seuraavaan kaupunkiin, Beroiaan. Siitä Raa-
matussa sanotaan: ”Juutalaiset olivat täällä avarakatseisempia kuin Tessalonikassa. He otti-
vat sanan halukkaasti vastaan ja tutkivat päivittäin kirjoituksista, pitikö kaikki paikkansa.” 
Apostolien teoissa kerrotaan, kuinka Paavalin sijasta pidätetyltä ”Jasonilta ja hänen tovereil-
taan vaadittiin takuusumma, ja sitten heidät päästettiin vapaaksi”. Kristinuskon saarnaajat 
kohtasivat hyvin erilaisia toimintaympäristöjä matkojensa aikana – aivan kuten neljänlai-
sen kylvömaan vertauksessa osoitettiin.

PEKKA TuOMIKOSKI

Päivän psalmi Ps. 25:1–10 
Ensimmäinen lukukappale 
2. Aik. 20:1–9 
Toinen lukukappale 1. Tess. 4:1–8 
Evankeliumi Matt. 15:21–28 

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 

Katso, muista ja unohda!
Rukoileminen ei ole yksinomaan kristillistä. Kai jokainen joskus huokaa 
ja toivoo apua, tukea ja lohdutusta – sieltä jostakin.

Kristillinen rukous on samaa huokaamista ja toivomista kuin kaikki 
inhimillinen kaipaus. Mutta samalla sillä on oma erityinen piirteensä, 
joka tekee siitä uskonharjoittamisen keskeisen asian.

Kun rukoilija kääntyy Jumalan puoleen, hän tekee sen siinä luotta-
muksessa, että Jumala on ennenkin auttanut. Rukoilija muistaa Jumalan 
tekoja. Näin kristillinen rukous asettuu sen suuren kertomuksen yhtey-
teen, jota kristinusko julistaa. Raamatun rukouskirja eli psalmien kirja 
on rukouksen koulu, jossa rukoilijoiden liittyminen ikiaikaiseen kerto-
mukseen tulee esiin. Psalmissa 25 tämä tiivistyy seuraavasti:

Herra, sinä olet laupias, 

muista minua, 

osoita ikiaikaista hyvyyttäsi. 

Älä muista nuoruuteni syntejä, 

älä pahoja tekojani!

Psalminkirjoittajan kokemus tiivistyy kolmeen kohtaan tai kolmeen toi-
veeseen, jotka yhdessä sanovat, mitä rukous on.

Ensimmäisenä rukoilija pyytää: Jumala katso minua. 
Käyn sinun eteesi ja pyydän: näe minun elämäni ja katso minun 

hätäni. Älä jätä minua yksin. Arasti kysyn, olenko sinulle rakas.
Toiseksi rukoilija pyytää: Jumala muista omaa hyvyyttäsi. 
Muista, miten olet auttanut niin monia. Siksi minäkin uskallan sinua 

lähestyä. Sinä olet hyvä ja ihmisiä rakastava. Sinun hyvyytesi on ikiai-
kaista. Osoita sitä minullekin.

Ja vielä kolmanneksi: Jumala unohda minun syntini. 
Unohda pahat tekoni, taitamattomuuteni, heikkouteni. Katso minun 

elämääni ja unohda se mikä on väärää ja kestämätöntä. Älä muista nuo-
ruuteni syntejä, sitä mikä painaa mutta mitä ei voi enää muuttaa.

Tätä on rukous, kolme pyyntöä Jumalalle: Katso, muista ja unohda.

HEIKKI KOTILA 
käytännöllisen teologian professori
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”Ennen Afrikan matkaa 
luulin tietäväni, mitä 
tarvitsen hyvään elämään. 
Jouduin tarkistamaan 
käsityksiäni ja pohtimaan 
niitä traagisiakin 
seurauksia, 
joita tavallisen 
länsimaisen ihmisen 
elämällä saattaa olla.”

Johanna Pentikäisen teos 
Hyvän markkinat. Kuinka 
tavalliset ihmiset muuttavat 
maailman (Kirjapaja 2009) 

on sekä talouden rakenteita että 
ruohonjuuritason toimijoita ra-
visteleva puheenvuoro globali-
saatiokeskusteluun.

Kirja haastaa muuttamaan 
kulutustottumuksia. Se kosket-
taa hyväntahtoisten mutta pe-
rin neuvottomien ja siksi pas-
siivisten kansalaisten joukkoa, 
jonka panos maailman paranta-
miseen on raamatullinen: Tah-
toa ihmisellä on, mutta luonto 
on heikko…

Kirjoittajan omiin kokemuk-
siin, 11 vaikuttajan haastattelui-
hin ja alan kirjallisuuteen perus-
tuva teos on taiten tehty sekä si-

Muutos lähtee tavallisista ihmisistä
sällöllisesti että muodollisesti.

Yllättävä opus on sikäli, että 
kerskakulutuskulttuurin kierou-
tuneita käytäntöjä päin hyökkää 
nyt radikaalin elämäntapa-ak-
tivistin sijasta Paavo Haavikon 
kirjoista väitellyt filosofian toh-
tori.

Helsingin taideteollisessa 
korkeakoulussa opettava kol-
men lapsen äiti asettautuu mal-
tillisella mutta tunteisiin vetoa-
valla tyylillä kirjallisille barrika-
deille parantamaan pahaa maa-
ilmaa.

Juuri tässä tavallisen ihmisen 
näkökulmassa piilee pamfletin 
voima: ehdotukset asenteidem-
me ja tapojemme parantamisek-
si vaikuttavat realistisilta. Ihan-
teet on sovitettu suomalaisen ar-
jen tasolle.

Havahtuminen 
pimeyden ytimessä
Yhden havahduttaa kuva Tyynel-
lämerellä lilluvasta muovijättees-
tä, toisen Lehman Brothers -pan-
kin konkurssi ja kolmannen karu 
kertomus lasten lenkkaripajasta 
viidakossa. 

Johanna Pentikäisen, 36, rat-
kaiseva muutoshetki osui Afrik-
kaan. Ympärillä olivat Kongon 

valot, värit ja varjot sekä ”eh-
kä syvin koskaan tuntemani pi-
meä”.

Kirjallisuudentutkijan mie-
leen pulpahti Joseph Conradin 
romaani Pimeyden sydän, jos-
sa liikutaan Kongo-joella: ”Tä-
mä on valossa kylpevä maa, mut-
ta sen kääntöpuoli on mustan-
synkkä.”

Johannan avoin katse kääntyy 
sisäänpäin ja silmissä häivähtää 
suru, kun hän puhuu Kirkon Ul-
komaanavun matkasta Kongossa 
ja Ruandassa vuonna 2006.

– Asiat, joita siellä näin, muut-
tivat minua. Näin ihmisten elä-
vän olosuhteissa, joita en voinut 
käsittää tai kuvitella. Erityisesti 
minua koskettivat hauraiden ja 
haavoittuvaisten naisten ja lasten 
kohtalot.

Silvottujen naisten 
sairaalassa
Kongon Gomossa Johanna puhui 
erään sairaalan pihalla kännyk-
käänsä, kun yksi potilaista, lähes 
hampaaton ja hymyilevä nainen, 
tuli ihastelemaan hänen sormuk-
siaan.

Puhelun jälkeen he kääntyivät 
katsomaan toisiaan ja elehtivät 
yhteisen kielen puutteessa. Sitten 

valokuvattiin ja halattiin.
Kohtaaminen sai suomalais-

naisen miettimään, mikä ihmeen 
paikka on tämä ”silvottujen nais-
ten sairaala”.

Kongossa oli sinä vuonna rais-
kattu ja silvottu kymmeniätu-
hansia naisia.

– Tämä suunnilleen neli-
kymppinen nainen näytti van-
hukselta. Hänen alapäänsä lei-
keltiin, eikä hän sen jälkeen pys-
tynyt pidättämään virtsaansa, 
vaan laski alleen ja sai tulehduk-
sen haavoihinsa. Vaivan takia hä-
net ajettiin pois kylästään, mikä 
taisi olla hyökkääjien tarkoitus-
kin – hajottaa perheet.

Hiljainen, 
sinnikäs raivo
Sairaalassa vierailun jälkeen mo-
net suomalaisseurueen jäsenet 
olivat poissa tolaltaan.

– Ne, jotka pystyivät pidättä-
mään itkunsa, tunsivat tarvetta 
kertoa elämänsä kipeimpiä asi-
oita. Minussa heräsi raivo. Hil-
jainen, mutta sinnikäs, Johanna 
Pentikäinen kertoo.

– Lähetin vielä yhden teksti-
viestin kotiin: kaikki hyvin, lap-
sikullat, hyvää yötä. Samalla pää-
tin, etten aio hyväksyä tällais-

ta maailmaa, en omille lapsilleni 
enkä muillekaan.

Kongossa on luonnonrikka-
uksia, esimerkiksi tantaalia, jota 
käytetään kännyköissä. Kaivok-
sien hallinnasta käydään raako-
ja taisteluita. 

Kongo on ollut länsimaiden 
raaka-ainevarasto. Vaikka siirto-
maahallinnon aika on ohi, riisto 
jatkuu. Johanna Pentikäisen koh-
taama nainen on esimerkki siitä. 
Kun aarteista taistellaan, siviilit 
kärsivät.

– Kauppa selvästi kannattaa. 
Sen seurauksena minun kaltai-
seni saavat ostella edullisia kän-
nyköitä ja koruja. Minäkin saa-
toin soittaa Suomeen lapsilleni, ja 
naisen ihastelemat timantit ovat 
ilmestyneet sormiini muistoksi 
perheen perustamisesta ja lasten 
syntymistä. Kauniita asioita, joi-
hin en haluaisi liittyvän mitään 
epäpuhdasta.

– Vasta nyt alan oivaltaa, et-
tä minun ja julmasti kohdellun 
naisen elämällä on yhteytensä. 
On ironista, että puhelin, joka 
liittää minut perheeseeni, kytkee 
minut maailmankaupan kautta 
tähän naiseen. Häneen, joka on 
sodan vuoksi joutunut eroon lä-
heisistään.



13   Nro 7      25.2.2010

Muutos lähtee tavallisista ihmisistä
Planeetta 
Toivo
Valokuvassa on kaksi hymyilevää 
naista auringon alla. Heidän ase-
mansa vain ovat kovin erilaiset. 
Toinen on alkutuotannon uhri, 
toinen loppukäyttäjä.

– Kuvassa olemme kaulak-
kain, mutta väliimme mahtuu 
pari sissisotaa, kenties jokunen 
rikollinen kaivosyrittäjä ja raa-
ka-ainekauppiaat. Jossain koh-
taa tuotantoketju muuttuu riis-
täväksi. Se mikä koituu minun 
hyväkseni, ei tee hyvää toisaalla.

Johanna Pentikäinen joutui 
hämilleen siitä, ettei oma koke-
musmaailma riitä Goman kal-
taisessa paikassa elävien ihmis-
ten tilanteen ymmärtämiseen.

– Yksittäinen tapahtuma ja 
siihen liittyvä kokemus on aina 
epätäydellinen, kenties naiivikin, 
mutta silti siihen voi latautua pal-
jon. Se voi velvoittaa, antaa tehtä-
vän. Sitten on vain keksittävä kei-
not, miten.

Tutkijana Pentikäinen alkoi 
kartoittaa kuluttajan mahdolli-
suuksia maailmassa, jota uhkaavat 
ilmastonmuutokset, talouskriisit ja 
monenlaiset väärinkäytökset. Toi-
saalla hukutaan jätemäärään, toi-
saalla nähdään nälkää.

Valistuneilla kansalaisilla on 
huoli niin aavikoiden takaisten 
kankaankutojien ja kivenlouhi-
joiden elämästä kuin ympäristön 
säilymisestä. Toistaiseksi hyvää, 
eettistä ja vastuullista tavaroiden 
ja palvelujen tuotantoa ei kuiten-
kaan ole osattu rakentaa osaksi 
talousjärjestelmää.

– Valinta on jätetty yksilön 
ratkaistavaksi. Jokainen voikin 
oppia kuluttamaan vastuulli-
semmin, mutta se ei riitä. Parem-
man tulevaisuuden saavuttami-
seksi on otettava käyttöön kaik-
ki keinot.

Pentikäinen toivoo, että maa-
ilmankylämme voitaisiin nimetä 
Planeetta Toivoksi. 

– ”Hyvän markkinoita” voivat 
olla kaikki ne paikat, joissa va-
litsemme ja vaihdamme asioita, 
tähtäimessä parempi maailma. 
Ehkä idealistista, mutta ehdotto-
masti toteuttamisen arvoista.

Kirkasotsaisuus 
katosi
Pentikäinen tunnustaa, että kir-
jan kimmokkeena oli pintaliito-
ajatus. Hän halusi pohtia, miten 
vastuullisuudesta ja eettisyydestä 
voisi saada lisäarvoa liiketoimin-
taan. Pian tämä ”sliipattu brän-

Kaltaisiasi 
on yhä 
enemmän
Seuraava voisi olla lainaus 
tulevaisuuden historian-
kirjoituksesta:

Vähitellen tavarakult-
tuurin vaikutukset, kuten 
ilmastonmuutos, talous-
kriisit, jäteongelma ja joi-
denkin alueiden köyhyys, 
tulivat niin hälyttäviksi, 
että niihin oli puututtava.

2000-luvun ensimmäis-
ten vuosikymmenien ai-
kana ihminen muuttui 
vaiheittain nykyihmisek-
si (homo responsibilus). 
Ihminen vaihteli edelleen 
jonkin verran tavaroita, 
mutta nyt hän pyrki kai-
kin saavutettavissa olevin 
keinoin tiedostamaan toi-
miensa vaikutukset ja pois-
tamaan haittoja. Hän ym-
märsi vastuunsa ja huoleh-
ti ympäristönsä hyvinvoin-
nista, mukaan lukien toiset 
ihmiset.

Yksittäisten ihmisten 
tukena oli järkevä yhtei-
nen politiikka, joka ohja-
si kulutuksen ympäristön 
kannalta kestävälle ural-
le. Muutos läpäisi myös lii-
ke-elämän. Ympäristöystä-
vällisyydestä tuli kannat-
tavaa.”

Onko tämä sinusta na-
iivia? Uskotko sinä kuvai-
lemaani muutokseen? Riit-
tääkö sinulle loppuun ku-
luttava elämänmuoto, vai 
haluaisitko turvata hyvän 
elämän edellytykset jäl-
keemme tuleville ihmisil-
le? Jos tahdot, me voimme 
ehkä vielä valita. Kaltaisia-
si on yhä enemmän. Meitä 
tavallisia ihmisiä eli tavik-
sia, jotka haluaisimme vali-
ta paremmin, jos vain osai-
simme ja saisimme.

