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Aatoksia Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Ydinvoiman puolesta 
ja vastaan
Aamulehdessä on annettu puheenvuo-
ro kahdelle vastakkaiselle näkökulmal-
le. Ydinenergiatekniikan professori Riitta 
Kyrki-Rajamäki puolustaa ydinvoimaa.

”Japanissa on ääritilanne, jossa luon-
nonilmiön aiheuttama yhteisvika vei ker-
ralla kaiken. Sähköverkko kaatui ja tsu-
namiaalto kasteli dieselit. Suomessa pi-
tää taas kerran tutkia, voisiko meillä olla 
sellaista tekijää, joka aiheuttaa yhteisvi-
an. Pitää varautua äärimmäisiin tilantei-
siin, mutta en lähtisi muuttamaan Suo-
men ydinvoimalinjaa.

Ydinenergian riskit Suomessa ovat hy-
väksyttävällä tasolla verrattuna kaikkiin 
elämän riskeihin.”

Luonto-Liiton pääsihteeri Leo Strani-
us puolestaan haluaisi luopua ydinvoi-
masta mahdollisimman pian.

”Suomessa ei ole Japanin kaltaisia tsu-
nameja tai maanjäristyksiä. Meillä voi ta-
pahtua kuitenkin yllättävä onnettomuus 
Suomenlahdella, sähköverkko voi tippua 
pois käytöstä tai jäämassat vaurioittaa 
jäähdytysjärjestelmiä. Ydinvoiman ja eri-
tyisesti ydinjätteen osalta puhutaan niin 

pitkistä ajanjaksoista, että mitä tahansa 
voi tapahtua.

Ydinvoiman elinkaareen liittyy ympä-
ristöongelmia uraanin louhinnasta ydin-
jätteen loppusijoitukseen. Niitä ei kanna-
ta ottaa vastuulleen, koska meillä on pa-
rempia vaihtoehtoja.”

Aamulehti 15.3.2011

Tieto   
nousee päähän
Ville Blåfield väittää Helsingin Sanomis-
sa, että tieto tekee poliitikot ylimieliseksi.

”Valta ei nouse päähän, tieto nousee.
Kaiken tiedon äärellä suurta vastuuta 

kantavat päättäjät eivät vaikuta ylimieli-
siltä siksi, että valta olisi huumannut hei-
dät, vaan siksi, että he tietävät enemmän 
kuin me muut.

Voin kuvitella, että on raskasta esittää 
käyvänsä todellista keskustelua, kun yh-
tä aikaa tietää, ettei keskustelukumppa-
ni ymmärrä asian monimutkaisuutta tai 
edes tiedä, mistä todellisuudessa puhuu.”

Helsingin Sanomat 15.3.2011

Onko Raamatusta 
suunnannäyttäjäksi?

Pelkästään viime viikon lehtiä lu-
kemalla huomaa hengellisten yh-
teisöjen hapuilevan uutta suun-
taa vakaumukselleen ja toimin-

nalleen. Kirkko ja muutkin uskonnol-
liset suunnat miettivät, missä ollaan ja 
mihin ollaan menossa.

Raamattu lähtee siitä, että seura-
kunnan ei tule vain ymmärtää vallitse-
vaa todellisuutta, sen on kyettävä myös 
muuttamaan sitä. Mielestäni avainky-
symys kuuluukin, kykenevätkö uskon-
nolliset suunnat tähän?

Kristillinen seurakunta on astunut 
miinaan ottamalla 
kantaa vain seksu-
aalivähemmistöjen 
elämään unohta-
en miltei kokonaan 
monet muut tärke-
ät asiat. Näitä ovat 
esimerkiksi rakkau-
dettomuus, yli-invi-
dualismi, ahneus ja 
seurakunnan sisäinen maailmallisuus. 
Homot eivät maatamme kaada, sen tu-
levat tekemään meidän heteroitten ar-
vot ja päämäärät.

Olenkin viime aikoina pohtinut, 
ottavatko kristilliset seurakunnat kan-
taa seksuaalisiin kysymyksiin siksi, että 
niitä on helpompi käsitellä, kuin oman 
puseron sisällä myllertäviä kysymyksiä 
ja ongelmia? 

Toinen syy lienee se, että uskonnolla 
on aina ollut traumaattinen suhde in-
tiimeihin asioihin. Tosin, nykyään ei 
mainosteta edes lihapullien paistamis-
ta ilman eroottisia mielikuvia.

Oma käsitykseni on, etteivät kristil-
liset suunnat kykene vaikuttamaan täl-
lä hetkellä ihmisten arkeen ja valintoi-
hin. Seurakunnat ovat lamaantuneet ja 
pyörivät oman napansa ympärillä. Ra-
hasta puhutaan miltei yhtä paljon kuin 
evankeliumin muuttavasta voimasta.

Ilmestyskirjassa Laodikean seu-
rakunnalle Jumala sanoi ”seisovansa 
ovella ja kolkuttavansa” Seurakunnan 
Herra oli siis ”heivattu” ulkopuolelle! 
Miten on meidän seurakuntiemme lai-
ta? Mitä lopulta voisi tapahtua, jos Ju-
mala haluaisi päästä seurakuntiimme? 

Olisiko hänen sa-
nomansa liian radi-
kaali, hyväksyisimme-
kö Hänen ohjelmansa, 
vai pitäisimmekö kiin-
ni omista suunnitelmis-
tamme?

Kysymykseni voi-
daan nähdä naivina ja 
tekopyhinä – siitä vaan! 

Itse olen vakuuttunut, että tuleva ai-
kamme pakottaa jokaisen vilpittömän 
uskovaisen tekemään uudelleen valin-
toja. 

Jos yksilöuskovina ja seurakuntina 
uudistumme, näemme lähimmäistem-
me hädän aivan uudella tavalla. On hö-
lynpölyä puhua herätyksestä, jos eläm-
me elämäämme vain itsellemme. Itse-
keskeisyys on aina suurin syy Raama-
tun arvovallan murentumiseen.

Virallinen uskonto karkottaa ihmi-
siä kauemmaksi Jumalasta. Elävä evan-
keliumi lähentää. Uskon vakaasti Raa-
matun antavan oikean suunnan. Se 
edellyttää syvää ahdistusta sydämes-
sämme. Olemmeko valmiit tähän? Se 
on seurakuntien kohtalonkysymys.

RAINER FRIMAN
Kirkoittaja on oululainen 

kirjailija ja toimittaja

Reilu vuosi sitten maa järkkyi Haitissa. Sen 

jälkeen luonnonkatastrofi toisensa perään 

on vyörynyt olohuoneisiimme. Japaniin is-

keneen tsunamin vaikutukset saattavat pahimmil-

laan olla monen Tsernobylin luokkaa. Sitä ei pääse 

pakoon televisiota sammuttamalla. 

Moni meistä on varmasti ainakin hetken verran 

ajatellut, että maailmanloppu on tulossa, eikä sitä 

voi estää. Voi ainoastaan rukoilla. 

Tuhansia ja miljoonia ihmisiä koskettavat 

tapahtumat vaikuttavat kokoluokallaan ja seu-

rauksiensa laajuudella. Kun yksittäisen ihmisen 

elämä luhistuu, se on myös tragedia. Näitä trage-

dioita kävelee vastaan joka päivä. Ne eivät välttä-

mättä näy ulospäin, mutta se ei tee niistä yhtään 

vähäpätöisempiä. 

Yhdellä on yötä päivää hätä maasta käänny-

tetyn siskonsa puolesta, toinen pelkää väkivaltaa 

kotonaan, kolmatta kiusataan koulussa tai työpai-

kalla, tuhannet itkevät yksinäisyyttään.

Piilossa olevista tragedioista voi kasvaa tsuna-

meja. Niiden vaikutukset eivät vyöry päälle hyö-

kyaallon lailla, mutta niillä on vaikutusta. Usein 

niiden syntytarina jää epäselväksi. Mikä aiheutti 

tapahtumat, olisinko minä voinut auttaa? Oikea 

vastaus on, että jokainen meistä voi auttaa.

Tragedia voi purkautua hetkessä epätoivoisi-

na tekoina jotka tuovat tilanteeseen jonkinlaisen, 

yleensä surullisen lopun. Tragedia voi myös kasvaa 

leviämällä pikkuhiljaa aina uusiin ihmisiin. 

Välinpitämättömyys läheisen tragediasta on 

pahuutta. Sitä vastaan kannattaa paitsi rukoilla, 

myös toimia konkreettisesti. Luontoa suurempia 

syyllisiä tragedioihin olemme me. 

Onko olemassa pieniä tragedioita?

On hölynpölyä puhua 
herätyksestä, jos 
elämme elämäämme 
vain itsellemme.

Oulun yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee 

tänään torstai-iltana diakonia-avustusmää-

rärahojen lisäämistä seurakunnille. Seu-

rakunnat ja diakoniatyön erityispalvelut saanevat              

100 000 euron lisämäärärahan, jotta todellisessa hä-

dässä olevien avuntarvitsijoiden ei tarvitse lähteä 

kirkon työntekijän luota tyhjin käsin.

Seurakuntien apua tarvitsevat muun muassa pitkä-

aikaistyöttömät ja sairaat. Monille, myös nuorille ihmi-

sille, kirkko on paikka, josta he saavat apua, kun yhteis-

kunnan sosiaaliapu viivästyy tai on riittämätöntä.

Rikas kirkko, taloudellisesti hyvin pärjäävä Oulun 

seurakuntayhtymä, ei saa olla köyhä rakkaudessaan.

Kirkko puhuu paljon lähimmäisenrakkaudesta. Sik-

si on hienoa, että se myös toteuttaa sitä antamalla 

lisää varoja lähimmäisten auttamiseen. Sanat ja teot 

ovat sopusoinnussa.

Rikas kirkko välittää
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Traumat puhkeavat 
vasta vuosien kuluttua

-Lähetysjärjestöt eivät täl-
lä hetkellä voi tehdä mi-
tään Japanin maanjä-
ristyskatastrofin uhrien 

auttamiseksi paikan päällä. Krii-
sialueille ei edes pääse, sillä liiken-
neyhteydet ovat poikki, eikä sopi-
via liikennevälineitäkään ole saa-
tavilla. Esirukoustuki on nyt tär-
keintä.

Näin sanoo Lähetysyhdistys 
Kylväjän Japanin työaluevastaava, 
pastori Tapio Pokka, joka on ol-
lut lähetystyössä Japanissa 1992–
2003. Oululainen Pokka koki lä-
heltä Koben vuoden 1995 maan-
järistyksen, jossa kuoli 6 400 ih-
mistä.

Japanilaiset suhtautuvat Pokan 
mukaan vastoinkäymisiin tyy-
nesti. Hän on seurannut Japanin 
tiedotusvälineitä perjantaista läh-
tien ja huomauttaa, että suures-
ta surusta huolimatta hysteriaa ei 
ole esiintynyt. Jos länsimaissa ta-
pahtuisi jotain vastaavaa, kaikki 
olisivat paniikissa.

Ihmiset reagoivat Pokan mu-
kaan erilailla. Myllertävät tun-
teet jätetään pinnan alle, koska 
ei haluta olla muille häiriöksi. Jos 
kaikki japanilaiset reagoisivat nyt 
voimakkaasti, syntyisi hirvittävä 
kaaos.

Tunteiden 
kätkeminen vaarallista
Tunteiden kätkeminen voi olla 
petollinen asia. Pokka uskoo, että 
japanilaisten traumat puhkeavat 
vasta vuosia katastrofin jälkeen. 
Näin tapahtui Koben maanjäris-
tyksessäkin. Ihminen saattoi täy-
sin menettää elämänhalunsa on-
nettomuuden jälkeen. Kun itse-
murhaa yrittäneen kanssa keskus-
teli, kävi ilmi, että hän oli maan-
nut perheensä kanssa raunioissa 
odottaen pelastajia. 

Pokka kertoo, kuinka japanin 
kielessä on ilmaus, jossa sano-
taan, että mädältä haisevan asian 
päälle pitää laittaa kansi. Näin on 

dessä tehdyistä teoista. Jos on teh-
nyt pahoja tekoja, niistä saa ran-
gaistuksen.

Kristityt voivat kysyä, miksi Ja-
pania kohtasi tällainen katastrofi. 

– Joku voisi huomauttaa, et-
tä Japanissa palvotaan kahdek-
saa miljoonaa jumalaa. Hän voi-
si sanoa, että Jumala ei tällais-
ta hyvällä katso. Asiat eivät kui-
tenkaan ole näin yksinkertaisia. 
Vaikka Jumala kaikkivaltiudes-

saan sallii onnettomuuksienkin 
tapahtua, meidän Jumalamme ei 
ole karman lain kostava jumala, 
vaikka synnillä toki on aina seu-
rauksensa, Pokka tähdentää.

Miksi Jumala sallii onnetto-
muuksien tapahtua?

– Kukaan ei voi sanoa Jumalan 
puolesta miksi hän sallii tällaisen 
tapahtua tai että onko kärsimyk-
sestä löydettävissä hyviä asioita. 

Pokan mukaan yksilö voi kui-

tenkin kokea, että onnettomuus 
veti Jumalan puoleen. Hän saat-
taa löytää Kaikkivaltiaan Juma-
lan, joka turvassa voi elää elämän-
sä loppuun asti.

– Tämä ei ole kuitenkaan re-
septiratkaisu, jota voisimme tar-
jota hädän keskellä oleville ihmi-
sille.

PEKKA HELIN

Buddhalaisuuden 
mukaan 
kärsimyksen 
nostattamat 
tunteet on 
hiljennettävä 
ja ihmisen on 
tyydyttävä 
kohtaloonsa.

tapahtunut tässäkin katastrofis-
sa ainakin tiedotuksessa. Tunteet 
on kätketty pinnan alle. Ihminen 
voi haastattelussa sanoa tyynesti 
kyynel silmäkulmassa, että hyö-
kyaalto vei lapsen, vaikka kuinka 
piti hänestä kiinni. Hän saattaa 
tämän sanoessaan jopa hymyillä.

– Joku voi länsimaisesta kult-
tuurista käsin tulkita, että Japa-
nissa kielletään todellisuus, Pok-
ka huomauttaa.

Japanilainen ei 
korosta tunteitaan
Japanilaisten reagointitapa poh-
jautuu Pokan mielestä heidän 
erilaiseen ihmis- ja maailman-
kuvaansa. Yksilö ei korosta tun-
teitaan, koska hän ei yksilönä ole 
juuri mitään verrattuna yhtei-
söön.

Kärsimys myös on asia, joka 
kuuluu elämään. Jos tämän kans-
sa ei ole sinut, asiasta tulee ihmi-
selle taakka.

Japanilaisten harjoittaman 
buddhalaisuuden mukaan kärsi-
myksen nostattamat tunteet on 
hiljennettävä, ja ihmisen on tyy-
dyttävä kohtaloonsa. Yksilö on 
vain pieni osa kosmoksen kierto-
kulkua. Hän syntyy ja kuolee yhä 
uudelleen. Jos elämä päättyy, pe-
liä jatketaan jonain toisena aikana 
jossain toisessa hahmossa.

Japanilainen 
ei kysy miksi
Japanilaiset eivät Pokan mukaan 
niinkään esitä suuria miksi-ky-
symyksiä. Onnettomuudet johtu-
vat siitä, että yksilö tai kansakun-
ta ovat ansainneet ne. He ovat teh-
neet jotain väärin, vaikkapa lai-
minlyömällä esi-isien palvonta-
menoja.

Kun kauheat asiat kohtaavat, 
ihmisen on parempi painaa pään-
sä ja tyytyä karman lain rangais-
tukseen. Karman laissa jokaisen 
elävän olennon nykyinen olotila 
on suoraa seurausta menneisyy-

Pastori Tapio Pokka koki Koben 
maanjäristyksen vuonna 1995.

Re e t t a  J ä r ve n p ää

P
udasjärven seurakunnan nimikkolähetit Jussi 

ja Varpu Kivelä ja heidän neljä lastaan eivät 

ole hätääntyneitä ja paniikissa Japanin tra-

gedian vuoksi. Heidän asemapaikkansa Kobe 

on noin 600 kilometrin päässä onnettomuusalueelta.

Myöskään seurakuntalaiset eivät ole Varpu Ki-

velän mukaan joutuneet hysteriaan, vaikka ovatkin 

huolestuneita. Sunnuntaina jumalanpalveluksessa 

seurakuntalaiset olivat olleet rauhallisia, kun onnet-

tomuudesta keskusteltiin. Seurakunnassa on noin 

120 jäsentä.

Kobessa ei Varpu Kivelän mukaan ole ainakaan 

vielä pulaa mistään. Ruokaa ja sähköä on saanut ku-

ten ennenkin.

Tiistaina tiedot ydinvoimalaonnettomuudesta oli-

vat hälyttävät. Lähetysyhdistys Kylväjä ei ollut aina-

kaan silloin vihjannut läheteilleen, että maasta lähtö 

olisi pian lähellä, kertoo Varpu Kivelä ja lisää, että ti-

lannetta tietenkin seurataan koko ajan.

Kivelän perheessä on neljä lasta ja viides on tulos-

sa, äiti kertoo naurahtaen. 

Lapset eivät ole olleet onnettomuudesta mok-

siskaan. Kahdeksanvuotias ei ollut onnettomuuden 

ensimmäisenä päivänä päästä irti television ääreltä, 

kun kuvia tsunamista näytettiin.

Aamiaisella kuusivuotias oli syönyt puuroa. Puuro 

oli lautasella ollut kuusivuotiaan mukaan tulvavettä 

ja mustikat ihmisiä, Varpu Kivelä kuvaa.

PEKKA HELIN

Lapset leikkivät tsunamia
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S e p p o Vänskä

Japanissa pyritään jatkamaan elämää entiseen malliin. 
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Mikä rakennus pitää sisällään 
monenlaista toimintaa?
Arvaa! on Rauhan Tervehdyksen vuorovaikutteinen kuva-ar-
voituspalsta. Julkaisemme joka numerossa yhden seurakun-
tien rakennuksia tai esineistöä esittävän kuvan. Sinun tehtävä-
näsi on tietää, mikä kohde on kyseessä. 

Lähetä vastauksesi ja yhteystietosi viimeistään maanantai-
na 21. maaliskuuta osoitteeseen arvaa.kuvasta@rauhanterveh-
dys.fi. Jos sinulla on paikkaan liittyvä mukava muisto tai tari-
na, liitä se vastaukseesi.

Oikea vastaus ja parhaat tarinat julkaistaan seuraavassa nu-
merossa. Osallistuminen kannattaa, sillä oikein vastanneiden 
kesken arvotaan kirja- tai levypalkinto.

Viime viikon kuvassa: 
Koskelan 
seurakuntakoti
Kiitos kaikille osallistu-
jille ja onnea arvonnan 
voittajalle Aimo Mäel-
le, joka on kirjoittanut 
yli satavuotiaasta karta-
nosta kronikan nimeltä 
Koskela: 

Koskela tuo tuttu talo, talo vanhanaikainen,
maalattu on kaunihiksi pinta puhdas valkoinen.
Ennen vanhaa kasvoi pellot, viljaa laarit täyttäen,
navetassa paljon karjaa, heinää sarat niittyjen.
Aika muuttui hiljallensa, talonpito lopun sai,
viljelykset kaupungille ruutukaavaks' meni kai.
Talon osti seurakunta, omaksensa tarpeisiin,
ja onhan sillä käyttöä ollut, monenlaisiin peijaisiin.
Tarinata monenlaista pitää talo sisällään,
sehän selvää näinhän vanhus, kertoo sen jo iällään.
Vaikkei pellot ennä idä, kasva kedot heinäkään,
ei se tarkoita nyt sit, et talo oisi kylmillään.
Vaan toivon että, talo saisi ajast' aikaa eteenpäin,
edelleenkin meidät pitää lämpimästi sylissäin.
Siunausta koskelalle, Herran sanaan luottaen,
pirtin lämpö ystävilles' rakkaudellas, 
suothan sen.
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Lähetä 
palautetta 

Onko sinulla naseva mielipide, 
kysymys tai kommentti? 

Lähetä se meille palautesivumme 
kautta osoitteessa 

www.rauhantervehdys.fi
tai sähköpostilla toimitus@

rauhantervehdys.fi.

Mitä kirkolliskokous päätti?
Mediasta olen saanut lukea ja 
kuulla, kuinka kirkolliskokous 
antoi piispainkokouksen tehtä-
väksi laatia rukousohjeet samaa 
sukupuolta olevien rekisteröi-
tyjen parien puolesta. 

Kotimaassa 24.2. julkaistussa 
Me emme luovu piispoista -ar-
tikkelissa sanotaan ”piispojen 
rukousohje, joka asiallisesti tois-
taa vain sen, mitä Suomen evan-
kelis-luterilaisen kirkon kirkol-
liskokous on asiasta päättänyt”, 
on vähintään harhaanjohtava. 

Kirkolliskokous tyytyi vain 
keskustelemaan asiasta ja siirsi 
eli delegoi rukousohjeiden an-
non piispainkokoukselle. Kir-
kolliskokous ei käyttänyt sil-

le uskottua päätösvaltaa. 
Luovuttaessaan päätöksen 
teon piispainkokoukselle, 
kirkolliskokous väisti vas-
tuun rukousohjeiden mu-
kaisessa käytännön toimin-
nassa. Mihin tarvitaan hallin-
toelimiä, jotka pystyvät vain 
valmisteleviin, muttei organi-
saation toimintaa sitoviin pää-
töksiin?   

Kirkolliskokouksen ratkaisu 
voidaan nähdä myös niin, ettei 
Kristuksen kirkossa tarvita ih-
misen antamia rukousohjeita. 
Jeesus on jo ne antanut. Ne löy-
tyvät Raamatusta. Kirkon teh-
tävä on toimia Kristuksen lam-
paiden ruokkijana ja kaitsijana  

 
 
sekä levittää pelastuksen ilo-
sanomaa. Jos näin on, meidän 
tuskin tarvitsee luopua ke-
nestäkään vilpittömin mielin 
Kristuksen seurakuntaa palve-
levista.

  
KAUKO KOSKELA

Oulu

Näkymätön hätä ja Yhteisvastuukeräys
Kokemus siitä, että jää porukan 
ulkopuoliseksi, voi johtaa vaka-
viin seurauksiin. Siksi on tärke-
ää saada yksinäisyydestä kärsi-
vä nuori entistä aikaisemmin 
avun piiriin ja tietoiseksi siitä, 
että häntä voidaan auttaa. Tä-
mä edellyttää yhteistyön tiivis-
tämistä eri toimijoiden välillä. 

Tämänvuotisella Yhteisvas-
tuukeräyksellä halutaan torjua 
nuorten yksinäisyyttä. Vaik-
ka moni mieltää yhteisvastuun 
vain rahankeräykseksi, se he-
rättää myös miettimään nä-
kymätöntä hätää. Toivottavas-
ti se luo kiusatuille toivoa tule-
vaisuudesta: mahdollisuudesta 
opiskella ja työllistyä. Noiden 
toiveiden toteuttamiseksi tar-
vitaan euroja.

”Poikani koulussa oli muu-
tamia kiusaajia, jotka uittivat 

hänen päätään vessanpöntös-
sä. Kun lapsi kertoi minulle, 
otin välittömästi yhteyttä kou-
luun. Kiusaaminen saatiin lop-
pumaan yhteistyöllä”, kertoi 
vast’ikään yksi isä.

Tässä tapauksessa asiat ete-
nivät, kun koululainen roh-
kaistui puhumaan kiusaami-
sesta kotona ja isä tarttui asi-
aan. Koulukiusaamisiin liitty-
viä asioita voidaan ratkaista, 
kun lapset luottavat aikuisiin ja 
kun vanhemmat yhdessä opet-
tajien kanssa ryhtyvät tekoihin 
kiusaamisen lopettamiseksi.

Moni julkisuuden henki-
lö on kertonut olleensa koulu-
kiusattu. Se on vaikuttanut hei-
dän elämäänsä. Kiusaamiseen 
tai porukan ulkopuolelle jää-
miseen liittyvät muistot eivät 
unohdu. Heistä tuli kuitenkin 

niitä, jotka pärjäävät. Joiden-
kin yksinäiseksi ja kiusatuk-
si tulleen nuoren kohtalo on 
synkempi. Siksi mietityttää-
kin, miksi toiset selviävät näis-
sä tilanteissa ja toiset syrjäyty-
vät rankoin seurauksin. Monet 
selvinneistä sanovat, että heil-
lä oli joku ihminen, jolle pystyi 
puhumaan omista tuntemuk-
sistaan ja ajatuksistaan.

Kiusaaminen on raukkojen 
hommaa. Vielä raukkamai-
sempaa on kuitenkin, jos kiu-
saamisiin ei puututa. Yhteis-
vastuukeräys vie eteenpäin tär-
keää asiaa.

RITVA-LIISA NISKANEN
varatuomari, Oulu

kansanedustajaehdokas (Kesk.)

7 vapautumisen viikkoa

Viime viikolla Rau-
han Tervehdykses-
sä kerrottiin, että toi-
mitus aikoo paasto-

ta tänä vuonna. Käymme läpi 
paastonaikaa Yhteisvastuuke-
räyksen paastokalenteria seu-
raten. Kerromme kilvoittelus-
tamme ja pyrimme inspiroi-
maan muita paastosta kiinnos-
tuneita Facebook-sivujen kaut-
ta. Voit seurata paaston etene-
mistä ja kirjoittaa komment-
teja osoitteessa www.facebook.
com/rauhantervehdys. Julkai-

semme saamiamme komment-
teja viikoittain myös lehdessä.

Ensimmäisen viikon teh-
tävänä oli laittaa hyvä kiertä-
mään. Toisella paastoviikolla 
mietimme turhakkeista vapau-
tumista.

• Olen kokeillut paastoa jo vii-
me keväänä, ja olin todella tyy-
tyväinen. Mun paastoni on 
telkkarista luopuminen, mut-
ta muutoinkin pyrin elämään 
kohtuullisuutta noudattaen 
pääsiäiseen saakka. Jää muu-

ten aikaa kaikkeen muuhun: 
liikuntaan, lukemiseen, käsi-
töihin - ja ennättää taas tavata 
kavereitakin! Suosittelen.

• Mää en ainakaan ole valmis 
luopumaan mistään, eikä ole 
kyllä tarvettakaan.

• Minusta voimme pohtia myös 
kristillisyytemme, siis uskom-
me olemusta koska sen juuri tu-
lisi johtaa tuohon toisen ihmi-
sen oikeaan kohtaamiseen. 

Lähetä postia 
Maksimissaan 2000 merkin mittaiset 

tekstit voi toimittaa joko sähköpostilla 
(toimitus@rauhantervehdys.fi) tai postitse 

(PL 102, 90101 OULU). Kirjoittajan 
yhteystiedot on liitettävä jokaiseen tekstiin. 

