
Ja
an

i 
Fö

h
r

Seurakuntalehti    104. vuosikerta    No 11    24.3.–31.3.2011

Pelko
pois

Sivu 24



2    Nro 11    24.3.–31.3.2011

Aatoksia Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Eheytymiskampanja 
kuohuttaa
Nuotta-lehden ja eräiden herätysliik-
keiden aloittama ”Älä alistu”-kampanja 
kannustaa homo- ja biseksuaaleja nuoria 
”Raamatun mukaisen elämään” luopu-
malla homoseksuaalisuuden toteuttami-
sesta. Fleim.fi-verkkolehden artikkelissa 
Kirkkohallituksen nuorisotyön työala-
sihteeri Pekka Tukeva kommentoi kam-
panjaa.

"Kirkon nuorisotyö sanoutuu irti tä-
mäntyyppisestä ajattelusta. Viime syksy-
nä arkkipiispa hyvin yksiselitteisesti tote-
si sen, että homous ei ole synti, josta oli-
si parannuttava. Harmittaa todella pal-
jon, että keskustelu menee jälleen kerran 
kirkon piikkiin, vaikka kyseessä on vain 
joidenkin herätysliikkeiden kampanja."

Fleim.fi 22.3.2011

Ovatko 
maanjäristykset 
merkki Jumalalta?
Kotimaa-lehden päätoimittaja Olli Sep-
pälä mietti pääkirjoituksessaan Japanin 
katastrofin hengellistä viestiä.

”Yksi arveluttavampia piirteitä, joka 
suuriin luonnonkatastrofeihin liittyy, on 
niiden suoraviivainen hengellistäminen. 
Verkossa eritoten on esiintynyt jo ajatuk-
sia, että näin Jumala haluaa muistuttaa ja 
rangaista ihmiskuntaa sen synneistä.

Ennen kuin avustustyöt on kunnolla 
ehditty aloittaa, eräissä kristillisissä pii-
reissä jo arvuuteltiin, että onkohan kysy-
mys Jeesuksen ennustamista lopunaikoja 
edeltävistä maanjäristyksistä.

Mutta emme tunne Jumalan aivoituk-
sia. Mannerlaattojen liikkumisen kytke-
minen Jumalan ja ihmisen välisiin suh-
teisiin on kohtuutonta – ja kohtuuttoman 
huonoa teologiaa.”

Kotimaa 17.3.2011

Arvokeskustelua 
myös kotona 
tehtävästä työstä

Arvot ohjaavat ihmisten päätök-
sentekoa, tiedostimmepa sitä 
tai emme. Teemme arjen va-
lintoja kaupassa ja vapaa-ai-

kana, yritykset miettivät tuotteiden ja 
elintarvikkeiden valmistusta, ja kun-
nat pohtivat palveluiden järjestämistä. 
Näiden kaikkien päätösten takana on 
ihminen. 

On hyvä käydä keskustelua arvoista. 
Arvopohjan päälle rakennetaan luot-
tamus, sitoutuminen ja yhteistyökyky. 
Ne kun ovat edellytyksiä oikeudenmu-
kaiselle päätöksenteolle – niin yrityk-
sissä, kirkossa kuin puoluepolitiikassa.

Yritykset ja kunnat ovat 2000-lu-
vulla määrittäneet ahkerasti strategi-
oitaan ja arvojaan. Yrityk-
set mainostavat olevansa 
luovia, vastuullisia ja asi-
akasystävällisiä. Odotan-
kin, milloin joku yritys 
panostaa kotimaisuuteen, 
perhe- tai senioriystäväl-
lisyyteen?

Kuntien arvoissa tois-
tuvat turvallisuus, avoimuus ja asu-
kaslähtöisyys. Oulu on luovuutta, roh-
keutta, yhteisöllisyyttä ja suvaitsevai-
suutta. Näkyvätkö arvot valmistelus-
sa ja päätöksenteossa, saati kaupunki-
laisten elämässä? Ainakin yhteisölli-
syys näkyi ja tuntui viime viikonlop-
puna kaupungintalolla, kun sadat ou-
lulaiset hyödynsivät kaupungintalon 
avoimet ovet.

Kirkko on arvokeskustelun keski-
össä. Mitkä ovat kirkon arvot? Ketkä 
ne määrittelevät? Tällä viikolla kirkko 
järjesti eduskuntavaaleihin liittyvän 
keskustelutilaisuuden, Kirkon arvoil-
lan. Tätä kirjoittaessa se on edessäpäin 
– lukiessasi se on jo takana. Toivotta-
vasti tilaisuus tarjosi laadukasta arvo-
keskustelua.

Entä mikä näin poliittisen päätök-
sentekijän näkökulmasta tuntuu eri-
tyisesti jääneen arvokeskustelussa si-
vuun? Se on kotona tehtävä työ. Arvos-
tammeko sitä ja sen luomia mahdolli-
suuksia, joustavuutta ja yhteisöllisyyt-

tä tarpeeksi? 
Kodeissa tehdään hyvin 

erilaisia töitä, puhumatta-
kaan kotitöistä. Moni hoi-
taa lasta tai vanhusta pie-
nen kodinhoidon tuen tai 
omaishoidontuen turvin. 
Jotta tulevaisuudessa pys-
tymme järjestämään hoiva-

palveluita jokaiselle niitä tarvitsevalle, 
on meidän nostettava kotona tehtävän 
työn arvostusta. Siihen on kannustet-
tava monin eri keinoin. 

Nykyään moni perheen äiti tai isä 
pystyy tekemään töitä kotoa. Inter-
net luo mahdollisuuden siirtää tietoa, 
osaamista tai myydä tuotteita, ilman 
välikäsiä. Kun työ ei ole täysin sidot-
tu aikaan ja paikkaan, se tuo perhei-
den kaipaamaa joustavuutta. Kodeista 
ja perheistä nousee arjen hyvinvointi. 
Siksi kirkko on nostanut yhdeksi hal-
litusohjelmatavoitteeksi perheiden ja 
vanhemmuuden tukemisen.

MARI-LEENA TALVITIE
Kirjoittaja on oululainen ympäristötekniikan 

diplomi-insinööri, kirkkovaltuutettu ja 
Kokoomuksen kansanedustajaehdokas.

Parhaillaan menossa oleva rasisminvastainen viikko sai uudenlaisen ulottuvuu-

den, kun kristillisen nuortenlehti Nuotan aloittama Älä alistu -kampanja jakoi 

kampanjasta kuulleet ihmiset nopeasti kahteen leiriin. 

Kampanjan taustalla olevat kristilliset järjestöt kannustavat nuoria ”etsimään kes-

täviä ratkaisuja elämän suuriin kysymyksiin yleisen mielipiteen sijasta Raamatusta”. 

Elämän suurilla kysymyksillä kampanjassa tarkoitetaan ennen kaikkea seksuaalis-

ta suuntautumista. Niiden, jotka tuntevat sisällään kaipausta samaa sukupuolta ole-

via lähimmäisiä kohtaan, tulisi välttää ”seuraamasta himojaan”.

Kirkko irtisanoutui kampanjasta arkkipiispa Kari Mäkisen johdolla. Arkkipiispa 

välitti seksuaalisen identiteettinsä kanssa kamppaileville seuraavanlaisen viestin: 

”Sinä olet arvokas, Jumalan luoma ihminen omana kokonaisena itsenäsi juuri sellai-

sena kuin olet. Sinulla on oikeus rakkauteen, läheisyyteen ja lämpöön. Et ole oman 

identiteettisi takia rikollinen, sairas tai erityisellä tavalla syntinen.” 

Irtisanoutuminen oli ainoa oikea toimintatapa. 

Keskustelua kirkko ei kuitenkaan halua lopettaa. Sekin on ainoa oikea toiminta-

tapa. Muutoinhan kirkko leimautuisi rasistiksi hylkiessään vanhoillista vähemmistöä.

Monenlaista rasismia

Kaikkien 
päätösten 
takana on 
ihminen.

Ensi sunnuntai on Marian ilmestyspäivä. Nunna Kristoduli Lintulan luos-

tarista on eräässä puheessaan ehdottanut, että Marian ilmestyspäivä 

tulisi palauttaa viralliseksi vapaapäiväksi.

Neitsyt Marian ilmestyksen juhla 25. maaliskuuta poistettiin suomalais-

ten juhlakalenterista 1955 ja haudattiin osaksi seuraavaa sunnuntaita. Nun-

na Kristoduli muistutti, että viime vuosina myös muita kirkollisia juhlia, 

kuten loppiainen, on tuotu takaisin omalle paikalleen arkipyhäksi.

Me luterilaiset olemme onnistuneet piilottamaan Marian jumalanpal-

veluksistamme lähes kokonaan. Maria mainitaan vain uskontunnustuksen 

sivulauseessa: ”… ja syntyi neitsyt Mariasta”.

Me rukoilemme paljon tottuneemmin taivaallista Isää. 

Mutta entäpä, jos me kaipaammekin ja tarvitsisimme kirkossa taivaal-

lista äitiä? 

Onko meillä luterilaisessa kirkossa pulaa äidinrakkaudesta? 

Voisiko kirkko olla kuin Marian äidinsyli, jossa jokainen voi tuntea tur-

vallista ja huolta pitävää rakkautta? 

Äidin rakkautta kirkkoon
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Kaikki tiet vievät messuun
Kempeleen seurakunnan 
ykköstuote on 
sunnuntaiaamun 
jumalanpalvelus. 
Työntekijät ja iso joukko 
seurakuntalaisia tekevät 
joka viikko yhdessä 
messun. Kirkonpenkit 
ovat alkaneet täyttyä 
kirkkovieraista.

Kirkossa on riittänyt paljon 
puhetta sunnuntaiaamun 
kello 10 jumalanpalveluk-
sen kehittämisestä. Juhla-

puheissa jumalanpalvelusta pi-
detään yhä seurakunnan elämän 
keskuksena, mutta osalla kirkon 
työntekijöistä on jo alkanut men-
nä usko väen saamiseksi kirkkoon 
sunnuntaiaamuisin.  

Pessimistit saavat kuitenkin 
kyytiä Kempeleen seurakunnan 
jumalanpalvelustilastoja katsoes-
sa. Siellä väkimäärä kello 10 ju-
malanpalveluksissa on noussut 
vuosina 2005–2010 yli 20 pro-
senttia.

– Jos jumalapalveluksien väi-
tetään olevan seurakunnan ydin-
toimintaa, sitten niiden pitää ol-
la sitä myös käytännössä, Kempe-
leen kirkkoherra Pekka Rehumä-
ki sanoo.

Kun Tampereella järjestettiin 
helmikuussa jumalanpalvelus-
elämän neuvottelupäivät, Kem-
peleestä sinne lähti papin ja kant-
torin lisäksi peräti viisi työnteki-
jää: joukkoon kuului diakonia- ja 
nuorisotyöntekijä, lapsityönoh-
jaaja sekä seurakunnan tiedotus-
sihteeri. 

Rehumäkeä harmittaa, että 
seurakunnan suntio ei päässyt 
päiville. 

Messuun 
yhdessä
Poikkeuksellisen isoa ryhmää 
katsottiin Tampereella hieman 
kummissaan: Oletteko te kaikki 
yhdessä kehittämässä jumalan-
palvelusta?

Kyllä he ovat. 
– Jumalanpalvelus on työnteki-

jöiden yhteisellä päätöksellä mei-
dän ykköstuotteemme, Rehumä-
ki tiivistää. 

Kirkkoherra pitää luontevana 
esimerkiksi lastenohjaajien sekä 
nuoriso- ja diakoniatyöntekijöi-
den säännöllistä osallistumista 
jumalanpalvelukseen. 

– Heidän välityksellään ihmis-
ten arki tulee kuulluksi jumalan-
palveluksissa paremmin, esimer-
kiksi esirukouksissa.

Kempeleen diakoni Arvo Yrjö-
lä kokee luontevana kutsua omia 
asiakkaitaan messuun.

– Me tapaamme paljon yksi-
näisiä ihmisiä. Heitä on hienoa 
kutsua jumalanpalvelukseen yh-
teen muiden kanssa. 

– Jos joku on joskus arkaillut 
tulemista, olen saattanut sanoa, 

että mennään yhdessä. Ja sitten 
on menty. Kun kirkkovieras kätel-
lään tullessa ja lähtiessä, on syn-
tynyt jo kaksi kohtaamista, Yrjö-
lä pohtii. 

Kempele mukana 
isossa hankkeessa
Kirkossa on alkanut tämän vuo-
den alussa jumalanpalveluselä-
män kehittämishanke, joka toteu-
tetaan yhteistyössä seurakuntien 
kanssa. Pekka Rehumäki myön-
tää ilmoittaneensa seurakuntan-
sa mukaan hankkeeseen.

– Se tuntui luonnolliselta, kos-
ka olemme jo usean vuoden ajan 
kehittäneet omaa jumalanpalve-
lustamme. Hank-
keen myötä saam-
me oivallisesti 
kuulla muilta mu-
kana olevilta seu-
rakunnilta heidän 
tuoreita kokemuk-
siaan jumalanpal-
veluksien kehittä-
misestä, hän sa-
noo.

Oulun hiippa-
kunnan seurakun-
nista hankkeessa 
on mukana Kem-
peleen lisäksi viisi 
muuta seurakun-
taa, muun muassa 
Tuiran ja Karjasil-
lan seurakunnat.

Kirkkohallituksen hankekoor-
dinaattori Ulla Tuovinen kertoo, 
että jumalanpalveluksen kehittä-
mishankkeeseen ryhdyttiin, jot-
ta jumalanpalveluksista saataisiin 
”lämpimiä ja elämänläheisiä”. 

– Monet kokevat, että jouluna-

jan jumalanpalveluksissa ovat 
vahvasti läsnä lämpö ja tuttuus. 
Olisi merkittävää, että jumalan-
palveluksesta saataisiin läheinen 
kokemus myös muulloin, Tuovi-
nen selvittää.

Tarkat suunnitelmat 
paperilla 
Rehumäki ja Kempeleen seura-
kunnan tiedotussihteeri Sari Kar-
vonen kertovat, ettei sunnuntai-
aamun jumalanpalveluksien suo-
sion kasvua selitä pelkästään se, 
että työntekijät ovat sitoutuneet 
messun kehittämiseen.

Joka sunnuntai mukana on 
myös iso joukko vapaaehtoisia 

seurakuntalaisia, 
muun muassa 
luottamushenki-
löitä. He toimivat 
tekstinlukijoina. 

Vuorossa ole-
vat vapaaehtoi-
set tietävät tehtä-
vänsä jo hyvissä 
ajoin. Rehumäki 
ja Karvonen val-
mistelevat kolme 
kertaa vuodes-
sa tarkan, hyvin 
perusteellisen ju-
malanpalvelus-
suunnitelman, 
josta selviää, mi-
tä itse kukin tekee 

messussa seuraavien viikkojen ja 
kuukausien aikana.

– Meillä on ollut jo monta 
vuotta esimerkiksi kirkkoväärte-
jä, jotka toivottavat kirkkoväen 
tervetulleeksi messuun, Karvo-
nen selvittää. 

Kempeleen kirkossa messu al-

kaa aina juhlallisesti ristikulku-
eella, jota johtaa ristiä kantava 
kirkkoväärti. 

Kirkkotilasta 
yhteinen olohuone
Seurakuntalaiset palvelevat myös 
sielunhoidon avustajina. Vapaa-
ehtoinen pyhäkoulunopettaja ot-
taa messuun saapuneet lapset ty-
könsä sillä aikaa, kun aikuiset 
kuuntelevat saarnaa.

Seurakuntalaiset ovat mukana 
myös yhteisen esirukouksen val-
mistelussa. 

Jumalanpalveluksen lopuksi 
kirkkokansa juo yhdessä kirkko-
kahvit.

Kaikki yhteinen tekeminen 
tähtää siihen, että messuvieraal-
le syntyisi kokemus yhteisöllisyy-
destä, kotiseurakunnasta yhteise-
nä olohuoneena.

– Me haluamme, että pistäy-

tyminen jumalanpalvelukseen on 
niin hyvä kokemus, että ihminen 
tulee pian uudestaan, Rehumäki 
puhuu.

Kokemus yhteisöllisyydestä 
on tärkeä paikkakunnalla, jos-
ta muutetaan ja johon muute-
taan kaiken aikaa. Kirkkoherran 
mukaan Kempele on sosiaaliselta 
koostumukseltaan kuin mikä ta-
hansa Oulun lähiö. 

– Täällä on vaikea syntyä ko-
kemusta meistä. Ihmiset ovat juu-
rettomia. 

– Siksi tarvitsemme päämes-
sun lisäksi myös erityisjumalan-
palveluksia. Että jaksaisin en-
si viikkoon -illat Kokkokankaal-
la ovat olleet hyvä päänavaus eri-
tyismessujen kehittämisille, kirk-
koherra sanoo. 

RIITTA HIRVONEN

Diakoniatyöntekijä Arvo Yrjölä kutsuu 
asiakkaitaan jumalanpalveluksiin.

Tiedotussihteeri Sari Karvosen työtä on 
tiedottaa ihmisille jumalanpalveluksista.

Kirkkoherra Pekka Rehumäen mielestä jumalanpalveluksien eteen pitää tehdä kovasti työtä ja olla myös uudistuksissa rohkea ja päättäväinen – joskus jopa jääräpäinen. 

Jos joku on 
joskus arkaillut
jumalan-
palvelukseen 
tulemista, 
olen saattanut 
sanoa, että 
mennään 
yhdessä. Ja 
sitten on menty. 

Diakoni Arvo Yrjölä

S e i j a  H e lo maa

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n
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Palautetta
• Viime viikolla lehdessä oli 
juttu otsikolla ”Maahanmuut-
tovirastoa syytetään heitteil-
lejätöstä”. Jutussa selvitettiin, 
että suomalaisviranomai-
sia syytettiin heitteillejätöstä, 
koska Kovylina on tällä het-
kellä Venäjällä heikossa kun-
nossa.

Eikö moinen syytös pi-
täisi esittää suomalaisviran-
omaisten sijasta venäläisille vi-
ranomaisille? Veljiä ja sisaria 
olemme kaikki, mutta nyt syy-
tös meni aivan väärään osoit-
teeseen. Muutoin pidän Rau-
han Tervehdyksestä. Se on ai-
kaisempaa enemmän kiinni tä-
mänpuoleisessa elämässä.

• Viimeisimmässä Rauhan Ter-
vehdyksessä oli juttu Japanin 
katastrofista otsikolla ”Trau-
mat puhkeavat vasta vuosi-
en kuluttua”. Kirjoittaja Pek-
ka Helin ja pastori Tapio Pok-
ka eivät selvästikään ole pereh-
tyneet Japanin uskontoon tai 

kulttuuriin.
Buddhalaisuudessa ei pyri-

tä tukahduttamaan tunteita. 
Myös jälleensyntymäkäsityk-
sestä on useita näkemyksiä. Ja-
panin yleisin buddhalaisuuden 
suuntaus on nimeltään Zen, jo-
ka polveutuu Mahajana-linjasta. 
Tekstissä kerrotaan buddhalais-
ten uskovan ehdottomaan kar-
maan ja karman kostavaan ju-
malaan. Mahajana-linja on kui-
tenkin hyvin rationaalinen, ja 
buddhalaisuutta sanotaankin 
usein "ateistiseksi uskonnoksi", 
jossa jumaluudet kuvaavat mie-
likuvitusolentojen tai vapahtaji-
en sijaan mielentiloja.

Vaikka lehti käsitteleekin 
pääosin kristinuskoa, mielestä-
ni on todella säälittävää mus-
tamaalata toista kulttuuria ja 
uskonto(j)a luonnonmullis-
tuksen seurauksena. Eikö kaik-
kien kannalta olisi tärkeää an-
taa oikea ja rehellinen kuva ti-
lanteesta ilman retorista oman 
edun tavoittelua?

Usko tai älä

Kristillisdemokraattien 
perinteinen ongelma on 
fundamentalistinen ote 
ja toimintatavat. Ne up-

poavat lahkolaisiin ja julista-
jiin tehden puolueen politiikan 
epäuskottavaksi heidän silmis-
sä, jotka eivät halua sekoittaa 
uskontoa ja politiikkaa. 

On olemassa uudistusmieli-
nen ja maalaisjärkevä KD-po-
rukka, joka haluaisi lahkohöy-
ryn vihdoin hälventyvän. Täs-
sä porukassa on sellaisiakin, 
joille uskolla on merkitystä jo-
kapäiväisessä elämässä, mutta 
he eivät halua, että se sekoite-
taan poliittiseen ulosantiin tai 
puolueen rutiineihin. Kunnioi-
tan heitä.

Uskonnonvapaus on yhtä tär-
keä asia kuin tasa-arvo. Silloin 
kun niiden äärimmäisyyksiin 
hiominen, niin sanottu vouh-
kaaminen on itse tarkoitus, ne 
kääntyvät itseään vastaan. 

Minä kannatan kotiäitiyttä, 
mutten sovinismia. Paheksun 
naispappeuden vastustamis-
ta ja homojen tuomitsemista, 
mutten tue sukupuolineutraalia 
avioliittolakia. Pelkään sen joh-
tavan ulkopuolisen adoptiolain 
toteutumiseen ja lasten tilaami-
seen homoparien perheleikkei-

hin vuokrakohtujen kautta. 
Abortti on naisen oikeus ja 

velvollisuus. Kenenkään ei ole 
pakko saada alkunsa pelkän 
seksin tai uskonkiihkon sanele-
mana. Turhien aborttien vähen-
tämiseksi tarvitaan enemmän 
ennaltaehkäisevää seksivalis-
tusta. Esiaviollinen seksi on tär-
keää. Kumppaniehdokkaat kan-
nattaa koeajaa mahdollisimman 
monta kertaa ennen suuria lu-
pauksia. Lapsia ja eläimiä ei saa 
kiusata. Eivät edes kiimastaan 
kieroutuneet, lahkohöyryiset 
äijät, olivat sitten lestadiolaisia 
tai katolilaisia.

Luterilaisuus on kelpo us-
konto, mutta islamin määrä-
tietoinen levittäytyminen vaa-
rantaa sivistysvaltion perustaa, 
jollemme ole valmiina puolus-
tamaan omaa kulttuuriamme. 
Mielistelevä uskonnonvapaus 
riistää vaatimuksillaan omia 
perinteitämme. 

Suomalaisilla on oma 
maapläntti, josta on ym-
märrettävä pitää kiinni. Si-
tä on suojeltava muun mu-
assa liialta maahanmuutol-
ta, EU:n määräysvallalta, 
lisäydinvoimalta, geenivil-
jelyltä, turkistarhaukselta, 
kommunismilta ja kapita-

lismilta. Omavaraisuus ja kat-
tava maanpuolustus ovat kan-
samme elinehto. 

Kristillisdemokraateilla on 
paras mahdollinen poliittinen 
ohjelma melkein kaikessa suh-
teessa. Kunhan muistatte, että 
meille on leivottu aivot ja oma-
tunto.

Joidenkin ehdokkaiden pyr-
kyryys tekee ehdokkaasta ka-
meleontin. Kuka meistä pok-
kuroi tilanteesta riippuen joko 
fundamentalismin tai ei-fun-
damentalismin mukaisesti? Jos 
pidätte KD-politiikkaa hyvänä 
vaihtoehtona, tutkikaa, olkaa 
tarkkana ja sen jälkeen rohkei-
ta äänestäjiä!

SIRKKU KIANTO
Kristillisdemokraatit

Suomussalmi, Oulun vaalipiiri

7 vapautumisen viikkoa

Rauhan Tervehdyksen toimi-
tus käy läpi paastonaikaa Yh-
teisvastuukeräyksen paastoka-
lenteria seuraten. Kerromme 
kilvoittelustamme ja pyrimme 
inspiroimaan muita paastosta 
kiinnostuneita Facebook-sivu-
jen kautta. Voit seurata paas-
ton etenemistä ja kirjoittaa 

kommentteja osoitteessa www.
facebook.com/rauhanterveh-
dys. Julkaisemme saamiamme 
kommentteja viikoittain myös 
lehdessä.

• Itsestäni huomaan, että kun 
kuuntelen toista, odotan koko 
ajan milloin itse pääsisin kerto-

maan omat kokemukseni vas-
taavasta tilanteesta. Voiskohan 
sitä joskus oppia ihan oikeasti 
keskittyä vain kuuntelemaan?

• Ei tosiaan tarvitse kauan 
miettiä tai kauas mennä - Fa-
cebook-addiktiohan se on, tur-
hin tapa!

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

Lähetä 
palautetta 

Onko sinulla naseva mielipide, 
kysymys tai kommentti? 

Lähetä se meille palautesivumme 
kautta osoitteessa 

www.rauhantervehdys.fi
tai sähköpostilla toimitus@

rauhantervehdys.fi.

