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Arkkipiispa valitaan ensi viikol-

la. Toisen äänestyskierroksen 

ehdokkaat Miikka Ruokanen 

ja Kari Mäkinen on ehditty monta 

kertaa luokitella sellaisilla pelkiste-

tyillä käsitteillä kuin vanhoillinen, li-

beraali, säilyttäjä ja uudistaja.

Molemmat ovat persoonia, joiden 

ajattelua tai toimintatapoja ei voi 

kuvata yksittäisillä käsitteillä. Molem-

mista on evankelis-luterilaisen kirkon 

arkkipiispaksi.

Herroja yhdistää muuan yllättä-

vä seikka. He ovat kumpikin suorit-

taneet aikoinaan siviilipalveluksen. 

Eivät laiskuudesta tai mukavuuden-

halusta vaan vakaumuksesta.

Kirkon johtoon tulee siis vakau-

muksellinen siviilipalvelusmies.

Kirkon ja puolustusvoimain yhteis-

työllä on pitkä ja kunniakas historia. 

Tilanne onkin nyt mielenkiintoinen. 

Jää nähtäväksi, vaikuttaako arkkipiis-

pan tausta tähän yhteistyöhön edes 

puheiden tasolla. Ja jos vaikuttaa, 

kummalta suunnalta?

Joka tapauksessa tuleva arkkipiispa 

edustaa tässä suhteessa aikojen muut-

tumista. Vielä 1980-luvun alkupuolis-

kolla kirkolliskokous tuomitsi siviilipal-

veluksen. Piispain suut hokivat samaa.

Luultavasti arkkipiispan siviilipalve-

lustausta ei ole ongelma arkkipiispal-

le eikä puolustusvoimille vaan kou-

ralliselle seurakuntalaisia ja entisiä 

viranhaltijoita.

Kymppitonni on keskikokoisen 

seurakunnan kassassa pieneh-

kö summa. Sillä rahalla pyörit-

tää muutaman kirkkovaltuuston ko-

kouksen.

Summalla saa kuitenkin paljon 

hyvää aikaan, kun se käytetään vii-

saasti. Esimerkkiä näyttää Oulunsalon 

seurakunta, joka sijoittaa tuon verran 

rahaa taidehankintaan.

Se on myönteinen välähdys loputto-

mien lamauutisten virrassa. Taidetiimin 

toiminta luo hyvää mieltä ympärilleen 

ja saa ihmisiä sitoutumaan oman seura-

kunnan ja myös kunnan kehittämiseen.

Kymppitonni osoittaa, että aina 

kyse ei ole rahan suuruudesta. Toi-

vottavasti muissakin seurakunnissa 

innostutaan taidehankintoihin.

Oulunsalossa hanke on kauniisti 

perusteltu: taide on pyhän kohtaami-

sen muoto. Pyhän lisäksi maailmassa 

on näköjään myös sivistystä jäljellä.

• • • • •

Tanskalaiset pilakuvat (jotka eivät 

esittäneet profeetta Muhammedia) 

suututtivat taannoin joitakuita musli-

meja. Monet länsimaiset johtajat pyy-

sivät anteeksi kuvien julkaisemista.

Intiassa on painettu oppikirja, jon-

ka Jeesus-kuvia paikalliset kristityt 

pitävät halventavina. Äärihindut vas-

tustavat kuvien poistamista.

Kristittyjen ei varmaankaan kanna-

ta odottaa anteeksipyyntöjä.

Aatoksia

Vakaumusta tarjolla

Elämän  
kuvia

Suomalaisia elokuvia ei vuosittain 
valmistu pilvin pimein. Silti on mie-
lestäni kiinnostavaa että kaksi sel-
laista, joissa käsitellään kristilli-
siä teemoja, ylsi Jussi-palkinnoil-
le. Klaus Härön Postia pappi Jaako-
bille kahmi neljä pystiä. Palkinnot-
ta ei jäänyt myöskään Dome Karu-
kosken Kielletty hedelmä. Elokuva-
alan ammattilaiset olivat selvästi vai-
kuttuneita Karukosken ja Härön elo-
kuvista.

Dome Karukoski teki sen mi-
tä moni ei olisi uskaltanut: käsitte-
li elokuvassa vanhoillislestadiolaista 
herätysliikettä. Ja teki sen tavalla, jo-
ka kestää tarkastelun. Kuinka moni 
käsikirjoitus luetutetaan niillä, jois-
ta kirjoitetaan? 

Yleensä raha määrää: mehevät 
kohtaukset ovat etusijalla suhteessa 
asioiden totuudellisuuteen. Tähän-
kään Karukoski ei sorru. Sen sijaan 
hän onnistuu loihtimaan hyväntuu-
lisen nuorisoleffan, jossa ei tarjo-
ta valmiita vastauksia vaan käsitel-
lään syvästi muun muassa vapauden 
ja seksuaalisuuden teemoja. 

Kristillinen tematiikkakin on hal-
lussa niin elokuvan nimessä kuin ku-
vaviittauksessa Michelangelon Aata-
min luomiseen.

Joidenkuiden mielestä Karukoski 
antaa vanhoillislestadiolaisesta liik-
keestä liian silotellun kuvan. Heiltä 
kuitenkin ehkä pääsi unohtumaan, 
että elokuvan tekemisen motiivina 
eivät olleet koetut traumat vaan ha-
lu tehdä mielenkiintoinen elokuva.

Postia pappi Jaakobille on ke-
rännyt ylistäviä arvioita niin Suo-
messa kuin ulkomaillakin. Eloku-
van syntyprosessikin on sykähdyt-
tävä: Klaus Härö sai postissa hänel-

Uskontunnustuksia 
puhelimessa
Tuija Petäjäniemen uskoon tulosta ja hä-
nen tavastaan välittää uskoa lapsille ker-
rotaan Mitä usko merkitsee -palstalla.

"Lapset ovat lähellä Tuijan sydäntä. 
Hän toivoo voivansa välittää ympäris-
tönsä lapsille uskoa Jeesukseen. Joskus 
osa lapsista saattaa sanoa, ettei hän us-
ko eikä isäkään usko. Silloin Tuija soit-
taa vaikkapa pojalleen Kimmolle ja ky-
syy lasten kuullen: "Uskothan sieki, että 
Jeesus on Jumalan poika?" Kaiuttimesta 
kuuluu lapsille vastaus: "No uskon tietys-
ti ja kannattaa teänki uskoa.'"

Meän Tornionlaakso 25. helmikuuta

Lestadiolaisuus  
ei hidasta lehtimiestä
Helsingin Sanomien uusi päätoimittaja 
Mikael Pentikäinen ruotii vakaumuksensa 
ja ammattinsa suhdetta Viikko-Kalevassa.

"Olen ollut yli 20 vuotta lehtialalla, 

niin toimittajana, päätoimittajana kuin 
toimitusjohtajana, joko Sanomassa tai 
sen osakkuusyhtiöissä. Olen tehnyt näitä 
töitä omalla tavallani, eikä taustani takia 
ole ollut koskaan ongelmia. Minua joskus 
vaivaa, että ihmiset katsovat herätysliik-
keisiin kuuluvia liian helposti asenteel-
listen lasien kautta eivätkä näe liikkeiden 
monimuotoisuutta tai ajattelun moninai-
suutta. Joskus vaivaa aika lailla sekin, mi-
ten liikkeiden sisällä maailma maalataan 
mustavalkoiseksi."

Kaleva 28. helmikuuta

Nunnan arkea
Lintulan luostarin nunnat päästivät toi-
mittajan seuraamaan arkeaan.

"Omaa minäänsä ei luostarissa pää-
se pakoon. Yksinäisyys luostarissa on pe-
riaatteessa samanlaista kuin yksinäisyys 
maailmassa, mutta luostarissa ollaan Ju-
malan edessä ja turvana ovat monien pyhi-
en esirukoukset, nunna Nektaria sanoo. "

Kirkko ja kaupunki 3. maaliskuuta

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

3.4.2010

le tuntemattomalta Jaana Makkosel-
ta käsikirjoituksen, jota hän rupesi 
muokkaamaan.

Postia pappi Jaakobille sopisi elo-
kuvanteon malliteokseksi. Hyvään 
elokuvaan ei tarvita monimutkaista 
juonta tai monta näyttelijää. Varsin-
kaan, jos he ovat yhtä luontevia kuin 
Heikki Nousiainen sokeana pappi 
Jaakobina ja Kaarina Hazard armah-
dettuna elinkautisvankina Leilana.

Härö saa katsojan huomaamaan 
myös omat kipupisteensä. Leilan tul-
lessa sokean pappi Jaakobin apuriksi 
ainakin minä pelkäsin Jaakobin puo-
lesta. Mielestäni samanlaiset perus-
teettomat arviot leimaavat elämääm-
me, jossa iltapäivälehtien lööpit ovat 
meille läheisempiä kuin jutustelu 
tuntemattomien kanssa. 

Elokuvan loppuratkaisu on vavi-
suttava. Eikä siinä ole räiskettä tai 
räjähteitä. Sen sijaan siinä on ker-
tomus ihmisen elämästä – joka yh-
tä hyvin voisi olla kertomus minusta 
tai sinusta. Sillä riittäisihän jokaisen 
meidänkin elämästämme elokuvan 
arvoisia tarinoita. Harvalla vain on 
nöyryyttä ja rohkeutta saattaa ide-
ansa todeksi. 

Siksi olen kiitollinen Karukosken 
ja Härön kaltaisista tekijöistä.

HEIKKI MUSTAKALLIO
Kirjoittaja on 22-vuotias 

musiikkikasvatuksen opiskelija.

Mielen ravitsemista
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Oulunsalon taidetiimi 
näyttää mallia

Oulunsalon seurakunnan 
taidetiimi kelpaa mal-
liksi muillekin seura-
kunnille. Tätä mieltä on 

kulttuurijohtaja Seppo Koistinen 
Kirkkopalvelut ry:stä.

Hän pitää seurakuntaa suo-
rastaan edelläkävijänä. Mones-
sakaan luterilaisessa seurakun-
nassa ei ole taidetiimin kaltaista 
organisaatiota vastaamassa tai-
dehankinnoista, mutta joissakin 
niistä vastaa taidetoimikunta.

Oulunsalon taidetiimi on pe-
rustettu vuonna 2007 eli nykyi-
sen kirkkovaltuustokauden alka-
essa. Toimintakausi kestää tämän 
vuoden loppuun. Taidetiimin al-

kuperäinen nimi oli taidetoimi-
kunta, mutta se muutettiin tiimi-
läisten toivomuksesta.

– Toimintamme on dynaamis-
ta ja tiimimäistä, yhdessä ideoi-
mista ja toimimista. Siksi tiimi 
oli toimikuntaa passelimpi nimi-
tys, kertoo taidetiimin puheen-
johtaja Maarit Leskelä. 

Käytettävissä olevat rahasum-
mat eivät ole olennaisia. Tär-
keämpää on Koistisen mukaan 
tuen osoitus talousarvioon vara-
tun määrärahan kautta. Oulun-
salossa tiimille on varattu tänä 
vuonna 10 000 euroa, ja se käyte-
tään kokonaisuudessaan kirkko-
pihalle tai seurakuntatalon eteen tulevaan taideteokseen. Viime 

vuonna rahaa oli 6 000 euroa in-
ternetsivujen tekemiseen.

Tekemistä 
riittää
Taidetiimin ensimmäisenä teh-
tävänä oli vastata seurakunnan 
uuden graafisen ilmeen suunnit-
telusta. Sen jälkeen oli vuorossa 
seurakunnan internetsivujen uu-
distaminen.

Lisäksi tiimi järjesti vuosi sit-
ten taidenäyttelyn seurakuntata-
lossa. Näyttelyyn kutsuttiin ou-
lunsalolaisia sekä muualla asuvia 
taiteilijoita, joilla on kytkös Ou-
lunsaloon. 

Näyttelyssä mukana olleista 
töistä järjestettiin yleisöäänestys, 
ja kaksi eniten ääniä saanutta te-
osta hankittiin seurakunnalle. 
Toinen, Joonas Vähäsöyringin 
teos, on seurakunnan toimitalon 
yläaulassa. Tuomas Peltoniemen 
maalaus on hiljaisessa huoneessa.

Seurakunnan visuaalinen il-
me ja internetsivut on hankit-

tu seurakuntaan kilpailun kaut-
ta. Kolmantena kilpailuna on tä-
mänvuotinen taideteoksen han-
kinta. Tavoitteena kilpailuissa ja 
yleisöäänestyksissä on sitouttaa 
ihmiset seurakunnan toimin-
taan, Leskelä kertoo. 

Taidetiimin toiminta-aika on 
rajattu tämän vaalikauden mit-
taiseksi. Toiminta on työllistä-
nyt Leskelää, eikä hän ole miet-
tinyt mahdollista jatkoa. Aloit-
teita ja muita yhteydenottoja on 
taidetiimi saanut niin paljon, et-
tä tiimille olisi töitä seuraavalla-
kin kaudella.

Pyhän 
kohtaamiseksi
Oulunsalon seurakunta on sata-
vuotisjuhlansa kunniaksi päättä-
nyt hankkia kirkkopihaa tai seu-
rakuntakeskuksen edustaa koris-
tamaan taideteoksen. Teos han-
kitaan avoimella kilpailulla, ja 
käytettävissä oleva kokonaissum-
ma on 10 000 euroa.

Kirkkoherra Tapio Kortes-

luoman mukaan summa on niin 
suuri kuin seurakunta tällä ker-
taa pystyi taidehankintoihin va-
raamaan. Tämän vuoden talous-
arvio on 85 000 euroa alijäämäi-
nen, ja edessä on suuria inves-
tointeja kuten kirkon ulkomaa-
laus. 

Taiteilijoille annetaan kilpai-
lussa hyvin vapaat kädet teoksen 
suunnitteluun. 

– Emme halunneet rajata teok-
sia, vaan antaa Luojan luoman 
kekseliäisyyden kukkia, Leskelä 
kertoo.

Toisinaan on väitetty, että tai-
detiimin toiminta olisi turhaa ra-
han tuhlausta.

Tapio Kortesluoma ja Maarit 
Leskelä eivät väitteeseen yhdy. 
Seurakunnassa tiedostetaan, et-
tä taide on pyhän kohtaamisen ja 
voimaantumisen muoto. Monet 
ihmiset jäsentävät hengellisyyt-
tään taiteen ja kulttuurin kautta. 

SATU LAPINLAMPI

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

Maarit ja Aino Liisa Leskelä 
etsivät tontin rajaa.

Tuomas Peltoniemen (yllä) ja Joonas Vähäsöyringin (alla) teokset on 
hankittu seurakuntaan yleisöäänestyksen perusteella.
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Banaanivaltio-
kirkkoko?
Tämän seurakuntalehden päätoimit-
taja Janne Kankaala otsikoi pääkirjoi-
tuksensa (RT 25.2.2010) Banaanivaltio-
kirkko. Pääkirjoituksesta lienee luetta-
vissa päätoimittajan linja.

Otsikon asiattomuutta lieventää hie-
man se, että kritiikki ei kohdistu kir-
kon elämään ja toimintaan, vaan kir-
kon hallinnon piiriin kuuluvaan ark-
kipiispan vaalitapaan.

Kankaala luonnehtii arkkipiispan 
vaalissa äänioikeutettuja joukoksi, jo-
ka muodostaa demokratian ja byrokra-
tian näkökulmasta vitsin. Edelleen hän 
toteaa, että arkkipiispan vaalitavassa ei 
ole oikeastaan yhtään demokraattista 
ominaisuutta.

Kankaala paheksuu sitä, että seura-
kuntalaisen jäsenmaksu eli kirkollisve-
ro kelpaa kirkolle, vaikka seurakunta-
lainen ei pääse suoraan tai edes välil-
lisen suorasti äänestämään arkkipiis-
panvaalissa. Hän väittää, että valitsi-
joiden joukko on täysin mielivaltaises-
ti muodostettu.

Mielestäni nykyinen arkkipiispan 
vaalitapa on hänen asemansa ja tehtä-
vänsä huomioiden onnistunut kompro-
missi. Piispa, kukin hiippakunnassaan, 
on seurakuntien ja pappien ylin kaitsi-
ja. Arkkipiispan virkaan kuuluu lisäk-
si toimia kirkolliskokouksen ja kirkko-
hallituksen puheenjohtajana. Hänel-
lä on muitakin juuri hänen virkaansa 
kuuluvia tehtäviä. Hän ei ole kirkkom-
me muiden piispojen esimies. Hän on 
primus inter pares, ensimmäinen ver-
taistensa joukossa. Arkkipiispa on kir-
kon ääni, mutta hän ei ole kirkon ai-
noa ääni. 

Luterilaisuuden henkeen kuuluu 
moniäänisyys.

Arkkihiippakunnassa äänioikeus 
määräytyy samalla tavalla kuin muis-
sa hiippakunnissa niihin piispaa valit-
taessa. Lisäksi valintaan pääsee vaikut-
tamaan muita valitsijoita, esim. hiippa-
kunnista valitut kirkolliskokousedus-
tajat.

Se, että arkkipiispan vaalitavassa on 
mahdollisesti jotain kehittämistarvetta, 
ei oikeuta leimaamaan rakasta kansan-
kirkkoamme banaanivaltiokirkoksi.

JUHANI LAVANKO
Karjasillan seurakunnan kirkkoherra

Vain piiat ja rengit 
naivat rakkaudesta

Kansainvälisen työn pappi Árpád Ko-
vács kommentoi tässä lehdessä 25.2. 
aiempaa juttua pakkoavioliitoista. Hä-
nen sanomansa oli, että järjestetyn ja 
pakon välillä ei ole mitään eroa. Hänen 
esimerkkinsä lapsena tai varhaisnuore-
na kihlatusta tytöstä, jota odottamaan 
lukijan mielikuvitus piirtää parrak-
kaan vanhan irstailijan, menee vähän 
revittelyn puolelle. Vaikka niitäkin ti-
lanteita on, on järjestetty avioliitto pal-
jon muutakin kuin tämä esimerkki.

Tunnen ison joukon ihmisiä, jotka 
ovat järjestetyssä avioliitossa, miehiä ja 
naisia. Ulkomaalaisia ovat ja kotimaan-
sa on kaakkoon Suomen vinkkelistä. 
Olen tässä maassa oleskellut, maan ta-
poihin pyrkinyt tutustumaan ja tuttu-
jeni kanssa järjestetyistä avioliitoista 
keskustellut. Tässä joitakin huomioita: 
Tuttuni pitävät järjestettyä avioliittoa 

itsestään selvyytenä. Ja järjestetty avio-
liitto on järjestetty – tai pakko – myös 
sulhaselle, ei pelkästään morsiamelle. 

Tapoja järjestää avioliittoja on lopu-
ton määrä: Yhden hyvän tuttuni yhtei-
sö järjesti yhteisiä juhlia, joihin van-
hemmat tulivat naimaiässä olevan jäl-
kikasvunsa kanssa. Siellä nuorilla oli ti-
laisuus katsastaa tarjontaa ja tuumail-
la ketä alkaisi. Mieltymykset kerrottiin 
vanhemmille, jotka sitten järjestivät 
juttua eteenpäin. Sieltä löytyi puoliso 
hänellekin.

Toisen isä oli ollut paikallisen rau-
tatieyhtiön konttorissa töissä. Hänen 
työkaverillaan oli sattumoisin tuttuni 
ikäinen tytär.  Isäpapat huomasivat sii-
nä avokonttorissa istuskellessaan, et-
tä nuoret taitaisivat sopia toisilleen. Ja 
niin näyttivät sopivan.

Sunnuntaisin lehdissä oli 3–5 au-
keamaa ilmoituksia, joissa avioliittojär-
jestäjät hakivat sulhasta tai morsianta 
edustamalleen ihmiselle. Monesti jär-
jestäjä oli sukulainen, täti tai setä, mut-
ta myös avioliittotoimistot olivat leikis-
sä mukana. Niille varmaan maksettiin 
järjestämisestä. Leskille ja eronneil-
le järjestettiin uutta liittoa myös, sen 
kummemmin erottelematta.

Ei avioliiton järjestäminen tähdän-
nyt tiettyyn (irstaaseen ja vanhaan) 
henkilöön, vaan ensisijaisesti tavoite 
oli yhteisön hyväksymä puoliso.

