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Nykymuotoisen uskonnonope-

tuksen kannattajien pitäisi 

antaa vastustajille kehotus: 

päättäkää jo, mitä haluatte. Opetuk-

sen lakkauttajien kenttä kun on niin 

pahasti hajallaan.

Uskonnonopetuksen lakkauttamis-

ta on innokkaimmin ajanut vihreiden 

kansanedustaja Irina Krohn. Hänen 

aloitteellisuutensa sai nolon tyrmäyk-

sen, kun vapaa-ajattelijat asettuivat 

eri kannalle. Krohn haluaisi kouluihin 

uskontotiedon, mutta vapaa-ajatte-

lijat jotain hämärää, jota he nimittä-

vät universaaliksi etiikaksi. Hämärää 

se on siksi, että sitä ei ole eikä voi olla 

olemassa.

Jos uskonnonopetuksen vastusta-

minen on tällä tasolla, on nykymuo-

toinen uskonnonopetus toistaiseksi 

turvattu.

Uskonnonopetuksen vastustajilta 

on jäänyt huomaamatta uskonnon-

opetuksen kaksi merkittävää hyötyä. 

Ensinnäkin se edistää maahanmuut-

tajien kotoutumista. Yhteiset katso-

musaineet eivät näytä ajavan samaa 

asiaa. Uskonnonopetuksen pitää läh-

teä oppilaan omasta kulttuuriperin-

nöstä. Ilman sitä ei synny rakentavaa 

dialogia eri uskonnollisten ryhmien 

välille.

Toiseksi koulujen nykymuotoinen 

uskonnonopetus on tehokkain tapa 

estää uskonnollista fundamentalis-

mia sanan kielteisimmässä merkityk-

sessä. Jos koulut eivät opeta uskon-

toa, sen tekevät uskonnolliset yhtei-

söt. Ilman opetussuunnitelmaa.

Fundamentalismia on toki aina 

meidänkin yhteiskunnassamme, mut-

ta täällä se saa vain harvoin yhteis-

kuntarauhaa horjuttavia muotoja. 

Kansankotinaapurissa tilanne on jo 

täysin toisenlainen. Uskonnollinen 

kiihko ja kiihottaminen voimistuvat.

Suomalainen uskonnonopetus on 

menestystarina. Sen edut tunnustaa 

asiantuntijoiden, virkamiesten ja polii-

tikkojen enemmistö. Jopa ulkomailla 

ollaan siitä kiinnostuneita. Tulevaisuu-

dessa ulkomaiset delegaatiot tungek-

sivat suomalaisiin kouluihin tutustu-

maan uskonnonopetukseen.

Tästä kelkasta näyttää pudonneen 

ainoastaan peruskoulujen rehtorei-

den enemmistö, joka kyselyn mukaan 

haluaisi lakkauttaa uskonnonopetuk-

sen. Ilmeisesti on toimivan järjestel-

män merkki, että sitä maustaa ripaus 

taantumuksellista näköalattomuutta.

• • • • •

Kuolemanäyttelyä ei ole pakko järjes-

tää, jos luottamushenkilöt eivät sitä 

halua.

67-vuotiaan luottamushenkilön 

kommentti osoittaa viisautta. Hän 

mukaansa on kiusallista, että eläke-

ikäiset päättävät nuorille suunnatus-

ta toiminnasta.

Aatoksia

Tulevaisuuden oppiaine

Siunattavia 
silmukoita

Olen aina pitänyt neulomisesta. Tai 
kutomiseksi sitä meillä on sanottu. 
Kutoessa on hyvä ajatella tai kat-
sella televisiota. Kutominen aut-
taa keskittymään ja samalla sel-
vittämään ajatuksia. Kudoin juu-
ri kaulahuivin, pitkän huivin sile-
ää neuletta. Oikealla oikein ja nur-
jalla nurin. 

Huiviin kului kaksi lankakerää 
ja sille tuli mittaa kolme ja puoli 
metriä. Työn lähestyessä loppuaan 
olin haasteen edessä. Kutoessa on 
varottava pudottamasta silmukoi-
ta, mutta viimeisellä kierroksella 
oli päästettävä irti. Osa silmukois-
ta oli pudotettava. Se kuului asiaan, 
mutta pelkäsin huivin menevän pi-
loille. 

Huivista tuli kuitenkin kaunis. 
Nuo pudotetut, irti päästetyt sil-
mukat tekivät oman kuvionsa val-
mistuneeseen neuleeseen. Ne teki-
vät siitä täydellisen.

Me pidämme kiinni monenlai-
sista asioista elämässämme. Kan-
namme mukanamme kuormia, joi-
ta meidän ei tarvitsisi kantaa. Nuo 
kuormat painavat hartiamme ku-
maraan ja tekevät elämästämme 
tarpeettoman raskasta. Ne estävät 
meitä tekemästä sitä, mitä haluai-
simme tehdä. Pitäisi uskaltaa an-
taa asioiden mennä.

Minulla on neljä lasta ja jo nyt 
suren sitä, että edessä on aika, kun 
he lähtevät kotoa. Minun on kui-
tenkin uskallettava päästää heidät 
aikanaan menemään ja jopa roh-
kaistava heitä siihen. Tulee heidän 
vuoronsa rakentaa omaa elämää ja 
heidän kuvionsa täydentää samal-
la minun elämääni.

Myös kirkko näyttää pitävän 

Pehmeää 
työelämää
Työministeri Anne Sinnemäki vaatii työ-
elämän pehmentämistä:

"2010-luvulla pitäisi Sinnemäen mu-
kaan ratkaista, kuinka työelämää voi 
pehmentää, jotta työssä jaksaisi pitkään.

– Tulevat ikäpolvet ovat niin pieniä, et-
tä heidän työssä jaksamiseensa on paneu-
duttava erityisesti.

Vaikeuskerrointa lisää, että työikäi-
set tarvitsevat perhevapaita vanhusten-
sa hoivaamiseen suurten ikäpolvien van-
hetessa.

Ministeri toivoo Suomen työmark-
kinoiden kehittyvän joustavammiksi jo 
nykyisten ikäpolvien aikana. Työtön saa 
helposti laiskurin leiman eikä hyvällä 
katsota sitäkään, jos työntekijä loikkaa 
korkeaa osaamista vaativasta ammatista 
hetkeksi siivoojaksi."

Jyty 2/2010

Koskettamisen 
kova tarve
Kiiminkiläinen hyvinvointi- ja liikunta-
palveluja tarjoava Eini Launonen tietää, et-
tä yksinäinen ihminen kaipaa kosketusta: 

"Launonen sanoo, että asiakkaat valit-
sevat hoidon sen mukaan, millainen on 
oma elämäntilanne: joskus tarvitaan lu-
jaa otetta ja reilumpaa kosketusta, välillä 
parhaiten sopii kevyempi hipsuttelu. Yk-
sinäisillä ihmisillä on myös vahva moti-
vaatio hoitojen ottamiseen:

– Monet yksinäiset ihmiset haluavat 
käydä hierotteilla vain siksi, että joku 
koskettaisi heitä. Sillä ei ole mitään te-
kemistä seksuaalisuuden kanssa, Launo-
nen alleviivaa.

On myös paljon ihmisiä, jotka eivät hie-
rojalle mene, vaikka ilman edestä pääsisivät.

– Suomalaisille spontaani koskettami-
nen ei ole tuttua. Hoitoon tuleva on jo 
etukäteen henkisesti valmistautunut sii-
hen, että joku vieras ihminen tulee kos-
kettamaan häntä."

Rantapohja 9. maaliskuuta 

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

11.3.2010

kiinni monista sellaisista asioista, 
joiden voisi antaa jo kulkea omia 
polkujaan. Olemme juuttuneet ki-
nastelemaan keskenämme. Emme 
uskalla kohdata etsijöitä ja kyseli-
jöitä tosissaan. 

Kirkko haluaa olla yhteisölli-
nen, mutta yhteisöllisyys ei ra-
kennu vain paperilla ja teologisis-
sa puheissa. Meidän pitäisi uskal-
taa kohdata jokainen ihminen yk-
silönä ja arvostaen. Meidän on us-
kallettava aidosti nähdä lähimmäi-
semme. Kynnys kirkkoon näyttää 
korkealta, jos ei käyttäydy sen nor-
mien mukaan. Jeesus toimi toisin, 
uskallammeko me? 

Piispankokous antoi meille pa-
peille ohjeita siitä, miten käyttäy-
tyä, jos pyydetään siunaamaan sa-
maa sukupuolta olevien parisuhde. 
Lupaa siunaamiseen ei tullut. Mi-
nut on opetettu kunnioittamaan 
lakia ja järjestystä, mutta noita oh-
jeita en lupaa noudattaa. Minun on 
aika uskaltaa toimia niin kuin Jee-
sus opettaa.

VIRPI SILLANPÄÄ-POSIO
Kirjoittaja on oululainen oppilaitospastori.
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Oulun yhteinen 
kirkkoneuvosto 
ei syttynyt 
vaatesuunnittelija Antti 
Asplundin kuolema-
aiheiselle näyttelylle 
eikä myöntänyt sille 
rahoitusta. 
Pastori Päivi Jussila 
arvostelee päätöksenteon 
hitautta yhtymässä.

Oulun seurakuntayhty-
män yhteinen kirkko-
neuvosto ei myöntänyt 
20 000 euron suuruis-

ta rahoitusta pyhäinpäivänä 5.11. 
Oulun taidemuseossa alkavaksi 
suunnitellulle näyttelylle DEATH 
– Kuolema Oulussa. 

Näyttelyn kokoajana oli tar-
koitus olla Muodin huipulle -te-
levisiosarjasta tuttu helsinkiläi-
nen vaatesuunnittelija Antti Asp-
lund. 

Hankkeen taustalla oli Oulun 
seurakuntayhtymän nuorten ai-
kuisten strategian toiminnalli-
nen ryhmä, joka oli ehdottanut 
Asplundille yhteistyötä.

Yhteinen kirkkoneuvosto kä-
sitteli asiaa viime viikolla.

Kirkon kasvot olisivat 
kaivanneet virkistystä
Antti Asplund pitää rahoituksen 
kaatumista ikävänä tappiona niin 
itselleen kuin myös seurakun-
tayhtymälle. Hän kuvaa ratkai-
sun tuntuvan inhottavalta, vaik-
ka sanoo tottuneensa taiteen ra-
hoittajien yllättäviin liikkeisiin.

– Uskon, että kirkko olisi voi-
nut näyttelyn avulla virkistää 
omaa ilmettään. Minusta kirkko 
olisi sitä jopa tarvinnut. Jos seu-
rakunta olisi lähtenyt tähän – ei 
niin itsensä näköiseen hankkee-
seen – mukaan, se olisi kenties 
tullut lähemmäksi niitä ihmisiä, 
jotka eivät käy kirkollisissa tilai-
suuksissa. Projekti oli ensisijai-
sesti suunnattu nuorille ja nuoril-
le aikuisille, joiden tiedän mietti-
vän paljonkin kuolemaa. 

Kuolema Oulussa -näyttelyn 
oli suunniteltu sisältävän kuole-
maan liittyvän tilataideteoksen, 
johon olisi kuulunut muun mu-
assa liikkuvaa kuvaa, ääntä, kir-
joitettuja tekstejä sekä myös pu-
kuja ja sisustusta. Asplundin li-
säksi hankkeeseen olisi osallis-
tunut myös kymmenisen muuta 
taitelijaa.

Kristillisen sanoman 
puuttuminen epäilytti 
Yhteisen kirkkoneuvoston jäsen 
Arto Kivioja kertoo neuvoston 
päätöksen olleen yksimielinen. 
Kivioja epäilee, olisiko näyttelyn 
kautta välittynyt kirkon kristil-

Kuolemanäyttelylle yksimielinen 
”ei” luottamushenkilöiltä

linen sanoma. Hänen mielestään 
näyttelyssä olisi ollut hivenen re-
vittelyn makua. 

Hänen mukaansa olisi ollut 
tärkeää, että taidemuseossa olisi 
ollut mahdollisuus henkilökoh-
taiseen keskusteluun kuolemas-
ta seurakunnan työntekijöiden 
kanssa.

Kivioja arvioi, että arkaluon-
teista kuolema-teemaa olisi pa-
rempi käsitellä pyhäinpäivänä 
seurakunnan perinteisimmissä 
tilaisuuksissa. 

Kiviojan mukaan neuvoston 
päätökseen ei vaikuttanut se, et-
tä hankkeen takana oli sama seu-
rakuntayhtymän nuorten aikuis-
ten ryhmä, joka ideoi viime ke-
väänä Elossa.fi-sivustoon kuulu-
van, runsaasti kohua synnyttä-
neen kirkkovenelogon.

Kivoja korostaa, että nuorten 
aikuisten työhön on myönnetty 
aiemmin merkittävästi rahaa. 

Vanhemman vaikea 
ymmärtää nuorten ajatuksia
Yhteiseen kirkkoneuvostoon 
kuuluva 67-vuotias Pertti Haipo-
la pitää kiusallisena, jopa hieman 
ongelmallisena sitä, että nuoril-
le ja nuorille aikuisille suunna-
tusta toiminnasta päättävät hä-
nen ikäisensä ja häntä vanhem-
mat luottamushenkilöt.

– Nuorten todellisuus on niin 
toisenlainen kuin meidän ikäis-
temme. Meiltä puuttuu helposti 
kontaktipinta nuorten elämään. 
Itse olisin ehkä kaivannut näyt-
telystä lisää informaatiota. Se ei 
auennut minulle, myönnän.

Yhteisen kirkkoneuvoston pu-
heenjohtaja, tuomiorovasti Mat-
ti Pikkarainen ei vastannut Rau-
han Tervehdyksen yhteydenotto-
pyyntöihin aiheeseen liittyen.

Rahoituspäätös 
tehtiin liian hitaasti
Death – kuolema Oulussa -pro-
jektin projektipäällikkö Päivi 
Jussila painottaa, että yhteisel-
lä kirkkoneuvostolla on luonnol-
lisesti oikeus kielteiseen päätök-
seen. Hän kummeksuu kuiten-
kin päätöksenteon hitautta seu-
rakuntayhtymässä. 

Nuorten aikuisten strategi-
an toiminnallinen ryhmä laittoi 
asian vireille viime vuoden jou-
lukuussa. Hankkeen ohjausryh-
mä, johon kuuluvat muun mu-
assa seurakuntien kirkkoherrat, 
käsittelivät asiaa tammikuussa. 
Alkuperäisen suunnitelman mu-
kaan yhteisen kirkkoneuvoston 
piti päättää rahoituksesta jo hel-
mikuussa.

– Päätöksen odottaminen tar-
koitti liian pitkää epätietoisuut-

ta näyttelyn toteuttamiseen liit-
tyvälle taiteilijaryhmälle. Myös 
taidemuseon kannalta rahoitus-
päätös tuli myöhään. Näyttelystä 
oli jo tiedotettu Oulun taidemu-
seon tulevista näyttelyistä kerto-
vassa näyttelyluettelossa.

Jussila olisi kaivannut kirk-
koneuvostolta ääneen sanottu-
ja perusteluja rahoituksen evää-
miselle.

– Nyt sain vain sähköpostiini 
lyhyen toteamuksen kirkkoneu-
voston kielteisestä päätöksestä. 
Läpinäkyvyys seurakunnan pää-
töksenteossa olisi tärkeää. Yhtei-
sen kirkkoneuvoston keskuste-
lussa olisi saattanut olla meille 
tärkeää opittavaa tulevaisuuden 
kannalta. 

RIIttA HIRVONeN 

Unelma hiipui
Asplundin työryhmän kuolema-aiheisesta näyttelystä oli 

ehditty jo kertoa ainakin MTV3:n Huomenta Suomen oh-

jelmassa, jossa Asplund oli tammikuussa haastateltavana. 

Silloin Asplund totesi muun muassa, että "näyttely (Oulus-

sa) on proggis, josta olen eniten unelmoinut. Olen pohti-

nut paljon kuolemaa”.

Asplundin kaavailuissa oli myös avata piakkoin hankkee-

seen liittyvät nettisivut, joilla olisi seurattu Oulun näytte-

lyn etenemistä.

Asplund toteaa Rauhan Tervehdykselle, ettei hänen ta-

panaan ole pettää lupauksia. Hän miettiikin parhaillaan, 

miten näyttelyn voisi toteuttaa ilman seurakuntayhtymän 

rahoitusta.

– Minä olen pohtinut kuolemaa 28 vuotta eli koko ikäni, 

joten teeman käsitteleminen ei varmasti lopu tähän.

Asplund pelkää kuitenkin, että ilman taloudellisia tukijoi-

ta näyttelyn tuominen Pohjois-Suomeen on vaikeaa. 

Oulun taidemuseon esitteestä löytyy  paikkansapitämätön tieto Antti Asplundin kuolema-aiheisesta näyttelystä.
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• On hienoa, että uskallatte kirjoittaa ns. 
monikulttuurisuuden nurjasta puolesta 
(RT 6/2010 s.3). 

Lähi-idästä esimerkiksi ei tule yksis-
tään kivoja ruokia ja mausteita tai kau-
nista kalligrafiaa. Sieltä tulevat myös 
kristittyjen nuorten järjestetyt serkus-
avioliitot, tyttöjen vahtiminen luokki-
en istumajärjestyksiä myöten, puhu-
mattakaan siitä, että muslimitytöt eivät 
saa seurustella edes viattomasti suoma-
laisten kristittyjen poikien kanssa. Mi-
kähän rasismihuuto nousisikaan, jos 
suomalaiset vanhemmat kieltäisivät ty-
tärtään seurustelemasta muslimipojan 
kanssa! 

Voisitte myös joskus kertoa oikein pe-
rusteellisesti, miten kristittyjä vähem-
mistöjä kohdellaan Turkissa ja Egyptis-
sä. Hyvä jutun aihe olisi myös se, miten 
kristinuskoon kääntynyt muslimi ken-
ties joutuu piilottelemaan uskoaan.

• • • • •

• Synnyttäjien oma maailma -juttu (RT 
6/2010 s.24): tuollaista kuvaa ei pitäisi 
laittaa, vaikka synnytys on normaalia, 
kun oli vielä rätti haarukassa, ja vielä 
Rauhan Tervehdyksessä, heti meni lehti 
roskiin, vaikka olen yleensä säilyttänyt 
sitä monta päivää, uskomatonta.

Postia

Kiitos, tämän päivän deborat

Nykyinen uskonnonope-
tuksen järjestelmä saa 
kiitoksia uskontokunnil-
ta, tutkijoilta, päättäjiltä 

ja virkamiehiltä. Tähän päädyt-
tiin viikon vaihteessa Arvot me-
kin ansaitsemme -seminaarissa 
Helsingissä. Sen järjestivät Suo-
men Ekumeeninen Neuvosto ja 
Lähetysseura.

Neuvoston mielestä omaan 
uskontoon perustuva opetusmal-
li on vuosikymmenten aikana hi-
outunut muotoon, joka parhaalla 
mahdollisella tavalla tukee sekä 
enemmistön että vähemmistöjen 
uskontokasvatusta. Lisäksi se ta-
kaa uskonnottomille kasvatusta 
omista lähtökohdista.

Vuoden 2003 uskonnonvapa-
uslain perusteella koululaisel-
le annetaan opetusta omassa us-
konnossa. Neuvoston mielessä 
järjestelmää ei pidä muuttaa il-
man tutkittua tietoa.

Seminaarissa pidettiin uskon-
nonopetukseen kohdistunutta 
arvostelua lähinnä tietämättö-
myydestä kumpuavana. Kriiti-
kot muistelevat 1960-luvun us-
kontotunteja ja esittävät moit-
teensa vanhentuneiden tietojen-
sa perusteella.

– Vuonna 2003 käsite ”tun-
nustuksellinen uskonnonope-
tus” muuttui ”oman uskonnon 
opetukseksi”. YK:n lasten oike-
uksien julistuksen mukaan lap-
sella on oikeus uskontoon, sanoi 
uskonnon didaktiikan professori 
Arto Kallioniemi.

Ekumeenisen neuvoston mie-
lestä täkäläinen malli on hyvä ja 
kansainvälisesti ainutlaatuinen.

– Suomalainen uskonnonope-

Uskonnonopetusta vientiin

tus kelpaisi vientituotteeksi ulko-
maille, esitti uskonnonopettajien 
liiton puheenjohtaja Hannu Kos-
kinen.

Kiinnostusta on jo ollutkin ra-
jojen ulkopuolella, tiesi ortodoksi-
sen kirkon arkkipiispa Leo, jonka 
mukaan vuonna 2007 YK:n yleis-
kokouksessa käytiin keskustelua 
suomalaisen uskonnonopetuksen 
eduista. Aiheesta oli tuolloin kiin-
nostunut muun muassa Ranskan 
presidentti Nicolas Sarkozy.

Kotouttamisen  
väline
Arkkipiispa Leo arveli, että pre-
sidentti Sarkozyn kiinnostuksen 
taustalla on Ranskan hankala ti-
lanne.

– Siellä nuorison rasistiset 

mellakat ovat yleisiä, eikä nii-
hin liittyviä uskonnollisia sidok-
sia voida sivuuttaa. Meillä maa-
hanmuuttajaväestö löytää oman 
koulun piiristä tutun viitekehyk-
sen, joka helpottaa kotoutumis-
ta. Koulujen uskonnonopetuksen 
kautta monet maahanmuuttaja-
vanhemmat ovat löytäneet yhtei-
sön seurakunnista, saaneet sieltä 
työharjoittelupaikan, aineellista 
apua ja ystäviä.

Arvostelijat vetoavat usein 
Ruotsin malliin. Siellä kaikki op-
pilaat voivat osallistua uskonnon 
sijasta samalle katsomusaineen 
tunnille. Kokemukset eivät silti 
ole aina myönteisiä.

– Dialogia eri ryhmien välille 
ei synny, jos lapsi ei tunne omia 
juuriaan ja kulttuuriperintöään. 

Lisäksi oppilaat ovat Ruotsissa 
äänestäneet jaloillaan. Osa oppi-
laista ei osallistu lainkaan yhtei-
sen katsomusaineen oppitunneil-
le. Uskonnottomat syyttävät ope-
tusta piiloluterilaiseksi ja musli-
mioppilaiden huoltajat tahtoisi-
vat omalle arvopohjalleen perus-
tuvia yksityiskouluja, koska kou-
lun opetus ei anna valmiuksia 
oman uskonnon tuntemukseen.

Yksityiskouluista 
fundamentalismia?
Kristillisiin ja muihin vakau-
muksellisiin yksityiskouluihin 
seminaarilaiset suhtautuivat va-
rauksella. Kallioniemen mu-
kaan on vaara, että niissä kasvaa 
”pumpuliyhteisöjä”, joissa oman 
uskonnon yhteisöllisyys koetaan 

Debora on Raamatun naissanka-
ri, joka jää usein vähälle huomiol-
le. Hän oli naisprofeetta, jolla oli Ju-
malan sanan tuntemusta ja viisaut-
ta riita-asioiden ratkaisemiseen. 
Hänen kerrotaan istuneen Debo-
ran palmun alla, kaikki kansa tu-
li hänen tykönsä kysymään neuvoa 
– Debora johti kansaa viisaudel-
la miesten ollessa kelvottomia pel-
kureita.

Debora sai Jumalalta tehtävän 
vapauttaa kansansa sortajien kä-
sistä. Hän kertoi johtomiehelle Ju-
malan ilmoituksen, mutta tämä oli 
liian pelokas lähtemään yksin so-
taan. Niinpä tämä naissankari kävi 

johtajan rinnalla vapauttaen kan-
sansa. Tästä seurasi vapautta nel-
jäkymmentä vuotta.