Taviksesta ei ehkä aina 
ole aktivistiksi ja äänek-
kääseen marginaaliin, yh-
den asian mieheksi tai nai-
seksi. Mutta hänkin voi-
si osaltaan rakentaa pa-
rempaa maailmaa. Voisiko 
huolehtimalla perheestään 
ja tekemällä työnsä samal-
la pelastaa maailman? Mi-
ten tavista voisi auttaa täs-
sä vapaaehtoisuuteen pe-
rustuvassa toiminnassa? 
Vai onko järjestelmän pa-
kotettava meidät siihen? – –

Se on kuitenkin varmaa: 
ratkaisu on tavisten käsissä.

Katkelma Johanna 
Pentikäisen kirjasta 
Hyvän markkinat. 
Kuinka tavalliset ihmiset 
muuttavat maailman. 
Kirjapaja 2009.

däämisen logiikka” 
tuntui pinnalliselta.

Omasta perheen-
äidin elämästään am-
mentava nainen taju-
si, ettei rakenteelli-
sesti vinoutunut lii-
ketoiminta lopu tuot-
teita brändäämällä.

– Kirkasotsaisuus katosi, ja 
hetkeksi lannistuin. Vähitellen 
hahmottui ajatus tavallisesta ih-
misestä, joka pystyy vaikutta-
maan markkinoihin ja muutta-
maan maailman. Tästä tavikses-
ta on ollut ilo kirjoittaa. Uskon 
häneen!

– Arvostan pieniä ja äänek-
käitä marginaaliryhmiä, akti-
visteja, jotka toteuttavat käytän-
nössä aatteitaan. Siinä on kuiten-
kin vaaransa, jos heidän tapan-
sa edistää asiaansa nähdään ai-
noana vaikuttamiskeinona. Isot 
muutokset kun tapahtuvat vas-
ta kun massat alkavat tehdä vas-
tuullisia valintoja.

Avuttomuuden tunnetta ku-
luttajalle tuottaa se, että on vai-
kea tietää, onko ruoka terveellis-
tä ja ekologisti sekä eettisesti tuo-
tettua tai tuleeko t-paita kelvot-
tomista tuotanto-oloista. Epä-
eettistä roskaa mieluusti boiko-

Tullaanko sukupolvemme 
muistamaan siitä, että 
käytimme luonnonvarat ja 
saastutimme maapallon? 
Menimme kutsumatta 
kylään, tyhjensimme kaapit 
ja kätköt ja katosimme 
tiehemme jättäen jälkeemme 
röykkiöittäin jätettä.

toivalle kuluttajalle ei ole tarjolla 
tarpeeksi tietoa tuotteista, eivät-
kä tuotantoprosessit ole läpinä-
kyviä, Johanna Pentikäinen kri-
tisoi.

– Teini-iässä lukioluokallam-
me oli aktivismiherätys. Minul-
lakin oli boikottilistoja lompa-
kossani. Kun elämä muuttui työn 
ja perheen myötä, huomasin tar-
vitsevani autoa sekä laitteita ja ta-
varoita, joihin en voinut olla tyy-
tyväinen. En pystynytkään elä-
mään ekoelämää. 

Ihanteiden ja todellisuuden 
ristiriidasta seuraa sisäänraken-
nettu pettymys. 

– Se aiheuttaa torjuntaa: en 
minä voi muuttaa mitään. Mut-
ta pettymyksen yli täytyy päästä. 
Ainakaan minä en halua luovut-
taa, Johanna Pentikäinen vakuut-
taa hymyillen.

JANNE VILLA

Ku va t :  J o hanna Pe n t i kä i s e n ko t ia l b u mi
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 28.2. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Petri Majatie, saarna Urpo 
Luokkala. Urkuri Maija Tynk-
kynen.	Ynnin	pojat.	Tilaisuu-
dessa viittomakielen tulkit. 
Messu kuuluu viittomakie-
listen kirkkopäivään. www.
virtuaalikirkko.fi. 
Messu su 28.2. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja kantto-
ri Maija Tynkkynen.
Messu su 28.2. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Veijo Koivula.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 25.2. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Ilkka Järviö. Kahden var-
tin kirkkohetki.
Messu su 28.2. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Heikki Karppinen, avustaa 
Asta Leinonen, kanttorina 
Riitta Piippo. Mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen.
Messu su 28.2. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Er-
ja Järvi, avustaa Sirpa Kemp-
painen, kanttorina Juha So-
ranta. 
Messu su 28.2. klo 12 Py-
hän Andreaan kirkossa. Toi-
mittaa Sanna Komulainen, 
avustaa Sirpa Kemppainen, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kirk-
kokahvit. 

Messu su 28.2. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, avus-
taa Asta Leinonen, kanttori-
na Riitta Piippo. 
Messu su 28.2. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimit-
taa Erja Järvi, avustaa Olavi 
Mäkelä, kanttorina Samuli 
Kokko. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 28.2. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 4.3. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Erja Järvi, kanttorina 
Riitta Piippo. Kahden vartin 
kirkkohetki.

Tuiran seurakunta
Messu su 28.2. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Petteri 
Tuulos, avustaa Anna-Leena 
Häkkinen, kanttorina Heikki 
Jämsä. Psalmikvartetti. Radi-
ointi radio Dei.
Messu su 28.2. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Lauri Kujala, avustaa Päi-
vi Jussila, kanttorina Tommi 
Hekkala. 
Messu su 28.2. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Hannu Ojalehto, avustaa Pa-
si Kurikka, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. 
Sanajumalanpalvelus su 
28.2. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Riitta Lou-
helainen, kanttorina Heikki 
Jämsä. 

Iltamessu su 28.2. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Nanna He-
laakoski, kanttorina Katri 
Sippola. Lauluryhmä Heliä. 
Viikkomessu ke 3.3. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Harri Fagerholm, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki.
 
Oulujoen seurakunta
Messu su 28.2. klo 10 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, avus-
taa Jukka Joensuu, kanttori-
na Sanna Leppäniemi. Kirk-
kokuoro. Annukka Asikai-
nen, huilu.
Lastenvirsimessu su 28.2. 
klo 12 Hintan seurakuntata-
lossa. Toimittaa Jukka Joen-
suu, avustaa Anna-Maija Säl-
kiö, kanttorina Lauri Nurkka-
la. Kirkkokahvit. 

YLIkIIMInkI
Sanajumalanpalvelus su 
28.2.	klo	10	Ylikiimingin	kir-
kossa. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Jenni Rau-
takoski.  

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
28.2. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Matti Keskinen, kantto-
rina Kaisamarja Stöckell. 

Haukipudas
konfirmaatiomessu su 
28.2. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Martti Heinonen, saar-
na Eeva Mertaniemi, kant-
torina Hannu Niemelä. Kon-
firmoitavana syysloman päi-
väkouluryhmä.
Sanajumalanpalvelus su 
28.2. klo 16 Martinniemen 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Eeva Mertaniemi, kant-
torina Hannu Niemelä, lau-
lu Pekka Manninen. Kirkko-
kahvit.

Kempele
Messu su 28.2. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Leena 
Brockman, avustaa Timo Rii-
himäki,  kanttorina Marja-
Liisa Jääskeläinen. Jumalan-
palvelus suorana www.evl.
fi/srk/kempele.

Liminka
kalevalainen jumalanpal-
velus su 28.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Anna-Maari 
Ruotanen, kanttorina Mika 
Kotkaranta. Mukana kirkko-
laulajat ja Oulun ympäristön 
kalevalaiset naiset. Lionsien 
kirkkopyhä. Kirkkokahvit.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
28.2. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttorina 
Juha Pöykkö.  Metsästäjien 
kirkkopyhä.

Muhos
Messu su 28.2. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jouni Heik-
kinen, saarnaa Pekka Kyllö-
nen, kanttorina Ossi Kajava.  
kansanlaulukirkko su 28.2. 
klo 11.30 Korkalanvaarassa. 
Toimittaa Jouni Heikkinen.
naisten messu ti 2.3. klo 18 
kirkossa. Toimittaa Elina Hy-
vönen, kanttorina Ossi Ka-
java.

Oulunsalo
Messu su  28.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Tapio Kortes-
luoma, saarnaa Minna Salmi, 
kanttorina Taru Pisto. Touko-
mettiset-kuoro avustaa.

Siikalatva
keStILä
Sanajumalanpalvelus su 
28.2. klo 12 seurakuntako-
dissa. Toimittaa Erkki Pi-
ri, kanttorina Unto Määttä. 
Kirkkokahvit. 

PIIPPoLA
Messu su 28.2. klo 10 seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Erkki Piri, kanttorina Unto 
Määttä. Kirkkokahvit.

PuLkkILA
Messu su 28.2. klo 12 seu-
rakuntatalossa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen, kanttori-
na Veijo Kinnunen. Kirkko-
kahvit.

PYhäntä
Sanajumalanpalvelus su 
28.2.klo 10 seurakuntata-
lossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Veijo Kin-
nunen, avustaa nuorisokuo-
ro. Partiolaisten kirkkopyhä. 
Kirkkokahvit. 

RAntSILA
Messu su 28.2. klo 19 seu-
rakuntatalossa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen, kanttori-
na Veijo Kinnunen. Kirkko-
kahvit.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
28.2. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Timo Liika-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.
Messu su 28.2. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.
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Oulun tuomiokirkon urut.
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25.2.–4.3.2010

Tarjottu yhteisvastuulounas 
uutta Karjasillalla

enot Oulussa 

Karjasillan kirkossa voi maalis-
kuun jokaisena sunnuntaina 
nauttia kirkonmenojen jälkeen 
yhteisvastuulounaan kuuden 

euron hinnalla. Uuden käytännön 
mukaan lounaita on mahdollista os-
taa myös etukäteen ystävälleen, naa-
purille tai esimerkiksi senttejä venyt-
tävälle opiskelijatuttavalle, joka ilah-
tuisi ilmaisesta ruoasta. 

– Yv-lounaan voisi tarjota tutulle 
lapsiperheelle tämänvuotisen yv-kerä-
yksen hengessä, Karjasillan seurakun-
nan diakoniatyöntekijä Marjo Heik-
kinen rohkaisee jokaista miettimään, 
kenelle tarjoaisi yhteisvastuulounaan.

Lounaslippuja saa ostaa myös dia-
koniatyön käyttöön. Työntekijät jaka-
vat niitä tarvitseville.

Ruokalippuja on myytävänä en-
simmäisen kerran Karjasillan kirkos-

sa ensi sunnuntaina 28.2. jumalanpal-
veluksen jälkeen. 

Sunnuntain jälkeen lippuja voi os-
taa aina aterioiden yhteydessä 7.3., 
14.7., 21.3. ja 28.3.

Lounas sisältää lämpimän ruoan, 
juoman ja leivän. Jälkiruokana on 
kahvi tai tee pienen makean kera.

Yhteisvastuukeräys menee tänä 
vuonna Suomessa köyhien lapsiper-
heiden hyväksi. Ulkomainen osuus 
menee Haitiin. 

7. maaliskuuta Karjasillan kirkossa 
jatkuvat myös suositut kahvikeskuste-
lut, joissa seurakuntalaisilla on tilai-
suus keskustella papin kanssa juma-
lanpalveluksessa pidetystä saarnasta. 
Myös kriittiset kysymykset ovat sil-
loin tervetulleita.

RIITTA HIRVONEN

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
torstain raamattupiiri to 
25.2. klo 14, Keskustan seu-
rakuntatalo. Tiina Kinnunen. 
1. Moos. 7 ja 8. 
Raamattupiiri to 25.2. klo 
16, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
ompeluseurat to 25.2. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
Aamupiiri la 27.2. klo 10, 
Vanha pappila. 
Sunnuntaiseurat su 28.2. 
klo 15, Heinätorin seurakun-
tatalo. 
opettajien raamattupiiri 
ma 1.3. klo 16, Vanha pappi-
la, Jössensali. 
Päiväseurat ke 3.3. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
hartaus ke 3.3. klo 14, Aurin-
kokoti. Jyrki Vaaramo.
hartaus ke 3.3. klo 15, Senio-
ritalo. Juha Sarkkinen.
keskiviikkoseurat ke 3.3. 
klo 18, Vanha pappila, Sipi-
läsali. Keijo Nissilä.
Miesten piiri ke 3.3. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Rukoushetki ke 3.3. klo 19, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Järjestää myös Sinapinsie-
men	ry	ja	Oulun	NNKY.
hartaus to 4.3. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Juha 
Sarkkinen.
Raamattupiiri to 4.3. klo 16, 
Intiön seurakuntakoti. Jyrki 
Vaaramo.
hartaus to 4.3. klo 18.30, 
Kuntotalo. Juha Sarkkinen.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 25.2. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 25.2. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 
torstai-illan raamattupiiri 
to 25.2. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Pappilan puoli.
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 26.2. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 26.2. klo 18, Kas-
tellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 26.2. klo 19, 
Maikkulan kappeli. 
hengellisen syventymisen 
piiri ti 2.3. klo 18.30, Maik-
kulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 2.3. klo 19, Karjasil-
lan kirkko. Jaakko Kaltakari 
ja Niilo Nissilä.
Pappilan raamattupiiri ke 
3.3. klo 11, Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
3.3. klo 18, Karjasillan kirk-
ko ryhmätyötila. 
Raamattupiiri to 4.3. klo 
17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Raamattupiiri to 4.3. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 25.2. ja 4.3. 
klo 12.30, Tuiran kirkko. Raa-
mattupiiri kokoontuu tilassa 
nimeltä Sumppu.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
to 25.2. ja 4.3. klo 16, Pyhän 
Tuomaan	 kirkko.	 Ystävän-
kammarissa. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 25.2. klo 18.30, 

Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 25.2. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko.
herännäisseurat su 28.2. klo 
15, Tuiran kirkko. 
Miesten piiri ti 2.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Erkki Vuoris-
to alustaa Gideonien työstä.
Raamattupiiri ti 2.3. klo 18, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 4.3. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli.
Pateniemen raamattupiiri 
ke 10.3. klo 18–19.30, Pate-
niemen kirkko.
 