Toimituksella on oikeus lyhentää 
tekstejä tarvittaessa ja tehdä 

niihin otsikot.

Palautetta toimituksen paastosta
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Haluatko nähdä Johannes Kastajan hampaan?

Maata kiertelemässä

Yhdysvaltalainen kuraat-
tori Martina Bagnoli 
myöntää, että hänen jär-
jestämänsä näyttely saat-

taa puistattaa monia. Näyttelyssä 
nimittäin esitellään muun muas-
sa 2 000 vuotta vanha hammas, 
luunsiruja ja säleitä kauheasta te-
loitusvälineestä.  

Nämä esineet eivät ole mitä ta-
hansa päreitä ja ihmisen kappalei-
ta. Hampaan väitetään kuuluvan 
Johannes Kastajalle ja luunsirujen 
Magdalan Marialle. Säleet ovat 
puolestaan rististä, johon Vapah-
tajamme Jeesus Kristus naulittiin.

Näyttely pidetään Yhdysvalto-
jen Baltimoressa Waltersin taide-
museossa. Näyttelyn nimi on Tai-
vaan aarteita.

Kauan sitten pyhiinvaelta-
jat tarpoivat puoli maailmaa 
nähdäkseen väläyksen pyhäin-
jäännöksistä, jotka olivat kana-

va Jumalan luo. Pyhäinjäännök-
siä kannettiin taistelussa onnea 
tuottavina esineinä. Niitä käytet-
tiin vahvistamaan valtion pää-
miesten liittoja, myytiin pieninä 
omaisuuksina ja himoittiin kaik-
kialla kristityssä maailmassa. Jot-
kut pyhäinjäännökset myös pa-
ransivat sairaita.

Kysymys kuuluu: onko py-
häinjäännöksillä enää mitään 
merkitystä?

– Vastaus riippuu siitä millai-
sia kristittyjä me olemme, sanoo 
kuraattori Bagnoli ja lisää, et-
tä monille ihmisille pyhäinjään-
nökset ovat hyvin tärkeitä. 

Kristittyjen parissa pyhäin-
jäännösten kunnioitus on ollut 
voimissaan katolilaisilla ja orto-
dokseilla. Molemmat kirkot myös 
rakensivat alttareita marttyyrien 
jäännösten päälle korostaakseen 
uskon jatkuvuutta.

Protestanttiset uskonpuhdis-
tajat leimasivat pyhäinjäännösten 
palvonnan taikauskoisuudeksi. 
Näyttelyssä esitetään Martti Lut-
herin tulikivenkatkuinen saarna, 
jossa tämä leimasi pyhäinjään-
nökset täydellisen tarpeettomik-
si ja hyödyttömiksi.

Vaikka protestantit pitivät py-
häinjäännöksiä tarpeettomina, 
muut kirkkokunnat eivät toen-
neet. Ortodokseilla pyhäinjään-
nöksillä on tärkeä tehtävä, kertoo 
yhdysvaltalainen teologian pro-
fessori Peter Boutenoff. Papeille 
esimerkiksi annetaan vaate, jon-
ka sisään on ommeltu pyhäin-
jäännös. Se on käsinkosketeltava 
merkki piispan siunauksesta.

Katolisen kirkon parissa py-
häinjäännösten palvonta alkoi 
hiipua Vatikaanin toisen kirkol-
liskokouksen jälkeen 1960-luvun 
puolivälissä. Kokous uudenai-

kaisti ja muutti katolista kirkkoa.
Pyhäinjäännökset eivät kui-

tenkaan ole merkitystä vailla ka-
tolisessa kirkossakaan. Yhdys-
valtalainen jesuiittapappi James 
Martin muistuttaa, että tuhan-
net kristityt kokoontuivat vuon-
na 1999 erään neworkilaisen kir-
kon eteen ollakseen lähellä py-
hän Thérèsen jäännöksiä. Pyhä 
Thérèse oli ranskalainen nunna, 
joka kuoli yli sata vuotta sitten.

Martin kertoo, että hänellä on 
huoneessaan pyhäinjäännös je-
suiittajärjestön luojasta Ignatius 
Loyolasta. Se on Martinin mu-
kaan vain ”pieni täplä jostakin.”

– Pyhäinjäännökset muistut-
tavat meitä, että pyhimykset oli-
vat lihaa ja verta. He eivät ole my-
tologian hahmoja, Martin huo-
mauttaa.

RELIGION NEW SERVICE 

Ortaid aloitti 
keräyksen 
Japanin 
ortodoksien 
hyväksi
Suomen ortodoksisen kirkon 
humanitaarisen avun järjestö 
Ortaid aloittaa katastrofikerä-
yksen Japanin maanjäristyk-
sen ja tsunamin uhrien autta-
miseksi ja jälleenrakentamisen 
tukemiseksi.

Apu viedään perille yhteis-
työssä Japanin ortodoksisen 
kirkon ja kansainvälisen or-
todoksisen avustusjärjestön 
(IOCC) kanssa.

Maanjäristys ja tsunami 
ovat tuhonneet ortodoksisia 
kirkkoja Sendain hiippakun-
nassa. Yamadan kaupungin lä-
pi kulkenut hyökyaalto tuho-
si käytännöllisesti koko kau-
pungin ja sen mukana vuon-
na 1877 rakennetun Jumalan-
synnyttäjän ilmestysjuhlan 
kirkon.

Ortodoksiset seurakun-
nat Sendaissa ja Tokiossa ovat 
saaneet vain vähäisiä vaurioi-
ta, mutta yhteydenpito tuho-
alueelle on yhä hankalaa.

USA:ssa 
vaaditaan 
yhteistä 
pääsiäistä
Yhdysvaltain eri kirkkokun-
tia kokoava kansallinen kris-
tillinen neuvosto toivoo maa-
ilman kristityille yhteistä pää-
siäistä, kertoo uutistoimisto 
ENI. 

Tänä vuonna sekä lännen 
kirkkojen että ortodoksisten 
kirkkojen pääsiäinen osuu sat-
tumalta samaan päivään.

Pääsiäistä vietetään 24. 
huhtikuuta. Myös viime vuon-
na pääsiäinen osui samalle 
päivälle. Seuraavan kerran yh-
teinen pääsiäinen on vuonna 
2014. Erot pääsiäisen ajankoh-
dassa riippuvat kirkoissa nou-
datettavista eri kalentereista.

Suomen ortodoksinen 
kirkko on poikkeuksellinen 
ortodoksisessa maailmassa, 
sillä se viettää pääsiäistä sa-
maan aikaan kuin maamme 
luterilaiset.

Maahanmuuttovirastoa 
syytetään heitteillejätöstä
Oulun poliisilaitokselle 
jätettiin tällä viikolla 
tutkintapyyntö 
Maahanmuuttoviraston 
toiminnasta.

Tutkintapyyntö koskee syys-
kuun lopussa Venäjälle 
käännytetyn Olga Kovyli-
nan tapausta. Kovylina ei 

pysty itse liikkumaan, koska hä-
nen vasen puolensa on halvaan-
tunut aivoverenvuotojen seurauk-
sena. 

Tällä hetkellä Kovylina asuu 
kahdestaan vaikeasti vammaisen 
poikansa kanssa Volgogradissa –   
3 000 kilometrin päässä siskos-
taan, joka on ainoa hänestä huo-
lehtimaan kykenevä sukulainen.

– Halusimme tehdä rikosil-
moituksen, koska mielestämme 
käännytyspäätöksessä on kysy-
mys heitteillejätöstä, toteaa pasto-
ri Árpád Kovács, toinen tutkinta-
pyynnön allekirjoittajista. 

Mustelmat  
kertovat hädästä
Kovylinan kaksoissisar, oululai-
nen Lidia Harju, kävi helmikuus-
sa hoitamassa sisartaan Venäjällä. 
Hän esittelee matkan aikana sis-
kostaan ottamia valokuvia. Niissä 
riutuneen hahmon alavartalossa 
ja käsivarsissa näkyy suuria, nyr-
kinkokoisia mustelmia. Syy nii-
den syntymiseen on epäselvä.

– Olga on hyvin heikossa kun-
nossa, eikä hän juuri edes jaksa 

syödä. Hän kuolee pian nälkään 
ja ikävään. Haluaisin Olgan tän-
ne, jotta voisin huolehtia hänestä 
itse, Harju huokaa. 

Ennen viime syksyä Olga Ko-
vylina asui yhtäjaksoisesti Suo-
messa viisi vuotta ja oli myös 
naimisissa suomalaisen miehen 
kanssa. Poliisi luokitteli kuiten-
kin heidän avioliittonsa lume-
avioliitoksi, eikä miehen kuoltua 
myöntänyt Kovylinan oleskelulu-
valle enää jatkoa. 

Oulussa seurakunnat tarjosi-
vat Kovylinalle viime kesänä hoi-
topaikan. Samalla Kovács ja Har-
ju koettivat saada viranomaiset 
muuttamaan päätöstään. Näin ei 
kuitenkaan käynyt. Lidia Harjun 
oli pakko taipua ja saattaa sisko 
takaisin Volgogradiin.   

Inhimilliset syyt  
jätettiin huomiotta
Harju aikoo hakea siskolleen 
Moskovasta uutta viisumia Suo-
meen, mutta sekin on vain väliai-
kainen ratkaisu. 

– Pelkään, että siskoni ehtii 
nääntyä kuoliaaksi ennen sitä, Li-
dia Harju toteaa yksikantaan.

Laissa on annettu mahdolli-
suus myöntää ulkomaalaiselle jat-
kuva oleskelulupa, jos sen epää-
minen olisi ilmeisen kohtuuton-
ta henkilön terveydentilan, Suo-
meen syntyneiden siteiden tai 
muun yksilöllisen inhimillisen 
syyn vuoksi, kun otetaan huomi-
oon olosuhteet, joihin hän joutui-
si kotimaassaan. 

– Nämä kaikki syyt täyttyvät 

Olgan kohdalla. Maahanmuut-
tovirastolla on ollut myös tieto 
näistä kaikista, Kovács toteaa.
Harju ja Kovács toteavat tutkinta-
pyynnössään, että Maahanmuut-
tovirasto on syyllistynyt heitteil-
lejättöön käännyttäessään Olga 
Kovylinan, vaikka lääkärit, hoi-
tohenkilökunta ja kirkon työnte-
kijät ovat varoittaneet vakavista 
seurauksista.

Rauhan Tervehdyksen joulu-
kuussa haastattelema Maahan-
muuttoviraston oleskelulupa-asi-
oista vastaavan tulosalueen joh-
taja Anna Hyppönen totesi, että 
väkivallan uhriksi joutuminen 
kannattaa tuoda viranomaisten 
tietoon. Hän ei kuitenkaan otta-

nut kantaa yksittäiseen asiaan si-
nällään. 

Hyppöstä ei tavoitettu kom-
mentoimaan rikosilmoitusta.

ELSI SALOVAARA

Kerroimme siskosten tarinan 23.12. 
ilmestyneen numeron sivuilla 3 ja 
10–11. Lehti on luettavissa arkistosta 
osoitteessa www.rauhantervehdys.fi. 

Lidia Harju ja Árpád Kovács jättivät tiistaina tutkintapyynnön Maahanmuuttoviraston 
toiminnasta Oulun poliisilaitokselle.

E l s i  S a l ovaa ra

Lue ja    
kommentoi
www.rauhantervehdys.fi
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Muut seurakunnat

• Su 20.3. klo 14.00 Srk-Vuosikokous
 klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Hannu Orava
• Ti 22.3. klo 18.00 Rukouskokous
 Matias Posio
• Su 27.3. klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Anja Nousiainen ja Aila Pyörälä
• Ti 29.3. klo 18.00 Rukouskokous
 Sirkka-Liisa Salmenkangas
• La 2.4. klo 12.00 Rukouslauantai

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

	 	 Jumalan	Lasten	srk
	 	 Tuulimyllynkatu	18
	 	 www.jlsrk.net
Ylistyksen,	Sanan	ja	Esirukouksen	
Illat	lauantaisin	klo	18.00.	
La	19.3.	klo	18.00	JUKKA	PARTALA.
TERVETULOA!

To 17.3. klo 18 Miestenilta. Su 20.3.  
klo 18 Sunnuntain kokous, Blom-
ster. Ma 21.3. klo 18 Kotirukous-
kokous, Lehmikentäntie 16 A 5. 
To 24.3. klo 18 Raamattupiiri.  
Su 27.3. klo 18 sunnuntain kokous,  
Vesa Rauha vierailee. Tervetuloa! 
www.kempele.svk.fi

Su 20.3. klo 16.00 HYVÄN 
SANOMAN TILAISUUS
puhujana Miika Savola 
laulajana Markus Pätsi

Ke 23.3. klo 19.00 SANAN 
JA RUKOUKSEN ILTA

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

helluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

www.ohsrk.fi

Pe 18.3. klo 18 Liftjr. Pe 18.3. klo 20 LIFT, Mikko 
Saukkonen, Timo Kurkela,   LiftUp. Su 20.3. 
klo 11 Lähetysjumalanpalvelus, Niilo Närhi, 
Mikko Saukkonen,   Timo & Markus & Leena. 
Su 20.3. klo 17 Church@78, International Ser-
vice, Communion, Niilo Närhi. Ma 21.3. klo 18 

Sykarin kaivolla – ilta naisille. Ke 23.3. klo 19 Sana ja rukous, Eero Pokela, 
Hannu Orava,   Kvadra. To 24.3. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to 
klo 11–12. TERVETULOA!

Su 20.3. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00.
Ma 21.3. Kotiliitto klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

To 17.3. klo 19 Rukousilta, Tuomo Ruuska. Pe 18.3. 
klo 18 Varkki-ilta. La 19.3. klo 15 ja 17 Kristus 
yhdistää, kristittyjen yhteinen rukousiltapäivä, Martti 

Väyrynen, Risto Wotschke, Kimmo Kieksi, ylistystä, aihe: Risti vain. Su 20.3. klo 11 
Aamukirkko & pyhäkoulu, Janne Turpeinen, Risto Wotschke, Roomalaiskirje luku 14. 
Ti 22.3. klo 14 Päiväpiiri, klo 18 ALFA-kurssi. Ke 23.3. klo 18 Nuortenilta. To 24.3. 
klo 19 Lähde-ilta, kastejuhla, Risto Wotschke, God`s Bell, tarjoilu. www.oulu.svk.fi 
Tervetuloa!

Rauhan 
Tervehdys 

-lehden 

JAKELU-
HÄIRIöT 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 
p. 0200 71 000 

tai sähköpostitse: 
www.posti.fi/palaute

RAUHAN TERVEHDYKSESSÄ!
Ilmoitusmyynti Kotimaa-Yhtiöt

puh. 040 729 2119, ilmoitusmyynti@kotimaa.fiIlmoita

Yhteisvastuu 2011 torjuu 
nuorten yksinäisyyttä 

Suomessa ja Mosambikissa.

Ole hyvä.
Ole arkienkeli.

Lahjoita www.yhteisvastuu.fi

Soita 0600 1 7010
(10,18 € / puh. + pvm)

tai 0600 1 7020
(20,12 € / puh + pvm)

Palveluja tarjotaan

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

Palveluja tarjotaan

www.aarrearkku.fi

Hoivaa ja 
Huolenpitoa
kaikkiin elämäsi vaiheisiin 
siivouksesta kotisairaanhoitoon

Puhelinnumero: 0800 966 46 • Internet: www.sellina.fi

Yhdistykset

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
5.3. klo 12 ja 18, 6.3. klo 12 ja 17. 
Tervetuloa.

Oulun seudun virsikuoro 20 vuotta: su 20.3. klo 15.00 Juhlaveisuut 
Karjasillan kirkossa. Konsertin jälkeen kahvitarjoilu ja seurat.
Herännäis/Siioninvirsiseuroja: to 17.3. klo 13.00 Palvelutalo Nestori, 
Vakkatie 3A, Pyhäntä, to 17.3. klo 18.00 Ritva ja Esko Ruottisella, Oulun-
tie 41, Temmes, pe 18.3. klo 18.00 Sinikka ja Aimo Pietilällä, Korvenpe-
räntie 238, Pudasjärvi, su 20.3. klo 14.00 Rovaniemen seurakuntakodilla, 
su 20.3. klo 15.00 Marja Kinnusella, Kiertotie 18, Kiiminki, su 20.3.  
klo 17.30 Hovila-kodissa, Kirkkotie 15, Kempele, ke 23.3. klo 18.00 
Kemin Lumilinnan kappelissa.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 17.3. klo 19.00 Marjaana ja Matti Tikan-
mäellä, Rapsakkapojantie 8, Metsokangas, Oulu.

Ev.lut. Kansanlähetys
Oulu Pe 18.3. klo 18.30 
Aarre-ilta 11–14 vuotiaille  

Öbergin talon alakerrassa. Tiistai- 
sin klo 18 Heinätorin srk-talo Mata-
lan kynnyksen ilta 22.3. Seurakun-
nan rukouksen voima, Martti Vainik- 
ka ja 29.3. Jumalan pyhyys. ETU-
AASIAN OPINTOPÄIVÄT Kastellin 
kirkossa 19.–20.3.2011 La klo 12–
17.15, jonka jälkeen ruokailu (7e)  
ja Tuomas-messu. Su klo 10 Messu,  
kirkkokahvit ja Lähetysjuhla, jossa 
skype-yhteys Heliin ja Hannuun. 
Pe 18.3. klo 18.30 Aarre-ilta 11–14 
vuotiaille Öbergin talon alakerras-
sa. La 26.3. klo 17 Donkkis Big 
Night alakoululaisille Myllytullin 
koululla. Liminka Pe 25.3. klo 17 
Donkkis Big Night alakoululaisille 
Linnukan koululla. Tyrnävä Ma 
28.3. klo 18 srk-talo, Tule ja katso 
”Pieleen menneet” Raili Kemppai-
nen.

To 17.3. klo 18.30 NA- ja opiskelijailta  
’Jeremian kirja’. Pe 18.3. klo 19 Nuor-
tenilta, Raitalantie 3. Su 20.3. klo 16.30  
Pyhäkoulu, klo 17 Seurat Vesa Pöyhtäri. 
Tervetuloa!

Seurat su 20.3. klo 15. Alpo 
Pennanen, Jukka Marjakangas. 
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Pohjanmaan Pipliaseura ry:n

VUOSIKOKOUS
pidetään 3.4.2011 noin  
klo 13.30 Kalajoen srk-kodis- 
sa. Kaikki tervetulleita jo  
klo 10 kirkkoon ja sen jälkeen 
srk-kotiin lähetyslounaalle 
ja seuran 25-vuotisjuhlaan. 
Tri Markku Kotilakin tulossa. 
–Hallitus

Opiskelija- & NuOrteN 
aikuisteN ilta

Koulukatu 41

To 24.3. klo 19. Tyyne Louhimaa: Tunte-
va ihminen.
OsUH ja Kristillinen OpintOKesKUs

Siivous ja Kotipalvelu
                    Mar-Let

* Kotisiivous ja palvelu
* Yrityssiivous
* Ikkunanpesu
* Loppusiivous
* Muuttosiivous
* Sopimussiivous
p. 044 0500 252
* Kotital.vähennysoikeus
www.siivousjakotipalvelumar-let.fi

Palveluja tarjotaan

APU VIRTSANKARKAILUUN
MediSet-tuotteet

Varmuusalusasut
Vuodesuojat
Uimahousut
Irtosuojat

Ympäristöystävälliset
Kestävät yli 200 
pesukertaa
Mukavat
Huomaamattomat

 

  
VERKKOKAUPPA AVATTU! www.divisa.fi

Tilaa ilmainen esite 0400 223 446

verkkokauppa avattu! www.divisa.fi
Terttu Lilja Oy 
Hallituskatu 19, 08 332 283  

Respecta Oy
Kiviharjunlenkki 4, 040 348 8597

Tilaa ilmainen esite 
0400 223 446

jm Oulu

Terveydenhoitoa
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Sinappia   

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Yxi paras 
nuorison tawara

Opiskelin aikoinani Oulun yliopistossa histo-
riaa. Olen vasta myöhemmin ymmärtänyt, 
kuinka hienoa oli istua pulpetissa ja kuun-
nella historian laitoksen huippuasiantunti-

joiden luentoja. Se oli loistava tapa hankkia tietoa ja 
sivistystä!

Yliopistovuodet olivat elämäni kulta-aikaa. Elin le-
veästi ja huolettomasti, sillä otin opintolainan täysi-
määräisenä. En ymmärrä nykyisten opiskelijoiden va-
litusta siitä, että he eivät tule toimeen. 

Ottaisivat lainan. Kun saa niin hienon lahjan kuin 
ilmaisen yliopistokoulutuksen, voi vähän itsekin sat-
sata tulevaisuuteensa.

Suuressa maailmassa yliopistokoulutus maksaa niin 
paljon, ettei varattomien perheiden lapsilla ole juu-
ri mitään mahdollisuutta päästä opiskelemaan. Kun 
amerikkalaisperheeseen syntyy vauva, vanhemmat 
aloittavat säästämisen, jotta perheen vesa pääsisi aika-
naan yliopistoon. Pankkilainaakin pitää ottaa niin pal-
jon, että suomalaista hirvittäisi. Taitaa hirvittää ame-
rikkalaistakin.

Rahalla saa opiskelupaikan monessa muussakin 
maassa. Niinpä maineikkaiden yliopistojen käytävil-
lä saattaa kävellä nuoria, joiden älynlahjat eivät suin-
kaan ole siitä terävimmistä päästä. Heillä on fyrkkaa 
taskussa ja kovapäisyydestään huolimatta loistava tu-
levaisuus maansa eliitissä. 

Toista on Suomessa, jossa korkeimpiin opintoihin 
pääsee vain lujalla motivaatiolla ja lahjakkuudella. Il-
mainen yliopistokoulutus on kansakunnan kaunein 
lahja nuorisolleen. Jos ilmaisuudesta luovutaan, te-
kisi mieleni lähteä senaatintorille heittämään polt-
topulloja ja kaatamaan poliisiautoja. Niin en kuiten-
kaan tee, sillä yhteiskuntarauhaa ei pidä rikkoa. Kaik-
kia vihapäissään keksittyjä älyttömyyksiä ei tule to-
teuttaa.

Yliopistoon ei pidä päästä rahalla vaan lahjakkuu-
della. On tärkeää, että maatamme hallitsee älyn eikä 
rahan eliitti.

Peruskoulun ja ilmaisen yliopistokoulutuksen 
avulla on saatu käyttöön kansakuntamme kaikki lah-
jakkuusreservit. Ennen vanhaan köyhälistön lapsil-
la ei ollut paljonkaan mahdollisuutta saada kaikkein 
korkeinta koulutusta. Jotkut johtavissa piireissä jopa 
uskoivat, että köyhät lapset olivat niin vähäjärkisiä, 
ettei heistä ollut kansakoulua pidemmälle.

Tarja Halosen, Urho Kekkosen ja monen muun 
köyhän perheen lapsen kuningastie ei ehkä olisi avau-
tunut ilman ilmaista koulutusta.

On merkillistä, että jotkut vaativat yliopistoihin 
lukukausimaksuja. Tuntevatko nämä ihmiset lain-
kaan yhteiskuntavastuuta? Tai ylipäätänsä minkään-
laista vastuuta? Toiset niljakkeet taas tuhoaisivat iki-
vanhan perinteemme metsien jokamiehenoikeudesta. 

Ehkä he haluavat luokkayhteiskunnan paluuta ri-
kastuakseen entistä enemmän. Ehkä joku jo haavei-
lee ylhäisestä asemasta ja nöyristä alustalaisista. Viis 
kansakunnan hyvinvoinnista, kunhan eliitillä me-
nee hyvin.

PEKKA HELIN

Oulun herättäjäjuhlien ja 
Lumijoen suviseurojen 
järjestelyt etenevät aika-
taulussa. Myös talkoo-

laisia on tähän mennessä värvät-
ty odotettu määrä, mutta lisää 
tarvitaan.

Herättäjäjuhlat pidetään 8.–10.
heinäkuuta. Oulun ev.-lut. seura-
kuntien diakoniatyöntekijä, he-
rättäjäjuhlien pääsihteeri Riku-
Matti Järvi kertoo, että tavoite on 
värvätä noin 1 000–1 200 talkoo-
laista. Heitä on nyt koossa 260.

Ilmaista työvoimaa 
ympäri Suomen
Talkoolaisia värvätään etenkin 
Oulun alueelta, lisäksi verkot on 
heitetty myös Savoon sekä Keski- 
ja Etelä-Pohjanmaalle, jotka ovat 
vahvoja herännäisalueita. Viime-
vuotisten Kiuruveden herättäjä-
juhlien talkoolaisia on tulossa va-
paaehtoisiksi myös Ouluun.

Olennaista riittävän työvoi-
man saamisessa on, montako työ-
vuoroa ja monenako työpäivänä 
kukin talkoolainen työskentelee. 

Järvi toivoo, että talkoolainen te-
kisi mahdollisimman monta työ-
vuoroa. Yksikin olisi kuitenkin 
hieno juttu.

– Tehtävä ei saa olla liian ras-
kas. On hyvä istahtaa penkille ja 
katsella juhlia.

Juhlille odotetaan 30 000 vie-
rasta. Oulun herättäjäjuhlien si-
vuilla www.oulunherattajajuhlat.
fi on kaavake, jonka kautta voi il-
moittautua vapaaehtoiseksi.

Suviseuroille värvätty 
jo tuhansia
Lumijoen suviseurojen päätoi-
mikunnan puheenjohtaja, yrit-
täjä Jorma Vuorma kehuu su-
viseurojen järjestelyjen etene-
mistä. 

Ennen tapahtumaa tehdään 
noin 10 000 työvuoroa ja tapah-
tuman aikana noin 8 700. Viimek-
si mainitusta vuorotavoitteesta jo 
noin 6 500 on täytetty. 

Juhlat järjestetään 1.–4. heinä-
kuuta. Vuorman mukaan on vai-
kea arvioida, kuinka paljon vuo-
roja tarvitaan toukokuusta juhli-

en alkuun saakka. Hän lisää kui-
tenkin, että Rantalakeuden alu-
eella asuu noin 2 500 rauhanyh-
distysten jäsentä, joten työvoimaa 
riittää. Juhlien aikana työskente-
leviä talkoolaisia tulee myös La-
pista, Kainuusta ja Keski-Pohjan-
maalta.

Tällä hetkellä värvätään vä-
keä erityisesti liikenteen ohjauk-
seen ja järjestysmiehen tehtäviin. 
Viimeksi mainittuihin tehtäviin 
vaaditaan koulutus. Ilman kort-
tia tehtävään ei pääse.

Vuorma toivoo, että kukin tal-
koolainen ottaisi noin 2–3 vuo-
roa. Toukokuun alusta juhlien al-
kuun työskenteleville suositus on 
4 vuoroa.