Tänä päivänä lähetyssopeissa ja 
seurakunnissa on paljon naissan-
kareita, jotka käyttävät lahjojaan 
hyvän sanoman eteenpäin viemi-
seen uhraten aikaa ja rahaa. Joskus 
meiltä miehiltä nämä sankarit jää-
vät liian vähälle huomiolle. Kiitok-
set seurakuntiemme naissankareil-
le. Teette arvokasta työtä!

JUHA SARKKINeN
seurakuntapastori

Oulun tuomiokirkkoseurakunta

L e e na - Ma i ja  Vu o r in e n

vahvana, mutta ymmärrys toisia 
kohtaan heikkenee.

Toisaalta asiantuntijat ym-
märsivät, että kristillisten kou-
lujen perustamisen taustalla on 
pelko julkisten koulujen uskon-
nonopetuksen heikkenemisestä.

Arkkipiispa Leo arveli, että jos 
laadukasta uskontokasvatusta ei 
anneta koulussa, on odotettavissa 
kapealle kulttuuritaustalle perus-
tuvien yksityiskoulujen lisäänty-
vän myös meillä.

– Miten näissä kouluissa to-
teutuu dialogi tai ekumeenisuus? 
Silloin kun uskonnolliset ryhmät 
antavat itse opetusta, fundamen-
talismin ja suvaitsemattomuuden 
vaara on olemassa.

JANNe KANKAALA
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Oulun seurakuntayhtymä 
ei perusta niin sanottua 
ruokanyssepalvelua, jos-
sa bussi kiertää eri puo-

lilla kaupunkia jakamassa elin-
tarvikkeita vähäosaisille. 

Asia oli tällä viikolla esillä 
yleisessä kirkkoneuvostossa, jo-
ka päätti asiaa pohtineen työryh-
män ehdotuksesta hylätä hank-
keen. Hanketta oli ehdottanut 
seurakuntalainen Tuija Pohjola 
viime vuoden lopulla.

Nimensä ruokanysse saa Tam-
pereelta, jossa busseja kutsutaan 
nysseiksi. Tampereen seurakun-
tayhtymän ruokanysse on ollut 
menestys.

Johtava diakoniatyöntekijä 
Liisa Rahkola kuuluu työryh-
mään, joka Oulussa pohti ruo-
kanyssen perustamista ja päät-
ti lopulta hylätä ajatuksen. Hä-
nen mukaansa jo viime vuonna 
linjattiin, miten seurakuntayh-

tymän diakoniatyössä varaudu-
taan taloudellisen taantuman 
tuomaan avuntarpeeseen. 

tavoitteena on antaa 
kokonaisvaltaista apua
Tavoitteena on tukea avuntarvit-
sijoita kokonaisvaltaisesti. Ensi-
sijaista on kohtaaminen ja avun 
tarvitsijan taloudellisen tilanteen 
selvittäminen. 

Tapaamisessa käydään yhdes-
sä läpi muun muassa mihin tu-
lot menevät ja mitä apua henki-
lön on mahdollista saada muu-
alta. Tarvittaessa diakonia-apua 
myönnetään esimerkiksi osto-
kortteina, joilla voi ostaa kau-
pasta ruokaa. 

Rahkolan mukaan seurakun-
tayhtymän diakoniatyöllä on jo 
kokemusta ruokapankista ei-
kä ruokanysseä nähdä parhaana 
vaihtoehtona avun antamises-
sa. Oulussa toimii diakoniatyön 

verkosto, joka ulottuu koko kau-
punkiin. Diakonia-avustuksena 
myönnetty ostokortti käy myös 
lähikaupassa, joten avunsaajan 
ei tarvitse tuhlata vähäisiä varo-
jaan matkustaakseen keskustaan.

Kaupungissa toimii myös lä-
hidemokratia asukastupineen. 
Niistä saa hyvää ruokaa edulli-
sesti. Seurakuntayhtymän dia-
koniatyö myöntää ruokalippu-
ja asukastuville, joissa voi käydä 
syömässä lämpimän aterian. Yh-
teistyö muiden toimijoiden kans-
sa on tärkeää, Rahkola kertoo. 

Kauppiailla rajalliset 
mahdollisuudet
Kauppiaat pyrkivät pitämään hä-
vikkinsä mahdollisimman piene-
nä, joten lahjoituselintarvikkei-
den varaan ruokanysseä ei voitu 
ajatella. Rahkolan mukaan seu-
rakuntayhtymä olisi joutunut 
ostamaan valtaosan ruokanys-

seen tulevista elintarvikkeista ja 
hankkimaan myös elintarvikkei-
den jakeluun sopivan bussin, jos-
sa olisi kylmäsäilytystilat. Seura-
kuntayhtymälle olisi tullut myös 
muita kustannuksia.

Liisa Rahkolan mielestä kun-
kin autettavan kanssa tulisi poh-
tia, mikä vie talouden sekaisin ja 
miksi menoja on enemmän kuin 
tuloja. Tavoitteena on tukea asi-
oiden hoitamista ajallaan ja oma-
toimista selviytymistä. Elämässä 
tulee kuitenkin joskus yllättäviä 
tilanteita ja menoja, jolloin tulot 
eivät riitä. Niissä tilanteissa tar-
vitaan apua. 

Viime vuonna seurakunnan 
ostokorttien muodossa antama-
na ruoka-apu saavutti 3039 talo-
utta. Avun rahallinen määrä oli 
118 513 euroa.

PeKKA HeLIN

Maata  kiertelemässä

Poliitikko 
sallisi 
pyssyt 
kirkoissa
Louisianan osavaltiossa sikä-
läinen lainsäätäjä ehdottaa, et-
tä kaikki halukkaat saisivat kan-
taa aseita kirkkoihin, jos kirkko-
herra tai seurakuntaneuvosto sen 
hyväksyy. Ehtona on, että aseen-
kantajilla on luvat kunnossa.

Republikaaniedustaja Hen-
ry Burns jätti aloitteen käsitel-
täväksi maaliskuun 29. päivänä 
alkavaan istuntoon. Hänen eh-
dotuksensa koskee niin kirkko-
ja, temppeleitä, moskeijoja kuin 
muitakin uskonnollisia tiloja.

Osavaltion laki kieltää piilo-
tetut aseet vankiloissa, oikeusta-
loissa, valtion ja osavaltion hal-
lintorakennuksissa, lentokentillä 
ja uskonnollisissa tiloissa.

Burns on vastustanut aloittei-
ta, joilla sallittaisiin piilotettu-
jen aseiden kantaminen yliopis-
tokampuksilla. Hänen mukaan-
sa kaksikymmentä muuta osaval-
tiota sallii aseiden tuomisen us-
konnollisiin tilaisuuksiin.

Aloitteessa vaaditaan myös 
seurakunnille lupaa palkata aseis-
tettuja turvamiehiä ja poliiseja, 
jotka eivät ole virkatehtävissä.

Sotaveteraanien 
juhlajumalan-
palvelus 
lauantaina
Oulun Sotaveteraanit ry 
viettää 50-vuotisjuhlapäivää 
lauantaina 13. maaliskuuta.

Oulun ev.-lut. seurakun-
nat osallistuvat juhlaohjel-
maan järjestämällä juhlaju-
malanpalveluksen kello 10 
Oulun tuomiokirkossa.

Juhlamessussa saarnaa 
piispa Samuel Salmi, litur-
gina on tuomiorovasti Mat-
ti Pikkarainen ja urkurina 
Maija Tynkkynen. Juma-
lanpalveluksessa ovat mu-
kana myös

Oulun Sotaveteraanikuo-
ro sekä Pohjan Sotilassoitto-
kunta ja esilaulajana toimii 
Tuomo Malmi.

Ohjelma jatkuu kello 
11.45 seppeleenlaskulla Ou-
lun sankarihaudoilla ja kel-
lo 14 on vuorossa päiväjuhla 
Madetojan salissa.

Viime vuoden 
Yhteisvastuu-
kampanja 
palkittiin
Yhteisvastuun viime vuoden 
kampanja Haasta ennakko-
luulosi palkittu Yhteiskunta-
viestinnän yhdistyksen vuo-
den 2009 yhteiskuntaviestin-
tätekona. Kampanjan suun-
nittelusta vastasi Taideteol-
linen korkeakoulu yhdes-
sä Yhteisvastuukeräyksen 
kanssa. 

Perustelujen mukaan 
vuoden 2009 keräys poik-
kesi aiheeltaan turvallisesta 
ja perinteisestä, ja lähesty-
mistapa oli ajatuksia herät-
tävä. Kampanjan ajaksi teh-
tyä haastaennakkoluulosi.
fi-sivustoa pidettiin hyvänä 
tapana saada ihmiset mietti-
mään omia asenteitaan. Kii-
tosta sai myös kampanjan 
jalkautuminen Facebookiin.

Vuoden yhteiskuntavies-
tintäteko -kilpailu järjes-
tettiin nyt 11:nnen kerran. 
Kilpailun tarkoituksena on 
palkita tavoitteellista yhteis-
kunnallista viestintää. 

– Kirkolla pitää olla mahdol-
lisuus laatia turvallisuussuun-
nitelma, joka sallii aseet. Uskon 
oikeuteen puolustautua, Burns 
sanoi.

Hänen mukaansa aloite ei 
tarkoita, että ihan kuka tahan-
sa voisi kantaa rautaa kirkkoon 
vaan ainoastaan sellaiset henki-
löt, joille seurakunta on antanut 
suostumuksen.

– Halusin tarjota ihmisille 
vaihtoehdon, kun kotoperäinen 
terrorismi lisääntyy. Meidän ei 
pidä olla teuraalle meneviä lam-
paita. Haluan hallitun turvajär-
jestelmän, en mitään sotavarus-
telua.

Ranskalaiset piispat ovat tuoh-
tuneet maksullisesta palvelunu-
merosta, jonka nimi on ”Le Fil 
du Seigneur” eli ”Linja Herralle”. 
Puhelun hinta on 34 senttiä mi-
nuutilta.

Linjalla pehmeä miesääni tar-
joaa vaihtoehtoja: ”Neuvoja ripit-
täytymiseen, paina yksi. Jos halu-
at kuunnella ripittäytymisiä, pai-
na kolme.”

Sen jälkeen kuuluu varoitus: 
”Jos olet tehnyt kuolemansyntiä 
eli jos syntisi ovat katkaisseet yh-
teytesi Herraamme Kristukseen, 
on sinun ripittäydyttävä papille.”

Puhelinpalvelun on kehittänyt 
Camille Hautier, jonka mukaan 
linja ei takaa synninpäästöä, 
mutta siinä voi tunnustaa pikku-
pahuuksia. Soittaja ei pääse pu-
humaan elävän ihmisen kanssa, 
vaan hänelle tarjotaan muun mu-
assa harrasta musiikkia.

Katolisen kirkon piispat eivät 
hyväksy palvelua. Heidän mu-
kaansa syntien tunnustaminen 
voidaan tehdä vain oikean papin 
ollessa läsnä.

LÄHteet: RNS, 
tHe INdePeNdeNt

Ruokanysse ei saavu Ouluun

Kuuma linja Herralle

w w w.sxc . hu



6    Nro 9      11.3.2010

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

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

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

KULTAKORUJA HALVALLA JA 
REHELLISESTI PAINON MUKAAN 

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

 - ostetaan puhelinosakkeita, päivän
  hintaan, rahat heti puhtaana käteen

Panttilainakonttori Oy

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Mahdollisuus kotitalous-

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

GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

Palveluja tarjotaan

Rauhan 
Tervehdys!

Jos et halua kotiisi 
ilmaisjakeluita, mutta 
ehdottomasti Rauhan 
Tervehdyksen, tilaa 

itsellesi oma lehti 30 euron 
vuosihintaan. Tilaaminen 
onnistuu numerosta 020 

754 2333 tai sähköpostilla 
tilauspalvelut@kotimaa.fi.

Tilaa

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

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

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit

• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

 
RAUHAN 

TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy
puh. 020 754 2309, 

ilmoitusmyynti
@kotimaa.fi

Ilmoita

Kirjoita ja anna palautetta!
Onko sinulla naseva mielipide, kysymys 

tai kommentti? Lähetä se meille palautesivumme kautta 
osoitteessa www.rauhan-tervehdys.fi

tai sähköpostilla toimitus@rauhan-tervehdys.fi.

Pakkahuoneenkatu 20 A 20, 90100 OULU
puh. 08 311 4492 | www.kallepyrhonen.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

Vuokralle tarjotaan

Oulun Aurinkokodissa ISOKATU 93

 55–vuotta täyttäneille kaksio (55m2), yksiö (30,5m2) + 
 lasitetut parvekkeet. Tiedustelut arkisin klo 9–14 
 puh. 08 311 2929, 040 573 4478

Tietokoneiden, televisioiden,
digilaitteiden ja niiden 

oheislaitteiden sekä 
ohjelmistojen asennus-, 
ylläpito- ja opastustyöt. 

Antenni- ja lähiverkkotyöt!  
Kotitalousvähennysoikeus!

p. 044 2040 909
Insinööritoimisto Jorma Rissanen

Yhdistykset

Herännäis- / Siioninvirsiseurat: Su 14.3. klo 14.00 Soili ja Taisto Kokolla 
Kokkotie 6 Utajärvi. Su 14.3. klo 15.00 Montin-salissa Kiimingissä
Aluetoimikunnan kokous ti 16.3. klo 18.00 Kastellin pappilan kamarissa 
Töllintie 38 Oulu.

Su 14.3. klo 16.30 Pyhäkoulu klo 17 
Seurat Esko Leinonen. To 18.3. klo 19 
NA- ja opiskelijailta ‘Mihin kristitty 
tarvitsee katekismusta?’. Tervetuloa!

KOKOUSKUTSU
Pohjanmaan Pipliaseura ry:n vuo-
sikokous pidetään 21.3.2010 noin 
klo 14 Lestijärven seurakuntako-
dissa. Esillä sääntömääräiset asiat 
ja hallituksen varajäseniä koskeva 
sääntöjen muutos. Raamattulähe-
tyspäivä alkaa klo 12.30 messulla 
L:n kirkossa ja jatkuu srk-kodissa. 
Kaikki tervetulleita.
Hallitus

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): 16.3. 
Rippi - past. Jyrki Anttinen 

Raamattutunti su 14.3. klo 15. 
Niilo Karjalainen:”Turmeleeko 
valta?”
Tänään Opiskelija- ja NA ilta 
klo 19. Niilo Karjalainen: Pyhi-
tys. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi 

Muut seurakunnat

Su 14.3. klo 11.00 Muhoksen 
Helluntailähetys ry:n vuosikokous

Ke 17.3. klo 19.00 SANAN JA 
RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
Srk:n kotisivu: http://www.muhoksen-

helluntaiseurakunta.fi 

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

”Autuaita ne, joilla on vanhurskauden 
nälkä ja jano; heidät ravitaan.” Matt. 5:6. 
La 13.3. klo 10 Raamattutunti, Juma-
lanpalvelus ja lastenkirkko, Hannu Iska-
la, Markku Mäkinen. Ke 17.3. klo 18.00 

Seurat Ilmestyskirjan pasuunat, Marko Huurre. La 20.3. klo 10 Raamattutunti, Eh-
toollisjumalanpalvelus, lastenkirkko, srk:n vanhemmisto. Aamurukouspiiri ma–pe 
klo 10–11. Tervetuloa tilaisuuksiimme!

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

www.ohsrk.fi 

Pe 12.3. klo 19 LIFT-ilta. Su 14.3. klo 11 
Jumalanpalvelus, Markku Tossavainen, Pauli 
Uusikylä. Ei pyhäkoulua / lastenkokousta. Su 
14.3. klo 17.30 International Worship Servi-
ce, Neil Berry. Ke 17.3. klo 19 Sana ja rukous, 
Minna Rissanen, Vesa Asikainen. To 18.3. klo 12 
Päiväpiiri.

Oulun Lähetysseurakunta
Aleksanterinkatu 33

Su 14.3. klo 16 yht. krist. Israel-
tilaisuus. Sanoin, kuvin ja sävelin, 

65 v. keskitysleirien päättymisestä, 
myynti- ja materiaalipöytä Israel-

työn hyväksi. 
Ti 16.3. ja su 21.3. Hartti Lindgren

Olet sydämellisesti tervetullut!

Su 14.3. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. Ma 15.3. Kotiliitto 
klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. Ti 16.3. Raamattupiiri klo 18.00–19.00. 
OLET AINA TERVETULLUT!

To 11.3. klo 19 LÄHDE-ilta, Risto Wotschke, Martti 
Väyrynen, God’s Bell, aihe: sairaiden parantu-
minen. Su 14.3. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, 

Saints’ Club koululaisille, Janne Turpeinen, Risto Wotschke, aihe: Roomalaiskirje luku 
8. Ti 16.3. klo 13 Päiväpiiri, klo 18 Alfa-kurssi. Ke 17.3. klo 14 Senioripiiri, klo 18 
Nuortenilta, Jukka Pihlajaniemi. To 18.3. klo 19 Rukousilta, Hannu Neuvonen, Pekka 
Tuominen. www.oulu.svk Tervetuloa!

 

RUKOILLEN ETEENPÄIN 
- RUKOILLAAN KRISTITTYJEN YHTEYDEN  
  JA KOTISEUDUN PUOLESTA 

YKSIKIN RUKOUS 
VAIKUTTAA Kristittyjen yhteinen  

RUKOUSTAPAHTUMA 
Kastellin kirkolla sunnuntaina 14.3.2010  
 
 

Klo 16 OPETUSTA: ”Vapautettu antamaan anteeksi” 
- Lars Soutukorva Kiimingistä ja Martti Toppi Ylivieskasta  
Klo 18 RUKOUSILTA  (+ kahvitarjoilu 15.30, 17.30) 
 
 

Järj. Oulun ev.-lut. seurak:t ja Oulun Kristus-päivä -verkosto 

         Prof. Markku Ojanen  
                Oulussa 20.-21.3. 
   Keskustan srk-talolla  (Isokatu 17)

  La 20.3 klo 14 Pahuuden mysteeri
                    klo 16 Aidon onnen avaimet
                    klo 18 Mikä on ihminen?!
   Su 21.3 klo 14 Syyllisyys, häpeä, viha,…  
                                onko tietä vapauteen? 
    Su musiikki IKTYS-kvartetti, johtaa Veli Ainali.
     Lapsille leikkipaikka (la) ja pyhäkoulu (su). 
     Järj. Kellonkartanon ystävät ry, Tuomiokirkkosrk, KO. Ks. lisätietoja www.kellonkartano.fi

T
e
r
v
e
t
u
l
o
a

!
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Jompikumpi heistä on 
uusi arkkipiispamme. 
Kävi tämänpäiväises-
sä arkkipiispanvaalissa 

miten tahansa, yksi asia on var-
ma. Professori Miikka Ruokanen 
on sata kertaa mediaseksikkääm-
pi kuin Turun piispa Kari Mäki-
nen. Se selviää jo pienellä lehdis-
töotoksella. Rauhan Tervehdys 
lukaisi kaikki Kalevan, Helsin-
gin Sanomien, Aamulehden, Tu-
run Sanomien ja Iltalehden Mä-
kisestä ja Ruokasesta kertovat ju-
tut, jotka on julkaistu vaalin en-
simmäisen kierroksen jälkeen 18. 
helmikuuta.

Ruokanen ja Mäkinen esiinty-
vät otoksessa lähes tasavahvasti 
juttumillimetrien määrässä. Vain 
Iltalehdessä käsitellään Ruoka-

sen konservatiivista homokantaa 
ja kompurointia avioliitossa kah-
dessa erillisessä jutussa.

Ruokasen mediaherruus 
johtuu persoonasta
Jos palstamillimetrejä on lähes 
sama määrä, miksi Ruokanen 
onnistuu sanomaan terävästi ja 
Mäkinen ympäripyöreästi? Mis-
tä tulee mielikuva Ruokasen me-
diaherruudesta, vaikka hän ei 
lehtijuttujen määrässä vedäkään 
suurta kaulaa Mäkiseen? 

Ruokanen on mielenkiintoi-
sempi. Hän on kuin mediaa var-
ten tehty, sanoo Kalevan kolum-
nisti Anna-Kaisa Hermunen. 
Lukijatkin haluavat lukea Ruo-
kasesta, jolla on ilmiselvää sär-
mää. Hänhän on elänyt elämän. 

Kaksi avioliittoa 
takana, kolmas 

menossa. 
Kauniit kasvot, 
iskevät puheet. 

Mies jota rakastat 
vihata tai 

rakastat rakastaa: 
Ruokanen.

Ujo intelligentti, 
oikean opin 

kieltäjä, äkkiväärä 
kumouksellinen, 
mies, joka osaa 

sanoa hiton 
laimeasti ei, mutta 

sanoopa kumminkin: 
Mäkinen.

Silmäkin vilkuttaa.
Kari Mäkinen on medialle on-

gelma. Hänestä ei viitsitä kaivaa 
esille hänen ajatustensa todellis-
ta radikaalisuutta, sillä se on lii-
an työlästä. Ruokaseen verrattu-
na Mäkinen on uudistaja-anar-
kisti, joka muovaisi kirkosta ai-
kansa näköisen. 

Media tarvitsee 
räväköitä ihmisiä
Media tunnistaa henkilöt, jotka 
on helppo lokeroida ja kutkutel-
la sanomaan jotain terävää. To-
sin Ruokanenkaan ei aina sano 
terävästi. Aamulehden mukaan 
Ruokanen vetkutteli toimittajan 
kysymystä pornosta. Porno on 
Ruokasen mukaan enemmän-
kin sääli kuin synti, mutta sai-

pa Ruokanenkin sitten puristet-
tua, että synnin puolellehan sii-
nä mennään.

Mäkinen on homomyönteinen 
liberaali ja Ruokanen homokiel-
teinen konservatiivi. On sanottu, 
että homokysymys on asia, joka 
ratkaisee vaalit. Iltalehti puhuu 
jopa kirkon tulevaisuuden ratkai-
sevista vaaleista. Homokysymys 
on nostettu näiden vaalien ydin-
kysymykseksi, koska se on näiden 
vaalien ydinkysymys.

Ruokasen ehdottomuus ärsyt-
tää Helsingin Sanomien mukaan 
seksuaalivähemmistöjä. Miikka 
tietää miten asiat ovat, luonneh-
dinta kuuluu. Hän tavoittelee Il-
talehden mukaan uskovaisten yh-
teisöä, jossa kysymys helvetistä 
eli pelastuksesta on ensisijainen.

Media on luonut arkkipiispan-
vaaleista näytelmän, joka joiden-
kin mielestä ei kuvaa koko kirk-
koa.  Kalevan kolumnistin oppi-
laitospastori Katariina Pitkäsen 
mielestä kirkon asioissa medi-
aseksikästä on se, mikä herättää 
vastakkainasettelua. Tätäkö kirk-
ko on? Pitkänen kysyy. Vai lyö-
däänkö ihmisiin yksinkertais-
tavat leimat, jotta saadaan kai-
vettua esiin musta ja valkoinen? 
Kirkkoon mahtuu monenlaista, 
Pitkänen uskoo.

PeKKA HeLIN

Arkkipiispanvaalin toinen 
kierros käydään torstaina 
11. maaliskuuta.

VS.

Arkkipiispanvaalin toi-
sen kierroksen eh-
dokkaiden, piispa Ka-
ri Mäkisen ja professo-

ri Miikka Ruokasen, kannatus 
seurakuntapappien keskuudes-
sa oli etukäteen tasaväkistä. Ra-
dio Dein kyselyyn vastanneista 
seurakuntapapeista 49 prosent-
tia pitää Mäkistä ja 48 prosent-
tia Ruokasta suosikkinaan. Kol-
me prosenttia ei osannut tai ha-
lunnut sanoa kantaansa. 

