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Päivät vierivät ja viikot vaihtuvat. Ajan kuluessa 

lehdistö pitää huolen, että ahkera lukija saa 

monipuolisen katsauksen kotimaan ja maail-

man tapahtumista. Sivut täyttyvät monista suuris-

ta uutisista. On tapahtunut hyvää ja pahaa: onnet-

tomuuksia, väkivaltaa, toraa mutta myös sovintoa, 

ratkaisuja, pelastumisia.

Suuret tapahtumat sykähdyttävät pienten jää-

dessä helposti varjoon. Viime viikolla Satakunnan 

Kansa sekä monet muut lehdet STT:n suulla ker-

toivat perinteisellä uutismittatikulla arvioituna pie-

nestä paikallisesta tapauksesta, joka sisällöltään 

osoittautui kuitenkin harvinaisen vavahduttavaksi. 

Se kertoi ihmisestä ja yhteiskunnastamme enem-

män kuin monet valtakunnalliset ja kansainväliset  

mediasirkukset.

Porissa viranomaiset olivat pelastaneet miestä 

kerrostalon katolta. Kesti useita tunteja saada mies 

suostutelluksi pois. Jokainen voi mielessään pohdis-

kella miehen aikeita.

Onnellinen loppu, mutta uutisen hämmentävin 

osa kertoi yleisön reaktioista. Paikalle oli kertynyt 

suuri joukko katselijoita. Myös lasten kanssa liikku-

neet vanhemmat olivat jääneet ihailemaan tapah-

tumia.

Poliisin oli täytynyt hätistää yleisöä kauemmak-

si, ettei pelastustyö häiriintyisi. Kaiken huippuna 

väkijoukosta oli kannustettu katolla seissyttä mies-

tä hyppäämään.

Muutaman päivän päästä lehti haastatteli psy-

kologi Sirkku Tyniä, joka aiheellisesti epäili viihteel-

lisen väkivallan hämärtäneen ihmisten todellisuu-

dentajua. Hän peräsi yleisön vastuuta ja kohdisti 

kysymyksen vanhemmille: kuinka heidän lapsensa 

olisivat reagoineet, jos olisivat nähneet katolla seis-

seen miehen toteuttavan yleisön kehotuksen? Olisi-

ko sitten ollut kivaa?

Toisinaan kuulee, että jokin päätös tai teko on 

väärin, koska se on yleisen moraalitajun vastaista. 

Porin tapaus saa toivomaan, että moraali ei kos-

kaan olisi yhtä kuin yleinen moraalitaju. Jälkimmäis-

tä kun on niin vaikea torjua.

***********

Keskustelu Oulun ja ympäristön seurakuntien mää-

rästä on tänä talvena kuumentanut tunteita niissä 

saleissa, joissa asiasta päätetään. Tällä hetkellä eri-

mielisyyttä on muun muassa siitä, mitä tähän men-

nessä on päätetty.

Aatoksia

Porissa ja Colosseumissa

Näkövinkkeli
Näin talvikeleillä on syytä miettiä 
millaiset jalkineet valitsee, kun ulos 
lähtee. Nahkakengät ovat tyylikkäät, 
mutta lämmittävätkö ne riittävästi? 
Huopatossut ovat taatusti lämpimät, 
mutta ne saattavat olla liian liukkaat. 
Kuinka siis valita oikein?

Huopatossuja sanotaan myös 
vinkkeleiksi. Lukioaikainen his-
torianopettajamme jätti lähtemät-
tömän muistijäljen nuoriin mie-
liimme ilmaisulla ”näkövinkkeli”. 
Otimme milloin brittien, milloin 
ranskalaisten ja milloin kenenkin 
näkövinkkelin eri historiallisiin ta-
pahtumiin. 

Opetus oli niin tehokasta, että 
eräänä vuonna opettaja sai abituri-
enteilta lahjaksi ikioman näkövink-
kelin, huopatossun johon oli kiinni-
tetty aurinkolasit. Kelpasi siinä kat-
sella asioita niin tyylikkäästä näkö-
vinkkelistä.

Tämän opetuksen arvon olen ym-
märtänyt vasta paljon myöhemmin. 
Sama asia näyttää erilaiselta, riippu-
en siitä mikä näkövinkkeli asiaan on 
valittu. Yhden pikkuasia voi olla toi-
selle juuri se keskeisin 
ja arvokkain. 

Saatamme kokea 
loukkaavina jotkin 
asiat, jotka toiselle ovat 
arkipäivää. On tärke-
ää ymmärtää, että nä-
kövinkkeleitä voi olla 
monenlaisia, ja useim-
miten ne kaikki ovat 
jollain lailla rajallisia. 

Rajallisuus ei sinänsä ole paha 
asia. Olisi vain hyvä muistaa, ettei 
oma vinkkeli ole kaikkien jalkaan 
sopiva. Entä jos kokeilisin tuota naa-
purin näkövinkkeliä tähän kiistaky-
symykseen, jospa sitten ymmärtäisin 
häntä paremmin? Ehkä koko kiista-
kysymys näyttäisi erilaiselta tämän 

Kristillistä okkultismia
”Ihminen, jolla on kristittynä tylsä, taval-
linen elämä, saattaa etsiä vauhtia ja jän-
nitystä henkivaltoihin, demonijuttuihin 
ja ylilyövään hengelliseen sodankäyntiin 
tutustumalla.

Kyseessä on ikään kuin luvallinen tapa 
harjoittaa okkultismia, salatiedon kaipa-
uksen tyydyttämistä kristillisellä kentällä.”

Päivi Niemi Uusi Tie -lehdessä 4. helmikuuta

Yhteistä auttamista
”Suomalainen Kirkon ulkomaanapu koros-
taa auttamistyössään yhteistyötä paikallis-
ten kanssa ja sellaisten työmuotojen käyt-
töä, joka palvelee maata ja sen asukkaita sen 
jälkeenkin kun auttajat ovat lähteneet. Se 
myös jää auttamaan jälleenrakentamisessa.

Kaikilla järjestöillä ei ole sama strate-
gia. On syytä saattaa globaali auttamis-
työ yhteisen kehittämisen pariin entis-
tä tiiviimmin, jotta vaativassa ja rankas-
sa avustustyössä ei mene turhaan voimia 
sellaiseen, joka voitaisiin hyvällä suun-
nittelulla estää. Viisasta reagointia tapah-
tuneeseen oli Yhteisvastuukeräyksen ai-

kaistaminen. Järkyttävän tapahtuman 
jälkimainingeissa on ollut hienoa nähdä 
erityisesti nuorten halu auttaa.”

Ulla Remes Kirkko ja koti -lehdessä 2/2010

Rakkaus tappaa
"Kun naislääkäri totesi naistenkutsuil-
la kovaan ääneen – omasta kokemukses-
taan – että kaikki naisethan saavat mie-
hiltään turpaan, vain yksi vieraista uskal-
si ääneen sanoa vastaan.

Kulttuurisia koodeja tutkineen Clotaire 
Rapaillen mukaan Amerikan kulttuuri-
nen koodi rakkaudelle on väärät odotuk-
set ja seksille väkivalta. Kolahtaako?

- - - 
Kuin huomaamatta rakkaus ja seksi 

ovat arvoissamme korvautuneet väkival-
lalla – ja jopa sekoittuneet toisiinsa. Myös 
kirjallisuudessa rakkaus sinnittelee trille-
reissä sarjamurhaajien ja terroristien kes-
kellä. Ei ihme, että mustasukkainen puo-
liso iskee "sotasaaliinsa" – vaimonsa tai 
miehensä – puukolla hengiltä."

Unna Lehtipuu kolumnissaan
seurakuntalainen.fi-sivustolla 9. helmikuuta

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

11.2.2010

sovittamisen jälkeen. 
Erimielisyydet lientyisivät var-

masti paljon helpommin, jos meil-
lä olisi enemmän kykyä nähdä asia 
myös toisen osapuolen näkövinkke-
listä. Omasta vinkkelistä ei tarvitse 
luopua, mutta on hyvä ymmärtää, 
ettei se ole ainoa mahdollisuus.

Intiaaneilla on sanonta, jonka 
mukaan ei pidä arvostella ketään, 
ennen kuin on kulkenut jonkin ai-
kaa hänen mokkasiineissaan. Tämä 
kenkiin liittyvä viisaus puhuu sa-
masta asiasta kuin meidän kotoinen 
näkövinkkelimme. 

Olemme kaikki omalla tavallam-
me rajallisia, omiin 
mukaviin kenkiimme 
tottuneita. Meillä on 
myös vapaus ja oikeus 
päättää itse, millaiset 
vinkkelit tai mokkasii-
nit haluamme kulloin-
kin jalkaamme laittaa. 

Sovitetaan siis edes 
joskus niitä uudennä-
köisiä, ehkä hieman 

oudolta tuntuvia kenkiä. Kunnioite-
taan toisten valintoja, vaikka ne oli-
sivat erilaiset kuin omamme. Maail-
maan kyllä mahtuu monenlaisia nä-
kövinkkeleitä. 

HaNNele KarHu
Kirjoittaja on oululainen filosofian tutkija.

 Olisi vain hyvä 
muistaa, ettei se 
oma vinkkeli ole 
kaikkien jalkaan 
sopiva.
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Diakoniatyöntekijöiden 
on uskallettava korottaa 
ääntä köyhien puolesta. 
Poliittisten päättäjien 
on tiedettävä ihmisten 
pahoinvoinnista, sanoo 
yliopettaja Lea Rättyä.

Diakoniatyöntekijät ovat 
joukkuevalmentajia, yh-
teysagentteja, jotka in-
nostavat kansalaisia aut-

tamaan toinen toisiaan, toteaa 
diakonia-ammattikorkeakoulun 
Diak Pohjoisen yliopettaja Lea 
Rättyä.

Tällä hetkellä diakoniatyönte-
kijöiden ammattitaito tulee esille 
erityisesti yksilöiden kohtaami-
sessa. Rättyän mukaan diakonia-
työntekijöiden on kuitenkin tu-
levaisuudessa aiempaa enemmän 
autettava perheitä ja yhteisöjä 
huolehtimaan toinen toisistaan. 

Yhteisöjen, kuten kylien ja 
naapurustojen, voimavaroja ei 
vielä hyödynnetä tarpeeksi, hän 
pahoittelee.

Diakoniatyöntekijöistä 
rohkeita vaikuttajia
Viime vuoden loppupuolella ter-
veystieteiden tohtoriksi väitelleen 

Huomisen 
hätä nähtävä 
diakoniassa

Lea Rättyän väitöskirja osoitti, 
että diakoniatyöntekijät tarvit-
sevat lisää taitoja yhteiskunnalli-
seen vaikuttamiseen.

– Nopeasti muuttuvassa dia-
koniatyössä työntekijät tarvitse-
vat yhteiskuntaosaamista, yhteis-
kunnan lukutaitoa, Rättyä tiivis-
tää.

Diakoniatyöntekijöiden on ol-
tava rohkeasti asiakkaidensa asi-
anajajia. He eivät voi puhua jul-
kisuudessa yksittäisten ihmisten 
asioista, mutta yhteiskunnallis-
ten muutosten aiheuttamasta pa-
hoinvoinnista on kerrottava esi-
merkiksi poliittisille päättäjille. 

Rättyä muistaa Pietarsaaren 
diakoniatyöntekijän, joka ker-
toi ennen joulua uutisissa seura-
kuntansa avustusmäärärahojen 
loppuneen laman vuoksi kesken 
vuotta. Esiintyminen toi useita 
rahalahjoituksia avustustyöhön. 
Kansalaiset olivat valmiita autta-
maan toisiaan.

Tutkimuksista apua 
diakoniatyöhön
Lea Rättyä toivoo diakoniatyön-
tekijöiden hyödyntävän työssään 
nykyistä enemmän tutkimusta. 
Tällä hetkellä se on vielä liian vä-
häistä, hän arvioi.

Rättyän mukaan diakonia-
työssä ja kaikessa seurakunta-
työssä tulisi tehdä säännöllisesti 
tutkimuksia, joilla varmistetaan 
työn olevan seurakuntalaisläh-
töistä.

Seurantatutkimus paljastaisi, 
miten annettu apu on auttanut. 

– Tutkimukset voisivat havah-
duttaa työntekijät johonkin sel-
laiseen, mihin työssä ei kenties 
muutoin herättäisi, Rättyä sanoo.

Hän harmittelee, että dia-
koniatyöntekijöiden työpäivät 
ovat usein niin lastattuja, ettei 
heillä jää riittävästi aikaa etsi-
vään ja ennaltaehkäisevään työ-
hön. Työn kehittämiseen pitäisi 

Lea Rättyä toivoo, etteivät seurakunnat säästäisi kesätyöntekijöistä. Kirkon ammatteihin opiskelevat tarvitsevat työkokemusta 
seurakunnasta. Ja kirkko tarvitsee tulevaisuudessa uusia työntekijöitä.

olla nykyistä enemmän mahdol-
lisuuksia.

Yhteistyöstä 
ei vielä kaikkea irti
Hallinto- ja kuntaministeri Ma-
ri Kiviniemi patisti pari viik-
koa sitten Rauhan Tervehdykses-
sä kuntia ja seurakuntia tiivistä-
mään entisestään yhteistyötä ta-
louden taantuman vuoksi. 

Rättyä uskoo, että seurakun-
nat, kunnat ja järjestöt eivät ole 
ottaneet vielä kaikkia tehoja yh-
teistyöstä, vaikka verkostoja on 
luotu jo vuosia. 

– Vielä on mahdollisuuksia 
käyttämättä. Hyvä diakoniatyön-

tekijä on yhteistyökykyinen.
Terveys- ja sairauskysymyk-

set ovat olleet viime vuosina ai-
empaa enemmän esillä diakonia-
työssä. Rättyän mukaan kirkon 
työtä terveyden edistämisessä 
tarvitaan jatkossakin, sillä terve-
ys jakaantuu väestöryhmien vä-
lillä epätasaisesti.

– Jotta terveyserot eivät enää 
lisääntyisi, kirkossa tulee uskal-
taa hyödyntää erityisesti dia-
konissojen sairaanhoidollista ja 
terveyden edistämiseen liittyvää 
ammattitaitoa.

riiTTa HirvoNeN  

Oulun yliopisto toivoo seurakuntayhtymältä rahalahjoitusta
Oulun seurakuntayhtymä tu-
kee Oulun yliopistoa antamalla 
niin yliopiston henkilöstön kuin 
opiskelijoiden hyvinvointiin yli-
opistopastorin työpanoksen. Ra-
hallinen satsaus virkaan on noin  
40 000 euroa vuodessa. 

– Tämän lisäksi yliopiston hy-
väksi koituu osa yhtymän kan-
sainvälisen työn papin ja oppi-
laitostyön diakonin työpanok-
sesta, yhteisten seurakuntapalve-
lujen vt. johtaja Ari Savuoja vas-
taa kysymykseen, aikooko seu-
rakuntayhtymä tukea taloudelli-

sesti Oulun yliopistoa. 
Vuoden alussa voimaantullut 

yliopistolaki on pakottanut yli-
opistot aktiiviseen varainhan-
kintaan. Oulun yliopisto on ol-
lut yhteydessä jo muun muassa 
Oulun seudun kuntiin rahalah-
joitusten saamiseksi.

Seurakunnan tuki  
tervetullutta
Savuoja toteaa, ettei suoraa ra-
hallista tukea yliopistolle ole seu-
rakuntayhtymässä edes harkit-
tu.  Hän arvioi, ettei lahjoitus yli-

opiston toimintaan olisi kirkko-
lain perusteella edes mahdollinen.  

Oulun yliopiston varainhan-
kintapäällikön Seppo Heikkilän 
mukaan seurakuntayhtymän ra-
halahjoitus olisi yliopistolle ää-
rimmäisen tervetullut, vaikka 
seurakunta ei olekaan ensisijai-
nen lahjoittajaehdokas.

Heikkilä aikoo ottaa yhteyttä 
seurakuntayhtymään. 

Hänen mukaansa seurakun-
nan lahjoitus olisi perusteltu sik-
si, että yliopisto on vahva vaikut-
taja Oulun alueella.

Kirkko tukee  
opetusvirkoja
Kirkon koulutuskeskuksen joh-
taja Kari Kopperi toteaa kirkon 
tukevan opetusvirkojen kaut-
ta vuosittain useilla kymmenil-
lä tuhansilla euroilla muun mu-
assa Helsingin ja Itä-Suomen yli-
opistoa. 

Kopperin mukaan kirkkohal-
litus osallistuu esimerkiksi Itä-
Suomen yliopiston soveltavien 
opintojen ja Helsingin yliopis-
ton missiologian lehtoreiden vi-
ran tukemiseen.

Kirkkohallitus on mukana 
myös Tampereen yliopiston me-
diakasvatuksen professuurin ra-
hoituksessa.

– Kirkolla on mielenkiintoa 
osallistua virkojen kustannuk-
siin vain, jos kirkon virkoihin 
kouluttavalla oppilaitoksella it-
sellään ei ole mahdollisuutta jär-
jestää koulutusta, jota kirkossa 
tarvitaan. 

Tuettavien virkojen määrää ei 
pyritä kasvattamaan tulevaisuu-
dessa.

riiTTa HirvoNeN   

R i i t t a  H i r vo n e n
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Rauhan Tervehdyksen viime numerossa 
Oulun kirkkoherrat tekivät yhteisesiin-
tymisen arvostellen lehden otsikointia 
virheelliseksi sekä esittivät asiansa luki-
joita ja luottamushenkilöitä harhautta-
valla tavalla. 

Kirkkoherrat laskevat, että Oulussa 
on 66 seurakuntaneuvoston jäsentä ja 
heistä vain 16 kannattaa yhden seura-
kunnan mallia. Luottamusmiehiä neu-
vostoissa on yhteensä 62 ja lisäksi 4 kirk-
koherraa. Tuomiokirkkoseurakunta ei 
ole tuonut julki kantaansa valittavasta 
mallista, joten se on tässä vaiheessa jä-
tettävä laskennan ulkopuolelle. 

Tuiran seurakuntaneuvostossa hy-
väksytyksi tulleessa päätöksessä pää-
tettiin äänin 10–6 jäädä odottamaan li-
säselvityksiä. Luottamusmiehistä 5 tu-
ki yhtymämallin kehittämistä. Oulujo-
en ja Karjasillan seurakuntaneuvosto-
jen 23 luottamusmiestä ovat päätökses-
sään kannattaneet yhtymän kehittämis-
tä koskevaa lausuntoa. Kokouspöytäkir-
jat löytyvät osoitteesta www.oulunseu-
rakunnat.fi/paatoksenteko. 

Kannattaa huomioida, että yhteinen 
kirkkoneuvosto oli pyytänyt vain lau-
sunnot selvittelijöiden loppuraportista. 
Erityisesti kirkkoherrojen toivomukses-
ta yhteinen kirkkoneuvosto painotti si-

tä, että lausunnot eivät ole aloitteita.
Ainoastaan tuomiokirkkoseurakun-

nan tuomiorovasti oli tehnyt oman pie-
nin lisäyksin hyväksytyksi tulleen pää-
tösesityksensä tästä näkökulmasta. Ra-
portista löydettiin sekä hyvää että huo-
noa kummastakin vaihtoehdosta. Muut 
kirkkoherrat jättivät seurakuntaneuvos-
toihinsa esityksenään hyvin samansisäl-
töisen ja samasanaisen pohjaesityksen-
sä, jossa yksioikoisesti kumottiin kaikki 
yhden seurakunnan mallia tukevat lop-
puraportin päätelmät. 

Yksikään kolmesta seurakuntaneu-
vostosta ei ole sellaisenaan hyväksynyt 
kirkkoherrojensa päätösesitystä. Se on 
vahva viesti siitä, että kukin seurakun-
taneuvosto on itsenäinen päätäntäelin 
eikä suostu itseänsä aliarvioivaan koh-
teluun.

Kirkkoherrat toteavat omassa kirjoi-
tuksessaan ihan oikein, että seurakun-
taneuvostojen lausunnoilla on iso pai-
noarvo. Eri seurakuntien seurakunta-
neuvostojen äänimääriä ei voi kuiten-
kaan laskea yhteen, ikään kuin meillä 
olisi yksi seurakunta. Seurakunnat te-
kevät erilliset päätöksensä omien neu-
vostojensa kautta. Tuiran seurakun-
nassa neuvoston varsinaisista jäsenistä 
yli puolet allekirjoitti aloitteen seura-

Postia

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

Kirkkoherroilta harhaanjohtavaa arviointia

Aseita esittelevän yhdysval-
talaisen Gun World -leh-
den tilausta ei ole jatket-

tu Oulun kaupunginkirjastos-
sa, kertoo kirjastotoimen joh-
taja Pirkko Lindberg. Syynä ei 
kuitenkaan ole lehden epäeetti-
nen sisältö vaan normaali lehti-
en karsiminen.

Rauhan Tervehdys kertoi vii-
me vuoden tammikuussa, kuin-
ka lehdessä muun muassa opete-
taan, miten ase vedetään nopeas-
ti esille ja tikari survaistaan vas-
tustajan sisuksiin. 

Gun Worldissa julkaistu mai-
nos puolestaan esitteli veitsen, jo-
ka on tehokas kolmannen maail-
man kapakkatappeluissa. Veitsen 
terässä lukee teksti ”9/11 me em-
me koskaan unohda”. 9/11 viit-
taa World Trade Centerin kak-
soistornien tuhoon vuonna 2001.

Lisäksi lehdessä mainostet-
tiin tappamistekniikoista kerto-
via kirjoja ja esiteltiin sala-ampu-
jien kiväärejä.

Aselehti 
poistettiin kirjaston 
kokoelmista

– Gun World -lehteä ei ole ti-
lattu Oulun kaupunginkirjas-
toon vuodelle 2010. Joitakin 
numeroita on vielä tullut tänä 
vuonna tilauksen päättymises-
tä huolimatta, mikä on normaali 
käytäntö. Tilauksen päättymises-
sä voi varsinkin ulkomaisten leh-
tien kohdalla olla viivettä. Lehteä 
pidetään esillä niin kauan kuin 
numeroita vielä ilmestyy, kertoo 
Lindberg.

– Lehden lakkauttamisen pe-
rusteluna on aineiston karsimi-
nen pääkirjastosta. Kaikki eri 
aihepiirien lehdet käytiin läpi 
suunniteltaessa tämän vuoden 
tilauksia. 

Jos kirjastoon tuli monta sa-
man alan lehteä, osa lopetettiin. 

– Lehtien tarjonta esimer-
kiksi ammatti- ja harrastusleh-
tien osalta on valtavaa ja kaikkia 
mahdollisia lehtiä ei voida tilata, 
Lindberg summaa.

PeKKa HeliN

kuntajaon muuttamisesta, joten var-
sinaisten jäsenten enemmistö kannat-
taa muutosta. Edellisessä kokouksessa 
aloitteen allekirjoittaneiden varsinais-
ten jäsenten esteiden johdosta syntyi 
seurakuntajakoaloitteesta äänestystu-
los 8–8 kirkkoherran äänen ratkais-
tessa. Kokouksessa luottamusmiesten 
kanta oli 8–7 yhden seurakunnan puo-
lesta, joten neuvoston luottamusmies-
ten varsinaisten jäsenten kanta ei ole 
toteutunut. 

Oulujoella lausunnoksi hyväksyt-
tiin jäsenten tekemä vaihtoehto. Luot-
tamusmiesten äänet jakaantuivat 9–5, 
yksi tyhjä ja yksi poissa, joten selkeää 
enemmistöä ei ole olemassa. Tuomio-
kirkkoseurakunnalla ei ole vielä kan-
nanottoa valittavasta rakennemallista. 
Täten vain Karjasillalla näyttäisi tällä 
hetkellä olevan selkeä yhtymän kehit-
tämistä tukeva kanta.

Saatuaan aloitteen seurakuntajaon 

muuttamisesta tuomiokapituli tekee 
tarpeelliseksi katsomansa lisäselvityk-
set ja pyytää sen jälkeen seurakunta-
neuvostoilta lausunnot. Edellä olevan 
perusteella on mahdollista, että tehty 
aloite saa tuekseen 1–3 seurakunnan 
seurakuntaneuvostot.  

Lopuksi tulee muistaa, että nyt tu-
li antaa lausunnot ainoastaan selvitys-
miesten raportista. Tuomiokapituliin 
meneviä seurakuntajaon muuttamista 
koskevia aloitteita voivat tehdä seura-
kuntaneuvostojen lisäksi tuomiokapi-
tuli ja piispa. Seurakuntaneuvostot ja 
kirkkovaltuusto antavat vain lausun-
toja. Päätöksen asiasta tekee kirkkohal-
litus kokonaisuuden näkökulmasta il-
man paikallisia tunnelatauksia.

aNTero aaKKo
Tuiran seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja

Uutinen yhden seurakunnan 
puolesta tehdystä aloitteesta sivulla 5.

