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108. vuosikerta

Lauri osallistui viime viikonloppuna Pyhän Luukkaan kappelissa pidettyyn Yöpyhäkouluun. 
Legoilla leikkimisen ja pitsan syönnin lisäksi lapset kokeilivat toimittajan työtä. 
Yöpyhäkoululaisten juttuja ja kuvia voi ihailla keskiaukeamalta. » 6  ja 12–13
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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Mistä kirkko tavoittaa ihmiset nykyaikana? 

Tablettitietokoneiden ääreltä kotisohval-

ta tietenkin!

Saamme toistuvasti lukea uutisista, ettei kirkois-

sa käy enää väkeä entiseen malliin. Sitä ei kuiten-

kaan ole liiaksi uutisoitu, että yhä useammat ihmi-

set seuraavat jumalanpalveluksia sähköisten viesti-

mien kautta kotoa.

Esimerkiksi Virtuaalikirkko mahdollistaa koti-

kirkon tilaisuuksien seuraamisen reaaliajassa mis-

tä päin maailmaa tahansa. Käyntimäärät ovat kas-

vaneet.

Oulun tuomiokirkon virtuaalilähetyksiä katsel-

laan Suomessa eniten Hel-

singistä. Pääkaupunkiseu-

dulla asuu paljon Oulusta 

muuttaneita. 

Kävijät eivät rajoitu vain 

Suomen rajojen sisäpuolel-

le, vaan lähetyksiä seura-

taan ympäri maailman. Eri-

tyisen paljon käyntejä on 

tänä keväänä kertynyt Sloveniasta, Yhdysvalloista 

ja Ruotsista.

Kulttuuri on muuttunut. Kun taivaalta sataa rän-

tää ja teillä vallitsee pääkallokeli, on helpompi ava-

ta laite kuin lähteä liukastelemaan sanan äärelle.

Hengellinen kokemus voi syntyä yhtä hyvin koto-

na kuin kirkon penkissä. Se, kuinka monta käyntiä 

seurakuntalaiselle kertyy vuoden aikana kirkosta, 

ei tietenkään ole uskon mitta.

Teknologiaa ei kannata pelätä. Tekniikka ei vält-

tämättä vie kirkolta kävijöitä, mutta se tuo uusia 

mahdollisuuksia tavoittaa niitäkin, joita kirkko ei 

muuten kohtaisi.

Kuten tuomiorovasti Matti Pikkarainen vierei-

sessä jutussa (sivut 2–3) toteaa, ei ole yhtä oikeaa 

tapaa osallistua kirkon tilaisuuksiin. 

Tärkeintä on, että ihmisten 

tietoisuus kirkosta ja sen 

sanomasta säilyy.

Kannattaa silti muis-

taa, että on myös pal-

jon niitä ihmisiä, joil-

le pyhäaamun käynti 

kotikirkossa on tär-

keä tapahtuma pait-

si hengellisistä myös 

sosiaalisista syistä.

Kirkko tavoittaa
yhä useamman
kotisohvalta

HELI VÄYRYNEN
heli.vayrynen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Hengellinen 
kokemus voi 
syntyä yhtä hyvin 
kotona kuin 
kirkon penkissä.

Tuomiokirkon
saarnoja katsotaan
ympäri maailman

Kun tuomiorovasti Mat-
ti Pikkarainen saarnaa 
sunnuntaiaamuna Oulun 
tuomiokirkossa, lähetystä 

seurataan Virtuaalikirkon kaut-
ta ympäri maailman.

Eniten Virtuaalikirkon lähe-
tyksiä katsotaan Suomesta, toi-
seksi eniten Sloveniasta. Kolman-
tena tulee Yhdysvallat ja neljänte-
nä Ruotsi.

– Viimeksi tuli Espanjasta pa-
lautetta jumalanpalveluksestam-
me. Katsoja toivoi mikrofonia lä-
hemmäksi kanttoria, jotta tämän 
ääni kuuluisi paremmin, Matti 
Pikkarainen sanoo.

Virtuaalikirkon katsojamäärät 
ovat kasvaneet. Palvelun kehittäjä 
Ilmari Mäenpää E-concerthou-
sesta kertoo, että vuoden aikana 
käyntejä on kertynyt 230 000.

Määrä kertoo, moneltako tie-
tokoneelta lähetystä seurataan. 

Tarkkaa katsojamäärää ei tiede-
tä, sillä yhdellä koneella voi olla 
useampikin henkilö seuraamas-
sa lähetystä.

Palvelussa ovat mukana Ou-
lun tuomiokirkon lisäksi Hailuo-
don kirkko ja Turun tuomiokirk-
ko. Suosituimpia ovat Oulun tuo-
miokirkon lähetykset.

Suomesta katsojia on eniten 
Helsingistä, toiseksi eniten Ou-
lusta. Sitten tulevat Turku, Tam-
pere ja Ylivieska.

– On pohdittu, loppuuko kir-
koista väki, mutta näidenkin lu-
kujen valossa voidaan todeta, että 
ei lopu. Helsinkiläisethän ne kir-
kossa eniten käyvät, Ilmari Mä-
enpää sanoo.

Teknologia tuo
kirkkoa tutuksi
Oulun seurakunnat tavoittavat 
joka sunnuntai tuhansia ihmisiä 

Yhä useampi seuraa jumalanpalvelusta 
kotisohvalla Virtuaalikirkosta

myös radion välityksellä. Ohjel-
mayhteistyöllä Radio Dein ja Ra-
dio Pookin kanssa on pitkät pe-
rinteet. Vuonna 2008 käynnisty-
neet Virtuaalikirkko-lähetykset 
toivat verkon radion rinnalle. 

Matti Pikkarainen muistuttaa, 
että yhä useammat ihmiset osal-
listuvat jumalanpalveluksiin säh-
köisten viestimien kautta.

Teknologia on mahdollistanut 
kulttuurinmuutoksen.

– Kulttuurinmuutos pitää hy-
väksyä. Jos pyhäaamuna tulee 
räntää, on helpompi avata kone 
kuin lähteä paikan päälle kirk-
koon. 

Jotkut pelkäävät, että teknolo-
gia vie ihmiset kirkoista. Pikka-
rainen ei pidä teknologiaa uhka-
na, päinvastoin.

– Teknologia tuo kirkkoa tu-
tummaksi ja laskee kirkkoon tu-
lemisen kynnystä.
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Vierailu turkkilaisen 
pikkukaupungin mat-
totehtaaseen on kieh-
tova kokemus. Yhdes-

sä sen lukemattomista huoneis-
ta viehättävä nuori nainen istuu 
mattopuiden edessä ja solmii 
erivärisiä silkkilankoja loimiin 
uskomattomalla näppäryydellä. 

Menen viereen katselemaan. 
Tyttö käännähtää, katsoo kirk-
kain ja avoimin silmin ja viittoo 
hymyillen viereensä istumaan. 
Ilahdun kutsusta. Hän näyt-
tää, miten turkkilaisten matto-
jen erikoisuus, kaksinkertainen 
solmu tehdään. 

Ne tytöt, joille se 
vain on mahdollista, 
lähtevät kaupunkiin, 
opiskelevat ja jäävät 
työskentelemään 
sinne.

Saan sitoa muutaman langan 
hehkuvan värikkääseen mat-
toon. Olen kömpelö, mutta yl-
peä siitä, että saan osallistua tai-
deteoksen tekemiseen. 

Opas kertoo, että taitavia 
matonkutojia löytyy enää maa-
seudulta, mutta heitä alkaa olla 
yhä vähemmän. Taitavat nuoret 
naiset eivät ole kiinnostuneita 
työskentelemään mattopuiden 
edessä huonossa asennossa pie-
nellä palkalla. 

Ne tytöt, joille se vain on 
mahdollista, lähtevät kaupun-
kiin, opiskelevat ja jäävät työs-
kentelemään sinne.

Mietin nuorta naista, jonka 
kanssa sain jakaa hetken. On-
ko hän valinnut oman uran-
sa, vai haaveileeko hän toisen-
laisesta elämästä? Mikä hänelle 
on mahdollista?

”Ensimmäinen ehto naisen 
edistymiselle on persoonallinen 
ja henkinen vapaus. Siihen pe-
rustuu kaikki muu.” Näin totesi 
Minna Canth, kaikkien suoma-
laisten naisten sankaritar. 

En voi tietää matonkutoja-
tytön sisäistä vapauden astet-
ta, mutta jokin häivähdys siitä 
hänen silmissään välkehti. Mei-
dän yhteiskunnassamme nuor-
ten naisten mahdollisuudet 
ovat periaatteessa rajattomat. 
Silti vapauden välkettä heijas-
tuu harvalla ripsienpidennys-
ten varjosta. 

Mattoloimiin ja ripsenpidennyksiin sidotut
Kolumni

lähetyksiin, kun portaali on ollut 
niin kovan kuormituksen koh-
teena.

Eniten katsojia ovat keränneet 
ordinaatiomessut ja tavalliset py-
häaamun messut.

– Pyhäaamun messu on tuttu. 
Kellonaika ja formaatti ovat aina sa-
mat. Koet, että voit olla mukana ti-
laisuudessa, olitpa sitten Helsingis-
sä tai Ugandassa, Mäenpää toteaa.

Eniten lähetyksiä ovat katso-
neet vuoden aikana 25–34-vuo-
tiaat, joista hiukan yli puolet oli 

H e l i  Väy r y n e n

Virtuaalikirkon kautta ihmi-
set voivat osallistua kotikirkon 
jumalanpalveluksiin tarvittaessa 
myös kasvottomina ja mistä päin 
maailmaa tahansa.

– Ei ole yhtä ainoaa oikeaa ta-
paa osallistua. Tärkeintä on, et-
tä ihmisten tietoisuus kirkosta ja 
sen sanomasta säilyy tässä ajassa.

Nuoret miehet
katsovat eniten
Kaikki eivät ole päässeet sisään 
suosituimpiin Virtuaalikirkon 

Ilmari Mäenpää seuraa toimistossaan Matti Pikkaraisen saarnaa Oulun tuomiokirkosta. – Tuomiokirkon jumalanpalveluksia katsotaan ympäri maailman. En tiedä, miksi tänä keväänä kävijöitä on Suomen jälkeen eniten 
Sloveniasta, Mäenpää sanoo.

TEIJA SALMI
oululainen luokanopettaja

miehiä. Tieto perustuu siihen, ke-
nen tunnuksilla laitteesta on kir-
jauduttu nettiin.

Pikkaraisen mielestä talou-
dellinen satsaus Virtuaalikirk-
koon on kannattanut, sillä palve-
lun avulla tavoitetaan niin paljon 
ihmisiä.

– Mistä kirkko tavoittaa ihmi-
set nykyaikana? Kyllä se niin on, 
että tablettitietokoneiden luota 
kotisohvalta, Mäenpää lisää.

HELI VÄYRYNEN

Kirkko siirtyi verkkoon
Vuonna 2013 Suomessa kirjattiin kuusi miljoonaa 

jumalanpalveluskäyntiä. Lisäksi arviolta 400 000 ihmistä seurasi 

jumalanpalveluksia sunnuntaisin median välityksellä (lähde: 

www.evl.fi).

Oulun kirkoista lähetetään lisäksi radio- ja nettiradiolähetyksiä, 

Oulunsalosta myös videolähetystä. 

Lisätietoa: http://www.oulunseurakunnat.fi/verkkokirkko.

Virtuaalikirkon lähetykset löytyvät osoitteesta 

www.virtuaalikirkko.fi.
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Muu media

VÄÄRÄ SYYLLISYYS on viheliäisempi 
vastus. Se tuntuu tahraavan ja peittävän 
alleen kaiken hyvän. Väärä syyllisyys 
nalkuttaa koko ajan. Epämääräinen ikävä 
olo painaa jatkuvasti. Mistä se johtuu?
Valtavaara huokaisee.

– Toivoisin, ettei tarvitsisi aina vastata, 
että se lapsuus, se lapsuus. Mutta sieltä 
se väkisinkin juontaa. Syyllistyvä ei ole 
saanut lapsuudessaan kokemusta, että hän 
on riittävän hyvä ja arvokas, hän sanoo.

Kirjailija ja teologi Anna-Liisa Valtavaara 
pohtii väärää syyllisyyttä 

Kirkko ja Kaupunki -lehdessä 11. maaliskuuta.

Paikallinen, lähelle tule-
va keräyskohde puree, he-
rättää antamaan rahaa ja 
ruokkii sitä kautta koko 

Yhteisvastuukeräyksen pottia. 
Tätä mieltä on Limingan dia-

koniatyöntekijä Ritva Sassali.
 – Näin se menee, ja siksi uskal-

lan ehdottaa, että Yhteisvastuu-
keräyksessä nostettaisiin omaan 
seurakuntaan jäävää osuutta ai-
empaa suuremmaksi. 

Kirkon valtakunnallisen suur-
keräyksen, Yhteisvastuukeräyk-
sen potti on jaettu 1980-luvul-
ta saakka siten, että 60 prosent-
tia tuotosta menee kehitysyhteis-
työhön. 40 prosentin kotimaan  
osuus pilkotaan kolmeksi: kerää-
vän seurakunnan osuus on kym-
menen prosenttia.

Sassalin mielestä seurakun-
nille tulisi jäädä keräystuotosta 
20 prosenttia.

– Tänä keväänä Limingassa 
seurakunnan varoja käytetään 
urheiluvälineiden ostoon.

Niitä hyödynnetään toimin-
nassa, joka suunnataan syrjäyty-
misuhan alla oleville nuorille. 

Maaliskuun puolessa välissä 
Yhteisvastuukeräystä on jäljellä 
vielä puolet. Keräys jatkuu 1. tou-
kokuuta saakka.

Kotimaata vaaditaan
pontevasti pääkohteeksi
Kiiminkiläinen konkarikerääjä 
Eila Nousiainen on kokenut, et-

Seurakunnissa tulee
kerätä ja keskustella
Keräysjohtaja Tapio Pajunen 
Kirkkopalveluista uskoo, että pa-
ras loppukiri keräyksessä saadaan 
järjestämällä seurakunnissa iloi-
sia, viihdyttäviä yhteisvastuuta-
pahtumia.

– Auttamisen on oltava haus-
kaa, Pajunen painottaa.

Hän muistuttaa, että Yhteis-
vastuukeräys ei ole pelkästään 
rahan hankintaa. Keräysaiheiden 
tarkoitus on herättää seurakun-
nissa tärkeää, ajankohtaista kes-
kustelua, tänä keväänä vapaaeh-
toistyöstä.

– Tutustuminen suurten puo-
lueiden ohjelmiin eduskuntavaa-
lien alla alleviivaa sitä, että vapaa-
ehtoistyön kehittäminen on ollut 
oikeanaikainen valinta keräys-
kohteeksi. 

– Puolueiden aikomus pidät-
täytyä indeksikorotuksista han-
kaloittaa esimerkiksi pieneläke-
läisten elämää. Ihmisten talous 
on ahtaalla. Palvelujen saaminen 
ei ainakaan helpotu. 

– Nykyisessä julkisen talouden 
tilanteessa vapaaehtoistoiminta 
on käytännössä ainoa mahdolli-
nen tapa parantaa palveluja vähä-
osaisten auttamiseksi. Tästä kuu-
luu nyt puhua seurakunnissa, Pa-
junen sanoo. 

RIITTA HIRVONEN

Ahkerimpia antajia 
ovat vanhemmat 
ihmiset. He haluavat 
osallistua joka vuosi.

Eila Nousiainen

Hengellisen tiedon taso laskenut

Suomalaisten hengellisen 
tiedon taso on eri mitta-
reiden mukaan laskenut.

Esimerkiksi rippikou-
luun tulevien lähtötiedon taso 
kristinuskon perusteista on hei-
kompi kuin 10–20 vuotta sitten.

– Emme voi ottaa itsestäänsel-
vyytenä sitä, että koulun uskon-
nonopetus on luonut pohjan, jos-
ta voimme jatkaa. Päiväkerhoissa 
meidän on kerrottava ensin, ku-
ka Jeesus on, Oulussa viime vii-
kolla vieraillut Kirkkohallituksen 
kansliapäällikkö Jukka Keskita-
lo kertoo.

Ilmiö johtuu pääosin kotien 
kristillisen kasvatuksen ja koulu-
jen uskonnonopetuksen ohene-
misesta.

Vanhemmat voivat olla arkoja 
opettamaan iltarukousta ja välit-
tämään kristillistä perintöä lap-

silleen. Koulujen uskonnonope-
tuksesta on vähennetty tunteja ja 
opetuksen sisältökin on muuttu-
nut.

Jumalanpalveluksissa pitää 
kertoa kristinuskon peruskerto-
musta yhä tietoisemmin opetuk-
sellisessakin mielessä. Pappi jou-

Hauskanpidolla 
hyvä loppukiri 
 Seurakunnissa toivotaan yhteisvastuusta 
nykyistä isompaa osuutta paikallisiin kohteisiin

Jukka Keskitalo pitää tärkeänä kirkon toimintaa, johon on helppo tulla mukaan.

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

Yhteisvastuuhiihdot hiihdettiin torstaina 12.3. keväisessä säässä Murron loistavalla ja paikoi   tellen liiankin hyvin luistavalla ladulla. Innokkaita hiihtäjiä oli noin 20 ja kannustavaa yleisöä yhtä paljon.
Hiihtäjät ja muut osallistujat pääsivät nauttimaan buffetin maistuvista eväistä, kuten Murron    diakoniapiirin leipomista maukkaista munkeista.

tä kevään yhteisvastuu on sujunut 
suurin piirtein tuttuun malliin.

– Joka vuosi on niitä, jotka tu-
levat epäilemään minulle, ettei 
raha mene oikeasti perille.  

– Ahkerimpia antajia ovat van-
hemmat ihmiset. He haluavat 
osallistua joka vuosi.

Kiimingin diakoniatyönteki-
jällä Erja Haholla on tällä hetkel-
lä tarkkojen lukujen sijaan vain 
näppituntuma keräyksen onnis-
tumisesta edellisvuosiin verrat-
tuna.

– Arvioin, että hieman ala-
kanttiin on sujunut, koska kerää-
jiä on aikaisempaa vähemmän.

Hahon mukaan niiden joukko 
on kasvanut, jotka ilmaisevat sel-
västi, että keräyksestä tulisi jää-
dä nykyistä suurempi osuus ko-
timaahan.

Kiimingissä toivotaan, että la-
toarvat saataisiin myytyä lop-
puun yv-potin kasvamiseksi. Ar-
pajaisvoittona oleva tyylikäs liite-
ri on kooltaan 3 x 3 metriä, ja sen  
kokoamiseen on luvassa apua. 
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Mitä mieleesi tulee sanasta tasa-arvo?Gallup

Ihmisiä

Harrastukset lisäävät 
itsetuntemusta

Oululaista Pöllönkankaan yhdeksättä luokkaa käy-
vä Hilda Nieminen on Tuiran seurakunnan isosia 
ja partiolainen. Hän tykkää tehdä leireille ja ilta-
nuotioille ohjelmaa. Leikin vetäminen ei häntä pa-

hemmin ujostuta.
Teatteri on tullut hänelle tutuksi myös Oulun taidekoulussa.
Ei siis ihme, että Hilda Nieminen on kiinnostunut hake-

maan käynnissä olevassa yhteishaussa Oulun Suomalaisen 
Yhteiskoulun Lukioon (OSYK).

– OSYK:ssa innostavat draaman kurssit. Kun kouluun 
pyrkii myös omia kavereita, yhteishaku ei tuottanut suurta 
päänvaivaa, hän sanoo.

Yksi Hildan OSYK:iin pyrkivistä kavereista on Myllytul-
lin ysiluokkalainen Niina Juntunen.

– Taideaineet kiinnostavat minuakin. Kun en ole vielä 
varma, mihin ammattiin haluan, lukio tuntui hyvältä vaih-
toehdolta.

Niina kertoo miettineensä myös Oulun Lyseoon pyrki-
mistä yhteishaussa, mutta koulun kova maine hieman pe-
lotti häntä. Tulevaisuuden suunnittelussa hän käytti hyväk-
seen plussien  ja miinuksien listaamista.

Niina kertoo, että hänen luokallaan on 23 oppilasta, kaikki 
tyttöjä. Joukosta vai yksi haki yhteishaussa ammattikouluun.

– Miksi ei menisi ”amikseen”, jos ammatinvalinta on sel-
vänä mielessä, nuoret sanovat.

Hilda paljastaa unelmoivansa teatterikorkeakoulusta. 
Hän tietää, ettei haave toteudu helpolla. 

– Jos vielä lukion jälkeen minulla on sama toive, periksi 
ei pidä vähällä antaa, Hilda toteaa.

Harrastustoiminta seurakunnassa ja partiossa on lisän-
nyt nuorten itsetuntemusta, mikä helpottaa ratkaisujen te-
kemisessä, kun koulussa pitää tehdä valintoja tulevaisuu-
den suhteen.

RIITTA HIRVONEN

Hilda Nieminen ja Niina Juntunen ihmettelevät ajan nopeaa kulumista. 
– Tulimme juuri yläasteelle, ja nyt se on jo päättymässä, Hilda sanoo.

R
iitta H

irvo
n

en

Hengellisen tiedon taso laskenut

Marja Tervahauta, Oulu
Puhuttaessa sukupuolten vä-
lisestä tasa-arvosta kyse ei ole 
miehen ja naisen vertailusta, sii-
tä, missä asioissa miehet tai nai-
set ovat toisiaan parempia. Tasa-
arvosta tulee ennen muuta mie-
leen, miten tärkeää on, että jo-
kainen meistä on tasapainossa 
omien lahjojensa, taitojensa ja 
arvojensa kanssa. 