Mikä paanukattoinen 
kirkkovanhus?
Arvaa! on Rauhan Ter-
vehdyksen vuorovai-
kutteinen kuva-arvoi-
tuspalsta. Julkaisem-
me joka numerossa yh-
den seurakuntien ra-
kennuksia tai esineis-
töä esittävän kuvan. Si-
nun tehtävänäsi on tie-
tää, mikä kohde on ky-
seessä. 

Lähetä vastaukse-
si ja yhteystietosi vii-
meistään 28. maalis-
kuuta osoitteeseen ar-
vaa.kuvasta@rauhan-
tervehdys.fi. Jos sinul-
la 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: 
Keskustan seurakun-
tatalo
Kiitos kaikille osallistu-
jille ja onnea arvonnan 
voittajalle Ari Sarkki-
selle. Keskustan seura-
kuntatalon rakennus-
hanke on hankesuun-
nitteluvaiheessa. Lähiaikana selviää, rakennetaanko tilalle uu-
disrakennus vai kunnostetaanko nykyistä. Muutostöiden ohes-
sa joudutaan joka tapauksessa kaatamaan kuvan puu, jonka on 
tuottanut iloa muun muassa Terttu Välikankaalle:

”Olen ihastellut erilaisissa tilaisuuksissa juhlasalissa istues-
sani kuvassa näkyvää huikean suurta ja vanhaa puuta. Se ilmen-
tää kauniisti kunkin vuodenajan elämän väriä.”

Viikon vastauksissa esitettiin myös esteettömyyden parem-
paa huomioimista: ”Toivottavasti tulevaisuudessa liikuntaestei-
set otetaan paremmin huomioon. Tähän saakka tällaisen hen-
kilön on täytynyt kulkea juhlasalista Asemakadun kautta Ison-
kadun sisäänkäynnistä alakertaan kahville, jos tilaisuus on ollut 
juhlasalissa ja väliajalla on ollut kahvitarjoilu.”

MARJO HÄKKINEN
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Paavi: Jeesus ei ollut vallankumouksellinen

Maata kiertelemässä

Paavi Benedictus XVI tor-
juu uudessa kirjassaan 
1960-luvulla esiinnous-
seen käsityksen Jeesuksen 

poliittisesta vallankumoukselli-
suudesta.

– Jeesus ei ollut tuhoaja. Hän 
ei kantanut vallankumouksen 
miekkaa, paavi kirjoittaa.

Paavin kirja on jatkoa kak-
si vuotta sitten julkaistulle Jee-
sus Nasaretilaiselle. Uusi kirja 
on jo bestseller Yhdysvalloissa ja 
Ranskassa.

Paavi ei kätke konservatiivisia 
näkemyksiään. Hän myös vastus-
taa katolisessa kirkossa esiintyvää 
vasemmistolaisuutta. 

Paavin mukaan käsitys Jee-
suksen vallankumouksellisuu-

desta on kärsinyt tappion. Vie-
lä 1960-luvulla sillä oli ”räjähtä-
vä voima.”

Jeesuksella oli paavin mukaan 
parantamisen lahja. Hän osoitti, 
että Jumalan voima oli rakkau-
den voimaa.

– Väkivaltainen vallankumo-
us, jossa ihmisiä tapetaan Juma-
lan nimissä, ei ollut Jeesuksen tie, 
paavi huomauttaa. 

Paavi tuomitsee kirjassaan ko-
vin sanoin uskonnollisen väki-
vallan. Hän viittaa muun muassa 
muslimien hyökkäyksiin kristit-
tyjä vastaan ja erityisesti Egyptin 
pommi-iskuun uutena vuotena.

Yli miljardin katolisen johtaja 
kirjoittaa myös diktaattorien py-
symisessä vallassa.

– Eikö olekin totta, että dik-
taattorit saavat valtansa poliitti-
sesta valheesta ja ainoastaan to-
tuus voi tuoda vapauden?

Paavi myös vapauttaa juuta-
laiset vastuusta Jeesuksen ristiin-
naulitsemisesta ja ehdottaa kris-
tinuskon ja juutalaisuuden dia-
logia.

Paavin mukaan syyllisiä Jee-
suksen kuolemaan olivat juuta-
laisten Jerusalemissa sijaitsevan 
temppelin aristokraatit ja massat, 
jotka vaativat Barabbaan vapaut-
tamista Jeesuksen sijaan. Syylli-
nen ei ollut juutalaisten kansa ko-
konaisuudessaan.

– Vuosisatoja kestäneen vasta-
kohtaisuuden jälkeen tehtäväm-
me on nyt saattaa kristityt ja juu-

talaiset dialogiin. Vain tällä ta-
voin voimme ymmärtää Jumalan 
tahtoa ja hänen sanaansa.

Juutalaisten ja katolisten välit 
ovat olleet vuosisatoja jännitteisiä 
katolisen kirkon syytettyä juuta-
laisia Jeesuksen kuolemasta.

Paavin kirjaa Jeesus Nasareti-
lainen – Pyhä viikko on painettu 
1,2 miljoonaa kappaletta seitse-
mällä kielellä. Kirja ei ole katoli-
sen kirkon johtajan virallinen ju-
listus vaan yhden teologian aja-
tuksia. Paavi eli Joseph Ratzinger 
on arvostettu oppinut, joka ennen 
paaviuttaan julkaisi 23 kirjaa.

AFP, RELIGION NEWS SERVICE

Eheytyskampanja 
seksuaalisuudesta
Kristillinen nuortenmedia 
Nuotta aloitti 21.3. yhteistyös-
sä Suomen Luterilaisen Evan-
keliumiyhdistyksen (SLEY) 
Nuorisotyön, Suomen Evan-
kelisluterilaisen Kansanlähe-
tyksen (SEKL) Nuorten maail-
man, Opiskelija- ja Koululais-
lähetyksen (OPKO), Suomen 
Luther-säätiön, Suomen Raa-
mattuopiston (SRO) Nuoriso-
työn sekä Patmos Lähetyssää-
tiön kanssa Älä alistu! -media-
kampanjan.

Kampanjatiedotteen mu-
kaan tavoitteena on kannustaa 
ja rohkaista seksuaalisuuten-
sa ja elämänhallintansa kanssa 
kamppailevia nuoria olemaan 
alistumatta yhteiskunnalli-
seen painostukseen arvokysy-
myksissä. ”Kampanjan tausta-
järjestöt pitävät tärkeänä, että 
nuoria kannustetaan etsimään 
kestäviä ratkaisuja elämän suu-
riin kysymyksiin yleisen mieli-
piteen sijasta Raamatusta.”

Lestadiolaisten 
äänistä kova 
kilpalaulanta
Kristillisdemokraattien puo-
luesihteeri Peter Östman ker-
too STT:lle uskovansa puolu-
eensa saavan keskustan kus-
tannuksella vanhoillislestadi-
olaisilta ainakin 10 000 lisä-
ääntä erityisesti Pohjanmaalla 
ja Keski-Suomessa. Syyksi Öst-
man katsoo puolueensa kiel-
teisen kannan sukupuolineut-
raaliin avioliittoon, uskonnon 
opetuksen puolustamisen sekä 
keskustan puoluejohdon libera-
lisoitumisen.

Keskusten kansanedustaja, 
vanhoillislestadiolaisuuteen lu-
keutuva pappi Seppo Särkinie-
mi huomauttaa Östmanille, et-
tä keskusta on selvästi ilmoit-
tanut, ettei se halua sukupuo-
lineutraalia avioliittolakia hal-
litusohjelmaan. Lisäksi hän sa-
noo omiensa olleen keskeisessä 
asemassa puolustamassa perus-
koulu-uudistuskeskustelun yh-
teydessä uskonnon opetusta.

Särkiniemi ennustaa toisen 
lestadiolaisten perinteisesti ää-
nestämän hallituspuolueen, 
kokoomuksen olevan keskus-
taa liberaalimpien kantojensa 
vuoksi pulassa lestadiolaisten 
ääniä tavoiteltaessa.

Lue ja    
kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

Yhteisvastuupotin   
uusjako harkinnassa
Kirkossa halutaan 
huomioida yhä 
paremmin Suomessa 
lisääntynyt köyhyys. 
Yhteisvastuukeräyksen 
tuotoista suurempi 
osa saatetaan jatkossa 
osoittaa kotimaan 
kohteisiin. Oulussa 
puolestaan on 
myönnetty lisärahoitusta 
diakonia-avustuksiin.

Y hteisvastuukeräyksen 
tuotonjakoa haluttaisiin 
muuttaa. Kirkon diako-
niarahasto ehdotti alku-

syksystä, että Yhteisvastuukerä-
yksen tuotto jaettaisiin ensi vuon-
na tasan kotimaan diakoniatyön 
ja Kirkon ulkomaanavun kesken. 
Perinteisesti ulkomainen kohde 
on saanut tuotosta 60 prosent-
tia ja kotimainen kohde 40 pro-
senttia.

Kirkkohallitus päättää asiasta 
kevään aikana. 

Ehdotuksen taustalla on koti-
maassa lisääntynyt köyhyys. Esi-
merkiksi Kirkon diakoniarahas-
tolle tulleiden avustushakemus-
ten määrä kaksinkertaistui vuo-
desta 2006 vuoteen 2009.

Uutinen on herättänyt kirkon 
sisällä keskustelua, jopa tyrmis-
tystä. 10. maaliskuuta ilmesty-
neessä Kotimaassa kuopiolainen 
kirkolliskokousedustaja, läänin-
rovasti Jaana Marjanen totesi, et-
tä ”Suomi lukeutuu monilla mit-
tareilla mitattuna maailman par-

haimpiin ja hyvinvoivimpiin mai-
hin, jonka perustuslaki velvoittaa 
yhteiskuntaa huolehtimaan ih-
misten perustarpeista”. Marjanen 
peräsi laajaa arvokeskustelua en-
nen kuin tuttua tuotonjakoa läh-
dettäisiin muuttamaan.

Seurakuntayhtymältä 
lisärahoitusta
Oulussa lisääntyneeseen köy-
hyyteen reagoidaan lisäavus-
tuksilla. Oulun yhteinen kirk-
koneuvosto päätti viime viikol-
la diakonia-avustuksiin annet-
tavasta 100 000 euron lisärahoi-
tuksesta. Perusteluna lisärahan 
antamiseen on avustuspäätös-
ten lisääntyminen vuonna 2010 
edelliseen vuoteen verrattuna.

30 prosenttia yhteisen kirkko-
neuvoston myöntämästä lisäavus-
tuksesta osoitetaan Tuiran seura-
kunnalle. Tuiran diakoniatyön-
tekijä Heli Mattila ei ole nähnyt 
suurta lisäystä köyhyydessä, vaik-

ka uusia asiakkaita tuleekin jat-
kuvasti. Suurin osa myönnetyis-
tä avustuksista menee edelleen 
ruokaan, mutta myös suurempia 
avustussummia kaivataan. 

– Vuokrat ja muut asumiseen 
ja elämiseen liittyvät kustannuk-
set nousevat yhteiskunnassa koko 
ajan. Tarvittavat avustussummat 
voivat olla useampia tuhansia eu-
roja. Emme voi myöntää suoraan 
näin suuria summia, vaan isom-
piin avustustarpeisiin lähdemme 
hakemaan rahaa esimerkiksi kir-
kon diakoniarahastosta, Mattila 
kuvaa.

Muutos voisi 
lisätä keräysvaroja
Myöskään monessa Oulun lähi-
seurakunnassa ei ole nähty mer-
kittävää köyhyyden lisääntymistä. 

Muhoksen seurakunnan dia-
koniatyön johtokunnan puheen-
johtajana toimiva Ismo Antila 
kertoo, että viime vuonna seura-

kunta varautui suurempaan avus-
tustarpeeseen. Avustusrahat kui-
tenkin riittivät hyvin.

Antila on toiminut pitkään 
myös yhteisvastuukerääjänä. Hä-
nen mielestään keräyksen potin 
uudelleenjakaminen olisi hyvä 
kokeilu. Antila arvioi, että paino-
tuksen siirtäminen Suomeen höl-
lentäisi kukkaronnyörejä.

– Oman seurakunnan ja ko-
timaan ongelmat ovat kuitenkin 
ihmisiä lähempänä. Niihin anne-
taan mieluummin rahaa kuin hie-
man etäiseltä tuntuviin kohteisiin 
ulkomailla.

KAISA ANTTILA

Yhteisvastuun 
ulkomaan 
kohteiden 
avustusten 
osuus voi 
laskea 
60 prosentista 
50 prosenttiin.

Yhteisvastuun 
kotimaan 
kohteiden 
avustusten 
määrää 
haluttaisiin 
nostaa 50 
prosenttiin.
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Palveluja tarjotaan

REMONTOINTI JA  
RAKENNUSTYÖT

Luotettavasti ja taidolla!
Kotitalousvähennys- 
mahdollisuus 60 %

040-723 2460
Leikkaa talteen

Siivous ja Kotipalvelu
                    Mar-Let

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

Puhelin: 0800 966 46
Internet: www.sellina.fi

kaikkiin elämäsi 
vaiheisiin siivouksesta koti-

sairaanhoitoon

Hoivaa 
ja Huolenpitoa

Muut seurakunnat

Täyden palvelun 
hautaustoimisto

PAKKAHUONEENKATU 5,
90100 OULU

p. 044 342 0341 (24h)
www.sotaniemi. 

Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: su 27.3. klo 15.00 Tuiran kirkolla, 
Myllytie 5, Oulu, ti 29.3. klo 18.30 Utajärven seurakuntatalolla, ti 29.3. 
klo 19.00 Limingan seurakuntatalolla.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 31.3. klo 18.00 Mimmu ja Tuomas Svär-
dillä, Seilitie 1 A 12 Toppilansaari, Oulu.

Ev.lut. Kansanlähetys
Oulu La 26.3. klo 17 Donk-
kis Big Night alakoululai-

sille Myllytullin koululla. Tiistaisin 
klo 18 Heinätorin srk-talo, Matalan 
kynnyksen ilta, 29.3. Jumalan py- 
hyys ja 5.4. Diakonian synty. Pe 1.4.  
klo 18.30 Öbergin talon alakerta 
Aarre-ilta 11–14 vuotiaille. Su 3.4. 
klo 10 Oulujoen kirkko, saarna ja 
Kansanlähetyspäivä, Timo Rämä. 
Liminka Pe 25.3. klo 17 Donkkis 
Big Night alakoululaisille Linnukan 
koululla Tyrnävä Maanantaisin  
klo 18 srk-talo, Tule ja katso 28.3.  
”Pieleen menneet” ja 4.4. ”Jokai-
sella on lahjansa” Rallu Kemppai-
nen. Rantsila To 31.3. klo 19, Koti-
seurat Ilkka Lehdolla, Lehto 70, 
Vilho Harvala ja Rallu Kemppainen.  
Turkin matka 14.–21.5. lisät. 
http://pohjois-pohjanmaa.sekl.fi

Su 27.3. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. KANNATUSRYHMÄ 
klo 13.00. Ma 28.3. Kotiliitto klo 13.00 + Veljesliitto klo 18.00. 

OLET AINA TERVETULLUT TILAISUUKSIIN!

Su 27.3. klo 11.00 JUMALANPALVELUS
Ke 30.3. klo 19.00 SANAN 

JA RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

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

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Joh. 15:4 ”Pysykää minussa, niin minä 
pysyn teissä.” La sapattina 26.3.2011 
jumalanpalvelus klo 11. Raamattutun-
nin aiheena: Kumppanuus Jeesuksen 
kanssa, todistuksia sekä lastenkirkko. 
La sapattina 2.4.2011 jumalanpalvelus 

klo 11 Raamattutunnin aiheena: Jumalan armo, puhujana Eila Maunu sekä lasten-
kirkko. Ma–pe klo 10–11 Aamurukouspiiri, keskustelunaiheena Jumalan armo. Ke 
klo 18 Rukousta ja ylistystä. Lämpimästi tervetuloa!

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

www.ohsrk.fi

Pe 25.3. klo 18 Liftjr. Pe 25.3. klo 20 LIFT, Eneh 
Chibuzor, Mikko Saukkonen,   Alight. La 26.3. 
klo 18 Israel -ilta. Su 27.3. klo 11 Jumalanpal-
velus, Pasi Markkanen, Reijo Komu,   Pirkko 
Junnila & Ulla Rasinkangas. Su 27.3. klo 17 
Church@78, International Service, Nicki Berry, 

Mia-Lotta Barnes. Su 27.3. klo 18 Ystävän paikka. Ke 30.3. klo 19 Oulun hel-
luntailähetys ry:n ja Oulun helluntaiseurakunnan vuosikokoukset. To 31.3. 
klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. TERVETULOA!

To 24.3. klo 19 Lähde-ilta, kastejuhla, Risto 
Wotschke, God`s Bell, tarjoilu. Pe 25.3. klo 18 
Varkki-ilta. Su 27.3. klo 11 Aamukirkko & pyhä-

koulu, lounas, Risto Wotschke, pastori Markku Tossavainen ja Holy Wind helluntai-
seurakunnasta. Ti 29.3. klo 14 Päiväpiiri, klo 18 ALFA-kurssi. Ke 30.3. klo 18 Nuor-
tenilta. To 31.3. klo 19 Rukousilta, Anna-Liisa Björni, Sirpa Saarela. www.oulu.svk.
fi Tervetuloa!

Yhdistykset

Rauhan tervehdys, 24.3.2011 
Yhdistysten tapahtumailmoituspalstalle 
1 palsta x n.40 mm. 
 
Tilaaja/maksaja: 
Kellonkartanon ystävät ry 
c/o Liisa Kaipioja  
Katajatie 50 
90820 Kello 
 
ilmoittaja: Tapio Pokka 
 
 
 

Sana-lehden päätoimittaja, rov.

 Hannu Nyman 
Oulussa 8.-9.4. pe-la 

Keskustan srk-talolla 
 

jossa Kellonkartanon ystävät ry :n

vuosikokous pe 8.4.klo19 
 

Tervetuloa!  järj. Kellonkartanon 

ystävät ry  www.kellonkartano.fi 

To 24.3. klo 18 Lähetyspiiri ja katekis-
musvartti. Su 27.3. klo 16.30 Pyhäkou-
lu, klo 17 Seurat Matti Rahja. Ke 30.3. 
klo 18 Vastuunkantajien keskusteluilta. 
Tervetuloa!

Tänään klo 19 Tyyne Louhimaa: 
Tunteva ihminen. Raamattutun-
ti su 27.3. klo 15. Juhani Neva-
lainen: Hengellinen hätä. Perhe-
pyhäkoulu klo 12. Raamattup. 
ma 28.3. klo 14. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

KOKOUSKUTSU
Tyrnävän Vesihuolto Oy:n 
osakkeen omistajille
VARSINAINEN 
YHTIÖKOKOUS
Tyrnävän Vesihuolto Oy:n 
varsinainen vuoden 2011 
yhtiökokous pidetään 
Tyrnävän kunnantalon 
kokoushuoneessa 
os. Kunnankuja 4, torstaina 
14.4.2011 alkaen klo 14.00

Kokouksessa käsitellään:
- yhtiöjärjestyksen 12 §:n 
  määräämät asiat.
- yhtiöjärjestyksen muutos
- yhtiökokouskutsujen 
  ilmoituslehdet.

Tyrnävän Vesihuolto Oy 
HallitusRAUHAN TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti Kotimaa-Yhtiöt
puh. 040 729 2119, 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoita

Rauhan Tervehdys -lehden 

JAKELUHÄIRIöT 
ilmoitetaan asiakaspalveluun, 

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

Paikkoja avoinna

Terveydenhoitoa

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

Kempeleen seurakunnassa on haettavana

KAPPALAISEN VIRKA
31.3.2011 klo 16 mennessä.

Hakemukset: Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, PL 85, 90101 Oulu
Tiedustelut: kirkkoherra Pekka Rehumäki p. 040 7790 301 
Tarkempi hakuilmoitus osoitteessa www.evl.fi/srk/kempele/tyopaikat

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Fanita Rauhan Tervehdystä!
Tärskäyksen omat sivut löytyvät nyt myös 

Facebookista. Kommentoi juttuja 
ja anna palautetta tuoreeltaan.

www.facebook.com/rauhantervehdys

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.
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Sinappia   

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Minäkö 
keski-ikäinen?

Täytin viikko sitten 35 vuotta. Joidenkin 
taulukoiden mukaan olen nyt keski-ikäi-
nen, parhaassa työiässä oleva 35–65-vuo-
tias. Se saattaisi hätkäyttää, mikäli olisin 

ihminen, joka 1) mieltää itsensä erilaisten luoki-
tusten ja taulukoiden kautta tai 2) ei millään ha-
luaisi olla keski-ikäinen.

En minäkään hurraa sille, että takana ovat lo-
pullisesti ne ajat, kun otsaan ei tullut kurtistele-
mallakaan ryppyjä. Mutta sellaista se elämä on, 
luopumista. Kun jostain luopuu, jotain myös saa, 
vaikka sitä ei heti hoksaisikaan. 

Kymmenen vuotta nuorempi siskoni kysyi 
vastikään, miten olen omasta mielestäni muut-
tunut viimeisten viidentoista vuoden aikana. Sa-
noin, etten mitenkään. Ja siltä minusta todella 
tuntuu.

Elämänkokemusta ja ymmärrystä on tullut li-
sää, opiskelu on vaihtunut työelämään, siviili-
sääty muuttunut ja asuntovelallisen neljän kis-
san huoltajan elämä ei ole niin huoletonta kuin 
se parikymppisenä oli. Mutta muutoin koen ole-
vani ihan sama ihminen. 

Nauran samoille jutuille, arvostan samoja asi-
oita, teen samanlaisia asioita ja haaveenikin ovat 
pysyneet samoina. Suurimman osan aikaa mi-
nulla on ollut samanlainen liinatukkakin. 

Joku voisi väittää minua tiettyyn malliin jä-
mähtäneeksi, ihmiseksi joka ei uskalla aikuistua. 
Ei pidä paikkaansa, kyllä minä olen ikäiseni. 

Omasta mielestäni olen aikuinen nainen, joka 
lähestyy keski-ikää. Niin pitkään kuin muistan, 
olen ajatellut, että se rajapyykki tulee vastaan siel-
lä jossain viidenkympin huiteilla. 

Mielestäni keski-ikäinen on ihminen, joka tu-
levaisuutta miettiessään näkee eläkeiän ja haa-
veilee, mitä silloin tekisi. Minun haaveeni ovat – 
vielä – toisaalla.

Muistot elämästä kaksikymppisenä ovat kui-
tenkin palanneet elävästi mieleeni, kun olen kat-
sonut nauhalta 90-luvun lopun suosikkitelevi-
siosarjojani. Juuri niitä, joita vastikään opiskelu-
jen perässä uudelle paikkakunnalle muuttanee-
na katsoin. Lieneekö paluu Beverly Hillsin kak-
sikymmentä ja risat -ihmiskohtaloiden pariin 
merkki alitajuisesta keski-ikäistymisestä, nuo-
ruuden haikailusta? Voi olla. 

Vaikka en miellä itseäni erilaisten luokitusten 
tai taulukoiden kautta, minua ei kuitenkaan hait-
taa, vaikka joku luokittelee minut keski-ikäisek-
si. Koska olen näin sinut elämänmenon ja itseni 
kanssa, merkitseeköhän se sittenkin sitä, että olen 
kuin olenkin keski-ikäinen? Ehkä. Ihan sama.

ELSI SALOVAARA

Sex, God and 
Videotape 
Elokuvien maailman kuvat tarkastelussa

Tunnettu englantilainen te-
levisiokasvo, kirjailija ja 
luennoitsija Nick Pollard 
kiertää maalis- ja huhti-

kuun vaihteessa Suomen yliopis-
toilla puhumassa populaarikult-
tuurin ja erityisesti elokuvien 
maailmankuvista. 

Teemalla Sex, God and Video-
tape – the Concept of Love in Mo-
vies kulkeva kiertue pysähtyy Ou-
lussa 29. maaliskuuta. Oulun li-
säksi Pollard vierailee Jyväskyläs-
sä, Helsingissä ja Turussa ja sen 
järjestää Opiskelija- ja Koululais-
lähetys (OPKO). 

Pollard näyttää luennoillaan 
pätkiä hiljattain ilmestyneistä 
suosituista elokuvista, jotka kä-
sittelevät esimerkiksi rakkaut-
ta, luottamusta ja epäitsekkyyt-
tä. Hän toivoo, että opiskelijat 
innostuvat pohtimaan elokuviin 
kätkeytyviä maailmankuvia se-
kä hengellisiä ja moraalisia kysy-
myksiä. 