Kun keskustelin tuttujeni kanssa 
maidemme eroista, muistakin kuin jär-
jestetyistä avioliitoista, päädyin useas-
ti toteamaan, että vain vähän aikaa sit-
ten me Suomessa olimme itse asiassa 
aivan samanlaisia. Nykyiset suomalai-
set tavat ovat aika nuoria, vaikka nii-
tä itsestään selvänä pidämme. Suomen 
säätyläispiireissä ja varakkaissa maan-

omistajasuvuissa suuri osa avioliitoista 
oli järjestettyjä ei niinkään kauan sit-
ten. Kuka muistaa suomalaiset eloku-
vat 1930–50-luvuilta, ja mistä suurim-
mat melodraamat syntyivät? Epäsäätyi-
sistä rakkaustarinoista tietysti: isällä oli 
jo sulhaset tai morsiamet katsottuna, 
mutta raju kasakka taikka viehko mai-
totyttö veivät nuoren mielen. Samaa 
perustarinaa kuvataan filmille tänään 
Intiassa ja Koreassa. Nykysuomalaisen 
on helppo noille rainoille naureskella, 
mutta asia oli totista totta meilläkin: 
vain piiat ja rangit naivat rakkaudesta – 
tai kiimasta, kuten parempi väki silloin 
ajatteli. He taas naivat rahasta tai maas-
ta – siis yhteiskunnallisesta asemasta. 
Perheen tuella tai perheen pakolla.

Siitä olen kirjoittajan kanssa samaa 
mieltä, että uskonnot näyttävät keskit-
tyvän monesti (naisten) seksuaalisuu-
den kontrollointiin. Ainakin Lähi-idän 
samanlähtöiset uskonnot juutalaisuus, 
kristinusko ja islam. Kun katselemme 
ympärillemme totisia kristittyjä täällä 
pohjoisessa Suomessa, näemme saman 
kontrollin. Vaikka väärään tyyppiin ra-
kastuneella tytöllä ei henki tai terveys 
olisikaan uhattuna, niin yhteisön ja jo-
pa oman perheen hylkäämäksi helposti 
joutuu. Pitäisikö puhua pakottamises-
ta, joka on rangaistava teko?

PERTTI SEPPÄNEN
Oulu

Oulun kaupunki hei-
kentää omaishoidon 
tukea Oulun seudun 
omaishoitajat ja läheiset 

ry:n vastustuksesta huolimatta. 
Uudet omaishoidon tuen kritee-
rit astuvat voimaan toukokuussa. 

Erityisesti omaishoidon tu-
en palkkioiden tuntuva alenta-
minen huolestuttaa Oulun seu-
dun omaishoitajat ja läheiset 
ry:n puheenjohtaja Silvo Ny-
backaa. Hän on kuitenkin hy-
villään siitä, että omaishoidon 
tuki ei ole määrärahasidonnai-
nen jatkossakaan eli omaishoi-
don tukea voidaan maksaa kai-
kille omaishoidon tuen myön-

Omaishoitajien edunvalvonta 
tehostuu Oulussa

tämisperusteet täyttäville hen-
kilöille.

Oulun seudun omaishoitajat ja 
läheiset panostaa kuluvana vuon-
na omaishoitajien edunvalvon-
taan. Yhdistyksen hallitus valit-
si keskuudestaan kolmijäsenisen 
edunvalvontatyöryhmän, joka 
seuraa tiiviisti, miten omaishoi-
don tuen uutta kriteeristöä ale-
taan soveltaa käytännössä. 

Yhdistys kerää omaishoita-
jilta palautetta omaishoitosopi-
musten uusimisesta. Lisäksi se 
tekee tarvittaessa kyselyn muun 
muassa siitä, miten omaishoi-
tajien vapaapäivien järjestelyt 
toteutuvat. Omaishoidon tuen 

muutokset koskettavat yli tuhat-
ta omaishoitajaa.   

Puheenjohtaja Nybacka pai-
nottaa, että yhdistys haluaa teh-
dä rakentavaa yhteistyötä Oulun 
kaupungin kanssa omaishoitajien 
aseman parantamiseksi. 

– Omaishoitajat tarvitsevat 
palkkion lisäksi tuntuvasti mui-
ta tukitoimia ja palveluja. Meillä 
on paljon kokemuksellista tietoa 
omaishoitajien arjesta ja jaamme 
sen mielellämme niin päättäjien 
kuin omaishoidon tuesta vastaa-
vien viranhaltijoiden kanssa, ko-
rostaa Nybacka. 

RAUHAN TERVEHDYS

w w w.sxc . hu
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Maata  kiertelemässä

Pyhimyshankkeelle pyydetään lykkäystä

Joukko katolisia historiantutki-
joita ja teologeja pyytää paavi Be-
nedictus XVI:tta jättämään pöy-
dälle aikeet julistaa toisen maa-
ilmansodan aikainen paavi Pius 
XII pyhimykseksi. He haluavat 
tarkempia selvityksiä tämän toi-
mista juutalaisten kansanmur-
han aikoihin.

Tutkijajoukko varoitti, että 
ennenaikainen pyhimykseksi ju-
listaminen aiheuttaisi särön juu-
talaisten ja katolisten väleihin. 
Tällöin Pius’n taustojen objek-
tiivinen selvittäminen vain vai-
keutuisi.

Pyhimykseksi julistamisen 
arvostelijat väittävät, että Pius 
XII ei paaviutensa aikana (1939–
1958) estänyt natseja vainoamas-
ta ja murhaamasta juutalaisia. 
Puolustajien mielestä Pius urhe-
asti tuomitsi antisemitismin ko-
ko Hitlerin valtakauden ajan se-
kä pelasti tuhansien juutalaisten 
hengen.

– Pius XII:sta on tullut iki-
vanhan kristittyjen juutalaisvas-
taisuuden symboli, tutkijajoukko 
kirjoittaa kannanotossaan.

– Tunnustuksen myöntämi-
nen ennen akateemista väittelyä 
saattaisi suistaa juutalaisten ja 

Kierrätys-
taidetta 
Hailuodossa
Toukokuussa 2009 Hailuo-
dossa pidetyn kierrätystyö-
pajan töitä on nähtävillä Hai-
luodon kirjastossa 7. huhti-
kuutta saakka. Kirahvin ja-
lanjälki -hanke tuo esiin ym-
päristöhaasteiden globaali-
suutta ja eri maiden asukkai-
den erilaisia ekologisia jalan-
jälkiä. 

Kirahvin jalanjälki on 
Suomi-Namibia-seuran, 
Hailuodon kunnan, Luoto-
keskuksen, Hyle ry:n ja mui-
den toimijoiden yhteinen Ul-
koasiainministeriön tukema 
hanke. 

Kirjasto on avoinna tiis-
taisin kello 10–16  ja keski-
viikkoisin ja perjantaisin kel-
lo 14–20.

Naisten 
Pankilla 41 
osakasta   
Oulun läänissä
Naisten Pankilla on 41 osa-
kasta Oulun läänissä. Lisäk-
si Lapin läänissä on 1 yritys 
osakkaana. Kaikkiaan Nais-
ten Pankilla on 719 osakas-
ta, joista suurin osa yksityis-
henkilöitä.

Osakkaaksi pääsee osta-
malla Naisten Pankin osak-
keen, jonka hinta on 750 eu-
roa. Itsensä voi myös säästää 
osakkaaksi haluamansa suu-
ruisilla kuukausilahjoituksilla.

Naisten Pankki on touko-
kuussa 2007 perustettu Kir-
kon Ulkomaanavun hallin-
noima rahasto, jonka tavoit-
teena on tukea kehitysmai-
den naisten yrittäjyyttä ja 
toimeentuloa kestävän kehi-
tyksen periaattein.

Kanteluiden 
määrä väheni
Oulun lääninhallitukseen 
vuonna 2009 tulleiden kan-
telujen määrä väheni 11 pro-
senttia. Kanteluita tuli yh-
teensä 259. Näistä sosiaali- ja 
terveydenhuoltoon kohdistui 
194 ja poliisin toimintaan 35 
kantelua. 

Sosiaalihuollon kanteluis-
ta suurin osa kohdistui toi-
meentulotukea ja lastensuo-
jelua koskeviin kanteluihin. 

Kantelujen keskimääräi-
nen käsittelyaika oli tervey-
denhuollon kanteluasioissa 
5,5 kuukautta, sosiaalihuol-
lon kanteluissa 8,5 kuukaut-
ta ja ympäristöterveyden-
huollon kanteluissa 3,3 kuu-
kautta.

Vuodelle 2010 aluehallin-
toviraston ratkaistavaksi siir-
tyi 31 terveydenhuollon kan-
telua ja 37 sosiaalihuollon 
kantelua.

 Seurakunnan jäsenet jäsenprosentti

  2009 2008 muutos 2009 2008

Tuomiokirkkoseurakunta 15991 15943 48  

Karjasilta 34249 33661 558  

Tuira 39934 40063 -129  

Oulujoki 21699 21793 -94  

Oulut yhteensä 111873 111460 413 80,4 81,3

Haukipudas 16115 15966 149 86,4 86,9

Kempele 13750 13558 192 87,6 88,5

Oulunsalo 8706 8683 23 90,8 91,3

Liminka 8050 7839 211 90,9 91,4

Muhos 7772 7704 68 87,7 88

Siikalatva 7270 7476 -206 91,7 *

Tyrnävä 5819 5673 146 94,6 92,3

Lumijoki 1865 1831 34 93,7 94,3

Hailuoto 878 902 -24 86,2 87,6

Rauhan Tervehdyksen tilaa-
jaseurakunnista Tyrnäväl-
lä kuulutaan eniten kirk-
koon. Lähes 95 prosent-

tia kuntalaista on myös seura-
kunnan jäseniä. Seuraavaksi ah-
kerimmin kirkon jäseniä ollaan 
Lumijoella (93,7 prosenttia), Li-
mingassa (90,9) ja Oulunsalos-
sa (90,8).

Kaupungeissa kirkkoon kuu-
lutaan hieman vähemmän kuin 
pienemmissä kunnissa. Niinpä 
oululaisista luterilaisen kirkon 
jäseniä on 80,4 prosenttia. Silti 
Oulussakin kirkon jäsenyys on 
valtakunnallista keskiarvoa hie-
man korkeampi: suomalaisista 
79,7 prosenttia eli 4 266 755 hen-
kilöä kuuluu kirkkoon. 

Valtakunnallisesti kirkkoon 
liittyneitä oli viime vuonna rei-
lut 13 prosenttia enemmän kuin 
vuotta aiemmin. Liittyneitä oli 
tarkennettujen tietojen mukaan 
12 195, kun vuotta aiemmin liit-
tyneitä oli 1432 vähemmän.

Kirkosta eronneiden määrä 
kääntyi jyrkkään laskuun. Kir-
kosta erosi 43 650 jäsentä, kun 

Tyrnävällä kuulutaan 
eniten kirkkoon

vuotta aiemmin eronneiden 
määrä oli 52 203. Myös Oulussa 
kirkosta erottiin huomattavasti 
edellisvuotta vähemmän. Vuon-
na 2009 kirkosta erosi 1 536 ou-

lulaista, vuonna 2008 luku oli 1 
952.

Kastettujen lasten määrä oli 48 
494. Kastettujen osuus syntyneis-
tä oli 80,7 prosenttia.

Kuntien asukasmäärät perus-
tuvat alustaviin, vielä vahvista-
mattomiin laskelmiin.

SATU LAPINLAMPI

katolisten välit raiteiltaan siten, 
että vahingon korjaaminen olisi 
mahdotonta lähitulevaisuudessa.

Sauhutteleva 
Jeesus suututti
Intiassa Meghalayan osavaltios-
sa viranomaiset ovat takavari-
koineet oppikirjat, joissa on kuva 
Jeesuksesta tupakka toisessa kä-
dessä ja oluttölkki toisessa. Osa-
valtion asukkaista enemmistö on 
kristittyjä.

Kiistanalainen kuva on kau-
nokirjoitusoppaassa, jota käytet-
tiin yksityiskoulussa Shillongin 
kaupungissa. Jeesuksen kuva oli 
i-kirjainta käsittelevällä sivulla 
esittämässä sanaa ”idoli”.

Osavaltion opetusministe-
ri Ampareen Lyngdog tuomitsi 
kuvituksen.

–  Olen kauhistunut ja tuomit-
sen tällaisen väkivaltaisen kuval-
lisen esityksen Kristuksesta. Kir-
jan piti opettaa lapsia suhtautu-
maan Kristukseen kunnioitta-
vasti, ja nyt he ovat järkyttyneitä.

Kirjasta oli valmistettu kappa-
leita levitettäväksi ainakin kym-

meneen kouluun ennen kuin vi-
ranomaiset huomasivat kuvan.

– Olemme kehottaneet piiri-
kunnan maistraattia ryhtymään 
toimenpiteisiin julkaisijaa vas-
taan, Lyngdoh sanoi. 

Hänen mukaansa osavaltion 
hallitus on takavarikoinut kaik-
ki kirjan kappaleet kouluista ja 
kirjakaupoista.

Raivostuneet kristillisten yh-
teisöjen johtajat ovat vaatineet 

liittovaltion hallitusta ryhty-
mään toimiin julkaisijaa vastaan.

– Julkaisijan piittaamatto-
muus loukkaa meitä syvästi, sa-
noi arkkipiispa Dominic Jala. 

– Kuinka joku voi osoittaa 
tällaista halveksuntaa uskontoa 
kohtaan? Kuinka tämä vaikut-
taakaan herkässä iässä oleviin 
oppilaisiin?

RELIgION NEwS SERVIcE

* Siikalatvan kunta perustettiin 1.1.2009. Vuodelta 2008 ei ole käytössä asukaslukujen vertailutietoja Kestilän, 

Piippolan, Pulkkilan ja Rantsilan osalta.
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Yhdistykset

Muut seurakunnat

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

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

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

KULTAKORUJA HALVALLA JA 
REHELLISESTI PAINON MUKAAN 

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

 - ostetaan puhelinosakkeita, päivän
  hintaan, rahat heti puhtaana käteen

Panttilainakonttori Oy

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Mahdollisuus kotitalous-

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

GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

Palveluja tarjotaan

Rauhan Tervehdys 
-lehden 

JAKELU-
HÄIRIöT 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 
p. 0200 71 000 
tai sähköpostitse: 

www.posti.fi/palaute

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

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

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

OLE ARKIENKELI.
LAHJOITA 

YHTEISVASTUUKERÄYKSEEN. 
WWW.YHTEISVASTUU.FI

 
RAUHAN TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti

Kotimaa-Yhtiöt Oy
puh. 020 754 2309, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoita

• Su 7.3. klo 15.00 Jumalanpalvelus
 Juha Hilli
• Ti 9.3. klo 19.00 Sana & rukous
 Eero Pokela
• Su 14.3. klo 15.00 Jumalanpalvelus
 Reijo Komu
• Ti 16.3. klo 19.00 Sana & rukous
 Kaisu Holappa

TERVETULOA!

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

Herännäis- / Siioninvirsiseurat: Su 7.3. klo 18.30 Keskustan seurakunta-
koti, Kirkkotie 13 Kempele.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: To 11.3. klo 19.00 seurat Marja Lausmaalla, 
Tervakukkatie 26 A 5.

”Onnellisuusprofessori”

Markku Ojanen 
Oulussa 20.-21.3. la-su

Keskustan srk-talolla

jossa Kellonkartanon ystävät ry :n
vuosikokous su 21.3. klo 15.30

Tervetuloa!  järj. Kellonkartanon 

ystävät ry   www.kellonkartano.fi

LIMINGAN VESIHUOLTO OY:n 
Sääntömääräinen yhtiökokous pidetään torstaina 18.3.2010
klo 19.00 Liminganlahden luontokeskuksessa, osoitteessa 
Rantakurvi 6, 91900 Liminka. 
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11§:n määräämät asiat.
Hallitus
Ilmoitus osallistumisesta 10.3.2010 mennessä yhtiön toimistolle 
järjestelyiden takia puh. 044 3001 792 tai sähköposti: 
toimisto@liminganvesihuolto.fi 

Rantatie 30, 91900 Liminka

TILAISUUTEMME:
Su 7.3. klo 11.00 EHTOOLLIS-

JUMALANPALVELUS
Vierailijana Martti Väyrynen
Ke 10.3. klo 19.00 SANAN JA

RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

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

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

www.ohsrk.fi 

Pe 5.3. klo 19 LIFT-ilta. Su 7.3. klo 11 Ehtool-
lisjumalanpalvelus, kaste, Pasi Markkanen, 
Seurakuntakuoro. Ke 10.3. klo 19 Sana ja 
rukous, Raili Harjula, Vesa Asikainen.
To 11.3. klo 12 Päiväpiiri. TERVETULOA!

Oulun Lähetysseurakunta
Aleksanterinkatu 33

Vierailijat: To 4.3. klo 18, Jean Roos.
Pe 5.3. klo 18.00 Juha Norolampi.

Su 7.3. klo 16 ja ti 9.3. klo 18
Anni Koivukangas.

Su 14.3. klo 16 yht.krist.
Israel-tilaisuus.

Säännölliset tilaisuudet ja vierailijat 
 kts. www.oulunlahetyssrk.net
Olet sydämellisesti tervetullut!

To 4.3. klo 19 NA- ja opiskelijailta 
’Muista pyhittää lepopäivä’.
Su 7.3. klo 16.30 Pyhäkoulu, klo 17 
Seurat Matti Rahja. Tervetuloa!

TALVIPÄIVÄT 6.–7.3.2010
Oulun Rauhanyhdistyksellä, Professorintie 7
www.oulunrauhanyhdistys.fi 

La  klo 17.00 Seurat Rauhanyhdistyksellä
Su  klo 10.00 Ehtoollisjumalanpalvelus 
  Oulujoen kirkossa
 klo 13.00 Seurat Rauhanyhdistyksellä
 klo 17.00 Seurat ja HPE Tuomiokirkossa
 klo 20.30 Iltahartaus Rauhanyhdistyksellä

Tulkataan englanniksi ja viittoen.
Kaikki ovat tervetulleita!
Oulun Rauhanyhdistys ry

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Tauno Seppänen 044 521 1960
Mauno Leppäharju 040 750 2023

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

tot ym. työt sisällä ja ulkona

www.aviomiespalvelu. 

Seurat su 7.3. klo 15 Jukka 
Marjakangas. Su 14.3. Oulun 
seudun Uusheräyksen sääntö-
määräinen vuosikokous klo 14. 
Kaikki jäsenet mukaan! Kahvi-
tarjoilu. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi 

OPISKELIJA- & NUORTEN 
AIKUISTEN ILTA

Koulukatu 41

To 11.3. klo 19 Niilo Karjalainen: 
Pyhitys.
OsUH JA KRISTILLINEN OPINTOKESKUS

To 4.3. klo 19 Rukousilta, Risto Wotschke, Attila 
György. Pe 5.3. klo 18.30 Varkki-ilta. Su 7.3. klo 
11 Ehtoolliskirkko, pyhäkoulu, Saints’ Club, Pentti 

Laamanen, Risto Wotschke. Ma 8.3. klo 18 Raamattupiiri, Apostolien tekoja. Ti 9.3. 
klo 13 Päiväpiiri, klo 18 Alfa kurssi. Ke 10.3. EI Nuorteniltaa. To 11.3. klo 19
LÄHDE-ilta, Risto Wotschke, Martti Väyrynen, God’s Bell, aihe: sairaiden parantuminen. 
www.oulu.svk Tervetuloa!

T E R V E Y D E K S I

Myllyojan 

Maikkulan

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

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

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

Su 7.3. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. Ma 8.3. Kotiliitto klo 13.00
ja Veljesliitto klo 18.00. Ti 9.3. Raamattupiiri klo 18.00-19.00.
OLET AINA TERVETULLUT !

Tietokoneiden, televisioiden,
digilaitteiden ja niiden 

oheislaitteiden sekä 
ohjelmistojen asennus-, 
ylläpito- ja opastustyöt. 
Huom! Kotikäynneistä 

kotitalousvähennysoikeus!
p. 044 2040 909

Insinööritoimisto Jorma Rissanen
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Oulu Madetojasali
pe 12.3. klo 19
Liput:
ennakkoon 30 €, 
ovelta 32 €

Seija Turtisella ja Yhteisvas-
tuukeräyksellä on jotain 
yhteistä: molemmat täyttä-
vät tänä vuonna 60 vuotta. 

Koska mittarissa on yhtä paljon 
matkaa, Turtinen on sopiva hen-
kilö haastamaan kaikki 60-vuoti-
aat mukaan Yhteisvastuukeräyk-
seen. Saman tien hän haastaa tie-
tysti muutkin, sillä kaikkien pa-
nosta tarvitaan.

Turtinen työskentelee Tuiran 
seurakunnan keräyspäällikkönä. 
Siviiliammatiltaan hän on lähi-
hoitaja.