Gun World -lehden sisältöä käsiteltiin Rauhan Tervehdyksessä reilu vuosi sitten. 
Tuolloin varsinkin juttuun viitannut kansikuva herätti paljon keskustelua.

Pyhännällä 
ollut 
mittava 
jakeluhäiriö
Rauhan Tervehdyksen jakelus-
sa on ollut häiriöitä Pyhännän 
kunnan alueella. Merkittävä 
osa kotitalouksista ei ole tämän 
vuoden puolella saanut yhtään 
seurakuntalehteä.

Ongelma tuli toimituksen tie-
toon 29. tammikuuta. Lehden 
kustantaja Kotimaa-yhtiöt oy 
ryhtyi välittömästi selvittämään 
asiaa jakelijayritys Itella Oyj:n 
kanssa.

Häiriö saatiin korjattua viik-
koa myöhemmin. Ongelma joh-
tui jakeluun syntyneestä logis-
tisesta aukosta Pyhännän koh-
dalla.

Jakeluhäiriö on koskettanut 
enimmillään 679 taloutta.

Rauhan Tervehdys pahoittelee 
pyhäntäläisille ja Siikalatvan seu-
rakunnalle koitunutta harmia.

JaNNe KaNKaala



5   Nro 5      11.2.2010

Maata  kiertelemässä Partiolaiset 
leirillä Oulun 
keskustassa

Tänä vuonna juhlitaan 
suomalaisen partioliik-
keen 100-vuotissyntymä-
päiviä. Juhlavuosi käynnis-
tyy maanlaajuisesti tuleva-
na viikonloppuna, jolloin 
partiotoiminta tuodaan 
metsästä keskelle kyliä. 

Oulussa partiotoimin-
taan voi tutustua lauantai-
na 13. helmikuuta keskus-
tassa, jonne nousee teltta-
kylä, sekä Ainolan puiston 
lumiriehassa. Partiolaiset 
myös liikkuvat keskustassa 
tekemässä hyviä töitä. 

Lisätietoja osoitteesta 
www.partio.fi/juhlavuosi.

NNKY myy 
hernekeittoa ja 
pannukakkua
Herkkuja ja lämmikkeitä 
on myynnissä laskiaismyy-
jäisissä tiistaina 16.2. kello 
11–13.  Paikkana on Oulun 
NNKY:n toimisto osoit-
teessa Isokatu 15.

Myytävänä on hernekeit-
toa ja pannukakkua, myös 
kotiin ostettavaksi.  Lisäksi 
myytävänä on edullisia las-
ten ja aikuisten villasukkia. 

Myyjäisten tuotto käy-
tetään oman toiminnan 
kautta vähävaraisten aut-
tamiseksi.

Tuirassa 
esitetään yhtä 
seurakuntaa
Yhdeksän Tuiran seura-
kuntaneuvoston jäsentä on 
allekirjoittanut aloitteen, 
jossa esitetään, että seura-
kuntaneuvosto tekisi aloit-
teen seurakuntajaon muut-
tamisesta.

Luottamushenkilöt tar-
joavat kahta vaihtoehtois-
ta mallia: joko Karjasillan, 
Oulujoen ja Tuiran seura-
kunnat yhdistetään Oulun 
tuomiokirkkoseurakuntaan 
tai kaikki neljä seurakuntaa 
lakkautetaan ja perustetaan 
yksi uusi seurakunta.

Allekirjoittajat esittä-
vät, että aloite käsiteltäisiin 
seurakuntaneuvoston ko-
kouksessa 23. helmikuuta.

Niemelä erosi 
hallituksesta
Kiimingin kirkkoherra 
Pauli Niemelä on eronnut 
Rauhan Tervehdys ry:n 
hallituksesta. Eronpyyntö 
käsiteltiin hallituksen ko-
kouksessa 3. helmikuuta.

Sikhiuskontoa tunnustavat op-
pilaat saavat Britanniassa luvan 
kantaa tikaria, jos tuomari Sir 
Mota Singhin vaatimus otetaan 
todesta. Tuomari, joka on itse-
kin sikhi, sallisi oppilaiden kan-
taa kirpania eli seremoniallista 
tikaria kouluissa. Hän ehdottaa, 
että sihkit saisivat kantaa mui-
takin pyhiä esineitään. Sikhius-
konto nimittäin vaatii, että näi-
tä esineitä on aina pidettävä mu-
kana.

Singhin kommentit kuultiin 
sen jälkeen, kun useita sikhe-
jä oli oikeudessa kielletty kan-
tamassa serenomiallisia esinei-
tään.

– En näe mitään syytä,  
mikseivät kastetut  nuoret sikhi-
pojat ja -tytöt saa kantaa kirpa-
niaan, jos he niin haluavat.

Kastetut sikhit ovat niin sa-
nottuja khalsoja ja heidän pi-
tää kantaa yllään viittä K:ta, esi-

Tuomari: oppilaille oikeus kantaa tikaria
neitä, joilla on tietty symbolinen 
merkitys.

Sikhit ovat myös voittaneet oi-
keusjuttuja. Viime vuoden loka-
kuussa sikhipoliisi voitti oikeus-
jutun, jossa hän kiisteli Man-
chesterin poliisilaitoksen kanssa 
oikeudestaan käyttää turbaania 
mellakkaharjoituksissa. 

Vuonna 2006 sihkityttö voit-
ti korkeimmassa oikeudessa ju-
tun, jossa kiisteltiin hänen oi-
keudestaan pitää kädessään ka-
raa eli metallista rannerengasta. 
Tytön väitettiin rikkoneen kou-
lunsa sääntöä, jonka mukaan ku-
kaan ei saa käyttää koruja.

Tuomari Singh sanoo kanta-
neensa tikariaan 35–40 vuotta, 
jopa silloin kun hän istui oikeu-
dessa tai vieraili julkisissa raken-
nuksissa kuten Buckinghamin 
palatsissa.

Singh muutti Britanniaan vii-
meistelemään lakiopintojaan 

vuonna 1954.  Myöhemmin hä-
nestä tuli tuomari. Singh pää-
si julkisuuteen, koska hän käyt-
ti valkoista turbaania peruukin 
sijaan.

– Jos en olisi saanut käyttää 
turbaania, en olisi ottanut teh-
tävää vastaan. Asiaan ei kuiten-
kaan takerruttu eikä kysymyksiä 
esitetty.

Tuomari Singh aateloitiin 
vuoden alussa.

Sikhien 
pyhät esineet
Kirpan symbolisoi taistelua to-
tuuden ja oikeudenmukaisuuden 
puolesta sekä muistuttaa sikhiä 
heikompien suojelusta. Kesh eli 
leikkaamattomat hiukset muis-
tuttavat alistumisesta Jumalan 
tahtoon.

Kanga on puinen kampa, jo-
ka muistuttaa puhtaudesta ja si-
tä käytetään pitkien hiusten kam-

paamiseen. Kaccha eli puuvillai-
set alushousut symboloivat itse-
kuria.

Kara eli metallinen ranneren-
gas muistuttaa hyvien tekojen te-
kemisestä. Se on myös toiminut 
käden suojana taisteluissa ja se 
kuvastaa yhteyttä Jumalaan.

Sikhiläisyys eli sikhismi on 
1500-luvulla alkunsa saanut in-
tialainen uskonto ja nuorin maa-
ilmanuskonnoista. Sana sikh 
merkitsee oppilasta. 

Sikhi uskoo yhteen jumalaan 
ja kymmenen gurun opetuksiin, 
jotka on kerrottu sikhien pyhäs-
sä kirjassa Guru Granth Sahibis-
sa. Sikhismillä on yli 23 miljoo-
naa kannattajaa, ja se on kahdek-
sanneksi suurin uskonto maail-
massa.

PeKKa HeliN
Lähde: Guardian

Saamelaisuutta 
sukupolvelta toiselle

Saamelaiset viettivät kan-
sallispäiväänsä virallises-
ti viime lauantaina. Perin-
teiseen tapaan sitä juhlis-

tettiin saamenkielisellä piispan-
messulla lauantaina Rovaniemel-
lä ja sunnuntaina Oulussa, mo-
lemmissa asiaan kuuluvine juh-
lakahveineen. Uutta Oulun juh-
linnassa oli se, että lapsille järjes-
tettiin oma tapahtumansa. 

Riekon naurua ja ihmisen 
iloista naurua merkitsevän skeai-
kin-sanan mukaan nimetty las-
tentapahtuma kokosi parikym-
mentä lasta vanhempineen kes-
kustan seurakuntatalolle. Ohjel-
massa oli lastenlauluja suomen  ja 
saamen kielellä sekä askartelua. 

Pienet kädet taiteilivat muun mu-
assa ystävännauhoja ja avaimen-
periä. 

väritys 
kertoo juurista
Saamelaiskulttuurin tutuin osa 
lienee saamelaispuku. Se on 
muuttunut vuosisatojen aikana 
arkivaatteesta juhlatamineeksi. 
Sellaisena sillä on kuitenkin ar-
voasema, joka ei horju.

– Minulla ei ole edes tummaa 
pukua, koska kaikista juhlista sel-
viää saamelaisasulla, toteaa Ske-
aikin-lastentapahtumaan perhei-
neen osallistunut Ante Aikio.

Vuonna 1995 Ouluun muutta-
nut Ante Aikio on isänsä Samuli 
Aikion kanssa samaa mieltä siitä, 
että saamelaispukua pitäisi pitää 
useamminkin. 

Aikioiden juuret ovat Utsjoella 
ja se näkyy myös heidän puvus-
saan, ainakin jos osaa katsoa. 

– Pohjavärin voi valita oman 
mieltymyksen mukaan. Yleisim-
piä pohjavärejä ovat musta, si-
ninen ja pellava. Kauluksen ym-
pärillä, helmassa ja hihansuissa 
olevista värityksistä näkyy, mis-
tä päin puvun kantaja on, Samuli 
Aikio selventää. 

Kulttuuriviikko 
jatkuu sunnuntaihin
Saamelaisten vaatetukseen voi 
tutustua tulevan viikonlopun ai-
kana Oulun torilla järjestettäväs-
sä Poro Feria -tapahtumassa, jos-

sa saamelainen kulttuuri ja es-
panjalainen flamencokulttuuri 
kohtaavat. Osana lauantain oh-
jelmaa Oulun yliopiston saamen 
kielen ja -kulttuurin opiskelija-
järjestö Gieku järjestää lapinpu-
kunäytöksen.

Saamelaiskulttuuriin pääsee 
perehtymään jo ennen viikonlop-
pua. Kulttuuritalo Valveella kat-
sellaan saamelaiselokuvia torstai-
na 11. helmikuuta kello 17–21 ja 
perjantaina 12. helmikuuta kel-
lo 16–22. 

elSi HuTTuNeN

Lue lisää saamelaisten kulttuuri-
viikosta osoitteesta www.oulu.fi/
giellagas. Poro Feriasta lisätieto-
ja osoitteessa www.poroferia.info.

Isä Ante Aikio (vasemmalla) ja isoisä Samuli Aikio tukevat porontaljoilla 
tepastelevaa Lenne-Sámmol Aikiota.

Saamelaisteemaan puetut Sara-Elle 
Mäkelä ja Lenne-Sámmol Aikio olivat 
Skeaikin-tapahtuman nuorimmat. 

Saamelaismessua vietettiin Oulun 
tuomiokirkossa viime sunnuntaina.

Ku va t :  E l s i  H u t t u n e n
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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

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

Yhdistykset

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

Tietotekniikan neuvonta-
ja asennuspalvelut sekä

sähkötyöt ym. kodin
remonttityöt. 

Huom. kotitalousvähennys!
p. 044 2040 909
Insinööritoimisto
Jorma Rissanen

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

Herännäis- / Siioninvirsiseurat: Ke 17.2. klo 18.00 Siioninvirsiseurat 
Sisko ja Seppo Juntusella Wilppolantie 2 Rantsila. To 18.2. klo 18.30 
Väinölässä Piippola. Siionin Virsien Juhlasunnuntai 14.2. Haapajärven 
kirkossa: klo 10.00 messu, klo 13.00 kansan veisuut ja klo 14.30 Juhla-
konsertti. To 18.2. klo 14.00 Siioninvirsiseurat ja vuosikokous Lumijoen 
pappilassa Kankaanpääntie 84.

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
Ylistyksen, Sanan ja Esirukouksen 
Illat lauantaisin klo 18.00
 La 13.2. Vieraana: ROBERT CURRY 
 TERVETULOA! 

Ev.lut. Kansanlähetys
Oulu Su 14.2. klo 12 
alkaen Pyhän Tuomaan 

kirkko Messu, Saarna Arto Hukari, 
Kirkkokahvit ja seuratilaisuus 
Tervetuloa! Kevätleiri 1–4– luok-
kalaisille Merijärvellä 27.2.–28.2. 
Hinta 10 euroa Ilm. 22.2. mennes-
sä sinikka.harkonen@lumijoki.fi  tai 
044 503 7080.

To 11.2. Raamattupiiri
Su 13.2. Sunnuntain kokous
Ti 16.2. Kotirukouskokous
To 18.2. Miestenilta
Su 21.2. Sunnuntain kokous
Tilaisuudet klo 18 – Tervetuloa! 
www.kempele.svk.fi 

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

TILAISUUTEMME:
Su 14.2. klo 11.00 LÄHETYSKOKOUS

klo 12.30 YSTÄVÄLOUNAS
Ke 17.2. klo 19.00 SANAN JA 

RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

Srk:n kotisivu:www.muhoksen-
helluntaiseurakunta.fi 

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

www.ohsrk.fi 

Pe 12.2. klo 19 LIFT-ilta. La 13.2. klo 13–18 
Saara Kinnusen luennot KODISTA EVÄÄT 
ELÄMÄÄN. Tarkempi ohjelma netissä. Su 14.2. 
klo 11 Jumalanpalvelus, Saara Kinnunen, Holy 
Wind. Su 14.2. klo 17.30 International Worship 
Service. Ke 17.2. klo 19 Sana ja rukous, Anja 

Nousiainen, Vesa Asikainen. To 18.2. klo 12 Päiväpiiri. Katso Opetuslapseus-
polun kurssit netissä!

Oulun Lähetysseurakunta
Aleksanterinkatu 33

To 11.2. klo 19 ja su 14.2. klo 16 
vier. Robert Curry. 19.–21.2. Kevin 
ja Deborah Martin. Säännölliset
tilaisuudet ja vierailijat kts.

www.oulunlahetyssrk.net
Olet sydämellisesti tervetullut!

Pe 12.2. klo 19 Nuortenilta Kyösteillä, 
Mantankuja 14, Jokirinne, Muhos. 
La–su 13.–14.2. Talvipäivät Keskus-
tan seurakuntatalolla. Kts. erillinen 
ilmoitus. Tervetuloa!

”Kirkasta, oi Kristus meille...” 

Keskustan seurakuntatalolla 13.–14.2.2010

LA 13.2.
Klo 12 Matti Rahja, Magnus Enqvist
Klo 14.30 Markus Grankulla, 
 Magnus Enqvist
Klo 17 Ari Juntunen
Klo 18 Lauluhetki  
Klo 20.30 Nuortenilta Toukomettinen 
 (Koulukatu 10) Markus 
 Grankulla

Su 14.2.
Klo 11.30 Pyhäkoulu
Klo 12 Jorma Puhakka,
 Magnus Enqvist 
Klo 15 Jorma Puhakka, Markus 
 Grankulla, Vesa Pöyhtäri

TERVETULOA!
Puheet tulkataan ruotsiksi/suomeksi.

Su 14.2. SANAN PÄIVÄ Vieraana Maj. Philip Garnham Lontoosta. Tilaisuu-
det klo 10.30 ja 13.30, kahvitarjoilu 10.00 ja lounas 12.15. Aihe:”Sana tuli 
lihaksi ja muutti naapuriin”. Ma 15.2. Kotiliitto klo 13.00 ja Veljesliitto klo 
18.00. Ti 16.2. Raamattupiiri klo 18.00. SYDÄMELLISESTI TERVETULOA 
SANAN KUULOON!

Äitienpäivälaulu
Kaunis melodia, herkät sanat

nuotisto lapsikuorolle
08 533 2984 

Siikasalon seurakunta hakee

NUORISOTYÖNOHJAAJAN 
viransijaista loppuvuodeksi 2010.

Hakijalla tulee olla mielellään kirkollinen nuorisotyönohjaa-
jan koulutus. Myös muut hakemukset huomioidaan. 

Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan viimeistään maaliskuun aikana. 
Työ on kokoaikaista työtä, johon kuuluvat koululaistyön ja nuorisotyön 
koordinointi ja toteutus sekä rippikoulutyö yhteistyössä papin kanssa. 
Lisätietoja antavat kappalainen Teemu Riihimäki puh.040 507 2087, 
kappelineuvoston pj. Päivi Alakangas 0400 890 958 ja toimistosihtee-
ri Merja Honkakoski puh. 010 425 0271. Hakemukset on jätettävä 
26.2.2010 mennessä osoitteella Siikasalon seurakunta, kirkkoneuvosto, 
Onnelantie 8, 86400 Vihanti, kuoreen merkintä ”Nuorisotyönohjaajan 
viransijaisuus”.

Katso tarkemmin Kotimaa 3.9., www.siikasalo.fi  tai www.mol.fi .

 
Tarvitsetko 
kotiapua?

Asiakaspalvelu: 
045–272 6330

www.shht.

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Seuraava opetus Kristuksen 
kirkon tuntomerkeistä -kurssista 
(klo 18, Tuulimyllynkatu 18): 16.2. 
Pyhä Kaste –TM Antti Leinonen

Seurat Kellon Srk-kodilla al-
kaen klo 14, Karjalainen, Räisä-
nen, musiikki Mervi Kokkonen, 
Holman-lapset. Kahvi. Messu 
klo 16 Lit. Sami Puolitaival, 
Saarna Pekka Siljander. Tänään 
Opiskelija–NA ilta, Tuomas Myl-
lylä: Ristin hullutus. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi 

To 11.2. klo 19 LÄHDE-ilta, Sini Niemelä, Jyrki Ha-
lonen, Pirkko Mettovaara, aihe: ”Uudistuminen”. Pe 
12.2. klo 18.30 Varkki-ilta, 10–14-vuotiaille. Su 14.2. 

klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints`Club, Risto Wotschke, Roomalaiskirje luku 7. Ti 
16.2. klo 18 ALFA-kurssi alkaa, aihe: Kuka Jeesus on. Ke 17.2. klo 14 Senioripiiri, 
klo 18 Nuortenilta, Sini Niemelä. To 18.2. klo 19 Rukousilta, Martti Väyrynen, Sirpa 
Saarela. www.oulu.svk Tervetuloa!

OLE ARKIENKELI.
LAHJOITA 

YHTEISVASTUUKERÄYKSEEN. 
WWW.YHTEISVASTUU.FI

Paikkoja avoinna

”Hyvä on Herra, turva ahdistuksen 
päivänä, ja Hän tuntee ne, jotka hä-
neen luottavat.” Naah. 1:7. La 13.2. klo 
10.00 Raamattutunti, jumalanpalvelus 
ja lastenkirkko, Nicole Kari-Koskinen. 

La 20.2. klo 10.00 Raamattutunti, jumalanpalvelus ja lastenkirkko, Eila Maunu. Ke 
17.2. klo 18.00 Seurat, Raamatun profetiat Hannu Iskala. Ma–pe klo 10–11 Aamu-
rukouspiiri. Lämpimästi tervetuloa!

Oulun Adventtikirkko
 Tuulimyllynkatu 18 
 http://oulu.adventtikirkko.fi  
 08 530 3953
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Moni omaishoitaja tuntee 
jäävänsä tyhjän päälle, 
kun hoidettava kuolee. 
Kynnys jatkaa normaalia 
elämää on korkea. 
Omaishoitajana toiminut 
Marjatta Seppänen sai 
elämänhalunsa takaisin 
Elämäniloa-kurssilta. 

Useita vuosia omaishoitaja-
na toiminut muhoslainen 
Marjatta Seppänen pu-

tosi tyhjän päälle loppuvuodes-
ta 2008, kun hänen Alzheimerin 
tautia sairastanut Eero-puolison-
sa kuoli. Omaishoitajuus päät-
tyi, mutta edessä ei tuntunut-
kaan olevan huoleton vapaus ja 
riemullinen tunne siitä, että vih-
doinkin on aikaa itselle.

Marjatta Seppästä kiusasivat 
selkävaivat, jotka sulkivat hä-
net edelleen neljän seinän sisälle. 
Selkäkivut tuntuivat estävän jopa 
suremisen, kun pelkkä oleminen 
vei kaikki voimat.

Marjatan kunto alkoi kohen-
tua kaivatun selkäleikkauksen 
jälkeen, mutta mieli pysyi apea-
na: elämän tarkoitus tuntui ka-
donneen. 

Omien tarpeiden kuuntelemi-
nen oli Marjatasta vaikeaa. Hän 
oli paljon harjaantuneempi ym-
märtämään puolisonsa toiveita.

Kadonnut elämänhalu löytyi
Viime syksynä Marjatta huo-

masi omaishoitajille tarkoitetus-
sa lehdessä ilmoituksen Elämän-
iloa-kurssista. Se oli tarkoitettu 
omaishoitajille, joiden omaishoi-
to on päättynyt hoidettavan kuo-
lemaan.

Marjatta ilmoittautui kurssille. 

elämä 
oli ennättänyt kapeutua
Uusi Elämäniloa-kurssi järjeste-
tään jälleen helmikuun lopussa. 
Kurssin toinen vetäjä, Oulun seu-
dun omaishoitajat ja läheiset ry:n 
toiminnanohjaaja Minna Salmi-
nen tietää, että Marjatta Seppä-
sen tuntemukset ovat tuttuja mo-
nille omaishoitajille. 

Omaishoidon päättymisen 
jälkeen elämän jatkaminen tun-
tuu vaikealta. Harrastukset ovat 
unohtuneet ja ystävyyssuhteet 
hoitamatta. 

Salmisen mukaan monia 
omaishoitajia vaivaavat myös 
syyllisyyden tunteet esimerkiksi 
hoidettavan laittamisesta laitok-
seen. Väsynyttä omaishoitajaa 
piinaa helposti epäilys, ettei hän 
jaksanut olla riittävän kärsivälli-
nen sairaalle ihmiselle.

– Kurssilla käydään läpi men-
neisyyttä ja etsitään uutta sisäl-
töä tulevaisuuteen. Kurssilai-
set puhuvat kokemuksestaan 
omaishoitajana pystyäkseen jat-
kamaan elämäänsä eteenpäin, 

Salminen tiivistää kurssin tar-
jonnan.

oma hyvinvointi  
tärkeintä
Marjatta Seppänen sai viime syk-
synä järjestetyltä kurssilta voimia 
jatkaa elämäänsä eteenpäin.

– Tunsin saaneeni ikään kuin 
luvan tarttua uusiin asioihin, ku-
ten harrastuksiin. Ryhdyin kar-
tuttamaan omaa hyvinvointiani 
eri tavoin. Olen laittanut jälleen 
kotiani. Kurssilta sain itselleni 
myös uuden ystävän.

– Kurssin jälkeen olen vih-
doinkin rauhassa surrut Eeron 
kuolemaa. Nukun pitkiä yöunia. 
Vuosia jatkunut koiranuni, jatku-

i S t o c k p h o to

va varuillaan olo purkautuu nuk-
kumisena, Marjatta kertoo.

Hoitamiselle entinen 
omaishoitaja ei ole kääntänyt sel-
käänsä. Marjatta kertoi jo kolmi-
vuotiaana vanhemmilleen aiko-
vansa isona hoitajaksi. Hän on si-
tä yhä. Seppänen toimii tällä het-
kellä omaishoitajien tukihenkilö-
nä. 

elämänhalu  
ei palaudu nopeasti
Minna Salminen tietää, etteivät 
voimat jatkaa muuttunutta arkea 
palaudu hetkessä. Uskallus tart-
tua tulevaisuuteen vie aikaa.

Helmikuun lopussa alkava 
kurssi jaksottuu kevään aika-
na useampaan pätkään Pudas-
järven Syötteellä. Kurssien välis-
sä on kotitehtäviä. Niiden avulla 
osallistujat voivat rauhassa kerra-
ta asioita, joita yhdessä ollessa tu-
lee esille. 

Salminen korostaa, ettei elä-
mänhalua voi kuitenkaan ku-
kaan ulkopuolinen kaataa toi-
selle. Viime kädessä muutoksen 
avaimet ovat jokaisella itsellään.

riiTTa HirvoNeN

Kurssista saa lisää tietoa Oulun 
seudun omaishoitajat ja läheiset 
ry:stä Minna Salmiselta, p. 040 

5665 865. Hakuaika päättyy 
19. helmikuuta.

Nukun pitkiä 
yöunia. Vuosia 
jatkunut koiranuni, 
jatkuva varuillaan 
olo, purkautuu 
nukkumisena.