– OPKOn piirissä meillä on jo 
pitempään ollut pohdintaa siitä, 
miten maailmankatsomuksellisia 
teemoja voisi käsitellä yliopistolla. 
Miten olisi mahdollista tuoda yh-
teen kristillinen maailmankatso-
mus ja akateeminen opiskelu sekä 
tutkimus, kertoo OPKOn opiske-
lijatyöntekijä Antti Leinonen.

Ajatus kiertueen järjestämises-
tä syntyi, kun OPKO:n pääsihtee-
ri Jussi Miettinen tapasi Nick Pol-
lardin viime syksynä. Nick Pollar-
din johtama Damaris-säätiö tut-
kii elokuvien hengellisiä ja mo-
raalisia ulottuvuuksia. Suomessa 
puolestaan on viimeaikoina kes-
kusteltu julkisuudessa seksuaali-
suuteen liittyvistä kysymyksistä, 
joten kiertueen teemaksi tuli Sex 
God and Videotape. 

Antti Leinonen toivoo, että 
Pollardin yliopistokiertue herät-
telisi pohtimaan maailmankatso-
muksellisia kysymyksiä akatee-
misessa maailmassa ja populaari-

kulttuurin äärellä. 
– Toivon myös että kristityt 

opiskelijat voisivat oivaltaa, että 
usko antaa aivan uuden syvyyden 
yliopisto-opiskelulle.

Leinosen mielestä jokaisessa 
elokuvassa on jonkinlainen maa-
ilmankatsomuksellinen pohja. 

– Kaikilla on jonkinlainen 
maailmankatsomus ja moraali. 
Kaikki uskovat johonkin. Usein 
voi olla kuitenkin niin, että kat-
sojat tai edes elokuvan tekijä eivät 
näe omaa viitekehystään. Siksi on 
mielenkiintoista hieman purkaa 
sitä, miltä pohjalta elokuvan sa-
noma nousee.

REETTA JÄRVENPÄÄ

Pollard luennoi Oulun yliopistolla 
tiistaina 29. maaliskuuta klo 16.15 
Linnanmaan kampuksen salissa 
L3. Jatkotilaisuus pidetään klo 18 
Pyhän Luukkaan kappelissa. Kaikki 
tilaisuudet ovat englanninkielisiä.

Torstaina 31. maaliskuuta 
kello 14 järjestetään Ou-
lussa Vanhukset vaalitee-
mana -keskustelutilai-

suus Keskustan seurakuntatalos-
sa, osoitteessa Isokatu 17. Tilai-
suuden järjestävät Oulun ev.-lut. 
seurakuntien vanhustyö ja Suo-
men Senioriliike.

Oulun kaupungin vanhus-
työn johtaja Anna Haverinen 
pitää alustuspuheenvuoron, jos-
sa hän kertoo ikäihmisten pal-

velujen järjestämiseen liittyvis-
tä haasteista. Sen jälkeen puo-
lueiden edustajat pääsevät kes-
kustelemaan toimittaja Hannu 
Tarvaksen johdolla. Mukana 
on edustaja jokaisesta nykyisen 
eduskunnan puolueesta. Tilai-
suus on maksuton ja avoin kai-
kille.

Tapahtuman taustalla on 
Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon huoli vanhusten tilan-
teesta maassamme. Kirkkohalli-

tus lähetti viime syksynä seura-
kunnille toiveen, että vanhusten 
asioihin keskittyviä keskustelu-
tilaisuuksia järjestettäisiin eri 
puolilla maata. 

Tavoitteena on nostaa esil-
le vanhusten elämän elintärkei-
tä kysymyksiä ja haastaa päättä-
jiä löytämään niihin vastauksia. 
Ensimmäisenä haasteeseen tart-
tui Hämeenlinna ja nyt on Ou-
lun vuoro. (RT)

Eduskuntavaaliehdokkaat puhuvat 
vanhusten tilanteesta
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Mari Flink

Seurakuntapastori
Karjasillan 
seurakunta

Tärkeintä elämässä-
ni on suhde Jumalaan. 
Ja aviomieheen. Elämä 
koostuu niin monesta 
tärkeästä henkilöstä ja 
asiasta!
Rakkain raamatun-
kohtani on Ps. 91:11–
12 ”Hän antaa enkeleil-
leen käskyn varjella si-
nua, missä ikinä kuljet, ja he kantavat sinua käsillään, ett-
et loukkaa jalkaasi kiveen.” Luottamus siihen, että Hän 
johdattaa ja kannattelee niin ilossa kuin surussa, on mi-
nulle tärkeää.
Olen halunnut nykyiseen työhöni, koska tahdoin 
palavasti osoittaa, että kirkko on myös nuorten ja nuorten 
aikuisten kirkko. Lopulta päädyin papiksi Jumalan armos-
ta ja kutsusta suurten kasvukipujen saattelemana. Päivää-
kään en vaihtaisi pois.
Esikuvani on eräs pastori elämästäni, nimi jääköön kui-
tenkin salaisuudeksi.
Harrastan mielelläni kaikenlaista urheilua, jonka aika-
na voin pyöritellä päässäni omia ajatuksia. Esimerkkeinä 
mainittakoon ratsastus ja koiran kanssa lenkkeily.
Terveiset lukijoille: Kirkosta, sekä sieltä penkistä että 
muustakin toiminnasta, löytyy varmasti paikka ihan jo-
kaiselle persoonalle, rohkeasti vain mukaan oman seura-
kunnan toimintaan!

KAISA ANTTILA

Mika Lunki

Ammatti: Maanvilje-
lijä, metsäkoneenkul-
jettaja
Luottamustehtävä: 
Siikalatvan kirkkoval-
tuuston jäsen 
Ehdokaslista: Seura-
kunnan puolesta

Haluan vaikuttaa kotiseurakunnassani siihen, että 
nuoret saataisiin kiinnostumaan enemmän seurakunnan 
asioista. Esimerkiksi lisää kesäleirejä ja kerhotoimintaa.
Kirkko kymmenen vuoden päästä: Uskon, että kir-
kosta eroaminen on hetken juttu. Ihmiset kunnioittavat 
kuitenkin seurakunnan perinteisiä palveluja kuten kas-
tetta, rippiä, häitä ja hautajaisia.
Minulle tärkeä raamatunkohta: Herra on minun tur-
vani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä tur-
vaan.
Tärkeintä elämässäni on terveys, hyvät ihmissuhteet 
ja harrastukset.
Esikuvani on oma isäni.
Terveiseni lukijoille: Toivoisin, että ihmiset olisivat 
kiinnostuneempia yhteisten asioiden hoidosta. Toivotan 
hyvää kevään jatkoa. 

KAISA ANTTILA

Rauhan Tervehdys 
esittelee tällä palstalla  
tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. 

 Uusi
kasvo

Rauhan Tervehdyksen toi-
mitus muutti liki vuosi 
sitten vuokralle uusiin ti-
loihin Isokatu 9:ään, Ou-

lun tuomiokirkon taakse. Talok-
si asettuminen on sujunut hy-
vin, vaikka taulut ovatkin vielä 
kiinnittämättä seinille. Olemme 
suunnitelleet kutsuvamme luki-
joita kylään jo pidemmän aikaa, 
ja nyt olemme saaneet siihen oi-
kein hyvän syyn.

Toimituksen väki on nimittäin 
haastanut kaikkia mukaan 7 va-
pautuksen viikkoa -paastoon, jo-
ka on tänä vuonna osa Yhteisvas-
tuukeräystä. Pyrimme myös itse 
toteuttamaan paaston ohjelmaa. 

Paasto ei kohdistu suoranaises-
ti ruokiin ja juomiin, vaan henki-
seen hyvinvointiin. Ensimmäisen 
paastoviikon tehtävänä oli laittaa 
hyviä asioita kiertämään, toisel-
la viikolla pyrittiin luopumaan 
oman elämän turhakkeista, kulu-
valla viikolla puututaan kiusaa-
miseen ja ensi viikon tehtävänä 
on kutsua ihmisiä lähemmäs. 

Tätä me tavoittelemme myös 
avoimien ovien kutsullamme. 
Haluamme tulla tutummiksi lu-
kijoidemme kanssa.

30. maaliskuuta sattuu ole-
maan sopivasti Uskon nimipäivä, 
joten ajankohta tuntuu siksikin 
luontevalta. Jos kokemukset avoi-
mien ovien päivästä ovat hyvät, 
tästä voi hyvinkin tulla perinne. 

Avoimien ovien aikana pääsee 
jututtamaan toimituksen väkeä 
ja katsomaan, millaisissa olois-
sa liki 100 000 kotitalouteen jaet-
tavaa seurakuntalehteä tehdään. 
Kuulemme mieluusti palautetta 

Toimituksessa avoimet ovet 
ensi keskiviikkona

Rauhan Tervehdyksen toimitus kutsuu lukijoita kylään Uskonpäivänä. Lehden 
toimitus löytyy Isokatu 9:ssä sijaitsevan Oulun seurakuntayhtymän talon ylimmästä 
kerroksesta. Liikuntarajoitteisten kulku tapahtuu Linnankadun puoleisesta B-ovesta.

ja juttuvinkkejä. Avoimien ovien 
aikana tarjoillaan luonnollisesti 
myös kahvit, niin kuin kyläreis-
suilla aina. 

ELSI SALOVAARA

Avoimet ovet Rauhan Tervehdyksen 
toimituksessa, osoitteessa Isokatu 9 
keskiviikkona 30.3. klo 14–16. Käynti 
Isonkadun pääovesta, josta opastus 
eteenpäin. Toimitus sijaitsee talon  
5. kerroksessa.

Re e t t a  J ä r ve n p ää

Piispan muotokuva herätti kiinnostusta
Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi juhli 60-vuotissyntymäpäiviään viime viikolla. Salmesta tehty muotokuva paljastettiin 
perjantaina 18. maaliskuuta Keskusten seurakuntatalossa pidetyssä päiväjuhlassa. Oululaisen taiteilijan Raimo Törhösen maalaus 
oli juhlaväen ihasteltavana koko perjantain ajan. Maalaus on sijoitettu tuomiokapitulin tiloihin.

E l s i  S a l ovaa ra
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107
Hyvinvointia 

ihmisille 

Magneettikuvaukset
Oulussa joka viikonloppu!
Kasarmintie 21:ssa. Tervetuloa!
Varaa aika kuvaukseen numerosta
0440 521 534.

Läheteasioissa Oulussa teitä auttaa

Sisätautien erikoislääkäri
Pertti Kuusela
Vastaanotto: Stockmann 4. krs,
varaa aika p. 08-333 339

Magneettikuvaukseen tarvitset
erikoislääkärin lähetteen.

Perustutkimus 259€ omavastuu
(mm. aivojen/pään tutkimus,
lannerangan tutkimus).

Kuhmon

Lääkäripalvelu
Puh. (08) 652 1533
kuhmonlaakaripalvelu.fi 

Evankelisuuden perustajan 
Fredrik Gabriel Hedbergin 
oppi pelastuksesta 
vapauttaa ihmiset.

Evankelisuuden perustajan 
Fredrik Gabriel Hedbergin 
syntymästä tulee tänä vuon-
na kuluneeksi 200 vuotta. 

Hänen kuningasajatuksensa 
oli niin sanottu pelastusvarmuus: 
ihmisen ei tarvitse epäillä pelas-
tustaan vaan uskoa ainoastaan 
Kristuksen sovitustyöhön. Muu-
ta ei tarvita: ei haikailua Jumalan 
ääreen, ei omia tekoja, ei lain pa-
konomaista täyttämistä.

Hedberg lausui ihmisille hel-
potusta tuottavat sanat: usko nyt 
heti. Muuta et tarvitse.

Pelastusvarmuus tuotti valta-
van helpotuksen taakkaansa kan-
taville kristityille. Se myös hajotti 
mahtavan herännäisyysliikkeen.

Löysi 
Lutherin
Hedberg vihittiin papiksi 1834. 
Hänet määrättiin papiksi Lohjal-
le. Samoihin aikoihin Hedberg oli 
päässyt läheiseen kanssakäymi-
seen heränneiden kanssa. Tätä ei 
katsottu hyvällä, sillä kirkon ylin 
johto oli huolestunut kansan hen-
gellisestä kuohunnasta.

Lohjalla Hedberg löysi Lut-
herin Evankeliumipostillan. Ih-
meekseen Hedberg huomasi, että 
Lutherin teos vanhurskauttamis-
oppeineen poikkesi huomattavas-
ti kaikista kirjoituksista, joita hän 
oli siihen asti nähnyt ja lukenut.  
Lutherin mukaan ihminen pelas-
tuu yksin armosta. Löytö vaikutti 
pelastusvarmuuden keksimiseen.

Hedberg sai pakkosiirron Tu-
run lähelle Paimioon. Uhkasta 
huolimatta Hedberg aloitti pie-
tistisen seurakuntatyön. 

Pietismi merkitsee sisäistä sy-
dämen hurskautta. Aikaisemmin 
oli riittänyt, että kuului kirkkoon 
ja osallistui sen jumalanpalvelu-
selämään. Yksilö ei ollut tärkeä 
vaan yhteisö. Kaikilla suurilla he-
rätysliikkeillämme on pietistinen 
tausta.

Paimiossa Hedberg oivalsi Lut-
herin ja Uuden testamentin poh-
jalta, että hän saisi kaikkien omi-
en valmistelujen tai toimien sijas-
ta yksinkertaisesti uskoa evanke-
liumin todistuksen Kristuksesta, 
joka on jo sovittanut synnit.

"Tämä kirkastui minulle nyt 
vähitellen ja varmasti ja ainoaksi 
elämän tieksi", hän kirjoitti.

Tuomiokapituli puhutteli ja 
varoitti Hedbergiä. Pian Hedberg 
potkaistiin jälleen matkaan. Hä-
nestä tehtiin Oulun kruununvan-
kilan saarnaaja.

Raippaluodon 
suuri löytö
Oulussa vierähti aikansa. Hed-
berg ajatteli piispan mielestä yhä 

Usko nyt heti

väärin eikä hän päässyt papiksi 
kotiseutunsa Saloisten lähelle Lu-
mijoen seurakuntaan vaan hänet 
siirrettiin Raippaluodon saaristo-
seurakuntaan Vaasan edustalle.

Oli vuosi 1842. Syksyllä hä-
nen kynästään syntyi kirja, jonka 
merkitys tuli olemaan suomalai-
sessa kristillisyydessä poikkeuk-
sellisen suuri. Sen nimi oli Uskon-
oppi autuuteen.

Uskonnäkemys oli murtautu-
nut esiin selvänä Raippaluodossa 
syyskuun 24. päivänä 1842. Näke-
mys oli kirkas. Usko ei kaivannut 
vaivannäköä ja yritystä.

"Jumalan sana valaisi minulle 
selväksi, että Kristus oli jo täydes-
ti hankkinut minulle kaiken tä-
män, ja ettei minun tarvinnut sen 
lisäksi tehdä mitään muuta kuin 
ainoastaan uskolla tarttua evan-
keliumin sanaan, joka saarnaa ar-
moa ja vanhurskautta."

Pöytyän 
räjähdys
Seuraavana vuonna Hedberg sai 
elämänsä ensimmäisen vakitui-
sen viran Pöytyältä. Virkaanastu-
jaisista muodostui yksi suomalai-
sen kirkkohistorian suurimmis-
ta hetkistä. Mitä noina kesäisinä 
hetkinä oikein tapahtui?

Hedberg keskusteli vieraidensa 
kanssa aiheesta kuinka tulla autu-
aaksi. Kaikki olivat masentuneita. 
Omatunto todisti pelkkää syntiä, 
laki tuomitsi ja Kristus oli mel-
kein kaikille tuntematon mies.

Hedberg avasi suunsa: Jos em-
me jo nyt ota vastaan Jumalan 
armoa Kristuksessa ilmaiseksi, 
olemme kaikki tyynni hukassa, 
ryhdymmepä mihin tahansa, mi-

tä tahdomme ja taidamme.
Hedbergin kuvaus virkaanas-

tujaisista jatkuu: Ja seuraavana 
päivänä oli jälleen kysymys siitä, 
että piti suoraa päätä syntisenä, 
lain ja omantunnon tuomitsema-
na, ilman enempiä yrityksiä – us-
kolla ottaa vastaan evankeliumis-
sa lahjaksi ja ilmaiseksi  kaikille 
maailman syntisille tarjottu ar-
mo, vanhurskaus ja autuus.

Hedbergin esiintyminen teki 
vieraisiin vaikutuksen. Osa heis-
tä päätyi samaan uskoon ja heis-
tä tuli evankelisen herätyksen le-
vittäjiä omilla paikkakunnillaan.

Heränneet eivät lopulta otta-
neet vastaan Hedbergin löytöä. 
Heidän mielestään Hedbergin 

Varmuus pelastuksesta     
on totta tänäänkin

Hedbergin juhlakirjan toimittajan pastori Reijo Arkkilan mukaan 

pelastusvarmuusopille oli sosiaalinen tilaus. Herännäisyys kilvoitte-

luineen ja ikävöimisineen jätti monet epävarmuuteen. He eivät jak-

saneet uskoa täyttävänsä herännäisyyden vaatimuksia ja pelkäsi-

vät kadotusta.

Arkkila luonnehtiikin herännäisyyttä ikävöiväksi uskoksi ja evan-

kelisuutta omistavaksi uskoksi. Omistaminen tarkoittaa tässä yhte-

ydessä armon omistamista.

Arkkilan mukaan myös nykyiset evankeliset uskovat pelastusvar-

muuteen. Se voi tuoda uskomattoman paljon iloa ja helpotusta tä-

näkin päivänä. Sama henki näkyy esimerkiksi liikkeen laulukirjassa 

Siionin kanteleessa, jonka laulut ovat rohkaisevia.

Fredrik Gabriel Hedberg oli Arkkilan mukaan ujo ja sivulle vetäy-

tyvä mies, joka muuttui hengellisen löydön tehdessään hyvin mää-

rätietoiseksi. Hän taisteli rohkeasti ajatustensa puolesta.

PEKKA HELIN

usko oli aivouskoa, jossa pääs-
tiin aivan liian helpolla. Siinä ei 
esimerkiksi ollut mukana armon 
ikävöimistä, joka oli heränneille 
keskeistä.

Taisteluhaudat kaivettiin, puo-
let valittiin, tuomitsemiskirjeitä 
kirjoitettiin, ystävyyssuhteet kyl-
menivät. Herännäisyyden repeä-
mästä alkoi hahmottua evankeli-
nen liike.

PEKKA HELIN

Juttu perustuu pastori Pasi Palmun 
artikkeliin, joka on julkaistu kirjassa 
Fredrik Gabriel Hedberg 1811–2011. 
Sen on julkaissut Suomen luterilainen 
evankeliumiyhdistys  Sley ry.

Fredrik Gabriel Hedbergin opit 
repivät herännäisyyden ja loivat 
pohjan evankelisuudelle.

M
ari Läh

teen
m

aa

Ihmistä
etsimässä.

Kevään 2011
EDUSKUNTAVAALIT
lähestyvät.
Nyt sinulla on mahdollisuus 
tavoittaa äänestäjät seura-
kuntalehden välityksellä.

Ota yhteyttä
ja kysy lisää!

Ilmoitusmarkkinointi
Marita Lyyra 

(014) 641 481 
040 729 2119

marita.lyyra@kotimaa.fi 
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Eetterissä

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Sunnuntaina 27.3. kello 9. Klo 
10 messu Tuiran kirkosta. Mes-
sun toimittaa Juha Valppu, ja 

häntä avustaa Lauri Kujala. Mu-
siikista vastaavat kanttori Lauri-
Kalle Kallunki ja sekakuoro Tui-
ke, johtajanaan Elisa Silver.
Klo 11.30 radiopyhäkoulussa pu-
huu lastenohjaaja Kirsi Isola. Ai-
heena on Maria, Herran palve-
lijatar.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kerrotaan Oulun 
seurakuntien vertaistukiryhmä 
Veturista, joka on suunnattu eri-
tyislasten vanhemmille. Ohjel-
man toimittaa Marja Blomster.

Radio Dei Toivon päivä
Ohjelmat voi kuunnella myös 
Dein juttuarkistosta,
www.toivonpaiva.fi
Ke 30.3. klo 15.40 Uskomaton 
Mies. Diakoni Sami Riipinen pa-
kinoi facebook-villityksestä.
To 31.3. klo 15.40 Viisi teesiä kir-
kosta. Oululainen opettaja Liisa 
Vuollo kertoo unelmiensa kir-
kosta.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 27.3. klo 9.45 radiopyhäkou-

lussa puhuu lastenohjaaja Kirsi 
Isola. Aiheena on Maria, Herran 
palvelijatar.
Su 27.3. klo 10 radiojumalanpal-
velus Kemin kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 27.3. klo 10 perhekirkko Ou-
lun tuomiokirkosta. Jumalan-
palveluksen toimittaa Tiina Kin-
nunen, ja häntä avustaa Jyrki 
Vaaramo. Kanttoreina ovat Rai-
mo Paaso ja Elias Niemelä.

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi 
p. 044 316 1563 (ma–pe)
Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.fi/
radio

Nettiradio 
www.evl.fi/srk/kempele
Su 27.3. klo 10 messu Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. Toimittaa 
Juha Maalismaa, saarna Yrjö Nie-
mi, Hämeenlinnasta, avustaa Pau-
lus Pikkarainen ja Antti Ristkari, 
kanttorina Marjo Irjala. 

Messeniuksen koodeja 
tutkitaan maanantaina
Oulun tuomiokirkossa 
esillä oleva Johannes 
Messeniuksen muotokuva 
on ensimmäinen laatuaan. 
Merikoskikerhon 
tilaisuudessa paljastuu, 
millaisia viestejä 
maalaukseen on piilotettu. 

Johannes Messeniuksen 
muotokuva täyttää tänä 
vuonna 400 vuotta. Oulun 
tuomiokirkon arvokkain tai-

deteos maalattiin vuonna 1611. 
Se on myös Suomen vanhin edus-
tusmuotokuva. Messeniuksen voi 
nähdä katselemassa kirkkokan-
saa tuomiokirkon sakariston oven 
yläpuolella.

Merikoskikerho järjestää yh-
dessä Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan kanssa kaikille avoimen 
tilaisuuden muotokuvan juhla-
vuoden kunniaksi maanantaina 
28. maaliskuuta kello 18 tuomio-
kirkossa. Tilaisuudessa teoksen ja 
sen mallin salaisuuksiin johdatte-
levat Merikoskikerhon edustajina 
entinen kulttuuritoimittaja Kai-
su Mikkola ja opetusneuvos Mat-
ti Rossi. 

Suurmies 
haudattiin Ouluun
Muotokuvan mies, Johannes 
Messenius, oli ruotsalainen his-
torioitsija. Hän syntyi noin vuon-
na 1580 myllärin pojaksi. Hän sai 
koulutuksen ja katolisen kasva-
tuksen ensin Vadstenan luosta-
rissa ja sitten Braunsbergin jesu-
iittaopistossa.

Messeniuksen elämä oli dra-
maattista. Messenius kääntyi lu-
terilaiseksi ja loi uraa juridiikan 
ja valtio-opin professorina Upp-
salan yliopistossa. Hän kuiten-
kin riitaantui tärkeiden miesten 
kanssa, eikä katolinen tausta us-
konpuhdistuksen myllertämässä 

Ruotsissa auttanut asiaa. Vuonna 
1616 hänet tuomittiin maanpet-
turuudesta vankeuteen Kajaanin 
linnaan.

Vankeusaikanaan Messenius 
kirjoitti pääteoksensa, Scondia 
illustratan. Teoksessa kuvataan 
Skandinaviaa ja myös Suomen 
historiaa. Messenius on siten yk-
si ensimmäisistä Suomea kuvan-
neista historioitsijoista. Scon-
dia illustrata julkaistiin kuiten-
kin vasta 1700-luvulla, lähes 70 
vuotta kirjoittajan kuoleman 
jälkeen.

Istuttuaan tuomionsa Mes-
senius muutti Ouluun vuonna 
1636. Hän ei ehtinyt asua Oulus-
sa kauaa, sillä hän kuoli jo sama-
na vuonna. Hänet haudattiin sil-
loisen Oulun kirkon lattian alle.

Poseeraus 
pääkallon kanssa
Vuonna 2005 Oulun 400-vuotis-
juhlan yhteydessä esitettiin Mes-
seniuksen elämään perustuva 
ooppera Messenius ja Lucia. Sen 
ensi-illan yhteydessä Kaisu Mik-
kola kertoi taulun värikkäistä vai-
heista ja Matti Rossi puhui Mes-
seniuksen monivaiheisesta histo-
riasta.

Yksi tauluun liittyvistä mystee-
reistä oli pitkään se, kuka taulun 
oli maalannut. Mikkola paljas-
ti Messenius-asiantuntija Bengt 
von Bonsdorffin löydöksen:

– Kyseessä oli hovimaalari 
Cornelius Arendtz.