Musiikki ja kulttuuri
Virsilaulua yhteisvastuulle 
su 28.2. klo 15, Oulun tuo-
miokirkko. Ks. yhteisvas-
tuuilmoitus.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Virsilaulutuokio to 25.2. klo 
16.30, Keskustan seurakun-
tatalo. Laulutuokiossa keski-
tytään virsikirjan vähemmä-
na laulettuihin virsiin.
Lauletaan yhdessä -yhteis-
laulutilaisuus ke 3.3. klo 13, 
Oulun tuomiokirkko. Muka-
na Teuvo Pakkalan koulun 
oppilaita. Tilaisuudessa kerä-
tään kolehti yhteisvastuulle.
Virsilauluilta ti 2.3. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Rukous ja usko virsissä, Esko 
Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
opinnäytekonsertti pe 
26.2. klo 19, Karjasillan kirk-
ko. Oamk:n opiskelija Miina-
Maria Saukkonen laulaa tut-
kinto-ohjelmistoaan. Pianis-
tina Markus Vaara. Seura-
kuntasali, vapaa pääsy.
Cherubinin Requiem la 27.2. 
klo 19, Oulun tuomiokirkko. 
Ks. erillinen ilmoitus.
hurmioituneet kasvot -ru-
notapahtuma su 21.3. klo 19, 
Kastellin kirkko. Suomalaises-
ta lyriikasta 1910–1940-lu-
vuilta. Vapaa pääsy, käsioh-
jelma	2	€	Yhteisvastuukerä-
ykseen. 

Oulujoen seurakunta
Joen hallikaisen konsert-
ti su 21.3. klo 14, Oulujoen 
kirkko. Hengellisiä lauluja. 
Käsiohjelma	12	€.	Tuotto	Yh-
teisvastuukeräykselle.

Diakonia
Liikuntavammaisten kerho 
pe 26.2. klo 13–14.30, Hintan 
seurakuntatalo.	Aiheena	Yh-
teisvastuu. Mukana Anna-
Maija ja Päivi.
työttömien ateria ke 3.3. 
klo 11–13, Öbergin talo. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 3161 
405 keskustelua, kotikäyntiä 
tai taloudellisen tuen hake-
mista varten.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 5313 
219 tai Karjasillan diakonia-
toimistolta, Nokelantie 39. 

Diakoniapiiri ma 1.3. klo 12–
13.30, Kaukovainion kappeli. 
Juttutupa ma 1.3. klo 13, Py-
hän Andreaan kirkko. Työ-
ikäisille eläkeläisille ja työt-
tömille.
Ystävänkamari ti 2.3. klo 13, 
Kaukovainion kappeli. 
Maikkulan diakoniaryh-
mä ti 2.3. klo 14, Maikkulan 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
työttömien ruokailu to 25.2. 
ja 4.3. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Lisätietoja Sami 
Riipinen 040 5747 149. 
kevättä kohti pe 26.2. klo 
13, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Onko hyvä mieli ja voima-
varat vähissä? Uusi ryhmä 
on löytöretki kevättä kohti. 
Ryhmää vetämässä diakonia-
työntekijät Heli Sytelä ja Sai-
la Luukkonen. Lisätietoja p. 
040 5747 092.
Juttutupa ma 1.3. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
Juttutupa ma 1.3. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Diakoniapiiri ma 1.3. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Lisä-
tietoja p. 040 5747 064.
Pateniemen diakoniapiiri to 
11.3. klo 13–15, Pateniemen 
kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 p. 08 5313 519 tai käy-
mällä Myllyojan seurakunta-
talossa. 
Madekosken diakoniapii-
ri to 25.2. klo 12, Jussi ja Aili 
Juutisella, Juutisentie 17.

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
kehItYSVAMMAISet
Perhepiiri to 25.2. klo 12–
13.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Varttuneiden porinapiiri ti 
2.3. klo 13.15–14.15, Heinäto-
rin seurakuntatalo. 
keskustelukerho ti 2.3. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Veturi to 4.3. klo 17–18.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Vertaistukiryhmä alle koulu-
ikäisten kehitysvammaisten 
lasten perheille. Lastenhoito 
perheen kaikille lapsille jär-
jestetty. Ryhmä on avoin, ei-
kä ilmoittautumista tarvita. 

kuuLoVAMMAISet
Raamattupiiri to 25.2. klo 
14, Piispantalon tallikappeli. 
hyvä tietää – mukava osal-
listua -luento pe 26.2. klo 
9.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Viittomakielisten kirkko-
pyhä su 28.2. klo 10–16, tuo-
miokirkko ja Keskustan seu-
rakuntatalo. Katso erillinen 
ilmoitus sivulla 18.
Lähetyspiiri ma 1.3. klo 14, 
Kuurojen yhdistys. 
Ystäväilta to 4.3. klo 16, Pal-
velukeskus Runola. 

näköVAMMAISet
näkövammaisten raamat-
tu-ja keskustelupiiri to 
4.3. klo 13–14.30, Diakonia-
keskus, alakerran ryhmäti-
la. Kahvitarjoilu. Opasystä-

vä vastassa pihalla klo 12.30 
alkaen.

PäIhDetYö
naistenryhmä pe 26.2. klo 
13–15.30, Öbergin talo. 
tavoiteryhmä ma 1.3. klo 
9–16. Tavoiteryhmäläiset Va-
samolla. 
Miesten saunailta ke 3.3. 
klo 16–17.30, Öbergin talo.

Lähetys
Lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Leivonnaisia, käsitöi-
tä, arpoja ja muuta mukavaa 
sekä vohvelikahvila. Tuotto 
ohjataan nimikkotyölle Suo-
men Lähetysseuran kautta. 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja ma-ke ja pe klo 10–14. Puo-
dista käytettyjä astioita, liina-
vaatteita, koruja, kirjoja sekä 
pajan tuotteita, tarjolla myös 
kahvia yms. Pajassa tehdään 
käsitöitä. P. 044 316 1720. 
Lähetystovi pe 26.2. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Raamattua: Raakel, ta-
voiteltu nainen, mukana Ul-
la Mäkinen.

Siiven sauvat ke 3.3. klo 
14.30, Siipi, lähetyksen puo-
ti ja paja. Lähdetään  sauva-
kävelemään.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Lähetyspiiri to 25.2. ja 4.3. 
klo 14, Vanha pappila, Sipi-
läsali. Raamattutunti 25.2. 
Airi Huotari ja 4.3. Jouni Rii-
pinen.

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

Tuiran seurakunta
Lähetyspiiri ma 1.3. klo 
16.30, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja Tarja Oja-Viirret p. 040 
5747 172.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 1.3. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 1.3. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 

YLIkIIMInkI
Piispankamarin kahvila  ja 
kirpputori maanantaisin ja 
perjantaisin klo 11–14, enti-
nen kunnantalo. Myytävänä 
käsitöitä ja pientä tavaraa.

Lapset ja lapsiperheet
Päiväkerhot löytyvät osoit-
teesta www.oulunseurakun-
nat.fi/lastentapahtumat.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perheiden helmipaja to 
25.2. klo 18, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Pajassa askar-
rellaan, lauletaan ja hiljen-
nytään. Lisäksi pieni tarjoi-
lu. Ei ennakkoilmoittautu-
mista eikä maksua.
Pyhäkoulu su 28.2. klo 12, 
Makasiininkatu 6. Pyhäkou-
lu on lasten oma kirkko. 
Pyhäkoulu su 28.2. klo 
16.30, Koulukatu 10. 
Perhekerho to 25.2. ja 4.3. 
klo 10, Intiön seurakunta-
koti. 
Perhekerho ti 2.3. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo. 

R i i t t a  H i r vo n e n
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Karjasillan seurakunta
Mummon ja Vaarin pysäkki 
la 27.2. klo 15–18, Pyhän An-
dreaan kirkko. Ks. yhteisvas-
tuuilmoitus.
taidepyhis ma 1.3. klo 14.30, 
Metsokankaan koulu. Pyhä-
kouluun otetaan 16 1.–3.- 
luokkalaista. 
hiihdä, hiihdä! -hiihtota-
pahtuma su 14.3. klo 13, 
Lämsänjärven kaupunkilei-
rikeskus. Ks. yhteisvastuuil-
moitus.
Pyhäkoulu su 28.2. klo 10, 
Kastellin kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana. Lopuksi 
lapset menevät siunattavik-
si kirkkoon.
Pyhäkoulu su 28.2. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Juma-
lanpalveluksen aikana. Lo-
puksi lapset menevät kirk-
koon.
Pyhäkoulu su 28.2. klo 12, 
Maikkulan kappeli. Jumalan-
palveluksen aikana. Lopuksi 
lapset menevät kirkkoon siu-
nattaviksi.
Pyhäkoulu su 28.2. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ma 1.3. klo 10, 
Sarasuon päiväkoti. 
Perhekerho ti 2.3. klo 12, Py-
hän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ke 3.3. klo 9.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Perhekerho ke 3.3. klo 9.30, 
Kastellin kirkko. 
Perhekerho ke 3.3. klo 9.30, 
Maikkulan kappeli. 
Perhekerho ke 3.3. klo 9.30, 
Karjasillan kirkko. 
Perhekerho ke 3.3. klo 10, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu la 27.2. klo 11.30, 
Kuivasjärven seurakunta-
koti. Pyhäkoulussa tutustu-
taan lapsentajuisesti raama-
tun kertomuksiin ja laulel-
laan sekä lopuksi askartelu 
tai muu toimintahetki. 
Pyhäkoulu su 28.2. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Isoille ja pienille oma pyhä-
koulu jumalanpalveluksen 
yhteydessä. 
Pyhäkoulu su 28.2. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Lasten oma kirkkohetki. 
kansainvälinen pyhäkoulu 
su 28.2. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Pyhäkoulu 
suomen kielellä. 
Luukkaan perhekerho to 
25.2. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
International Family Club- 
englanninkielinen perhe-
kerho to 25.2. ja 4.3. klo 13, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Ks. 
Kansainvälisyys.
koskelan perhekerho ke 
3.3. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti. 
kuivasjärven perhekerho 
ke 3.3. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Pateniemen perhekerho ke 
3.3. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. 
Rajakylän perhekerho ke 
3.3. klo 9.30, Rajakylän seu-
rakuntakoti. 
tuomaan perhekerho ke 
3.3. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Luukkaan perhekerho to 
4.3. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 28.2. klo 12, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 28.2. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 3.3. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 3.3. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 
Perhekerho ke 3.3. klo 9.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 3.3. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 3.3. klo 9.30, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 3.3. klo 9.30, 
Huonesuon seurakuntakoti. 

YLIkIIMInkI
Perhekerho ke 3.3. klo 10, 
Ylikiimingin	seurakuntatalo.	

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

Nuoret
uusien ja vanhojen isosten 
Grande-leiri vol. 2 16.–18.4. 
Rokuan leirikeskus. Karjasil-
lan ja tuomiokirkkoseura-
kunnan uusien ja vanhojen 
isosten yhteinen leiri. 

Karjasillan seurakunta
nuortenilta ke 3.3. klo 19–
20.30, Kaukovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
nuortenilta ke 3.3. klo 
18.30–20, Koskelan seura-
kuntakoti. Luvassa rentoa 
yhdessäolemista, pelailua ja 
yhteislaulantaa, ajankohtais-
ten asioiden äärellä olemista 
sekä hartautta.
tuiran seurakunnan 10. 
isoskoulutus ke 3.3. klo 17, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Aiheena 24.2. ja 3.3. Minä-
kö kristitty? 
nuorten improryhmä to 
4.3. klo 17, Tuiran kirkko. Ks. 
erillinen ilmoitus.

Nuoret aikuiset 
takkailta ti 2.3. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
nuorten aikuisten raamat-
tupiiri ke 3.3. klo 18, Vanha 
pappila. 

oPISkeLIJAJäRJeStöt
körttiopiskelijoiden seurat 
to 25.2. klo 19 Heikki Musta-
kallio, Tervakukkatie 26 A 5 
ja to 4.3. klo 19 Marja ja Juk-
ka Lausmaa, Tervakukkatie 
38 B 17.
evankelinen nuorten aikuis-
ten ilta pe 26.2. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Oot 
vappaa, Olavi Rimpiläinen.
oPkon opiskelijailta la 27.2. 
klo 19, Öbergin talo. Kristil-
linen taloudenhoito. Jarkko 
Leinonen.
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma 1.3. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Vesa	 Pöyhtäri:	 Yksi,	 pyhä,	
yhteinen.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
toiminta- ja keskusteluker-

ho to 25.2. ja 4.3. klo 10.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskustelukerhossa jutel-
laan eri teemoista ja hiljen-
nytään hartauteen.
Raksilan kerho to 25.2. 4.3. 
klo 12, Hautajaishuoneisto. 
Seurakuntakerho.
Senioripäivä ma 1.3. klo 11, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Verenpaineen mittaus klo 
11–12. Mahdollisuus ruokai-
luun 4 € . Jatkuu Hopealan-
kakerholla klo 12.30.
hopealankakerho ma 1.3. 
klo 12.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
tarinatupa ke 3.3. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten kerho to 25.2. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
eläkeläisten kerho ma 1.3. 
klo 12.30, Maikkulan kap-
peli. Keskustelukerho kahvi-
kupposen ääressä.
eläkeläisten kerho to 4.3. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
eläkeläisten kerho to 25.2. 
klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
eläkeläisten kerho to 4.3. 
klo 12, Karjasillan kirkko. 
Vierailu Puolivälinkankaal-
le Pyhän Tuomaan kirkkoon. 
Runoja ja musiikkia yhteis-
vastuun hyväksi, ohjelma 5 
€. Kahvitarjoilu. Lähdemme 
Karjasillan kirkolta klo 12.15, 
paluu noin klo 15.30.