Turtinen on osallistunut ke-
räykseen viime vuosina.  Hänen 
oma äitinsä näytti tyttärelleen 
esimerkkiä silloin, kun keräys oli 
vielä nuori. Vaikka perhe oli it-
sekin köyhä, äiti lähti iloiten ke-
räämään rahaa enemmän tarvit-
seville. 

Vastaanotto ovelta ovelle kerä-
tessä on ollut useimmiten hyvä.

– On luonnollista, että joku 
painaa oven tiukemmin kiinni, 
Turtinen kuittaa negatiivisen pa-
lautteen.

Ulkomaankohteesta 
ei ole napistu
Keräyksen tuomat rahat on pe-
rinteisesti lahjoitettu kotimai-
seen ja ulkomaiseen kohteeseen. 
Ulkomaalaisten auttaminen on 
joskus närkästyttänyt ihmisiä, 
koska kotimaassakin riittää au-
tettavia.

Tällä kertaa ulkomainen kohde 
on Haiti. Maata kohdannut trage-
dia on selvästi vaikuttanut asen-

Kuusikymppinen 
haastaa kuusikymppiset

teisiin. Kukaan ei napise rahojen 
menemistä ulkomaalaisille. 

– Monet juttelevat Haitin 
tragediasta. He ovat ilmeises-
ti jollain tavoin helpottunei-
ta, kun saavat viimeinkin pan-
na rahan lippaaseen. Heille tu-
lee hyvä mieli, kun ovat tehneet 
oman osansa.

Turtista liikuttaa erityisesti 
lapsien asenne. 

– Lapset tulevat innolla paikal-
le ja haluavat antaa omasta kukka-
rostaan, omista rahoistaan.

Hyvän antajan 
tunnistaa kaukaa
Kerääjä havaitsee usein jo kau-
kaa ihmiset, joilta voi herua ra-
haa hyvään tarkoitukseen.

– Ilmeistä ja eleistä voi päätellä 
paljon. Rahanantaja astelee pai-
kalle avoimesti ja uteliaasti. On 
sellaisia, jotka lahjoittavat kerran 
vuodessa, mutta joillakin autta-
misenhalu on syvemmällä. Joil-
lakin on jopa kyyneleet silmissä, 
Turtinen kertoo.

– Toisista taas näkee selvästi, 
että tämä tyyppi ei anna. Aina ei 
ole itsellä ollut rohkeutta edes ky-
syä silloin avustusta.

Haitin tilanne on herkistänyt 
ihmisiä, mutta edellisvuosina on 
kuitenkin huomattu, että me-
henki olisi katoamassa. Itsekkyys 
on vallannut alaa ja varsinkaan 
nuoret eivät välitä osallistua ke-
räykseen. Siksi Turtinen painot-
taa, että hyvä perintö on siirret-
tävä eteenpäin.

– Se on meidän vastuumme.

Hätää ei 
uskota todeksi
Kotimainen kohde ovat tänä 
vuonna köyhät lapsiperheet.

– Kaikki eivät välttämättä usko, 
että köyhiä lapsiperheitä on Suo-
messa edes olemassa. Se on kui-
tenkin täyttä totta, Turtinen huo-
mauttaa.

Perheet eivät aina hallitse ar-
keaan.

– Perheenjäsenet eivät osaa 
tehdä ruokaa tai pestä pyykkiä. 
He ovat aivan hukassa.

Tilanne ei ole aina ollut näin 
huono.

– Kun meillä kuusikymppi-
sillä oli pieniä lapsia, kodinhoi-

taja tuli avuksi. He tulivat kuin 
enkelit, kun tilanne oli kaikkein 
vaikeimmillaan. Lapsen syn-
tymän jälkeen kodinhoitaja oli 
perheessä useita päiviä, Turtinen 
muistelee.

– Palvelun poistamisella on 
saatu paljon pahaa aikaan, hän 
lisää.

Ennen osattiin palvella. Joskus 
jopa soitettiin kotiin ja kerrottiin, 
että kodinhoitaja oli vapaana ja 
voisi tulla.  

Kun auttaja tulee perheeseen, 
äidin energiaa vapautuu Turti-
sen mukaan muihin perustehtä-
viin ja hän jaksaa paremmin.

– On käsittämätöntä, että pal-
velu otettiin pois.

Ihmiset 
kiinnostaneet aina
Turtinen työskentelee kehitys-
vammaisten parissa. Aikaisem-
min hän oli laborantti, mutta 
kun työt loppuivat, oli saatava 
uusi ammatti.

Turtinen halusi myös olla ih-
misten kanssa. 

– Ihmiset ovat aina kiinnosta-
neet minua. Elämä on raadollis-
ta, mutta on silti vaikea uskoa ih-
misistä pahaa.

Keräyspäällikkönä Turtinen 
pääsee elementtiinsä, ihmisten 
keskelle. Hän käy kokouksissa ja 
ideoi, miten rahaa voisi kerätä.

– Ihmiset ovat ihmeen kekse-
liäitä. He eivät anna rahaa vaan 
auttavat muilla konstein.

PEKKA HELIN

Seija Turtinen on toisen polven yhteisvastuukerääjä.

Mikäli haluat kerääjäksi 
tai sinulla on idea 
tapahtumaksi, ota 
yhteyttä omaan 
seurakuntaasi. 
Tietoja yhteisvastuu-
tapahtumista 
ja yhteystietoja 
seurakuntiin lehtemme 
sivuilla 15–23.

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. 

PS. Kysymyksiin 
vastaamme aina 

varmemmin, 
jos mukana on 

sähköpostiosoite.

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
Pe k ka H e l i n
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Paikkoja avoinna

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 

neljä seurakuntaa, yhtymän johto ja 

kuusi palveluyksikköä. Jäsenmäärä 

on noin 111 000. Päätoimisia työn- 

tekijöitä on noin 300.

www.oulunseurakunnat.fi

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana 

NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA
sijoituspaikkana Oulujoen seurakunta

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa Oulun  
seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja vuoropuhelua > 
avoimet työpaikat.

Hakuaika virkaan päättyy 25.3.2010 klo 15.
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Läskillä lukutaitoa 
-kampanja alkoi 
helmikuun alussa. 
Olin yksi tuhansista 
vaa’alle nousseista 
suomalaisista. 
Ensimmäiset neljä 
viikkoa ovat takana, 
12 edessä.

Vaaka näyttää aamul-
la 75,4 kiloa. Samoin 
se teki parina edellise-
nä aamuna, mutta vii-

me viikolla muistan sen näyt-
täneen vielä yhtä jauhelihapa-
kettia enemmän. Pistän tyyty-
väisenä teeveden kiehumaan ja 

kaivan kaapista näkkileipää.
Neljä viikkoa sitten kävin 

kampanjan alkupunnitukses-
sa. Silloin elopainoksi mitattiin 
77,3 kiloa. Otin viralliseksi ta-
voitteekseni sulattaa pois viisi 
kiloa, jotka olivat hiipineet uu-
malle syksyn aikana, ja palata 
puntarille 72-kiloisena. Edis-
tystä on siis tapahtunut, mut-
ta ei kuitenkaan kahden kilon 
edestä.

Alkupunnitus tehtiin ilta-
päivästä, jolloin lukemat ovat 
aina isommat kuin ennen aa-
mupalaa. Koska en ole ehti-
nyt punnitsemaan itseäni il-
tapäivisin, olen päättänyt li-
sätä mielessäni aamupainoon 
aina yhden kilon. Sen mu-

kaan olisin laihtunut suun-
nilleen kilon.

Sohvalta 
aamulenkille
Matemaattisesti mitattuna 
olen hitusen jäljessä viiden vii-
kon tavoitteestani. Olen kui-
tenkin tyytyväinen, sillä en ole 
vielä tehnyt paljoakaan laih-
tuakseni. Kaupassa olen osta-
nut vain yhden pussin sipsiä ja 
karkit ovat kuuluneet pelkäs-
tään viikonloppuihin. Pitsal-
la olen käynyt kahdesti koko 
kuukauden aikana, kun aiem-
min tie saattoi viedä pitsapaik-
kaan kahdestikin viikossa.

Samaa herkkupihiä linjaa ai-
on jatkaa maaliskuussa. Kalori-

en hankkiminen on siis hallin-
nassa, mutta kalorien kulutta-
minen vaatii petraamista. 

Hiihtoladulla en ole käynyt 
koko kuukauden aikana enkä 
ole töiden jälkeen jaksanut läh-
teä kävelylenkille, vaan kotisoh-
va on ollut iltojen päätepysäk-
ki. Toisaalta, aamukävelyt ovat 
aina olleet enemmän mielee-
ni, joten päätän harrastaa nii-
tä enemmän. Kaverin kanssa se 
on aina mukavampaa, mutta on 
opittava lähtemään myös yksin.
Muuten kilot eivät karise.

ELSI HUTTUNEN
Seuraava laihdutusraportti 

on luettavissa 15.4. 
ilmestyvästä lehdestä.

Sipsien unohtaminen sulatti kilon

- MUUTOT JA KULJETUKSET
- PAKKAUSTARVIKKEET
- MUUTTOLAATIKOT
- VARASTOINTI

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

OULULAISTA OSAAMISTA VUODESTA 1972

Välivainion Puutarha
Paulaharjuntie 41, av. ark. 8-19, la-su 9-18

◆ värikkäät tulppaanit  ◆ kestävät tulilatvat
◆ kevätesikot ◆ st.pauliat
◆ ruukkugerberat ym. ym.

Tervetuloa!

Naistenpäiväksi 8.3.!

Oulun seurakuntayhtymä 
joutuu maksamaan van-
han pappilan peruskor-
jauksesta lähes miljoona 

euroa ennakoitua enemmän. Yh-
tymäjohtaja Ilpo Kähkönen va-
kuuttaa, että miljoonan euron li-
säkustannus ei vaikuta seurakun-
tayhtymän toimintaan. Kuluja ei 
tämän vuoksi karsita eikä palve-
luja leikata. Sen sijaan lisäkustan-
nus katetaan seurakuntayhtymän 
ylijäämästä.

Vielä syksyllä 2008 uskottiin, 
että vanhan pappilan peruskor-
jauksen toinen vaihe maksaisi 2,5 
miljoonaa euroa. Maanantaina 
yhteinen kirkkovaltuusto hyväk-
syi uuden kustannusarvion, joka 
on 3,4 miljoonaa euroa. Kirkko-
valtuusto oli päätöksessään yksi-
mielinen. Ainoastaan valtuutettu 
Esko Alasaarela kritisoi määrä-
rahaesitystä, mutta ei vienyt asi-
aa äänestykseen.

Vanhan pappilan peruskorja-
uksen ensimmäinen vaihe mak-
soi 875 982 euroa. Kaiken kaik-
kiaan peruskorjaus tullee maksa-
maan 4,3 miljoonaa euroa.

Kustannukset nousivat vuo-
den 2008 arviosta muun muassa 
siksi, että talon eri kohteita piti 
entisöidä enemmän kuin oli en-
nakoitu. 

Ilpo Kähkönen kertoo, että 
museoviranomaiset halusivat li-
sää tiloja entisöitäviksi, mutta 
neuvotteluissa päädyttiin komp-
romissiin, jonka molemmat osa-
puolet saattoivat hyväksyä. Seu-
rakuntayhtymä haluaa pitää 
huolta talosta, mutta kustannuk-

Seurakuntayhtymälle 
miljoona lisää maksettavaa

set olisivat kohonneet liikaa, jos 
kaikkiin museoviraston vaati-
muksiin olisi suostuttu.

Kustannukset ovat korkeat, 
mutta seurakuntayhtymällä ei 
ole muuta vaihtoehtoa kuin pe-
ruskorjata talo, sillä sille tuskin 
löytyisi ostajaa. 

Periaatteessa talon voisi pur-
kaa ja rakentaa tilalle uuden, 
mutta talon suojelun purkami-
nen olisi käytännössä mahdo-
tonta. Talo on kulttuurihistori-
allisesti niin arvokas, että seura-
kuntayhtymä ei ryhdy sitä purka-
maan.

Pappila pitää peruskorjata 
myös siksi, että se ei tuhoutuisi 
käyttökelvottomaksi. Talossa on 
vaurio, joka korjaamattomana sai 
talon ”happamoitumaan” alta.

Kähkösen mukaan valtio osal-
listuu peruskorjaukseen muuta-
milla kymmenillä tuhansilla eu-
roilla. Enempää yhtymä ei aio 
pyytääkään, sillä valtio on jo an-
tanut kirkolle yhteisöverottamis-
oikeuden. Lisäksi valtio tuskin 
antaisi isoa summaa.

Alasaarela kritisoi 
lisämiljoonaa
Valtuuston jäsenen Esko Ala-
saarelan mukaan seurakuntien 
toiminnalle ei anneta yhtä suu-
ria rahasummia kuin rakennus-
hankkeille. 

Hänen mukaansa vanhan pap-
pilan ylimääräisellä miljoonalla 
olisi voitu hoitaa pienten ihmis-
ten asioita kuntoon, jos raha olisi 
suunnattu toimintaan.

Alasaarela ihmettelee, kuinka 
paljon rahaa vanhaa pappilaan 
uppoaa. Hän kysyy, eikö vanha 
talonpoikaisjärki jo kerro, että 
peruskorjauksen voisi saada hal-
vemmallakin.

Valtuutetun mukaan vanha 
pappila hienoine tiloineen pal-
velee lähinnä hyväosaisia, sillä 
talo on myös juhlatila. Tavalli-
set seurakuntalaiset eivät tar-
vitse juhlatilaa, vaan he hyötyi-
sivät enemmän seurakunnalli-
sen toiminnan lisäämisestä.

PEKKA HELIN

A r k i s to  /  S a t u  L a p in lam p i

Vanha pappila sijaitsee Isonkadun ja Asemakadun kulmassa.

Peruskorjauksen 
kokonaishinnaksi tulee 
näillä näkymin 
4,3 miljoonaa.
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Muhoksen Talentti 
oli unohtumaton 
kokemus paitsi 
kisailijoille, myös 
katsojille.

Helmikuun viimeisenä per-
jantaina Koivu ja Tähti 
-sali on täynnä. Joka iki-
nen penkki on varattu ja 

ihmisiä istuu myös porraskäy-
tävillä. Salin täyttää innostunut 
puheensorina. 

Ensimmäisenä esiintyy 
14-vuotias Minnimod Lotvo-
nen, joka tanssii thaimaalaisen 
tanssin. Musiikki toimii mel-
kein käärmeenlumoajan tapaan 
ja yleisö seuraa hiljaa ja herkeä-
mättä hänen liikkeitään.

Esityksen jälkeen koko salil-
linen taputtaa raikuvasti. Sama 
jatkuu kaikkien esitysten ajan.

Taputuksin avustetaan ryt-
missä pysymisessä ja kannuste-
taan kohdevaloissa jännittäviä 
esiintyjiä.

Esiintyjistä nuorin on 5-vuo-
tias Helmi Helenius, joka laulaa 
Tuiki tuiki tähtönen, ja seniori 
on 16-vuotias Juha-Matti Heik-
kinen, joka kuulostaa jo valmiil-
ta tangokuninkaalliselta.  

Kisa kuului Muhoksen kun-
nan, nuorisovaltuuston ja seu-
rakunnan jo perinteiseen per-

heviikkoon. Ensimmäistä kertaa 
järjestetystä tapahtumasta voi 
hyvinkin tulla myös perinne.  

Televisiosta tutusta Talentista 
poiketen tuomaristo ei sano illan 
aikana yhtään moitteen sanaa. 
Kaikista esityksistä löytyy posi-
tiivista sanottavaa ja saapa esi-
tykseen myös toisen yrityksen, 
jos ensimmäisellä kerralla jänni-
tys käy ylivoimaiseksi. 

ELSI HUTTUNEN

Tuomariston suosikki: 
Jenni Tuppurainen, 12 v. 
laulu
Lehdistön suosikki: 
Aappo Pääkkölä, 10 v. 
tanssi
Yleisöäänestyksen 
kolme parasta: 
Aappo Pääkkölä, 10 v.
Pihla Hauru, 11 v.
tasapainoilua laudalla
Tinja Pylkkönen, 9 v.
laulu

Järjestäjät laskivat ääniä takahuoneessa.

Esityksissä nähtiin muun muassa laulua... breikkiä... diaboloa... ja tanssia.

Muhoksella nähtiin 24 esitystä. Illan juonsivat 9.-luokkalaiset Maija Huotari ja 
Pauliina Jokikokko.

Muhoksen Talentti keräsi salin täyteen yleisöä. Annettujen äänien mukaan 
paikalla oli yli 400 henkeä.

Yleisöäänestyksen voittaja Aappo Pääkkölä sai heti ympärilleen fanijoukon. 
Pääkkönen voitti yleisön puolelleen improvisoidulla tanssilla.

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

Suurin voittaja 
oli yhteishenki
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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 7.3. aluelähetys klo 9.55–
12.00. Kello 10 messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Mes-
sun toimittaa Juha Sarkki-
nen ja häntä avustaa Tiina 
Kinnunen. Kanttoreina toi-
mivat Henna-Mari Sivula 
ja Raimo Paaso. Kello 11.30 
Radiopyhäkoulussa pastori 
Juha Tahkokorven aiheena 
Jeesus pahan vallan voittaja. 
Kello 11.45 Kurkistus kirk-
koon -ohjelmassa puhutaan 
seurakuntavaalien ehdokas-
asettelun alkamisesta.

Radio Dei Toivon päivä, 
juontajana mediapastori 
Mikko Salmi
Ma-pe klo 16.20 Kysy mitä 
haluat – Mikko vastaa mi-
tä haluaa. Mikolle voi lähet-
tää kysymyksiä osoitteessa 
www.radiodei.fi.
Ke 10.3. kello 15.40 Naisen 
allakka. "On ihanaa olla iso-
äiti!" Mummoterapiasta pa-
kinoi diakonissa Sinikka Il-
monen.
To 11.3. kello 15.40 Kasvun 
paikka. Viidenkympin raja-
pyykki nostaa pintaan mo-
nenlaisia tunteita! Kristiina 
Ketola-Oravaa haastattelee 
Marja Blomster.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 7.3. kello 9.45 Radio-
pyhäkoulussa pastori Juha 
Tahkokorven aiheena Jee-
sus pahan vallan voittaja.
Su 7.3. kello 10 jumalanpal-
velus Ylivieskan kirkosta. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
kuullaan uusintana Etappi-
ohjelma viime maanantail-
ta. Haastattelussa on Raa-
hen seurakunnan pitkäai-
kainen pyhäkoulu- ja lähe-
tyssihteeri Tuula Kaisa Mus-
tonen. Ohjelman toimittaa 
Risto Parttimaa.
Ma 8.3. kello 17.05 Etapissa 
on aiheena seurakuntavaa-
lien ehdokasasettelun alka-
minen. Ohjelman toimittaa 
Marja Blomster. 

www.virtuaalikirkko.fi
Su 7.3. kello 10 messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Messun 
toimittaa Juha Sarkkinen ja 
häntä avustaa Tiina Kinnu-
nen. Kanttoreina toimivat 
Henna-Mari Sivula ja Rai-
mo Paaso. 

Eetterissä

Ympäristötietoisuuden tee-
mavuoden kilpailu kut-
suu tänä vuonna rakenta-
maan Nooan Arkkia.

Raamatussa Nooan Arkki ja 
kertomukseen kiinteästi liittyvä 
sateenkaari ovat toivon kantajia. 

Ympäristöasioihin liitetään 
paljon uhkakuvia, jotka toteu-
tuessaan vahingoittavat vakavas-
ti luonnon tasapainoa ja elämän-
tapaamme. Menneisyydestä ja 
virheistäkin voidaan oppia, mut-
ta on ennen kaikkea katsottava 
eteenpäin. Millä tavoin voimme 
yhdessä tehdä työtä ilman, maan, 
veden ja kaiken elävän, myös ih-
misen suojelemiseksi? Mitkä asi-
at kantavat meitä eteenpäin? Mit-
kä antavat toivoa? Millainen on 
Nooan Arkki tänään?

Toteutustapa 
vapaa
Nooan Arkin toteuttamistapa 
on vapaa. Arkin voi siis rakentaa 
vaikkapa kierrätysmateriaaleista, 
voi valokuvata, elokuvata, tehdä 
käsityön, toteuttaa tapahtuman, 
piirtää, maalata jne. 

Kilpailu on avoin kaikille ja 
kaikenikäisille ryhmille päivä-
kodeista vanhainkoteihin. Kil-
pailuun voivat osallistua myös 
yksityiset henkilöt.