400-vuotiaassa muotokuvassa 
arvokas herra seisoo ryhdikkäästi 
pitäen oikeaa kättään kirjan pääl-
lä. Kirjassa lukee latinaksi Messe-
niukselle sopiva motto: Runotta-
ret kukoistavat kuoleman jälkeen. 
Kuolemaa on elämä ilman runot-
taria.

Taulun alakulmassa komeilee 
pääkallo, jonka silmä- ja nenä-
aukoista kasvaa kasveja. Mikkola 
osasi selittää niiden symboliikan.

– Ne ovat elämänpuun sieme-
niä, joista nousee setri, sypressi ja 
oliivipuu. Vanhan legendan mu-
kaan ne symboloivat toiveiden 
kuulemista kuoleman jälkeen.

Vuonna 2005 Mikkola oli iloi-
nen siitä, että Oulu pyrki Euroo-
pan kulttuuripääkaupungiksi 
vuonna 2011. Se olisi sopinut hy-
vin yhteen arvokkaan muotoku-
van 400-vuotisjuhlan kanssa.

Kulttuuripääkaupungin titteli 
meni kuitenkin Turulle. Maanan-

taina tuomiokirkossa järjestettä-
vässä tilaisuudessa ihmetellään si-
täkin, miksi Oulusta ei tullut Eu-
roopan kulttuuripääkaupunkia, 
vaikka salaperäinen muotoku-
va tällaiseenkin mahdollisuuteen 
antoi jo ammoin vihjeen.

KAISA ANTTILA
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Sanan 
aika

Olen vieraillut Neitsyt Marian talossa. Johan-
neksen evankeliumissa todetaan: ”Kun Jee-
sus näki, että hänen äitinsä ja rakkain ope-
tuslapsensa seisoivat siinä, hän sanoi äidil-
leen: "Nainen, tämä on poikasi!" Sitten hän 
sanoi opetuslapselle: "Tämä on äitisi!" Siitä 
hetkestä lähtien opetuslapsi piti huolta Jee-
suksen äidistä.” Kirkkohistorioitsija Eusebius 
toteaa Jeesukselle rakkaimman opetuslapsen 
Johanneksen asettuneen Efesokseen.

Talon ulkopuolella näin seinämän, johon 
aiemmat pyhiinvaeltajat olivat jättäneet 
rukouspyyntöjään, toiveitaan ja unelmiaan. 
Kirjailija Ildefonso Falcones kuvaa Meren 
Katedraali -romaanissaan miten isä lohdut-
taa äitinsä menettänyttä poikaa: ”On sinul-
lakin äiti, tietenkin on. Kaikille niille lap-
sille, jotka jäävät ilman äitiä niin kuin sinä, 
Jumalalla on toinen: Neitsyt Maria.” 

Roomalaiskatollisessa kirkossa Mariaa 
palvotaan taivaan Kuningattarena ja häntä 
rukoillaan, jotta hän puhuisi rukoilijasta 
armollisesti Pojalleen ja Isälle Jumalalle. 
Ortodokseille Maria on theotokos, ”Juma-
lan synnyttäjä”. 

Mitä Neitsyt Maria meille sitten merkitsee? Me lausumme yhdessä apostolisessa 
uskontunnuksessa ”joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi Neitsyt Mariasta”. Nasaretin 
Maria suostui Jumalan ihmeeseen ja synnytti Jeesuksen. Näin hänestä tuli Jumalan äiti. 
Marian usko on meille esikuvaksi. Marian kiitosvirressä iloitaan: ”Minun sieluni ylis-
tää Herran suuruutta, minun henkeni riemuitsee Jumalasta, Vapahtajastani, sillä hän 
on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa.” Hän luotti Jumalaan, vaikka ei voinut-
kaan käsittää hänen suunnitelmiaan ja toimintatapaansa. Niin kuin virressä 52 kerro-
taan: ”Maria, Herran äiti, uskollisuudessaan myös suuren tuskan alla uskalsi Jumalaan. 
Hänessä kasvoi näin vain lupauksen sana, vain armon kantamana hän kulki eteen-
päin.” Kasteen sakramentissa Jumala on kutsunut meidät jokaisen nimeltä omakseen: 
”Älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet 
minun.” Usko siihen, että minusta pidetään todellakin huolta, en ole yksin, että Jumala 
rakastaa tosiaankin myös minua antaa rauhan ja levon tähän kärkkyvän levottomuu-
teeni: Minä olen sinun palvelijasi, tapahtukoon sinun tahtosi!

JUHA VÄHÄKANGAS
Karjasillan seurakunnan pastori

Tapahtukoon
sinun 
tahtosi!

Sunnuntai 27.3.
Päivän psalmi 

Ps. 113:1–8 
1. lukukappale 
1. Moos. 3:8–15 

2. lukukappale 
Gal. 4:3–7 

Evankeliumi 
Luuk. 1:39–45

Kun iltapäivä viileni, he kuulivat Jumalan kävelevän 

puutarhassa. Silloin mies ja nainen menivät Jumalaa 

piiloon puutarhan puiden sekaan. Herra Jumala 

huusi miestä ja kysyi: "Missä sinä olet?" Mies 

vastasi: "Minä kuulin sinun askeleesi puutarhassa. 

Minua pelotti, koska olen alasti, ja siksi piilouduin." 

Herra Jumala kysyi: "Kuka sinulle kertoi, että olet 

alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin 

sinua syömästä?" Mies vastasi: "Nainen, jonka sinä 

annoit minulle kumppaniksi, antoi minulle sen puun 

hedelmän, ja minä söin." Silloin Herra Jumala sanoi 

naiselle: "Mitä oletkaan tehnyt!" Nainen vastasi: 

"Käärme minut petti, ja minä söin."

    Herra Jumala sanoi käärmeelle:

    - Koska tämän teit, olet kirottu.

    Toisin kuin muut eläimet,

    karja ja pedot,

    sinun on madeltava vatsallasi

    ja syötävä maan tomua

    niin kauan kuin elät.

    Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille

    ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille:

    ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi,

    ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän.

1. Moos. 3: 8–15
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Niin kauan kuin olimme alaikäisiä, olimme 

maailman alkuvoimien orjia. Mutta kun aika oli 

täyttynyt, Jumala lähetti tänne Poikansa. Naisesta 

hän syntyi ja tuli lain alaiseksi lunastaakseen lain 

alaisina elävät vapaiksi, että me pääsisimme lapsen 

asemaan. Ja koska tekin olette Jumalan lapsia, hän 

on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin Poikansa 

Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!" Sinä et siis enää 

ole orja vaan lapsi. Ja jos kerran olet lapsi, olet 

myös perillinen, Jumalan tahdosta.

Gal. 4:3–7

Muutaman päivän kuluttua Maria lähti matkaan ja 

kiiruhti Juudean vuoriseudulla olevaan kaupunkiin. 

Hän meni Sakariaan taloon ja tervehti Elisabetia. 

Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti 

lapsi hänen kohdussaan ja hän täyttyi Pyhällä 

Hengellä. Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi: 

"Siunattu olet sinä, naisista siunatuin, ja siunattu 

sinun kohtusi hedelmä! Kuinka minä saan sen 

kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni? 

Samalla hetkellä kun tervehdyksesi tuli korviini, 

lapsi hypähti riemusta kohdussani. Autuas sinä, 

joka uskoit! Herran sinulle antama lupaus on 

täyttyvä!"

Luuk. 1:39–45 
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Anna mulle tähtitaivas
Milloin olet viimeksi ollut täysin 

keinovalottomassa tilassa? Kun 
iltaisin sammutat valot, killot-
taako sälekaihtimien lomasta 

katuvalon kajo tai lastenhuoneen oven ra-
osta yövalo? Jatkuvaa valolle altistumista 
kutsutaan nimellä valosaaste, ja se voidaan 
laskea ympäristöongelmaksi.

Valosaastetta on tutkittu vain vähän, 
etenkin suhteessa jatkuvasti kasvavaan 
keinovalon määrään. Valosaasteella tar-
koitetaan häiritsevää tai haittaa aiheutta-
vaa valoa, mutta määrittelyä vaikeuttaa ko-
kemuksen subjektiivisuus: ketä se häiritsee 
ja kuinka paljon? Yleisesti ottaen kuitenkin 
väärin suunnatut ja liian voimakkaat valot 
ovat valosaastetta pahimmillaan. 

– Myös luonnonvalo voi olla valosaastet-

ta. Esimerkiksi ihmisen rakentamilta pin-
noilta heijastuva luonnonvalokin voi häi-
ritä heijastuessaan ihmisten silmiin, ja au-
ringonvalon heijastuminen talvisilta han-
gilta ei suinkaan ole terveellistä ihmiselle, 
kertoo Jari Lyytimäki, Suomen ympäristö-
keskuksen tutkija.

Turvassa 
sokeana?
Valosaasteen haittoja terveydelle on tutkit-
tu jonkin verran.  Ihmisen normaali hor-
monitoiminta vaatii pimeyttä toimiak-
seen, ja esimerkiksi yötöitä valaistussa ti-
lassa tekevät joutuvat nukkumaan päiväl-
lä, jolloin valoa on vaikea paeta. Jo heikko-
tehoinenkin valo vähentää uni- ja yöhor-
monina tunnetun melatoniinin tuotantoa. 

Puutos voi johtaa aikaerorasituksen kaltai-
siin oireisiin.

Liiallinen altistus valolle voi johtaa va-
kaviinkin ongelmiin: öisen valosaasteen 
epäillään lisäävän erityisesti yötöissä toi-
mivien naisten rintasyöpäriskiä. Sokeat 
naiset sairastavat rintasyöpää selvästi nä-
keviä naisia vähemmän. Sokeiden kyvyt-
tömyys nähdä valoa suojaa heitä siis mah-
dolliselta rintasyövältä. Valosaasteella voi 
olla tekemistä myös eturauhassyövän syn-
tymisen kanssa.

Luonnollisesti esimerkiksi tupakointi ja 
ylipaino ovat merkittävämpiä sairauksien 
aiheuttajia, mutta vasta laajempi tutkimus 
kertoo, kuinka haitallista valosaaste ihmi-
sille loppujen lopuksi on. Sitä kun on käy-
tännössä mahdotonta välttää, ja ihmisten 

lisäksi siitä kärsii myös eläinmaailma. Esi-
merkiksi hiekkarannalla kuoriutuvat kil-
pikonnanpoikaset tulkitsevat keinovalon 
kuuksi ja lähtevät sitä kohti päätyen meren 
sijaan autotielle. 

– Itse pääsen lähimmäksi luontaista pi-
meyttä mökkimaisemissa, vaikka siellä-
kin saattaa näkyä muutama valo naapuris-
ta, kännykkämaston varoitusvalo, lentoko-
neiden valot taivaalla sekä horisontissa ka-
jastava Tampereen hohdevalo, kertoo kau-
punkikeskustassa asuva Lyytimäki.

Hän sanoo mökkimaiseman olevan jo 
riittävä pakopaikka valosaasteelta. Luonto 
ja tähtitaivas avautuvat ihan uudella tavalla. 

– Hämärämatkailu voisikin olla Suo-
melle melkoinen matkailuvaltti, Lyytimä-
ki vinkkaa.

Tähtiharrastajien tukikohta Oulussa on Puolivälinkankaan vesitornilla,
kertovat Arktos ry:n Jussi Kantola ja Jaakko Visuri.

Oulun eteläinen taivas kylpee valossa, vaikka talvi-ilta on jo pitkällä.
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sa valojen järkikäyttäjä, jolta turhien va-
lojen sammuttelu sujuu rutiininomaisesti. 
Jouluvaloja hän ei lähtisi kieltämään, mut-
ta kehottaa ihmisiä kohtuuteen: kirkkaat ja 
vilkkuvat valot voivat ärsyttää monia. Ul-
kovalaistuksessa kyse on kuitenkin yhtei-
sen tilan käytöstä. 

– Kaupunkien joulukadut ovat nykyisel-
lään harmittava esimerkki siitä, että kau-
niitkin valot menevät suurelta osin huk-
kaan, koska ympärillä on niin paljon muu-
ta valohälyä. Toivottavasti jostakin kau-
pungista löytyisi rohkeutta todella pimen-
tää muu valaistus joulukadulta niin, että 
saataisiin aikaan kaunis ja näyttävä valais-
tus jo vähäisemmälläkin valovoimakkuu-
della. Näin syntyisi paremmin juhlan tun-
tua, Lyytimäki sanoo.

Hämärän 
rajamailla
Luonnonrytmiin ei ole paluuta. Tehtaissa ja 
sairaaloissa tarvitaan miehitystä myös öi-
sin. Autoissa on oltava valot ja kynttilänva-
lossa ei näe lukea. Tärkein painopiste onkin 
valaistussuunnittelussa. 

– Tärkeintä olisi tarkka ja kriittinen har-
kinta siitä, milloin ja missä valoa todella 
tarvitaan, sekä tehokkaiden varjostimien 
ja oikeiden valaisintyyppien valinta käyt-
tökohteisiin, Lyytimäki sanoo.

Hänen mukaansa turhina valoina kato-
aa miljardiluokan summa taivaan tuuliin 
maailmanlaajuisesti vuosittain. Suomen 
tasolla summaa ei ole arvioitu. 26. maalis-
kuuta vietettävä Earth Hour saa toivotta-
vasti ihmiset ajattelemaan säästöjen lisäksi 
myös valosaasteen vähenemistä. Lyytimä-
ki aikoo Earth Hourin kunniaksi napsutel-
la valonsa hieman tarkemmin pois.

Arktos ry:n Jaakko Visuri viettää Earth 
Hourin tähtitornilla tarkkaillen valojen 
sammuttamisen aiheuttamaa helpotusta 
valosaasteelle. Oulun kaupunki on ilmoit-
tanut olevansa mukana tempauksessa, jo-
ten valosaasteen vähenemisen saattaa to-
dellakin konkreettisesti havaita.

Oletko sinäkin mukana?

TEKSTI JA KUVAT:
MARIA-MELINA VÄYRYNEN

Anna mulle tähtitaivas Earth Hour haluaa 
vaikuttaa asenteisiin
Ensimmäistä Earth Houria vietettiin vuon-

na 2007. Tällöin tapahtuma oli vielä pieni 

ja järjestettiin ainoastaan Australian Syd-

neyssä. Kolme vuotta myöhemmin tapahtuma 

oli laajentunut jo 126 maahan

Earth Houria vietetään aina maaliskuun vii-

meisenä lauantaina. Tällöin mahdollisimman 

moni yritys, kaupunki ja yksityishenkilö sam-

muttaa valoja mahdollisuuksien mukaan. Tar-

koituksena on lisätä tietoisuutta ilmastonmuu-

toksesta ja energiankulutuksesta. Tapahtuma 

kiertää koko maapallon aikavyöhykkeittäin ja 

valojen sammuttamisen hetki on 26. maaliskuu-

ta kello 20.30–21.30.

Tempauksessa ovat olleet mukana myös kuuluisat nähtävyydet kuten Eiffel-torni.

Kampanjan järjestäjänä on maailmanlaajuinen luonnonsuojelujärjestö WWF. Hei-

dän mukaansa tunnin aikana Suomessa säästetään sähköä 100 megawattituntia, eli 30 

000 ihmisen kaupungin verran.

Lisätietoa osoitteesta www.wwf.fi/earthhour/.

Kadotettu 
linnunrata
Erityinen kiusa valosaaste on tähtiharras-
tajille. Ensi vuonna 50 vuotta täyttävä ou-
lulainen Arktos on tähtiharrastajien yhdis-
tys, jonka tähtitorni sijaitsee Puolivälin-
kankaan vesitornin huipulla. Minne tahan-
sa sieltä katsookin, kirkkaat valot loistavat 
taivaalle. Tehtaat, urheilukentät ja mainos-
valot kilpailevat katsojan huomiosta. 

– Tähtitaivaan katselijan näkökulmas-
ta valosaaste peittää kohteita näkyvistä. 
Monet tähtitaivaan kohteista eivät ole jä-
rin kirkkaita ja ilmakehä jo itsessään him-
mentää niitä, kertoo Jaakko Visuri, Ark-
toksen puheenjohtaja.

Visurin mukaan maaseudulla asuvat ih-
miset ovat kiinnostuneempia tähtitaivaasta 

kuin urbaanin ympäristön kasvatit. Maa-
seudun nuoret myös tuntevat tähtikuviot 
kaupunkilaiskavereitaan paremmin. Tut-
kimusten mukaan puolet eurooppalaisista 
ei kykene valosaasteen takia havaitsemaan 
linnunrataa taivaalta, ja ongelma laajenee 
nopeasti. 

– Oulussa paras aika tähtitaivaan tark-
kailuun on alkusyksystä, kun illat pimene-
vät, mutta lumi ei ole vielä maassa. Lumi 
pahentaa valosaasteongelmaa, kertoo Ark-
toksen jäsen Jussi Kantola.

Tähtiharrastaja tulee torjuneeksi va-
losaastetta omassa elämässään huomaa-
mattaan. Visuri kertoo välttävänsä katto-
valoja ja käyttävänsä pääasiassa työpöytä-
valaisimia kotonaan. 

– Olen tällainen hämäräeläjä. Avopuoli-
so joskus huomautteleekin valon niukkuu-
desta kotona, hän sanoo.

Poikkeuksena 
jouluvalot
Jouluvalot saavat Visurin kuitenkin helty-
mään. Hänen mukaansa joulu ei ole joulu 
ilman niitä, joten hänenkin kotoaan sellai-
set ikkunasta löytyvät. Joulun aikana va-
losaastetta tulee taivaalle enemmän, mutta 
yleensä se vähenee loppiaiseen mennessä.

Myös tutkija Lyytimäki sanoo olevan-

Oulun eteläinen taivas kylpee valossa, vaikka talvi-ilta on jo pitkällä.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Rukous
Taivaallinen Isä,

sinä valitsit neitsyt Marian

Vapahtajamme äidiksi.

Täytä meidät armollasi,

että mekin hänen laillaan

suostuisimme tahtoosi.

Lahjoita sydämiimme ilo siitä,

että Poikasi Jeesus Kristus syntyi ihmiseksi

ja vapautti meidät

synnin ja kuoleman vallasta.

Ylistämme häntä,

joka sinun ja Pyhän Hengen kanssa

hallitsee iankaikkisesti.

Kirkkovuosikalenterin 2. vuosikerran 
rukous tulevalle sunnuntaille.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perhekirkko sanajumalan-
palvelus su 27.3. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Tiina Kinnunen ja avustaa 
Jyrki Vaaramo. Kanttoreina 
Raimo Paaso ja Elias Niemelä. 
Kolehti nuoriso- ja opiskelija-
työhön. Lähetys myös www.
virtuaalikirkko.fi 
Messu su 27.3. klo 12, Inti-
ön seurakuntakoti. Toimit-
taa Tiina Kinnunen ja kant-
tori Elias Niemelä. 
Messu su 27.3. klo 17, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Aki Lautamo. Lapsille py-
häkoulu.

Karjasillan seurakunta
Viikkomessu to 24.3. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Mari Flink, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto. Teehetki. 
Messu su 27.3. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Heik-
ki Karppinen, avustaa Mirja-
mi Dutton, kanttorina Juha 
Soranta. Puurotarjoilu klo 9 
alkaen. Kirkkokahvit. Messun 
jälkeen mahdollisuus keskus-
teluun ja rukoukseen. 
Messu su 27.3. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Liisa Kar-
kulehto, avustaa Mari Flink, 
kanttorina Riitta Piippo. Kirk-
kokahvit. 
Messu su 27.3. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Liisa Karkulehto, avustaa Ma-
ri Flink, kanttorina Juha So-
ranta. Kirkkokahvit. 
Marianpäivän perhemes-
su su 27.3. klo 12 Maikkulan 
kappeli. Toimittaa Erja Järvi, 

avustavat Jenni Koskenkorva, 
Maria-Ritva Koivukangas ja 
Heidi Viitakangas, kanttori-
na Riitta Piippo. Mukana Ou-
lun Seudun Kalevalaiset Nai-
set. Kirkkokahvit.
Messu su 27.3. klo 14, Cari-
tas-koti. Toimittaa Pasi Kurik-
ka, kanttorina Heikki Jämsä.
Muskarikirkko su 27.3. klo 
15, Pyhän Andreaan kirkko. 
Toimittaa Mirjami Dutton, 
avustavat Kati Naisniemi ja 
Jenni Koskenkorva. Kirkko-
kahvit. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 27.3. klo 17, Kau-
kovainion kappeli. 
Viikkomessu to 31.3. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, kanttorina Sir-
pa Ilvesluoto. Teehetki.

Tuiran seurakunta
Messu su 27.3. klo 12, Pate-
niemen kirkko. Toimittaa An-
na-Leena Häkkinen, avusta-
vat Tarja Oja-Viirret ja He-
li Mattila, kanttorina Riitta 
Ojala. Naistenpäivät, järjestä-
vät lähetystyö ja Kansanlähe-
tys. Vieraana Margetta Sark-
kinen Kansanlähetyksestä.
Barokkimessu "Ave Maria" 
su 27.3. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Toimittaa Sti-
ven Naatus, keskustelusaar-
na Päivi Jussila ja Arpad Ko-
vacs, avustavat Terhi-Liisa Su-
tinen ja Oulun NNKY:n nai-
set, kanttorina Tommi Hek-
kala. Barokkiajan musiikkia ja 
virsiä johtaa soitinyhtye Ou-
lunsalo Ensemble, Virve Ka-
ren, sopraano.
Messu su 27.3. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 

Petteri Tuulos, avustaa Lau-
ri Kujala, kanttorina Heikki 
Jämsä. 
Messu su 27.3. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Juha Valp-
pu, avustaa Lauri Kujala, 
kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki. Sekakuoro Tuike, joh-
taa Elisa Silver. 
Iltamessu su 27.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, avustaa Pette-
ri Tuulos, kanttorina Laura 
Kumpula, Riitta Ojala, huilu. 
Viikkomessu ke 30.3. klo 20, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Harri 
Fagerholm, kanttorina Heik-
ki Jämsä. 

Oulujoen seurakunta
Konfirmaatiomessu su 27.3. 
klo 10, Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, avus-
taa Antti Leskelä, kanttorina 
Lauri Nurkkala.
Perhekirkko su 27.3. klo 14, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Toimittaa Antti Leskelä, saar-
naa Riitta Kentala, kanttori-
na Lauri Nurkkala, Oulujoen 
lapsikuoro.

YliKiiminKi
Messu su 27.3. klo 12, Yli-
kiimingin kirkko. Toimit-
taa Jouni Riipinen, avustaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina 
Leo Rahko. Ylikiimingin lap-
sikuoro. Messun jälkeen 70 
–80-vuotiaiden syntymäpäi-
väjuhla Ylikiimingin seura-
kuntatalossa, Yli-Ii mukana.

Yli-ii
Messu su 27.3. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Anja Hyy-
ryläinen. Yli-Iin kirkkokuoro.

Hailuoto
Messu su 27.3. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Samuel Mä-
kinen, saarna Matti Keski-
nen, kanttorina Kaisamarja 
Stöckell. Kirkkokuoro. Ruo-
kailu ja kirkkoherra Mat-
ti Keskisen eläkkeellelähtö-
juhla. 

Haukipudas 
Konfirmaatiomessu su 27.3. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ja-
ri Flink, saarna Martti Penna-
nen, kanttorina Kaisa Säkki-
nen. Konfirmoitavana hiihto-
loman päivärippikouluryhmä.
Sanajumalanpalvelus su 
27.3. klo 16 Kellon srk-kodil-
la. Toimittaa Martti Penna-
nen, kanttorina Else Piilonen, 
Haukiputaan Kirkon Kamari-
kuoro. Jumalanpalveluksen 
jälkeen kirkkokahvit tarjoaa 
Eläkeliitto. Kellon seurakun-
takodin 30-vuotisjuhlajuma-
lanpalvelus. 

Kempele 
Messu su 27.3. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Juha Maalismaa, saar-
na Yrjö Niemi, Hämeenlinnas-
ta, avustaa Paulus Pikkarai-
nen ja Antti Ristkari, kantto-
rina Marjo Irjala. Pyhäkoulu 
saarnan aikana.
Kuuntele jumalanpalvelukset 
suorana netistä: www.evl.fi/
srk/kempele. 

