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Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo 

Väyrysen ajatus suomalaisten puutalojen 

viemisestä Haitiin maanjäristysalueille kuu-

lostaa nokkelalta, koska siihen on napattu useita 

kärpäsiä. Haitilaiset saisivat konkreettista apua, jo-

ka perustuisi suomalaiseen teknologiaan. Samalla 

monet suomalaiset työllistyisivät.

Täkäläisten normien mukaan valmistetut kevyt-

rakenteiset puutalot olisivat maanjäristysalueilla 

turvallisempia kuin nykyiset rakennukset. Niitä oli-

si helpompi raivata onnettomuuden sattuessa.

Talojen päätymistä kohteeseen on helpompi val-

voa kuin rahan kulkua. Talo joko päätyy perille tai ei 

päädy. Rahan reitit ovat monimutkaisemmat.

Hyvien ideoiden vika on usein siinä, että ne ovat 

edullisimpia keksijänsä näkökulmasta. Jos puutalo-

ja ryhdytään viemään Haitiin, on hanke toteutetta-

va kehitysyhteistyön hyväksi havaittua periaatetta 

tarkasti noudattaen: tärkeintä on autettavan etu.

Niin hyviltä kuin suomalaiset puutalot tuntuvat-

kin, ne eivät välttämättä ole parasta haitilaisille. Tai 

sitten voivat olla. Se on selvitettävä.

Kaikki tietävät, että väliaikaisella on taipumus 

jäädä pysyväksi. Kun Haitia ryhdytään rakenta-

maan, pitää lopputuloksen sopia sikäläiseen kult-

tuuriin. Katastrofiin joutuneella kehitysmaalla on 

tämä oikeus aivan kuten kaikilla muillakin mailla.

Hyvää tarkoittamalla ei aina koidu hyviä seura-

uksia. Monet amerikkalaiset julkisuuden henkilöt 

ovat omaisuuksillaan rahoittaneet laajoja raken-

nushankkeita katastrofialueille. Osa on onnistu-

nut, osa ei. Arvostelijoiden mielestä he ovat tuo-

neet Amerikkaa sinne, mihin se ei kuulu.

Ideoista on löydettävä hyvätkin puolet. Sik-

si puutalojen viemisen mahdollisuus on tutkittava 

perinpohjaisesti.

Monet kehitysavun vastustajat perustelevat kan-

taansa sillä, että rahalle on tarvetta työttömyyden 

vaivaamassa Suomessakin. Jos kehitysyhteistyöhön 

keksittäisiin enemmän sellaisia toteutustapoja, jot-

ka hyödyttäisivät kehitysmaan lisäksi suomalaista 

työtöntä, voisi kehitysavun kannatus kasvaa huo-

mattavasti.

• • • • •

Peliriippuvuuden lääkehoidosta on saatu hyviä 

tuloksia. Lieneeköhän se huono uutinen filosofeille, 

joiden mielestä sielu on materiasta riippumatonta?

Aatoksia

Sinisiä ajatuksia Haitiin

Erossa   
arjesta

Sain muutama viikko sitten kutsun 
Kempeleessä järjestettävän Että jak-
saisin ensi viikkoon -iltamessun pu-
hujaksi. Takanani oli tuore kokemus 
hiljaisuuden retriitistä, johon olin 
saanut osallistua. Vaikka usein vit-
sailen itsestäni, että ”ajatus katkeilee, 
puhe ei milloinkaan”, sinä sunnun-
tai-iltana minulla ei ollutkaan oikei-
ta sanoja asiani kuvaukseen.

Retriitti oli vuosien varrella jo elä-
mäni kahdestoista, joten tiesin kyllä, 
mitä olin kokenut, mutta oikeita sa-
noja en siltikään löytänyt. Turvau-
duin muiden lainasanoihin, mutta 
ihmettelin ja harmittelin oman kie-
leni kangistumista.

Toisessa yhteydessä oli puhetta 
sanan ”pyhä” merkityksestä. Seura-
kunnan tutut diakonissat muistut-
tivat sen merkityksestä: Jumalalle 
omistettu tai erotettu. Silloin pääs-
sä naksahti jotakin ymmärrykseen 
viittaavaa: yritin kuvailla niin suurta 
asiaa, että omat käsitteet loppuivat.

Retriitin ympäristö – seurakun-
nan leirikeskus – sinänsä on aivan 
arkinen paikka. Ihmiset ympärillä 
olivat laillani ihan tavallisia ihmisiä. 
Nukutaan, saunotaan ja syödään, ei 
siinäkään mitään ihmeellistä. Mutta 
retriitin syy ja sisältö poikkeavat ta-
vallisesta viikonloppulomasta. Tar-
koituksena on vetäytyä arkielämästä 
hiljentymään hengellisistä syistä tai 
stressin välttämiseksi. Tai molempia. 
Eräässä kutsussa retriittiin luki kau-
niisti sama asia: ”Sisimmässäsi on 
herännyt nimetön kaipaus jotakin 
uutta kohti, pysähtymisen, levon tar-
ve, hiljainen kysely. hengen jano…” 

Yhdessäoloa sävyttää arkeen ver-

Jämiä
”Tammikuun lopussa julkaistun väitös-
tutkimuksen mukaan koululiikunta suo-
sii lapsia, joilla on rikkaat vanhemmat ja 
paljon ystäviä. Harrastaminen vaatii pää-
omaa ja joukkueurheilu sosiaalisia suh-
teita. Toisin sanoen: epäurheilulliset nör-
tit ovat jälleen kerran pulassa.

Niin kuin varmasti moni muukin koh-
talotoveri, muistan elävästi ne koulun lii-
kuntatunnit, jolloin seisoin rivissä odot-
tamassa nimeni kaikumista jumppasalin 
seinistä valinnan merkiksi, totta kai vii-
meisenä. Tämän jälkeen aika kuluikin 
mukavasti vaihtopenkillä istuskellessa.”

Sanni Purhonen
Vantaan Laurissa 11. helmikuuta

Edes jotakin
”Nykyisessä kirkolliskokouksessa ei ole 
mitään mahdollisuuksia viedä läpi muu-
tosta, joka toisi homoparien siunaami-
sen viralliseksi kirkolliseksi toimituksek-
si. Siksi on jo iso askel, että annetaan pa-
peille lupa palvella näitä pareja kristilli-
sellä sanomalla ja rukouksella.”

Seppo Simola
Kirkko ja kaupunki -lehdessä 15. helmikuuta

Piilottelu    
on vääryys
”Myös seksuaalirikollisen suojelu, oli-
pa kysymyksessä perhe tai uskonyhtei-
sö, on yksiselitteisesti tuomittava. Siksi 
jokaisen rikoksesta tietoisen tulisi toi-
mia niin, että lasten suojaksi säädetty 
laki saavuttaa sille asetetun tavoitteen. 
On kaikkien etu saada tuhoisa kierre 
heti katkaistuksi.”

kirkkoherra Seppo Lohi
Kirkkolaivassa 11. helmikuuta

Monitoimimiehet
”Pappi palvelee parhaiten puolustusvoi-
missa olemalla pappi. Käytännössä se 
tarkoittaa kristillistä julistusta, opetus-
ta ja sielunhoitoa. Sotilaspappien teh-
täviin kuuluu olennaisesti myös kriisi-
valmiuden ylläpito ja suunnittelu. Pap-
pi on eettisten kysymysten ja uskonto-
jen asiantuntija puolustusvoimissa.”

kenttäpiispa Hannu Niskanen
Ruotuväessä 3/2010

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

18.2.2010

rattuna erikoisuus – vaikeneminen. 
Keskusteluilla, rupattelulla ja pori-
nalla ei peitetä omia ajatuksia tai it-
sestä nousevia tunteita, vaan niil-
le annetaan tilaa tulla ja olla. Toiset 
ihmiset ovat siinä turvallisen lähel-
lä, mutta kukaan ei häiritse mietis-
kelyäni koskettamalla, puhumalla 
tai edes elekielellä. Jos ajatukset al-
kavat ahdistaa, niin tarvittaessa voi 
keskustella retriitin ohjaajien kanssa 
ja saada helpotusta.

Kumma kyllä retriitissä vietetyn 
viikonlopun jälkeen tuntuu kuin 
olisin tehnyt pitkän, kaukaisuu-
teen ulottuvan matkan, joka antaa 
taas voimaa tallustella arkisten asi-
oiden parissa. Pari ensimmäistä päi-
vää aluksi tuntuvat arjesta vieraan-
tuneilta, mutta pian taas pääsee mu-
kaan entiseen hössötykseen.

Näiden pyhien hetkien jälkeen jää 
aina vain uusi nälkä ja jano tätä ko-
kemusta kohtaan. Retriittejä järjes-
tetään Oulun seudulla harvakseltaan 
yksityisille ihmisille, enemmän yh-
teisöille kuten sairaalan ja yliopiston 
henkilökunnalle. Siksi hyökkään he-
ti uuden Rauhan Tervehdyksen ää-
reen katsomaan: milloin olisi uusi 
retriitti?

SAILA KUKKOHOVI-JÄMSÄ
Kirjoittaja on oululainen opettaja.
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Oulun poliisi on törmän-
nyt epäiltyihin pakkoa-
violiittoihin. Tapauk-
siin on kuitenkin vai-

kea puuttua, jos tilanteeseen vas-
ten tahtoaan pakotettu osapuoli 
ei puhu, toteaa ulkomaalaistut-
kinnan ryhmänjohtaja Jouko Au-
tio Oulun poliisista. 

Tilannetta voi verrata alkoho-
listin auttamiseen: jos alkoholisti 
ei myönnä, että hänellä on ongel-
ma, ei auttamisyrityksistä ole apua. 
Vasta kun avun tarve on tunnus-
tettu, auttaminen voi alkaa.

Autio on kuitenkin kohdannut 
myös tilanteita, joissa poliisille 
on sanottu suoraan, että avioliit-
to on solmittu vastentahtoisesti. 
Tapaukset ovat liittyneet turva-
paikan hakemiseen, eikä avioliit-
toa ole solmittu Suomessa.  

Ainoa keino, jolla poliisi voi il-
man todisteita tilanteeseen puut-
tua, on oleskeluluvan epääminen. 
Näin toimitaan, mikäli oleskelu-
lupahakemuksessa haisee pak-
koavioliitto. 

Yleisemmin avioliiton aitoutta 
joudutaan pohtimaan, kun hae-
taan oleskelulupaa perhesiteen 
perusteella ja vaikuttaa siltä, et-
tä avioliittoa käytetään välineenä 
oleskeluluvan saamiseen.

Pakkoavioliitot
ihmiskaupan osa
Mannerheimin lastensuojelulii-
ton Uudenmaan piirin projek-
tipäällikkö Marjo van Dijkenin 
mukaan on tärkeää erottaa järjes-
tetty avioliitto ja pakkoavioliitto 

Pakkoavioliitoista 
epäilyjä Oulussakin

toisistaan. 
Järjestetyssä avioliitossa mo-

lemmat osapuolet ovat suostuvai-
sia avioliiton solmimiseen, pak-
koavioliitoissa toinen tai molem-
mat osapuolet ovat vastahakoisia. 

Monissa maissa avioliittojen 
järjesteleminen on vallitseva ta-
pa. Osa järjestetyistä avioliitois-
ta solmitaan kuitenkin vasten 
jomman kumman tai molempi-
en puolisoiden tahtoa. Pakkoa-
violiitot lasketaan nykyaikaisen 
ihmiskaupan yhdeksi muodoksi. 

– Järjestetyt avioliitot ovat ok, 
mikäli molemmat osapuolet ha-
luavat sitä. Tilanne muuttuu, mi-
käli toinen osapuoli on haluton ja 
pakotetaan vastoin tahtoaan avi-
oitumaan, van Dijken muistuttaa.

Suomalaisessa lainsäädännös-
sä ei van Dijkenin mukaan osata 
vielä ottaa riittävästi huomioon 
pakkoavioliittoja. Monissa Eu-
roopan maissa niitä pyritään eh-
käisemään esimerkiksi lainsää-
dännöllä. Avioituminen voi ol-
la kiellettyä alle 21-vuotiailta. Li-
säksi useissa maissa pitää todis-
taa, että suhde on ollut olemassa 
ennen avioitumistakin.

Pakkoavioliittojen olemassa-
olo käy ilmi myös Monika-Nais-
ten liiton asiakkaiden aihetta 
koskevista yhteydenotoista. Edel-
leenkin luvut ovat pieniä, mutta 
kasvavia. Vuonna 2005 liittoon 
oltiin kerran yhteydessä pakkoa-
violiittoon liittyen, 2008 yhtey-
denottoja oli jo yhdeksän. 

TeKSTIT: SATU LAPINLAMPI

Lapset ovat ensisijaisesti lap-
sia, eivät maahanmuutta-
jia. Heitä koskevat lasten oi-
keudet ja lastensuojelulaki, 

Marjo van Dijken muistuttaa.
Hän kannattaisi lastensuoje-

lulain ulottamista koskemaan 
myös täysi-ikäisiä maahanmuut-
tajaperheiden tyttäriä, jotka asu-
vat edelleen vanhempiensa luona. 

Yhteisöllisistä kulttuureista tu-
levien maahanmuuttajaperheiden 
tyttäriä varjellaan hyvin tarkasti. 
Heidän liikkumistaan saatetaan 
rajoittaa esimerkiksi niin, että he 
saavat käydä vain koulussa ja ehkä 
korkeintaan Tyttöjen talossa.

Varjeleva suhtautuminen on 
normaalia kulttuureissa, joissa 
perheen ja suvun kunnia on kuin 
luottoluokitus: jos kunnia menee, 

Tytöt ovat arvo-omaisuutta

Pakkoavioliitot eivät enää ole vain 
Ruotsin ja Ranskan kaltaisten perinteisten 
maahanmuuttokohteiden ongelma, vaan ne ovat 
totta myös meillä. Suomalainen lainsäädäntö ei 
tunnista riittävästi pakkoavioliittoa.

ei kukaan asioi perheen kaupassa, 
ei mene naimisiin perheen tyttä-
ren kanssa eikä auta perhettä tar-
peen tullen.

– Isät eivät ole yksin varjele-
massa tyttäriään, vaan koko su-
ku voi painostaa heitä kotimaas-
ta, koska tytär on perheen arvo-
omaisuutta, Marjo van Dijken 
muistuttaa.

Kolmen  
kulttuurin tytöt
Uudessa kotimaassakin perheet 
jatkavat elämistä entisen koti-
maansa tapojen mukaan. Per-
heen jälkikasvu joutuu tasapai-
noilemaan kahden kulttuurin 
välissä. Pojille sallitaan enem-
män, mutta tytöille tilanne voi 
olla hämmentävä.

Oulun tyttöjen talon johtaja Ei-
ja Pietilä puhuu kolmen kulttuu-
rin tytöistä: Tytöt haluaisivat elää 
suomalaisessa kulttuurissa, ol-
la kuin muutkin ikäisensä. Koto-
na he elävät kuitenkin vanhempi-
ensa entisen kotimaan kulttuuris-
sa. Näiden kahden kulttuurin ris-
tipaineessa tytöt alkavat elää ihan 
omaa, kolmatta, kulttuuriaan.

Kyse ei ole vain muslimien 
keskuudessa vallitsevasta ilmiös-
tä, vaan se koskee muitakin us-
kontoja, myös kristittyjä ja hin-
duja. Ilmiö ei rajaudu myöskään 
maantieteellisesti vain eteläisel-
le tai itäiselle pallonpuoliskolle, 
vaan myös länsimaalaiset kon-
servatiiviset piirit varjelevat tyt-
täriään. Monikulttuuriset per-
heet, joissa toinen vanhempi voi 

olla suomalainen, joutuvat miet-
timään kasvatusperiaatteitaan 
kahden tai useamman kulttuu-
rin ristipaineessa.

Yksipuolinen  
kuva suomalaisuudesta
Yhtenä syynä perheiden tyttäri-
ään varjelevaan asenteeseen on 
yksipuolinen kuva, jonka perheet 
ovat saaneet suomalaisesta elä-
mästä, Marjo van Dijken ja Ou-
lun setlementin maahanmuutta-
jien parissa työtä tekevä projek-
tipäällikkö Liisa Viren arvelevat. 
Koska suomalainen elämä on hy-
vin yksityistä, on ani harva maa-
hanmuuttaja päässyt kurkista-
maan tavallisen suomalaisen per-
heen tavalliseen elämään. 

Myös julkinen sosiaalinen elä-

mä on Suomessa vähäistä. Talvel-
la sitä ei ole juuri lainkaan, ke-
sällä se näkyy lähinnä terasseil-
la notkuvina aikuisina ja puis-
tossa pussikaljaa juovina nuori-
na. Niinpä kuva suomalaisesta 
elämäntavasta muodostetaan te-
levisio-ohjelmien ja lehtijuttujen 
perusteella. 

Muodostuva kuva on niin ka-
ru, että perheet kokevat moraa-
lista ylemmyyttä verrattuna suo-
malaisiin ja haluavat pitää entistä 
tiukemmin kiinni omasta kult-
tuuristaan. van Dijkenin koke-
muksen mukaan isät ja tyttäret 
pelkäävät saamansa kuvan perus-
teella, ettei suomalainen mies pi-
dä huolta perheestään, vaan hyl-
kää eikä elätä.
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• Upea lehti, joka on kehittynyt valta-
vasti parin vuoden aikana. Uskaltaa ot-
taa kantaa ja toimii itsenäisen lehden 
tavoin alistumatta populismiin.

• Ehdotan Rauhan Tervehdys -lehdel-
le keskustelupalstan avaamista verkos-
sa. Ihmiset ovat hyvin kiinnostuneita 
keskustelemaan uskoa, uskontoa, etiik-
kaa ja kirkkoa koskevista kysymyksistä. 
Sanomalehti Kalevan keskustelufooru-
milla uskontoaiheet ovat suosituimpia. 

Tavallinen seurakuntalainen voi ol-
la aika yksin, jos ei ole uskallusta tart-
tua ko. aiheisiin kasvotusten kenen-
kään kanssa, ja ehkä viimeiseksi jonkun 

seurakunnan työntekijän. Palsta lisäi-
si lukijoiden osallistumista, osallisuut-
ta ja vuorovaikutusta. Kirkko ei saisi 
olla yhteiskunnasta erillinen saareke. 
Vain kuulemalla ihmistä kirkko voi ol-
la kansan keskellä. Seurakuntalehti voi 
olla tässä merkittävä apuväline.

Rauhan Tervehdyksestä puuttuu 
myös aktiivinen ja laaja Lukijan sivu, 
mikä on myös mielestäni suuri puute. 
Lehti saattaisi ja lehden pitäisi olla pal-
jon lähempänä tavallista seurakunta-
laista, lähimmäistään. 

Toimitus vastaa: Kiitos lukijalle pa-
lautteesta. Rauhan Tervehdys ry on 

linjannut, että ainakin vielä lähitule-
vaisuudessa toiminta keskittyy pape-
rilehden julkaisemiseen ja kehittämi-
seen. Siksi uskontoaiheisen keskuste-
lufoorumin ylläpitäminen verkossa so-
pii paremmin seurakuntien tehtäväk-
si. Joitakin sellaisia on olemassa jo nyt, 
esimerkiksi Oulun seurakuntien elos-
sa.fi-sivustolla.
Rauhan Tervehdys julkaisee mielellään 
lukijoiden kirjoituksia. Toisinaan kir-
joituksia tulee paljon, toisinaan on hil-
jaista.

• Kiitokset erittäin mielenkiintoisesta 
Kauko Röyhkän haastattelusta Rauhan 

Tervehdyksen ykkösnumerossa. Jäin 
miettimään, miksei Röyhkästä oltu 
tehty kansikuvapoikaa? Olisi varmas-
ti herättänyt kiinnostuksen heissäkin, 
jotka muutoin seurakuntalehtiin hi-
taammin tarttuvat...

Toimitus vastaa: Hienoa, että juttu 
Kauko Röyhkästä sykähdytti. Kauko ei 
päässyt kansikuvapojaksi, koska sijoi-
timme hänet takakanteen. Periaattee-
namme on, ettei molempia kansia an-
neta samalle jutulle. Käyttämättä jäi 
kuitenkin niin hyviä kuvia, että Kau-
ko voi päästä kansikuvamieheksi myö-
hemmin.

Palstalla julkaistaan toimitukselle nimettömänä saapunutta, lehteä koskevaa palautetta. Palautetta voi jättää osoitteessa www.rauhantervehdys.fi.

Ulkomaankauppa- ja kehi-
tysministeri Paavo Väy-
rynen esitti tammikuus-
sa, että Haitin maanjä-

ristysalueiden rakentamista voi-
si edistää suomalaisin puutaloin. 
Hänen mukaansa muutamilla ta-
lovalmistajilla on valikoimissaan 
kehitysmaaoloihin sopivia kevyt-
rakenteisia elementtitaloja.

Latinalaisen Amerikan kehi-
tyspankin johtaja piti ajatusta 
harkinnan arvoisena.

Kehitysyhteistyön palvelu-
keskuksen kampanja- ja viestin-
täjohtaja Mika Railo kehottaa 
pohtimaan ehdotuksen kääntö-
puolta.

– En tunne näiden talojen 
ominaisuuksia enkä siksi tyrmää 
ideaa. Ymmärrän, että monissa 
suomalaisissa kunnissa on työt-
tömyyttä ja tuotantolaitoksia on 
suljettu. Silloin kuulostaa hou-
kuttelevalta ehdotus, jossa kehi-
tysyhteistyöapu ja oman teolli-
suuden tukeminen yhdistyvät so-
pivasti. On silti mietittävä rehel-
lisesti, mitkä tällaisen hankkeen 
pitkän ajan vaikutukset ovat.

Apua 
saajan ehdoilla
Railon mielestä tärkeintä on ky-
syä, poistaako apu köyhyyttä ke-
hitysmaassa. Avunantajien tarve 
ei saa määrätä avun muotoa.

– Toimenpiteet on määriteltä-
vä maan paikallisesta tarpeesta. 
Mitä ihmiset ja yhteiskunta koh-
demaassa tarvitsevat? Meidän 
puutalomme eivät välttämättä ole 
paras mahdollinen ratkaisu kehi-
tysmaassa. Idean on ensin läpäis-
tävä tämä testi.

Puutaloilla kehitysapua?

Toiseksi Mika Railo kysyy, 
kannattaako täältä saakka rah-
data kaukomaihin taloja vai pi-
täisikö pikemminkin antaa rahaa 
ja tukea sikäläisen tuotannon ke-
hittymistä.

– Haitilaiset tuntevat parhai-
ten oman alueensa. Talojen on ol-
tava heidän kulttuuriinsa sopivia.

Maailmalta huonoja 
esimerkkejä
Teollisuusmaan oman tuotannon 
tukemisesta kehitysyhteistyön ni-
missä on maailmalta huonoja esi-
merkkejä. Mika Railo kertoo, että 
Yhdysvallat on vienyt viljaa toisel-
le puolelle maapalloa. Käytännös-
sä avustus oli amerikkalaisten vil-
jelijöiden toimeentulotukea.