Tuiran seurakunta
Vanhustyön linja keskiviik-
koisin puhelinnumerossa 08 
5314 616.
Runoja ja musiikkia to 4.3. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Runoja ja lauluja esittä-
vät Sirkka Korpela, Eeva Kor-
honen, Helvi Klemetti ja Rei-
no Klemetti. Musiikkiesityk-
siä sellolla, huilulla ja pianol-
la esittävät Eeva-Marja Laiti-
nen, Paula Kyllönen ja Marjo 
Heikkinen. Tilaisuudessa kah-
vitarjoilu ja arvontaa. Käsioh-
jelma	5	€.	Tuotto	Yhteisvas-
tuukeräykselle. Linja-auto-
reitti: klo 11.50 Pyhän Luuk-
kaan kappeli, ajaa Kaitoväy-
lää, 11.55 Kuivasjärvi (Karja-
kentän pysäkki), 12.00 Pa-
teniemen kirkko, 12.05 Pa-
lokan palvelukeskus, 12.10 
Rajakylän seurakuntakoti, 
12.15 Koskelan seurakunta-
kodin pysäkki, 12.20 Koske-
lan palvelukeskus, 12.30 Tui-
ran palvelukeskus, 12.35 Tui-
ran kirkko, 12.40 Alppilan py-
säkki, 12.45 Pyhän Tuomaan 
kirkko. Paluukuljetus klo 15. 
eläkeläisten kerho to 25.2. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. Mukana Harri Fager-
holm. Lisätietoja Eeva-Mar-
ja Laitinen p. 040 5157 267.
eläkeläisten kerho to 25.2. 
klo 13, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja Aino-Liisa Ilkko p. 040 
7510 064.
Seniorien laulupiiri to 25.2. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Mukana kanttori Raakel 
Pöyhtäri ja diakoniatyönte-
kijä Päivi Moilanen. 
eläkeläisten kerho ti 2.3. 
klo 14, Tuiran palvelukeskus. 
Mukana lähetyssihteeri Tarja 
Oja-Viirret ja diakoniatyön-
tekijä Paula Kyllönen.
eläkeläisten kerho to 4.3. 

klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Lisätietoja Päivi Moila-
nen p. 040 5747 064.
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 25.2. 
klo 13.30–15, Palokan pal-
velukeskus . Mukana pastori 
Juha Tahkokorpi, diakoni He-
li Sytelä ja Pateniemen dia-
koniapiiriläisiä. 

Oulujoen seurakunta
eläkeläisten kerho ma 1.3. 
klo 12, Hintan seurakunta-
talo. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
1.3. klo 18, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
eläkeläisten kerho to 25.2. 
ja 4.3. klo 10, Huonesuon 
seurakuntakoti.
eläkeläisten kerho to 25.2. 
klo 12, Myllyojan seurakun-
tatalo. Vierailu Esper-hoiva-
kodissa Kaplastiellä.
eläkeläisten kerho to 25.2. 
klo 14, Metsolan Hovi. 
eläkeläisten kerho ma 1.3. 
klo 12, Sanginsuun seura-
kuntakoti. 
eläkeläisten kerho to 4.3. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

YLIkIIMInkI
Laulukerho to 25.2. klo 10, 
Ylikiimingin	seurakuntatalo.	
Laulukerho to 4.3. klo 10, 
Ylikiimingin	seurakuntatalo.	
Porinakerho ma 1.3. klo 
10, Vanhustentalon kerho-
huone. 

Leirit ja retket

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten leiri 22.–25.3.  
Rokuan leirikeskus. Ks. eril-
linen imoitus.

Tuiran seurakunta
työttömien leiri 15.–18.3. 
Rokuan leirikeskus. Ks. eril-
linen ilmoitus.

Oulujoen seurakunta
Retki Baltiaan 9.–13.6. Seu-
rakuntaretki Viroon, Latvi-
aan ja Liettuaan. Ks. erillinen 
ilmoitus.

Kuorot ja kerhot
Lisätietoja kuoroista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.
kaatuneitten omaiset ma 
1.3. klo 12, Keskustan seura-
kuntatalo. 

Tuiran seurakunta
Puuhakerho maanantaisin 
ja keskiviikkoisin klo 9, Inti-
ön hautausmaan kasvihuo-
neen kellari. Puutöitä.
kivi- ja tiffanylasikerho ti 
2.3. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kerho kokoontuu kir-
kon kellarissa.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 2.3. klo 17, Myl-
lyojan seurakuntatalo.
Aikuisten kuntopiiri ke 3.3. 
klo 17, Hintan seurakunta-
talo.

Muut menot
Yhteisvastuukeräys 60  
vuotta -näyttely 8.2.–28.2. 
Oulun pääkirjasto. 

Raatissa raikaa 
Kalevalan päivänä

Yli sata esiintyjää laulaa, tanssii ja näyttelee Raatin 
nuorisotalolla Kalevalan päivänä sunnuntaina 28. 
helmikuuta kello 11–15. 

Raatissa raikaa -yhteisvastuutapahtuma on tar-
koitettu kaikenikäisille, mukaan kutsutaan niin 
lapsia kuin aikuisiakin. Ohjelmassa on monipuo-
lista musiikkia, runoja, ongintaa, kasvomaalausta 
sekä kahvio, jossa myydään leivonnaisia ja vohve-
leita. Osallistua voi myös Trilli-muskariin. Ulkona 
voi heittää saapasta, päästä rekiajelulle sekä laskea 
mäkeä ja tutustua hälytysajoneuvoihin. 

Tapahtuman tuotto menee Yhteisvastuukerä-
yksen hyväksi. Mukana järjestämässä tapahtumaa 
ovat Hintan Martat. Tänä vuonna Yhteisvastuuk-
räys tukee köyhiä lapsiperheitä Suomessa ja Hai-
tissa.

RAuHAN TERVEHDyS

25.2.–4.3.2010enot Oulussa 

lauantaina 27.2. klo 19 
Oulun tuomiokirkossa 

Esiintyjinä Madetojan musiikkilukion sekakuoro 

sekä Cantio Laudis -kuoro. Ohjelmassa kuullaan 

lisäksi J. S. Bachin kantaatti Ich habe genug 

solistina Jussi Juola.

Cherubinin 
Requiem 

A r k i s to  /  E s s i  T i i t t an e n
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Yhteisvastuukeräyslippaat 
yliopistolla 8.–26.2.	Yhteis-
vastuukeräyslippaat Oulun 
yliopistolla vahtimestarei-
den kopeilla helmikuun ajan.
YV-taidemyyntitapahtu-
ma pe 26.2. klo 18–su 28.2 
klo 21, Kaupunginkirjaston 
näyttelytila.	 Taidetta	 Yh-
teisvastuun hyväksi. Taitei-
lijat lahjoittavat myytyjen 
taulujen hinnasta 40 % ke-
räykseen. Avajaiset perjan-
taina 26.2. klo 18, mukana 
Oulujoen seurakunnan lap-
sikuoro. Näyttely on avoinna 
kirjaston aukioloaikana sun-
nuntaihin klo 15 saakka. 
Sinkkuilta pe 26.2. klo 
18.30–20.30, Keskustan seu-
rakuntatalo. Vanhoja koulu-
lauluja kanttori Raimo Paa-
son johdolla. Sinkkuillassa 
saa tarkempia tietoja sink-
kuretkestä Kemiin to 18.3.
Raatissa raikaa -yhteisvas-
tuutapahtuma su 28.2. klo 
11–15, Raatin nuorisotalo. 
Ks. yhteisvastuuilmoitus.
Pappi tavattavissa. Oulun 
tuomiokirkko on avoinna ja 
pappi tavattavissa sunnun-
taisin jumalanpalveluksen 
klo 14 saakka kastetoimi-
tuksia, avioliittoon vihkimi-
siä, sielunhoitoa ja kirkkoon 
liittymisiä varten. Tälllöin on 
mahdollista myös varata ai-
koja kirkollisiin toimituksiin.
Seurakuntailta to 4.3. klo 18, 
Erkki ja Eeva-Maria Pöysköl-

lä Nuorittalla. Miten kehite-
tään seurakuntaelämää? Olet 
tervetullut kahvikupposen ja 
hartauden merkeissä pohti-
maan tulevaa toimintaa seu-
rakuntapiirissä yhdessä työn-
tekijöiden kanssa.
Alfa-kurssi la 6.3. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. Ks. 
erillinen ilmoitus.

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

International Family Club 
- englanninkielinen perhe-
kerho on Thursdays from 
1 pm to 2.30 pm at Pyhän 
Luukkaan	kappeli,	Yliopisto-
katu 7, Linnanmaa. Are you a 
parent staying at home look-
ing after children? Welcome 
to join us for refreshments, 
children’s activities and a 
chance for parents to get to-
gether. There is no enroll-
ment or fee. More info Anu 
Marden 044 3161 718.
kansainvälinen pyhäkoulu 
su 28.2. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Pyhäkoulu 
suomen kielellä. Lisätieto-
ja Aila Valtavaaralta p. 040 
5747 109.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 28.2. klo 17, Kau-
kovainion kappeli.

Vapaaehtoisten lipaskeräys
perjantaina 26.2. klo 9-19

Tuiran alueen elintarvikeliikkeissä
Lipaskerääjäksi pääsee ilmoittautumalla Eeva-Maria Lai-
tiselle,	p.	tai	Raija	Yrjölälle	p.	040	574	7093.

Mummon ja Vaarin pysäkki 
lauantaina 27.2. klo 15–18

Säpinää ystävänpäivän ja yhteisvastuun merkeissä. 
Koko perheen laskiaisretki Käpälämäkeen, jatkot 
mummolan pihakodassa, Lyijytie 2 B, jossa kahvitel-
laan, mehustellaan , käristellään makkaraa ja tarinoi-
daan. Huomaa liukuva osallistumisaika. 

Raatissa raikaa 
-yhteisvastuutapahtuma 
sunnuntaina 28.2. klo 11–15 

Raatin nuorisotalossa 
Monenlaista mukavaa puuhaa ja ohjelmaa kaikenikäisil-
le. Sisällä on musiikkia, runoja, ongintaa, onnenpyö-
rää, kasvomaalausta sekä kahvio, jossa leivonnaisia ja 
vohveleita yms. Ulkona on saappaanheittoa, rekiaje-
lua, mäenlaskua (omat liukurit mukaan), hälytysajo-
neuvot pihalla, myytävänä hernekeittoa ja makkaraa. 
Mukana Hintan Martat.

Yhteisvastuukeräyslippaat yliopistolla
 8.–26.2.	Yhteisvastuukeräyslippaat	Oulun	yliopistol-

la vahtimestareiden kopeilla.

Yhteisvastuukeräys 60 vuotta -näyttely 
8.–28.2. Oulun kaupungin pääkirjastossa

Lauletaan yhdessä -yhteislaulutilaisuus 
keskiviikkona 3.3. klo 13 
Oulun tuomiokirkossa 

Mukana Teuvo Pakkalan koulun oppilaita. 

Runoja ja musiikkia 
torstaina 4.3. klo 13 

Pyhän Tuomaan kirkossa 
Runoja ja lauluja esittävät Sirkka Korpela, Eeva Korho-
nen, Helvi Klemetti ja Reino Klemetti. Musiikkiesityk-
siä sellolla, huilulla ja pianolla esittävät Eeva-Marja Lai-
tinen, Paula Kyllönen ja Marjo Heikkinen. Tilaisuudes-
sa kahvitarjoilu ja arvontaa. Käsiohjelma 5 €. Linja-au-
toreitti: ks. Seniorit.

hiihdä, hiihdä! -hiihtotapahtuma 
sunnuntaina 14.3. klo 13 

Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa 
Koko perheen hiihtotapahtuma. Kahvi- ja mehutar-
joilu, vapaaehtoinen maksu.

taidemyyntitapahtuma 
26.–28.2. 

Kaupunginkirjaston näyttelytilassa
Avajaiset ovat perjantaina 26.2. klo 18–20, mukana 
Oulujoen seurakunnan lapsikuoro. Näyttely on avoin-
na lauantaina 10–17 ja sunnuntaina 12–15. Mukaan on 
ilmoittautunut 20 taiteilijaa.

Virsilaulua yhteisvastuulle
sunnuntaina 28.2. klo 15
Oulun tuomiokirkossa

Lauletaan syksyn aikana opeteltuja, jo tutuiksi tulleita 
virsiä. Mukana Virsitaitajat, hiippakuntakanttori An-
ja Hyyryläinen, esilaulaja Ilkka Järviö, urkuri Juha So-
ranta ja juontamassa Taina Voutilainen.

DIAkonIAn AJAnVARAuS 
tALouDeLLISen tuen hAkeMIStA VARten

oulun tuomiokirkkoseurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 3161 405
karjasillan seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5313 219 
tuiran seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5314 616
oulujoen seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5313 519

Diakoniatyön erityispalvelujen 
avoimet vastaanotot 
diakoniakeskuksessa os. Kirkkokatu 5, p. 08 3161 321 
* tiistaisin ja torstaisin klo 9–11 
kuuroille, päihdeongelmaisille ja asunnottomille
* torstaisin klo 9–11 
kehitysvammaisille ja näkövammaisille

Tämän vuoden viimeinen ajanvaraus maanantaina 
14.12. Ensimmäiset ajanvarukset ensi vuonna maanan-
taina 11.1. 

nuorten improryhmä 

torstaisin klo 17 Tuiran kirkossa 

Tutustutaan porukalla impro-tekniikoihin, 
hullutellaan ja valmistellaan tulevia keikkoja. 

Lisätietoja Merjalta, p. 040 524 5944 tai 
merja.oksman@evl.fi. 

Vanhustyön 
linja 
vastaa 

keskiviikkoisin 

puhelinnumerossa 

08 5314 616.

Retki Baltiaan 
9.–13.6. 

Seurakuntaretki Viroon, Latviaan ja Liettuaan. Matkan 
hinta on noin 450 € / 2hh tai 550 € / 1hh lähtijöiden mää-
rästä riippuen. Mukaan mahtuu 40 nopeinta, etusijalla 
Oulujoen seurakunnan jäsenet. 

Matka sisältää kyydit turistibussilla ja laivalla, hotellima-
joitukset jaetussa kahden hengen huoneessa, ruokai-
lut puolihoidolla, matkavakuutuksen Oulun seurakun-
tien jäsenille, opastetun kaupunkikiertoajelun Riikassa 
sekä opastetun päiväretken Ristikukkulalle ja Rundale-
nin palatsiin. 

Sitovat	 ilmoittautumiset	viimeistään	9.4.	Yhteisiin	seu-
rakuntapalveluihin, p. (08) 3161 340. Tiedustelut mat-
kanvetäjiltä: Eija Röning 040 558 0435 ja Anu Fedotoff 
040 574 7098. Matkajärjestelyistä vastaavat Koskilinjat 
ja Matka-Vekka.

w w w.sxc . hu /  H e im o Hänn in e n

Oulun seurakuntayhtymä vastaa Oulun ja 
Oulujoen hautausmaan sekä Ylikiimingin hau-
tausmaiden hoidosta. Hoidettavaa pinta-alaa 
on noin 30 hehtaaria ja hoitosopimushautoja 
on yhteensä noin 8400. 
Kausityöntekijöitä palkataan yhteensä noin 100. 

HAUTAUSMAIDEN KESÄTYÖT
Hakuaika 1.–12.3.