– Eläkeläiset voivat tulla päi-
vällä ja työssäkäyvät illalla, Vuor-
ma toteaa.

Tehtävänimekkeitä on Vuor-
man mukaan parisen sataa. Juh-
lille odotetaan 75 000 vierasta.

TEKSTIT: 
PEKKA HELIN

Kesän herätysliikejuhliin
haetaan vapaaehtoisia töihin

Oululainen Taina Pirkola 
sai pestin herätysjuhli-
en talkoolaiseksi jo kak-
si vuotta sitten, kun tuttu 

nainen värväsi hänet juhlaravin-
tolatoimikunnan yhdeksi vastuu-
henkilöksi. Siitä pitäen on juhlien 
ruokapuolta suunniteltu. Nyt ol-
laan loppusuoralla.

Pirkola työskentelee varsinai-
sessa työssään päällikkötehtävissä 
siivousalalla, vaikka hänen varsi-
nainen koulutuksensa on ruoka-
puolelta. Pirkola haluaa pitää am-
mattitaitoaan yllä osallistumalla 

herättäjäjuhlien muonitukseen.
Itse juhlissa Pirkolan tehtävä 

on yhtenä vastuuemännistä val-
voa juhlaravintolatoimikunnan 
työntekoa.  Hän esimerkiksi var-
mistaa, että talkoolaiset tulevat 
töihin ja jakaa heille tehtäviä.

Pirkola arvelee, että hänen työ-
vuoronsa voivat olla pitkiä. Itseään 
ei saa kuitenkaan rasittaa liikaa.

– Yhden 12–13 tunnin päivän 
voi tehdä korkeintaan.

Talkoolaisten työvuorojen on 
suunniteltu olevan 4–6 tuntia 
kerrallaan.

Mitä herättäjäjuhlilla oikein 
syödään? Aamulla nautitaan rii-
sipuuroa ja mehukeittoa, lounaal-
la muun muassa lihakastiketta ja 
lasten ateriana nakkikastiketta. 
Grillipisteestä saa myös lohta.

Juhlilla saa myös poronliha-
keittoa ja bataattisosekeittoa, jot-
ka tehdään paikan päällä. Riisi-
puuro, lihakastike ja perunaso-
se tulevat vakuumeissa tehtaalta 
ja ne lämmitetään paikan päällä. 
Vastuuemänniksi ja eri työpistei-
siin voi ilmoittautua herättäjäjuh-
lien nettisivuilla.

Emännän hommana  
on nakittaa talkoolaisia

Vastuuemäntänä Herättäjäjuhlilla työskentelevä Taina Pirkola pääsee hyödyntämään varsinaista koulutustaan.

Pe k ka H e l i n
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Jukka Kolmonen

Seurakuntapastori
Tuiran seurakunta

Tärkeintä elämässäni on 
usko. Se on arvo, jonka kaut-
ta tarkastelen koko elämää ja 
teen valintani.
Rakkain raamatunkohta-
ni on "Niin kuin te tahdotte 
ihmisten tekevän teille, niin 
tehkää te heille.” (Matt.12:7). 
Yhtä rakas on Paavalilta: 
“En halunnut tietää teidän 
luonanne mistään muusta 
kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiinnau-
litusta Kristuksesta. Te näitte minut hyvin heikkona, hyvin 
arkana ja pelokkaana. Puheeni ja julistukseni ei pyrkinyt va-
kuuttamaan viisaudellaan vaan ilmensi Jumalan Hengen voi-
maa, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisten viisauteen 
vaan Jumalan voimaan.” (1.Kor.2:2-5) Tähän Paavalin aja-
tukseen on helppo samastua.
Olen halunnut nykyiseen työhöni, koska haluan kul-
kea kappaleen matkaa ihmisen rinnalla hänen ilossaan ja su-
russaan. Siinä saa hetken kantaa toisen “reppua”. Papin am-
matti on todella monipuolinen. En arvannutkaan, kuinka 
vaihtelevaa se on.
Esikuvani on pappi, joka tuli kotiimme poikamme kuoltua, 
istui hiljaa kanssamme kiireettömästi, hoiti hautajaisjärjeste-
lyt puolestamme, koska emme itse jaksaneet. Hän toimi hie-
notunteisesti, mutta määrätietoisesti. Ajattelin, tuollainen 
minäkin haluaisin olla.
Harrastan mielelläni hiihtämistä, juoksemista, kuntosalilla 
käyntiä ja jääkiekkoa sekä alkukesästä vaimon kanssa moot-
toripyöräreissuja Alpeille. Lisäksi luen aina tilaisuuden tullen.
Terveiset lukijoille: Aika muuttuu, mutta Jumalan Sana py-
syy ajasta aikaan. 

KAISA ANTTILA

Merja Nikola

Ammatti: Merkonomi, 
kotiäiti
Luottamustehtävä: Lu-
mijoen kirkkovaltuuston ja 
-neuvoston jäsen 
Ehdokaslista: Kristillisten 
perusarvojen puolesta

Haluan vaikuttaa koti-
seurakunnassani siihen, että Raamatun sana ja kristilli-
set arvot säilyvät ohjenuorana seurakunnan toiminnassa.
Kymmenen vuoden päästä kirkossa julistetaan elävää Ju-
malan sanaa edelleen. Ihmisillä on tarve turvautua muuhun-
kin kuin katoavaan materiaan.
Minulle tärkeä raamatunkohta on Jer. 29:11 Minä annan 
teille tulevaisuuden ja toivon.
Tärkeintä elämässäni on usko, perhe, koti ja ystävät.
Esikuvani on usean vanhemman ihmisen elämänviisaus.
Terveiset lukijoille: Nauttikaa ihanasta Luojan antamas-
ta kevättalvesta!

KAISA ANTTILA

Rauhan Tervehdys 
esittelee tällä palstalla  
tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. 

 Uusi
kasvo

Rauhan Tervehdyksessä 
kävi vieraita naapurikoulusta 

Oulu International School 
-koulun oppilaita ja 
opettaja Johanna Paaso-
Rantala kävivät vierai-

lulla Rauhan Tervehdyksen toimi-
tuksessa. Heille kerrottiin toimi-
tuksesta ja lehden taittamisesta.

Luokassa oli edellisinä viikkoi-
na tehty omaa lehteä, joten lapsilla 
oli jo näkemystä toimittajan työs-
tä. Koululehteä varten he olivat 
tutustuneet muun muassa tieto-
tekniikan saloihin, tehneet haas-
tattelua liittyen välipalaideoihin 
ja toteuttaneet tutkivaa journalis-
mia koulun likaisten vessojen pa-
rissa. Lisäksi he olivat itse tehneet 
ilmoituksia ja mainoksia lehteen.

Kokemuksensa pohjalta op-
pilaat osasivat kysyä monenlai-
sia asioita. Kiinnostusta herätti-
vät niin lehden taustat kuin käy-
tännön työkin. Päätoimittaja Elsi 
Salovaara pyrki vastaamaan par-
haansa mukaan.

Lehden taittaminen kiinnosti 
koululaisia kovasti. Taittaja Mari 
Lähteenmaa esitteli, miten lehden 
taittaminen tapahtuu. Tarkenta-
via kysymyksiä ohjelman toimin-
nasta tuli runsaasti samalla, kun 

Mari asetteli tekstiä ja kuvia leh-
den sivuille.

Aikaa vierailulle oli vain rajal-
linen määrä, joten ihan kaikkeen 
lapset eivät ehtineet perehtyä. Kaik-
ki näkivät vielä vilaukselta, kuinka 
päätoimittaja suunnittelee seuraa-

van viikon lehden sisältöä. Sen jäl-
keen olikin jo aika jättää toimitus 
ja jatkaa uusien kokemusten pariin.

KAISA ANTTILA

Kolme tiukkaa kysymystä 
Koululaiset kysyivät monenlaisista aiheista. Mieliä askarrutti ainakin 

nämä kolme asiaa:

– Mistä lehden nimi tulee?
 Rauhan Tervehdys on jo 103 vuotta vanha lehti. Alkuaikoinaan lehti 

sisälsi lähinnä hartauskirjoituksia ja muuta hengellistä materiaalia. Sii-

hen yhteyteen rauhan toivottaminen sopi hyvin. Nimi on ollut käytössä 

jo niin kauan, että sitä ei ole haluttu muuttaa.

– Montako juttua yksi toimittaja tekee lehteen?
 Rauhan Tervehdyksen toimituksessa työskentelee kuusi ihmistä. Pää-

toimittaja kirjoittaa jonkun verran juttuja, mutta tekee paljon muita-

kin töitä. Päätoimittaja esimerkiksi lukee läpi ja hyväksyy kaikkien mui-

den tekstit. Taittaja ei kirjoita juttuja. Hänellä on kädet täynnä lehden 

ulkoasun tekemisessä. Neljä muuta toimittajaa kirjoittavat muutaman 

jutun lehteen kukin. Lisäksi Rauhan Tervehdyksellä on useita avustajia, 

jotka auttavat lehden sivujen täyttämisessä.

– Teettekö sivut Wordilla?
 Kukin toimittaja kirjoittaa juttunsa omalla koneellaan tekstitiedos-

toon, esimerkiksi Wordilla. Taittaja käyttää erillistä taitto-ohjelmaa, jos-

sa tekstinpätkiä ja kuvia on hyvä mallailla sivulle.

Tiistaina 22. maaliskuuta 
järjestetään Kaukovainion 
kappelissa paneelikeskus-
telu aiheesta Kuka on ter-

vetullut Ouluun. 
Mukana keskustelemassa ovat 

kansainvälisen työn pastori Ár-
pád Kovács entisestä Jugoslavias-
ta, pankkialalla toimiva opiskeli-
ja Otso Laxenius Etiopiasta, suo-
malainen romanikulttuurin opis-
kelija Dimitri Lindgren, pastori 
Amos Manga Sudanista sekä Ou-
lun kansainvälisen toimintakes-
kuksen toiminnanohjaaja Shah-
naz Mikkonen Iranista. 

Jaakko Lounela on ollut järjes-
tämässä tapahtumaa Kaukovaini-
on lähetyspiirin puolesta. 

Kuka oikein on tervetullut Ouluun?
– Lähetyspiirissä puhutaan 

yleensä kaukaisista lähimmäisis-
tä, mutta nyt kevätkaudella oli-
vatkin erityiseksi kohteeksi nous-
seet kaukaa tulleet lähimmäiset. 
Tähän aihepiiriin sopii hyvin pa-
neelikeskustelun aiheeksi ”Kuka 
on tervetullut Ouluun?” Loune-
la kertoo.

Maaliskuun 21. päivä on ni-
metty YK:n rasisminvastaisek-
si päiväksi, ja Oulussa koko viik-
ko on omistettu rasismin vastai-
selle taistelulle. Paneelikeskuste-
lun osuminen samalle viikolle oli 
puhdas sattuma, joskin varsin po-
sitiivinen. 

– Me emme taistele rasismia 
vastaan, vaan toivomme voivam-

me rakastaa ihmisiä sisarinamme 
ja veljinämme heidän syntyperäs-
tään riippumatta, Lounela sanoo.

– Toivon, että keskustelutilai-
suus auttaa meitä ymmärtämään 
paremmin toisiamme ja kohtaa-
maan kaukaakin tulleet lähim-
mäisinämme. Toivon, että pai-
kalle saapuneet uskaltavat puhua 
toisilleen ja malttavat kuunnella 
toisiaan.

Tilaisuus on kaikille avoin, ja 
paikalle toivotaan niin avojalaka-
sia kuin tullista tulleitakin oulu-
laisia kuuntelemaan sekä osallis-
tumaan keskusteluun. Tilaisuus 
alkaa kello 18 kahvittelulla. 

REETTA JÄRVENPÄÄ

Johanna Paaso-Rantala toi oppilaansa Rauhan Tervehdyksen toimitukseen.

K a i s a  A n t t i l a
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Kempeleen Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa on juu-
ri loppunut messu. Suntio-
na toimiva historian opis-

kelija Tuomo Hurtig laittaa kä-
siinsä valkoiset hansikkaat kerä-
täkseen ehtoollispikarit pois alt-
tarilta. Hanskat on oltava, jotta 
pikareihin ei tulisi sormenjälkiä. 

Hurtig sammuttaa vielä kynt-
tilät ja tyhjentää virsitaulun. 

Seuraavaksi kirkossa on vihki-
tilaisuus ja kaste.

Seurakuntaelämässä 21-vuotias 
nuorimies kuuluu ikäryhmään, jo-
ta harvemmin tapaa tilaisuuksissa. 

– En ollut aiemmin kuvitel-
lutkaan tekeväni tällaista työtä, 
vaikka seurakunta olikin tuttu 
paikka isoshommista. Kun kuulin 
keikkasuntion töitä olevan tarjol-
la, ajattelin, että sehän saattaisin 
sopia opiskelun oheen. Olen teh-
nyt näitä töitä nyt parisen vuotta.

Omat tunteet 
välillä sivuun
Tuomo Hurtigin kokemus on, et-
tei seurakunta työyhteisönä juuri-
kaan poikkea muista.

– En tunne itseäni keskiver-
tosuomalaista uskovaisemmak-
si. Minun Jumalani on rakastava 

ja anteeksiantava isä, joka haluaa 
lastensa parasta. Kuten maallises-
sakin isä-lapsi-suhteessa, lapsi ei 
aina ymmärrä isän viisautta.

Suntio on läsnä ihmiselämän 
merkittävissä tapahtumissa: ilois-
sa ja surussa.

– Hautajaisissa joutuu kasvo-
tusten menetyksen, surun ja luo-
pumisen kanssa. Silloin omat tun-
teet on siirrettävä taka-alalle, jot-
ta pystyy tekemään työtään. 

– Kuoleman kohtaaminen hau-
tajaisissa on poistanut kuolemaan 
liittyvää mystiikkaa. Nykyään 
kuolema koetaan liian outona ja 
kammoksuttavana, hän miettii.

Pyhäinpäivä 
jäi mieleen
Häissä ja ristiäisissä ilmassa on 
vuorostaan iloa ja tulevaisuu-
denodotusta. Myös ne ovat herk-
kiä tilaisuuksia. 

– Tässä työssä tapaa monenlai-
sia ja monenikäisiä ihmisiä. Elä-
möivä pikkulapsi ja vihkimistä 
jännittävä nuoripari ovat muka-
via tuttavuuksia.

Mieleenpainuvimpana tilai-
suutena nuori suntio muistaa py-
häinpäivän iltakirkon, jossa pas-
tori luki vuoden aikana poisnuk-

kuneiden nimet. Jokaiselle vaina-
jalle sytytettiin kynttilä.

– Tunnelma oli rauhallinen ja 
vakava. Lukuisien nimien koh-
dalla muistin olleeni hautaamas-
sa heitä.  

Kaverit 
antavat voimia
Tuomo Hurtig viihtyy erityisesti 
ystäviensä parissa.

– Läheisten onni on minul-
le tärkeää. En voi iloita, jos näen 
heidät surullisina.

Vaikka opintotuki on pieni, 
opiskelijan elämä on mielenkiin-
toista.

– Historian opiskelu on juu-
ri sitä, mitä olen halunnut. Totta 
kai välillä on stressiä tenteistä ja 
esseistä, mutta enimmäkseen me-
no on rentoa ja mukavaa. Opiske-
lukaverit ovat loistavia. Viihdym-
me yhdessä. Heidän takiaan jak-
san nousta aamulla sängystä tyl-
simmällekin luennolle.

Vapaa-aikana 
hyppyjä yli aitojen
Tuomo Hurtig harrastaa aikidoa 
ja parkouria. Aikidossa korostuu 
ihmisen pyrkimys rauhaan. Tais-
telussa vastustajaa ei pyritä vahin-

Sijaissuntio innostuu 
parkourista ja aikidosta

Tuomo Hurtig on tuurannut jo parisen vuotta vakinaisia suntioita Kempeleen seurakunnassa.

goittamaan. Lajille on ominaista 
tekniikoiden pehmeys.  

– Olen harrastanut aikidoa 
vuosia. Saatan käydä salilla mon-
ta kertaa viikossa. Lajissa kieh-
too sen rauhanomainen filosofia 
ja se, että minulla on aina mah-
dollisuus kehittyä harrastuksessa-
ni taitavammaksi.

Vauhdikkaassa parkourissa 
pyritään tavallisessa arkiympä-
ristössä liikkumaan mahdollisim-
man nopeasti ja tehokkaasti yh-

destä paikasta toiseen ”kaiteista ja 
muureista huolimatta”.

– Parkourissa tulee tunne, et-
tä voin päästää itseni ikään kuin 
irti. Eritasoiset reitit tuovat teke-
miseen vaihtelua, Hurtig kertoo. 

Kempeleen sijaissuntio suh-
tautuu tulevaisuuteensa odotta-
en. Edessä olevista haasteista hän 
haluaa ajatella, etteivät ne ole es-
teitä vaan mahdollisuuksia.

AULIKKI ALAKANGAS

Hymy on hyvä työkalu
•  Suntion ja seurakuntamestarin sijaisia tarvitaan seurakunnissa 

ruuhka-aikoina ja vakinaisten suntioiden tuuraajina. 

•  Sijaiskäytäntö vaihtelee seurakunnittain. Joissakin sijaisina 

toimii muun muassa opiskelijoita. Osassa seurakuntia 

sijaisuudet hoidetaan vakinaisen henkilökunnan voimin.

•  Kempeleen seurakunnan talousjohtaja Anneli Salo kertoo 

ominaisuuksia, joita sijaissuntion työssä tarvitaan:   

– Seurakuntatuntemus, esimerkiksi seurakuntanuorena 

tai isosena toimiminen luo hyvän pohjan osaamiselle. 

Lisäksi tarvitaan oma-aloitteisuutta, järjestelmällisyyttä, 

vastuuntuntoa, vuorovaikutustaitoja, palvelualttiutta ja 

turvallisuusnäkökohtien hallintaa. Tärkeitä työkaluja ovat 

hymy, aitous ja inhimillisyys, Salo luettelee.

•  Sijainen perehdytetään tehtäväänsä, ja yleensä hän on 

tuntipalkkainen. 

Au l i k k i  A la kan g as
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Eetterissä

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Su 20.3. kello 9.55–12 Ou-
lun seurakuntien aluelähe-
tys. Klo 10 messu Oulujo-
en kirkosta. Toimittaa Pentti 
Kortesluoma, ja avustaa Ilk-
ka Mäkinen. Musiikista vas-
taavat kanttori Lauri Nurk-
kala ja Gaudiate-kuoro. Klo 
11.30 radiopyhäkoulussa pu-
huu lastenohjaaja Marja Raa-
tikainen. Aiheena on Ruko-
us ja usko. Klo 11.45 Kur-
kistus kirkkoon -ohjelmas-
sa kerrotaan 20 vuotta täyt-
tävästä Oulun seudun virsi-
kuorosta. Mitä laulavien va-
paaehtoisten työpanos mer-
kitsee kirkolle ja mitä se an-
taa laulajille itselleen? Virsi-
kuoron väkeä jututtaa Pertti 
af Hällström.

Radio Dei Toivon päivä
Ti 22.3. klo 22.05 lähete-
tään kooste 60 vuotta täyt-
tävän piispa Samuel Salmen 
syntymäpäivähaastattelus-
ta. Ohjelman toimittaa Mar-
ja Blomster.
Ke 23.3. klo 15.40 Uskomaton 
Mies. Hailuodon kirkkoherra 
Timo Juntusen kolumni.
To 24.3. klo 15.40 Viisi teesiä 
kirkosta. Lapsityönohjaaja 
Aila Valtavaara kertoo Unel-
miensa kirkosta.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 20.3. klo 9.45 radiopyhä-
koulussa puhuu lastenohjaa-
ja Marja Raatikainen. Aihee-
na on Rukous ja usko.
Su 20.3. klo 10 radiojumalan-
palvelus Pattijoen kirkosta.

Suora lähetys osoittees-
sa www.virtuaalikirkko.fi
Pe 18.3. klo 18 piispa Samuel 
Salmen 60-vuotisjuhliin liit-
tyvä konsertti Sävelten juhla. 
Esiintyjinä saamelaismuusik-
ko Anna Näkkäläjärvi (laulu 
ja klarinetti), Mikko Salmi 
ja Johanna Pekkarinen duo, 
Henna-Mari Sivula (laulu), 
Maija Tynkkynen (cembalo 
ja urut), Sofia Magdalena -yh-
tye, johtajanaan Raimo Paaso 
sekä Amani, johtajanaan Ter-
hi Latvala. Illan juontaa hiip-
pakuntasihteeri Pekka Asi-
kainen.
Su 20.3. klo 10 messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Mes-
sun toimittaa Hanna-Maija 
Ollanketo ja häntä avustaa 
Tiina Kinnunen. Kanttorei-
na ovat Elias Niemelä ja Rai-
mo Paaso.

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi 
p. 044 316 1563 (ma-pe)

Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.fi/
radio

Nettiradio 
www.evl.fi/srk/kempele
Su 20.3. klo 10 messu Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Pekka Rehumä-
ki, avustaa Jaakko Tuisku ja 
Anna-Liisa Åke, kanttorina 
Marjo Irjala. 

Muhoksen Koivu ja 
Tähti -kulttuurikes-
kuksessa on maalis-
kuun ajan esillä Enke-

lin siipien suojassa -ikoninäytte-
ly. Näyttelyssä on esillä muhos-
laisten Asko Hännisen, Elsa-He-
lena Topin ja Heleena Tuomisen 
taidetta. 

He kuuluvat Oulunseudun 
Ikonimaalareihin, joka on Ou-
lun ortodoksisen seurakunnan 
kanssa tiiviissä yhteistyössä toi-
miva yhdistys. Sen tavoitteena 
on vaalia bysanttilaisen perin-
teen mukaista ikonimaalausta 
Oulun alueella. 

– Olemme ihan perusluteri-
laisia, naurahtavat ikonimaala-
rit, kun kysyn liittyykö heidän 
taiteensa kenties ortodoksiseen 
uskonvakaumukseen. 

Usein ikonit liitetään orto-
doksikristittyihin, mutta taitei-
lijat vakuuttavat, että ikonimaa-
lausta voivat  harrastaa muutkin. 

Jakamattoman 
kirkon perua
Jo jakamattoman kirkon aikana 
ensimmäisellä vuosituhannella 
ikonit kuuluivat kristittyjen ju-
malanpalveluselämään. 

– Evankelis-luterilaisen kir-
kon oppi-isä Martti Lutherkaan 
ei suhtautunut kielteisesti iko-
neihin, kertoo Muhoksen kirk-
koherra Jouni Heikkinen. 

Elsa-Helena Toppi kertoo 
aloittaneensa ikonimaalauksen 
1980-luvulla, jolloin hän huoma-
si Kalevasta ilmoituksen alkavas-
ta ikonimaalauskurssista. Jo tätä 
ennen hän oli ollut kiinnostunut 
ikoneiden maailmasta. 

– Kun olin töissä Nurmekses-

sa, ihmettelin erään ortodoksi-
rouvan suhdetta ikoneihin. Hän 
katseli ikoneita jotenkin erityisel-
lä tavalla ja siunasi itsensä niiden 
edessä. Tämä teki minuun syvän 
vaikutuksen, Toppi kertoilee. 

– Minun ikoniharrastukseni 
sai alkunsa kauniista ikonika-
lenterista, sanoo Tuominen.

Maalaaminen  
vie mukanaan
Asko Hänninen puolestaan ker-
too olevana kotoisin Suomussal-
melta, itärajan tuntumasta. 

– Ortodoksikirkon elämä on 
jo lapsesta saakka tuttua. Olen 
aina ollut kiinnostunut ikoneis-
ta, ja aloitin maalausharrastuk-
sen kolmisen vuotta sitten, kun 
pääsin ikonikurssille. Ikonimaa-
laus on todella antoisaa. Se vie 
mukanaan, kuvailee Hänninen.

Tähän kokemukseen yhtyvät 
myös Elsa-Helena Toppi ja Helee-
na Tuominen. 

– Koen voimakasta iloa ja on-
nea ikoneita maalatessani, kertoo 
Tuominen. 

– Siihen kerta kaikkiaan hu-
rahtaa, naurahtaa Toppi. 

Sanan  
kuvallista ilmaisua
Ikonimaalaus on Jumalan sanan 
kuvallista ilmaisua: ikoni kertoo 
kuvan avulla sen, minkä Raa-
mattu kertoo sanoin. Ikoneihin 
kuvataan Raamatun henkilöitä ja 
tapahtumia. Keskeisiä ikonihen-
kilöitä ovat Neitsyt Maria, Jeesus, 
Johannes Kastaja ja enkelit. 

– Ikonin kuvaa ei palvota, vaan 
henkilöä, jota se esittää. Olen-
naista on se, mitä ikoni voi antaa 
meille, ei niinkään se, että me kat-

somme ikonia. Voi ajatella, että 
ikoni katselee meitä ja on ikkuna 
pyhyyteen ja tuonpuoleisuuteen, 
kertoo Elsa-Helena Toppi. 

Toppi kertoo kokevansa, että 
kirkon elämässä voivat olla läsnä 
kaikki aistit. 

– Musiikkia kuunnellaan, 
suitsuke voidaan haistaa ja ikoni 
koetaan näköaistin välityksellä. 
Kaikki palvelevat samaa tarkoi-
tusta, Jumalan läsnäolon ja py-
hyyden kokemista, Toppi pohtii. 

Aina perinteitä 
kunnioittaen
Ikonit ovat osa kirkon julistusta 
ja niiden traditio on vanhaa ja ar-
vostettua. Kaikkien kolmen iko-
nimaalarin mielestä on tärkeää 
syventyä maalausperinteeseen, 
sen teologiaan ja tekniikkaan, 
ikonimaalausta aloittaessa. 

– Ikonimaalarin on kunnioi-
tettava kirkon oppia ja perintei-
tä, he toteavat.

Jouni Heikkinen, ikoninäytte-
lyn isä, on tyytyväinen. 

– Ikoninäyttely on ollut pitkä-
aikainen unelma, joka nyt on to-
teutunut. Tuntuu mukavalta, että 
tämä on jo tavoittanut niin monia 
ihmisiä: viikon aikana näyttelys-
sä on käynyt vieraskirjan mukaan 
110 vierasta. 

Kuvat Raamatun pyhistä tuo-
vat ajatuksiin kiitollisuuden. On 
hyvä tehdä matkaa Jeesuksen ar-
mahtavan katseen alla.

HANNA KALLUNKI

Enkelin siipien suojassa 
-ikoninäyttely on esillä Koivu 
ja Tähti -kulttuurikeskuksessa 
Muhoksella 31. maaliskuuta saakka. 

”Ikonit katsovat meitä”

Elsa-Helena Toppi, Heleena Tuominen ja Asko Hänninen ovat maalanneet Enkelin siipien suojassa -näyttelyn ikonit. 
Kirkkoherra Jouni Heikkinen (oik.) on nähnyt vaivaa näyttelyn saamiseksi Muhokselle.