Suomalaisia puutaloja Haitiin? Vain haitilaisten omilla ehdoilla.

– Se on osoittautunut tehotto-
maksi avun muodoksi. Paikalli-
sella tuotannolla saavutetaan pa-
remmin pitkäaikaisia tuloksia. 
Tästä vallitsee laaja kansainväli-
nen yksimielisyys.

Kepan näkökulmassa koros-
tuu myös julkisten varojen teho-
kas hyödyntäminen.

– On monta kertaa todistet-

tu, että omien etujen ajaminen 
avustustyössä johtaa rahan te-
hottomaan hyödyntämiseen. 
Koska toimitaan julkisen rahoi-
tuksen turvin, tehokkuudesta on 
huolehdittava. Onko puutalojen 
hankkiminen tehokasta elinkei-
notukeakaan? 

JANNe KANKAALA

w w w.sxc . hu /  M man i
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Maata  kiertelemässä Kolmas 
ehdokas 
Helsingin 
piispanvaaliin
Helsingin tuomiokirkko-
seurakunnan kirkkoher-
ra, tuomiorovasti TL Matti 
Poutiainen on asetettu eh-
dokkaaksi Helsingin hiip-
pakunnan piispanvaaliin. 

Aiemmin piispanvaa-
liin ehdokkaaksi on asetet-
tu Espoon hiippakunnan 
hiippakuntasihteeri, piis-
pan teologinen erityisavus-
taja Irja Askola ja Huopa-
lahden seurakunnan kirk-
koherra TT Hannu Vapaa-
vuori.

Tutustu 
meditatiiviseen 
lauluun
Oululaisilla on mahdol-
lisuus tutustua meditatii-
viseen rukouslauluun ja 
myös kokeilla laulua käy-
tännössä tuomiokirkossa 
keskiviikkona 24. helmi-
kuussa kello 18 Resonans-
si-ryhmän johdolla. 

Rukouslaulu on lauluta-
pa, jossa tuotetaan puhdas-
ta ja hiljaista ääntä käyttä-
en äänen kehoresonans-
sia. Ääntä käytetään pa-
kottomasti ja luonnollises-
ti. Laulu soi luonnon säve-
lasteikossa, kuten itkuvirsi 
ja joiku. Harmoninen lau-
lu vaikuttaa ruumiiseen ja 
mieleen rauhoittavasti.

Hiljaista rukouslaulua 
käytetään myös rukoushet-
kessä, jota vietetään kirk-
kosalissa samana päivänä 
kello 19 alkaen.

Punaista 
veisukirjaa 
lauletaan 
Kokkokankaalla
Gospel soi jälleen Että jak-
saisin ensi viikkoon -illassa 
sunnuntaina 21. helmikuu-
ta kello 18 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksella.

Suositut Nuoren seura-
kunnan veisut ovat ilmes-
tyneet uutena painokse-
na ja mukana on vanhojen 
tuttujen tilkkutäkkilaulu-
jen ohella uusia tulokkaita. 

Vuoden 2010 Veisukir-
jaan sukelletaan nuori-
somuusikko Esa Rättyän 
johdolla.  Iltaa isännöi Ti-
mo Juntunen. Perheen pie-
nimmille on pyhäkoulu ja 
lopuksi tarjoillaan iltateetä 
nyyttäriperiaatteella.

Vatikaanin terveysasioista vas-
taava virasto on lopettanut kau-
an odotetun tutkimuksen kondo-
meista ja AIDSista.

– Siihen liittyvä projekti oli 
olemassa, mutta se ei edistynyt 
merkittävästi, sanoi piispa Jose 
Luis Redrado Marchite.

Vuonna 2006 kardinaali Ja-
vier Lozano Barragan, entinen 
terveysneuvoston johtaja sanoi, 
että hänen toimistonsa valmis-
telee perinpohjaista tutkimusta, 
joka arvioisi tieteellisiä, teknisiä 
ja moraalisia näkökulmia kondo-
miin liittyen.

Tutkimusta oli pyytänyt paavi 
Benedictus XVI.

Katolinen oppi kieltää kon-

Vatikaani hylkäsi kondomitutkimuksen
domiehkäisyn, mutta yksikään 
paavi ei ole puhunut selkeästi 
tautien torjumisen moraalises-
ta puolesta.

Benedictus kuitenkin käyn-
nisti viime vuoden maaliskuus-
sa laajan keskustelun todetes-
saan Afrikan matkallaan, että 
kondomien jakaminen ei ratkai-
se AIDSin aiheuttamia ongelmia 
vaan pikemminkin lisää niitä.

Munkkien viinissä 
liikaa voltteja
Joukko benediktiiniläismunk-
keja on joutunut arvostelun koh-

teeksi eteläisessä Englannis-
sa. Arvostelun syynä on se, et-
tä munkit valmistavat terästet-
tyä viiniä, jota korkean alkoho-
lipitoisuuden vuoksi kutsutaan 
”Skotlannin ruoskaksi”.

Riitajuomaa valmistetaan 
Buckfastin luostarissa Devon-
shiressa.

”Buckiesta” on tullut suosittu 
juoma Skotlannissa osittain sik-
si, että sen alkoholiprosentti on 
peräti 15.

Eräässä skotlantilaisessa polii-
sipiirissä Strathclydessa juoma on 
mainittu yli viidessä tuhannessa 
rikosilmoituksessa kolmen vuo-
den aikana. Näistä kymmenesosa 
on ollut väkivaltarikoksia.

Poliisin ylitarkastaja Bob Ha-
milton arvelee juoman ja tilasto-
jen välillä olevan yhteys.

Skotlannin episkopaalisen 
kirkon piispa Bob Gillies ar-
vosteli BBC:n haastattelussa 
munkkeja kaksinaismoraalista, 
koska nämä valmistavat väke-
vää juomaa.

– He tekevät sitä piittaamatta 
niistä sosiaalisista vahingoista ja 
terveyshaitoista, joita aiheutuu, 
kun nuoret juovat viiniä suuria 
määriä.

Munkit ovat kieltäytyneet kai-
kista haastattelupyynnöistä.

ReLIgION NewS SeRVIce

Pihejä lamppuja sotainvalideille
Martti Oksasen makuu-

huoneessa Oulun Karja-
sillalla pyöritellään vin-

hasti irti lamppuja.
– No niin, nythän se syttyi, 

ihastelevat Erkki Manninen ja 
Väinö Kauppi. 

Lions-aktiivit ovat juuri vaih-
taneet Oksasen kattolamppuun 
energiansäästölampun. Makuu-
huoneen valaisijaan uudet lam-
put sopivat, mutta eivät ihan 
kaikkiin huushollin lamppuihin. 
Vesiperä tuleekin jo olohuoneen 
lampun kanssa.

– Niin, näissä vanhoissa valai-
simissa lamppujen perien pitäisi 
olla niin pidempiä. Eivät ne yllä 
läheskään aina pohjaan asti, to-
teaa Kauppi pyöritellen käsissään 
uudempaa ja vanhempaa lamp-
pumallia. 

– Minä vähän arvasinkin sen, 

mutta kokeilkaa vaan, yli 50 
vuotta taloaan isännöinyt Oksa-
nen tuumailee vieressä. 

Lamppurahat konsertista
Maailmanlaajuinen Lions-järjes-
tö tekee paljon vapaaehtoistyö-
tä. Aiemmin leijonat ovat muun 
muassa auttaneet vanhuksia digi-
boksien virittämisen kanssa. 

Uusimpana avustuskohteena 
ovat oululaiset sotainvalidit, joi-
den koteihin Lions-aktiivit ovat 
käyneet alkuvuoden aikana vaih-
tamassa sähköä säästäviä lamp-
puja. 

Kaksi oululaista leijonaklubia, 
LC Oulu/Sillat ja LC Oulu/Pok-
kitörmä keräsivät varoja ener-
giansäästölamppujen hankintaan 
viime marraskuussa Oulun Poh-
jankartanossa järjestetyllä hy-
väntekeväisyyskonsertilla. Tuo-

tolla ostettiin kasapäin erilaisia 
lamppuja. 

Säästön lisäksi tarve on ajan-
kohtainen myös siksi, että heh-
kulamput poistuvat käytöstä 
vuoteen 2012 mennessä. Ne kor-
vataan energiansäästölampuil-
la, halogeenilampuilla ja led-va-
loilla. 

– Vaihtamalla energiansäästö-
lamput vanhojen hehkulamppu-
jen tilalle, haluamme tukea so-
tainvalidien kotona selviytymis-
tä mahdollisimman pitkään, ker-
too Erkki Manninen.

Viisi lamppua per talous
Sotainvalidien Oulun osastolla 
on liki 150 jäsentä, joista suurin 
osa asuu omassa kodissaan.  Niin 
myös 89-vuotias Martti Oksanen, 
joka jäi leskeksi vajaat kaksi vuot-
ta sitten. Kirjahyllyn perhepotre-

teissa komeilevat kaksi poikaa ja 
lastenlapset.

– Käyn syömässä palveluta-
lossa, ja lumitöistä ei tarvitse it-
se huolehtia, mutta muuten pär-
jään ihan mukavasti, toteaa hi-
taaksi hämäläiseksi itseään pu-
hutteleva mies. 

Läksiäislahjaksi Kauppi ja 
Manninen jättävät keittiönpöy-
dälle muutaman energiansäästö-
lampun. Jokaiseen talouteen on 
luvattu viisi lamppua. 

Lukuvalo tulee ainakin tarpee-
seen, sillä Oksanen esittelee liki 
700-sivuista Untamalan histori-
aa. Kirjasta löytyy myös Oksasen 
ja hänen puolisonsa rintamalla pi-
detyistä häistä otettu kuva. 

– Tässä sitä onkin lukemista, 
Oksanen tuumaa. 

eLSI HUTTUNeN

Väinö Kauppi vaihtaa lamppua 
Erkki Mannisen ja Martti 
Oksasen seuratessa vierestä. 

E l s i  H u t t u n e n
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Yhdistykset

Herättäjän kirkkopyhä: Oulunsalon kirkko messu klo 10.00, lounas ja 
seurat seurakuntatalo.
Herännäis- / Siioninvirsiseurat: su 21.2. klo 15.00 Maija-Liisa ja Heikki 
Huttulalla Vesalantie 93 Kiiminki, ti 23.2. klo 18.00 Jussilassa Jussilantie 
3 Liminka, ti 23.2. klo 19.00 Tuulikki ja Veikko Salosella Hepo-ojantie 4 
Muhos.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 25.2. seurat Heikki Mustakalliolla 
Tervekukkatie 26 A 5.

To 18.2. klo 19 NA- ja opiskelijailta ‘Kir-
kon tila’. Su 21.2. klo 16.30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Matti Rahja. Ke 24.2. klo 
18 Lähetyspiiri ja katekismusvartti. Su 
28.2. klo 18 Yhdistyksen vuosikokous. 
Tervetuloa!

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

OPISKELIJA- & NUORTEN 
AIKUISTEN ILTA

Koulukatu 41

To 25.2. klo 19 Pekka Siitonen: Kutsu-
mus koetuksella.
OsUH JA KRISTILLINEN OPINTOKESKUS

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

Kirjoita ja anna 
palautetta!
Onko sinulla naseva 
mielipide, kysymys 
tai kommentti? 
Lähetä se meille 
palautesivumme 
kautta osoitteessa 
www.rauhantervehdys.fi
tai sähköpostilla 
toimitus@rauhan-
tervehdys.fi. 

PS. Kysymyksiin 
vastaamme aina 
varmemmin, jos mukana 
on sähköpostiosoite 
vastausta varten.

Opiskelijamenot

T E R V E Y D E K S I

Myllyojan 

Maikkulan

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

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

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

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

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

Rauhan 
Tervehdys!
Jos et halua kotiisi 

ilmaisjakeluita, mutta 
ehdottomasti Rauhan 

Tervehdyksen, 
tilaa itsellesi oma lehti 
30 euron vuosihintaan. 

Tilaaminen onnistuu 
numerosta 

020 754 2333 
tai sähköpostilla 
tilauspalvelut@

kotimaa.fi.

Tilaa

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

Tieto- ja viestintätekniikan 
laitteiden, ohjelmistojen, 
tietoliikenneyhteyksien ja

tietoturvan, asennus-, 
kunnossapito- ja opastustyöt.
Kotitalousvähennysoikeus!

p. 044 2040 909
Insinööritoimisto
Jorma Rissanen

• Pe 19.2. klo 19.00 Yhteiskristillinen 
 rukousilta
• Su 21.2. klo 15.00 Jumalanpalvelus
 Raimo Holappa
• Ti 23.2. klo 19.00 Sana & rukous
 Hannu Murhu
• Su 28.2. klo 15.00 Ehtoolliskirkko
 Hannu Murhu
• Ti 2.3. klo 19.00 Sana & rukous
 Ari Leinonen 

TERVETULOA!

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

ONKO VARASTOSI TÄYNNÄ?

Tarvitsetko tilaa talvirenkaille, vaatteille,
muuttotavaroille tms.? Meillä on tarjota
käyttöösi erikokoisia varastokontteja.
OTA YHTEYTTÄ!

P. 08-530 1165   SÄLPÄTIE 8, 90630 OULU
www.haverinen.fi

OULULAISTA OSAAMISTA VUODESTA 1972

TILAISUUTEMME:
Pe 19.2. klo 19.00 YHTEISKRISTILLI-

NEN RUKOUSKOKOUS KOORTILASSA
Su 21.2. klo 15.00 TUPAKOKOUS Päl-

lissä Kristiina ja Heikki Mannisella
Ke 24.2. klo 19.00 SANAN JA 

RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

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

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

www.ohsrk.fi 

Pe–Su 19.–21.2. ILMESTYSKIRJAN 7 
SEURAKUNTAA, Esko Matikainen. Tarkempi 
ohjelma netissä. Pe 19.2. klo 19 LIFT-ilta, Esko 
Matikainen. La 20.2. klo 13–18 Ilmestyskirjan 
7 seurakuntaa, Esko Matikainen. Su 21.2. klo 
11 Jumalanpalvelus, Esko Matikainen, Muchos 

Nachos y Taco un Poco. Su 21.2. klo 18 Ystävän paikka, Esko Matikainen, 
Seija Suuronen, Ahti Kurki. Ke 24.2. klo 19 Sana ja rukous, Hannu Orava, 
Pasi Markkanen. To 25.2. klo 12 Päiväpiiri.

Oulun Lähetysseurakunta
Aleksanterinkatu 33

19.–21.2. Kevin ja Deborah Martin
Ajat: pe 19, la 15 ja 18, su 13 ja 16.
Aiheena hengellinen auktoriteetti.

Ti 23.2. klo 18 Hartti Lingren
Säännölliset tilaisuudet ja vierailijat 

kts. www.oulunlahetyssrk.net
Olet sydämellisesti tervetullut!

Su 21.2. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. Ma. 22.2. Kotiliitto 
klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. Ti. 23.2. Raamattupiiri klo 18.00 –19.00. 
OLET AINA TERVETULLUT TILAISUUKSIIN!

 
Tarvitsetko 
kotiapua?

Asiakaspalvelu: 
045–272 6330

www.shht.

Tauno Seppänen 044 521 1960
Mauno Leppäharju 040 750 2023

Remontit, asennukset, huone-
kalujen kasaus, taulun ja lampun 
laitto, pihatyöt, kuljetus ja muu-

tot ym. työt sisällä ja ulkona

www.aviomiespalvelu. 

To 18.2. klo 19 Rukousilta, Martti Väyrynen, Sirpa 
Saarela. Pe 19.2. klo 18.30 Varkki-ilta, 10–14-vuo-
tiaille. Su 21.2. klo 11 Perhekirkko, Sini Niemelä, 

näytelmä ”Naemanin parantuminen”, tarjoilu. Ma 22.2. klo 18 Raamattupiiri, Pekka 
Pelto. Ti 23.2. klo 18 Alfa–kurssi, aihe: Miksi Jeesus kuoli? Ke 24.2. klo 18 Nuorte-
nilta, Attila György. To 25.2. klo 19 LÄHDE-ilta, Risto Wotschke, Pauli Pyhtinen, God’s 
Bell, aihe: Profeetalliset unet. www.oulu.svk Tervetuloa!

Seurat su 21.2. klo 15 Jukka 
Marjakangas, Jorma Räsiänen. 
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi 

 
RAUHAN TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

puh. 020 754 2309, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoita

Lue ja kommentoi
www.rauhantervehdys.fi
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Diplomi-kosmetologi 
Eila Heikkinen 

ja 
Kosmetologi 

Hannele Moilanen

Arvomme 
avajaispäivänä 

15.2. käyneiden 
kesken lahjakortin 

ja tuotepaketin!

TUOTETARJOUKSIA! 

Kahvitarjoilu

Tervetuloa!

UUSISSA TILOISSA ETU-LYÖTYSSÄ 
BIOENERGINEN LYMFAHOITO 
Hydrolymfa & jalkahoito 
(norm. 105€)  yht. 75€

ULTRAÄÄNIPUHDISTUS
(norm. 69€) 55€

TAKE TEN 
10 min kohotushoito 
(norm. 50€) 30€

Hoitotarjoukset voimassa 
28.2. saakka

LUMIKIN 
AVAJAISET 15.2.

Esittelemme JOHANNUS urkujen uudet mallit seuraavasti:
HELSINGISSÄ, F-musiikin liikkeessä maanantaina 1.3 klo 15-19
OULUSSA, Tuiran kirkossa keskiviikkona 3.3 klo 15-19
LARSMOSSA, Musiikki Enkvistin liikkeessä torstaina 4.3. klo 15-19
Tervetuloa kuuntelemaan ja kokeilemaan!

Södra Larsmovägen 19, 68570 LARSMO. Puh 0500 369 686. www.musikenkvist.fi

ENSIESITTELY

Suomen ev.-lut. kirkon 
seuraava arkkipiispa 
valitaan kevättalven 
aikana. Ensimmäinen 
äänestyskierros käydään 
18. helmikuuta. Rauhan 
Tervehdys kysyi viideltä 
Oulun hiippakunnan 
äänioikeutetulta, ketä he 
aikovat äänestää ja miksi. 

Utsjoella asuva Veikko 
Guttorm on Oulun hiip-
pakuntavaltuuston jäsen. 
Hän aikoo äänestää Ou-

lun piispaa Samuel Salmea. Gut-
tormin mukaan Salmi on maltil-
linen johtaja, jonka suhde ny-
kyaikaan on moderni kuten pi-
tääkin. Kirkon pitää suuntautua 
ulospäin monipuolisesti, ja sik-
si Salmi on oikea valinta arkki-
piispaksi.

Guttorm antaa äänensä Sal-
melle myös siksi, että tämä on 
pohjoisen mies. Salmi on synty-
nyt Lapissa ja työskentelee piis-
pana pohjoisimmassa hiippa-

Salmella eniten 
kannatusta pohjoisessa

kunnassa.
– Salmi osaa tuoda pohjoisen 

monipuolisesti esille, Guttorm 
toteaa.

Guttorm kuitenkin arvelee, 
että Salmi ei saa kaikkia ääniä 
Lapissa. Oman alueen ehdokasta 
eivät kaikki hyväksy. Hän on lii-
an lähellä valitsijakuntaa.

– Vieras paha on parempi kuin 
tuttu paha. Olen kuitenkin luot-
tavainen Salmen läpimenoon. 
Gallupit voivat sanoa mitä tahan-
sa, mutta vaalit ovat vaalit, Gut-
torm luonnehtii.

Kemijärvellä asuva kirkollis-
kokousedustaja Timo Alaräisä-
nen äänestää Miikka Ruokasta.

– Hän on selkeästi paras eh-
dokkaista ja parasta tarvitaan. 

Alaräisänen ei rupea yksilöi-
mään, miksi Ruokanen on pa-
ras. Alaräisäsen Ruokasesta saa-
ma kokonaisvaikutelma ja intui-
tio kuitenkin kertoivat Alaräisä-
selle, ketä hänen tulee äänestää.

– Toivoin, että Ruokanen aset-
tuisi ehdolle. Minulla on jo pi-
temmän aikaa ollut hänestä hy-
vä käsitys.

Ruokaselle ääniä  
Oulustakin
Oululainen Mikko Jämsä on Ou-
lujoen seurakunnan aktiiveja ja 
myös Oulun yhteisen kirkkoval-
tuuston jäsen. Jämsä aikoo äänes-
tää Miikka Ruokasta. 

– Hän on mies, joka pystyy 
seisomaan eturintamassa. Olen 
huomannut, että hän osaa käsi-
tellä vaikeita asioita rakentavas-
ti ja uskaltaa ottaa kantaa. Hän 
on myös vahvasti sitoutunut Raa-
mattuun.

Riitta Jouppilalle valinta on 
selvä: Hän on yksi Samuel Sal-
men valitsijayhdistyksen perus-
tajista. Jouppilan mielestä valta-
kunnalliseen vaikuttamiseen tar-
vittaisiin pohjoista näkemystä.

– Samuel Salmi on hyvin sym-
paattinen ihminen. En ota hen-
kilökohtaisesti kantaa parisuh-
teiden siunaamiseen, mutta us-

kon, että Salmi voisi arkkipiispa-
na toimia liberaalisti ja sovittele-
vasti myös siinä asiassa.

Paikallispolitiikassa pitkään 
vaikuttanut Jouppila tietää, että 
erilaisten näkemysten kanssa on 
tultava toimeen.

– Olen joissain asioissa eri 
mieltä kuin Salmi, mutta se ei 
tarkoita sitä, että kaikessa pitäi-
si olla vastaan.

Avarakatseisuus  
saa kiitosta
Maija-Leena Virta-Kangas Raa-
hesta tukee aktiivisesti Salmea, 
joka on hänen mielestään avara-
katseinen ja suvaitsevainen, mut-
ta samalla kirkon opin mukaises-
ti toimiva piispa.

– Minulta on kysytty, enkö ole 
tyytyväinen Salmeen, koska ha-
luan hänet pois piispan paikalta. 
On ikävää, jos hän lähtee täältä 

pois, mutta hän sopisi hyvin ark-
kipiispaksi. Salmi nauttii arvos-
tusta.

Virta-Kankaan mukaan Sa-
muel Salmelle on tärkeää saada 
nuoret aikuiset kirkon toimin-
nan piiriin. Nuorilla uraputkes-
sa menevillä lapsiperheillä on ai-
ka tiukalla. Kirkko voi silti tarjo-
ta heille monenlaista toimintaa.

Virta-Kankaan mielestä ih-
misille on nykyisin tarjolla niin 
paljon tekemistä, että kirkon pi-
tää siinä kilpailussa erottua.

– Pitää olla mielekkäitä työ-
muotoja. Kirkon tulevaisuus ei 
ole yhden miehen varassa, mut-
ta arkkipiispa on antaa kirkolle 
kasvot.

TeKSTIT:
PeKKA HeLIN, 

eLSI HUTTUNeN, 
JANNe KANKAALA

Oulun piispalla Samuel Salmella on vahva kannatus omassa hiippakunnassaan.

Miikka Ruokasella on kannattajia myös Oulun hiippakunnassa.