Kyselyyn vastanneista nai-
sista 70 prosenttia tukee Mäkis-
tä ja miesvastaajista 57 prosent-
tia on Ruokasen kannalla. Mäki-

sen suosio on kyselyssä suurinta 
Helsingin hiippakunnassa, jossa 
hänellä on kaksinkertainen mää-
rä kannattajia Ruokaseen verrat-
tuna. Mäkisen kannatus on suu-
rempaa myös Espoon ja Kuopion 
hiippakunnissa.  

Ruokasen vahvoja tukialuei-
ta ovat Oulun, Tampereen ja La-
puan hiippakunnat. Vaalin kan-
nalta tärkeässä Turun arkkihiip-
pakunnassa ehdokkaiden saama 
kannatus on hyvin tasaista. 

Papit saivat valita kolme tär-
keintä kehittämistehtävää, joihin 
arkkipiispan tulisi ensimmäise-
nä keskittyä. Mäkisen kannatta-

jien listalla tärkeimmiksi nouse-
vat kirkon media- ja yhteiskunta-
suhteiden kehittäminen, kirkon 
aseman ja talouden turvaaminen 
ja ekumeenisten suhteiden kehit-
täminen. 

Ruokasen kannattajat pitä-
vät tärkeimpinä tehtävinä opilli-
sen eheyden kehittämistä kirkos-
sa, kirkon evankelioimistoimin-
nan kehittämistä ja maallikko-
toiminnan aktivoimista. 

Näkemys samaa sukupuolta 
olevien parisuhteiden kohtaami-
sesta kirkossa jakaa arkkipiispan-
vaalin ehdokkaiden kannattajia. 
61 prosenttia Mäkisen kannat-

tajista olisi toivonut kirkollista 
siunauskaavaa samaa sukupuol-
ta olevien parisuhteelle. Ruoka-
sen kannattajista tätä näkemys-
tä kannatti vain neljä prosenttia. 

Ruokasen kannattajista puo-
lestaan 64 prosenttia on sitä miel-
tä, että pappien ei tulisi edes va-
paamuotoisesti rukoilla samaa 
sukupuolta olevien parisuhteen 
puolesta. Mäkisen kannattajista 
näin linjasi vain neljä prosenttia. 

Molempien kannattajista vajaa 
kolmasosa oli tyytyväinen piis-
pojen kannanottoon. 

Tutkimus suoritettiin lähettä-
mällä henkilökohtainen sähkö-

postikysely 2073:lle seurakunta-
papille ympäri Suomea. Kyselyyn 
vastasi 577 pappia eli vain 28 pro-
senttia kyselyn saajista. Vastaajis-
ta noin kaksi kolmasosaa oli mie-
hiä ja kolmasosa naisia. 

Arkkipiispan valintaan osal-
listuu yhteensä 1226 äänioi-
keutettua, joista osa on kirkon 
työntekijöitä ja osa maallikkoja. 
Maallikkoäänestäjien näkemyk-
siä ei ole tutkittu ennen arkki-
piispanvaalin toista kierrosta. 

RAUHAN teRVeHdYS

Mäkisen ja Ruokasen kannatus 
tasaista papistossa

Kysely: 

varasti medianRuokanen 
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Paikkoja avoinna

Pudasjärven seurakunnassa on haettavana

DIAKONIAN VIRANSIJAISUUS
ajalle 1.5.2010–22.4.2012. Viran kelpoisuusehto-
na on piispainkokouksen hyväksymä virkatutkinto 
ja palkkaus on kirkon yleisen virka- ja työehtoso-
pimuksen mukainen.

Virkaan valitun tulee esittää rikoslain 6 §:n 2 momentissa 
tarkoitettu rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus 
terveydentilastaan. Työnkuva sovitaan työnjakokirjalla. Lisätie-
toja antaa kappalainen Juha Kukkurainen puh. 08 882 3100.

Kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset ansioluetteloineen 
tulee toimittaa 25.3.2010 klo 12.00 mennessä osoitteeseen Pu-
dasjärven seurakunta / Kirkkoneuvosto PL 58, 93101 Pudas-
järvi. Kuoreen merkintä ”diakonian viransijaisuus”. Hakemuksia 
emme palauta. Ansioluettelon toivomme saavamme myös 
sähköpostitse osoitteeseen pudasjarvi.srk@evl.fi .

PÄIVÄ

Luterilaisten oma
Isä Nitro, pastori 
Mikko Salmi, 
Toivon päivässä 
arkisin kello 13–17.
Täsmälääkettä
kirkon ahtaumiin
tarjolla Toivon
tuomiokapitulissa
torstaisin kello 16.10.

Yhteistyössä luterilaiset seurakunnat.

     |    PL 54    |    00241  HELSINKI   |   puh 010 838 6520   |   saatavana myös kirjakaupoista  

Suomen Pipliaseura   

Pipliaseura

APOKRYFIRAAMATTU
Tyylikäs Raamattu deuterokanonisilla 
kirjoilla. 92 -käännös. 26 € 

THE BOOK
Upeasti kuvitettu Uusi Testamentti 
aikakauslehden ulkoasulla. 28 € 

ÄÄNIRAAMATTU MP3
Valmiiksi ladattuna muistitikulle. 69 €
 
LAPSEN KIRJA JEESUKSESTA
Ihastuttavasti kuvitettu lastenkirja 
Jeesuksen elämästä sopii perheen 
pienimmille lahjakirjaksi. 

Raamattu

www.bible.fi      -    markkinoiden laajin raamattuvalikoima    -    Suomen Pipliaseura     -     www.pipliakauppa.fi   

Uutuudet
Kristillisen kirjan viikko 22.-28.3.
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Muuta meille!
VVO:n vuokra-asunnossa saat omistusasumista vastaavan asumisturvan. 
Asunnot sijaitsevat hyvillä paikoilla palvelujen läheisyydessä. Vakuus-
maksu on vain 250 € ja vesimaksu sisältyy vuokraan.

Tutustu asuntotarjontaamme: www.muutameille.fi

VVO-kotikeskus
Saaristonkatu 2
90100 Oulu 
Avoinna ma-pe 8.30-15.30
Puh. 020 508 4900

Rauhan tervehdys -lehden 

JAKeLUHÄIRIöt 
ilmoitetaan asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 
tai sähköpostitse: www.posti.fi/palaute

Radiolähetysjärjestö Sanan-
saattajien (Sansa) kevätke-
räyksellä tuetaan Keski-Aa-

siaan lähetettäviä farsinkielisiä 
radio- ja televisio-ohjelmia. Far-
si on Iranin virallinen kieli, jo-
ta ymmärretään myös Afganis-
tanissa ja Tadžikistanissa. Pako-
laisuuden myötä kieli on levinnyt 
lisäksi Eurooppaan ja Yhdysval-
toihin.

Pieni farsinkielinen vähem-
mistö on kristittyjä. Moni heis-
tä ei voi käydä kirkossa, eikä kai-
killa ole Raamattua. Heihin pide-
tään yhteyttä satelliittitelevision 
ja radion välityksellä. 

Sansan kevätkeräyksen koh-
teina ovat kristillisen satelliitti-
televisioyhtiö SAT-7:n farsinkie-
liset televisio-ohjelmat ja radio-

lähetysjärjestö TWR:n tuottamat 
farsinkieliset radio-ohjelmat. Yh-
den ohjelman kustannukset ovat 
radiossa keskimäärin 130 euroa 
ja televisiossa 300 euroa. Jälki-
hoitotyön kustannukset ovat 50 
euroa päivässä.

Sansan lähetystyöntekijät An-
ne ja Mikael Tunér työskentelevät 
farsinkielisellä SAT-7 Pars -kana-
valla. SAT-7:n ohjelmat ovat pai-
kallisten kristittyjen tekemiä, ja 
niitä katsotaan yli 70 maassa Kes-
ki-Aasiassa, Lähi-idässä, Pohjois-
Afrikassa ja Euroopassa.

Niin sanottu jälkihoito on tär-
keä osa medialähetystyötä. Oh-
jelmissa annetaan yhteystiedot, 
jonne katsojat ja kuuntelijat voi-
vat soittaa tai kirjoittaa. Moni 
pyytää Raamattua ja kysyy miel-

tään askarruttavia asioita. Pa-
lautteen perusteella tiedetään, et-
tä suurin osa katsojista ja kuunte-
lijoista on nuoria.
Radiolähetysjärjestö Sanansaat-
tajat r.y. on vuonna 1973 perus-
tettu Suomen evankelis-luteri-
laisen kirkon lähetysjärjestö. Se 
on erikoistunut sähköisiä vies-
timiä hyödyntävään lähetystyö-
hön. Sansa kustantaa kristilli-
siä radio-ohjelmia Aasiaan, Af-
rikkaan ja Eurooppaan 39 kielel-
lä sekä tukee arabian-, farsin- ja 
turkinkielistä televisiotyötä. 

RAUHAN teRVeHdYS

Kevätkeräys 13.3. alkaen:
Sansan lahjoitustili: 506203-232018, 
viitteenä 2222 16164.

Sanansaattajien kevätkeräys 
tukee mediatyötä

Unifem kerää Haitille
YK:n naistenrahasto Unifem on 
mukana Haitin jälleenrakennus-
työssä yhdessä maan hallituksen 
ja muiden YK-järjestöjen kanssa. 
Keräysvaroilla rakennetaan uu-
delleen maanjäristyksessä tuhou-
tuneet turvatalot ja lisätään hätä-
apua ja -palveluita naisille ja per-
heille. Keräysvaroja suunnataan 
myös kiireelliseen humanitaari-
seen apuun ja turvaa tarvitseville 
väkivallan uhreille.

Järjestö korostaa, että jälleen-

rakennus vaatii pitkäaikaista si-
toutumista kansainväliseltä yh-
teisöltä. Unifem on kumppani-
ensa ja YK-järjestelmän kanssa 
sitoutunut työskentelemään sen 
puolesta, että eri ryhmien tar-
peet huomioidaan, ja että erityi-
sesti naisten ja tyttöjen henkilö-
kohtainen turvallisuus taataan.

Unifemin Oulun paikallistoi-
mikunta perustettiin uudelleen 
keväällä 2009. Paikallistoimi-
kunta on järjestänyt vuoden ai-

kana muun muassa ympäristö-
ministeri Paula Lehtomäen vie-
railun ja osallistunut luentosar-
jaan ja seminaareihin. Paikal-
listoimikunta toimii yhteistyös-
sä muiden nais- ja kehitysyhteis-
työjärjestöjen kanssa. (RT)

Suomen Unifemin kerää tukea 
Haitille. Lahjoittaa voi Haiti-työn 
keräystilille: Nordea 127030-208939, 
viitenumero 3311.

Miten on syntynyt jako 
naisten töihin ja miesten 
töihin? Miksi töitä jae-

taan edelleen sukupuolen mu-
kaan? Millaisia seurauksia su-
kupuolittuneella työnjaolla on? 

Luentosarjassa Naisten työt ja 
miesten työt pureudutaan työ-
markkinoiden ja työtehtävien 
jakautumiseen sukupuolen mu-
kaan aina historiasta nykypäivä-
än saakka.  

Luentosarjan alustajat ovat 
tutkijoita, jotka ovat perehty-
neet työelämään, valtaan ja tasa-
arvoon liittyviin kysymyksiin: 
kolme historioitsijaa, yksi kult-
tuuriantropologi, yksi miestut-
kimuksen asiantuntija sekä kak-
si työelämän tutkijaa.

Luentosarjan järjestää Oulun 
yliopiston historiatieteet yhdes-
sä kulttuuriantropologian oppi-
aineen, Oulun kaupunginkir-

jasto ja Oulun Historiaseuran 
kanssa. (RT)

Tiistaina 16. maaliskuuta kello 12–
14 Oulun yliopiston luentosalissa 
L9. Aiheena Milloin miehet 
katosivat kateederilta? Muutokset 
opettajien sukupuolijakaumassa 
1900-luvulla. Luennoijana FT, 
yliopistonlehtori Marianne Junila 
Oulun yliopistosta.

Luentosarja naisten ja miesten töistä
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Karjasillan seurakunnan Yh-
teisvastuukeräyksen hyväk-
si järjestettyyn taidemyyntita-
pahtumaan osallistunut henki-
lö oli pahoittanut mielensä, kun 
kaikki myynnissä olleet taulut 
eivät olleet koko viikonlopun 
ajan nähtävillä kaupunginkir-
jaston näyttelytilassa. Ostajille 
oli annettu taulu välittömästi 
mukaan, jos heillä ei ollut mah-
dollisuutta noutaa sitä näytte-
lyn päätyttyä sunnuntaina. 

Myyntinäyttely pidettiin 
26.–28. helmikuuta.

Karjasillan seurakunnan dia-
koniatyöntekijä, tapahtuman 
järjestäjiin kuulunut Terttu 
Rahko, tulisiko taulujen ol-
la esillä tapahtuman ajan sen 
sijaan, että ostaja voi halutes-
saan ottaa omansa mukaan?

– Joudumme toimimaan 

näin, koska näyttely on esil-
lä lyhyen ajan, eikä ihmisillä 
ole useinkaan aikaa tulla ha-
kemaan hankkimaansa taulua 
sunnuntaina tapahtuman jäl-
keen. Tauluja ostavat myös ei-
oululaiset henkilöt. Seurakun-
nalla ei ole valitettavasti paik-
kaa, missä voisimme säilyttää 
ostettuja tauluja tapahtuman 
jälkeen. 

– Meillä on ollut tämä sama 
menettely koko tämän kahdek-
san vuotta, kun taidemyyntita-
pahtumaa on järjestetty. Äkki-
seltään en usko, että meillä on 
mahdollisuutta muuttaa käy-
täntöämme. Pelkään myös, et-
tä ostopäätös saattaa jäädä te-
kemättä, jos taulun lunastami-
nen muodostuu liian monimut-
kaiseksi. 

RIIttA HIRVONeN

Puuttuneet 
taulut 
harmina
Oulussa

Maanantai 9.3.2009: Tampereen yliopis-
ton aikuiskoulutuksen professori Juha 
Suoranta saa kiertosähköpostin entisen 
opiskelijansa välityksellä Saksassa työs-

kentelevältä valokuvajournalistilta: ”17-vuotias ala-
ikäinen afganistanilaispakolainen, oltuaan kuukau-
sia suomalaisesssa vastaanottokeskuksessa, palaute-
taan Kreikkaan Dublinin sopimuksen perusteella 
tämän viikon keskiviikkona. Tunteeko kukaan jon-
kun Suomesta? On kiire. Kiittäen, Marily.”

Suorannalla on kaksi mahdollisuutta: hän voi jo-
ko poistaa viestin, tai ottaa selvää mistä on kysy-
mys. Pakolaisten elinolosuhteet Kreikassa paljastu-
vat epäinhimillisiksi. Vapaaehtoisjärjestöt tai kirk-
ko eivät tarjoa tilanteeseen konkreettista apua. Ai-
kaa on vähän. Ymmärrettyään, että hän saattaa olla 
käännytettävän ainoa toivo, Suoranta tekee mieles-
tään ainoan oikein ratkaisun ja rikkoo lakia – tar-
joaa Asfhraf Sahilille piilopaikan.

Vaikka Piilottajan päiväkirja käsittelee valtion, 
kirkon ja vapaaehtoisjärjestöjen roolia maahan-
muuttopolitiikassa ja siihen liittyvissä ristiriidois-
sa, on teos ennen kaikkea kertomus yksilön moraa-
lisista valinnoista: ”Tähän asti olen edennyt yleisel-
lä auttamisen etiikan moraaliohjeistolla ja aika epä-
määräisellä lähimmäisenrakkauden tunnolla, jotka 
olen saanut vanhemmiltani ja kai jotain kouluope-
tuksen perintönä. En koe tehneeni mitään erikoista. 
Eteeni on vain tullut tilanne, jossa apuani tarvittiin, 
ja jossa tunsin tekeväni oikein. Tekoni on mahdol-
linen kenelle tahansa. Tuntuu tärkeältä sanoa tämä 

Piilottajan päiväkirja
selvästi ääneen.”

Suoranta pohtii kansalaisaktivismia ja auttami-
sen etiikkaa Kainin kertomuksen kautta lainaten 
puolalaissyntyistä sosiologi Zygmunt Baumia teok-
sessaan The Individualized Society (1999): ”Tottakai 
olen veljeni vartija; olen ja pysyn moraalisena hen-
kilönä juuri niin kauan kun en esitä erityisempiä 
syitä sellaisena olemiselleni. Hyväksyn tätä tai en, 
olen joka tapauksessa veljeni vartija, koska hänen 
hyvinvointinsa riippuu toiminnastani tai siitä, mi-
tä pidättäydyn tekemästä. Ja olen moraalinen toimi-
ja tunnistaessani tämän riippuvuuden ja hyväksy-
essäni siitä seuraavan vastuun. Sinä hetkenä, jolloin 
kyseenalaistan tämän riippuvuuden ja alan Kainin 
tapaan perätä syitä välittämiselleni, kiellän vastuuni 
ja moraalinen minuuteni lakkaa olemasta. 

Suoranta kertoo avoimesti turhautuneisuudes-
taan niin maahanmuuttobyrokratiaa kuin kirkkoa 
kohtaan. Siinä missä turvapaikanhakijoita koskeva 
lainsäädäntö on johdonmukaisuudessaan ymmär-
rettävä, kirkon suhtautuminen tilanteeseen tuntuu 
Suorannasta kristillisen etiikan vastaiselta: ”Ash-
rafin asia valuu taas epätoivon puolelle kirkon suh-
teen; kirkkoherran puollosta huolimatta maalli-
koista koostuva seurakuntaneuvosto hylkää turva-
paikkamenettelyn kokouksessaan. Asia harmittaa 
myös muutamia asiaa lähellä olevia kirkon työnteki-
jöitä, joiden kristilliseltä pohjalta nouseva auttamis-
tahto tyrmätään asenteisiin ja epäluuloihin muuka-
laista kohtaan. Tekee mieli huutaa. Mikähän se tei-
dän Jeesuksenne oli, mitä hän teki?”

Lukunurkka

Suorantaa hämmästyttää varsinkin Suomen eku-
meenisen neuvoston vuonna 2007 seurakunnille ja 
uskonnollisille yhteisöille turvapaikkatilanteisiin 
laatiman Kirkko turvapaikkana -ohjeistuksen vas-
tainen toiminta: ”Ohjeissa korostetaan rohkeutta; 
moraalisesti vaativissa tilanteissa kristillinen lä-
himmäisen rakkauden etiikka (’Jumalan laki’) me-
nee maallisen lain edelle. Miksei tätä noudateta? Lu-
kuisissa soitoissani kirkon työntekijöille kirkkoher-
roista hallintoväkeen olen odottanut yksinkertaista 
lausetta; ’Tulkaa tänne, me autamme’. Ilman kysy-
myksiä, ilman vaatimuksia, ehdoitta. Sitä ei kuulu.”

Piilottajan päiväkirja on yhteiskunnallisesti kan-
taa ottava ja moraalista keskustelua herättävä teos, 
jonka ansioita lisää myös tietokirjailijana tunnetun 
Suorannan tapa avata itsensä ja toimintansa julki-
sen arvostelun kohteeksi. 

LAURI teRVONeN

Juha Suoranta
Piilottajan päiväkirja 
Like, 2010

Vuoden 2009 loppuun 
mennessä vähintään yk-
si kokonainen Raama-
tun kirja on käännetty 2 

508 kielelle. Uusi tai Vanha tes-
tamentti on tällä hetkellä saata-
vissa 1 213 ja koko Raamattu 459 
kielellä. Maailman kielten luku-
määräksi arvioidaan 6 000–7 000 
kieltä. 

Yhtyneet Raamattuseurat on 
mukana 650 käännöshankkeessa 
eri puolilla maailmaa. Muun mu-
assa Kiinassa on käynnissä usei-
ta käännöshankkeita vähemmis-
tökielillä. 

Yhtyneiden Raamattuseuro-
jen verkosto on maailman laa-
jin raamatunkäännös- ja levitys-
työn alueella. Se tekee yhteistyötä 

Raamattu tai sen osa 
julkaistu 2 508 kielellä

kaikkien kirkkojen ja kristillisten 
järjestöjen kanssa. Suomen Pip-
liaseura on Yhtyneiden Raamat-
tuseurojen verkoston suomalai-
nen jäsen. Pipliaseurat toimivat 
yli 200 maassa.

Hyvä raamatunkäännös on 
linjassa heprean- ja kreikankie-
listen alkutekstien kanssa, on 
kielellisesti korkeatasoinen ja ot-
taa huomioon antropologisen ja 
kulttuurisen kontekstin. 

Yhtyneiden Raamattuseuro-
jen käännöshankkeissa Raamat-
tua kääntävät ihmiset, jotka pu-
huvat kieltä äidinkielenään. Yh-
tyneet Raamattuseurat kouluttaa 
kääntäjät sekä tarjoaa käännös-
konsulttien palvelun käännöstii-
meille. Koko Raamatun kääntä-

minen vie keskimäärin 12 vuotta.
Raamatun kielitilasto sisältää 

kaikki kielet, joilla Raamattu tai 
sen osa on julkaistu painettuna 
15. vuosisadan puolivälistä al-
kaen. Tilastoon on otettu kaik-
ki vähintään yhden kokonaisen 
Raamatun kirjan sisältämät jul-
kaisut, jotka on rekisteröity vuo-
den 2009 aikana Amerikan Pipli-
aseuran kirjastossa New Yorkissa, 
Britannian ja Ulkomaiden Pipli-
aseuran kirjastossa Cambridges-
sa tai Brasilian Pipliaseuran kir-
jastossa. Tilasto sisältää myös 
pipliaseurojen ulkopuolisten or-
ganisaatioiden julkaisuja. 

RAUHAN teRVeHdYS

A r k i s to  /  E s s i  T i i t t an e n
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Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.fi/radio

Palautteet ohjelmista: radiostudio.oulu@evl.fi

Radio dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Su 14.3. aluelähetys kello 9.55–12.00. Kel-
lo 10 messu Oulujoen kirkosta. Messun 
toimittaa Pertti Lahtinen ja saarnan pitää 
OPKO:n Oulun ja Kajaanin opiskelijatyön-
tekijä Antti Leinonen. Kanttorina on Lau-
ri Nurkkala. Tekstinlukijoina ja esiruko-
uksessa avustavat Emmi Snellman, Janne 
Henriksson ja Tuomas Luomaranta. Mu-
siikista vastaavat kanttori Lauri Nurkkala 
ja lauluryhmä Sydänäänet. Virret: 205:1–
5, 475, 224, 228 ja 327. Uskontunnustukse-
na lausutaan virsikirjan teksti numero 701. 
Kello 11.30 Radiopyhäkoulussa lastenoh-
jaaja Eveliina Korkea-aho kertoo Elämän 
leivästä. Kello 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa puhutaan oululaispappien yh-
teispäivystyksestä, joka alkaa 15.3. osoit-
teessa Isokatu 9. Kurkistus kirkkoon -oh-
jelmat ovat kuultavissa osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/kurkistuskirkkoon.
Radio Dei Toivon päivä, juontajana me-
diapastori Mikko Salmi
Ma-ke kello 16.20 Kysy mitä haluat – Mik-
ko vastaa mitä haluaa. Mikolle voi lähet-
tää kysymyksiä osoitteessa www.radiodei.fi
Ke 17.3. kello 15.40 Naisen allakka. Dia-
koniatyöntekijä Johanna Kerolan kolumni.
To 18.3. kello 15.40 Kasvun paikka. Mil-
laista on elää kahden hyvin erilaisen kult-
tuurin liitossa, mikä tökkii, mikä on avar-
tanut ajatusmaailmaa? Oululaisia Ritva-
Leena ja Andrew Katanashoa haastattelee 
Marja Blomster.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 14.3. kello 9.45 Radiopyhäkoulussa las-
tenohjaaja Eveliina Korkea-aho kertoo
Elämän leivästä.
Su 14.3. kello 10 jumalanpalvelus Kemin 
kirkosta. Jumalanpalveluksen jälkeen 
kuullaan uusintana Etappi-ohjelma viime 
maanantailta. Aiheena on seurakuntavaa-
lien ehdokasasettelun alkaminen. Nuori-
sotyönohjaaja Maire Kuoppala kertoo mi-
ten näissä vaaleissa pyritään tavoittamaan 
nuoria seurakunnan jäseniä. Ohjelman 
toimittaa Marja Blomster.
Ma 15.3. kello 17.05 Etappi-ohjelman ai-
heena on Kala- ja Pyhäjokilaaksojen perhe-
neuvontatyö, joka täyttää jo 20 vuotta. Vie-
raana on perheasiain neuvottelukeskuksen 
johtaja Aila Harvala. Ohjelman toimittaa 
Jussi Leppälä.
Ke 17.3. klo 17.05 Perhevartissa keskuste-
lun aiheena Kuinka pappi voi lievittää jän-
nitystä ristiäisissä? Pastori Nanna Helaa-
koski Marja Blomsterin haastateltavana.

www.virtuaalikirkko.fi
Kello 10 messu Oulun tuomiokirkosta. 
Messun toimittaa Matti Pikkarainen, ja 
häntä avustaa Anna-Mari Heikkinen. Ur-
kurina on Maija Tynkkynen ja kanttorina 
Henna-Mari Sivula.