Oulun seurakuntayhtymä hakee 17 vuotta täyttäneitä 
työntekijöitä hautausmaiden kesätöihin kesäkaudeksi 
2010.

Työtehtäviin kuuluu mm. kukkien istuttaminen, kastelu 
sekä nurmikon leikkuu. Työajat ovat ma–to klo 7–16 
ja pe 7–14. Työntekijöitä palkataan ensisijaisesti tou-
ko–syyskuun väliselle ajalle. Työsuhteet ovat kolmesta 
viikosta noin viiteen kuukauteen.

Hakulomakkeen voi täyttää 1.–12.3. osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja vuoropuhelua 
> avoimet työpaikat. Lomakkeen voi myös käydä täyt-
tämässä 1.–12.3. välisenä aikana Oulun hautausmaan 
toimistolla (Intiöntie 6). Toimisto on avoinna ma–pe 
klo 9–16. Valituille ilmoitetaan viikolla 14.

www.oulunseurakunnat.fi

Paikkoja avoinna
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ToimipaikatKirkot
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli   
Kangaskontiontie 9

Oulun tuomiokirkko  
Kirkkokatu

Oulujoen kirkko   
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Andreaan kirkko  
Kaakkurinraitti

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

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

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Keskustan seurakuntatalo  
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti 
Koskelantie 86

Kuivasjärven   
seurakuntakoti   
Karppalantie 6

Lämsänjärven   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2

Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajankylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven eräleirikeskus 
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

Toppilan    
monipalvelukeskus  
Paalikatu 19

Vanha pappila   
Isokatu 17

Vanha pappila,  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55, Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Öbergin talo  
Kirkkokatu 5

25.2.–4.3.2010enot Oulussa 

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
p. (08) 316 1401
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932
Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3200
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

Tuiran seurakunta
Myllytie 5, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 4600
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Hannu Ojalehto p. 0400 681 833

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3500
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Jouni Riipinen p. 044 3161 719

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki, p. (08) 8177 008 
avoinna ma, ti, to ja pe klo 10–13

Neuvonta ja vaihde p. (08) 316 1300, 
www.oulunseurakunnat.fi, 
etunimi.sukunimi@evl.fi

Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautauksesta 
ja muista kirkollisista toimituksista sopiminen arkisin 
klo 10–13 päivystävän papin kanssa:
- Oulun tuomiokirkkoseurakunta p.  (08) 3161 402
- Karjasillan seurakunta p. (08) 5313 213
- Oulujoen seurakunta p. (08) 5313 512
- Tuiran seurakunta p. (08) 5314 613

Kirkolliset toimitukset Virkatodistukset
Keskusrekisteri, Isokatu 9, p. (08) 316 1303
avoinna ma–pe klo 9–16

Tilavaraukset
Kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16

Päivystävä sairaalapastori
24h/vrk p. 040 570 7033

Kastetut
tuomiokirkko: Linda Olivia 
Ellinoora Lukinmaa.
karjasilta: Lauri Evert Kar-
jalainen, Minea Lilian Lam-
backa, Iida Maria Massa, Ol-
li Martti Eemil Myllyoja, Lu-
ka Hermanni Nevala, Martta 
Minea Nittyviita, Laura Mar-
tina Säynäjäkoski. 
tuira: Selina Müzeyyen Basa-
ran, Miki Otto Viljami Heruk-
ka, Ella Aina Olivia Hiltunen, 
Petri Kalevi Ilmari Huovinen, 
Elias Sakari Jaakola, Luukas 
Juhani Manninen, Topias Jal-
mari Manninen, Viola Vik-
toria Mettovaara, Ellen Isla 
Eleonoora Peltokorpi, Fanni 
Sofia Rastas, Vili Iikka Ale-
xander Sippari, Aili Helli Ilo-
na	Teirikko,	Isla	Vanamo	Yli-
martimo.
oulujoki: Oliver Joakim Erk-
kilä, Heidi Sofia Koistinen, 
Siiri Maleena Meriläinen, 
Elias Nilla Kalevi Mikkonen, 
Petrus Viljami Ollikkala, Nea 
Olivia Pinoniemi, Severi Su-
lo Saarinen, Seela Vanamo 
Väyrynen.

Vihityt
karjasilta: Arto Tapani 
Loukkola ja Satu Marika Nis-
sinen, Samuli Kristian Piste-
maa ja Nina Marianne Hu-
malajoki.
oulujoki: Rauli Tapani Ja-
urakkajärvi ja Katja Market-
ta Maijanen, Teemu Tapani 
Sassi ja Mari Hannele Ruo-
nakangas.

Kuolleet:
tuomiokirkko: Elsa Marjatta 
(Elsi) Kantola 83, Reeta Liisa 
Tolonen s. Lumijärvi 76.
karjasilta: Toivo Johannes 
Järvisaari 82, Rauha Anna 
Amalia Leskelä s. Tolonen 
86, Helmi Auroora Toivonen 
s. Jokela 95, Helge Hjalmar 
Vartiainen 85.
tuira: Veikko Johannes Perä-
lä 91, Seija Eriika Saavinen s. 
Yrjänheikki	52.	
oulujoki: Otto Samuli Turu-
nen 71.

elämän polku

Julisteen suunnittelukilpailu

Oulugospel
Julisteen tehtävänä on markkinoida tapahtumaa. Julis-
teeseen tulee tapahtuman nimi sekä ohjelmatiedot kel-
lonaikoineen ja tapahtumapaikkoineen.
Lisäksi julisteen kuvaa tullaan käyttämään postikorteis-
sa sekä tapahtuman käsiohjelmassa.

Lisätietoja esa.rattya@evl.fi tai 040 5747125.
Palkkio 100 €.

Kilpailuehdotukset toimitetaan 18.3. klo 15 mennes-
sä osoitteeseen: 
Oulun seurakuntayhtymä
Yhteiset	seurakuntapalvelut	/	Esa	Rättyä
Kirkkokatu 5
90100 OULU
tai sähköisessä muodossa esa.rattya@evl.fi

Viittomakielisten kirkkopyhä 
sunnuntaina 28.2. klo 10–16 

Oulun tuomiokirkossa ja Keskustan seurakuntatalossa 

Messu kirkossa klo 10, toimittaa  Turun kuurojenpappi 
Petri Majatie, saarna Urpo Luokkala. 

Keskustan seurakuntatalossa lounas ja ohjelmallinen 
osuus: Silja Leino kertoo terveiset kuurojen lähetykses-
tä Afrikassa, Petri Majatie alustaa sielunhoidollinen nä-
kökulmasta kuurojentyössä. Ohjelmassa viittomakuo-
ron esitys ja Boris Strömin esitys Aurinkolaulu. Arpajai-
set lähetystyön hyväksi. 
Loppuhartaus ja päiväkahvit klo 15.30.

eläkeläisten leiri 
22.–25.3. Rokuan leirikeskuksessa

Mukana diakoniatyöntekijät Sirpa Kemppainen ja 
Marjo Heikkinen. Etusija Karjasillan seurakuntalaisilla. 
Ilmoittautumiset viimeistään 2.3. p. 08 3161 340. Lei-
rin hinta 64 € sisältää matkat, ruoan ja majoituksen. 

työttömien leiri 
15.–18.3. Rokuan leirikeskuksessa 

Leiri on suunnattu Tuiran seurakunnan jäsenille. Lei-
rin hinta 28 € sisältää kuljetuksen, täyshoidon ja lei-
rivakuutuksen. Ilmoittautuminen viimeistään 26.2. p. 
08 3161 340. Lisätietoja leiristä diakoni Sami Riipinen 
040 5747 149 ja diakoni Päivi Moilanen 040 5747 064.

Amerikan gospelia
Gospelkonsertti maanantaina 1.3. 

klo 19 Karjasillan kirkossa
Oamk:n musiikinopiskelijat esittävät amerikkalaista 

gospelmusiikkia Mari Leppävuoren johdolla.
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Solmujen tekeminen oli en-
tisinä aikoina kalastajien 
käsityötä. Verkot solmittiin 
käsin. Kalastajien vaimot 

siirsivät solmimistaitonsa kodin 
ja itsensä kaunistamiseen. Lan-
gasta ryhdyttiin tekemään pit-
sejä lakanoiden koristeeksi, ver-
hokapoiksi, tyynyjen somisteik-
si, esiliinan helmaan ja moneen 
muuhunkin paikkaan, vai luo-
vuus oli rajana.

Vain luovuus on rajana nyt-
kin, kun Oulujoen seurakun-
nan fransupiiriläiset kokoon-
tuvat solmimaan pellavalankaa 
solmuiksi. Niin yksinkertaista se 
on: lankaan tehdään solmuja, ja 
solmuista rakentuu kaunista pit-
siä. Langan väriä ja pitsin kuvioi-
ta voi muutella lähes loputtomas-
ti. Voi vaikka tehdä kuten Valma 
Päkkilä, joka värjäsi lankansa 
mustiksi pesemällä ne mustien 
pellavahousujen kanssa.

Piirin konkarit ovat tehneet 
pitsejä sekä omaan käyttöön et-
tä lahjaksi. Onpa ryhmän ohjaa-
jan Terttu Hietalan lapsenlap-
sen lapsi kastettukin fransulii-
nan päällä.

Itse tehty fransupitsi on arvo-
kas lahja. Siksi esimerkiksi Pirjo 

Kahvia, jutustelua ja 
kalastajanmuijien pitsiä 

Fransuja solmittaessa on pyrittävä ennen kaikkea työn 
tasaisuuteen. Huolella tehty fransu on kaunis ja arvokkaan 
näköinen, niin että sitä kelpaa itse katsella ja näyttää 
tuttavillekin. Tällöin myös kuviot tuleva paremmin esille. 

Ennen varsinaiseen työhön ryhtymistä aloittelijan on 
välttämätöntä harjoitella solmujen tekoa.

Kaisa Haapakoski: Solmimme fransuja

Kauppisella ei itsellään ole kuin 
yksi liina: muut hän on antanut 
lahjaksi. 

Haukiputaan ja Kalajoen kir-
koissa on fransupitsillä koristet-
tuja tekstiilejä. Oulun seurakun-
tayhtymän sairaalateologi Liisa 
Suorsan käyttöön on yksi piiri-
läisistä tehnyt vihreän ja violetin 
liinan.

Solmuja ja 
kahvittelua
Piiriläiset tapaavat kerran viikos-
sa. Innokkaimmat harrastajat te-
kevät tietenkin pitsiä kotonakin, 
mutta viikoittainen kokoontumi-
nen on heillekin tärkeää. 

Tiistaisin naiset – tällä hetkel-
lä mukana on vain naisia, mut-
ta yksi mieskin piirissä on käynyt 
ja erinomaisen taitavaksi tekijäk-

si oppinut – istuvat neljä tuntia 
yhteisen pöydän ääressä solmuja 
tehden ja monenlaisista asioista 
tekemisen ohessa jutellen. 

– Välillä jutteluun keskittyy 
niin kovasti, että lopuksi pitää il-
ta purkaa sitä, mitä aiemmin te-
ki, Eeva Kassila kertoo.

Tekemisen lomassa yritetään 
malttaa pitää sen verran taukoa, 
että saadaan kahvit juotua. Sa-
malla suunnitellaan parin liinan 
lahjoittamista seurakunnan dia-
koniamyyjäisiin kiitokseksi sii-
tä, että seurakunta antaa tilat 
piirin käyttöön.

Vähillä varusteilla 
alkuun
Fransupitsin tekeminen ei vaa-
di kalliita alkuhankintoja. Ensi 
alkuun varusteiksi riittävät nu-

rinpäin käännetty tuoli, pella-
valanka ja sakset. Mikäli harras-
tuksestaan haluaa tehdä helposti 
mukana kulkevan, tarvitaan lau-
ta ja puristimet. Lanka pingote-
taan puristimien väliin ja muka-
na kulkeva fransupitsiteline on 
valmis.

Pitsin tekeminenkään ei kon-
kareiden mukaan ole vaikeaa: 
kyllähän jokainen solmun osaa 
tehdä.

Ensimmäistä kertaa fransun 
tekoa opetteleva Iiris Kulju ei vie-
lä ole aivan vakuuttunut solmi-

misen helppoudesta. Hän luottaa 
kuitenkin, että pienen harjoitte-
lun myötä tekniikan oppii ja pit-
sin teon saa sujumaan.

– Yksi rouva totesi aikanaan, 
että ennen hän oppii lentämään 
kuin fransupitsiä solmimaan, 
mutta kyllä hänkin oppi, Terttu 
Hietala kannustaa.

SATu LAPINLAMPI

Fransupiiri kokoontuu 
tiistaisin kello 17 Myllyojan 
seurakuntatalossa.

Valma Päkkilä ja Eeva Kassinen solmivat fransupitsiä puritimien väliin pingotettuun 
lankaan.

Ku va t :  S a t u  L a p in lam p i
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hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi Lumijoki lumijoki.seurakunta.net

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

Virasto 
avoinna 
maanantaisin, 
keskiviikkoisin 
ja perjantaisin 
klo 9–14

kirkkoherranvirasto, Luovontie 52

Virastopäivystys maanantaisin 
kello 9.30–12. 
Muina aikoina palvelu mobiilivaihteen 
kautta numerosta 08 8100 565. 

Virkatodistukset ja sukuselvitykset 
Oulun keskusrekisteristä p. 08 3161 300.

työntekijöiden 
numerot:

Kirkkoherra 
040 7430 371
Kanttori  
040 7430 381
Diakonissa 
040 7430 382
Suntio 
040 5858 010

Yhteystiedot

Virasto 387 172 
Kirkkoherra 045 2369 094 
Diakonissa 045 638 1973 
Suntio 045 630 6081
Talouspäällikkö 045 630 6082
Kerhohuone 387 512

Virasto 
avoinna 
maanantaisin, 
keskiviikkoisin 
ja perjantaisin 
klo 9–14

kirkkokuoro to 25.2. klo 
18.30 kirkossa.
kirkkokuoro to 25.2. klo 
18.30 kirkossa.
Liikuntasalin perhe-
vuoro pe 26.2. klo 10–11.
Pyhäkoulu su 28.2. klo 12 
kirkossa.
eläkeliitto ti 2.3. klo 11 
srk-salissa.
kaverikerho to 4.3. klo 
10 kirkossa.
kirkkokuoro to 4.3. klo 
18.30.