K T/J u s s i  V i e r imaa

K T/J u s s i  V i e r imaa
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Paikkoja avoinna

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

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.

Uusperheellisille tarkoitettu ver-
taisryhmä aloittaa Oulussa sun-
nuntaina 7. maaliskuuta kello 
18. Ryhmä kokoontuu Öbergin 
talossa, osoitteessa Kirkkokatu 5.  

Kahden tunnin tapaamis-
kertoja on yhteensä kahdeksan, 
mukaan otetaan viisi pariskun-
taa ilmoittautumisjärjestykses-
sä. Ryhmän ohjaajina toimii uus-
perheparien vertaisohjaamiseen 
koulutettu uusperheellinen pa-
riskunta. 

Ryhmässä käsitellään luot-
tamuksellisesti uusperheitä lä-
heisesti koskettavia aiheita ku-
ten vanhemmuutta uusperhees-

Uusperheellisten vertaisryhmä Ouluun

w w w.sxc . hu /  Dan i e l  Co r n o

sä, uusparisuhdetta, äiti- ja isä-
puolena olemista ja lasten sopeu-
tumista. Vertaisryhmässä jaetaan 
uusperhe-elämän haasteita ja ilo-

ja sekä saadaan eväitä, vinkkejä 
ja jaksamista arkeen. Ilmoittau-
tumiset numeroon 040 5958 960. 
(RT)

Ihmisen perustarpeisiin kuu-
luu tulla nähdyksi ja kuulluk-
si. Tämän tarpeen täyttymi-
nen edellyttää, että opimme 

ilmaisemaan itseämme. Samalla 
se edellyttää, että opimme kuun-
telemaan toisia ja tarkastelemaan 
asioita toistemme näkökulmasta. 

Korttelikaverit-lautapeli ohjaa 
pelaajansa tarkastelemaan asioi-
ta toisenlaisesta taustasta tulevan 
näkökulmasta.

Peli on tuotettu osana lapsi- ja 
nuorisotyön Monesa-projektia. 
Monesan tavoitteena on vahvis-
taa lasten ja nuorten monikult-
tuurista osaamista, erilaisuuden 
hyväksymistä, suvaitsevaisuutta 
ja mahdollisuuksia osallisuuteen.

erilaisuus on 
enemmän samanlaisuutta
Lähinnä 11–13-vuotiaille suun-
nattu peli sopii keskustelun he-
rättäjäksi ja vuorovaikutuksen 
opetusmateriaaliksi esimerkiksi 
koululuokissa ja kerhoissa.

Kortteliin muuttanut uusi ka-
veri kiertää aluetta ja tutustuu 
muihin, keskenään hyvinkin eri-
laisiin lapsiin. Tavoitteena on oh-
jata pelaajia tarkastelemaan pelis-
sä eteen tulevia kysymyksiä toi-
sella tavalla ajattelevien ja koke-
vien sekä toisenlaisista taustoista 
tulevien näkökulmasta. Näin se 
antaa mahdollisuuden tarkastel-
la myös omia asenteita ja ennak-
koluuloja.

Loppuoivallus voi olla se, et-
tä tunteinemme, toiveinemme, 
unelminemme ja kysymyksinem-
me olemme sittenkin enemmän 
samanlaisia kuin erilaisia. 

Pelissä ei kuitenkaan ole oi-
kein tai väärin -asetelmia, vaan 
siinä painottuvat mielikuvituk-
sen käyttö ja ideointi. Pelin oh-
jaaja voi myös auttaa pelaajia sy-
ventämään ajatuksiaan esittä-
mällä haastavia näkökulmia tai 
kysymyksiä.

Pelin ovat ideoineet ja työstä-
neet Hetu Saarinen ja Tamara 

Uusi lautapeli avuksi
monikulttuurisuuteen kasvattamiseen

Monesa-projektin (2007–2010) 

toimijat ovat Suomen Lähetys-

seura, Kirkon kasvatus- ja nuo-

risotyö, Seurakuntien Lapsi-

työn Keskus, Suomen Poikien 

ja Tyttöjen Keskus ja Nuorten 

Keskus. 

 Projektin rahoitus on saatu 

Suomen Lions-liiton Punainen 

sulka -keräyksestä sekä ope-

tusministeriöltä.

Partanen. Kuvituksen ja taiton 
on tehnyt Merja-Leena Määttälä.

Pelivälineet, eli pelilauta, kor-
tit, korttelikaverihahmot ja pe-
liohjeet sekä ohjaajan materiaali 
ovat tulostettavissa netissä osoit-
teessa www.mission.fi/monesa/
materiaalia_ja_linkkeja/. Lisäksi 
tarvitaan tavallinen kuusisivui-
nen pelinoppa. (SLS)

Mikä Monesa?

Kempeleen partiolaisilla on  
käsillä tavallista mittavam-
pi talkoorupeama: partio-

lippukunta Samposet rakentaa 
uutta retkikämppää Tyrnävän 
Ängesleväjokivarressa.

Kämppähanke sai EU:n Lea-
der-tukea Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastos-
ta. Tuen myönsi Pohjois-Pohjan-
maan TE-keskus.

Tuki saatiin tontilla jo olevan 
vanhan kämpän peruskorjauk-
seen, kokonaan uuden kämpän 
rakentamiseen sekä muun mu-
assa nuotiopaikan, jätepisteen ja 
huussin kunnostustöihin. 

Vanha kämppä on nyt saa-
tu kunnostettua. Kolmivuoti-
nen hanke jatkuu uuden kämpän 
teolla.

Talkoilla tehdyille perustuk-
sille tuotiin muutama viikko sit-

Kempeleen partiolaisille nousee  
uusi retkikämppä EU-tuella ja talkoilla

ten hirsikehikko ja helmikuus-
sa on luvassa kahdet isot talkoot. 
Hirsitoimittajalta tilattiin hirsi-
kehikko pystytettynä, joten tal-
koiltavaa riittää.

– Saimme hankkeeseen 25 000 
euroa EU-rahaa. Partiolaisilta pi-
tää löytyä toinen mokoma, puo-
let käteisenä ja puolet talkootyö-
nä. Eli talkoita on tiedossa lujasti, 
sanoo kämppähankkeen projek-
tipäällikkö Jyrki Kananen.

Apuihin partiolaiset kaipaa-
vat partiolaisten vanhempia sekä 
muita partiotyön tukijoita.

Talkoisiin kaivataan eritoten 
ihmisiä, joilla pysyy vasara kä-
dessä. Puuhaa riittää kyllä niil-
lekin, joilla nikkarintaidot eivät 
riitä varsinaisen rakentamiseen: 
varastorakennukseen on esimer-
kiksi raivattava tilaa rakennus-
tarpeille ja työmaata on siivotta-

va roskista.
Talkoita kämppähankkeen 

hyväksi jatketaan läpi kevään ju-
hannukseen saakka likimain jo-
ka viikonloppu, vain koululais-
ten talvilomaviikko ja juhlapy-
hiin liittyvät viikonloput on ra-
jattu pois talkookalenterista.

Mikäli kämppähanketta ha-
luaa tukea muutoin kuin talkoo-
panoksella, rahalahjoitus onnis-
tuu näppärästi partiolippukun-
tien kannatusyhdistys ry:n orga-
nisoiman hirrenmyyntikampan-
jan kautta. (RT)

Talkoisiin voi ilmoittautua Min-
na Karviselle, mkarvinen@hot-
mail.com tai 050 410 8968. Min-
nalta voi tiedustella kuinka voi os-
taa "oman" hirren eli osallistua 
hirrenmyyntikampanjaan.
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Salli Mäkelälle auttaminen 
on elämäntapa. Hailuodon 
entinen kunnansihteeri on 
eläkeläisenäkin sähäkkä ja 

menevä nainen.
– Olen rauhaton sielu. Olisi-

han minulla kotona näpräämistä 
ja pölynpyyhkimistä, mutta mie-
luummin lähden kylille katsele-
maan. 

Samaisena aamuna Salli on 
vienyt aamun lehden seitsemäl-
le eläkeläiselle. 

– He tietävät, että nyt se muo-
ri tulee. Vanhukset kysyvät, että 
kävisitkö kaupassa? Tämä on vä-
hän sellaista sosiaalista kanssa-
käymistä, kun odotellaan lehden 
tuloa, Mäkelä kertoo.

Kalevaa ei viikonloppuna jae-
ta luotolaisten postilaatikoihin 
vaan se pitää hakea erityises-
tä paikasta. Usealla ehdenluku 
lykkääntyisi maanantaihin, ellei 
Mäkelä auttaisi.

Postinkantajasta  
juontajaksi
Aamulla Mäkelä vei vanhuksille 
lehdet. Iltapäivällä hän jo juon-

Sähäkkä Salli on luotolaisten apuna
taa ystävänpäivänjuhlaa Saaren-
kartanon palvelukodissa. 

Sali on tupaten täynnä van-
huksia ja heidän omaisiaan. 
Mieskuoro Sirkeät Sirkuttajat 
laulaa ikivihreitä lauluja, jotka 
olivat kuuminta kamaa vanhus-
ten nuoruudessa. 

Vanhukset tunnistavat tutut 
rakkaat laulut. Ketäpä ei Kul-
tainen nuoruus liikuttaisi, vaik-
ka sellaista ei olisi elänytkään.  
Henkilökunta on kokoontunut 
osaston ovenpieleen katsomaan 
esitystä. Osa henkilökunnasta 
esittää sketsin, jossa on mukana 
myös juomista jaloin: konjakki. 
Kaikkia naurattaa. 

Äiti sai kuolla  
Luodossa
Mäkelällä on tapana syöttää van-
huksia Saarenkartanon palvelu-
kodissa. 

– Minusta oli ilahduttavaa, 
kun eräänä päivänä oli kaksi 
miestä auttamassa. Yleensä syöt-
täminen tahtoo jäädä naisten 
tehtäväksi. 

Talon henkilökunta kiittelee 
Mäkelän mukaan auttajia. Apu 
on tarpeen varsinkin lauantai-
na ja sunnuntaina, kun väkeä on 
vähän.

– Työntekijöillä  menee aikaa, 
kun he kankeavat potilaat sän-
gyistä ja pukkaavat heidät ylös. 
Sinä aikana me voimme jo syöt-
tää vanhuksia.

Mäkelän oma äiti oli Saaren-
kartanon asiakas.

– Hän oli täällä kymmenen 
vuotta ja sai kuolla huoneeseensa 
omaisten läsnä ollessa. Lääkärin 
kanssa oli sovittu jo ennen voi-
mien hiipumista, että äitiä ei vie-
dä mantereelle lopussa. 

– Olen kiitollinen tälle talol-
le, että näin sai käydä. Olisi ollut 
ikävä, jos äidin olisi pitänyt men-
nä mantereelle vanhainkotiin ku-
ten luotolaisille kävi ennen. Kaik-
ki tutut jäivät tänne.

Taksilla  
sairaalaan 
Mäkelä vie toisinaan taksilla van-
huksia päivystykseen tai tutki-
muksiin Ouluun. Joskus hän on 
matkannut ambulanssissa van-
husta saattaakseen. Mäkelä kau-
histelee tapauksia, jossa demen-
tiaa sairastava vanhus on jätetty 
yksin odottamaan hoitoa.

– Olen ollut potilaan kanssa 
päivystyksessä kahdeksan tun-
tia. Vanhoja ja sairaita ihmisiä ei 
saa lähettää yksin. Siellä niitä ja-
notti ja pissatti. Muistan erityi-
sesti yhden juhannusaaton, kun 
kaikki päihtyneet menivät van-
huksen edelle.

Vanhukset kalisuttavat Mäke-
län mukaan päivystyksen laittei-
ta ja kyselevät missä he ovat. Aut-
takaa, he huutavat.

Joskus Mäkelällä on viivähtä-
nyt päivystyksessä iltaan asti.

– Miten siihen aikaan pääsee 
Luotoon? Kerran lääkäri kirjoitti 
lapun, jolla ajoin taksilla lautalle 
saakka. Hailuodossa liftasin lo-

Salli Mäkelä on syntynyt Hailuodos-
sa. Hän työskenteli kunnassa lähes 40 
vuotta toimistotehtävissä ja  kunnan-
sihteerinä, kunnes pääsi eläkkeelle 
kymmenen vuotta sitten.

Hän auttoi ihmisiä jo töissä ol-
lessaan. Mäkelä oli mukana SPR:n 
ensivastetehtävissä. Ystävänpalve-
lussa hän on ollut niin kauan kuin 
muistaa.

Mäkelä on syöttänyt, saattanut vanhuksia esimerkiksi 
päivystykseen Ouluun, vienyt postia, hakenut lääkkeitä. Hän 
auttanut ihmisiä yhteistyössä SPR:n ja seurakunnan kanssa.

pun matkaa kotiin. 
Mäkelällä on erään tuttavan-

sa asunnon avaimet. Jos tulee oi-
kein hankala tilanne, hän yöpyy 
Oulussa.

Mäkelä on ystäviensä kanssa 
muodostanut saattohoitopiirin.

– Se järjestettiin sellaisten ih-
misten kesken, jotka terveenä oli-
vat tekemisissä toistensa kanssa. 
Ryhmäläiset kävivät katsomassa 
kuolevaa.

Linja  
hälytyskeskukseen
Sähäkkä ja menevä nainen toimi 
myös aluehälytyskeskuksen ensi-
vastetyössä. Yöpöydältä oli tois-
ta kymmentä vuotta yhteys alue-
hälytyskeskukseen, joka hälytyk-
sen tullessa lähetti Mäkelän kat-
somaan mitä saarella oli tapah-
tunut.

– Menimme kolmen hengen 
porukassa. Meitä kehotettiin kat-
somaan, mitä pitäisi tehdä. Jos-
kus paikalle tuli helikopteri ja 
joskus ambulanssi.

Mäkelä arvelee, että auttami-
nen on hänen geeneissään.

– Muistan kun äitini sanoi, et-
tä hän menee Isolan Reettaa val-
vomaan. Kun Reetta oli sairaa-
na, naapurit kävivät vuoronpe-
rään häntä katsomassa, Mäkelä 
kertoo.

Ennen ihmiset huolehtivat lä-
himmäisistään, kun yhteiskun-
nan turvaverkko oli lähes olema-
ton. Naapurit tarvitsivat toisiaan. 
Hailuodossa tämä asenne tunne-
tusti elää yhä. Saari on myöntei-
sellä tavalla vanhanaikainen, sil-
lä luotolaiset pitävät yhtä.

PeKKA HeLIN

Ku va t :  Pe k ka H e l i n
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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 21.2. aluelähetys kel-
lo 9.55–12.00. Kello 10 mes-
su Oulujoen kirkosta. Mes-
sun toimittaa Pertti Lah-
tinen ja häntä avustaa Ilk-
ka Mäkinen. Kanttorina on 
Sanna Leppäniemi. Virret: 
405:1-3, 173, 303, 299, 225, 
228 ja 301:4-6. Kello 11.30 
Radiopyhäkoulussa lasteno-
hjaaja Marja Kukkonen pu-
huu aiheesta Jeesus kiusaus-
ten voittaja. Kello 11.45 Kur-
kistus kirkkoon -ohjelmas-
sa on aiheena kirkkokyyti-
seteli. Oulun seurakuntayh-
tymä tarjoaa yli 65-vuotiail-
le kirkkokyydin taksilla tä-
nä keväänä. Aiheesta ker-
too diakoniatyöntekijä Pau-
la Kyllönen.
Radio Dei Toivon päivä
Ma-pe kello 16.20 Kysy mi-
tä haluat – Mikko vastaa mi-
tä haluaa. 
Ke 25.2. kello 15.40 Naisen 
allakassa kuullaan pastori 
Virpi Sillanpää-Posion ko-
lumni.
To 26.2. kello 15.40 Kas-
vun paikka. Vammaista las-
ta ei tarvitse piilotella! 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 Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 21.2. kello 9.45 Radiopy-
häkoulu lastenohjaaja Mar-
ja Kukkonen puhuu aiheesta
Jeesus kiusausten voittaja.
Su 21.2. kello 10 jumalan-
palvelus Nivalan kirkosta. 
Jumalanpalveluksen jälkeen
kuullaan uusintana Etap-
pi-ohjelma viime maanan-
tailta. Etapin toimittaa Jus-
si Leppälä Ylivieskasta.
Ma 22.2. kello 17.05 Etappi-
ohjelman toimittaa Mervi 
Jutila Alavieskasta.

www.virtuaalikirkko.fi
Su 21.2. kello 10 messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Messun 
toimittaa Ari-Pekka Metso 
ja häntä avustaa Anna-Ma-
ri Heikkinen. Urkurina on 
Maija Tynkkynen ja kantto-
rina Henna-Mari Sivula.

Eetterissä

Kirkkotaiteen Engel-palkinto 
on tänä vuonna myönnet-
ty tekstiilitaiteilija, profes-

sori Päikki Prihalle. Hänen an-
sionaan pidetään kirkkotekstiili-
en nostamista arvostetuiksi tai-
de-esineiksi.

Vuonna 1982 arkkitehdit Raili 
ja Reima Pietilä pyysivät Prihaa 
suunnittelemaan tekstiilit Liek-
san uuteen kirkkoon. Sen jälkeen 
Priha on suunnitellut kirkkoteks-
tiilejä yli 30 kirkkoon, muun mu-
assa vuonna 1998 Helsingin tuo-
miokirkkoon ja sen kryptaan. 

Päikki Priha valmistui tekstii-
litaiteilijaksi vuonna 1972. Hän 
väitteli Taideteollisessa korkea-
koulussa taiteen tohtoriksi vuon-
na 1991 aiheenaan Suomen Kä-
sityön Ystävien kirkkotekstiilit. 
Taideteollisessa korkeakoulussa 
Priha aloitti vuonna 1974 tunti-
opettajana ja on siitä lähtien toi-
minut korkeakoulussa eri opetus-
tehtävissä.

Kirkkotaiteen Engel-palkin-
non myöntää Helsingin tuomio-

Päikki Priha palkittiin 
kirkkotaiteen Engel-palkinnolla

kirkkoseurakunnan seurakunta-
neuvosto taiteilijalle tai yhteisöl-
le, joka on ansioitunut kirkko-
taiteen alalla. Engel-palkinto on 
suuruudeltaan 4 000 euroa.

Kirkkotaiteen Engel-palkinto 
perustettiin vuonna 1990, jolloin 
tuli kuluneeksi 150 vuotta Hel-
singin tuomiokirkon suunnitte-
lijan Carl Ludvig Engelin kuole-
masta. 

Kirkkotaiteen Engel-palkin-
non ovat aiemmin saaneet muun 
muassa Cantores Minores -poi-
kakuoro, tekstiilitaiteilija Maija 
Lavonen, sinfoniaorkesteri Vivo, 
gospelmuusikko Jaakko Löytty, 
arkkitehti Tuula Mäkinen, kuva-
taiteilija Riikka Juvonen, näytte-
lijä Matti Ranin, entisöijä Jorma 
Pulla, Lasten Keskus ry. ja kirjai-
lija Anna-Mari Kaskinen. (RT)

Madetojan musiikkilukion seka-
kuoro, Cantio Laudis -kuoro ja 
Oulun Kamariorkesteri esittävät 
lauantaina 27. helmikuuta kello 
19 Oulun tuomiokirkossa kon-
sertin, joka muodostuu kahdesta 
hengellisestä teoksesta. Konser-
tissa esitettävä Luigi Cherubi-
nin Requiem c-molli saa samalla 
ensiesityksensä Oulussa.

Johann Sebastian Bachin 
(1685–1750) bassosoolokantaat-
ti BWV 82 Ich habe genug (1727) 
pohjautuu Luukkaan evanke-
liumin kertomukseen vanhas-

ta hurskaasta Simeonista. Sime-
onille oli Pyhä Henki ilmoitta-
nut, että hän vielä ennen kuole-
maansa saisi nähdä Israelin va-
pahtajan. 

Kun Jeesus tuotiin kastetta-
vaksi Jerusalemin temppeliin, 
Simeon saapui paikalle Hengen 
johdatuksesta ja sai nähdä pienen 
Jeesuksen, nostaa hänet käsivar-
silleen ja lausua: ”Herra, nyt si-
nä annat palvelijasi rauhassa läh-
teä, niin kuin olet luvannut. Mi-
nun silmäni ovat nähneet sinun 
pelastuksesi.”

Bachin kantaatissa solisti-
na esiintyy nuori tulevaisuuden 
laulajalupaus, OAMK:n opiskeli-
ja, bassobaritoni Jussi Juola. Soi-
tosta vastaava Oulun Kamarior-
kesterin kokoonpano on suurim-
maksi osaksi entisiä ja nykyisiä 
Madetojan musiikkilukion opis-
kelijoita.

Luigi Cherubinin (1760–1842) 
sielunmessu Requiem c-mol-
li (1816) on säveltäjän tunnetuin 
kirkkomusiikkiteos, jota esitet-
tiin toistuvasti Ranskassa valtiol-
listen merkkimiesten hautajaisis-

sa ja myös Saksassa. Requiem on 
sävelletty Louis XVI:n mestaus-
päivän vuosipäiväksi. 

Cherubinin sielunmessussa 
on mukana Madetojan musiik-
kilukion sekakuoro vahvistet-
tuna Cantio Laudis -kuorolla. 
Kuorojen valmennuksesta vas-
taavat Johanna Kemppainen ja 
Olli Heikkilä. Molemmat teok-
set johtaa Olli Heikkilä. 

Tuomiokirkon konserttiin on 
vapaa pääsy. Käsiohjelma maksaa 
5 euroa. (RT)

Klassisen musiikin yhteiskonsertti tuomiokirkossa

Päikki Priha ja Helsingin 
tuomiokirkon kirkkosalin 
valkoinen messukasukka.

Oulun Kansainväliset lasten 
ja nuorten teatteripäivät al-
kavat juhlallisilla avajaisil-

la maanantaina 22. helmikuu-
ta kello 12 Oulun kaupunginte-
atterissa. 

Avajaisten alkuun kuullaan 
fanfaarien sävyttäminä Oulun 
kulttuurilautakunnan puheen-
johtajan Outi Ervastin ja festi-
vaalin taiteellisen johtajan teat-
terinjohtaja Ahti Ahosen sanat.

Ohjelmistossa ovat myös oulu-
laisen esittävän taiteen keskuksen 
Kulttuuripesulan performanssi, 
sekä Risto Tuorilan ja muiden 
näyttelijöiden satunurkkaus.

Lisäksi Oulun yliopiston tai-

de- ja taitokasvatuksen opiske-
lijoiden satuhahmot leikittävät 
lapsia auloissa.

Kaiken aikaa auloissa odotta-
vat myös  Platphone-tarinatuoli 
ja Platform-kylä, jossa lapset ja 
nuoret voivat kertoa tai kirjoittaa 
tarinoitaan.

Viikon aikana luvassa on teat-
terin juhlaa, kun 27 eri esitystä 
nähdään kahdeksalla näyttämöl-
lä Oulun kaupunginteatterissa ja 
kulttuuritalo Valveella. Yhteensä 
näytöksiä on 72. Lippujen han-
kinnalla on jo kiire: 7 700 myyn-
nissä olleesta lipusta noin 5 700 
on jo varattu tai myyty.