Hanna K a l l u nk i

Kids Action kerää 
väkeä Lumijoelle

Muutama vuosi sitten 
lanseerattu Kid’s Ac-
tion -tapahtuma jär-
jestetään jälleen lau-

antaina 19. maaliskuuta Lumijo-
en koululla. 

Ohjelmassa on muun muassa 
tyynytaistelua, ammuntaa, kas-
vomaalausta sekä raamattuope-
tusta. Esiintyjinä tapahtumassa 
ovat Limingan seurakunnan las-
tenbändit Ari Natusen johdol-
la sekä isien kokoonpano Men In 
Black. 

Tarjoilut Kid’s Action -tapah-
tumassa järjestetään nyyttikesti-
periaatteella, eli jokainen osallis-
tuja tuo mukanaan jotain pien-
tä naposteltavaa yhteisesti syötä-

väksi. Edellisellä kerralla tapahtu-
maan osallistui 150 lasta Lumijo-
en, Limingan ja Siikajoen alueilta, 
joten nyyttäreistä on odotettavis-
sa valtaisat. 

Tapahtuma alkaa lauantaina 
kello 14. Järjestäjänä toimii Lumi-
joen seurakunta ja tapahtumaan 
on vapaa pääsy. (RT)
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Sanan 
aika

Pääsiäinen on tulossa! Tai onhan pääsiäiseen vielä reilu kuukausi, mutta pääsiäispaasto 
on jo alkanut. Rairuohon kanssa ei vielä ole kiire ja pääsiäiskoristeetkin saavat viipyä 
kaapissa, mutta jos pääsiäispaastoon aiot osallistua niin nyt olisi aika. Mitä pääsiäis-
paastoon osallistuminen voisi olla?

Seurakuntalehdissä on puhuttu paastosta tai ”seitsemästä vapaasta viikosta”. Face-
bookissa voin osallistua Suklaalakko-tapahtumaan. Työ- tai opiskelupaikalla voin löy-
tää vertaisryhmän tukemaan matkaani kohti pääsiäistä. Luonnollisesti myös – kesän 
lähestyessä – jokaisessa itseään kunnioittavassa naistenlehdessä on vinkki poikineen 
siihen, miten pääsen eroon joulukiloista ja olen kesän tullessa bikinikunnossa. Vii-
meksi mainitulla ei ole mitään tekemistä pääsiäispaaston kanssa, vaikka sattuukin 
hyvään saumaan.

Paastonaikana pidättäytyminen tietyistä ruuista ja herkuista on kunnioitettavaa. 
Pääsiäispaastossa on kuitenkin kyse paljon enemmästä kuin vain lihan kurittamisesta. 
On tärkeämpää miettiä, mille tahdon sanoa kyllä kuin mille tahdon sanoa ei.

Tahdonko sanoa kyllä rukoukselle? Tahdonko sanoa kyllä sille, että heikompi-
osaisen lähimmäiseni tarpeet ovat ainakin yhtä tärkeitä kuin omani? Suklaalakko ei 
todennäköisesti anna minulle yhtään lisää aikaa rukoukselle, mutta suklaaseen nor-
maalisti käyttämäni rahat voisin antaa vaikkapa Yhteisvastuukeräykselle, heikompi-
osaisen lähimmäiseni hyväksi.

Mieti, mille tahdot sanoa kyllä. Sen jälkeen tiedät, mille on sanottava ei, jotta saa-
vutat sen mitä tahdot.

TIINA TALVITIE
New Yorkin suomalaisen 

seurakunnan pastori

Tahdonko sanoa kyllä?

Sunnuntai 20.3.
Päivän psalmi 

Ps. 25:1–10 
1. lukukappale 

2. Kun. 20:1–7 
2. lukukappale 
1. Kor. 10:12–13 

Evankeliumi
 Mark. 9:17–29 

Joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei 

kaadu. Teitä kohdannut kiusaus ei ole 

mitenkään epätavallinen. Jumalaan voi 

luottaa. Hän ei salli kiusauksen käydä teille 

ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua 

koetukseen hän samalla valmistaa pääsyn 

siitä, niin että voitte sen kestää.

1. Kor. 10:12–13
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Eräs mies väkijoukosta sanoi Jeesukselle: 

"Opettaja, minä toin poikani sinun 

luoksesi. Hänessä on mykkä henki. Se ottaa 

hänet valtaansa missä vain. Se paiskaa 

hänet maahan, ja hän kuolaa ja kiristelee 

hampaitaan ja menee aivan jäykäksi. Pyysin, 

että opetuslapsesi ajaisivat hengen pois, 

mutta ei heistä ollut siihen."

  Silloin Jeesus sanoi heille: "Voi tätä 

epäuskoista sukupolvea! Kuinka kauan minun 

on vielä oltava teidän keskuudessanne? 

Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? 

Tuokaa poika minun luokseni." He toivat 

pojan Jeesuksen luo. Jeesuksen nähdessään 

henki heti kouristi poikaa, ja tämä kaatui, 

kieriskeli maassa ja kuolasi. Jeesus kysyi 

pojan isältä: "Kuinka kauan hänellä on ollut 

tämä vaiva?" "Pienestä pitäen", vastasi mies. 

"Henki on monet kerrat kaatanut hänet, jopa 

tuleen ja veteen, jotta saisi hänet tapetuksi. 

Sääli meitä ja auta, jos sinä jotakin voit!" "Jos 

voit?" vastasi Jeesus. "Kaikki on mahdollista 

sille, joka uskoo." Silloin pojan isä heti huusi: 

"Minä uskon! Auta minua epäuskossani!"

  Kun Jeesus näki, että väkeä tuli 

aina vain lisää, hän käski saastaista henkeä 

sanoen: "Mykkä ja kuuro henki, minä 

käsken sinua: lähde pojasta äläkä enää 

mene häneen!" Henki huusi, kouristi poikaa 

rajusti ja lähti hänestä. Poika jäi makaamaan 

elottoman näköisenä, ja monet sanoivatkin: 

"Nyt hän kuoli." Mutta Jeesus tarttui häntä 

kädestä ja auttoi hänet jalkeille, ja hän nousi.

  Kun Jeesus sitten oli mennyt sisään 

ja vain opetuslapset olivat paikalla, nämä 

kysyivät häneltä: "Miksi me emme kyenneet 

ajamaan sitä henkeä pojasta?" Hän vastasi: 

"Tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin 

rukouksella."

Mark. 9:17–29 
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Piispa Samuel Salmi 
ei ole huolestunut 
kaivosteollisuuden aiheuttamista 
ympäristöongelmista Lapissa.
– Päättäjiä on kuitenkin 
muistutettava jatkuvasti heidän 
vastuustaan ympäristöasioissa. 
Herättely on myös kirkon tehtävä, 
Salmi sanoo.

-Rakastan tätä pohjoisen maata, 
sen kaunista luontoa ja ihmi-
siä sekä heidän osaamistaan. 
Pohjoisuus saa minut sytty-

mään. Näin toteaa ensi lauantaina 60 vuot-
ta täyttävä Oulun hiippakunnan piispa Sa-
muel Salmi.

Piispan tuntevat eivät hämmästele Sal-
men pohjoisuutta ylistäviä sanoja. Moni sa-
nan kuulija on tottunut siihen, että piis-
pan saarnoissa piirretään usein kuulijoiden 
eteen mielikuvaa kauniista pohjoisen mai-
semista: puhtaista puroista ja Lapin tuntu-
reista, joiden juurella pieni ihminen saa ih-
metellä suuren Jumalan luomistyötä.

Salmi on kirjoittanut myös kirjoja, jois-
sa pohjoisuus on vahva teema: vuonna 2008 
ilmestyi Kuule pohjoista puhetta, Lapin po-
jasta piispaksi ja vuonna 2001 Puhu, poh-
joinen, puhu. 

Piispa Salmen 60-vuotissyntymäpäivän 
kunniaksi hiippakunta julkaisee juhlakir-
jan Samuel Salmi, Pohjoisen piispa. 

Pohjoisen rikas kulttuuri 
ansaitsee huomion
Koska Pohjois-Suomi ja sen ihmiset ovat 
piispalle rakkaita, ei liene ihme, että Sal-
mi on muutaman kerran myös julkisesti 
pahoitellut, miten vaikeaa on saada Etelä-
Suomen mediaa kiin-
nostumaan pohjoisim-
man Suomen asioista. 

– Kyse ei ole mis-
tään jännitteistä ete-
län ja pohjoisen välil-
lä. Tunnen vain surua 
siitä, ettei esimerkik-
si pohjoisen rikas kult-
tuuri tunnu kiinnos-
tavan eteläsuomalaisia 
siinä määrin kuin se 
ansaitsisi tulla huomi-
oiduksi.

Piispa oli helmi-
kuun alussa avaamassa saamelaismuseo 
Siidassa Inarissa kolmen taitelijan yhteis-
tä näyttelyä, jolle hän toivoisi laajaa näky-
vyyttä.

– Viestit kansainvälisesti korkeatasoisesta 
näyttelystä pitäisi saada läpi myös etelän leh-
dissä. Jos ihmisten pitää innostua vain kehä-
kolmosen sisäpuolella olevista asioista, em-
me saa esille ja tutuksi koko kansakuntam-
me kulttuurista rikkautta, piispa toteaa. 

Tv-jumalanpalvelukset 
painottuvat liiaksi etelään
Piispan mukaan Pohjois-Suomesta pitäi-
si lähettää nykyistä enemmän tv-jumalan-
palveluksia. Esteeksi ei saisi aina nousta ra-
ha, vaikka televisiointi onkin kallista, hän 
sanoo. 

– Itse muistan piispan urani ajalta vain 
kaksi tv-jumalanpalvelusta pohjoisesta, yh-
den Hetan musiikkijuhlilta ja toisen Ala-
tornion kirkosta vastikään järjestetyn Laes-
tadius-seminaarin yhteydessä.

– Kun näin on, mielestäni ei voi sanoa, että 
jumalanpalveluksien televisiointi olisi maan-

Piispa Samuel Salmi kehuu 
mielellään oman hiippakuntansa 

ihmisiä ja luontoa

Pohjoinen,
rakas suunta

tieteellisesti tasapainossa. 

Toimittajat metsästävät 
kannanottoja
Niin etelän kuin pohjoisenkin median 
edustajat ovat kuitenkin tarkkoina aina sil-
loin, kun piispat kommentoivat – uutisot-
sikoihin helposti päätyviä – ajankohtaisia 
asioita kirkossa. 

Sanat piispa Salmi tuo Google-hakuko-
neessa otsikoita ”Erosuma ajoi kirkon krii-
siin”, ”Kirkko aikoo pyytää anteeksi saa-
melaisilta” ja ”Naisten pappeuden osalta ei 
voi hyväksyä juridista kikkailua”. 

Poikkeuksellisen voimakkaasti piispa 
Salmi otti kantaa viime syksynä Suomesta 
käännytetyn angolalaisen Stallone Pinhe-
ron puolesta. ”Salmi kimpaantui poliisin 
toiminnasta”, kirjoitti silloin muun muas-
sa Kotimaan verkkouutiset. ”Kirkko tyr-
mistyi pakolaisen käännytyksestä”, otsikoi 
vuorostaan Kaleva.

Kaivosväki tuntee 
vastuunsa luonnosta
Pohjois-Suomessa eletään parhaillaan var-
sinaista kaivosbuumia. Kaivosteollisuus 
on otettu pohjoisessa pääosin riemumielin 
vastaan, mutta kansainvälisiä kaivosfirmo-
ja on syytetty myös luonnonvarojen riistos-
ta. Monien huolena ovat louhimisesta jää-
vät jäljet kaivosalueelle. 

Piispa Salmi on luottavainen. Hän tote-
aa, ettei pelkää kaivoshankkeiden ympäris-
tövaikutuksia.

– Tunnen kaivoshankkeiden taustat. Mi-
nulla on luottamus siihen, että kaivoksis-
sa työskentelevät vastuunkantajat tietävät, 
millaisen ”aarteen” keskellä he elävät lou-
hiessaan Lapin herkkää ja helposti haavoit-
tuvaa maaperää. 

Piispa toivottaa kaivosalan tervetulleek-
si, koska Lapin ihmi-
sen etuoikeus on saa-
da työtä.   

– Kaivokset tuovat 
tulevaisuudenuskoa 
pohjoiseen. Siksi ei ole 
yksinkertaisesti muuta 
vaihtoehtoa kuin etsiä 
tasapaino mahdollis-
ten ympäristöongel-
mien ja sen välillä, et-
tä ihmiset voivat jäädä 
kotiseuduilleen teke-
mään työtä. 

– Tämä on nyt se 
yhtälö, josta on selvittävä, Salmi korostaa.

Herättely
on kirkon keino
Vaikka Salmi haluaa luottaa kaivosväkeen, 
hän toteaa, että vastuullisuudesta ympäris-
töasioissa on puhuttava isoon ääneen jat-
kuvasti. 

– Luontoa ei saa tuhota voiton maksi-
moimisen nimessä. Pohjoisen ympäristös-
tä on huolehdittava, vaikka se sitten tar-
koittaisi, ettei kaivoksista saatu voitto ole 
sitä luokkaa, mitä omistajat hankkeelta toi-
voisivat.

Kirkolla ei kuitenkaan ole suoria keinoja 
puuttua kaivoksien tekemisiin. 

– Kirkolla ei ole muuta tapaa ”toimia” 
kuin sanankäyttö. Meidän tulee herätellä 
päättäjiä eetoksellamme. Luonto on annet-
tu meille Jumalalta, siksi sitä on viljeltävä ja 
varjeltava myös tuleville sukupolville, Sal-
mi sanoo. 

Piispa korostaa, ettei kirkko voi astua 
ympäristöasioissa yhteiskunnan päättäji-
en varpaille. 

Jos ihmisten pitää 
innostua vain 
kehäkolmosen 
sisäpuolella olevista 
asioista, emme saa 
esille ja tutuksi koko 
kansakuntamme 
kulttuurista rikkautta.
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Piispa Samuel Salmi kehuu 
mielellään oman hiippakuntansa 

ihmisiä ja luontoa

Pohjoinen,
rakas suunta

– Viime kädessä pohjoisen luonnon säi-
lyminen, maaperän kestävä käyttö, on kui-
tenkin heidän vastuullaan; niiden, jotka 
myöntävät lupia kaivostoiminnalle. 

”Ei” 
hallintoremontille
Julkisuudessa on viimeaikoina peräänkuu-
lutettu kirkkoon hallintoremonttia. 

Erään ehdotuksen mukaan hiippakun-
nilla tulisi olla tulevaisuudessa nykyis-
tä enemmän valtaa: piispojen johtamista 
hiippakunnista voitaisiin tehdä koko alu-
een kokoisia seurakuntayhtymiä. Näin yh-
dessä hiippakunnassa olisi yksi kirkollisve-
roprosentti ja yksi työnantaja. Hiippakunta 
hallinnoisi seurakuntien henkilöstöä, talo-
utta ja kiinteää omaisuutta.

Piispa Salmi ei lämpene hallintoremon-
tille. 

– Meillä on tällä hetkellä kirkossa hyvin 
toimiva keskushallinto, ja sen ja hiippa-
kuntien välillä on mielestäni hyvä tasapai-
no. Siksi en kovin helposti lähtisi minkään 
suuren kokonaisuudistuksen ideoimiseen. 

Piispa huomauttaa kuitenkin, että hal-
linnon remontoiminen saattaa olla perus-
teltua tulevaisuudessa mikäli kirkosta ero-
amiset jatkuvat radikaalisti.

Hallinnon keventämistä sinänsä piispa 
pitää hyvänä.  

– Hallinnon purkaminen on aina ihmi-
sen puolella, hän lausahtaa. 

Oulun hiippakunta 
poikkeaa muista edukseen
Oulun piispan mukaan kirkossa on ryh-
dytty viimeaikoina korostamaan hiippa-
kuntien roolia – ja myös niiden erilaisuut-
ta – ilman mitään varsinaista uudistusta 
hallinnossa. 

Salmi näkee kehityksen tervetulleena ja 
toteaa sen olevan kirkon parhaaksi. 

– Meillä on iso maa, jossa on paljon eri-
laisia kulttuureja ja alueiden ominaispiir-
teitä. Oulun hiippakunnan todellisuus on 
perin toisenlainen kuin Helsingin. 

Viime syksynä synodaalikokouksessa, 
pappien ja lehtoreiden tapaamisessa Ou-
lussa, Salmi totesi pohjoisen hiippakun-
nan ”poikkeavan toimintaympäristönsä 
puolesta muista hiippakunnista edukseen”. 

Salmen sanoin: ”Oulun hiippakun-
ta on maantieteellisesti tavattoman laa-
ja. Sen luonnon kauneus tuntureilla, joki-
laaksoissa ja meren äärellä hakee vertais-
taan. Monet seurakunnat ovat hyvin ver-
kostoituneet ja haluttuja yhteistyökump-
paneita. Pohjavire seurakuntien työlle on 
myönteinen.”

Pohjoisessa voidaan iloita myös siitä, et-
tä hiippakunnassa asuvien sitoutuminen 

A nn i  K innu n e n

Samuel Salmi
•  syntynyt 19.3.1951 Muoniossa, jossa hänen isänsä Eemeli Salmi oli kirkkoherrana. 

•  puoliso Hannele Salmi ja kaksi lasta Mikko ja Johanna. Hannele Salmi toimii 

tuomiokapitulissa hiippakunta-assistenttina. 

•  nimitettiin Oulun hiippakunnan piispaksi 1.1.2001. Ennen piispaksi valintaa hän toimi 

Turun Katariinan seurakunnan kirkkoherrana 1993–2000.

•  rakkaita raamatunkohtia ovat muun muassa ”Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en 

heitä ulos” ja ”Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun” ja ”En minä jätä 

teitä orvoiksi”.

•  tärkeä ajatus: ”Maailma on täynnä etsijöitä, elämänsä mielekkyyttä ja 

elämäntarkoitusta pohtivia ihmisiä. Ihminen on sydämeltään ihan sama – oli hän 

etelässä tai pohjoisessa.”

•  piispa johtaa hiippakuntansa hallintoa ja toimintaa sekä valvoo seurakuntia ja 

pappeja.

• sana piispa tulee kreikan kielen sanasta episkopos, päällekatsoja. 

kirkkoon on muuta maata vahvempaa.

Suuressakin yksikössä 
voi kokea läheisyyttä
Kun Oulun seurakuntayhtymässä tehtiin 
vastikään seurakuntarakenneselvitystä, 
piispa ilmoitti julkisuudessa olevansa yh-
den seurakunnan kannattaja seurakun-
tayhtymän sijasta.

Nyt Salmi sanoo, että kirkossa tulisi 
pyrkiä nykyistä pienempiin yksiköihin. 

– Pienessä yksikössä ihmisellä on mah-
dollisuus nähdä oma paikkansa, tunnistaa 
alueensa identiteetti ja tiedostaa ympäril-
lään yhteisö, jonka osa hän on. Tämä ko-
kemus voi kuitenkin toteutua myös suu-
ressa yksikössä. 

– Kyse on ennen kaikkea siitä, millä ta-
valla seurakunnan aluehallinto järjeste-
tään. Uudistuksen tekijät eivät saa kompas-
tua esimerkiksi ajatteluun, että jokaisella 
alueella tulisi olla kirkkoherra. 

– Aluevastaava voi olla pappi, mutta yh-
tä hyvin hän voi olla myös joku muu seura-
kunnan työntekijä, piispa Salmi määrittelee. 

Hengellistä 
matkakumppanuutta tarjolla
Piispa Salmelle olisi tärkeää, että hänen 
hiippakunnassaan toteutuisi hengellinen 
matkakumppanuus. Ihmisillä tulisi olla 
mahdollisuus löytää itselleen hengellinen 
ohjaaja, matkakumppani, jonka kanssa on 
mahdollista pohtia hengellisiä kysymyksiä.

– Hengellisen matkakumppanuuden to-
teutuminen on ollut toiveeni siitä asti, kun 
tulin piispan virkaan, Salmi kertoo. 

– Pohjoisen herätysliikkeissä ajatus mat-
kakumppanuudesta on tuttua, mutta Ou-
lun hiippakunnassa on noin 300 000 ih-
mistä, jotka eivät kuulu mihinkään herä-
tysliikkeeseen. Heitäkin varten pitää olla 
olemassa oma matkakumppanuusjärjes-
telmä.

Oulun tuomiokapitulin verkkosivuilla 
on listattuna nimiä, joihin ihmiset voivat 
ottaa yhteyttä halutessaan itselleen rinnal-
la kulkijan hengellisissä asioissa. 

Piispa toivoo, että myös pohjoisten 
seurakuntien työntekijät kiinnostuisivat 
hankkimaan itselleen hengellisen matka-
kumppanin. 

Papin ja piispankin kysymys voi olla, 
mihin Jumala minua kutsuu. Kuuleeko Ju-
mala lainkaan rukouksiani? 

RIITTA HIRVONEN

Syntymäpäiväjuhlallisuuksiin kuuluva, kaikille 
avoin Sävelten juhla -konsertti perjantaina 18.3. 
klo 18 Oulun tuomiokirkossa. Konserttia voi 
seurata myös osoitteessa www.virtuaalikirkko.fi.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Rukous
Jumala, Isämme,

tue meitä, kun avuttomina hapuilemme

sinua kohti

ja olemme vähällä uupua kiusauksiin

ja koettelemuksiin.

Auta meitä kestämään rukouksessa

ja uskomaan sanasi lupauksiin.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden.

Kirkkovuosikalenterin 2. vuosikerran 
rukous tulevalle sunnuntaille.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 20.3. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimit-
taa Hanna-Maija Ollanketo 
ja avustaa Tiina Kinnunen. 
Kanttoreina Elias Niemelä 
ja Raimo Paaso. Suora lähe-
tys osoitteessa www.virtuaa-
likirkko.fi.
Messu su 20.3. klo 12, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Hanna-Maija Ollanketo ja 
kanttori Raimo Paaso.

Karjasillan seurakunta
Vanhusten viikkomessu to 
17.3. klo 12, Karjasillan kirk-
ko. Toimittaa Satu Saarinen, 
avustavat Heikki Karppinen, 
Asta Leinonen, Marjo Heiska-
nen, kanttorina Riitta Piippo.
Viikkomessu to 17.3. klo 
18, Karjasillan kirkko. Toi-
mittaa Heikki Karppinen, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 
Teehetki.
Messu su 20.3. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Heikki 
Karppinen, avustaa Satu Saari-
nen, kanttorina Juha Soranta. 
Kirkkokahvit. Messun jälkeen 
mahdollisuus keskusteluun ja 
rukoukseen. Ilmainen puuro-
aamiainen klo 9–10.
Messu su 20.3. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Erja Jär-
vi, avustaa Anu Ojala, kant-
torina Riitta Piippo. Gloria-
kuoro. Kirkkokahvit. 

Messu su 20.3. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Heikki Karppinen, avustaa 
Anu Ojala, kanttorina Juha 
Soranta. Kirkkokahvit. 
Messu su 20.3. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Erja 
Järvi, kanttorina Riitta Piip-
po. Kirkkokahvit. 
Messu su 20.3. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimit-
taa Petri Satomaa, kanttori-
na Pirjo Mäntyvaara. Kirkko-
kahvit.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 20.3. klo 17, Kau-
kovainion kappeli. 
Viikkomessu to 24.3. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Mari Flink, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto. Teehetki.

Tuiran seurakunta
Messu su 20.3. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Hannu Oja-
lehto, saarnaa rovasti Niilo 
Rauhala, avustaa Jukka Kol-
monen, kanttorina Tommi 
Hekkala. Oulun Rauhanyh-
distyksen kirkkopyhä. Kirk-
kokahvit. Seurapuhe Pentti 
Eskola. 
Messu su 20.3. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Lauri Kujala, avustaa Anna-
Leena Häkkinen, kanttorina 
Riitta Ojala. 
Konfirmaatiomessu su 20.3. 
klo 12, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa ja konfirmoi 
Helena Paalanne, avustavat 

Juha Valppu, Anssi Putila ja 
Salla Heikkinen, kanttorina 
Laura Kumpula. Tuiran talvi-
rippikoulun konfirmaatio.
Sanajumalanpalvelus su 
20.3. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Toimittaa Harri 
Fagerholm, kanttorina Riit-
ta Ojala. 
Taizemessu su 20.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Ju-
ha Valppu, avustaa Terhi-Lii-
sa Sutinen, kitara, kanttori-
na Tommi Hekkala. Lauluyh-
tye Vaeltajat. Teetä tarjolla 
tunti ennen messua.
Viikkomessu ke 23.3. klo 20, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Pa-
si Kurikka, kanttorina Laura 
Kumpula. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 20.3. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, avustaa Ilk-
ka Mäkinen, kanttorina Lau-
ri Nurkkala, Gaudiate-kuoro. 
Radiointi radio Dei.
Gospelmessu su 20.3. klo 16, 
Hintan seurakuntatalo. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen. Esa 
Rättyä ja Housebändi, Taina 
Voutilainen ja Sarastus-kuoro.

YLiKiiMiNKi
Sanajumalanpalvelus su 20.3. 
klo 12, Ylikiimingin kirkko. Toi-
mittaa Olavi Isokoski, kanttori-
na Sanna Leppäniemi.

YLi-ii
Sanajumalanpalvelus su 
20.3. klo 10, Yli-Iin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
20.3. klo 10. Toimittaa Ve-
sa Äärelä, kanttorina Timo 
Ustjugov. 

Haukipudas 
Konfirmaatiomessu su 20.3. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Leena Brockman, saarna Jari 
Flink, kanttorina Kaisa Säkki-
nen. Konfirmoitavana talven 
päivärippikouluryhmä.

Kempele 
Messu su 20.3. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Rehumä-
ki, avustaa Jaakko Tuisku ja 
Anna-Liisa Åke, kanttorina 
Marjo Irjala. Pyhäkoulu saar-
nan aikana. Kuuntele juma-
lanpalvelukset suorana netis-
tä: www.evl.fi/srk/kempele. 

Kiiminki
Konfirmaatiomessu su 20.3. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Harri Isopahkala, avustaa 
Riina Moilanen, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo.
Uusien messulaulujen kirk-
ko su 20.3. klo 18 Jäälin seu-

rakuntakodissa. Toimittaa 
Seija Helomaa ja kanttorina 
Eeva Holappa.

Liminka
Messu su 20.3. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Anna-Maa-
ri Ruotanen, kanttorina Mika
Kotkaranta.

Lumijoki 
Sanajumalanpalvelus su 
20.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli ja kanttori-
na Maili Muuttola-Junkko-
nen. Kirkkopyhäkoulu saar-
nan aikana sakastissa.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
20.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jouni Heikkinen, kantto-
rina Ossi Kajava.
Kyläkirkko su 20.3. klo 12 
Kylmälänkylän kappelissa. 
Toimittaa Jouni Heikkinen, 
kanttorina Ossi Kajava.