Eetterissä

Kristillisen kirjan viikkoa vietetään 
22.–28. maaliskuuta. Tänä vuon-
na teemana on lapsen oikeus py-

hään, ja samalla lapsen oikeus kristilli-
siin kirjoihin.

Pyhä on myös luterilaisen kirkon tee-
ma vuosina 2010–2012. Kirkko rohkai-
see näin pyhän kokemiseen ja elämiseen.

Kristillisen kirjan viikon järjestää 
Kristilliset kustantajat ry. 

Viikon aikana seurakunnat, kirjas-
tot ja kirjakaupat järjestävät näyttelyitä 
ja erilaisia tapahtumia.

– Viikko on ekumeeninen: toivom-
me, että myös ortodoksisia ja katolisia 
kirjoja nostetaan esiin. Suomen kristil-
linen perinne saa monet kasvot, yhdis-
tyksen hallituksen puheenjohtaja Mer-
ja Pitkänen sanoo.

Tapahtuman suojelija on Suomen 

Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri, 
isä Heikki Huttunen.

Kristilliset kustantajat ry edistää 
kristillistä julkaisutoimintaa. Se jär-
jestää Kristillisen kirjan viikon vuosit-
tain hiljaista viikkoa edeltävällä viikol-
la. Yhdistys järjestää myös Vuoden kris-
tillinen kirja -valinnan syksyisin.

 RAUHAN teRVeHdYS

Kristillisen kirjan viikko: 

Lapsella on oikeus kristillisiin kirjoihin

Miten pappi voi lievittää jänni-
tystä ristiäisissä? Kuinka pär-
jään uhmaikäisen kanssa kau-

pan karkkihyllyn kohdalla? Entä miten 
saatiin parisuhde pelaamaan vaikean 
välirikon jälkeen? 

Muun muassa näitä ja monia muita-
kin visaisia kysymyksiä pohditaan Ou-
lun seurakuntien Perhevartti-ohjelma-

sarjassa, joka on jatkoa syksyiselle sar-
jalle. 

Radio Pookissa keskiviikkoisin kello 
17.05 kuultavassa keskusteluohjelmassa 
avataan ovia kymmenen eri ohjelman 
ja teeman kautta tavallisen perheen ar-
keen, sen iloihin ja suruihin, ja etsitään 
yhdessä rakentavia vastauksia seura-
kuntatyön näkökulmasta. 

Ensimmäisessä Perhevartissa keski-
viikkona 17. maaliskuuta vierailee pas-
tori Nanna Helaakoski, joka kertoo 
kokemuksistaan ristiäisistä sosiaalise-
na, läsnäolijoita usein jännittävänäkin 
tilanteena. 

Ohjelmasarjan toimittaa Marja 
Blomster. Radio Pooki on kuultavissa 
myös internetissä. (RT)

Kirkon romanityön tueksi on val-
mistunut katekismuksen romani-
kielinen käännös ja romanileirien 

pitämiseen tuoreita näkökulmia tuova 
opas. 

Katekismuksen käännöstyöstä on 
vastannut tutkija Henry Hedman. Ka-
tekismuksella on luterilaisuudessa ollut 
aina vahva merkitys kristittynä kasvun 
ja uskon syventämisen apuvälineenä.

Kirkkohallituksen julkaisema opas 
Romanit leirillä on laadittu seurakun-
tien työntekijöille romanileirien järjes-
tämisen tueksi. Leirityö on sekä histo-
riallisesti että nykyään kaikkein suosi-
tuin seurakuntien romanityön muoto.

Opas tarjoaa käytännönläheisiä neu-

voja leirien toteutuksesta sekä kuvaa ro-
manileirien erityispiirteitä. Oppaan ta-
voitteena on vahvistaa seurakuntien yh-
teyttä romaneihin ja romanien osallis-
tumista seurakunnissa. 

Julkaisun on tehnyt Romanit ja kirk-
ko -neuvottelukunnan kokoama työ-
ryhmä, johon kuuluu sekä romaneja 
että seurakunnan työntekijöitä. Neu-
vottelukunta on asiantuntijaelin, jon-
ka tehtävänä on ylläpitää ja kehittää ro-
manien ja Suomen evankelis-luterilai-
sen kirkon yhteisiä kysymyksiä. (RT)

Sari Bollström osallistui tyttärensä 
Sandran kanssa romanien oman perhekerhon 

toimintaan viime talvena.

Katekismus käännettiin romanikielelle

Perhevartti Radio Pookissa saa jatkoa

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

Satuikäisille lapsille tarjotaan retkeä 
sadun ja tarinan maailmaan Oulun 
NNKY:n satukerhosssa, joka järjeste-

tään kevään aikana lauantaisin kello 13–14. 
Ensimmäinen kerta on 20. maaliskuuta.

Satukerhossa tutustutaan muun mu-
assa tuoreimpaan lastenkirjallisuuteen, 
perinteisiin satuihin, loruihin ja pöytä-
teatteriin. Siellä myös lauletaan ja leiki-

tään. Ohjaajina toimivat Oulun yliopis-
ton varhaiskasvatuksen opiskelijat. 

Satukerho on tarkoitettu 4–6-vuoti-
aille tytöille ja pojille ja se pidetään Ou-
lun NNKY:n tiloissa osoitteessa Isokatu 
15. Satukerho on maksuton, mutta en-
nakkoilmoittautumista toivotaan säh-
köpostiin nnky.oulu@co.inet.fi tai nu-
meroon 040 751 4480.

Lasten retki sadun maailmaan
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4. paastonajan sunnuntain aiheena on Elämän leipä. Vanhan antifonitekstin alku-
sanasta (Jes.) saatu päivän latinankielinen nimitys ’laetare’ (= iloitkaa) ilmaisee 
tämän sunnuntai olevan eräänlainen levähdyspaikka ja ”virvoittava keidas paasto-

najan erämaavaelluksella”.
Evankeliumikirjassa todetaan: ”Tätä pyhää on sanottu puolipaastosunnuntaiksi, sillä se 

sijaitsee keskellä paastonaikaa. Toinen nimitys on leipäsunnuntai, koska päivän tekstit pu-
huvat viidentuhannen ruokkimisesta ja ihmisten tarvitsemasta hengellisestä ravinnosta. Jee-
sus itse on elämän leipä. Hän jakaa lahjojaan meille ja opettaa meitä jakamaan omastam-
me tarvitseville. Sisällöltään tämä sunnuntai sivuaa kiirastorstain aihepiiriä.” Ruokkimis-
ihmeen seurauksena ihmiset olisivat halunneet tehdä Jeesuksesta kuninkaan.

Harvinaislaatuisella tavalla Paavali nostaa (päivän lukukappaleena olevassa) 1. Korintto-
laiskirjeen katkelmassa esille Vanhan testamentin kilvoittelutapahtuman: israelilaiset vael-
sivat Mooseksen kanssa ”pilven johdattamina ja kulkivat meren poikki” ja tulivat sitten ko-
etelluiksi autiomaassa. 

Hengellisessä mielessä israelilaisia kutsuttiin kilvoitteluun aivan kuten myöhemmin kris-
tittyjä: ”Kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. He-
hän joivat siitä hengellisestä kalliosta, joka kulki heidän mukanaan; tämä kallio oli Kris-
tus.” Vaikka Paavali ei asiasta erikseen mainitsekaan, juutalaisen perimätiedon mukaan Is-
raelin kansaa seurasi liikkuva kallio.

Kaikkien aikojen kristityillä on vaarana kilvoittelussa uupuminen ja tuho – näinhän kä-
vi niillekin, jotka uupuivat uskossa ja toivossa. Näin Paavali toteaa tapahtuneesta: ”Mutta 
useimmat heistä Jumala hylkäsi, kohtasihan heidät tuho autiomaassa. Näin heistä tuli meil-
le varoittavia esimerkkejä: meidän ei pidä himoita pahaa, niin kuin he tekivät.” Tällä Paa-
vali viittaa esim. 23 000 juutalaisen menehtymiseen huoruuden seurauksena yhtäkkisesti. 
Tähän Mooseksen kirjan tapahtumaan viitataan samassa luvussa.

PeKKA tUOMIKOSKI

Päivän psalmi Ps. 84:6–10, 13 
Ensimmäinen lukukappale
5. Moos. 8:2–3 
Toinen lukukappale 1. Kor. 10:1–6 
Evankeliumi Joh. 6:1–15

Herra, meidän Jumalamme,

opeta meitä etsimään sanastasi tyydytystä

sisimpämme nälkään ja janoon,

niin kuin puu etsii juurillaan maasta

vettä ja ravintoa.

Auta meitä juurtumaan Kristukseen

ja rakentamaan elämämme hänen varaansa.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden.

Nälkä
Vähän aikaa sitten luin kirjaa, joka kertoi nälästä. Kirjan alussa päähenkilö 
heräili kylmässä, vetoisessa huoneessaan, jonka seinää koristi suurikokoinen 
leivän kuva. Huoneestaan hän lähti kaupungille, jossa hän kuljeskeli nälkäisenä 
päiviä, viikkoja, ehkä kuukausia. Hän haeskeli töitä, oli valmis mihin tahansa 
saadakseen leipää. 

Ajan kanssa tuo viimeisen päälle rehellinen mies oli valmis leivän vuoksi 
vaikka epärehellisyyteenkin. Ja kuitenkin, kun hän sai jostakin rahaa, hän aina 
päätyi hukkaamaan sen johonkin, pitäen itsensä juuri ja juuri hengissä. Leipä 
mielessään hän kuljeskeli kaduilla, halveksien niitä, joilla leipää oli, nälästä 
sekopäisenä houraillen, välillä omaa kuolemaansakin toivoen.

Leipä pitää nälän poissa. Se pitää hengissä. Kun saa nauttia sitä, saa voimaa 
ja pystyy nauttimaan kaikesta muustakin, mitä elämä tarjoaa. Elinehdoksi ja 
perässä juoksemisen kohteeksi vähän toisella tavalla voi tulla moni muukin asia, 
kuin vain leipä – esimerkiksi toisten ihmisten hyväksyntä, raha, kunnia, maine, 
tehokkuus tai vaikka ulkonäkö. Kun jonkin itselle elintärkeän asian tavoittele-
minen vie kaikki voimat, on viimeistään pakko pysähtyä. 

Käden ojennus voi tulla toisen ihmisen puolelta tarjottuna apuna. Se voi 
tulla jonakin suurena muutoksena, vastoinkäymisenä tai yhtäkkisenä havahtu-
misena. Se voi olla hitaamman kypsymisen seurausta. Paastonaikana meitä kut-
sutaan tekemään inventaariota elämästä: Mistä minun elämäni oikein koostuu, 
kun puran sen palasiksi eteeni? Mikä saa suuren, mikä pienen tilan elämässäni? 
Mitä tavoittelen? Onko tärkeysjärjestys oikein?

Jeesus sanoo: "Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan 
ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan." (Joh. 6: 35) 
Kun nautimme Jeesuksen tarjoamaa leipää, löydämme jotain, mikä antaa sisäl-
lemme rauhan, eikä tarvitse enää juosta. Jumala kumartuu meidän puoleemme, 
meidän ei tarvitse kiirehtiä kaduille nälästä hourailevina häntä etsimään. Juma-
lan armahtavan rakkauden koskettamina saamme lähteä vapautuneina kaduille 
ojentamaan kätemme toisillemme. Elämän leipä tekee meidät eläviksi ja lähet-
tää kutsumaan toisia yhteisen pöydän ääreen.

SeIJA HeLOMAA
Kempeleen seurakuntapastori
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Oululainen 
Marjut Väihkönen on 
uhkarohkeillut Tuiran 
rannan talvipakkasissa 
jo kymmenen vuoden 
ajan. Avantouinnin lisäksi 
mieluisiin asioihin kuuluu 
eri puolilta maailmaa 
löytyvien kummilasten 
avustaminen. 

K ipu ajoi kylmään 
veteen, näin voi-
si summata eri-
tyisluokanopetta-

ja Marjut Väihkösen avantouin-
nin alkutaivalta. 

Alle nelikymppisenä Marjut 
sairastui ärhäkkään niveltautiin, 
jonka yhtenä oireena on voima-
kas kipu nivelissä. Oligoartriitti, 
reaktiivinen reumaattinen nivel-
tulehdus, on sairaus, jonka aihe-
uttajaa ei välttämättä pystytä jäl-
jittämään. Sen voi napata ravin-
nosta tai vaikkapa hoitamatto-
man infektion jälkitautina. Mar-
jutin helpotukseksi mystisen tau-
din diagnoosiin sisältyi lupaus, 
että vaiva paranee varmasti, ei-
kä jää pysyväksi matkakumppa-
niksi. 

Monenlaista kokeiltiin: lää-
kehoitoa, fysioterapiaa, ruokava-
liota. 

– Olin kuullut avantouinnin 
positiivisista vaikutuksista, ja 
lähdin kokeilemaan. Tutkittu jut-
tuhan on, että kylmähoitoa käy-
tetään muun muassa reuman oi-
reiden helpottamiseen. 

Kipuunsa Marjut tosin oli-
si siinä vaiheessa popsinut vaik-
ka pikku kiviä, sillä sairauden är-
häkimmässä tuska yltyi toisinaan 
lähes sietämättömäksi.

Hullun 
hommaa
Marjut toimii nykyään Oulun 
Talviuimareiden varapuheenjoh-
tajana. Oulun paikallisyhdis-
tykseen kuuluu noin 300 jäsen-
tä, alan harrastajia löytyy Ou-
lusta kuitenkin noin nelinker-
tainen määrä. 

– Avantouinti sopii lähes kai-
kille, ja auttaa melkein kaikkeen! 
Marjut hehkuttaa. 

Ainoastaan sydän- ja verisuo-
nitautia sairastaville lajia ei ilman 
lääkärin konsultaatiota suositel-
la. Ilman sairastumista ei Marjut 
itsekään olisi avantoon lähtenyt. 

Hyytävää vettä      ja hyväntekeväisyyttä

Hän jäi kuitenkin kerralla kouk-
kuun. 

Äimistelyyn, eikö kylmä ve-
si kammottanut, Marjut tote-
aa nauraen, että se ei ollut estee-
nä, kun ei tiennyt mihin nenän-
sä pistää! 

– Muistan, kuinka ensim-
mäisenä uintitalvenani pysäh-
dyin työmatkalla Ouluntulliin 
uimaan, ja mietin, onko tosiaan 
pakko mennä? Vielä pukukopissa 
päässä takoi, että tässä ei ole mi-
tään järkeä, tämä on ihan hullun 
hommaa! Se oli kuin pikkulap-
sen lääkkeenottoa, maistuu pa-
halle mutta pakko ottaa. 

Marjut uskoi kuitenkin lujas-
ti, että avantouinti auttaa nivel-
sairauteen. Kun tauti seuraavana 
vuonna väistyi ja lääkitys puret-
tiin, sitkeä nainen jatkoi harras-
tusta, koska oli kokenut avanto-
uinnin hyödyt suuriksi. 

Nykyisin Marjut pulahtaa 
avantoon kolmisen kertaa viikos-
sa, eikä enää koe kynnystä men-
nä, vaikka edellisestä kerrasta oli-
si pidempikin aika. 

Armollista 
puuhaa
Uskonasiat tulivat kuvaan mu-
kaan kun Marjut oli 12-vuotias. 

– Pikkutyttönä muutimme, ja 
naapurissa asui kavereita, joiden 
kodit olivat uskovaisia. Lähdin 
kavereiden mukana pyhäkouluun 
ja lastenleireille, hän kertoo. 

Jumala edustaa Marjutil-
le paitsi luojajumalaa myös Tai-
vaan Isää – isää, jonka käsissä 
elämä on. Marjutilla on kaksi ai-
kuista poikaa, joiden kanssa käy-
dään välillä syvällistäkin arvo-
keskustelua. 

– Vastikään pojan kanssa pu-
huttiin kreationismista, evoluuti-
osta ja älykkäästä suunnittelusta.

Ammattikasvattajana Marju-
tin päällimmäisenä huolena on 
ollut se, ettei kasvattaisi liikaa. 

– Haluaisin antaa poikieni 
kasvaa omaksi itsekseen. "Kas-
vattaminen" onkin 25 vuotta 
opettajana toimineen Marjutin 
mukaan väärin ymmärrettynä 
ajateltu niin, että lapsista yrite-
tään tehdä vanhempien mieleisiä. 

– Olen yrittänyt antaa lapsie-
ni kasvaa rauhassa, ja tarttua nii-
hin asioihin, jotka heitä kiinnos-
tavat. En ole halunnut markki-
noida heille omia mielenkiinnon 
kohteitani ja ideologioitani. 

Marjut uskoo lapsen oikeu-
teen tehdä omat virheensä ja op-

pia myös yrityksen ja erehdyksen 
kautta. 

– Kasvattaminen on sama asia 
kuin rakastaminen, ja kasvatta-
mista ei tarvitse pelätä, se on ai-
ka armollista puuhaa. On vähän 
asioita, joita ei voi korjata. Ellen 
itse voi korjata virheitäni, on jo-
ku toinen, joka voi auttaa nuorta 
eteenpäin.

Intian 
lapset
Marjut kertoo, että ensimmäi-
nen kummilapsi tuli otettua sat-
tuman kautta. 

– Vuonna 1996, kun oma elä-
mäntilanteeni oli hyvä, eräs tut-
tavani pyysi toimintaan mukaan. 
Oululaisen Aune Hynyn perus-
tamasta lastenkodista Intian Ma-
silipatnamista löytyi Rebekka. 
Hän on jo ehtinyt aikuisen ikään 
ja opiskelee yliopistossa. 

– Avustan häntä edelleenkin, 
sillä hän tarvitsee taloudellista 
tukea. 

Kuusi vuotta sitten Marjutilla 
oli mahdollisuus päästä käymään 
Intiassa, jolloin hän sai tavata Re-
bekan ja hänen äitinsä. 

– Samalla reissulla kävimme 
tutustumassa myös Mumbain 
slummityöhön. Kun katselin 
ssiellä tehtävää työtä, niin ajat-
telin että minulla on vara auttaa 
enemmänkin.

Marjut tutustui Aune Hynyn 
aikuiseen kasvattiin, keski-ikäi-
seen Abrahamiin, joka oli pan-
nut hyvän kiertämään. Abra-
ham perheineen oli ottanut siipi-
ensä suojaan hädänalaisia lapsia, 
joiden vanhemmat menehtyivät 
lauttaonnettomuudessa. Marjut 
liittyi Abrahamin perheen työtä 
tukevaan, Oulussa spontaanis-
ti syntyneeseen tukirenkaaseen. 

– Ihailen suuresti tätä perhet-
tä, joka omien biologisten lasten 
lisäksi on ottanut kolmattakym-
mentä lasta omin varoin kasva-
tettavaksi. 

Masilipatnamista, Tuulikki 
Tepon perustamasta Toivon Ko-
dista, Marjut löysi itselleen toi-
sen kummilapsen, jota hän tukee 
yhdessä muutaman ystävättären-
sä kanssa.

Köyhistä 
köyhimmät
2006 Marjut pääsi kummimat-
kalle Etiopiaan, jossa hän näki 
köyhistä köyhimpien keskuudes-
sa tehtävää työtä. Maassa suurin 
osa elää köyhyysrajan alapuolel-

la, eli tulee toimeen alle dollaril-
la päivässä. Suomalainen autta-
jatiimi etsii yhdessä paikallisten 
viranomaisten kanssa ne, jotka 
kaikkein eniten apua tarvitsevat. 

Eräs kohtaaminen piirtyi eri-
tyisesti Marjutin mieleen. Yhdel-
tä takapihalta löytyi leikkimökin 
kokoinen aaltopelti- ja pahvihök-
keli, ja siinä asui 5-henkinen per-
he. Äiti hoiti kolmea heiveröistä 
lasta, isä oli vammautunut sodas-
sa. Perheen tragediaksi oli muo-
dostunut se, että isä oli paitsi haa-
voittunut jalkaansa myös kadot-
tanut henkilöllisyyspaperinsa. 

Hän oli pudonnut kaikkien yh-
teiskunnan tukien ulkopuolel-
le, perhettä ei siis niin sanotusti 
ollut olemassakaan, ennen kuin 
perheenjäsenet saivat uudelleen 
henkilöllisyyden ja heidät pys-
tyttiin identifioimaan. 

– Tämä perhe jäi erityisesti 
sydämeeni. Kun tulin Suomeen, 
kysyin, vieläkö he ovat vailla 
kummia, ja niin pääsin heidän 
tukijakseen. Viimeksi sain joulu-
na heiltä kirjeen ja kuulin että he 
asuvat edelleen samassa hökkelis-
sä, mutta perheen äiti on saanut 
pienimuotoista ansiotyötä.
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Hyytävää vettä      ja hyväntekeväisyyttä

Etiopiassa paikallinen tyypil-
linen ruokalaji on ns. inseralet-
tu, jota valmistetaan maassa kas-
vavasta tef-viljasta. 

– Köyhät ihmiset syövät tätä 
pelkän punapippurin kanssa, pa-
rempiosaiset lisäävät siihen eri-
laisia wotiksi kutsuttuja kastik-
keita, joissa voi olla lihaa, sisäeli-
miä tai muita "kokkareita". 

Tätä paikallista herkkua Mar-
jutkin pääsi maistamaan matkal-
laan. Koska parempiosaisilla on 
mahdollisuus palkata apulainen 
paistamaan inseralettuja, per-
heenäiti oli työllistynyt tällä ta-

voin, ja saa näin ollen muutaman 
lantin päivässä. 

Surukseen Marjut sai myö-
hemmin kuulla, että Etiopian 
kummiperheen lapsista yksi oli 
menehtynyt aliravitsemuksesta 
johtuvaan sairauteen.

toisenlainen 
sijoitus
Lukuisista hyväntekeväisyyskoh-
teistaan huolimatta Marjut on 
tarkka, ettei hänen kutreilleen 
asetella minkäänlaista hyvänte-
kijän kruunua. 