Kilpailuun osallistuneista töi-
tä palkitaan parhaat syksyllä jär-
jestettävillä Pohjois-Suomen päi-

villä Oulussa. Töistä järjestetään 
myös näyttely Oulun kaupungin-
kirjastoon. 

Hiljennä hetkeksi on Pohjois-
Pohjanmaan ympäristötietoi-
suusteema vuodelle 2010. Tee-
mavuodesta on tänä vuonna ve-
tovastuussa Oulun hiippakunta. 
Vuoden tavoitteena on herättää 
keskustelua ihmisen ja luonnon 
oikeudesta lepoon, kiinnittää 
huomiota kiireen, kuluttamisen 

ja kasvavan tehokkuuden vaati-
musten ympäristövaikutuksiin 
sekä muistuttaa ihmisen vastuus-
ta luomakunnan hoitamisessa.

Kilpailuaika kestää syyskuun 
loppuun saakka. Kilpailutyöt toi-
mitetaan 30. syyskuuta kello 16 
mennessä Oulun hiippakunnan 
tuomiokapitulin osoitteeseen 
Ojakatu 1, 90100 Oulu.  Mikä-
li kilpailutyötä ei voida lähettää, 
se tulee tallentaa äänittämällä tai 

kuvaamalla ja liittää mukaan se-
lostus valmistusprosessista. 

RAUHAN TERVEHDYS

Lisätietoja:
hiippakuntasihteeri Kari Tiirola, 
Oulun tuomiokapituli, 
kari.tiirola@evl.fi, 
p. 044 7555 552.

Hiippakunta kutsuu ihmisiä 
rakentamaan Nooan Arkkeja

L ot t a T i i r o la

Anteeksi antamiseen liittyviä 
kysymyksiä pohditaan sunnun-
taina 14. maaliskuuta Kastellin 
kirkossa tapahtumassa, jonka 
otsikkona on Vapautettu anta-
maan anteeksi. 

Päivän teema viittaa siihen, 
että ihminen on sidottu, mikä-
li hän ei anna anteeksi ja vapaa, 
jos antaa anteeksi – myös itsel-
leen. 

Kastellin kirkon tapahtu-
man järjestäjinä ovat Oulun 
ev.-lut. seurakunnat sekä kris-
tittyjen yhteinen Kristus-päi-

väverkosto. Kello 16 alkava ti-
laisuus on opetuspainotteinen. 
Aihepiiriin johdattelevat muu-
rari Lars Soutukorva Kiimin-
gistä ja insinööri Martti Toppi 
Ylivieskasta. 

Kello 18 alkavassa tilaisuu-
dessa lauletaan ja rukoillaan 
seurakuntien, kuntien ja ih-
misten puolesta. Myös henki-
lökohtaiseen keskusteluun ja 
rukoukseen on mahdollisuus. 

RAUHAN TERVEHDYS

Anteeksi antamisen 
vaikeudesta ja vapaudesta 
Kastellin kirkossa

Vuosi 2010 merkitsee useamman 
amerikkalaisen komedian mes-
tarin merkkipaalua: niin Mack 
Sennettin, Buster Keatonin, 
Stan Laurelin kuin Groucho 
Marxin kohdalla on syytä juh-
laan.

Oulun Elokuvakeskus kunni-

oittaa taitajia erityisellä lyhytelo-
kuvaohjelmalla elokuvateatteri 
Studiossa sunnuntaina 14. maa-
liskuuta kello 17. Tarjolla on puo-
lentoista tunnin kimara lyhyt-
farsseja 1910-luvulta 1930-luvul-
le, mukana on yhtä lailla mykkä-
kauden töitä kuin äänielokuvia. 

Esitykseen on vapaa pääsy.
Kiinnostavimpia poimintoja 

viiden elokuvan satsista lienevät 
slapstick-komedian isän Mack 
Sennettin vuonna 1913 ohjaama 
Barney Oldfieldin kilpa-ajo kuo-
leman kanssa, joka parodioi tuol-
loin suosittua "pelastus viime ti-

passa" -tyyliä.
Buster Keatonin vaiheita voi 

puolestaan tarkkailla hänen 
uransa huipulla Seppä-eloku-
vassa sekä äänikaudella tehdyssä 
Taikurin apulaisessa.

RAUHAN TERVEHDYS

Mykkää ja äänekkäämpääkin naurua Studiossa

Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja 
Koululaislähetyksen eli Opkon 
yliopistokiertue haastaa opis-
kelijat kysymään, mikä on kris-
tinuskon ja historiallisen tiedon 
suhde.

Tukholmassa toimivan Cre-
doAkademin johtaja Stefan Gus-
tavsson saapuu Suomeen ainut-
laatuiselle yliopistokiertueelle 
15.–19. maaliskuuta.

Yliopistoilla pidettävien eng-
lanninkielisten luentojen ja nii-
hin liittyvien oheistapahtumien 
teemana on Jeesus – faktaa vai 
fiktiota?

– Monet ajattelevat, että Raa-
mattu on vain uskonnollinen 

kirja. Historiatieteilijät kuiten-
kin tunnustavat, että Raamattu 
on myös luotettava historiallisen 
tiedon lähde, Gustavsson huo-
mauttaa.

Hänen mukaansa kristinus-
kon julistuksen ydin – sanoma 
ihmisen synnit sovittaneesta Ju-
malasta – on ankkuroitu histori-
alliseen totuuteen. (RT)

Kiertue on Oulussa 
maanantaina 15. maaliskuuta 
kello 16.15. Paikkana on 
yliopiston Linnanmaan 
kampus, sali L3.

Opkon yliopistokiertue 
saapuu Linnanmaalle
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3. paastonajan sunnuntain (Oculi) kirkollisena aiheena on Jeesus, Pahan vallan voit-
taja. Evankeliumikirjassa kerrotaan päivän merkityksestä: ”Nimitys oculi (= minun 
silmäni) on saatu päivän antifonin alusta (Ps. 25: 15). Kertomukset pahojen henkien 

ulosajamisesta liittyvät erityisesti kolmanteen paastonajan sunnuntaihin. Pääsiäistä edeltä-
vä aika oli vanhalla ajalla kasteelle valmistautumisen aikaa. Kastetoimitukseen taas sisältyi 
useita eksorsismeja eli pahan hengen ulosajamisia.”

Evankeliumitekstissä kerrotaan, kuinka Jeesus ajoi mykästä miehestä pahan hengen. Jot-
kut uskalsivat epäillä Jeesuksen suorittaneen ihmeteon ”Belsebulin, itsensä pääpaholaisen, 
avulla.” Niinpä Jeesus joutui vääntämään rautalangasta asian aikalaisilleen: ”Jos nyt Saata-
na taistelee itseään vastaan, kuinka sen valtakunta voi pysyä koossa?”

UT:n lukukappale on Efesolaiskirjeestä. Tässä kohdassa mainitaan muun muassa seuraa-
vaa: ”Siveettömyydestä, kaikenlaisesta saastaisuudesta ja ahneudesta ei teidän keskuudes-
sanne saa olla puhettakaan, eihän mikään sellainen sovi pyhille. Myöskään rivoudet, type-
rät jutut tai kaksimielisyydet eivät teille sovi, teidän suuhunne sopii kiitos.”

Efesolaiskirje kuuluu ns. jälkipaavalilaisiin kirjeisiin – eli vaikka siinä on paljon Paavalin 
hengellisiä opetuksia, ei se ole hänen itsensä kirjoittama. Kirje ajoittuu ensimmäisen vuo-
sisadan lopulle ja edellyttää Kolossalaiskirjeen (myös jälkipaavalilainen kirje) tuntemisen. 
Efesolaiskirjeen kohdeyleisöä (= Efesoa) ei mainita vanhimmassa käsikirjoituksessa, mikä 
myös tukee Efesolaiskirjeen alkuperää ns. seurakunnallisena kiertokirjeenä.

Mielenkiintoinen on myös kirjeen tyyli. Efesolaiskirjeen pitkiin virkkeisiin on jo kerty-
nyt seurakuntaelämän mukanaan tuomia liturgis-hymnisiä ilmauksia. Kirje tunnustettiin 
yleisesti Raamatun kaanoniin kuuluvaksi, joten sen opetus on aitoa kristillistä oppia, ku-
ten Kolossalaiskirjeessäkin. Molemmat olivat kristityille rakkaita muiden Paavalin nimis-
sä kirjoitettujen kirjeiden tapaan.

PEKKA TUOMIKOSKI

Päivän psalmi Ps. 25:11–20 
Ensimmäinen lukukappale Sak. 3:1–5 
Toinen lukukappale Ef. 5:1–11 
Evankeliumi Luuk. 11:14–23 (24–26)

Herra, sinä luot uutta.

Sinä karkotat pahan,

saat mykät puhumaan,

annat äänen vaiennetuille.

Käske meistäkin ulos

valheen, epäuskon ja mykkyyden henki.

Ojenna kätesi, vapauta meidät,

vedä mukaan valtakuntasi tulemisen iloon.

Ylistämme sinua, Herra, sinä Todellinen.

w w w.sxc . hu  /  C a r l  B r e nn io n

Hyvän palveluksessa
Palvelija-sanalla on outo kaiku. Se vie meidät menneeseen aikaan, jol-
loin luokkajaot olivat suuria ja varallisuus epätasaisesti jaettu. Tuosta 
sanasta meitä muistuttavat enää vanhoissa kaupunkiasunnoissa olevat 
palvelijainkamarit, pienet takahuoneet, jotka palvelevat nyt lastenhuo-
neina tai työtiloina.

Palvelijan tehtävänä oli sanan mukaisesti palvella, siis toteuttaa isän-
tiensä ja emäntiensä toiveita. Palvelijalta edellytettiin, että hän on luo-
tettava ja kuuliainen. Palveluspaikasta riippui, kuinka palvelijaa koh-
deltiin. Kokemuksia oli monenlaisia ja harva meistä haluaisi olla enää 
tuossa asemassa.

Kuitenkin elämässä joutuu usein miettimään, kenen palveluksessa 
itse asiassa on. Olenko hyvän vai pahan asialla? Keneltä otan vastaan 
käskyjä ja määräyksiä ja tottelenko niitä? Joskus huomaa palvelevansa 
omia etujaan, toisinaan taas yleistä mielipidettä tai voimakkaamman ja 
arvostetumman näkemystä.

Kaste liitti meidät kerran Jumalan palvelusväkeen, siihen joukkoon, 
jonka tehtävänä on olla Hyvyyden palveluksessa. Siinä riittää elämässä 
pohtimista, sillä hyvää on harvoin yleinen mielipide tai valmiit vasta-
ukset. Jumalan liittolaisena joudumme aina uudelleen kysymään, mikä 
on hyvää juuri tässä tilanteessa, juuri tälle ihmiselle. Tuota hyvää etsies-
sämme kohtaamme myös itsessämme olevan pahan, kateuden ja kampi-
tushalun. Siinä näemme, mitä on olla ihminen, jossa kamppailee taipu-
mus hyvään ja taipumus pahaan.

Paastonaikana puhutaan usein palvelijoista ja palveltavista. Kristus 
suostuu palvelijan osaan, alentumaan, kumartumaan, olemaan meitä 
varten, kuolemaan puolestamme. Hän lähtee kulkemaan raskasta ja vai-
keaa tietään, sillä hän haluaa olla Jumalan palveluksessa. Ja samalla hän 
kutsuu meitä seuraansa, olemaan Jumalan asialla hyvyyden puolesta 
pahaa vastaan.

AULIKKI MÄKINEN
Vehmersalmen seurakunnan vs. kirkkoherra 
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mistä kiusaaminen johtuu, hän 
sanoo. Aina kiusaamiselle ei löy-
dy mitään varsinaista syytä.

Heikkinen toivoo, että van-
hemmat asennoituisivat keskus-
teluissa siten, että on tapahtunut 
vääryys ja nyt se selvitetään.

– Omaan lapseen haluaa jo-
kainen luottaa, mutta nuoren-
kaan kannalta puolustamiskan-
nalle asettuminen ei ole paras 
mahdollinen vaihtoehto.

Tekojen seuraukset 
unohtuvat
Kiusaamisessa ollaan Heikkisen 
mukaan usein hyvin lähellä ra-
jaa, jossa kunnianloukkauksen 
tai lievän pahoinpitelyn tunnus-
merkistö täyttyy. Molemmat ovat 
rikoksia.

Heikkinen pitää kouluilla va-
listustunteja, joiden yhtenä ai-
heena on kiusaaminen. Hän ha-
luaa kiinnittää nuorten huomion 
tekojen seurauksiin. Ne tahtovat 
usein unohtua.

Seuraukset eivät ole pelkkää 
pahaa mieltä. Rikosoikeudelli-
nen vastuu alkaa 15-vuotiaana, 
mutta korvausvelvollisuus pätee 
jo 7-vuotiaasta alkaen. Vahin-
gonkorvausten maksaminen voi 
olla edessä kouluikäisestä, eivät-
kä selitykset ”läpällä” tekemises-
tä auta.

Nuoret eivät aina miellä laki-
en pätevän ja teoilla olevan seu-

Oppilaat kertovat 
opettajille harvoin, 
että heitä kiusataan. 
Toisen kiusatuksi 
joutumisesta kertominen 
on helpompaa. Tapausten 
selvittelyyn on usein 
koulukohtaisia ohjeita, 
mutta rutiininomaista 
toimintaa siitä ei opettaja 
Pirjo Korkialan mukaan 
tule.

Kiusaaminen on toistuvaa 
yhteen ja samaan oppilaa-
seen kohdistuvaa pahan 
mielen aiheuttamista. Se 

voi olla syrjimistä ja ulkopuolel-
le jättämistä, nimittelyä, tönimis-
tä ja lyömistä. Kiusaamisen syyt 
voivat tuntua aikuisesta hyvinkin 
pieneltä. Kiusata voidaan vaikka-
pa siitä, onko toinen jossain la-
jissa tai harrastuksessa yhtä hyvä 
kuin toinen.

– Oli syy mikä hyvänsä, se on 
satuttanut ja asia kasvaa nuo-
ren mielessä suureksi, sanoo Pöl-
lönkankaan koulun äidinkielen 
opettaja Pirjo Korkiala.

Enimmäkseen pysytään sana-
harkassa, fyysiseksi väkivallaksi 
kiusaaminen paisuu Korkialan ja 
opinto-ohjaaja Outi Linnanmä-
en mukaan harvoin.

Kun opettaja saa tietää kiu-

saamisesta, selvitetään Pöllön-
kankaalla ensin oppilaan kans-
sa asiaa kahdestaan. Sitten kuul-
laan toista osapuolta, ja lopul-
ta istutaan yhteisen pöydän ää-
reen. Mukana on kaksi aikuis-
ta. Keskustelulla yritetään saada 
kiusaaja ymmärtämään tekonsa. 
Tapahtuma ja tehty sovinto mer-
kitään muistiin.

Sovinnon pitämistä seurataan 
pari viikkoa. Jos kiusaaminen 
jatkuu, seuraavaksi sen lopetta-
misesta tehdään kirjallinen sopi-
mus. Sopimuksen saavat nähdäk-
seen myös huoltajat. Heidät kut-
sutaan koululle neuvonpitoon, 
jos kiusaaminen jatkuu sopimuk-
sista huolimatta.

Huoltajat 
samaan pöytään
Reaktiot koulun yhteydenottoon 
vaihtelevat. Pääsääntöisesti huol-
tajat suhtautuvat siihen myöntei-
sesti ja ottavat asian vakavasti.

– Heillä on vilpitön tahto saa-
da asiat ratkaistuksi, sanoo Lin-
nanmäki.

Tähän asti Pöllönkankaalla ei 
ole tullut Korkialan eteen tapa-
usta, joka ei olisi selvinnyt kou-
lun keinoilla. Jos ne eivät riitä, 
vastuu siirtyy enemmän kodeil-
le. Esimerkiksi rikosilmoituk-
sen tekemisestä päätetään koto-
na, vaikka rikosilmoituksen voi 
tehdä periaatteessa kuka tahan-
sa, myös koulu. Jos kyseessä on 
asianomistajarikos, asianomista-
jalta kysytään onko hänellä ran-
gaistusvaatimusta. Jos ei, poliisi 
ei tutki asiaa. Kun tekijä on täyt-
tänyt 15 mutta asianomistaja on 
alle 15, rikos on virallisen syyt-
teen alainen.

Kiusaaminen ei ole rikosnimi-
ke. Poliisi voi tutkia asiaa tapa-
uksesta riippuen esimerkiksi pa-
hoinpitelynä tai kunnianloukka-
uksena.

”Perusnahistelua”
vai tappelua?
Pöllönkankaalla kiusaamises-
ta saadaan tietoa kiusaamisky-
selyillä ja asia otetaan esiin myös 

opettajan, oppilaan ja vanhempi-
en käymässä kehityskeskustelus-
sa. Tavallisesti oppilaat kertovat 
opettajille, jos tietävät jotakuta 
kiusattavan. Kiusattu kertoo itse 
asiasta vain harvoin.

Pöllönkankaalla samassa kou-
lussa ovat 1–9-luokat. Oppilaita 
on kaikkiaan noin 500. Kun kou-
lu ja opettajat ovat pitkältä ajal-
ta tuttuja, on kynnys kertoa kiu-
saamisesta pienempi. Nuoret ovat 
Korkialan mielestä avoimempia 
kuin parikymmentä vuotta sit-
ten. Asioista on lupa tulla sano-
maan.

Vaikka kynnys lähestyä kou-
lun aikuisia on matala, voi kiu-
saamisesta kertominen pelottaa.

Korkialan mukaan nuoret 
pystyvät hyvin peittämään asioi-
ta. Luokkatilanteissa kiusaami-
nen ei aina näy opettajalle.

– Joskus vaistoaa, että jo-
ku luokassa on todella heikoil-
la. Häntä ei haluta pariksi tai sa-
maan ryhmään.

Käytävillä tai välitunneilla na-
histellaan välillä, mutta opettaja 
ei voi tietää, milloin muksiminen 
on leikkiä. Teknisen työn opetta-
ja Markku Juntusella on nahis-
telun suhteen nollatoleranssi. Se 
pätee sekä teknisen työn luokis-
sa että käytävillä. Nahistelu ei ole 
hänen mielestään leikkimistä.

– Teknisen työn luokassa pie-
nikin nahina on työturvallisuus-
riski. Oppilaaseen ja siihen, et-

tä hän saa työskennellä tunnilla 
turvallisesti, on voitava luottaa.

Hänen mielestään pienien 
ryhmien ja pitkältä ajalta tuttu-
jen oppilaiden ansioista kiusaa-
miseen pystytään puuttumaan 
paremmin.

Rutiinilla 
ei mennä
Linnanmäen mielestä kiusaami-
seen puuttuminen ei tunnu kos-
kaan vastenmieliseltä. Vaikealta 
se voi tuntua.

– Toimintamallit ovat olemas-
sa, jotta tiedetään mitä tehdä, hän 
sanoo.

– Tilanteeseen väliin menemi-
seen ei koskaan tule rutiinia, sa-
noo Korkiala.

Luokan eteen meneminen kiu-
saamistilanteiden selvittelyn jäl-
keen ei jännitä Korkialaa. Opet-
taessa rooli on toinen ja aineen-
opettajalla on opetettavanaan 
useita luokkia. Hän miettii, on-
ko tilanne toinen luokanopetta-
jilla, jotka työskentelevät koko 
ajan saman luokan kanssa.

– Luokassa tunnelma on kiu-
saamisen selvittelyn jälkeen 
yleensä normaali. Jos ei, pitää asi-
asta keskustella uudelleen.

Asia siirtyy 
poliisille
Poliisi puuttuu koulukiusaami-
seen, kun koulun keinot eli ta-
vallisesti puhutteleminen, jälki-
istunnot ja vanhemmille ilmoit-
taminen eivät tepsi.

Yleensä poliisiin otetaan yh-
teyttä koululta. Oulun kihla-
kunnan poliisilaitoksen koulu-
poliisi Merja Heikkinen puhut-
telee oppilasta ja ottaa aina yh-
teyttä myös huoltajiin. Kiusaa-
mista yhteistuumin selvittämään 
voidaan myös kutsua rehtori, luo-
kanvalvojat, sekä kiusattu ja kiu-
saaja vanhempineen. Heikkisen 
rooli on olla tapaamisessa sovit-
televa linkki.