Oulunsalo
Sanajumalanpalvelus su 
20.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Minna Salmi kanttorina 
Sari Wallin, Uusi Ääni

Siikalatva
KESTiLä
Sanajumalanpalvelus su 
20.3. klo 10 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Erkki Piri, kantto-
rina Veijo Kinnunen. Eläkelii-
ton 35-vuotisjuhla.

PiiPPOLA
Sanajumalanpalvelus su 
20.3. klo 10 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Unto Määttä.

PULKKiLA
Messu su 20.3. klo 10 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Arja Lei-
nonen.

PYHäNTä 
Messu su 20.3. klo 18 Pyhän-
nän kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, saarna rovasti 
Sulo Kautto, kanttorina Vei-
jo Kinnunen.

RANTSiLA
Messu su 20.3. klo 13 Rantsi-
lan kirkossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Arja Lei-
nonen. Eläkeliiton kirkkopy-
hä. Kirkkokahvit seurakunta-
talossa. 

Tyrnävä
Messu su 20.3. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Ou-
ti Pohjanen, kanttorina Mar-
ja Ainali.

Oulujoen kirkon on suunnitellut Viktor J. Sucksdorff, ja se on valmistunut vuonna 1908.
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Hartauselämä
Kristittyjen yhteinen Kris-
tus yhdistää -iltapäivä la 
19.3. klo 15, Oulun Vapaa-
seurakunta. Aiheena: ”Risti 
vain…” Klo 15 Rukousopetus-
ta, pastori Risto Wotschke ja 
Karjasillan seurakunnan pas-
tori Kimmo Kieksi. Klo 17 yh-
teinen rukousilta. Rukoillaan 
kotiseudun ja sen seurakun-
tien puolesta. Tauolla tarjoi-
lua. Lämpimästi tervetuloa! 
Järjestäjinä oululaisia seura-
kuntia ja Oulun Kristus-päi-
vä-verkosto.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Hartaus to 17.3. klo 14, Sa-
ra-Wacklin koti. Hanna-Mai-
ja Ollanketo.
Torstain raamattupiiri to 
17.3. klo 14, Vanhan Pappilan 
Rovastisali. Luemme heprea-
laiskirjettä. Anna-Mari Heik-
kinen.
Raamattupiiri to 17.3. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Piirin 
vetäjä Jyrki Vaaramo.
Hartaus to 17.3. klo 18.30, 
Kuntotalo. Hanna-Maija Ol-
lanketo.
Hartaus pe 18.3. klo 14, In-
tiön hoivakoti. Hanna-Maija 
Ollanketo.
Aamupiiri la 19.3. klo 10, 
Vanha Pappila, Sipiläsali. 
Sunnuntaiseurat su 20.3. klo 
15, Vanha pappila, juhlahuo-
neisto. Rukous ja usko kristi-
tyn elämässä – miksi?
Opettajien raamattupiiri ma 
21.3. klo 16, Vanha pappila, 
Sipiläsali. 
Raamattupiiri ke 23.3. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 23.3. 
klo 18, Vanha pappila. Laulu-
seurat, kanttori.
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 23.3. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Järjestäji-
nä myös Oulun NNKY ja Sina-
pinsiemen ry.
Hartaus to 24.3. klo 18.30, 
Kuntotalo. Jyrki Vaaramo.
Ompeluseurat to 24.3. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 18.3. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Herännäisseurat su 20.3. klo 
15, Kastellin kirkko. 
Raamattupiiri to 17.3. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirkko. 
Raamattupiiri to 17.3. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
ilosanomapiiri to 17.3. klo 
18.30–20, Karjasillan kirkko. 
Ilosanomapiiri - Kohtaamisia 
Jeesuksen kanssa. Lisätietoa 
Virpi 041 5244 424. 
Pappilan Raamattupiiri ke 
23.3. klo 11, Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
23.3. klo 18–19.30, Karjasil-
lan kirkko. 
Raamattupiiri to 24.3. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 18.3. klo 19, Kas-
tellin kirkko. Jukka Joensuu, 
Niilo Nissilä.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 20.3. klo 18, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 17.3. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 

Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 18.3. klo 19, 
Maikkulan kappeli. 

Tuiran seurakunta
Miestenpiiri ti 22.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustajana 
Olavi Mäkelä
Raamattupiiri to 17.3. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Raa-
mattupiiri kaikenikäisille ko-
koontuu torstaisin Sumpus-
sa. Vetäjinä Riitta Louhelai-
nen p. 040 5850 818 ja Arja 
Suomela.
Raamattu- ja rukousilta to 
17.3. klo 18, Tuiran kirkko. 
Kokoonnumme Tuiran kir-
kolla tilassa nimeltä Sumppu.
Raamattupiiri ti 22.3. klo 13, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Raamattu- ja lähetyspiiri ke 
23.3. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Ystävänkamarissa, 
mukana Pasi Kurikka.
Raamattupiiri to 24.3. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Raa-
mattupiiri kaikenikäisille ko-
koontuu torstaisin Sumpus-
sa. Vetäjinä Riitta Louhelai-
nen p. 040 5850 818 ja Arja 
Suomela.
Pateniemi-Herukka suur-
alueen ja Rajakylän yhtei-
nen raamattupiiri ke 30.3. 
klo 18, Pateniemen kirkko. Li-
sätietoja Heli Mattila p. 040 
5747 145.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 17.3. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 18.3. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 20.3. klo 17, Oulujoen kirk-
ko. Antti Kemppainen, Veik-
ko Sivula.

Musiikki ja kulttuuri
Kulttuurin vaikutus tervey-
teen -luento ke 23.3. klo 14, 
Oulun Diakonissalaitos, We-
gelius-sali. Professori, Jorma 
Heikkinen. Vapaa pääsy.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Sävelten juhla -konsertti pe 
18.3. klo 18, Oulun tuomio-
kirkko. Konserttiohjelmas-
sa: saamelaismuusikko An-
na Näkkäläjärvi (laulu ja kla-
rinetti), duo Mikko Salmi ja 
Johanna Pekkarinen, Hen-
na-Mari Sivula (laulu), Maija 
Tynkkynen (cembalo ja urut), 
Sofia Magdalena -yhtye joh-
tajana Raimo Paaso, Ama-
ni johtajana Terhi Latvala. Il-
lan juontaa hiippakuntasih-
teeri Pekka Asikainen. Kirk-
kokahvit Keskustan seura-
kuntatalolla (Isokatu 17), jos-
sa nähtävänä piispan muoto-
kuva. Seuraa suoraa lähetys-
tä osoitteessa: www.virtuaa-
likirkko.fi.
Kristillisen kirjan aamu to 
24.3., Vanha pappila. 24.3. 
luetaan Irja Aro-Heinilä: 
Kaunis maa -painosten Her-
ratar Hilja Haahti, sekä Lee-
na Mäkitalo: Taivaallisia nai-
sia. 28.4. Pekka Harne: Mur-
rettua leipää ja Elämän lei-
pä, ruokaohjeita ja tarinoita 
maailmalta (Suomen Lähe-
tysseura). Kevään viimeinen 
kirja-aamu 26.5.

Karjasillan seurakunta
Virsikuoron 20-vuotisjuh-
la su 20.3. klo 15, Karjasillan 
kirkko. Johtaa Mervi Kyrki, 
avustaa Taru Pisto urut, juh-
lapuhe Esko Jaatinen. Tilai-
suuden jälkeen kahvitarjoilu 
ja herännäisseurat. 
Hengellisten laulujen ilta to 
24.3. klo 19, Kastellin kirkko. 
Tervetuloa laulamaan yhdes-
sä ja rauhoittumaan tuttujen 
hengellisten laulujen siivit-
tämänä. Mukana Salla Kuja-
la, Riitta Piippo ja Kappelin 
laulu. Kahvitarjoilu yhteisvas-
tuun hyväksi.
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille 
ke 20.4. klo 18–20, Kastellin 
kirkko. Elina Hirvonen: Ka-
uimpana kuolemasta JA Mar-
jane Satrapi: Persepolis –ira-
nilainen lapsuuteni.

Tuiran seurakunta
Virsilauluilta to 24.3. klo 18, 
Koskelan seurakuntakoti. Ti-
laisuudessa laulamme osallis-
tujien toivevirsiä kanttori Lau-
ri-Kalle Kallungin säestyksel-
lä. Koskelan diakonian aluetu-
kiryhmä keittää kahvit.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 5313 
219 tai Karjasillan diakonia-
toimistolta.
Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappeli. 
Aamiainen sisältää puuroa, 
leipää, kahvia ja teetä. Puu-
roaamiainen on kaikille avoin 
yhdessäolon hetki. 
Puurosunnuntai su 20.3. klo 
9–10, Karjasillan kirkko. Maa-
liskuun ajan Karjasillan kir-
kolla tarjotaan sunnuntaiaa-
muisin klo 9 alkaen puuroa, 
leipää, kahvia ja teetä en-
nen klo 10 alkavaa jumalan-
palvelusta. Puurosunnuntain 
tarkoituksena on helpottaa 
lapsiperheiden ja muidenkin 
kirkkoon lähtöä, kun koto-
na ei tarvitse laittaa aamiais-
ta. Kaikki ovat tervetulleita. 
Taustalla on myös halu tehdä 
puheiden sijaan jotain konk-
reettista hyvää, ettei kukaan 
jäisi yksin. Ennen kaikkea py-
häaamun puuro ennen ju-
malanpalvelusta on kiiree-
tön hetki olla yhdessä. Puu-
roaamiainen on maksuton, 
sen tarjoaa Karjasillan seu-
rakunta.
Diakoniapiiri ma 21.3. klo 12–
13.30, Kaukovainion kappeli. 
Ystävän kammari ti 22.3. 
klo 13, Kaukovainion kap-
peli. Vapaamuotoinen koh-
taamispaikka, jossa kahvitel-
laan, keskustellaan ja hiljen-
nytään hartauteen.

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 Tuiran 
kirkko, p. (08) 531 4616. 
Työttömien ruokailu to 17.3. 
klo 12–13, Rajakylän seura-
kuntakoti. Tarjolla herkullis-

ta kotiruokaa. Aterian hinta 
2 € Lisätietoja diakoni Sami 
Riipinen 040 5747 149.
Työttömien ruokailu pe 
18.3. klo 12–13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Ruokailun hin-
ta 2 €. Lisätietoja Saila Luuk-
konen p. 040 5747 092
Työttömien ruokailu pe 
18.3. klo 12–13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Aterian hin-
ta 2 €.
Työttömien aamupala puo-
livälinkankaalla ma 21.3. klo 
10–11, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Aterian hinta 1 €. Lisätie-
toja Diakoni Sami Riipinen 
040 5747 149
Pyhän Luukkaan kappelin 
Juttutuvan vierailu Koske-
lan Juttutupaan ma 21.3. 
Lähtö Kappelilta klo 10.
Juttutupa ma 21.3. klo 10.30, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Luukkaan Juttutuvan vierai-
lu. Lisätietoja diakonissa Ee-
va-Marja Laitiselta p. 040 
5157 267.
Diakoniapiiri ma 21.3. klo 13, 

Pyhän Tuomaan kirkko. Päi-
vi Moilanen p. 040 5747 064.
Lämmitä lähimmäistä -ilta ti 
22.3. klo 17–19 Koskelan seu-
rakuntakodilla. Vapaaehtois-
ten tapaaminen.
Pateniemi-Herukka alueen 
yhteinen diakoniapiiri to 
24.3. klo 13, Pateniemen kirk-
ko. Lisätietoja Heli Mattila p. 
040 5747 145.
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 31.3. 
klo 13.30–15, Palokan pal-
velukeskus. Lisätietoja Heli 
Mattila p. 040 5747 145.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, Myllyojan 
seurakuntatalo, p. (08) 5313 
519.

Yhteiset   
seurakuntapalvelut
kehitysvammaiset:
Keskustelukerho ti 22.3. klo 
17–18.30, Heinäpään seura-

kuntatalo. Avoin ryhmä kai-
kenikäisille.

kuulovammaiset:
Hyvä tietää -luento pe 18.3. 
klo 12, Raatin uimahalli. Lii-
kunnanohjaajan opastuksel-
la tutustumme uusitun uima-
hallin uinti- ja kuntosalimah-
dollisuuksiin. Eläkeläisten ui-
ma- ja kuntosalilipun hinnat 
2,50 €. Jos osallistut molem-
piin hinta on 5 €.
Viittomakielinen messu su 
20.3. klo 12, Piispantalon tal-
likappeli. 
Raamattupiiri ma 21.3. klo 
13, Palvelukeskus Runola. 
Tallikirkon raamattutunti 
ma 21.3. klo 14–15, Tallikap-
peli. 
Kuurojen eläkeläisten päivä-
piiri ke 23.3. klo 13, Caritas. 
Ystäväilta to 24.3. klo 16, 
Palvelukeskus Runola. 

näkövammaiset:
Näkövammaisten raamat-
tu-ja keskustelupiiri to 17.3. 

enot Oulussa 17.–24.3.2011

Viittomakielinen messu 
esittelee kuurojen kulttuuria

Seuraava viittomakielinen messu 
pidetään sunnuntaina 20. maa-
liskuuta kello 12–15 Piispanta-
lon tallikappelissa, osoitteessa 

Ojakatu 1. 
Viittomakielisille tarkoitettu mes-

su toteutetaan ensisijaisen kohderyh-
mänsä ehdoilla, mutta messun lisäk-
si tarkoituksena on myös esitellä viit-
tomakielistä ja kuurojen kulttuuria 
muille. 

– Kaikki ovat tervetulleita tutustu-
maan viittomakieliseen messuun. Toi-
vottavasti joskus jatkossa voisimme pi-
tää myös varsinaisen sunnuntain pää-
jumalanpalveluksen viittomakielen 
teemalla tuomiokirkossa, Oulun hiip-
pakunnan kuurojenpappina toimiva 
Urpo Luokkala toteaa.

Kuulovammaistyön diakoni Anne-
Mari Kyllönen suunnittelee messuun 
yhteisen esirukouksen, jonka viittoo 
viittomakielisen hengellisen työn toi-

mikunnan jäsen. 
Liturgiaosuudet ovat kuurojenpa-

pin, messun toimittavan Urpo Luok-
kalan, vastuulla. Messussa on mukana 
myös tulkki, kokonaisuudessaan toi-
mitus on kaksikielinen: se toteutetaan 
suomeksi ja viittomakielellä.

Viittomakielisiä messuja järjeste-
tään kerran kuukaudessa. Viittoma-
kielisen messun jälkeen juodaan aina 
kirkkokahvit. Vapaaehtoinen kolehti 
kerätään useimmiten Kuurojen Lähe-
tys ry:lle.

Huhtikuun messussa toisena pää-
siäispäivänä, maanantaina 25. päivä, 
valitaan myös viittomakielisten hen-
gellisen työn toimikunnan jäsenet uu-
delle kaudelle.

Oulun hiippakunnan kuurojen 
työ palvelee viittomakielisiä kuuro-
ja ja kuurosokeita sekä viittomakiel-
tä käyttäviä kuuroutuneita ja huono-
kuuloisia. 

E l s i  S a l ovaa ra

Oulun hiippakunnan kuurojenpappi Urpo Luokkala toivottaa kaikki tervetulleeksi tutustumaan 
viittomakieliseen messuun. 
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klo 13–14.30, Caritas-kodilla, 
Caritas-sali. Opasystävä on 
vastassa Caritas-kodin pihal-
la pääoven läheisyydessä klo 
12.30 alkaen.

päihdetyö:
Naistenryhmän retkipäivä 
pe 18.3. klo 9–16. 
Tavoiteryhmä ma 21.3. klo 
14.30–16, Diakoniakeskus. 
Diakoniakeskus Taka-Lyötyn 
katu 4, 2. kerros

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja ma–ke, pe klo 10–14, Sii-
pi, lähetyksen puoti ja paja. 
Puodista käytettyjä astioita, 
liinavaatteita, koruja, kirjoja, 
polkupyöriä sekä pajan tuot-
teita, tarjolla myös kahvia 
yms. Pajassa tehdään käsitöi-
tä, korjataan pyöriä ja askar-
rellaan. Lahjoituksia otetaan 
vastaan. P. 044 316 1720. Ter-
vetuloa vapaaehtoistoimin-
taan ja ostoksille! 
Lähetyssoppi - myyjäiset ja 
kahvila to 17.3. klo 10–14, 
Isokatu 11, Elohuone. Tuo-
reita leivonnaisia, kotitekoi-
sia hilloja ja mehuja, käsitöi-
tä, arpoja yms. Tuotto Oulun 
ev.-lut. seurakuntien lähetys-
työlle. Tervetuloa ostoksille, 
lahjoittajaksi ja mukaan va-
paaehtoistoimintaan! 
Lähetystovi pe 18.3. klo 12–
13, Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja. Virsiä Jeesuksesta, Lau-
ri Nurkkala.
Lähetyssoppi - myyjäiset ja 
kahvila to 24.3. klo 10–14, 
Isokatu 11, Elohuone. Tuo-
reita leivonnaisia, kotitekoi-
sia hilloja ja mehuja, käsitöi-
tä, arpoja yms. Tuotto Oulun 
ev.-lut. seurakuntien lähe-
tystyölle. Klo 13 Tasaus-oh-
jelmatuokio, Tellervo Kilpe-
länaho. Tervetuloa ostoksil-
le, lahjoittajaksi ja mukaan 
vapaaehtoistoimintaan! 

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Lähetyspiiri to 17.3. klo 14, 
Vanha pappila. Ari-Pekka 
Metso.
Lähetyspiiri to 24.3. klo 14, 
Vanha pappila. 

Karjasillan seurakunta
Etu-Aasian opintopäivät la–

su 19.–20.3. Kastellin kirkko. 
Lauantaina klo 12–17.15, jol-
loin päivällinen (7 €) ja klo 
18 Tuomasmessu. Sunnuntai-
na klo 10–13.30, jolloin mes-
su, kirkkokahvit ja ohjelmaa. 
Mukana Kirsti ja Juhani Fis-
kaali, Ulla Mäkinen ja Raili 
Kemppainen, juontajana Pau-
la Rosbacka - Tuoreita tervei-
siä Turkista ja Bulgariasta. Jär-
jestäjinä Karjasillan seurakun-
ta ja Pohjois-Pohjanmaan ev.-
lut. Kansanlähetys.
Lähetysilta ti 22.3. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. Keskus-
telu aiheesta kuka on tervetul-
lut Ouluun, pj. Satu Saarinen, 
mukana mm. Árpád Kovács, 
Otso Laxenius, Amos Manga, 
Shahnaz Mikkonen, Dimitri 
Lingren. Lue juttu sivulta 8. 

Tuiran seurakunta
Lähetyspiiri ma 21.3. klo 14, 
Tuiran kirkko. Huomaa uu-
si aika. Lisätietoja Tarja Oja-
Viirret p. 040 5747 172.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
21.3. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo. Kokoonnumme 
Ystävän kamarissa.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 21.3. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. Piirin vetäjä Ter-
hi Sirén.

YLIKIIMINKI
Lähetysilta to 17.3. klo 18, 
Ylikiimingin seurakuntata-
lo. Japanin lähetyksen histo-
riaa sanoin, kuvin ja sävelin. 
Emäntinä toimivat Sirpa Lau-
rila ja Pirkko Rasi.
Lähetyksen kirpputorikah-
vila pe 18.3. klo 11, Piispan-
kamari, entisellä kunnanta-
lolla. Kupponen kahvia ja jo-
tain pientä ostettavaa kirp-
putorilta. Lähetyksen hyväk-
si voi myös valmistaa ja lah-
joittaa myyntiin eri artikke-
leita. Parsintapalvelua puh-
taille villavaatteille.

YLI-II
Tasauspäivän tapahtuma to 
24.3. klo 10, Yli-Iin seurakun-
tatalo. Tasauspäivän tapah-
tuma Yli-Iin seurakuntatalol-
la. Tarjolla ohrauunipuuro-
aterioita ja kahvia, arvontaa 
sekä pientä myytävää Tasaus-
keräyksen hyväksi. 

Lapset ja  lapsiperheet
Pyhäkouluissa lasta kuljete-
taan lapsentajuisesti tutus-
tumaan kristilliseen uskoon 
ja rakastavaan Jumalaan. Py-
häkouluun ei tarvitse ilmoit-
tautua ja se on osallistujille 
maksuton.
Perhekerhoihin lapsi tulee 
yhdessä huoltajan kanssa. 
Kerho alkaa yhteisellä har-
taushetkellä.
Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat
Taidepyhis ma 21.3. klo 
14.30–16, Metsokankaan 
koulu. Opettelemme maala-
uksen ja piirtämisen alkeita. 
Värien käyttöä, viivaa yms. 
Ryhmään otetaan kymme-
nen 1.–3.-luokkalaista.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot löy-
tyvät osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri.

Nuoret
Nuorten Livechat Church 
su 20.3. klo 18–21, http://
irc-galleria.net/communi-
ty/3232444. Tervetuloa kes-
kustelemaan ja pohtimaan. 
Tule mukaan ja ota kantaa. Il-
lan aiheena on erinlaisina yh-
dessä, erilaisuuden rikkaus.

Karjasillan seurakunta
Wanhojen isosten Olohuo-
ne to 17.3. klo 18–20, Kastel-
lin kirkko. Kutsutaan kaikkia 
Karjasillan ja Tuomiokirkko-
seurakunnan Wanhoja Isosia 
omaan Olohuoneeseen kaksi 
kertaa kuukaudessa torstai-
iltaisin klo 18–20. Olohuone 
sijaitsee joko Kastellin kir-
kon pappilassa tai Heinäto-
rin seurakuntakodilla. Olo-
huoneen sisustuksesta pää-
tätte itse! Lämpimästi ter-
vetuloa juuri sellaisena kuin 
olet! Lisätietoja saat Jenniltä 
p. 044 3161 452. 
Yökahvila Cafe Andreas pe 
18.3. klo 18–22, Pyhän An-
dreaan kirkko. Tervetuloa 
uudet rippikoululaiset, iso-
set ja kaikki asiasta kiinnos-
tuneet nuoret mukaan teke-
mään kahvilasta teidän nä-

köistänne. Jokaisella kahvila-
käynnillä mahdolllisuus osal-
listua myös hartauteen. Kah-
vilassa mukana joukko vierai-
ta odottavia kahvila-avusta-
jia. Lisätietoja kahvilan toi-
minnasta tai avustajaksi pää-
semisestä saa Karjasillan seu-
rakunnan nuorisotyönohjaa-
jilta.
Nuortenilta ti 22.3. klo 18–
20.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Tervetuloa mukaan! Lu-
vassa loistavaa seuraa, olei-
lua, pelailua ja hiljentymis-
tä. Nuortenillat on tarkoitet-
tu yläasteikäisille ja sitä van-
hemmille nuorille.

Tuiran seurakunta
Meri-Toppilan yökahvila pe 
18.3. klo 20–23, Meri-Toppi-
lan Nuorisotalo. 
Nuorten impro-ryhmä ti 
22.3. klo 17–18.30, Tuiran 
kirkko. 
Päikkärit ke 23.3. klo 14–17, 
Tuiran kirkko. Lisätietoja Terhi-
Liisa Sutinen p. 040 7245 446.
Nuortenilta ke 23.3. klo 
18.30, Tuiran kirkko. 
Raamis to 24.3. klo 17, Tuiran 
kirkon nuorisotila. Tule mu-
kaan etsimään ja löytämään! 
Lisätietoa Raamiksen toimin-
nasta saat nuorisotyönohjaa-
ja Merja Oksmannilta, merja.
oksman@evl.fi.

Oulujoen seurakunta
Yökahvila pe 18.3. klo 16, 
Ylikiimingin Boxi. 
Yökahvila pe 18.3. klo 19, 
Talvikankaan Nuorisotalo. 

Nuoret aikuiset 
Cross Cafe pe 18.3. klo 19–
00.30 Elohuoneella. Esiinty-
mässä Markus Pätsi. Keikka 
alkaa klo 21.
Tanssia ja rukousta imrpo-
visoiden Vaatun kanssa la 
19.3. klo 17–20 Elohuoneel-
la. Lisätietoa elossa.fi. Lue 
juttu s. 16.
Aalef-ilta su 20.3. klo 16, 
Hintan seurakuntatalo. Gos-
pelmessu klo 16. Aalef-il-
ta klo 17 Profeetta Sefanja, 
alustus Antti Leinonen. Toi-
minnan järjestävät Oulujoen 
seurakunta ja Suomen lähe-
tysseura. 
Alfa-kurssi – tutki elämän 
tarkoitusta ti 22.3. klo 18–

w w w.sxc . hu

Tuomasmessu
lauantaina 19.3. klo 18–20

Kastellin kirkossa 

Maaliskuun Tuomasmessun teemana on rukous 
ja usko. Messun juontajana on Soili Liikanen, 
esirukousjohtajana Harri Liikanen, liturgina Heikki 
Karppinen, saarnaa Juhani Lavanko ja ehtoollisella 
avustavat Anu Ojala ja Erja Järvi. Seurakuntalaisia 
on useissa palvelutehtävissä. Musiikkitoteutuksesta 
vastaan Kala eli Kappelin laulu ja soitinryhmä kanttori 
Riitta Piipon johdolla. Messun jälkeen tee- 
ja kahvitarjoilu seurakuntasalissa.

Helmimuskarit jatkuvat
Pyhän Andreaan kirkolla

Maanantaina
- klo 17 Tenavahelmet    

(3-4-vuotiaat yhdessä vanhemman kanssa)
- klo 17.35 ja klo 18.10 Perheen helmet I ja II  

(koko perhe)
Ohjaajana toimii Markus Patrikainen.

Tiistaina
- klo 17 Vauvahelmet     

(alle vuoden vanhat yhdessä vanhemman kanssa)
- klo 17.35 Taaperohelmet    

(1–2-vuotiaat yhdessä vanhemman kanssa)
- klo 18.10 Muksuhelmet     

(2–3-vuotiaat yhdessä vanhemman kanssa)
Ohjaajana toimii Laura Vaattovaara.

Kevätkauden muskarimaksu on 40 € / lapsi. 
Toisesta lapsesta on 50 % sisaralennus.
Ilmoittautumiset joko sähköpostitse, marjaana.
lassi@evl.fi tai tekstiviestillä, p. 040 5747 108.

Tanssia ja rukousta 
improvisoiden 

Elohuoneella kokoontuu kevään aikana kuute-
na lauantaina tanssi-improvisaatiota ja ruko-
usta yhdistävä ryhmä. Improvisaatioteknii-
koita opettaa oululainen tanssija-koreografi 

Vaatu Kalajoki. 
– Rukousta opettaa Jeesus. Minähän osaan opet-

taa vain tanssia, Vaatu Kalajoki toteaa. 
Tanssija-koreografi odottaa innolla improvisaa-

tioryhmän aloitusta, vastaavanlainen toiminta on 
ollut hänellä pitkään mielessä.