Koko Oulun kaupunginteat-

teri pursuaa iloa, leikkiä ja teat-
teria, ja talolla kannattaa käydä 
tunnelmoimassa festarifiiliksiä. 
Myös maksuttomia esityksiä ja 
leikitystä on tarjolla maanantai-
na, torstaina ja lauantaina. Valta-
vat aulatilat muutetaan lasten tai-
teen palatsiksi oululaisten koulu-
jen oppilaiden töillä. 

Festivaalin ensimmäiset esi-
tykset maanantaina 22.2. ovat 
Oulun kaupunginteatterin Prin-
sessa Rosa Ruusunen, Kokkolan 
kaupunginteatterin Puhu tuu-
li purteheni, Pantomimteaternin 
Kropposkopet, näyttelijä Annina 
Rokan improvisaatio Metka Kissa 
Mellerin matkassa sekä koreogra-

Lasten ja nuorten teatteripäivillä  
myös ilmaista ohjelmaa

fi Patrik Häggströmin tanssite-
atteri-kantaesitys Mind the Gap. 

Tiistaina koetaan muun mu-
assa oululaisten lasten ja nuorten 
kaupunkikokous, jonka suojelija-
na on Kulttuuri- ja urheiluminis-
teri Stefan Wallin.

Koko ohjelma festivaalin si-
vustolla www.ouka.fi/teatteri/
festival.
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Koko kristikunta on laskeutunut paastonaikaan. Tämän tavan tiedetään olleen voi-
massa jo 300-luvulla, jolloin kasteoppilaat paastoten odottivat pääsiäistä päästäk-
seen kasteelle. 1. paastonajan sunnuntai (Invocavit = hän huutaa minua) on saanut 

aiheekseen ”Jeesus, kiusausten voittaja”. 
Evankeliumikirjassa todetaan tästä pyhäpäivästä: ”Ensimmäisen paastonajan sunnun-

tain keskeinen aihe on kertomus Jeesuksen kiusaamisesta autiomaassa. Häntä houkuteltiin 
pettämään kutsumuksensa, mutta hän voitti kiusaukset. Kiusaaja ei jätä rauhaan ketään ny-
kypäivänkään ihmistä, mutta apumme on Kristus, kiusausten voittaja.”

Evankeliumitekstissä Henki vei Jeesuksen autiomaahan Paholaisen kiusattavaksi. Kristi-
tyn on helppo samaistua Jeesuksen kilvoitteluun, niin inhimillisiä hänen kiusauksensa oli-
vat. Nälkää, köyhyyttä ja kunniattomuutta kokenut Jeesus olisi saanut Paholaiselta ruokaa, 
valtaa ja kunniaa, mikäli olisi totellut tätä. Hän ei kuitenkaan langennut kiusaukseen, vaan 
”selätti” kiusaajansa synnittömänä ja pyhänä Jumalan Poikana.

UT:n lukukappaleessa tämä teema jatkuu: ”Koska meillä on suuri ylipappi, joka on kul-
kenut läpi taivaiden, Jeesus, Jumalan Poika, pysykäämme tässä tunnustuksessa. Meidän yli-
pappimmehan jos kukaan kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme, sillä häntä on koetel-
tu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan; hän vain ei langennut syntiin. Astu-
kaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupe-
utta, löytäisimme avun silloin kun sitä tarvitsemme.”

Juutalaisuudessa ylipappi – ja vain ylipappi – kulki läpi ilmestysmajan tai temppelien osi-
en tullakseen kaikkein pyhimpään. Siellä hän suoritti uhrin kerran vuodessa kansan syntien 
puolesta. Tällä vertauskuvalla heprealaiskirjeen kirjoittaja osoitti leeviläisen pappeuden ole-
van vain esikuva Jeesuksen ylimmäisestä pappeudesta. Hän on Vapahtajamme ja syntiem-
me sovittaja, joka kykenee ymmärtämään heikkouttamme, onhan hän elänyt samojen in-
himillisten lainalaisuuksien maailmassa.

PeKKA TUOMIKOSKI

Päivän psalmi Ps. 91:1–4, 11–12 
Ensimmäinen lukukappale 
1. Moos. 3:1–7 (8–19)
Toinen lukukappale Hepr. 4:14–16 
Evankeliumi Matt. 4:1–11 

Herra, meidän Jumalamme,

sinä annoit Poikasi joutua kiusauksiin

ja ahdistuksiin,

jotta hän voisi kiusattuja auttaa.

Vahvista meitä, 

niin että hänen avullaan

voittaisimme pahan hyökkäykset.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden.

w w w.sxc . hu /  J u l i a  St a r r

Jeesus, kiusausten voittaja
Herra, minun elämäni Valtias! 
Estä minusta laiskuuden, velttouden, vallanhimon 
ja turhanpuhumisen henki!
Anna minulle, Sinun palvelijallesi, 
sielun puhtauden, nöyryyden, kärsivällisyyden ja rakkauden henki!
Oi Kuningas ja Herra!
Anna minun nähdä rikokseni ja anna, etten veljeäni tuomitsisi, 
sillä siunattu olet Sinä iankaikkisesti! 
Aamen.

Näin rukoilee 300-luvulla elänyt Syyrian kirkon, ja myöhemmin koko kir-
kon suurin opettaja, Pyhä Efraim Syyrialainen. Nyt on tämän yksinkertaisen 
rukouksen aika, paaston aika. Viikon evankeliumiteksti muistuttaa meitä Jee-
suksen 40 päivän ja yön mittaisesta paastosta erämaassa ja kertoo erityisesti 
siitä, kuinka Jeesus oli Saatanan kiusattavana.

Paholaisen hyökkäykset kohdistuivat ensin ihmisen tavalla nälkää tun-
teneen Jeesuksen fyysisiin tarpeisiin, sitten hengelliseen puoleen ja lopulta 
hänen tehtäväänsä ja kutsumukseensa. Kiusaaja saattoi koetella näin vain 
Jumalan Poikaa. Ainoana täydellisenä ihmisenä Jeesus voitti kaikki kiusauk-
set ja lähetti Saatanan matkoihinsa. Vaikka eivät Jeesuksen kiusaukset siihen 
loppuneet, häntä koeteltiin vielä ristilläkin: ”Pelasta nyt itsesi, jos kerran olet 
Jumalan Poika. Tule alas ristiltä!”

Miksi luen Matteuksen evankeliumin kuvausta Jeesuksesta Kiusaajan 
koeteltavana kuin näytelmää? Siksikö, koska olen itse niin kaukana täydel-
lisestä ihmisestä ja kristitystä? Vai onko itse Paholainen muuttunut minulle 
tuntemattomaksi tai harmittomaksi tyypiksi? Pidänkö naiivisti vain omia 
mielihalujani sen kiusauksina?

Kuka on minun elämäni Valtias?
Herra Jeesus Kristus, Jumalan Poika, armahda minua syntistä.

SATU VÄÄTÄINeN 
Sotkamon seurakuntapastori
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Keskiaikaisen musiikin 
konserttiin Haapavedellä 
saapuu laulujen 
aikakauteen sopivia 
vieraita. Naisten pitkät 
mekot ja miesten 
kirjaillut tunikat keräävät 
kiinnostuneita katseita. 
Tämän joukon keskiajan 
tunnelmointi ei lopu 
yhteen iltaan. 

V iittoihin kääriytynyt 
joukko kulkee helmi-
kuisena iltana pitkin 
Haapaveden katuja. 

Ryhmä keskiaikaseuralaisia ko-
koontuu elävöittämään histori-
aa. Viikonloppuun kuuluu aika-
kaudelle sopivan ruuan kokkaa-
mista, käsitöiden tekoa ja keskus-
teluja. 

Tapahtuma on Suomen keski-
aikaseuran jäsenten vapaamuo-
toinen tapaaminen. Samanta-
paisia tapahtumia järjestetään 
eri puolilla maata useita kertoja 
vuodessa. 

Joskus tapahtumissa on jokin 
erityinen teema, kuten ruuanlait-
to, tanssi tai turnajaiset. Useim-
miten ne ovat mahtava tilaisuus 
oppimiselle. Oli kyse koruteks-
tauksesta eli kalligrafiasta, nau-
hojen tekemisestä lautanauha-
tekniikalla tai haarniskan teosta, 
kanssaharrastajista löytyy taita-
jia, jotka mielellään jakavat osaa-
mistaan. 

Historiaa 
ja käsitöitä 
Lauantai-iltana juhlapöydän ää-
ressä unohdetaan nykypäivän 
kiireet ja unelmoidaan mennei-
den aikojen rauhallisemmasta 
elämänmenosta. 

Kun juhla-ateria on saatu pää-
tökseen, raivataan pöydälle tilaa. 
Tarjolla on tanssimusiikkia ja 
erilaisia historiallisia lautapelejä. 

Yksi tapahtuman osallistujista 
sattuu olemaan ammattikäsityö-
läinen. Hän esittelee mielellään 
erästä nopeaa tapaa tehdä nyö-
rejä. Taito tuleekin tarpeeseen: 
nauhat ja nyörit toimivat puku-
jen koristeina, vöinä ja pussukoi-
den sulkijoina. 

Keskiaikaisia vaatteita ei saa 
kaupasta valmiina, joten keski-
aikaharrastajien puvut on käsin 
tehtyjä. Erilaiset kätten taidot 
ovatkin arvostettuja. Puvuissa, 
kuten myös astioissa, koruissa ja 
muissa käyttötavaroissa pyritään 
historialliseen tarkkuuteen. Pu-
vun malli voidaan ottaa keski-
aikaisista maalauksista ja seinä-
vaatteista, ja korut saattavat pe-
rustua hautalöytöihin. 

Aikakausipoliisia seurasta ei 
kuitenkaan löydy. Kukin saa siis 
olla historiallisista yksityiskoh-
dista niin tarkka tai epätarkka 
kuin haluaa, kunhan ei häiritse 
toiminnallaan muiden tunnel-
maa. 

Maailmanlaajuinen 
epäaikaisuuden seura 
Harrastajista vanhimmat ovat 
olleet mukana keskiaikaseuran 

Kurkistus 
keskiaikaan
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Pakanuudesta kirkonpenkille

K
eskiaikaseurassa on rii-
tojen välttämiseksi so-
vittu, että tunnustuk-
sellista uskonnollisuut-

ta ei seurassa harjoiteta. 
Keskiaikaa tutkiessa ei kui-

tenkaan voi välttyä törmäämästä 
myös uskontoon, sillä hengellisyys 

oli erottamaton osa keskiaikaista 
elämää. 

Kristinuskon vaikutteet tulivat 
Suomeen pikkuhiljaa vuosisatojen 
saatossa. Ensimmäinen ristiretki 
Suomeen tehtiin vuonna 1155, mut-
ta pakanauskonnot säilyttivät ase-
mansa suomalaisten elämässä ko-
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Kurkistus 
keskiaikaan

riennoissa jo viitisentoista vuot-
ta. Uusin jäsen on käynyt paikal-
lisissa käsityöpiireissä vasta pari 
kuukautta ja on nyt ensimmäis-
tä kertaa varsinaisessa keskiai-
katapahtumassa. Hän seuraakin 
mielenkiinnolla erilaisia yksityis-
kohtia, kuten maljan nostamista 
ja pukeutumisen protokollaa. 

Suomen keskiaikaseura on osa 
maailmanlaajuista organisaatio-
ta nimeltään Society for Creative 
Anachronism eli Luovan epäai-
kaisuuden seura. SCA jaetaan lu-
kuisiin kuningaskuntiin, joiden 
paikallisemmat ryhmät muodos-
tavat paroni- ja ruhtinaskuntia. 
Nekin jakautuvat paikallisyksi-
köihin, eli kyliin ja pitäjiin. 

Drachenwaldin kuningaskun-
taan kuuluu koko Eurooppa sekä 
Etelä-Afrikka. Suomi muodos-
taa Aarnimetsän paronikunnan. 
Oulussa on Kaarnemaan pitäjä ja 
Haapavedellä puolestaan Pähki-
nän kylä. 

Pähkinän musiikkitapahtu-
man ruokasali on koristeltu eri-
laisilla vaakunoilla. Seinältä löy-
tyy Aarnimetsän vaakunan su-
denpää ja Pähkinän vaakunan 
kultainen puu. Niiden vieressä 
on myös tapahtuman järjestäjän 
Petrus Curonuksen oma vaaku-
na. 

Keskiaikainen 
minä 
Yksi olennainen osa keskiajan 
elävöittämistä on oman keskiai-
kapersoonan kehittäminen. Ku-
kin harrastaja suunnittelee itsel-
lensä toisen minän, joka olisi voi-

nut elää keskiajalla. Tälle persoo-
nalle keksitään keskiaikainen ni-
mi, jota käytetään harrastajien 
kesken. Persoonaa voi kehittää 
paljon pidemmällekin: millä ai-
kakaudella ja missä maassa hän 
olisi elänyt, minkälaisesta per-
heestä olisi kotoisin ja minkälais-
ta elämää kokenut. 

Sunnuntaiaamuna aamiais-
pöydän ääressä istuvat Gilbert, 
Petrus, Metta ja Johan. Eilisen 
juhla-aterian rippeitä syödes-
sään he visioivat villejä suunni-
telmia. Ideat yhteisen linnan ra-
kentamisesta eivät taloudellises-
tikaan ole kovin realistisia, mut-
ta eipä edes kuvitteellisen linnan 
tyylistä päästä yksimielisyyteen. 
Petrus haluaisi puolustuslinnalle 
sopivan kivirakenteen, kun Gil-
bert haaveilee osittain hirrestä 
valmistetusta linnasta. Johan ja 
Metta puuhaisivat mieluiten rau-
takautiseen Suomeen sopivaa ta-
loa. 

Keskiaikaseuran elävöittämä 
historia on melkoisen laaja. Se 
sisältää koko Euroopan tuhan-
nen vuoden ajalta. Siitä johtu-
en tapahtumissa voi törmätä hy-
vinkin monenlaisiin pukuihin 
ja persooniin. Sen ei kuitenkaan 
anneta häiritä tunnelmaa. Kynt-
tilänvalossa, tuoksuvien herkku-
patojen ääressä unelma keskiajas-
ta elää keskellä nykypäivää.

TeKSTIT KAISA ANTTILA

Oulun keskiaikaseurasta löytyy 
lisää tietoa osoitteesta 
www.kaarnemaa.org.
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Pakanuudesta kirkonpenkille
ko keskiajan läpi. Vainajat lähetet-
tiin tuonpuoleiseen niin pakanallis-
ten symbolien kuin ristinkin kanssa. 

Suuri osa keskiajalta jääneistä 
kirjallisista lähteistä on katolisen 
kirkon jumalanpalveluselämään liit-
tyviä tekstejä ja lauluja. Siten tietoa 
kristillisestä elämästä löytyy paljon. 

1500-luvulla käytössä ollut Ag-
ricolan jumalanpalveluskaavaa voi-
daan käyttää toisinaan vielä nyky-
päivänkin luterilaisessa kirkossa. 
Historiasta kiinnostuneiden kan-
nattaa siis pitää silmät ja korvat auki.

Talvisessa maisemassa poseeraavat Margrite Magnustochter, tuttavallisemmin Metta 
ja Johan Erikinpoika Torvi. Arjessa heidät tunnetaan nimillä Kaisa ja Tuomo Anttila.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 21.2. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Ari-Pekka Metso ja avustaa 
Anna-Mari Heikkinen. Urku-
ri Maija Tynkkynen ja kant-
tori Henna-Mari Sivula. Kirk-
kokahvit Keskustan seura-
kuntatalossa. www.virtuaa-
likirkko.fi. 
Messu su 21.2. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Ari-Pekka Metso ja 
kanttori Henna-Mari Sivula.
 
Karjasillan  
seurakunta
Messu su 21.2. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Liisa 
Karkulehto, kanttorina Sa-
ri Wallin. Mahdollisuus kes-
kusteluun ja rukoukseen
Messu su 21.2. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, avustaa Esa 
Nevala, kanttorina Juha So-
ranta. 
Messu su 21.2. klo 12 Py-
hän Andreaan kirkossa. Toi-
mittaa Petri Satomaa, saar-
na Olavi Voittonen, kanttori-
na Juha Soranta. Kirkkokah-
vit. Rauhanyhdistyksen kirk-
kopyhä. 

Messu su 21.2. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, kanttori-
na Riitta Piippo. 
Perhemessu su 21.2. klo 
15 Kaukovainion kappelis-
sa. Toimittaa Jaakko Tuisku, 
avustaa Liisa Karkulehto ja 
Eveliina Korkea-aho, kant-
torina Sari Wallin. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 21.2. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 25.2. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Ilkka Järviö. Kahden var-
tin kirkkohetki sanan, ruko-
uksen ja ehtoollisen äärellä.

Tuiran seurakunta
Messu su 21.2. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Päivi 
Jussila, avustaa Lauri Kujala, 
kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki. Sekakuoro Tuike. 
Messu su 21.2. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Stiven Naatus, avus-
taa Anna-Leena Häkkinen, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Pyhä Luukas 1 -rippikoulu-
ryhmä osallistuu.
Gospelmessu su 21.2. klo 

12 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Toimittaa Riikka Honkavaa-
ra, avustaa Terhi-Liisa Suti-
nen. Nuorten gospelmessu-
ryhmä. Tuira 3 -retkipäivä-
rippikouluryhmä osallistuu. 
Messu su 21.2. klo 12 Pate-
niemen kirkossa. Toimittaa 
Juha Tahkokorpi, avustaa 
Harri Fagerholm, kanttori-
na Tommi Hekkala. Yhteis-
vastuun kirkkopyhä. Kirkko-
kahvit. 
Iltamessu su 21.2. klo 18 
Tuiran kirkossa. Toimittaaa 
Nanna Helaakoski, avustaa 
Harri Fagerholm, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri. 
Viikkomessu ke 24.2. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Anna-Leena Häkkinen, kant-
torina Heikki Jämsä.
 
Oulujoen seurakunta
Messu su 21.2. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pertti 
Lahtinen, avustaa Ilkka Mä-
kinen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. Radio Dei.
Messu su 21.2. klo 12 Huone-
suon seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Jouni Riipinen, kant-
torina Sanna Leppäniemi. 
Kirkkokahvit. 

YLIkIIMInkI
Sanajumalanpalvelus su 
21.2. klo 10 Ylikiimingin 
kirkossa. Toimittaa Kalevi 
Junnikkala, kanttorina Leo 
Rahko.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
21.2. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Mari Flink, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su  
21.2.  klo 12 kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Helomaa, kant-
torina Juha Pöykkö. 

Haukipudas
konfirmaatiomessu su 
21.2. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Sami Puolitaival, saarna 
Martti Heinonen, kanttori-
na Else Piilonen. Konfirmoi-
tavana syysloman leiririppi-
kouluryhmä.

Kempele
Messu su 21.2. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Timo Juntu-
nen, avustaa Seija Helomaa,  
kanttorina Marja-Liisa Jääs-
keläinen, mukana Haukipu-
taan Kirkon Kamarikuoro, 
joht. Hannu Niemelä.

Liminka
Messu su 21.2. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Kimmo He-
lomaa, avustaa Aino Pieskä, 
kanttorina Mika Kotkaranta.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
21.2. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, kantto-
rina Marjo Irjala.

Oulunsalo
Messu  su  21.2. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Outi Ääre-
lä, saarnaa Juha Maalismaa, 
kanttorina Tuomo Kangas, 
Oulun seudun virsikuoro.

Siikalatva
keStILä
Messu su 21.2. klo 12 seura-
kuntakodissa. Toimittaa Rei-
jo Tuomola, kanttorina Arja 
Leinonen. Kirkkokahvit. 

PIIPPoLA
Messu su 21.2. klo 10 seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Hannu Lauriala, saarnaa Paa-
vo Räsänen, kanttorina Pek-
ka Kyöstilä. Kirkkokahvit ja 
Lestadiolaisen Uusheräyk-
sen talviseurat. 

PuLkkILA
Sanajumalanpalvelus su 
21.2. klo 12 seurakuntata-
lossa. Toimittaa Perttu Kyllö-
nen, kanttorina Unto Määt-
tä. Kirkkokahvit. 

PYhäntä
Messu su 21.2. klo 10 seu-
rakuntatalossa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen, kanttorina 
Unto Määttä. Kirkkokahvit.

RAntSILA
Sanajumalanpalvelus su 
21.2. klo 10 seurakuntata-
lossa. Toimittaa Reijo Tuo-
mola, kanttorina Arja Leino-
nen. Kirkkokahvit.

Tyrnävä
Messu su 21.2. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Lei-
la Ikonen, kanttorina Heikki 
Lumiaho.
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Kuva on Oulujoen kirkosta.
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18.–25.2.2010

Vanhojen raittiusfilmien 
nostalgiaa Valveella

enot Oulussa 

Kulttuuritalo Valveen elokuva-
teatteri Studiossa (Hallitus-
katu 7) katsellaan lauantaina 
20. helmikuuta kello 15 alka-

en vanhoja nostalgisia kotimaisia ja 
ruotsalaisia raittiusvalistuselokuvia 
1950–1960-luvuilta. Elokuvakimaran 
lisäksi tapahtumassa esitellään tämän 
vuoden Yhteisvastuu-keräystä.

Elokuvat ovat Viihdekuva Oy:n 
tuottamia ja tarkoitettu alun perin 
esitettäviksi kouluissa ja raittiuslauta-
kunnissa. Valtion tuella tehtyjen va-
listusfilmien kautta lisättiin suoma-
laisten tietoisuutta ja ohjattiin kansaa 
käyttäytymään oikein. 

Pateettisten filmien aiheina saat-
toivat olla alkoholin lisäksi mustan 

pörssin kauppa, sukupuolitaudit, ah-
keruus ja liikunta. Valistusfilmeissä 
myös näyttelivät aikansa suosituim-
mat filmitähdet.

Nykykatsojan silmissä valistusfil-
mit voivat yksinkertaisen toteutuk-
sensa vuoksi näyttää naiiveilta, mutta 
ne ovat tarkkoja kuvauksia oman ai-
kansa yhteiskunnasta.

Tapahtuman järjestävät yhdessä 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta ja 
Oulun elokuvakeskus ry. Tapahtuma 
on osa Yhteisvastuu-keräystä ja siel-
lä on mahdollisuus osallistua Yhteis-
vastuun lipaskeräykseen. Tänä vuon-
na Yhteisvastuuta kerätään köyhille 
lapsiperheille Suomessa sekä Haitissa.

Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
torstain raamattupiiri to 
18.2. ja 25.2. klo 14, Keskus-
tan seurakuntatalo. 18.2. 
Anna-Mari Heikkinen 1. 
Moos. 5 ja 6, 25.2. Tiina Kin-
nunen. 1. Moos.7 ja 8.
hartaus to 18.2. klo 14, Sa-
ra Wacklin -koti. Ari-Pekka 
Metso.
hartaus to 18.2. klo 18.30, 
Kuntotalo. Anna-Mari Heik-
kinen.
hartaus pe 19.2. klo 14, Inti-
ön hoivakoti. Ari-Pekka Met-
so.
Aamupiiri la 20.2. klo 10, 
Vanha pappila. 
Raamatunlukuetappi su 
21.2. klo 11.45, Keskus-
tan seurakuntatalo. Toinen 
etappi pyhiinvaelluksella 
laista evankeliumiin. Jaakko 
Lounela.
Päiväseurat ke 24.2. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
hartaus ke 24.2. klo 14, Hol-
lihaan palvelukoti. Jyrki Vaa-
ramo.
Raamattupiiri ke 24.2. klo 
16, Aurinkokoti. Jyrki Vaa-
ramo.
keskiviikkoseurat ke 24.2. 
klo 18, Vanha pappila, Sipi-
läsali. Markku Niku.
Miesten piiri ke 24.2. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Rukoushetki ke 24.2. klo 19, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Järjestää myös Sinapinsie-
men ry, Oulun NNKY.
Raamattupiiri to 25.2. klo 
16, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
ompeluseurat to 25.2. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 18.2. ja 
4.3. klo 17.30, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Raamattupiiri to 18.2. ja 
25.2. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 19.2. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 19.2. klo 19, Kas-
tellin kirkko. Olavi Voittonen 
ja Antti Kiuru.
Pappilan raamattupiiri ke 
24.2. klo 11, Kastellin kirkko. 
Jatketaan Jesajan kirjan läpi-
käymistä.
Miesten raamattupiiri ke 
24.2. klo 18, Karjasillan kirk-
ko ryhmätyötila. Lisätietoa 
Kimmo Kieksi, 050 310 5001.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 25.2. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 
torstai-illan raamattupiiri 
to 25.2. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Pappilan puoli.

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 18.2. ja 
25.2. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko. Raamattupiiri kokoontuu 
tilassa nimeltä Sumppu.
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
18.2. ja 25.2. klo 16, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Kokoon-
numme ystävänkammaris-
sa. Lisätietoja Pasi Kurikka 
p. 040 5747 139.
Miesten piiri ti 23.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Matti Keto-

la alustaa aiheesta Nuorista 
tuleva toivo.
Raamattupiiri ti 23.2. klo 18, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Pateniemen raamattupiiri 
ke 24.2. klo 18, Pateniemen 
kirkko. Lisätietoja diakoni 
Heli Sytelä 040 5747 145.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 25.2. klo 18.30, 
Tuiran kirkko.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 25.2. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 19.2. klo 18.30, 
Hintan seurakuntatalo. 
Rauhanyhdistyksen päivä-
seurat su 21.2. klo 13–16, 
Hintan seurakuntatalo. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 23.2. klo 19, Myl-
lyojan seurakuntatalo. Juk-
ka Joensuu ja Niilo Nissilä.

Musiikki ja kulttuuri
Valistus- ja raittiusfilme-
jä kulttuuritalo Valveella 
yhteisvastuun merkeissä 
la 20.2. klo 15, Kulttuurita-
lo Valve. Valveen elokuva-
teatterissa esitetään vanho-
ja kotimaisia valistusfilmejä 
nostalgian merkeissä. Tilai-
suudessa mahdollisuus osal-
listua yhteisvastuun lipaske-
räykseen. Järj. myös Oulun 
Elokuvakeskus ry.
Yhteisvastuun taidemyyn-
titapahtuma 26.–28.2. Kau-
punginkirjaston näyttelyti-
lassa. Avajaiset ovat perjan-
taina 26.2. klo 18–20, mu-
kana Oulujoen seurakun-
nan lapsikuoro. Näyttely on 
avoinna lauantaina 10–17 ja 
sunnuntaina 12–15. Mukaan 
on ilmoittautunut 20 taitei-
lijaa.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Virsilaulutuokio to 18.2. klo 
16.30, Keskustan seurakun-
tatalo. Laulutuokiossa kes-
kitytään virsikirjan vähem-
män laulettuihin virsiin.
hengellisiä lauluja -yhteis-
vastuukonsertti su 21.2. klo 
15, Oulun tuomiokirkko. Aila 
Knihtilä laulu, Maija Tynkky-
nen urut ja Kirsi Karppinen 
juonto.
Virsilaulutuokio to 25.2. klo 
16.30, Keskustan seurakun-
tatalo. Laulutuokiossa keski-
tytään virsikirjan vähemmä-
na laulettuihin virsiin.

Karjasillan seurakunta
Virsilaulutuokio ma 22.2. 
klo 18, Kastellin kirkko. Lau-
lutuokiossa keskitytään vir-
sikirjan vähemmän laulettui-
hin virsiin.
Runokvarkki, ti 23.2. klo 12. 
J. L. Runebergin lyriikkaa. 
Runoja lukee pastori Juha 
Vähäkangas.
Virsilaulutuokio ke 24.2. klo 
18, Karjasillan kirkko. Laulu-
tuokiossa keskitytään virsi-
kirjan vähemmän laulettui-
hin virsiin. Tule mukaan lau-
lamaan.
Cherubinin Requiem la 27.2. 
klo 19, Oulun tuomiokirk-
ko. Madetojan musiikkiluki-

on sekakuoro sekä Karjasil-
lan seurakunnan Cantio Lau-
dis -kuoro. Ohjelmassa kuul-
laan lisäksi J. S. Bachin kan-
taatti Ich habe genug solisti-
na Jussi Juola.

Oulujoen seurakunta
YLIkIIMInkI
Virsilauluilta to 18.2. klo 
18, Kaarina ja Tuure Paran-
tainen. Kanttoreina Sanna 
Leppäniemi, Lauri Nurkka-
la ja Leo Rahko. Iltahartaus 
Olavi Isokoski.

Diakonia
työttömien ateria ke 24.2. 
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.
Senioripäivä ma 22.2. klo 
11, Heinätorin seurakunta-
talo. Verenpaineen mittaus 
klo 11–12. Mahdollisuus ruo-
kailuun 4 € . Hopealankaker-
ho klo 12.30.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 5313 
219 tai Karjasillan diakonia-
toimistolta, Nokelantie 39. 
Diakoniapiiri ma 22.2. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 22.2. klo 17.30, Karjasil-
lan kirkko. Tutustuminen 
Kempeleen seurakunnan 
vapaaehtoistyöhön. Lähtö 
klo 17.30 Karjasillan kirkol-
ta. Takaisin olemme noin 
klo 20.
Ystävänkamari ti 23.2. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Pateniemen diakoniapiiri 
to 18.2. klo 13, Pateniemen 
kirkko. Mukana pastori Juha 
Tahkokorpi. Lisätietoja Heli 
Sytelä p. 040 5747 145.
kevättä kohti! pe 19.2. 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 22.2. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Li-
sätietoja Saila Luukkonen p. 
040 5747 092.
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 25.2. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus . Mukana pastori Ju-
ha Tahkokorpi, diakoni Heli 
Sytelä ja Pateniemen diako-
niapiiriläisiä. 

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
keskustelukerho ti 23.2. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Perhepiiri to 25.2. klo 12–
13.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 

kuuLoVAMMAISet
Raamattupiiri ma 22.2. klo 
13, Palvelukeskus Runola. 
Aabrahamin poppoo, kuu-
lovammaisten päiväpiiri ti 
23.2. klo 13, Öbergin talo. 
kuurojen eläkepiiri ke 24.2. 
klo 12, Öbergin talo. 
Raamattupiiri to 25.2. klo 
14, Piispantalon tallikappeli. 

näköVAMMAISet
näkövammaisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri to 
18.2. klo 13, Diakoniakeskus, 
alakerran ryhmätila. Kahvi-
tarjoilu. Opasystävä vastas-
sa pihalla klo 12.30 alkaen.
näköpiiri ti 23.2. klo 13, Kes-
kustan seurakuntatalo, ala-
sali. Opasystävä vastassa klo 
12.30 alkaen Isokadun ulko-
ovella.

PäIhDetYö
naistenryhmä pe 19.2. klo 
13–15.30, Öbergin talo. Vie-
raana pastori Anna-Mari 
Heikkinen.
tavoiteryhmä ma 22.2. klo 
14.30–16, Öbergin talo. Vie-
raana pastori Anna-Mari 
Heikkinen.
Miesten saunailta ke 24.2. 
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 
paja ma-ke ja pe klo 10–14. 
Puodista käytettyjä astioita, 
liinavaatteita, koruja, kirjo-
ja sekä pajan tuotteita, tar-
jolla myös kahvia yms. Pajas-
sa tehdään käsitöitä. P. 044 
316 1720. 
Lähetystovi pe 19.2. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Laulua, mukana Tommi 
Hekkala.

Siiven sauvat ke 24.2. klo 
14.30, Siipi, lähetyksen puo-
ti ja paja. Lähdetään  sauva-
kävelemään. Mukaan omat 
sauvat ja ulkoiluvaatteet. 
Lisätietoja Tarja Oja-Viirret 
040 5747 172.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Lähetyspiiri to 18.2. ja 25.2.  
klo 14, Vanha pappila, Sipilä-
sali. 25.2. raamattutunti Ai-
ri Huotari.

Karjasillan seurakunta
kaukovainion lähetyspiiri 
ti 23.2. klo 17.30, Kaukovai-
nion kappeli. Kaukovainion 
lähetyspiiri kokoontuu tiis-
taisin klo 17.30 Kaukovaini-
on kappelissa.

Tuiran seurakunta
Lähetyspiiri ma 22.2. klo 
16.30, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja Tarja Oja-Viirret p. 040 
5747 172.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 22.2. klo 18, Myllyojan 

w w w.sxc . hu /  A l e xan d r e  S a e s



16    Nro 6      18.2.2010

seurakuntatalo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 22.2. klo 18.30, Oulujo-
en 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 
18.2. ja 25.2. klo 18, Heinä-
torin seurakuntatalo. Pajassa 
askarrellaan, lauletaan ja hil-
jennytään. Lisäksi pieni tar-
joilu. Ei ennakkoilmoittau-
tumista. Paja on osallistujil-
le maksuton.
Pyhäkoulu su 21.2. klo 12, 
Makasiininkatu 6. Pyhäkou-
lu on lasten oma kirkko. Py-
häkoulussa lasta kuljete-
taan lapsentajuisesti tutus-
tumaan kristilliseen uskoon 
ja rakastavaan Jumalaan. Py-
häkouluun ovat tervetullei-
ta kaikki yli 4-vuotiaat. Tä-
tä pienemmmille toivomme 
mukaan omaa saattajaa. Py-
häkouluun ei tarvitse ilmoit-
tautua ja se on osallistujille 
maksuton.
Perhekerho to 18.2. ja 25.2. 
klo 10, Intiön seurakunta-
koti. Perhekerho on lasten 
ja aikuisten kohtaamispaik-
ka, johon lapsi tulee yhdes-
sä huoltajan kanssa. Ker-
ho alkaa yhteisellä hartaus-
hetkellä. Hartauden jälkeen 
kahvitellaan, askarrellaan ja 
leikitään. Päätämme kerhon 
lasten ja aikuisten yhteisel-
lä hetkellä.
Perhekerho ti 23.2. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo. 

Karjasillan seurakunta
taidepyhis ma 22.2. klo 
14.30, Metsokankaan kou-
lu. Pyhäkouluun otetaan 16 
1.–3.-luokkalaista. 
Pyhäkoulu su 21.2. klo 10, 
Kastellin kirkko. Pyhäkoulu 
jumalanpalveluksen aikana. 
Lopuksi lapset menevät siu-
nattaviksi kirkkoon.
Pyhäkoulu su 21.2. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana. Lopuk-
si lapset menevät kirkkoon.
Pyhäkoulu su 21.2. klo 12, 
Maikkulan kappeli. Pyhä-
koulu jumalanpalveluksen 
aikana. Lopuksi lapset me-
nevät kirkkoon siunattaviksi.
Pyhäkoulu su 21.2. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ma 22.2. klo 10, 
Sarasuon päiväkoti. 
Perhekerho ti 23.2. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ke 24.2. klo 
9.30, Karjasillan kirkko. 
Perhekerho ke 24.2. klo 
9.30, Kaukovainion kappeli. 
Perhekerho ke 24.2. klo 
9.30, Kastellin kirkko. 
Perhekerho ke 24.2. klo 
9.30, Maikkulan kappeli. 
Perhekerho ke 24.2. klo 10, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu pe 19.2. klo 19, 
Välivainion rukoushuone. 
Lisätietoja Aila Valtavaara p. 
040 5747 109.
Vauva-aamu ma 22.2. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Ks. 
erillinen ilmoitus.
Pyhäkoulu la 20.2. klo 11.30, 
Kuivasjärven seurakuntako-
ti. Pyhäkoulussa tutustu-
taan lapsen tajuisesti raa-
matun kertomuksiin ja lau-
lellaan sekä lopuksi askarte-
lu tai muu toimintahetki. Li-
sätietoja Aila Valtavaaralta 
p. 040 5747 109.
Pyhäkoulu su 21.2. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Isoille ja pienille oma pyhä-
koulu jumalanpalveluksen 
yhteydessä. Lisätietoja Aila 
Valtavaara.
Pyhäkoulu su 21.2. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Lasten oma kirkkohetki. Li-
sätietoja Aila Valtavaaralta.
kansainvälinen pyhäkoulu 
su 21.2. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Pyhäkoulu suo-
men kielellä. Lisätietoja Aila 
Valtavaara.
Luukkaan perhekerho to 
18.2. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Lisätietoja Sti-
ven Naatus p. 050 3104 990.
International Family Club 
– englanninkielinen perhe-
kerho to 18.2. ja 25.2. klo 13, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Ks. 
Kansainvälisyys.
koskelan perhekerho ke 
24.2. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti. Lisätietoja Sti-
ven Naatus.
kuivasjärven perhekerho 
ke 24.2. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. Lisätie-
toja Stiven Naatus.
Pateniemen perhekerho 
ke 24.2. klo 9.30, Patenie-
men kirkko. Lisätietoja Sti-
ven Naatus.
Rajakylän perhekerho ke 
24.2. klo 9.30, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Lisätietoja Sti-
ven Naatus.
tuomaan perhekerho ke 
24.2. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Lisätietoja Sti-
ven Naatus.
Luukkaan perhekerho to 
25.2. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Lisätietoja Sti-
ven Naatus.

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 21.2. klo 12, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 21.2. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 24.2. klo 
9.30, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Perhekerho ke 24.2. klo 
9.30, Heikkilänkankaan seu-
rakuntakoti. 
Perhekerho ke 24.2. klo 
9.30, Saarelan seurakunta-
koti. 
Perhekerho ke 24.2. klo 
9.30, Huonesuon seurakun-
takoti. 
Perhekerho ke 24.2. klo 
9.30, Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 24.2. klo 
9.30, Myllyojan seurakunta-
talo. 

YLIkIIMInkI
Perhekerho ke 24.2. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

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

Nuoret

Karjasillan seurakunta
karjasillan ja tuomiokirkko-
seurakunnan isosleiri 19.–
21.2. tai 16.–18.4. Rokuan lei-
rikeskus. Uusien ja vanhojen 
isosten yhteinen Grande-lei-
rille. Valitse leireistä se, joka 
käy sinulle paremmin.
Yökahvila Cafe Andres pe 
19.2. klo 19–23, Pyhän An-
drean kirkko. Oleilua, pelai-
lua, hartautta, kahvia, teetä 
ja pientä purtavaa. Menos-
sa mukana x-box ja laulupeli.
hjelppi-ryhmä su 21.2., Kas-
tellin kirkko. Kevään aika-
na käymme vierailemassa 
dementiakodin asukkaiden 
luona ja järjestämme jotain 
lastenkodin lapsille. Lisätie-
toa Katja Ylitalo p. 040 831 
5932 tai katja.ylitalo@evl.fi.
nuortenilta ti 23.2. klo 18–
20.30, Pyhän Andrean kirkko. 
Luvassa pelailua ja oleilua.

Tuiran seurakunta
nuorten improryhmä to 
18.2. klo 17–18.30, Tuiran 
kirkko. Tutustutaan porukal-
la impro-tekniikoihin, hullu-
tellaan ja valmistellaan tule-
via keikkoja. 
tuiran seurakunnan 10. 
isoskoulutus ke 24.2. klo 
17, Koskelan seurakuntako-
ti. Aiheena 24.2. ja 3.3. Mi-
näkö kristitty?

Nuoret aikuiset 
kappelive la 20.2. klo 19, Py-
hän Luukkaan kappeli. Esiin-
tyjänä oululainen Insela. Ta-
pahtuma on ilmainen ja kes-
tää noin tunnin. Lisätietoja 
tarvittaessa Nanna Helaa-
koskelta p. 050 5750 826.
takkailta ti 23.2. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
nuorten aikuisten raamat-
tupiiri ke 24.2. klo 18, Vanha 
pappila (Asemakatu 6). Raa-
mattuaiheinen tietopeli. Yh-
teyshenkilö Juha Sarkkinen, 
p. 050 564 9070.

oPISkeLIJAJäRJeStöt
oPkon opiskelijailta la 20.2. 
klo 19, Öbergin talo. Ateis-
min sietämätön keveys. Ta-
pio Pokka.
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma 22.2. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Johan Helkkula: Jumalan-
palvelus.
körttiopiskelijoiden seurat 
to 25.2. klo 19. Heikki Musta-
kallio, Tervakukkatie 26 A 5.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
toiminta- ja keskusteluker-
ho to 18.2. ja 25.2. klo 10.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskustelukerhossa jutel-
laan eri teemoista ja hiljen-
nytään hartauteen.
Raksilan kerho to 18.2. ja 
25.2. klo 12, Hautajaishuo-
neisto. Seurakuntakerho.

hopealankakerho ma 22.2. 
klo 12.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Sara Wacklinin seurakunta-
kerho ma 22.2. klo 13.
tarinatupa ke 24.2. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten kerho to 18.2. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
eläkeläisten kerho ma 22.2. 
klo 12.30, Maikkulan kap-
peli. 
eläkeläisten kerho to 25.2. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
eläkeläisten kerho to 18.2. 
klo 13, Karjasillan kirkko. 
Muistikierros Pohjois-Poh-
janmaan museossa. Lähtö 
klo 13.00 Karjasillan kirkol-
ta. Paluu noin klo 15.
eläkeläisten kerho to 25.2. 
klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
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 18.2. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Lisätietoja Päivi Moila-
nen p. 040 5747 064.
Seniorien laulupiiri to 18.2. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Mu-
kana Raakel Pöyhtäri ja Pau-
la Kyllönen.
Seurakuntakerho 18.2. klo 
14, Rajakylän seurakunta-
koti.
eläkeläisten kerho to 25.2. 
klo 13, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja Aino-Liisa Ilkko p. 040 
7510 064.
eläkeläisten kerho to 25.2. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. Mukana Harri Fager-
holm. Lisätietoja Eeva-Mar-
ja Laitinen p. 040 5157 267.
Seniorien laulupiiri to 25.2. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Mukana kanttori Raakel 
Pöyhtäri ja diakoniatyönte-
kijä Päivi Moilanen. 

Oulujoen seurakunta
eläkeläisten kerho to 18.2. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
eläkeläisten kerho ma 22.2. 
klo 12, Hintan seurakunta-
talo. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
22.2. klo 18, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
eläkeläisten kerho to 18.2. 
klo 13, Myllyojan seurakun-

Hengellisiä lauluja 
yhteisvoimin

Sunnuntaina 
21. helmikuu-
ta Oulun tuo-
miokirkos-

sa järjestetään kon-
sertti teemalla Kau-
neimmat hengelliset 
laulut. Solistina kon-
sertissa on laulaja Ai-
la Knihtilä (kuvassa) 
ja osa lauluista lau-
letaan yhteislauluna. 
Konsertin juontaa 
Kirsi Karppinen ja säestäjänä toimii urkuri Maija 
Tynkkynen. 

Yhdessä laulettavat laulut ovat hengellisestä lau-
lukirjasta virsikirjaan siirtyneitä kappaleita. 

– Minulle on esitetty usein toivomuksia konser-
tista, jossa laulettaisiin hengellisestä laulukirjasta 
tutuksi tulleita kappaleita, perustelee Tynkkynen 
aihevalintaa.

Konsertti alkaa Tynkkysen sanoin lintuosastol-
la, joka pitää sisällään esimerkiksi Olen Luojani pik-
ku varpunen, Pikkulintu riemuissaan ja Leivonen 
laulavi.

Yhteislauluna lauletaan esimerkiksi Tule kans-
sani Herra, Jeesus, Ah täällä alla auringon ja Vaikka 
minä voisin vuoret siirtää.

Aila Knihtilä muistetaan oululaisen Sofia Mag-
dalena -kuoron perustajajäsenenä. Hän on laulanut 
myös oopperassa ja teatterin lavalla.

– Olemme esiintyneet Ailan kanssa yhdessä kynt-
tiläkonserteissa melkeinpä joka vuosi. Kerran tu-
lin kynttiläkonserttiin Porvoostakin asti, muistelee 
Tynkkynen naurahtaen.

– On hyvä, että meillä on erilaisia konsertteja. 
Osa tykkää kuunnella hengellisiä lauluja, osa aari-
oita, Tynkkynen perustelee.

eLSI HUTTUNeN

18.–25.2.2010enot Oulussa 

  

Runokvarkki 
vartti J. L. Runebergin lyriikkaa 

Siiven suojassa tiistaina 23.2. klo 12

Runoja lukee pastori Juha Vähäkangas.
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Yhteisvastuutapahtuma 

lauantaina 20.2. klo 11–13 
Hintan seurakuntatalossa 

Jauhelihakeittoa, sämpylää ja pannukakkua hintaan 
5 euroa. Ohjelmassa nukketeatteriesitys klo 11.30 ja 
12.30, laulu- ja leikkituokioita, kasvomaalausta, as-
kartelua, onnenpyörä, leivonnaisia ja käsitöitä. 

Valistus- ja raittiusfilmejä 
yhteisvastuun merkeissä 

lauantaina 20.2. klo 15 
kulttuuritalo Valveella 

Valveen elokuvateatterissa esitetään vanhoja koti-
maisia valistusfilmejä nostalgian merkeissä. Tilaisuu-
dessa mahdollisuus osallistua yhteisvastuun lipaskerä-
ykseen. Järj. myös Oulun Elokuvakeskus ry. 

hengellisiä lauluja -yhteisvastuukonsertti 

sunnuntaina 21.2. klo 15 
Oulun tuomiokirkossa 

Aila Knihtilä laulu, Maija Tynkkynen urut ja Kirsi 
Karppinen juonto.

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.

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.

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.

Yhteisvastuukeräyslippaat yliopistolla
 8.–26.2. Yhteisvastuukeräyslippaat Oulun yliopistol-

la vahtimestareiden kopeilla helmikuun ajan.

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

tatalo. 
eläkeläisten kerho to 18.2. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat. 
Porinapiiri ma 22.2. klo 11, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
eläkeläisten kerho ma 22.2. 
klo 13, Saarelakoti, Takalah-
dentie 11. 
eläkeläisten kerho to 25.2. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti.
eläkeläisten kerho to 25.2. 
klo 12, Myllyojan seurakun-
tatalo. Vierailu Esper-hoiva-
kotiin Kaplastielle.
eläkeläisten kerho to 25.2. 
klo 14, Metsolan Hovi. 