– Sovittelutilanteet ovat usein 
jännittyneitä, mutta keskustelu 
on lopulta antoisaa. Kissa noste-
taan pöydälle ja saadaan selville, 

Koskaan ei ole 
liian aikaista puuttua
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rauksensa myös nettimaailmas-
sa. Kun kuva ja nimittelevä kom-
mentti sen yhteydessä laitetaan 
esille nettiin, syyllistytään kun-
nianloukkaukseen. Uhkaavan 
viestin kirjoittaminen voi täyttää 
laittoman uhkauksen tai perättö-
män vaaranilmoituksen tunnus-
merkistön.

”Kiva tulla 
kouluun”
Tapausten selvittely on Heikki-
selle tuttua työtä, muttavälinpi-
tämättömästi niitä ei voi hoitaa. 
Jokainen kiusaamistapaus on eri-
lainen. Oppilaat ja vanhemmat 
ovat yksilöitä.

Yleensä viranomaisen mu-
kaantulo auttaa pysäyttämään 

kiusaamisen.
– Monessa tilanteessa pieni-

kin pysäytys pistää nuoren oi-
keasti ajattelemaan, mitä kiu-
saaminen aiheuttaa kiusaajalle 
ja kiusatulle, sanoo Heikkinen. 

Joskus tapaamisia osapuol-
ten kesken on jouduttu kuiten-
kin toistamaan.

Heikkinen ei koe, että häneen 

otettaisiin yhteyttä liian herkästi. 
Kouluissa tiedetään hänen selvit-
televän pitkään jatkunutta kiu-
saamista, johon koulu on jo teh-
nyt voitavansa.

– Koulupoliisin työ on mieles-
täni yksi tärkeimmistä poliisin 
ennalta estävän työn tehtävistä, 
sanoo Heikkinen.

– Jokaisen kiusaamisen sel-

vittely on ainutlaatuisen tärkeää. 
Jokaisen lapsen ja nuoren täytyy 
saada kokea turvallisuuden tun-
netta myös koulussa. Jokaisel-
la on oikeus saada kokea, että on 
kiva tulla kouluun.

PÄIVI MÄKINEN

Joskus vaistoaa, 
että joku luokassa 
on todella 
heikoilla. Häntä ei 
haluta pariksi tai 
samaan ryhmään.

Pirjo Korkiala
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa
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Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 7.3. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Juha Sarkkinen, avustaa Tii-
na Kinnunen, kanttoreina 
Henna-Mari Sivula ja Raimo 
Paaso. Radiointi radio Dei. 
www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 7.3. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Juha Sarkkinen, kant-
tori Raimo Paaso.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 4.3. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Erja Järvi, kanttorina 
Riitta Piippo. Kahden vartin 
kirkkohetki.
Messu su 7.3. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, avustaa Pau-
la Rosbacka, kanttorina Ju-
ha Soranta. Kahvikeskuste-
lu. Yhteisvastuulounas. Mah-
dollisuus keskusteluun ja ru-
koukseen.
Messu su 7.3. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa San-
na Komulainen, avustaa Lii-
sa Karkulehto, kanttorina 
Ilkka Järviö. Kastellin kirkko-

kuoro. 
Messu su 7.3. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, kanttori-
na Sari Wallin.
Messu su 7.3. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Liisa Karkulehto, avus-
taa Paula Rosbacka, kantto-
rina Ilkka Järviö. 
Messu su 7.3. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Sanna Komulainen, kantto-
rina Juha Soranta. 
Gospelmessu su 7.3. klo 18 
Kastellin kirkossa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, Esa Rät-
tyä ja Karjasillan gospelryh-
mä YA1. Teejatkot seurakun-
tasalissa. 
Viikkomessu to 11.3. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, kant-
torina Sari Wallin. Kahden 
vartin kirkkohetki.

Tuiran seurakunta
Messu su 7.3. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Juha Tah-
kokorpi, avustaa Riikka Hon-
kavaara, kanttorina Heikki 
Jämsä.
Messu su 7.3. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-

mittaa Stiven Naatus, avus-
taa Anna-Leena Häkkinen, 
kanttorina Katri Sippola. 
Messu su 7.3. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Pasi Kurikka, avustaa Harri 
Fagerholm, kanttorina Raa-
kel Pöyhtäri. 
Sanajumalanpalvelus su 
7.3. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Juha Valp-
pu, kanttorina Heikki Jämsä. 
Iltamessu su 7.3. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Hele-
na Paalanne, avustaa Lauri 
Kujala, kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki. 
Viikkomessu ke 10.3. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Petteri Tuulos, kanttorina 
Katri Sippola. 
Viikkomessu ke 10.3. klo 20 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Veijo Koivula. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 7.3. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Jukka 
Joensuu, avustaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Leo Rahko. 

YlIkIIMInkI
Messu su 7.3. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 

Olavi Isokoski, kanttorina 
Sanna Leppäniemi.
Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
7.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Matti Keskinen, kantto-
rina Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Sanajumalanpalvelus su 
7.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jari Flink, saarna Jaakko 
Kaltakari, kanttorina Hannu 
Niemelä. Seurakunta tarjoaa 
ilmaista kirkkokyytiä, kyyti-
tilaukset diakoniatoimistoon 
pe klo 9-11 puh. 08 5472636.
Sanajumalanpalvelus su 
7.3. klo 16 Kellon srk-kodissa. 
Toimittaa Jaakko Kaltakari, 
kanttorina Hannu Niemelä.
Gospelmessu pe 5.3. klo 
18 kirkossa. Toimittaa Sami 
Puolitaival.

Kempele
Messu su 7.3. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaa Timo Juntunen,  
kanttorina Eija Savolainen. 
Pyhäkoulu saarnan aikana. 
Kuuntele jumalanpalvelus 
suorana netistä: www.evl.fi/
srk/kempele.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
7.3. klo 10 kirkossa. Saarnaa 
Outi Äärelä, liturgina Ilkka 
Tornberg, kanttorina Mika 
Kotkaranta. Gideonien kirk-
kopyhä.

Lumijoki
Messu su 7.3. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa kirkkoherra 
Markku Tölli, kanttorina Ju-
ha Pöykkö.  Pyhäkoulu sakas-
tissa saarnan aikana. 

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 7.3. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Si-
mo Pekka Pekkala, kanttori-
na Pirjo Mäntyvaara.

Oulunsalo
Messu  su 7.3. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Mari Flink, 
kanttorina Tarja Sakko.

Siikalatva
keStIlä
Messu su 7.3. klo 12 Kesti-
län kirkossa. Toimittaa Rei-
jo Tuomola, kanttorina Ulla 
Koskelo.

PIIPPola
Sanajumalanpalvelus su 
7.3. klo 10 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kant-
torina Veijo Kinnunen.

PulkkIla
Sanajumalanpalvelus su 
7.3. klo 12 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kant-
torina Veijo Kinnunen.

PYhäntä
Iltakirkko su 7.3. klo 19 Py-
hännän kirkossa. Toimittaa 
Mikko Kamula, kanttorina 
Mikko Tahkola.

RantSIla
Messu su 7.3. klo 10 Rantsi-
lan kirkossa. Toimittaa Reijo 
Tuomola, kanttorina Pent-
ti Jäntti.

Tyrnävä
Messu su 7.3. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Lei-
la Ikonen, kanttorina Pent-
ti Korkiakoski. Murron nuor-
ten kuoro avustaa.
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Pappien yhteispäivystys 
alkaa Oulussa

enot Oulussa 

Oulun ev.-lut. seurakuntien 
papit aloittavat yhteisen päi-
vystyksen maanantaina 15. 
maaliskuuta. Kaksi pappia 

päivystää joka arkipäivä kello 9–16 
osoitteessa Isokatu 9. 

Pappien kanssa voi sopia kirkol-
lisista toimituksista kuten kasteesta, 
avioliittoon vihkimisestä, hautajai-
sista ja kodin siunaamisesta. Pappien 
ja kanttorin, kirkon tai kappelin se-
kä mahdollisen seurakunnan juhla-
tilan varaukset onnistuvat kaikki yh-
dellä kertaa.

Aiemmin papit ovat päivystäneet 
kunkin seurakunnan kirkkoherran-
virastossa arkisin kolme tuntia päi-
vässä. Uuden toimintatavan tarkoi-
tuksena on tarjota seurakuntalaisil-
le parempaa palvelua muun muassa 
pidemmän päivystysajan myötä. Sa-
malla käynnillä voi myös hoitaa seu-
rakuntien keskusrekisterissä esteettö-
myystodistukset häitä varten tai vir-

katodistukset ja sukuselvitykset hau-
tauspalveluita varten. Keskusrekisteri 
sijaitsee samassa osoitteessa päivystä-
vien pappien kanssa.

Päivystävän papin luokse tultaessa 
tulee ensin ilmoittautua 1. kerroksessa 
olevaan keskusrekisterin asiakaspal-
velupisteeseen. Päivystävään pappiin 
voi olla yhteydessä myös puhelimitse 
p. 08 3161 410 tai sähköpostitse pappi.
oulu@evl.fi.

Oulun ev.-lut. seurakuntien kirk-
koherranvirastoissa hoidetaan yhä 
muiden kuin kirkollisten toimitusten 
tilavaraukset ja palvellaan seurakun-
talaisia monenlaisissa asioissa.

Sielunhoidollista keskustelua var-
ten voi ottaa yhteyttä keneen tahansa 
Oulun seurakuntien papeista, puhe-
linnumerot löytyvät netistä osoittees-
ta www.oulunseurakunnat.fi.

RAUHAN TERVEHDYS

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
hartaus to 4.3. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Juha 
Sarkkinen.
Raamattupiiri to 4.3. klo 16, 
Intiön seurakuntakoti. Jyrki 
Vaaramo.
hartaus to 4.3. klo 18.30, 
Kuntotalo. Juha Sarkkinen.
Sana elää pe 5.3. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
aamupiiri la 6.3. klo 10, Van-
ha pappila. 
Rauhanyhdistyksen ehtool-
liskirkko su 7.3. klo 17, Ou-
lun tuomiokirkko. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
7.3. klo 17, Keskustan seura-
kuntatalo. Illan aiheena an-
teeksiantaminen, Lars Sou-
tukorva. Henkilökohtaista 
rukouspalvelua sekä yhtei-
nen esirukous, johon voi jät-
tää kirjoitettuja rukouspyyn-
töjä.
Rauhanyhdistyksen kirk-
koilta ti 9.3. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko. Erkki Piri ja 
Heikki Tiirola.
Päiväseurat ke 10.3. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
keskiviikkoseurat ke 10.3. 
klo 18, Vanha pappila, Sipi-
läsali. Pekka Siljander.
Miesten piiri ke 10.3. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Rukoushetki ke 10.3. klo 19, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Järjestää myös Sinapinsie-
men ry ja Oulun NNKY.
hartaus to 11.3. klo 18.30, 
Kuntotalo. Tiina Kinnunen.
ompeluseurat to 11.3. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 4.3. ja 18.3. 
klo 17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Raamattupiiri to 4.3. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 5.3., Kas-
tellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 5.3. klo 18, Kas-
tellin kirkko. 
Pappilan raamattupiiri ke 
10.3. klo 11, Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
10.3. klo 18, Karjasillan kirk-
ko, ryhmätyötila. Lisätietoa 
Kimmo Kieksi, 050 310 5001.
Raamattupiiri to 11.3. klo 
18, Maikkulan kappeli. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 4.3. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Raa-
mattupiiri kokoontuu tilassa 
nimeltä Sumppu.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
to 4.3. ja 11.3. klo 16, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Ystävän-
kammarissa. Lisätietoja Pasi 
Kurikka p. 040 5747 139.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 4.3. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 5.3. klo 18.30, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Miesten piiri ti 9.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Ulla Säilä alus-
taa aiheesta Kipujen kautta 
voittoon.
Raamattupiiri ti 9.3. klo 18, 
Niittyaron seurakuntakoti. 

Pateniemen raamattupiiri 
ke 10.3. klo 18, Pateniemen 
kirkko. Lisätietoja Heli Syte-
lältä 040 5747 145.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 11.3. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
eläkeläisten hartaus to 
18.3. klo 13.30, Palokan pal-
velukeskus. 

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 5.3. klo 18.30, 
Hintan seurakuntatalo. 

Musiikki ja kulttuuri

Karjasillan seurakunta
Pietari-oratorio ma 5.4. klo 
18, Karjasillan kirkko. Cantio 
Laudis -kuoro, orkesteri ja 
solistit. Ohjelma 10 €.
kirjavirtaa Pappilassa -kir-
jallisuuspiiri lukevaisille, 
meille kaikille ke 17.3. klo 
18, Kastellin kirkko. Ildefon-
so Falconesin Meren kated-
raali ja Miguel de Unamon 
Pyhän miehen uhri. 
hurmioituneet kasvot -ru-
notapahtuma su 21.3. klo 19, 
Kastellin kirkko. Suomalaises-
ta lyriikasta 1910–1940-lu-
vuilta. Vapaa pääsy, käsioh-
jelma 2 € Yhteisvastuukerä-
ykseen.

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

Diakonia
työttömien ateria ke 10.3. 
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. 
Palvelupiiri auttavat kä-
det ma 8.3. klo 12, Karjasil-
lan kirkko.

Tuiran seurakunta
työttömien ruokailu to 4.3.  
ja 11.3. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Lisätietoja Sami 
Riipinen p. 040 5747 149. 
kevättä kohti! pe 5.3. klo 
13, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Onko hyvä mieli ja voima-
varat vähissä? Uusi ryhmä 
on löytöretki kevättä kohti. 
Ryhmää vetämässä diakonia-
työntekijät Heli Sytelä ja Sai-
la Luukkonen. Lisätietoja p. 
040 5747 092.
Juttutupa ma 8.3. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Lisä-
tietoja Saila Luukkonen p. 
040 5747 092.
Pateniemen diakoniapiiri 
to 11.3. klo 13–15, Patenie-
men kirkko. Anja Salmela on 
luvannut opettaa piiriläisiä 
tekemään virkkaamalla pa-
jutöitä. Jos asia kiinnostaa  

ottakaa virkkuukoukku mu-
kaanne piiriin (esim. kouk-
ku nro 2). Lisätietoja diako-
ni Heli Sytelä 040 5747 145.

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
Veturi to 4.3. klo 17–18.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Vertaistukiryhmä alle koulu-
ikäisten kehitysvammaisten 
lasten perheille. Ryhmiin jär-
jestetty lastenhoito perheen 
kaikille lapsille. Ryhmä on 
avoin, eikä ilmoittautumis-
ta tarvita. 
nuorten aikuisten ilta pe 
5.3. klo 18–20, Öbergin talo, 
Vapaaehtoistyön pysäkki. 
18–40-vuotiaille. 

kuuloVaMMaISet
Ystäväilta to 4.3. klo 16, Pal-
velukeskus Runola. 

näköVaMMaISet
näkövammaisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri to 
4.3. klo 13–14.30, Diakonia-
keskus, alakerran ryhmäti-
la. Kahvitarjoilu. Opasystä-
vä vastassa pihalla klo 12.30 
alkaen.
näköpiiri ti 9.3. klo 13–
14.30, Keskustan seurakun-
tatalo, alasali. Opasystävä 
vastassa klo 12.30 alkaen Iso-
kadun ulko-ovella.

PäIhDetYö
naistenryhmä pe 5.3. klo 
9–16, Öbergin talo. Naisten-
ryhmäläiset Vasamolla.
tavoiteryhmä ma 8.3. klo 
14.30–16, Öbergin talo.
Miesten saunailta ke 10.3. 
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. 
kuulumisia Israelista to 4.3. 
klo 13, Keskustan seurakun-
tatalo. Mukana lähetystyön-
tekijä Eeva Pouke. 
lähetystovi pe 5.3. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Raamattua: Debora, joh-
taja, mukana Juha Sarkki-
nen.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 4.3. ja 11.3. 
klo 14, Vanha pappila, Sipilä-
sali. Raamattutunti 4.3. Jou-
ni Riipinen ja 11.3. Ari-Pekka 
Metso.

Tuiran seurakunta
lähetyspiiri ma 8.3. klo 
16.30, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja Tarja Oja-Viirret p. 040 
5747 172. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 8.3. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 8.3. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 

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

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

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 7.3. klo 12, 
Makasiininkatu 6. Pyhäkou-

lu on lasten oma kirkko. Py-
häkoulussa lasta kuljete-
taan lapsentajuisesti tutus-
tumaan kristilliseen uskoon  
ja rakastavaan Jumalaan. Py-
häkouluun ovat tervetullei-
ta kaikki yli 4-vuotiaat. Tä-
tä pienemmmille toivomme 
mukaan omaa saattajaa. Py-
häkouluun ei tarvitse ilmoit-
tautua ja se on osallistujille 
maksuton.
Pyhäkoulu su 7.3. klo 16.30, 
Koulukatu 10. 
Perhekerho to 4.3. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. Per-
hekerho on lasten ja aikuis-
ten kohtaamispaikka, johon 
lapsi tulee yhdessä huoltajan 
kanssa. Kerho alkaa yhteisel-
lä hartaushetkellä. Hartau-
den jälkeen kahvitellaan, as-
karrellaan ja leikitään. Pää-
tämme kerhon lasten ja ai-
kuisten yhteisellä hetkellä.

Karjasillan seurakunta
taidepyhis ma 8.3. klo 
14.30, Metsokankaan kou-
lu. Pyhäkouluun otetaan 16 
1.–3-luokkalaista. 
hiihdä, hiihdä! -hiihtota-

pahtuma su 14.3. klo 13, 
Lämsänjärven kaupunkileiri-
keskus. Ks. erillinen ilmoitus.
Pyhäkoulu su 7.3. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Pyhäkou-
lu jumalanpalveluksen aika-
na. Lopuksi lapset menevät 
kirkkoon.
Pyhäkoulu su 7.3. klo 10, 
Kastellin kirkko. Pyhäkoulu 
jumalanpalveluksen aikana. 
Lopuksi lapset menevät siu-
nattaviksi kirkkoon.
Pyhäkoulu su 7.3. klo 12, Py-
hän Andreaan kirkko. Lapset 
ovat liian pieniä tekemään 
valintoja yksin. He tarvitse-
vat vanhempien huolenpitoa 
ja ohjausta toiminnoissaan. 
Pyhäkoulussa lapsi saa eväitä 
koko elämäänsä varten.

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu pe 5.3. klo 19, Vä-
livainion rukoushuone. Lisä-
tietoja Aila Valtavaara p. 040 
5747 109.
Pyhäkoulu la 6.3. klo 11.30, 
Kuivasjärven seurakunta-
koti. Pyhäkoulussa tutustu-
taan lapsentajuisesti raama-
tun kertomuksiin ja laulel-

E l s i  H u t t u n e n
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laan sekä lopuksi askartelu 
tai muu toimintahetki. Lisä-
tietoja Aila Valtavaaralta p. 
040 5747 109.
Pyhäkoulu su 7.3. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Isoille 
ja pienille oma pyhäkoulu ju-
malanpalveluksen yhteydes-
sä. Lisätietoja Aila Valtavaa-
ra p. 040 5747 109.
Pyhäkoulu su 7.3. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Lasten oma kirkkohetki. Li-
sätietoja Aila Valtavaaralta.
kansainvälinen pyhäkoulu 
su 7.3. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Pyhäkoulu 
suomen kielellä. Lisätietoja 
Aila Valtavaaralta.
luukkaan perhekerho to 
4.3. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Lisätietoja Sti-
ven Naatus p. 050 3104 990.
International Family Club- 
englanninkielinen perhe-
kerho to 4.3. klo 13, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Ks. kan-
sainvälisyys.

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 7.3. klo 12, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 7.3. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

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

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

Karjasillan seurakunta
Yökahvila Cafe andreas pe 
5.3. klo 19–23, Pyhän Andre-
an kirkko. Ks. erillinen ilmoi-
tus.

Tuiran seurakunta
nuorten improryhmä to 
4.3. klo 17, Tuiran kirkko. Ks. 
erillinen ilmoitus.