Ensimmäinen tapaaminen on lauantaina 19. 
maaliskuuta kello 17–20 Elohuoneella.

Elohuone sijaitsee aivan tuomiokirkon takana 
osoitteessa Isokatu 11 B. 

Aiempaa kokemusta tanssista tai rukouksesta-
kaan ei tarvitse olla, ainoastaan halua oppia ja etsiä. 
Tervetulleita mukaan ovat kaikki ikään, kokoon tai 
sukupuoleen katsomatta. Kalajoki muistuttaa, et-
tä Jumala on luonut myös ihmisestä kolmiyhteisen:

ruumiillisen, sielullisen ja hengellisen. 
– Tanssiessa nämä kaikki puolet ovat läsnä ja ko-

ko ihminen voi kuunnella ja ylistää Jumalaa. Yhdes-
sä rukoillen tanssiminen voi vapauttaa ihmistä sy-
västi ja kokonaisvaltaisesti – tai ainakin olla hervot-
toman hauskaa, tanssija-koreografi sanoo.

Pukeudu vaatteisiin, joissa hyvä liikkua ja peh-
meisiin tossuihin tai ole paljain jaloin. Kevään loput 
kokoontumiset ovat 26. maaliskuuta, 9. huhtikuu-
ta, 16. huhtikuuta, 7. toukokuuta ja 21. toukokuuta. 
Kellonaika ja paikka ovat aina samat: viidestä kah-
deksaan Elohuoneella.
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20.30, Elohuone. Alfa-kurssi 
on mahdollisuus kenelle ta-
hansa tutustua kristinuskoon 
mukavalla ja rennolla tavalla. 
Se on paikka, jonne on help-
po tulla, kysyä kysymyksiä, 
tutkia erilaisia aiheita ja etsiä 
vastauksia yhdessä. 
Matalan kynnyksen raamat-
tupiiri nuorille aikuisille ke 
23.3. klo 18, Elohuone. Raa-
mattupiiri kokoontuu Elo-
huoneella, os. Isokatu 11. 
Tule rohkeasti tutustumaan 
Raamattuun ja muihin nuo-
riin aikuisiin. Tarjolla pien-
tä purtavaa ja rentoa seuraa. 
Lisätietoja antaa Oulun tuo-
miokirkkoseurakunnan pas-
tori Hanna-Maija Ollanketo, 
p. 050 564 9070 tai sähköpos-
titse hanna-maija.ollanketo@
evl.fi. 

OpISKeLIjajärjeSTöT:
Oulun körttiopiskelijoiden 
ja nuorten aikuisten seurat 
to 17.3. klo 19. Ompeluseurat 
Marjaana ja Matti Tikanmäel-
lä, Repsakkapojantie 8, Met-
sokangas.
OPKOn ilta la 19.3. klo 19, 
Öbergin talo. Ilosanomaa 
iloisessa Brasiliassa, Victor Ri-
beiro Neves.
3-K ilta ma 21.3. klo 18.30. 
Raili Kemppainen: Apostolit 1

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkeläisten kerho to 17.3. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kerhossa hiljenny-
tään ja keskustellaan eri tee-
moista. 
Eläkeläisten kerho to 17.3. 
klo 12, Kajaanintie 1. Seura-
kuntakerho, jossa hiljenny-
tään ja keskustellaan ajan-
kohtaisista asioista.
Senioripäivä ma 21.3. klo 11, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Mahdollisuus verenpaineen 
mittaukseen klo 11–12. Ruo-
kailu 4 €.
Eläkeläisten kerho ma 21.3. 
klo 12.15, Heinätorin seura-
kuntatalo. Yhdessä hiljen-
nymme ja keskustelemme 
ajankohtaisista teemoista.
Tarinatupa ke 23.3. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 24.3. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kerhossa hiljenny-
tään ja keskustellaan eri tee-
moista. 
Eläkeläisten kerho to 24.3. 
klo 12, Kajaanintie 1. Seura-
kuntakerho, jossa hiljenny-
tään ja keskustellaan ajan-
kohtaisista asioista.

Karjasillan seurakunta
Vanhusten viikkomessu to 
17.3. klo 12, Karjasillan kirk-
ko. Keittolounas ja kahvit 
messun päätyttyä seurakun-

tasalissa. Linja-auto kulkee 
seuraavasti: Maikkulan kap-
peli 10.40, Kaakkuri (Sulka-
kujan pysäkki) 10.50, Kauko-
vainion kappeli 11, Kastellin 
kirkko (Töllintie) 11.10, Cari-
tas (Lintulammentien pysäk-
ki) 11.25. Paluukyyti lähtee 
kirkolta klo 14.
Eläkeläisten kerho ma 21.3. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Kohtaamispaikka eläkeläi-
sille. Keskustellaan, juodaan 
kahvit ja lauletaankin välillä. 
Kokoonnutaan ruokasalissa. 
Eläkeläisten kerho to 24.3. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 
Eläkeläisten kerho to 24.3. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 24.3. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 
Vapaamuotoinen yhdessä-
olon hetki kahvitellen, kes-
kustellen ja hartauteen hil-
jentyen.

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten kerho Koskelan 
palvelukeskuksessa to 17.3. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. Yhteyshenkilä Eeva-Mar-
ja Laitinen p. 040 5157 267.
Eläkeläisten kerho to 17.3. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Yhteyshenkilö Päivi Moi-
lanen p. 040 5747 064.
Seniorien laulupiiri to 17.3. 
klo 13.30–15, Tuiran kirk-
ko. Tervetuloa laulamaan, 
kuuntelemaan musiikkia ja 
keskustelemaan. Ohjelmas-
sa yhteislaulua, kahvitarjoilu 
ja hartaus. Mukana kanttori 
Lauri-Kalle Kallunki ja diako-
ni Paula Kyllönen. 
Eläkeläisten kerho to 24.3. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Yhteyshenkilö Päivi Moi-
lanen p. 040 5747 064.
Eläkeläisten kerho to 24.3. 
klo 13, Tuiran kirkko. Yhte-
yshenkilö Aino-Liisa Ilkko p. 
040 7510 064.
Seniorien laulupiiri to 24.3. 
klo 13–15, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Tervetuloa seniori-
en laulupiiriin. Ohjelmassa 
yhteislaulua, kahvitarjoilu 
ja hartaus. Mukana kantto-
ri Lauri-Kalle Kallunki ja dia-
koni Päivi Moilanen.
Rajakylän seurakuntakerho 
to 24.3. klo 14, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Lisätietoja Diako-
ni Sami Riipinen 040 5747 149.

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho ma 21.3. 
klo 12, Hintan seurakuntata-
lo. 
Eläkeläisten kerho ma 21.3. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho to 24.3. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 24.3. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat. 

Nokelantie 48 B, käynti  
Latokartanontien puolelta.

Avoinna 
ma–ke, pe 
klo 10–14. 

Kaikenikäisten 
Yhteisvastuu-ulkoilutapahtuma

Tiistaina 22.3. klo 18, Kortesluoman 
maneesilla Pikkaralassa (Pikkaralantie 31). 
Alkuhartauden pitää Pentti Kortesluoma. 
Ohjelmassa on makkaranpaistoa, kahvia, 
mehua, munkkeja, arvontaa, mahdollisesti 
talutusratsastusta ja mukavaa yhdessäoloa.
Tuotto Yhteisvastuukeräykselle. Autoparkki on 
Pikkaralan Shellillä. 

Taidemyyntitapahtuma 
Yhteisvastuun hyväksi 

Perjantaina 25.–27.3. Oulun kaupunginkirjaston 
näyttelytila. Tule katsomaan ja ostamaan 
taidetta YV-taidemyyntitapahtumaan. YV-
taidetiimi, Oulun Taiteilijaseura ja Karjasillan 
seurakunta rakentavat viikonloppunäyttelyn 
pääkirjaston näyttelytilaan. Taiteilijat 
lahjoittavat myytyjen taulujen hinnasta 40 % 
YV-keräykseen. 

Näyttely avoinna kirjaston aukioloaikoina, 
perjantaina 18–20, lauantaina 10–17 ja 
sunnuntaina 12–15.

Musiikkia
kirkoissa

Sävelten juhla -konsertti 

perjantaina 18.3. klo 18
Oulun tuomiokirkossa 

Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita 
piispa Samuel Salmen 60-vuotisjuhliin 
liittyvään konserttiin. Konserttiohjelmassa: 
Saamelaismuusikko Anna Näkkäläjärvi (laulu 
ja klarinetti), duo Mikko Salmi ja Johanna 
Pekkarinen, Henna-Mari Sivula (laulu), 
Maija Tynkkynen (cembalo ja urut), Sofia 
Magdalena -yhtye johtajanaan Raimo Paaso, 
Amani johtajanaan Terhi Latvala. Illan juontaa 
hiippakuntasihteeri Pekka Asikainen. 

Kirkkokahvit Keskustan seurakuntatalolla 
(Isokatu 17), jossa nähtävänä piispan muotokuva. 
Konsertti lähetetään myös suorana lähetyksenä 
osoitteessa www.virtuaalikirkko.fi.

lkäihmisten kuntopiiri ma 
21.3. klo 18, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Aikuisten kuntopiiri ke 23.3. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo. 
Seurakuntakerho to 24.3. 
klo 10, Huonesuon seurakun-
takoti. 

YLIKIIMINKI
Eläkeläisten kerho ti 22.3. 
klo 11, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 
Laulukerho to 24.3. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Ohjelmassa yhteislaulua ym. 
lauluun ja musiikkiin liittyvää 
toimintaa.

YLI-II
Yli-iin torstaikerho to 17.3. 
klo 11, Yli-Iin seurakuntatalo.
Laulukerho to 24.3. klo 11 
Yli-Iin seurakuntatalo, Anja 
ja Toivo Hyyryläinen. 

Leirit ja retket
Eläkeläisten leiri 11.–13.4. 
Rokualla, (etusija oulujokisil-
la). Tervetuloa viihtymään ja 
ulkoilemaan Rokuan maas-
toon. Leirin hinta on 44 € 
sisältäen matkat, täysihoi-
don ja vakuutuksen Oulun 
ev.lut. seurakuntien jäsenil-
le. Ilmoittautuminen viimeis-
tään 24.3. mennessä yhtei-
seen seurakuntapalveluun p. 
(08) 3161 340 tai www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmo. Mukana 
diakonissat Eija Röning ja Ul-
la-Maija Ruotsalainen. Tar-
kempia tietoja myöhemmin 
lähetettävässä leirikirjeessä.
Pääsiäisen perheleiri koulu-
ikäisille lapsille ja heidän per-
heilleen 21.–25.4. Juuman lei-
rikeskus, Kuusamo. Matkat 
Juumaan omin kyydein. Lei-
rin vuorokausihinnat: aikui-
nen 27 €, opiskelija ja 11–18 
v. 23.50 €, 4–10 v. 15.50 €, alle 
4 v. maksuton. Sisältää, ma-
joituksen, ruoat, petivaattee-
et, ohjelman Juumassa ja va-
kuutukset Oulun ev.-lut. seu-
rakuntien jäsenille. Ilmoit-
tautumiset leirille, www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo tai p.  
(08) 316 1340. Lisätietoja lei-
ristä Jouni Heikinheimo 040 
737 9643 tai Maire Kuoppala 
040 574 7124.
Seurakuntaretki Solovets-
kiin 18.–21.8. Lähde mukaan 
seurakuntaretkelle Solovets-
kin luostariin ja Vienan Kar-
jalaan. Matkan hinta on noin 
490 € riippuen matkalaisten 
määrästä. Hinta sisältää kul-
jetuksen turistibussilla, ma-
joitukset, ruokailut, opaste-
tun kokopäivävierailun Solo-
vetskin saarelle, sekä viisu-
mit vakuutuksineen. Sitovat 
ilmoittautumiset 5.4. men-
nessä osoitteessa www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo tai 
Yhteiseen seurakuntapalve-
luun, p. (08) 316 1340. Tiedus-

telut: matkanjohtaja Pent-
ti Kortesluoma, p. 040 575 
2716. Etusijalla ovat Oulujo-
en seurakunnan jokivarsien 
alueen jäsenet. Matkajärjes-
telyistä vastaavat Koskilinjat 
ja Turun Neva Tours. 

Karjasillan seurakunta
ihme-leiri, 1.–3.-luokkalais-
ten kevätleiri 1.4.–3.4. Va-
samon leirikeskus. Mukaan 
mahtuu 20 lasta. Leirin hinta 
on 30 €, johon sisältyy mat-
kat, majoitus, ruoat, ohjelma 
ja tapaturmavakuutus Oulun 
ev.lut. seurakuntien jäsenille. 
Lisätietoja ja ilmoittautumi-
set 18.3. mennessä: Atte Kää-
riäinen p. 040 506 0315, atte.
kaariainen@evl.fi

Tuiran seurakunta
Veteraanileiri 2.–5.5. Ro-
kuan leirikeskus. Leirin hin-
ta 64 € sisältää matkat, ruo-
kailut ja vakuutukset Oulun 
ev.lut. seurakuntien jäsenil-
le. Ilmoittautuminen 8.4. 
mennessä p. 08 3161 340 tai 
www.oulunseurakunnat.fi. 
Tiedustelut diakoniatyönte-
kijöiltä Saila Luukkonen p. 
040 5747 092 ja Paula Kyllö-
nen p. 040 7235 880. 

Kuorot ja kerhot

Karjasillan seurakunta
Pyhän Andreaan lapsikuo-
ro torstaisin klo 16–16.45, 
Pyhän Andreaan kirkko. Li-
sätiedot Sirpa Ilvesluoto 050 
525 1882.

Tuiran seurakunta
Sekakuoro Tuike torstaisin 
klo 18, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Johtaa Elisa Silver 050 300 
9965. Otetaan uusia laulajia 
koelaulun kautta. 
Tuiran Kirkon Naiskuoron 
harjoitukset ma 21.3. klo 18, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Kuo-
ron toiminta on tavoitteel-
lista ja monipuolista. Positii-
viseen joukkoomme pääsee 
mukaan koelaulun kautta ot-
tamalla yhteyttä kuoronjoh-
tajaan Tommi Hekkalaan p. 
040 8316 226.
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
22.3. klo 9, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kerho kokoontuu vii-
kottain Pyhän Tuomaan kel-

Musiikkileikkikoulu Trilliin 
mahtuu vielä mukaan!

Maanantaina klo 9–10 Myllyojan seurakuntatalolla 
kokoontuvassa Trilli-musiikkiryhmässä on vapaita 
paikkoja. Lisätietoa musiikkileikkikoulunopettaja 

Anna Haanpää-Vesenterältä p. 040 5832 368.

larissa.
Pyhän Tuomaan Lapsikuoro 
isot ti 22.3. klo 16.30, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Kuoroon 
otetaan uusia laulajia. Kuo-
roa johtaa Laura Kumpula. P. 
044 3161 576. 

Sinkkuilta 
Perjantaina 25.3. klo 18.30–20.30 

keskustan seurakuntatalossa

Pastori Päivi Jussilan alustuksen aiheena on 
"Maria kristityn elämässä". Sinkkuilta on 
aikuisten yksineläjien tapaamispaikka.

Muut menot
Sinkkuilta pe 25.3. klo 18.30–
20.30, Keskustan seurakunta-
talo. Ks. erillinen ilmoitus.
Paneelikeskustelu "Kuka on 
tervetullut Ouluun" Kauko-
vainion kappelissa ti 22.3. klo 
18. Lue juttu sivulta 8.
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Toimipaikat

Kirkot
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  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Yli-Iin kirkko

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Elohuone,  
Isokatu11

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 

Rajakylän   
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   
Asemakatu 6

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Öbergin talo  
Kirkkokatu 5

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

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

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

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki, p. (08) 8177 008
avoinna sopimuksen mukaan
Kappalainen Olavi Isokoski p. 040 7300 407

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

Yli-Iin seurakuntapiiri
Elatuspellontie 4 a 2, 91200 Yli-Ii, p. (08) 3161 411
avoinna ma, ti, to, pe klo 9–13
kappalainen Pertti Lahtinen p. 040 719 7931.

Elämän polku
Kastetut: 

Tuomiokirkko: Noah Alexan-
der Guest, Jesse Sakari Jere-
mias Halme, Eeli Antero To-
lonen.
Karjasilta: Viivi Sanni Hele-
na Arnberg, Oona Pauliina 
Hannula, Petrus Sebastian Il-
vesluoto, Eevert Eelis Jacklin, 
Liisa Johanna Kaakkuriniemi, 
Selma Elviira Linnanmäki, At-
te Daniel Antinpoika Niitty-
viita, Salla Katariina Paavola, 
Ilona Iita Tuulikki Parkkinen, 
Neea Peppiina Pekkinen, To-
pias Joonatan Pesonen, Alek-
santeri Antti Henrikki Repo-
la, Hemmo Rafael Ruottinen, 
Eetvi Henrik Salmela, Iina 
Maija Emilia Seppälä.
Tuira: Aada Lotta Helena 
Björn, Eero Aleksanteri Haan-
pää, Seela Teresa Harju-Kön-
nö, Laura-Livia Aliina Hyvä-
ri, Eino Iisak Juhani Häikiö, 
Väinö Topi Henrik Joki, Lau-
ra Amanda Sofia Kenakkala, 
Aatos Heikki Eetvartti Kervi-
nen, Greta Anna Marie Kol-
dits, Bea Hilma Kulmuni, Mi-
kael Matias Olavi Lehtola, 
Suvi Marja Makkonen, Nilla 
Jaakko Evald Marjala, Anton 
Evert Moilanen, Ria-Alisa So-
fia Ryky, Eemil Joonatan Tam-
mela, Sanni Silvia Vanhala.  
Oulujoki: Pilvi Linnea Hytönen, 
Aino Emilia Kangas, Emilia An-
nukka Kokko, Hilda Sofia Koso-
la, Aatu Eemil Pulkkinen.

Raattaman 
Vuontispirtin 

kevätretki 
16.–20.4. 

Lähde hiljentymään 
hangille Raattaman 
Vuontispirtille. Tuntu-
rihotelli Vuontispirtti 
on Pallas-Ounastuntu-
rin kansallispuiston mai-
semissa. Tuomiokirkko-
seurakunnan järjestä-
mällä retkellä on mah-
dollisuus hiihtää pitem-
piä ja lyhyempiä hiihto-
matkoja sekä ulkoilla lä-
himaastossa. Pitemmil-
lä matkoilla on mukana 
eräopas. Retken hinta 2 
hh 265 euroa, 1 hh 300 
euroa. Hinta sisältää aa-
miaisen, retkieväät, päi-
vällisen ja matkat se-
kä tapaturmavakuutuk-
sen Oulun ev.-lut. seura-
kuntien jäsenille. Retkel-
le mahtuu 46 henkilöä. 
Mukana diakoniapap-
pi Jyrki Vaaramo ja dia-
konissa Kirsi Karppinen. 
Sitovat ilmoittautumiset 
viim. 1.4. arkisin p. (08) 
3161 340 tai www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo. 
Matkasta voit tiedustel-
la Kirsi Karppiselta p. 
040 5747 181.

ihme-leiri 
1.–3.4. Vasamon 
leirikeskuksessa 

Leiri on tarkoitettu 
1.–3.-luokkalaisille. 

Mukaan mahtuu 
20 lasta. Leirin hinta 

on 30 euroa. Hintaan 
sisältyvät matkat, 

majoitus, ruoat, ohjelma 
ja tapaturmavakuutus 

Oulun ev.-lut. seurakuntien 
jäsenille. 

Leirillä leikitään, pelaillaan, 
askarrellaan, ulkoillaan, 

hiljennytään ja ihmetellään hyvässä 
seurassa. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 

18.3. mennessä Atte Kääriäiselle, 
p. 040 5060 315, atte.kaariainen@evl.fi.

Etu-Aasian opintopäivät 
19.–20.3. Kastellin kirkossa 

Lauantaina klo 12–17.15, jolloin päivällinen (7 euroa) 
ja klo 18 Tuomasmessu. 

Sunnuntaina klo 10–13.30, jolloin messu, 
kirkkokahvit ja ohjelmaa. Mukana Kirsti ja

 Juhani Fiskaali, Ulla Mäkinen ja Raili Kemppainen, 
juontajana Paula Rosbacka – Tuoreita terveisiä 

Turkista ja Bulgariasta. 

Järjestäjinä Karjasillan seurakunta ja 
Pohjois-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetys.

Vihityt:
Tuomiokirkko: Jarkko Juhani 
Laukka ja Anna-Kaisa Ange-
ria, Antti Mikael Näpänkan-
gas ja Laura Karoliina Matti-
la, Matti Juhani Parkkonen ja 
Ullamaija Katriina Perttula, 
Jouni Samuli Vuorma ja Jut-
ta Kristiina Mällinen.
Karjasilta: Marko Juhani 
Jämsä ja Leena Marja Tuulik-
ki Raappana, Aleksi Samuel 
Kämäräinen ja Anniina Maria 
Johanna Saarela, Marko Ta-
pani Seppälä ja Hanna Maija 
Karjalainen, Matti Sakari Ur-
honen ja Katri Maria Hietala, 
Iikka Johannes Yrjänä ja Satu 
Kristiina Ylimartimo.
Tuira: Jaakko Herman Rahko 
ja Laura Inkeri Karhumaa., 
Mikko Lauri Savola ja Merja 
Johanna Heikkilä, Ilkka Ilma-
ri Virtanen ja Heli Laura Elisa-
bet Pääkkö. 
Oulujoki: Miikka Sakari Häy-
rynen ja Anna-Riitta Ukkola., 
Heikki Antero Kokko ja Merja 
Anneli Runtti.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Urho Elis Vii-
tala 85.
Karjasilta: Heino Vilhelm Ku-
janperä 88, Pertti Juhani Lyy-
tinen 54, Esko Adolf Vilhelmi 
Ollanketo 74, Toivo Liinus Py-
könen 89.
Tuira: Elsa Esteri Alatalo 96, 
Vilma Eliisa Anjas s. Saarilam-
pi 82, Jani Jyrki Juhani Kaik-
konen 38, Kerttu Kaarina Ko-
vala s. Tervaluoto 81, Erkki 
Olavi Niskanen 61, Laina So-
fia Pihlaja s. Määttä 87, Jas-
ka Armas Eliel Simi 69, Lilja 
Marjatta Talonen s. Toropai-
nen 82.
Oulujoki: Irma Hannele Kei-
nänen 53, Hilda Maria Mer-
tala s.Vengasaho 99.

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

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

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

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

Diakoniakeskus 
Diakoniatyön erityispalvelut: näkö-, kuulo- ja 
kehitysvammaistyö sekä päihde- ja kriminaalityö.
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. 08 3161321
avoinna ma-pe klo 9–16
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Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna: 
ma, ke, pe klo 9–14

Virasto 
08 387 172
Kirkkoherra 
045 2369 094
Talouspäällikkö 
045 6306 082
Kerhohuone 
08 387 512 
Kirkko 
08 387 336 
Srk-talo 
08 387 395
Suntio 
045 6306 081
Diakonissa
045 6381 973

lumijoki.seura-
kunta.net

Kirkkoherranvirastossa 
päivystys maanantaisin 
klo 9.30–12. 
Muina aikoina palvelu 
mobiilivaihteen kautta 
numerosta 08 8100 565. 
Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä 
p. 08 3161 300.

 
Diakoniatyöntekijän 
vastaanotto tiistaisin 
klo 9–10 kirkon 
sakastissa.

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

A ar o Ku k ko h ov i

Kirkkoherra 
Matti Keskisen 
lähtösaarna ja 
kirkkokahvit 

Marianpäivänä 
su 27.3. klo 10 

Päiväkerhot jatkavat nor-
maalisti viikolla 11.
Pikkukirkko: ke 23.3. klo 
10 kirkossa, "pienen pojan 
eväät".
Kokkikerho to 17.3. ryhmä A. 
Perhekerho to 17.3. klo 10 
srk-talolla.
Metsähanhet to 17.3. klo 18 
Naskun laavulla.
Ystävyyden talo pe 18.3. klo 
10 srk-talolla.
Kuoro ke 23.3. klo 18.30 srk-
talolla.
Seurakuntailta to 24.3. klo 
18.30 srk-talolla. Aihe: Mu-
siikki-ilta Yhteisvastuulle, 
kahvia ja arpoja.
Rippikoulu: Rippikoululai-
set (oma ryhmä) osallistuvat 
seurakuntailtaan to 24.3. klo 
18.30 srk-talolla.
Kid´s action -tapahtuma 
6–13-vuotiaille la 19.3. klo 
14–17 Lumijoen koululla. Jät-
tinyyttärit, toimintapisteitä 
ym. Vapaa pääsy!
Vapaaehtoistyön toiminta-
ryhmään? Haluatko mukaan 
diakonian, lähetyksen tai lap-

si- ja nuorisotyön toiminta-
ryhmiin? Kysy lisää Markulta 
p. 045 236 9094. 
Liikenteenohjauskurssi Lu-
mijoella 2.–3.4. Oppitun-
nit seurakuntatalossa ja har-
joituksia lähitienoilla. Lisä-
tiedot ja ilmoittautumiset 
www.mpky.fi 
Yhteisvastuukeräys: Halu-
aisitko toimia arkienkelinä 
ja kerätä lipaskeräystä? Osa 
alueista vielä kiertämättä. 
Ota yhteys Marjoon p. 045 
6381 973.
Diakonia: Marjon tavoitat 
puhelimitse p. 045 6381 973.
Rauhanyhdistys: Pe 18.3. klo 
19 raamattuluokka 5.–6. lk 
Lääköllä, 7.–8. lk E&A Viini-
kalla ja nuortenilta A&A As-
pegrenilla. La 19.3. klo 19 ai-
kuistenilta ry:llä. Su 20.3. klo 
12 pyhäkouluI Eskola II Mylly-
nen III Hintsala ja klo 16 seu-
rat Lumilyhdyssä. Päiväkerho 
ry:llä ma, ke klo 17–18.30 ja 
ti, to klo 17.30–19.
Kastettu: Tilda Loviisa Mäki.

Rauhanyhdistyksen seurat 
su 20.3. klo 17 Katri ja Tuomo 
Ronkaisella, Isonkyläntie 46.
Raamattu- ja rukousilta ti 
22.3. klo 18 srk-salissa.
Päiväpiiri ke 23.3. klo 10 Saa-
renkartanossa.
Kaverikerho to 24.3. klo 10 
srk-salissa. 
Saarenkartanon hartaus-
hetki to 24.3. klo 14.30.
Kirkkokuoro to 24.3. klo 
18.30. Kevätkokous ja har-
joitus.

Kastettu: Hippu Serafiina 
Rantasuo.
Kuolleet: Vieno Milga Nis-
silä s. Määttä 87, Toini Dag-
mar Isola s. Haapala 91.