Esa Knuutinen, Liminka
Eero Mällinen, Liminka
Asia on hyvä. Tasa-arvo menee koko ajan parempaan suuntaan. Meille 
sopii, että naiset aina ensin ja edelle. Se on ollut meidän mielipiteem-
me aina. Tasa-arvoa on sekin, että vastataan yhdessä näihin kysymyk-
siin eikä aiheesta tule riitaa.

Torstaina 19. maaliskuuta vietetään Minna Canthin päivää, 
joka on tasa-arvon päivä.

KOONNUT: RIITTA HIRVONEN

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

tuu miettimään sanoitustaan 
aiempaa tarkemmin myös kir-
kollisissa toimituksissa.

– Jos kirkko ei pysty sanoit-
tamaan hengellistä sanomaa, se 
epäonnistuu ydinalueella.

Keskitalo pitää tärkeänä 
seurakuntien suunnitelmallis-
ta Raamatun opetusta, vaikkei 
se kokoa suuria joukkoja.

– Ihmisten on tärkeä tietää, 
että kun hengellinen etsintä 
herää, hengellistä antia löytyy 
oman kirkon piiristä, eikä sitä 
tarvitse etsiä muualta.

Matalan kynnyksen
toiminta tärkeää
Kirkkoon kuuluu edelleen yli 
neljä miljoonaa suomalaista.

Suurin osa jäsenistä suhtau-
tuu seurakuntaan myönteisesti, 
muttei osallistu sen toimintaan 

aktiivisesti.
Kirkko haluaa myös tulevai-

suudessa palvella koko kansaa 
eikä vain suppeaa sisäpiiriä.

– Jos haluamme säilyttää 
kansankirkon, kirkon pitää 
tulla lähelle tavallista ihmistä, 
Keskitalo sanoo.

Hän ei seurakuntien sääs-
töpaineissakaan leikkaisi ma-
talan kynnyksen toiminnasta, 
johon on helppo tulla mukaan.

– Kuulin, että Karjasillan 
seurakunta järjesti meänkie-
lisen messun. Se kolahti, kun 
olen kotoisin Tornionjokilaak-
sosta. Murre ja syntymäpaik-
ka ovat ihmisille tärkeitä. Tä-
mä on esimerkki toiminnasta, 
johon on helppo tulla mukaan.

HELI VÄYRYNEN

Yhteisvastuuhiihdot hiihdettiin torstaina 12.3. keväisessä säässä Murron loistavalla ja paikoi   tellen liiankin hyvin luistavalla ladulla. Innokkaita hiihtäjiä oli noin 20 ja kannustavaa yleisöä yhtä paljon.
Hiihtäjät ja muut osallistujat pääsivät nauttimaan buffetin maistuvista eväistä, kuten Murron    diakoniapiirin leipomista maukkaista munkeista.

J o ha nna R a n t a la

Kirkkopalvelujen keräystoimistoon tulee 
joka kevät palautetta Yhteisvastuukerä-
yksen tuotonjaosta. Monen kansalaisen 
toiveissa on, että keräyksestä jäisi koti-

maahan nykyistä suurempi osuus. Joko olette 
taipumassa tämän palautteen alla, keräysjoh-
taja Tapio Pajunen?

– Ilman muuta kerääjien kannalta olisi moti-
voivampaa se, että voisi sanoa lahjoitusten me-
nevän lähellä oleviin kohteisiin ulkomaisten si-
jaan. Mutta jos puhutaan globaalista oikeuden-
mukaisuudesta, voitaisiin todeta perustellusti, 
että loppupotista tulisi mennä kehitysmaihin 99 
prosenttia. 

Tuotonjaossa ollaan lujasti kiinni perinteisis-
sä prosenteissa. Jos paikallisseurakuntaan jäävää 
osuutta kasvatetaan, kenen siivusta se otettaisiin 
pois?

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta päättää 
Kirkkohallituksen täysistunto. Onko jakope-

rusteita suunnitelmissa muuttaa lähivuosina, 
Kirkkohallituksen täysistunnon jäsen, Alavies-
kan kirkkoherra Eija Nivala?

– Asiasta ei ole käyty Kirkkohallituksessa tuo-
retta keskustelua. Siksi pidän prosenttien muut-
tamista nopealla aikataululla epätodennäköisenä.

– Itse näen, että yhteisvastuuta koskee saman-
lainen linjaus kuin kirkossa kerättäviä kolehteja 
yleensä. Jumalanpalveluksien kolehteja ei suosi-
tella kerättäväksi oman seurakunnan perustoi-
minnan pyörittämiseen. Sitä varten ovat kirkol-
lisverovarat.

– Maailmalla hätä on mielestäni eri mittaluo-
kassa kuin Suomessa. Siksi en haluaisi muuttaa 
keräyksestä uloslähtevää osuutta nykyistä pie-
nemmäksi. Olen nähnyt myös sen, että keräys-
varoilla on saatu kehitysmaissa tuloksia aikaan, 
vaikka kerääjän saattaa olla vaikea perustella 
avun vaikuttavuutta rahojen mennessä etäälle 
kotimaasta.

Jos toiselle annat, keneltä otat?

E l s i  S a l ovaa ra
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Yöpyhis päättyi laulaen
Ilta kappelilla sisälsi leikkiä, pitsaa ja toimittajantöitä

Pyhän Luukkaan kappe-
lin ovella Oulun Linnan-
maalla odotetaan kuumei-
sesti lähetystä. 

– Pitsojen piti olla paikalla vii-
meistään puolelta, ja nyt kello on 
jo kahtakymmentä vaille, ovel-
la päivystävä vapaaehtoinen py-
häkoulunohjaaja Hanna Loune-
la kertoo.  

Yöpyhikseen osallistuvia lapsia 
viivästyminen ei haittaa. Vapaan 
leikin aikana esiin on kaivettu le-
got, nuket ja pelit. Joku lukee kir-
jaa, osa juttelee patjoilla ja pellei-
lee makuupusseilla. Lapset ovat 
vauhdiltaan ja toiveiltaan erilai-
sia ja saavat ollakin.

Idea yöpyhäkoulusta on läh-
töisin kappelilla aktiivisesti toi-
mivilta vapaaehtoisilta pyhäkou-
lunopettajilta. Kappelilla yövy-
tään jo kuudetta kertaa. 

– Yöpyhikseen osallistuu li-
ki 30 lasta. Viime vuonna mah-
duimme kaikki samaan huonee-
seen, mutta nyt tytöt nukkuvat 
kerhohuoneessa ja pojat takka-
huoneessa, lastensa kanssa yö- 
pyhikseen osallistuva oppilaitos-
pastori Jenni Siljander kertoo. 

Pitsaa niin paljon 
kuin jaksoi syödä
Kun pihaan kurvaa punainen au-
to takakontti täynnä pitsalaa-
tikoita, Hanna-ohjaaja kutsuu 
isoimpia lapsia kantoavuksi. Pit-
soja kantaa neljä käsiparia. 

Tarjolla on kinkku-ananas-
ta ja kinkku-jauheliha-salamia. 
Pöydässä poikien jututkin pyöri-
vät ruoassa. 

– Montako hampurilaista oot 
syöny viikon aikana? 

– Muistaakseni kuusi. 
– Minä oon syöny 13!
Uskomatonta kyllä, syömätah-

dista huolimatta osa pitsoista jää 
vielä iltapalaksi.

Toimittajan työ on 
tarinoita ja tutkimuksia
Yöpyhäkoulussa teemana on me-
dia ja toimittajan työtä kokeillaan 
ryhmissä. Nasaretilaiset aloitta-
vat kirjoittamalla juttuja, Jeru-
salem-ryhmä kuvittaa pääsiäisen 
tapahtumia ja Beetlehemiin kuu-
luvat ottavat selvää Pyhän Luuk-
kaan kappelista tutkimalla ja va-
lokuvaamalla. 

– Mikä on gallup? kysyy Emi-
lia nasaretilaisten ryhmässä. 

– Siinä kysytään muutamal-
ta ihmiseltä samat kysymykset 
ja katsotaan, miten he vastaavat,  
vapaaehtoinen pyhäkoulun oh-
jaaja Marjo Aalto neuvoo. 

– Jaa, no ehkä minä sitten kir-

joitan tarinan, Emilia päättää.
Jerusalem-ryhmässä luovuus 

ei lähde heti lentoon. 
– Voisko se olla jotain muuta 

kuin pääsiäistä? Sehän lukee jo 
Raamatussa, Minja pähkäilee.

Ryhmät jäävät vielä jatkamaan 
työtään, kun toimittaja poistuu 
paikalta. 

Suklaamunat 
ykkösenä gallupissa
Aamulla lapset kertovat nukku-
neensa hyvin.

– Ei täällä voinut supatella-
kaan, kun joku oli aina vahtimas-
sa, Paulus naurahtaa.

Minja kertoo, että keksi sitten-
kin idean. 

– Kirjoitin tarinan, jossa sekoitin 
Raamatun pääsiäisen ja sellaisen 
pääsiäisen, jonka moni lapsi tuntee. 

Paulus kertoo, että eilisen gal-
lupin mukaan puolelle vastaajis-
ta tuli sanasta pääsiäinen mieleen 
suklaamunat. 

– Toisessa gallupissa suk-
laamunat saivat tosin vain 33 pro-
sentin kannatuksen ja Jeesus 25 
prosenttia, hän huomauttaa.

ELSI SALOVAARA

Yöpyhäkoululaisten 
mediatuotoksia on sivuilla 12–13. 
Kuvia ja tarinoita voidaan julkaista 
myös tulevissa lehdissä.

Ku va t :  E l s i  S a l ovaa ra

Candelin pohtii 
herätyksen 
mahdollisuuksia
Kellonkartanon kevätpäiväs-
sä lauantaina 21. maaliskuu-
ta Keskustan seurakuntatalos-
sa Oulussa kuullaan puhujana 
rovasti Johan Candelinia. Pit-
kään ulkomailla työskennellyt 
Candelin tunnetaan ihmisoi-
keuksien ja vainottujen kris-
tittyjen puolestapuhujana. 

Hän näkee maailmanlaa-
juisen kirkon tilanteessa kak-
si päälinjaa: kirkko kasvaa ja 
sitä vainotaan. Herätyksiä ja 
seurakunnan kasvua tapah-
tuu erityisesti Afrikassa, Aa-
siassa ja Latinalaisessa Ameri-
kassa. Euroopassa kehitys on 
aleneva. 

Kello 14 alkavassa tilaisuu-
dessa aiheena on Mitä Juma-
lan Valtakunnalle kuuluu? 
Hän vastaa myös kysymyk-
seen, voisiko Suomeen tulla 
herätyksiä.

Kello 16 on esillä vainot-
tujen seurakuntien tilanne. 
Alustusten välillä on kahvi-
tauko ja lyhyet lauluseurat. 
Tilaisuudet ovat kaikille avoi-
mia.

Urkuteosten
sarja jatkuu
Kempeleessä
Tulevana lauantaina 21.3. kel-
lo 18 J. S. Bachin urkuteosten 
sarja Kempeleen Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa jatkuu. 

Urkuri Christian Ahlskog 
esittää kaikki Bachin urku-
teokset konserttisarjassaan, 
jonka hän aloitti keväällä 2014 
Kokkolassa ja jolle hän aloitti 
rinnakkaisen sarjan Kempe-
leessä viime syksynä.

Konsertti rakentuu teemal-
taan nyt paastonajan ympäril-
le. Pääsy konserttiin on vapaa.

Syksystä 2014 lähtien Ahl-
skog on työskennellyt Oulun 
Konservatorion urkulehtori-
na. 

Tuomiokirkko
pimenee ilmasto-
tempauksessa
Oulun ev.lut. seurakun-
nat osallistuvat jälleen Earth 
Hour -kampanjaan. Valot 
sammutetaan kiinteistöistä 
lauantaina 28.3. kello 20.30–
21.30. Valot jätetään pala-
maan kuitenkin niihin paik-
koihin, missä se turvallisuus-
syistä on tarpeen.

Lisäksi Tuiran kirkossa 
(Myllytie 5) pidetään Earth 
Hour -rukoushetki kynttilän-
valossa samana päivänä kello 
20.30.

Osallistumalla Earth Hour 
-kampanjaan myös Oulun 
seurakunnat haluavat viestit-
tää huolensa ilmastonmuu-
toksesta. Kampanjan järjestää 
Maailman luonnonsäätiö.

Idea 
yöpyhäkoulusta 
on lähtöisin 
kappelilla 
aktiivisesti 
toimivilta 
vapaaehtoisilta 
pyhäkoulun-
opettajilta. 

Yöpyhäkoulun osallistujat esittivät yhteislaulun sunnuntain messussa. Pyhäkouluohjaaja Hanna Lounela auttaa näyttämällä laulun sanoja lapuilla. 

Tytöt kömpivät testaamaan makuupusseja jo iltapäivästä.

Yöpyhikseen osallistuneen lapsen piirtämä sarjakuva kertoo, mitä Yöpyhäkoulussa tehtiin.
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Samalla pallolla

Kanadalaiselle Jean Va-
nierille myönnettiin 
viime viikolla vuoden 
2015 Templeton-pal-

kinto. Vanier on auttanut luo-
maan kansainvälisen verkos-
ton yhteisöjä, joissa kehitys-
vammaiset asuvat tasa-arvoi-
sina niin sanottujen normaa-
lien ihmisten kanssa.

Palkinto on arvoltaan noin 
1,6 miljoonaa euroa. Sen luo-
vuttaa yhdysvaltalainen John 
Templetonin säätiö henkilöille, 
jotka ovat tehneet poikkeuksel-
lisia tekoja elämän hengellisen 
puolen syventämiseksi.

Vanierin L’ Arche -nimi-
nen yhteisöverkosto sai alkun-
sa Ranskassa vuonna 1964, jol-
loin Vanier kutsui kaksi kehi-
tysvammaista miestä asumaan 
kanssaan. Verkosto on vuosien 
myötä laajentunut 35 maahan, 
joissa yhteisöjä on jo 147.

Vanierin perustama kehi-
tysvammaisten perheiden tu-
kiryhmä Usko ja valo on puo-
lestaan levinnyt 82 maahan.

– L’ Arche ja Usko ja valo 

Palstalla julkaistaan uskontoaiheisia uutisia sekä lähetystyöntekijöiden kuulumisia eri puolilta maailmaa.

Templeton-palkinto Jean Vanierille

ovat kuin laboratorioita, jois-
sa Vanier pani ideansa kaik-
kein vaikeimpaan kokeeseen. 
Ne testattiin oikeilla ihmisillä, 
oikeilla ongelmilla ja oikeal-
la elämällä, sanoi professori 
John Swinton skotlantilaisesta 
Aberdeenin yliopistossa nime-
tessään palkinnon saajan.

Vanier kertoi lehdistötilai-
suudessa Lontoossa, että älyl-
lisesti kehitysvammaiset ovat 
sydämen ihmisiä. Kun he ta-
paavat jonkun, heillä ei ole ta-
ka-ajatuksia vallan ja menes-
tyksen hankkimiseksi. He vain 

haluavat sydämen kohtaavan 
sydämen.

Katolinen usko on olennais-
ta Vanierin työlle. Hän pyrkii 
myös uskontojen väliseen kes-
kusteluun ja hyvien suhteiden 
luomiseen niiden välille, joiden 
elämät eivät tavallisesti kohtaa.

PEKKA HELIN

Lähde: Religion News Service/ 
Chris Herlinger: Jean Vanier, 
friend of developmentally disabled, 
wins Templeton Prize

w
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Kirkon piirissä tapahtuu juuri nyt enemmän kuin vuosikausiin. Kotimaa24.	 -uutispalvelu 
tarjoaa viimeisimmät uutiset, mielipiteet ja keskustelut osoitteessa kotimaa24.	  
– pysyt ajan tasalla.

Eikö Jeesuskin
ollut erilainen?

Vain

4,90
€/kk

Palvelu käytössäsi 24/7, vain 4,90 €/kk
Kotimaa24 on käytettävissäsi kaikilla päätelaitteilla missä tahansa,
yötä päivää. Pysy ajan tasalla, tilaa palvelu helposti osoitteessa
kotimaa24.	 

Tutustu uudistuneen palveluun!
Myös jatkossa Kotimaa24-uutispalvelun aihepiiri ja käsittelytapa
nojaavat perinteisiin arvoihin ja moderneihin tulkintoihin.
Kunnioitamme jatkossakin arvomaailmaasi.

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

www.kuurojenlahetys.fi 
Kuurojen Lähetys ry 60 vuo� a

Juhlakeräys: 
”AFRIKAN KUUROILLE OIKEUKSIA”
Tule mukaan edistämään kuurojen tasa-arvoista elämää 
kehitysmaissa, tue Kuurojen Lähetyksen tekemää työtä.

Apusi on arvokasta, toimi nyt ja lahjoita!
Keräystili: Turun Seudun OP; OKOYFIHH, 
FI15 5716 9020 0021 48
Keräyslupa POL-2014-8813, lupa voimassa 2015-2016, myönnetty 
2.8.2014 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta. 
Kerätyt varat käytetään vuosien 2015–2017 aikana Kuurojen Lähetyksen 
tukemien Eritrean ja Tansanian kuurojenkoulujen hyväksi. 
Käytännön toimeenpanija: Kuurojen Lähetys ry

Jean Vanier on hyvässä seurassa. Templeton-palkinnon ovat saaneet muassa 
evankelista Billy Graham, äiti Teresa ja Desmond Tutu.
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Ahkerointi tuo kädentaitoja
 Kalakerhossa veistetään uistimia ja muita kalastusvälineitä

Lämsänjärven leirikeskuksen 
pirtti on täynnä väkeä, sil-
lä menossa on Oulun seura-
kuntien kalakerho. 

Pirtti on kuin luotu erähenki-
seen askarteluun. Tilaa hallitse-
vat vanhanaikaiset pirtinpöydät. 
Lautaseinille on ripustettu kan-
satieteellisiä tauluja ja valokuvia 
menneistä hiihtokilpailuista. 

Vanha harmoni ja putkiradio 
pistävät silmään, mahtavatkohan 
toimia enää? 

Takassa palaa tuli.
Kerholaiset istuvat pirtinpöy-

tien ääressä ja veistävät vaappuja. 
He ovat isovanhempia, vanhem-
pia ja lapsia.

Kalakerhon vetäjä, Oulujoen 
seurakunnan nuorisotyönohjaa-
ja Pertti Putila, mikä on vaappu?

– Vaappu on puusta veistetty 
kalanjäljitelmä, joka saadaan ui-
maan sopivalla lailla ja sopival-
la syvyydellä. Vaaput maalataan 
väreillä, jotka sopivat kuhunkin 
vuodenaikaan, veden lämpöti-
laan ja kalastuspaikkaan, Putila 
selostaa.

Kerhossa valmistetaan muita-
kin kalastusvälineitä kuin vaap-
pua. Joskus käydään kalastusret-
killäkin.

Mikko Kiuttu ohjaa Janne Laurilaa ja Arja Laukkaa vaapunteon taidossa.

Ku va t :  Pe k ka H e l i n

Toiminta alkoi 
vuosia sitten
Putila perusti kalakerhon 14 
vuotta sitten.  Sen ideana on tar-
jota lapsille ja lapsiperheille mu-
kavaa kanssakäymistä. Alle 
12-vuotiaiden on tultava huolta-
jien kanssa kerhoon.  

Monelle kivointa on varmaan 
osallistua kalaretkille ja narrata 
saalista.

Putila haluaa tarjota myös har-
joitusta kädentaidoille, jotka ny-
kyisessä lasten hektisessä peli-
maailmassa ovat jääneet taka-
alalle.

– On tosi mukava nähdä, mi-
ten nuoret oppivat ja koko perhe 
tekee yhdessä. Se on kaikista pa-
rasta, Putila toteaa.

Entisiä kerholaisia 
ohjaajina
Pirtissä ohjaajat neuvovat kerho-

laisia minkä kerkeävät. Kerholais-
ten ja ohjaajien asennot kertovat 
tarkkaavaisuudesta ja keskitty-
misestä. 

Ohjaajat ovat kerholle kaikki 
kaikessa, sillä ilman heitä kerho 
ei pyörisi. Mikko Kiuttu, Jarno 
Väistö, Atte Lämsä, Jarkko Auno 
ja Tomi Kirves ovat olleet muka-
na toiminnassa yli 10 vuotta, en-
sin kerholaisina, sitten ohjaajina.

Mikko Kiuttu opastaa Arja 
Laukkaa, joka on tullut kerhoon 
lapsenlapsensa Janne Laurilan 
kanssa. 

Isä vei Laukan kalaan, kun 
Laukka oli lapsi.

– Tehtiin koivunrangasta on-
ki ja sitten myös ravustettiin. Ka-
lastaminen unohtui, kun tuli per-
he ja työ. Kerran mentiin pilkille 
työporukalla ja innostus iski uu-
delleen. Tauossa kerkesi mennä 
30 vuotta.

Laukka kalastaa vain talvella, 
koska hän pelkää ampiaisia. 

– Kevätaurinko kun paistaa 
hangen päällä ja on rauhallista ja 
lämmintä, se on aivan ihanaa.

Tosi mukava 
nähdä, miten 
nuoret oppivat 
ja koko perhe 
tekee yhdessä. 