– Olen ajatellut asian niin, että 

nämä ovat minun sijoituskohtei-
tani. Sanon kiitos ei kaikenlaisille 
eläkerahastoille, koska enhän voi 
tietää, elänkö niin vanhaksi että 
näkisin vanhuudenpäiväni! Elä-
mä on tässä ja nyt, ja turvallis-
ta tulevaisuutta ei kukaan meistä 
voi rakentaa, Marjut toteaa. 

– Toiseen ihmiseen voi sijoit-
taa. Kun laitan ylimääräisen ra-
han kehitysmaassa asuvan ty-
tön koulutukseen, yhtäkkiä huo-
maan, että se pieni tyttö on ai-
kuinen nainen, joka opiskelee yli-
opistossa ammattiin. Hänestä tu-
lee aikanaan kenties perheenäiti, 

joka puolestaan rakentaa omaa 
yhteiskuntaansa. 

Marjut ei koe luopuvansa mis-
tään tärkeästä tai uhrautuvansa 
millään tavoin, vaan sanoo itsel-
lään kaiken olevan hyvin. 

– Olen kuullut jonkun sellai-
sen tutkimuksen, että jos ihmi-
nen tienaa esimerkiksi 22 000 eu-
roa vuodessa, niin se on sellainen 
onnellisuusraja. Vaikka tienaisi 
enemmän, raha ei tee sen onnel-
lisemmaksi. En väheksy rahan ja 
mukavuuksien merkitystä, enkä 
ole vapaa materialismista, mut-
ta jos ylimääräistä jää, en halua 

sijoittaa sitä vanhuuden varalle. 
Kyllä tulevaisuuden turvan pi-
tää olla jossain luotettavammas-
sa kuin säästöissä.

MARJA BLOMSteR

Marjut Väihkösen haastattelun 
Kasvun paikka -ohjelmaan 
voi kuunnella osoitteessa 
www.radiodei.fi

Kauniin ja rohkean Marjut Väihkösen matkalaukku on jälleen pakattuna. Kaksi viikkoa maaliskuusta 
taittuvat Keniassa, josta posti toivon mukaan kuljettaa jossain vaiheessa mukavia kummikirjeitä.

A nn i  K innu n e n
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Kuva on Pyhän Luukkaan kappelista Linnanmaalta.

E
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Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 14.3. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Olavi Rimpiläinen, 
kanttori Henna-Mari Sivula.
Messu su 14.3. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Matti Pikkarainen, urku-
ri Maija Tynkkynen.
Oulun sotaveteraanien juh-
lajumalanpalvelus la 13.3. 
klo 10 Oulun tuomiokirkos-
sa. Toimittaa Matti Pikka-
rainen, saarna Samuel Sal-
mi, urkuri Maija Tynkkynen. 
Oulun Sotaveteraanikuoro, 
Pohjan Sotilassoittokunta, 
esilaulajana Tuomo Malmi.
Messu su 14.3. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Matti Pikkarainen, avustaa 
Anna-Mari Heikkinen, urku-
ri Maija Tynkkynen, kanttori 
Henna-Mari Sivula. www.vir-
tuaalikirkko.fi.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 11.3. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, kant-
torina Sari Wallin. Kahden 
vartin kirkkohetki.

Messu su 14.3. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, kanttorina 
Ilkka Järviö. Yhteisvastuu-
lounas. Mahdollisuus keskus-
teluun ja rukoukseen.
Messu su 14.3. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, kanttorina Sari 
Wallin. 
Messu su 14.3. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, kanttori-
na Sari Wallin.
Messu su 14.3. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, kanttorina 
Katja Nauha.
Sanajumalanpalvelus su 
14.3. klo 12 Kaukovainion 
kappelissa. Toimittaa Heik-
ki Karppinen, kanttorina Ilk-
ka Järviö. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 14.3. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Vanhusten viikkomessu to 
18.3. klo 12 Karjasillan kir-
kossa. Toimittaa Petri Sato-
maa, avustavat Liisa Karku-
lehto, Sirpa Kemppainen ja 
Asta Leinonen, kanttorina 
Sari Wallin.
Viikkomessu to 18.3. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, kanttori-
na Riitta Piippo. Kahden var-
tin kirkkohetki.

Tuiran seurakunta
Messu su 14.3. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Hannu 
Ojalehto, saarnaa Viljo Jun-
tunen, kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki. Rauhanyhdistyk-
sen kirkkopyhä. Kirkkokah-
vit ja sen jälkeen seurapuhe 
Matti Niemelä.
Messu su 14.3. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Helena Paalanne, avus-
taa Petteri Tuulos, kanttori-
na Tommi Hekkala. 
Messu su 14.3. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Riikka Honkavaara, avus-
taa Pasi Kurikka, kanttorina 
Heikki Jämsä. 
Sanajumalanpalvelus su 
14.3. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Harri Fa-
gerholm, kanttorina Tommi 
Hekkala. 
Sanajumalanpalvelus su 
14.3. klo 12 Rajakylän seura-
kuntakodissa. Toimittaa Riit-
ta Louhelainen, kanttorina 
Katri Sippola. 
Iltamessu su 14.3. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Nan-
na Helaakoski, avustaa Hele-
na Paalanne, kanttorina Kat-
ri Sippola. 
Viikkomessu ke 17.3. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Pasi Kurikka, kanttorina Raa-
kel Pöyhtäri. 
 

Oulujoen seurakunta
Perhekirkko su 14.3. klo 12 
Huonesuon seurakuntako-
dissa. Toimittaa Pertti Lahti-
nen, kanttorina Lauri Nurk-
kala. Kirkkokahvit.
Messu su 14.3. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pert-
ti Lahtinen, saarnaa Antti 
Leinonen, kanttorina Lau-
ri Nurkkala, avustaa Emmi 
Snellman, Janne Henrikson 
ja Tuomas Luomaranta sekä 
lauluryhmä Sydänäänet. Ra-
diointi radio Dei. Kirkkokah-
vit pappilassa.

YlIkIIMInkI
Messu su 14.3. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Jenni Rautakoski.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
14.3. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Mari Flink, kanttori-
na Eeva-Maija Sorvari. 

Haukipudas
konfirmaatiomessu su 
14.3. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Jari Flink, saarna Sa-
mi Puolitaival, kanttorina El-
se Piilonen. 

Kempele
Messu su 14.3. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Leena 
Brockman, avustaa Kalevi 
Junnikkala, kanttorina Mar-
ja-Liisa Jääskeläinen. Juma-
lanpalvelus suorana: www.
evl.fi/srk/kempele

Lumijoki
Iltajumalanpalvelus su 
14.3. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Jukka Kolmonen, kant-
torina Maili Muuttola-Junk-
konen. 

Liminka
Messu su 14.3. klo 10 kir-
kossa. Saarnaa Päivö Parviai-
nen, toimittaa Aino Pieska, 
kanttorina Mika Kotkaran-
ta. Leipäsunnuntai. Kirkko-
kahvit lähetystyön hyväksi.

Muhos
konfirmaatiomessu su 14.3. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Jouni Heikkinen, kanttorina 
Ossi Kajava, avustaa Rainer 
Väänänen ja Anne-Mari Ran-
ta-Pylkkönen.

Oulunsalo
konfirmaatiomessu su 14.3. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Minna Salmi, Lauri Koukkari,  
kanttorina Tuomo Kangas, 

Siikalatva
keStIlä
Iltakirkko su 14.3. klo 19 
Kestilän kirkossa. Toimittaa 
Timo Hakkarainen, kanttori-
na Aino Koivukangas.
koulun talvipäivän koulu-
kirkko ke 17.3. klo 9 kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomola, 
kanttorina Veijo Kinnunen. 

PIIPPOlA
Sanajumalanpalvelus su 
14.3. klo 19 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomola, 
kanttorina Unto Määttä.

PulkkIlA
Messu su 14.3. klo 12 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Un-
to Määttä.

PYhäntä
Messu su 14.3. klo 10 Pyhän-
nän kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Un-
to Määttä. 

RAntSIlA
Sanajumalanpalvelus su 
14.3. klo 10 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomola, 
kanttorina Pentti Jäntti.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
14.3. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttorina Riina Impiö.
Messu su 14.3. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, kanttorina 
Riina Impiö.
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11.–18.3.2010

Kala etsii nuorekkaita laulajia

enot Oulussa 

Maikkulan kappelissa ko-
koontuu keskiviikkoiltai-
sin Kala, eli Kappelin lau-
luryhmä. Ryhmää voisi ku-

vailla entisten nuorten lauluryhmäk-
si, joka esittää sen tyyppistä gospel-
musiikkia, jota sen jäsenet nuoruu-
dessaan 1970- ja 1980-luvuilla kuun-
telivat ja lauloivat.

Ohjelmistosta löytyy muun mu-
assa Jaakko Löytyn, Pekka Simojoen 
ja Anna-Mari Kaskisen sävellyksiä ja 
sanoituksia. Lauluryhmän tukena on 
myös soittajia. Ryhmään kaivataan li-
sää keski-ikäisiä ja sitä nuorempia lau-
lajia, jotka haluavat jakaa laulun lah-
jansa seurakuntaelämän kehittämi-
seksi. 

– Pyrimme saamaan mukaan nuo-
rekasta porukkaa, muotoilee päälle 
nelikymppisistä koostuvaa ryhmää 
luotsaava kanttori Riitta Piippo.

Kuten niin moneen muuhunkin 
paikkaan, erityisesti mieslaulajista 
on pula. 

Tällä hetkellä vakituisia kuorolai-

sia on vain viisi, joten särkymävaraa 
ei juuri ole. 

Vaatimuksena on se, että nuotissa 
oli hyvä suunnilleen pysyä, koska ryh-
mä laulaa eri äänissä. 

– Korva kehittyy kyllä harjoitelles-
sa, Piippo kannustaa.

Ryhmä on toiminut vuoden ver-
ran. Sen aikana on esiinnytty tuomas-
messussa, kauneimmissa joululau-
luissa, kansanlaulukirkossa ja hiljai-
suuden messussa. Lisäksi kuoro avus-
taa säännöllisesti Karjasillan seura-
kunnan messuissa. 

Kuoron jäsenyys ei ole kuitenkaan 
sidottu asuinpaikkaan.

– Kuorolaiset voivat olla ihan mis-
tä päin Oulua vaan, Piippo painottaa.

RAUHAN teRVeHdYS

Kala harjoittelee seuraavan kerran 
keskiviikkona 24. maaliskuuta kello 18–
19.30 Maikkulan kappelilla. Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset kanttori Riitta Piipolle 
p. 040 5833 035.

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
hartaus to 11.3. klo 18.30, 
Kuntotalo. Tiina Kinnunen.
Ompeluseurat to 11.3. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Aamupiiri la 13.3. klo 10, 
Vanha pappila. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 13.3. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Opettajien raamattupiiri 
ma 15.3. klo 16, Vanha pap-
pila, Jössensali. 
Päiväseurat ke 17.3. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Raamattupiiri ke 17.3. klo 
16, Aurinkokoti. Jyrki Vaa-
ramo.
keskiviikkoseurat ke 17.3. 
klo 18, Vanha pappila, Sipi-
läsali. Jaakko Lounela.
Miesten piiri ke 17.3. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Rukoushetki ke 17.3. klo 19, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Järj. myös Sinapinsiemen ry 
ja Oulun NNKY.
hartaus to 18.3. klo 14, Sa-
ra Wacklin -koti. Juha Sark-
kinen.
Raamattupiiri to 18.3. klo 
16, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
hartaus to 18.3. klo 18.30, 
Kuntotalo. Ari-Pekka Metso.

Karjasillan seurakunta
hengellisen syventymisen 
piiri ti 16.3. klo 18.30, Maik-
kulan kappeli. 
Pappilan raamattupiiri ke 
17.3. klo 11, Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 18.3. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 
Raamattupiiri to 11.3. ja 
18.3. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Miesten raamattupiiri ke 
17.3. klo 18, Karjasillan kirk-
ko ryhmätyötila.
Rauhanyhdistyksen seurat 
ke 17.3. klo 19, Pyhän Andre-
aan kirkko. Matti Liukkonen.
Raamattupiiri to 18.3. klo 
17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
11.3. ja 18.3. klo 16, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Kokoonnu-
taan ystävänkammarissa. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 11.3. klo 18.30, 
Tuiran kirkko.
Miesten piiri ti 16.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Yhteinen lau-
luilta miehille ja naisille. Ar-
vo Ågren laulattaa.
Raamattupiiri ti 16.3. klo 18, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Raamattupiiri to 18.3. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Raa-
mattupiiri kokoontuu tilassa 
nimeltä Sumppu.
Pateniemen raamattupiiri 
ke 24.3. klo 18, Pateniemen 
kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Virsilauluilta ti 16.3. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Elämän leipä, ehtoollisvir-
ret, Esko Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
Pietari-oratorio ma 5.4. klo 
18, Karjasillan kirkko. Ks. 
erillinen ilmoitus.
Runokvarkki ti 16.3. klo 12. 
Edith Södergranin lyriikkaa. 
kirjavirtaa pappilassa -kir-
jallisuuspiiri ke 17.3. klo 18, 
Kastellin kirkko. Ildefonso 
Falconesin Meren Katedraali 
ja Miguel de Unamon Pyhän 
miehen uhri. 
hurmioituneet kasvot -ru-
notapahtuma su 21.3. klo 
19, Kastellin kirkko. Ks. yh-
teisvastuuilmoitus.

Tuiran seurakunta
lapsikuoron kannatusyh-
distyksen vuosikokous to 
18.3. klo 18.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko, Ystävänkamari. 

Oulujoen seurakunta
Runon ja musiikin ilta la 
27.3. klo 19, Oulujoen kirk-
ko. Ks. yhteisvastuuilmoitus.
Joen hallikaisen konsert-
ti su 21.3. klo 14, Oulujoen 
kirkko. Ks. Yhteisvastuuil-
moitus.

YlIkIIMInkI
koululauluilta to 18.3. klo 
18, Ylikiimingin seurakunta-
talo. Kahvituotto Yhteisvas-
tuulle.

Diakonia
työttömien ateria ke 17.3. 
klo 11–13, Öbergin talo. 

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

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 5313 
219 tai Karjasillan diakonia-
toimistolta, Nokelantie 39. 
Juttutupa työikäisille elä-
keläisille ja työttömille ma 
15.3. klo 13, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Diakoniapiiri ma 15.3. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Ystävänkamari ti 16.3. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 
Maikkulan diakoniaryhmä 
ti 16.3. klo 14, Maikkulan 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
työttömien ruokailu to 
11.3. ja 18.3. klo 12, Rajaky-
län seurakuntakoti. 
Pateniemen diakoniapiiri 
to 11.3. klo 13, Pateniemen 
kirkko. Ks. erillinen ilmoitus.
Juttutupa ma 15.3. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Juttutupa ma 15.3. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Diakoniapiiri ma 15.3. klo 
14, Pyhän Luukkaan kappeli.
lämmitä lähimmäistä -ilta 
ti 16.3. klo 17, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Ks. erillinen il-
moitus. 

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
Varttuneiden porinapiiri ti 
16.3. klo 13.15–14.15, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
keskustelukerho ti 16.3. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 

kuulOVAMMAISet
lähetyspiiri ma 15.3. klo 14, 
Kuurojen yhdistys. 

näköVAMMAISet
Viikkomessu to 18.3. klo 12, 
Karjasillan kirkko. Osallis-
tutaan eläkeläisten viikko-
messuun Karjasillan kirkos-
sa. Messun jälkeen on tarjol-
la keittolounas ja ja kahvit. 
Kirkon eteen pääsee taksil-
la. Paula ja opasystävät ovat 
vastassa.
näkövammaisten leiri 9.–
11.4. Rokuan leirikeskus. Lei-
rin hinta 39 €. Ilmoittautumi-
nen viimeistään 24.3. p. 08 
3161 340.

PäIhDetYö
naistenryhmä pe 12.3. klo 
13–15.30, Öbergin talo. 
tavoiteryhmä ma 15.3. klo 
14.30–16, Öbergin talo. 
Miesten saunailta ke 17.3. 
klo 16–17.30, Öbergin talo. 

Lähetys
lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Leivonnaisia, käsitöi-
tä, arpoja ja muuta mukavaa 
sekä vohvelikahvila. Tuotto 
ohjataan nimikkotyölle Suo-
men Lähetysseuran kautta. 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
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 12.3. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Raamattua: Delila, petol-
linen rakastajatar, mukana 
Juha Sarkkinen.
Siiven sauvat ke 17.3. klo 
14.30, Siipi, lähetyksen puoti 
ja paja. Sauvakävellään. Mu-
kaan omat sauvat ja ulkoilu-
vaatteet. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 11.3. ja 18.3. 
klo 14, Vanha pappila, Sipi-
läsali. Raamattutunti 11.3. 
Ari-Pekka Metso, 18.3. Hele-
na Paalanne.

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

Tuiran seurakunta
lähetyspiiri ma 15.3. klo 
16.30, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 15.3. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 

ma 15.3. klo 18.30, Oulujo-
en pappila.

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

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

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perheleiri 26.–28.3. Rokuan 
leirikeskus. Ks. erillinen il-
moitus.
Pyhäkoulu su 14.3. klo 12, 
Makasiininkatu 6. Pyhäkou-
lu on lasten oma kirkko. 
Pyhäkoulu su 14.3. klo 16.30, 
Koulukatu 10. 
Perhekerho ti 16.3. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Perhekerho on lasten ja ai-
kuisten kohtaamispaikka, jo-
hon lapsi tulee yhdessä.
Perhekerho to 18.3. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
hiihdä, hiihdä! -hiihtota-
pahtuma su 14.3. klo 13, 
Lämsänjärven kaupunkileiri-
keskus. Ks. juttu s. 16.
taidepyhis ma 15.3. klo 
14.30, Metsokankaan koulu. 
Pyhäkoulu su 14.3. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Pyhäkoulu 
jumalanpalveluksen aikana. 
Pyhäkoulu su 14.3. klo 10, 
Kastellin kirkko. Pyhäkoulu 
jumalanpalveluksen aikana. 
Pyhäkoulu su 14.3. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
kolmen polven perhekerho 
ma 15.3. klo 10–11.30, Kai-
ros-Koti. Mahdollisuus viet-
tää yhteinen kerhohetki lap-
siperheiden ja ikääntynei-
den vanhusten kanssa.
Perhekerho ma 15.3. klo 10–
11.30, Sarasuon päiväkoti. 
Valokuvaus.
Perhekerho ti 16.3. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ke 17.3. klo 9.30, 
Kastellin kirkko. 
Perhekerho ke 17.3. klo 9.30, 
Maikkulan kappeli. Perhe-
kerho on lasten ja aikuisten 
kohtaamispaikka. 
Perhekerho ke 17.3. klo 9.30, 

Karjasillan kirkko. 
Perhekerho ke 17.3. klo 9.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Perhekerho ke 17.3. klo 10, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu la 13.3. klo 11.30, 
Kuivasjärven seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 14.3. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Pyhäkoulu su 14.3. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Lasten oma kirkkohetki. 
kansainvälinen pyhäkoulu 
su 14.3. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Pyhäkoulu 
suomen kielellä. 
koskelan perhekerho ke 
17.3. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti. 
kuivasjärven perhekerho 
ke 17.3. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Pateniemen perhekerho ke 
17.3. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. 
Rajakylän perhekerho ke 
17.3. klo 9.30, Rajakylän seu-
rakuntakoti. 
tuomaan perhekerho ke 
17.3. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
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luukkaan perhekerho to 
18.3. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 14.3. klo 12, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 14.3. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 17.3. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 17.3. klo 9.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 17.3. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 17.3. klo 9.30, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 17.3. klo 9.30, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 17.3. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 

YlIkIIMInkI
Perhekerho ke 17.3. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Varhaisnuoret
lisätietoja varhaisnuorten 
kerhoista osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri. 
Retki tampereelle 21.–23.5. 
9–13 -vuotiaille oululaisille 
tytöille ja pojille. Ks. erilli-
nen ilmoitus.

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

Karjasillan seurakunta
nuortenilta ke 17.3. klo 19–
20.30, Kaukovainion kappeli. 
Isoskoulutuksen jälkeen.

Tuiran seurakunta
nuortenilta ke 17.3. klo 18.30, 
Koskelan seurakuntakoti. 
nuorten improryhmä to 
18.3. klo 17, Tuiran kirkko. 

Nuoret aikuiset 
takkailta ti 16.3. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli. 

nuorten aikuisten raamat-
tupiiri ke 17.3. klo 18, Vanha 
pappila. 2. Tim. 3. 

OPISkelIJAJäRJeStöt
evankelinen nuorten ai-
kuisten ilta pe 12.3. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Armolahjoja, karismaa – vai 
mitä se oli?, Jukka Niemelä.
Opkon opiskelijailta la 13.3. 
klo 19, Öbergin talo, Kirk-
kokatu 5. Apostolien teot 2 
– Daavidin sortunut maja. 
Antti Leinonen.
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma 15.3. 
klo 18.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Sebastian Widje-
skog: Pyhä Henki.
evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 17.3. 
klo 18.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Pyhä kolminaisuus, 
Martti Arkkila.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Senioripäivä ma 15.3. klo 
11, Heinätorin seurakunta-
talo. Verenpaineen mittaus 
klo 11–12. Mahdollisuus ruo-
kailuun 4 €. 
hopealankakerho ma 15.3. 
klo 12.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
tarinatupa ke 17.3. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
toiminta- ja keskusteluker-
ho to 18.3. klo 10.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 18.3. klo 
12, Hautajaishuoneisto. 

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten kerho ma 15.3. 
klo 12.30, Maikkulan kap-
peli. 
Vanhusten viikkomessu to 
18.3. klo 12, Karjasillan kirk-
ko. Keittolounas ja kirkko-
kahvit messun päätyttyä 
seurakuntasalissa. Linja-au-
ton kulkureitti: Maikkulan 
kappeli 10.40, Kaakkuri, Sul-
kakujan pysäkki 10.50, Kau-
kovainion kappeli 11.00, Kas-
tellin kirkko Töllintien puo-
li 11.10, Caritaksen Lintulam-

mentien pysäkki 11.25. Pa-
luukyyti kirkolta klo 14. Jos 
et voi nousta linja-autoon, 
kysy alueen diakoniatyönte-
kijältä kirkkokyytiseteliä.
eläkeläisten kerho to 11.3. 
klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Seurakuntakerho ma 15.3. 
klo 13.30, Caritas-koti, Cari-
tas-sali.
Seurakuntakerho ti 16.3. klo 
13, Höyhtyän palvelukeskus, 
Mummon kammari.

Tuiran seurakunta
eläkeläisten hartaus to 
18.3. klo 13.30, Palokan pal-
velukeskus. 
Seniorien laulupiiri to 18.3. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
eläkeläisten kerho ma 15.3. 
klo 12, Hintan seurakunta-
talo. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
15.3. klo 18, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
eläkeläisten kerho ma 15.3. 
klo 12, Sanginsuun seura-
kuntakoti. 
eläkeläisten kerho to 18.3. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti.
eläkeläisten kerho to 18.3. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
eläkeläisten kerho to 18.3. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat. 

YlIkIIMInkI
Porinakerho ma 15.3. klo 
10, Vanhustentalon kerho-
huone. 
Seurakuntakerho ti 16.3. klo 
11, Ylikiimingin seurakunta-
talo.

Leirit ja retket
Perheiden pääsiäisleiri 1.–
5.4. Juuman leirikeskus. Lei-
rillä mahdollisuus harrastaa 
omaan tahtiin hiihtoa, las-
kettelua Rukalla, erilaisia as-
karteluita, pilkkimistä, lumi-
kenkäretkiä, paljon erilaisia 
pelejä... Leirille tullaan omin 
kyydein, ja jokainen voi olla 
leirillä haluamansa ajan, mi-
kä täytyy sopia ilmoittautu-
misen yhteydessä. Ilm. p. 08 
3161 340 tai www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo. Tied. pertti.
putila@evl.fi p. 040 5062 883.