Kinkerit ovat elävää perinnettä
Kinkerit ovat vuosisatoja 

vanha perinne. Alun perin 
kinkereillä opeteltiin lu-
kemaan ja tuntemaan Ka-

tekismusta. Nykyään lukemaan 
opitaan koulussa ja kristinuskon 
perusteita rippikoulussa. Vanhaa 
perinnettä ei silti ole unohdettu.

Useissa seurakunnissa järjeste-
tään yhä kinkereitä. Opetustilai-
suuksien muoto on jalostettu ny-
kypäivän tarpeisiin sopivaksi. 

Opetusta 
lapsille
Yksi tavallinen kinkereiden muo-
to on koulukinkerit. Esimerkiksi 
Kiimingissä pidetään koulukin-
kerit joka kevät.

– Sovimme koulujen kanssa 
etukäteen teeman, josta kinkereil-
lä puhutaan, pastori Raimo Salo-
nen kertoo.

Tänä keväänä teemana on lä-
hetystyö.

– Kerromme vähän rippikou-
lun oppitunnin tapaan siitä, mitä 
lähetystyö tarkoittaa ja miten sitä 
tehdään. Lisäksi lapset saavat läk-
syn opeteltavakseen. Läksynä voi 
olla esimerkiksi jokin virsi tai Isä 
meidän -rukous, Salonen kuvaa.

Myös Muhoksella järjestetään 
koulukinkereitä.

– Käymme maalis-huhtikuussa 
kaikissa alakouluissa puhumas-
sa jostakin aiheesta, kirkkoherra 
Jouni Heikkinen kertoo.

– Opetus on hyvin konkreet-
tista. Esimerkiksi kasteesta puhu-
essamme käymme läpi kastepöy-
tää ja mitä kaikkea siihen tulee. 
Sen kautta lapset oppivat hieman 
myös kasteen teologiasta.

Keskusteluja 
aikuisille
Tänä keväänä kaikille avoimiin 
kyläkinkereihin voi osallistua ai-
nakin Siikalatvan Pulkkilan nel-
jällä eri kylällä. Kinkerit järjes-
tetään vapaaehtoisen seurakun-
talaisen kodissa, jonne pappi ja 
kanttori tulevat vetämään kes-
kustelua.

– Pappi pitää alustuksen ai-
heesta, jonka jälkeen käydään va-
paamuotoista keskustelua, pastori 
Merja Jyrkkä kuvailee.

– Lisäksi kanttori opettaa ai-
heeseen liittyvän virren. Se on 
yleensä joku hieman vieraampi 
virsi, ja siten osallistujille uusi.

Yksi olennainen ero perintei-

siin kinkereihin on.
– Kuulusteluja ei kuitenkaan 

pidetä, Jyrkkä naurahtaa.
Kinkerit toimivat opetus- ja 

keskustelutilaisuuden lisäksi ky-

län kokoontumispaikkana.
– Pulkkilassa on perinteisesti 

järjestetty kinkereiden ohessa yh-
teisvastuuarpajaiset. Kuulemma 
myös kyläpäällikkö on leikkimie-

lisesti valittu kinkereissä, Jyrkkä 
selittää.

KAISA ANTTILA

Re e t t a  J ä r ve n p ää

Useissa Rauhan Tervehdyksen tilaajaseurakunnissa järjestetään kinkereitä. Tietoa niistä voi etsiä seurakuntien omista 
ilmoituksista sivuilta 15–18 ja 19–23.
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www.evl.fi/srk/kempeleKempele

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

eurakunnissa tapahtuu 17.–24.3.2011S

Kirkkoherranvirasto 
avoinna 
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17

p.    08 561 4500
fax. 08 561 4555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 10–14
to klo 10–17 

p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

Eläkeläisten musiikkipiiri to 
17.3. klo 13 srk-keskuksessa.
Rukouspiiri to 17.3. ja 24.3. 
klo 18 Puttaan Tuvassa.
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ma 21.3. klo 13 Jokivar-
ren vanhustentalolla, ke 23.3. 
klo 13 Kellon srk-kodilla, mu-
kana Helena Seppänen, Yh-
teisvastuukahvit 2 €, ja to 
24.3. klo 13 srk-keskuksen 
isossa salissa, mukana kant-
tori Kaisa Säkkinen. Kuljetus-
pyynnöt diakoniatoimistoon 
perjantaisin klo 9–11 p. 08 
5472 636.
Lähetyspiiri ti 22.3. klo 13 
Puttaan Tuvassa.
Runoilta ti 22.3. klo 18 Put-
taan Tuvassa. Voit tuoda 
oman runosi, mieluisen ru-
non, joka luetaan. Runon ai-
heuttamista ajatuksista kes-
kustellaan, mutta ei arvostel-
la. Iltakahvit lähetystyön hy-
väksi.
Juttukahvila kaikenikäisille 
to 24.3. klo 13 Martinniemen 
srk-kodilla. Mukana Hele-
na Seppänen. Kahvit Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi 2 €. 
Kuljetuspyynnöt diakoniatoi-
mistoon perjantaisin klo 9–11 
p. 08 5472 636.
Urkuvartti ke 23.3. klo 12.15 
srk-keskuksessa, Elisa Silver.
Raamattupiiri ke 23.3. klo 18 
Puttaan Tuvassa (Joh 23.)
Kirkkovaltuuston kokous ke 
30.3. klo 18.30 Wirkkulassa. 
Kokouksen asialuettelo on 
nähtävänä kirkkoherranviras-
ton ilmoitustaululla. Kokouk-
sen tarkistettu pöytäkirja on 

nähtävänä kirkkoherranvi-
rastossa 4.4.–4.5. Kirkkoher-
ranvirasto on avoinna ma–pe 
klo 10–14 ja to klo 10–17.
Perheen päivä su 3.4. Mar-
tinniemen srk-kodilla. Ruo-
kailu klo 14 (lihamureke, pe-
runamuusi, maito/mehu, lei-
pä, jälkiruoaksi aurinkorah-
ka), klo 14.45 lastentruba-
duuri Seppo Kuusikko laulaa 
ja laulattaa, askartelutuokio, 
klo 16 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Leena Brockman, 
kanttorina Else Piilonen, ju-
malanpalveluksen jälkeen 
kirkkokahvit. Ilm. ruoka-ai-
neallergioineen ma 28.3. 
mennessä: outi.palokangas@
evl.fi tai p. 040 5471 472. Per-
heen päivä on maksuton.
Mies tai nainen, haluaisit-
ko antaa aikaasi ja apua-
si ulkoiluystävän tarvitsi-
jalle? Vapaaehtoisapuna voi 
olla vaikka kaksi tuntia kah-
desti kuussa. Ota yhteyttä, 
niin sovitaan tapaamisesta: 
johanna.kerola@evl.fi tai p. 
045 1393 993.
Puttaan Tupa Kirkkotie 10 
C, seurakunnan avoin käyn-

tipaikka torstaisin ja perjan-
taisin klo 12–15. Liity Puttaan 
Tuvan sauvakävelijöihin. Ke-
vään aikana sauvakävelyä 
perjantaisin klo 12–13. Lisäk-
si kerran kuukaudessa tutus-
tumista liikuntapaikkoihin. 
Lisätietoja Puttaan Tuvalta.
Perhekerhot: Jokelan van-
halla koululla tiistaisin klo 
10–11.30, Kellon srk-kodissa 
torstaisin klo 9.30–11, Mar-
tinniemen srk-kodissa per-
jantaisin klo 9.30–11 sekä kir-
konkylän Vakkurilassa per-
jantaisin klo 10–11.30. Per-
hekerhoon ei ole ilmoittau-
tumista.
Vapaaehtoistoiminnan pe-
ruskoulutus huhtikuun alus-
sa. Peruskoulutus on tarkoi-
tettu vapaaehtoistoiminnas-
ta kiinnostuneille ja niille va-
paaehtoistoiminnassa mu-
kana oleville, jotka eivät ole 
vielä osallistuneet peruskou-
lutukseen. Kouluttajina Pirjo 
Hätälä (Vares-verkosto) ja Jo-
hanna Kerola (Haukiputaan 
seurakunta). Lisätietoja kou-
lutuksesta: www.vareskes-
kus.fi. Ilm. www.vareskeskus.

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Askeleet pe 18.3. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Yhteisvastuun keräystem-
paus la 19.3. klo 10–14 K-su-
permarketin ja Salen edessä. 
Herännäisseurat su 20.3. klo 
17.30 Hovilassa, Kirkkotie 15, 
huom aika!
Että jaksaisin ensi viikkoon 
-ilta su 20.3. klo 18 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. 
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Perhekerhot normaalisti ks. 
www.evl.fi/srk/kempele/lap-
si_perhe.htm kokoontuvat: 
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
ke 23.3. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa ja Seurakun-
tapiiri to 24.3. klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Kirkkokuoroa ei ole ke 23.3.

Varhaisnuorten kuorot: 
8–14-vuotiaille Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa to klo 
15.30–16.15 ja Kokkokankaan 
srk-keskuksessa pe klo 15–16. 
isä-lapsiretki Luurinmut-
kaan 8.–10.4. Lähtö pe klo 18. 
keskustan srk-talolta, paluu 
su noin klo 13. Hinta 25 € /ai-
kuinen, 5 € / lapsi. Ilmoittau-

fi tai p. 044 7868 882.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: raamat-
tuluokka pe 18.3. klo 18.30 
ry:llä, pyhäkoulut su 20.3. 
klo 12 A. Paasolla, Rehulla, 
J. Jokelalla, I. Turtisella, seu-
rakuntapäivä su 20.3. klo 15 
ry:llä, lauluseurat ke 23.3. klo 
18.30 Mirja ja Jouni Isojäm-
sällä, Tiilitie 9, Kello: raamat-
tuluokka pe 18.3. klo 17.30 
ry:llä, ompeluseurat pe 18.3. 
klo 18.30 ry:llä, pyhäkoulu su 
20.3. klo 12 Riekillä ja Lohel-

tumiset 18.3. mennessä kirk-
koherranvirastoon 5614 500.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta arkisin klo 9–14, 
Kurikkatie 3.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joilla 
on päivisin aikaa maanantai-
sin klo 10–12 Kirkonkylän srk-
kodissa. 
Kirpputori ilonpisara avoinna 
ti ja to klo 14–17, la klo 10–13. 
Varhaisnuorten kerhot ks. ko-
tisivuilta www.evl.fi/srk/kem-
pele/nuorisot_kerhot.htm.  
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. Yö-
pappila pe 18.3. klo 20 Van-
hassa pappilassa. Nuorten 
pelivuoro ti klo 16.30 Kirkon-
kylän koululla. Päivystys Zep-
pelinissä pe klo 16–19. Nuor-
ten yhteisvastuutapahtuma 
Zeppelinissä la 19.3.
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Kirkkoseurat to 17.3. klo 19 Py-
hän Kolminaisuuden kirkko. 

la, päiväkerho ma 21.3. klo 
17.30 ry:llä. Jokikylä: pyhä-
koulut su 20.3. klo 12, seurat 
su 20.3. klo 16, päiväkerhot 
ti 22.3. ja ke 23.3. klo 17.30 
ry:llä.
Kastettu: Oiva Samuel Lat-
vakoski, Petteri Mikael Meri-
läinen, Eemil Anton Kivilahti, 
Iida Maria Jääskeläinen, Ee-
mil Mikael Marttila, Emilia Ii-
da Rautio, Elias Antero Tapa-
ni Holappa.
Kuolleet: Eila Esteri Ukkola 
73, Lari Johannes Eskola 29.

Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus 
huhtikuun alussa. Peruskoulutus on tarkoitettu vapaa-
ehtoistoiminnasta kiinnostuneille ja niille vapaaehtois-
toiminnassa mukana oleville, jotka eivät ole vielä osallis-
tuneet peruskoulutukseen. Kouluttajina Pirjo Hätälä (Va-
res-verkosto) ja Johanna Kerola (Haukiputaan seurakun-
ta). Lisätietoja koulutuksesta: www.vareskeskus.fi
Ilm. www.vareskeskus.fi tai p. 044 7868 882.

NAISTEN RETKI  
ETELÄ-POHJANMAALLE 16.-17.4. 

LA: Ostoksia ja ruokailumahdollisuus Tuurissa (omakustanne),  
majoitus Kuortaneella Haapaniemen hiippakuntakartanossa. 
 

SU: Jumalanpalvelus Kuortaneen kirkossa, käynti Seinäjoella, lou-
nas Herkoolin kartanossa Ilmajoella. 
 

Hinta: 50e (sis. matkat, majoitus 2hh, iltapala, aamupala, lounas 
Herkoolissa) 
 

Ilmoittautumiset 24.3. mennessä:  
p. 040 779 7705 /Minna Sorvala tai minna.sorvala@evl.fi. 
Kempeleen seurakunnan jäsenet ovat etusijalla. 

Varhaisnuorten leiri 
4.–6. -luokkalaisille 15.–17.4. Luurinmutkassa yhteistyös-
sä kunnan nuorisotyön kanssa. Luvassa leikkiä, laulua, hil-
jentymistä ynnä muuta. Ilm. 8.4. mennessä kirkkoherran-
virastoon, p. 5614 500. Leirin hinta on 28 euroa 1. lapses-
ta, sisaralennus 2. lapsesta 50% ja seuraavista lapsista 75%.

Alussa oli… – Raamatturetriitti 
1.–3.4. Luurinmutkassa. Perehdymme 1. Mooseksen kir-
jaan. Oppaana kirkkoherra Pekka Rehumäen lisäksi Ro-
vaniemen kappalainen Pentti Tepsa, Raamatun alkukiel-
ten erinomainen tuntija. Hinta 30 euroa. Ilmoittautumi-
nen 25.3. mennessä kirkkoherranvirastoon p. 5614 500.

Yhteisvastuulounas 
sunnuntaina 20.3. klo 11.30–13.30 
Kellon seurakuntakodissa. 
Tarjolla lihapullakastiketta ja perunaa, 
tuoresalaattia, italiansalaattia, punajuuriviipaleita 
ja puolukkahilloa, leipää ja ruokajuomaa, 
jälkiruokana marjarahkaa ja kahvia. Aterian hinta 
on 8 euroa, lapset 5–12v. 4 euroa, alle 5-vuotiaat 
ilmaiseksi. 

Lihakeittolounas 
torstaina 24.3. klo 12–15 
Puttaan Tuvassa. 
Lounas 4 euroa, omaan astiaan 5 euroa/ litra.

Raamattuluokat pe 18.3. klo 
18. 4–5.-lk: Heikkilä, Kasvihuo-
neentie 6. 6.–8.-lk: toimitailta 
ry:llä. Oulun seudun nuorte-
nilta la 19.3. klo 18 ry:llä. Seu-
rat su 20.3. klo 16 ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 18.3. klo 19 
Sanna ja Janne Marjasella, 
Loilanmutka 3. Yläasteilta la 
19.3. klo 18. Opistoilta ja seu-
rat su 20.3. klo 16 ry:llä.
Kastetut: Sveea Freijaleena 

Sulkala, Kasper Eeli Johannes 
Kurvinen, Hertta Iita Anneli 
Juntunen, Siiri Sofia Heusala, 
Anton Eemi Tapani Risto, Sa-
kari Kristian Heikkala, Adella 
Eerika Granlund, Saaga Lumi-
na Granlund, Lasse Aukusti 
Koskinen, Tatu Eemil Johan-
nes Määttä, Aslak Otava Räi-
hä, Mirella Elisabeth Ylitalo, 
Jooa Juhana Karjula.
Kuollut: Eero Albert Korho-
nen 86, Eino Ensio Skinnari 68.
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www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

Kirkkoherranvirasto
ma, ti, to ja pe klo 
9–15 ke klo 9–14 ja 
16–18

p.      08 562 1200
         044 752 1220
fax.   08 562 1235

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91901 Liminka

Kirkkoherranvirasto 
ma-pe klo 9–16
puh. 040 584 4406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki 

Kuorot: Tähdet to 17.3. klo 
16–17 srk-talolla. Kirkkolaula-
jat ke 23.3. klo 18 srk-talolla.
Kids`Action Day-tapahtuma 
la 19.3. klo 14–17 Lumijoen 
koululla 6–13-vuotiaille. Jät-
tinyyttärit, toimintapisteitä, 
raamattuopetus, musiikkia 
ja yllätyksiä. Esiintyy mm. Li-
mingan seurakunnan lasten-
bändit. Vapaa pääsy.
Niittypirtin kerho ma 21.3. 
klo 13 vanhusten palveluta-
lossa.
Hyvänmielen päiväkahvit 
22.3. klo 12 vintillä, pappi-
lan pihapiirissä, mukana dia-
konissa Sinikka ja psykologi 
Antti.
Seurakuntakerho ke 23.3. 
klo 12 srk-talolla. Mukana 
sh Ritva Jakkula ikäihmisen 
neuvolasta.
Nuorten palveluryhmä vie-
railee Tuposvillassa 23.3. klo 
15.30. Lähtö R:ltä klo 15.15.

Hartaus to 24.3. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Herännäisseurat ti 29.3. klo 
19 srk-talolla. (Huom. paikka!)
Tulossa: Miesten retki la 
16.4. Tarkemmin seu-
raavissa lehdissä.
Diakoniatyö: 
Diakonis-
sojen vas-
taanotot: 
Kirkon-
kylä/dia-
konis-
sa Sinik-
ka Ilmo-
nen, p. 044 
752 1226. Tu-
pos/diakonissa 
Nita Nahkala, p. 044 
752 1240.
Lähetystyö: Lähetysvintti 
ma 21.3. klo 12–14 yhdessä-
oloa käsitöiden,
kahvittelun ja juttelun mer-
keissä.
Nuorisotyö: Nuortenilta to 
17.3. klo 18–20 Tupoksen 

Kirkkoherra Pauli 
Niemelä osittaisella 

virkavapaalla 
1.2.–31.5.2011 ja virka-
vapaalla 1.6.–31.8.2011.

Konfirmaatiomessu su 20.3. 
klo 10 kirkossa, toimittaa 
Harri Isopahkala, avustaa 
Riina Moilanen, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo.
Uusien messulaulujen kirk-
ko su 20.3. klo 18 Jäälin seu-
rakuntakodissa, toimittaa 
Seija Helomaa ja kanttorina 
Eeva Holappa.
Pyhäkoulu su 20.3. klo 12 
kirkkopirtti.
Marian päivänä iloa äitiy-
destä su 27.3. klo 14–16 Jää-
lin seurakuntakoti. Kahvira-
ha Yhteisvastuulle.
Juttunurkka ma 21.3. klo 10–
13. Jäälin seurakuntakodilla. 
Kaikenikäisille tarkoitettu 
juttupaikka.
Työttömien ja pienituloisten 
eläkeläisten ruokailu ma 21.3 
klo 11–12 Jäälin seurakuntako-
dilla. Aterian hinta 2 €.
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 22.3. klo 13 Montin-sali.
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäyntipyyn-
nöt: Erja Haho (Kk) 0400 775 
164 tai Seija Lomma (Kk) 040 
579 3247 ja Jaana Kontio 
(Jääli) 040 579 3248.  
Naisten kasvuryhmä keski-
viikkoisin alkaen 23.3. klo 14 
Montin-salissa. Ryhmä on tar-
koitettu ”kaikenikäisille, -ko-
koisille ja -näköisille” naisille.
Naisten saunailta to 24.3. klo 

Nuokkarilla. Nuorten raamis 
to 17.3. klo 16.30–18 pappi-
lan yläkerrassa. Opiskelijail-
ta pe 18.3. klo 18–21 Nuori-
soNurkassa.

Perhekerhot: Koti-Pie-
tilässä ti 22.3. klo 

9.30–11. Ari Na-
tunen ja kita-
ra. Vanamos-
sa ke 23.3. 
klo 9.30–11. 
Yhdessä-
oloa.
Partio: Päi-

vystys Par-
tiotoimistossa 

pe 18.3. klo 15–
17. Hallitus Kotiko-

lolla pe 18.3. klo 18–20. 
Vaeltajien kämppäleiri Par-
tiokämpällä 18.–19.3. Mafe-
king 7. sekä Eko-aims ampu-
mamerkin suoritus tarpojilla, 
samoajilla, vaeltajilla ja joh-
tajilla Kotikololla ke 23.3. klo 
18–20.
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka (5–6) pe 18.3. klo 
18.30 kodeissa ja raamattu-
luokka (7–8) ry:llä.Oulun seu-
dun nuortenilta la 19.3. Kem-
peleen ry:llä. Pyhäkoulut su 
20.3. klo 11.30 ja seurat klo 
14 Niittypirtin palvelutalol-
la sekä seurat klo 17 ja 18.30 
ry:llä. Varttuneidenkerho to 
24.3. Aune ja Jaakko Karppi-
sella.
Kuollut: Esa Antero Pääkkö-
nen 76.

18–20 Suvelassa. Seija Lom-
ma. Tule viettämään yhteistä 
aikaa saunoen, rentoutuen, 
pientä iltapalaa nauttien ja 
illan päätteeksi hiljentyen. 
Kiimingin Partiotuki ry:n 
vuosikokous to 24.3. klo 18 
Vanhan koulun Montin-salis-
sa, Kirkkotie 6.
Lauluilta pe 25.3.klo 18 Eila 
ja Pentti Honkasella Alaky-
lässä, mukana Marja Ainali 
ja Seija Lomma. Kahvi-ja ar-
pajaistuotot Yhteisvastuulle.
Raamattupiiri keskiviikkoisin 
klo 13 Kolamäen kerhohuo-
neella, pastori Mirja Liikanen.
Yhteiskristillinen rukouspii-
ri su 20.3. klo 18 Montin-sali.
Esikkoryhmä ti 22.3 klo 10–
12 Jäälin seurakuntakoti.
Perhekerhot Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodilla tors-
taisin klo 9.30–11.30.
Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä ja Jäälin seurakuntakodilla 
perjantaisin klo 9.30–11.
Lasten parkki: Lastenparkki 

 Tupoksen 
Olohuone 24.3. 

klo 13–15 Vanamon 
alakerrassa 

päiväkerhotiloissa.
Vapaamuotoista ohjelmaa 

kahvikupin ääressä. 
Mukana Nita, Kyllikki 

ja Eero.

Kevään 2011 
musiikkitapahtumia
Ma 21.3. klo 19 Kiimingin seurakuntakeskuksessa on Ou-
lun musiikkijuhlien konsertti: esiintyjinä Pekka Kuusis-
to, viulu,  Lilli Maijala, alttoviulu ja Niko Kumpuvaara, 
harmonikka. Ohjelma sisältää kansanmusiikkipohjaista 
musiikkia sekä mm W.A Mozartin kamarimusiikkiteoksia.

Su 27.3. Jäälin seurakuntakodilla klo 13 messun jälkeen 
”Iloa äitiydestä”- tapahtuma, jossa mm. musiikkia ja ru-
noja, mukana huilisti Riitta Anttila, Marja Ainali, Eija Ke-
ränen ja Seija Lomma.

Su 3.4. klo 18 Koululaulujen yhteislaulutilaisuus seu-
rakuntakeskuksessa. Lauluja säestää ja niiden teemois-
ta improvisoi uruilla Lauri-Kalle Kallunki. Ohjelmassa on 
myös hengellisiä yhteislauluja.

Hiljaisen viikon maanantaina 18.4. klo 19 kantaattikon-
sertti seurakuntakeskuksessa, esiintyjinä Muhoksen ja 
Kiimingin kirkkokuorot, johtajina ja solisteina Ossi Kaja-
va ja Jarkko Metsänheimo.

Su 15.5. klo 14 Rovastikunnallinen säveljuhla seurakun-
takeskuksessa. Mukana rovastikunnan lapsi-, nuoriso- ja 
kirkkokuoroja, laulusolisteja ja soittajia. 

Kiimingin seurakunnan poikakuoro osallistuu valtakun-
nallisille poikakuoropäiville 18.–20.3. ja tekee konsertti-
retken saksaan 5.–10.5. Poikakuoron tukiyhdistys toteut-
taa kevään aikana mm varainkeruumyyjäisiä ja poikakuo-
ro konsertoi ke 13.4 Oulujoen kirkossa yhdessä useiden 
laulusolistien kanssa. Kuoroa johtaa Jarkko Metsänheimo.

Jäälin seurakuntakodilla tiis-
taisin klo 12–15. Ilmoittautu-
miset parkkiin maanantaisin 
klo 15 mennessä p. 0400 835 
374 / Lastenohjaajat.
Nuorisotyö: Nuorten ilta 
”Maailman kaikissa kylissä” 
to 17.3. klo 18 Jäälin seura-
kuntakoti. Seppo Meriläinen. 
Yökahvila pe 18.3. klo 18.30–
22 Jäälin seurakuntakoti.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
20.3. klo 17 rauhanyhdistys. Sii-
onin virsiseurat su 20.3. klo 15 
Marja Kinnusella Kiertotie 18.
Kastetut: Karoliina Anja In-
keri Ypyä. Niila Eerik Kontti-
nen. Peetu Robert Hekkala. 
Kerttu Marjaana Rautio. Vii-
vi Helmi Sofia Rauhala. 
Vihitty: Kimmo Tapio Pitkä-
nen ja Paula Susanna Tryyki. 
Jaakko Matias Lehtisola ja Tii-
na Kaarina Haipus.
Kuollut: Heimo Saastamoi-
nen 86, Pauli Oskari Mikko-
nen 82, Aune Maria Ukkola 
86, Eeli Esaias Viitala 92. 

Jäälin seurakuntakodilla 
27.3. alkaen messulla klo 
13. Messun jälkeen n. klo 
14 kahvitarjoilu, jonka 
jälkeen ohjelmaa Marian 
päivään liittyen. Ohjelma 
sisältää musiikkia, runoja 
ja kertomuksia. Samalla 
voit tutustua näyttelyyn 
”Äiti Maria, Iätön, Ajaton ja 
Rajaton äidin rakkaus”.

iloa äitiydestä 
-tarinailtapäivä

Tasaus-aiheinen 
perjantai-pulla 

eli lähetyksen 
nisumarkkinat 

perjantaina 18.3. 
S-Marketin eteisessä 

klo 14–17 
tai niin kauan kuin 
myytävää riittää.

Myytävänä tuoretta leipää 
ja pullaa sekä 

Tasaus-tuotteita.