Pertti Putila

Isä on 
kalastajamestari
Yksi pöytä on omistettu työka-
luille ja tarvikkeille. Kerholaiset 
käyvät tavan takaa hakemassa 
täydennystä.  Pöydällä on muun 
muassa pyöröpihtejä ja laaka-
pihtejä. Niillä kaiketi väänne-
tään jotain.

Työn touhussa on myös 
8-vuotias Kaisa Hovila. Hän on 
tullut Lämsänjärvelle 11-vuoti-
aan veljensä Niko Hovilan, ja-
panilaissyntyisen äitinsä Yasu-
ko Haradan ja isänsä Jussi Ho-
vilan kanssa.

Tyttö kertoo käyneensä isän ja 
Nikon kanssa pilkillä. 

Tykkääkö Kaisa kalastami-
sesta?

– Ainakin kesällä se on kivaa. 
Pilkkiminenkin on tytöstä ki-

vaa, vaikka siinä tulee kylmä.
Onko isä kalastajamestari?
– Kyllä se osaa kalastaa aika 

hyvin.

PEKKA HELIN

Seurakuntien kalakerho 
on tällä erää täynnä.

Kaisa Hovila (vas.), Niko Hovila, Yasuku Harada ja  Jussi Hovila tulivat koko perheen voimalla kalakerhoon.
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Marian osa vaati 
rohkeutta, mutta 
hänellä oli perheen ja 
suvun tuki. Kaikilla ei 
sellaista ole.

Maarit Saarnivala

Mikäli Jeesuksen äi-
ti, Maria, koputteli-
si Oulun Tyttöjen Ta-
lon ovella, avattaisiin 

hänelle ovi mielihyvin ja tulijaa 
kohdeltaisiin ystävällisesti.

Marialle keitettäisiin kahvit, ja 
hän löytäisi todennäköisesti no-
peasti paikkansa muiden nuorten 
naisten joukosta. 

– Ehkäpä häntä kuunneltaisiin 
jopa tavallistakin suuremmalla 
mielenkiinnolla, sillä ihmisestä 
paljastuva sisäinen voima ja roh-
keus vetävät puoleensa, Tyttöjen 
Talon johtaja Maarit Saarnivala 
ja ohjaaja Mervi Koskela sanovat. 

Ensi sunnuntai on Marian il-
mestymispäivä. Kirkkovuoden 
päähenkilö on Raamatun ylivoi-
mainen naissankaritar, kuuliai-
nen, vaatimaton ja rohkea Juma-
lan äiti Maria. 

Osa tytöistä on 
hakenut turvaa yksin
Tyttöjen Talolla arkeen kuu-
luu paljon rohkeita naisia. Mer-
vi Koskela kertoo nuorista maa-
hanmuuttajatytöistä, jotka ovat 
tulleet Suomeen yksin turvapai-
kanhakijoina. 

– Heidän elämäntarinansa 
ovat kertomuksia, joihin me kan-
taväestö emme voine samaistua. 
He ovat lähteneet maasta, koska 
heidän perheissään on toivottu 
lapselle parempaa elämää. 

– Yksin turvapaikanhakijoik-
si tulleet ovat jättäneet taakseen 
perheensä jäseniä, joita he eivät 
kenties koskaan enää näe. Osa 
tänne tulevista tytöistä kaipaa 
perhettään. 

Juuri näiden turvaa hakenei-
den tyttärien kohtalosta Saarni-
vala löytää vertailukohdan Raa-
matun Marian elämään.

– Marian osa vaati rohkeutta, 
mutta hänellä oli perheen ja su-
vun tuki. Kaikilla ei sellaista ole, 
Saarnivala pohdiskelee. 

– Tyttöjen Talon vahvuus on 
siinä, että me olemme täällä tois-
temme tuki, Koskela ja Saarniva-
la sanovat.

Rohkeus on jäänyt
kiusaamisen alle
Tyttöjen Talolla tiedetään, että 
monen nuoren naisen rohkeutta 

on murennettu pois. Tyttöjä on 
saatettu kiusata koulussa, joita-
kin useiden vuosien ajan.

– Joskus kiusaaminen on läh-
tenyt liikkeelle muutamasta lau-
seesta, jotka kasvavat lumipallon 
lailla ihmisen mielessä, Maarit 
Saarnivala sanoo.

Hän ja Koskela pahoittelevat 
sitä, että nykykulttuurissa tytöt 
altistuvat usein arvostelulle. He 
haluaisivat hillitä tyttöjen intoa 
laittaa itsensä niin monella foo-
rumilla arvioinnin kohteeksi.

– Laittaessaan itsensä esille he 
joutuvat ottamaan vastaan kai-
kenlaista, myös kovaa ja taido-
tonta palautetta. 

Tyttöjen Talolla mietitään, se-
koittuvatko röyhkeys ja rohke-
us nykyisin toisiinsa. Ulospäin 
suuntautuvat ihmiset tuntuvat 
vievän kaiken ilmatilan. 

– Ujoudesta on vaikea ammen-
taa voimaa, jos siitä on saanut ne-
gatiivista palautetta. Juuri siksi 
Tyttöjen Talolla on tärkeää koh-
data ihmiset hyväksyvästi sellai-
sina kuin he ovat. 

Nuori Mariakin olisi saanut 
tulla joukkoomme juuri sellaise-
na kuin hän oli, Saarnivala sanoo.

RIITTA HIRVONEN

Marianpäivää vietetään 
tänä vuonna 22. maaliskuuta.

Kahvit Marialle
Ujot tytöt ovat valtava voimavara, 
Tyttöjen Talolla tiedetään

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n

Maarit Saarnivala ja Mervi Koskela kertovat, että Tyttöjen Talolle ovat tervetulleita 
12–28-vuotiaat tytöt ja nuoret naiset sekä alle 22-vuotiaana odottavat tai 
synnyttäneet nuoret äidit.

Muut seurakunnat

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

Hautauspalveluja

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

To 19.3. klo 13 raamattu- ja rukouspiiri.
Su 22.3. klo 11 jumalanpalvelus. Koska kyseessä radiojumalan-
palveluksen äänitys, paikalla on oltava viimeistään klo 10.45. 
Tervetuloa kaikki! 

Ma 23.3. klo 13 Maanantaikerho.
Ti 24.3. klo 10 hartaus, klo 10-13 Taukopaikka-kahvila. Avoimet ovet, 
lepopaikka arjen keskellä. Pikkupurtavaa ja mielenkiintoisia ihmisiä. 
Tervetuloa kaikki! 
Pelastusarmeijan Kumppanuuskeräys 16.3.-12.4. lipaskeräyksenä. Lauantaina 
28.3. klo 10-14 avoimet ovet osoitteessa Pakkahuoneenkatu 17. Voit tulla tutus-
tumaan Pelastusarmeijaan ja Oulun osastoon sekä Kumppanuuskeräykseen.

To 19.3. klo 19 Rukousilta, Tuomo Kokko, Tuomo Ruuska. Pe 20.3. klo 
Helmi (nuortenilta). La 21.3. klo 10-16 Lasten päiväleiri Honkapirtillä. 
La 21.3. klo 10-16 Kuivurista - puimuriksi, L10T - evankelioimiskoulutus, 
Matti Mäkinen, lisätietoja www.oulu.svk.fi . Su 22.3. klo 11 Aamukirkko, 
pyhäkoulu, Saints’ Club, lounas, Risto Wotschke, Matti Mäkinen. Ke 25.3. 
klo 13 Senioripiiri, klo 18 Varkki-ilta. To 26.3. klo 19 Marttyyrien ääni –
ilta, Risto Wotschke, Seppo Huotari Stefanus lähetyksestä. Tervetuloa!

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 20.3. klo 19.30 Valo ilta. La 21.3. klo 18 Toppi-
lan Majakka-ilta, Paakakatu 3. Su 22.3. klo 11 
Lähetysjumalanpalvelus, Pentti Kapanen Fidasta, 
Mikko Saukkonen, Maranatha. Seimi ja lastenkoko-
ukset. Su 22.3. klo 17 International Service.  
In Russian and English. Su 22.3. klo 18 Israel- 

rukousilta. Ti 24.3. klo 18 Toppilan Majakan rukousilta, Paakakatu 3. Ke 25.3. 
klo 19 Ystävän paikka, Leevi Ahopelto, Pasi Markkanen, Jari Virtanen. To 26.3. 
klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. TERVETULOA!  www.uskotv.fi 

To 19.3. klo 19.00 Laulaja-evankelista 
Jaana Pöllänen 

konsertoi Muhoksen kirkossa
Su 22.3. klo 18.00 LÄHETYSTILAISUUS, 

Pentti Kapanen FIDA
Ke 25.3. klo 18.00 Hyvän Sanoman ilta 
Vaalassa, mukana evankelista Marko 

Selkomaa, musiikissa MAKARIOS
Su 29.3. klo 11.00 JUMALAN-

PALVELUS, Hannu Kuosmanen ja 
musiikkiryhmä Raahesta

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

To 19.3. to klo 18 kotirukouskokous 
Similällä, Katajakuja 2, Kempele
Su 22.3. klo 18 sunnuntain kokous
Su 29.3. klo 18 vieraana Gideonit
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

Rauhan Tervehdyksen 
ilmestymispäivät 2015

Hyvä eduskuntavaaliehdokas.
Ota yhteyttä:
Pirjo Teva, 040 680 4057, pirjo.teva@kotimaa.fi
Minna Zilliacus, 040 774 7777, minna.zilliacus@kotimaa.fi

Varaa ilmoitustilasi 8 pv ennen ilmestymistä

12.  26.3.
13.  2.4.
14.  9.4.
15.  16.4.
16.  23.4.
17.  30.4.
18. 7.5.
(kesäaikataulu)

19.  21.5.
20.  4.6.
21.  18.6.
22.  1.7.

23.  15.7.
24.  29.7.
25.  12.8.
26.  26.8.
27.     9.9.

(kesäaikataulu päättyy)
28.  16.9.
29.  23.9.
30.  30.9.
31.  7.10.
32.  14.10.
33.  21.10.

34.  28.10.
35.  4.11.
36.  11.11.
37.  18.11.
38.  25.11.
39.  2.12.
40.  9.12.
41. 16.12.

Tyttöjen Talon kävijät ovat saaneet kirjoittaa seinälle omia ominaisuuksiaan ja vahvuuksiaan. 
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Ohjelmatiedot ja jutut kuultavissa myös verkossa: 
www.oulunseurakunnat.fi/radio
Palautteet ohjelmista: radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 3161 563 / Mervi Päivärinta (ma–pe), 
Oulun seurakuntayhtymä, Radiostudio, PL 122,  90101 OULU

aalikirkon videoarkistoon.
Su 22.3. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta.  

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Su 22.3. klo 10 Tampereen ete-
läisen seurakunnan jumalan-
palvelus Hervannan kirkos-
ta. Virret: 53:2,4, 50:1,2,6, 51, 
501:1,2,3, 52, 229 ja 340
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin kel-
lo 11.05. 
Su 22.3. klo 10 Kohtuullista 
veisuuta, Marian ilmestyspäi-
vän jumalanpalvelus Helsingin 
Vanhassa kirkossa.

Haanpää-Vesenterä ja Marjaana 
Rantakeisu kertovat Pääsiäisen 
salaisuus -musiikkiteoksesta.

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 22.3. klo 8.45. Marian il-
mestyspäivän Radiopyhäkou-
lun pitää lapsityönohjaaja Mar-
jaana Lassi Karjasillan seura-
kunnasta.
Klo 10 Jumalanpalvelus Vihan-
nin kirkosta.

Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtu-

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 22.3. klo 8.45. Marian il-
mestyspäivän Radiopyhäkou-
lun pitää lapsityönohjaaja Mar-
jaana Lassi Karjasillan seura-
kunnasta.
Klo 10 messu Karjasillan kir-
kosta.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kerrotaan Tuiran 
seurakunnan Requiem-viikos-
ta. Haastattelussa on kanttori 
Anu Arvola-Greus.
Ke 25.3. klo 15.15 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa Anna 

Yhdistykset

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Kaikki ovat tervetulleita.

Herättäjän päivä: su 22.3. klo 10.00 messu Muhoksen kirkossa, ruokailu 
ja seurat seurakuntatalossa, su 22.3. klo 10.00 messu Kestilän kirkossa ja 
seurat seurakuntatalossa
Herännäis-/Siionin virsiseurat: to 19.3. klo 19.00 Pyhännän seurakunta-
talolla, pe 20.3. klo 18.00 Sinikka ja Aimo Pietilällä, Taipaleenharju, 
Pudasjärvi, su 22.3. klo 16.00 Pirkko ja Heikki Hannuksella, Keskikylän-
tie 54, Tyrnävä, ti 24.3. klo 18.30 Utajärven seurakuntatalolla, to 26.3. 
klo 18.00 Pattijoen Pappilassa
Hyvät sanat – taivaallinen sävel: Jaakko Löytyn 60-vuotisjuhlakiertueen 
konsertti to 26. maaliskuuta klo 18.00 Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa, Kissaojantie 12, Kempele. Liput voi tilata www.lippu.fi
Tervetuloa! 

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Action & Bible -kerho pe 20.3. klo 18.  
12-14v. pojille.
Naisten lauantain aamukahvit, la 21.3. 
klo 10. Hilkka Kaikkonen: Mitä syli 
tytölle merkitsee?
Seurat su 22.3. klo 14. 
Keijo Kaikkonen, Petteri Tuulos.
Raamattupiiri ma 23.3. klo 14.
3K-ilta ma 23.3. klo 18.30. Game On! 
Peli-ilta.
Kohtaamispaikka-ilta to 26.3. klo 18.
Aamurukouspiiri tiistaisin klo 9.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Aiheena: Maria - uskon esikuva meille

Sunnuntain 
Opetusseurat

Vanhan Pappilan Juhlahuoneisto
Asemakatu 6, Oulu

Su 22.3. klo 15

Mukana: Timo Hakkarainen, Maija-
Liisa Pohti & Juhani Seppänen 

TuomiokirkkoseurakuntaAgricola-opintokeskus

Tervetuloa!

Su 22.3. klo 16:30 Pyhäkoulu, klo 17 
Seurat Matti Rahja.
To 26.3. klo 18:30 Nuortenaikuistenilta.

Perjantai-illan huumaa

Via Dolorosa ensi 
vuonna Limingassa

Limingan seurakunnas-
sa järjestetään jälleen en-
si vuoden pääsiäisenä Via 
Dolorosa -vaellusdraama. 

Uudistettu toteutus vaatii kirk-
koherra Ilkka Tornbergin mu-
kaan mittavia valmisteluja, ja 
siksi suunnittelutyö aloitetaan 
jo tänä keväänä.

– Uusia, draamasta kiinnos-
tuneita ihmisiä tarvitaan mu-
kaan, kirkkoherra sanoo.

Ensimmäisen kerran Via 
Dolorosa rakennettiin Limin-
gassa vuonna 2012.

– Tänä keväänä vaellusdraa-

maa ei ole, mutta hiljaisen vii-
kon jokaisena iltana kokoon-
nutaan iltakirkkoon hiljenty-
mään. Tänä pääsiäisenä pa-
nostamme erityisesti pääsiäis-
yön messuun.

– Jumalanpalveluksessa 
ovat mukana kaikki seurakun-
nan neljä kuoroa. Messussa ote-
taan käyttöön kastepuu. Se saa 
lehtiä sitä mukaan, kun seura-
kunnassa kastetaan uusia jäse-
niä, Tornberg kertoo.

Pääsiäisyön viettoon kuuluu 
myös yhdessä nautittu pääsiäi-
sateria.

– Kiva kun olet täällä, pitkä ja 
ruskeasilmäinen mies sanoo ja 
tarttuu käteen. 

– Kiva kun sinäkin olet täällä, 
vastaan ja hymyilen. 

Luukas-messussa Tuiran kir-
kossa yliopistopastori Ari Savu-
oja ja pastori Jonne Pirkola ovat 
komentaneet kirkkokansan liik-
keelle tervehtimään toisiaan.

– Tehän oikein innostuitte, Sa-
vuoja huikkaa ihmisille, kun is-
tahdamme takaisin paikoillemme. 

Niinpä taisimme tehdä. Itse 
kättelin ja tervehdin minuutin ai-
kana viittä tuntematonta. 

ENNESTÄÄN TUNTEMATON on 
myös kanssani kirkkokahvien 
laittamisesta huolehtiva Marika 
Niittymäki. Hän kuiskaa minul-
le omalle paikalle palatessaan, et-
tä kirkossa on 42 henkeä. Ennen 
ehtoollista meidän on siis käytävä 
kattamassa lisää lautasia.

Synnintunnukseen liittyvän 
hiljaisen puoliminuuttisen jäl-
keen jatkamme ylistyslauluilla. 
Musiikin aikana on mahdollisuus 
jättää esirukouspyyntöjä. 

E l s i  S a l ovaa ra

Miten minä 
olisin aikalaisena 
suhtautunut 
Jeesukseen? Miten 
suuri voima muiden 
mielipiteillä on 
meihin? 

Ari Savuoja

Luukas-messussa musisoivat viime perjantaina Anni Rantakokko, Joonas Lindell, Tuuli Saarinen ja Miika Saari sekä pylvään taakse 
piiloon jäänyt pianoa soittanut Vilhelmiina Väyrynen. 

Huomaan, että yllättävän mo-
nella on sydämellään jokin huo-
li tai toive, jonka puolesta he kai-
paavat rukoilua. Kirjoitan lapun 
ja tiputan sen laatikkoon. Olo ke-
venee heti.

Saarnavuorossa oleva Savuoja 
on saanut päivän aiheen käsitte-
lyyn vinkkejä Luukas-messun Fa-
cebook-ryhmästä, johon voi liit-
tyä kuka vain.

– Miten minä olisin aikalaise-
na suhtautunut Jeesukseen? Mi-
ten suuri voima muiden mielipi-
teillä on meihin? hän heittää ky-
symyksiä kuulijoille.

HIPSIMME MARIKAN kanssa 
keittiöön. Laitamme kahvia tule-
maan, ja katamme pöytään lisää 
leipätarpeita. Marika on leiponut 
muffineja.

Kuulen, että hän on kotoisin 
Satakunnasta ja tullut Ouluun 
viimeistelemään käsityönopetta-
jan opintojaan. Uudessa kaupun-
gissa ystäviä on löytynyt Evanke-
listen opiskelijoiden toiminnasta. 

Pian edessä on paluu kotiseu-
dulle ja kondiittorinopintojen 
aloitus.

– Haaveilen omasta käsityö-
kahvilasta. Siinä voisin yhdistää 
molemmat ammatit, hän kertoo.

Keittiö on siivottu hieman en-
nen kymmentä.

– Oli kiva tavata, Marika huik-
kaa pyörän selkään hypätessään. 

– Niin sinutkin, nähdään! 

ELSI SALOVAARA

Seuraava Luukas-messu on pe 24.4. 
klo 19 Tuiran kirkossa. Lue lisää s. 20 
osiosta Nuoret aikuiset ja opiskelijat. 
Liity mukaan ryhmään Luukas-
messu Facebookissa!
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Ps. 113: 1-8
Halleluja! Ylistäkää Herran nimeä,
ylistäkää, te Herran palvelijat!
Siunattu olkoon Herran nimi nyt ja aina!
Idän ääriltä kaukaiseen länteen saakka
kaikukoon Herran nimen ylistys!
Herra on korkea, kaikkien kansojen valtias,
yli taivaitten kohoaa hänen kirkkautensa.
Onko ketään Herran, meidän Jumalamme,  
vertaista?
Hän istuu valtaistuimellaan korkeuksissa
mutta näkee alas maan syvyyksiin.
Ei ole taivaassa, ei maassa
ketään hänen vertaistaan!
Hän nostaa köyhän tomusta, hän kohottaa 
kurjan loasta
ja asettaa hänet ylhäisten joukkoon, kansansa 
ylimysten vierelle.

Room. 8: 1-4
Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka 
ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Hengen laki, joka 
antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, 
on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman 
laista. Jumala teki sen, mihin laki ei pystynyt, 
koska se oli ihmisen turmeltuneen luonnon 
vuoksi voimaton. Syntien sovittamiseksi hän 
lähetti tänne oman Poikansa syntisten ihmisten 
kaltaisena. Näin hän tuomitsi ihmisessä 
ihmisten synnin, jotta meissä, jotka elämme 
Hengen emmekä lihamme mukaista elämää, 
toteutuisi lain vaatima vanhurskaus.

Luuk. 1:46–55
Maria sanoi:
Minun sieluni ylistää Herran suuruutta,
minun henkeni riemuitsee Jumalasta, 
Vapahtajastani, sillä hän on luonut katseensa 
vähäiseen palvelijaansa.
Tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua 
autuaaksi, sillä Voimallinen on tehnyt minulle 
suuria tekoja.Hänen nimensä on pyhä, polvesta 
polveen hän osoittaa laupeutensa niille, jotka 
häntä pelkäävät.
Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja,
hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät 
ajatukset sydämessään. Hän on syössyt 
vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset.
Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin,
mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin 
pois. Hän on pitänyt huolen palvelijastaan 
Israelista, hän on muistanut kansaansa ja 
osoittanut laupeutensa Abrahamille ja hänen 
jälkeläisilleen, ajasta aikaan, niin kuin hän on 
isillemme luvannut.

Lauluja 
rakkaudesta
Maria laulaa meille Jumalan rakkauslaulua: 
Minun sieluni ylistää Herran suuruutta, minun 

henkeni riemuitsee Jumalasta, Vapahtajastani. 