Kiiminki
Konfirmaatiomessu su 27.3 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Miia Seppänen, avustaa Sep-
po Meriläinen, kanttorina 

Marja Ainali.
Messu su 27.3. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodilla. Toimittaa 
Harri Isopahkala, avustaa Sei-
ja Lomma, kanttorina Marja 
Ainali.

liminka
Konfirmaatiomessu su 27.3. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ilk-
ka Tornberg, avustaa Petri 
Laajalahti, kanttorina Mika 
Kotkaranta. Talvileirin kon-
firmaatio.

lumijoki 
Messu su 27.3. klo 18 kirkos-
sa. Toimittaa Markku Tölli, 
saarnaa Pekka Kinnunen ja 
kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen.

muhos
Iltamessu su 27.3. klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Jouni Heik-
kinen, saarnaa rovasti Päivö 
Parviainen, kanttorina Os-
si Kajava, kirkkokuoro ja soi-
tinryhmä. Messu on osa Li-
mingan rovastikunnan lähe-
tyspäivän ohjelmaa.

Oulunsalo
Sanajumalanpalvelus su 
27.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Vesa Äärelä, kanttorina  
Tuomo Kangas.
Perhemessu su 27.3. klo 12 
kirkossa. Toimittaa Minna 
Salmi, kanttorina Sari Wallin.

Siikalatva
KeSTilä
Messu su 27.3. klo 10 Kestilän 
kirkossa. Toimittaa Reijo Tuo-
mola. Kanttorina Unto Määt-
tä, avustaa kirkkokuoro.

PiiPPOla
Perhemessu su 27.3. klo 19 
Piippolan kirkossa. Toimittaa 
Merja Jyrkkä, kanttorina Un-
to Määttä. Marian kertomus, 
avustavat Sirkku Palola, Mar-
ketta Taipaleenmäki ja Tanja 
Helenius.

PulKKila
Perhemessu su 27.3. klo 10 
Pulkkilan kirkossa. Toimittaa 
Merja Jyrkkä, kanttorina Arja 
Leinonen, kirkkokuoro avus-
taa. Marian kertomus, avus-
tavat Sirkku Palola, Market-
ta Taipaleenmäki ja Tanja He-
lenius.

PYHänTä 
Sanajumalanpalvelus su 
27.3. klo 13 Pyhännän kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomola, 
kanttorina Veijo Kinnunen.

RanTSila
Perhemessu su 27.3. klo 13 
Rantsilan kirkossa. Toimittaa 
Merja Jyrkkä, kanttorina Arja 
Leinonen. Marian kertomus, 
avustavat Sirkku Palola, Mar-
ketta Taipaleenmäki ja Tanja 
Helenius.

Tyrnävä
Konfirmaatiomessu su 27.3. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Timo Liikanen, kant-
torina Pentti Korkiakoski.

A
rkisto / M

arjatta Savo
lain

en

Kuvassa etualalla Tuiran kirkko talvisessa iltavalaistuksessa.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Torstain raamattupiiri to 
24.3. klo 14, Vanhan Pappilan 
Rovastisali. Luemme heprea-
laiskirjettä. Anna-Mari Heik-
kinen.
Hartaus to 24.3. klo 18.30, 
Kuntotalo. Jyrki Vaaramo.
Ompeluseurat to 24.3. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
Sana Elää pe 25.3. klo 18, 
Vanha pappila, Sipiläsali. 
Aamupiiri la 26.3. klo 10, 
Vanha Pappila, Sipiläsali. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 27.3. klo 17, Oulun tuomio-
kirkko. Juha Kaarivaara ja Vil-
jo Juntunen.
Hartaus ke 30.3. klo 14, Hol-
lihaan palvelukoti. Jyrki Vaa-
ramo.
Raamattupiiri ke 30.3. klo 
15, Aurinkokoti. Piirin vetäjä 
Jyrki Vaaramo.
Raamattupiiri ke 30.3. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 30.3. 
klo 18, Vanha pappila. Jaak-
ko Granlund.
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 30.3. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Järjestäji-
nä myös Oulun NNKY ja Sina-
pinsiemen ry.
Raamattupiiri to 31.3. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Piirin 
vetäjä Jyrki Vaaramo.
Hartaus to 31.3. klo 18.30, 
Kuntotalo. Anna-Mari Heik-
kinen.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 24.3. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Kinkerit la 26.3. klo 18, Kata-
riina Kattelus. Kaakkurin kin-
kerit aiheena Marianpäivä. 
Raamattutunti 1. Mooseksen 
kirjan luvusta 3 jakeet 8–15. 
Kinkerivirsi 51. Mukana Heik-
ki Karppinen ja Kanttori Sir-
pa Ilvesluoto. Kruunutie 14, 
Kaakkuri.
Pappilan Raamattupiiri ke 
30.3. klo 11, Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
30.3. klo 18–19.30, Karjasil-
lan kirkko. 
Raamattupiiri to 31.3. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 31.3. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 
Raamattupiiri to 31.3. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Torstai-illan raamattupiiri to 
31.3. klo 18, Kastellin kirkko. 
Ilosanomapiiri to 31.3. klo 
18.30–20, Karjasillan kirk-
ko. Ilosanomapiiri - Kohtaa-
misia Jeesuksen kanssa. Piiri 
kokoontuu torstaisin viikko-
messun jälkeen n. klo 18.45. 
Lisätietoa Virpi 041 5244 424. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
ke 30.3. klo 19, Pyhän Andre-
aan kirkko. 

Tuiran seurakunta
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.
Herännäisseurat su 27.3. klo 
15, Tuiran kirkko. Seurapu-
heita ja kahvit.
Naiset hengellisinä matka-

kumppaneina su 27.3. klo 12, 
Pateniemen kirkko. Messu 
toimittaa Anna-Leena Häk-
kinen, lounas (vapaaehtoi-
nen maksu). Puhe ja musiik-
kia Margetta ja Markku Sark-
kinen Kansanlähetyksestä. 
Myyjäistuotteita.
Miestenpiiri ti 29.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustajana 
Lauri Kujala.
Raamattupiiri ti 29.3. klo 13, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Raamattu- ja lähetyspiiri ke 
30.3. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Ystävänkamarissa, 
mukana Pasi Kurikka.
Pateniemi-Herukka suur-
alueen ja Rajakylän yhtei-
nen raamattupiiri ke 30.3. 
klo 18, Pateniemen kirkko. Li-
sätietoja Heli Mattila p. 040 
5747 145.
Raamattupiiri to 31.3. 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 
31.3. klo 18, Tuiran kirkko. 
Kokoonnumme Tuiran kir-
kolla tilassa nimeltä Sumppu.
Pateniemi-Herukka suuralu-
een ja Rajakylän yhteinen 
raamattupiiri ti 12.4. klo 18, 
Pateniemen kirkko. Lisätieto-
ja Heli Mattila p. 040 5747 145.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 31.3. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 31.3. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen seurat 
ti 29.3. klo 19, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Juhani Pitkälä ja 
Risto Nevala.

musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Kristillisen kirjan aamu to 
24.3. Vanha pappila. Lue-
taan Irja Aro-Heinilä: Kaunis 
maa – painosten Herratar Hil-
ja Haahti, sekä Leena Mäki-
talo: Taivaallisia naisia 28.4. 
Pekka Harne: Murrettua lei-
pää ja Elämän leipä, ruoka-
ohjeita ja tarinoita maail-
malta (Suomen Lähetysseu-
ra). Kevään viimeinen kirja-
aamu 26.5.

Karjasillan seurakunta
Hengellisten laulujen ilta to 
24.3. klo 19, Kastellin kirkko. 
Mukana Salla Kujala, Riit-
ta Piippo ja Kappelin laulu. 
Kahvitarjoilu Yhteisvastuun 
hyväksi.
Taivas sylissäni -Marianpäi-
vän runotapahtuma su 27.3. 
klo 18–20, Kastellin kirkko. 
Runoutta ja musiikkia Kas-
tellin kirkossa. Mukana ovat 
Eeva Holma, Eeva-Kaarina 
Sarastamo, Hilja Alasuvanto, 
Maija Karppinen, Pirjo Kaup-
pinen, Terttu Välikangas, Ju-
ha Vähäkangas ja Sirpa Ilves-
luoto. Käsiohjelmamaksu 2 € 
Yhteisvastuukeräykseen.
Konsertti su 3.4. klo 15, Kar-
jasillan kirkko. Riikka Vuori-
järvi, laulu. Irina Kamalova, 
piano. Ohjelmassa J.S. Bach-
in ja Händelin musiikkia. Oh-

jelma 5€ Yhteisvastuulle.
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.
Kanttorien yhteisvastuu-
konsertti su 27.3. klo 16, Py-
hän Tuomaan kirkko. Tommi 
Hekkala, Heikki Jämsä, Lau-
ri-Kalle Kallunki, Laura Kum-
pula ja Riitta Ojala. Ohjelma 
ja kahvi 5 €.
Luukas-passio ti 19.4. klo 
19–20.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Risto Ainalin säveltä-
mä Luukas-passio. Solisteina 
Keijo Piirainen, bassobaritoni 
ja Lauri-Kalle Kallunki, bari-
toni. Pudasjärven kirkkokuo-
ro ja Sekakuoro Tuike, jousi-
orkesteri ja urut, johtaa Juk-
ka Jaakkola. Vapaa pääsy, oh-
jelma 10 €.

Oulujoen seurakunta
YliKiiminKi
Virsi-ilta to 31.3. klo 18.30, 
Eeva ja Erkki Pöysköllä Ranta-
pirtissä. Mukana Sanna Lep-
päniemi, Lauri Nurkkala ja 
Leo Rahko Tilaisuuden tuot-
to Yhteisvastuukeräykselle.

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 dia-
koniatoimistolta.
Puurosunnuntai su 27.3. klo 
9–10, Karjasillan kirkko. Maa-
liskuun ajan Puurosunnun-
tain tarkoituksena on helpot-
taa lapsiperheiden ja mui-
denkin kirkkoon lähtöä, kun 
kotona ei tarvitse laittaa aa-
miaista. Puuroaamiainen on 
maksuton, sen tarjoaa Karja-
sillan seurakunta.
Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappeli. 
Maksuton puuroaamiainen, 
joka sisältää puuroa, leipää, 
kahvia ja teetä. Puuroaami-
ainen on kaikille avoin yhdes-
säolon hetki. 
Diakoniapiiri ma 28.3. klo 
16.30–18, Kaukovainion kap-
peli. 
Ystävän kammari ti 29.3. 
klo 13, Kaukovainion kap-
peli. Vapaamuotoinen koh-
taamispaikka, jossa kahvitel-
laan, keskustellaan ja hiljen-
nytään hartauteen.
Maikkulan diakoniaryhmä ti 
29.3. klo 14–15.30, Maikkulan 
kappeli. Kaikenikäisten paik-
ka toimia seurakuntalaisena 
eri tehtävissä. 

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus talou-

dellisen tuen hakemista var-
ten maanantaisin klo 9–11 
Tuiran kirkko p. (08) 531 4616. 
Muissa asioissa keskustelu-
ajasta tai kotikäynnistä voi 
sopia suoraan oman alueen 
diakoniatyöntekijän kanssa. 
Työttömien ruokailu to 24.3. 
klo 12–13, Rajakylän seura-
kuntakoti. Tarjolla herkullis-
ta kotiruokaa. Aterian hinta 
2 € Lisätietoja diakoni Sami 
Riipinen 040 5747 149.
Pateniemi-Herukka alueen 
yhteinen diakoniapiiri to 
24.3. klo 13, Pateniemen kirk-
ko. Lisätietoja Heli Mattila p. 
040 5747 145.
Juttutupa 28.3. klo 10 Pyhän 

Luukkaan kappelilla. Kevät-
lauluja, mukana Paula Kyllö-
nen.
Juttutupa ma 28.3. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. Lisä-
tietoja diakonissa Eeva-Marja 
Laitiselta p. 040 5157 267.
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
Liikuntavammaisten kerho 
pe 25.3. klo 13–14.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. Mukana 
Sirpa ja Anna-Maija. Aihee-
na Paastonaika.
Työttömien ruokailu keski-
viikkoisin klo 11–13 Öbergin 
talossa. Ruoka 2 €.

kehitysvammaiset:
Porinapiiri ti 29.3. klo 13.15–
14.15, Heinätorin seurakun-
tatalo. 
Keskustelukerho ti 29.3. klo 
17–18.30, Heinäpään seura-
kuntatalo. Avoin ryhmä kai-
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Tasaus 2011 auttaa 
Nepalin daliteja

Lähetysseuran vuotuinen Tasaus-
kampanja alkaa jälleen kevätpäi-
väntasauksesta. Vuoden 2011 ke-
räystuotolla autetaan Nepalin da-

liteja ja vammaisia parantamaan kou-
lutustasoaan, pääsemään terveyden-
huollon piiriin ja kehittämään elin-
keinojaan. 

Kuusi miljoonaa Nepalin dalitia 
odottaa oikeudenmukaisuutta ja tasa-
arvoa. Vaikka kastilaitos on Nepalissa 
virallisesti purettu, käytännössä se on 
yhä voimissaan, ja syntyperä määrää 
ihmisen loppuelämän kulun ja ihmis-
arvon. Surkeimmassa asemassa olevat 
kastittomat, dalitit, jäävät usein täysin 
yhteiskunnan ulkopuolelle ilman kou-
lutusta ja mahdollisuutta kunnolli-
seen terveydenhoitoon. Ylempien kas-
tien edustajat pitävät daliteja saastaisi-
na, eivätkä halua olla heidän kanssaan 
missään tekemisissä. Daliteilla ei ole 
ihmisarvoa. 

Vammaisilla on sama tilanne. Vam-
maisuutta pidetään Nepalissa usein ju-
malten tahtona tai seurauksena enti-
sen elämän rikkomuksista. Monet elä-
vät hävettyinä ja piiloteltuina.

Nepalissa toimii kuitenkin usei-
ta kansalaisjärjestöjä, jotka haluavat 
parantaa dalitien asemaa yhteiskun-
nassa. Järjestöt muun muassa tarjoa-
vat daliteille koulutusta ja lainopillista 
apua. Nepalin kastittomat ovatkin al-
kaneet vaatia oikeuksiaan ja järjestäy-

tyä. Ihmisoikeusjärjestöt ja kristillinen 
kirkko pyrkivät vaikuttamaan Nepa-
lin väliaikaiseen hallitukseen, jotta yh-
täläiset ihmisoikeudet kirjattaisiin pe-
rustuslakiin.

Tasaus on Suomen Lähetysseuran 
vuosittainen tiedotus- ja varainhan-
kintakampanja, jolla tuetaan kehitys-
yhteistyötä eri puolilla maailmaa. Ta-
saus-kampanja syntyi vuonna 1992 ke-
vät- ja syyspäiväntasauksen innoitta-
mana. Valo jakaantuu maailmassa ta-
san kaksi kertaa vuodessa, mutta elä-
misen edellytykset eivät koskaan. Sik-
si tarvitaan hyvinvoinnin tasaamista.

Tasaustapahtumia 
Oulun seurakunnissa:
Lähetyssoppi - myyjäiset ja kahvi-
la to 24.3. klo 10–14, Isokatu 11, Elo-
huone. Tuoreita leivonnaisia, kotite-
koisia hilloja ja mehuja, käsitöitä, ar-
poja ynnä muuta. Klo 13 Tasaus-ohjel-
matuokio, Tellervo Kilpelänaho. Myy-
tävänä myös nepalilaisia koruja Tasa-
uksen hyväksi. 
Lähetystovi pe 25.3. klo 12–13, Siipi, 
lähetyksen puoti ja paja. Mukana Satu 
Saarinen. Myytävänä nepalilaisia ko-
ruja Tasauksen hyväksi.
Yli-Iin Tasauspäivän tapahtuma
to 24.3. klo 10, Yli-Iin seurakuntata-
lo. Tarjolla ohrauunipuuroaterioita ja 
kahvia, arvontaa sekä pientä myytävää 
Tasauskeräyksen hyväksi. 

J o anna L in d é n

Musar-heimon lapsista vain harva pääsee kouluun. Babita Shada lukutaitokurssilla.
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enot Oulussa 24.3.–31.3.2011
kenikäisille.
Veturi ke 30.3. klo 17–18.30, 
Heinäpään seurakuntatalo. 
Vertaistukiryhmä perheille, 
joissa on alle 10-vuotias eri-
tyislapsi.
Perhepiiri to 31.3. klo 12–
13.30, Caritas. Ryhmä van-
hemmille, joilla on kehitys-
vammainen lapsi.
Nuorten ilta 6.4. Ryhmäläis-
ten kanssa sovittu tapaami-
nen elokuvateatteri Starissa

kuulovammaiset:
Ystäväilta to 24.3. klo 16, 
Palvelukeskus Runola. 
Lähetyspiiri ma 28.3. klo 14, 
Tuiran kirkko. 
Kevätretki Kiimingin Suve-
laan pe 8.4. Lähtö klo 9 Suo-
men pankin pysäkiltä, paluu 
n. klo 16 samaan paikkaan. 
Mahdollisuus hiihtää ja sau-
noa. Hinta 15 € sis. aamiai-
sen, lounaan ja päiväkahvin. 
Ilmoittautuminen 1.4. men-
nessä p. 040 5912 657 tai an-
ne-mari.kyllonen@evl.fi.

näkövammaiset:
Näkövammaisten raamattu-
ja keskustelupiiri to 31.3. klo 
13–14.30, Caritas-kodilla, Ca-
ritas-sali. Opasystävä on vas-
tassa pihalla pääoven lähei-
syydessä klo 12.30 alkaen.

päihdetyö:
Naistenryhmä pe 25.3. klo 
13–15.30, Diakoniakeskus, 
Taka-Lyötyn katu 4, 2.kerros

lähetys
Lähetyssoppi - myyjäiset ja 
kahvila torstaisin 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. Klo 13 Tasaus-ohjel-
matuokio, Tellervo Kilpelän-
aho. Myytävänä myös nepa-
lilaisia koruja Tasauksen hy-
väksi.
Lähetystovi pe 25.3. klo 12–
13, Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja. Tasaus. Satu Saarinen. 
Myytävänä nepalilaisia koru-
ja Tasauksen hyväksi.
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. 

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Lähetyspiiri to 24.3. klo 14, 
Vanha pappila. 
Lähetyspiiri to 31.3. klo 14, 
Vanha pappila. Pekka Rehu-
mäki.

Karjasillan seurakunta
Lähetyspiiri ti 29.3. klo 17.30, 
Kaukovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Lähetyspiiri ma 28.3. klo 14, 
Tuiran kirkko. Huomaa uu-
si aika. Lisätietoja Tarja Oja-
Viirret p. 040 5747 172.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
28.3. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo. Kokoonnumme 
Ystävän kamarissa.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 28.3. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. Piirin vetäjä Ter-
hi Sirén.

YliKiiminKi
Lähetyksen kirpputorikah-
vila pe 25.3. 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 tutustu-
maan kristilliseen uskoon ja 
rakastavaan Jumalaan. Pyhä-
kouluun ei tarvitse ilmoittau-
tua ja se on osallistujille mak-
suton.
Perhekerhoihin lapsi tulee 
yhdessä huoltajan kanssa. 
Kerho alkaa yhteisellä har-
taushetkellä.
Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Taidepyhis ma 28.3. klo 
14.30–16, Metsokankaan 
koulu. Opettelemme maala-
uksen ja piirtämisen alkeita. 
Värien käyttöä, viivaa yms. 
Ryhmään otetaan kymme-
nen 1–3-luokkalaista lasta.

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

nuoret
Nuorten Livechat Church 
su 27.3. klo 18–21, http://
irc-galleria.net/communi-
ty/3232444. Tervetuloa kes-
kustelemaan ja pohtimaan. 
Tule mukaan ja ota kantaa. 
Illan aiheena on gospelmu-
siikki.

Karjasillan seurakunta
Nuortenilta ke 30.3. klo 19–
20.30, Kaukovainion kappeli. 
Tervetuloa viettämään nuor-
teniltaa yhdessä olon, hiljen-
tymisen ja pienen purtavan 
äärellä. Lisätietoja Hannalta 
p. 040 5747 147.

Tuiran seurakunta
Raamis to 24.3. klo 17, Tui-
ran kirkon nuorisotila. Nuor-
ten oma ja perinteinen Raa-
mis Tuiran kirkolla. Lisätie-
toa Raamiksen toiminnas-
ta saat nuorisotyönohjaaja 
Merja Oksmannilta, merja.
oksman@evl.fi.
Yökahvila Kaijo pe 25.3. klo 

20–23. Lisätietoja Terhi-Liisa 
Sutinen p. 040 7245 446.
Nuorten impro-ryhmä ti 
29.3. klo 17, Tuiran kirkko. 
Päikkärit ke 30.3. klo 14–
17, Tuiran kirkko. Lisätieto-
ja Terhi-Liisa Sutinen p. 040 
7245 446.
Nuortenilta ke 30.3. klo 
18.30, Tuiran kirkko. 

nuoret aikuiset 
Cross Cafe pe 25.3. klo 19–
0.30 Elohuoneella, Isokatu 
11. Lavalla Rustik klo 21.
Aalef-ilta su 27.3. klo 17, Hin-
tan seurakuntatalo. Sitoutu-
minen, alustus Sari Meriläi-
nen. Toiminnan järjestävät 
Oulujoen seurakunta ja Suo-
men lähetysseura. 
Alfa-kurssi - tutki elämän 
tarkoitusta ti 29.3. klo 18–
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 et-
siä vastauksia yhdessä. 

OPiSKelijajäRjeSTöT:
Evankelinen nuorten aikuis-
ten ilta pe 25.3. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalon ala-
sali. Aki Lautamo: 3 uskon-
tunnustusta.
OPKOn ilta la 26.3. klo 19, 
Öbergin talo. Mitä voisin sa-
noa muslimille? Liisa Kingma.
3-K ilta ma 28.3. klo 18.30. 
Esko Mäki-Soini: Vainottu 
seurakunta.
Oulun körttiopiskelijoiden 
ja nuorten aikuisten seurat 
to 31.3. klo 18. Seurat Mim-
mu ja Tuomas Svärdillä, Seili-
tie 1 A 12, Toppilansaari.

Seniorit
Vanhukset vaaliteemana 
-keskustelutilaisuus to 31.3. 
klo 14, Keskustan seurakun-
tatalo. 

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
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.
Senioripäivä ma 28.3. klo 11, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Mahdollisuus verenpaineen 
mittaukseen Ruokailu 4 €. 
Eläkeläisten kerho ma 28.3. 
klo 12.15, Heinätorin seura-
kuntatalo. Yhdessä hiljen-
nymme ja keskustelemme 
ajankohtaisista teemoista.
Sara Wacklinin seurakunta-
kerho ma 28.3. klo 13, Sara 
Wacklin. Seurakuntakunta 
kerho, jossa hiljennytään ja 
keskustellaan ajankohtaisis-
ta asioista.
Tarinatupa ke 30.3. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 31.3. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kerhossa hiljenny-
tään ja keskustellaan eri tee-
moista. 
Eläkeläisten kerho to 31.3. 
klo 12, Kajaaninkatu 1. Seu-

rakuntakerho, jossa hiljen-
nytään ja keskustellaan ajan-
kohtaisista asioista.

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 24.3. 
klo 12–14, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
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.
Seurakuntakerho ma 28.3. 
klo 13.30, Caritas-Kodin juh-
lasali. Yhteinen hartaus- / 
keskusteluhetki niin Caritas-
Kodissa kuin lähiympäristös-
sä asuville eläkeläisille.

Tuiran seurakunta
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 Dia-
koni Sami Riipinen 040 5747 
149.
Eläkeläisten kerho ti 29.3. 
klo 14, Tuiran palvelukes-
kus. Ohjelmallinen päivätuo-
kio talossa ja sen lähialueilla 
asuville eläkeläisille. Mukana 
pastori Pasi Kurikka ja seura-
kunnan vapaaehtoisten lau-
luryhmä.
Eläkeläisten kerho to 31.3. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Yhteyshenkilö Päivi Moi-
lanen p. 040 5747 064.
Eläkeläisten kerho to 31.3. 
klo 13, Tuiran kirkko. Yhte-
yshenkilö Aino-Liisa Ilkko p. 
040 7510 064.

Oulujoen seurakunta
Seurakuntakerho to 24.3. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 24.3. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 24.3. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat. 
Eläkeläisten kerho ma 28.3. 
klo 12, Hintan seurakuntatalo. 
Porinapiiri ma 28.3. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 28.3. 
klo 13, Saarelakoti, Takalah-
dentie 11. 
lkäihmisten kuntopiiri ma 
28.3. klo 18, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Aikuisten kuntopiiri ke 30.3. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo. 
Seurakuntakerho to 31.3. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 31.3. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

YliKiiminKi
Laulukerho to 24.3. klo 10, 

Taiteella tehdään 
Yhteisvastuuta

A r k i s to  /  J aan i  F ö h r

Diakoniatyöntekijä Terttu Rahko esitteli pari vuotta 
sitten Rauhan Tervehdyksessä Yhteisvastuukeräyksen 
taidemyyntinäyttelystä ostamaansa teosta.