TULOSSA
Seurakuntakerhon ja muiden 
halukkaiden retki Tyrnävälle
29.3. Lähtö klo 10.15 taksiasemalta. Ruokailu 
Piilopirtillä, vierailemme seurakunnan kerhossa. 
Hinta 15 euroa. 
Ilm. 24.3. mennessä p. 044 7521 226.
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le su 20.3. klo 12–13 srk-talon 
alakerrassa. Hermes-ryhmän 
harjoitukset su 20.3. klo 13–
15 srk-talon alakerrassa.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 17.3. klo 19 ompeluseurat 
ry:llä. Pe 18.3. klo 19 sisarilta 
ry:llä. La 19.3. klo 18 Oulun 
seudun nuortenilta Kempe-
leen ry:llä. Klo 19 raamattu-
luokka 4.–6.-lk Niskasella ja 
raamattuluokka-iltakylä 7.–
8.-lk T. Parviaisella. Su 20.3. 
klo 12 pyhäkoulut: kirkonky-
lä Kangastie, Anttila A. Joki-
talo, Korivaara Jokitalo, Päl-
li Hyry, Suokylä K. Keränen. 
Klo 17 seurat ry:llä. Ma 21.3. 
klo 17.30 ja 18.30 päiväker-
hot ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 18.3. klo 19 raamattu-
luokka, Vattula. Klo 19 yhtei-
nen sisarilta Muhoksen ry:llä. 
La 19.3. klo 19 raamattuluok-
ka 7.–8.-lk T. Parviainen, Mu-
hos. Su 20.3. klo 12 pyhäkou-
lut: Hyrkki Hannula, Pennin-
kankaantie 11, Laitasaari Kes-
ti, Petäjätie 32, Huovila Kaja-
va, Ritolantie 81. Klo 17 seu-
rat ry:llä. Ti 22.3. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. Ke 23.3. klo 
18–20 raamattuluokka ry:llä. 
Kastettu: Nelli Vera-Matil-
da Jokela, Pieta Anni Sofia 
Malmberg, Emma Adalmiina 
Vääräniemi.

eurakunnissa tapahtuu 17.–24.3.2011S

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo

Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
08 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 10–13
ja ke myös klo 16–17

Käynti- ja 
postiosoite:
Muhostie 7 B
91500 Muhos

p. (08) 533 1284
fax. (08) 533 1284

Kirkkoherra 
040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 533 1174, 
fax 08 533 1174

Tilkkutäkki-
laulujen ilta 
pe 18.3. klo 18.30 

Simojoella, 
Suosirrintie 7.

Pyhäkoulut Repussa ja Sa-
lonpäässä su 20.3. klo 12.
Herännäisseurat su 20.3. klo 
17.30 (Huom! Aika) Palvelu-
talo Hovila Kirkkotie 15 Kem-
pele.
Omaishoitajien päiväkahvit 
ma 21.3. klo 12 toimitalolla.

Hartaus to 17.3. klo 13 Mike-
van palvelukodeissa, Pekka 
Kyllönen.
Hartaus to 17.3. klo 14 Vire-
kodissa, Jouni Heikkinen.
Hartaus pe 18.3. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Simo Pekka 
Pekkala.
Pyhäkoulu su 20.3. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa.
Hartaus ma 21.3. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heikki-
nen.
Hartaus ti 22.3. klo 13.30 
palveluasunnoilla, 
klo 14 tk-sairaa-
lan b-osastolla 
ja klo 15 ryh-
mäkodissa, 
Pekka Kyllö-
nen. 
Aikuisten 
raamattupiiri 
ti 22.3. klo 16.30 
srk-talon kappe-
lihuoneessa, Simo 
Pekka Pekkala.
Keskipäivänkerho ke 23.3. 
klo 11.30 seurakuntatalossa. 
Aiheena vanhat yhteislaulut, 
Ossi Kajava ja Salme Kuivala. 
Rukouspiiri ke 23.3. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Miesten piiri ke 23.3. klo 18 
Koortilassa, Matti Savolai-
nen.
Kuorot laulavat yhteisvas-
tuulle ke 23.3. klo 18.30 seu-
rakuntatalossa. Lapsikuoro 
ja kirkkokuoro esiintyvät Os-
si Kajavan johdolla, ohjelma 

5 €, tuotto yhteisvastuukerä-
yksen hyväksi.
Muhoksen rintamaveteraa-
nien 45-vuotisjuhla to 24.3. 
Kunniakäynti sankarihau-
doille klo 13 ja juhla seura-
kuntatalossa n. klo 13.30 al-
kaen. Juhlapuhe Oulun piirin 
puheenjohtaja Onni Toljamo.
Lähetysilta to 24.3. klo 19 
Marja Leena ja Matti Savolai-
sella, Vainiotie 5, Jouni Heik-
kinen.
Enkelin siipien suojassa 

-ikoninäyttely Koivu ja 
Tähti -kulttuurikes-

kuksessa 31.3. 
saakka kirjas-
ton aukiolo-
aikoina. Lue 
juttu s. 10.
Kuorot: ke 
23.3. klo 
18.30 lapsi-

kuoro ja kirk-
kokuoro laulavat 

yhteisvastuulle seu-
rakuntatalossa.
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja Päivä-
rinteen seurakuntasalissa se-
kä torstaisin klo 10–12 Laita-
saaren rukoushuoneella. Py-
häkoulu su 20.3. klo 11.30–
12.30 srk-talon alakerrassa.
Nuoret: Koulupastoripäi-
vystys yläkoululla ja lukiolla 
torstaisin klo 11–12.15. Päi-
vystys nuorisotoimistolla pe 
18.3. klo 15–17. Nuortenilta 
pe 18.3. klo 18–19.30 srk-ta-
lon alakerrassa. Raamattupii-
ri nuorille ja rippikoululaisil-

KyläKamarin lauluhetki ke 
23.3. klo 12.
Hartaus ke 23.3. klo 13.30 
Salonkartanossa, Riitta Mar-
kus-Wikstedt.
Lähetysilta ke 23.3. klo 18 
toimitalolla.
Nuorten ilta 23.3.klo 18 Re-
pussa Kesä 5 rippikouluryh-
mä.
Seurakuntakerho to 24.3. 
klo 11 seurakuntatalolla, Päi-
vi Pulkkinen.
Perhekerhot Repussa keski-
viikkoisin klo 9.30–11 ja Sa-
lonpäässä klo 9–10.30. 
Parkkikerho Vattukujalla 
keskiviikkoisin klo 9–10.30.
Marianpäivän perhemes-
su su 27.3. klo 12 messun jäl-
keen keittolounas 3 € / hlö ja 
alle kouluikäiset ilmaiseksi.
Sairaanhoitaja - diakonissa-
opiskelija Päivi Tiikkala työ-
harjoittelussa seurakunnas-
samme 28.2.–22.4.
Salonpää ry: Su 27.3. seurat 
klo 16 ry, Juhani Lepistö, Lau-
ri Karhumaa. 
Kirkonkylän ry: Oulun seu-

Kuorot laulavat 
yhteisvastuulle 
keskiviikkona 23.3. klo 18.30 
seurakuntatalossa. Lapsikuoro 
ja kirkkokuoro esiintyvät Ossi 
Kajavan johdolla, ohjelma 5 eu-
roa, tuotto Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Koulutusilta seurakunnan vapaaehtoistyössä toimiville 
ja kaikille asiasta kiinnostuneille

torstaina 24.3. klo 18 seurakuntatalolla 

Aiheena HäPEä
Puhujana DIAK:sta tutkijayliopettaja, TtT Päivi Vuokila-Oikkonen 

Tervetuloa!

dun nuortenilta la 19.3. klo 
18 Kempeleen ry:llä. Su 20.3. 

klo 12 Raamattuluokka I. ry, 
Raamattuluokka II, Ky-
länpuoli ja Keski-
kylä; ry, Karhuo-
ja; Pekka Tah-
kola, klo 16 
kodin ilta ry, 
”Rakkauden 
kaksoiskäs-
ky”, Erkki Pi-
ri. Ma 21.3. klo 
18.30 Raamattu 
tutuksi -ilta, Mark. 
14:32–42, Esa Kurke-
la. Myyjäistavaroiden vas-
taanotto ja ruokailu pe 25.3. 

klo 17 ry:llä sekä myyjäiset 
klo18,30. Nuorten il-

ta klo 20, "Esival-
lan ja vanhem-
pien kunnioit-
taminen", Al-
po Pikkarai-
nen (ei Mark-
ku
Seppänen).

Kastettu: Lil-
ja Ilona Adeliina 

Tönkyrä, Alina Hel-
miina Pajarinen, Lidia Bet-

tiina Leino.

KyläKamarin 
lauluhetki 

ke 23.3. 
klo 12.

Kuorot 
laulavat 

yhteisvastuulle 
ke 23.3. klo 18.30 

seurakunta-
talossa.
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www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17
p. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
044 7372 630
Salme Kinnunen
044 7372 631

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, to, pe klo 9–13
p. 020 7109 860
siikalatva(at)evl.fi

Seurakuntatoimistot
Kestilä, Pulkkila, 
Pyhäntä ke klo 9–12
Rantsila ma, ti, ke 
klo 9–12

Kirkkoherra, 
lääninrovasti
Erkki Piri 
p. 020 7109 861

Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 020 7109 731
Perttu Kyllönen
p. 020 7109 871
Reijo Tuomola
p. 020 7109 866

Paavolan Pytinki-kuoro, johtaa Sanna Jaako. 
Konsertin ohjelmisto koostuu Piae Cantiones 

-lauluista, suomalaisista uudemmista hengellisistä 
lauluista, negro spirituaaleista sekä virsistä. 

Kuorossa laulaa parikymmentä naista. Vapaa pääsy. 

su 20.3. klo 19 
Rantsilan kirkossa

Hartaus to 17.3. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Nuttuja neulotaan to 17.3. 
klo 17–19 Tyrnävän seurakun-
tatalon takkahuoneessa.
Seurakuntakerho ti 22.3. klo 
12.30 Tyrnävän seurakunta-
talolla.
Vapaaehtoisten kokoontu-
minen to 24.3. klo 15 Tyrnä-
vän seurakuntatalon takka-
huoneessa.
Aamukammari keskiviikkoisin 
klo 9–10.30 Tyrnävän seura-
kuntatalon takkahuoneessa.
Rippikoulu: Ryhmä I, oppi-
tunnit la 19.3. klo 9–15 Tyr-
nävän seurakuntatalon ker-
hohuoneessa.
Nuoret: Nuortenilta ti 22.3. 
klo 18 Temmeksen seurakun-
tatalolla ja to 24.3. klo 18 
Murron kerhohuoneessa.
Temmes: Siioninvirsiseurat 
to 17.3. klo 18 Ritva ja Esko 
Ruottisella, Ouluntie 41. Mu-
kana Matti Nuorala ja Ou-

ti Pohjanen. Hartaus to 24.3. 
klo 10.30 Mäntyrinteellä. 
Toivevirsi-ilta su 27.3. klo 18 
Temmeksen seurakuntatalol-
la. Tuotto Yhteisvastuukerä-
ykseen.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 17.3. klo 19 
Mervi ja Reijo Niskasaarella, 
Renginkuja 4. Seurat su 20.3. 
klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 18.3. klo 19 
Sanna ja Janne Marjasella, 
Loilanmutka 3. Yläasteilta la 

ikäihmisten toimintapäivä 
torstaina 31.3. klo 10–14 Tyrnävän seurakuntatalolla.
Teemana turvallisuus. Vierailijoina mm. poliisi ja palotarkastaja. Päivään sisältyy myös yh-
teislaulua, ilmainen ruokailu ja kahvi. Maksua vastaan mahdollisuus leikkauttaa hiuksia ja 
ostaa kampaamotuotteita. Kyytiä tarvitsevat voivat 28.3. mennessä ottaa yhteyttä Tert-
tu Kalliseen 050 4018584. Kyydistä perittävä maksu 2 euroa yhteen suuntaan. Järj. Tyrnä-
vän kunta ja seurakunta, Lakeuden Palveluyhdistys ja Villa Tyrni.

Aikuisten Raamis
Aikuisten Raamikseen 
mahtuu vielä mukaan. 
Otahan Raamattu kai-
naloosi ja suunnista kes-
kiviikkona 23.3. klo 18 
Tyrnävän seurakuntata-
lon kerhohuoneeseen 
tutkimaan, pohtimaan, 
ihmettelemään raama-
tun sanomaa. ”Epäilevät 
Tuomaatkin” ovat terve-
tulleita. Lisätietoja Millal-
ta 050 562 5883.

19.3. klo 18. Opistoilta ja seu-
rat su 20.3. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Lotta Maria Have-
rinen, Aaro Joel Elias Karja-
lainen, Joona Eemil Keränen, 
Tuukka Oliver Väänänen.

Peltolantie 10.
Hartaus to 24.3. klo 14 Kuu-
rankukassa.
Ry:n lauluseurat pe 25.3. klo 
18.30 Yrjänällä.
Kuorot: nuorisokuoro ke klo 
17, veteraanikuoro to klo 12, 
lapsikuoro to klo 16.30 ja 
kirkkokuoro to klo 18 srk-ta-
lossa. 
Kerhot: Perhekerho ti 29.3. 
klo 10 kerhotilassa. Päivä-
kerhot ke klo 10 Tavastken-
gän koululla ja pe klo 10 ker-
hotilassa. Puuhakerho to klo 
12.15 koululla ja varhaisnuo-
ret to klo 14.30 kerhotilassa.

RANTSiLA
Seurakuntakerho to 17.3. klo 
13 Rauhalassa. 
Ompeluseurat pe 18.3. klo 
19 ry:llä.
Eläkeliiton kirkkopyhä su 
20.3. Kello 10 messun jälkeen 
kirkkokahvit srk-talossa.
Eläkeliitto ti 22.3.klo 11 srk-
talossa.
Arkipyhäkoulu ke 23.3. klo 

9.15 Tenavarinteellä ja klo 10 
Lastentalolla.
Veteraanikuoro ke 23.3. klo 
11 srk-talossa.
Rantsilan lapsikuoro Stellat 
ke 23.3. klo 17 srk-kodissa.
Hartaus to 24.3. klo 14 Poh-
jantähden päiväsalissa
Projektikuoro to 24.3. klo 19 
srk-kodissa. Esiintyminen kii-
rastorstai-iltana 21.4. klo 19 
ja kuorojen kirkkopyhänä 
29.5. klo 13. Sovimme harjoi-
tuskerrat ensimmäisellä ker-
ralla! Tule laulamaan!
Ompeluseurat pe 25.3. klo 
19 Leinosella.
Kerhot: Pallerokerho ma klo 
10 Nuppulassa. Tyttökerhot 
ma klo 13.15 ja klo 15.15 Nup-
pulassa. Varhaisnuoret ti klo 
14.30 Mankilan koululla ja to 
15.30 Hovin koululla.
Päiväkerhot: Isot Nuput ti 
klo 10, Pikku Nuput to klo 10 
ja 13 Nuppulassa. Hovin Nu-
put pe klo 10 Hovin koululla. 
Kuollut: Pieta Juliaana Parta-
la s. Karling 89.

Laskiaismyyjäisten tuotto 
Piippolassa 400,05 € ja Py-
hännällä 811,60 €. Kiitokset 
talkoolaisille, lahjoittajille se-
kä ostajille.
Siikalatvan Rauhanyhdis-
tysten Talvipäivät 19.–20.3. 
Pyhännällä. Lauantaina: Seu-
rat klo 18 ry:llä. Nuortenilta 
ja iltakylä klo 20.30 ry:llä. Ai-
heena Siionin laulut ja virret 
nuoren uskonelämän tuke-
na. Sunnuntaina: Alustus ja 
keskustelu klo 13 ry:llä. Ai-
heena Elävänä oksana viini-
puussa, Leevi Koskelo. Mes-
su klo 18 kirkossa. Seurat klo 
20.15 ry:llä.
Raahen rovastikunnan lä-
hetyspyhä Raahen Salois-
ten kirkossa su 27.3. alk. klo 
12  messulla, liturgi lääninro-
vasti Erkki Piri, saarna hiippa-
kunnan lähetyssihteeri Mat-
ti Laurila. Messun jälkeen lä-
hetysjuhla ja lounas, vieraa-
na Israelissa juutalaisten pa-
rissa lähetystyötä tekevä Mi-
ka Pouke. Ilmoittautumiset 
ma 20.3. mennessä kirkko-
herranvirastoon p. 020 7109 
860 tai lähetyssihteeri Enna 
Junnolle p. 020 7109 874.

KESTiLä
Seurakunnan ohjelmaa pe 
18.3. klo 13 Pihlajistossa. 
Ompeluseurat pe 18.3. klo 
19 Kestilän ry:llä.
Kestilän eläkeliiton yhdis-
tyksen 35-vuotisjuhla su 
20.3. Alkaa jumalanpalveluk-
sella klo 10 kirkossa, ruokailu 
ja juhla srk-kodissa. 

Ystävänkammari ke 23.3. klo 
10 kerhokodissa.
Seurakunnan ohjelmaa pe 
25.3. klo 13 Pihlajistossa
Ompeluseurat pe 25.3. klo 
19 ry:llä, tuotto opistojen hy-
väksi.
Pyhännän lapsi- ja nuoriso-
kuoron iltamusiikki ke 30.3. 
klo 18 Kestilän srk-kodissa, 
johtaa Veijo Kinnunen, har-
taus Reijo Tuomola.
Kirkkokuoron harjoitukset 
to klo 19 srk-kodissa.
Kerhot: Varkkarikerho ti  klo 
15, päiväkerho to klo 11 ja 
perhekerho ke 30.3. klo 10 
kerhokodissa. Seurakunta-
kerho pe 18.3. klo 10 srk-ko-
dissa. Seurakunnan ohjelmaa 
pe 25.3. klo 13 Pihlajistossa.
Kastettu: Juho Henrik Hyvä-
rinen
Kuulutettu: Elias Samuel Ver-
ronen ja Raili Marita Nauha.

PiiPPOLA
Seurakuntakerho ti 22.3. klo 
12 Väinölässä.
Veteraanien lauluryhmä to 
klo 11 srk-kodissa.
Varhaisnuoret ti klo 16 srk-ko-
dissa. 

PULKKiLA
Seurakuntakerho to 17.3. klo 
12 srk-talossa.
Vornan kinkerit to 17.3. klo 
13 Pirkko ja Pentti Jarvalla, 
Niementie 116.
Keskustan kinkerit to 17.3. 
klo 18 Pekka Kyöstilällä, Tu-
rulantie 7b. 
Ompeluseurat pe 18.3. klo 

19 Elma ja Ahti Myllykoskella.
Ehtoollishartaus su 20.3. klo 
14 vuodeosastolla.
Tasauspäivän kahvila ma 
21.3. klo 16–19 srk-kodissa. 
Seurakuntakerhon retki ti 
22.3. Haapavedelle. Lähtö 
klo 11.15 srk-talon pihalta. 
Huom. 24.3 ei kerhoa.   
Ystävyysseura ke 23.3. klo 
13 vanhustentalossa, huom. 
päivä.
Ehtoollishartaus pe 25.3. klo 
13 Koivulehdossa.
Kirkkokuoro to klo 13.30 srk-
talossa.
Kerhot: Päiväkerho pe klo 10 
srk-talon kerhotilassa. Var-
haisnuoret to 17.3. klo 16 
hiihtomajalla ja to 24.3. ker-
hotilassa. Perhekerho ma 
21.3. hiihtomajalla. 
Kuollut: Katri Annikki Kan-
gas 88. 

PYHäNTä
Herättäjäyhdistyksen sii-
oninvirsiseurat to 17.3. klo 
13 palvelukeskus Nestorissa, 
Matti Nuorala.
Pyhännän Vanhustentalo-
yhdistys ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous pe 18.3. 
klo 14 Takojantie 3 kerhohuo-
neella.
Opistoilta pe 18.3. klo 18.30 
Pyhännän ry:llä.
Lähetystyön tasauspäivän 
munkkipäivä ma 21.3. klo 
11–13 srk-talossa. Myytävä-
nä kahvia, munkkeja sekä ar-
poja.
Diakoniapiiri ma 21.3. klo 11 
Leena ja Veikko Heikkisellä, 
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Rui Pina Coelho – Jukka 
Heinänen – Arjunan 

Manuelpillai: Beginning. 
Ohjaus Alex Evans. Oulun 
kaupunginteatterin pieni 
näyttämö. Ohjelmistossa 

kevätkauden 2011.

Sarjassa joku meistä kokee
kulttuurielämyksen ja kertoo 
siitä mielipiteensä.

NäyTe

A nn i  K innu n e n

Juuli Hietala piti Beginningin näyttelijöistä, joilla tuntui olevan oma persoona roolissa vahvasti mukana.

Kun yleisö saapuu pie-
nen näyttämön katso-
moon, kutoutuu katso-
mon ja näyttämön äänis-

tä ja tapahtumista kiintoisa verk-
ko. Kuin harsomaisen kuplan si-
sällä näyttämöllä on kolme valko-
takkista ja kolme mustapukuista. 

Yksi mustapukuinen piirtää ja 
kirjoittaa liidulla mustalle lattial-
le, toinen istuu viritetyssä keinu-
tuolissa ja kolmas ajaa sisälle kol-
mipyörällä. Joko se alkoi? Keitä 
nuo ovat? Mistä tässä on oikein 
kysymys?

Beginning sai maailmanensi-il-
tansa Lasten ja nuorten teatteri-
päivillä helmikuussa. Käsikirjoi-

tus on syntynyt portugalilaisen 
Rui Pina Coelhon, Oulun kau-
punginteatterin dramaturgi Juk-
ka Heinäsen ja brittiläisen Arju-
nan Manuelpillain yhteistyönä. 
Näytelmän ohjasi Alex Evans, jo-
ka nähtiin myös näytelmän roo-
lissa ensi-illassa.

Avoimella 
mielellä
Kutsuimme esitystä katsomaan 
oululaisen 16-vuotiaan Juuli Hie-
talan. Teatteriin hän lähti ilman 
sen suurempia ennakko-odotuk-
sia. Hän ei myöskään hankkinut 
näytelmästä tietoa etukäteen. 

– Näytelmä oli hyvä. Siinä oli 

paljon piilomerkityksiä ja kak-
si tarinaa rinnakkain. Kun juoni 
kulki eteenpäin, merkityksistä oi-
valsi kaikenlaista.

Hietala piti esityksen äänimaa-
ilmasta ja siitä, miten äänet ja 
musiikki tuotettiin. Lavasteet, va-
lot ja musiikki olivat hänen mie-
lestään yhtenäinen kokonaisuus. 
Näyttämöllä oli koko ajan jotain, 
mitä seurata. 

– Voisin katsoa näytelmän uu-
destaankin. Silloin siitä voisi huo-
mata taas uusia juttuja.

Haaveita 
ja muisteluja
Näytelmässä puhutaan suomea ja 

englantia. 
– Aluksi kaksikielisyys tuntui 

häiritsevältä. Lopulta se sopi esi-
tykseen ja kielestä toiseen pystyi 
vaihtamaan hyvin. Kaksikielisyys 
avaa näytelmää varmasti laajem-
mallekin yleisölle.

Näytelmän alku tuntui Hie-
talasta sekavalta: alussa ei oikein 
tiennyt, mistä tarina kertoo. Juo-
ni kerii auki lapsuutta ja nuoruut-
ta. Vastaan tulevat niin mieliku-
vituskaverit, metsäleikit, leikin 
lakkaaminen kiinnostamasta, äl-
löttävät ja pahanhajuiset vastak-
kaisen sukupuolen edustajat, il-
lan viimeiset hitaat kuin hyvin-
kin haaveilemisen arvoiselta tun-

tuva aikuisena oleminen.
Käsiteltävät asiat ja tapahtu-

mat tuntuvat Hietalasta tutuilta, 
tosin meno oli hänen mielestään 
roolihahmojen vuosikymmeninä 
selvästi vanhanaikaisempaa kuin 
nykyisin. 

– Aikuinenkin saa näytelmästä 
varmasti paljon irti.

Näytelmän ikäsuositus on 
11-vuotiaista ylöspäin. Hietala 
miettii, onko 11 vähän liian vä-
hän. 

– Siinä käsiteltiin kuitenkin 
asioita, jotka vaativat vähän van-
hemman iän. Riippuu henkilöstä.

PÄIVI MÄKINEN

Nyt lähtee – It is happening

K i N O K U L M A

Englantilaisen ohjaajan 
Mike Leighin eloku-
van Vuosi elämästä jäl-
kimaku on katkera. Sen 

lopussa on hiljaisuus ja kaksi 
särkynyttä ihmistä naurun ja 
puhesaasteen vaiettua.

Johdantona teemaan on 
sairaalajakso, jossa naispotilas 

pyytää lääkettä vuoden kestänee-
seen unettomuuteen.  Terapeutti 
kysyy, kuinka onnellinen hän on 
asteikolla yhdestä kymmeneen. 
Yksi, sanoo uneton nainen. 

Vuosi elämästä antaa katso-
jalle saman mittatikun arvioida 
henkilöitä ja samalla itseään.      

Elokuvassa onnettomat ihmi-
set hakevat turvaa yksinäisyy-
teensä onnellisista. 

Geologi Tom ja psykotera-
peutti Gerri ovat olleet naimi-
sissa opiskeluajoista lähtien. He 
kasvattavat vihanneksia puutar-
hapalstallaan, laittavat ruokaa 
yhdessä ja lukevat kirjaa sängys-
sä. Kymmenen voisi olla heidän 
onnellisuusnumeronsa, jos juris-

tipoika Joe vielä löytäisi elämän-
kumppanin.

Mary on avioparin ystävä ja 
Gerrin työkaveri. Hän elää yk-
sin pienellä sihteerin palkallaan.  
Mary ei kestä vanhenemistaan, 
seksuaalisuutensa hiipumista. 
Hän puhuu ja juo taukoamatta 
epätoivoaan pois, kunnes sam-
muu Tomin ja Gerrin sängylle.  

Toinen onneton ihminen on 
perheen kesävieras, Tomin lap-
suudenystävä Ken.     

Elokuvan jaksot on otsikoitu 
vuodenaikojen mukaan keväästä 
talveen.   Kaikki päättyvät hiljai-
suuteen ja kuvaan ihmisestä yk-
sin. Sen kautta voi yrittää tulki-
ta henkilöitä. Viimeinen kuva on 

Vuosi elämästä (Another Year, Englanti 2010). Ohjaus ja käsikirjoitus Mike Leigh, 
näyttelijät Jim Broadbent, Lesley Manville, Ruth Sheen ja Oliver Maltham.

tärkein, koska siinä kaikki valais-
taan kuin röntgenillä.  

Mike Leigh näyttäisi sanovan, 
että yksin ihminen on luonnos-
taan onneton.  

Lopun hautajaisjaksossa mu-
kaan tuodaan kaksi uutta henki-
löä. Siihen asti Maryä ja Kenia on 
peilattu Tomin ja Gerrin ulkoi-

sesti seesteisen yhteiselämän 
kautta. Loppu tuo siihen sä-
rön. He tarvitsevat Marya ja 
Kenia oman onnellisuutensa 
tueksi.  Gerrin puhe karsiu-
tuu tyhjäksi, luokkasidonnai-
seksi terapiakieleksi. 

PENTTI KEJONEN

Onnellisuuden 
mittarin lukutaito