Jumalan rakkaus täyttää Marian ilolla, rohkeu-
della ja uskolla. Hän saa kantaa uutta elämää, 
lasta, sydämensä alla.

Marian laulu on huikea. Siinä katsotaan 
taaksepäin, Israelin historiaan ja Jumalan 
lupauksiin uudesta messiaanisesta ajasta. 
Laulussa nähdään myös eteenpäin. Juma-
lan lupaus Messiaasta ja armosta on toteu-
tumassa. 

Kaunis, valkoinen lilja on Marian kukka. 
Liljan kukka on Jumalan lahjojen vastaan-
ottamisen ja armon vertauskuva, kuin kau-
nis malja. Se, mikä meissä on tyhjää ja vaja-
vaista, täytetään. Maria laulaa ylistysvirren 
ja antaa Jumalan puhua sen kautta. Kysy-
mykset ja hämmennys muuttuvat ylistyk-
seksi.

Marian ilmestyspäivän sanoma on ihana, 
kaunis ja yli ihmisen ymmärryksen menevä. 
Jumala syntyi ihmiseksi. Emme pysty kos-
kaan ymmärtämään Jumalan tekoja. Tie-
tomme on vajavaista. Maria ei pidä kiinni 
omista rajoistaan ihmisenä, vaan haluaa 
muuttua ja olla Jumalan rakkauden kohde. 

Maria joutuu itkemään ja särkymään, kun 
hän suostuu tehtäväänsä ja paikkaansa pelas-
tushistoriassa Jeesuksen äitinä. Meidän ei ole 
helppoa suostua omaan osaamme. Elämässä 
joutuu itkemään ja pettymään. Kaikki ei suju 
niin kuin haluaisimme, oman mielemme mukaan. Uskallammeko sanoa 
Marian sanoilla Jumalalle: tapahtukoon minulle niin kuin sanot. 

Sinullakin on tehtävä ja paikka Jumalan suunnitelmassa. Marian ilmestys-
päivän sanomassa on jotakin ihanaa, kaunista ja yli ihmisen ymmärryksen 
menevää. Se on hyvä. Sitä usko on. 

Maria laulaa meille Jumalan rakkauslaulun. Maailman kauneimmat laulut 
kertovat Jumalan Pojasta, Jeesuksesta Kristuksesta.

ANNA-MARI HEIKKINEN
kappalainen

Oulun Tuomiokirkkoseurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 22.3.2015
Psalmi: Ps. 113: 1-8
1. lukukappale: 1. Sam. 2:1-2, 6-9
2. lukukappale: Room. 8:1-4
Evankeliumi: Luuk. 1:46-55
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Toimittaja luottaa lyijykynään
Yöpyhäkoulussa haastateltiin
ja tehtiin tutkimusta

Pääsiäinen

Monet lapset tuntevat Pääsiäisen siitä, että 
pääsiäiskukko munii piiloon suklaamunia, 
virpojat liikkuvat ja on loma. Raamatun mu-
kaan taas syötiin viimeinen ateria, pestiin 

jalat, Jeesus rukoili puutarhassa, Juudas kavals i hä-
net, hänet ristiinnaulittiin, hän kuoli ja yllätti kaik-
ki nousemalla kolmantena päivänä kuolleista. 

Sekoitetaanpas nuo kaks i vers iota. Eli: viimeise llä 
ateria lla syötiin suklaamunia, opetuslapset kävivät 
kylvyssä ja virpomassa. Ja kun Jeesus kuoli, heillä a l-
koi loma.

Minja 11 vuotta

GALLUP
by: Santeri

Mitä tulee mieleen sanasta 
pääsiäinen?

kohta tulee sima kauppoihin 1
suklaamunat 9
hiljentyminen 1
kirkossa käynti 1
pääsee jostain pois 1
mämmi 1
tipu 1
Jeesus 1
pääsiäistipu 1
ylösnousemus 1
pääsiäispupu 1

Vastaajia 18

14.–15.3. Yöpyhis, Pyhän Luukkaan kappeli

Yöpyhikseen osallistuivat: Vilho, Maria, Oskari, Jesse, Anni, Johanna, 

Arttu, Miika, Joel, Sara, Emilia, Kaisla, Juho, Elias H., Elias S., Lauri, 

Aapo, Ville, Amalia, Kerttu, Eerika S., Minja, Joakim, Eerika K., Venla, 

Maikki, Thomas, Paulus, Santeri ja Pihla. 

Tuiran seurakunnan ala-
kouluikäiset yöpyhäkou-
lulaiset tutustuivat viime 
viikonloppuna toimitta-

jan työhön. Kävin kertomassa 
heille toimittajan työstä ja siitä, 
kuinka Rauhan Tervehdys -lehti 
syntyy joka viikko. 

Kysyin lapsilta, kuinka mo-
ni tietää, mikä Rauhan Terveh-
dys on. Suurimmalle osalle leh-
ti oli tuttu. 

– Se on sellainen seurakunnan 
aikakausijulkaisu, luonnehti eräs 
pojista osuvasti. 

Kerroin, että lehden teko al-
kaa aina suunnittelusta. 

– Me viisi lehdentekijää is-
tumme alas ja mietimme, mi-
ten saadaan aikaan paras koko-
naisuus. Kaikkia toiveita emme 
voi toteuttaa, koska ne eivät edes 
mahtuisi yhteen lehteen. Pitää 

myös miettiä sitä, ettei kirjoita 
joka viikko samoista aiheista. 

Moni lapsista tiesi, että leh-
dessä on uutisia. Kerroin, että 
niiden lisäksi on myös ihmisten 
haastatteluja ja niin sanottuja il-
miöjuttuja. 

– Sellaisen teen esimerkiksi 
tästä teidän Yöpyhäkoulustan-
ne. Se ei ole oikeastaan uutinen, 
mutta kiinnostavaa se on kuiten-
kin. Sellaisia ovat ilmiöjutut.

Melkein yhtä aikaa kuuluu 
kysymys monesta suusta:

– Päästäänkö me lehteen? 
– Kyllä, ja te pääsette myös te-

kemään lehteen juttuja. Arvat-
kaapa muuten, miksi toimittajal-
la pitää olla aina lyijykynä mu-
kana? 

– No miksi? 
– Koska talvella mustekynät 

voivat pakkasessa hyytyä, mut-

ta lyijykynä toimii aina.
Sitten käydään läpi, mitä toi-

mittajat se lyijykynä mukanaan 
tekevät: jututtavat ihmisiä, otta-
vat kuvia ja kertovat tapahtumis-
ta. Toisinaan asioita pitää vähän 
tutkiakin. 

Lisäksi toimituksessa on tait-
taja, joka suunnittelee lehden ul-
koasun, sen miten kuvat ja tekstit 
sivuille laitetaan. Ja ennen leh-
den painamista kaikki oikolue-
taan. 

– Olisiko teillä vielä jotain ky-
syttävää?

– Onko sinua koskaan heitet-
ty ulos mistään, haluaa yksi po-
jista tietää. 

– Ei ole ainakaan vielä. Mutta 
niinkin voi joskus käydä.

ELSI SALOVAARA

Oppilaitospastori Jenni Siljander oli mukana mittaamassa Pyhän Luukkaan kappelin 
maton pituutta.

E l s i  S a l ovaa ra



13Rauhan Tervehdys  |  Nro 11  |  19.–26.3.2015
H

aastattelijan
a Elias

H
aastattelijan

a Lau
ri

Yöpyhäkoululaiset 
saivat ottaa kuvia 
kirkkosalista. 
Huomio kiinnittyi 
mielenkiintoisiin 
yksityiskohtiin.

Ku va t  j a  p i i r r o k s e t : 
Yö py hä ko u lu n l a p s e t
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Menot Oulun seurakunnissa 19.–26.3.2015

Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sovitaan Oulussa kunkin seurakunnan omassa 
kirkkoherranvirastossa. 
Kirkkoherranvirastot ovat avoinna kirkollisten 
toimitusten sopimista varten ma–pe klo 9–16. 

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 9, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

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

Palveleva puhelin
p. 01019 0071 su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.
Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa pai-
kallispuhelumaksun verran. Matkapuhelinta käytet-
täessä laskutusperusteena ovat oman operaattorin 
puheluhinnat. Huom! Kaikki operaattorit eivät sisäl-
lytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Puusepänkatu 4, 2 kerros.
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 

Lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p.  050 5211 065
Vs. kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne Kellokumpu, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 5912 653

Isokatu 17, 90100 Oulu
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyöntekijä
Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
Leila Virén, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  
puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Vs. Kansainväilentyön pastori 
Stiven Naatus, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori 
Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni 
Salla Tuominen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729 
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja vs. 
Marjaana Rantakeisu, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus 
Isokatu 17, 90100 Oulu
ajanvaraus ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, 
p. 044 3161 557 

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
Hannele Lusikka p. 040 5797 806

Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Oulun ev.lut. 
seurakunnat 
järjestävät tulevina 
viikkoina sekä 
lapsille että aikuisille 
pääsiäistapahtumia. 
Tunnelmaan voi 
virittäytyä draaman, 
musiikin ja yhdessä 
tekemisen keinoin. 
Kaikkiin tilaisuuksiin 
on vapaa pääsy.

Oulujoen ja Ylikiimingin 
kirkoissa esitetään mu-
siikkiteos Pääsiäisen salai-
suus. Toteutuksesta vas-
taavat Oulujoen seurakun-
nan lapsi- ja nuorisokuoro 
aCorde ja puhallinorkeste-
ri Spirito. 

Oulujoen kirkon (Oulu-
joentie 69) esitys on lauan-
taina 28.3. kello 18 ja Yli-
kiimingin kirkon (Kirkko-

Pääsiäistapahtumia 
lapsille ja aikuisille

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Sofia Fredri-
ka Haapaoja, Noora Maria 
Juulia Laajala, Miska Oliver 
Nissinaho, Reino Aarni Her-
manni Pulli.
Haukipudas: Tea Tuulia Sep-
pänen, Unna-Maija Aliisa 
Jomppanen.
Karjasilta: Linnea Elisabeth 
Karsikas, Leevi Samuel Kerä-
nen, Hilda Ella Eveliina Ket-
tunen, Lumi Anna Emilia 
Pennanen, Vilma Iiris Vilhel-
miina Tikkanen, Eetu Tapani 
Tuominen, Tatu Markus Jar-
nonpoika Vahtola, Pauli Han-
nu Juhani Valtanen.

Kiiminki: Leona Aava Anni-
ka Rytilahti. 
Oulujoki: Johannes Henrikki 
Illikainen, Aapo Taneli Kuo-
rikoski, Elsa Maria Nyberg, 
Liia Maria Perkkiö, Isla Kert-
tu Selena Pöyliö, Anni Elisa-
beth Tihinen, Tatu Timo To-
pias Tolonen.
Oulunsalo: Kaius Antti Vilja-
mi Niemelä.
Tuira: Netta Heidi Sesilia 
Kangas, Viivi Isla Annika Kil-
pimaa, Viljami Aarne Ant-
ti Koskinen, Miisa Maria Vil-
helmiina Köngäs, Eemeli Joo-
na Viljami Laaninen, Isla He-
lene Latvala, Lukas Nikolas 
Peltoniemi, Vilja Sisko Ma-

mäki) esitys keskiviikkona 
1.4. kello 18. 
Rajakylän seurakunta-
kodilla (Tervakukkatie 2) 
järjestetään tiistaisin 24.3. 
ja 31.3. kello 14–15.30 Per-
heiden ja koululaisten mat-
ka pääsiäiseen. Tapahtu-
massa tutustutaan yhdes-
sä pääsiäisen ajan tapahtu-
miin. Mukaan voi ilmoit-
tautua etukäteen viimeis-
tään kutakin tiistaita edel-
tävänä sunnuntaina Elina 
Koivulahdelle, elina.koi-

vulahti@evl.fi.
Karjasillan kirkossa (No-
kelantie 39) päästään tors-
taina 26.3. kello 18–19 seu-
raamaan kaikille avointa 
pääsiäisnäytelmää. Näytel-
mässä seurataan Jeesuksen 
viimeisiä elämänvaiheita 
palmusunnuntaista tyhjän 
haudan iloon saakka. 

Näytelmän ovat kirjoit-
taneet seurakunnan omat 
työntekijät. Erityisesti lap-
set on otettu esityksessä 
huomioon. Näytelmän kes-

Pääsiäis-
polku

Jäälin kappelilla
Jäälin kappeliin rakennetaan Pääsiäispolku. 
Pääsiäispolulla saa kokea ja nähdä
pääsiäisen keskeiset tapahtuma 
palmusunnuntaista pääsiäisen aamuun.  

Iltanäytökset
su 29.3. klo 17 ja 18 
sekä ti 31.3. klo 18, 18.30 ja 19.            .

Pääsiäispolulle 
ovat kaikki 
tervetulleita, 
vauvasta  vaariin!   

Ukrainalaisen kirkkolauluyhtye 

Kaanonin konsertti 
lauantaina 21.3. klo 17 Pyhän Andreaan kirkossa. 

Konsertissa kuullaan perinteistä ortodoksista kirkko-
laulua, klassisia ukrainalaisia kuoroteoksia sekä pää-
siäisen ajan lauluja. Ortodoksisen kirkkolaulun perin-
teestä ammentavan Kaanonin laulajat ovat laulaneet 
yhdessä paljon, minkä voi kuulla: äänet soivat yhteen 
puhtaasti ja herkästi. Ohjelmamaksu 10 €.

tilda Planting, Emil Olavi Eli-
ot Tausta, Dylan Oiva Tounji, 
Elena Maria Annukka Vaara.

Vihityt
Karjasilta: Samuli Herman-
ni Hekkala ja Katja Mirjami 
Vattula.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Hilkka Johan-
na Mäkelä 93, Ossi Ferdinand 
Malinen 87, Sisko Lotta Kyl-
likki Törmänen 87, Anna-Kai-
ja Ravaska 69.

Haukipudas: Aino Juliane 
Murtovaara 99, Hille Mati-
as Annunen 73, Esko Ante-
ro Pietilä 68, Teuvo Aatos Le-
pistö 55.
Karjasilta: Aslak Rainer Rau-
talin 83, Matti Henrik Karp-
pinen 68, Vieno Katariina 
Jaara 92.
Tuira: Sirkka Maria Liimatai-
nen 86, Sirpa Elina Äijälä 73, 
Heikki Ilkka Sipilä 76, Marja-
Liisa Kolehmainen 70.

to on noin 30 minuuttia.
Pyhän Tuomaan kirkossa 
(Mielikintie 3) järjestetään 
torstaina 26.3. pääsiäisvael-
lus Taulut ja laulut. Ensim-
mäinen yleisökierros on 
kello 12.40–13.10 ja toinen 
kello 13.00–13.30. Kierros 
alkaa kirkon oikeanpuo-
leiselta sivuovelta. Vael-
luksella tutustutaan Jee-
suksen elämään ja pääsiäi-
sen ajan tapahtumiin tau-
lujen, draaman ja laulujen 
keinoin.
Jäälin kappelissa (Rivitie 
9) Kiimingin seurakunta 
tarjoaa kaiken ikäisille so-
pivan pääsiäispolun pal-
musunnuntaina 29.3. kello 
17 ja 18 sekä tiistaina 31.3. 
kello 18, 18.30 ja 19.

 
Kaikki pääsiäisen tapahtumat 
löytyvät Oulun seurakuntien 
tapahtumakalenterista 
www.oulunseurakunnat.fi/
tapahtumat.

A r k i s t o  /  K a t j a  K i i s k in e n
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Oulun ev.-lut. seurakunnat ovat 
Facebookissa. Käy tykkäämässä.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a
Keskustan srk-talo
Isokatu 17
Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71
Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2
Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Torstain raamattupiiri to 
19.3. klo 13, Vanhan pappi-
lan Rovastinsali. Lisätietoja 
Anna-Mari Heikkinen.
Vanhan pappilan lähetyspii-
ri to 19.3. klo 14,  Vanha pap-
pila. Vierailu Kaukovainiolle.  
Raamattupiiri to 19.3. klo 
15,  Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo. 
Hiljaisuuden rukoushetki to 
19.3. klo 18,  Keskustan seu-
rakuntatalo, Lilja.
Messu su 22.3. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Ari-Pekka Metso ja avustaa 
Jouko Lankinen. Kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki ja urku-
rina Péter Marosvári. Oulun 
Laulu, johtaa Kristian He-
berg. Lähetys www.virtuaa-
likirkko.fi. 
Sunnuntain opetusseurat su 
22.3. klo 15,  Vanha pappila. 
Maria – uskon esikuva meille! 
Raamattupiiri ti 24.3. klo 19  
Intiön seurakuntakoti. Poh-
jois-Pohjanmaan Kansanlä-
hetys.
Raamattupiiri ke 25.3. klo  
17,  Heinätorin seurakunta-
talo.
Keskiviikkoseurat ke 25.3. 
klo 18, Vanha pappila.  Ant-
ti Holma.

Harrastukset ja kerhot
Eläkeläisten kerho to 19.3. 
ja 26.3. klo 10.30, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Lisätie-
toja: Kaisa Jaakkola, p. 040 
7304 117. 
Intiön eläkeläisten kerho to 

19.3. ja 26.3. klo 12.30 Inti-
ön seurakuntakoti. Kaikil-
le eläkeläisille avoin kohtaa-
mispaikka. Tule kahvikuppo-
sen, hartauden, keskustelun 
ja pienen ohjelman äärelle. 
Lenkkiryhmä to 19.3. klo 18  
Keskustan seurakuntatalo. 
Yhteinen iltalenkki kaupun-
gin alueella. Sopii hyvin se-
kä aloittelevalle että aktiivi-
liikkujalle. Lisätietoja: Mono 
Kuoppala, p. 040 5747 124.
Nuorten pelikahvila pe 20.3.  
klo 18–22, Vanhan pappilan 
kivijalka, käynti Isonkadun 
puolelta. Nuorille tarkoitet-
tu pelikahvila, vapaata seu-
rustelua erilaisten pelien 
mm. biljardin merkeissä. Tar-
jolla kahvia ja teetä ja muu-
ta mussutettavaa. Mahdolli-
suus vapaaseen seurusteluun 
toisten nuorten ja kahvilaoh-
jaajien kanssa.  
Tuomioklubi pe 20.3. klo 19–
23 Keskustan seurakuntata-
lon Monitoimisali. Tylystä ni-
mestä huolimatta mahdol-
lisuus kokea armoa, toivoa, 
rakkautta ja uskoa. Kaikille 
nuorille aikuisille avoin klu-
bi-ilta. Klubin kahvilassa tar-
jolla kahvia, teetä ja pientä 
evästä. Noin klo 21 kuulem-
me Tildan matkakertomuk-
sen sanoin ja kuvin Taize-
reissulta Ranskasta kesältä.
Työikäisten porinapiiri pe 
20.3. klo 19,  Vanha pappila, 
DOMin tila, yläkerta, käynti 
sisäpihan puolelta. Mahdol-
lisuus pysähtyä hetkeksi ja-
kamaan asioita ja ajatuksia. 
Tarjolla kahvia ja teetä. Iltaa 
voi jatkaa siirtymällä Tuo-
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mioklubille Keskustan seura-
kuntatalon Monitoimisaliin, 
joka on avoinna klo 23 asti.
Liikuntakerho 1.–3.-lk tytöt 
ja pojat ma 23.3. klo 16,  Myl-
lytullin koulu, Kirkkokatu 1.   
Liikuntakerho 4.–6.-lk ty-
töt ja pojat ma 23.3. klo 17,  
Kansainvälinen koulu, Kasar-
mintie 4, liikuntasali. 
Puuha- ja askartelukerho 
1.–4.-lk tytöt ja pojat ma 
23.3. klo 17.30,  Intiön seura-
kuntakoti. 
Olenko vai enkö ole? Ilmai-
sutaidon toimintaryhmä 
13–15-vuotiaille tiistaisin 
klo 17–18.30  Keskustan seu-
rakuntatalo ala-aula. Ilmai-
sutaidon toimintaryhmä ko-
koontuu tiistaisin. Ryhmässä 
opetellaan itsensä ilmaisua 
ja luovuutta yhdessä tois-
ten kanssa. Ilmaisutaitoryh-
mä harjoittelee pieniä näy-
telmiä, ja siellä voi tutustua 
näyttelemisen eri puoliin. 
Ryhmää vetää Marko Nuri-
salo ja toiminta toteutetaan 
tuomiokirkkoseurakunnan ja 
ODL:n Paku-projektin yhteis-
työnä. Tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset: mari.tuokkola@
evl.fi.
Askartelukerho 1.–4.-lk ty-
töt ja pojat ti 24.3. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo.
Silmukka ke 25.3. klo 10,  
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Lisätietoja:  Anna-Mari Heik-
kinen, p. 040 5752 718.
WII-tanssikerho 3.–6.-lk ty-
töt ja pojat ke 25.3. klo 17  
Monitoimisali. Paikkatiedus-
telut: Kaija Siniluoto, p. 050 
5249 779.

Puuhakerho 1.–6.-lk tytöt ja 
pojat ke 25.3. klo 17.30, Kes-
kustan seurakuntatalo,  Lilja 
ja Lumme, 2. krs.
Avoimet ovet nuorille ke 
25.3. klo 18,  Keskustan seu-
rakuntatalo. Lisätietoja: Mo-
no Kuoppala, p. 040 5747 124.
Puuhakerho 1.–6.-lk tytöt ja 
pojat ke 25.3. klo 18,  Intiön 
seurakuntakoti.