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

Kuorot ja kerhot
lisätietoja kuoroista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.
kaatuneitten omaiset ma 
15.3. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo.

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

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 16.3. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo.
Aikuisten kuntopiiri ke 17.3. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo.

Muut menot
Pappi tavattavissa. Ks. eril-
linen ilmoitus.
lahjoita vanha polkupyö-
räsi kunnostettavaksi, Siipi,  
lähetyksen puoti ja paja. Ks. 
erillinen ilmoitus.
Yhteisvastuulounas sun-
nuntaisin maaliskuussa Kar-
jasillan kirkolla. Ks. yhteis-
vastuuilmoitus.
Sinkkujen retki kemiin to 
18.3. klo 16. Ks. erillinen il-
moitus.
naisten ryhmä to 18.3. klo 
18, Karjasillan kirkko. 
kuivasjärven-Ritaharjun 
alueen Yhteisvastuukeräys 
ke 24.3. klo 17.30–20. Ks. yh-
teisvastuuilmoitus.

Kansainvälisyys
lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.
kansainvälinen pyhäkoulu 
su 14.3. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Pyhäkoulu 
suomen kielellä. Lisätieto-
ja Aila Valtavaaralta p. 040 
5747 109.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 14.3. klo 17, Kau-
kovainion kappeli. 

11.–18.3.2010enot Oulussa 

Lämsänjärvellä 
hiihdetään kilpaa
Hiihdon riemua ja iloa on tiedossa sunnuntaina 
14.3. kello 13, kun Karjasillan seurakunta järjes-
tää lapsille ja lapsiperheille koko perheen hiihtota-
pahtuman Lämsänjärven kaupunkileirikeskukses-
sa, osoitteessa Hiihtomajantie 5.

Hiihtotapahtuman kohderyhmänä ovat lapset ja 
sarjoja löytyy yli kymmenen, joten isommat lapset 
voivat kiertää Lämsänjärven ympäri ja pienemmät 
lyhyempiä lenkkejä. 

Onnistumisen ilo ja yrittäminen on tärkein-
tä, mutta palkintojakin on hiihtäjille luvassa, sekä 
kahvi- ja mehutarjoilu. Vapaaehtoinen maksu me-
nee Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Kastellin 
asukastuvan, Honkala-Lämsänjärven asukasyhdis-
tyksen, Kastellin omakotiyhdistyksen sekä muiden 
yhteistyötoimijoiden kanssa.

RAUHAN teRVeHdYS
Lisätietoja tapahtumasta antaa 

pastori Juha Vähäkangas, p. 040 57 47 158.

VAnhuStYön PäIVYStYkSet

Oulun seurakuntayhtymän vanhustyön pastori
Vanhustyön pastori Markku Palosaari, p. 044 316 1420, 
sähköposti: markku.palosaari@evl.fi. 

Häneen voitte ottaa yhteyttä, jos vanhus kaipaa keskus-
telua, rukousta, pyhää ehtoollista. Iltaisin klo 16 jälkeen 
ja viikonloppuisin ottakaa yhteyttä päivystävään sairaa-
lapastoriin, p. 040 570 7033.

karjasillan seurakunnassa
Diakoniatyöntekijä Asta Leinosen tavoittaa numeros-
ta 040 5747 157. Hän vastaa puheluihin ja soittopyyn-
töihin sekä kotikäyntipyyntöihin aina mahdollisuuksi-
en mukaan. 

tuiran seurakunnassa
Vanhustyön linja vastaa keskiviikkoisin klo 9–11 puhe-
linnumerossa 08 5314 616. Numeroon voi soittaa kun 
on yksin tai kaipaa kuuntelijaa, kun haluaa puhua itsel-
le tärkeistä asioista tai kun haluata pyytää kotikäyntiä 
tai jättää soittopyynnön.

Oulujoen seurakunnassa
Keskusteluajasta tai kotikäynnistä voi sopia suoraan 
myös oman alueen diakoniatyöntekijän kanssa.

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa
Keskusteluajasta tai kotikäynnistä voi sopia suoraan 
myös oman alueen diakoniatyöntekijän kanssa.

Pietari-oratorio 
maanantaina 5.4. klo 18 Karjasillan kirkossa 

Cantio Laudis-kuoro, orkesteri ja solistit. Ohjelma 10 €.

Pietari-oratorio 

9–13-vuotiaiden oululaisten 

Retki tampereelle 
21.–23.5. 

Vieraillaan Pandan tehtaanmyymälässä, museokes-
kus Vapriikissa, Tikkakosken ilmaislumuseossa ja Sär-
känniemessä sekä osallistutaan jumalanpalveluk-
seen Ylöjärven kirkossa. 

Retken hintaan 140 € sisältyy matkat, majoitus, tapa-
turmavakuutus seurakunnan jäsenille, ruokailut, si-
säänpääsymaksut kaikkiin kohteisiin ja elämysavain 
Särkänniemen elämyspuistoon. 

Retkelle otetaan 45 retkeläistä ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Ilmoittautumiset p. 08 3161 340 arkisin klo 
9–16 tai www.oulunseurakunnat.fi/ilmo viimeistään 
3.5. Lisätietoja retkestä Esa Harju 040 5752 713.
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Pappien päivystys alkaa 
Isokatu 9:ssä
Maanantaista 15.3. alkaen Oulun ev.-lut. seura-
kuntien papit aloittavat yhteisen päivystyksen  
samoissa tiloissa keskusrekisterin kanssa.

Päivystävien pappien kanssa voi sopia kirkolli-
sista toimituksista kuten kasteesta, avioliittoon 
vihkimisestä, hautajaisista ja kodin siunaamisesta.

Päivystävien pappien kanssa voi sopia toimi-
tuksen ajankohdasta, varata papin ja kanttorin, 
varata kirkon tai kappelin sekä seurakunnan 
juhlatilan.

Päivystävä pappi tavattavissa ma–pe klo 9–16 
1. kerros, Isokatu 9, 90100 Oulu 
p. (08) 316 1410, pappi.oulu@evl.fi 

Yhteisvastuulounas 
sunnuntaisin maaliskuussa 

Karjasillan kirkolla 
Hinta 6 €. Lounaan voi myös ostaa etukäteen lahjak-
si lähimmäiselle tai niitä voi lunastaa diakoniatyön 
käyttöön edelleen jaettaviksi. 

hiihdä, hiihdä! -hiihtotapahtuma 
sunnuntaina 14.3. klo 13 

Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa 
Koko perheen hiihtotapahtuma. Ks. juttu s. 16.

Seniorien laulupiiri 
torstaina 18.3. klo 13.30 

Tuiran kirkossa 
Ohjelmassa yhteislauluja, kahvitarjoilu ja arvontaa. 
Tuotto yhteisvastuukeräykselle. Mukana Raakel Pöyh-
täri ja Paula Kyllönen.

koululauluilta 
torstaina 18.3. klo 18 

Ylikiimingin seurakuntatalossa 
Kahvituotto Yhteisvastuulle.

hurmioituneet kasvot -runotapahtuma 
sunnuntaina 21.3. klo 19 

Kastellin kirkossa 
Suomalaisesta lyriikasta 1910–1940-luvuilta. Vapaa 
pääsy, käsiohjelma 2 € Yhteisvastuukeräykseen.

Joen hallikaisen konsertti 
sunnuntaina 21.3. klo 14 

Oulujoen kirkossa 
Hengellisiä lauluja. Käsiohjelma 12 €. 

kuivasjärven-Ritaharjun alueen 
Yhteisvastuukeräys 

keskiviikkona 24.3. klo 17.30–20 
Kokoontuminen klo 17.30 Kuivasjärven seurakunta-
kodilla, jossa kahvit, keräysinfo ja keräysalueiden ja-
ko. Keräysaika noin 2 tuntia. Kerääjinä Kuivasjärven 
Martat, mutta muitakin vapaaehtoisia kerääjiä kaiva-
taan. Ilmoittautua voi Raija Yrjölälle viikon 11 aikana 
p. 040 574 7093.

kaikenikäisten ulkoilutapahtuma 
maanantaina 22.3. klo 18

Ylikiimingin seurakuntatalossa 

Alkuhartauden pitää Pentti Kortesluoma. Ohjel-
massa on talutusratsastusta, makkaranpaistoa, 
kahvia, mehua, munkkeja, arvontaa (joka arpa 
voittaa) ja kilpailuja lapsenmielisille. Tuotto Yh-
teisvastuukeräykselle. Autoparkki on Pikkaralan 

Shellillä.

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.

tuiran seurakunnan diakoniatoimintaa

Pateniemen diakoniapiiri 
torstaina 11.3. klo 13 Pateniemen kirkossa 

Anja Salmela on luvannut opettaa piiriläisiä tekemään 
virkkaamalla pajutöitä. Jos asia kiinnostaa, ottakaa 
virkkuukoukku mukaanne piiriin, esim. koukku nro 2. 
Lisätietoja Heli Sytelä 040 5747 145.

Diakoniapiiri 
maanantaina 15.3. klo 14 Pyhän Luukkaan kappelissa

Diakoniapiiri on tarkoitettu juuri sinulle jos haluat ol-
la mukana seurakunnan toiminnassa ja lähimmäisen 
auttaminen kiinnostaa. Lisätietoja Saila Luukkonen p. 
040 5747 092.

lämmitä lähimmäistä -ilta 
tiistaina 16.3. klo 17, Pyhän Luukkaan kappelissa

Ilta kutsuu kaikkia diakonian vapaaehtoisia ja uusia lä-
himmäisen auttamisesta kiinnostuneita tapaamiseen. 
Lisätietoja Saila Luukkonen p.040 5747 092.

DIAkOnIAn AJAnVARAuS 
tAlOuDellISen tuen hAkeMIStA VARten

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

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

Retki Baltiaan 
9.–13.6. 

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

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

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

Pyhäkoulu kuuluu rakkaisiin lapsuusmuistoihini. 
Kuulaat sunnuntaipäivät, kerhohuoneen tunnel-
ma ja laululeikit ovat juurtuneet syvälle. 

Pyhäkoulun parhaita hetkiä oli se, kun sai soit-
taa triangelia kirkonkellojen merkiksi. Sen jälkeen 
pyhäkoulussa sytytettiin kynttilä, kuunneltiin 
opetus ja askarreltiin tai leikittiin. Hartaushetki 
loppui triangelin soittoon ja kynttilän sammut-
tamiseen. Viimeiseksi vielä otettiin toisia kädes-
tä kiinni ja lausuttiin loppusiunaus. Muistoissani 
pyhäkoulu on turvallinen ja rauhoittava paikka. 

Nyt, parikymmentä vuotta myöhemmin, kii-
ruhdan kirkolle valmistelemaan kerhohuonet-
ta pyhäkoululaisia varten. Pyhäkoulun runko on 
vanha tuttu. Tuttua on myös lapset, jotka innois-
saan leikkivät laululeikkejä ja soittavat triangelia. 
Minä olen tosin noussut lasten penkiltä opettajan 
tuolille, jatkamaan kolmesataavuotista perinnettä. 

Pyhäkouluihin ovat kaikki lapset tervetulleita. 
Myös uusia pyhäkoulunopettajia kaivataan seu-
rakunnissa. Eri alueilla pyhäkoulujen paikat, ajat 
ja muut järjestelyt saattavat hieman poiketa toi-
sistaan. Kannattaa siis seurata oman seurakun-
nan ilmoittelua.

KAISA ANttILA

Lue lisää Oulun seurakuntien pyhäkouluista 
sivuilta 15–16.

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

A r k i s to  /  Pe k ka A g a r t h
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11.–18.3.2010enot Oulussa 

Kastetut
tuomiokirkko: Natan Danio 
Urho Nurro.
karjasilta: Tilda Onerva Kai-
nua, Joona Jeremia Manner-
maa, Juuso Aatto Ilmari Nie-
mi, Hilda Sisko Lusiina Pel-
tola, Santeri Eemil Anselmi 
Pernu, Mindi Marii Isabel-
le Prepula, Kimi Alex Iivari 
Ronkainen, Ossi Juhani Rusi-
la, Nikolas Eeli Alvar Ruuska, 
Otso Antero Säkkinen, San-
teri Viljo Johannes Vaara.
tuira: Otso Ilmari Hyykos-
ki, Ilmari Emil Juhani Härkö-
nen, Ossi Aarre Armas Jylän-
ki, Aava Eedit Karjula, Aada 
Emilia Lai, Aada Aleksandria 
Noela Launonen, Leo Aaron 
Meshau, Skye Ilona Jacqueli-
ne Moran, Elias Onni Eevert 
Pajala, Santtu Oliver Pehko-
nen-Ollila, Jere Roope Juha-
ni Säilynoja.
Oulujoki: Enni Ilse Elina 
Drees, Eetu Oskari Huttunen, 
Aro Lauri Jukka Härönoja, Ii-
da Olivia Meriläinen, Ella Au-
rora Moilanen, Eemil Nils-Ra-
fael Myllyoja, Meea Karoliina 
Männikkö, Paavo Eemil Män-
nikkö, Elsa Emilia Tiitto, Tee-
mu Matti Aleksi Ylilehto, Ee-
mil Aatos Ylimartimo.

Vihityt
Karjasilta: Petri Juhani Toi-
vola ja Maria Anneli Honka-
vuori, Sami Petteri Niskala ja 

Maria Johanna Turulin, Sep-
po Olavi Porkka ja Rita Aija 
Holopainen.
tuira: Vesa Henrik Ilmari Kär-
ki ja Hanna Pauliina Alavah-
tola, Jouni Samuli Huotari ja 
Tiina Essina Laitinen, Jari An-
tero Piittinen ja Marianne 
Kaarina Määttä, Marko Juha-
ni Ukkola ja Sari Anneli Kar-
vonen, Hannu Sakari Vänttilä 
ja Lotta Ulriika Hämäläinen
Oulujoki: Anssi Aleksis Wal-
lenius ja Marika Johanna Ke-
lahaara.

Kuolleet:
tuomiokirkko: Veikko Olavi 
Kauranen 88. 
karjasilta: Helvi Katariina 
Hatunen s. Pohjola 81, Rauha 
Heleena Isoniemi s. Vähä 89, 
Kerttu Lempi Maria Karioja 
s. Pyykkö 81, Toini Hilja Man-
nermaa s. Leskinen 87, Elli 
Maria Pykönen s. Hakkarai-
nen 91, Sylvi Annikki Tauni-
harju s. Karttunen 84.
tuira: Maire Kyllikki Broström 
s. Honkala 79, Pentti Einar Es-
kelinen 82, Niilo Juhani Kal-
liopohja 73, Ilta Inkeri Kants 
s. Haapala 83, Eila Irene Nis-
kanen s. Siekkinen 76, Aimo 
Johannes Törmälä 77, Rauni 
Annikki Väänänen s. Taival-
koski 69. 
Oulujoki: Heikki Märsy 83.

elämän polku

Sinkkujen retki 
Kemiin

torstaina 18.3. klo 16–23

Käydään Lumilinnassa ja katsotaan 
teatteriesitys The Sound of Music. 

Retken hinta 35 euroa.

Tarkempia tietoja ja ilmoittautuminen 
viimeistään 15.3. p. 08 3161 340 tai 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.

Perheleiri 
26.–28.3. Rokuan leirikeskuksessa 

Leirille ovat tervetulleita kaikenikäiset ja -kokoiset per-
heet. Vietämme aikaa yhdessä Rokuan hienoissa maise-
missa ulkoilen, askarrellen, pelaten ja leikkien. 

Leirimaksu 44 € / aikuinen, 33 € / 4–18-v. Sisarusalennus 
-25 %. Ilmoittautuminen viimeistään 12.3. Tiina Kinnu-
selle p. 044 3161 577. 

ToimipaikatKirkot
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli   
Kangaskontiontie 9

Oulun tuomiokirkko  
Kirkkokatu

Oulujoen kirkko   
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Andreaan kirkko  
Kaakkurinraitti

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo 
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti 
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti 
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Keskustan seurakuntatalo  
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti 
Koskelantie 86

Kuivasjärven   
seurakuntakoti   
Karppalantie 6

Lämsänjärven   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2

Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajankylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven eräleirikeskus 
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

Toppilan    
monipalvelukeskus  
Paalikatu 19

Vanha pappila   
Isokatu 17

Vanha pappila,  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55, Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Öbergin talo  
Kirkkokatu 5

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

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

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

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

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

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

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät 
tilavaraukset kirkkoherranvirastoista 
ma - pe klo 9 - 16.

Päivystävä sairaalapastori
24h/vrk   p. 040 570 7033Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 

siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 90100 Oulu, 1. kerros
p. (08) 316 1410, 
pappi.oulu@evl.fi

tekemistä teineille
nuortenilta 

keskiviikkona 17.3. klo 19–20.30 
Kaukovainion kappelissa 

Isoskoulutuksen jälkeen vietetään aikaa 
ja hiljennytään yhdessä.

nuortenilta 
keskiviikkona 17.3. klo 18.30–20 

Koskelan seurakuntakodissa
Rentoa yhdessäolemista, pelailua, yhteislaulantaa, 

ajankohtaisten asioiden äärellä olemista sekä 
hartautta.

nuorten improryhmä 
torstaina 18.3. klo 17–18.30 

Tuiran kirkossa 
Kaipaavatko naurulihakset treeniä? Tutustutaan 

porukalla impro-tekniikoihin, hullutellaan ja 
valmistellaan  tulevia keikkoja. Lisätietoja Merjalta, 

p. 040 524 5944 tai merja.oksman@evl.fi. 
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eurakunnissa tapahtuu 11.–18.3.2010

Maaliskuu on kevään alku

Vaikka päivä on jo piden-
tynyt paljon ja ilmassa 
on lupaus keväästä, maa-
liskuu on vielä talvinen 

kuukausi, hieno sellainen. Jos on 
ollut komeita aurinkoisia päiviä 
tai sopiva suojasää, alkaa hanki 
kantaa ja sitä myöten pääsee hiih-
tämään mihin vain. Loppukuus-
ta saattaa jostakin avoimelta ete-
lärinteeltä löytyä jo pälvikin.

Hanki kertoo  
monenlaisesta elämästä
Havupuiden kypsät kävyt avau-
tuvat kuivina aurinkoisina päi-
vinä ja päästävät maailmalle sii-
vekkäiden siementen paljouden 
tuulten kuljetettavaksi. Aurin-
gon lämpö päivällä ja kylmä yö 
laajentavat ja supistavat puiden 
kuorta ja hangelle karisee sen hi-
tusia ja työnsä tehneitä neulasia. 

Monesti maaliskuulle osuu 
myös Tapion riihenpuinniksi sa-
nottu sää, tuulinen suojailma, joka 
pudottaa puista lumen, joskus ok-
siakin. Luonto näyttää voimiaan.

Puunrunkojen lämpiäminen 
näkyy myös niin, että valoisissa 
metsissä lumi alkaa vieroa pui-
den tyviä ja pian puut näyttävät 
seisovan pienissä kuopissa.

Hankia on hyvä hiihdellä hil-
jakseen, niin paljon kevätpuoleen 
alkaa olla jälkiä ruuan ja kump-
panin hausta. Puronvarren pen-
saikoissa ja metsänreunojen ve-
sakoissa kulkevat kanalintujen ti-
heät jälkijonot. 

Pakkasaamuna saattaa päästä 
näkemään, kuinka teeri tai riek-
ko lähtee lumeen kaivamastaan 
yösijasta, kiepistä. Jänisten jäljet 
seurailevat toisiaan, kevätpoiku-
eita valmistellaan.

Ensimmäiset muuttolinnut 
palaavat, pulmunen ihan ensim-
mäisenä. Lintulaudalla vilkastuu. 
Jo maaliskuussa kannattaa alkaa 
seurata, miten näkyvien lintulaji-
en määrä vähitellen kasvaa.

Luonto-Liitto on usean vuo-
sikymmenen ajan seurannut ke-
vään tuloa fenologiatutkimuksel-
la. Oman keväänseurannan avut 
isommille ja pienemmille tut-
kijoille löytyvät Luonto-Liiton 
verkkosivuilta.

Värit palaavat
valon myötä
Kevättalven aurinko alkaa lem-
peästi herätellä puita. Koivujen 
paljaiden hentojen oksien rus-

kea väri saa violetin sävyn. Ilta-
aurinko punaa mäntyjen rungot 
ja lumesta paljastuneet havupuut 
ovat syvän vihreitä. 

Maaliskuun lopulla pajut al-
kavat saada lämpimillä paikoilla 
kissoja oksiinsa ja lehtipuiden sil-
mut alkavat kasvaa. Lumen alla-
kin kesä on valmiina odottamas-
sa, mustikassakin jo lehtien sil-
mut valmiina.

Sininen hetki ja  
huutoja pimeässä
Vaikka päivä on saanut jatkoa 
molempiin päihin, tulee pimeä 
vielä ihmisten aikoihin. Sininen 
hetki auringon laskiessa muuttaa 
maailman aivan toiseksi.

Pakkaspäivän iltaruskon ai-
kaan taivaalla ovat melkein kaik-
ki maailman värit.

Tähdet syttyvät taivaalle ja nä-
kyvät kirkkaina. Niitä voi ihailla 
iltakävelyllä tai varta vasten lait-
tautua nokka kohti taivasta et-
simään tuttuja ja uusia kuvioi-
ta lastenkin kanssa. Tähtitieteel-
linen yhdistys Ursa pitää hyviä 
verkkosivuja, joiden avulla pää-
see alkuun avaruuden salojen 
tutkimisessa.

Pöllön huuto terästää hiljai-
suuden. Jos haluaa kuulla sen, 
kannattaa liikkua myöhään illal-

Vinkkejä hyviin luontokohteisiin
Iin Röyttä Praavan nokasta voi hiihtää Röytän saarelle. Mat-
kaa kertyy 4 km. Saarella voi tehdä tulet kodalla ja katsella kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia. Saaren länsiosassa 
on piispan vihkimä hiljentymispaikka, josta avautuu hieno me-
rimaisema.

hirvisuon soidensuojelualue Kuusamontien varressa noin 45 
km Oulusta on Hirvisuon soidensuojelualue. Pysäköintipaikalta 
voi hiihdellä suon keskelle, jolloin ympärillä avautuu lähes ran-
naton aapasuo. Jos kuljet Pyhännän suuntaan, Kansannevalla voi 
retkeillä samantyyppisessä maisemassa kuin Hirvisuolla.

Rokuan kansallispuisto Rokuan sydän on kansallispuisto. Ro-
kualle tyypillistä ovat supat ja harjut. Karussa maaperässä kasvaa 
mäntymetsää, jonka siimekseen voi helposti jopa eksyä.

Syötteen kansallispuisto Syötteeltä löytyy jylhiä vaaroja, rin-
nesoita ja ikikuusikoita. Latuverkosto vie erämaahan ja Ahmatu-
valla voi levätä ja nauttia munkkikahvit latukahvilassa. 

Riisitunturin kansallispuisto Jos et halua matkustaa Lapin 
suurtuntureille kannattaa lähteä Riisitunturille Posiolle. Laajal-
ta tunturipaljakalta avautuu huikea maisema, jonka keskipistee-
nä on Kitka-järvi.