Marjatta Seppänen
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Radio Dein tekemässä kyse-
lyssä piispa Kari Mäkinen 
ja professori Miikka Ruo-
kanen nousivat kärkeen, 

kun seurakuntapapeilta kysyttiin 
heidän suosikkiaan arkkipiispak-
si. Papit eivät kuitenkaan valitse 
arkkipiispaa vaan äänioikeus on 
yhteensä yli tuhannella kirkon 
työntekijällä ja maallikolla.

Seurakuntapappien suosikit 
arkkipiispaksi ovat Turun arkki-
hiippakunnan piispa Kari Mäki-
nen (35 prosenttia vastaajista) ja 
Helsingin yliopiston dogmatii-
kan professori Miikka Ruokanen 
(31 prosenttia). 

Seuraavina tulevat Mikkelin 
hiippakunnan piispa Seppo Häk-
kinen (16), Suomen Lähetysseu-
ran johtaja Seppo Rissanen (7,5), 
Oulun hiippakunnan piispa Sa-
muel Salmi (7,3), Turun Mika-
elinseurakunnan kirkkoherra 

Radio Dein kysely: 

Mäkinen ja Ruokanen papiston 
suosikit arkkipiispaksi

Jouni Lehikoinen (2) ja Turun 
Katariinanseurakunnan kirkko-
herra Matti Hirvonen (1).  

Tutkimus suoritettiin 26.1.–
2.2.2010 välisenä aikana lähettä-
mällä henkilökohtainen sähkö-
postikysely 1 172:lle seurakun-
tapapille ympäri Suomea. Kyse-
lyyn vastasi 439 pappia eli 37 pro-
senttia kyselyn saajista. Vastaajis-
ta 77 prosenttia oli miehiä ja 23 
prosenttia naisia. Vastaajamäärä 
jakautui melko tasaisesti kuuden 
hiippakunnan kesken. Muita vä-
hemmän vastauksia saatiin Hel-
singin, Espoon ja Porvoon hiip-
pakunnista.

Uuden arkkipiispan valit-
see 1226 äänioikeutettua, jois-
ta osa on kirkon työntekijöitä 
ja osa maallikkovalitsijoita. Va-
litsijoiden enemmistö tulee Tu-
run arkkihiippakunnan alueel-
ta, jossa äänioikeutettuja on 900 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Mäkinen Kari

Ruokanenn, Miikka

Häkkinen, Seppo

Rissanen, Seppo

Salmi, Samuel

Lehikoinen, Jouni

Hirvonen, Martti

L ä h d e :  R a d io  D e i  3 . 2 . 2010

Kenet valitsisitte seuraavaksi arkkipiispaksi?
(Seurakuntapapit N=439)

34,9%

31,4%

15,7%

7,5%

7,3%

2,3%

0,9%

= koko maa

eli 73 prosenttia kaikista valitsi-
joista. Kahdeksalla muulla hiip-
pakunnalla on yhteensä 326 va-
litsijaa, 27 prosenttia kaikista va-

litsijoista.
Arkkipiispan vaali järjeste-

tään torstaina 18. helmikuuta. 
Ellei kukaan ehdokkaista saa yli 

puolta annetuista äänistä, toinen 
kierros käydään 11. maaliskuu-
ta. (RT)

Vaasalainen sosiaalipsykologi 
Saara Kinnunen luennoi Oulus-
sa lauantaina 13. helmikuuta. Lu-
ennot järjestetään Oulun hellun-
taiseurakunnassa osoitteessa Uu-
sikatu 78. 

Tilaisuus alkaa kello 13 aiheel-
la Hyvän lapsuuden eväät. Kah-
vitauon jälkeen kello 15 kuullaan 
asiaa keskilapsuuden tärkeistä 
vuosista ja kello 16.30 käsitellään 
sitä, millaista on kun perheessä 
on murrosikäinen.

Iltapäiväluentoja  
perheen psykologiasta

Saara Kinnunen toimii perhe-
neuvojana Vaasan seurakuntayh-
tymän Perheasiain neuvottelu-
keskuksessa. Kinnusella itsellään 
on viisi lasta ja erityistason per-
heterapeutin koulutus. Hän on 
myös toiminut opetustehtävissä 
ja kasvatus-, perhe ja ihmissuh-
dekysymysten kouluttajana ja lu-
ennoitsijana. 

Luennoille on vapaa pääsy. Lu-
entoja voi seurata myös lasten-
hoitotilassavalkokankaalta. (RT)

Sosiaalipsykologi Saara Kinnunen 
saapuu luennoimaan Ouluun.

Ohjelmassa:
Lyhyt- ja pitkäaikaishoitopaikkojen esittely
Kotihoito- ja sairaanhoitopalvelut
Verenpaineen ja verensokerin mittauksia!

KAHVITARJOILU!
Vapaa pääsy! Tervetuloa!

Palvelukoti Kairos-Kodissa on

AVOIMET OVET 
to 18.2. klo 14–18 

os. Varpushaukantie 7.

puh. 045 636 5371 | www.caritas-saatio.fi 

OLE 
ARKIENKELI.
150.000 SUOMALAISTA LASTA 

KASVAA KÖYHYYDESSÄ, 
JA HAITISSA ASIAT OVAT 

VIELÄ HULLUMMIN. 

OLE ARKIENKELI 
JA AUTA. LAHJOITA 

YHTEISVASTUUKERÄYKSEEN.

WWW.YHTEISVASTUU.FI
TAI PUH. 0600-1-2010 
(10,10 € / PUH. + PVM)

VANHANTULLINKATU 7, 90100 OULU | puh. 08 530 1282 | www.kauneuskeskus-lumikki.com

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.

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

p. 0200 71 000 

Haukiputaalla alkaa kokoon-
tua hengellisen paaston ryhmä 2. 
maaliskuuta alkaen. Ryhmä ko-
koontuu viisi kertaa seurakun-
nan vieraskamarissa, Kirkko-
tie 10 C. Viimeinen kerta on kii-
rastorstaina, jolloin osallistutaan 
kiirastorstain messuun. 

Iltojen teemat noudattelevat 
kirkkovuoden tekstejä. Alustuk-
sen jälkeen on keskustelua ja itse-
tutkistelua illan aiheesta sekä ru-
kousta ja virsiä.

Ryhmänvetäjinä toimivat dia-

Hengellisen paaston ryhmä 
aloittaa Haukiputaalla

konissa Johanna Kerola ja lähe-
tyssihteeri Helena Ylimaula, joka 
vastaa tiedusteluihin p. 040 5014 
764. Ryhmään ei tarvitse ilmoit-
tautua, mutta tulijoiden toivo-
taan sitoutuvan kokoontumisiin. 

Hengellisen paaston ryhmiä 
on ollut Haukiputaalla useana 
vuonna 2000-luvulla. Ne ovat 
koonneet ihmisiä, jotka ovat pi-
täneet vertaisryhmää hyvänä kei-
nona luopua omista huonoista ta-
voista ja löytää tilalle jotain uut-
ta, pysyvää hyvää. (RT)
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Muusikko Marko 
Haavisto kuulee 
Rauhan Tervehdyksen 
toimittajalta, 
että hänen laulunsa 
Paha vaanii on nykyisin 
Nuoren seurakunnan 
veisukirjassa. 

–  Vetää sanattomaksi! Otan kun-
nian vastaan, hämmästelee lahte-
lainen muusikko Marko Haavis-
to kuullessaan toimittajalta, että 
hänen laulunsa Paha vaanii sisäl-
tyy vasta julkaistuun, uudistet-
tuun Nuoren seurakunnan vei-
sukirjaan. 

Paha vaanii -biisin matka 
niin sanottuun punaiseen lau-
lukirjaan on pitkä. Haavisto 
kertoo säveltäneensä kappaleen 
vuonna 1990 on-
nettomana kak-
sikymppisenä 
miehenä, kun 
mikään ei tuntu-
nut sujuvan elä-
mässä niin kuin 
hän oli suunni-
tellut.

– Teksti on sä-
vyltään epätoi-
voisen ihmisen vilpitöntä avun 
hakemista yläilmoista: voisiko 
jokin korkeampi voima auttaa? 
Oma ymmärrys ei enää riitä sel-
vittämään sotkuja. 

Vuonna 2002 sai ensi-iltansa 
Aki Kaurismäen elokuva Mies 
vailla menneisyyttä. Haaviston 

yhtye näytteli siinä Pelastusar-
meijan soittoryhmää. Maailmal-
lakin huomionosoituksia saa-
neessa elokuvassa joukko soitti 
muun muassa Paha vaanii -lau-
lun. Menestys toi Haaviston bän-
dille keikkoja ulkomailla.

veisuihin 
kirkas timantti
Haavisto kertoo, ettei kirkos-
sa käynti ole maistunut hänelle 
sitten rippikoulun. Paha vaanii 
-kappaleen rukouksenomainen 
purkaus tulee lapsuudesta.  

Haavistosta ei ole kiusallista, 
että hänen laulunsa on nyt rip-
pikoulunuorison kulutustavaraa.

– Eihän se himmennä kenen-
kään kilpeä. Iso yllätys valinta 
veisuuksi kyllä on.

Nuoren seurakunnan vei-
sukirjan toimittaja, muusikko 

Markku Perttilä 
kuvaa Haaviston 
tekstiä kirkkaaksi 
timantiksi. Hänen 
mukaansa Haavis-
ton sanoitus on Isä 
meidän -rukouk-
sen nykysuomen-
nusta. 

– Paha vaanii 
muuttaa nykykie-

lelle erityisesti kohdan: äläkä saa-
ta meitä kiusaukseen vaan pääs-
tä meidät pahasta. Teologit saat-
tavat kyseenalaistaa tekstityksen, 
mutta minulle sanat ovat totta. 
Niissä puhutaan asioista niiden 
oikeilla nimillä, Perttilä pohtii.  

lauluvalinnalla 
ei kosiskella nuoria
Markku Perttilä ei ole kuullut, 
että Paha vaanii -laulu olisi he-
rättänyt soraääniä kirkon pii-
rissä. Hän itse on ennättänyt si-
tä esittämään muutamilla kir-
kollisilla esiintymislavoilla, ei-
kä lauluvalinta ole kummas-
tusta.  

Perttilän mukaan Haavis-
ton kappaletta ei valittu veisu-
kirjaan kosiskelumielessä.

– Kirjaan haluttiin ammen-
taa kappaleita ensisijaisesti 
hengellisen musiikin rikkaasta 
kulttuurista. Kirjan aiemmissa 
painoksissa on ollut enemmän 
lauluja populäärimusiikin puo-
lelta.  

Perttilä ei pidä toivottuna, 
että nuoret veisaisivat samoja 
Hectorin ja Mikko Kuustosen 
biisejä niin koulussa kuin kir-
kon tilaisuuksissa.

Oulussa Haaviston kappa-
letta on ehditty makustele-
maan ainakin Tuiran ekorip-
pikoululaisten viikonloppu-
leirillä. 

Pastori Päivi Jussilan joh-
dolla nuoret pohtivat hengelli-
sen ja maallisen musiikin ero-
avaisuuksia todeten, että jos-
kus raja-aitaa on vaikea vetää 
tarkasti.

Jussila kuvaa Haaviston 
tekstiä jätkän synnintunnus-
tukseksi, josta välittyy kosket-
tavasti elämän rosoisuus.

riiTTa HirvoNeN

Marko Haavisto & Poutahaukat esittivät Paha vaanii -kappaleen elokuvassa Mies vailla menneisyyttä.

Nauska Jaan i  F ö h r

A r k ia s to  /  Pe k ka A g a r t h

Paha vaanii

Mua paholainen vaanii joka kulman takana
Missä vain mä kuljen kuiskii kieli katala
Sen silmät mua katsoo olutlasin pohjalla
Sen hymyilevän huomaan vieraan tytön huulilla

Mua paholainen vaanii joka kulman takana
Minne vain mä kuljen on tuo tunne mukana
Kaiken aikaa onneni on vaakalaudalla
Jossei käy sisälle se oottaa ovella

kertosäe:
Luoja, auta, pidä kurissa
Kaidalla tiellä, poissa kiusauksista
Luoja, auta, vaikka tukista
Pidä mieli kirkkaana ja paita puhtaana

Tuo varjo aina auringosta osan piilottaa
Kauneimpiinkin uniin siipinensä liihottaa
Tänään kuljen hymyillen vaan tiedä tulevaa
Pelimme kuin etenee vain päivä kerrallaan

Mua paholainen vaanii joka kulman takana
Minne vain mä kuljen on tuo tunne mukana
Alttiina oon silloin kun on mieli apea
Rakkaan luokse helpompaa on pahaa paeta

Luoja, auta...

Voin elää kuten tahdon kunhan pysyn varuilla
Se ketään ei vie väkisin, saa kukin valita
Vaan hankalaa on aika-ajoin mieli hallita
Itsemurhalentäjää ei ruusuin palkita

Luoja, auta...

MarKo HaaviSTo & PouTaHauKaT

Jätkän synnintunnus 
pääsi veisukirjaan

Teksti on sävyltään 
epätoivoisen 
ihmisen vilpitöntä 
avun hakemista
yläilmoista.

 Marko Haavisto
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Ystävänpäivänä 14. helmi-
kuuta kello 18 Pyhän Tuo-
maan järjestetään kirkos-
sa hyväntekeväisyyskon-

sertti Murru ry:n hyväksi. 
Yhdistyksen perusti luokan-

opettaja Marianne Taube, joka 
halusi auttaa ja tukea Oulun seu-
dun yhteispäivystyksen toimin-
taa keräämällä varoja apuhen-
kilön, murrun, palkkaamiseksi. 
Murru olisi yksin tulevien, van-
husten tai muuten apua tarvitse-
vien tukena. 

Marianne Taube ei itse ehtinyt 
nähdä keräyksen toteutumista, 

sillä hän menehtyi sairauteensa 
äitienpäivänä viime vuonna. Ke-
räystä jatketaan hänen muistok-
seen keräysluvan päättymiseen  
5. huhtikuuta asti.

Mieslaulajia, Musahuibbuja 
ja kantelemusiikkia
Esiintyjinä on niin solisteja kuin 
erilaisia laulukokoonpanoja-
kin. Perinteistä hengellistä mies-
kuoromusiikkia edustaa Oulun 
NMKY:n Mieslaulajat Ahti Sep-
pin johdolla. 

Lasten iloista osaamista voi 
kuunnella vastikään ensilevyn-

sä julkaisseen Oulunsalon Kir-
konkylän Musahuibbujen esi-
tyksessä. 

Musahuibbujen johtaja Ou-
ti-Mari Karppinen ohjaa myös 
afrikkalaista lauluryhmä Mara-
nathaa, jossa mukana on maa-
hanmuuttajia muun muassa Ke-
niasta ja Kongosta sekä oululai-
sia afrikkalaisen musiikin ys-
täviä. Maranatha tuo konsert-
tiin kansainvälisyyttä ja esiin-
tyy myös yhdessä Musahuibbu-
jen kanssa. 

Katja Kiviniemi laulaa Petri 
Laaksosen, Jukka Leppilammen 

sekä omia sävellyksiään pianon ja 
viulun säestyksellä. 

Caritas-lauluyhtye tulee Ka-
lajoelta ja esittää konsertissa 
pääosin gospel-tyyppistä mu-
siikkia. Toisena sooloesiinty-
jänä tilaisuudessa on Vuokko 
Marttila, joka soittaa 37-kielis-
tä kannelta.

Yleisökin pääsee laulamaan 
Musahuibbujen mukana sekä yh-
teislaulussa. Tilaisuudessa kerä-
tään kolehti Murru ry:n toimin-
nan tukemiseksi. Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu on 5 euroa. (RT)

Hyväntekeväisyyskonsertti
avun palkkaamiseksi yhteispäivystykseen

Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.fi/radio

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi

radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi

Su 14.2. aluelähetys klo 9.55–
12. Kello 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Messun toi-
mittaa Jyrki Vaaramo ja hän-
tä avustaa Ari-Pekka Met-
so. Musiikista vastaavat ur-
kuri Raimo Paaso, kanttori 
Henna-Mari Sivula ja Oulun 
Laulu. Kello 11.30 radiopy-
häkoulussa lapsityönohjaa-
ja Aila Valtavaara puhuu Ju-
malan rakkauden uhritiestä. 
Kello 11.45 Kurkistus kirk-
koon -ohjelmassa puhutaan 
sunnuntaina alkaneesta Yh-
teisvastuukeräyksestä.
Radio Dei Toivon päivä, 
juontajana mediapastori 
Mikko Salmi. 
Ma-pe kello 16.20 Kysy mitä 
haluat – Mikko vastaa mitä 
haluaa. Kysymyksiä voi lä-
hettää osoitteessa www.ra-
diodei.fi.
Ke 17.2. kello 15.40 Naisen 
allakassa kuullaan liiken-
neonnettomuudessa vam-
mautuneen oululaisen Lau-
ra Moilasen ajatuksia.
To 18.2. kello 15.40 Keskus-
telua tämän vuoden Moraa-
livartion teemasta, eli miten 
suomalainen mies voi, ja tu-
leeko hän riittävästi kuulluk-
si ja nähdyksi seurakunnas-
sa. Haastateltavana on kap-
palainen Juha Valppu Tuiran 
seurakunnasta. Ohjelman 
toimittaa Marja Blomster. 

radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 14.2. kello 9.45 radiopy-
häkoulussa lapsityönohjaa-
ja Aila Valtavaara puhuu Ju-
malan rakkauden uhritiestä.
Su 14.2. kello 10 jumalanpal-
velus Kemin kirkosta. Juma-
lanpalveluksen jälkeen kuul-
laan uusintana Etappi-ohjel-
ma viime maanantailta. Eta-
pin toimittaa Jussi Leppälä 
Ylivieskasta.
Ma 15.2. kello 17.05 Etappi-
ohjelman toimittaa Jukka 
Harvala Ylivieskasta.

www.virtuaalikirkko.fi
Su 14.2. kello 10 messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Messun 
toimittaa Jyrki Vaaramo ja 
häntä avustaa Ari-Pekka 
Metso. Musiikista vastaavat 
urkuri Raimo Paaso, kant-
tori Henna-Mari Sivula ja 
Oulun Laulu.

Eetterissä Sokrates tuulettaa ajatuksia
Ku va t :  Pe k ka H e l i n

Mikä on totuus? Ryhmä 
miehiä ja naisia on ko-
koontunut Oulun Sok-

rates-kahvilaan keskustelemaan 
laitimmaisista kysymyksistä. 

Keskustelijat ovat saaneet 
selville, että totuus saattaa ol-
la subjektiivinen, objektiivinen 
tai absoluuttinen. Näin aina-
kin lukee fläppitaulussa, johon 
ryhmän ohjaaja, opettaja Han-
nu Juuso kiteyttää  keskustelijoi-
den pohdinnat. 

Sokrates-kahvila pidetään  
kulttuuritalon Valveen näytte-
lytiloissa. Kahvilassa keskustel-
laan filosofisista kysymyksistä, 
joilla on merkitystä arkielämäs-
säkin. Totuus, oikeus, kauneus 
ovat tällaisia aiheita.

Hannu Juuso elehtii kuten fi-
losofit ovat aina elehtineet, kun 
he vilkkaassa keskustelussa sa-
novat jotain olennaista. Kädet 
osoittavat sinne tänne ja keskus-
telijoihin silloin, kun joltakulta 
halutaan perusteltu mielipide.

Kahvilasta kuuluu paljon nau-
rua, väitteitä ja niiden perustelu-
ja. Silloin tällöin röhähtää yhtei-
nen nauru, kun jollakulla leikkaa 
ja hän sanoo sattuvasti.  

Keskustelijat ovat innoissaan. 
Ratkaistaanko tässä salissa juu-
ri tällä hetkellä filosofian ikui-
suuskysymyksiä, jotka ovat vai-
vanneet ajattelijoita jo antiikin 
Kreikan ajoista lähtien?  Yritys 
on kova.

Pintaa  
syvemmälle
Hannu Juuso tietää, mikä saa 
ryhmäläiset innostumaan. Ih-
misille tarjotaan hyvin harvoin 
tilaisuuksia, joissa pääsee pintaa 
syvemmälle. Sokrates-kahvilan 
innostavuuden takana on se, et-
tä ohjaaja johtaa keskustelua eikä 
päästä sitä leviämään.

– Jos puhuisimme sitä sun tä-
tä, osallistujien kiinnostus ei kes-
täisi kauan.

Juuso ohjaa keskustelua sok-

raattisella metodilla, jossa osal-
listuja haastetaan yksinkertaisin 
kysymyksin pohtimaan oman 
ajattelunsa perusteita, lähtökoh-
tia ja tavanmukaisuuksia.

Kysymyksin halutaan saada 
osallistuja huomaamaan, että hän 
itse asiassa ei tiedä jostain asiasta 
tarpeeksi eikä hänen mielipiteel-
lään ole todellista perustaa. Kun 
sen on havainnut, voi keskustelus-
sa löytää uuden paremmin perus-
tellun ajattelutavan.

– Mielipiteet ovat vankiloi-
ta. Me yritämme päästä niiden 
taakse ja ravistaa vakiintunei-
ta ajatusmalleja, Hannu Juuso 
huomauttaa.

Ketään ei Juuson mukaan yri-
tetä puhua pussin pohjalle, vaan 
muut kohdataan reilusti uuden 
ajattelun löytämiseksi. 

Keskustelu ei vaadi muodolli-
sia opintoja tai logiikan kursseja. 
Riittää, että on rohkea ja tuo ajat-
telunsa muiden ruodittavaksi. Ei 
ole helppoa luopua omista aja-

tuksistaan ja tunnustaa, että kes-
kustelukumppani onkin oikeas-
sa. Joskus se jopa hävettää.

erilaisia  
ihmisiä
Anne Hulkko hakee Sokrates-
kahvilasta uusia näkökulmia ja 

tapoja ajatella. Hän onkin pääs-
syt syvemmälle ja on tyytyväi-
nen myös Hannu Juuson tapaan 
johtaa.

– Vetäjä onnistui hyvin tehtä-
vässään ja osasi rajata keskustelua.

Hulkko ihastelee kuinka kah-
vilassa on erilaisia ihmisiä. 

– Eräs nuori äitikin on saa-
punut yksivuotiaan kanssa, jo-
ka taapertelee rauhallisesti siellä 
täällä salissa.

Mutta Anne Hulkko, mikä on 
totuus? Sitä Hulkkokaan ei taida 
tietää absoluuttisesti.

PeKKa HeliN

Sokrates-kahvila järjestään joka 
toinen keskiviikko kulttuuritalo 
Valveella kello 17.30 alkaen. Seu-
raava kerta on 17.2. Ohjaajina toi-
mivat Hannu Juuso ja Markku Ve-
teläinen. Suomen toinen Sokrates-
kahvilla on Mikkelissä. Eri puolil-
la maailmaa Sokrates-kahviloita 
on yli 400.

Ryhmän vetäjä, opettaja Hannu Juuso iskee ytimeen. Ryhmäläinen Sirpa Kontulainen seuraa ajatuksen juoksua. 

Anne Hulkko ihasteli sitä, että kahvilaan 
oli tuotu myös yksivuotias lapsi.
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Laskiaissunnuntain kirkollisena aiheena on Jumalan rakkauden uhritie. Latinankieli-
nen nimi ’esto mihi’ merkitsee ’ole minulle’. Se tulee päivän Psalmin 31 sanoista: ”Ole 
minulle kallio, jonka suojaan saan paeta, vuorilinna, johon minut pelastat.” Päivä on 

myös ystävänpäivä ja viimeinen sunnuntai ennen keskiviikkona koittavaa paastonaikaa.
Kirkkovuoden käsillä olevista vaiheista todetaan evankeliumikirjassa: ”Jeesuksen julki-

nen toiminta saavuttaa käännekohtansa. Vaellus Jerusalemiin, kohti kärsimystä ja kuole-
maa, alkaa. Mutta juuri tällä tiellä Ihmisen Poika kirkastetaan. Jumalallinen rakkaus voit-
taa antaessaan itsensä alttiiksi kuolemaan asti. Tarvitsemme silmiemme avautumista, jotta 
näkisimme, miten Jeesus kärsii meidän puolestamme ja koko maailman puolesta.”

Evankeliumitekstissä Luukas kertoo Jeesuksen ennustavan oman kärsimyksensä: ”Me 
menemme nyt Jerusalemiin. Siellä käy toteen kaikki se, mitä profeetat ovat Ihmisen Pojas-
ta kirjoittaneet.”

UT:n lukukappaleena on vihkitilaisuuksista tuttu rakkaudenepistola: ”Vaikka minä pu-
huisin ihmisten ja enkelien kielillä mutta minulta puuttuisi rakkaus…” Tätä Raamatun kau-
neimmaksikin kohdaksi tituleerattua katkelmaa on nimitetty myös ’rakkauden korkeaksi 
veisuksi’, ’vuorisaarnan lyyriseksi tulkinnaksi’ sekä ’autuaaksijulistukseksi musiikin kera’. 
Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Taustalta löytyvät kuitenkin juuri päinvastaiset, rak-
kaudettomat tunneilmastot:  Korintin hajaannus ja kristittyjen maallinen kilpailu seura-
kunnan valta-asemista olivat tehneet Paavalin surulliseksi. Hän joutui aivan asiasta tehden 
neuvomaan korinttilaisia keskinäiseen rakkauteen.