Lapsille ja
lapsiperheille

Keskustan perhekerho to 
19.3. klo 10, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Kokkikerho 3.–6.-lk tytöt ja 
pojat ma 23.3. klo 18,  Hei-
nätorin seurakuntatalo. En-
nakkoilmoittautuminen: Kai-
ja Siniluoto, p. 050 5249 779. 
Tiistai Tupa ti 24.3. klo 13.30, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Kokkikerho 1.–4.-lk tytöt ja 
pojat ti 24.3. klo 16.30, Hei-
nätorin seurakuntatalo. En-
nakkoilmoittautuminen: Kai-
ja Siniluoto, p. 050 5249 779. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 044 3161 419 
tai käymällä Keskustan seu-
rakuntatalossa. Kotikäynti-
pyynnöissä voitte olla yhte-
ydessä suoraan oman alueen 
työntekijään. 
Diakonian aamu ti 24.3. Kes-
kustan seurakuntatalo. Aa-
mupala tarjolla klo 9–10.30 
alueen vähävaraisille eläke-
läisille ja työttömille
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria ke 25.3. klo 11,  
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hinta 2 €. 
Naamakirja livenä ke 25.3. 
klo 15, Keskustan seurakun-
tatalon Monitoimisali. Li-
sätietoja: Mono Kuoppala, 
p. 040 5747 124 tai Käkkärä 
Kärkkäinen, p. 040 5747 183.

Meijän Olokkari 
viimeisen kerran to 19.3. klo 16–18 

Keskustan seurakuntatalon Monitoimisalissa. 

Kohtaamispaikka 
Suurella Sydämellä 
-vapaaehtoisille. 
Ovet avoinna 
viimeisen kerran 
19.3. jonka jälkeen 
Meijän olokkarin 
toiminta loppuu.

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus
torstaina 19.3. klo 19
Oulun katolisessa kirkossa, 
Liisantie 2. Toimittaa isä 
Donbosco Thomas ja 
ekumeeninen työryhmä.

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

Avoinna ke–pe klo 12–18
Asemakatu 6, Oulu (vintti, käynti sisäpihalta)
044 7881 392 • facebook.com/domsecondhand

Perhekirkko 
sunnuntaina 22.3. klo 15 Oulun tuomiokirkossa. 
Toimittaa Hanna-Maija Ollanketo, 
avustaa Outi Metsikkö ja mukana isoset, 
kanttorina Henna-Mari Sivula.  

Faurén ja Händelin musiikkia 
palmusunnuntaina 29.3.  klo 17 Oulun tuomiokirkossa.
Oulun konservatorion kamariorkesteri, Oulun 
Kamarikuoro, solistit,  johtajana Osmo Leponiemi. 
Vapaa pääsy, käsiohjelmamaksu 5 €.

Isä–lapsi-parkki 
ma 23.3. klo 14–16 Paalikatu 6 D 
ma 23.3. klo 17–19 Mellenius-talo, Peltolankaari 18 A

Isä-lapsiparkki on Oulun seurakuntayhtymän ja Oulun 
kaupungin perhepalvelun järjestämää toimintaa, 
joka on suunnattu isille ja heidän alle kouluikäisille 
lapsilleen. Parkki on matalankynnyksen kohtaamis-
paikka, johon isät sekä isoisät voivat tulla lastensa 
kanssa. Ennakkoilmoittautumista ryhmään ei ole. 
 Isä-lapsiparkin tapaamisissa edetään vapaasti, il-
man suunniteltua ohjelmaa. Toiminnan tarkoitukse-
na on tukea isyyttä sekä mahdollistaa isän ja lapsen 
vuorovaikutus yhteisellä ajalla.
Lisätietoja: lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p. 050 5211 065, kari.rekila@evl.fi.
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Ilembulan Ystävät ry

Pääsiäismyyjäiset
Tuiran kirkolla 

la 21.3. klo 11–13
Hernekeittoa ja riisipuuroa (omat astiat). 

Pääsiäisleivonnaisia, kahvileipiä,  
makeita ja suolaisia piirakoita. Arpoja. 

Tuotto Ilembulan sairaalan vammaisten  
lasten jatkohoidon ja orpokodin tukemiseen  

sekä koulutukseen Tansaniassa.
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Menot Oulun seurakunnissa 19.–26.3.2015

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seura-
kunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Vakkurila, Wirkkula, 
Puttaan Tupa ja 
Vieraskamari
Kirkkotie 10

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. 040 5844 406 
Kirkonniementie 6
90900 Kiiminki
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Konfirmaatiomessu su 22.3. 
klo 10 kirkossa, toimittaa Sei-
ja Helomaa, avustaa Aulikki 
Rinta-Säntti, kanttorina Jark-
ko Metsänheimo.
Raamattupiiri to 26.3. klo 10 
Montin-salissa.
Raamattu- ja rukousilta ti 
24.3. klo 18 Jäälin kappelissa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön taloudellisissa 
asioissa ajanvaraus ma klo 
9–11 p. 040 7008 151.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 23.3. 
klo 10–11 Kolamäen kerho-
huoneella.
Työttömien ja pienituloisten 
ruokailu ma 23.3. klo 11–12 
Jäälin kappelissa. Hinta 3 €.

Musiikkitilaisuudet
Ruskakööri pe 27.3. klo 9 
seurakuntakeskuksessa.
Yhteisvastuulauluilta pe 
27.3. klo 18 Honkasella os. 
Kiiminkijoentie 1105. Lau-
letaan yhdessä tuttuja hen-
gellisiä lauluja, arpajaiset ja 
kahvittelua. Tervetuloa!

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelissa torstaisin klo 
9.30–11.
Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä perjantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelissa maanantai-
sin klo 9.30–11.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Konfirmaatiomessu su 22.3. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ja-
ri Flink, saarna Arto Nevala, 
kanttorina Hannu Niemelä. 
Konfirmoitavana talviripari 
1. Pyhäkoulu lapsille juma-
lanpalveluksen saarnan ai-
kana morsiushuoneessa.
Konfirmaatiomessu su 22.3. 
klo 13 kirkossa. Toimittaa Ja-
ri Flink, saarna Leena Brock-
man, kanttorina Hannu Nie-
melä. Konfirmoitavana syys-
ripari 3.
Rukouspiiri to 19.3. ja to 
26.3. klo 18 srk-keskuksen 
kappelissa.
Paastonajan hiljaisuudenil-
ta ma 23.3. klo 18 srk-kes-
kuksen kappelissa teemal-
la "Kärsimys". Hiljaisuuden-
illassa hiljennytään Raama-
tun tekstien avulla kuunte-
lemaan Jumalan puhetta ar-
kisen elämän keskellä.
Raamattupiiri ke 25.3. klo 
18 srk-keskuksen neuvotte-
luhuoneessa. 

Harrastukset ja kerhot
Seurakuntakerho eläkeläisil-
le to 19.3. klo 13 srk-keskuk-
sen monitoimisalissa. 
Ristipisto – lähetystyön kä-
sityökerho pe 20.3. klo 12 
srk-keskuksen neuvottelu-
huoneessa.
Nuorten ilta pe 20.3. klo 18 
Vakkurilassa. 
Missionuoret to 26.3. klo 18 
Wirkkulassa.
Varkkamissio -kerho torstai-
sin klo 16 Wirkkulassa.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodissa se-
kä perjantaisin klo 10–11.30 
Vakkurilassa, Martinniemen 
srk-kodissa ja Jokelan van-
halla koululla. Kellossa ei ole 
kerhoa torstaina 19.3. Per-
hekerhoon ei ole ilmoittau-
tumista ja sinne voi tulla sil-
loin, kun itselle sopii.
Haluatko aikaa asiointiin 
tai ihan itsellesi? Lapsipark-
ki alle kouluikäisille lapsille 
Vakkurilassa la 21.3. klo 10–
13. Ilmoita lapsesi viim. pe 
20.3. klo 12 mennessä p. 045 
657 7426 tai p. 040 512 8224. 
Lapset otetaan ilmoittau-
tumisjärjestyksessä. 
Lapsiparkissa lei-
kitään, laule-
taan, askarrel-
laan ja hiljen-
nytään pie-
neen kyntti-
lähetkeen. 
Omat eväät 
mukaan!
Pyhäkoulu su 
22.3. klo 10 kirkossa. 
Pyhäkoulu lapsille jumalan-
palveluksen saarnan aika-
na morsiushuoneessa. Pyhä-
koulu on tarkoitettu kaiken-
ikäisille lapsille. Pyhäkoulus-
ta saa tarran Messupassiin. 
Kun passissa on viisi tarraa, 
saa pienen lahjan sakastista. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro ma 23.3. klo 10–
11 srk-keskuksessa. 

Diakonian päivystys maa-
nantaisin klo 9–11, p. 044 
731 0232 (mm. ajanvarauk-
set taloudellisen avun hake-
mista varten).
Senioriapu auttaa kotona 
asuvia iäkkäitä ihmisiä va-
paaehtoistyönä kodin avun-
tarpeissa, ei remonttia, sii-
vousta eikä muuttoja. Kysy 
lisää Mauri Raappanalta, p. 
044 2104 415 tai Johanna Ke-
rolalta, p. 045 1393 993.

Muut menot
Kellon diakonia-lähetyspii-
ri ma 23.3. klo 14.30 Kellon 
srk-kodilla. 
Pääsiäisvaellus su 29.3. mes-
sun jälkeen n. klo 11.30–13 

Vakkurilassa. Tule 
seuraamaan Jee-

suksen viimei-
siä elämän-
vaiheita elä-
myksellisen 
vaelluksen 
kautta! Vael-
luksella liiku-

taan ryhmissä, 
jotka lähtevät n. 

15 min. välein. Läh-
tö Vakkurilan perheker-

hotilan eteisestä.
Nuorten leiri 17.–19.4. Iso-
niemen leirikeskuksessa. Lei-
ri on tarkoitettu rippikou-
lun käyneille ja ensisijaises-
ti haukiputaalaisille nuoril-
le. Leirin hinta on 20 €, ilm. 
www.oulunseurakunnat.fi/
tapahtumat  27.3. mennessä. 
Ilmoittautuneille lähetetään 
tarkemmat tiedot kirjeitse.
Ilmoittaudu Rovastikun-
nan yhteiseen isospäivään 

Esikkoryhmä tiistaina klo 
10–12 Jäälin kappelissa.
Pyhäkoulu su 22.3. klo 12–
12.30 Kirkkopirtillä.

Harrastukset
ja kerhot

Nuorten musaryhmä to 
19.3. klo 18–20 Jäälin kap-
pelilla.
Juttunurkka ma 23.3. klo 
10–13 Jäälin kappe-
lilla. 
Diakoniapii-
ri ma 23.3. 
klo 13–14.30 
Jäälin kappe-
lin neuvotte-
luhuone. 
Mielenter-
veyskuntoutu-
jien omaisryh-
mä ti 24.3. klo 13–15 
Kirkkopirtin nuortentila, Kir-
konniementie 6, Kiiminki. Kes-
kusteleva vertaistukiryhmä. 
Naisten kasvuryhmä ti 24.3. 

Paastonajan 
hiljaisuudenilta 
ma 23.3. klo 18 
srk-keskuksen 

kappelissa teemalla 
Kärsimys. 

Piispan keväinen 
sauvakävelytapahtuma 
torstaina 9.4. klo 18 Jäälissä. 
Sauvakävelytapahtuma käynnistyy osallistumismak-
sujen keräämisellä. Varsinainen liikkeellelähtö tapah-
tuu klo 18.30 Jäälin kappelin (Rivitie 9) pihalta piis-
pa Samuel Salmen puheenvuoron ja lämmittelyjum-
pan jälkeen. 
Kävelijät voivat osallistua joko pieninä ryhminä tai 
ihan itsekseen. Hauskat asut sallittu, huomioliivi tai 
heijastin on kuitenkin pakollinen. Kävelyreittejä on 
ehdolla 3 km ja 6 km pituisena.
Osallistumismaksu on aikuisilta 10 €, lapsilta ja opis-
kelijoilta 2 €, joka sisältää lämpimän juoman kävelyn 
jälkeen. Myynnissä myös arpoja, kahvia ja pullaa.
Tervetuloa ”sauvailemaan” piispan seurassa!

Pääsiäispolku  
Jäälin kappelilla

Tulevana pääsiäisenä Jäälin kappeliin rakennetaan 
Pääsiäispolku. Pääsiäispolulla saa kokea ja nähdä 

pääsiäisen keskeiset tapahtumat palmusunnuntaista 
pääsiäisen aamuun. 

Iltanäytökset sunnuntaina 29.3. klo 17 ja 18 sekä 
tiistaina 31.3. klo 18, 18.30 ja 19. 

Pääsiäispolulle ovat tervetulleita kaikki, 
vauvasta vaariin!

 Seurakunnan 
työntekijä 

tavattavissa 
Senioritalolla 

torstaisin 
klo 9–10

klo 14 Suvelan saunalla. 
Nuorten musaryhmä to 26.3. 
klo 18–20 Jäälin kappelilla.
Nuorten Yökahvila pe 27.3. 
klo 18.30–22 nuorisotalo Syk-
keessä yhteistyössä nuoriso-
palveluiden kanssa.

Muut menot
Rauhanyhdistys: la 21.3. klo 

18 miesten ilta, Suvelan lei-
rikeskus, su 22.3. klo 

17 seurat ry:llä, Es-
ko Vappula, Pet-
ri Kulmala.
Kiimingin Rau-
han Sanan seu-
rat: su 22.3. klo 
15 Montin-salis-

sa, Antti Holma, 
Timo Himanka.

HUOMIO!
Latoarpoja 
on vielä 
myynnissä!

Kesäretki 
Puumalaan 6.–7. kesäkuuta

Puumalaan lähdetään Kiimingistä lauantaiaamuna 
klo 7 ja paluu on myöhään sunnuntai-iltana. 
Puumalassa vietämme paikallisten kanssa yhteistä 
aikaa seurakunnan leirikeskuksessa ja tutustumme 
Saimaan kauneimman saaristokunnan nähtävyyksiin. 
Tiedustelut: Seija Lomma, p. 040 5793 247, 
seija.lomma@evl.fi ja Sari Wallin, p. 0400 839 461, 
sari.wallin@evl.fi. 
Ilmoittautuminen kirkkoherranvirastoon, 
p. 040 5844 406. Ilmoitathan samalla mahdollisista 
erityisruokavalioista tai liikuntaesteistä.  

Luuta ja lähimmäinen -tapahtuma 
keskiviikkona 25.3. klo 11–13.30 
seurakuntakeskuksessa. 

Vanhemman väen keväinen yhteisvastuutapahtuma 
alkaen klo 11 lihakeitto -lounaalla, hinta 7 € / hlö. 
Ohjelma alkaa klo 12, ohjelmassa mm. yhteislaulua, 
runo- ja lauluesitys. Kahvit. Ilmoittautuminen 
seurakuntakerhossa tai diakoniatoimistoon. 
Lisätietoja diakoniatyöntekijä Elisa Iso-Junnolta, 
p. 040 5898 362. 

Haukiputaalle 25.4. klo 13–
18. Ilmoittautuminen 9.3.–
12.4. välisenä aikana www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumat. Tule rovastikunnan 
yhteiseen isospäivään Hau-
kiputaalle tapaamaan toisia 
isosia, virkistymään ja hank-
kimaan uusia ideoita kesän 
leireille! Tapahtuma on tar-
koitettu kaikenikäisille isos-
koulutuksessa oleville ja 
isoskoulutuksen jo käyneil-
le nuorille. Isospäivän ohjel-
massa mm. gospel-musiik-
kia, askartelua, rentoutu-
mista. Päivän päätteeksi yh-
teinen messu Haukiputaan 
kirkossa. Päivään osallistumi-

nen on ilmaista ja kauempaa 
tuleville järjestetään yhteis-
kuljetus. Lisätietoja tapahtu-
masta saat oman seurakun-
tasi nuorisotyönohjaajilta. 
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat su 22.3. klo 17 
ry:llä, lauluseurat ke 25.3. klo 
18.30 Jonna ja Mikko Vänt-
tilällä, Lassilanperäntie 56. 
Kello: ompeluseurat pe 20.3. 
klo 18.30 ry:llä, perhepyhä-
koulu ja seurat su 22.3. klo 
13 ry:llä. Jokikylä: seurat su 
22.3. klo 17 ry:llä. Toiminta-
torstai to 26.3. klo 18, päivä-
kerho, raamattuluokka, om-
peluseurat.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko
Nokelantie 39

Kastellin kirkko
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Diakonian ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta.

Karjasillan
seurakunta

Lapsille ja
lapsiperheille

Pyhäkoulu su 22.3. klo 10, 
Kastellin kirkko. Messun ai-
kana lasten oma kirkkohetki. 
Pyhäkoulun päätteeksi lap-
set pääsevät osallistumaan 
yhteiselle ehtoolliselle van-
hempien tms. kanssa. 
Luontopyhiksen kirkkopol-
ku su 22.3. klo 15, Kastel-
lin kirkolla. Tutkimme luon-
toa eri tavoin, hiljennymme 
kynttilähetkeen ja touhuam-
me yhdessä. Omat eväät mu-
kaan ja makkaranpaistomah-
dollisuus joka kerta. 
Pääsiäisnäytelmä to 26.3. 
klo 18, Karjasillan kirkko. Tu-
le mukaan kokemaan pääsi-

äisen iloa ja riemua Karjasil-
lan kirkolle kaikille avoimeen 
pääsiäisnäytelmään. Pääsi-
äisnäytelmässä seurataan 
Jeesuksen viimeisiä elämän-
vaiheita palmusunnuntais-
ta tyhjän haudan iloon saak-
ka. Pääsiäisnäytelmässä ku-
vataan raamatunmukaises-
ti Jeesuksen ja ope-
tuslasten vaihei-
ta palmusun-
nuntain tapah-
tumista tyh-
jän haudan ja 
ylösnousemuk-
sen iloon saak-
ka. Näytelmän 
ovat kirjoittaneet 
seurakunnan omat 
työntekijät ja siinä on otet-

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 22.3. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Ks. ilmoitus. 
Messu su 22.3. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Erja 
Järvi, avustaa Anna Savuoja, 
kanttorina Pauliina Stenudd. 
Messussa avustaa Kastelli 1 
ja 2 -ryhmien rippikoululai-
set ja isosia.  Kirkkokahvit. 
Konfirmaatiomessu (Päivä-
koulu 1) su 22.3. klo 12, Py-
hän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Mirjami Dutton, avus-
taa Katja Ylitalo, kanttorina 
Sirpa Ilvesluoto. 
Messu su 22.3. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Satu Kreivi-Palosaari, avus-
taa Esa Nevala, kanttorina 
Juha Soranta.  
Kappelimessu su 22.3. klo 
12, Maikkulan kappelissa. Li-
turgi Olavi Mäkelä, musiikki-
toteutus Riitta Piippo ja mu-
siikkiryhmä. Kirkkokahvit. 
Kolehti lapsi,- nuoriso- ja 
opiskelijatyöhön Herättäjä-
Yhdistyksen kautta.
Messu su 22.3. klo 14 Cari-
tas-kodissa. Toimittaa Satu 
Kreivi-Palosaari, kanttorina 
Juha Soranta.
Messu su 22.3. klo 15.30 
Matriitissa. Toimittaa Olavi 
Mäkelä, kanttorina Sirpa Il-
vesluoto.
Saksankielinen jumalanpal-
velus to 26.3. klo 18, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Hans-
Christian Beutel, kanttorina 
Ilkka Järviö. Jumalanpalve-
luksen jälkeen Suomi-Saksa 
yhdistys järjestää kahvitusti-
laisuuden. 
Hanna-rukousryhmä to 
19.3. klo 18, Kastellin kirkko. 
Raamattupiiri to 19.3. ja 
26.3. klo 18, Maikkulan kap-
peli.
Miesten raamattupiiri ke 
25.3. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 26.3. klo 
18, Kastellin kirkko.
Majakkailta pe 27.3. klo 
18.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Kristus kirkkauden toivo. 
Ks. ilmoitus.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: ompeluseurat pe 20.3. 
18, Pyhän Andreaan kirkko ja 
to 26.3. klo 18, Kaukovaini-
on kappeli.  Kirkkoseurat pe 
20.3. klo 19, Kastellin kirkko.
 

Yhteisvastuun  
taidemyyntitapahtuma 

pe–su 20.–22.3. 
Oulun kaupunginkirjaston näyttelytilassa

Olet lämpimästi tervetullut taidemyyntitapahtuman 
avajaisiin pe 20.3. klo 18–20. Tarjolla on pientä purta-
vaa ja elävää musiikkia. Paikan päällä on myös tavat-
tavissa taiteilijoita. Tervetuloa hankkimaan ja katso-
maan taidetta sekä ostamaan arpoja Yhteisvastuuke-
räyksen hyväksi. Teosten myyntihinnasta tekijät lah-
joittavat 40 % keräykselle. 

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Oulun Taiteili-
jaseura -63 ry, Karjasillan seurakunta ja Oulun Setle-
mentti ry:n Kulttuuriluotsit.

Naisten ilta
    perjantai 20.3. kello 18–20
    Pyhän Andreaan kirkossa

Tule ensimmäiseen naisten iltaan voimaantumaan 
niin hengen kuin ruumiin ravinnosta ja jakamaan 
yhdessä tuntoja ja tunnelmia. Joka kerralla eri 
aiheet. Ensimmäisen illan aikana tutustumme niin 
toisiimme kuin pyhän tanssin maailmaan. Tarjolla 
iltapalaa. Lapset ovat myös tervetulleita. 
Lisätietoja pastori Mirjami Dutton, p. 044 3161 473

Marianpäivän 
perhetapahtuma  

ja Messu 
sunnuntaina 22.3. klo 10 Karjasillan kirkossa. 