Suomessa on 35 kansallispuistoa ja lukematon määrä muita luon-
tokohteita. Niistä voi etsiä tarkempia tietoja osoitetesta www.luon-
toon.fi. Retken suunnittelussa auttaa kartta, jonka voi tulostaa 
osoitteesta www.retkikartta.fi.

la, kymmenen, yhdentoista aikoi-
hin peltojen ja metsien reunoja ja 
metsäteitä hitaasti ja välillä py-
sähdellen. Parhaita kuunteluilto-
ja ovat tyynet kirkkaat illat. Ko-
vimmilla pakkasilla pöllöt huu-
televat vähemmän, tuulen kohi-
na taas peittää äänet. 

Pohjois-Pohjanmaalla kuu-
lee useimmin helmipöllöä, jonka 
ääni on melko korkea puputus ja 
hiiripöllöä, jonka ääni muistut-
taa helmipöllön ääntä, mutta on 
katkonaisempaa. Varpuspöllön 
ääni muistuttaa aika paljon peh-
meää ihmisen vihellystä ja eroaa 
paljon muiden pöllöjen äänistä. 

Huuhkajan kaksitavuinen 
wuu-huu on asutuilla seuduilla 
entistä yleisempi, kun huuhka-
jat ovat oppineet hakemaan ruo-
kaa muun muassa kaatopaikoil-
ta. Pöllöjen äänistä löytyy paljon 
hyvää aineistoa monilta internet-
sivuilta.

Jos oikein innostuu pöllöpuu-
hista, voi lintuja houkutella huu-
telemaan joko matkimalla, tai 
soittamalla äänitettyjä pöllön-
huutoja sopivalla paikalla.

KARI tIIROLA
vs. hiippakuntasihteeri
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Vahinko ei tule kello kaulassa
Miten voi ehkäistä kaatumistapaturmia
seniori-iässä?

Kaikille avoin luentotilaisuus ma 15.3. 
klo 14 –15.30 seurakuntakeskuksessa, 
Kirkkotie 10.

Luennoimassa Risto Lappalainen 
Aivohalvaus- ja dysfasialiitosta.

Ystäväpalvelun kuukausitapaaminen ke 17.3. klo 14 Saarenkartanossa. 
SPR:stä mukana Anna-Kaisa Pitkäniemi Oulusta.

w w w.sxc . hu /  F l av io  Ta ke m oto
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hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

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

Virasto 
avoinna 
maanantaisin, 
keskiviikkoisin 
ja perjantaisin 
klo 9–14

kirkkoherranvirasto
Luovontie 52

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

Virkatodistukset ja sukuselvitykset 
Oulun keskusrekisteristä p. 08 3161 300.

työntekijöiden 
numerot:
Kirkkoherra 
040 7430 371
Kanttori  
040 7430 381
diakonissa 
040 7430 382
Suntio 
040 5858 010

Yhteystiedot

Virasto 387 172 
Kirkkoherra 045 2369 094 
diakonissa 045 638 1973 
Suntio 045 630 6081
talouspäällikkö 045 630 6082
Kerhohuone 387 512

Virasto 
avoinna 
maanantaisin, 
keskiviikkoisin 
ja perjantaisin 
klo 9–14

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.

eläkeliitto ti 16.3. klo 11 
srk-salissa.
Päiväpiiri ke 17.3. klo 10 
Saarenkartanossa.

kaverikerho to 18.3. klo 10 
kirkossa.
Saarenkartanon hartaus 
to 18.3. klo 14.30.

kirkkokuoro to 18.3. klo 
18.30 srk-salissa.
kastettu: Laila Fanni Jo-
hanna Ranta

Päiväkerhot: Huom.tors-
taina 11.3. ei ole kerho-
ja. Päiväkerho: 3-vuotiaille 
maanantaisin  klo 10 ja kok-
kikerho ryhmä 1 klo 12.30  
kerhohuoneessa. Päiväker-
ho 4-v. A tiistaisin klo 10 ja 
sisarusryhmä klo 13  kerho-
huoneessa Päiväkerho 4-v. 
B keskiviikkoisin klo 12.30 
kerhohuoneessa. Päiväker-
ho 5-v. perjantaisin klo 10, 
ja kokkikerho ryhmä 2 klo 
12.30 kerhohuoneessa.
kuorot: Lapsikuoro ma 
15.3. klo 16 srk-talossa. Kirk-
kokuoro ke 17.3. klo 18.30 
srk-talossa. 
Matalakynnys su 14.3. klo 
16 Korsuhovissa. 
Partio: Huom. viikolla 10 ei 
ole partiota, hiihtolomail-
laan. Metsähanhet to 18.3. 
klo 18 Naskun laavulla pap-
pilassa.
Diakonia: Yhteisvastuu-
keräys jatkuu koko kevään, 
ja lippaita on mm. pankis-
sa, kirjastossa ja kirkkoher-
ranvirastossa. Yhteisvastuu-
lounas pidetään tänä vuon-
na pe 26.3. klo 11–14.30, tar-
kemmin ensi lehdessä, lisä-
tietoja Marjolta p. 045 6381 
973. www.yhteisvastuu.
Rauhanyhdistys: Pyhäkou-
lu su 14.3 klo 12 I Eskola, II 
Heinänen,  III Oikarinen ja klo 
16 seurat Lumilyhdyssä. Päi-
väkerho ma, ke klo 17–18.30 
ja ti, to klo 17.30–19 ry:llä.
kastettu: Henrikki Matias 
Pitkänen.

Ilon lähteellä -parisuhdeilta 

su 21.3. klo 16–19 Limingan srk-talossa Pappilantie 6.  

Mukana luovuusalan yrittäjä Helena Tornberg, mu-
siikkia, parisuhdepalikat, välipalatarjoilu sekä ar-
vontaa yhteisvastuun hyväksi. Jos tarvitsette las-
tenhoitoa, ilm.viim. 18.3. p. 044 7521 226. Illan jär-
jestää Limingan rovastikunnan avioparityöryhmä  
sekä vapaaehtoiset.

Seurakuntakerhoa ei ole-
ma 15.3. Jokivarressa, vaan 
kerholaiset vierailevat  18.3. 
klo 13 Martinniemen Jut-
tukahvilassa, ke 17.3. klo 
12.30 Kellon srk-kodissa, ja 
to 18.3. srk-keskuksen isossa 
salissa klo 13. Helena Seppä-
nen kertoo Yhteisvastuuke-
räyksestä. Kahviraha yhteis-
vastuulle.
Juttukahvila to 18.3. klo 
13 Martinniemen srk-kodis-
sa. Vieraana Aseman seura-
kuntakerholaiset.
laavuhartaus ke 17.3. klo 
18 Torpanmäellä, seurakun-
ta tarjoaa makkarat. 
Avoimet ovet rippikou-
lun käyneille nuorille to 
18.3. klo 17.30 Vakkurilassa.
tasaus-kampanjan lipas-
keräys  pe 19.3.  S-marketin 
ja Revontorin auloissa. Tasa-
us-kampanjan 2010 teema 
on Rakkaus lähimmäiseen 
ei tunne rajoja. Kampanjal-
la tuetaan ravinnon ja ve-
den saatavuutta Mauritani-
assa ja Senegalissa.
kirkon ulkomaanavun 
teematorstai 25.3. Niva-
lassa aiheena Kehitysyhteis-
työhankkeiden elinkaari. 
Lähtö klo 7.30 kirkon edes-
tä, paluu noin klo 18. Päi-
vä on osallistujille ilmainen. 

Ilm. 18.3. mennessä Helena 
Seppäselle p. 040 5819 316.
Palikoita parisuhteeseen 
pe 26.3. klo 17.30 Vakkuri-
lan  Päiväkerhotilassa. Pu-
hutaan yhdessä ja puolison 
kanssa Parisuhteen palikoi-
den pohjalta. Aloitamme 
pitsa-iltapalalla. Iltaa luot-
saamassa Eeva Mertanie-
mi ja Johanna Kerola. Las-
tenhoidon ja tarjoilun jär-
jestämisen vuoksi ilm. 22.3. 
mennessä Johannalle p. 045 
1393 993 tai johanna.kero-
la@evl.fi.
ulkoilupäivä työnhaki-
joille perheineen la 27.3.  
Pikku-Syötteelle. Retken 
hinta 10 € / hlö. Hintaan si-
sältyy matkat, ruoka ja las-
ketteluliput. Lähtö Linkin 
kirppikseltä, Herralantie 1, 
klo 8 ja paluumatkalle Pik-
ku-Syötteeltä lähdetään 
klo 16. Sitovat ilmoittautu-
miset ja retkimaksu pe 12.3. 
klo 16 mennessä Linkkikirp-

piksen kassalle. Järj. Hauki-
putaan seurakunta ja Työn-
hakijat ry. 
nuorten matkaryhmään 
ilmoittautuminen katril-
le p. 045 6576122. Ensim-
mäinen tapaaminen 27.3. 
klo 15.30 Vakkurilassa.
haukiputaan seurakunta 
tarvitsee kesätyönteki-
jöitä seuraavasti: Hauta-
usmaa- ja puistotyöntekijöi-
tä kasvukauden ajaksi, joka 
kestää noin 5–5,5 kuukaut-
ta. Lisätietoja: seurakunta-
puutarhuri Erkki Mikkonen, 
p. 040 5601 961. Leirikes-
kuksen keittiö- ja siivous-
työntekijöitä kesäksi noin 
2–3 kuukauden ajaksi. Hy-
gieniapassi välttämätön. Li-
sätietoja: emäntä Marjatta 
Ojala, p. 040 5946 285. Kir-
konesittelijöitä  7.6.–16.7. ja 
19.7.–27.8. Lisätietoja: kap-
palainen Martti Heinonen, 
p. 040 5812 546. Palkka-
us KirVESTES:n mukainen. 

Työpaikkoja haetaan va-
paamuotoisella hakemuk-
sella, jonka tulee olla peril-
lä maanantaina 15.3. kello 
14 mennessä Haukiputaan 
seurakunnan taloustoimis-
tossa, osoite Kirkkotie 10 
90830 Haukipudas. Kuo-
reen on merkittävä tehtävä 
tai tehtävät joita haetaan. 
Nuorten kesätyöpaikoista 
tiedotetaan myöhemmin 
keväällä.
Rauhanyhdistys: hauki-
pudas: seurat su 14.3. klo 
17 ry:llä, lauluseurat ke 17.3. 
klo 18.30 Virpillä, Jokisuun-
tie 29. Jokikylä:  pyhäkou-
lut su 14.3 klo 12 Asema e 
Kaunisto,   Asema p Jarno 
Vänttilä,  Keskikylä Leskelä 
Jorma, Vänttilänperä Lah-
tinen Marko, Taipaleen-
kylä Klasila Jaakko, seu-
rat  su 14.30. klo 16 ry:llä, 
Matti Kenttä, Antti Kemp-
painen,  päiväkerho ti 16.3. 
ry:llä klo 17.30, päiväkerho 
ke 17.3. ry:llä klo 17.30. kel-
lo: ompeluseurat pe 12.3. 
klo 18.30 Sarjanojalla.
kastettu: Annika Tellervo 
Tuovila, Selja Elisa Illikainen, 
Nea Karoliina Tapio, Roope 
Juhani Isokoski, Atte Kon-
rad Niemelä, Elias Ali Hen-
rik Jaara.
Avioliittoon kuulutettu: 
Lassi Paulus Urpilainen ja 
Elina Marjaana Kuronen.
kuollut: Merja Tuulia Pih-
laja 52.

taloustoimisto suljettu 
pe 19.3. koulutustilaisuu-
den takia.

Naiseuden    
Unelmia ja Haasteita
Äiti-ryhmä on jo kymmenen vuoden ajan Haukiputaal-
la toteutunut kaikenikäisten naistenryhmä, johon osal-
listumisen edellytykseksi riittää kiinnostus oman tari-
nansa tutkimiseen ja itsetuntemuksen lisäämiseen sekä 
mahdollisuus sitoutua toimintaan ryhmän ajaksi. Ryh-
mä työskentelee sukupuutyöskentelyn ja psykodraa-
man keinoin koulutetun ohjaajan ohjauksessa. Ryhmän 
aloitus ti 6.4. klo 17.30 – 20  Wirkkulassa, Kirkkotie 10 B.

Kokoontuminen joka toinen tiistai, vuoden aikana 
yhdeksän kertaa, 5 kertaa keväällä, 4 kertaa alkusyk-
systä. Ryhmään otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 
enintään 8 naista.

Osallistumismaksu 50 €. Tied. ja ilm. Perheterapeut-
ti, psykodraamaohjaaja Teija Pirnes, teija.pirnes@insto-
ry.fi  p.040 5420 651.

              Haukiputaan seurakunnan lapsi- ja perhetyö

Virsikirjat ekaluokkalaisille 
Haukiputaan seurakunta on päättänyt lahjoittaa vir-
sikirjat kaikille kunnan ekaluokkalaisille tänä vuonna.

Ajatus virsikirjojen lahjoittamisesta syntyi seurakun-
nan musiikkityöryhmässä viime syksynä. 

Yhtenä syynä lahjoitukselle oli, etteivät kaikki kou-
lut hanki oppilaille omia virsikirjoja. 

Kanttori Hannu Niemelä toivoo, että lahjoitus olisi in-
nostamassa kouluja virsikasvatuksessa.

Virsikirjat on jaettu helmikuun aikana pidettyjen 
koulukinkereiden yhteydessä. 

Kaksi koulua oli jo ehtinyt hankkia virsikirjat itse, jo-
ten niissä kirjat annetaan syksyllä aloittaville ekaluok-
kalaisille. Virsikirjojen lahjoittaminen on otettu kiitol-
lisuudella vastaan Haukiputaan kunnassa, kouluissa ja 
erityisesti ekaluokkalaisten keskuudessa. Ekaluokka-
laisten määrä on tällä hetkellä noin 330 oppilasta.

w w w.sxc . hu /  H i l d e  Vans t ra e l e n
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Päivö Parviainen 
vierailee Limingassa
Ensi sunnuntaina Limingassa vierailee eri-ikäiset 
yleisöt valloittava rovasti Päivö Parviainen, 97. Hän 
saarnaa messussa ja esittää seurakuntatalolla klo 18 
dokumenttielokuvan Kiinasta.

Hänen olemuksensa on jo hauras, mutta julistuk-
sessa on henkinen ja hengellinen voima.

Ennen lähtöään Suomen Lähetysseuran lähetiksi 
Kiinaan Parviainen oli pataljoonan pappina etulin-
jassa Rukajärven taisteluissa. Kiinasta lähetit kut-
suttiin Suomeen vuonna 1949 kommunistisen val-
lankumouksen käytyä vaaralliseksi, mutta Parviai-
nen jäi omalla vastuullaan seurakunnan tueksi vuo-
teen 1953 asti.

Parviaisen työ jatkui vuodet 1956–1972 Taiwanil-
la, jossa hän oli lähetystyön aloittaja kahden muun 
suomalaisen lähetin kanssa. Sitten työ on jatkunut 
pääkaupunkiseudulla kiinankielisten maahanmuut-
tajien keskuudessa.

Cross 
stitch
illanvietto kaikenikäisille
19.3 klo 18 Vanamossa

TRUMPELI 
PUM!
-musiikkipyhäkoulu 
koko perheelle
-Mika Martinmäki 
johdattaa aikuisia
hengelliseen teemaan 
ja rukoukseen
-iltapalaa riisipuuron 
kera (vapaaehtoinen 
maksu yhteisvastuulle)

-yhteisvastuutuotteita 
myytävänä

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

kempele www.evl.fi/srk/kempele

kirkkoherranviras-
ton aukioloajat ma-
ti ja pe klo 9–15, ke 
klo 9–14, to klo 9–17.  

että jaksaisin ensi viik-
koon -illat ovat tauolla. Ne 
jatkuvat 11.4. 
Pyhäkoulu saarnan aikana 
su 14.3. kirkossa. Messu al-
kaa klo 10.
Yhteisvastuukeräys on 
käynnistynyt hyvin. Vie-
lä on kuitenkin alueita, joi-
hin tarvitsisimme kerääjiä. 
Jos sinulla on mahdollisuus 
osallistua ovelta ovelle kerä-
ykseen, ota yhteyttä: Heini 
Karhumaa p .040 7790 368 
tai Leena Hintsala p. 040 
7790 365. 
Papin päivystys perjan-
taisin klo 13–16 Zeppelinin 
kappelissa.
Aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot kokoontu-
vat: Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa ti ja ke klo 9.30–11 
ja pe klo 9.30–11 perhepäi-
vähoitajille ja heidän hoito-
lapsilleen. Vanhassa pappi-
lassa ke ja to klo 9.30–11, 
Kirkonkylän srk-kodissa ke 
klo 9.30–11 ja Pyhän Kolmi-
naisuuden 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. 
työikäisten naisten raa-
mattupiiri ti 16.3. klo 19 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
kirkkokuoro ke 17.3. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varttuneet to 18.3. klo 
14.30 Kirkonkylän srk-ko-
dissa.
eläkeläisten piirit: Päi-
väpiiri ke 17.3. klo 12 Kok-
kokankaan srk-keskukses-
sa. Päiväpiirin lauluryhmän 
harjoitukset piirin jälkeen. 
Seurakuntapiiri to 18.3. klo 
12 Kirkokylän srk-kodis-
sa. Aiheena muistin hoita-
minen, alustajana on Pau-
la Ylikulju Oulun Seudun 
Muistiyhdistyksestä.
naisten piiri to 18.3. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-ko-
dissa. Mukana Leena Brock-
man.
Miesten piiri to 18.3. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Rauhanyhdistyksen seu-
rat to 18.3. klo 19 kirkossa.
kirpputori Ilonpisara 
avoinna ti ja to klo 14–17, la 
klo 10–13. 
Päihdeongelmaisten ja 
yksinäisten päivätoimin-
ta Veikon valinta arkisin 
klo 9–14, Ollakantie 14.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maanan-
taisin klo 10–12 Kirkonkylän 
srk-kodissa. 
Varhaisnuorten kerhot: 

Vanha pappila: Maanantai-
kerho ma klo 17–18, Kok-
kikerho ke klo 16–17.30 ja 
17.30–19, Draama- ja leik-
kikerho to klo 17–18. Kok-
kokankaan seurakunta-
keskus: Monitoimikerho to 
klo 17.30–19. Nuorisoseura: 
Poikien pelikerho ti klo 16–
17.30. 
nuoret: Nuortenilta to 
klo 19 Vanhassa pappilas-

sa. Nuorten raamis ke 17.3. 
klo 18 Vanhassa pappilas-
sa. Nuorten pelivuoro ti klo 
16.30 Kempelehallissa. Päi-
vystys Zeppelinissä pe klo 
16–19.
Rippikoulu: Rippikoulura-
dan korvauspäivä to 18.3. 
klo 14–17 kirkkoherranvi-
rastossa, Tiilitie 1.
Perhelentopallo la klo 
9–11 Kirkonkylän ala-as-

hartaus to 11.3. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodissa.
kuorot: Tähtien harjoituk-
sia ei ole to 11.3. Seuraavan 
kerran to 18.3. klo 16 srk-ta-
lossa. Kirkkolaulajajien har-
joitukset ke 17.3. srk-talossa.
Miesten retki la 13.3. 
Raatteentielle. Lähtö 6.45 
Limingan srk-talolta.
Päiväkahvit la 13.3. klo 
14 Jussilassa talvisodan 70.  
juhlapäivänä. Vieraana ro-
vasti Päivö Parviainen.
niittypirtin kerho ma 15.3. 
klo 13, mukana diakonissa 
Sinikka. Kahvitarjoilu.
hartaus ke 17.3. klo 13.15 
vuodeosastolla. 
Seurakuntakerho ke 17.3. 
klo 12 eläkeläisille srk-talos-
sa. Mukana Leena Leppä-
luoto.
tupoksen Olohuone ke 
17.3. klo 13–15 Vanamon ylä-
kerrassa. Asiaa arkienkeleis-
tä, Maisa, Kyllikki ja Eero.
Vapaaehtoistyön tuki-
henkilöilta ke 17.3. klo 18 
diakoniatoimistossa/srk-ta-
lo. Aiheena rukoushelmet.
Raamattu-ja rukouspiiri 
ke 17.3. klo 18.30 Haverisil-
la, Linnukkatie 20.
Rippikoulu: Talviryhmän 
konfirmaatioharjoitukset 
kirkossa pe 19.3. klo 17–
18.15. Osallistuminen yhteis-
vastuukeräykseen Kesä 1 ja 
-2- ryhmille la 20.3. klo 12–
15. Kokoontuminen seura-
kuntatalolle ennen keräys-
tä. Osallistuminen Tasaus-ta-

pahtumaan Kesä 3-ryhmälle 
la 20.3. klo 11–14. Kokoontu-
minen lähetysvintille.
nuorisotyö: Nuorten lä-
hetysvintti ke 17.3. klo 17–
18.30. Nuorten raamis to 
18.3. klo 17.30 Nurkassa. Tu-
lossa: Nuorten palveluryh-
mä-koulutuspäivä la 27.3. 
klo 9.30–15. Koulutus antaa 
valmiuksia toimia palvelu-
ryhmässä. Tarkoitettu uusille 
ja jo mukana oleville ryhmä-
läisille. Järjestää Limingan ja 
Tyrnävän seurakunnat. 
lähetys: Lähetysvintti avoin-
na maanantaisin klo 12–14. 
Päiväkerho: Päiväkerhoissa 
valokuvaus viikolla 11.
Perhekerhot: Perheker-
hoissa valokuvaus viikolla 
11. Kotikolon valokuvaus al-
kaa poikkeuksellisesti klo 9.
Partio: Samoajailta to 18.3. 
klo 18–20. Vetäjinä Tapsa ja 
Reetta. Make päivystää pe 
19.3. klo 15–17 partiotoimis-
tossa. Lippukunnan hallitus-
klo 18–20. partiotoimistos-
sa. Siat Riikalle ajoissa. Poh-
janmaan Partiolaiset ry:n 
kevätkokous la 20.3. Ou-
lussa. Lumikot su 21.3. kirk-
kopalvelussa.  Mafeking 6. 
ke 24.3. klo 18–20 Liisanlin-
nassa Korhosella. Aiheena: 
vartio, retkellä, linnan val-
loitusta, syötävää tulilla. 
Varustus: retkivarustus, jal-
kineet ja partiohuivi. Make 
päivystää ke 24.3. klo 15–
17 partiotoimistossa. Hu-
kat su 28.3. klo 9.30 Kirkko-

palvelussa. Hiljaisella viikol-
la 29.3.–5.4. ei ole partiotoi-
mintaa. Lippukunta hiljen-
tyy pääsiäisen sanoman ää-
relle. Lippukunnan tiedo-
tukset löytyvät www.niit-
tykarpat.fi 
Rauhanyhdistys: pyhä-
koulut su 14.3. klo 11.30 ja 
klo 14 seurat Alatemmek-
sen vanhainkodilla sekä klo 
17 seurat ja opistoilta ry:llä. 
Sisarilta to 18.3. klo 19 ry:llä.
kastettu: Otto Tapio Hei-
no, Roobert Heinonen, 
Sampo Hiski Hermanni 
Karppelin, Eetu Tapio Koti-
la, Sofia Emilia Laisi, Aman-
da Maaria Piira, Aapo Arttu-
ri Sanaksenaho, Pinja Emilia 
Tervakangas, Jere Kalevi Jo-
hannes Tuomisto, Jenna Ju-
lia Anitra Tuomisto, Alvar 
Henrikki Vuorma, Niilo Hel-
meri Vähäsöyrinki.
Vihitty: Ari Juhani Hent-
tonen ja Kikka Riikka Mari 
Näppä.