Taitavasti Paavali johdattelee korinttilaiset katseleman uskonkilvoitteluaan hieman sivus-
ta: kyseessä on joukko vasta-alkajia jotka ovat aivan kuin lapsia ja näkevät Jumalan totuu-
det kuin kuvastimesta. Kerran vajaa tieto lakkaa ja täydellisyys koittaa. Silloin usko muut-
tuu näkemiseksi ja tietokin ”on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee”.

PeKKa TuoMiKoSKi

Päivän psalmi Ps. 31:2–6 
Ensimmäinen lukukappale Jes. 58:1–9 
Toinen lukukappale 1. Kor. 13
Evankeliumi Luuk. 18:31–43 

Rukoilkaamme

Kiitos, että

yhä uudelleen ja uudelleen jaksat opettaa

minulle samoja asioita:

missä on toivoni, kenessä on voimani, mikä on 

tehtäväni.

Rakastamalla ja armahtamalla minua

opetat minua rakastamaan ja armahtamaan.

Aamen.

w w w.sxc . hu /  Gav in  S p e nce r

Silloin kun ei ole ketään kelle soittaa
Hyvä ystäväni Leo vietti joulun luonani. Hän oli harvinainen vieras. Olemme ystä-
vystyneet ala-asteen toisella luokalla. Olemme käyneet ala-asteen, ylä-asteen, rip-
pikoulun ja lukion yhdessä. Olemme kirjoittaneet samana vuonna ylioppilaaksi 
Martinlaakson lukiosta. Olemme siis kokeneet paljon yhdessä ja silti olemme hyviä 
ystäviä. Olemme kouluttautuneet eri ammattiin, asumme kaukana toisistamme ja 
työskentelemme täysin eri tehtävissä. Ehkä juuri siksi olemme ystäviä, kavereita, 
ehkä juuri sen takia meidän ei tarvitse pari kertaa vuodessa kohdatessamme ker-
toa ääneen kaikkea tekemisistämme. 

Hänenkaltaisiaan ystäviä minulla ei ole paljoakaan. Ne ovat laskettavissa yhden 
käden sormilla.  Pitkä välimatka tekee olon toisinaan yksinäiseksi ja näkymättö-
mäksi. Välillä miettii itsekseen ”ei ole ketään kelle soittaa”. Sananlaskujen kirjassa 
(16:24) todetaankin: ”Ystävän sanat ovat nuorta hunajaa: makeat mielelle, virvoit-
tavat ruumiille”. Jeesus toruu kuulijoitaan: ”Teille on opetettu: 'Rakasta lähimmäis-
täsi ja vihaa vihamiestäsi.' Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja 
rukoilkaa vainoojienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia. Hän antaa 
aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin 
jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä 
ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin* tee niin?  Jos te tervehditte vain ystäviänne, 
mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin?”

Sana ystävä löytyy Raamatusta 152 kertaa. Monessa kohdassa ystävä-sanaan lii-
tetään rakas-sana, esimerkiksi ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä (4:1) todetaan: 
”Rakkaat ystävät! Kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakas-
taa toisiamme.” Jumalan rakkaus on ihmeellistä, kummallista. Jumala ei näe meitä 
heikkoina ja langenneina, syntisinä ja armottomina, vaan Hän näkee meidät rak-
kaan poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Usko on luottamusta Jumalan rakkau-
teen, huolenpitoon. Armo ei ravitse kylläisiä tai ravittuja, vaan nälkäisiä. Armoa 
ei evätä keneltäkään. Jumalan rakkaus ei katoa ristille eikä hautaan, ei mihinkään 
pahaan tai pimeään. Usko siihen, että minusta pidetään huolta, en ole yksin, että 
Jumala rakastaa myös minua antaa rauhan alati kärkkyvään levottomuuteeni. Rak-
kauteen luottaminen on vaikeaa. Se on meidän läksymme.  

JuHa väHäKaNgaS
Karjasillan seurakunnan seurakuntapastori
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Onnen tunnistaa 
elämässään, pohtii 
Jarkko Martikainen. 
Määräämättömäksi ajaksi 
tauolle jääneen Yup-
yhtyeen laulaja ja kitaristi 
on lauluntekijä, joka ei 
pyri tekemään helppoa 
musiikkia.

En ole mistään kotoisin. Tä-
mä on kärjistetty näkemys, 
mutta täytyy kärjistää, jot-
ta saa selvennettyä: Riihi-

mäki on ehkä 11. tai 12. kaupun-
ki, jossa asun. Olen muuttanut 
paljon. Varsinkin lapsuudessani 
perheemme ramppasi edestakai-
sin milloin missäkin. 

Oulussa asuin 1970–1980-lu-
kujen taitteessa ja uudelleen 
1990-luvulla. Tulin siviilipalve-
lukseen ja sen jälkeen kävin Pi-
kisaaressa koulua. Valmistuin vi-
deoartesaaniksi. 

En ole tehnyt sitä työtä päivää-
kään. Olen jättänyt elävän kuvan 
syrjään, koska ainoa asia, mikä 
minua siinä kiehtoisi, olisi doku-
mentaarinen lähestymistapa. Sel-
lainen vaatisi niin valtavasti ai-
kaa, ettei se ole mahdollista.

Teen paljon: olen kirjoittanut 
poleemisia tekstejä lehtiin, kir-
joiksi asti jotain, tehnyt monen-
laisia levyjä ja pitänyt taidenäytte-
lyitä. Niiden yli en nähtävästi saa 
tehtyä mitään kovin suurisuun-
taista. Täytyy keskittyä näihin.

Elämä on rajallinen. Suo-
malaisen miehen keskimääräi-
nen oletusikä on 80 vuotta, nai-
sen 82. Laskin, että silloin mie-
hen elämä on 700 000 tuntia, eikä 
siinä mahdottomia ehdi. Täytyy 
kuitenkin muistaa, että tämä on 
positiivinen oletus, koska monet 
kuolevat paljon varhaisemmin.

Puhutaan 
lämpimäisiä
Mietiskelevyydestä ja vetäytyvyy-
destä, toisinaan jopa vähäpuhei-

700 000tuntia aikaa
suudesta voidaan ajatella että se on 
juroutta, mutta kysymys ei ole sii-
tä. On hölmöä harrastaa small tal-
kia. Suomessakin oli jossain vai-
heessa toitotusta siitä, minkä ta-
kia me ei osata puhua ”lämpimäi-
siä”. Kyllä me osaamme, mutta se 
on niin toisentyyppistä. 

Minulla on tuttava, jonka ta-
paan lähinnä keikkareissuilla. 
Koen, että olemme ystäviä, vaik-
ka tapaamme kovin harvoin. 

Kun tapaamme, keskustelum-
me on ”Mitä isäntä? No, paskaaks 
tässä” -tyylistä. Lyhyt keskustelu 
sisältää sen, että minua kiinnos-
taa kuinka hän voi ja hän ajatte-
lee, että ”no, elämäni on joltisen-
lailla siinä järjestyksessä kuin sen 
pitääkin olla” ja sanoo sen lyhy-
esti. Mikään 
hänen elä-
mänsä ra-
kenteessa ei 
ole edelli-
sen tapaa-
misen jäl-
keen hajon-
nut palasik-
si. Keskus-
telussa pu-
hutaan pal-
jon, vaikka 
sanoja ei ole paljoa. 

Jos omaa riittävyyden tunteen 
elämässään, ei viimeisen vuoden 
tapahtumien päivittäminen ole 
tärkeää, eikä se oikeastaan edes 
kuulu minulle. Se, mikä on ko-
din piirissä, on tavallaan pyhää.

Heikoista 
pitää huolehtia
Tämä on hirveän sekava maa-
ilma, jossa jokaisen täytyy itse 
määrittää omat arvonsa, päät-
tää mikä on itselle tärkeää. Ei sil-
lä, että tässä nyt yritettäisiin var-
sinaisesti puijata ketään, mutta 
kyllä sitä aika helposti menee vi-
puun, lankeaa jonkinlaisiin an-
sakuoppiin, ja ryhtyy tekemään 
asioita, joita ei oikeastaan halu-
aisi tehdä. Niitä tekee, koska niitä 
suositellaan tai se on normaalia. 

Lopulta, jos ei vahingoita ke-

tään muuta teoillaan, ei oikeas-
taan tarvita kovin paljon sään-
töjä. Jos me hoidamme oman 
yhteiskunnallisen osuutemme, 
maksamme veromme emme-
kä tee pahaa kenellekään, en mi-
nä oikeastaan keksi miten tämä 
muuten pitäisi hoitaa. 

Jos uskomme yksilön vaikutus-
mahdollisuuksiin, emme voi pa-
kottaa toisiamme mihinkään, ei 
hyvään eikä pahaan. On toinen 
kysymys, johtaako hyvän tekemi-
nen siihen, että maailma muuttui-
si tästä oleellisesti paremmaksi, 
mutta hyvä lisii kyllä aina hyvää.  

Paitsi, jos odottaa jotain vaih-
totalousperiaatteella, että ”minä  
teen hyvän teon, mitäs tuo an-
taa siitä mulle”. Silloin mieli hap-

pamoituu, jos ei saa-
kaan takaisin samal-
la mitalla. 

Piittaamatto-
muus, yliolkaisuus ja 
ajattelemattomuus, 
sellainen ”mitä hyö-
dyttää yrittää mi-
tään, kun ei tämä 
kuitenkaan parem-
maksi muutu” -ajat-
telu pitää maailman 
juuri niin paikallaan 

pysyvänä ja kirottavana kuin mo-
ni aikaansa tai elämäänsä kiroaa. 

Jo antiikin aikana sanottiin, 
että yhteiskunnan sivistys mita-
taan sen mukaan, miten hyvin se 
pitää huolta heikoimmista. Sii-
hen on hyvä pyrkiä, se on kaikil-
le hallintomalleille paras ylin lau-
seke. Se on ollut olemassa 2 000 
vuotta, eikä toteudu vieläkään. 
Mutta siinä on hyvä lähtökoh-
ta: jos ensin huolehditaan heikot, 
niin keskijoukko – vahvoista pu-
humattakaan – pärjää kyllä.

vapauden 
illuusio tärkeä
Kun ajattelen itseäni itsellisenä 
yksilönä, ovat tärkeitä arvoja it-
semääräämisoikeus ja vapauden 
illuusion tunne. 

Pohdin pitkään vapautta ja 
tulin siihen tulokseen, että ihmi-

nen tavoittelee keskimäärin on-
nea. Jos onnen ottaa tavoitteek-
seen, ei sitä taida saavuttaa. Sil-
loin reuhtoo ja etsii levottomas-
ti. Olen kokenut useasti, että on-
nen tunnistaa jossain vaiheessa. 
Joskus käsittää, että sitä on oman 
elämän erilaisissa piirteissä. 

Minulle on tärkeää itsemää-
räämisoikeus ja tunne siitä,  
etten ole kenenkään renki. Tot-
ta kai välillisesti olen, eihän ku-
kaan voi olla vain oma mestarin-
sa, mutta tärkeää on jonkinlainen 
tunne vapauden illuusiosta. Oi-
keastaan kaikki muu minussa on 
johdettavissa noihin.

Kun miettii asiaa laajemmin, 
en minä tuolla pärjäisi. Jos oli-
sin autiolla saarella näine hyvi-
neni, niin kuin Robinson Crusoe 
ilman Perjantaita, se olisi aika 
lyhyen aikaa mielekästä elämää. 
Ihminen tarvitsee kuitenkin ih-
misiä, olemme laumaeläjiä. 

Seuraavaksi ihminen tarvit-
see tietenkin rakkautta, ystävyyt-
tä, toveruutta. Siinä ne ovat, kar-
keasti. 

isot kirjat 
samanlaisia
Jossain vaiheessa tutkin Koraa-
nia: millainen kirja se on ja mi-
hin väitetyt kristittyjen ja musli-
mien väliset suuret erot pohjau-
tuvat. Ne eivät perustu yhtään 
mihinkään, Raamattu ja Koraa-
ni ovat hyvin samanlaisia teoksia. 

Kaikkea voidaan käyttää lyö-
mäaseena ja väärin. Jos halutaan, 
voidaan ottaa mikä tahansa py-
hä kirja ja hakata naapuria sillä 
päin näköä. Vieläpä oikeuttaa se, 
sillä joku jaoshan kyseisistä teok-
sista löytyy, jolla voidaan perus-
tella, että ”oikein tein, koska tääl-
lä lukee tällä tavalla”.

Jos Raamattua rupeaisi oikein 
loppuun saakka tulkitsemaan ja 
toteuttamaan, voisi aika moni 
vanhempi myydä tyttärensä or-
jiksi tai tehdä naimakaupat jon-
kun vanhan miehen kanssa. Tai 
meillä olisi hyviä syitä kivittää 
ihmisiä. Emme me halua takai-

sin sitä, että ”nyt seurakunnan 
jäsen X on todistajanlausuntojen 
mukaan haksahtanut pettämään 
vaimoaan, joten aletaanpa etsiä 
sopivia kiviä”. Jos me emme to-
teuta sitä, pitäisi meidän pystyä 
ajattelemaan Raamattua laveam-
min muutenkin. 

ansaitseeko 
kukaan kadotusta?
Olen melkein sitä mieltä, että Ju-
malan kutsua ei tarvitse hakea. 
Jossain vaiheessa ajattelin, että 
kadehtisin ihmisiä, joilla on rau-
ha sielussaan, mutta toisaalta en 
halua kyllä kadehtia ketään. Ei 
kadehtiminen ole  tärkeää, mie-
lekästä eikä edes perusteltua. 

Olen aika varma siitä, että us-
kovalla ja uskossaan suoralla ih-
misellä usko värjää elämää hy-
vässä mielessä. Mutta toisaal-
ta ihan kaikkeahan me ei täällä 
saada, ei sille voi mitään. En usko, 
että sitäkään asiaa voi pakottaa. 

Jossain määrin ajattelen siihen 
suuntaan, että haluan elää kuin 
Jumala olisi. Kysymys vain on, et-
tä mitä se jumala on? Jumaluutta 

Onko kukaan 
ihminen niin hyvä, 
että hän ansaitsisi 
loppumattoman, 
ajassa täysin 
mittaamattoman 
ihanuuden 
tuonpuoleisessa?
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on olemassa ja nähtävissä, mutta 
se, että Jumala olisi vain ainoa ja 
yksi, on minulle vaikeampi kysy-
mys. Jumalallisia asioita ja juma-
luutta on nähtävillä, joten on jo-
tain, ainakin toivoa. Sen takia tein 
Toivo-levynkin. 

Minulle ymmärrettävin mal-
li on pyrkiä täällä maanpäällä te-
kemään asiat hyvin. Se, mitä seu-
raa elämän jälkeen, on vähem-
män merkityksellistä. Se on mie-
lenkiintoinen ja hyvin innostava 
ajatus, koska silloin ei ihminen 
ole vailla palkkiota uskostaan. 

Minusta on omituista, että 
pelotellaan tuonpuoleisen hor-
nan liekeillä ja muilla kärsimyk-
sillä. On vaikea uskoa, että yksi-
kään ihminen olisi aivan niin pa-
ha, että ansaitsisi mittaamatto-
man ja loputtoman kadotuksen. 
Ja toisaalta, onko kukaan ihmi-
nen niin hyvä, että hän ansait-
sisi loppumattoman, ajassa täy-
sin mittaamattoman ihanuuden 
tuonpuoleisessa? 

Körttien yksin armosta -ajat-
telussa on jotain minuun vetoa-
vaa realismia. Lopulta se menee 

niin, että tärkeintä on yrittää sinä 
aikana, kun konkreettisesti tie-
tää olevansa tässä. Me emme tie-
dä, että tässä olisi toinen todelli-
suus rinnalla, saati sitten nimen-
omaan tuonpuoleinen. On loista-
vaa, jos joku uskoo, että tällä ta-
valla eläen minä kuoltuani pää-
sen taivaan paratiisiin. 

Pala helvettiä 
rakentuu
Se, että ei ole taivasta tai helvet-
tiä, ei mielestäni ole ristiriidas-
sa kristinuskon sanoman kanssa.

Tärkeintä olisi löytää malli, 
jonka kautta saavutettaisiin sen 
kaltainen maailma kuin antiikin 
Roomassa ehdotettiin. Pidetään 
huolta heikoimmista ja ollaan si-
ten sivistyneitä ja pyritään kohti 
parempaa huomista. Sen me to-
teutamme parhaiten ajattelemal-
la, että tänne voidaan rakentaa 
ainakin jonkinlainen taivas. 

Helvetin tekemisessä me olem-
me kykeneväisiä. Oman sielulli-
sen helvetin pystyy rakentamaan 
itse kukin, ja se on oudon kestävä. 

”On harmaata, aurinko ei ole 

paistanut pitkään aikaan, on 
kyllä masentava päivä…”  Arki-
silla asioilla ajamme vähitellen 
itsemme ajattelemaan niin, että 
tästä tulee aika huono päivä. Tai 
jos ei huono, niin ainakin har-
maa, vähän happaman makui-
nen, mitätön. 

Siinä on jo pala helvettiä ra-
kennettuna. Pikku hiljaa. Helve-
tin ovea raotellaan jo, sillä siihen 
on sisäänrakennettuna seuraavia 
pettymyksiä. 

Sen sijaan voisi elää kuin koi-
ra, joka ei ym-
märrä huomi-
sesta mitään, 
eikä eilisestä. 
Olemme kai 
ainoat oliot 
maailmassa, 
jotka ymmär-
tävät elämän 
rajallisuuden. 
Epäilen, että 
senkin takia 
meille usein 
tulee näitä taivaita ja helvettejä, 
ja sen takia määrittelemme nii-
tä elämän ulkopuolellekin. Kai 

se on jonkinlainen lohdutusky-
symys. 

laulamalla 
päivästä parempi
Markkeerasin musiikkiani pa-
kanagospeliksi. Tajusin aika äk-
kiä, että nämä ovat eittämättä 
hengen kysymyksiä: minkä takia 
olen täällä, mikä olisi hyvä tapa 
käyttää aikansa täällä, missä ovat 
mallit, joilla lähestyä muita ihmi-
siä, siis oikeellisuuden ja vipuun 
haksahtamisen erot, oman etii-

kan miettiminen. 
Ne ovat kysymyk-
siä, jotka löytyvät 
jokaisesta isosta 
kirjasta. 

Levyn aiheet 
ovat tulleet, kun 
olen yrittänyt 
mennä asioiden 
taa. Kun ajattelee 
vaikkapa Oulun 
muuttunutta kes-
kustaa, niin mi-

tä tarjoavat vaikkapa ne liikkeet, 
joissa on valtavasti vaateartikke-
leita. Nehän yrittävät kaupata ih-

misille onnea. 
Mutta saako sitä siitä? Joku 

ehkä saa pidemmäksi aikaa, joku 
hetkiseksi, jollekin tulee kank-
kunen jo maksaessa. Sitten jou-
tuu miettimään, tarvitsenko tä-
tä todella. 

Miksi sellaista haluaa? Haluaa 
olla jotenkin ehompi, täydempi, 
enemmän. Haluaa olla maallises-
sa paratiisissa, haluaa saada jon-
kun erityiselementin, joka tekisi 
itsestä enemmän kuin on. Usein 
ne asiat ovat abstraktioita, mut-
ta niiden ilmentymät ovat ole-
massa. 

Perusideani on, että laulamal-
la teen päivästäni paremman sen 
sijaan, että ostaisin siitä parem-
man. Jos tekisin heräteostok-
sia kuukauden ajan joka päivä ja 
toisena kuukautena laulaisin jo-
ka päivä – kuten aika usein teen-
kin – niin laulaminen onnellis-
tuttaisi minua enemmän kuin os-
taminen, koska ostaminen täytyy 
maksaa ja jossain vaiheessa lop-
puvat rahat. 

SaTu laPiNlaMPi

J aan i  F ö h r

Helvetin tekemisessä 
me olemme 
kykeneväisiä. Oman 
sielullisen helvetin 
pystyy rakentamaan 
itse kukin, ja se on 
oudon kestävä.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Tuomasmessu la 13.2. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa. Laski-
aisaaton tuomasmessun tee-
mana on Jumalan rakkau-
den uhritie. Toimittaa Erja 
Järvi, saarna Juhani Lavan-
ko. Avustajina Tuulia Taski-
la, Tiina Isoherranen, Otis 
Tenkorang, Niina Jääskeläi-
nen, Kimmo Kinnunen, Ju-
ha Sarkkinen, Liisa Karku-
lehto, Nina Niemelä ja Ant-
ti Leskelä. Musiikkiryhmässä 
Merja Oksman, Anniina Sink-
konen, Terttu Rahko, Maire 
Kuoppala, Annaleena Pelto-
niemi, viulu, Jaakko Matti-
la, kitara, Kaisa Putila, con-
ga-rumpu, Simo Ollikainen, 
piano ja Taina Voutilainen. 
Musiikki Nuoren seurakun-
nan veisukirjasta. Teejatkot 
kryptassa.  
Messu su 14.2. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja avustaa 
Ari-Pekka Metso. Urkuri Rai-
mo Paaso ja kanttori Henna-
Mari Sivula. Oulun Laulu. Ko-
lehti muslimien keskuudessa 
tehtävään työhön Kaukasi-
assa. www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 14.2. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja kantto-
ri Raimo Paaso.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 11.2. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, kanttori-
na  Sari Wallin. Kahden var-
tin kirkkohetki sanan, ruko-
uksen ja ehtoollisen äärellä.

Messu su 14.2. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Esa 
Nevala, avustaa Marjo Heik-
kinen, kanttorina Sari Wal-
lin. Mahdollisuus keskuste-
luun ja rukoukseen. 
Messu su 14.2. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, avustaa As-
ta Leinonen, kanttorina Ilk-
ka Järviö, Kastellin kirkko-
kuoro. 
Messu su 14.2. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Esa Nevala, avustaa Ka-
ri Vuollo, kanttorina Ilkka 
Järviö. Körttiopiskelijoiden 
kuoro. Kirkkokahvit.
Messu su 14.2. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, avustaa 
Asta Leinonen, kanttorina 
Riitta Piippo, Kappelin laulu. 
Kaupunginsairaalan juma-
lanpalvelus su 14.2. klo 13 
Kaupunginsauraalassa Kivi-
harjuntie 5. Toimittavat Tii-
na Kinnunen ja Juha Kyllö-
nen, kanttorina Henna-Ma-
ri Sivula.
Messu su 14.2. klo 15 Kau-
kovainion kappelissa. Toimit-
taa Liisa Karkulehto, avusta-
vat Marjukka Hamari ja Mar-
jo Heikkinen, kanttorina Sa-
ri Wallin. MIeskuoro Tervas-
Canto. Laskiaistapahtuma. 
Messu su 14.2. klo 17 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Jaak-
ko Lounela, kanttorina Riit-
ta Piippo. Kirkkokahvit.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 14.2. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Tuhkakeskiviikon sanaju-
malanpalvelus ke 17.2. klo 
18 Karjasillan kirkossa. Toi-
mittaa Petri Satomaa, kant-
torina Juha Soranta. Karjasil-
lan kirkkokuoro. 

Tuiran seurakunta
Messu su 14.2. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimitttaa Helena 
Paalanne, avustaa Terhi-Lii-
sa Sutinen, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki, viulu, Tommi 
Alakärppä, kitara. Tuira 1- ja 
2-rippikouluryhmät osallis-
tuvat.
Messu su 14.2. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Stiven Naatus, avustaa 
Riikka Honkavaara, kantto-
rina Tommi Hekkala. Kutsu-
jumalanpalvelus kummeille 
ja heidän kummilapsilleen.
Messu su 14.2. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Harri Fagerholm, saarnaa Ari 
Hukari, kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki. 
Sanajumalanpalvelus su 
14.2. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Päivi Jussi-
la, avustaa Merja Oksman, 
kanttorina Katri Sippola. Py-
hän Tuomaan Lapsikuoro. 
Pateniemi 4 -rippikouluryh-
mä osallistuu.
Iltamessu su 14.2. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Riit-
ta Louhelainen, avustaa Ju-
ha Tahkokorpi, kanttorina 
Tommi Hekkala. 
Viikkomessu ke 17.2. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Lauri Kujala, kanttorina Raa-
kel Pöyhtäri. 
Viikkomessu ke 17.2. klo 20 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Veijo Koivula.
 
Oulujoen seurakunta
Kansanlaulukirkko to 11.2. 
klo 19 Oulujoen kirkossa. 
Puhe Pertti Lahtinen, Tuiran 
seurakunnan nuorten kuo-
ro Tuike ja Gaudiate-kuoro 
johtajanaan Lauri-Kalle Kal-
lunki.

Messu su 14.2. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, avustaa Jukka 
Joensuu, kanttorina Lauri 
Nurkkala. 
Sanajumalanpalvelus su 
14.2. klo 14 Sanginsuun seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Sanna Leppäniemi. Kirk-
kokahvit.