Nuoret aikuiset 
nuorten aikuisten raamat-
tupiiri ke 10.3. klo 18, Van-
ha pappila. 2. Tim 2. Yhte-
yshenkilö Juha Sarkkinen p. 
050 564 9070.

oPISkelIJaJäRJeStöt
körttiopiskelijoiden seurat 
to 4.3. klo 19. Marja ja Juk-
ka Lausmaa, Tervakukkatie 
38 B 17.
oPkon opiskelijailta la 6.3. 
klo 19, Öbergin talo, Kirk-
kokatu 5. Antakaa te heille 
syötävää - raamatullinen lä-
hetys- ja avustustyö. Elvi ja 
Jaakko Lounela.
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma 8.3. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Liisa Kingma: Sanan lamppu.
evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 10.3. 
klo 18.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Paikkani maailmas-
sa, Jukka Niemelä.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
toiminta- ja keskusteluker-
ho to 4.3. klo 10.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. Kes-
kustelukerhossa jutellaan 
eri teemoista ja hiljennytään 
hartauteen.
Raksilan kerho to 4.3. klo 
12, Hautajaishuoneisto. Seu-
rakuntakerho.
tarinatupa ke 10.3. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten kerho to 4.3. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
eläkeläisten kerho to 4.3. 
klo 12, Karjasillan kirkko. 
Vierailu Puolivälinkankaal-
le Pyhän Tuomaan kirkkoon. 
Runoja ja musiikkia yhteis-
vastuun hyväksi, ohjelma 5 
€. Kahvitarjoilu. Lähdemme 
Karjasillan kirkolta klo 12.15, 
paluu noin klo 15.30.
eläkeläisten kerho to 11.3. 
klo 12–14, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
Vanhustyön linja keskiviik-
koisin puhelinnumerossa 08 
5314 616.
Runoja ja musiikkia to 4.3. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Ks. yhteisvastuuilmoitus.
Seniorien laulupiiri to 18.3. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Oh-
jelmassa yhteislauluja, kah-
vitarjoilu ja arvontaa. Tuot-
to Yhteisvastuukeräykselle. 
Mukana Raakel Pöyhtäri ja 
Paula Kyllönen.

Oulujoen seurakunta
eläkeläisten kerho to 4.3. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
eläkeläisten kerho to 4.3. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo.
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
8.3. klo 18, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
YlIkIIMInkI
laulukerho to 4.3. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Porinakerho ma 8.3. klo 
10, Vanhustentalon kerho-
huone. 

Leirit ja retket

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

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

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

Muut menot
lahjoita vanha polkupyörä-
si kunnostettavaksi pe 12.3. 
klo 10–14, Siipi,  lähetyksen 

puoti ja paja. Ks. erillinen il-
moitus.
alfa-kurssi ti 9.3. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. Ks. 
erillinen ilmoitus.
Seurakuntailta to 4.3. klo 18, 
Erkki ja Eeva-Maria Pöysköllä 
Nuorittalla. Miten kehitetään 
seurakuntaelämää? Kahvi-
kupposen ja hartauden mer-
keissä pohditaan tulevaa toi-
mintaa seurakuntapiirissä yh-
dessä työntekijöiden kanssa.
kirkkokahvikeskustelut su 
7.3. klo 10, Karjasillan kirkko. 
Ks. erillinen ilmoitus.
Pappi tavattavissa. Ks. eril-
linen ilmoitus.
naisten ilta ma 8.3. klo 18–
20, Öbergin talo. Yhdessä-
oloa, keskustelua ja iltahar-
taus. Mahdollisuus sauno-
miseen.
toivon ilta ti 9.3. klo 18.30, 
Oulun Kumppanuuskeskus. 
Ks. erillinen ilmoitus.
Sinkkujen retki kemiin to 
18.3. klo 16–23. Käydään lu-
milinnassa ja katsotaan teat-
teriesitys. Tarkempia tietoja 
ja ilmoittautuminen viimeis-
tään 12.3. p. 08 3161 340 tai 
www.oulunseurakunnat/il-
mo.

Kansainvälisyys
lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.
International Family Club- 
englanninkielinen perhek-
erho on Thursdays 4th of 
March and 8th of April from 
1 pm to 2.30 pm at Pyhän 
Luukkaan kappeli, Yliopisto-
katu 7, Linnanmaa. Are you a 
parent staying at home look-
ing after children? Welcome 
to join us for refreshments, 
children’s activities and a 
chance for parents to get to-
gether. There is no enroll-
ment or fee. More info Anu 
Marden 044 3161 718.
kansainvälinen pyhäkoulu 
su 7.3. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Pyhäkoulu 
suomen kielellä. Lisätieto-
ja Aila Valtavaaralta p. 040 
5747 109.

4.–11.3.2010enot Oulussa 

Julisteen suunnittelukilpailu

Oulugospel
Oulugospel-tapahtuma järjestetään 5.–7.11. jo 30. ker-
ran. Tapahtuman markkinointia varten tehdään julis-
te, jonka suunnittelija valitaan kaikille avoimen kilpai-
lun kautta. Julisteessa tulee olla tapahtuman nimi, oh-
jelmatiedot kellonaikoineen ja tapahtumapaikkoineen.

Julisteen kuvaa tullaan käyttämään postikorteissa, leh-
ti-ilmoituksissa sekä tapahtuman käsiohjelmassa ja in-
ternetsivuilla. 

Lisätietoja esa.rattya@evl.fi tai 040 5747125.

Voittaja saa palkkioksi 100 €.

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

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

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

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

Ilmoittautumiset viimeistään 18.3. p. 08 3161 340 
ma-pe klo 9–16 tai www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Lisätietoja antaa Purtsi Putila p. 040 506 2883.

Pietari-oratorio 
maanantaina 5.4. klo 18 Karjasillan kirkossa 

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

Pietari-oratorio 

Puhetta Raamatusta 
ja lahjaksi Uusia 
testamentteja
Maailmanlaajuinen 
Gideonien järjestö on 
usealle meistä tuttu ai-
nakin nimenä. 

Gideonit ovat kris-
tittyjä yrittäjiä ja toi-
mihenkilöitä, jotka ovat 
omassa elämässään ko-
keneet todeksi Raama-
tun sanoman. Järjestön 
tavoitteena on Jumalasta 
vieraantuneiden ihmisten 
voittaminen Jeesukselle Kristukselle, mikä tapah-
tuu ennen kaikkea jakamalla Uusia testamentteja. 
Moni meistä on törmännyt turuilla ja toreilla mie-
heen, joka on ystävällisesti tarjonnut pientä Uutta 
testamenttia. Pieni kirja kulkee helposti mukana 
käsilaukussa tai auton hanskalokerossa.

Suomessa toiminta alkoi vuonna 1946 ja vuo-
sittain jaetaan noin 130 000 Uutta Testamenttia. 
Maallikkoina gideonit tekevät työtään seurakun-
tien työntekijöiden rinnalla. Toiminta ei tavoitte-
le voittoa ja seurakunnat tukevat Raamattujen le-
vitystä. Jokainen euro, jonka seurakunnan jäsenet 
lahjoittavat toimintaan, käytetään Uusien testa-
menttien painamiseen.

Gideonit ovat myös ahkeria miesten piireihin ja 
raamattupiireihin osallistujia. 

RAUHAN TERVEHDYS

toivon ilta
 

tiistaina 9.3. klo 18.30 
Oulun Kumppanuuskeskuksessa 

Tuiran seurakunta ja Toivon Tuojat ry järjestävät illan 
teemalla Koko naisen hyvinvointi. 
Pastori Päivi Jussilan aiheena on Voi hyvin! Mitä it-
se asiassa toivotamme toisille sanoessamme "Voi hy-
vin?" Onko hyvinvointi sama asia kuin onnellisuus? 
Toisen puheenvuoron pitää Saara Vesala aiheesta 
Naisen hyvinvoinnin mureneminen. 

Tilaisuudessa on musiikkia ja kahvitarjoilu. 
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Nokelantie 48 B, 
käynti  

Latokartanontien 
puolelta.

Avoinna 
ma–ke, pe 
klo 10–14. 

Kirkkokyytiseteleitä 
on vielä jäljellä

– Vasta puolet vanhuksille tarkoitetuista kirkkokyy-
tiseteleistä on käytetty. Haluan rohkaista seurakun-
talaisia käyttämään tätä palvelua, kertoo Tuiran seu-
rakunnan diakoniatyöntekijä Paula Kyllönen. 

Näitä yli 65-vuotiaille tarkoitettuja seteleitä saa 
Oulun seurakuntien diakoniatyöntekijöiltä sekä pa-
peilta ja niillä pääsee 2-6 kertaa omaan lähikirkkoon 
jumalanpalvelukseen.

Kirkkokyytiseteli-idean takana on vanhustyön 
pastori Markku Palosaari. Palvelu on voimassa huh-
tikuun loppuun asti. 

– Julkiset kulkuneuvot voivat olla hankalia ikään-
tyneille ihmisille, joten halusimme vastata tarpee-
seen, jatkaa Kyllönen.

Seurakunnan vapaaehtoisten Aimo Mäen ja Hilk-
ka Kuoppamäen mielestä toiminta on erinomainen 
tapa tukea vanhuksia kirkossa käymään. 

– Koska matkalle saa ottaa saattajan mukaan, voi-
sin hyvin kuvitella lähteväni jonkun vanhuksen tu-
eksi taksiin, Kuoppamäki ehdottaa.

SAARA KARJALAINEN

Kirkkokyytiseteleitä saa esimerkiksi Tuiran seurakunnan 
diakoniatyöntekijä Paula Kyllöseltä, p. 040 723 5880.

Jäikö ripari nuorena käymättä?  
Onko kesähäät tai kummius tilauksessa?  
Kiinnostaako kristinoppi pähkinänkuoressa?

Ripariohjelma:
ke 21.4. klo 17–19  startti Karjasillan kirkossa.
su 25.4. klo 12–15  messu ja opetusta Pyhän Andreaan          
  kirkossa.
la 8.5. – su 9.5.  opetusta Karjasillan kirkossa.
to 20.5. klo 18  konfirmaatio Karjasillan kirkossa.

Aikuisrippikoulun laajuus on 20 tuntia. 20 ensimmäistä mah-
tuu mukaan. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 20.4. mennessä: 
Heikki Karppinen, heikki.karppinen@evl.fi, 044 316 1580.

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.

hiihdä, hiihdä! -hiihtotapahtuma 

sunnuntaina 14.3. klo 13 
Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa 

Koko perheen hiihtotapahtuma. Lasten hiihtokilpai-
lut, joihin ilmoittautua voi paikan päällä. Ilmoittautu-
minen alkaa klo 13 ja kilpailut klo 14. Sarjat ovat 3–4-
v., 5–6-v., 7–8-v., 9–10-v., 10–11-v. ja 13–14-v. Tytöt ja 
pojat hiihtävät omissa sarjoissaan. Kahvi- ja mehutar-
joilu, vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuukeräykselle. 
Makkaranpaistoa ja hevosajelua. Järj. myös  Honka-
la-Lämsänjärven asukasyhdistys ja Kastellin asukas-
yhdistys.

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 €. Tuotto Yhteis-
vastuukeräykselle.

Runoja ja musiikkia 
torstaina 4.3. klo 13 

Pyhän Tuomaan kirkossa 

Runoja ja lauluja esittävät Sirkka Korpela, Eeva Kor-
honen, Helvi Klemetti ja Reino Klemetti. Musiikkiesi-
tyksiä sellolla, huilulla ja pianolla esittävät Eeva-Mar-
ja Laitinen, Paula Kyllönen ja Marjo Heikkinen. Tilai-
suudessa kahvitarjoilu ja arvontaa. Käsiohjelma 5 €. 

Linja-autoreitti: klo 11.50 Pyhän Luukkaan kappeli, 
ajaa Kaitoväylää, 11.55 Kuivasjärvi (Karjakentän py-
säkki), 12.00 Pateniemen kirkko, 12.05 Palokan pal-
velukeskus, 12.10 Rajakylän seurakuntakoti, 12.15 
Koskelan seurakuntakodin pysäkki, 12.20 Koskelan 
palvelukeskus, 12.30 Tuiran palvelukeskus, 12.35 Tui-
ran kirkko, 12.40 Alppilan pysäkki, 12.45 Pyhän Tuo-
maan kirkko. Paluukuljetus klo 15.

sunnuntaina 7.3. klo 10 
Karjasillan kirkossa 

Kirkkokahvikeskustelut jatkuvat keväällä 
joka kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina. 
Keskustelun pohjana on juuri päättynyt 
messu, josta yksi seurakuntalainen on tehnyt 
muistiinpanoja. Keskustelussa käydään läpi 
seurakuntalaisen 
havaintoja, tuntemuksia 
ja kokemuksia. Paikalla 
on seurakuntalaisia 
sekä messun toimittajia. 
Luonnollisesti myös 
kahvia tarjolla.

lahjoita vanha polkupyöräsi 
kunnostettavaksi 

Lähetyksen puoti ja paja Siipi  kunnostaa vanhoja  
polkupyöriä ma-ke, pe klo 10–14. 

Kunnostetut pyörät myydään seurakuntien lähetys-
työn hyväksi.

alfa-kurssi 

tiistaina 9.3. 
klo 18 Kaukovainion 

kappelissa 

Kurssi on alkanut 2.3.

Kurssilla käsitellään kris-
tinuskon perusasioita.

nuorten 
improryhmä 

torstaisin klo 17 
Tuiran kirkossa 

Tutustutaan porukalla 
impro-tekniikoihin, hul-
lutellaan ja valmistel-
laan tulevia keikkoja. 
Lisätietoja Merjalta, 
p. 040 524 5944 tai 
merja.oksman@evl.fi. 

Yökahvila 
Cafe andreas 

perjantaina 5.3. 
klo 19–23 Pyhän 

Andreaan kirkossa 

Oleilua, pelailua, har-
tautta, kahvia, teetä ja 
pientä purtavaa. Me-
nossa mukana x-box ja 
laulupeli.

tuiran 
seurakunnan 
vanhustyön 

linja 
vastaa keskiviikkoisin

klo 9–11 

puhelinnumerossa 

08 5314 616.

Kirkkokahvikeskustelut

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

Ota yhteys talkooryhmään 
Heikki Kaikkoseen 
040 502 5010. 
Huom! Emme suorita muuttoja.
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ToimipaikatKirkot
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli   
Kangaskontiontie 9

Oulun tuomiokirkko  
Kirkkokatu

Oulujoen kirkko   
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Andreaan kirkko  
Kaakkurinraitti

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo 
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti 
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti 
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Keskustan seurakuntatalo  
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti 
Koskelantie 86

Kuivasjärven   
seurakuntakoti   
Karppalantie 6

Lämsänjärven   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2

Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajankylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven eräleirikeskus 
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

Toppilan    
monipalvelukeskus  
Paalikatu 19

Vanha pappila   
Isokatu 17

Vanha pappila,  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55, Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Öbergin talo  
Kirkkokatu 5

4.–11.3.2010enot Oulussa 

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

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

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

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

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

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

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

Tilavaraukset
Kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16

Päivystävä sairaalapastori
24h/vrk p. 040 570 7033

Kastetut
tuomiokirkko: Henri Tho-
mas Tapio Keskimaula, Veera 
Kanerva Malaska, Aino Eliisa 
Aurora Puhakka, Väinö Veik-
ka Suvanto, Tapio Ferdinand 
Tenetz.
karjasilta: Nella Ilona Ama-
lia Aarnio, Kasper Mikael Ei-
lola, Jenna Sofia Juntunen, 
Jesse Oskari Juntunen, Ville 
Aleksanteri Jussila, Jimi Ee-
mil Karjula, Riiko Pandurang 
Kokko, Emma Sofia Kostian-
der, Aapo Juhani Kärki, Ellen 
Lumia Lohi, Elmo Rafael Rin-
ne, Martta Heleena Ruotsa-
lainen, Eeva Ilona Savilaak-
so, Henrik Sulo Kristian Ter-
vaskanto.
tuira: Eeli Aaro Verneri Elo, 
Jaajo Jussinpoika Helanen, 
Jemina Aili Sofianna Jauho-
järvi, Jesse Arvid Oliver Juo-
la, Turo Aukusti Koivukan-
gas, Hilla Johanna Korho-
nen, Aava Kastanja Kuha, 
Teemu Johannes Luoma, Ii-
da Sofia Mäkelä, Iida Evama-
ria Niemelä, Aino-Emilia Pa-
losaari, Jonna Emilia Petäjä.
oulujoki: Maunu Samuel 
Ahola, Pauli Antti Ilari Ala-
pukki, Minea Elisabet Järve-
lin, Justus Aleksanteri Kinnu-
nen, Milla Päivi Annikki Lai-
tila, Peppiina Siiri Marie Myl-
lykangas, Onni Pekka Mati-
as Määttä, Atte Mikael Tör-
mänen.

Vihityt
karjasilta: Markus Kristian 
Heinänen ja Mia-Maria Tik-
kala, Janne Eemeli Leinonen 
ja Elina Marianne Leskelä.
tuira: Anders Tranberg ja 
Sanna Pauliina Törmälä.
oulujoki: Kalle Antero Moi-
lanen ja Outi Teresa Harmaa-
la, Olli-Pekka Antero Haata-
ja ja Henna Elina Laukkanen.

Kuolleet:
tuomiokirkko: Viljo Kalevi 
Julkunen 90, Erkki Nurmen-
niemi 79.
karjasilta: Irja Tellervo Tapa-
us s. Kauhanen 83. 
tuira: Liisa Tuulikki Hepo-
aho s. Aakko 73, Tuula Tel-
lervo Kemi s. Suomela 65, Ee-
ro Eljas Kemppainen 53, Au-
ne Martta Lohvansuu s. Oi-
karinen 84, Alli Saimi Nygren 
s. Fröjd 77. 

elämän polku

Retki Baltiaan 
9.–13.6. 

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

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

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

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

Sinkkujen retki 
Kemiin

torstaina 18.3. klo 16–23

Käydään Lumilinnassa ja katsotaan teatteriesitys.

Tarkempia tietoja ja ilmoittautuminen 
viimeistään 12.3. p. 08 3161 430 tai 

www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.
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eurakunnissa tapahtuu 4.–11.3.2010

amu, pieni enkeli, katseli koulusta kotiin käve-
leviä lapsia. Lapset supisivat innokkaasti keske-

nään. Tänään lapset olivat saaneet tuoda lempilelun-
sa mukanaan kouluun. Nyt lapset pohtivat, kenen le-
lu oli kaikkein paras.

Yhden lelu oli ollut todella pehmoinen, toisen lelu oli 
suunnattoman kaunis, ja kolmannen lapsen lelusta oli 
lähtenyt kaikenlaisia hauskoja ääniä. Aamu kuunteli 
lasten keskustelua ihmeissään. Hänellä ei koskaan ol-
lut leluja ollutkaan eikä hän ollut sellaisia osannut kai-
vatakaan. Nyt kuitenkin kateus alkoi pikkuhiljaa hii-
piä Aamun mieleen.

Taivaaseen palattuaan Aamu ilmoitti isommille enke-
leille: "Minäkin tahdon leluja!" Enkelit katsoivat kum-
missaan, kun Aamu luetteli vaatimuslistaa, millainen 
lelun pitäisi olla. Sen tulisi olla olisi pehmeä ja kau-
nis ja siitä pitäisi lähteä kaikenlaisia ihmeellisiä ääniä. 

Yksi isoimmista enkeleistä kuunteli Aamun vaatimuk-
sia tarkkaavaisena. "Älä itke, pikku enkeli", iso enkeli 
sanoi. "Tässä sinulle leluja". Iso enkeli ojensi Aamulle 
kauniin kukkakimpun, jossa surisi mehiläisiä. "Se on 
kaunis, pehmeä ja pitää ääntä", iso enkeli sanoi ja hy-
myili lämpimästi.

Aamua ei hymyilyttänyt yhtään. Hän tyrkkäsi kukka-
kimpun pois ja marssi vihaisena pois.

Pitkään kestänyt lumisade taukosi lopulta, ja lapset 
lähtivät puistoon tekemään lumilinnaa. Puiston ai-
dalta he löysivät pienen enkelin nyyhkyttämässä. "Mi-
kä sinulla on?" lapset kysyivät Aamulta. Aamu ei mei-
nannut saada sanoja suustansa itkun keskeltä. "Halu-
an leluja!" Aamu huusi nyyhkytysten välissä. "Antakaa 
minullekin leluja!" Lapset katsoivat toisiaan näreissään 
pienen enkelin vaatimuksista.

Lapsijoukon pienin kuitenkin otti Aamua kädestä 
kiinni. "Tule, tehdään lumilinna", pieni lapsi sanoi, ja 
vetäisi kädestä innokkaasti. Aamu luiskahti aidalta alas 
ja humpsahti syvään lumihankeen.

Koko lapsijoukko remahti nauramaan. Aamu kömpi 
ylös. Pian lasten nauru tarttui Aamuunkin. Koko suuri 
itku ja surkeus suli pois naurun mukana. Kohta jo kä-
vikin kova lapasten suhina, kun lapset ja Aamu veisti-
vät yhdessä kaupungin hienointa lumilinnaa. Aamu te-
ki vielä linnan pihalle upean lumienkelin. Kaikilla oli 
suunnattoman hauskaa.

Eikä leikkiin tarvittu yhtään lelua.