Vanhojen koululaulujen laulutilaisuus su 28.2. 
klo	14	srk-salissa.	Kahvit	ja	kolehti	Yhteisvastuuke-
räyksen hyväksi.

kartanossa 
kajahtaa 
ke 3.3. klo 14. 
Päiväkoti 
Onnensaaren 
lapset esiintyvät 
Saarenkartanossa. 

Varhaisnuorten toimin-
tapäivä 1.–6.-luokkalai-
sille la 27.3. Taivalkoskella. 
Ilm. to 4.3. klo 12–17 Pekal-
le p. 040 5436 960 tai Ullalle 
p. 0400 766 603.
Sinua varten -ilta su 28.2. 
klo 18 kirkossa. Raamatun 

kirkkoherranvirasto 
suljettu to 4.3. koulutus-
tilaisuuden takia.

sanaa, rukousta ja laulua.
Seurakuntakerho ma 1.3. 
klo 13 Jokivarren vanhus-
tentalossa, to 4.3. klo 12.30 
Kellon srk-kodissa,  huom. 
aika.	Yhteinen	ohjelma	per-
hekerhon kanssa. Seurakun-
takerho myös to 4.3. klo 13 
srk-keskuksen monitoimisa-
lissa. Kerhokyytiä tarvitse-
vat, soittakaa pe klo 9–11 
diakoniatoimistoon, p. 5472 
636. 
Juttukahvila to 4.3. klo 13 

Hengellisella paastolla 
irti itsekkyydestä
Hengellisen paaston ryhmä alkaa ti 2.3. klo 18 
srk-keskuksen vieraskamarissa Kirkkotie 10 C ja 
kokoontuu viisi kertaa ennen pääsiäistä. 
 Viimeinen kokoontuminen kiirastorstaina 
1.4. klo 17.30, josta ryhmä siirtyy kiirastorstain 
messuun kirkkoon klo 19. Iltojen teemat 
noudattelevat kirkkovuoden tekstejä. Alustuksen 
jälkeen on keskustelua ja itsetutkistelua illan 
aiheesta sekä rukousta ja virsiä. Ryhmänvetäjinä 
toimivat diakonissa Johanna Kerola ja 
lähetyssihteeri	Helena	Ylimaula,	joka	vastaa	
tiedusteluihin, p. 040 5014 764. 
 Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua, mutta 
tulijoiden toivotaan sitoutuvan kokoontumisiin. 
Paastoryhmä sopii jokaiselle, joka kokee 
tarvitsevansa sitä. Paasto tarjoaa mahdollisuuden 
vapautua itsekeskeisyydestä ja itsekkyydestä 
lähimmäisen hyväksi.

Martinniemen srk-kodis-
sa. Mukana Helena Sep-
pänen,	 Yhteisvastuukah-
vit 2 €. Kerhokyytiä tar-
vitsevat, soittakaa pe klo 
9–11 diakoniatoimistoon, 
p. 5472 636. 
Ripari-ilta to 25.2. ja 4.3. 
klo 16.30–17.30 Vakkuri-
lassa ja ke 3.3. klo 17–18 
Kellon srk-kodissa ja Mar-
tinniemen srk-kodissa.
ulkoilu- ja juttukave-
reita kaivataan erityi-

sesti Kellon alueella. Olisiko 
sinulla mahdollisuus antaa 
ajastasi kaksi tuntia kahdes-
ti kuukaudessa? Ota yhteys, 
sovitaan tapaaminen ja saat 
ohjausta toimintaan, Johan-
na Kerola p. 045 1393 993.
Rauhanyhdistys: hau-
kipudas: raamattuluok-
ka pe 26.2. klo 18.30 Kai-
ja-Liisa ja Antti Paasolla, 
pyhäkoulut su 28.2. klo 
12 Similällä, Torpanmä-
essä, Huttusella ja Mylly-
mäellä, seurat su 28.2. klo 
16 hoivaosastolla ja klo 18 
srk-keskuksessa. Jokikylä: 
pakkasmyyjäiset la 27.2. 
klo 14 ry:llä, pyhäkoulut 
su 28.2. klo 12 Asema e. 
Kari Kaunisto, Asema p. 
Markku Laukka, Keskikylä 
Pekka Hintikka, Vänttilän-
perä Juha Kaarivaara, Tai-
paleenkylä Hannu Holap-
pa, seurat su 28.2. klo 16. 
kello: päiväkerho pe 26.2. 
klo 17 Kellon srk-kodissa, 
raamattuluokka, pienet, 
pe 26.2. klo 17.30 Teppo-
lalla, kotimyyjäiset la 27.2. 
klo 13 Kentällä, pyhäkou-
lu su 28.2. klo 12 Siiralla ja 
Hirvasniemellä.
Avioliittoon kuulutet-
tu: Jani Kristian Alakangas 
ja Tiina Johanna Pitkänen, 
Jaakko Olavi Majava ja Sai-
la Annikki Perttu.
kastettu: Nelli Erika Piirala, 
Nella Ida Milena Ahola, Jen-
na Helena Raappana, Jaak-
ko Johannes Määttä. 

kerhot:  Huom. perheker-
hoa ja sisarusryhmä B-ker-
hoa ei ole  to 25.2., silloin 
kerholaisten valokuvaus 
klo 10 alkaen. Päiväkerho 
3-vuotiaille maanantaisin 
klo 10 ja kokkikerho ryhmä 
3  klo 12.30 kerhohuoneel-
la. Päiväkerho 4-v. A tiistai-
sin klo 10 ja sisaruskerho klo 
13 kerhohuoneella. Päivä-
kerho 4-v. B keskiviikkoisin 
klo 12.30 kerhohuoneella. 
Päiväkerho 5-v. perjantaisin 
klo 10 ja kokkikerho ryhmä 
2  klo 12.30 kerhohuoneella. 
Lähetyspiiri to 25.2. klo 14 
srk-talossa.
Partio: Metsähanhet to 
25.2. klo 18 Naskun laavul-
la pappilassa.   
Diakonia: Yhteisvastuu-
rynnäkkö lipaskeräyksenä 
la 27.2. klo 10–12 lumijokis-
ten kotien ovilla. Kerääjät 
kokoontuvat klo 9 opastus-
ta ja lippaiden jakoa varten 
srk-talolle. Kerääjinä toimi-
vat rippikoululaiset ja lisäk-
si muutkin innokkaat ovat 
tervetulleita	avuksi.	Yhteis-
vastuukeräyksestä lisätieto-
ja Marjolta, kirkollisista, ko-
tisivuiltamme ja www.yh-
teisvastuu.fi.
keskipäiväkerho ke 3.3. 
klo 12. Aiheena Kosketa mi-
nua henki. Teema on virres-
tä 125:5.
hartaus ke 3.3. klo 13.15 Li-
mingan vuodeosastolla.
kirkkokuoro ke 3.3. klo 
18.30 srk-talossa.

Rauhanyhdistys: Myyjäi-
set pe 26.2. klo 19 ry:llä. 
Pyhäkoulu su 28.2. klo 12 I  
Pernu,  II M. ja H. Aspegren,  
III S. ja J. Oksa ja klo 17 seu-
rat ry:llä. Sisarpiiri ma 1.3. 
klo 19 ry:llä. Ompeluseurat 
ke 3.3. klo 19 Räihällä. Päi-

väkerho ma, ke klo 17–8.30 
ja ti, to klo 17.30–19 ry:llä.
kastettu: Iida Sofia Kämä-
räinen ja Erika Silvia Kämä-
räinen, Lumi Helmiina Hint-
sala.
kuolleet: Pekka Juhani 
Saarela 70.

Lumijoen ja Limingan 
miesten retki ja 
Raatteen marssi 
la 13.3. Retkellä on kaksi vaihtoehtoa: 
opastettu kiertoajelu talvisodan 
taistelupaikoille tai Raatteen tien kävely 
18 km. Alaikäraja 15 vuotta. Lähtö 
klo 6.30 Lumijoen srk-talolta. Paluu 
noin klo 22. Hinta 20 € sis. päivällisen, 
kahdet kahvit, opas- ja museomaksut ja 
matkan. Lounaseväät oltava mukana. 
Ilmoittaudu viim. pe 26.2. virastoon p. 
387 172 tai Markulle p. 045 236 9094, 
paikkoja rajoitetusti. Mainitse osallistutko 
kiertoajelulle vai Raatteen marssiin. 
Molempien kesto on 4 tuntia. Lisätietoa 
lumijoki.seurakunta.net.

Haukiputaan 
kuorojen 
suuri yhteiskonsertti 
to	25.2.	klo	19	srk-keskuksessa.	Liput	10/5	euroa	Yhteisvastuulle,	
myynti puoli tuntia ennen konserttia ovelta. 
Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro, johtaa Hannu Niemelä
Haukiputaan Mieskuoro, johtaa Simo Säilänne
Naiskuoro Viihdepiikkarit, johtaa Ahti Sepp
Kellon Ns:n Perjantaikuoro, johtaa Pentti Tiri
Tyttökuoro Oulun Fröökynät.
Konsertin juontaa FM Rauno Kinnunen. Päätössanat pastori Jari Flink.

Haukiputaan 
Kirkon 

Kamarikuoro
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Liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

kempele www.evl.fi/srk/kempele

kirkkoherranvirasto 
avoinna poikkeukselli-
sesti to 4.3. klo 9–15.

Papin päivystys perjantai-
sin klo 13–16 kauppakeskus 
Zeppelinissä.
Askeleet pe 26.2. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Pyhäkoulu 28.2. saarnan 
aikana kirkossa. Messu al-
kaa klo 10.
työikäisten miesten pii-
ri la 27.2. klo 16 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa.
Versot su 28.2. klo 17 Kir-
konkylän srk-kodissa.
että jaksaisin ensi viik-
koon -ilta su 28.2. klo 18 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
kempeleen kansalais-
opiston oppilaiden mati-
nea ma 1.3. klo 18.30 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot: Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ti 
ja ke klo 9.30–11 ja pe klo 
9.30–11 perhepäivähoitajil-
le ja heidän hoitolapsilleen. 
Vanhassa pappilassa ke ja 
to klo 9.30–11, Kirkonkylän 
srk-kodissa ke klo 9.30–11 ja 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa ti ja pe klo 9.30–11.
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille to klo 16.15 
Kirkonkylän srk-kodissa ja 
pe klo 15 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. 

kirkkokuoro ke 3.3. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
eläkeläisten piirit: Päivä-
piiri ke 3.3. klo 12 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. 
Vieraana kanttori Eija Savo-
lainen. Seurakuntapiiri to 
4.3. klo 12 Kirkonkylän srk-
kodissa. Ohjelmassa raa-
mattutunti.
naisten piiri to 4.3. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-ko-
dissa. Mukana Pekka Rehu-

mäki.
Miestenpiiri to 4.3. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
kirpputori Ilonpisara 
avoinna ti ja to klo 14–17, la 
klo 10–13. 
Päihdeongelmaisten ja 
yksinäisten päivätoimin-
ta Veikon valinta arkisin 
klo 9–14  Ollakantie 14.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-

kuorot: Tähtien harjoituk-
set to 25.2. klo 16 srk-talos-
sa. Kirkkolaulajien harjoi-
tukset ke 3.3. klo 18 srk-ta-
lossa.
hyvänmielen aamukah-
vit to 25.2. klo 10–11.30 Lä-
hetysvintillä. Mukana dia-
konissa Sinikka ja psykolo-
gi Antti Korhonen.
Perhepyhäkoulu su 28.2. 
klo 15 seurakuntatalossa. 
Hiljennytään Raamatun ää-
rellä, musiikkia ja yhdessä-
oloa.
Ystävärengas vierailee ti 
2.3. klo 13 Jussilassa. Muka-
na Maisa Hautamäki.
Raamattu- ja rukouspiiri 
ke 3.3. klo 18.30 Rönköillä, 
Kedonperäntie 9.
hartaus to 4.3. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodis-
sa.
nuorisotyö: Nuortenilta to 
25.2 klo 18–20 Vanamossa. 
Nuorten palveluryhmä vie-
railee Alatemmeksen van-
hainkodilla ke 3.3. Kokoon-
tuminen diakoniatoimis-
toon klo 15.15. Nuorten raa-
mis to 4.3. klo 17.30 Nuori-
sonurkassa.
Varhaisnuorisotyö: Hiih-
tolomalla viikolla 10 ei ole 
kerhoja, ei myöskään vark-
ka-vinttiä.
Rippikoulu: Opetusta Ke-
sä 3 -ryhmälle lauantai-
na 27.2. klo 9–14 Vanamos-
sa sekä sunnuntaina 28.2. 
klo 9–13 kirkossa. Mukaan 
omat eväät ja muistiinpa-

novälineet.
Lähetys: Lähetysvintti 
avoinna maanantaisin klo 
12–14. 
Perhekerhot: Ti 2.3. klo 
9.30–11	Kotikolossa.	Yhdes-
säoloa. Ke 3.3. klo 9.30–11 
Vanamossa. Diakonissa Mai-
sa Hautamäki.

Partio: Partiolaisten Rep-
pu-taitokirjat saapuneet 
partiotoimistoon. Hinta 16 
euroa, 320 sivua, väriku-
vat. Hartausvihkot ryhmille 
ovat valmiina partiotoimis-
tossa. Ryhmänjohtaja, tule 
noutamaan omasi. Make ei 
päivystä pe 26.2. Raatteen-

marssille ilmoittautuminen 
päättyy. Kirkkopalvelussa 
Piisamit su 28.2. Akelat Hei-
nillä ma 1.3. klo 19. Make 
päivystää partiotoimistos-
sa pe 5.3. klo 15–17. Talvilei-
ri RuoktuXXVII 10 seikkaili-
joille, tarpojille, samoajille, 
vaeltajille ja aikuisille johta-
jille la-ke 6.–10.3. Taivalkos-
ken Siiranjärvellä. Raatteen-
marssi Raatteentiellä Suo-
mussalmella la 13.3. Mat-
ka järjestetään talvisodan 
päättymisen kunniaksi 70 
vuotta sitten. Mukaan pää-
see 15 vuotta  2010 täyttä-
vät ja sitä vanhemmat par-
tiolaiset. Hinta 20 euroa. Il-
moittautuminen Limingan 
tai Lumijoen kirkkoherran-
virastoihin pe 26.2. men-
nessä. Retkikirje lippukun-
nan kotisivuilla. 
Rauhanyhdistys: Kodin-
seurat pe 26.2 klo 18.30 
Maila ja Esko Vappulalla se-
kä Anna-Maria ja Timo Paa-
nasella. Myyjäiset la 27.2. 
klo 11 ry:llä ja klo 18.30 raa-
mattuluokka 5.–6. ry:llä. Py-
häkoulut su 28.2. klo 11.30 
ja klo 14. Emmi Puhakan 
muistoseurat Antti Puhakal-
la sekä klo 14 seurat Limin-
gan kirkossa ja klo 17 ry:llä.
kastettu: Aleksi Antti Ee-
meli Härmä, Viivi Susanne 
Maria Moilanen, Pinja Erica 
Nyrhinen.
Vihitty: Arto Heikki Ante-
ro Vikiö ja Laura Elina Hir-
vonen.