YLIkIIMInkI
Laulukerho to 18.2. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Laulukerho to 25.2. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Porinakerho ma 22.2. klo 
10, Vanhustentalon kerho-
huone. 
Seurakuntakerho ti 23.2. 
klo 10, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 

Leirit ja retket
nuorten eläkeläisten leiri 
1.–4.3. Rokuan leirikeskus. 
Ks. erillinen ilmoitus.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
hiljentymään hangille la 
27.–31.3. Vuontispirtti, Raat-
tama. Hiihdetään ja hiljen-
nytään tuomiokirkkoseu-
rakunnan järjestämällä ret-
kellä. Tunturihotelli Vuon-
tispirtti on Pallas-Ounastun-
turin kansallispuiston maise-
missa. Retken hinta täysihoi-
toineen ja matkoineen ho-
tellissa 2 hh 255 €, 1 hh 300 
€. Tiedustelut matkan vetä-
jältä diakonityöntekijä Sirk-
ku Nivala p. 040 7304 117 ja 
Kirsi Karppiselta p. 040 5747 
181. Hinnat sisältävät myös 
tapaturmavakuutuksen Ou-
lun seurakuntien jäsenille 
Mukana pastori Juha Sark-
kinen. Sitovat ilmoittautu-
miset arkisin p. 08 3161 340. 

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten leiri 22.–25.3.  
Rokuan leirikeskus. Muka-
na diakoniatyöntekijät Sirpa 
Kemppainen ja Marjo Heik-
kinen. Etusija Karjasillan seu-
rakuntalaisilla. Ilmoittautu-
miset viimeistään 2.3. p. 08 
3161 340. Leirin hinta 64 € si-
sältää matkat, ruoan ja ma-
joituksen. 

Tuiran seurakunta
työttömien leiri 15.–18.3. 
Rokuan leirikeskus. Leiri on 
suunnattu Tuiran seurakun-
nan jäsenille. Leirin hinta 28 
€ sisältää kuljetuksen, täys-
hoidon ja leirivakuutuksen. 
Ilmoittautuminen viimeis-
tään 26.2. p. 08 3161 340. Li-
sätietoja leiristä diakoni Sa-
mi Riipinen 040 5747 149 ja 
diakoni Päivi Moilanen 040 
5747 064.

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

Tuiran seurakunta
Puuhakerho maanantaisin 
ja keskiviikkoisin klo 9, Inti-
ön hautausmaan kasvihuo-
neen kellari. Puutöitä.
kivikerho ja tiffanykerho ti 
23.2. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kerho kokoontuu kir-
kon kellaritiloissa.
Laulaen kevättä kohti -dia-
koninen laulukerho 23.2. 
klo 13, Rajakylän seurakun-
takoti. Mukana diakoni Sa-
mi Riipinen ja kanttori Kat-
ri Sippola. 

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 23.2. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
24.2. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo. 

Muut menot
Yhteisvastuukeräys 60  
vuotta -näyttely 8.2.–28.2. 
Oulun kaupungin pääkir-
jasto. 
Yhteisvastuukeräyslippaat 
yliopistolla 8.–26.2. Yhteis-
vastuukeräyslippaat Oulun 
yliopistolla vahtimestarei-
den kopeilla helmikuun ajan.
Yhteisvastuutapahtuma la 
20.2. klo 11–13, Hintan seu-
rakuntatalo. Ks. yhteisvas-
tuuilmoitus.
Pappi tavattavissa tuomio-
kirkossa. Ks. erillinen ilmoi-
tus. 
naisten ilta ma 22.2. klo 18, 
Öbergin talo. Yhdessäoloa, 
keskustelua ja iltahartaus. 
Mahdollisuus saunomiseen.
Moraalivartio – Mies jonka 
ympäriltä tuolit viedään ti 
23.2. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. Ks. erillinen ilmoitus.
Raatissa raikaa -yhteisvas-
tuutapahtuma su 28.2. klo 
11–15, Raatin nuorisotalo. Ks. 
yhteisvstuuilmoitus.
Sururyhmä ke 17.3. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Vetäji-
nä diakonissa Marjo Heikki-
nen ja pastori Heikki Karppi-
nen. Ilmoittautumiset Marjo 
Heikkiselle p. 040 5752 711 
viimeistään 4.3.

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

International Family Club- 
englanninkielinen perhek-
erho on Thursdays from 1 
pm to 2.30 pm at Pyhän 
Luukkaan kappeli, Yliopis-
tokatu 7, Linnanmaa. Are 
you a parent staying at 
home looking after chil-
dren? Welcome to join us 
for refreshments, children’s 
activities and a chance for 
parents to get together. 
There is no enrollment or 
fee. More info Anu Marden 
044 3161 718.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 21.2. klo 17, 
Kaukovainion kappeli. 
kansainvälinen pyhäkoulu 
su 21.2. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä. Lisätie-
toja Aila Valtavaara p. 040 
5747 109.

Yhteisvastuu-kirkkopyhä 

sunnuntaina 21.2. klo 12 
Pateniemen kirkossa 

Alkaa messulla. Pateniemen Martat tarjoaa kirkko-
kahvit. Kahvien lomassa tietoa tämän vuoden kerä-
yksestä ja arpajaiset.

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. Li-
sätietoja leiristä diakoni Sami Riipinen 040 5747 149 
ja diakoni Päivi Moilanen 040 5747 064.

Vauva-aamut
22.2. klo 10 Pyhän Luukkaan kappelissa 
ihmetellään maailman väriloistoa

Aamut on suunnattu perheen ensimmäiselle alle 
vuoden ikäiselle vauvalle ja hänen vanhemmalleen. 
Hassutellaan, lorutellaan, lauletaan, hiljennytään ja 
tutustutaan maailmaan eri aistien kautta. 

Toimimme eri teemoin seuraavasti: 
15.3. vauvajumppa 
12.4. sosemaalausta 
10.5. luontoretki. 

Aamun päätteeksi tarjotaan piltit ja kahvit, jonka 
vuoksi aamuihin ilmoittaudutaan edellisen viikon 
torstaihin klo 15 mennessä Teija Kokolle p. 050 5347 
477. Ryhmään otetaan 10 vauvaa ja vanhempaa / kerta.  

Lähde Unkariin
Oulun tuomiokirkkoseurakunta järjestää juhannusmat-
kan Unkarissa olevaan Siófokin ystävyysseurakuntaan, 
jonka kuuluisan puukirkon 20-vuotisjuhlaa vietetään ju-
hannuspäivänä.

Matkalle lähdetään Oulusta 23. kesäkuuta ja paluu on 
29. kesäkuuta.  Juhlatapahtuman lisäksi käymme yhden 
päivänä ajan tutustumassa Euroopan vuoden 2010 kult-
tuuripääkaupunkiin Pécsiin ja toisena päivänä käymme 
katsomassa  Pustan nähtävyyksiä hevosineen jne.
Siófokin kaupungin katseluunkin on varattu aikaa, ja 
hotellimajoitus on Balatonin rannalla.
Matkan hinnaksi muodostuu kaikkiaan noin 600 euroa.
Matkan johtajana on tuomiorovasti Matti Pikkarainen 
ja oppaana rovasti Risto Laitila.
Mukaan matkalle mahtuu enintään 18 henkilöä.  

Pikaiset ilmoittautumiset viimeistään 5.3. Oulun tuo-
miokirkkoseurakunnan kirkkoherranvirastoon, p. (08) 
316 1401.  Tiedustelut: Risto Laitila, p. 045 651 9430.
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nuorten eläkeläisten leiri 
1.–4.3. Rokuan leirikeskuksessa 

Uusi leiri muusta syystä kuin vanhuuseläkkeen 
vuoksi eläkkeellä oleville. Leirin hinta 64 € 
sisältää majoituksen, matkat sekä ruuan.

Ilmoittautuminen viimeistään 19.2. 
diakoniakeskukseen p. 08 3161 340.
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Kastetut
tuomiokirkko: Hilma Eva 
Matilda Valkama.
karjasilta: Elisa Alexan-
dra Marjaana Hiironen, Iri-
na Anerva Josefina Kanniai-
nen, Akseli Tapani Mikkola, 
Tyyni Talvikki Pulkkinen, Py-
ry Pekka Antero Raappana, 
Elias Mikael Tarvainen, Mil-
ga Anneli Vähäkuopus.
tuira: Valtteri Onni Juha-
ni Auranaho, Tuuli Helinä 
Haapala, Eevi Emilia Hauki-
puro, Oliver Jare Immanu-
el Heikkilä, Milla Alina Juu-
järvi, Sonja Kristiina Kaup-
pi, Matti Konsta Kaleva Nu-
rila, Roope Julius Palkki, Ee-
tu Juhani Roukala, Miki On-
ni Otto Ruotsalainen, Alek-
si Ilmari Åhman.
oulujoki: Aatu Eevert Er-
vasti, Jasmin Henna Kaarina 
Juntunen.

Vihityt
tuomiokirkko: Veijo Arvid 
Jurkko ja Rauni Tellervo Na-
tunen, Toni Kristian Hauta-
mäki ja Outi Katariina Ko-
mulainen, Jori Tapani Nis-
sinen ja Maija Stiina Män-
nikkö.
karjasilta: Antti Juhani Mul-
tas ja Reetta Johanna Hek-
kurainen, Markus Eero Hen-
rik Ylimäki ja Leea Katriina 
Ingerttilä, Juha Tapani Mik-
kola ja Tuula Sisko Laaja-

la, Juha Herman Ahvenlam-
pi ja Kirsi Katri Maria Pirtti-
järvi, Velu Antero Näreaho ja  
Maarit Monica Eloranta.
tuira: Pekka Antero Orren-
maa ja Sari Birgitta Lohilah-
ti, Teppo Valtteri Kilpivaara 
ja Minna Katariina Turkka, 
Antti Antero Veijola ja Anu 
Maarit Arvola.
oulujoki: Rauli Tapani Jau-
rakkajärvi ja Katja Market-
ta Maijanen, Teemu Tapani 
Sassi ja Mari Hannele Ruo-
nakangas.

Kuolleet:
tuomiokirkko: Jouni Kaler-
vo Antero Eberhardt 62, Ee-
ro Mikael Niemelä 70, Eine 
Helena Nuojua 78, Maja-Li-
sa Salmi s. Forss 94. 
karjasilta: Jukka Leo Olavi 
Railo 58, Yrjö Johannes Yli-
pelkonen 68.
tuira: Janne Erik Immonen 
32, Elmer Erland Kemppai-
nen 76, Jouko Laine 86, Lau-
ra Annikki Mäkelä s. Lehmi-
kangas 92, Anni Marjatta 
Possakka s. Kylmäniemi 89, 
Anri Elisabet Rantamäki 48, 
Jorma Valdemar Seppänen 
74, Anja Ukonmaanaho s. 
Koponen 70, 
oulujoki: Terttu Eeva Paa-
vola s. Länkinen 70.

Pappi tavattavissa 
tuomiokirkossa

Oulun tuomiokirkko on 
avoinna ja pappi tavat-
tavissa sunnuntaisin klo 
12–14 kastetoimituk-
sia, avioliittoon vihkimi-
siä, sielunhoitoa ja kirk-
koon liittymisiä varten. 
Tällöin on mahdollista 
myös varata aikoja kir-
kollisiin toimituksiin.

Pääsiäisleiri 
kouluikäisten 
lasten perheille 
1.–5.4. Kuusamossa Juuman 
leirikeskuksessa

Leirillä mahdollisuus hiihtoon, lasketteluun Rukalla, 
nikkarointiin ja askarteluun, lumikenkäretkiin jne. 
Leiri alkaa kiirastorstaina, 1.4. iltapalalla ja päättyy 2. 
pääsiäispäivänä 5.4. lounaaseen klo 12. 

Kukin perhe voi osallistua leirille haluamansa ajan. 
Juumaan matkataan omin kyydein. Vuorokausihinnat 
ovat aikuiset 19 €, 4–18-vuotiaat ja opiskelijat 13 
€. Sisaralennus 25 %. Hinta sisältää majoituksen, 
ruuat, ohjelman Juumassa sekä vakuutuksen Oulun  
seurakuntien jäsenille. 

Ilmoittautumiset viimeistään 18.3. p. 08 3161 340 
ma-pe klo 9–16. 
Lisätietoja antaa Purtsi Putila p. 040 506 2883.

Nokelantie 48 B, käynti  
Latokartanontien puolelta.

Avoinna 
ma–ke, pe 
klo 10–14. 

Vanhustyön 
pastori 

Markku Palosaari
päivystää

numerossa
044 316 1420.

Palosaaren kanssa voi 
sopia kotikäynnistä, 
jos vanhus kaipaa kes-
kustelua, rukousta, 
ehtoollista.

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

18.–25.2.2010enot Oulussa 

elämän polku

tarvitsetko apua pienissä 
kodin korjausaskareissa? 
Ripa löysällä, sarana 
vinkuu, taulu kaipaa 
seinälle… 

Ota yhteys talkooryhmään 
Heikki Kaikkoseen 
040 502 5010. 
Huom! Emme suorita muuttoja.

KESKUSTELUJEN AIHEENA:

 23.2. Mies jonka ympäriltä  
  tuolit viedään

MITÄ 

MIES?

Moraalivartio järjestää 
4-osaisen miehisen 

keskustelusarjan, joka 
pidetään helmikuussa 
tiistaisin klo 18-19.30 
Karjasillan kirkolla.

Tarjolla muonaa 
miehiseen makuun. 

Kaikissa illoissa 
lastenhoito järjestetty.

MORAALIVARTIO
MORAALIVARTIO

MORAALIVARTIO
MORAALIVARTIO

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
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Marjo ja Jouni laskeutuivat paastoon

Jouni Heikkinen kuuntelee paaston aikaan ortodoksista kirkkomusiikkia

Paastonaika on alkanut. Se al-
koi laskiaistiistaina ja kestää 
seitsemän viikkoa eli pääsi-

äiseen saakka. Itse asiassa sana 
pääsiäinen viittaa paastosta pää-
semiseen. Silloin juhlitaan Kris-
tuksen ylösnousemusta herkku-
jen ääressä, mutta sitä ennen on 
hyvä rauhoittua paastoon.

Paastota voi monin tavoin, 
esimerkiksi luopumalla ravin-
nosta tai pidättäytymällä tie-
tyistä ruoka- ja nautintoaineis-
ta. Kristillisessä paastossa on ai-
na myös hengellinen ulottuvuu-
tensa: se on mahdollisuus hiljen-
tymiseen. 

Oululainen toimittaja Marjo 
Pääkkönen ja Muhoksen kirkko-
herra Jouni Heikkinen ovat mo-

Paastonaika 
haastaa 

hiljentämään

lemmat laskeutuneet paastoon. 
Pääkköselle paasto tarkoittaa 

television katsomisen vähentä-
mistä, herkuttelun karsimista ja 
kasvispainotteisen ruokavalion 
nauttimista sekä hiljaisemman 
elämän viettämistä.

– Televisio vangitsee huomion, 
mikäli se on auki. Siksi koetan 
vähän vältellä sitä, hän kertoo.

Herkkusuulla herkuttelun 
karsiminen voi jäädä aikeek-
si, mutta Pääkkönen pyrkii sil-
ti vähentämään lihan syöntiä 
ja korvaamaan tuhdimmat an-
nokset kasviskeitoilla sekä sa-
laateilla. 

Lisäksi tavoitteena on viet-
tää vähän hiljaisempaa elämää 
kirjojen ja lehtien parissa sen si-

jaan, että riekkuisi pitkin ja poi-
kin kaikenlaisissa tapahtumissa.

Myös Jouni Heikkisellä paasto 

näkyy tavallista yksinkertaisem-
massa ruokavaliossa. Lisäksi hän 
lukee enemmän hengellistä kir-

jallisuutta ja kuuntelee klassista 
musiikkia. 

– Ekumeenisena luonteena 
kuuntelen arkkipiispa Paavalin 
paastonajan kaanonia eli orto-
doksista kirkkomusiikkia, hän 
kertoo.

Jo varhain pääsiäistä edeltä-
vän paaston kestoksi muodos-
tui 40 arkipäivää. Paastonajan 
pituuden esikuvana on Uudes-
sa testamentissa kerrottu Jeesuk-
sen paasto autiomaassa. Vanhas-
sa testamentissa paaston esiku-
via ovat esimerkiksi Mooseksen 
paasto vuorella, profeetta Elian 
paasto ja Niniven kaupungin saa-
ma katumusaika. 

SATU LAPINLAMPI

Tuhkakeskiviikkona alka-
nut paastonaika haastaa 
meitä hiljentämään het-
keksi ja miettimään omaa 

elämäntapaamme. 
Paastoon liitetty tietyistä ru-

oista pidättäytyminen on liitty-
nyt juuri tähän vastuullisuuden 
ajatukseen. Luopumalla jostakin 
ja syömällä yksinkertaisemmin 
voi kasvaa vastuullisempaan elä-
mäntapaan sekä luovuttaa jotakin 
hädänalaisten ihmisten hyväksi.

Luopuminen ja yksinkertai-
sempi ruoka eivät siis ole arvoja 
sinänsä, vaan väline, jonka avul-
la voi kasvaa vaikkapa ympäris-
töystävälliseen elämäntapaan, jo-
hon liittyy myös hädässä olevien 
elämän huomaaminen ja heidän 
auttamisensa. 

Usein ei ole edes kyse rahas-
ta, vaan siitä, että ihminen malt-
taa hiljentää hetkeksi ja antaa ai-
kaa toiselle. 

Yksinkertaisemman aterioin-
nin lisäksi konkreettisia vinkkejä 
paastonajan hiljentämiseen voi-
vat olla vaikkapa seuraavat: Voi-
siko mp3-soittimen jättää kotiin 
sekä katsella ja kuunnella luon-
non ääniä? Ketä voisin ilahdut-
taa puhelinsoitolla tai käsinkir-
joitetulla kirjeellä tai naapurivie-
railulla? Tarvitsisiko joku apua-
ni lumitöissä, tai jossakin muus-
sa pikkuaskareessa?

Hiljennä hetkeksi on Pohjois-
Pohjanmaan ympäristötietoi-

suusteema vuodelle 2010. Teema-
vuodesta on vetovastuussa Oulun 
hiippakunta.

Hiljennä hetkeksi -teema nou-
see ennen kaikkea Vanhan testa-
mentin sapattivuoden ja riemu-
vuoden ajatuksista. Niistä voi-
daan johtaa suoraan opetus koko 
luomakunnan oikeudesta lepoon. 

Ihmisen on annettava itselleen 
lupa välillä hiljentää tahtia ja le-
vätä. Tämä lepo heijastuu väistä-
mättä koko muuhun luomakun-
taan, jota ihminen on kutsuttu 
varjelemaan. Hiljentäminen joh-
taa myös luonnossa pienten asi-
oiden huomaamiseen sekä elämi-
seen kestävän kehityksen periaat-
teiden mukaisesti. 

Vuoden tavoitteina on saada 
aikaan keskustelua ihmisen ja 
luonnon oikeudesta lepoon, kii-
reen, kuluttamisen ja kasvavan 
tehokkuuden vaatimusten ympä-
ristövaikutuksista, ihmisen vas-
tuusta luomakunnan hoitamises-
sa sekä kiinnittää huomiota luon-
non tarjoamaan virkistykseen. 

Teemavuosi näkyy vuoden 
mittaan esimerkiksi kevätkyl-
vöjen siunaamisissa. Toimikun-
ta julistaa keväällä myös Nooan 
Arkki -nimisen kilpailun, jonka 
avulla vaikkapa koulut tai seura-
kuntien ja erilaisten järjestöjen 
kerhot voivat työskennellä tee-
man parissa.

RAUHAN TeRVeHDYS

Pe k ka H e l i n



20    Nro 6      18.2.2010

eurakunnissa tapahtuu 18.–25.2.2010

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

Saarenkartanon hartaus 
to 18.2. klo 14.30.
kirkkokuoro to 18.2. klo 
18.30.
Liikuntasalin perhevuoro 
pe 19.2. klo 10–11.
Rauhanyhdistyksen seu-
rat su 21.2. klo 17 Sorosella, 

kerhot: Huom. to 18.2. si-
sarusryhmä B:llä ei ole ker-
hoa. Perhekerhossa on to 
18.2. sään salliessa mäenlas-
kupäivä. Omat liukurit mu-
kaan. Päiväkerho  3-v. maa-
nantaisin klo 10 ja kokkiker-
ho ryhmä 1 klo 12.30 kerho-
huoneessa. Päiväkerho 4-v. 
A  tiistaisin klo 10 ja sisarus-
ryhmä A klo 13  kerhohuo-
neessa.  Päiväkerho 4-v. B 
keskiviikkoisin klo 12.30 ker-
hohuoneella. Huom. perhe-
kerhoa ja sisarusryhmä B 
kerhoa ei ole  to 25.2., sil-
loin kerholaisten valokuva-
us klo 10 alkaen. Päiväker-
ho 5-v. perjantaisin klo 10 
ja kokkikerho  ryhmä 4  klo 
12.30 kerhohuoneessa.
Siioninvirsiseurat 18.2. 
klo 14 pappilassa. Seurojen 
jälkeen Herättäjä-yhdistyk-
sen paikallisosaston vuosi-
kokous.
Partio: Metsähanhet to 
18.2. klo 18 Naskun laavul-
la pappilassa. Mafeking ko-
tikolossa Limingassa ke 24.2. 
klo 18.
Pyhäkoulu su 21.2.  sanaju-
malanpalveluksen saarnan 
aikana sakastissa. Jumalan-
palvelus alkaa  klo 12. 
Raamattupiiri  ti 23.2. klo 
18.30 srk-talossa, aiheena 
Jumalan nimi.
Lumilyhdyn hartaus ke 
24.2. klo 14.
kirkkokuoro ke 24.2. klo 
18.30 srk-talossa.