Yhteisvastuukeräyksen taidemyyntitapahtu-
ma avataan perjantaina 25. maaliskuuta kel-
lo 18–20 Oulun kaupunginkirjaston näytte-
lytilassa, osoitteessa Kaarlenväylä 3. Avajai-

sissa on paikalla tapahtumassa mukana olevia tai-
teilijoita. Taidemyyntitapahtuma jatkuu sunnun-
taihin 27. maaliskuuta kello 15 saakka. Näyttely on 
avoinna kirjaston aukioloaikoina eli perjantaina 
kello 18–20, lauantaina 10–17 ja sunnuntaina 12–15.

Yhteisvastuukeräyksen taidemyyntitapahtumas-
sa on esillä ja ostettavissa noin 30 taiteilijan töitä, 
mukana on niin tuttuja nimiä aiemmista taideta-
pahtumista, kuin tälle tapahtumalle uusiakin ni-
miä. Mukana ovat taiteilijat Lauri Arola, Kirsi Au-
tio, Vitaly Chapkovich, Marjo Helenius, Kaija Hin-
kula, Kari Holma, Pekka Homanen, Johanna Huh-
tamaa, Jussi Hukkanen, Maija Keränen, Liisa Kil-
peläinen, Raija Korppila, Anja Kurikka, Juha Laak-
so, Ismo Lampinen, Kati Leinonen, Suvi Manno-
nen, Raimo Metsänheimo, Matti Mikkola, Sakari 
Murtola, Moosa Myllykangas, Maija Paavola, An-
na Parkkonen, Lea Pihkala, Pentti Rautio, Markku 
Siekkinen, Kari Södö ja Esko Visuri.

Taiteilijat lahjoittavat myytyjen taulujen hinnas-
ta 40 prosenttia Yhteisvastuukeräykseen. 

Vuosittaisen tapahtuman järjestävät Oulun Tai-
teilijaseura, Yhteisvastuukeräyksen taidetiimi ja 
Karjasillan seurakunta. Voit myös osallistua osta-
malla paikan päällä arpoja Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi.

Yhteisvastuukeräys 2011 torjuu nuorten yksinäi-
syyttä Suomessa ja Mosambikissa. Suomessa Yh-
teisvastuun tuella tuodaan yksinäisyydestä kärsivät 
nuoret entistä varhemmin avun piiriin uudenlaisen 
tukioppilastoiminnan, ystävävälityksen ja vertais-
tukiryhmien avulla. Mosambikissa nuorille koulu-
tetaan tukihenkilöitä, jotka auttavat heitä selviyty-
mään arjesta.

Raattaman Vuontispirtin 
kevätretki 16.–20.4. 

Lähde hiljentymään hangille Raattaman Vuontispirtil-
le. Tunturihotelli Vuontispirtti on Pallas-Ounastunturin 
kansallispuiston maisemissa. Tuomiokirkkoseurakunnan 
järjestämällä retkellä on mahdollisuus hiihtää pitempiä 
ja lyhyempiä hiihtomatkoja sekä ulkoilla lähimaastossa. 
Pitemmillä matkoilla on mukana eräopas. Retken hin-
ta 2 hh 265 €, 1 hh 300 €. Hinta sisältää aamiaisen, ret-
kieväät, päivällisen ja matkat sekä tapaturmavakuutuk-
sen Oulun ev.-lut. seurakuntien jäsenille. Retkelle mah-
tuu 46 henkilöä. Mukana diakoniapappi Jyrki Vaaramo 
ja diakonissa Kirsi Karppinen. Sitovat ilmoittautumiset 
viim. 1.4. arkisin p. (08) 3161 340 tai www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo. Matkasta voit tiedustella Kirsi Karppi-
selta p. 040 5747 181.
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Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Ohjelmassa yhteislaulua ym. 
ja lauluun sekä musiikkiin liit-
tyvää toimintaa.
Porinakerho ma 28.3. klo 
10–12, Vanhustentalon ker-
hohuone. 
Laulukerho to 31.3. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Ohjelmassa yhteislaulua ym. 
ja lauluun sekä musiikkiin liit-
tyvää toimintaa.

Yli-ii
Laulukerho to 24.3. klo 11, 
Yli-Iin seurakuntatalo. Anja 
ja Toivo Hyyryläinen.
Yli-Iin torstaikerho to 31.3. 
klo 11, Yli-Iin seurakuntatalo. 

leirit ja retket
Eläkeläisten leiri 11.–13.4. 
Rokualla. Tervetuloa viihty-
mään ja ulkoilemaan Roku-
an maastoon. Leirin hinta on 
44 € sisältäen matkat, täysi-
hoidon ja vakuutuksen Ou-
lun ev.lut. seurakuntien jä-
senille. Ilmoittautuminen vii-
meistään 24.3. mennessä yh-
teiseen seurakuntapalveluun 
p. (08) 3161 340 (etusija Ou-
lujoen seurakunnan jäsenille) 
tai www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo. Kanssasi mukana dia-
konissat Eija Röning ja Ulla-
Maija Ruotsalainen. Tarkem-
pia tietoja myöhemmin lähe-
tettävässä leirikirjeessä.
Pääsiäisen perheleiri, kou-
luikäisille lapsille ja heidän 
perheilleen 21.–25.4. Juu-
man leirikeskus, Kuusamo. 
Matkat Juumaan omin kyy-
dein. Leirin vuorokausihin-
nat: aikuinen 27 €, opiske-
lija ja 11–18v. 23,50, 4–10v. 
15,50, alle 4v. maksuton. Si-
sältää, majoituksen, ruo-

at, petivaatteeet, ohjel-
man Juumassa ja vakuutuk-
set Oulun ev.-lut. seurakun-
tien jäsenille. Ilmoittautumi-
set leirille, www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo tai p. (08) 
3161 340. Lisätietoja leiristä 
Jouni Heikinheimo 040 737 
9643 tai Maire Kuoppala 040 
574 7124.
Retki Tampereelle 27.–29.5. 
Retki on tarkoitettu 10–14 
-vuotiaille oululaisille tytöil-
le ja pojille. Käymme Pandan 
tehtaanmyymälässä, Vaaja-
koskella, Jyväskylässä. Lau-
antaina vietämme viisi tun-
tia Särkänniemessä. Sunnun-
taina osallistumme jumalan-
palvelukseen Ylöjärven kir-
kossa. Yövymme ja ruokai-
lemme Tampereen seura-
kuntien leirikeskukessa, Tor-
passa. Retken hinta on 150 € 
/ retkeläinen. Retken hintaan 
sisältyy bussimatka, majoi-
tus, ruokailut, sisäänpääsy-
maksut tutustumiskohteisiin 
sekä tapaturmavakuutus ou-
lulaisille ev.-lut. seurakun-
tien jäsenille. Retkelle otam-
me 45 retkeläistä ilmoittau-
tumisjärjestyksessä. Ilmoit-
tautumiset yhteisten seura-
kuntapalvelujen toimistoon, 
p. (08) 3161 340 (ma–pe klo 
9–16) tai www.oulunseura-
kunnnat.fi/ilmo viimeistään 
6.5. mennessä. Ilmoittautu-
neille lähetetään retkikirje. 
Lisätietoja retkestä Esa Har-
julta, 040 575 2713 tai esa.
harju@evl.fi.
Seurakuntaretki Solovets-
kiin 18.–21.8. Lähde mu-
kaan seurakuntaretkelle So-
lovetskin luostariin ja Vie-
nan Karjalaan. Matkan hinta 
on noin 490 euroa riippuen 
matkalaisten määrästä. Hin-
ta sisältää kuljetuksen turis-
tibussilla, majoitukset, ruo-
kailut, opastetun kokopäivä-
vierailun Solovetskin saarel-
le, sekä viisumit vakuutuksi-
neen. Sitovat ilmoittautumi-
set 5.4. mennessä osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/il-
mo tai Yhteiseen seurakunta-
palveluun, p. (08) 316 1340. 
Tiedustelut matkanjohtaja 
Pentti Kortesluoma, p. 040 
575 2716. Etusijalla ovat Ou-
lujoen seurakunnan jokivar-
sien alueen jäsenet. Matka-
järjestelyistä vastaavat Kos-
kilinjat ja Turun Neva Tours.

Tuiran seurakunta
Veteraanileiri 2.–5.5. Rokuan 
leirikeskus. Leirin hinta 64 € si-
sältää matkat, ruokailut ja va-
kuutukset Oulun ev.lut. seu-
rakuntien jäsenille. Ilmoittau-
tuminen 8.4. mennessä p. (08) 
3161 340 tai www.oulunseu-
rakunnat.fi. Tiedustelut dia-
koniatyöntekijöiltä Saila Luuk-
konen p. 040 5747 092 ja Paula 
Kyllönen p. 040 7235 880.

Kuorot ja kerhot
Sarastus-kuoron harjoitus 
ke 30.3. klo 18–20, Elohuo-
ne. Ohjelmisto koostuu mes-
su- ja gospelmusiikista ja vir-
sistä. Tiedossa gospelmessu-
ja. Lisätietoja kuoronjohta-
jalta Taina Voutilainen, 044 
3161 729, taina.voutilainen@
evl.fi

Karjasillan seurakunta
Pyhän Andreaan lapsikuoro 
to 24.3. klo 16–16.45, Pyhän 
Andreaan kirkko. Lisätiedot 
Sirpa Ilvesluoto 050 5251 882.
Pyhän Andreaan lapsikuoro 
to 31.3. klo 16–16.45, Pyhän 
Andreaan kirkko. Lisätiedot 
Sirpa Ilvesluoto 050 5251 882.

Tuiran seurakunta
Sekakuoro Tuike to 24.3. klo 
18, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Sekakuoro Tuike, johtaa Eli-
sa Silver 050 300 9965. Ote-
taan uusia laulajia koelaulun 
kautta. 
Tuira Kirkon Naiskuoron 
harjoitukset ma 28.3. 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 
29.3. klo 9, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Pyhän Tuomaan Lapsikuoro 
isot ti 29.3. klo 16.30, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Kuoroon 
otetaan uusia laulajia. Kuo-
roa johtaa Laura Kumpula p. 
044 3161 576.

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

Toimintaa
lapsille

Musiikkileikkikoulu 
Trilliin mahtuu 
vielä mukaan!

Maanantaisin klo 9–10 
Myllyojan seurakuntata-
lolla kokoontuvassa Trilli-

musiikkiryhmässä on 
vapaita paikkoja. 

Lisätietoa musiikkileik-
kikoulunopettaja Anna 
Haanpää-Vesenterältä 

p. 040 5832 368.

” On hienoa olla 
täyskymppi…”
28.6. –1.7. Rokuan
leirikeskuksessa raikuu 
10-laulu, kun tänä vuonna 
10 vuotta täyttävät tytöt ja 
pojat leireilevät. Leirillä 
asutaan kylissä, nukutaan 
teltoissa, lauletaan, ja 
osallistutaan monipuoliseen 
ohjelmaan lähetyksen, musiikin, erä-juttujen ja 
liikunnan merkeissä – unohtamatta kylien välisiä 
kisailuja tai hassuja iltaohjelmia. Leiri tarjoaa 
seikkailua, uusia kokemuksia ja tuttavuuksia. 
OLETKO SINÄ MUKANA?

Ilmoittautua voi osoitteessa: 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmoittautumiset. 
Ilmoittautuminen leirille päättyy 31.3.
Lisätietoja: 10leiri.oulu@evl.fi

Vapaaehtoisia avustajia tarvitaan 
10-leirille Rokualle 28.6.–1.7.

10-leiri on vuonna 2001 syntyneiden suurleiri. 
Leirille kokoontuu vuosittain noin 300 
10-vuotiasta. Seurakunnan työntekijöitä ja isosia 
on yhteensä noin 80, ja he huolehtivat elämästä 
telttakylissä ja leiriohjelmasta

Leirimme tarvitsee onnistuakseen myös reippaan 
joukon aikuisia avustajia: ruokahuoltoon, 
apuohjaajia erilaisille toimintarasteille sekä muihin 
huoltotehtäviin leirialueella.

Tarjoamme sinulle unohtumattoman 
suurleirikokemuksen tärkeän tehtävän merkeissä 
ja tietysti matkat, sisämajoituksen kahdenhengen 
huoneissa, ruokailut ja vakuutuksen. 

Lähde mukaan tekemään kanssamme 
ikimuistoista leiriä tämän vuoden kympeille!

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 
Sanna Parkkinen, p. 040 8211 979 tai s-postilla 
sanna.parkkinen@evl.fi.

Varhais-
nuoret

Körökörökirkko –
Marianpäivän perhemessu 
Sunnuntaina 27.3. klo 12, Maikkulan kappeli. 
Toimittaa Erja Järvi, avustavat Jenni Koskenkorva, 
Maria-Ritva Koivukangas ja Heidi Viitakangas, 
kanttorina Riitta Piippo. Mukana Oulun Seudun 
Kalevalaiset Naiset. Kirkkokahvit. Kolehti 
Nuoriso-ja opiskelijatyöhön, Herättäjä-Yhdistys 
ry:n kautta

Naiset hengellisinä matkakumppaneina 
Sunnuntana 27.3. klo 12, Pateniemen kirkko. 
Messu ntoimittaa Anna-Leena Häkkinen, 
lounas (vapaaehtoinen maksu), Puhe ja 
musiikkia Margetta ja Markku Sarkkinen 
Kansanlähetyksestä. Myyjäistuotteita.

Hartaushetkiä

Sekakuoro Tuike to 31.3. klo 
18, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Sekakuoro Tuike, johtaa Eli-
sa Silver 050 300 9965. Ote-
taan uusia laulajia koelaulun 
kautta. 

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 29.3. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Oulujoen kirkkokuoron har-
joitukset keskiviikkoisin klo 
18.15, Myllyojan seurakun-
tatalossa. Laulamme moni-
äänisesti sekä vanhaa että 
uutta kirkkomusiikkia. Kuo-
roon otetaan uusia laulajia 
koelaulun kautta. Tieduste-
lut Sanna Leppäniemi, p. 040 
7400 511.

muut menot
Naisten pankin aamukahvit 
pe 25.3. klo 7.30, Cafe Saara, 
Kirkkokatu 2.
Sinkkuilta pe 25.3. klo 18.30–
20.30, Keskustan seurakun-
tatalo. Pastori Päivi Jussilan 
alustuksen aiheena on "Ma-
ria kristityn elämässä". Sink-
kuilta on aikuisten yksinelä-
jien tapaamispaikka.
Vihkihetket Oulun tuomio-
kirkossa pe 25.3. klo 17, Ou-
lun tuomiokirkko. Mukaan 
tarvitsette vain toisenne ja 
esteettömyystodistuksen. 
Muusta huolehtii Oulun tuo-
miokirkkoseurakunta. Todis-
tajiakaan ette tarvitse, mut-
ta halutessanne voitte kut-
sua juhlaan omat läheisen-
ne. Vihkimisen jälkeen tar-
jolla on hääkakkua ja kahvit 
tuomiokirkon kryptassa. Ti-
laisuuteen ei tarvitse ilmoit-
tautua ennakkoon.
Mummon ja Vaarin pysäkki 
la 26.3. klo 15, Pyhän Andre-
aan kirkko. Maria, Jeesuksen 
äiti. Pääsiäisen sanomaa eläy-
tyen, yllättyen ja askarrellen.
Askartelutalkoot ma 28.3. 
klo 17, Marttala, Kajaaninka-
tu 36, Oulu. Kaikille sopivat 
rannerenkaiden askartelu-
talkoot. Rannerenkaita myy-
dään keväällä oululaisissa 
Naisten Pankin tapahtumissa 
kehitysmaiden naisten yrittä-
jyyden tukemiseksi.

Vanhukset vaaliteemana 
-keskustelutilaisuus 

torstaina 31. maaliskuuta klo 14

Oulun seurakuntien vanhustyö järjestää yhteistyös-
sä Senioriliikkeen kanssa keskustelutilaisuudes torstai-
na 31. maaliskuuta klo 14–15.30 Keskustan seurakun-
tatalossa. 

Keskustelun aiheena on Vanhukset vaaliteemana. Mu-
kana keskustelemassa on yksi edustaja jokaisesta ny-
kyisen eduskunnan puolueesta. Tervetuloa kuulemaan 
ja keskustelemaan! 
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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

Elämän polku
Kastetut: 

Tuomiokirkko: Alva Mart-
ta Matilda Bergström, Saara 
Kaisla Maria Berkovits, Cas-
per Samuel Inkala, Emma Au-
rora Koskelainen, Aake Tapio 
Kujala, Elias Artturi Salmela, 
Reino Aarni Severi Tolonen.
Karjasilta: Eerika Minea An-
niina Hyväri, Cecilia Auro-
ra Maajaakkola, Linnea Elisa 
Pudas, Ruben Valentin Rasi, 
Vincent Johannes Rasi.
Tuira: Topi Artturi Alakärp-
pä, Sebastian Samuel Anttila, 
Leevi Sakari Eskelinen, Eetu 
Kristian Honkanen, Sara Ali-
ce Immo, Eedla Ilona Karju-
la, Emilia Aino Katariina Kil-
pivaara, Joona Otto Mikael 
Leinonen, Ida Amanda Olivia 
Meriläinen, Iida Justiina Moi-
lanen, Eino Oskari Niemelä, 
Isla Alisia Pahkala, Alex Valt-
teri Pintamo-Kenttälä, Jon-
ne Matias Mikael Roininen, 
Veikka Väinö Artturi Säteri. 
Oulujoki: Julia Josefiina 
Bäckman, Louna Lumikukka 
Hanhela, Juho Antero Edvard 
Kettunen, Mimosa Lumi Ade-
le Niemelä, Oskari Aukusti Si-
monen, Elias Mikko Antero 
Virkkunen.

Vihityt:
Karjasilta: Cheng Qian ja 
Henna Maria Katariina Ruot-
salainen.
Tuira: Jukka-Pekka Heikkilä 
ja Eija Helena Prittinen, Mar-
ko Juhani Oja ja Maiju Katrii-
na Itkonen, Seppo Oskari Jaa-
ra ja Suvi Hilja Martta Kemp-
painen, Tuomas Juho Aleksi 
Alanko ja Heli Maria Tokola.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Seppo Tapio 
Holopainen 63, Elli Marjat-
ta Laitinen 67, Aune Johan-
na Mäki s. Hepo-oja 98, Anna 
Vappu Rämet s. Väisänen 89.
Karjasilta: Hilkka Ester Peso-
nen s. Haataja 81, Kirsti Elina 
Virho s. Lång 90.
Tuira: Toini Tuulikki Hakasal-
mi s. Dahl 79, Kirsti Marjatta 
Hannuniemi 69, Kerttu Har-
vio s. Murtoniemi 93, Sirk-
ka Marjatta Komula s. Kaat-
tari 88, Aili Lilja Leppänen s. 
Hohti 94, Anna Liisa Paakki 
s. Kaakinen 81, Elvi Eva Eli-
sa Pieniniemi s. Horsma-aho 
85, Martti Ukko-Pekka Turu-
nen 81. 
Oulujoki: Matti Pietarila 
Marttila 68, Esko Kullervo 
Suonperä 93.

Taidemyyntitapahtuma 
Yhteisvastuun hyväksi 
perjantaina 25.–27.3. Oulun kaupunginkirjaston näytte-
lytilassa. Tule katsomaan ja ostamaan taidetta. YV-tai-
detiimi, Oulun Taiteilijaseura ja Karjasillan seurakunta 
rakentavat viikonloppunäyttelyn pääkirjaston näytte-
lytilaan. Taiteilijat lahjoittavat myytyjen taulujen hin-
nasta 40 % Yhteisvastuukeräykseen. 

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

Kaikenikäisten naisten aamu 
lauantaina 26.3. klo 9, Vanhassa pappilassa. Matka ty-
töstä naiseksi ja naisesta tädiksi. Aiheesta alustus ja kes-
kustelua. Aamupala klo 9 (4 €). Tuotto Yhteisvastuulle.

Kanttorien yhteisvastuukonsertti 
sunnutaina 27.3. klo 16, Pyhän Tuomaan kirkossa. Tom-
mi Hekkala, Heikki Jämsä, Lauri-Kalle Kallunki, Laura 
Kumpula ja Riitta Ojala. Ohjelma ja kahvi 5 €.

Virsi-ilta 
torstaina 31.3. klo 18.30, Eeva ja Erkki Pöysköllä Ran-
tapirtissä. Mukana Sanna Leppäniemi, Lauri Nurkka-
la ja Leo Rahko.

Kinkerit Kaakkurissa 
Lauantaina 26.3. klo 18.

Kinkerit pidetään Katariina Katteluksen kodissa, 
osoitteessa Kruunutie 14.  Aiheena kinkereissä 
on Marianpäivä luomiskertomuksen valossa ja 

kinkerivirtenä on virsi 51.  
Mukana pastori Heikki Karppinen ja kanttori 

Sirpa Ilvesluoto.

Sinkkuilta
Perjantaina 25.3. klo 18.30–20.30, 

Keskustan seurakuntatalo. 
Pastori Päivi Jussilan alustuksen aiheena on 

Maria kristityn elämässä. Sinkkuilta on 
aikuisten yksineläjien tapaamispaikka.

Kulttuuria

Kanttorien yhteisvastuukonsertti 
su 27.3. klo 16, Pyhän Tuomaan kirkko. Tommi 
Hekkala, Heikki Jämsä, Lauri-Kalle Kallunki, Laura 
Kumpula ja Riitta Ojala. Ohjelma ja kahvi 5 euroa.

Taivas sylissäni -Marianpäivän 
runotapahtuma
su 27.3. klo 18–20, Kastellin kirkko. Runoutta ja 
musiikkia Kastellin kirkossa. Mukana ovat Eeva 
Holma, Eeva-Kaarina Sarastamo, Hilja Alasuvanto, 
Maija Karppinen, Pirjo Kauppinen, Terttu 
Välikangas, Juha Vähäkangas ja Sirpa Ilvesluoto. 
Käsiohjelmamaksu 2 euroa Yhteisvastuukeräykseen.

Kirjavirtaa Pappilassa!  
Kirjallisuuspiiri lukevaisille 
ke 20.4. klo 18–20, Kastellin kirkko. Elina 
Hirvonen: Kauimpana kuolemasta JA Marjane 
Satrapi: Persepolis –iranilainen lapsuuteni.

Konsertti 
su 3.4. klo 15, Karjasillan kirkko. Riikka Vuorijärvi, 
laulu. Irina Kamalova, piano. Ohjelmassa J.S. Bachin ja 
Händelin musiikkia. Ohjelma 5 euroa yhteisvastuulle.

”Jumalan kämmenellä”-lapsiperheleiri 
15.–17.4. Rokuan leirikeskuksessa, Utajärvellä 

Leirillä luvassa puuhastelua, ulkoilua, saunomista ja le-
päämistä Jumalan kämmenellä.
Ilmoittaudu 14.–28.3. arkisin klo 9–16 p. (08) 3161340 
tai www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Etusijalla Karjasil-
lan seurakunnan jäsenet. Hinta aikuiset 44 €, 4–18-v. 
30 €. Alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. 25 % alennus, jos per-
heessä on useampi sisar. Hinta sis. majoituksen, täysi-
hoidon, linja-autokuljetuksen ja tapaturmavakuutuk-
sen Oulun ev.-lut. seurakuntien jäsenille.
Lisätietoja: pastori Mirjami Dutton, p. 044 3161 447 tai 
lastenohjaajat Auli Kipinä, p. 044 3161 715 ja Marja-Rit-
va Koivukangas, p. 044 3161 716. 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi.
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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

Tulossa 
"miesten retki",

kts.Limingan 
kirkollisista 

ilmoituksista.

A ar o Ku k ko h ov i

Yhteisvastuukeräykseen 
voi osallistua monella eri 
tapaa, esimerkiksi laske-
malla pulkkamäkeä tai 

ottamalla kasvomaalauksen. 
– Tuossa lähikaupan pihal-

la näimme ilmoituksen tapahtu-
masta. Lähdettiin koko perheen 
voimin viettämään reipasta talvi-
iltaa, Oulun Heikkilänkankaalla 
asuva Meripaasin perhe toteaa 
raikkaassa pakkassäässä Iinatin 
luistelukentän laidalla.

Yhteisvastuukeräyksen puit-

Näin liikuttaa Yhteisvastuu

teissa oli vuorossa perheille suun-
nattu tempaus, jonka järjestivät 
Maikkulan alueen yhteistyöryh-
mä MYTY sekä Karjasillan seura-
kunta. MYTYn jäseniä ovat muun 
muassa alueen asukasyhdistys se-
kä Mannerheimin Lastensuojelu-
liitto. 

Nuorten avuksi 
meille ja muualle
– Me on ostettu arpoja ja sitten 
mennään laskemaan mäkeä, Lot-
ta Meripaasi kertoo illan suunni-

telmista. Lisäksi äiti oli luvannut 
iltapalaksi käristemakkarat. 