YlIKIIMInKI
Messu su 14.2. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Kappalai-
nen Olavi Isokosken virkaan 
asettaminen. Toimittaa ja 
virkaan asettaa lääninrovas-
ti Hannu Ojalehto, saarnaa 
Olavi Isokoski, avustaa Jou-
ni Riipinen ja Pentti Kortes-
luoma, kanttorina Leo Rah-
ko, kirkkokuoro ja puhallin-
orkesteri. Virkaan asettamis-
juhla Ylikiimingin seurakun-
tatalossa. 

Hailuoto
Messu su 14.2. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Matti Keski-
nen, kanttorina Kaisamarja 
Stöckell. 

Haukipudas
Sanajumalanpalvelus su 
14.2. klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Jaakko Kaltakari, saarna Sami 
Puolitaival, kanttorina Hannu 
Niemelä.
Messu su 14.2. klo 16 Kellon 
seurakuntakodilla. Toimittaa 
Sami Puolitaival, saarna Pekka 
Siljander, kanttorina Else Pii-
lonen. Perjantaikuoro, johtaa 
Pentti Tiri.
Tuhkakeskiviikon messu ke 
17.2. klo 19 kirkossa. Toimittaa 
Jaakko Kaltakari, saarna Keijo 
Nissilä, kanttorina Hannu Nie-
melä, Trio MeLeKo. 

Kempele
Messu su 14.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Riihimä-
ki, avustaa Leena Brockman,  
kanttorina Eija Savolainen. 
Rauhanyhdistyksen kirkkopy-
hä. Jumalanpalvelus suorana 
www.evl.fi/srk/kempele
Tuhkakeskiviikon messu ke 
17.2. klo 20 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. Toi-
mittaa Pekka Rehumäki, kant-
torina Eija Savolainen.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus  su 
14.2. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa kirkkoherra Markku Tölli, 
kanttorina Juha Pöykkö.  

Liminka
Perhemessu su 14.2. klo 12 
kirkossa. Toimittaa Anna-Maa-
ri Ruotanen, kanttorina Mika 
Kotkaranta. Mukana lapsityö.
Tuhkakeskiviikon messu 
17.2. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Aino Pieskä, avustaa Ilk-
ka Tornberg, kanttorina Mi-
ka Kotkaranta. Mukana kirk-
kolaulajat.

Muhos
Messu su 14.2. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Pekka Kyl-
lönen, saarnaa Jouni Heikki-
nen, kanttorina Ossi Kajava, 
kirkkokuoro. 
Kyläkirkko su 14.2. klo 12 
Kylmälänkylän kappelissa. 
Toimittaa Jouni Heikkinen, 
kanttorina Ossi Kajava.

Oulunsalo
Messu  su 14.2. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Mari Flink, 
kanttorina Taru Pisto. Lau-
luryhmä Uusi Ääni, kitaristi 
Seppo Saarinen.

Siikalatva
KESTIlÄ
Sanajumalanpalvelus su 
14.2. klo 12 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomola, 
kanttorina Veijo Kinnunen.

PIIPPolA
Sanajumalanpalvelus su 
14.2. klo 10 seurakuntako-
dissa. Toimittaa Erkki Pi-
ri, kanttorina Ulla Koskelo. 
Kirkkokahvit.

PulKKIlA
Messu su 14.2. klo 12 Pulk-
kilan kirkossa. Toimittaa 
Erkki Piri, saarna Perttu Kyl-
lönen ja avustaa Tanja Hele-
nius. Kanttorina Arja Leino-
nen. Isoskoulutettujen teh-
tävään siunaaminen. Kirk-
kokahvit ja isostodistusten 
jakaminen seurakuntatalol-
la messun jälkeen.

PYhÄnTÄ
Sanajumalanpalvelus su 
14.2. klo 10 seurakuntata-
lossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Veijo Kin-
nunen. Kirkkokuoro avus-
taa. Kirkkokahvit.

RAnTSIlA
Sanajumalanpalvelus su 
14.2. klo 10 seurakuntata-
lossa. Toimittaa Reijo Tuo-
mola, kanttorina Arja Lei-
nonen. Kirkkokahvit.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
14.2. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Leila Iko-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.
Messu su 14.2. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimit-
taa Leila Ikonen, kanttori-
na Pentti Korkiakoski.
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Kuva on Ylikiimingin kirkosta.
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11–18.2.2010

Veturista vertaistukea 
kehitysvammaisten lasten 

vanhemmille 

enot oulussa 

Oulun seurakunnissa käynnis-
tyy torstaina 18. helmikuuta 
vertaistukiryhmä Veturi. 

Se tarjoaa tukea kehitys-
vammaisten alle kouluikäisten las-
ten vanhemmille. Ryhmä kokoontuu 
kerran kuukaudessa, eikä ilmoittau-
tumista tarvita. Toiminta rakentuu eri 
teemojen ympärille, joihin osallistujat 
voivat halutessaan vaikuttaa. 

– Idea ryhmän perustamiselle läh-
ti vanhempien toiveesta, kehitysvam-
maistyön diakoniatyöntekijä Kaisa 
Jaakkola kertoo.

Iltoihin on järjestetty lastenhoi-
to, jolloin myös lapsilla on mahdol-
lisuus tavata toisiaan. Veturi-tuki-
toiminta järjestetään yhteistyössä 
Oulun seurakuntien ja Keski-Poh-
janmaan ammattikorkeakoulun Yli-
vieskan yksikön sosionomiopiskeli-
joiden kanssa.

Ryhmän kohtaamispaikkana toi-
mii Heinätorin seurakuntatalo tors-

taisin kello 17–18.30. Kevään kokoon-
tumisajat ovat 18.2., 4.3., 22.4. ja 27.5.

rauHaN TerveHDYS

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Torstain raamattupiiri to 
11.2. klo 14, Keskustan seu-
rakuntatalo. 1. Moos. 4. Ari-
Pekka Metso.
Raamattupiiri to 11.2. klo 
16, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
hartaus to 11.2. klo 18.30, 
Kuntotalo. Jyrki Vaaramo.
ompeluseurat to 11.2. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Aamupiiri la 13.2. klo 10, 
Vanha pappila. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 13.2. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
opettajien raamattupiiri 
ma 15.2. klo 16, Vanha pap-
pila, Jössensali. 
Päiväseurat ke 17.2. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Raamattupiiri ke 17.2. klo 
16, Aurinkokoti. Jyrki Vaa-
ramo.
Keskiviikkoseurat ke 17.2. 
klo 18, Vanha pappila, Sipi-
läsali. Ari-Pekka Metso.
Miesten piiri ke 17.2. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Rukoushetki ke 17.2. klo 19, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Järjestää myös Sinapinsie-
men ry ja Oulun NNKY.
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.

Karjasillan seurakunta
Torstai-illan raamattupii-
ri to 11.2. klo 18, Kastellin 
kirkko. 
Raamattupiiri to 11.2. ja 
18.2. klo 18, Maikkulan kap-
peli.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 11.2. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 12.2. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 12.2. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 12.2. klo 18, Kas-
tellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 12.2. klo 19, 
Maikkulan kappeli. 
hengellisen syventymisen 
piiri ti 16.2. klo 18.30, Maik-
kulan kappeli. 
Pappilan raamattupiiri ke 
17.2. klo 11, Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
17.2. klo 18, Karjasillan kirk-
ko ryhmätyötila. 
Raamattupiiri to 18.2. klo 
17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 11.2. ja 
18.2. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko. Raamattupiiri kokoontuu 
tilassa nimeltä Sumppu.
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
11.2. ja 18.2. klo 16, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 11.2. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Raamattupiiri ti 16.2. klo 18, 
Niittyaron seurakuntakoti. 

Miesten piiri ti 16.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Hannu Ojaleh-
to alustaa rukouksesta.

Musiikki ja kulttuuri
Sininen hetki -kahvikon-
sertti su 14.2. klo 15, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Ks. 
erillinen ilmoitus.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Virsilaulutuokio to 11.2. klo 
16.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. Laulutuokiossa keski-
tytään virsikirjan vähemmän 
laulettuihin virsiin.
Virsilaulutuokio to 18.2. klo 
16.30, Keskustan seurakun-
tatalo. Laulutuokiossa kes-
kitytään virsikirjan vähem-
män laulettuihin virsiin.
Virsilauluilta ti 16.2. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Lähimmäisemme virsissä, Es-
ko Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
Virsilaulutuokio ma 15.2. 
klo 18, Kastellin kirkko. Lau-
lutuokiossa keskitytään vir-
sikirjan vähemmän laulettui-
hin virsiin.
Kirjavirtaa pappilassa -kir-
jallisuuspiiri ke 17.2. klo 
18, Kastellin kirkko. Kirjoi-
na Hannu Mäkelän Mesta-
ri sekä Heli Slungan runo-
teokset, joko Jumala ei soi-
ta enää tänne tai Varjoma-
donna. Vieraana runoilija 
Heli Slunga.

Oulujoen seurakunta
Runohetki yhteisvastuul-
le – Ylityslaulu elämälle su 
14.2. klo 14, Myllyojan seura-
kuntatalo. Ks. yhteisvastuuil-
moitus.
Maranatha-kuoron kon-
sertti su 14.2. klo 16, Hintan 
seurakuntatalo. 

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 17.2. 
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.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 5313 
219 tai Karjasillan diakonia-
toimistolta, Nokelantie 39. 
Diakoniapiiri ma 15.2. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Juttutupa työikäisille elä-
keläisille ja työttömille ma 
15.2. klo 13, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Ystävänkamari ti 16.2. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 
Maikkulan diakoniaryhmä 
ti 16.2. klo 14, Maikkulan 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
Työttömien ruokailu to 
11.2. klo 12, Rajakylän seura-
kuntakoti. Aterian hinta 2 €. 
Sami Riipinen 040 5747 149.
Juttutupa ma 15.2. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappe-
li. Kanttori Tommi Hekkala 
mukana. 
Juttutupa ma 15.2. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Lähetyssihteeri Tarja Oja-
Viirret kertoo lähetyksestä. 
Hernekeittoa myynnissä YV-
keräyksen hyväksi.
lämmitä lähimmäistä -ilta 
ti 16.2. klo 17, Koskelan seu-
rakuntakoti. Valmistaudu-
taan myyjäisiin. 
Pateniemen diakoniapiiri 
to 18.2. klo 13, Pateniemen 
kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 p. 08 5313 519 tai käy-
mällä Myllyojan seurakunta-
talossa. 

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
KEhITYSVAMMAISET
nuorten aikuisten ilta pe 
12.2. klo 18–20, Öbergin ta-
lo, Vapaaehtoistyön pysäkki. 
18–40-vuotiaille.
Varttuneiden porinapiiri ti 
16.2. klo 13.15–14.15, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
Keskustelukerho ti 16.2. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
nuorten aikuisten retki la 
27.2. klo 18–20.30 Koitelin 
koskelle. 18–40-vuotiaille. 
Lähtö Ögergin talon pihasta 
klo 18. Mukana diakoni Kai-
sa Jaakkola ja pastori Elina 
Hyvönen. Ilmoittaudu mu-
kaan viimeistään 12.2. Kai-
salle p. 040 5156 935. Matka-
eväät seurakunnan puolesta.

KuuloVAMMAISET
hyvä tietää – mukava osal-
listua -luento pe 12.2. klo 
9.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
lähetyspiiri ma 15.2. klo 14, 
Kuurojen yhdistys.

nÄKöVAMMAISET
näkövammaisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri to 
18.2. klo 13–14.30, Diako-
niakeskus, alakerran ryhmä-
tila. Kahvitarjoilu. Opasystä-
vä vastassa pihalla klo 12.30 
alkaen.

PÄIhDETYö
naistenryhmä pe 12.2. klo 
13–15.30, Öbergin talo. 
Tavoiteryhmä ma 15.2. klo 
14.30–16, Öbergin talo. 
Miesten saunailta ke 17.2. 
klo 16–17.30, Öbergin talo.

Lähetys
lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Leivonnaisia, käsitöi-
tä, arpoja sekä vohvelikahvi-
la. Tuotto 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 12.2. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Laskiaisrieha, mukana 
Tarja Oja-Viirret.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 11.2. ja 18.2. 
klo 14, Vanha pappila, Sipilä-
sali. Raamattutunti 11.2. Ai-
no Pieskä.

Karjasillan seurakunta
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
16.2. klo 17.30, Kaukovaini-
on kappeli. 

Tuiran seurakunta
lähetyspiiri ma 15.2. klo 
16.30, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja Tarja Oja-Viirret p. 040 
5747 172.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 15.2. klo 18, Myllyojan 

seurakuntatalo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 15.2. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

Oulujoen seurakunta
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
Perhekerho to 11.2. ja 18.2. 
klo 10, Intiön seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 14.2. klo 12, 
Makasiininkatu 6. 
Perhekerho ti 16.2. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo. .

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu su 14.2. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Lopuksi 

lapset menevät kirkkoon.
Pyhäkoulu su 14.2. klo 10, 
Kastellin kirkko. Lopuksi 
lapset menevät siunattavik-
si kirkkoon.
Pyhäkoulu su 14.2. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Pyhäkoulu su 14.2. klo 12, 
Maikkulan kappeli. 
Taidepyhis ma 15.2. klo 
14.30, Metsokankaan kou-
lu. Pyhäkouluun otetaan 16 
1.–3.-luokkalaista. 
Kolmen polven perhekerho 
ma 15.2. klo 10, Kairos-koti. 
Yhteinen kerhohetki lapsi-
perheiden ja ikääntyneiden 
vanhusten kanssa.
Perhekerho ma 15.2. klo 10, 
Sarasuon päiväkoti. 
Perhekerho ti 16.2. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
luukkaan perhekerho to 
11.2. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
International Family Club- 
englanninkielinen perhe-
kerho to 11.2. ja 18.2. klo 13, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Ks. 
kansainvälisyys. 

Ku va t :  E l s i  H u t t u n e n

Kuvat on otettu viime toukokuussa Hietasaaren 
leirikeskuksessa kehitysvammaisten lasten 
perheiden omassa kokoontumisessa.
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Rytmitassut-musiikkituokio 

Pateniemen kirkossa
joka toinen tiistai 16.2.–18.5.
ryhmä I klo 10 
ryhmä II klo 11

Rytmitassut on alle kouluikäisten lasten ja heidän 
vanhempiensa yhteinen musiikkituokio, jossa 
lauletaan, leikitään ja loruillaan puolen tunnin ajan. 

Kumpaankin ryhmään otetaan 6 aikuista 
lapsineen. Ryhmiä vetävät kanttori Katri Sippola ja 
lastenohjaaja Anu Marden. 

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 12.2. Anulle 
p. 044 3161 718.

Pyhäkoulu la 13.2. klo 11.30, 
Kuivasjärven seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 14.2. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Isoille ja pienille oma pyhä-
koulu jumalanpalveluksen 
yhteydessä. 
Pyhäkoulu su 14.2. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Kansainvälinen pyhäkoulu 
su 14.2. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Ks. Kansainvä-
lisyys.
Rytmitassut-musiikkituokio 
alkaen ti 16.2. Pateniemen 
kirkko. Ks. erillinen ilmoitus.
Koskelan perhekerho ke 
17.2. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti. 
Kuivasjärven perhekerho 
ke 17.2. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Pateniemen perhekerho ke 
17.2. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. 
Rajakylän perhekerho ke 
17.2. klo 9.30, Rajakylän seu-
rakuntakoti. 
Tuomaan perhekerho ke 
17.2. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
luukkaan perhekerho to 
18.2. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 14.2. klo 12, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 14.2. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 17.2. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 
Perhekerho ke 17.2. klo 9.30, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 17.2. klo 9.30, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 17.2. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 17.2. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 17.2. klo 9.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

YlIKIIMInKI
Perhekerho ke 17.2. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Varhaisnuoret
lisätietoja varhaisnuorten 
kerhoista osoitteessa www.

oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri. 

Nuoret

Karjasillan seurakunta
nuortenilta ke 17.2. klo 19–
20.30, Kaukovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan 9. isos-
koulutus ke 17.2. klo 17, Kos-
kelan seurakuntakoti. Aihee-
na 10.2. tai 17.2. leiriläisen 
kohtaaminen. 
nuorten improryhmä to 
18.2. klo 17, Tuiran kirkko. 

Nuoret aikuiset 
Takkailta ti 16.2. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
nuorten aikuisten raamat-
tupiiri ke 17.2. klo 18, Vanha 
pappila. Aiheena 1. Tim. 6.

oPISKElIJAJÄRJESTöT
Körttiopiskeljoiden seurat 
to 11.2. klo 19. Körttis, Luo-
kotie 5 A 5.
Evankelinen nuorten ai-
kuisten ilta pe 12.2. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Paaston ABC, Martti Arkkila.
oPKon opiskelijailta la 13.2. 
klo 19, Öbergin talo. Kristitty 
ja tunteet. Saara Kinnunen.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 15.2. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Arto Hukari: Miten jaksan 
vastustuksissa?

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Toiminta- ja keskusteluker-
ho to 11.2. ja 18.2. klo 10.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskustelukerhossa jutel-
laan eri teemoista ja hiljen-
nytään hartauteen.
Raksilan kerho to 11.2. ja 
18.2. klo 12, Hautajaishuo-
neisto. Seurakuntakerho.
Senioripäivä ma 15.2. klo 
11, Heinätorin seurakunta-
talo. Verenpaineen mittaus 
klo 11-12. Mahdollisuus ruo-
kailuun 4 €. Hopealankaker-
ho klo 12.30.

hopealankakerho ma 15.2. 
klo 12.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Tarinatupa ke 17.2. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 11.2. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 11.2. 
klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Eläkeläisten kerho ma 15.2. 
klo 12.30, Maikkulan kap-
peli. 
Seurakuntakerho ma 15.2. 
klo 13.30, Caritas-koti, Cari-
tas-sali. 
Seurakuntakerho ti 16.2. klo 
13, Höyhtyän palvelukeskus, 
Mummon kammari. 
Eläkeläisten kerho to 18.2., 
Karjasillan kirkko. Mennään 
muistikierrokselle Pohjois-
Pohjanmaan museoon. Läh-
tö klo 13 Karjasillan kirkolta.  
Paluu noin klo 15.
Eläkeläisten kerho to 18.2. 
klo 13, Kastellin kirkko. 

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten seurat to 11.2. 
klo 13, Pateniemen kirkko. 
Linja-autokuljetus on osal-
listujille ilmainen. 11.45 Py-
hän Luukkaan kappeli, 11.50 
Hiidentien päätepysäkki, 
ajaa Järvitietä, 12.00 Kos-
kelan palvelukeskus, 12.10 
Alppila, Kaarnatien pysäk-
ki, 12.15 Tuiran kirkko, 12.20 
Kangastien palvelukeskus, 
12.30 Koskelan seurakunta-
kodin pysäkki, 12.35 Raja-
kylän seurakuntakoti, 12.40 
Palokan palvelukeskus, Pate-
niemen kirkko. Seurojen jäl-
keen kahvitarjoilu. Paluukul-
jetus lähtee noin 14.45.Elä-
keläisten kerho to 18.2. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Seniorien laulupiiri to 18.2. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho to 11.2. 
ja 18.2. klo 10, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 11.2. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho ma 15.2. 
klo 12, Hintan seurakuntatalo. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
15.2. klo 18, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 18.2. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

Eläkeläisten kerho to 18.2. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat. 

YlIKIIMInKI
laulukerho to 11.2. ja 18.2. 
klo 10, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 
Porinakerho ma 15.2. klo 
10, Vanhustentalon kerho-
huone. 

Leirit ja retket
nuorten eläkeläisten leiri 
1.–4.3. Rokuan leirikeskus. 
Ks. erillinen ilmoitus.
hiihtolomaleirit: 
Ilm. leireille 19.2. mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo tai p. 08 3161 340 arki-
päivisin klo 9–16. 
Kouluikäisten lasten per-
heleiri 5.–8.3. Rokuan leiri-
keskus. Hinta aikuisilta 62 € 
ja 4–18-vuotiailta 40 €. Sisa-
ralennus käytössä. Hinta si-
sältää matkat, majoituksen, 
ruuat, ohjelman ja vakuu-
tuksen Oulun seurakuntien 
jäsenille. Lisätietoja leiristä 
sari.merilainen@evl.fi. 
nuortenleiri 5.–9.3. Juuman 
leirikeskus. Yläasteikäisille 
tai sitä vanhemmille. Leirillä 
lasketellaan kahtena tai kol-
mena päivänä. Hinta 51 € sis. 
matkat, majoituksen, ruu-
an, ohjelman Juumassa sekä 
seurakuntalaisille vakuutuk-
sen. Lasketteluliput ja -väli-
neet omakustanteiset. Lisä-
tietoja hanna.liuska@evl.fi ja 
anssi.putila@evl.fi. 
10+ leiri 6.–9.3. Rokuan lei-
rikeskus. Hinta 40 € sis. mat-
kat, majoituksen, ruuat, oh-
jelman ja vakuutuksen Ou-
lun seurakuntien jäsenille. 
Lisät. matti.ketola@evl.fi. 
1.-3.-luokkalaisten leiri 
9.–11.3. Rokuan leirikeskus. 
Hinta 30 € sis. matkat, ma-
joituksen, ruuat, ohjelman 
ja vakuutuksen Oulun seu-
rakuntien jäsenille. Lisätie-
toja esa.rattya@evl.fi, atte.
kaariainen@evl.fi. 
Kouluikäisten lasten per-
heleiri 9.–14.3. Juuman lei-
rikeskus. Omin kyydein. Oh-
jelmassa talvileiriolympialai-
set, kävelyretki, hoijakka, as-
kartelua eri ikäisille. Hiihtä-
mään pääsee suoraan pihas-
ta. Mahdollisuus omakustan-
teiseen lasketteluun Rukalla. 
Leirin hinta on aikuinen 19 € 
/ vrk ja 4–18-v. 13 € / vrk. Al-
le 4-vuotiaat ilmaiseksi. Sisa-

Elävä jukeboksi 
soi Kauppahallissa 

Yhteisvastuun hyväksi

Lauantaina 13. helmikuuta kello 10–13 Ou-
lun Kauppahallissa voi esittää musiikkitoi-
veita elävälle jukeboksille ja tukea samalla 
Yhteisvastuukeräystä. Soittajana on direc-

tor musices Pertti Haipola haitareineen. Tipaut-
tamalla kolikon keräyslippaaseen saa vastineeksi 
musiikkiesityksen. 

Pääsääntöisesti toivekappaleet ovat haitarille 
sopivaa viihdemusiikkia, iskelmää ja merimies-
musiikkia. Kauppahallissa Haipola viihtyy. 

– Kauppahalli on hyvä paikka soittaa, olen 
siellä 40 vuotta soittanut. Vaikka vahvistimia ei 
ole, kuuluu hiljainen soitto kahvilasta kalatiskil-
le saakka, myhäilee Pertti Haipola. 

Paikalla on myös pappi Juha Valppu, jon-
ka kanssa saa vaihtaa ajatuksia aiheesta kuin ai-
heesta.

Haipola tukee soitollaan Yhteisvastuukeräys-
tä jo kymmenettä kertaa. Lippaan tuotto me-
nee Yhteisvastuukeräykseen Tuiran seurakun-
nan kautta.

Tänä vuonna Yhteisvastuuta kerätään köyhil-
le lapsiperheille Suomessa sekä Haitissa. Yhteis-
vastuukeräyksen kuuteen vuosikymmeneen voi 
tutustua tarkemmin Oulun kaupunginkirjaston 
vitriineissä olevassa yhteisvastuunäyttelyssä hel-
mikuun loppuun saakka.

rauHaN TerveHDYS

11–18.2.2010enot oulussa 

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

Sininen hetki -kahvikonsertti 

sunnuntaina 14.2. klo 15 
Heinätorin seurakuntatalossa

Ritva Lehtiniemi-Anundi, laulu, Marjatta Lapinkari, 
lausunta ja Kirsti Leino, piano. Ohjelma muodostuu 
vanhoista koululauluista ja -runoista. Yleisöllä on 
mahdollisuus laulaa mukana. 

Hinta on 12 € sisältää ohjelman ja kahvin. Lippuja on 
saatavilla kerhon jäseniltä ja ovelta. Konsertin tuotto 
menee Oulun ev.-lut. seurakuntien erityisnuoriso-
työlle, lähinnä syrjäytymisvaarassa olevien tyttöjen 
tukemiseen. 

Järjestää Zonta-kerho Oulu II

 
Messu ja virkaan asettamisjuhla

sunnuntaina 14.2. klo 10 Ylikiimingin kirkossa

Kappalainen Olavi Isokosken virkaan asettaminen.      
Liturgia ja virkaan asettaminen lääninrovasti Hannu 
Ojalehto, saarnaa Olavi Isokoski, avustaa Jouni Riipinen 
ja Pentti Kortesluoma, kanttorina Leo Rahko, kirkko-
kuoro ja puhallinorkesteri. Virkaan asettamisjuhla Yli-
kiimingin seurakuntatalolla.