Lähetyspiiri to 25.2. klo 14 
srk-talossa.
Diakonia: Yhteisvastuuke-
räys käynnistyi virallisesti su 
7.2. Sitä ennen kerätyt va-
rat kuuluvat yhteisvastuun 
poikkeukselliseen ennak-
kokeräykseen, ja ne koh-
distetaan kokonaisuudes-
saan Haitiin. Yhteisvastuu-
rynnäkkö  lipauskeräysten 
muodossa  la 27.2. klo 10–
12 lumijokisten kotien ovil-
la. Kerääjät  kokoontuvat 
klo 9 opastusta ja lippaiden 
jakoa varten srk-talolle. Ke-
rääjinä toimivat rippikoulu-
laiset ja lisäksi muutkin in-
nokkaat ovat tervetulleita 
avuksi. Yhteisvastuukerä-
yksestä lisätietoja Marjolta, 
kirkollisista, kotisivuiltam-
me ja www.yhteisvastuu.fi.
Lumijoen-Limingan mies- 
ten retki ja Raatteen 
marssi la 13.3. Retkellä 
2 vaihtoehtoa: opastettu 
kiertoajelu talvisodan tais-
telupaikoille tai Raatteen 
tien kävely 18 km. Alaikära-
ja 15 vuotta. Lähtö klo 6.45 
Lumijoen srk-talolta. Pa-
luu noin klo 22. Hinta 20 € 

sis. päivällisen, kahdet kah-
vit, opas- ja museomaksut 
ja matkan. Lounaseväät ol-
tava itsellä mukana. Ilmoit-
taudu viim. pe 26.2. viras-
toon p. 387 172 tai Markul-
le 045 236 9094, paikkoja 
rajoitetusti. Mainitse osal-
listutko kiertoajelulle vai 
Raatteen marssiin, joiden 
molempien kesto on 4 tun-
tia. Lisätietoa lumijoki.seu-
rakunta.net .
Rauhanyhdistys: Nuor-
tenilta pe 19.2. klo 19 Es-
kolalla, ja raamattuluok-
ka Juha Anttilalla. Seurat ja 
vuosikokous su 21.2. klo 13 
ry:llä sekä klo 16 seurat Lu-
milyhdyssä. Miestenilta ti 
23.2. klo 19. Ompeluseurat 
ke 24.2. klo 19 ry:llä. Päivä-
kerhot ma, ke klo 17–18.30 
ja ti, to 17.30–19.
Aviokuulutus: Juha Tapa-
ni Vallström ja Jonna Maria 
Jakkula.
kastettu: Iita Maria Kaup-
pi ja Aatu Olavi Eevertti Sal-
linen. 

kirkkoherranvirasto suljet-
tu to 4.3. koulutustilaisuu-
den takia. 
Yhteisvastuutapahtuma 
pe 19.2. klo 10–16 Valintata-
lon aulassa. Myytävänä lei-
vonnaisia, arpoja ja yhteis-
vastuutuotteita. Kahvitar-
joilu. Onko sinulla jauho-
peukalo? Nyt on mahdolli-
suus lahjoittaa leivonnaisia 
Yhteisvastuukeräyksen hy-
väksi. Tied. Helena Seppä-
nen p. 040 5819 316.
tupaseurat su 21.2. klo 16 
Pikku-Vakkurilan isommal-
la puolella, Kirkkotie 10. 
Mukana mm. pastorit Eeva 
Mertaniemi ja Martti Hei-
nonen.
Diakonia- ja lähetyspii-
ri ma 22.2. klo 14.30 Kellon 
srk-kodissa.
Lähetyspiiri ti 23.2. klo 13 
lähetystoimiston vieraska-
marissa.
Miesten saunailta ti 23.2. 
klo 19.30–21 Vesijatulin tak-
kahuoneessa ja tilaussau-
nassa. Kokoontuminen klo 
19.25 Jatulin aulassa. Tied. 
Martti Heinonen p. 040 
5812 546.
urkuvartti ke 24.2. klo 
12.15 srk-keskuksessa, Else 
Piilonen. 
Raamattupiiri ke 24.2. klo 
18 monitoimisalissa. Luuk. 
16.
Seurakuntakerho ma 1.3. 
klo 13 Jokivarren vanhus-
tentalossa ja to 4.3. klo 13 
srk-keskuksen monitoimi-

salissa. Kerhokyytiä tarvit-
sevat, soittakaa pe klo 9-11 
diakoniatoimistoon, p. 5472 
636. 
Juttukahvila to 4.3. klo 13 
Martinniemen srk-kodis-
sa. Kerhokyytiä tarvitsevat, 
soittakaa pe klo 9–11 dia-
koniatoimistoon, p. 5472 
636 tai Laila Rantakokko p. 
040 8668 319. 
Ripari-ilta to 18.2. ja 25.2. 
klo 16.30–17.30 Vakkurilas-
sa ja ke 24.2. klo 17–18 Kel-
lon srk-kodissa ja Martinnie-

men srk-kodissa.
Perhekerhot torstai-
sin klo 9.30–11 ja 12.30–
14 Kellon srk-kodissa sekä 
perjantaisin klo 10–11.30 
kirkonkylän Vakkurilassa, 
Jokelan vanhassa koulus-
sa ja Martinniemen srk-
kodissa.
hengellisen paaston 
ryhmä aloittaa ti 2.3. klo 
18 lähetystoimiston vie-
raskamarissa Kirkkotie 10 
C ja kokoontuu joka viik-
ko. Viimeinen kerta kiiras-

torstaina 1.4. klo 17.30, min-
kä jälkeen ryhmä osallistuu 
messuun. Ilmoittautua ei 
tarvitse. Kyselyihin vastaa-
vat Helena Ylimaula p. 040 
5014 764 ja Johanna Kerola 
p. 045 5139 3993.
ulkoilu- ja juttukavereita 
kaivataan erityisesti Kel-
lon alueella. Olisiko sinulla 
mahdollisuus antaa ajasta-
si kaksi tuntia kahdesti kuu-
kaudessa? Ota yhteys, sovi-
taan tapaaminen ja saat oh-
jausta toimintaan, Johanna 

Haukiputaan kuorojen
suuri yhteiskonsertti 
yhteisvastuukeräyksen hyväksi 

to 25.2. klo 19 seurakuntakeskuksessa.

Liput 10/5 euroa Yhteisvastuulle, myynti puoli tuntia ennen konserttia ovelta. 

Kuorot:
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.

Jokainen kuoro esittää noin 10 minuutin oman ohjelman ja lisäksi kaikki 
kuorot laulavat yhdessä kolme laulua, mm. Sibeliuksen Finlandia-hymnin.
Lipputulot menevät lyhentämättömänä Yhteisvastuukeräykselle. Konsertin 
juontaa FM Rauno Kinnunen. Päätössanat pastori Jari Flink.

ulkoilupäivä työnhakijoille perheineen la 
27.3. Pikku-Syötteellä. Retken hinta 10  €/  hlö. 
Hintaan sisältyy matkat, ruoka ja lasketteluliput. 
Lähtö Linkin kirppikseltä, Herralantie 1, klo 8 ja 
paluumatkalle Pikku-Syötteeltä lähdetään klo 16. 
Sitovat ilmoittautumiset ja retkimaksu pe 12.3. 
klo 16 mennessä Linkkikirppiksen kassalle. 
Järj. Haukiputaan seurakunta ja Työnhakijat ry. 

Kerola p. 045 1393 993.
Rauhanyhdistys: hauki-
pudas: raamattuluokka pe 
19.2. klo 18.30 ry:llä, pyhä-
koulut su 21.2. klo 12 Lam-
pelalla, Kokolla, Lohella ja 
L. Koukkarilla, vuosikoko-
us ja seurat su 21.2. klo 17 
ry:llä, lauluseurat ke 24.2. 
klo 18.30 Konttilalla, Jou-
konrinne 27. Jokikylä: raa-
mattuluokka isot ja pie-
net pe 19.2. klo 17.30 ry:llä, 
ompeluseurat pe 19.2. klo 
18.30 Kirsi ja Tommi Mylly-
nevalla sekä Aino ja Olavi 
Vänttilällä, vuosikokous su 
21.2. klo 14, Kari Kaunisto, 
pakkasmyyjäiset la 27.2. klo 
14 ry:llä, pyhäkoulut su 28.2 
klo 12 Asema e. Kari Kaunis-
to, Asema p. Markku Lauk-
ka, Keskikylä Pekka Hintik-
ka, Vänttilänperä Juha Kaa-
rivaara, Taipaleenkylä Han-
nu Holappa, seurat klo su 
28.2 klo 16. kello: päivä-
kerho pe 19.2. klo 17 Kellon 
srk-kodissa, raamattuluok-
ka isot pe 19.2. klo 17.30 
Jokelalla, ompeluseurat pe 
19.2. klo 18.30 Kellon srk-

kodissa, pyhäkoulu su 21.2. 
klo 12 Sarjanojalla ja Rontil-
la, vuosikokous su 21.2. klo 
17 Kellon srk-kodissa. 
kuolleet: Vieno Sylvia Vä-
liahde 94.
Avioliittoon kuulutettu: 
Kim Kalevi Heikkilä ja Ma-
rika Johanna Mustakangas. 
kastettu: Ronja Kaarina 
Määttä, Lenni Elias Myllyne-
va, Molla Sofia Karjalainen, 
Heta Olivia Arolaakso, kak-
soset: Marikki Lumi Adelia 
ja Verneri Urho Eemil Piila.

Salmenrannantie 10. Mark-
ku Heikkala.
Raamattu- ja rukousilta ti 
23.2. klo 18 Kyllikki ja Sep-
po Viitaluomalla, Länsivai-
niontie 25.
Päiväpiiri ke 24.2. klo 10 
Saarenkartanossa.

kaverikerho to 25.2. klo 
10 kirkossa.
kirkkokuoro to 25.2. klo 
18.30 kirkolla.

w w w.sxc . hu /  K a r i n  L i n d s t r ö m

kaikenikäisten 
talvitapahtuma 

la 20.2. klo 11–13 Kellon 
seurakuntakodissa. 
Kahviossa myytävänä 
hernekeittoa ja panna-
ria, makkaraa, arpoja. 
Aloitus ja yhteislaulua 
salissa klo 11, pehmo-
lelujen match-show klo 
12. Lapsille mm. askarte-
lupiste, kasvomaalausta, 
onnenpyörä. Pieneläin-
näyttely. 
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Liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

kempele www.evl.fi/srk/kempele

työikäisten miesten pii-
ri la 13.2. klo 16 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa.
naisten piiri to 18.2. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodis-
sa. Mukana Seija Helomaa.
Miesten piiri to 18.2. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Pyhäkoulu su 21.2. saar-
nan aikana kirkossa. Juma-
lanpalvelus alkaa klo 10.
Versot su 21.2. klo 16 kir-
kossa.
Sanan ja rukouksen il-
ta su 21.2. klo 17 kirkossa. 
Eero Karjalainen puhuu ai-
heesta Pyhän Hengen lah-
jat, voimaksi elämää ja pal-
velua varten. Illan lopussa 
rukouspalvelu.
että jaksaisin ensi viik-
koon -ilta su 21.2. klo 18 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Tutustumme uuteen 
nuoren seurakunnan vei-
sukirjaan. Mukana Esa Rät-
tyä. Iltatee nyyttikestiperi-
aatteella.
Diakonian palveluryh-
män kokoontuminen ma 
22.2. klo 18 Kirkonkylän srk-
kodissa. Saamme vieraak-
si Oulusta Karjasillan seu-
rakunnasta Auttavat kädet 
-palveluryhmän. 
Ystäväpalveluilta ti 23.2. 
klo 18 kirkonkylän srk-ko-
dissa.
työikäisten naisten raa-
mattupiiri ti 23.2. klo 19 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.

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. 
Mukulakuoro on 5–7-vuo-
tiaille tarkoitettumusiikki-
hetki.  Laulamme, rytmitte-
lemme ja leikimmme maa-
nantaisin klo 17.15–18.00 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Kevätkausi 10 €.  Lisä-
tiedot ja ilmoittautuminen 
Eijalle p. 040 7790 337.
kirkkokuoro ke 24.2. klo 
18 Kirkonkylän srk-kodissa.
Varttuneet to 25.2. klo 
14.30 Kirkonkylän srk-ko-
dissa.
eläkeläisten piirit: Päivä-
piiri ke 24.2. klo 12 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. 
Seurakuntapiiri to 25.2. klo 
12 Kirkonkylän srk-kodissa. 
Aiheena on ikääntyneen ih-
misen ravitsemus, alustaja-
na Elina Kuivas.
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-
la on päivisin aikaa maanan-
taisin klo 10–12 Kirkonkylän 
srk-kodissa.
Varhaisnuorten kerhot: 
Vanha pappila: Maanantai-
kerho ma klo 17–18, Kokki-
kerho ke klo 17.30–19, Draa-
ma ja leikkikerho to klo 17–
18. Kokkokankaan seura-
kuntakeskus: Monitoimi-
kerho to klo 17.30–19. Nuo-
risoseura: Poikien pelikerho 
ti klo 16–17.30. 
nuoret: KokkoKospel pe 
19.2. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa, gospelmes-
su klo 21. Nuortenilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. 
Raamis ke 24.2. klo 18 Van-
hassa pappilassa. Nuorten 
pelivuoro ti klo 16.30 Kem-
pelehallissa.
Rippikoulu: YK3:n ja YK4:n  

nuorten ilta to 18.2. 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: Myyjäiset pe 19.2. alka-
en ruokailulla klo 17, myy-
jäiset klo 18. Pyhäkoulut: su 
21.2. klo 12 Kokkokangas: 
Kukkola, porttilyhdynkuja 
10. Keskusta-Ollila: Väntti-
lä, Vihiluodontie 533. San-
tamäki: Käkelä, Niittyran-
nantie 142. Paituri: Pulkki-
nen, Eeronpolku. Seurat su 
21.2 klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 19.2. klo 
19 Aholalla, Aholantie 36, 
Kempele. Seurat su 21.2. klo 
16 ry:llä.
kastetut: Milo Matias Sipo-
nen, Veikka Sakari Roppo-
la, Elmeri Jaakko Joonatan 

hartaus to 18.2. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodissa.
kuorot: Tähtien harjoituk-
set to 18.2. klo 16 srk-talos-
sa. Kirkkolaulajien harjoi-
tukset ke 24.2. klo 18 srk-
talossa.
Yhteisvastuun lipaskerä-
ys pe 19.2. kauppojen edus-
talla. Rippikoululaiset ke-
räävät la 20.2. ovilla Tupok-
sessa, etenkin Tuomiarossa 
klo 14–16.
trumpeli Pum ma 22.2. klo 
18 Vanamosalissa. Trumpe-
li-pupu laulattaa ja leikittää 
lastenlauluja- ja virsiä.
Siioninvirsiseurat ti 23.2. 
klo 19 Jussilassa.
Seurakuntakerho ke 24.2. 
klo 12 eläkeläisille seura-
kuntatalossa. MLL:n edus-
tajat kertovat kylämummu- 
ja vaari -toiminnasta.
tupoksen olohuone ke 
24.2. klo 13–15 Vanamon 
yläkerrassa. Kirkkoherra Ilk-
ka Tornberg tuo Tansanian 
terveisiä kuvin ja sanoin.
englanninkielinen raa-
mattupiiri ke 24.2. klo 19–
20.30 lähetysvintillä.
hyvänmielen aamukah-
vit to 25.2. klo 10– 11.30 lä-

hetysvintillä. Mukana dia-
konissa Sinikka ja psykolo-
gi Antti Korhonen. Huomaa 
poikkeava ajankohta.
Perhepyhäkoulu su 28.2. 
klo 15 seurakuntatalossa. 
Hiljennytään Raamatun ää-
rellä, musiikkia ja yhdessä-
oloa. Tervetuloa.
nuoret:  Nuortenilta la 
20.2. klo 18–20 Nuorisonur-
kassa jatkuen yökahvilana 
klo 23 asti. Nuorten lähetys-
vintti ke 24.2. klo 17–18.30. 
Mukana kesä 1 -riparilaiset. 
Nuortenilta to 25.2. klo 18–
20 Vanamossa.
Rippikoulu: Talviryhmä: 
diakoniaopetus sekä osal-
listuminen Yhteisvastuuke-
räykseen la 20.2.  klo 12–
16 Vanamossa. Päiväkoulu: 
osallistuminen Yhteisvas-
tuukeräykseen klo 13.30–16 
Vanamossa.  Talviryhmän 
vanhempainilta ke 24.2. klo 
17.30 Nuorisonurkassa srk-
talon päädyssä, toinen ovi.
Lähetys: Lähetysvintti 
avoinna maanantaisin klo 
12–14. 
Perhekerhot: Ti 23.2. klo 
9.30–11 Kotikolossa. Yhdes-
säoloa. Ke 24.2. klo 9.30–
11 Vanamossa. Ulkoilupäi-
vä, makkaranpaistoa ja yh-
dessäoloa.
Partio: Partiolaisten Rep-
pu-taitokirjat saapuneet 
partiotoimistoon. Hinta 16
euroa, 320 sivua, väriku-
vat. Tule noutamaan oma-
si. Vaeltajailta to 18.2. Ma-

ke päivystää pe 19.2. klo 15–
17 partiotoimistossa, Ruok-
tujohtajien, samoajat, 3. ko-
kous klo 17–18 Kotikolossa. 
Lippukunnan hallitus klo 
18–20 Kotikolossa.Tarpoja-
lupaus 14v  / 2010 ma 22.2. 
klo 18–19 partiokämpässä.
Ikäkausimerkkien jako, Hei-
kit.  Muistelemis- ja lähe-
tysilta kaikille partiolaisille 
ti 23.2. klo 18–20 Limingan 
seurakuntatalossa. Halutes-
sasi tuo 1 euro yhteisvas-
tuulle. Järjestää Kirsi ja Ult-
si. Mafeking 6. ke 24.2. klo 
18–20 Kotikolossa. Aiheena 
kädentaidot ja halutessa-
si Eko-aims ampumamerkin 
suoritus. Varustus: partio-
asu, muistiinpanovälineet 
ja puukko. Make ei päivys-
tä pe 26.2. Kirkkopalvelussa 
Piisamit su 28.2. Akelat ma 
1.3. klo 19 Heinillä.
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka 5.–6. la 20.2. klo 
18.30 ry:llä. Pyhäkoulut su 
21.2. klo 11  ja klo 14  seu-
rat Niittypirtin palveluta-
lolla ja ry:llä sekä klo 17 ja 
18.30 seurat ry:llä. Varttu-
neidenkerho ti 23.2. klo 12 
ry:llä. Sisarilta ke 24.2. klo 
19 ry:llä. Vuosikokous to 
25.2 klo 18.30 ry:llä.
kastettu: Onni Juhani Hei-
nonen, Kalle Matias Poro-
la, Nevia Hilda Alisa Peltola, 
Jessica Ellen Josefina Rinta-
la, Minea Adeliina Tornberg.
kuollut: Matti Johannes 
Lehtosaari 81. 

Cross Stitch-ilta pe 
19.2. klo 18 Vanamossa. 
Aiheena Jumalan 
käytössä. Mika 
Martinmäki alustaa. 
Lapsille omaa ohjelmaa. 
Lopuksi iltapala.

Lankila, Arttu Eemil Juola, 
Inka Sylvi Mirjam Lampela, 
Aada Aurora Huuki, Olivia 
Matilda Huuki, Silva Elviira 
Poukkula.
Vihitty: Janne Antero Kok-
koniemi ja Minna Emilia 
Häkkilä. Jaakko-Pekka Jal-
mari Käkelä ja Jenni Anu 
Tuulia Hyväri.
kuollut: Anja Kaarina Jussi-
la s. Sipola 61.

Sydämen sävelin 
haitin hyväksi – 
Laura Röntysen 
pianokonsertti

su 21.2. klo 15 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuk-
sessa.  Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu haitilais-
ten auttamiseksi.

  
 MIESTEN RETKI JA 

RAATTEEN MARSSI 

 

 

Retkellä 2 vaihtoehtoa: opastettu kiertoajelu talvisodan 
taistelupaikoille tai Raatteen marssi Raatteentiellä 18 km.   

Hinta 20 € sis. päivällisen, kahdet kahvit, opas- ja museomaksut ja 
matkan. Lounaseväät oltava itsellä mukana. 

Varustus: Säähän sopiva lämmin ulkoasu ja jalkineet. Partiolaisella 
partiohuivi. Termospullo jossa lämmintä juotavaa, juomapullo, 
lounaseväät, villapaita, idealside, laastari, rakkolaastari, varasukat, 
istuinalusta, vaihtopaita, rahaa, kamera, kännykkä ja otsalamppu.  

Ilmoittaudu viim. pe 26.2. paikkoja rajoitetusti. Mainitse 
osallistutko kiertoajelulle vai Raatteen marssiin (molempien kesto 4 
tuntia). 

Lauantaina 13.3.2010 

Ohjelma 
  
06.30 Lumijoen srk-talo 
06.45 Limingan srk-talo 
10.00 Sämpyläkahvit Ämmänsaaressa 
11.30 Rajavartioston ja rajamuseon esittely 
12-16 Raatteen marssi (15-v.->partiolaiset) ja opastettu 
kiertoajelu    
16-17.30 Ruokailu ja tutustuminen museoon 
17.30 Hartaus ja seppeleenlasku muistomerkillä 
18.00 Paluumatkalle 
19.00 Pullakahvit 
22.00 Saapuminen Liminkaan ja Lumijoelle 
 
 
 
 

Ilmoittautumiset: Limingan seurakunta p. 044 752 1220 , Lumijoen seurakunta p. 08 387 172 

 

70- vuotta talvisodan päättymisestä 
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kylmälänkylän kerho to 
18.2. klo 11–12.30 kappelis-
sa, Liisa Seppänen, Simo Pek-
ka Pekkala. Aiheena yhteis-
vastuukeräys. Kyyti lähtee 
klo 10.30 srk-talolta.
Lähetysilta to 18.2. klo 19 
Marja Leena ja Matti Savo-
laisella, Vainiotie 5, Jouni 
Heikkinen. 
kristittyjen yhteinen ru-
kousilta Suomen ja Muhok-
sen puolesta pe 19.2. klo 19 
Koortilassa, Matti Savolai-
nen, Jouni Heikkinen. Kaik-
ki tervetulleita!
Pyhäkoulu kaikenikäisille 
lapsille su 21.2. klo 11.30–
12.30 srk-talon alakerrassa. 
Aikuisilla mahdollisuus olla 
mukana. 
naisten ilta su 21.2. klo 17–
19 Koortilassa. Hartaus, kes-
kustelua, nyyttärit.  
hartaus ti 23.2. klo 13 päivä-
keskuksessa.
Aikuisten raamattupiiri ti 
23.2. klo 17 srk-talon kap-
pelihuoneessa, Simo Pekka 
Pekkala. 
koti-/siioninvirsiseurat ti 
23.2. klo 19 Tuulikki ja Veik-
ko Salosella, Hepo-ojantie 
4, Jouni Heikkinen ja Esko 
Laukkanen.
Iltahartaus ti 23.2. klo 19 
Rokualla, Pekka Kyllönen.
keskipäivänkerho ke 24.2. 
klo 11.30 seurakuntatalossa, 
Jouni Heikkinen. Arvontaa.
niittypirtin kerho ke 24.2. 
klo 13.30–15, Liisa Seppänen, 
Simo Pekka Pekkala.
hartaus ke 24.2. klo 14 Koi-

nuortenilta to 18.2. klo 18 
seurakuntatalolla rippikou-
lusalissa.
herättäjän kirkkopyhä su 
21.2. klo 10, Oulunsalon kirk-
ko, messun jälkeen lounas ja 
seurat seurakuntatalolla. 
Pyhäkoulu su 21.2. klo 12 
Seurakuntatalolla, Repussa 
ja Salonpään kerhotilassa.
Varjakan virsilaulupiiri ti 
23.2. klo 11, vs. seurakunta-
pastori Mari Flink.
kyläkamarin lauluhetki 
24.2. klo 12.
hartaus 24.2. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Minna Salmi
Lähetysilta ke 24.2. klo 18 
toimitalolla. Vieraana Min-
na Sipilä.
Seurakuntakerho to 25.2. 
klo 11, seurakuntatalolla 
Maija Sivula. Arkilounas.
hartaus to 25.2. klo 13, Kem-
peleen vuodeosastolla. vs. 
seurakuntapastori Mari Flink. 
Vapaaehtoisten ilta to 25.2. 
klo 18 toimitalolla.

työntekijät: vs. seurakunta-
pastori Mari Flink (1.2.–31.5.) 
p. 040 772 0375.
Salonpään ry: Vuosikokous 
to 18.2. klo 18.30 ry:llä. Seu-
rat su 21.2. klo 16 ry:llä. Eero 
Hyytinen ja Aarno Sassi.
kirkonkylän ry: To 18.2. klo 
14 seurat, Salonkartanos-
sa Pekka Kinnunen. Pe 19.2. 
klo 18.30 miesten neliö, Um-
pimähkässä ”Aviomiehenä, 
isänä ja pappana” Riitta Liisa 
Luukkonen. La 20.2. klo 11.30 
seurat Teppolassa, Erkki Vä-
häsöyrinki. Raamattuluokka 
I, su 21.2. klo 12 ry:llä, raa-
mattuluokka II; Kylänpuoli 
ja Keskikylä ry:llä, Karhuoja; 
Antti Korkiakoski, opistoilta 
ja seurat klo 16 ry, Eero Nuo-
lioja, Juhani Lepistö. Ti 23.2. 
klo 18.30 lauluseuroja kodeis-
sa; Karhuoja; Kuitulalla, Kar-
volankuja 22. Keskikylä; Lind-
roosilla, Sarkakuja 7. To 25.2. 
klo 18.30 vuosikokous ry. 
kastetut: Selma Rakel Es-
berg.

tILkkutäkkI-ILtA 
pe 19.2. klo 18.30
Suomalalla osoitteessa 
Hektorintie 4.