Limingan rovastikunnan parisuhdeilta

IlOn lähteellä
sunnuntaina 21.3. klo 16–19
Limingan kirkonkylän seurakuntatalolla, 
Pappilantie 6

Koko ilmoitus Oulunsalon ja Tyrnävän 
kirkollisissa.

teella.
kempeleen rauhanyhdis-
tys: Pyhäkoulut: su 14.3. klo 
12 Kokkokangas: Leinonen, 
Vesihaudantie 10. Keskusta-
Ollila: Luokkala, Kiiestie 20. 
Santamäki: Ojala, Peltomie-
hentie 40. Paituri: Mällinen, 
Hietamiehentie 9. Seurat su 
14.3. klo 16 ry:llä. Kirkko-
seurat to 18.3. klo 19 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa.

Murron rauhanyhdistys: 
Ulkoilupäivä su 14.3. 
kastetut: Lumi Ronja Eeri-
ka Huovinen, Eevert Johan-
nes Nissinen, Jere Tuomas 
Joakim Huotari, Eevi Olivia 
Puoskari.
Vihitty: Jani Petteri Puhto 
ja Sanna Sara Helena Keski-
simonen.
kuollut: Anna Elisabet Mai-
jala s. Mattila 92.
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Oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fi

eurakunnissa tapahtuu 11.–18.3.2010

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

kirkkoherranvirasto
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Avoinna
ma-pe klo 9–13 

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

PERHEKERHOJEN
YHTEISVASTUULOUNAS

tiistaina 16.3. klo 11.
SEURAKUNTATALOLLA

Lounaalla tarjotaan 
riisiä ja kalaa, salaattia ja jälkkäriksi 

persikka – passion mousse!

Lounaan hinta aikuisilta 5 €,
lapsilta 2 € ja alle 2-vuotiaat ilmaiseksi.

Ilmoittautuminen Sirpalle
050-309 3565 perjantaihin 12.3. mennessä.

Lounaan tuotto tilitetään 2010 Yhteisvastuukeräykselle!

YHTEISVASTUUKERÄYS 2010 KERÄÄ SUOMEN JA 
HAITIN KÖYHILLE LAPSIPERHEILLE!

OLE ARKIENKELI –AUTA!

hartaus to 11.3. klo 12.30 
Päiväkeskuksessa, Jouni 
Heikkinen. 
lähetysilta to 11.3. klo 19 
Ritva Rannalla, Ratatie 13, 
Jouni Heikkinen. 

Perhekerhojen yhteisvas-
tuulounas ti 16.3. klo 11 srk-
talossa.
laitasaaren kerho ti 16.3. 
klo 12 rukoushuoneella, lau-
letaan vanhoja koululauluja 
Ossi Kajavan ja Veikko Salo-
sen kanssa. 
Aikuisten raamattupiiri ti 
16.3. klo 17 srk-talon kap-
pelihuoneessa, Simo Pekka 
Pekkala.
Iltahartaus ti 16.3. klo 19 Ro-
kualla, Pekka Kyllönen.
keskipäivänkerho ke 17.3. 
klo 11.30 seurakuntatalossa, 
Pekka Kyllösen aiheena pää-
siäisaika. Arvonta.
hartaus ke 17.3. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Simo 
Pekka Pekkala.
Rukouspiiri ke 17.3. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
kylmälänkylän kerho to 
18.3. klo 11 Kylmälänky-
län kappelissa, Pyhä puhuu, 
Jouni Heikkinen. Kyyti läh-
tee srk-talolta klo 10.30, pa-
luu 12.30.
hartaushetket to 18.3. klo 
13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Pekka Kyllönen.
limingan rovastikunnan 
parisuhdeilta Ilon lähteellä 
su 21.3. klo 16–19 Limingan 
kirkonkylän srk-talolla, Pap-
pilantie 6. Lastenhoito jär-
jestetty, ilmoita lasten mää-
rä 18.3. mennessä, p. 044 
752 1226.
kuorot: Ke 17.3. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja 18.30 kirkkokuoro seu-

rakuntatalossa.
lapset  ja perheet: Perhe-
kerho tiistaisin klo 9.30–
11.30 srk-talossa ja Päivärin-
teen seurakuntasalissa sekä 
torstaisin klo 10–12 Laitasaa-
ren rukoushuoneella. Yhteis-
vastuulounas ti 16.3. klo 11 
srk-talossa. Ilmoittautumi-
nen viim. pe 12.3. Sirpalle p. 
050 3093 565. 
nuoret: Koulupastoripäivys-
tys to 18.3. klo 10.40–12.15 
yläkoululla ja lukiolla.
Rippikoulut: Talvirippikou-
lun konfirmaatio su 14.3. klo 
10 kirkossa. 
laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. Kerho ti 16.3. 
klo 12, lauletaan vanhoja 
koululauluja Ossi Kajavan ja 
Veikko Salosen kanssa. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Su 14.3. klo 14 seurat 
ry:llä. Ma 15.3. klo 17.30 ja 
klo 18.30 päiväkerhot ry:llä. 
To 18.3. klo 19 kotiseurat An-
nukka ja Jussi Karjulalla. 
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Su 14.3. klo 17 seurat 
ry:llä.
kastettu: Neea Anna Lumia 
Mursu, Helmi Margareta 
Kalliokoski, Jonna Sofia Eve-
liina Suomela.
Vihitty: Hannu Antero Nuo-
jua ja Virpi Tuulikki Pieninie-
mi.
kuollut: Lyyli Marjatta Pik-
karainen s. Heikkilä 77. 

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

ke 14–17
pe 10–13

kaikille yhteinen pyhäkou-
lu su 14.3. klo 12 Repussa. 
Varjakan Virsilaulupiri ti 
16.3. klo 11 Sympaali-ase-
malla.
hartaus ke 17.3. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Mari Flink.
Seurakuntakerho to 18.3. 
klo 11 seurakuntatalolla, Jor-
ma Uusi-Illikainen.
hartaus to 18.3. klo 11.30 
Teppolassa, Mari Flink.
herännäisseurat su 21.3. klo 
18.30 Marja-Liisa ja Mart-
ti Kauhasella Honkakuja 19, 
Oulunsalo.
Salonpään ry: Lauluseurat 
to 18.3. klo 18.30 Isopahka-
lalla, Kuovikylässä. Opisto-
seurat su 14.3. klo 16 ry:llä, 
Pentti Kinnunen.
kirkonkylän ry: Raamattu-
luokka I su 14.3. klo 12 ry:llä, 
raamattuluokka II Kylänpuo-
li ja Keskikylä ry. Karhuoja; 
Tuomo Kangas, klo 16 seu-

rat ry:llä, Mauno Linnanmä-
ki, Pekka Kinnunen. Laulu-
seuroja kodeissa: ti 16.3. klo 
18.30 Karhuoja; Matti Lääk-
kö, Pahajärventie 56. Vart-
tuneiden kerho ke 17.3. klo 
12 ry:llä.
kastettu: Eevert Aukusti Ha-
mari.
Vihitty: Pasi Esko Pakarinen 
ja Sinikka Maarit Keränen.

tIlkkutäkkI
-IltA 

Pe 19.3. klo 18.30
Simojoella 
osoitteessa 
Suosirrintie 7

 

YleISöluentO: 
AJAtukSIA käRSIMYkSen OnGelMAStA 

To 25.3. klo 11 seurakuntatalolla
Aiheesta puhuu teologian tohtori Keijo Nissilä

Arkilounas ja kahvit

ISOSYÖ 16.–17.4. 
Oulunsalon wanhojen isosten ilmoittautuminen 
IsosYöhön nettisivujen kautta 31.3. mennessä. 

Lisätietoja Sannalta, p. 044 745 3851
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Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Kirkkoherra Erkki Piri 
lomalla 8.–28.3. 

Sijaisena kappalainen 
Perttu Kyllönen, 
p. 0207 109 871.

Siikalatvan talvipäivät 
Rantsilan rauhanyhdistyk-

sellä. La 20.3. klo 19 ai-
heena Vastuullinen ajan-
käyttö, Petri Satomaa ja 
su 21.3. klo 13 Jumala on 
meidän voimamme, Han-

nu Kallunki. 

keStIlä
Seurat su 14.3. klo 13 ry:llä, 
Teuvo Tanhua ja Ali Viinikka. 
kirkkokuoro ti 16.3. klo 19 
srk-kodissa. 
koulun talvipäivä ke 17.3. 
alkaen klo 9 koululaisjuma-
lanpalveluksella, ohjelma 
jatkuu koululla eri työsken-
telypisteissä.
hyvölänrannan diakonia-
kylätoimikunta vierailee 
ke 17.3. klo 13 Pihlajistossa. 
Raamattuluokka ke 17.3 klo 
19 ry:llä. 
Seurakuntakerho pe 19.3. 
klo 10 srk-kodissa. 

Seurakunnan ohjelmaa pe 
19.3. klo 13 Pihlajistossa.
Ompeluseurat pe 19.3. klo 
19 ry:llä. 
Rippikoulua la 20.3. klo 9–14 
srk-kodissa. 
kerhot: Perhekerho to 11.3. 
klo 11 kerhokodissa, myös 
alakouluikäiset mukaan! Päi-
väkerho ke 17.3. klo 10 ja var-
haisnuortenkerho to 25.3. 
klo 15.15 kerhokodissa. 
Vihitty: Sauli Olavi Höyhtyä 
ja Krista Henriikka Koistinen. 

PIIPPOlA
Veteraanien lauluryhmä ma 
15.3. klo 11 srk-kodissa. 
Seurakuntakerho ti 16.3. klo 
12 Väinölässä.
Varhaisnuorten kerho ti 
16.3. klo 16 srk-kodissa. 
nuortenilta to 18.3. klo 17–
18 srk-kodissa.   

PulkkIlA
Seurakuntakerho ke 17.3. 
klo 12 srk-talossa
kirkkokuoro ke 17.3. klo 
13.30 srk-talossa. 
ehtoollishartaus pe 19.3. 
klo 13 Koivulehdossa. 
kerhot: Perhekerho ma 15.3. 
klo 10, varhaisnuorten ker-
ho to 18.3. klo 16 ja päivä-
kerho pe 19.3. klo 10 kerho-
huoneessa. 
kuollut: Aino Suleima Aho 
98, Toivo Petteri Ahokas 82. 

PYhäntä
Seurat su 14.3. klo 16 ry:llä. 
Yhteisvastuuhiihto ti 16.3. 
klo 18 kirkonkylän koululla.

Varttuneen väen kerho ke 
17.3. klo 12 srk-talossa. 
Opistomyyjäiset ke 17.3. klo 
18.30 ry:llä.
Pyhännän Vanhustentalo-
yhdistys ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous pe 26.3. 
klo 13 Takojantie 3 kerho-
huoneella. Käsitellään sään-
töjen 7 § mukaiset asiat.
kuorot: Veteraanikuoro 
to klo 12, lapsikuoro to klo 
16.30, kirkkokuoro to klo 18 
ja nuorisokuoro pe klo 17.30 
srk-talossa. Kuoroja ei hiih-
tolomaviikolla. 
kerhot: Päiväkerho ma klo 
10 ja varhaisnuorten kerho 
ma klo 15 kerhotilassa. Ta-
vastkengän varhaisnuorten 
kerho ke klo 13. 
kastettu: Iita Eedit Koskelo.
kuollut: Eliina Siipola s. 
Makkonen 86.

RAntSIlA
Ompeluseurat pe 12.3. klo 
19 ry:llä.
Seurat su 14.3. klo 18.30 
ry:llä, Ismo Antila.
Syöpäkerho ke 17.3. klo 13 
srk-talossa.
ehtoollishartaus ke 17.3. klo 
14.30 vuodeosastolla.
Seurakuntakerho to 18.3. 
klo 13 Rauhalassa.
kuorot: Veteraanikuoro ke 
klo 11 srk-talossa. Lapsikuo-
ro ke klo 15 srk-talossa ja pe 
klo 13 Hovin koululla. 
kerhot: Pallerokerho ma klo 
10 Nuppulassa. Tyttökerho 
ma klo 15.30 Nuppulassa. 
Isot nuput ti 16.3. klo 10 Lii-
kuntahallilla. Mankilan var-
haisnuoret ti klo 14.30 Man-
kilan koululla. Hovin Nuput 
ke klo 10, Hovin varhaisnuo-
ret ke ryhmä I klo 12.15 ja 
ryhmä II klo 14.15 Hovin kou-
lulla. Pikku nuput to 18.3. klo 
12 Nuppulassa.

Yhteisvastuuhiihto   
ja -sauvakävely
Tiistaina 16.3. klo 18 Pyhännän keskuskoululla. 

Tarkoituksena on hiihtää koulun latua (n. 1 km) tun-
nin ajan niin monta kertaa, kun ehtii. Tai vastaavas-
ti kävellä sauvojen kanssa merkittyä reittiä koulun 
lähellä (n. 0,5 km). 

Jokainen hiihtäjä tai kävelijä hankkii itse sponso-
rin tai sponsoreita, jotka tukevat häntä tietyllä kier-
rossummalla. Sponsori joutuu maksamaan sen ver-
ran kuinka paljon hiihtäjä hiihtää ja kävelijä käve-
lee kierroksia. Tapahtuma toimii siis kunniakierros-
periaatteella. Kerätyt varat menevät yhteisvastuun 
hyväksi. 

Hiihtäjiä/kävelijöitä pyydetään tulemaan paikal-
le hyvissä ajoin. Ilmoita osallistumisesi ja sponsorisi 
kappalainen Perttu Kyllöselle (020 7109 871, perttu.
kyllonen@evl.fi) 18.3. klo 12.00 mennessä.

Järjestämme tapahtuman ajaksi lapsiparkin. Paikalla 
on myös makkaranpaistoa ja kahvitusta. Rahat me-
nevät yhteisvastuun hyväksi.

RAAhen ROVAStIkunnAn lähetYSPäIVä
su 21.3. Piippolassa

Messu klo 12 Piippolan kirkossa
liturgi lääninrovasti Erkki Piri, saarna lähetyspappi Mat-
ti Laurila, avustavat kappalainen Perttu Kyllönen ja lähe-
tyssihteeri Enna Junno, kanttorina Unto Määttä, Kesti-
län ja Pulkkilan kirkkokuorot, yksinlaulua Milla Julkunen.

Messuun jälkeen lähetystilaisuus Piippolan seurakunta-
kodissa, lähetystyöntekijä Mikko Pyhtilä, lähetyspappi 
Matti Laurila, musiikkiohjelmaa, päätösrukous lääninro-
vasti Erkki Piri.

Seurakuntakerho ti 16.3. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 18.3. klo 
10.30 Marjut ja Taisto Lippo-
sella, Matintie 1 B 5.
hartaus to 18.3. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
kuorot: Kirkkokuoro ke 17.3. 
klo 18 Tyrnävän srk-talolla ja 
lapsikuoro to 18.3. klo 16 
Temmeksen srk-talolla.
Varhaisnuorten kerhot: kes-
kiviikkoisin 1.–4.-lk klo 16–18 
Tyrnävän srk-talolla ja tors-
taisin 5.–6.-lk klo 16–18 Tyr-
nävän srk-talolla. Torstaisin 
klo 16–18 Murron kerhohuo-
neessa, Kauttaranta 12 A 2.
Aamukammari kaiken-
ikäisille keskiviikkoisin klo 
9–10.30 Tyrnävän seurakun-
tatalon takka-huoneessa.
temmes: Ehtoollishartaus to 
18.3. klo 10.30 Mäntyrinteel-
lä. Siioninvirsiseurat to 18.3. 
klo 18 Ritva ja Esko Ruottisel-
la Ouluntie 41, mukana Jouni 
Heikkinen.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 14.3. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Ul-
koilupäivä su 14.3.
kastettu: Noora Katariina 
Lepistö, Leena Salli Kaari-
na Paaso, Aatu Kalle Joosua 
Pokka, Aatu Herman Ronkai-
nen.

kirkkoherranvirasto 
suljettu ke 17.3. koulu-
tuspäivän vuoksi.

Limingan rovastikunnan parisuhdeilta

IlOn lähteellä
sunnuntaina 21.3. klo 16–19
Limingan kirkonkylän seurakuntatalolla, Pappi-
lantie 6

OhJelMASSA:
Luovuusalan yrittäjä Helena Tornberg
Musiikkiesityksiä
Parisuhdepalikat
Välipalatarjoilu

Arvontaa yhteisvastuun hyväksi

lAStenhOItO:
Ilmoita lasten määrä viimeistään 18.3. 
puh. 044 752 1226

Järjestävät Limingan rovastikunnan avioparityö-
ryhmä 
ja vapaaehtoiset

Tervetuloa!

Pääsiäisvaellus 
alkaa Tyrnävän kirkossa torstaina 18.3. klo 11 
vaelluksen rakentamisella ja sen jälkeen 
kenraaliharjoituksilla. 

Ensimmäiset vaeltajat tulevat perjantaina 19.3. klo 9. 
Lisätietoja Minnalta numerosta 044 7372 616.



24    Nro 9      11.3.2010

NäyTe
Sarjassa joku meistä kokee

 kulttuurielämyksen ja kertoo 
siitä mielipiteensä.

”Lokakuun 13.päivänä 1991 minun isovanhempa-
ni tekivät itsemurhan. Päivä oli sunnuntai. Oikeas-
taan ei mitenkään erityisen hyvä viikonpäivä tap-
paa itsensä”.  

Näin alkaa Johanna Adorjánin esikoisteos omi-
en isovanhempiensa, Veran ja Pistan, kaksoisitse-
murhasta. Kirja on tutkimusmatka oman suvun 
historiaan ottamaan selvää keitä Vera ja Pista oli-
vatkaan, ja miksi he päätyivät tällaiseen päätökseen.

Teoksessa on monta aika- ja tunnetasoa, ne ris-
teilevät vapaana kertoen isovanhempien elämänta-
rinaa ystävien, tuttavien, suvunjäsenten ja perheen-
jäsenten kertomien muistojen kautta. Tarinassa yh-
distyvät fakta ja fiktio. Johanna Adorján ryhtyy sel-
vittämään, mitä tapahtui hänen omille isovanhem-
milleen kuusitoista vuotta sitten. Hän tunsi heidät 
ja heidän luonteensa, mikä luo pohjataustan tutki-

Te!
mukselle ja tulkinnalle.  Kerrontaa sävyttää tosiasi-
oiden selvittäminen, kaihomielisyys ja lämpö. Iso-
vanhempien elämässä vaikuttivat musiikki, miehen 
keskitysleirikokemukset, selviytyminen holokaus-
tista, uhkarohkea pako Unkarista Tanskaan, elä-
mä tanskalaisessa yhteiskunnassa, ura, perhe ja sy-
vä keskinäinen rakkaus.  

Isovanhempien tarina on koskettava kaunis ja 
traagisen surullinen. Fiktiivisessä kerronnassa pää-
henkilöt pohtivat mielessään tapahtumien ja vii-
meisen päivän kulkua välillä kommentoiden, välil-
lä  rauhallisesti todeten. 

Teoksen monitasoisuus vakuuttaa, siinä yhdis-
tyvät historiantutkimus ja henkilöhistoria, se syn-
nyttää väkevän tunnereaktion. Kirja on samalla 
muistelmateos, surutyötä, kaipuuta: ”Puhelin soi 
pitkään, isovanhemmillani ei ollut puhelinvastaa-

Lukunurkka

jaa. Kuvittelin, kuinka puhelin soi heidän talossaan, 
kuinka se soi heidän kirjoituslipastollaan, kovaa ja 
pitkään, kuinka sen soitto kuului selvästi jokaisen 
huoneen kaukaisimpaankin nurkkaan.”

JUHA VÄHÄKANGAS

Adorján, Johanna: Rakkaudessa erottamattomat. 
Suomentanut Hanna Kjellberg. Otava 2010.

Näyttelytilan seiniltä kat-
sovat jumalattaret ja ju-
malat – tai jumalatto-
mat. On rakkauden ja 

kauneuden jumalattaret Afrodi-
te ja Venus, spartalaisia soturei-
ta Thermopylaissa johtanut Leo-
nidas, maan ja hedelmällisyyden 
jumalatar Ceres ja koston juma-
latar Nemesis.

Taulut ovat maalanneet ou-
lunsalolaisen taiteilijaryhmä 
4Artin Leena Leinonen, Pirjo 
Piiroinen, Kristian Järvi ja Ari 
Palosaari.

Jumalattaria ja jumalattomia 
on tekijöiden mukaan näkökul-
ma kautta historian vallinneesta 
vallan ja tasa-arvon, maskuliini-
suuden ja feminiinisyyden väli-

sestä suhteesta. Antiikin histori-
aa jaksottavat toisaalta veriset so-
dat ja kamppailu vallasta, toisaal-
ta taiteen, tieteen ja filosofian ku-
koistus. Teoksissa on haluttu ku-
vata naisenkauneutta jumalatta-
rien kautta, ja miesten, monesti 
vallanpitäjien, julmuutta juma-
lattomien kautta.

Kontrastia 
kevääseen
O. Jauhiaisen museon näyttely-
sihteeri Susanna Pelkonen miet-
ti ennen taulujen näkemistä, kä-
sittelevätkö työt jotenkin uskon-
toa. Sitäkin aihe sivuaa, mukana 
on monia antiikin hahmoja.

– Tauluissa on tarinoita niin 
paljon, että niistä löytää joka ker-

ta uusia asioita, Pelkonen sanoo. 
Maalausten kautta pääsee si-

sälle historiaan ja antiikin ja 
Kreikan tarustoon. Tarut, histo-
ria ja kuvataide ovat hänen mie-
lestään loistava yhdistelmä.

– Itsellänikin on tehnyt mie-
li syventyä aiheeseen tarkemmin.

Pelkosta kiehtovat myös tau-
lujen värit ja suuret kontrastit. 
Vahvat kontrastit sopivat hänen 
mielestään hyvin alkavaan ke-
vääseen.

Arvoituksellinen 
tyhjä katse
Maalauksien hahmojen katse on 
usein tyhjä. Henkilökohtaista 
kontaktia niihin ei saa.

– Silti tuntuu, että heidän 

4Art:
 Jumalattaria 

ja jumalattomia. 

O. Jauhiaisen museo,
Jaarantie 2, Kiiminki 

13.3. saakka

Jumalattaren kauneus, 
jumalaton julmuus

päänsä on täynnä mietteitä, sa-
noo Pelkonen.

Maalausten naiset hän näkee 
selviytyjinä, kannattavina voi-
mina.

– Historian naisilla on harteil-
laan paljon taakkaa.

Pirjo Piiroisen Venuksessa on 
torso.

– Torsot ovat mielenkiintoisia. 
Jos henkilö olisi ollut olemassa, 
mitä hän olisi kokenut, miettii 
Pelkonen.

Jumalattomuus näkyy maa-
lausten miehissä. Ari Palosaaren 
Ylpeys-maalauksessa on sotilas. 
Palosaaren Il figlio della guerras-
sa (suom. Sodan poika) Pelko-
nen näkee tulen keskellä turmaan 
joutuneen. Valuvista viivoista tu-

levat mieleen verijäljet. Jumalat-
tomuuteen vie omalla tavallaan 
hänen ajatuksensa myös Ari Pa-
losaaren Il potere del denaro eli 
Rahan valta kolikoineen.

Pelkonen löytää maalauksista 
lähes joka päivä jotain uutta. Jos-
kus asiat ovat aivan arkisia – jo-
kin maalauksessa saattaa muis-
tuttaa esimerkiksi, että kaupasta 
pitää ostaa appelsiineja.

Tuttujakin maalauksissa voi 
tavata. Muuan Pelkosen kaveri on 
nimittäin aivan Leena Leinosen 
maalauksessa esiintyvän Caesa-
rin näköinen.

PÄIVI MÄKINeN

Susanna Pelkonen innostui historiasta ja tarustosta 
kertovien maalausten myötä etsimään lisää tietoa 
jumalista ja jumalattarista. 

A nn i  K innu n e n