KAISA ANTTILA

RISTIKKOEnkeli ja lelu

Lasten oma 
puuhasivu

Ristikon laativat 10-vuotias Sara Holappa ja 13-vuotias Henna Holappa Oulusta. Enkelitarinan Aamu-enkeli on lastenohjaaja 
Terttu Aakon ja taiteilija Leena Takalon luomus, joka seikkailee myös pyhäkoulunopettaja Kaisa Anttilan tarinoissa. 

S a t u  L a p in lam p i

Jos tuuli tuivertaa ja pakkanen paukkuu, voi 
lomalainen nauttia iloisista sisäleikeistä. 

Välillä voi huokaista hetkisen enkelitarinan ja 
ristikon parissa. Hauskaa hiihtolomaa!

A
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Kansainvälinen naistenpäivä 
Haukiputaalla 7.3.

eurakunnissa tapahtuu 4.–11.3.2010

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

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

Virasto 
avoinna 
maanantaisin, 
keskiviikkoisin 
ja perjantaisin 
klo 9–14

kirkkoherranvirasto
Luovontie 52

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

Virkatodistukset ja sukuselvitykset 
Oulun keskusrekisteristä p. 08 3161 300.

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

Yhteystiedot

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

Virasto 
avoinna 
maanantaisin, 
keskiviikkoisin 
ja perjantaisin 
klo 9–14

kirkkokuoro to 4.3. klo 
18.30.
liikuntasalin perhevuoro 
pe 5.3. klo 10–11.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 7.3. klo 14.30 kirkossa.
kerhot: Hiihtolomaviikolla 
10 (8.–12.3.) ei ole kerhotoi-
mintaa.

Konsertti 
kirkossa 
su 7.3. klo 19

Duo Oneplusone; Timo Kinnunen, 
harmonikka ja Anna Veismane, piano 

ja pionica.

Ohjelmassa musiikkia keskiajalta 
nykyaikaan, 

mm. Machaut, Frescobaldi, Bach, 
Franck, Muffat, Piazzolla ja 
suomalaisia kansanlauluja. 

Konsertissa kuullaan myös Anna 
Veismasen uuden sävellyksen 

(harmonikalle ja pianolle) kantaesitys 
ja hänen sooloteoksensa

The Melting Earth Suomen ensiesitys.

 Käsiohjelma 5 €.

Päiväkerhot: Torstaina sisa-
ruskerho (ryhmä B) ja per-
hekerho klo 10. Perjantai-
na 5-v. kerho klo 10 ja kok-
kikerho (ryhmä 4 ) klo 12.30. 
Huom. viikolla 10 (8.–12.3.) 
kaikki kerhot ovat hiihtolo-
malla! 
Partio: Metsähanhet Naskun 
laavulla pappilassa to 4.3. 
klo 18. Huom. viikolla 10 (8.–
12.3.) ei ole partiota.
temmeksen korsukuoro su 
7.3. klo 15 srk-talolla. Psalmi 
-ja shalom lauluja. Kahvia ja 
arvontaa lähetyksen hyväk-
si. Vapaa pääsy. 
kuorot: Hiihtolomalla viikon 
10 (8.–12.3.).
Diakonia: Kiitokset kaikille 
yhteisvastuurynnäkön puo-
lesta! Yhteisvastuukeräys 
jatkuu koko kevään, ja lip-
paita on mm. pankissa, kir-
jastossa ja kirkkoherranviras-
tossa. Yhteisvastuulounas pi-
detään tänä vuonna ennen 

palmusunnuntaita. Lisätieto-
ja Marjolta p. 045 6381 973. 

kirkkoherranvirasto suljet-
tu to 4.3. koulutustilaisuu-
den takia.
Seurakuntakerho to 4.3. 
klo 12.30 Kellon srk-kodissa. 
Huom. aika! Yhteinen ohjel-
ma perhekerhon kanssa klo 
13 srk-keskuksen isossa sa-
lissa.
Juttukahvila to 4.3. klo 13 
Martinniemen srk-kodissa. 
Mukana Helena Seppänen, 
Yhteisvastuukahvit 2 €. 
Diakonia-lähetyspiiri ma 
8.3. klo 14.30  Saini Hiltusel-
la, Rysätie 5. 
omaishoitajien vertaistuki-
ryhmä ti 9.3. klo 13 srk-kes-
kuksen neuvotteluhuoneessa.
lähetyspiiri ti 9.3. klo 13 lä-
hetystoimiston vieraskama-
rissa.

hengellisen paaston ryhmä 
ti 9.3. klo 18 lähetystoimis-
ton vieraskamarissa, Kirkko-
tie 10 C.
Miesten saunailta ti 9.3. klo 
19.30–21.  Vesijatulin takka-
huoneessa ja tilaussaunassa. 
Kokoontuminen Jatulin au-
lassa klo 19.25. Tied. Mart-
ti Heinonen p. 040 5812 546.
Raamattupiiri ke 10.3. klo 
18 srk-keskuksen monitoimi-
salissa.
kaikille avoin luentotilai-
suus ma 15.3. klo 14–15.30 
srk-keskuksessa, Kirkko-
tie 10. Vahinko ei tule kello 
kaulassa – Miten voi ehkäis-
tä kaatumistapaturmia seni-
ori-iässä? Luennoimassa Ris-
to Lappalainen Aivohalvaus- 
ja dysfasialiitosta.

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 Mertaniemi 
ja Johanna Kerola. Lasten-
hoidon ja tarjoilun järjestä-
misen vuoksi ilmoittautumi-
nen 22.3. mennessä Johan-
nalle p. 045 1393 993 tai jo-
hanna.kerola@evl.fi 
Varhaisnuorten toiminta-
päivä 1.–6.-luokkalaisille la 
27.3. Taivalkoskella. Toimin-
tapäivässä on n. 20 erilais-
ta toimintapistettä käden-
taidoista sählyyn ja visai-
lusta lätyn syöntiin! Jokai-
nen kiertää toimintapisteis-
sä oman halunsa ja tahtin-
sa mukaan. Ruokailut (kaksi 
kertaa) ovat järjestetty, huo-
mioithan allergiat ilmoittau-
tuessasi. Toimintapäivillä toi-
mii pienimuotoinen kioski, 
josta voi halutessaan ostaa 
vähän karkkia, mehua yms. 
Rahaa voi olla mukana max 
5€. Toimintapäivään lähde-
tään Kirkonkylältä kirkon 
parkkipaikalta  klo 7.30. Pa-
luu kirkon parkkipaikalle n. 
klo 19. Ilmoittautumiset  to 
4.3. klo 12–17 puhelinnume-
roon 040 5436 960 / Pekka ja 
0400 766 603 / Ulla. Kerrot-
han ilmoittautuessa allergiat 
yms. huomiotavat asiat meil-
le! Toimintapäivämaksu 10 € 
laitetaan pankkisiirtona ret-
kikirjeen mukana. Lähtijöille 

lähetetään kirje ennen reis-
sua. Huom. Jälki-ilmoittau-
tumisia ei voida ottaa vas-
taan! Järjestää: Haukiputaan 
seurakunta / Varhaisnuoriso-
työ, Iin rovastikunta.
nuorten avoimia ovia ja ri-
pari-iltoja ei ole hiihtoloma-
viikolla.
Perhe- ja päiväkerhot sekä 
varhaisnuorten kerhot ei-
vät kokoonnu hiihtolomavii-
kolla (8.–12.3.).
Seurakunnan lapsikuorolla 
ei ole harjoituksia hiihtolo-
maviikolla.
Rauhanyhdistys: haukipu-
das: Raamattuluokka pe 5.3 
klo 18.30 ry:llä, yhteispyhä-
koulu su 7.3. klo 12 ja seu-
rat klo 13.30 ry:llä. Jokikylä:  
Isojen ja pienten raamattu-
luokka pe 5.3 klo 17.30 ry:llä, 
ompeluseurat pe 5.3. klo 
18.30 Saara ja Jaakko Klasi-
lalla, Kirsi ja Tommi Myllyne-
valla, Aila ja Heikki Rehulla, 
miestenilta la 6.3 klo 18 Va-
repirtillä, pyhäkoulut su 7.3 
klo 12 Asema e. E-P Rehulla, 
Asema p. Lukkari, Keskikylä 
Seppo Rehu,  Vänttilänperä 
Pauli Leppänen, Taipaleen-
kylä Antti Holappa, seurat 
klo 16. ry:llä Esa Koukkari, 
Juha Kaarivaara. kello: Päi-
väkerho pe 5.3. klo 17 Kellon 
srk-kodissa, raamattuluokka 
(isot) pe 5.3. klo 17.30 Tep-
polalla, ompeluseurat pe 
5.3. klo 18.30 Kurtilla, pyhä-
koulu su 7.3. klo 12 Pohjolalla 
ja Vähäjylkällä, leiriseurat su 
7.3. klo 13 Kellon srk-kodissa.

kuollut: Toivo Ensio Huus-
ko 67.
avioliittoon kuulutettu: Ei-
no Taneli Tyni ja Päivi Tuulia 
Similä, Tuomo Erkki Antero 
Tauriainen ja Anne-Mari Eli-
se Luhtaniemi.

haukIPutaan SeuRakunta 
hakee keSätYöntekIJöItä

hautausmaa- ja puistotyöntekijöitä kasvukauden 
ajaksi, (n. 5–5½ kk). Lisätietoja: seurakuntapuutarhuri 
Erkki Mikkonen, p. 040 5601 961. 
leirikeskuksen keittiö- ja siivoustyöntekijöitä kesäk-
si, noin 2–3 kk ajaksi. Hygieniapassi välttämätön. Lisä-
tietoja: emäntä Marjatta Ojala, p. 040 5946 285. 
kirkonesittelijöitä ajalle 7.6.–16.7. ja 19.7.–27.8. Lisä-
tietoja: kappalainen Martti Heinonen, p. 040 5812 546.
Palkkaus KirVESTES:n mukainen. Työpaikkoja haetaan 
vapaamuotoisella hakemuksella, joiden tulee olla pe-
rillä maanantaina 15.3.2010 kello 14 mennessä Hauki-
putaan seurakunnan taloustoimistossa, osoite Kirkko-
tie 10, 90830 Haukipudas. Kuoreen on merkittävä teh-
tävä tai tehtävät joita haetaan. 
nuorten kesätyöpaikoista tiedotetaan myöhemmin 
keväällä, seuratkaa kirkollisia ilmoituksia.

kastettu: Kiia Justiina Kui-
vala, Lumi Kristiina Pöyhtä-
ri, Miska Viljami Vilola, Ee-
lis Lauri Matias Haapalahti, 
kaksoset: Feles Viljami ja Ee-
lis Mikael Vänttilä.

www.yhteisvastuu.fi.
kirkkoneuvoston kokous: 
Ma 8.3. klo 18 virastossa.
Raamattupiiri: Ti 9.3. klo 
18.30 srk-talossa, "Käskyjen 
siunaus".
keskipäivänkerho: Ke 10.3. 
klo 12 srk-talossa, "Kunnian 
Kuninkaan alennustie", Joh. 
12:12–24.
lumilyhdyn hartaushetki:  
Ke 10.3. klo 14.30.
Rauhanyhdistys:  Su 7.3. klo 
12 pyhäkoulu I Esa Kämäräi-
sellä II Ilpo Kämäräisellä III 
Hyryllä ja klo 17 seurat ry:llä.
Vihityt: Juha Tapani Vall-
ström ja Jonna Maria Jak-
kula. 

Kansainvälisellä naistenpäivällä on yli satavuoti-
set perinteet naisten ihmisoikeuksien puolustaja-
na. Haukiputaalla vietetään kansainvälistä naisten-
päivää ensimmäistä kertaa yhdessä SPR:n, diakoni-
an ja lähetyksen kesken 7.3. Tilaisuus alkaa juma-
lanpalveluksella kirkossa kello 10. Jumalanpalve-
luksen jälkeen on srk-keskuksessa 5 € hintainen et-
nolounas, minkä jälkeen alkaa ohjelmallinen osuus.

Oulun tuomiorovastikunnan lähetyssihteeri Ulla 
Mäkinen kertoo musliminaisten ja kristittyjen nais-
ten yhteydestä ja yhteistyöstä oman kokemuksen-
sa kautta. Hän on työskennellyt miehensä kanssa 
Saksassa muslimien ja kristittyjen kohtaamispaikas-
sa Sillassa useita vuosia. 

Punaisen Ristin monikulttuurisuustoiminnan ke-
hittäjä Mirjam Attias kertoo Oulun seudulla teh-
tävästä maahanmuuttajatyöstä. Mukana on myös 
maahanmuuttajanaisia Oulun seudulta. Heidän 
kanssaan pohditaan sopeutumista suomalaiseen 
elämänmenoon. Päivän ohjelmasta ovat vastuussa 
diakoniatyöntekijä Helena Seppänen ja lähetyssih-
teeri Helena Ylimaula. 
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kempele www.evl.fi/srk/kempele

Yhteisvastuukeräys on 
käynnistynyt hyvin. Vielä on 
kuitenkin alueita, joihin tar-
vitsisimme kerääjiä. Jos sinul-
la on mahdollisuus osallistua 
ovelta ovelle keräykseen, ota 
yhteyttä: Heini Karhumaa p. 
040 7790 368 tai Leena Hint-
sala p. 040 7790 365. 
Papin päivystys Zeppelinin 
kappelissa perjantaisin klo 
13–16.
aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot: Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ti ja ke 
klo 9.30–11 ja pe klo 9.30–11 
perhepäivähoitajille ja hei-

dän hoitolapsilleen. Van-
hassa pappilassa ke ja to klo 
9.30–11, Kirkonkylän srk-ko-
dilla ke klo 9.30–11 ja Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa ti ja 
pe klo 9.30–11.
naisten piiri to 4.3. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa. Mu-
kana Pekka Rehumäki.
Miesten piiri to 4.3. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
askeleet pe 5.3. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Virsilauluilta su 7.3. klo 19 
kirkossa. Taneli Setälän ur-
kuimprovisointia.
herännäisseurat su 7.3. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille to klo 16.15 
Kirkonkylän srk-kodilla ja pe 
klo 15 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. 
kirkkokuoroa ei ole ke 10.3. 
eläkeläisten piirit: Päivä-
piiri ke 10.3. klo 12 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. 

Raamattutunnin pitää Timo 
Juntunen. Seurakuntapiiriä 
ei ole to 11.3. 
oma hetki -omaishoitajien 
keskusteluryhmä to 11.3. 
klo 12.30–14 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Tarvittaes-
sa kuljetus Kirkonkylän srk-
kodilta klo 12.15.
kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 
10–13. 
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta 
Veikon valinta arkisin klo 
9–14 Ollakantie 14.
aamukahvila maanantaisin 
klo 10–12 Kirkonkylän srk-
kodissa. Työttömille, eläke-
läisille ja kaikille, joilla on 
päivisin aikaa. Ei ma 8.3.
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 seurakuntakes-
kus: Monitoimikerho to klo 
17.30–19. Nuorisoseura: Poi-
kien pelikerho ti klo 16–
17.30. 
nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. Yö-

pappila pe 5.3. klo 20 Van-
hassa pappilassa. Nuorten 
pelivuoro ti klo 16.30 Kem-
pelehallilla. Päivystys Zeppe-
linissä pe klo 16–19.
Rippikoulu: YK7:n ja muual-
la rippikoulun käyvien nuor-
ten ilta to 4.3. klo 18 Vanhas-
sa pappilassa. Rippikoulura-
dan korvauspäivä to 18.3. 
klo 14–17 kirkkoherranviras-
tossa, Tiilitie 1.
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella.
kempeleen rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokat pe 5.3. 
klo 18 Pienemmät: Kujala, 
Katintie 7. Isommat: Hintsa-
la O, Hietaniementie 13. Seu-
rat su 7.3. klo 16 ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 5.3. klo 19 
Heikkalalla, Ronkoteuksen-
tie 2. Seurat su 7.3. klo 16 
ry:llä.
kastetut: Emma Onnia Sipi-
lä, Nenna Ellinoora Hakola, 
Lenne Kaapo Samuli Limma, 
Veera Inkeri Kelloniemi.
Vihitty: Juho Henrikki Kar-
vonen ja Ulla Anniina Joki-
kokko.

hIIhtoloMaVIIkolla 8.–12.3. ei ole varhaisnuor-
ten kerhoja ja kuoroja, eikä päivä- ja perhekerhoja. 

Tule kerääjäksi!
Yhteisvastuukeräys on 
käynnistynyt hyvin. Vielä 
on kuitenkin alueita, joihin 
tarvitsisimme kerääjiä. Jos 
sinulla on mahdollisuus osallistua ovelta ovelle 
keräykseen, ota yhteyttä: Heini Karhumaa p.040 
7790 368 tai Leena Hintsala p. 040 7790 365. 

Virsilauluilta su 7.3. kello 19 kirkossa. 
Taneli Setälän urkuimprovisointia.

kirkkoherranvirasto 
avoinna 

ma-ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 9–17.
To 4.3. poikkeuksellisesti 

klo 9–15.

hartaus to 4.3. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
kuorot: Tähdet, harjoituksia 
ei ole to 4.3. Kirkkolaulajat, 
harjoituksia ei ole ke 10.3.
omaishoitajien päiväkah-
vit ma 8.3. klo 13 srk-talolla. 
Mukana Maisa Hautamäki.
hyvän mielen päiväkahvit ti 
9.3. klo 12 vintillä pappilan 
pihapiirissä.
Seurakuntakerho ke 10.3. 
klo 12 srk-talolla. Iloa liikun-
nasta, mukana Sinikka.
tupoksen olohuoneen väki 
lomailee ke 10.3.
hartaus to 11.3. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Rippikoulu: Päiväkoulun rip-
pikoulu 10.–12.3. Vanamossa 
klo 9–15. Mukaan Raamattu 
ja muistiinpanovälineet.
nuorisotyö: To 4.3. Nuorten 
raamis klo 17.30 Nuorisonur-
kassa.
Varhaisnuorisotyö: Hiihto-

lomalla (vk 10 eli 8.–12.3.) 
ei ole kerhoja, ei myöskään 
varkka-vinttiä!
lähetys: Lähetysvintti avoin-
na maanantaisin klo 12–14.
Perhekerhot ja päiväker-
hot: emme kokoonnu hiih-
tolomaviikolla.
Partio: Partiolaisten "Rep-
pu" taitokirjat saapuneet 
partiotoimistoon. Hinta 16 
euroa, 320 sivua, väriku-
vat. La-ke 6.–10.3. Talvileiri 
Ruoktu XXVII 10 Taivalkos-
ken Siiranjärvellä seikkaili-
joille, tarpojille, samoajille, 
vaeltajille ja aikuisille johta-
jille. La 13.3. Raatteenmars-
si Raatteentiellä Suomussal-
mella, 70 vuotta Talvisodan 
päättymisestä kunniaksi. 
Retkikirje lippukunnan ko-
tisivuilla. Ke 17.3. Mafeca-
fe, "Kaakao kahvila" Mafe-
kingilla oleville ja sen käy-
neille johtajille Partiotoi-

mistossa klo 17–18. Terve-
tuloa. Heimopäällikkötii-
mit 7. Partiotoimistossa klo 
18–19. To 18.3. Samoajail-
ta klo 18–20. Pe 19.3. Make 
päivystää partiotoimistossa 
klo 15–17. Lippukunnan hal-
litus Partiotoimistossa klo 
18–20. Asiat Riikalle ajoissa. 
La 20.3. Pohjanmaan Partio-
laiset ry:n kevätkokous Ou-
lussa. Su 21.3. Kirkkopalve-
lussa Lumikot.
Rauhanyhdistys: Su 7.3. klo 
17 ja 18.30 seurat ry:llä. Ti 
9.3. klo 12 varttuneiden ker-
ho ry:llä.
kastettu: Otto Tapio Heino, 
Roobert Heinonen, Sampo 
Hiski Hermanni Karppelin, 
Aapo Artturi Sanaksenaho, 
Pinja Emilia Tervakangas, Je-
re Kalevi Johannes Tuomis-
to, Jenna Julia Anitra Tuo-
misto, Niilo Helmeri Vähä-
söyrinki.
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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

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

Maanantaisin vohveleita ja
verenpaineen mittaus (terveyspointti)  

Keskiviikkoisin käsityökökkä
Käsityöpuodissa ihania käsitöitä myytävänä!

Parillisten viikkojen keskiviikkoisin 
lauluhetki klo 12

Lapsille leikkinurkka

Ti 9.3. klo 12 
 Luento: Mistä apua näön heiketessä?