Tervetuloa KyläKamarille
kahvittelemaan! 
Ma-ke  klo 11–14 Pappilantie 28

Maanantaisin vohveleita ja
verenpaineen mittaus (terveyspointti)  

Keskiviikkoisin käsityökökkä
Parillisten viikkojen keskiviikkoisin 

lauluhetki klo 12
Lapsille leikkinurkka

vu- ja Tähtikodeissa.
Rukouspiiri ke 24.2. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
omaishoitajien ryhmä to 
25.2. klo 13 Päiväkeskuksen 
takkahuoneessa.
kuorot: Ke 24.2. 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 rukoushuo-
neella. Pyhäkoulu kaiken-
ikäisille lapsille su 21.2. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa. Aikuisilla mahdollisuus 
olla mukana. 
Perheviikko 23.–28.2. Ta-
pahtumista jaetaan kerhois-
sa ja kouluissa erillinen Me-
novinkit-ohjelma. 
nuoret: Koulupastoripäivys-
tys torstaisin klo 10.40–12.15 
yläkoululla ja lukiolla. Päi-
vystys nuorisotoimistolla pe 
19.2. klo 15–17 p. 533 1201. 
Hermes-ryhmän harjoituk-
set su 21.2. klo 13–15 ja Seit-
semän veljestä – näytelmän 
esitykset ti 23.2. ja  ke 24.2. 
klo 18 Koivu ja tähti-kulttuu-
rikeskuksessa. Liput 5 € ai-
kuiset, 3 € lapset. 
Laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho tors-
taisin klo 10–12. Muhoksen 
rauhanyhdistys: To 18.2. klo 
19 sisarilta ry:llä. Pe 19.2. klo 

19 raamattuluokka 4.–6.-lk. 
ja ompeluseurat ry:llä. La 
20.2. klo 19 raamattuluokka 
7.–8.-lk. Pirjo ja Esa Korkalal-
la, Haantie 60. Su 21.2. klo 
12 pyhäkoulu: kirkonkylä J. 
Toljamo, Anttila Hoppa, Ko-
rivaara Tuomikoski, Pälli A. 
Taskila, Suokylä A. Keränen. 
Klo 17 seurat ja vuosikokous 
ry:llä. Ma 22.2. klo 17.30 ja 
18.30 päiväkerhot ry:llä. 

Menovinkkejä perheviikolle
Seitsemän veljestä -näytelmän esitykset tiistaina 
23.2. ja keskiviikkona 24.2. kello 18 Koivu ja tähti 
-kulttuurikeskuksessa. Liput 5 € aikuiset ja 3 € 
lapset. Näytelmän toteuttaa Hermes-ryhmä.

toimintatorstai torstaina 25.2. Nuokkarilla kello 
14–17 alakoululaisille ja kello 17–20 yläkoululaisille. 
Toimintapajoja, musiikkia, pelejä ym.

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! 

Ilmoittautumiset 19.2. mennessä Inkalle p. 044 497 
0404 tai inka.lahti@muhos.fi. Ilmoittautumisen 
yhteydessä ilmoita seuraavat tiedot: esiintyjän/
ryhmän nimi, ryhmän koko, ikäsi, mitä aiot 
esittää ja yhteystietosi; nimi, puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite.

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.

kirkkoherranvirasto
08 5142 700
Vattukuja 2
ma–to 9–13

ke 14–17
pe 10–13

Yhteisvastuukeräys 
on alkanut. 
Lipaskerääjät kiertävät 
oulunsalolaisten kotien ovilla.

VAPAAehtoISten ILtA

torstaina 25.2 kello 18 toimitalolla
Keskustelua ja yhdessä oloa.

Tervetuloa!

oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fi

eurakunnissa tapahtuu 18.–25.2.2010

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

DIAkonIAtoIMISto

Vattukuja 2 
ma-to klo 9–11
soita ja varaa aika

Teemme myös 
kotikäyntejä. Soita niin 
sovitaan aika:

p. 044 7453 853 
Päivi Pulkkinen 
p. 044 7453 848 
Maija Sivula 

VAPAAeHTOISTeN ILTA

25.2. klo 18 toimitalolla.
Keskustelua ja yhdessä oloa.

Tervetuloa!

 

Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 19.2. klo 19 raamat-
tuluokka Puroilalla, Mettä-
peräntie 89. Klo 18 sisarilta. 
Alustus aiheesta erilaisuus. 
La 20.2. klo 11 päiväkerho 
ry:llä. Klo 19 raamattuluok-
ka 7.–8.-lk. ja iltakylä Korka-
lalla, Haantie 60. Su 21.2. klo 
12 pyhäkoulut: Hyrkki Urpi-
lainen, Norjankuja 4, Laita-
saari Saartoala, Takatalontie 

19, Huovila Alanen, Ritolan-
tie. Klo 17 leiriseurat ry:llä.
kastettu: Anni Pilvi Olivia 
Näppä, Katri Maria Kehä-
nen.

Vihitty: Marko Kristian Leh-
toranta ja Emilia Maria Tere-
sa Kotanen.
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nuorten sivut on 
avattu: www.siika-
latvanseurakunta.fi/

nuoret

Murto-ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 18.2. klo 
10.30 Kauttarannassa.
Virsikinkerit to 18.2. klo 18 
Tyrnävän kirkossa.
koulukinkerit pe 19.2. klo 
9 Kirkkomännikön koululla.
hartaus pe 19.2. klo 10.30 
sotainvalidien palvelutalolla.
Seurakuntakerho ti 23.2. 
klo 12.30 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
hartaus ke 24.2. klo 13 Pel-
tolassa ja klo 15 VillaTyrnissä.
Pääsiäisvaelluksen harjoi-
tukset ke 24.2. klo 13 Tyrnä-
vän kirkossa.
hartaus to 25.2. klo 10.30 
Mäntyrinteellä ja klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Aamukammari kaiken-
ikäisille keskiviikkoisin klo 
9–10.30 Tyrnävän seurakun-
tatalon takkahuoneessa.
kuorot: Kirkkokuoron har-
joitus ke 24.2. klo 18 Tyrnä-

SeuRAkuntAILtA

torstaina 18.2. kello 18 Temmeksen seurakuntatalolla

Illassa lauletaan, kahvitellaan, jutellaan ja hiljennytään sanan ääreen. Seurakunnasta mukana 
on diakoni Salme Kinnunen ja illan emäntinä toimivat Toini Karppinen ja Anja Saksio.
Vapaaehtoinen kahvimaksu menee Yhteisvastuulle. Tervetuloa läheltä ja kauempaa!

Vapaaehtoisten Koulutus-  
ja ”voimaantumisilta”
eväitä henkiseen ja hengelliseen hyvinvointiin

maanantaina 1.3. kello 17–20 
Tyrnävän seurakuntatalolla

kello 17 Voimaa vapaaehtoisille – Auttajana jaksaminen, 
Suvimaria Saarenpää ja Vuokko Keränen / Vares-keskus
kello 18.45 Kahvi ja iltapala
kello 19 Hengellinen hyvinvointi – Jumalan hoidossa, 
Leila Ikonen ja Salme Kinnunen / Tyrnävän seurakunta

Ilmoittautumiset viim. 24.2. Salmelle 044 7372 631.

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  25.2. mennessä 
kirkkoherranvirastoon p. 08 5640 600.

keStILä
Seurakuntakerho pe 19.2. 
klo 10 srk-kodissa. 
ompeluseurat pe 19.2. klo 
19 ry:llä
Vuosikokous su 21.2. klo 13 
ry:llä.
nuorten ilta ma 22.2. klo 
17.30–19 kerhokodissa.
kirkkokuoro ti 23.2. klo 19 
srk-kodissa. 
Ystävänkammari ke 24.2. 
klo 10 kerhokodissa.
Raamattuluokka ke 24.2. 
klo 19 ry:llä.
kerhot: Päiväkerho ke 24.2. 
klo 13.30, perhekerho to 
25.2. klo 11 ja varhaisnuor-
tenkerho to klo 15.15 kerho-
kodissa. 
kastettu: Paulus Kristian 
Ojanaho
kuollut: Urho Antero Här-
mä 71, Aune Karioja s Pen-
nanen 90.

PIIPPoLA
Yhteisvastuutapahtuma to 
18.2 klo 11 srk-kodissa. Myy-
tävänä hernekeittoa (myös 
astioihin), laskiaispullia ja 
arvontaa.
Siioninvirsiseurat to 18.2. 
klo 18.30 Väinölässä.
Lauluseurat pe 19.2. klo 19 
srk-kodissa. 
Lestadiolaisen uusheräyk-
sen talviseurat su 21.2. klo 
10 messun jälkeen srk-kodis-
sa. Seuroissa puhuvat Paavo 
Räsänen, Hannu Lauriala ja 
Timo Hakkarainen.  Juonto 
Johannes Hyytinen.
Veteraanien lauluryhmä ma 
22.2. klo 11 srk-kodissa. 
Seurakuntakerho ti 23.2. 
klo 12 Väinölässä, vierailija-
na pastori Paavo Räsänen.
Varhaisnuorten kerho ti  
23.2. klo 16 srk-kodissa. 
Raamattupiiri ti 23.2. klo 18 
Leena ja Johannes Hyytisel-
lä, Niemenkuja 23. Mukana 
pastori Paavo Räsänen.

PuLkkILA
hartaus pe 19.2. klo 13 Koi-
vulehdossa.
Raamattuluokka pe 19.2. 
klo 19 ry:llä.
Seurat su 21.2. klo 13 Koivu-
lehdossa ja klo 14 ry:llä, Ve-
li-Matti Huhtala.
ehtoollishartaus su 21.2. klo 
14.30 vuodeosastolla.  
Seurakuntakerho ke 24.2. 
klo 12 srk-talossa.
kirkkokuoro ke 24.2. 
klo13.30 srk-talossa. 
nuortenilta to 25.2. klo 17–

18 srk-talossa.
ompeluseurat pe 26.2. klo 
19 Maire ja Kyösti Myllykos-
kella.
kerhot: Varhaisnuorten ker-
ho to klo 16, päiväkerho pe 
klo 10 ja perhekerho ma klo 
10 kerhohuoneessa. 

PYhäntä
Pyhäkoulua to 18.2. klo 9.15 
Puolukkamäen päiväkodissa.
ehtoollishartaus to 18.2. klo 
13 Nestorissa.
Raamis to 18.2. klo 18 ker-
hotilassa. 
hartaus su 21.1. klo 13.30 
Nestorissa.
Seurat su 21.2. klo 16 ry:llä, 

Pentti Räisänen ja Kullervo 
Riekki.  
Varttuneen väen kerho ke 
24.2. klo 12 srk-talossa.
Lauluseurat ke 24.2. klo 
18.30 ry:llä.
hartaus to 25.2. klo 12 Nes-
torissa ja klo 14 Kuuranku-
kassa. 
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, varhaisnuorten kerho 
ma klo 15 ja perhekerho to 
4.3. klo 11 kerhotilassa. Ta-
vastkengän varhaisnuorten 

Ennan vauhdikas 
viimeinen päivä
Ennan Junnon viimeistä diakonian 
työpäivää vietettiin perinteisen 
laskiaistapahtuman yhteydessä. 
Hevosajelun reitti vei ympäri 
Pyhännän raittia, muun maussa 
koululla ja vanhustentalolla. 
Eläkkeelle jäävä Enna Junno 
on toiminut seurakunnassa 
eri tehtävissä 40 vuoden ajan. 
Työssään hän on toiminut kaikkien 
seurakuntalaisten parissa. Hän 
on tehnyt yhteistyötä monien 
yhteiskumppaneiden kanssa. Enna 
toivookin, että yhteistyö jatkuu 
vastakin.

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

vän srk-talolla ja lapsikuo-
ron harjoitus to 25.2. klo 16 
Temmeksen srk-talolla.
nuoret: Nuortenilta pe 
19.2. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Yläasteikäisten ja vanhem-
pien ilta to 18.2. klo 18.30 
ry:llä. Seurat su 21.2. klo 16 
ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 19.2. klo 19 
Aholalla, Aholantie 36. Seu-
rat su 21.2. klo 16 ry:llä.
kastettu: Luca Antero Jo-
kelainen, Viivi Nelli Katarii-
na Heikkilä, Helmi Kristiina 
Vikki, Nelli Johanna Parta-
nen.
Avioliittoon vihitty: Janne 
Markus Lämpsä ja Teija An-
nikki Palovaara.
kuollut: Toivo Andreas So-
vanto, 85.

Ku va :  w w w.sn owc as t l e . n e t  /  T im o L aa p o t t iw w w.sxc . hu /  J anuz s  Gaw s o n

kerho ke klo 13. 

RAntSILA
Seurakuntakerho to 18.2. 
klo 13 Rauhalassa.
ompeluseurat pe 19.2. klo 
19 ry:llä.
nuortenilta la 20.2. klo 19 
ry:llä.
Vuosikokous su 21.2. klo 13 
ry:llä.
Seurat ma 22.2. klo 19 srk-
talossa. Puhuvat Paavo Rä-
sänen, Hannu Lauriala ja Jo-
hannes Hyytinen.
eläkeliitto ti 23.2. klo 11 srk-
talossa. 
Arkipyhäkoulua to 25.2. klo 
9.15 Tenavarinteellä ja klo 10 

Lastentalolla. 
ompeluseurat pe 26.2. 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. 
kuollut: Helli Martta Rasi s. 
Äijälä 93. 
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Torinon käärinliina on yleisesti ja kansainväli-
sesti erittäin tunnettu ja paljon tutkittu. Suo-
messa se ei ole jostain syystä herättänyt ko-
vin suuria intohimoja. Aihepiiriä käsittele-

vää kirjallisuutta on aikaisemmin ilmestynyt suo-
men kielellä vain pari käännösteosta. 

Suomalaista hiljaisuutta on murtanut Göttinge-
nin yliopiston professori Jouko Martikainen, jo-
ka on vuosikausia seurannut tiiviisti kansainvälis-
tä tutkimusta ja antanut siihen oman panoksensa. 
Nyt hänen rinnalleen on löytynyt toinen suomalai-
nen sindonologi eli käärinliinatutkija, dosentti Ju-
ha Hiltunen Oulun yliopistosta. 

Olen saanut melko läheltä seurata Martikaisen 
työskentelyä ja sen hedelmiä, joten oli mielenkiin-
toista päästä tutustumaan Hiltusen perusteelliseen 
teokseen. Hiltunen on paneutunut laajaan lähde-
materiaaliin historian tutkijan tarkkuudella ja käy 
huolellisesti läpi myös käärinliinan aitouteen koh-
distuvan kritiikin. Hänellä on myös aitoa sherlock-
holmes-otetta tutkimustyöhön ja väärennösten sel-
vittämiseen.

Valokuva Jeesuksesta sisältää yli neljäsataa sivua. 

Torinon mysteeri
Tutkija käy läpi käärinliinan pitkän tunnetun his-
torian ja siihen liittyvän tutkimuksen (ja kritiikin) 
niin yksityiskohtaisesti, että lukija saa sellaisen vai-
kutelman, ettei yksikään kivi jää kääntämättä. Lii-
nan tutkimus on monialaista, mutta erityisen kes-
keisiä ovat olleet siitepölytutkimus ja radiohiiliajoi-
tusmenetelmä. Näistä jälkimmäinen on tosin ongel-
mallinen, koska käärinliina on vaurioitunut esimer-
kiksi tulipaloissa.

Hiltusen tutkimuksellinen ote on vakuutta-
va. Oli todella hienoa lukea teoksesta myös se, mi-
ten hän liittää käärinliinan alkuperäisimpään yh-
teyteensä, Herramme kärsimykseen, kuolemaan ja 
ylösnousemiseen. Hiltunen esittää tarkasti myös pa-
rintuhannen vuoden aikaisen hautauskulttuurin. 
Tämä on erittäin tärkeää meille, jotka olemme jou-
tuneet viime vuosina kuulemaan kaikenlaisia kek-
sittyjä teorioita Jeesuksen hautaamisesta.

Sindonologeille tyypillinen lausuma kuuluu: tä-
mä mysteeri haastaa meidän älykkyytemme. Väit-
tämä käy Hiltusen kirjan parissa toteen. Kirjassa 
ollaan erittäin läheisissä tekemisissä myös uskon 
kanssa. 

Lukunurkka

Kaikkein upeinta luettavaa oli käärinliinan liittä-
minen ylösnousemukseen. Tutkija osoittautuu täs-
sä nöyräksi, mutta rohkeaksi katsojaksi ja etsijäksi. 
Hän toteaa, että ylösnousemusteesin edessä joutuu 
havaitsemaan, että tiede on pitkälti kyvytön selittä-
mään universumin kaikkia ilmiöitä järkeen käyväl-
lä tavalla. Tässä on erinomaisen hyvä ja avoin lähtö-
kohta tutkimustyölle!

VeIJO KOIVULA

Juha Hiltunen: 
Valokuva Jeesuksesta? Torinon käärinliina 
tieteen, historian ja Uuden testamentin valossa. 
Kirjapaja 2009, 435 s.

Valokuvataiteilija 
Minna Havukainen kuvasi 
vastasynnyttäneitä äitejä 
kirjaansa Puerperium – 
latinankielinen nimi tarkoittaa 
lapsivuodeaikaa. Ensimmäisen 
lapsensa puoli vuotta sitten 
synnyttänyt Tiina Ristola 
tutustui valokuviin. 

Tiina Ristola, joka synnytti ensim-
mäisen lapsensa viime elokuussa, 
näkee Minna Havukaisen kirjan 
dokumentaarisena, ei niinkään tai-

dekirjana. 
– Jos minua olisi pyydetty mukaan tuol-

laiseen kirjaan...Toisaalta haluaisin jakaa 
herkän kokemuksen, toisaalta haluaisin 
pitää tuollaiset asiat vain perhealbumissa.

Supistukset alkoivat Bo Kaspersin al-
kutahtien aikana Elojazzeilla. Tiina kävi 
yrittämässä sairaalassa jo sinä yönä, pala-
si vielä kotiin ja sitten seuraavana päivänä 
mentiin uudestaan.

Raskaus oli tosi helppo ja peloton. 
– Luotin siihen, että sairaalassa on am-

mattitaitoinen henkilökunta. Suurin osa 

Synnyttäjän 
oma maailma

synnytyksistä menee kuitenkin hyvin. 
Kaiken kaikkiaan synnytyskokemus oli 

positiivinen. Tiina arvelee, että oma lähtö-
asenne vaikuttaa osaltaan siihen, millai-
nen kuva synnytyksestä jää mieleen.

Luontainen varmuus
Aluksi varmaan jokainen tuore äiti miet-
tii, miten oikein osaa hoitaa vauvaa. Mut-
ta kyllä sitä osaa, ja varmuus kasvaa päi-
vä päivältä. Välillä voi myös tulla mieleen, 
minkälaisen vastuun onkaan ottanut.

Onneksi ei tarvinnut olla pitempään 
sairaalassa, Tiina toteaa nyt. Oli paljon 
helpompaa ja rennompaa, kun sai olla 
kotona oman perheen kesken ja opetella 
rauhassa vauvan hoitoa. Sairaalassa Tiina 
tunsi olevansa paljon epävarmempi. 

– Mutta ilman muuta tarvitsin sen le-
von ensimmäisinä päivinä sairaalassa. 

Minna Havukaisen kuvissa paljon esil-
lä olevat synnytyssairaalan verkkohousut 
ja helposti edestä avattavat vaatteet olivat 
käytännölliset. Yksi asia, joka liikutti Tii-
naa kirjassa, olivat kuvat äideistä maito-
tahraisissa vaatteissa. 

– Olisi ollut ihanaa, kun minulla olisi 
ollut tuollaiset vaatteet, itselläni ei maitoa 
meinannut tulla.

Halu suojella
– Jos olisin katsonut Minna Havukaisen 
kirjaa aikaisemmin, ennen oman lapsen 
syntymää, en välttämättä olisi itkenyt.  

Kun Tiina katsoo kirjan kuvia nyt, nai-
sista henkii sama voimakas halu suojella 
toista, mikä hänelle itselleenkin tuli. Nai-
nen huomaa yhtäkkiä olevansa äiti, yhdes-
sä yössä. Perspektiivi muuttuu: minkälais-
ta maailmaa ja elämää olen rakentamassa 
toiselle omien sanojeni ja tekojeni kautta? 

Uutisistakin huomaa koulujen lakkautta-
miset ja koulukiusaamiset. 

– Toivon kuitenkin, ettei itsestäni tule 
semmoinen äiti, joka suojelee liikaa, kas-
vattaa pumpulissa.

Tiina Ristola kertoo osaavansa oman 
lapsen saatuaan entistä enemmän arvos-
taa sitä, että hänen äitinsä on kasvattanut 
kaksi lasta yksinhuoltajana.

MARJO PÄÄKKÖNeN

Kolme eri-ikäistä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevaa 
henkilöä katselee suomalaisia valokuvakirjoja ja kertoo 
niiden herättämistä ajatuksista. Osa 1|3.

Lapsen syntymä merkitsee myös äidin syntymää. Havukaisen kuvat eivät sorru äitiyden mystifiointiin.