Tupoksen Olohuone
ke 3.3. klo 13–15 Vanamon yläkerrassa. 
Yhdessäoloa	kahvikupin	ääressä.	Pekka	Hakaheimo	
kertoo vanhasta Oulusta kuvin ja sanoin.

Apostolien teot
eilen ja tänään 

- alustus ja ja keskustelu kirkkokahvien 
jälkeen, Pekka Rehumäki alustaa. Tilaisuus  

jumalanpalveluksen jälkeen su 28. 2. 
Jumalanpalvelus alkaa klo 10 kirkossa.

Kalevalainen 
messu
Su 28.2.2010 klo 10.00

Limingan kirkossa

Toimittaa pastori Anna-Maari Ruotanen
Kolehti yhteisvastuukeräyksen hyväksi

Limingan seurakunta
Oulun Ympäristön Kalevalaiset Naiset ry

K i r k ko r i s t i ,   ma l l i  v u o d e l t a  1155

la on päivisin aikaa maanan-
taisin klo 10–12 Kirkonkylän 
srk-kodissa.
Varhaisnuorten kerhot: 
Vanha pappila: Maanantai-
kerho ma klo 17–18, Kok-
kikerho ke klo 16–17.30 ja 
17.30–19, Draama ja leik-
kikerho to klo 17–18. Kok-
kokankaan seurakunta-
keskus: Monitoimikerho to 
klo 17.30–19. Nuorisoseura: 
Poikien pelikerho ti klo 16–
17.30. 
nuoret: Nuortenilta to 
klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Nuorten pelivuoro ti klo 
16.30 Kempelehallissa.  Päi-
vystys pe klo 16–19 Zeppe-
linissä.
Rippikoulu:	YK5:n	ja	YK6:n		
nuortenilta to 25.2. klo 18 
Vanhassa pappilassa. Rip-
pikouluradan korvauspäivä 
to 18.3. klo 14–17 kirkkoher-
ranvirastossa Tiilitie 1.

Perhelentopallo la klo 
9–11 Kirkonkylän ala-as-
teella.
kempeleen rauhanyhdis-
tys: Lauluraamattuluokan 
molemmat ryhmät pe 26.2 
klo 18 ry:llä. Nuortenilta pe 
26.2. klo 18. Pyhäkoulut: su 
28.2 klo 12 Kokkokangas: 
Pyhtilä, Mesikämmenentie 
16. Keskusta-Ollila: Pajala, 
Savikorventie 62. Santamä-
ki: Haukipuro, Salmikuja 3. 
Paituri: Tahkola, Patotie 6. 
Vuosikokous su 28.2 klo 16 

ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Talvimyyjäiset la 27.2. klo 11 
ry:llä, klo 18 iltaohjelma ja 
iltapala. Seurat su 28.2. klo 
16 ry:llä.  
kastetut: Sara Elisabeth 
Kämäräinen, Iiro Onni El-
meri Loukkola, Sofi Anet-
te Väätäinen, Martta Feli-
cia Kärki, Aatu Mikael Kivi-
lompolo.
kuolleita: Eva Matilda Saa-
rela s. Muhonen 82, Erkki 
Kalervo Annola 77.

Uu n o L au k ka /  Po h jo i s - Po h janmaan mus e o n ko ko e lmat
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kirkkoherranvirasto
08 5142 700
Vattukuja 2
ma–to 9–13

ke 14–17
pe 10–13

oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fi

eurakunnissa tapahtuu 25.2.–4.3.2010

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

omaishoitajien ryhmä to 
25.2. klo 13 päiväkeskuksen 
takkahuoneessa.
Laitasaaren kerho ti 2.3. 
klo 12 rukoushuoneella. Mi-
ten metsä liittyy elämääm-
me? Vieraana tutkija Eila 
Tillman-Sutela metsäntutki-
muslaitokselta.
keskipäivänkerho ke 3.3. 
klo 11.30 seurakuntatalos-
sa, Liisa Seppänen. Vieraana 
toiminnanjohtaja Kati Hjerp 
Juuttiputiikista. 
hartaus ke 3.3. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Ossi Kajava ja 
päiväkuoro.
Rukouspiiri ke 3.3. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
hartaushetket to 4.3. klo 13 
alkaen Mikevan palveluko-
deissa. 
kuorot: Ke 3.3. lapsikuo-
ro klo 17 ja kirkkokuoro klo 
18.30 seurakuntatalossa. 
Lapset  ja perheet: Perhe-
kerho tiistaisin klo 9.30–
11.30 seurakuntatalossa ja 
Päivärinteen seurakuntasa-
lissa sekä torstaisin klo 10–12 
Laitasaaren rukoushuoneel-

la. Lumirieha su 28.2. klo 12–
14 Korkalanvaarassa. Esikot 
-ryhmä ke 3.3. klo 12–13.30 
srk-talon alakerrassa. Ryh-
mään toivotetaan tervetul-
leiksi perheet, joille on syn-
tynyt ensimmäinen lapsi.
nuoret:	Yökahvila	Valopilik-
ku la 27.2. klo 19–24 Nuok-
karilla yli 13-vuotiaille. Esiin-
tymässä nuorten bändejä. 
Sisään pääsee puhaltamal-
la nollat! Lumirieha su 28.2. 
klo 12–14 Korkalanvaarassa. 
Koulupastoripäivystys to 4.3. 
klo 10.40–12.15 yläkoululla ja 
lukiolla.
Laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. Kerho ti 2.3. 
klo 12, vieraana tutkija Eila 
Tillman-Sutela metsäntutki-
muslaitokselta.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Pe 26.2. klo 19 raamat-
tuluokka 4.–6.-lk. ja ompelu-
seurat ry:llä. La 27.2. klo 19 

nuorten ilta Kaisu ja Pekka 
Kyllösellä. Su 28.2. klo 12 py-
häkoulu: kirkonkylä Valko-
nen, Anttila Härkönen, Kori-
vaara Alasaarela, Pälli H. Par-
viainen, Suokylä H. Keränen. 
Klo 14 seurat terveyskeskuk-
sessa ja klo 17 ry:llä. Ma 1.3. 
klo 17.30 ja 18.30 päiväker-
hot ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 26.2. klo 19 iltamyy-
jäiset/toimintailta ry:llä. La 
27.2. klo 11 päiväkerho ry:llä. 
Klo 19 nuorten ilta Muhok-
sen ry:llä. Su 28.2. klo 12 py-
häkoulut: Hyrkki Mainio, 
Paatelankuja 30, Laitasaa-
ri ry, Huovila Saarnio, Rito-
lantie 38. Klo 17 vuosikoko-
us ry:llä.
kastettu: Anna Sofia Paaso, 
Jere Veikko Henrik Klemet-
ti, Lenni Torsti Tapio Ranta, 
Sandra Emmi Eveliina Alakyl-
mänen, Piia-Maija Nieminen. 

Menovinkkejä perheviikolle
Muhoksen talentti perjantaina 26.2. kello 18 Koivu ja Tähti 
-kulttuurikeskuksessa. Voittajan valitsee yleisö! Muhoslaisista koottu 
tuomaristo ja lehdistö valitsevat myös omat suosikkinsa. 1. palkinto 100 €, 
2. palkinto 50 € ja 3. palkinto 25 €. Lisäksi kaikki osallistujat saavat mukavan 
osallistumislahjan! 

Yökahvila Valopilikku lauantaina 27.2. kello 19–24 Nuokkarilla yli 13-vuotiaille. 
Esiintymässä nuorten bändejä. Sisään pääsee 
puhaltamalla nollat!

kansanlaulukirkko sunnuntaina 28.2. kello 11.30 
Korkalanvaarassa.

Lumirieha sunnuntaina 28.2. kello 12–14 
Korkalanvaarassa. Monenlaista talvisen riehakasta 
ohjelmaa.

 
 

nAISten MeSSu 

tiistaina 2.3. kello 18 
Muhoksen kirkossa

Toimittaa Elina Hyvönen, 
kanttorina Ossi Kajava.

Messun jälkeen iltapala 
seurakuntatalossa.

 kirkkoherranvirasto
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Avoinna
ma-pe klo 9–13 

lisäksi ke klo 16–17
(08) 533 1284
fax 533 1284

Reppuiltaa ei ole pe 26.2. 
Osallistumme porukalla 
nuokkarin bänditapahtu-
maan klo 18–22.
naistenpäivä su 28.2. juma-
lanpalveluksen jälkeen seu-
rakuntatalolla. Osallistumis-
maksu 10 €.
Pyhäkoulut su 28.2. klo 12 
srk-talolla, Repussa ja Salon-
päässä. Hiihtoloman aikana 
yksi yhteinen pyhäkoulu 7.3. 
ja 14.3. klo 12. Huom. vain 
Repussa.
Askareilta ti 2.3. klo 18-20 
Repussa.
Perhepäivähoitajien park-
kikerho ke 3.3. klo 9 srk-ta-
lolla.
Perhekerho ke 3.3. klo 9.30 
Repussa.
kerhot ovat lomalla viikolla 
10. Ei perhekerhoa, parkki-
kerhoa, Rytmiä ja riimiä -ker-
hoa tai päiväkerhoja.
hartaus ke 3.3. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Päivi Pulkki-
nen.

Seurakuntakerho to 4.3. klo 
11, srk-talolla. Päivi Pulkki-
nen, Tuomo Kangas.
hartaus to 4.3. klo 11.30, 
Teppolassa, Minna Salmi.
herännäisseurat su 7.3. klo 
18.30 Keskustan seurakunta-
koti. Kirkkotie 13 Kempele.
työntekijät: vs. seurakunta-
pastorina 31.5. saakka Ma-
ri Flink p. 040 772 0375. Vs. 
diakonissa Maija Sivulan si-
jaisuus päättyy´28.2.
Salonpään ry:  Lauluseurat 
to 4.3. klo 18.30 ry:llä. Su 7.3. 
seurat ry:llä klo 16. Timo Rii-
himäki, Lauri Karhumaa. 
kirkonkylän ry: To 25.2. klo 
18.30 vuosikokous ry:llä.  Su 
28.2. klo 12 raamattuluokka 
I ry, raamattuluokka II Ky-
länpuoli ja Keskikylä ry. Kar-
huoja; Aarno Karvonen klo 
16 seurat ry, Timo Määttä, 

Tervetuloa KyläKamarille
kahvittelemaan! 

Ma-ke  kello 11–14 Pappilantie 28
Maanantaisin vohveleita ja

verenpaineen mittaus (terveyspointti)  
Keskiviikkoisin käsityökökkä

Parillisten viikkojen keskiviikkoisin 
lauluhetki kello 12

Lapsille leikkinurkka.

Jos sinulla on ylimääräisiä lankoja tai kankaita 
komeron pohjalla, lahjoita  ne diakonia- ja lähetys-

työn vapaaehtoisille. 
Voit tuoda ne KyläKamarille tai 

diakoniatoimistoon.

Pertti Lahtinen. Ti 2.3. klo 
18.30 lauluseuroja kodeissa: 
Kylänpuoli; Heimo Laurilalla,
Porkkanakuja 8 Ke 3.3. klo 12 
varttuneiden kerho ry.
kastetut: Tiitus Esko Ola-

vi Toljamo, Kiia Elsi Lumia 
Huovinen, Niilo Henri Juha-
ni Hautamaa.
kuollut: Kuivala Heikki Jo-
hannes 40.
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nuorten sivut on 
avattu: www.siika-
latvanseurakunta.fi/

nuoret

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava
Ku va :  w w w.sn owc as t l e . n e t  /  T im o L aa p o t t i

Seurakuntakerhon 
retki Kemiin to 4.3.
Lähtö Tyrnävän seurakuntatalolta kello 9 
ja paluu noin kello 18. Vieraillaan Kemin 
seurakunnan vanhustenkerhon kanssa 
Saarenottan leirikeskuksessa, missä 
ruokailu ja kahvi. Sen jälkeen mahdollisuus 
käydä joko Kemin lumilinnassa (pääsylippu 
8 €) tai Rajalla-kauppakeskuksessa 
Torniossa. 

Osallistumismaksu 15 € / kerholainen ja 
25 € / ei kerholainen. Osallistumismaksu 
sisältää kyydin, ruoan ja kahvin. 
Ilmoittautumiset  viimeistään torstaina 
25.2. kirkkoherranvirastoon p. 08 5640 600.

kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1
91800 Tyrnävä
avoinna 
ma-pe klo 9–14, 
lisäksi to klo 15–17

kirkkoherranvirasto 
sekä seurakuntatoimis-

tot kiinni pe 26.2. 