Lotta ei vielä osannut sanoa, 
mitä se semmoinen yhteisvastuu 
on. Pääasia on, että luvassa on 
mukavaa ulkoilua ja kotiin vie-
misinä pari arpajaisvoittoa.

Arpajaisista saatu tuotto me-
nee lyhentämättömänä Yhteis-
vastuukeräykseen, jonka kohtee-
na on nuorten yksinäisyyden tor-
juminen Suomessa ja Mosambi-
kissa.

– Suuri kiitos kaikille arpajais-

voittojen lahjoittajille, tapahtu-
man järjestäjät hymyilevät. 

Yritykset ovat lähteneet hyvin 
mukaan tukemaan Yhteisvastuu-
ta, sillä arpajaispöydältä löytyi 
niin Maikkulan Kartanossa kas-
vaneen lampaan talja kuin lahja-
kortteja paikallisiin leipomoihin. 
Lasten mieliin ovat erityisesti le-
lu- ja herkkuvoitot.

Arpajaiskojun vieressä aloitel-
laan seuraavaksi rusettiluistelua. 
Vähän taaempana pojat pelaavat 
jääkiekkoa ja ihan kentän takana 

saa pulkkamäestä muhevat vauh-
dit. Kiristyvässä pakkassäässä tekee 
myös lämmin mehu kauppansa.

Omantunnon 
mukaan
Kasvomaalauspenkille istahtaa 
seuraavaksi Aino Ojala, joka va-
litsee prinsessan kruunun koris-
tamaan poskeaan.

– Aion ainakin laskea mäkeä ja 
syödä makkaraa, Aino tuumailee 
valmista maalausta peilaillessaan.  
Aino on tullut viettämään talvi-il-
taa yhdessä isovanhempiensa sekä 
veljensä kanssa. 

Makkara, mehu sekä kasvo-
maalaus maksavat tässä tapahtu-
massa sen verran kuin osallistu-
jan omatunto sanoo. Vierestä löy-
tyy Yhteisvastuun keräyslipas, jo-
hon illan aikana sujahtaa lantti jos 
toinenkin. 

– Viime vuonna täällä samai-
sessa tapahtumassa kävi yli 300 
henkeä. Nyt meitä näyttäisi ole-
van vajaa sata. Viimeksi tämä rie-
ha järjestettiin koulujen hiihtolo-
man aikaan. Silloin kai lapsiper-
heet on helpompi saada yhdessä 
liikkeelle, laskeskelee Karjasillan 
seurakunnan pastori Anu Ojala.

ANNI JYRINKI

Lotta ja Enni Meripaasi valmiina 
pulkkamäkeen

Tässä valmistaudutaan rusettiluisteluun. Saas nähdä, kuka löytää parinsa 
ensimmäisenä!

Kasvomaalaus oli etenkin tyttöjen suosikki. 
Aino Ojala ihastui prinsessan kruunuun.

Ku va t :  A nn i  J y r i nk i

Päiväkerhot jatkavat nor-
maalisti, to 24.3. ei ole per-
he-, eikä päiväkerhoja, kerho-
kuvaus srk-talossa.
Kokkikerho to 24.3. ryhmä B. 
Metsähanhet torstaisin 
klo 18 Naskun laavul-
la, mikäli ei teksta-
rilla toisin ilmoiteta.
Kuoro ke 30.3. klo 
18.30 srk-talossa.
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-talossa.
Rovastikunnan lähetyspyhä 
Muhoksella su 27.3. alkaen klo 
14. Lähde mukaan, kysy kyytiä 
virastosta p. 08 387 172.
Vapaaehtoistyön toiminta-
ryhmään?  Haluatko mukaan 
diakonian, lähetyksen tai lap-
si- ja nuorisotyön toiminta-
ryhmiin?  Kysy lisää Markul-
ta p. 045 236 9094. 
Raamattupiiri ti 29.3. klo 
18.30 Helli Eeronkedolla.
Liikenteenohjauskurssi Lumi-
joella 2.–3.4. Oppitunnit seura-
kuntatalossa ja harjoituksia lä-
hitienoilla. Lisätiedot ja ilmoit-
tautumiset www.mpky.fi 

Yhteisvastuukeräys: Haluai-
sitko toimia arkienkelinä ja ke-
rätä lipaskeräystä? Osa alueis-
ta vielä kiertämättä. Ota yh-
teys Marjoon p. 045 6381 973.

Diakonia: Marjon ta-
voitat puhelimitse p. 

045 6381 973.
Kevätleiri 
4.–6.-luokkalai-
sille 8.–10.4. Sii-

kajoen pappilassa, 
alkaa pe klo 20 ja 

päättyy su klo 13 ruo-
kailuun. Luvassa kaikenlaista 
actionia: musiikkia, hauskaa, 
pelejä, raamiksia, hyvää ruo-
kaa. Ilmoittautuminen ti 5.4. 
mennessä Sinikka Härkösel-
le, sinikka.harkonen@lumijo-
ki.fi tai 044 5037 080, lisätie-
toja Jussi Härkönen puh 044 
0927825 tai Pekka Siitonen p. 
040 5357 567. Järj. Lumijoen 
seurakunta.
Rauhanyhdistys: Marianpäi-
väseurat 26.–27.3. La 26.3. klo 
18 seurat ry:llä. Su 27.3. klo 12 
seurat ry:llä klo 18 messu kir-
kossa ja iltahartaus ry:llä. Päi-
väkerho ry:llä ma, ke klo 17–
18.30 ja ti, to klo 17.30–19. 
Ke 30.3. klo 19 ompeluseurat 
S&A Viinikalla.
Kastettu: Eedit Aada Elmiina 
Aspegren.

Kaverikerho to 31.3. klo 10 
srk-salissa.
Kirkkokuoro to 31.3. klo 
18.30.
Kastettu: Mikael Kasperi 
Hanni.

Kirkkokuoro to 24.3. klo 
18.30. Kevätkokous ja har-
joitus.
Eläkeliitto ti 29.3. klo 11 srk-
salissa. Kevätkokous.
Päiväpiiri ke 30.3. klo 10 Saa-
renkartanossa.

Marianpäivän messu ja kirkkoherra 
Matti Keskisen lähtösaarna 
su 27.3. klo 10. Messun liturgina on Samuel Mäkinen
ja kirkkokuoro avustaa messussa. Ruokailu ja 
Matti Keskisen eläkkeellelähtöjuhla messun jälkeen.

Kirkkovaltuuston 
kokous 

ti 29.3. klo 18.30 
srk-salissa.
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Lastenlaulutapahtuma la 26.3. klo 14 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Mukana lasten hengellisiä lau-
luja sekä erilaisia leikkilauluja yhteislauluina ja -leik-
keinä. Mukulakuoro ja Varhaisnuorten kuoro esiinty-
vät ja toimivat esilaulajina. Tilaisuuden lopuksi kah-
vi- ja mehutarjoilu, kolehti yhteisvastuulle. Myynnis-
sä yv-tuotteita.

www.evl.fi/srk/kempeleKempele

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

eurakunnissa tapahtuu 24.3.–31.3.2011S

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

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Työikäisten miesten piiri la 
26.3. klo 16 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Perhekerhot kokoon-
tuvat: ti, ke klo 
9.30–11 Kokko-
kankaan srk-kes-
kuksessa ja pe klo 
9.30–11 Kokko-
kankaan srk-kes-
kuksessa perhepäi-
vähoitajille ja heidän 
hoitolapsilleen. Ke ja to klo 
9.30–11 Vanhassa pappilas-
sa. Ke klo 9.30–11 Kirkonky-
län srk-kodilla ja ti klo 9.30–
11 (perhepäivähoitajille ja 
heidän hoitolapsilleen) Kir-
konkylän srk-kodilla. Ti ja pe 
klo 9.30–11 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
riä ei ole ke 30.3. Seurakun-
tapiiri to 31.3. klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodissa. Aiheena 
"luonnon herääminen".  
Kirkkokuoro ke 30.3. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varttuneet to 31.3. klo 14.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.

Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa to klo 
15.30–16.15 ja Kokkokankaan 
srk-keskuksessa pe klo 15–16. 
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-

kon valinta arkisin klo 
9–14, Kurikkatie 3.

Aamukahvila 
työttömille, 
eläkeläisille ja 
kaikille, joilla on 

päivisin aikaa
maanantaisin klo 

10–12 Kirkonkylän srk-
kodissa. 
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 
10–13. 
Varhaisnuorten kerhot ks. ko-
tisivuilta www.evl.fi/srk/kem-
pele/nuorisot_kerhot.htm.
Varhaisnuorten leiri 
4.–6.-luokkalaisille 15.–17.4. 
Luurinmutkassa yhteistyös-
sä kunnan nuorisotyön kans-
sa. Leirillä on tiedossa leikkiä, 
laulua, pelailua, Raamatun 
äärellä hiljentymistä ja pal-
jon muuta.  Ilmoittautuminen 
8.4. mennessä kirkkoherran-
virastoon, p. 5614 500.  Leirin 
hinta on 28 € 1. lapsesta, sisa-

ralennus 2. lapsesta 50 % ja 
seuraavista lapsista 75 %.
Nuoret: Nuorten ilta to 
klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Nuorten pelivuoro ti klo 
16.30 Kirkonkylän koululla. 
Päivystys Zeppelinissä pe klo 
16–19. 
Rippikoululaiset: Kirkkopy-
hän korvaus su 27.3. klo 9.30 
kirkossa.
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella.  
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Raamattuluokat pe 25.3. klo 
18, 4.–5.-lk: Pulkkinen, Caja-
nuksentie 12 6–8 lk: Kujala, 
Katintie 7. Aviopuolisoilta pe 
25.3. klo 19 ry:llä. Nuorten 
laskettelureissu la 26.3. Seu-
rat su 27.3. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseuramyyjäiset  pe 25.3. 
klo 19 ry:llä. Seurat su 27.3. 
klo 13 ry:llä.

Kirkko-
herran-
virasto 
suljettu 
ke 30.3.

Kastetut: Eemi Onni Eliel 
Laurila, Lilja Elina Haatainen, 
Aatu Kalervo Haapalainen, 
Daniel Ossian Launonen, Da-
niel Eric Karvonen.
Kuollut: Vilho Aatos Johan-
nes Rauman 83, Kerttu Sig-
ne Dagmar Ingman s. Häkki-
nen 86, Eino Johannes Lutti-
nen 79, Aarno Uolevi Ronkai-
nen 55.

Alussa oli… 
-Raamatturetriitti 
1.–3.4. Luurinmutkassa. 
Perehdymme 1. Moo-
seksen kirjaan. Oppaa-
na kirkkoherra Pekka 
Rehumäen lisäksi Ro-
vaniemen kappalainen 
Pentti Tepsa, Raama-
tun alkukielten erin-
omainen tuntija. Hinta 
30 €. Ilmoittautuminen 
25.3. mennessä kirkko-
herranvirastoon p. 5614 
500.

Seitsemän kirjettä 
seurakunnalle 
- Ilmestyskirja avautuu, 
miniluento ja keskus-
telua to 24.3. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodis-
sa. Illan aiheesta Seppe-
le Smyrnassa 2:8-11 alus-
taa Pekka Rehumäki.

Lihakeittolounas to 24.3. klo 
12–15 Puttaan Tuvassa. Lou-
nas 4 €, omaan astiaan 5€ /  
litra.
Rukouspiiri to 24.3. ja 31.3. 
klo 18 Puttaan Tuvassa.
Pyhäkoulu su 27.3. 
klo 12 Wirkkulassa, 
Kirkkotie 10 D. Py-
häkoulun opetta-
jana Ulla Nyyssö-
nen p. 0400 766 
603. Pyhäkoulu on 
tarkoitettu lapsille 
ja nuorille. Pienet lap-
set ovat tervetulleita saatta-
jan kanssa.
4-vuotissynttärit su 27.3. klo 
13 srk-keskuksessa. Synttärit 
on tarkoitettu tammi-kesä-
kuussa neljä vuotta täyttäville.
Diakonia- ja lähetyspiiri ma 
28.3. klo 14.30 Kellon srk-ko-
dilla. 
Lähetystyön käsityöpiiri ti 
29.3. klo 13 Puttaan Tuvassa 
(Kirkkotie 10 C).
Raamattupiiri ke 30.3. klo 18 
Puttaan Tuvassa (Joh. 24.)
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ma 4.4. klo 13 Jokivar-
ren vanhustentalossa, ke 6.4. 
klo 13 Kellon srk-kodilla se-
kä to 7.4. klo 13 srk-keskuk-
sessa, hartaus ja kakkukah-
vit isossa salissa Puttaan Tu-
van yksivuotissyntymäpäivän 
kunniaksi. Kerhosta voi men-
nä pienissä porukoissa tutus-
tumaan Puttaan Tupaan. Kul-
jetuspyynnöt diakoniatoimis-
toon perjantaisin klo 9–11 p. 
08 5472 636.
Juttukahvila kaikenikäisille 

to 7.4. klo 13 Martinniemen 
srk-kodilla, vieraana Jukka 
Takalo. Kuljetuspyynnöt dia-
koniatoimistoon perjantaisin 
klo 9–11 p. 08 5472 636.
Perheen päivä su 3.4. Mar-

tinniemen srk-kodissa. 
Ruokailu klo 14 (li-

hamureke, peruna-
muusi, maito/me-
hu, leipä, jälkiruo-
aksi aurinkorahka), 

klo 14.45 lastentru-
baduuri Seppo Kuu-

sikko laulaa ja laulat-
taa, askartelutuokio, klo 16 
sanajumalanpalvelus, toimit-
taa Leena Brockman, kantto-
rina Else Piilonen, jumalan-
palveluksen jälkeen kirkko-
kahvit. Ilm. ruoka-ainealler-
gioineen ma 28.3. mennessä: 
outi.palokangas@evl.fi tai p. 
040 5471 472. Perheen päivä 
on maksuton.

Kehitysvammaisten kirkko-
pyhä su 10.4. alkaen klo 10 
jumalanpalveluksella Iin kir-
kossa, jonka jälkeen ruokai-
lu ja ohjelmaa Iin srk-kodis-
sa. Ilm. diakoniatoimistoon p. 
(08) 5472 636 perjantaisin klo 
9–11. Ilmoittautumisen yhte-
ydessä kerro kyyditystarpee-
si ja ruokavaliosi.
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. Puttaan Tu-
van sauvakävelijät perjantai-
sin klo 12–13, lisäksi kerran 

kuukaudessa tutustumista 
liikuntapaikkoihin. Lisätieto-
ja 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.
Kehitysvammaisten tuki 
ry:n kevätkokous ke 30.3. 
klo 18 Kellon srk-kodilla. 
Suomen vanhoillislestadi-
olaisen rauhanyhdistyksen 
seurat la 2.4. klo 15 ja su 3.4. 
klo 12 Kellon srk-kodilla.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: raamattu-
luokka pe 25.3. klo 18.30 Virk-
kulassa, pyhäkoulut su 27.3. 
klo 12 R. Paasolla, V. Kouk-
karilla, Lukalla ja L. Päkkiläl-
lä, seurat su 27.3. klo 16 pal-
velukoti Kultasimpussa ja klo 
17 srk-keskuksessa, lauluseu-
rat ke 30.3. klo 18.30 Päivi ja 
Jukka Virpillä, Jokisuuntie 29. 

Iin rovastikunnan lähetyspäivä su 3.4. 
Pudasjärven seurakuntakeskuksessa 
•	Messu klo 10, toimittaa Juha Kukkurainen,   

saarnaa Matti Laurila, kanttorina Keijo Piirainen
•	Lounas	messun	jälkeen
•	Diakoni	Ilpo	Kuva	kertoo	työstään		 	

Hongkongin huumevieroituskeskuksessa
•	Oulun	hiippakunnan	lähetyssihteeri	Matti	Laurila		

tuo hiippakunnan terveisiä
•	Runosikermiä,	Eeva	Kauppi
•	Musiikkia	Vox	Margarita-kuoro	johtajanaan			

Keijo Piirainen
Ilmoittautuminen ruokailun vuoksi Pudasjärven 
seurakunnan kirkkoherranvirastoon pe 25.3. klo 15 
mennessä, p. 08 8823 100, tai Helena Ylimaulalle 
p. 040 5014 764 to 24.3. mennessä.

Kello: ompeluseurat pe 25.3. 
klo 18.30 Turpeisella, pyhä-
koulu su 27.3. klo 12 Pohjolal-
la ja Huhtalalla, seurat su 27.3. 
klo 17 ry:llä, päiväkerho ma 
28.3. klo 17.30 ry:llä, Jokiky-
lä: sisarilta to 24.3. klo 18.30 
Vänttilän mökillä, isojen ja 
pienten raamattuluokka pe 
25.3. klo 17.30 ry:llä, ompelu-
seurat ja huutokauppamyyjäi-
set pe 25.3. klo 18.30 Maarit 
ja Markku Rehu, Inkeri ja Sami 
Mehtälä, nuortenilta la 26.3. 
klo 18 ry:llä, yhteispyhäkou-
lu su 27.3. klo 12 ry:llä, ruo-
kamyynti ry:llä klo 12.30, seu-
rat su 27.3. klo 16 ry:llä, päivä-
kerhot ti 29.3. ja ke 30.3. klo 
17.30 ry:llä.
Kastettu: Laura Katariina 
Lyytinen, Lyydia Anna Sofia 
Nissilä, Arman Gaabriel Jo-
kela, Oona Ulla Anniina Pie-
tarila, Väinö Juhani Boström, 
Hippu Serafiina Rantasuo, 
Lucinda Heidi Marjatta Rön-
tynen, Iina Amalia Elisabet 
Alakangas.
Kuolleet: Anni Matilda Ku-
rola 86.

LEIRIKESKUKSEN KEITTIÖ- JA SIIVOUSTYÖNTEKIJÖITÄ
tarvitaan kesäksi (n. 3 kk). Hygieniapassi välttämätön. 
Lisätietoja emäntä Marjatta Paavola p. 040 5946 285. 
Työpaikkoja haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. 
Hakemusten tulee olla perillä ma 4.4. klo 14 mennessä
Haukiputaan seurakunnan taloustoimistossa, os. 
Kirkkotie 10, 90830 Haukipudas.
Kuoreen on merkittävä tehtävä, jota haetaan. Aiemmat 
hakemukset otetaan huomioon.

Hakuaikaa jatkettu: 

4-vuotis-
synttärit 

su 27.3. klo 13 
srk-keskuk-

sessa.
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sanaa ja rukousta. Olet ter-
vetullut!
Herännäisseurat ti 29.3. klo 
19 srk-talolla. Huom! 
paikka muuttunut!
Seurakuntakerhoa 
ei ole ke 30.3.
Raamattu-ja ru-
kouspiiri ke 30.3. 
klo 18.30 Rönköil-
lä, Kedonperäntie 9.
Tulossa: Miesten ret-
ki la 16.4.
Diakoniatyö: Diakonisso-
jen vastaanotot: Kirkonky-
lä/diakonissa Sinikka Ilmo-
nen, puh. 044 752 1226. Tu-
pos/diakonissa Nita Nahkala, 
puh. 044 752 1240.
Lähetystyö: Lähetysvintti ma 
28.3. klo 12–14 yhdessäoloa 
käsitöiden, kahvittelun ja jut-
telun merkeissä.
Perhekerhot: Koti-Pietilässä ti 
29.3. klo 9.30–11. Vanamossa 

ke 30.3. klo 9.30–11. Molem-
missa Anne Ruokamo: Laa-
dukkaita ja ympäristöystäväl-

lisiä tuotteita kodinhoi-
toon ja hygieniaan. 

(Varaathan käteis-
tä mukaan!)
Rauhanyhdis-
tys: Kaikille yh-
teinen raamattu-

luokka ja pizzail-
ta pe 25.3. klo 18.30 

ry:llä. Raamattuluokka (5–
6) la 26.3. klo 18.30 ry:llä ja 
nuortenilta klo 18.30 Vana-
mossa. Pyhäkoulut su 27.3. 
klo 11.30 ja seurat klo 14 Li-
mingan kirkossa sekä klo 17. 
seurat ry:llä.
Kastettu: Laura Hanna Maa-
rit Lempinen.
Kuollut: Anna Kaarina Tuomi-
koski 95, Aino Inkeri Alakop-
sa 82, Anna Elisabet Niemelä, 
102 (Ruotsi).

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 

Kevään 2011 
musiikkitapahtumia
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 muun muassa varainkeruumyyjäisiä ja 
poikakuoro konsertoi ke 13.4 Oulujoen kirkossa yhdessä 
useiden laulusolistien kanssa. Kuoroa johtaa Jarkko Met-
sänheimo.

Hartaus to 24.3. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla, 
diakonissa Sinikka.
Kuorot: Tähdet to 24.3. klo 
16–17 srk-talolla. Kirkkolaula-
jat ke 30.3. klo 18 srk-talolla.

Cross stitch -ilta 25.3. klo 18 
kaikenikäisille Vanamossa. 
Jumalan sanaa, ylistystä ja 
rukousta. Lapsille omaa oh-
jelmaa.
Ilta Raamatun äärellä Mar-

tinmäellä, Karihaka 21, pa-
rillisina viikkoina lauantai-
sin klo 18.30. Aino ja Tuomo 
Ruuska vieraana 26.3. jaka-
massa kokemuksiaan Arken-
raamattukoulusta. Ylistystä, 

Tupoksen Olohuone 
24.3. klo 13–15 Vanamon alakerrassa 

päiväkerhotiloissa. 
Vapaamuotoista ohjelmaa kahvikupin ääressä. 

Mukana Nita, Kyllikki ja Eero.

SEURAKUNTARETKI Tyrnävälle 
tiistaina 29.3. 

Lähtö klo 10.15 taksiasemalta, ruokailu Piilopirtissä, 
ja vierailemme seurakunnan kerhossa.

Hinta 15 euroa. ILMOITA tänään Sinikalle 
p. 044 7521 226.

Konfirmaatiomessu su 27.3. 
klo 10 kirkossa, toimittaa 
Miia Seppänen, avustaa Sep-
po Meriläinen, kanttorina 
Marja Ainali.
Messu su 27.3. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa, toimit-
taa Harri Isopahkala, avus-
taa Seija Lomma, kanttorina 
Marja Ainali.
Pyhäkoulu su 27.3. klo 12 
kirkkopirtissä.
Kirkkoherra Pauli Nieme-
lä osittaisella virkavapaalla 
1.2.–31.5.2011 ja virkavapaal-
la 1.6.–31.8.2011.
Marian päivänä Iloa äiti-
ydestä -tarinailtapäivä su 
27.3. klo 13 Jäälin seurakun-
takodissa. Tilaisuus alkaa 
messulla, jonka jälkeen kah-
vitarjoilu, ohjelmaa sekä Äi-
ti Maria -näyttely. Kahviraha 
Yhteisvastuulle.
Juttunurkka ma 28.3. klo 10–
13 Jäälin seurakuntakodissa. 
Rovastikunnallinen kehi-
tysvammaisten kirkkopy-
hä su 10.4. klo 10–14 Iissä. Il-
moittautumiset, kyydin tar-
ve ja ruokavaliot Erjalle 31.3. 
mennessä. 
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokailu 
ma 28.3. klo 11–12 Jäälin seu-
rakuntakodissa. Aterian hin-
ta 2 €. 
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 29.3. klo 13 Jäälin seura-
kuntakodissa. Kuljetuspyyn-
nöt ma klo 12 mennessä Er-
jalle.
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.
Mielenterveyskuntoutuji-
en omaisryhmä ti 29.3. klo 
13–14.30 Kirkkopirtin nuori-
sotilassa.
Omaishoitajien ryhmä ke 
30.3. klo 13–14.30 Seniorita-
lossa, Terveystie 2. Vieraana 
Maarit Lampela Oulun seu-
dun Muistiyhdistyksestä.
Diakoniapiiri ma 28.3. klo 13 

Kolamäen kerhohuoneessa.
Diakoniapiiri ma 28.3. klo 13 
Jäälin seurakuntakodissa.
Naisten Kasvuryhmä ke 
30.3. klo 14 Montin-salissa. 
Mukana sh. Ulla-Maija Poh-
jalainen. Tiedustelut Seijalta 
040 579 3247. 
Viittomakielisten leiripäivä 
pe 8.4. alk. klo 10 Suvelassa. 
Mukana kuurojen pappi Ur-
po Luokkala ja oululaisia vie-
raita. Tiedustelut ja ilmoit-
tautuminen 1.4. mennessä 

Seija Lomma 040 579 3247.
Raamattupiiri keskiviikkoi-
sin klo 13 Kolamäen kerho-
huoneella, pastori Mirja Lii-
kanen.
Esikkoryhmä ti 29.3. klo 10–
12 Montin-salissa. 
Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11.30 kirkkopirtissä ja 
Jäälin seurakuntakodissa.
Perhekahvilat perjantaisin 
klo 9.30–11 kirkkopirtissä ja 
Jäälin seurakuntakodissa.
Lasten parkki: Lastenparkki 

Jäälin seurakuntakodilla tiis-
taisin klo 12–15. Ilmoittautu-
miset parkkiin maanantaisin 
klo 15 mennessä p. 0400 835 
374/Lastenohjaajat.
Rauhanyhdistys: Kodinil-
ta su 27.3. klo 17 rauhanyh-
distyksellä. Kiimingin Rau-
han Sanan seurat su 27.3. klo 
15 Montin-salissa. Puhujana 
Heino Kouva.
Kuollut: Jarmo Johannes Jo-
kikokko 40, Meeri Valpuri 
Vehkaoja 72.