Marianpäivän perhetapahtuma, johon kutsutaan 
kaikki vuoden aikana kastetut. 

Messun jälkeen kirkkolounas ja valokuvaus viime 
vuonna kastetuille jonka järjestää studio salama. 

Messun toimittaa Kimmo Kieksi, avustavat 
Liisa Karkulehto, Heikki Karppinen ja Emilia 

Soranta, kanttorina Juha Soranta ja Sirpa Ilvesluoto. 
Musiikissa avustavat Kaakkurin lapsikuoro ja 

naiskuoro, sekä Karjasillan kirkkokuoro. Radio Dei. 

Perheiden puuhailta 
keskiviikkona 25.3. kello 18–20

Pyhän Andreaan kirkossa

Tule yhdessä perheen kanssa viettämään mukava il-
ta yhteisvastuun hyväksi. Tarjolla iltapalaa (vapaaeh-
toinen maksu) ja toimintapisteitä: temppurata, onnen 
pyörä (50 snt / kerta) ja aasi-aiheisia puuhia. Muka-
na Mirjami-pappi sekä lastenohjaajat Junnu ja Katja.
Tuotto Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Perheleiri 
24.–26.4. Rokuan leirikeskuksessa. 

Perheleirillä luvassa mukavaa yhdessä oloa, 
ulkoilua, saunomista, askartelua, yhteisiä 
hartaushetkiä sekä hyvää ruokaa.
Hinta aikuisilta 45 € ja 4–18-v. 31 €. 
Alle 4-vuotiaat lapset osallistuvat leirille ilmaiseksi. 
Etusijalla Karjasillan seurakunnan jäsenet. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 23.3.–9.4. 
lapsi- ja perhetyön sihteeri Mari Jääskeläiselle, 
p. 040 5747 109 tai mari.jaaskelainen@evl.fi.

tu huomioon voimakkaasti 
myös lapset. Näytelmä kes-
tää n. 30 min.

Harrastukset ja kerhot
Ilmoittaudu Rovastikun-
nan yhteiseen isospäivään 
Haukiputaalle 25.4. klo 13–

18. Ilmoittautuminen 
9.3.–12.4. välisenä 

aikana www.
oulunseura-
kunnat.fi/ta-
pahtumat. Ks. 
ilmoitus s. 20.
Lähetyspii-

ri 19.3. klo 14, 
Kaukovainion 

kappeli. Tuomio-
kirkkoseurakunnan lä-

hetysryhmä vierailee.
Donkkis Big Night -toimin-
tailta 6–13-vuotiaille pe 
20.3. klo 17.30, Maikkulan 
kappeli. Ohjelmassa raamat-
tuopetus, nukketeatteria, 
musiikkia, toimintapistei-
tä, kilpailuja ja kisailuja sekä 
nyyttärit, joihin jokainen voi 
halutessaan tuoda pientä na-
posteltavaa. Illan päätteek-
si arvotaan palkintoja. Illan 
järjestäjä on Pohjois-Pohjan-
maan Ev. lut. Kansanlähetys.
Eläkeläisten kerho ma 23.3. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 23.3. klo 13, Karjasillan 
kirkko.
Diakoniapiiri ma 23.3. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli.
Vapaaehtoiseksi pääsiäis-
näytelmään ti–pe 24.–27.3. 
klo 8–20, Karjasillan kirkko. 
Tykkäätkö näytellä? Haluai-
sitko olla avuksi? Olisitko in-
nokas välittämään pääsiäi-
sen sanoman iloa erityises-

ti lapsille? Tehtäviä tarjol-
la näyttelemisestä, lavasta-
misesta, keittiöhommiin. Li-
sätietoja ja ilmoittautumi-
nen pastori Mirjami Dut-
ton p. 044 3161 473. Pääsi-
äisnäytelmä on pääsääntöi-
sesti päiväkoti- ja koululai-
sikäisille lapsille ja perheille 
suunnattu pääsiäisen ilosa-
nomasta kertova raamatun-
mukainen näytelmä. Lapsi-
ryhmiä kutsutaan päiväsai-
kaan kirkolle näytöksiin ja 
torstaina 26.3. kutsumme 
kaikkia avoimeen iltanäy-
tökseen seuraamaan Jee-
suksen viimeisiä elämänvai-
heita ylösnousemuksen iloa 
unohtamatta. Sinun apuasi 
tarvitaan. Tehtäviä on tarjol-
la laidasta laitaan näyttele-
misestä tavaroiden kantami-
seen asti. 
Ystävän kamari ti 24.3. klo 
13. Kaukovainion kappeli. 
Diakoniaryhmä ti 24.3. klo 
14, Maikkulan kappeli. 
Lähetyspiiri ti 24.3. klo 17.30 
Kaukovainion kappeli.  
Eläkeläisten kerho to 26.3. 
klo 13, Kastellin kirkko.
Eläkeläisten kerho to 26.3. 
klo 13, Karjasillan kirkko.

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro to 19.3. ja 26.3. 
klo 9, Kaukovainion kappeli.
Tuuppa kahville! to 19.3. klo 
16, Karjasillan kirkko 
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupuuro pe 20.3. ja 
27.3. klo 9, Pyhän Andreaan 
kirkko 
Tuuppa kahville! Pyhän An-
dreaan kirkolla on loppunut 
kävijöiden vähyyden vuoksi.

Ukrainalaisen 
kirkkolauluyhtye 

Kaanonin konsertti 
la 21.3. klo 17 

Pyhän Andreaan 
kirkossa.

Ks. ilmoitus 
s. 14.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoen-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Oulujoen 
seurakunta

Ylikiiminki
Harjutie 5 
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen 
p. 040 7300 407

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 19.–26.3.2015

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Konfirmaatiomessu su 22.3. 
klo 10, Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, avus-
tavat Sari Meriläinen, Pekka 
Leskinen ja Helena Ylimau-
la, kanttorina Lauri Nurkka-
la. Gaudiate-kuoro. Talvirip-
pikouluryhmä. 
Messu su 22.3. klo 
10, Yli-Iin kirk-
ko. Toimittaa 
Pertti Lahti-
nen, avustaa 
Hilla Jurve-
lin, kant-
torina Leo 
Rahko. 
Messu su 
22.3. klo 12, 
Hintan seurakun-
tatalo. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, kanttorina 
Lauri Nurkkala. 
Messu su 22.3. klo 12, Yli-
kiimingin kirkko. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina 
Leo Rahko. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 23.3. klo 18,  Myllyojan 
seurakuntatalo, Ystävän ka-
mari.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 23.3. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

Harrastukset ja kerhot
Seurakuntakerho to 19.3. 
klo 10,  Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 19.3. 
klo 14  Metsolan Hovi, Mäki-
tuvantie 1.
Piispankamari pe 20.3. klo 

11, Ylikiimingin asukastu-
pa.  Lähetyksen kirpputori-
kahvila. 
Seniorikerho pe 20.3. klo 11,  
Juopulin kylätalo.
Eläkeläisten kerho ma 23.3. 
klo 12,  Sanginsuun seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 23.3. 
klo 13, Hintan seurakunta-
talo 

Eläkeläiskerho ti 
24.3. klo 10,  Yli-

kiimingin seura-
kuntatalo. 
Fransupiiri ti 
24.3. klo 17,  
Myllyojan seu-
rakuntatalo. 

Aikuisten kun-
topiiri ke 25.3. 

klo 17, Hintan seu-

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Sanajumalanpalvelus su 
22.3. klo 10, Oulunsalon kirk-
ko. Toimittaa Petri Satomaa, 
kanttori Taru Pisto. 
Perhemessu su 22.3. klo 17, 
Oulunsalon kirkko. Toimittaa 
Minna Salmi, kanttori Tuomo 
Kangas. Kummikirkko. 
Hartaus ke 25.3. klo 12.45 
Caritas, Riitta Markus-Wik-
stedt.
Hartaus ke 25.3. klo 13.30 
Salonkartano, Riitta Markus-
Wikstedt. 
Seurakuntakerho to 26.3. 
klo 11, seurakunnan Toimi-
talo, Petri Satomaa. Lounas 
ja Virsikerho.
Hartaus to 26.3. klo 11.30, 
Teppola, Jukka Joensuu. 

Harrastukset ja kerhot
Varkkari avoimet alakou-
luikäsille ma 23.3. klo 13–15 
Repussa. 
Nuorten avoimet ma 23.3. 
klo 15–18 Repussa. 
Näytelmä- ja videokerho 
ma 23.3. klo 17 Repussa. 
Leikkikerho ti 24.3. klo 14 
Repussa. 
Poikien liikuntakerho 1.–3.-
lk ti 24.3. klo 16 Salonpään 
koululla.
Heppakerho ti 24.3. klo 16 
Repussa.
Poikien liikuntakerho 4.–6.-

Tasauspäivän 
tapahtuma 

to 26.3. klo 10 Yli-Iin 
seurakuntatalossa.  

Puuroateria 6 €, 
kahvi 2 €, arvontaa 
Tasaus-kampanjan 

hyväksi.  

lk ti 24.3. klo 17 Salonpään 
koululla.
Kokkipuuhakerho ti 24.3. 
klo 17.30 seurakunnan Toi-
mitalossa. 
Lapsikuoro ke 25.3. klo 17 
Oulunsalon kirkossa. 
Mieskuoro ke 25.3.klo 18  
Oulunsalon kirkosssa. 
Lähetysilta ke 25.3. klo 18 
seurakunnan Toimitalossa. Il-
lassa keskustelua uskon, lähe-

tyksen ja elämän ympärillä, 
eri teema-aihein. Kaikki ter-
vetulleita mukaan. Pieni il-
tapalatarjoilu, vapaehtoinen 
maksu lähetystyön hyväksi. 
Kitarapiiri to 26.3. klo 16 Re-
pussa. 
Toimintakerho Pitkäkan-
kaan koululla to 26.3. klo 16.
Tyttöjen liikuntakerho Sa-
lonpään koululla to 26.3. 
klo 16. 

rakuntatalo. 
Torstaikerho to 26.3. klo 11,  
Yli-Iin seurakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 26.3. 
klo 14,  Hoikantien palveluti-
lat, Hoikantie 23. 
Neulansilmä to 26.3. klo 17,  
Hönttämäen seurakuntako-
ti. Kansainvälinen tyttöjen 
ja naisten käsityökerho. Lisä-
tietoja antaa Sari Meriläinen, 
p. 040 5583 294.

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, pyhäkoulu, perheker-
hot, perhekahvilat ja nuor-
ten kerhot.

Kyläkamari 
ma 23.3. klo 11 
seurakunnan 
Toimitalossa. 

Kokkipuuhakerho Repussa 
to 26.3. klo 17.30.
Uuden Äänen harjoitus to 
26.3. klo 18 Oulunsalon kir-
kossa. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Salonpään askareilta per-
heille ma 23.3. klo 17 Salon-
pään kylätalossa 
Vattukujan perhekerho ma 
23.3. klo 9.30 seurakunnan 
Toimitalossa.
Repun perhekerho ti 24.3. 
klo  9.30.

Raamattu-
luentosarja

Noomin menetykset ja rukoukset
ke 25.3. klo 18 Oulunsalon  
seurakunnan Toimitalon yläsalissa,  
Vattukuja 2

Erityisesti vanhana ihminen joutuu luopumaan 
paljosta, häntä “riisutaan” vähitellen elämästä. 
Mistä voimavaroja, kun menetyksiä kohtaa jo 
nuorempana, kuten VT:n pakolaisnainen Noomi. 
Kappalainen Minna Salmi kertoo, miten Noomin 
jumalakuva poikkeaa Ruutin kirjan tulkinnasta, 
jossa omien rajojen ulkopuolinen todellisuus 
nähdään pelottavana ja hedelmättömänä

Rakkaat kummit,
kutsumme teidät 

kummilapsienne kanssa 
Oulunsalon kirkossa pidettävään 

perhemessuun
sunnuntaina 22.3. klo 17.

Messun jälkeen tarjotaan 
Toimitalolla iltapuuro. Parkkikerho perhepäivä-

hoitajille ja hoitolapsille to 
26.3. klo 9 seurakunnan Toi-
mitalossa. 

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Kir-
konkylä: Su 22.3. klo 16 
seurat, Jouko Okkonen, 
Pekka Kinnunen. Pe 27.3. 
klo 17 ruokailu ja tavaroi-
den vastaanotto, klo 18.30 
maalismyyjäiset. Salonpää: 
La 21.3. kevätseurat, alustus 
klo 18. Su 22.3. klo 16 ke-
vätseurat.

K
irko

n ku
vap

an
kki / V

esa R
an

ta

Muotinäytös 
sunnuntaina 22.3. klo 16 Myllyojan seurakuntatalossa.  
Muotinäytöksessä kevään mallistoa Halosen muotita-
losta. Malleina vapaaehtoisia ja luottamushenkilöitä 
eri puolilta seurakuntaa ja kirkkoherra Satu Saarinen.  
Musiikki Juha Lallukka. Pääsymaksu 10 €, sisältää  tar-
joilu, pientä suolaista ja makeaa. Arpajaiset. 

Kaikenikäisten yhteisvastuu 
-ulkoilutapahtuma 
torstaina 26.3. klo 18 
Kortesluoman maneesilla, Lossirannantie 31.  
Alkuhartaus Pentti Kortesluoma. Ohjelmassa talutus-
ratsastusta, makkaranpaistoa, kahvi- ja mehutarjoilu, 
arvontaa ja muuta mukavaa yhdessäoloa. Autoparkki 
Pikkaralan Shellillä. 

Tapahtumien tuotto lahjoitetaan 
Yhteisvastuukeräykseen. Tervetuloa!

Kaunis ja kesäinen Viro kutsuu 

Seurakuntaretki 8.–11.8. 
Tutustumme sen historiallisiin kulttuurikaupunkeihin 
Tallinnaan ja Tarttoon, kirkkoihin, kartanoihin, Peipsi-
järveen ja Setukaisten kylään. 
Matkan hinta on enintään 440 euroa riippuen matka-
laisten määrästä. Se sisältää kuljetuksen turistibussil-
la, laivamatkat kansipaikoin, majoituksen jaetussa 2 
hh (1 hh lisämaksu 45 €), ohjelman mukaiset ruokai-
lut, kahvit, opastetut kiertoajelut kaupungeissa ja Se-
tukaisten kylässä sekä tapaturmavakuutuksen Oulun 
seurakuntien jäsenille. Etusijalla ovat Oulujoen seu-
rakunnan jäsenet. Matkanjohtajina Pentti Kortesluo-
ma, Eija Röning ja Sari Meriläinen. 
Sitovat ilmoittautumiset 29.5. mennessä osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai arkisin klo 9–16, 
p. (08) 5313 500. 
Tiedustelut: matkanjohtaja Pentti Kortesluoma, 
p. 040 5752 716. Linkki www.visitestonia.com. 
Matkajärjestelyistä vastaa OTPtravel. 

The Rocky Road to Dublin – 
Ilta kolmen maan kansanmusiikille
lauantaina 21.3. klo 18 Oulujoen kirkossa. Tervetuloa 
kuulemaan kansanmusiikkia kolmesta maasta! Kolmen 
eri koulun oppilaat soittavat irlantilaista, suomalaista 
ja kanadalaista musiikkia. Mukana Oulun Steinerkou-
lun kuoro (2.- ja 3.-luokkalaiset), Oulun kon-
servatorion huiluoppilaita ja Oulunsalon 
taidekoulun viuluoppilaita sekä Stepha-
nie Archer, Sinikka Ala-Leppilampi (viu-
lu), Ulla Suvanto (laulu), Brent Ó Caisi-
de (bodhrán-rumpu ja laulu), Jani Su-
vanto (kitara). 

Musiikkitilaisuudet
Laulukerho to 26.3. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-

dellisissa asioissa maanantai-
sin klo  9–10, p. 040 7033 690 
tai samaan aikaan käymällä 
paikanpäällä Myllyojan seu-
rakuntatalolla. Muissa asiois-
sa voit ottaa yhteyttä oman 
alueen diakoniatyönteki-
jään. 
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 22.3. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Hele-
na Paalanne, avustaa Pette-
ri Tuulos, kanttorina Heikki 
Jämsä. Psalmikvartetti.
Messu su 22.3. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, avustaa 
Anu Ojala, kanttorina Tom-
mi Hekkala. Pyhäkoulu saar-
nan aikana.
Messu su 22.3. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Pasi Kurikka, avustaa Anu 
Ojala, kanttorina Anu Arvo-
la-Greus.
Sanajumalanpalvelus  su 
22.3. klo 12,  Pateniemen 
kirkko. Toimittaa Helena 
Paalanne, kanttorina Heik-
ki Jämsä.
Iltamessu su 22.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, avustaa Juha 
Valppu, kanttorina Tommi 
Hekkala.
Viikkomessu ke 25.3. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Lau-
ri Kujala, puhe teol. yo Anit-
ta Uusikartano, kanttorina 
Heikki Jämsä.

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtu-
mat löytyvät päiväkerhot, 
puuhakerhot, perhekerhot, 
pyhäkoulut, varhaiskasva-
tuksen musiikkiryhmät ja 
nuorten kerhot.
Matka pääsiäiseen tiistai-
iltapäivisin 24.3. ja 31.3. klo 
14–15.30 Rajakylän seura-
kuntakodilla. Ks. ilmoitus.
Muksupysäkki – Omaa aikaa 
itselle to 26.3. klo 9–11.30, 
Koskelan seurakuntakoti. 
 

Apua ja tukea
tarvitseville

Otetaan vastaan vaate- ja 
tavaralahjoituksia. Lisätie-
toja Tuiran seurakunnan dia-
koni Sami Riipinen, p. 040 
5747149. Ks. ilmoitus.
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11 p. 044 3161 
412. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 19.3.  ja 26.3. 
klo 12, Rajakylän seurakunta-
koti. Aterian hinta 2 €. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 19.3. ja 26.3. klo 
12, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Aterian hinta 2 €. 
Rauhoitu Sanan ja teeku-
pin ääressä to 19.3. klo 17–
18.30 Koskelan seurakunta-
koti. Kaikille avoin keskuste-
luryhmä.  
Juttutupa ma 23.3. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Vii-
kon aluksi aamupala, hartaus 
ja ajankohtaiset kuulumiset. 
Juttutupa ma 23.3. klo 11 
Koskelan seurakuntakoti. Tu-
le tapaamaan muita aamu-
hartauden ja kahvin kera se-
kä keskustelemaan ajankoh-
taisista asioista. 
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala 
ma 23.3. klo 10–11, Rajaky-
län seurakuntakoti. 
Nuorten eläkeläisten ver-
taistukiryhmä ti 24.3. klo 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 059
tavattavissa 
ma–pe klo 10–14

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

16–18, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Teemana kerhossa on 
pääsiäinen ja pääsiäisen viet-
to. Mikäli olet alle 40-v nuo-
ri tai nuori aikuinen ja olet 
ilman työtä tai opiskelupaik-
kaa, tervetuloa tutustumaan 
ryhmän toimintaan! Lisätie-
toja diakoni Heli Mattila, p. 
040 5747 145.
Työttömien ja vähävaraisten 
maksuton aamupala ke 25.3. 
klo 10–11, Tuiran kirkko. 

Harrastukset ja kerhot
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 19.3. ja 26.3. klo 12.30, Tui-
ran kirkko, Sumppu. Vetäjä-
nä pastori Riitta Louhelainen 
ja Jukka Kolmonen. Käynti 
kirkkoherranviraston ovesta.
Eläkeläisten kerho to 19.3. 
klo 13, Tuiran kirkko. Ker-
hossa hartaus, kahvittelua ja 
keskustelua.
Eläkeläisten kerho to 19.3. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Osallistumme seniorien 
laulupiiriin.
Eläkeläisten kerho ti 19.3. 
klo 13, Koskelan palvelukes-
kus. Mukana Pasi Kurikka. 
Ehtoollisen vietto.
Seniorien laulupiiri to 19.3. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Laulamme kanttorin 
säestyksellä vanhoja koulu-
lauluja, hengellisiä lauluja ja 
virsiä.
Liikuntavammaisten ker-
ho pe 20.3. klo 13–14.30 Py-
hän Tuomaan kirkko. Kerhos-
sa mukana Heidi Karvonen ja 
Päivi Moilanen.  
Nuorten OMG-ilta pe 20.3. 
klo 18 Tuiran kirkossa.  Illan 
ohjelmassa musiikkia, draa-
maa, rukousta ja sanaa. Rip-
pikoululaiset mukana vähin-
tään klo 18–19. Ilta jatkuu yö-
kahvilana klo 23 asti. Lisätie-
dot Marja Maneliukselta, p. 
040 5245 944
Yökahvila pe 20.3. klo 20–23 
Tuiran kirkko. Yläkouluikäisil-
le nuorille. Illassa voi pelailla 
ja jutella hyvässä seurassa. Il-
ta on päihteetön ja energia-

Perheiden ja koululaisten 
matka pääsiäiseen 
jatkuu tiistaina 24.3. klo 14–15.30 
Rajakylän seurakuntakodissa. 
Tutustumme yhdessä pääsiäisen teemoihin ja nau-
timme yhdessäolosta. Askartelemme, laulamme, lei-
kimme ja kokkailemme yhdessä sekä tutustumme
uusiin ihmisiin. Seuraava etappi 31.3.
Lisätietoja arkisin lastenohjaajilta Elina Koivulahti
p. 050 433 4098, elina.koivulahti@evl.fi tai 
Pirjo Kangas p. 044 316 1734, pirjo.kangas@evl.fi. 
Ennakkoilmoittautuminen sähköpostitse Elinalle tai 
Pirjolle. Ilmoittautuessa kerro osallistujien lukumää-
rä ja mahdolliset ruoka-aineallergiat. 