Kummeja ja
kummilapsia 

kutsutaan messuun

sunnuntaina 14.2. kello 10
Pyhän Tuomaan kirkossa 

Messun toimittaa 
Stiven Naatus, avustaa 

Riikka Honkavaara, 
kanttorina Tommi Hekkala. 

Kaupunginsairaalan 
jumalanpalvelus 

sunnuntaina 14.2. 
kello 13 

Kiviharjuntie 5:ssä 

Toimittavat 
Tiina Kinnunen ja Juha 
Kyllönen, kanttorina 
Henna-Mari Sivula.

Elämäniloa-kurssi 
25.2.–3.6. 

Kurssi on tarkoitettu Oulun seudun omaishoitajat ja lähei-
set ry:n toiminta-alueella asuville omaishoitajille, joiden 
omaishoitotilanne on päättynyt hoidettavan kuolemaan. 
Mukaan kurssille valitaan 6 henkilöä. Omaishoitajan ei ole 
tarvinnut olla omaishoidontuen saaja. Kurssi pidetään kol-
messa osassa Hotelli Syötekeskuksessa Pudasjärvellä. Kurs-
sin aikataulu: 25.2. Infotilaisuus Ommaiskortteerissa, 2.–
4.3., 13.–15.4. ja 4.–5.5. Intensiivijaksot Syötteellä. Kurssin 
hinta on kokonaisuudessaan 260 €. Kurssille haetaan täyt-
tämällä hakemuslomake, jonka voi tilata Minna Salmisel-
ta p. 040 5665 865. Hakuaika päättyy 19.2.
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ralennus käytössä. Hinta sis. 
majoituksen, ruuat, ohjelman 
ja vakuutuksen Oulun seura-
kuntien jäsenille. 
4.–6.-luokkalaisten leiri 11.–
14.3. Rokuan leirikeskus. Lei-
rin hinta on 40 € sis. matkat, 
majoituksen, ruuat, ohjel-
man ja vakuutuksen Oulun 
seurakuntien jäsenille. Lisä-
tietoja anna-leena.ylanne@
evl.fi. 

Kuorot ja kerhot
lisätietoja kuoroista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.
Kaatuneitten omaiset ma 
15.2. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo.
Papinpuolisot ti 16.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Aiheena Ikään-
tyminen – uusi mahdollisuus. 
Vieraina rovasti Erkki Piri ja 
vanhustyön pastori Markku 
Palosaari.

Tuiran seurakunta
Puuhakerho maanantaisin 
ja keskiviikkoisin klo 9, Inti-
ön hautausmaan kasvihuo-
neen kellari. Puutöitä.
Kivikerho ja tiffanykerho ti 
16.2. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kerho kokoontuu kir-
kon kellaritiloissa.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 16.2. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Solmeillaan fransupitsiä.
Aikuisten kuntopiiri ke 17.2. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo.

Muut menot
Ystävänpäivän tapahtuma 
kaikenikäisille to 11.2. klo 

18–20, Maikkulan kappeli. 
Ks. yhteisvastuuilmoitus. 
Yhteisvastuun lipaskerä-
ys pe 12.2. klo 9–19, Tuiran 
seurakunnan alueen elintar-
vikeliikkeissä. Ks. yhteisvas-
tuuilmoitus. 
Yhteisvastuumusiikkia 
Kauppahallissa la 13.2. klo 
10–13, Kauppahalli. Ks. yh-
teisvastuuilmoitus.
laskiaistapahtuma su 14.2. 
klo 12–15, Kaukovainion 
kappeli . Ks. yhteisvastuuil-
moitus.
Myyjäiset ti 16.2. klo 11–14, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Ks. 
yhteisvastuuilmoitus.
laskiaismyyjäiset ti 16.2. klo 
11–13, Tuiran kirkko. Ks. yh-
teisvastuuilmoitus.
Moraalivartio – uskomaton 
mies ti 16.2. klo 18, Karja-
sillan kirkko. Ks. erillinen il-
moitus. 
Tuomasrukoushetki ja seu-
raavan tuomasmessun 
suunnittelu ke 17.2. klo 18, 
Öbergin talo. Ks. erillinen il-
moitus.
Pappi tavattavissa. Oulun 
tuomiokirkko on avoinna ja 
pappi tavattavissa sunnun-
taisin jumalanpalveluksen 
jälkeen klo 12–14 kastetoimi-
tuksia, avioliittoon vihkimi-
siä, sielunhoitoa ja kirkkoon 
liittymisiä varten. Myös aiko-
ja kirkollisiin toimituksiin voi 
varata. 
Yhteisvastuukeräys 60  
vuotta -näyttely ma 8.2.–su 
28.2, Oulun kaupungin pää-
kirjasto. 
Elämäniloa-kurssi 25.2.–3.6. 
Kurssi on tarkoitettu Oulun 
seudun omaishoitajat ja lä-
heiset ry:n toiminta-alueella 
asuville omaishoitajille. Lisä-

Ystävänpäivän tapahtuma kaikenikäisille
torstaina 11.2. klo 18
Maikkulan kappelissa 

Ohjelmassa onnenpyörä, arvontaa, kahvia, makka-
raa, Hagarzawia esiintyy, Riitta Piippo ja Henrik Ke-
tola laulattavat. Lapsilla mahdollisuus päästä koira-

valjakon kyytiin. Tuotto Yhteisvastuukeräykselle. 

Yhteisvastuun lipaskeräys 
perjantaina 12.2. klo 9–19 

Tuiran seurakunnan alueen elintarvikeliikkeissä
Kerääjinä seurakunnan työntekijöitä.

Yhteisvastuumusiikkia Kauppahallissa 
lauantaina 13.2. klo 10–13 

Kauppahallissa 
Yhteisvastuumusiikkia haitarilla soittaa 
Pertti Haipola.

laskiaistapahtuma 
sunnuntaina 14.2. klo 12–15 

Kaukovainion kappelissa
Hernekeittolounas ja laskiaispullakahvit. Vaihtotori 
lasten vaatteille, leluille ja urheiluvälineille. Tietoa 
Yhteisvastuukeräyksestä, -kohteista ja -tuotteista. 
Lounaan jälkeen messu klo 15.

Myyjäiset 
tiistaina 16.2. klo 11 

Pyhän Tuomaan kirkossa 
Myytävänä hernekeittoa, lihakeittoa, ohraryynipuu-
roa, marjakeittoa, laskaispullia, leivonnaisia sekä kä-
sitöitä. Arvontaa. Järjestää Välivainion ja Puolivälin-
kankaan diakoniapiiri.

laskiaismyyjäiset 
tiistaina 16.2. klo 11–13 Tuiran kirkossa

Myytävänä hernesoppaa (omat astiat mukaan), leivon-
naisia, makeita ja suolaisia piirakoita, laskiaispullia. Ar-
vontaa. Tuotto Llääkäri Leena Pasasen työlle Ilembu-
lan sairaalassa.

laskiaistapahtuma 
tiistaina 16.2. klo 17.30–20 

Iinatin luistinkentällä 
Ohjelmassa mäenlaskua, luistelua, rusettiluistelua, 
kasvomaalausta, makkaraa ja lämmintä mehua & glö-
giä, vapaaehtoinen maksu. Tilaisuudessa myös arpo-
ja Maikkulan koulun stipendikassan kartuttamisek-
si. Järj. myös Maikkulan suuralueen yhteistyöryhmä 
MYTY.

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.

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

Runohetki yhteisvastuulle – 
Ylistyslaulu elämälle 

sunnuntaina 14.2. klo 14 
Myllyojan seurakuntatalossa 

Runot Sirkka Korpela, Eeva Korhonen, Helvi ja Rau-
no Klemetti. Laulut Helvi ja Rauno Klemetti. 
Ohjaus Eija Paso. Kahvitarjoilu Myllyojan Martat. 
Kahvit ja käsiohjelma 5 €. 

tietoja ks. erillinen ilmoitus.
Raatissa raikaa -yhteisvas-
tuutapahtuma kaikenikäi-
sille su 28.2. klo 11–15, Raa-
tin nuorisotalo. Ks. yhteis-
vastuuilmoitus.
Pääsiäisvaellukselle Karja-
sillan kirkkoon kaivataan 
vapaaehtoisia 22.–26.3. Tar-
jolla on monenlaista tehtä-
vää. Lisätietoja ja ilmoittau-
tuminen: Atte Kääriäinen p. 
040 5060 315 tai Nina Nieme-
lä p. 040 5747 162. Sähköpos-
tit etunimi.sukunimi@evl.fi.
hiljentymään hangille la 
27.–31.3. Vuontispirtti, Raat-
tama. Tunturihotelli Vuon-
tispirtti on Pallas-Ounastun-
turin kansallispuiston maise-
missa. Hinta täysihoitoineen 
ja matkoineen 2 hh 255 €,  
1 hh 300 €. Hinnat sis. tapa-
turmavakuutuksen Oulun 
seurakuntien jäsenille. Mu-
kana pastori Juha Sarkkinen. 
Tied. Sirkku Nivala p. 040 
7304 117 ja Kirsi Karppinen p. 
040 5747 181. Sitovat ilm. ma-
pe klo 9–16 p. 08 3161 340. 

Kansainvälisyys
lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.
International Family Club- 
englanninkielinen perhe-
kerho on Thursdays from 
1 pm to 2.30 pm at Pyhän 
Luukkaan kappeli, Yliopisto-
katu 7, Linnanmaa. Are you 
a parent staying at home 
looking after children? Wel-
come to join us for refresh-
ments, children’s activities 
and a chance for parents to 
get together. There is no en-

rollment or fee. More info 
Anu Marden 044 3161 718.
Kansainvälinen pyhäkoulu 
su 14.2. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Pyhäkoulu 
suomen kielellä. Lisätieto-
ja Aila Valtavaaralta p. 040 
5747 109.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 14.2. klo 17, Kau-
kovainion kappeli.

oulun 
sotaveteraanit ry:n 
50-vuotisjuhla 
lauantaina 13.3.

9.00 
Kunniakäynnit entisten 
puheenjohtajien 
haudoilla

10.00 
Juhlajumalanpalvelus 
Oulun tuomiokirkossa, 
saarna piispa Samuel 
Salmi, toimittaa 
tuomiorovasti Matti 
Pikkarainen

11.45 
Seppeleenlasku Oulun 
sankarihaudoilla, 
rovasti Jaakko 
Granlund

12.15.–13.45 
Tervehdysten 
vastaanotto Madetojan 
salin lämpiössä 
ja juhlatarjoilu 
ravintolasalissa

14.00 
Päiväjuhla 
Madetojan salissa
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11–18.2.2010enot oulussa 

Elämän polku
Kastetut

Tuomiokirkko: Väinö Ola-
vi Kokkonen, Justus Jahvet-
ti Teppo.
Karjasilta: Pihla Tuulikki 
Herraniemi, Juhani Jaakko 
Koskiniemi, Ville Matti Kos-
kiniemi, Aarna Leena Kristii-
na Lang, Fia Maria Mikaela 
Lang, Venla Aino Olivia Lit-
hovius, Sonja Sylvia Pohjola, 
Sofia Bettina Isabella Sorvo-
ja, Viola Josefiina Tyni, Elme-
ri Erkki Nestori Viljamaa.
Tuira: Raakel Elsa Sofia Ait-
takumpu, Reemus Roni Au-
kusti Grubert, Lotta Emilia 
Himanka, Elias Veikka Leo-
nard Kallio, Oskar Antti Ka-
lervo Kolehmainen, Venla 
Olivia Korva, Arttu Matias 
Mäkelä, Altti Raafael Tahko-
la, Raita Kaarina Takkunen, 
Juuso Antero Uusiportimo.
oulujoki: Veikka Antero 
Holster, Leevi Matias Kan-
gas, Valtteri Rasmus Kan-
gas, Karla Sylvia Lehtoaho, 
Leevi Johannes Paldaslah-
ti, Ada Jenny Helena Salo, 
Frans Samuel Rautio, Roosa 
Julia Ylihuttula, Anni Tuulia 
Yli-Pyky.

Vihityt
Tuomiokirkko: Antti Pekka 
Pihlajaniemi ja Miina-Maria 
Saukkonen.
Karjasilta: Sami Aaro Seppo 
Leinonen ja Kirsti Lea Han-
nele Lahdenmaa, Jari-Pek-
ka Pyörälä ja Pauliina Maa-
ret Haukkala.
oulujoki: Jussi Pekka Toiva-
nen ja Tarja Anniina Hoik-
ka, Pekka Tapani Pinoniemi 
ja Katri Maria Inkeri Heiska-
nen, Veli-Matti Hämäläinen 
ja Sara Lauriina Kanniainen.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Urho Uolevi 
Koskinen 89.
Karjasilta: Heli Maria Hartik-
ka 27, Eila Elin Jorma s. Fe-
nander 91, Anneli Alise Kal-
liokoski s. Tuominen 88, Ai-
no Elisabet Lehtomaa s. Ni-
kula 95, Kerttu Kustaava 
Ohenoja s. Tabell 86, Fanny 
Helinä Sarkkinen s. Gadd 81.
Tuira: Juhani Veli (Jukka) 
Kärki 73, Maija Liisa Lajunen 
s. Niemelin 82, Sirkka Liisa 
Olsbo s. Immonen 64.
oulujoki: Maire Sanni Valpu-
ri Partala s. Tomperi 70.

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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Tuomasmessu 
lauantaina 13.2. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa 

Teemana on Jumalan rakkauden uhritie. Toimittaa Er-
ja Järvi, saarna Juhani Lavanko. Avustajina palvelevat 
Tuulia Taskila, Tiina Isoherranen, Otis Tenkorang, Nii-
na Jääskeläinen, Kimmo Kinnunen, Juha Sarkkinen, 
Liisa Karkulehto, Nina Niemelä ja Antti Leskelä. Mu-
siikkiryhmässä ovat Merja Oksman, Anniina Sinkko-
nen, Terttu Rahko, Maire Kuoppala, Annaleena Pelto-
niemi (viulu), Jaakko Mattila (kitara), Kaisa Putila (con-
ga-rumpu), Simo Ollikainen (piano) ja Taina Voutilai-
nen. Laulut Nuoren seurakunnan veisukirjasta. Teejat-
kot kryptassa. Kolehti yhteisvastuukeräykselle.

Tuomasrukoushetki ja seuraavan 
tuomasmessun suunnittelu 

keskiviikkona 17.2. klo 18 
Öbergin talossa 

 

Tuomasrukoushetki kestää 15 min. Sen jälkeen suun-
nittellaan seuraavaa tuomasmessua, teetarjoilu. 
Messun valmisteluun ja toteuttamiseen kaivataan 
auttavia käsiä ja sydämiä.

Miesten raamattupiiri 

keskiviikkona 17.2. kello 18 
Karjasillan kirkon ryhmätyötilassa

 

Tarkem
paa tietoa R

auhan Tervehdys -lehdessä 
syyskuun alussa. 

Sururyhm
ässä voi rauhassa keskittyä 

m
uistelem

aan poism
ennyttä läheistä, jakaa om

ia 
ajatuksia, tunteita ja kysym

yksiä toisten surevien 
kanssa. R

yhm
ä kokoontuu 6-8 kertaa noin 

puolitoista tuntia kerrallaan. R
yhm

ässä on 
m

ukana pappi ja diakoniatyöntekijä. O
m

aisen 
kuolem

asta tulisi olla kulunut vähintään noin 
kolm

e kuukautta ja enintään kaksi vuotta.

 

Sururyhm
ät läheisensä 

kuolem
an kautta m

enettäneille
alkavat jälleen syksyllä 2008

 

Tarkempaa tietoa Rauhan Tervehdys -lehdessä 
syyskuun alussa. 

Sururyhmässä voi rauhassa keskittyä 
muistelemaan poismennyttä läheistä, jakaa omia 
ajatuksia, tunteita ja kysymyksiä toisten surevien 

kanssa. Ryhmä kokoontuu 6-8 kertaa noin 
puolitoista tuntia kerrallaan. Ryhmässä on 

mukana pappi ja diakoniatyöntekijä. Omaisen 
kuolemasta tulisi olla kulunut vähintään noin 

kolme kuukautta ja enintään kaksi vuotta.
 

Sururyhmät läheisensä 
kuoleman kautta menettäneille

alkavat jälleen syksyllä 2008

Sururyhmä 
lapsensa menettäneille

Ryhmä aloittaa 16.2. klo 18 Vanhassa pappilassa

Vetäjinä toimivat sairaalapastorit Hannele Lusikka 
040 5797 806 ja Marja-Leena Tahkola 040 5797 803. 

Tarkemmat tiedot ryhmästä ja ilmoittautumiset 
viimeistään maanantaina 8.2. 

Pappi tavattavissa tuomiokirkossa

Oulun tuomiokirkko on avoinna ja pappi tavattavissa 
sunnuntaisin klo 12–14 kastetoimituksia, avioliittoon 
vihkimisiä, sielunhoitoa ja kirkkoon liittymisiä varten. 
Tällöin on mahdollista myös varata aikoja kirkollisiin 
toimituksiin.

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 17, 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

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
p. (08) 3161 401
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) 3161 300, 
www.oulunseurakunnat.fi, 
etunimi.sukunimi@evl.fi

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 seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
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 kaupunki- 
leirikeskus
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
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eurakunnissa tapahtuu 11–18.2.2010

P i i r r o s :M e r ja  J ä r ve l i n

Laskiaisena ulkoillaan yhdessä
Laskiaissunnuntai osuu tänä vuonna 
ystävänpäivälle 14.2., joka on Voiton 
ja Valentinin nimipäivä. Laskiaisen 
iloon sopiikin hyvin ystävien muista-
minen. Yksi hyvä tapa on viedä ystä-
vä johonkin seurakunnan laskiaista-
pahtumaan. Perinteisesti tapahtumi-
en tuotot menevät Yhteisvastuukerä-
ykselle. 

Kokosimme muutamia ulkoilupai-
notteisia laskiaistapahtumia tilaaja-
seurakunnistamme.

Haukiputaalla  
kaksi tapahtumaa
Haukiputaalla otetaan varaslähtö las-
kiaiseen lauantaina 13.2. klo 11–13 
Martinniemen seurakuntakodilla jär-
jestettävässä laskiaistapahtumassa. 

Ohjelmassa on mäenlaskua, poni-
ratsastusta jos pakkanen pysyy yli -15 
asteessa, laulukammari, jääpallon lau-
kauskilpailu, onnenpyörä, kasvomaa-

lausta ja lelunvaihtopöytä. Oma vaih-
tolelu mukaan. 

Laskiaistiistaina 16.2. kello 11 alka-
en Haukiputaalla järjesteään oma ta-
pahtuma myös eläkeläisille. Seurakun-
takeskuksessa järjestettävä tapahtuma 
alkaa 5 euron arvoisella hernekeitto-
lounaalla. Sen jälkeen on mahdollisuus 
mahdollisuus rekiajeluunkin.

oulussa  
syödään pullia ja luistellaan
Oulussa laskiaisen vietto alkaa laski-
aissunnuntaina 14.2. kello 12–15 Kau-
kovainion kappelissa. Hernekeittolou-
nas ja laskiaispullakahvit. Vaihtotori 
lasten vaatteille, leluille ja urheiluväli-
neille. Tapahtuman jälkeen voi osallis-
tua kello 15 alkavaan messuun.

Tiistaina 16.2. vietetään laskiaista-
pahtumaa Iinatin luistelukentällä, jos-
sa luistellaan iltahämyssä kello 17.30–
20. Ohjelmassa on myös mäenlaskua, 

Laskiaissunnuntaita vietetään 
tänä vuonna 14.2. ja laskiaistiis-
taita 16.2. Sana laskiainen ei viit-
taa laskiaisen mäenlaskuun vaan 
siihen, että silloin laskeudutaan 
paastoon. 

Laskiaissunnuntai on aina 
seitsemän viikkoa ennen pääsi-
äistä, joten sen ajankohta vaih-
telee pääsiäisen mukaan. Sana 
pääsiäinen viittaa siihen, että sil-
loin päästään paastosta.

Laskiaisen viettoon kuuluvat 
meillä suomalaisilla laskiaispul-
lat ja hernekeitto. Koska katolise-
na aikana paasto merkitsi lihasta 
ja muista herkuista luopumista, 
laskiaisena syötiin mahat täyteen. 
Mitä rasvaisempaa, sen parem-
paa. Kermavaahdosta ja manteli-
massasta saakin reilusti kaloreita.

Laskiaista on Suomessa vie-
tetty myös riehakkaasti mäkeä 
laskien. Mäessä on huudettu: 

”Pitkiä pellavia”. Mitä pidem-
mälle kelkka liukui, sen pidem-
mäksi pellavan uskottiin tuleva-
na kesänä kasvavan. Myös iloiset 
hevosajelut ovat kuuluneet juh-
lintaan. 

Muuallakin maailmassa las-
kiaista vietetään riehakkain me-
noin, kuten Rion karnevaaleissa. 
Sanan karnevaali taustalla onkin 
latinan carne vale, ’hyvästi liha’. 
(KT)

Paastoon laskeutuminen alkaa

kasvomaalausta, makkaraa ja läm-
mintä mehua ja glögiä. Tilaisuudessa 
myös arpoja Maikkulan koulun sti-
pendikassan kartuttamiseksi. Järjes-
täjänä seurakunnan lisäksi Maikku-
lan suuralueen yhteistyöryhmä Myty.

Hailuodossa ja limingassa 
rusettiluistellaan 
Hailuodossa laskiaissunnuntai alkaa 
kello 10 messulla kirkossa. Messun 
jälkeen on seurakuntasalissa tarjol-
la hernekeittoa ja pannukakkua kel-
lo 14 saakka. 

Sisään ei kannata kuitenkaan jää-
dä, sillä koulun kentällä on rusettiluis-
telua koko perheelle kello 12 alkaen. 
Luistelumerkin saa lunastaa yhdellä 
eurolla. Kentän laidalta voi ostaa kuu-
maa mehua ja makkaraa. 

Limingassa koko perheen laskiais-
tapahtuma alkaa sunnuntaina messul-
la kirkossa kello 12. Päivä jatkuu ulko- 

ja sisäaktiviteettien muodossa. Kello 
15 alkaa tunnin mittainen rusettiluis-
teludisco.

Siikalatvalla  
vietetään myös läksiäisiä
Pyhännällä laskiaistapahtuma alkaa 
laskiaistiistaina kello 11 seurakunta-
talossa. Myytävänä on rasvarieskaa, 
herne- ja lihakeittoa ja laskiaispullia. 
Lisäksi luvassa on arpajaiset ja hevosa-
jelua, säävarauksella tosin.

Pyhännän tapahtumassa on muka-
na pitkäaikainen diakoni Enna Junno, 
joka viettää viimeistä työpäiväänsä.

Piippolassa järjestetään lisäksi per-
heiden laskiaistapahtuma kello 18.30 
seurakuntakodissa.

rauHaN TerveHDYS

Lisätietoja seurakuntien laskiaistapah-
tumista sivuilta 15–18 ja 20–23.
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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

eurakunnissa tapahtuu 11–18.2.2010

hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

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

Virasto 
avoinna 
maanantaisin, 
keskiviikkoisin 
ja perjantaisin 
klo 9–14

Yhteystiedot

virasto 387 172 
Kirkkoherra 
045 2369 094 
Diakonissa 
045 638 1973 
Suntio 045 630 6081
Talouspäällikkö 
045 630 6082
Kerhohuone 387 512
Virasto avoinna 
maanantaisin, 
keskiviikkoisin ja 
perjantaisin klo 9–14 Kirkkokuoro to 11.2. klo 

18.30 kirkossa.
liikuntasalin perhevuo-
ro pe 12.2. klo 10–11.
Eläkeliitto ti 16.2. klo 13 
srk-salissa.
Päiväpiiri ke 10.2. klo 10 
Saarenkartanossa.
Kaverikerho to 18.2. klo 
10 kirkossa.
Saarenkartanon harta-
us to 18.2. klo 14.30.
Kirkkokuoro to 18.2. klo 
18.30.

Hernerokkaa ja rusettiluistelua 
Laskiaissunnuntain 14.2. messu kello 10 kirkossa. Mes-
sun jälkeen hernekeittoa ja pannukakkua on tarjolla 
kello 14 saakka srk-salissa. Rusettiluistelua koko per-
heelle ja kaikenikäisille koulun kentällä kello 12. Luis-
telumerkin saa lunastaa yhdellä eurolla. Kentän lai-
dalta voi ostaa kuumaa mehua ja makkaraa. Päivän 
tuotto menee Yhteisvastuukeräyksen kautta perhei-
den tukemiseen Haitissa ja kotimaassa. 

Ystävänpäiväjuhla 
su 14.2  klo 14 
Saarenkartanossa. 
Ohjelmassa 
musiikkia, 
yhteislaulua, 
mietelmiä, 
hassuttelua ja 
iloa ystävyydestä. 
Täytekakkukahvit. 
Tervetuloa.