Diakoniatyöntekijät
Kirsti Hakkarainen 

p. 0207 109 853
Eeva-Liisa Kekkonen 

p. 0207 109 733
Rauni Tuomaala 
p. 0207 109 856

Yhteisvastuumyyjäis-
ten tuotto oli Piip-

polassa 470,85 euroa, 
Pulkkilassa 725,95 eu-

roa ja Pyhännällä  
1 045,50 euroa. Kiitok-
set talkoolaisille, lah-
joittajille ja ostajille!

hartaus to 25.2. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
hartaus pe 26.2. klo 13.30 
Lepolassa.
hartaus ma 1.3. klo 13.30 
Pappilassa.
Seurakuntakerhoa ei ole ti 
2.3.
Murto-ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 4.3. klo 
10.30 Kauttarannassa.
Aamukammari kaiken-
ikäisille keskiviikkoisin klo 
9–10.30 Tyrnävän seurakun-
tatalon takkahuoneessa.
kuorot: Kirkkokuoron har-
joitus ke 3.3. klo 18 Tyrnä-
vän srk-talolla ja lapsikuoron 
harjoitus to 4.3. klo 16 Tem-
meksen srk-talolla.
nuoret: Nuortenilta pe 26.2. 
klo 18 Tyrnävän srk-talolla ja 
ti 2.3. klo 18 Kauttarannas-
sa Murrossa. Isoiskoulutus la 
27.2. klo 14 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
Varhaisnuoret: Kerho kes-
kiviikkoisin ja torstaisin klo 
16–18 Tyrnävän srk-talolla ja 
torstaisin klo 17–18 Murrossa 
Kauttarannassa.
temmes: Hartaus pe 26.2. 
klo 11 Eläkeliiton kerhossa.
Virsikinkerit to 4.3. klo 18 
Heleena ja Erkki Saksiolla, 

Saksiontie 1.
Raamattu- ja tuumailupiiri 
Raatuu su 28.2. klo 16 Tem-
meksen srk-talolla. Aiheena 
synti, kuolema ja kärsimys.
uusi harjoittelija: Tyrnävän 
seurakunnassa aloittaa 1.3. 
harjoittelun sairaanhoitaja-
diakonissa opiskelija Mari-
ka Kamps Oulun diako-

keStILä
Seurat su 28.2. klo 19 ry:llä, 
Simo Joentakanen. 
kirkkokuoro ti 2.3. klo 19 
srk-kodissa. 
Raamattuluokka ke 3.3. klo 
19 ry:llä.
Järvikylän diakonia- ja lä-
hetyspiiri to 4.3. klo 11 Ra-
hikkalassa.
Seurakuntakerho pe 5.3. 

klo 10 kerhokodissa. 
Seurakunnan ohjelmaa pe 
5.3. klo 13 Pihlajistossa.
opistoilta pe 5.3. klo 19 
ry:llä.
kerhot: Perhekerho to 25.2. 
klo 11, päiväkerho ke 3.3. 
klo 10 ja varhaisnuorten ker-
ho to klo 15.15 kerhokodissa. 
kuollut: Helvi Sofia Seppä-
nen s. Karjalainen 87.

PIIPPoLA
Seurat su 28.2. klo 15 srk-ko-
dissa, Aukusti Nevala. 
Veteraanien lauluryhmä ma 
1.3. klo 11 srk-kodissa. 
Seurakuntakerho ti 2.3. klo 
12 Väinölässä.
Varhaisnuorten kerho ti 2.3. 
klo 16 srk-kodissa. 
Rauhanyhdistyksen vuo-
sikokous ja lauluseurat to 
4.3. klo 19 srk-kodissa.
kastettu: Venla Selma Or-
vokki Hyvönen, Eedit Elena 
Korsulainen.

PuLkkILA
Yhteisvastuumyyjäisten 
tuotto oli 725,95 euroa. Kii-
tokset talkoolaisille, lahjoit-
tajille ja ostajille!
nuortenilta to 25.2. klo 17–
18 srk-talossa.
ompeluseurat pe 26.2. klo 
19 Maire ja Kyösti Myllykos-
kella.
Vuosikokous su 28.2. klo 13 
ry:llä.
Lauluseurat su 28.2. klo 19 
Heino Jokelaisella Hyvärilän-
tie 16, Martti Arkkila.
Ystävyysseura ti 2.3. klo 13 

vanhustentalossa.
Seurakuntakerho ke 3.3. klo 
12 srk-talossa.
kirkkokuoro ke 3.3. klo 
13.30 srk-talossa. 
hartaus pe 5.3. klo 13 Koivu-
lehdossa.
kerhot: Varhaisnuorten ker-
ho to klo 16, päiväkerho pe 
klo 10 ja perhekerho ma klo 
10 kerhohuoneessa. 

PYhäntä
hartaus to 25.2. klo 12 Nes-
torissa ja klo 14 Kuuranku-
kassa. 
Seurat ja lauluilta la 27.2. 
klo 19 ry:llä.
Pyhäkoulua su 28.2. klo 12 

ry:llä.
Lauluseurat ke 3.3. klo 18.30 
ry:llä.
nuortenyö pe 5.3. klo 19 al-
kaen, kestää la-aamuun 6.3. 
klo 7. Tapahtumapaikkoina 
ovat kunnan nuorisotila ja 
seurakuntatalo. 
kuorot: Veteraanikuoro 
to klo 12, lapsikuoro to klo 
16.30, kirkkokuoro to klo 18 
ja nuorisokuoro pe klo 17.30 
srk-talossa. 
kerhot: Päiväkerho ma klo 
10, varhaisnuorte nkerho ma 
klo 15 ja perhekerho to 4.3. 
klo 11 kerhotilassa. Tavas-
tkengän varhaisnuorten ker-
ho ke klo 13. 

Kymppisynttärit tänä vuonna 10 vuotta täyttäville keskiviikkona 3.3. kello 9 Tyrnävän 
seurakuntatalolla. Mukana lähetystyöntekijä Eeva Pouke Suomen Lähetysseurasta.

nia-ammattikorkeakoulus-
ta. Harjoittelu kestää 25.4. 
saakka.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 25.2. klo 19 
Hannele ja Kari Karppisella, 
Leppiojantie 13b. Myyjäiset 
la 27.2. klo 12 ry:llä, ruokailu 
klo 11. Seurat su 28.2. klo 14 
Lepolassa ja leirikeskusseu-

rat klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Talvimyyjäiset la 27.2. klo 11 
ry:llä, iltaohjelma ja iltapala 
klo 18. Seurat su 28.2. klo 16 
ry:llä.
kastettu: Justiina Maria 
Aleksandra Kesti.
Vihitty: Pentti Kalevi Kerä-
nen ja Anne-Marja Harju.

Kuvituskuvaa, juttua?

kastettu: Antti Topias Heik-
kinen.
kuollut: Pentti Antero Myl-
lyniemi 77.

RAntSILA
Arkipyhäkoulua to 25.2. klo 
9.15 Tenavarinteellä ja klo 10 
Lastentalolla. 
ompeluseurat pe 26.2. klo 
19 ry:llä.
Seurat su 28.2. klo 13 ry:llä, 
Leevi Koskelo.
Seurakuntakerho to 4.3. klo 
13 Rauhalassa.
Projektikuoro to 4.3. klo 
18.30 srk-talossa.
opistomyyjäiset pe 5.3. klo 
19 ry:llä.

kuorot: Veteraanikuoro ke 
klo 11 srk-talossa. Lapsikuo-
ro ke klo 15 srk-talossa ja pe 
klo 13 Hovin koululla. 
kerhot: Pikku nuput to klo 12 
ja Isot nuput ti klo 10 Nuppu-
lassa. Hovin Nuput ke klo 10 
Hovin koululla. Pallerokerho 
ma klo 10 Nuppulassa. Tyttö-
kerho ma klo 15.30 Nuppulas-
sa. Mankilan varhaisnuoret ti 
klo 14.30. Hovin varhaisnuo-
ret ke ryhmä I klo 12.15. ja 
ryhmä II klo 14.15. 
kastettu: Niko Veikko Hen-
rik Kilpeläinen.
kuollut: Viktor Halmeenta-
us 84, Eeva Heikkinen 77, Ee-
ro Sulo Tihinen 59.
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PeRhekeRhoISSA uLkoILLAAn VIIkoLLA 9
Murron perhekerholaiset laskevat mäkeä kerhotalon ta-
kana olevassa mäessä (Kauttaranta 12), Kirkonkylän per-
hekerholaiset menevät Matinmäkeen(urheilukentän ja 
terveyskeskuksen takana) ja Temmeksen perhekerholai-
set ulkoilevat Petäjäsuvannontien päässä olevassa mäes-
sä. Menemme suoraan mäkeen. 
Lisätietoja saa lastenohjaajilta.
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k I n o k u L M A

Minä ja

KIRJA

Kolme eri-ikäistä ja erilaisissa elämänti-
lanteissa olevaa henkilöä katselee suo-
malaisia valokuvakirjoja ja kertoo nii-
den herättämistä ajatuksista. Osa 2|3.

Valokuvaaja Kari Soinio 
on kuvannut itseään 
tarkastellen miehen 
kehoa ja mielenmaisemaa. 
Hänen Maisemasta 
paikkaan -teokseensa 
tutustui Lauri Arola.

Kari Soinion kuvissa mies 
tutkii itseään ja esittää 
feminiinisiä puolia itses-
tään. Taidemaalari Lau-

ri Arola, Soinion tavoin keski-
ikäinen kuvantekijä, löysi kuvis-
ta monenlaisia elementtejä.

– Sarjassa Luontoäidin poika 
kuvien mies kääntää itsensä fe-
miniiniseksi maskuliinista taus-
taa vasten. Tuo lännenelokuvis-

Yhden 
miehen 
tarina

Kari Soinion keski-ikäisen miehen tunnelma välittyy alakuloisena. Kuva teoksesta Maisemasta paikkaan. From Landscape to 
Place. Maahenki 2009.ta tuttu amerikkalainen maisema 

on karskin maskuliininen. Nois-
sa filmeissä yksinäinen mies tais-
teli yhteisöä vastaan. Mutta ihmi-
nenhän ei tule yksin toimeen. Yh-
teisöstä karkotettu ei pärjää, sik-
si omatunto varoittaa ja itsesuo-
jeluvaisto estää tekemästä sellais-
ta, mitä yhteisö ei voi hyväksyä.

Alaston mies 
ja tyhjä koti
Muut luontokuvat suomalaisessa 
järvi- ja metsämaisemassa ovat 
enemmän sukupuolineutraale-
ja. Niissä maisema on alkutilas-
sa – kuten myös kuvissa vilahte-
leva alaston mies.

– Voisihan sitä niin halutes-
saan nimittää vaikka raamatul-

liseksi alkutilaksi. 
Ihminen ei näissä kuvissa ole 

valloittajan roolissa, vaan sulau-
tuu luontoon. 

– Alastomana luonnossa kir-
maileva mies tuo kyllä mieleen 
sen makkaramainoksenkin.

Sankarin koti -sarja kuvaa 
tunnelmaa karuimmillaan, kun 
feminiiniset jäljet katoavat kotoa. 

Arola toteaa, että toisaalta nai-
sellinen puoli tulee ehkä itsestä 
esille, kun vastapuoli häviää.

– Idyllinen ja tasapainoinen 
rikkoontuu. Rajaukset ovat gro-
teskeja, eivät mitenkään harmo-
nisia. 

– Pystyin kyllä samastumaan 
kuvan mieheen. Olemme suun-
nilleen samaa ikäluokkaa, hän 
tosin kymmenen vuotta nuo-
rempi. Molemmat olemme ku-
vataiteilijoita, hän on vähän sa-
mannäköinenkin kuin minä. Mi-
hin maisemaan kuulun, mikä on 
identiteetti eron jälkeen ja muu-
tenkin, näitä teemoja tässä kos-
ketellaan.

Monta 
kansallismaisemaa
Kari Soinion kuvista välittyi Lau-
ri Arolalle myös ulkopuolisuuden 
tunne. Alaston ihminen on sivi-

lisaation ulkopuolella ja toisaalta 
normien ulkopuolella. 

Soinion kuvista tuli mieleen 
myös se, ettei enää ole yhtä tari-
naa. 

– Yhden kansallismaiseman 
tarina on mennyt, sitä ei enää ole 
– on paljon rinnakkaisia tarinoi-
ta. Ei ole enää niin selväpiirteistä 
tarinaa, millainen on mies ja mil-
lainen naisen täytyy olla. Kristil-
lisen tarinan rinnalla kulkee is-
lamilainen tarina ja monia mui-
ta tarinoita.

MARJO PääKKöNEN

K ohtaamisia kertoo tarinoita nai-
sista, jotka kaipaavat jollain ta-
paa muutosta nykyiseen elä-
määnsä. 

Jo ensimmäinen kohtaus kertoo elo-
kuvan tyylistä. Varsinaista punaista lan-
kaa ei ole, mikä saattaa joitakin häiritä. 
Elokuva ei koeta hakea teennäisen suuria 
syvyyksiä tunneskaalalla, vaan se pysyy 
tietyllä tapaa kevyenä, ikään kuin välipa-
lana. Se ei myöskään yritä pakkosyöttää 
jotain opetusta tai ohjata katsojaa ajatte-
lemaan tietyllä tavalla. Se vain kertoo ta-

Kokoelma kohtaamisia
rinat niin kuin ne on tarkoitettu, piste.

Tarinoita on monta, ja vaikka ne ovat 
omia kokonaisuuksiaan, tapahtumat si-
vuavat toisiaan. Se tuo oman mausteen-
sa tavallaan sekavaankin soppaan. Roo-
lit ovat kuitenkin riittävän erilaisia, että 
tarinoiden vaihtumisen huomaa. Puo-
litoista tuntia on hyvä pituus tällaiselle 
elokuvalle.

Roolisuoritukset on vedetty nappiin. 
Poikkeuksellisen elävää sekä dialogista 
että näyttelemisestä tekee se, että otok-
set esitetään ilman leikkauksia, tai näin 
ainakin elokuvan tuottaja Outi Rousu 
väittää. Elokuvan jälkeen on helppo us-
koa väitteen pitävän paikkansa. Saman 
tyylin voisi omaksua monessa muussa-
kin leffassa, sillä vastaavaa lennokkuut-
ta ja elävyyttä dialogin osalta saa hakea.

Positiivista on myös se, ettei eloku-
vassa näe samoja, loppuun kulunei-
ta kotimaisen elokuvan niin sanottu-
ja myyntikasvoja. Veteraaninäytteli-
jä Anneli Saulin ja pari muutakin var-
masti moni tunnistaa, mutta elokuvaa 
ei markkinoida suuren luokan nimillä. 

Kaiken kaikkiaan elokuvasta jää ris-
tiriitainen olo. Kohtaamisia on help-
po katsoa sen kepeyden ja yksinkertai-
suuden tähden, eikä juonen puuttumi-
nen sinällään häiritse. Silti elokuvasta 
jää hieman sellainen ”tässäkö tämä nyt 
oli?” -fiilis. Lopussa ei tule tyhjentävää 
ratkaisua, joka sulkisi tarinat kansiinsa, 

vaan tarinoiden päättäminen jää katso-
jan mielikuvituksen kontolle. Tämä tie-
tysti sopii elokuvan henkeen, sillä Koh-
taamisia käsittelee vain otoksia ihmis-
ten elämästä, ei koeta selittää tai selven-
tää niitä. 

AKI KEMPPAINEN

Kohtaamisia / Suomi 2010. Ohjaus: Saara Cantell, pääosissa: Anneli Sauli, Jenni Banerjee, Meri Ne-
nonen, Johanna af Schulten, Leena Uotila, Maryan Guuleed, Elena Spirina, Roosa Salomaa, Tommi 
Raitolehto, Sampo Sarkola, Yrjö Parjanne. Kesto: 1 tunti 26 minuuttia