Perheiden pääsiäiskirkko 
keskiviikkona 25.3. klo 10 Tuiran kirkossa. 
Kirkkohetki kestää n. puoli tuntia ja kotimatkalle
lapset saavat pienen pääsiäisyllätyksen.

Pääsiäisvaellus 
"Taulut ja laulut" 
torstaina 26.3. klo 12.40–13.10  ja klo 13–13.30 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Sisäänkäynti kirkon sivulta oikealla olevasta ovesta 
Pääsiäisvaelluksella tutustutaan Jeesuksen elämään 
ja pääsiäisen ajan tapahtumiin taulujen, draaman 
ja laulujen keinoin. Käsikirjoituksen vaellukseen on 
tehnyt Terttu Aakko ja taulut on maalannut pastori 
Stiven Naatus. Kierros kestää noin puoli tuntia. Vael-
lusta ovat toteuttamassa seurakuntamme vapaaeh-
toiset sekä työntekijät. Vaellukselle ovat tervetullei-
ta kaikki vauvasta vaariin!

Ainutlaatuinen 
Pääsiäisateria eli Seder 
keskiviikkona 1.4. klo 18–21 
Pyhän Luukkaan kappelin seurakuntasalissa. 
Mukana Mika ja Eeva Pouke perheineen. Aterian 
hinta 20 € ja ilmoittautuminen 27.3. mennessä teks-
tiviestillä  lähetyssihteeri Elina Harjukelolle, p. 040 
574 7172. Järjestäjinä Tuiran seurakunta, Suomen 
Raamattuopisto ja Uusheräys. 

Tämän päivän naiset 
& Raamatun naiset
Tuiran seurakunta järjestää yhdessä 
NNKY:n kanssa naisten iltapäivän 
lauantaina 28.3. Tuiran kirkolla.

Tilaisuus alkaa kahvituksella klo 13 
seurakuntasalissa. Iltapäivässä mukana 

Maarit Peltoniemi (NNKY), 
Tuulikki Kronqvist ja 
Raakel Pöyhtäri sekä pastori 
Riitta Louhelainen. 
Kaikenikäinen nainen, 
tule viettämään 
iltapäivä 
kanssamme!

Otetaan vastaan 
vaate- ja tavaralahjoituksia 

Huom! Ehjiä ja puhtaita vaatteita, 
hyväkuntoista kotitaloustavaraa ja huonekaluja. 
Vaatteita ja kotitaloustavaraa jaetaan apua 
tarvitseville diakoniatyön tapahtumissa. 

Lisätietoja ja yhteydenotot: Tuiran seurakunnan 
diakoni Sami Riipinen, p. 040 5747 149. B

ixab
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Eläkeläisten hiljaisen viikon messu 
tiistaina 31.3. klo 13 Pyhän Tuomaan kirkossa.
Toimittaa Jonne Pirkola ja Petteri Tuulos. Diakonia-
työntekijöinä Irma-Elina Mukari ja Aino-Liisa Ilkko. 
Kanttorina Tommi Hekkala. 
Messun jälkeen kirkkokahvit. 

Linja-autoreitti: klo 11.40 Pyhän Luukkaan kappe-
li, ajaa Kaitoväylää, Raitotie, klo 11.50 Pateniemen 
kirkko, klo 11.55 Palokan palvelukeskus, klo 12.05 
Rajakylän seurakuntakoti, klo 12.10 Koskelan seura-
kuntakodin pysäkki, klo 12.15 Tuiran palvelukeskus, 
klo 12.25 Tuiran kirkko, klo 12.30 Alppilan pysäkki, 
ajaa Kaarnatietä, klo 12.40 Metsolan kartano, Pyhän 
Tuomaan kirkko.
Paluukuljetus lähtee klo 14.45.

A
rkisto

juomavapaa. Mukana koulu-
tettuja yökahvilaohjaajia ja 
seurakunnan nuorisotyönoh-
jaaja.  Lisätietoja: Anssi Puti-
lalta, p. 050 3408 982.
Käsityöpiiri pe 20.3. klo 9.30  
Pyhän Tuomaan kirkko. Tu-
le tekemään käsitöitä dia-
koniatyön hyväksi tai itsel-
lesi. Otamme vastaan lanka-
lahjoituksia.
Pyhän Tuomaan Käsityökah-
vila ma 23.3. klo 9–11, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Vanhempi-
en ja lasten kohtaamispaik-
ka käsitöiden ja leikin mer-
keissä. Oma käsityö mukaan! 
Tarjolla kahvia ja pientä pur-
tavaa. Lisätietoja Minna An-
dersson, p. 050 5347 481. 
Puutyökerho ma 23.3. ja ke  
25.3. klo 9–12, Siipi – lähe-
tyksen puoti ja paja, Noke-
lantie 48.
Käsityökerho ma 23.3. klo 
12, Tuiran kirkko, Sump-
pu. Käsityökerho kokoon-
tuu maanantaisin Sumpus-
sa. Ota mukaan 3½ puikot 
tai oma virkkuukoukku se-
kä oma kahvimuki. Tule mu-
kaan vireään joukkoon, "raa-
tataan" käsitöiden lomassa.   
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
24.3. klo 10–14, Pyhän Tuo-
maan kirkon kellaritila. Por-
taat pääovelta oikealla.
Käsityökahvila ti 24.3. klo 
12–15, Koskelan seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho ti 24.3. 
klo 14 Tuiran palvelukes-
kus, ohjelmallinen päivätuo-
kio talossa ja sen lähialueilla 
asuville eläkeläisille. Kerhos-
sa lauletaan, keskustellaan ja 
hiljennytään hartauteen. 
Käsityökerho ke 25.3. klo 15, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 26.3. klo 13, 
Koskelan seurakuntakoti.
Eläkeläisten kerho to 26.3. 
klo 13, Tuiran kirkko. Ker-
hossa hartaus, kahvittelua ja 
keskustelua.
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Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Kappalainen
Martti Arkkila 
p. 040 5199 600

Diakoniatyöntekijät
Kirsti Hakkarainen
p. 040 5083 403
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista tai 
p. 044 3340 380.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset 
Oulun 
keskusrekisteristä, 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

Herättäjän seurat to 19.3. 
klo 19 Pyhännän srk-talossa, 
Matti Nuorala. 
Lankapiiri ma 23.3. klo 17 
Pulkkilan srk-talon kerho-
huoneessa. 
Pyhännän kirkonkylän dia-
koniapiiri ma 23.3. klo 13 
Leena Piipolla.
Järvikylän diakoniapiiri ti 
24.3. klo 11 Einari ja Rauha 
Seppäsellä.
Tavastkengän diakoniapiiri 
ti 24.3. klo 12 Maria Leena ja 
Matti Kemppaisella.
Ehtoollishartaus ke 25.3. klo 
14 Pohjantähdessä.
Seurakuntakerho to 19.3. 
klo 12 Pulkkilan srk-talos-
sa, ti 24.3. klo 12 Väinölässä, 
ke 25.3. klo 10 Pyhännän, to 
26.3. klo 12 (huom. kelloai-
ka!) Rantsilan ja pe 27.3. klo 
10 Kestilän srk-talossa. Pulk-
kilan seurakuntakerhon retki 
to 26.3. Rantsilaan. Lähtö klo 
11.30 srk-talolta.
Perhekerho ma klo 10 Nup-
pulassa, ke 25.3. klo 10 Kes-
tilän kerhokodissa.
Päiväkerho ti klo 10 Kestilän 
kerhokodissa, pe klo 10 Pulk-
kilan srk-talon ja pe klo 10 Py-
hännän srk-talon kerhohuo-
neessa. Rantsilan kerhot ti 
klo 10 ja to klo 12 Nuppulassa.
Varhaisnuoret ma klo 14.15 
Pulkkilan srk-talon kerhohuo-
neessa, ti klo 14.30 Kestilän 
kerhokodissa, ti klo 15 Hovin 
koululla, ke klo 16.30 Piippo-
lan srk-kodissa ja to klo 15.30 
Tavastkengän koululla. Tyttö-

Messu Marianpäivänä su 
22.3. klo 10. Kirkkokuo-
ro ja chimes-yhtye avus-
tavat musiikissa. Luotta-
mushenkilöiden tehtä-
vään siunaaminen ja kirk-
kokahvit. 

Viikoittaiset 
kerhot  

Viisastenkerho 
Saarenkartanossa 

keskiviikkoisin 
klo 13. 

Kaikenikäisten 
kaverikerho 

torstaisin klo 10 
kirkolla.

Kirkkokuoro 
torstaisin klo 18 

srk-salissa. 

Erityisdiakonia

KEHITYSVAMMAISET 
Perhepiiri to 19.3. klo 12–13.30 Jössensali. Ryhmä van-
hemmille, joilla on kehitysvammainen lapsi.

KUULOVAMMAISET 
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 19.3. klo  
12.30 Keskustan seurakuntatalo. Kädet ja koko keho 
laulaa viittomakielisessä kuorossa. Lisätietoja kuoros-
ta voi kysyä Ulla-Maija Aaltomaalta p. 050 593 3378. 
Kuurojen lähetyspiiri ma 23.3. klo 14 Keskustan seu-
rakuntatalo. Kahvituksesta ja arvanmyynnistä kerätyil-
lä varoilla tuetaan kuuron kummilapsen koulunkäyn-
tiä Tansaniassa. 
Kuurojen eläkeläisten päiväpiiri ke 25.3. klo 13 Kes-
kustan seurakuntatalo, pieni seurakuntasali. Kerho al-
kaa päiväkahvilla Kaneli-tilassa.

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 20.3. klo 13 Keskustan seurakuntata-
lon Monitoimitila.

SMenot Oulun seurakunnissa 19.–26.3.2015

Yhteinen aamiainen eurol-
la pe 20.3. klo 7.30–9.30 srk-
salissa. Aamuvirsi kirkkosalis-
sa klo 8.30.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 22.3. klo 14.30 Irma ja Al-
po Rekisellä, Metsäkuja 5.
Eläkeliitto ti 24.3. klo 11 srk-
salissa. Vieraana Iiris ja Sam-
po Saaren Seikkailuista.

Lähetys

Siipi – lähetyksen puoti ja paja 
Avoinna ma, ti, ke, pe klo 10–14 
sekä la 21.3., 25.4. ja 
23.5. klo 10–14.
Astioita, kodintekstiileitä, koruja, kirjoja, äänilevyjä, 
kortteja ym. kirpputoritavaraa, käsitöitä ym. uusia pajan 
tuotteita sekä kahvila lähetystyön hyväksi. Nokelantie 
48 B (Höyhtyän ostoskeskuksen vieressä) p. 044 3161 720.
Laulamme tovin yhdessä pe 20.3. klo 12–13 Siivessä. 
Kanttori Péter Marosvári laulattaa.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

RoNu isospäivä
perjantaina 25.4. klo 13–18 Haukiputaalla kirkon 
ja seurakuntakeskuksen ympäristössä. 
Sinä isosena toimiva oululainen nuori! Tule rovastikun-
nan yhteiseen isospäivään Haukiputaalle tapaamaan 
toisia isosia, virkistymään ja hankkimaan uusia ideoita 
kesän leireille! Tapahtuma on tarkoitettu kaikenikäisil-
le isoskoulutuksessa oleville ja isoskoulutuksen jo käy-
neille nuorille. Isospäivän ohjelmassa mm. gospel-mu-
siikkia, askartelua, rentoutumista jne. ja päivä päät-
tyy yhteiseen messuun Haukiputaan kirkossa. Päivään 
osallistuminen on ilmaista ja kauempaa tuleville järjes-
tetään yhteiskyyditys tapahtumapaikalle. 
Lisätietoja tapahtumasta saat oman seurakuntasi nuo-
risotyönohjaajilta.  
Ilmoittautuminen tapahtumaan 9.3.–12.4. 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat

Kuulovammaisten ja 
Oulujoen seurakunnan 
eläkeläisten leiri 
ma–ke 25.–27.5. Rokuan leirikeskuksessa.
Tervetuloa viihtymään ja ulkoilemaan Rokuan maas-
toon. Leirin hinta on 47 € sis. matkat, täysihoidon ja va-
kuutuksen Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille. 
Ilmoittautuminen viimeistään 24.4. mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat tai 
Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657 tai 08 3161 321. 
Kanssasi mukana diakonissat Eija Röning ja Anne-Ma-
ri Kyllönen. Tarkempia tietoja myöhemmin lähetettä-
vässä leirikirjeessä.
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Vesper ja iltaehtoollinen entisille ja nykyisille opiske-
lijoille la 21.3. klo 19 Kirkkokatu 3a. Oulussa 1960–70-lu-
vuilla opiskelleiden sekä tämän päivän opiskelijoiden ta-
paaminen. Toimittaa Mauri Wahlroos. Tilaisuuden jäl-
keen iltateet kryptassa. Mukana erityisesti entisiä py-
kyläisiä, mutta kaikki entiset ja nykyiset opiskelijat ter-
vetulleita! 
Seuraavan Luukas-messun ideointi on käynnissä! Tule 
mukaan tekemään messua, joka on joka kerta hieman 
sellainen kuin sinä haluat: liity Facebookissa ryhmään 
"Luukas-messu" ja anna ideasi ja kommenttisi käyttöön! 
Voit tulla myös paikalle Tuiran kirkkoon pe 24.4. klo 18, 
jolloin työstämme paikalla olijoiden voimin messun osat 
ja itse messu starttaa samana iltana klo 19. Tervetuloa! 
Koska juuri sinä tiedät, millainen on hyvä messu!

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 21.3. klo 18.30–22, Torikatu 9 
A 32. Teemailta aiheesta: Lähetyksen todellisuus. Puhe 
Esko Helenius. 
Kansanlähetyksen Kolme kohtaamista ilta ma 23.3. klo 
18.30–22, Koulukatu 41. Nuorten aikuisten illan aihee-
na: Game on! Peli-ilta.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 25.3. klo 
18.30–21, Yliopistonkatu 7. Aiheena: Kaksi uskontoa, 
yksi Jumala? Puhe Marko Turunen. 

Kansainvälisyys - In English
English Communion Service on Sunday 22th of 
March at 4 pm. in St. Luke's Chapel. Sunday school 
for children. Coffee fellowship. 
Englanninkieliset seurat su 22.3. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu. Kirkkokahvit.
Elokuvailta englanniksi/Movie evening: Son of God, 
free entry. Saturday 
21.3. at 18 St. Luke's 
Chapel's Congregati-
on Hall, Yliopistonka-
tu 7. The life story of 
Jesus is told from his 
humble birth through 
his teachings, crucifi-
xion and ultimate re-
surrection. Director: 
Christopher Spencer, 
Stars: Diogo Morga-
do, Amber Rose Re-
vah, Sebastian Knapp.

Jaakko Löytyn säveltämä
Vielä mä toivon –
matkamiehen iltarukous
lauantaina 21.3. klo 18 Pyhän Tuomaan kirkossa
ja keskiviikkona 15.4. klo 19 
Oulun AMK:n konserttisali, Kotkantie 1.

Teoksen esittävät Pyhän Tuomaan nuorisokuoro, 
Sarastus-kuoro, Amk:n opiskelijoita sekä bändi 
Anu Arvola-Greuksen, Taina Voutilaisen ja 
Esa Rättyän johdolla.

Vielä mä toivon – Matkamiehen iltarukous -teos 
syntyi tilaustyönä Senegalissa. Sen ensiesitys oli 
1990 Jalasjärvellä Siionin virsien 200-vuotisjuhlilla. 
Matkamiehen iltarukous koostuu rytmikkäistä, 
melodisista ja valoisista lauluista kuoron, solistin 
ja soitinryhmän esittäminä. Monet tämän teoksen 
osista ovat suosittuja myös yksittäisinä lauluina, 
esimerkiksi Herra on minun paimeneni, Autuaita te 
olette, Syvyydestä huudan, Matkamiehen iltarukous, 
Laulakaa Jumalalle sekä Käy, Herra meitä siunaamaan. 
Vapaa pääsy.
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•  klo 14 kahvit 
• klo 14.30 ohjelmaa 
 otsikolla Aasian monet kasvot 
 - kuvia ja kertomuksia Kiinasta ja Kaukasiasta
• klo 17 ruokailu
 - vapaaehtoinen maksu Lumijoen nimikkoläheteille 
  Arvontaa
• klo 18 Messu kirkossa, rovastikunnan seurakuntien 
 lähetysväki palvelee eri tehtävissä. 

TERVETULOA
Ilmoittautumiset viimeistään ke 25.3. 
Lumijoen kirkkoherranvirastoon, p. 044 775 0600 
tai sähköpostilla lumijoen.seurakunta@evl.fi.

Limingan rovastikunnan lähetyspäivä Lumijoella  

”AASIAN MONET KASVOT”
Palmusunnuntaina 29.3. 
Lumijoen seurakuntatalolla

www.hailuodonseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma ja ke klo 9–14 ja 
pe klo 9–12

Kirkkoherranvirasto
p. 044 7750 600
Kerhohuone
p. 044 7750 601
Kirkkoherra
p. 044 7750 602
Kanttori
p. 044 7750 603
Suntio
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

eurakunnissa tapahtuu 19.–26.3.2015

Mafinga-kummikerho
kokoontuu kirkolla muutamana 

perjantaina valmistamaan 
myytävää kummikioskiimme. 

Puuhaa on tarjolla niin 
koululaisille kuin aikuisillekin. 

Omia tuoteideoita voi tuoda myös 
kerhoon mukanaan. 

Ensimmäisenä kummikerhopäivänä 
pe 27.3. ovet ovat avoinna 

klo 11.30–15 välillä.

Jumalanpalvelukset
Messu su 22.3. klo 10 Kestilän kirkossa. 
Liturgi Martti Arkkila, saarna Veikko Kärnä. 
Kanttorina Veijo Kinnunen. Herättäjän pyhä. 
Herättäjän seurat ja kirkkokahvit seurakuntakodissa.

Juhlajumalanpalvelus su 22.3. klo 10 
Rantsilan kirkossa. Katso erillinen ilmoitus!

Messu su 22.3. klo 13 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Sulo Kautto. Kanttorina Veijo Kinnunen, 
avustaa Isojen kuoro.

 

Päiväkerhot normaalisti. 
Paitsi to 26.3. ei ole kerho-
ja. Lisätietoja kerhosta Siljal-
ta p. 044 7750 601.
Perhekerho to 19.3. klo 10 
srk-talossa. Huom. to 26.3. ei 
ole kerhoa. 
Yhteisvastuun rynnäkkö eli 
lipaskeräys lumijokisten ovil-
la to 19.3. alkaen n. klo 17.30. 
Kaikki rippikoululaiset osal-
listuvat tähän rynnäkköön ja 
kokoontuvat srk-talolle klo 
17. Lisäksi toivomme muita-
kin vapaaehtoisia lähtemään 
mukaan ja tulemaan avuksi 
rynnäkköön! 
Yhteisvastuulounas pe 20.3. 
klo 11–14 seurakuntatalolla. 
Ks. ilmoitus.
Nuorten ilta pe 20.3. klo 19 
srk-talossa.
Omien käsitöiden ilta ma 
23.3. klo 17–19 srk-talossa. 
Kuoroharjoitukset ke 25.3. 
klo 18.30 srk-talossa. 
Rippikouluilta to 26.3. klo 18 
srk-talossa, oman leirin väel-
le, ulkoläksynä uskontunnus-
tus.
Raamattupiiri to 26.3. klo 18 
srk-talossa, Ap.t. 16.
Limingan rovastikunnan lä-
hetyspäivä ”Aasian monet 
kasvot” su 29.3. klo 14 alka-

lumijoki.seurakunta.netLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Raamattuluennot           
Ihmisten kalastajia ti 24.3. klo 18 
Kestilän seurakuntatalo, Martti Arkkila.
Kaste kantaa taivaaseen ma 20.4. klo 18 
Pulkkilan seurakuntatalo, Reijo Arkkila. 

en Lumijoen srk-talossa. Ks. 
ilmoitus.
Rauhanyhdistys: Pe 20.3. 
klo 19 nuortenilta Pitkäsellä. 
Marianpäiväseurat 21.–22.3. 
La 21.3. klo 18 seurat ry:llä. 

Su 22.3. klo 12 seurat ry:llä 
klo 18 messu kirkossa ja klo 
20 seurat ry:llä. Ma 23.3. klo 
10 puurokerho A&J Hirvas-
niemellä. Päiväkerho ry:llä 
ti, ke ja to klo 17–18.30.

Marianpäivän messu su 
22.3. klo 18 srk-talossa. 
Liturgina Markku Tölli, 
saarnaa Olavi Voittonen, 
kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen.