Päiväkerho: 3-vuotiaille 
maanantaisin klo 10 ja kok-
kikerho ryhmä 1 klo 12.30 
kerhohuoneella. Päiväker-
ho 4-v. A tiistaisin klo 10 ja 
sisarusryhmä klo 13 kerho-
huoneella. Päiväkerho 4-v. 
B keskiviikkoisin klo 12.30 
kerhohuoneella. Sisarus-
ryhmä B torstaisin klo 10  
ei kerhoa to 18.2.)ja per-
hekerho klo 10 srk-talol-
la.  Perhekerhossa to 18.2. 
mäenlaskua, jos sää sallii. 
Omat liukurit mukaan. Päi-
väkerho 5-v. perjantaisin 
klo 10 ja kokkikerho ryhmä 
2  klo 12.30 kerhohuoneel-
la. Päiväkerholaisten ja per-
hekerholaisten valokuvaus 
on 25.2. 
Pyhäkoulu su 14.2. klo 10 
jumalanpalveluksessa saar-
nan aikana sakastissa. 
Partio: Metsähanhet to 
11.2. klo 18 Naskun laavulla 
pappilassa. Tervetuloa noin 
10–12-vuotiaat pojat, joh-
tajana Maukka. Partiolais-
ten talvileiri Ruoktu XXVII 
10 seikkailijoille, tarpojil-
le, samoajille sekä vaeltajil-
le pidetään 6.–10.3. Taival-
koskella Siiranjärvellä Ou-
lun seurakuntien eräleiri-
keskuksessa. Ilmoittautu-
minen kirjallisesti partio-

toimistoon Kotikolon ala-
kerrasta saatavalla ilmoit-
tautumislomakkeella ti 17.2. 
Ruoktu-leiriläisten kokouk-
seen mennessä. 
Keskipäiväkerho ke 17.2. 
klo 12 srk-talossa. Matt. 
4:1–11.
Kirkkokuoro ke 17.2. klo 
18.30 srk-talossa.
Siioninvirsiseurat to 18.2. 
klo 14 pappilassa. Seurojen 
jälkeen Herättäjäyhdistyk-
sen paikallisosaston vuosi-
kokous.
Diakonia: Yhteisvastuuke-
räys on alkanut. Lisätietoa 
Marjolta p. 045 6381 973 
sekä www.yhteisvastuu.fi. 
Yhteisvastuurynnäkkö lip-
paineen liikkeellä la 27.2. 
klo 10–12 lumijokisten ovil-
la. Apuvoimia otetaan vas-
taan. Yhteisvastuukeräyk-
sestä lisätietoja Marjolta, 
kirkollisista, kotisivuiltam-
me ja www.yhteisvastuu.fi.
Rauhanyhdistys: Raamat-

tuluokka pe 12.2 klo 19 Ni-
kulalla. Seurat ja ruokailu su 
14.2. klo 12 ry:llä. Ompelu-
seurat ke 17.2. klo 19 ry:llä. 
Päiväkerhot ma, ke klo 17–
18.30 ja ti, to klo 17.30–19 
ry:llä.
Kastetut: Sirja Selina Hir-
vasniemi, Ellen Aada Elisa 
Hirvasniemi, Arttu Eemeli 
Korhonen.

Sunnuntaina 14.2. sanajumalanpalvelus  kirkossa kello 10. 
Pyhäkoulu sakastissa saarnan aikana. 

Henkisen kriisinhallin-
nan-kurssi la 13.2. klo 
9–15 srk-talossa. Lisätie-
toja p. 045 2369 094.   

Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 11.2. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa. Vieraana 
Oulun ortodoksisen seura-
kunnan kanttori Laura Aho.
laskiaistapahtuma la 
13.2. klo 11–13 Martinnie-
men srk-kodilla. Ohjelmassa 
mäenlaskua, poniratsastus-
ta pakkasrajana -15 astet-
ta, laulukammari, jääpallon 
laukauskilpailu, onnenpyö-
rä, kasvomaalausta ja lelun-
vaihtopöytä. Oma vaihtole-
lu mukaan. Tuotto Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi.
laskiaistiistain tapahtu-
ma eläkeläisille ti 16.2. 
klo 11–13.30 srk-keskukses-
sa. Tapahtuma alkaa klo 11 
hernekeittolounaalla, hin-
ta 5 €, tuotto Yhteisvastuu-
keräykselle. Tapahtuman ai-
kana mahdollisuus rekiaje-
luun. Ilm. to 11.2. mennes-
sä seurakuntakerhoissa tai 
diakoniatoimistoon perjan-
taisin klo 9–11, p. 5472 636.
Mielenterveyskuntoutu-
jien omaisten vertaistu-
kiryhmä aloittaa ke 17.2. 
klo 18 lähetystoimiston vie-
raskamarissa, Kirkkotie 10 E,  
yhteistyössä Hyvän mielen-
talon kanssa. Kahvitarjoilu. 
Lisätietoja Satu Poikonen p. 
044 5190 699, Heli Puuperä 
p. 040 5898 362.
Seurakuntakerho to 18.2. 
klo 13 srk-keskuksen moni-
toimisalissa. Kuljetuspyyn-
nöt perjantaisin klo 9–11 
diakoniatoimistoon p. 5472 

636.
Ripari-ilta to 11.2. ja 18.2. 
klo 16.30–17.30 Vakkurilas-
sa ja ke 17.2. klo 17–18 Kel-
lon srk-kodilla ja Martinnie-
men srk-kodilla.
Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 ja 12.30–14 Kellon 
srk-kodissa sekä perjantai-
sin klo 10–11.30 kirkonky-
län Vakkurilassa, Jokelan 
vanhalla koululla ja Martin-
niemen srk-kodissa.
Avoimet ovet rippikou-
lun käyneille nuorille kes-
kiviikkoisin klo 18–20  Kel-
lon ja Martinniemen srk-
kodeissa ja torstaisin klo 
17.30–19.30 kirkonkylällä 
Vakkurilassa.
uusherätyksen seurat su 
14.2. klo 14 Kellon srk-kodil-
la, Jorma Räisänen ja Niilo 
Karjalainen. Mervi Kokko-
nen ja Holman lapset laula-
vat. Väliajalla kahvitarjoilu. 
Viikkomessu klo 16, toi-
mittaa Sami Puolitai-
val, saarna Pekka Siljan-
der, kanttorina Else Piilo-
nen, Perjantaikuoro, johtaa 
Pentti Tiri.
Rauhanyhdistys: hauki-
pudas: laskiaismyyjäiset la 
13.2. klo 11 ry:llä, pyhäkou-
lut su 14.2. klo 12 Turusella, 
Räihällä, Ikosella ja Kupsa-
lalla, seurat su 14.2. klo 17 
ry:llä, eläkepiiri ti 16.2. klo 
13 srk-keskuksen monitoi-
misalissa, sisarilta to 18.2. 
klo 18.30 Tuomelalla. Joki-
kylä: raamattuluokka pie-

net pe 12.2. klo 17.30 ry:llä, 
ompeluseurat pe 12.2. klo 
18.30 Tarja ja Tapio Paka-
sella sekä Mirja ja Ari Koi-
vukankaalla, nuortenmyy-
jäiset la 13.2. klo 14 ry:llä, 

Ynnin Poikien 35-vuotisjuhlavuosi käynnistyy

raamattuluokka isot la 
13.2. klo 18.30 Niskakan-
kaalla, seurakuntapäivä 
su 14.2. klo 14 ry:llä, päi-
väkerhot ti 16.2 ja ke 17.2 
klo 17.30 ry:llä. Kello: päi-

väkerho pe 12.2. klo 17 Kel-
lon srk-kodissa, raamattu-
luokka (pienet) pe 12.2. klo 
17.30 Jokelalla, ompeluseu-
rat pe 12.2. klo 18.30 Riekil-
lä, pyhäkoulu su 14.2. klo 12 

Tynillä ja Ojalalla.
Kastettu: Ella Kaisa Kaari-
na Alatalo, Jaapo-Jesper Ju-
hani Rekilä, Karoliina Kiian-
mies.

Ynnin Poikien 35-vuotisjuhlavuosi käynnistyy 
Haukiputaan seurakuntakeskuksessa pidettävässä 
konsertissa ystävänpäivänä sunnuntaina 14.2. kel-
lo 18. Kuoroa johtaa Oulun seudulla tutuksi tul-
lut maineikas kuoronjohtaja Mihkel Koldits. Kon-
sertissa esiintyy myös lapsikuoro Junnut johtaja-
naan Ella Kiviniemi. Liput maksavat 5 euroa ovel-

ta, ja tuotto menee Yhteisvastuukeräyksen hyväk-
si. Konsertin järjestävät Haukiputaan seurakunta 
ja Kiiminkijoen opisto. Ynnin Poikien juhlavuo-
desta tulee kiireinen kuoron pienille pojille ja nuo-
rille miehille. Juhlavuoden aikana on luvassa mo-
nia erilaisia tapahtumia ja uuden joululevyn le-
vytys nuorisokuoro Oulun Fröökynöiden kanssa. 
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liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Askeleet pe 12.2. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Työikäisten miesten pii-
ri la 13.2. klo 16 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa.
Pyhäkoulu saarnan aikana 
su 14.2 klo 10 kirkossa.
Että jaksaisin ensi viik-
koon -ilta su 14.2. klo 18 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
Palveluryhmän kokoon-
tuminen ma 15.2. klo 13.30 
palvelutalo Hovilassa. Ul-
koilemme yhdessä Hovilan 
asukkaiden kanssa.
Kirkkokuoron laskiais-
myyjäiset ti 16.2. klo 11–
13 Kirkonkylän srk-kodissa. 
Aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot: Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ti ja ke 
klo 9.30–11 ja pe klo 9.30–11 
perhepäivähoitajille ja hei-
dän hoitolapsilleen. Van-
hassa pappilassa ke ja to klo 
9.30–11, Kirkonkylän srk-ko-
dilla ke klo 9.30–11 ja Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa 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 tarkoitettu musiikki-
hetki. Laulamme, rytmitte-
lemme ja leikimme. Maa-
nantaisin klo 17.15–18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Kevätkausi 10 €.  Lisätiedot 
ja ilmoittautuminen Eijalle 
p. 040 7790 337.
Kirkkokuoroa ei ole ke 
17.2. 
Eläkeläisten piirit: Päivä-
piiriä ei ole ke 17.2. Seura-
kuntapiiri to 18.2. klo 12 Kir-
konkylän srk-kodissa. Lau-
lamme yhdessä toivevirsiä 
ja -lauluja.
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.
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, joilla 
on päivisin aikaa maanan-
taisin klo 10–12 Kirkonky-
län 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 seurakun-
takeskus: Monitoimikerho to 
klo 17.30–19. Nuorisoseura: 
Poikien pelikerho ti klo 16–
17.30. 
nuoret: Nuortenilta to klo 19 
Vanhassa pappilassa. Wanho-
jen ilta pe 12.2. klo 20 Van-
hassa pappilassa. Nuorten 
pelivuoro ti klo 16.30 Kem-
pelehallissa. KokkoKospel pe 
19.2. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Rippikoulu: YK1:n ja YK2:n   
nuorten ilta to 11.2. klo 18 
Vanhassa pappilassa. YK2:n 
vanhempainilta ti 16.2. klo 
18 Vanhassa pappilassa. Rip-
pikouluradan korvauspäivä 
to 18.3. klo 14–17 kirkkoher-
ranvirastossa, Tiilitie 1.
Perhelentopallo la klo 
9–11 Kirkonkylän ala-asteel-
la.
Kempeleen rauhanyh-
distys: Raamattuluokat pe 
12.2. klo 18: Pienemmät: 
Heikkinen, Sinipyrstöntie 7. 
Isommat: Ahola, Lähetvai-

Varhaisnuorten toimintaa
Varhaisnuorten päiväleirit 8.3–9.3. Vanhassa Pappi-
lassa. Hinta 5 € / päivä. Sisältää ruuan, materiaalin ja 
ohjelman. Osallistua voi kumpaankin päivään tai vain 
toiseen. Ilmoittautuminen 19.2. mennessä.

linnantaikaa – Koko perheen retki 
Kemin lumilinnaan 10.3.
Hinta lapset 35 €  ja aikuiset 40 € , sisältää matkat, pää-
sylipun ja ruokailun sekä opastetun kierroksen linnan 
uumenissa. Ilmoittautuminen 15.2. mennessä.

Kaikki ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon p. 5614 500.

niontie 11 iltakylä. Pyhäkou-
lut: kirkkopyhä su 14.2. klo 
10 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Leiri- ja opistoseu-
rat sekä yhteinen iltakylä su 
14.2. klo 16 ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 12.2. klo 19 
Vuormalla, Murrontie 88. 
Vuosikokous su 14.2. klo 
16 ry:llä.
Kastetut: Ebba-Ilona Pas-
ma, Iina-Emilia Pasma, Salla 
Maria Korkala, Viena Dag-
mar Luokkanen, Eetu Aarre 
Elo, Samuli Mikael Haarala.

Vihitty: Jari-Pekka Pyörä-
lä ja Pauliina Maaret Hauk-
kala.
Kuollut: Anja Marjatta 
Hekkala s. Pelttari, 72,Eero 
Matias Puoskari, 68, Seppo 
Antero Lehto, 50.

ole arkienkeli ja auta!

La 13.2. keräystempaus K-Supermarketin ja Salen edes-
sä klo 10–14 ja kauppakeskus Zeppeliinissä klo 11–16. 

Tarvitsemme lisää arkienkeleitä kerääjiksi turvaamaan 
lapsiperheille jokapäiväsen leivän kotimaassamme ja 
Haitissa. Ota yhteys diakoni Heini Karhumaahan 040 
7790 368 tai diakonissa Leena Hintsalaan 040 7790 365.

hartaus to 11.2. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodissa.
Tähdet-kuoro, harjoitukset 
to 11.2. klo 16 srk-talossa. 
omaishoitajien päivä-
kahvit ma 15.2. klo 13 srk-
talossa. Mukana Maisa.
Seurakuntakerhon kaikil-
le avoin laskiaisretki ke 17.2. 
Luontokeskukseen. Lähtö 
klo 11.30 matkahuollosta, 
paluu klo 14.30. Hinta 15 €  
sis. ruuan, kahvin ja matkan.  
Ilm. 11.2. mennessä Sinikalle 
p. 044 7521 226.
hartaus ke 17.2. klo 13.15 
vuodeosastolla. 
Tupoksen olohuone tuh-
kakeskiviikkona 17.2. klo 
13.30–15. Vanamon yläker-
rassa. Huom. aika. Mukana 

Eero, Kyllikki ja Maisa.
Raamattu -ja rukouspiiri 
ke 17.2. klo 18.30 Lähetys-
vintillä.
hartaus to 18.2. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
nuorisotyö: Nuortenilta to 
11.2. Vanamossa klo 18–20. 
Mukana Kesä 1 -riparilaiset. 
Nuorten palveluryhmä ko-
koontuu ke 17.2. klo 15.15 
diakoniatoimistoon, jos-
ta lähtö palvelutehtävään. 
Nuorten raamis to 18.2. klo 
17.30 Nuorisonurkassa.
lähetysvintti avoinna 
maanantaisin klo 12-14. 
Perhekerhot: Ti 16.2. klo 
9.30–11 Kotikolossa. Mäen-
laskua ja makkaranpaistoa 
säävarauksella.
oulu-Koillismaan pelas-
tuslaitoksen järjestämä 
tilaisuus kodin palotur-
vallisuudesta ke 17.2. klo 
9.30–11 Vanamossa.
Partio: Make päivystää pe 
12.2 klo 15–17 partiotoimis-
tossa. Ruoktujohtajien 2. 
kokous, samoajat, klo 17–
18 partiotoimistossa. Hen-
kisen kriisin hallintakurssi la 
13.2. Lumijoella yli 15-vuo-
tiaille johtajille. Tiedustelut 
Maukka ja Make. Talkoot 
Partiokämpällä. Tarkemmat 
tiedot netissä ja Hannul-
ta. Sudenpentujen ja seik-
kailijoiden Partioliike Suo-
messa 100-vuotta juhlavuo-
den avaustempaus la-su 13.–
14.2. Limingan seurakunta-
talolla. Retkikirje tulossa 

johtajilta. Kirkkopalvelussa 
Telkät su 14.2. Leiriläisko-
kous Ruoktuleirille lähtevil-
le partiolaisille ja vanhem-
mille ke 17.2. klo 18–19 Koti-
kolossa. Vaeltajailta to 18.2.  
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka 7.–8. pe 12.2. klo 
18.30 ry:llä. Äidit ja isät -ilta 
la 13.2. klo 18.30 ry:llä. Py-
häkoulut su 14.2. klo 11.30 ja 
klo 14 seurat Alatemmeksen 
vanhainkodissa sekä ry:llä ja 
klo 17 ja klo 18.30 seurat 
ry:llä. Raamattuluokkatyön 
virkistys-ja keskusteluilta ti 
16.2. klo 18.30 Peuhussa.
Kastettu: Roope Eemeli 
Hietanen, Adelia Ellen In-
keri Vattula.
Kuollut: Matti Einari Tuo-
miranta 79, Paavo Aaprami 
Ruonakoski 73.

YhTEISVASTuun 
lIPAS-

TEMPAuKSET 
13.2. ja 19.2. kauppojen 
edustalla sekä 20.2. ja 

27.2. ABC:n edessä 

Myös listakerääjät on lä-
hetetty oville. Lisää arki-
enkeleitä tarvitaan. Oli-
siko sinulla 2 tuntia? Rip-
pikoululaisilla on tem-
pauspäivät 20.2. Tupok-
sessa ja 20.3. kirkonkyläl-
lä. Otetaan vastaan noin 
2–15 euron arvoisia lah-
joituksia. Lisätietoja Sini-
kalta p. 044 7521 226.

Kirkkoherranvirasto

avoinna to 11.2. poik-
keuksellisesti klo 9–15 
ja suljettuna ke 17.2.

limingan-lumijoen 
Miesten retki ja 
Raatteen marssi 
lauantaina 13.3. 

Retkellä kaksi vaihtoeh-
toa: opastettu kiertoajelu 
talvisodan taistelupaikoil-
le tai Raatteen tien kävely 
18 km. Hinta 20 € sis. päi-
vällisen, kahdet kahvit, 

opas- ja museomaksut ja 
matkan. 

Ilmoittaudu viimeistään 
pe 26.2. kirkkoherranvi-
rastoon p. 08 7521220.

Tuhkakeskiviikon 
messu 

ke 17.2. klo 20 
Kokkokankaan 
srk-keskuksessa

Mukana Askeleet-kuoro.

Tuhkakeskiviikon messu 
ke 17.2. klo 18 

Limingan kirkossa 
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Kirkkoherranvirasto
08 5142 700
Vattukuja 2
ma–to 9–13

ke 14–17
pe 10–13

Vs. srk-pastorina 1.2.–31.5. 
Mari Flink p. 040 7720 375. 
Seurakuntakerho to 11.2. 
klo 11 seurakuntatalolla. 
Maija Sivula, Tuomo Kan-
gas, ”vanhat esineet”.
Reppu on auki nuorille pe 
12.2. klo 18–23. 
Pyhäkoulu su 14.2. klo 12. 
seurakuntatalolla, Repussa 
ja Salonpään kerhotilassa.
herännäisseurat su 21.2. 
jumalanpalveluksen ja lou-
naan jälkeen seurakuntata-
lolla. 
Varkkari ma 15.2. klo 15–17 
Repussa 7–13-vuotiaille.
omaishoitajien keskuste-
luryhmä ma 15.2. klo 12 toi-
mitalolla.
Perhekahvila ti 16.2. klo 
9.30–11.30 Repussa.
laskiaistiistain  tapahtu-
mapäivä ti 16.2. klo 10.30–
14 seurakuntatalolla.
Askareilta ti 16.2. klo 18–20 
Repussa kaiken ikäisille.
Yksinhuoltajien olohuone 

ti 16.2. klo 18 pappilassa, 
Pappilantie 28. Lastenhoito 
järjestetty. Tervetuloa mu-
kaan myös uudet!
Perhekerho ke 17.2. klo 
9.30–11 Repussa. 
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille ke 17.2. klo 
9–10.30 seurakuntatalolla.
hartaus ke 17.2. klo 13.30 
Salonkartanossa.    
Seurakuntakerho to 18.2. 
klo 11 seurakuntatalolla. Ei-
ja Pelkonen kertoon seura-
kunnan juhlavuoden kirja-
hankkeesta.
hartaus to 18.2. klo 11.30 
Teppolan vuodeosastolla. 
Maija Sivula.
nuortenilta  to 18.2. klo 18 
seurakuntatalolla rippikou-
lusalissa.
Salonpään ry: Lauluseurat 
to 11.2. klo 18.30 ry:llä. Vuo-
sikokous to 18.2. klo 18.30 
ry:llä. Seurat su 21.2. klo 16 
ry:llä. Eero Hyytinen ja Aar-
no Sassi.
Kirkonkylän ry: Raamat-
tuluokka I, su 14.2. klo 12 
ry:llä, raamattuluokka II; Ky-
länpuoli ja Keskikylä  ry:llä, 
Karhuoja; Jouko Koskelo. 
seurat;  klo 16 ry:llä, Mark-
ku Seppänen, Kari Päkkilä. 
Varttuneiden kerho ke 17. 2. 
klo 12 ry:llä. 
Kastetut: Ronja Mariela 
Kotkaranta, Lumianna Juu-
lia Karjalainen ja Niila Vilja-
mi Tiitinen. 
Kuollut: Paavo Armas Kaa-
rela 84, Leo Rikhard Naus-
ka 77. 

Laskiaistiistain 
tapahtumapäivä
Tiistaina 16.2. klo 10.30–14 seurakuntatalolla

•	 Ruokailu	(hernekeitto,	rieska	sekä	kahvi	
ja laskiaispulla)  5 € / hlö, lapset 3 €, alle 3-v. 
ilmaiseksi
•	 Lapsille	askartelua	ja	muuta	mukavaa	
toimintaa järjestävät seurakunnan lastenohjaajat 
ja MLL: n vapaaehtoiset
•	 Aikuisille	yhdessäoloa	ja	rupattelua

Myytävänä hernekeittoa ja laskiaispullia kotiin 
vietäväksi (omat astiat mukaan) ja arpoja. Tuotto 
Yhteisvastuukeräykselle.

Järjestäjinä
seurakunnan diakonia -ja lapsityö sekä MLL

hartaus pe 12.2. klo 13  Päi-
väkeskuksessa, Liisa Seppä-
nen. 
Konsertti la 13.2. klo 18 kir-
kossa, Jukka Leppilampi. Va-
paa pääsy.
Yhteisvastuu ja ystävyys - 
kahvikonsertti su 14.2. klo 
14 seurakuntatalossa. 
hartaus ma 15.2. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Simo Pekka 
Pekkala.
laskiaislounas ti 16.2. klo 
11–13 seurakuntatalossa. 
laitasaaren kerho ti 16.2. 
klo 12 rukoushuoneella, Lii-
sa Seppänen, Simo Pekka 
Pekkala. Aiheena yhteisvas-
tuukeräys.
Keskipäivänkerho ke 17.2. 

klo 11.30 seurakuntatalos-
sa, Simo Pekka Pekkalan ai-
heena paaston aika. Hartaus 
ke 17.2. klo 15 Rantakodissa, 
Pekka Kyllönen.
Rukouspiiri ke 17.2. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Kylmälänkylän kerho to 
18.2. klo 11–12.30 kappe-
lissa, Liisa Seppäsen aihee-
na yhteisvastuukeräys. Kyyti 
lähtee klo 10.30 srk-talolta. 
Kuorot: Ke 17.2. päiväkuoro 
klo 10.30, lapsikuoro klo 17 
ja kirkkokuoro klo 18.30 seu-
rakuntatalossa. 
lapset ja perheet: Perheker-
ho tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja Päivä-

rinteen seurakuntasalissa 
sekä torstaisin klo 10–12 Lai-
tasaaren rukoushuoneella. 
Perheviikko 13.–28.2. Tapah-
tumista jaetaan kerhoissa ja 
kouluissa erillinen Menovin-
kit-ohjelma. 
nuoret: Koulupastoripäivys-

VARhAISnuoRTEn KERhoT 

MAAnAnTAI:
16–17.30 kuviskerho 1.–2.-lk, seurakuntatalo
17–19 toimintakerho 2.–4.-lk, Huovilan koulu
17.30–19 kokkikerho 1.–2.-lk, seurakuntatalo
18–19 toimintakerho 0.–6.-lk, Kylmälänkylän koulu
18–19 toimintakerho 1.–6.-lk, Päivärinteen srk-sali
TIISTAI
17–18 toimintakerho 1-6 lk, Honkalan koulu
17–18 liikuntakerho 7-9 lk, yläkoulun sali
17–18.30 kokkikerho 1-3 lk, Päivärinteen srk-sali
17–18 liikuntakerho 4-6 lk, Hyrkin koulun sali
17–18 pienoismallikerho 3-6 lk, nuokkari
KESKIVIIKKo
13–15 toimintakerho 0.–2.-lk, Kylmälänkylän kappeli
16.30–17.30 tanssikerho 1.–3.-lk, Kirkonkylän koulu
17–18 eläinkerho 1.–6.-lk, seurakuntatalo
17–19 toimintakerho 5.–6.-lk, Huovilan koulu
19–20 liikuntakerho 1.–3.-lk, Kirkonkylän koulu
ToRSTAI
16–17 palloilukerho 1.–4.-lk, yläkoulun sali
17–18.30 liikuntakerho 1.–6.-lk, Mäntyranta 
14.30–16 lautapelikerho 7.-lk -> 4h-toimisto
18.30–19.30 toimintakerho 0–4.-lk, nuokkari 
16.30–18 kokkikerho 4.–6.-lk, Päivärinteen srk-sali
PERJAnTAI
17–18 tanssikerho 4.–6.-lk, lukion sali

tys torstaisin klo 10.40–12.15 
yläkoululla ja lukiolla. Päi-
vystys nuorisotoimistolla pe 
12.2. klo 15–17 p. 533 1201. 
Nuortenilta pe 12.2. klo 18–
19.30 srk-talon alakerras-
sa. Oulujoki tulvii -gospel 
la 13.2. klo 15–17.30 Koivu 
ja tähti -kulttuurikeskukses-
sa. Esiintyjinä Elisa ja Annii-
na Hiekkamäki, Elisa Happo-
nen, Anne-Mari Pylkkönen, 
Olli Helenius ja Exit. Sisältyy 
rippikouluopetukseen ja on 
Muhoksen rippikoululaisille 
ja isoskoulutettaville ilmai-
nen, muuten liput 7 €. Klo 
18 Jukka Leppilammen kon-
sertti kirkossa, vapaa pääsy. 
laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho tors-
taisin klo 10–12. Laitasaa-
ren kerho ti 16.2. klo 12, Lii-
sa Seppäsen aiheena yhteis-
vastuukeräys.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Pe 12.2. klo 19 raamat-
tuluokka 4–6-lk ry:llä. La 
13.2. laskiaismyyjäiset ry:llä: 
ruokailu klo 16, alkuhartaus 
ja myyjäiset klo 17. Su 14.2. 

oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fi

eurakunnissa tapahtuu 11–18.2.2010

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

YhTEISVASTuu-
KERÄYS 
on KÄYnnISSÄ

Lipaskerääjät kiertävät 
oulunsalolaisten 
kotien ovilla.