 Maria Tyhtilä, Näkövammaisten keskusliitto 

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

ke 14–17
pe 10–13

Pyhäkoulut hiihtoloman ai-
kana: Yksi yhteinen pyhä-
koulu 7.3. ja 14.3. klo 12 vain 
Repussa.
kerhot hiihtoloman aika-
na: Viikolla 10 ei perheker-
hoa, parkkikerhoa, Rytmiä 
ja riimiä -kerhoa, eikä päivä-
kerhoja.
herännäisseurat su 7.3. klo 
18.30 Kempeleen kk:n seura-
kuntakoti. Kirkkotie 13 Kem-
pele.
luento: Mistä apua näön 
heiketessä? ti 9.3. klo 12 Ky-
läkamarilla. 
hartaus ke 10.3. klo 13.30, 
Salonkartanossa, Tapio Kor-
tesluoma.
Seurakuntakerhoa ei ole 
11.3.
lähetysilta ke 10.3. klo 18 
toimitalolla, Vattukuja 2.
Bändikerho 5.–6.-lk. tytöil-
le ja pojille. Aloitamme 17.3. 
klo 16 Repussa. Lisätietoja 
ensi viikon lehdessä.

Salonpään ry: Lauluseurat 
to 4.3. klo 18.30 ry. Su 7.3. 
seurat ry:llä klo 16 Timo Rii-
himäki, Lauri Karhmaa.
kirkonkylän ry: Su 7.3. klo 
12 raamattuluokka I ry, raa-
mattuluokka II Kylänpuoli ja 
Keskikylä; ry. Karhuoja; Ant-
ti Kanniainen, klo 16 seurat 
ry. Pentti Vinnurva, Matti 
Lääkkö. Su 14.3. klo 12 raa-
mattuluokka I ry, raamattu-
luokka II Kylänpuoli ja Kes-
kikylä; ry. Karhuoja; Tuo-
mo Kangas, klo 16 seurat ry. 
Mauno Linnanmäki, Pekka 
Kinnunen.
kastetut: Stina Kaisa Caroli-
ne Härö, Alex Jonathan Kai-
nua, Eetu Antero Tapio.
Vihityt: Toni Kullervo Eriks-
son ja Memmu Tuulia Linde-
man.
kuollut: Hanna Sofia Pääta-
lo 95,Heino Henrikki Koske-
la 88, Leena Marjatta Lopo-
nen 59, Viola Helmiina Vähä-
söyrinki 4.

hartaushetket to 4.3. klo 13 
alkaen Mikevan palveluko-
deissa, Simo Pekka Pekkala. 
Pyhäkoulu su 7.3. klo 11.30–
12.30 kaikenikäisille lapsille 
srk-talon alakerrassa. Aikui-
silla mahdollisuus olla mu-
kana.
ekumeeninen paastonajan 
rakkauden ateria su 7.3. klo 
14 seurakuntatalossa. Isä 
Bogdan Grosu Oulun orto-
doksisesta seurakunnasta, 
Jouni Heikkinen. 
hartaus ti 9.3. klo 14 tk-sai-
raalan b-osastolla ja klo 15 
ryhmäkodissa, Jouni Heikki-
nen. 
hiihtolomaviikon keskiviik-
kona 10.3. ei keskipäivänker-
hoa, rukouspiiriä ja kuoroja.
hartaus to 11.3. klo 12.30 
Päiväkeskuksessa, Jouni 
Heikkinen. 
lapset  ja perheet: Perhe-, 
päivä- ja varhaisnuorten ker-
hot lomailevat hiihtolomavii-
kon.
nuoret: Päivystys nuorisotoi-
mistolla pe 5.3. klo 15–17 p. 
533 1201.

Rippikoulut: Talvirippikou-
lun leirijakso 8.–12.3. Koorti-
lassa ja konfirmaatio su 14.3. 
klo 10 kirkossa. 
laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Hiihtolomaviikolla 
ei perhekerhoa.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Pe 5.3. klo 19 nuorten järjes-
tämä toimintailta ry:llä. La 
6.3. klo 19 raamattuluok-
ka ja iltakylä 7–8-lk Hilkka 
ja Kari Tiirolalla, Suokylän-
tie 146. Su 7.3. klo 12 pyhä-
koulut: kirkonkylä Ylikulju, 
Anttila A. Jokitalo, Korivaa-
ra Hyväri, Pälli Lohi, Suoky-
lä K. Keränen. Klo 17 seurat 
ja laulutuokio ry:llä. Ke 10.3. 
klo 12 lauluseurakerhon ret-
ki Tyrnävälle.
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 5.3. klo 19 nuorten 
järjestämä toimintailta Mu-
hoksen ry:llä. La 6.3. klo 11 
päiväkerho ry:llä. Klo 19 raa-
mattuluokka ja iltakylä 7–8-
lk Muhoksella. 
kastettu: Rasmus Eetu An-
ton Koivikko.

Aikuis-
Rippikoulu
Kiinnostuneet voivat 

ottaa yhteyttä
vs. kappalainen 
Minna Salmeen, 
p. 044 745 3846

ISOSYÖ 16.–17.4. Oulunsalossa 
Oulunsalon wanhojen isosten ilmoittautuminen IsosYöhön

tapahtuu nettisivujen kautta 31.3. mennessä.
Lisätietoja Sannalta, p. 044 745 3851

Ekumeeninen paastonajan 
rakkauden ateria
su 7.3. klo 14 Muhoksen seurakuntatalossa.
Aterialla mukana Oulun ortodoksisen 
seurakunnan kirkkoherra, isä Bogdan Grosu ja
Muhoksen ev.lut. seurakunnan kirkkoherra
Jouni Heikkinen. Tervetuloa! 
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Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

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

Pääsyliput ennakkoon www.piletti.fi tai p. 0600 13377, 
hinta 9 € (opiskelijat ja eläkeläiset 6 €). Ennakkolipuista 
toimitusmaksu 1 €. Lippuja ovelta puoli tuntia ennen kon-
sertin alkua, jos lippuja jäljellä, hinta 12 € (opiskelijat ja 
eläkeläiset 8 €. Tiedustelut p. 0600 13377. 

Joel Hallikainen
Sanaton ikävä

-konsertti

24.3. klo 19
Piippolan käsi- ja taideteollisuusopiston 

auditoriossa
Keskustie 29 Piippola

kirkkoherranvirasto 
suljettu 4.–5.3. Viikolla 
10 kirkkoherranvirasto

Piippolassa auki 
seuraavasti: ma, ke, to 

ja pe klo 9–13.
Pyhännän ja Rantsilan 
seurakuntatoimistot 

suljettuina viikolla 10, 
samoin Kestilä pe 12.3.

kerhot ja kuorot 
lomailevat viikon 10 

eli 8.–12.3. jolloin ei ole 
toimintaa. 

Kirkkoherra Erkki Piri 
lomalla 8.–28.3. 

Sijaisena kappalainen 
Perttu Kyllönen, 
p. 0207 109 871.

Murto-ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 4.3. klo 
10.30 Kauttarannassa.
Seurakuntakerho ti 9.3. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
kerho: Hiihtolomaviikolla 10 
(8.–12.3.) ei ole päivä-, per-
he- ja varhaisnuorten ker-
hoja, ei myöskään kuoroja. 
Rentouttavaa hiihtolomaa 
kaikille!
aamukammari kaiken-
ikäisille keskiviikkoisin klo 
9–10.30 Tyrnävän seurakun-
tatalon takkahuoneessa.
temmes: Virsikinkerit to 4.3. 
klo 18 Heleena ja Erkki Saksi-
olla, Saksiontie 1.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 4.3. klo 19 
Vellamo ja Toivo Ikolalla, 
Keskikyläntie 26. Seurat su 
7.3. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 5.3. klo 19 
Heikkalalla, Ronkoteuksen-
tie 2. Seurat su 7.3. klo 16 
ry:llä.
kastettu: Veera Emmiina 
Hannuksela.
kuollut: Helli Marja Kärppä 
s. Tervonen 70.

Hei, ryhmä I rippikoululaiset!
Rippikoulun huipentuma, leirijakso alkaa olla jo lähellä. 
Leiri pidetään maatilamatkailu Törmälässä Siikajoella 
5.–10. maaliskuuta.
Lähdemme leirille bussilla perjantaina kello 17 Tyrnävän 
srk-talolta ja palaamme keskiviikkona kello 18 mennessä 
samaan paikkaan.  
Lisätietoja saat tarvittaessa Timolta 044 7372 612 
tai Merjalta 044 7372 617.

keStIlä
Järvikylän diakonia- ja lä-
hetyspiiri to 4.3. klo 11 Ra-
hikkalassa.
Varhaisnuorten kerho to 
4.3. klo 15.15 kerhokodissa. 
Seurakuntakerho pe 5.3. klo 
10 kerhokodissa. 
Seurakunnan ohjelmaa pe 
5.3. klo 13 Pihlajistossa.
opistoilta pe 5.3. klo 19 
ry:llä.
Seurat su 7.3. klo 13 Pihlajis-
tossa
Ystävänkammari ke 10.3. 
klo 10 kerhokodissa.
Perhekerho to 11.3. klo 11 
kerhokodissa, jonne alakou-
luikäiset ovat tervetulleita.
avioliittoon kuulutettu: 
Sauli Olavi Höyhtyä ja Krista 
Henriikka Koistinen. 
kuollut: Veikko Iisakki Mä-
läskä 88.

PIIPPola
Rauhanyhdistys ry:n vuo-
sikokous ja lauluseurat to 
4.3. klo 19 srk-kodissa. 
Raamattupiiri su 7.3. klo 18 
Arja ja Hannu Hyvärisellä.
Seurakuntakerho ti 9.3. klo 
12 Väinölässä. PulkkIla

Varhaisnuorten kerho to 
4.3. klo 16 kerhohuoneessa.
Päiväkerho pe 5.3. klo 10 
kerhohuoneessa. 
hartaus pe 5.3. klo 13 Koivu-
lehdossa.
ehtoollishartaus su 7.3. klo 
14.30 vuodeosastolla.  
Seurat su 7.3. klo 19 ry:llä, 
Pekka Mehtälä.

kesätyötä tarjolla!
Siikalatvan seurakunta hakee 16 vuotta täyttäneitä nuo-
ria kesäaikaiseen puistotyöhön ja tiekirkkotoimintaan 
ajalle 30.6.– 8.8.2010. Työ suoritetaan kahden (2) vii-
kon jaksoissa, kolme (3) nuorta / kappeliseurakunta. Ha-
kemukset 30.4.2010 mennessä osoitteeseen Siikalatvan 
seurakunta, Taloustoimisto, Pappilankuja 6, 92620 PIIP-
POLA tai sähköpostilla tarmo.myllykoski@evl.fi. 

PYhäntä
Perhekerho to 4.3. klo 11 
kerhotilassa. 
nuorten ilta pe 5.3. klo 19–
24 kunnan nuorisotilassa. 
nuorten keskusteluilta la 
6.3. klo 19 ry:llä. Aiheena 
käyttäytyminen. 
Seurat su 7.3. klo 16 ry:llä, Pek-
ka Pelo ja Olavi Hosionaho. 
kuorot: Veteraanikuoro 
to klo 12, lapsikuoro to klo 

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 lä-
hellä (n. 0,5 km). 
 Jokainen hiihtäjä tai kävelijä hankkii itse sponso-
rin tai sponsoreita, jotka tukevat häntä tietyllä kier-
rossummalla. Sponsori joutuu maksamaan sen verran 
kuinka paljon hiihtäjä hiihtää ja kävelijä kävelee kier-
roksia. Tapahtuma toimii siis kunniakierros-periaat-
teella. Kerätyt varat menevät yhteisvastuun hyväksi. 
 Hiihtäjiä/kävelijöitä pyydetään tulemaan paikalle 
hyvissä ajoin. Ilmoita osallistumisesi ja sponsorisi kap-
palainen Perttu Kyllöselle (020 7109 871, perttu.kyllo-
nen@evl.fi) 18.3. klo 12.00 mennessä.
 Järjestämme tapahtuman ajaksi lapsiparkin. Paikal-
la on myös makkaranpaistoa ja kahvitusta. Rahat me-
nevät yhteisvastuun hyväksi.

Muistojen tilassa
lämpimät lapsuuteni kesät
heinän ja tervan tuoksu
korsien pistely variksen saappaissa
metsän ihmeellinen taika
Luojan salamoiva taivas
isän sarkapuseron karkea pinta poskella
kaipuun silta
lapsuuden kotiin

Eija Salmenhaara

Syyskanteleen hiljainen sävel
ruskan kajo taivaanrannalla
maatuvien lehtien tuoksu
vaarojen heijastus järvenpinnalla
kuoleman varjo kantapäilläni
valon ja toivon maasta

Eija Salmenhaara

16.30, kirkkokuoro to klo 18 
ja nuorisokuoro pe klo 17.30 
srk-talossa. 

RantSIla
Pikku nuput to 4.3. klo 12 
Nuppulassa.
Seurakuntakerho to 4.3. klo 
13 Rauhalassa.
lapsikuoro Stellat pe 5.3. 
klo 13.15 srk-talossa.
opistomyyjäiset pe 5.3. klo 
19 ry:llä.
Seurat su 7.3. klo 18.30 srk-

talossa, Veikko Sivula.
eläkeliitto ti 9.3. klo 11 srk-
talossa. 
Varttuneiden kerho ke 10.3. 
klo 12 ry:llä.
ompeluseurat pe 12.3. klo 
19 ry:llä.
kastettu: Iita Eedit Koskelo
kuollut: Siiri Annikki Piip-
po s. Heikkilä 88, Ensio Arvi 
Henrikki Rahko 87. 
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k I n o k u l M a

Mari Rantasilan ohjaama 
toinen Risto Räppääjä 
-elokuva aloitti teatte-
reissa odotetusti suur-

menestyksellä. Tuloksena oli kaik-
kien aikojen kuudenneksi paras 
kotimainen viikonloppu yli 34 000 
katsojalla. 

Risto Räppääjä ja polkupyörä-
varas ei ensimmäisen osan lail-
la perustu Sinikka ja Tiina Napo-

Lasten musiikkikomedia on vaikea laji
lan kirjoihin, vaan se kirjoitettiin 
suoraan elokuvakäsikirjoitukseksi. 
Tähän lienee dramaturgiset syynsä. 
Nyt tarinaan saatiin etenevä juoni, 
kun ensimmäinen Räppääjä raken-
tui lähes itsenäisistä kohtauksista. 
Laulujen osuus ei ole myöskään yh-
tä hallitseva.

Risto Räppääjä ja polkupyöräva-
ras on visuaaliselta ilmeeltä ident-
tinen ensimmäisen osan kanssa.  
Värimaailma, lavastus, puvustus ja 
miljööt ovat tyylitelty reippaalla si-
veltimellä. Aikuiset ovat karrikoi-
tuja hahmoja. Äänimaailma jäljit-
telee piirroselokuvaa mikkihiiri-te-
hosteineen. Kaikki henkilöt puhu-
vat kirjakieltä, mikä vahvistaa elo-
kuvan tietoista irtautumista realis-
tisesta kehyksestä. Rantasila antaa 
Riston ja Nellyn laulaa suoraan kat-
sojalle rikkoen näin elokuvan illuu-
sion.  

Ohjaajan dramaturgiset ja visu-
aaliset ratkaisut edellyttävät, että 

katsoja hyväksyy tarjotun ääni- ja 
kuvamaailman. Pienelle katsojalle 
se ei varmasti tuotakaan vaikeuk-
sia. Juoni sen sijaan olisi kaivannut 
vahvaa intensiteettiä. Tapahtumat 
etenevät laiskasti, ja vasta aivan lo-
pussa teeman tiivistyessä elokuva 
herää horroksesta.  

Juonen tasolla Risto Räppääjä 
ja polkupyörävaras on perinteinen 
lastenelokuva. Riston uusi pyörä 
varastetaan, ja sen jäljittäminen vie 
lapset pois kotoa. Mitään todellista 
varaa se ei aiheuta. Ilkeä aikuinen 
vastavoima puuttuu, kun varkaus 
osoittautuu väärinkäsitykseksi. 

Elokuvan tekijät luottavat siihen, 
että kohtausten viehätys ja positii-
vinen vire riittää. Isoin ongelma on 
siinä, että Risto Räppääjä ja polku-
pyörävaras ei ole hauska. Lastenelo-
kuvassa se on kohtalokasta.

PENTTI KEJONEN

Risto Räppääjä ja polkupyörävaras / Suomi 2010. 
Ohjaus Mari Rantasila, käsikirjoitus Mari Rantasila, 
Sinikka ja Tiina Nopola. Pääosissa: Severi Heikkilä, 
Lauramaija Luoto, Annu Valonen, Ulla Tapaninen, 
Martti Suosalo. Kesto: 1 tunti 19 minuuttia.

Minä ja

KIRJA

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

Wilma Hurskainen kuvasi 
uudelleen lapsuuskuvat 
ja asetti kuvat pareiksi 
rinnakkain. Teini-ikäinen 
Heini Salminen fiilisteli 
Hurskaisen Kasvu-
valokuvakirjan ääressä.

Heini Salminen, 15-vuoti-
as valokuvausta harras-
tava oululaisnuori, katse-
li Wilma Hurskaisen Kas-

vu-valokuvakirjaa. 
– Kirja oli ajatuksena mielestä-

ni aivan mahtava, eikä toteutuk-
sessakaan ole moittimista. 

Kirja herätti Salmisessa hy-
vin nostalgisia ja positiivisia tun-
temuksia. Kuvissa oli ihana tun-
nelma.

– Oli mielenkiintoista nähdä, 
miten ihmiset ja paikat muuttu-

Silmänräpäyksessä 
lapsesta aikuiseksi

Mustan Taiteen julkaisemassa kirjassa Wilma Hurskainen palauttaa mieleen 
lapsuusajan kuvausasetelmia, tapahtumia ja tunnelmia. 

vat vuosien myötä, mutta silti 
on joitakin asioita, jotka eivät 
koskaan muutu. Aikuisessakin 
naisessa pystyy näkemään edel-
leen samat pikkutytön tapitta-
vat silmät ja iloisen hymyn. Eri-
tyisesti minua miellyttivät ku-
vat, joissa tytöt istuivat lumisen 
muurin päällä lyhdyn kanssa. 

Leikkimökkimuistot 
heräsivät
Hurskaisen kuvat herättivät 
Heini Salmisessa omat lapsuus-
muistot. 

– Se tunne, kun astuu esimer-
kiksi vanhalle hiekkalaatikolle 
tai koulun pihalle, on muisto-
ja herättävä. Erityistä nostalgi-
aa minussa herätti leikkimök-
kikuva. Olen itse vieraillut leik-
kimökissä, jossa olen leikkinyt 
pienenä. Mökki tuoksui täysin 
samalle kuin lapsena, ja seinillä 

oli edelleen samoja tauluja. Van-
hat kipot ja kupit olivat säilyneet 
melko ehjinä, eikä paikkoja oltu 
onneksi muutenkaan hajotettu. 

Wilma Hurskaisen kuvaamat 
tuuliset ja kesäiset laivamatkat, 
perhejoulut, syntymäpäiväkek-
kerit sekä erilaiset leikit toivat 
paljon mukavia muistoja Heinin 
mieleen. 

– Kirjaa lueskellessa pysähtyy 
useasti muistelemaan omaa lap-
suuttaan ja vertaa sitä siihen, mi-
tä on nyt. 

Ilman 
ulkonäköpaineita
Heini Salminen piti kirjan ide-
asta. 

– Oman valokuvakirjani Kas-
vu-aiheesta olisin tehnyt samal-
la tyylillä, mutta olisin kuvannut 
mahdollisimman erilaisia perhei-
tä sekä henkilöitä ja heidän kas-

vuaan sekä muutostaan. Olisin 
todennäköisesti kuvannut uu-
demmatkin kuvat filmikameral-
la, jotta jälki olisi ollut saman-
laista, mutta epäilen että Hurs-
kainen tahtoi ihmisten kasvun li-
säksi tutkia myös tekniikan "kas-
vua".

Kuvia selaillessa Heini Sal-
mista ajattelutti ja ilahdutti las-
ten luonnollinen suhtautuminen 

esimerkiksi alastomuuteen. 
– Lapsilla ei ole minkäänlaisia 

ulkonäköpaineita, vielä. Kunpa 
voisi palata edes yhdeksi päiväk-
si takaisin tarha-ajoille, unohtaa 
kaiken stressin ja paineet, laskea 
vain pulkkamäkeä kutittavis-
sa villahaalareissa ja muovailla 
muovailuvahasta elefantteja.

MARJO PÄÄKKöNEN