Ystävyysseurakunnasta vieraita 
Tarton Peetrin seurakunnan tuore kirkkoherra Ants Too-
ming tulee rouvansa kanssa vierailulle Kiiminkiin 26.–
27.3. Lauantaina he tutustuvat seurakunnan toimintaan. 
Tuolloin myös neuvotellaan seurakuntien välisestä yh-
teistyöstä. Sunnuntaina he osallistuvat konfirmaatiomes-
suun. Kolehti kannetaan ystävyysseurakunnalle. 

Kiimingin seurakunta järjestää 
seurakuntalaisille retken Tartoon 7.–10.6.
Retkelle lähdetään linja-autolla. Tartossa majoitutaan 
kaikki samaan hotelliin. Osa retkeläisistä saa lomailla va-
paasti ja osa osallistuu Tarton Peetrin ystävyysseurakun-
nan jäsenille järjestettäviin tapahtumiin. Tartossa järjes-
tetään keskiviikkona opastettu kiertoajelu, johon voivat 
kaikki osallistua. Keskiviikkoiltana on konsertti /yhteislau-
luilta Tarton Peetrin kirkossa. Torstaina pidetään paikal-
lisille eläkeläisille leiripäivä, johon tarvitaan mukaan va-
paaehtoisia. Retken hinta 300–350 € määräytyy sen mu-
kaan, haluaako olla lomailijana vai osallistua myös tapah-
tumien järjestelyihin. Lopullinen hinta tarkentuu lähem-
pänä retken toteutumisajankohtaa. Perimme ennakko-
maksuna 100 €. Mukaan mahtuu 44 retkeläistä (etusijalla 
kiiminkiläiset). Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset Erja 
Haholle 0400 775 164, erja.haho@evl.fi tai Seija Lommal-
le 040 5793 247 seija.lomma@evl.fi 29.4.2011 mennessä. 

Cross 
stitch -ilta 
25.3. klo 18 

kaikenikäisille 
Vanamossa.
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Virsilaulupiiri  ti 29.3. klo 11 
Nauskan kaupan kerhotilas-
sa, Minna Salmi.
Perhekerhot Repussa keski-
viikkoisin klo 9.30–11 ja Sa-
lonpäässä klo 9–10.30. Park-
kikerho Vattukujalla keski-
viikkoisin klo 9–10.30.
Hartaus ke 30.3. klo 13.30 
Salonkartanossa, Päivi Pulk-
kinen.
Seurakuntakerho to 31.3. 
klo 11 seurakuntatalolla. Ar-
kilounas, vieraita Iin seura-
kunnasta, Vesa Äärelä, Päivi 
Pulkkinen.
Hartaus 31.3. klo 11.30 Tep-
polassa, Minna Salmi.
Hartaus to 31.3. klo 13 Kem-
peleen vuodeosastolla, Min-
na Salmi.
Herännäisseurat su 3.4. klo 
18.30 Paula ja Alpo Salolla, 
Punaherukkakuja 4, Oulun-
salo.
Lähetysilta peruttu 6.4.

eurakunnissa tapahtuu 24.3.–31.3.2011S

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

Lauantaina 26.3.
kello 20.30

Lähetysilta to 24.3. klo 19 
Marja Leena ja Matti Savolai-
sella, Vainiotie 5, Jouni Heik-
kinen.
Maria-tuokio pe 25.3. klo 17 
Koivu ja tähti -kulttuurikes-
kuksessa. Ester Vaara, runo, 
Kaisa Ranta, laulu, Ossi Kaja-
va, Jouni Heikkinen. 
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 29.3. klo 12 rukoushuo-
neella, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ti 29.3. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heik-
kinen.
Keskipäivänkerho ke 30.3. 
klo 11.30 seurakuntatalossa, 
Simo Pekka Pekkala. 
Hartaus ke 30.3. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Simo 
Pekka Pekkala.
Rukouspiiri ke 30.3. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Hartaus ja ehtoollinen to 

31.3. klo 13.30 Mikevan pal-
velukodeissa, Simo Pekka 
Pekkala, Ossi Kajava.
Hartaus to 31.3. 
klo 14 Virekodis-
sa, Pekka Kyllö-
nen.
Lähetysilta to 
31.3. klo 19 Rai-
li ja Kalle Männi-
köllä, Jussinkuja 
8, Jouni Heikkinen. 
Kuorot: ke 30.3. klo 
10.30 päiväkuoro, klo 17 lap-
sikuoro ja klo 18.30 kirkko-
kuoro seurakuntatalossa.
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. 
Nuoret: Koulupastoripäi-
vystys yläkoulussa ja luki-
ossa torstaisin klo 11–12.15. 
Päivystys nuorisotoimistolla 

pe 25.3. klo 15–17. Yökahvi-
la Valopilikku la 26.3. klo 19–

24 Nuokkarilla. Raa-
mattupiiri nuoril-

le ja rippikoulu-
laisille su 27.3. 
klo 12–13 srk-
talon alaker-
rassa. Hermes-
ryhmän harjoi-

tukset su 27.3. 
klo 13–15 srk-talon 

alakerrassa.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. Seurakuntapii-
ri ti 29.3. klo 12, Simo Pekka 
Pekkala.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Pe 25.3. klo 19 opistoil-
ta ry:llä. Su 27.3. klo 12 pyhä-
koulut: kirkonkylä Kyllönen, 
Anttila Karppinen, Korivaara 
Leinonen, Pälli Keränen, Suo-
kylä L. Keränen. Klo 14 seu-

Salonpää ry: Seurat su 27.3. 
klo 16 ry:llä, Juhani Lepistö, 
Lauri Kehusmaa.
Kirkonkylän ry: Myyjäistava-
roiden  vastaanotto ja ruo-
kailu pe 25.3. klo 17 ry:llä, ja 
myyjäiset klo 18.30. Nuorte-
nilta klo 20, ”Esivallan ja van-
hempien kunnioittaminen”, 
Alpo Pikkarainen. Raamat-
tuluokka 1. su 27.3. klo 12, 
ry, raamattuluokka 11; Ky-
länpuoli ja Keskikylä: ry, Kar-
huoja; Vesa Takkinen. Seu-
rat su klo 16 ry, Pekka Kin-
nunen, Timo Määttä. Laulu-
seuroja kodeissa ti 29.3. klo 
18.30: Kylänpuoli: Hiltusel-
la, Marjakuja 29, Keskikylä: 
Yli-Suvannolla, Koivukuja 1. 
Varttuneiden kerho ke 30.3. 
klo 12, ry:llä.
Kastettu: Eetu Eevert Ante-
ro Leinonen, Peetu Kasperi 
Haukipuro.

rat terveyskeskuksessa ja klo 
17 seurat ry:llä. Ma 28.3. klo 
17.30 ja 18.30 päiväkerhot 
ry:llä. Ti 29.3. klo 13 laulu-
seurakerho Pauliina ja Mat-
ti Toljamolla. To 31.3. klo 19 
ompeluseurat Hanhisuannol-
la, Suokyläntie 46 ja Karppi-
sella, Mesimarjantie. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 25.3. klo 19 opistoil-
ta/ompeluseurat ry:llä. Su 

Marianpäivän 
perhemessu 

27.3. klo 12.
Messun jälkeen on 
seurakuntatalolla 

tarjolla keittolounas. 
Hinta: 3 euroa 
/ henkilö ja alle 

kouluikäiset ilmaiseksi.

TERVETULOA 
MESSUUN JA 
YHTEISELLE 

LOUNAALLE.

Earth hour – kynttilärukous 
luomakunnan puolesta la 26.3. klo 20.30–21.30 Muhoksen seurakuntatalossa.

- tietoa kampanjasta    - lauluja luomakunnasta, Ossi Kajava
- rukoushetki, Jouni Heikkinen    - iltakahvi/tee

Valot sammuvat klo 20.30–21.30 väliseksi ajaksi. Tervetuloa!

27.3. klo 13 seurakuntapäivät 
ry:llä. Ti 29.3. klo 17.30 päivä-
kerho ry:llä. 
Kastettu: Elsa Martta Josefii-
na Pekkarinen, Niko August 
Mikael Kumpulainen.
Vihitty: Tommi Sakari Väli-
aho ja Hanne-Riikka Karolii-
na Airaksinen.
Kuollut: Erkki Olavi Männik-
kö 78.

Koulu-
pastoripäivystys 

yläkoulussa ja 
lukiossa torstai-
sin klo 11–12.15.

Limingan rovastikunnan 
lähetyspäivä 

”Sinä kannat, sinä viet” 

sunnuntaina 27.3. klo 14 Muhoksen srk-talolla. 

Vieraana Kiinan -lähetti rovasti Päivö Parviainen. 
Lähetyspäivä päättyy klo 18 alkavaan 

iIltamessuun kirkossa. 
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Ikäihmisten toimintapäivä 
torstaina 31.3. klo 10–14 Tyrnävän seurakuntatalolla.

Teemana turvallisuus. Vierailijoina muun muassa polii-
si ja palotarkastaja. Päivään sisältyy myös yhteislaulua, 
ilmainen ruokailu ja kahvi. Maksua vastaan mahdolli-
suus leikkauttaa hiuksia ja ostaa kampaamotuotteita.
Kyytiä tarvitsevat voivat 28.3. mennessä ottaa yhteyt-
tä Terttu Kalliseen 050 4018 584. Kyydistä perittävä 
maksu 2 euroa yhteen suuntaan.
Järj. Tyrnävän kunta ja seurakunta, Lakeuden Palvelu-
yhdistys ja Villa Tyrni.

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

Vapaaehtoisten kokoontu-
minen to 24.3. klo 15 Tyrnä-
vän seurakuntatalon takka-
huoneessa.
Raamattu- ja tuumailupii-
ri su 27.3. klo 15 Temmeksen 
seurakuntatalossa.
Seurakuntakerho ti 29.3. klo 
12.30 Tyrnävän seurakunta-
talossa. Saamme vieraita Li-
mingasta. Jos haluat, voit 
tuoda arvottavaa.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 31.3. klo 
10.30 Kauttarannassa.
Nuttuja neulotaan to 31.3. 
klo 17–19 Tyrnävän seurakun-
tatalon takkahuoneessa.
Metsäkirkko su 3.4. klo 18 
Markkuulla.
Aamukammari keskiviikkoisin 
klo 9–10.30 Tyrnävän seura-
kuntatalon takkahuoneessa.

Rovastikunnallinen lähetys-
pyhä 27.3. Raahessa.
Linja-autojen lähtöajat:
- klo 10 Pyhännän seurakun-
tatalolta.
- klo 10.20 Piippolan kirkon 
parkkipaikalta.
- klo 10.30 Pulkkilan ABC-
myymälästä.
Kestiset ja ranttiset tulevat 
johonkin edellä mainituista 
paikoista.

KESTILÄ
Seurakunnan ohjelmaa pe 
25.3. klo 13 Pihlajistossa.
Ompeluseurat pe 25.3. klo 
19 ry:llä, tuotto opistojen 
hyväksi.
Seurat su 27.3. klo 19 ry:llä, 
Erkki Hyväri.
Seurakuntakerho pe 1.4. klo 
10 srk-kodissa. 
Ompeluseurat pe 1.4. klo 19 
ry:llä. 
Kirkkokuoro to klo 19 srk-ko-
dissa. 
Kerhot: Päiväkerho to klo 11, 
varkkarikerho ti klo 15, per-
hekerho ke 30.3. klo 10 ker-
hokodissa.
Kastettu: Hanna Annika 
Kuntsi.

PIIPPOLA
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 27.3. klo 15 srk-kodissa.  
Seurakuntakerho ti 29.3. klo 
12 Väinölässä. 
Veteraanien lauluryhmä to 
klo 11 srk-kodissa.
Varhaisnuoret ti klo 16 srk-
kodissa. 

PULKKILA
Ehtoollishartaus pe 25.3. klo 
13 Koivulehdossa.
Pyhäkoulu su 27.3. klo 11 
ry:llä.
Laakkolan kinkerit ke 30.3. 
klo 13 Maija-Liisa Yliklaavul-
la, Kaskenperäntie 15. 
Seurakuntakerho to 31.3. klo 
12 srk-talossa.
Hyvärilän kinkerit pe 1.4. 
klo 19 Iida Jokelaisella, Hyvä-
riläntie 16.

Raamattuluokka pe 1.4. klo 
19 ry:llä.
Kirkkokuoro to klo 13.30 srk-
talossa. 
Kerhot: Varhaisnuoret to klo 
16, päiväkerho pe klo 10 ja 
perhekerho ma 4.4. klo 10 
kerhohuoneessa. 

PYHÄNTÄ
Hartaus to 24.3. klo 14 Kuu-
rankukassa.
Lauluseurat pe 25.3. klo 
18.30 Yrjänällä.
Haapajärven myyjäiset la 
26.3. ry:llä.
Seurakuntakerho ke 30.3. 
klo 12 srk-talossa. 
Lauluseurat pe 1.4. klo 18.30 
Korsulaisella. 
Kuorot: Veteraanikuoro to 
klo 12, lapsikuoro to klo 16.30, 
kirkkokuoro to klo 18 ja nuo-
risokuoro ke klo 17 srk-talossa 
jälkeen (ei ke 30.3., olemme 
konsertissa Kestilässä). 
Kerhot: Puuhakerho to klo 
12.15 alakoululla. Varhais-
nuoret to klo 14.30, päiväker-
ho pe klo 10 ja perhekerho ti 
29.3. klo 10 srk-talon kerho-
tilassa. Päiväkerho ke klo 10 
Tavastkengän koululla. 
Kastettu: Viivi Elisabet Tur-
peinen.

RANTSILA
Hartaus to 24.3. klo 14 Poh-
jantähden päiväsalissa.
Projektikuoro to 24.3. klo 19 
srk-talossa. 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.
Keskustelu- ja raamattupiiri 
su 27.3. klo 13 messun jälkeen 
srk-talossa.
Seurat su 27.3. klo 18.30 ry:llä, 
Heikki-Pekka Alakärppä.

Rippikoulu: Ryhmä I, oppi-
tunnit la 26.3. klo 9–15 Tyr-
nävän seurakuntatalolla.
Nuoret: Nuortenilta to 24.3. 
klo 18 Murron kerhohuo-
neessa.
Temmes: Toivevirsi-ilta su 
27.3. klo 18 Temmeksen seu-
rakuntatalolla. Tuotto Yh-
teisvastuukeräykseen.
Tyrnävän rauhanyhdis-
tys: Lauluseurat to 24.3. klo 

Iltamusiikki
keskiviikkona 30.3. klo 18 Kestilän seurakuntakodissa.

Pyhännän lapsi- ja nuorisokuoro, johtaa 
Veijo Kinnunen. Hartaus Reijo Tuomola.

Rovastikunnallinen 
kehitysvammaisten kirkkopyhä
Messu sunnuntaina 3.4. klo 13 Kestilän kirkossa.
Ruokailu ja päiväjuhla srk-kodissa. Ilmoittautumiset 
28.3. mennessä kirkkoherranvirastoon p. 0207 109 860 
erityisruokavaliotoiveineen.  

Kappelineuvostojen 
yhteinen kirkkopyhä
Messu sunnuntaina 3.4. 
klo 10 Rantsilan kirkossa.
Kappelineuvostojen 
yhteinen tilaisuus 
seurakuntatalossa.

Kesätyötä tarjolla
Siikalatvan seurakunta hakee 16 vuotta täyttäneitä nuo-
ria puistotyöhön ja tiekirkkotoimintaan ajalle 27.6.–7.8. 
Työ suoritetaan kahden viikon jaksoissa, kolme nuorta 
/ kappeliseurakunta. Hakemukset 29.4. mennessä osoit-
teeseen Siikalatvan seurakunta, Taloustoimisto, Pappilan-
kuja 6, 92620 Piippola tai sähköpostilla tarmo.myllykos-
ki@evl.fi. Tiedustelut talouspäällikkö Tarmo Myllykoski, 
p. 020 7109 852.

Yhteisvastuuhiihto
Murron koulun ympäristössä olevalla valaistulla ladul-
la tänään 24. maaliskuuta klo 18.
Puffetissa myytävänä Yhteisvastuun hyväksi kuumia 
makkaroita, lämmintä mehua, kahvia ja munkkeja.
Tule hiihtämään tai kannustamaan hiihtäjiä sekä naut-
timaan puffetin antimia!
Järjestää seurakunta ja Murto-Ojakylä-Juurussuon dia-
koniakylätoimikunta.

Toivevirsi-ilta
sunnuntaina 27.3. klo 18 Temmeksen seurakuntatalos-
sa. Tuotto Yhteisvastuukeräykseen

Luentosarja ”Tule ja katso”
–Jeesuksen opetuslapset

maanantaina 28.3. klo 18–19.30 
Tyrnävän seurakuntatalolla.

Kouluneuvos Raili Kemppainen luennoi aiheesta 
Pieleen menneet.

Veteraanikuoro ke 30.3. klo 
11 srk-talossa.
Seurakuntakerho to 31.3. 
klo 13 Rauhalassa.
Kotiseurat to 31.3. klo 19 
Liisa ja Ilkka Lehdolla, Vilho 
Harvala ja Merja Jyrkkä.
SRK:n lähetysseurat pe 1.4. 
klo 18.30 ry:llä.
Perhekerho Pallerot ma klo 
10 Nuppulassa. 
Päiväkerhot: Isot Nuput ti 
klo 10 sekä Pikku nuput to 
klo 10 ja klo 13 Nuppulassa. 
Hovin Nuput pe klo 10 Hovin 
koulussa. 
Varhaisnuoret to klo 15.30 
Hovin koululla ja ti klo 14.30 
Mankilan koululla. Tyttöker-
hot ma klo 13.15 ja 15.15 Nup-
pulassa.
Kastettu: Juha Matti Mika-
el Uhre.
Kuollut: Toini Asta Purkunen 
s. Pirkkalainen 83. 

19 Sanna ja Mikko Lepistöl-
lä, Samettitie 9 B. Seurat su 
27.3. klo 14 Lepolassa ja klo 
16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseuramyyjäiset pe 25.3. 
klo 19 ry:llä. Seurat su 27.3. 
klo 13 ry:llä.
Kastettu: Amalia Katariina 
Kivirinta, Joose Oliver Kok-
konen, Moona Matilda Kok-
konen, Ella Sofia Niskasaari.

A r k i s to
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la. Luultavasti epävirallisia kak-
sintaisteluja on salassa käyty myö-
hemminkin, sillä jotkut haluavat 
jostain kumman syystä selvittää 
välinsä verisesti miekoilla.

Ei filosofiaa 
eikä ideologiaa
Miekkailuun ei Naatuksen mu-
kaan liity mitään salaperäistä 
ideologiaa ja filosofiaa kuten idän 
kamppailulajeihin. Paitsi tietysti 
normaali kamppailulajien filoso-
fia, jonka mukaan vastustajaa tu-
lee kunnioittaa.   

Millä tavalla voittaa vastusta-
jan ?

– Olennaisinta on, että on joku 
ajatus päässä. Jos vähän vain hei-
luttelee miekkaa, ei siitä mitään 
tule. Täytyy olla selvillä, mitä ai-
koo tehdä, Naatus tähdentää. 

Miekkailijan täytyy Naatuksen 
mukaan muun muassa osata vaih-
taa taktiikkaa. Aloite täytyy ottaa 
omiin käsiin, vaikka vastustaja ei 
sitä aina huomaakaan.

– Vastustajalle voi näennäisesti 
antaa aloitteen. Häntä voi innos-
taa hyökkäämään tai liikkumaan 
tietyllä tavalla. Kun vastustaja te-
kee näin, miekkailija yhtäkkiä 

Sarjassa esitellään ihmisiä sekä heidän 
kiinnostuksen ja intohimon 

kohteitaan.

Oululaisella vs. oppilai-
tospastorilla Stiven Naa-
tuksella on tapa, joka 
äkkinäisestä voi tuntua 

merkilliseltä. Hän tökkii ihmisiä 
rintaan. Ennen tökkimistä hän 
vieläpä panee kypärän päähänsä, 
solahtaa valkoiseen asuun ja mi-
kä merkillisintä, ottaa metallisen 
sauvan  käteensä. 

Naatus ottaa askelia eteen ja 
taakse ja yrittää pis-
tää ihmistä, jolla on 
samat aikeet kuin 
Naatuksellakin.

Aivan, arvasitte 
oikein, vaikkei tässä 
kyllä mitään arvat-
tavaa enää olekaan: 
Naatus harrastaa 
miekkailua.

Naatuksella oli 
aiemmin lievä te-
räasefobia. Jos joku 
osoitti häntä vaikkapa saksen te-
rillä, Naatukselle tuli epämiellyt-
tävä olo.

Fobia kuitenkin katosi miek-
kaillessa. Kun käy kaksi vuotta 
miekanteriä vastaan, teräasepel-
ko lähtee.

Naatus ei varsinaisesti kilpai-

le sarjoissa, vaan hän ottelee har-
rastajatoveriensa kanssa Oulun 
miekkailuseurassa.

Kamppailulajit 
uutta Naatukselle
Naatus on pelannut pallopelejä, 
mutta kamppailulaji oli hänelle 
uutta.

– Täytyy haluta kamppailla ja 
voittaa toinen, Naatus luonnehti 

harrastustaan.
Tuntuuko hyväl-

tä, kun laittaa kypä-
rän päähänsä ja otte-
lu alkaa?

– Kyllä. Miekkai-
lu on ihan omanlai-
sensa maailma. Kes-
tää tosin aina vähän 
aikaa, kunnes tottuu 
ajatukseen, että tois-
ta pitää pistää.

Naatus ottelee 
kalvalla ja floretilla, joilla piste-
tään vastustajaa. Säilällä lyödään 
vastustajaa myös lappeilla.

Kaikki kolme miekkaa ovat ke-
hittyneet oikeista taistelumiekois-
ta. Veri on ennen muinoin lentä-
nyt kaksintaisteluissa, joista vii-
meinen käytiin viime vuosisadal-

Stivenin teräasepelko 
hävisi miekkaa heiluttamalla

muuttaa omaa liikettään ja pistää 
vastustajaa. 

– Reaktionopeus voi ratkais-
ta, mutta on muitakin vahvuuk-
sia. On oltava sellainen mielen ja 
ruumiin yhteys, että on kartalla 
mitä tapahtuu, pastori kertoo.

– Ajatukset eivät saa harhailla. 
Häviö on tällöin lähellä.

Tilttaako eli kilahtaako miek-
kailijoilla koskaan? Pokeriam-

Kolme kivaa

•	Miekan ja miekkataistelun historia on vuosituhansia vanha ja so-

taisa. Ramses III:n ajalta Egyptistä on löydetty miekkailun kaltaisen 

urheilukilpailun kuvaus. Kilpailijat käyttivät aseinaan keppejä, joi-

den päähän oli kiinnitetty pronssilevy ja osalla kilpailijoista oli kas-

vojensa suojana maski.

•	Urheilumiekkailu muotoutui kohti nykyistä muotoaan etenkin 

Aurinkokuninkaan, Ludvig XIV:n hovissa 1600-luvulla. Monet tuol-

ta ajalta peräisin olevat miekkailun säännöt ja liikkeet ovat edel-

leen käytössä.  

•	Urheilu- tai olympiamiekkailulla tarkoitetaan kolmea olympiala-

jia: kalpaa, florettia ja säilää. Olympiamiekkailu on puhtaasti urhei-

lulaji, jolla ei ole itsepuolustuksellista tarkoitusta.

Kestää tosin 
aina vähän 
aikaa, kunnes 
tottuu 
ajatukseen, 
että toista 
pitää pistää.

mattilaisilla saattaa tiltata, jolloin 
he raivostuneina ottavat mielettö-
miä riskejä ja pelaavat mielipuoli-
sen tavoin. Naatus naurahtaa ky-
symykselle. Miekkailijat eivät ki-
lahda.

Muuan nyrkkeilijä sanoi ker-
ran Naatukselle, että jos ottelija 
suuttuu, hän on jo hävinnyt.

PEKKA HELIN
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