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 

lÄSKIllÄ luKuTAIToA -KAMPAnJA

Suomalainen yksityishenkilö on haastanut suomalai-
set, seurakunnat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
(THL) mukaan laihdutuskampanjaan. 
Lisätietoja: www.thl.fi/laskillalukutaitoa

Alkupunnitus helmikuun loppuun mennessä:
Terveyspointin tiloissa, Pappilantie 28
ma 15.2. kello 11–14 ja kello 17–19, 
muulloin Terveyspointin aukioloaikoina 
maanantaisin kello 11–14

klo 14 seurat ry:llä. Ma 15.2. 
klo 17.30 ja 18.30 päiväker-
hot ry:llä. Ti 16.2. klo 12.30 
seurat Päiväkeskuksessa. Ke 
17.2. klo 19 veljespiiri. To 
18.2. klo 19 sisarilta ry:llä.
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 12.2. klo 19 raamat-
tuluokka ja ompeluseurat 
ry:llä. La 13.2. klo 11 päivä-
kerho ry:llä. Klo 19 raamat-
tuluokka 7.–8.-lk ja iltaky-
lä. Su 14.2. klo 12 pyhäkou-

lut: Hyrkki Karhumaa, Tar-
montie 22, Laitasaari Mat-
tila, Viskaalinkuja 18, Huo-
vila Vatjus, Metsämarjantie 
10. Klo 17 seurat ry:llä.
Kastettu: Atte Iivari Hahto-
nen, Hilla Ilona Torvinen, Je-
nica Helmi Adelina Huru, Jo-
han Julius Henrik Kukkoho-
vi, Milla Rosa Emilia Kinnu-
nen, Netta Julia Mätäsaho. 
Kuollut: Terttu Marjatta 
Polvela s. Pinoniemi 81.
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Koulukinkerit pe 12.2. klo 
8.45 Markkuun koululla ja to 
18.2. klo 9 Murron koululla.
Seurakuntakerho ti 16.2. 
klo 12.30 Tyrnävän srk-talol-
la. Vieraana hammaslääkäri 
Irma Kamunen.
Suutarinkylän diakoniailta 
ti 16.2. klo 19 Anne Harjulla, 
Heinäkuja 1.
Murto-ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 18.2. klo 
10.30 Kauttarannassa.
Virsikinkerit to 18.2. klo 18 
Tyrnävän kirkossa.
Aamukammari kaiken-
ikäisille keskiviikkoisin klo 
9–10.30 Tyrnävän seurakun-
tatalon takkahuoneessa.
Kuorot: Kirkkokuoron har-
joitus ke 17.2. klo 18 Tyrnä-
vän srk-talolla ja lapsikuoron 
harjoitus to 18.2. klo 16 Tem-
meksen srk-talolla.
nuoret: Nuortenilta pe 12.2. 
klo 18 Tyrnävän srk-talolla.
Rippikoulu: Ryhmä I, rippi-
kouluopetus la 13.2. klo 9–15 
Tyrnävän srk-talolla.
Temmes: Koulukinkerit ma 
15.2. klo 9 Temmeksen kou-
lulla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 11.2. klo 19 
ry:llä. Vuosikokous su 14.2. 
klo 16 ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: Lau-
luseurat pe 12.2. klo 19 Vuor-
malla, Murrontie 88 A. Vuosi-
kokous su 14.2. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Eemeli Martti Ju-
hani Aitjärvi.
Kuollut: Heikki Johannes 
Hartikka 88.

Raamattu- ja Tuumailupiiri 
RaaTuu 
Kokoonnumme Temmeksen seurakuntatalolla 
sunnuntaisin kello 16 
seuraavien teemojen parissa:

14.2. Kääntymys ja uskonelämä
28.2. Etiikka ja omatunto
28.3. Synti, kuolema ja kärsimys
11.4. Risti, ylösnousemus ja toivo

Kaikki Raamatusta innostuneet läheltä ja kauempaa 
tervetuloa mukaan!

Laihduta Lukutaitoa Nepaliin
Suomalainen yksityishenkilö on haastanut suomalaiset, 
Suomen ev.-lut. seurakunnat ja Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksen mukaan ”laihduttamaan rahaa Nepaliin”. 
Hän on lupautunut maksamaan jokaisesta pudotetus-
ta kilosta 15 €. Kertyneellä summalla tuetaan nepalilais-
ten lasten koulutusta.

Tyrnävällä on mahdollisuus osallistua myös tähän kam-
panjaan tulemalla alkupunnitukseen joko ma 15.2. kel-
lo 17–18 tai ke 17.2. kello 9–10.30 Tyrnävän seurakunta-
talolle. Loppupunnitukset ovat ma 24.5. kello 17–18 ja 
ke 26.5. kello 9–10.30.

Kampanjaan voivat osallistua kaikki suomalaiset täysi-
ikäiset henkilöt, joilla on ylipainoa.
Pudottaessasi painoasi lisäät omaa hyvinvointiasi ja ter-
veyttäsi ja tuet samalla hyvää asiaa.

Lisätietoja antavat Riitta Pesonen 044 7372 630 ja
Salme Kinnunen 044 7372 631.

TulE MuKAAn PÄÄSIÄISVAElluKSEEn!

Tyrnävän seurakunta järjestää pääsiäisvaelluksen Tyrnä-
vän kirkossa maaliskuussa. Mukaan tarvitaan vapaaehtoi-
sia erilaisiin tehtäviin. Tarvitsemme tietysti esiintyjiä eri 
rooleihin, mutta myös ihmisiä, jotka voivat avustaa esi-
merkiksi lavasteiden rakentelussa, askartelussa, ompele-
misessa, ruokahuollossa ja kaikenlaisessa värkkäämises-
sä ja nikkaroinnissa.
Ensimmäinen pääsiäisvaelluspalaveri pidetään perjantai-
na 12.2. kello 13 Tyrnävän seurakuntatalolla, sisäänkäynti 
pääovesta. Jos et pääse paikalle ensimmäiseen palaveriin, 
mutta sinua kiinnostaa olla mukana pääsiäisvaelluksessa, 
niin soittele Minna Matinlaurille numeroon 044 7372 616.
Pääsiäisvaellus alkaa Tyrnävän kirkossa torstaina 18.3. ja 
jatkuu arkipäivisin perjantaihin 26.3. asti. Vaellukset ovat 
pääasiassa kello 9–15 välillä. Jokaiseen rooliin tulee 2–3 
ihmistä, joten sinun ei välttämättä tarvitse olla mukana 
joka päivä, eikä välttämättä koko päivää. Tehdään aika-
taulut jokaiselle sopivaksi.

Lisätietoja lastenohjaaja Minna Matinlaurilta numerosta 
044 7372 616 tai sähköpostilla: minna.matinlauri@evl.fi.

Tehdään yhdessä tämän vuoden pääsiäisvaelluksesta 
ikimuistoinen!

VAPAAEhToISTEn 
KouluTuS- JA 
”VoIMAAnTuMISIlTA”
Eväitä henkiseen ja hen-
gelliseen hyvinvointiin

Ma 1.3. Tyrnävän 
seurakuntatalolla
Kello 17 Voimaa vapaa-
ehtoisille – Auttajana jak-
saminen, Suvimaria Saa-
renpää ja Vuokko Kerä-
nen / Vares-keskus
Kello 18.45 Kahvi ja 
iltapala
Kello 19 Hengellinen hy-
vinvointi – Jumalan hoi-
dossa, Leila Ikonen ja Sal-
me Kinnunen / Tyrnävän 
seurakunta
Ilmoittautumiset 24.2. 
mennessä Salmelle 044 
7372 631.

SEuRAKunTA-
IlTA 
 
To 18.2. kello 18
Temmeksen 
seurakuntatalolla

Illassa lauletaan, kahvi-
tellaan, jutellaan ja hil-
jennytään sanan ää-
reen. Mukana diakoni 
Salme Kinnunen. Illan 
emäntinä toimivat Toini 
Karppinen ja Anja Sak-
sio. Arpajaiset ja vapaa-
ehtoinen kahvimaksu 
Yhteisvastuulle. 
Tervetuloa!

nuorten sivut: www.sii-
kalatvanseurakunta.fi/
nuoret
Siikalatvan rauhanyh-
distysten yhteinen raa-
mattuluokka pe 12.2. 
klo 19 Pulkkilan rauhan-
yhdistyksellä.

KESTIlÄ
Järvikylän diakonia- lähe-
tyspiiri 11.2. klo 11 Hilkka ja 
Erkki Valtasella.
Seurakunnan ohjelmaa pe 
12.2. klo 13 Pihlajistossa.  
laskiaistapahtuma la 13.2. 
klo 12 ry:llä.
Seurakuntapäivät su 14.2. 
klo 13 ry:llä, Mikko Kamula.
Kirkkokuoro ti 16.2. klo 19 
srk-kodissa. 
leiviskänrannan diakonia-
kylätoimikunnan vierailu 
ke 17.2. klo 13 Pihlajistossa.
Raamattuluokka ke 17.2. 
klo 19 ry:llä.
Seurakuntakerho pe 19.2. 
klo 10 srk-kodissa. 
ompeluseurat pe 19.2. klo 
19 ry:llä
Kerhot: Perhekerho to 11.2. 
klo 11, päiväkerho ke 17.2. 
klo 10 ja varhaisnuorten 
kerho to klo 15.15 kerho-
kodissa. 
Kastettu: Atte Sakari Kyl-
mäaho.
Kuollut: Martta Eliisabet Jo-
kelainen s. Kananen 87, Hei-
mo Heikkinen 83.

PIIPPolA
Ehtoollishartaus to 11.2. 
klo 14 Vaarintalossa ja klo 
14.30 Ainolassa, Perttu Kyl-
lönen ja Unto Määttä.
Veteraanien lauluryhmä 
ma 15.2. klo 11 srk-kodissa. 
Seurakuntakerhon vierai-
lu Pyhännälle ti 16.2. Läh-
tö klo 10.30 kirkon parkki-
paikalta. 
laskiaistapahtuma per-
heille ti 16.2. klo 18.30 srk-
kodissa. 
Yhteisvastuutapahtuma 
to 18.2. klo 11 srk-kodissa. 
Myytävänä hernekeittoa 
(myös astioihin), laskiaispul-
lia ja arvontaa.
Siioninvirsiseurat to 18.2. 
klo 18.30 Väinölässä.
Varhaisnuorten kerho ti 
klo 16 srk-kodissa. 
Kuollut: Anna Liisa Ojanlat-
va 71.

PulKKIlA
Alueellinen raamattuluok-
ka pe 12.2. klo 19 ry:llä.
Pyhäkoulua su 14.2. klo 11 
ry:llä.
Kirkkokahvit ja isostodis-
tusten jakaminen su 14.2. 
klo 12 messun jälkeen seu-
rakuntatalolla.
Seurat su 14.2. klo 19 ry:llä.
Perhekerho 15.2. klo 10 
hiihtomajalla. 
Seurakuntakerho ke 17.2. 
klo 12 srk-talossa.
Kirkkokuoro ke 17.2. klo 
13.30 srk-talossa. 
hartaus pe 19.2. klo 13 Koi-
vulehdossa.

Raamattuluokka pe 19.2. 
klo 19 ry:llä.
Kerhot: Varhaisnuorten ker-
ho to klo 16 (to 18.2. urheilu-
majalla) ja päiväkerho pe klo 
10 kerhohuoneessa. 
Kastettu: Aune Rebekka 
Jylhänkangas.

PYhÄnTÄ
Virsihetki to 11.2. klo 10 
Nestorissa. 
Myyjäiset la 13.2. klo 18 
ry:llä.
Vuosikokous ja seurat su 
14.2. klo 16 ry:llä.
Kappelineuvoston pöytä-
kirja nähtävillä ma 15.2. klo 
9–12 srk-toimistossa.
laskiaistapahtuma ti 16.2. 
alkaen klo 11 srk-talossa. 
Ennan ”viimeinen” diakoni-
an työpäivä. Myytävänä ras-
varieskaa, herne- ja lihakeit-
toa, laskiaispullia, hyvät ar-
pajaiset, hevosajelua (sää-
varaus). Tuotto Yhteisvas-
tuukeräykselle.
lauluseurat ke 17.2. klo 
18.30 ry:llä.
Pyhäkoulua to 18.2. klo 
9.15 Puolukkamäen päivä-
kodissa.
Ehtoollishartaus to 18.2. 
klo 13 Nestorissa.
Raamis to 18.2. klo 18 ker-
hotilassa. 
Kuorot: Veteraanikuoro to 
klo 12, lapsikuoro to klo 
16.30, kirkkokuoro to klo 18 
ja nuorisokuoro pe klo 17.30 
srk-talossa. 
Kerhot: Viikolla 7 ei ole päi-
vä- eikä perhekerhoa, osal-

listutaan 16.2. olevaan las-
kiaistapahtumaan. Kirkon-
kylän varhaisnuorten ker-
ho ma klo 15 ja Tavastken-
gän varhaisnuorten kerho 
ke klo 13.
Avioliittoon kuulutettu: 
Jussi Matias Kentala ja Kat-
ja Anneli Pellikka.

RAnTSIlA
Eläkeliitto to 11.2. klo 11 
srk-talossa. 
Siikatörmän myyjäiset pe 
12.2. klo 19 ry:llä.
Rippikoulua la 13.2. klo 
9–14 Nuppulassa. 
Partion suunnittelukoko-
us ma 15.2. klo 18.30 Nup-
pulassa. Partiolippukunta 
Rantsilan Rämeen Rämpijöi-
den partiotoiminnan uudel-
leen käynnistämispalave-
riin ovat tervetulleita kaik-
ki partiosta kiinnostuneet 
aikuiset ja nuoret. Et tar-
vitse aikaisempaa partioko-
kemusta. Lisätietoja Heidi 
Männistö / Pohjanmaan Par-
tiolaiset ry, p. 044 716 9301.
Syöpäkerhon vuosikokous 
ke 17.2. klo 13 srk-talossa. 
Mukana toiminnanjohtaja 
Pertti Taimisto.
Ehtoollishartaus ke 17.2. 
klo 14.30 vuodeosastolla.
Seurakuntakerho to 18.2. 
klo 13 Rauhalassa.
ompeluseurat pe 19.2. klo 
19 ry:llä.
Kuorot: Veteraanikuoro ke 
klo 11 srk-talossa. Lapsikuo-
ro ke klo 15 srk-talossa ja pe 
klo 13 Hovin koululla. 

SIIKAlATVAn SEuRAKunnAn 
70 JA 75 VuoTTA TÄYTTÄVÄT JÄSEnET

Tänä vuonna 70 ja 75 vuotta täyttävät kutsutaan 
yhteiseen jumalanpalvelukseen kappeleittain ke-
vään tai syksyn aikana. Kutsukirjeet lähetetään jo-
kaiselle henkilökohtaisesti.

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Raahe-
gospel
Siikalatvan seurakunta 
järjestää nuorille retken 
Raahegospeliin la 27.2. 
Tapahtuma pidetään Raa-
hen liikuntahallissa kel-
lo 17 alkaen, päättyy noin 
kello 22. 

Esiintyjinä ovat Pekka Laukkarinen Union, K-Mik-
ko sekä Norman. Rippikoululaisille merkintä. Ret-
ki järjestetään, jos sinne on vähintään 10 lähtijää. 
Retken hinta on 10 € / hlö. 

Ilmoittautumiset 16.2. mennessä Tanja Helenius  
p. 0207 109 734 (myös tekstari käy). Linja-autoaika-
taulu ilmoitetaan lähtijöille myöhemmin.

Kerhot: Pikku nuput to klo 
12 ja Isot nuput ti klo 10 
Nuppulassa. Hovin Nuput 
ke klo 10 Hovin koululla. 
Pallerokerho ma klo 10 Nup-
pulassa. Tyttökerho ma klo 

15.30 Nuppulassa (ei 15.2.). 
Mankilan varhaisnuoret ti 
klo 14.30. Hovin varhais-
nuoret ke ryhmä I klo 12.15. 
ja ryhmä II klo 14.15. 
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NäyTe
Sarjassa joku meistä kokee

 kulttuurielämyksen ja kertoo 
siitä mielipiteensä.

A nn i  K innu n e n

Syksyllä 2008 valmistunee-
seen ODL Hyvinvointikes-
kukseen hankittiin espoo-
laiselta taiteilija Pekka Jyl-

hältä tilausteos Elämän puu. Vii-
si erilaista ohuesta teräksestä la-
serleikattua puuta peilaa Hyvin-
vointikeskuksen eri kerrosten 
auloissa elämänmenoa ja kulki-
joita. 

Joidenkin puiden vieressä on 
Jylhän valitsemia otteita Leena 
Krohnin runoista. Elämän puu 
on Jylhän ensimmäinen julkinen 
teos Pohjois-Suomessa.

Oululainen Toni Alatalo työs-
kentelee ohjelmistoalalla. Puut, 
niiden kasvaminen ja liikkeet 

Teräspuut eivät huoju

Pekka Jylhä: 
elämän puu. 

oDl 
Hyvinvointikeskus, 

albertinkatu 16
oulu

ovat tuttuja niin työn puolesta 
kuin vapaa-ajalta.

– Olen aina tykännyt olla met-
sässä, hän sanoo. 

Tietotekniikka ja työhön liit-
tyvät virtuaalimaailmat unoh-
tuvat oikean luonnon keskellä. 
Puun alla on myös hyvä paikka 
meditoida.

Pehmentävä puu
Neljännen kerroksen aulan sei-
nällä on leveä ja rehevä puu. Se 
näyttää siltä, kuin sitä katsottai-
siin runkoa pitkin.

– Puu rikkoo tilan. Geomet-
rinen paikka näyttäisi ilman si-
tä samalta kuin tietokoneella luo-

dut virtuaaliympäristöt, joihin 
kukaan ei ole vielä ehtinyt tehdä 
mitään mukavaa, sanoo Alatalo. 

Puu rauhoittaa ja pehmen-
tää tilaa: Alatalon mielestä se te-
kee sen paremmin kuin nurkas-
sa kyhjöttävä oikea kasvi, ano-
pinkieli.

Puun oksisto on rehevä, mutta 
ei tee sotkuista vaikutelmaa.

– Oikeassakin luonnossa mu-
kavaa on rikkaus ja monimuo-
toisuus. Ei ole kahta samanlais-
ta kohtaa.

Kolmannen kerroksen lasten-
osaston puu näyttää olevan suo-
sittu. Kiiltävässä pinnassa on pie-
niä sormenjälkiä. Lähikontaktia 

on otettu siitäkin päätellen, et-
tä muutama alaoksa on jo vään-
tynyt osoittamaan poispäin sei-
nästä. Alatalo asettuu puun alle 
istumaan. Mikäs siinä onistues-
sa. Tosin tämän puun oksat eivät 
heilu eivätkä teräslinnut pyrähte-
le latvan yläpuolella.

Mosaiikki hukuttaa
Toisessa kerroksessa vankassa 
puussa roikkuu keinulauta.

– Jos tämä olisi lastenosastol-
la, olisi joku keinulaudassa kiin-
ni, arvelee Alatalo. 

Keinulaudasta hänelle tulee 
leikkisä tunnelma ja puun kaar-
tuva muoto tuo mieleen puun al-

la olemisen.
Puu toimii tilassa ja elää tilas-

sa tapahtuvan liikkeen mukana. 
Teräs heijastaa liikkeen ja värit.

– Jos teos olisi puuta, ei sitä 
edes huomaisi hissistä tullessa.

Ala-aulan puu joutsenineen 
taas hukkuu Alatalon mieles-
tä mosaiikkiin ja sitä on hanka-
la nähdä.

Puut olivat Alatalosta mielen-
kiintoisia ja niitä jaksoi katsella.

– Voisi kuvitella, että tähän 
ympäristöön on haluttu jotain 
pehmentävää ja rauhoittavaa. 
Neloskerroksessa se toimii.

Päivi MäKiNeN

Toni Alatalo meditoi mielellään puiden alla. Odotushuoneessa tapahtuu erilaisia asioita kuin metsässä.

Kuva on ollut kirkon julistuksen, opetuksen ja 
hartauden väline alusta alkaen. Siinä valossa 
kirkkojemme kuvaköyhyys on huolestuttava. 
Kirkoltamme puuttuu kuvan teologia – tai si-

tä ei ainakaan ole riittävästi pidetty esillä.
Pentti Lempiäinen kuuluu siihen harvalukuiseen 

joukkoon, joka on kirkossamme levittänyt kuvan 
evankeliumia jo usean vuosikymmenen ajan. On-
neksi sain käteeni hänen tuoreen kirjansa juuri lo-
mani alkaessa: olisi ollut vaikea laskea kirjaa käsis-
tä pois pääsemättä loppuun saman päivän aikana!

Lempiäinen esittelee teoksessaan suomalaista 
kirkkotaidetta varsin edustavalla ja kattavalla ta-
valla ajatellen sekä kirkollista historiaamme, kuva-
taiteen lajeja että suuntauksia. Esillä on sekä alttari-
maalauksia että muuta kirkollista taidetta, tunnet-
tua ja tuntematonta, uutta ja vanhaa.

Kirjoittaja ei tyydy viestittämään vain kauniin 

Kuvat ja sanat
taiteen ja onnistuneiden kuvien avulla, vaan hän 
myös sanallisesti tekee selkoa taideteosten taustois-
ta ja sisällöstä. Kirkon kuvataide on olennainen osa 
sen perimmäistä viestiä ja tehtävää. Teoksen luke-
malla saa myös aimo annoksen teologista koulu-
tusta. Lempiäisen ilmaisutapa on värikäs, selkeä ja 
paikoin piikikäskin. Hän toteaa muun muassa, et-
tä hurskaat kristityt ovat kaikkina aikoina rakasta-
neet oppiriitoja. Terävät lausumat tulevat yllättäen, 
joten nukahtamisen vaaraa ei ole. 

Arvostan suuresti opettajaani, vaikken olekaan 
hänen kanssaan aivan kaikesta samaa mieltä. Suh-
teessa ihmeisiin Lempiäinen on mielestäni ristirii-
tainen. Toisen raamatullisen ihmeen kohdalla hän 
osoittaa välinpitämättömyyttä, toisen kohdalla hän 
toteaa, että jos uskoo ihmeisiin, miksi pitäisi uskoa 
vain jonkinlaisiin ihmeisiin.

veiJo Koivula

Lukunurkka

Pentti Lempiäinen: 
Seimestä Öljymäelle. 

Hetkiä suomalaistaiteilijoiden 
teosten äärellä. 
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