Kastettu: 
Minttu Lea Inkeri 
Näsänen (Rantsila), 
Eetu Tapani Tuominen 
(Kestilä)
Kuollut: Mirja Vappu 
Mikkonen e Koponen 83 
(Kestilä), Paavo Johannes 
Riikola 76 (Pulkkila)

kerho ma klo 15 ja poikaker-
ho to klo 15.30 Nuppulassa. 
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuoro 
ke klo 18 srk-kodissa. Pulkki-
la: Kirkkokuoro to klo 13.30 ja 
Stellat to klo 15.15 srk-talossa. 
Pyhäntä: Veteraanikuoro to 
klo 12, ”Pienet” to klo 16.30 
ja ”Isot” to klo 17.30 srk-talos-
sa. Rantsila: Veteraanikuoro 
ke klo 11, Stellat ke klo 17 ja 
ke 25.3. klo 18.30 kappelikuo-
ro srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Ompeluseurat pe 20.3. klo 
19, seurat su 22.3. klo 12 (Ti-
mo Riihimäki ja Jaakko Tah-
kola) ja ompeluseuramyyjäi-
set pe 27.3. klo 19 ry:llä. Pulk-
kila: Ompeluseurat pe 20.3. 
klo 19 Satu ja Jaakko Mylly-

koskella. Pyhäkoulu su 22.3. 
klo 12 ja seurat klo 19 ry:llä. 
Raamattuluokka pe 27.3. klo 
19 ry:llä. Pyhäntä: Seurat su 
22.3. klo 16 ry:llä. Lauluseu-
rat ke 25.3. klo 18.30 Hen-
na ja Tuomas Tuulella. Rant-
sila: Ompeluseurat pe 20.3. 
klo 19 ry:llä. Seurat su 22.3. 
klo 13 ry:llä.

Rantsilan kirkko 230 vuotta
Juhlajumalanpalvelus
sunnuntaina 22.3. klo 10 Rantsilan kirkossa
- liturgia Merja Jyrkkä
- saarna rovasti Väinö Simojoki
- kanttori Arja Leinonen
- Veteraanikuoro, Kappelikuoro, Rantsilan Stellat
Kirkkojuhla seurakuntatalossa
- ruokailu
- juhlaesitelmä ”Seisoo pyhällä sijalla, vihannalla 
 mättähällä” – Rantsilan kirkko 230 vuotta, 
 rovasti Hannu Lauriala
- musiikkiesityksiä
- vapaa sana

KESÄTYÖTÄ
Siikalatvan seurakunta hakee 16 vuotta täyttäneitä 
nuoria kesäaikaiseen puistotyöhön ja 
tiekirkkotoimintaan kesä-heinä-
kuulle 2015. Työ suoritetaan 
kahden (2) viikon jaksoissa, 
kolme (3) nuorta / kappeliseura-
kunta. Hakemukset, joissa 
merkintä kappelista 
viimeistään 31.3.2015 
osoitteeseen 
Siikalatvan seurakunta, 
Taloustoimisto, 
Pappilankuja 6, 
92620 Piippola tai 
sähköpostilla 
tarmo.myllykoski@evl.fi.
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Yhteisvastuu 2015 
tukee vapaaehtoistyötä ja lasten koulutusta

Yhteisvastuu-lipaskeräys rippikoululaisten kanssa
perjantaina 20.3. alkaen

klo 13 Rantsilassa ja klo 14 Pyhännällä
lauantaina 21.3. alkaen klo 10 Kestilässä, 
klo 11.30 Piippolassa ja  klo 12 Pulkkilassa

Ristis juurehen
Matkavirsiä -konsertti

sunnuntaina 29.3. klo 14 Rantsilan kirkossa

• Esa Ruuttunen, baritoni • Seeli Toivio, sello
• Iida-Vilhelmiina Laine, sello • Matti Makkonen, sello

Ohjelma 10 euroa

Järjestää: Rantsilan kappeliseurakunta

Yhteisvastuulounas 
perjantaina 20.3. klo 11–14 

seurakuntatalolla. 

Ruokana lihakeittoa ja 
jälkiruokana marjarahka ja kahvit. 

Lounaan hinta: 
aikuiset 8 € ja lapset 4 €. 

Lisäksi arvontaa. 
Tervetuloa!

Tule tekemään 
pääsiäisvaellusta

Pääsiäiskertomusta esitetään pääsiäisvaelluksen 
muodossa tiistaina 31.3. 

Mukaan toivotaan erilaisia roolihenkilöitä ja lavastuk-
sen rakentajia. Kiinnostaako tehtävä? 

Ota yhteyttä työntekijöihin! 
Harjoitukset ja rakentaminen tapahtuu ma 30.3. 

K a i s a ma r ja  St ö c ke l l
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www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe 
klo 9–15
ke klo 9–14 ja 16–18
p. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500
 
Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
Kirkkoherranviraston 
aukioloajat ovat 
ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 9–17
 
Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
p. 040 7790 279
 
www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele
 
Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Veteraanien yhteinen kah-
vitilaisuus to 19.3. klo 13 
seurakuntatalolla. Vieraana 
Korsukuoro. 
Ystävärengas laulamassa 
hartaudessa Alatemmek-
sen vanhainkodilla to 19.3. 
klo 14, mukana diakonissa 
Marika Kamps sekä diakonia-
opiskelija Piia Pengerkoski.
Tukihenkilöilta to 19.3. klo 
18 pappilassa.
Aamupuuro eurolla pe 20.3. 
klo 9 seurakuntatalolla.
Lähetysvintti ma 23.3. klo 12 
Lähetysvintillä.
Niittypirtinkerho ma 23.3. klo 
13 vanhusten palvelukodilla.
Elämäntaparyhmä ma 23.3. 
klo 17 Lähetysvintillä.
Luentosarja: Muksuoppi ma 
23.3. klo 18 seurakuntatalol-
la. Elämäkaari-luentosarjan 
toinen luento käsittelee las-
ten ja varhaisnuorten elämää 
sekä vanhemmuutta. 
Perhekerho ti 24.3. klo 9.30– 
11 seurakuntatalolla. Ari lau-
lattaa toivelauluja. 
Hyvänmielen päiväkah-
vit ti 24.3. klo 12 Kotikolol-

Marianpäivän messu su 
22.3. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Marja-Liisa Hauta-
mäki ja Aino Pieskä, kant-
torina Mika Kotkaranta, 
nuorten jumalanpalvelus-
ryhmä. Pyhäkoulu saar-
nan aikana kirkkokam-
marissa. Messun jälkeen 
kirkkokahvit ja Rita Kum-
pulainen kertoo saamelai-
suuden tavoista.

la. Mielenterveyskuntoutuji-
en avoin vertaisryhmä. Pääsi-
äisaskartelua, rairuohoa var-
ten omat astiat mukaan!
Jussilan porinat ti 24.3. klo 
13, diakonissa Sinikka.
GospelGym ti 24.3. klo 20.15 
Vanamo-salissa. 
Perhekerho ke 25.3. klo 
9.30–11 Vanamon Olohuo-
neessa. Pääsiäisaskartelua.
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ke 25.3. klo 12 seurakun-
tatalolla. Aiheena rippikoulu 
eilen ja tänään, seurakunta-
pastori Olli Seikkula.
Kuorot ke 25.3. Celeste klo 
17 kirkossa, Tähdet klo 17 
srk-talolla, Aikuisten kuoro 
klo 18.30 kirkossa, Kirkko-
laulajat klo 18.30 srk-talolla.
Neulekahvila ke 25.3. 17.30 
Lähetysvintillä.
Rippikoulun lähetysopetus 

Marianpäivän messu 
su 22.3. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa  Mari 
Flink, avustaa Vesa Ää-
relä, diakoni Arto Pisi-
lä, kanttori Pirjo Mänty-
vaara. Musiikkiavustus 
kirkkokuoro. Pyhäkoulu 
saarnan aikana monitoi-
mitilassa.
Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon juma-
lanpalvelukset suorana 
netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi

Aamukahvila ma klo 10 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa. 
Perhekerhot www.kempe-
leenseurakunta.fi/35-perhe-
kerhot.
Askeleet to 19.3. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Lapsiparkki to 19.3. klo 
12.30–15 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. 5 € / kerta. Va-
raa paikka lapsellesi p. 044 
7790 037 tai 0400 279 881.
Talvitapahtuma Juurussuon 

kylätalolla la 21.3. klo 13–
16. Tapahtumassa on tarjolla 
talvisia ulkoleikkejä, kahvia, 
mehua ja makkaraa, Yhteis-
vastuukeräyksen esittelyä ja 
myynnissä yhteisvastuutuot-
teita. 
Ystäväpalveluilta ma 23.3. 
klo 18 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Kirkkokuoro ke 25.3. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Työikäisten miesten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ti 
24.3. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.

Jaakko Löytty 60 vuot-
ta. Hyvät sanat – Taivaalli-
nen sävel -juhlakonsertti to 
26.3. klo 18 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. 
Työikäisten naisten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ke 
25.3. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri to 26.3. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Seura-
kuntapiiriä ei ole to 26.3.
Varhaisnuorten kerhot 
www.kempeleenseurakunta.
fi/41-varhaisnuorten-kerhot.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. Yö-
pappila pe 20.3. klo 20 Van-
hassa pappilassa. Gospelhar-
taus ti 24.3. klo 19 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa.
Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: ti, to pe klo 14–17. 

Kesä3-ryhmälle ke 25.3. klo 
18 Pappilan salissa.
Kesä3-ryhmän vanhempai-
nilta ke 25.3. klo 18 Pappilan 
yläkerrassa.
Aamupuuro pe 27.3. klo 9 
seurakuntatalolla. Euron aa-
mupala tarjolla ja samalla ja-
ossa kauppojen lahjoittamaa 
ruokaa. Mukana diakonissa 
Marika Kamps.
Ystävärengas pe 27.3. klo 
12–13.30 Lähetysvintillä. 
Sekalentopalloturnaus su 
26.4. klo 9 Limingan liikun-
tahallilla. Osallistumismak-
su 60 € / joukkue. Ilmoittau-
tumiset 17.4. mennessä säh-
köpostilla ritva.sassali@evl.fi.
Partio: Päivystys partiotoi-
mistossa ke 25.3. klo 15–17. 
Selviytymisretki 28.–29.3. tar-
pojille, samoajille ja vaeltajil-
le, vetäjinä Pyry ja Pete. Tar-

Ristin tiellä Markuksen kanssa

Paastonajan raamattuluennot
torstaisin  klo 18.30–20 keskustan seurakuntatalolla

19.3.  Markus 14.  Ristintie ja kärsimys 
  (Kimmo Helomaa)
26.3.  Markus 15 ja 16.  Ristintien kuolema ja 
  uusi elämä (Vesa Äärelä)
Markuksen evankeliumissa painottuvat kärsimys, risti ja 
mysteeri. Ristintie ja elämä avautuvat vain Tietä kulke-
malla. Luennot äänitetään ja ne ovat myöhemmin kuun-
neltavissa Kempeleen seurakunnan nettisivuilta 
www.kempeleenseurakunta.fi

Kastettu: Daniel Matias 
Höglund, Noah Otto 
Helmer Salopuro, 
Aatu Olavi Sohlo, 
Atte Eemil Tissari
Avioliittoon vihitty: 
Jenny-Johanna Pauliina 
Sevander ja Mika Markku 
Tapani Salopuro

Vapaaehtoisten 
rukous- ja hartauskoulutus

lauantaina 28.3. klo 10–14 seurakuntatalolla.
Sisältää lounaan, vapaa pääsy.

Ilmoittautuminen ma 23.3. mennessä: 
Marika Kamps p. 044 7521 243 tai 

marika.kamps@evl.fi

Sanan ja rukouksen ilta
sunnuntaina 22.3. klo 17 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
Mukana Heleena Hietala ja Mari Flink. 
Musiikissa ylistysryhmä Versot.
Illan lopussa mahdollisuus henkilökohtaiseen 
rukoukseen. Lämpimästi tervetuloa.

Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Kotiseurat to 19.3 klo 
18.30 Länsipuoli: Heikkilä & 
Joensuu, Tuomipolku 3. Raa-
mattuluokka pe 20.3. klo 18: 
Lauluraamattuluokka, kaikki 
ryhmät, ry:llä. Pyhäkoulut su 
22.3. klo 12 Paituri: Paaso T&J 
Santamäki-Sarkkir: Haukipu-
ro, Salmikuja 3 Linnakangas: 
Sakko, Taikakuja 8 Keskusta-

# Vanha pappila 
sunnuntaina 22.3. klo 18 Vanhassa pappilassa
Sinä aikuinen, työikäinen, tule viettämään vapaailtaa 
Kempeleen Vanhaan pappilaan. 
Tiedossa vapaamuotoista olemista hyvässä seurassa, 
käytössäsi Vanhan pappilan tilat ja pelit. 

Ollila: Luokkanen M&P, Rau-
tiontie 7 Kokkokangas-Haa-
pamaa: Karhumaa, Peipon-
tie 2. Seurat su 22.3 klo 16 
ry:llä. Tiistaikerho ti 24.3. klo 
12 ry:llä.
Perhekerho ke 25.3. klo 10-
12 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pit-
sailta pe 20.3. klo 19 ry:llä. 
Kodinilta su 22.3. klo 16 ry:llä.

Aloitamme klo 14 kahveilla, päivä päättyy messuun 
kirkossa klo 18. Lähtö yhteiskyydein Limingan 

seurakuntatalolta klo 13.30 

TERVETULOA
Ilmoittautumiset ruokarajoituksineen Ainolle 

22.3. mennessä, p. 044 752 1224

Limingan rovastikunnan lähetyspäivä

”AASIAN MONET KASVOT”
Palmusunnuntaina 29.3. klo 14 alkaen 

Lumijoen seurakuntatalolla

kemmat tiedot toiminnasta 
löydät www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: la 21.3. klo 
18.30 raamattuluokka (5.–8.) 
ja Oulunsalon raamattuluok-
kalaisten vierailu ry:llä. Su 22.3. 
klo 12 pyhäkoulut sekä 16 ja 
17.30 seurat ry:llä. To 26.3. klo 
12 varttuneiden kerho ry:llä.

Kastetut: Veikko Matias Hanhela, Lilja Hilla Marja Saari, 
Mila Iiris Amanda Mattanen, Veeti Aleksi Mäkelä
Vihitty:  Jonne Jyri Johannes Riihimäki ja 
Minna Maaria Piirainen
Kuollut: Kaisa Liisa Annola s. Turunen 90, 
Pekka Matias Korpela 65

Kauneimmat 
    hengelliset laulut  
hyväntekeväisyyskonsertti 
sunnuntaina 22.3. klo 18 Limingan kirkossa. 
Seurakuntalaisten etukäteen toivomia kauneimpia 
hengellisiä lauluja toteuttavat kaikki seurakunnan 
neljä kuoroa sekä yksinlaulajat. Tilaisuuteen on 
vapaa pääsy. Ohjelman hinta 5 euroa, tuotto 
ohjataan Yhteisvastuukeräykselle.

J. S. Bachin kaikki urkuteokset 
lauantaina 21.3. klo 18 Kempeleen 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
J. S. Bachin urkuteosten sarja jatkuu. Vuorossa on sar-
jan 13. konsertti, joka teemaltaan rakentuu paastonajan 
ympärille. Urkuri Christian Ahlskog esittää mm. Fanta-
sian ja Fuugan c-molli, Preludin ja Fuugan h-molli sekä 
Koraalipartitan Sei gegrüsset, Jesu gütig. Vapaa pääsy.

Elämälle-konsertti 
lauantaina 28.3. klo 18 Kokkokankaan srk-keskuksessa
Juhani Alakärppä, laulu ja Juho Alakärppä, piano. 
Ohjelmamaksu 10 euroa.
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Senioreiden auttamistiimi 
aloittaa toiminnan Tyrnävällä 
Seurakunnan diakoniatyön organisoima Senioreiden aut-
tamistiimi aloittaa kotona asuvien ikäihmisten auttami-
sen pienissä kodin askareissa, joihin ei itse kykene tai us-
kalla ryhtyä.
Tällaisia töitä ovat esim. lamppujen ja palovaroittimien 
pattereiden vaihdot, taulujen ym. pienten esineiden kiin-
nitys, pienimuotoiset ulkotyöt, verhojen vaihdot jne.
Auttamisen piiriin ei kuulu säännölliset lumenluonnit, 
ruohonleikkuut, kaupassa käynnit, 
siivoukset eikä muuttoavut. 
Jos tarvitset jotain 
”täsmäapua” kotiisi niin 
otapa yhteyttä Salmeen. 
p.044 7372 631 tai 
salme.kinnunen@evl.fi

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. 08 5331 284. 
fax. 08 5332 887

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos
Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810
Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

Facebook
Muhoksen seurakunta
Muhoksen seurakun-
nan perhetyö
Muhoksen seurakun-
nan varhaiskasvatus

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17.*

p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611
Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 19.3. klo 11 kappelis-
sa, Hanna Kaisto-Vanhamäki.
Perheilta pääsiäisen odo-
tuksen tunnelmissa to 19.3. 
klo 18 alk. Koortilassa. Rai-
ruohoaskartelua, iltapala ja 
pieni retki pääsiäisen tapah-
tumiin.  Tapahtuma on mak-
suton ja avoin kaikille per-
heille.
Sanoin ja sävelin -konsertti 
to 19.3. klo 19 kirkossa, lau-
laja-evankelista Jaana Pöllä-
nen.
Aikuisten raamattupiiri su 
22.3. klo 16 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10.
Sanginjoen seurakuntapiiri 
ti 24.3. klo 12 Ritva Honka-
rinnalla, Leena Leskelä, Simo 

Messu su 22.3. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, saarnaa piispa 
Olavi Rimpiläinen, kant-
torina Ossi Kajava, avus-
taa Oulun seudun virsi-
kuoro, johtajana Mervi 
Kyrki.

Limingan rovastikunnan lä-
hetyspäivä Aasian monet 
kasvot su 29.3. klo 14 Lu-
mijoen srk-talolla. Ilm. viim. 
25.3. Lumijoen kirkkoherran-
virastoon, p. 044 775 
0600 tai lumijoen.
seurakunta@evl.
fi tai Anjalle, p. 
040 562 9131. 
Diakonia: Ruo-
kakassien ja-
kelu vähävarai-
sille maanantai-
sin klo 15–16.30 (tai 
niin kauan kuin kasseja 
riittää) srk-talon alakerrassa. 
Kasseissa kauppaliikkeiden 
lahjoittamia tuotteita, joissa 
merkintänä viimeinen myyn-
tipäivä tai parasta ennen. 

Perhekirkko, sanajuma-
lanpalvelus su 22.3. klo 
12 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Timo Liikanen, 
kanttori Pentti Korkiakos-
ki. Avustaa Meiju Kaaki-
nen. Lapsikuoro.
Perhekirkko, sanajuma-
lanpalvelus su 22.3. klo 
14 Temmeksen srk-talol-
la. Toimittaa Timo Liika-
nen, kanttori Pentti Kor-
kiakoski. Avustaa Meiju 
Kaakinen.

* Kirkkoherranvirasto 
avoinna viikolla 13 ma, ke 
ja pe klo 9–14 sekä viikolla 
14 ma, ke ja to klo 9–14. 
Raamattu- ja tuumailupii-
ri to 19.3. klo 18 Temmeksen 
srk-talolla.
Nuortenilta to 19.3. klo 18 
Murron kerhotilassa ja pe 
20.3. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lon kerhohuoneessa. Eloku-
vailta. Nuortenillat yläkoulu-
ikäisille ja vanhemmille nuo-
rille.
Herättäjän seurat su 22.3. 
klo 16 Pirkko ja Heikki Han-
nuksella, Keskikyläntie 54.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu talousvaike-

Kastettu: Matilda Leona 
Evelyn Haavisto, Eevert-
ti Alki Iivari Sääjärvi, Elle 
Helinä Räisänen, Verneri 
Weeti Viljami Niemelä 
Kuollut: Marju Keiju 
Marianne Savela 13, 
Raimo Olavi Mård 58, 
Kaarlo Olavi Keränen 64, 
Vilho Eemeli Väärä  87

Pekka Pekkala.
Keskipäivänkerho ke 25.3. 
klo 11.30 seurakuntatalos-
sa, Leena Leskelä. Teemana 
lääkkeet ja päihteet, vieraa-
na apteekkari Taije Juntu-
nen. 
Niittypirtin seurakuntapiiri 
ke 25.3. klo 13, Hanna Kais-
to-Vanhamäki, Simo Pekka 
Pekkala.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
25.3. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Tarja Pyy.
Rukouspiiri ke 25.3. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Musiikkikoulun konsertti to 
26.3. klo 18 seurakuntatalos-
sa. Ohjelmamaksu 10 € yh-
teisvastuukeräyksen hyväksi. 

Kastettu: 
Joose Eino Hiltunen, 
Aleksi Unto Samuli 
Korkala, Aapo Onni 
Johannes Leinonen, 
Amalia Helmiina Lepistö

uksissa oleville ma 23.3. klo 
8.30–10 Pömilässä. Elintar-
vikkeita jaetaan niin kauan 
kuin tavaraa riittää.
Seurakuntakerho ma 23.3. 
klo 11 Tyrnävän srk-talon 
kerhohuoneessa. (Huomaa 
muuttunut viikonpäivä ja 
kellonaika).
Ystävä- ja lähimmäispalve-
lussa toimivien kokoontu-
minen ti 24.3. klo 15 Tyrnävän 

Ilmoittautumiset viimeistään ke 25.3. 
Lumijoen kirkkoherranvirastoon, p. 044 775 0600 

tai sähköpostilla lumijoen.seurakunta@evl.fi.

Limingan rovastikunnan lähetyspäivä 

”AASIAN MONET KASVOT”
Palmusunnuntaina 29.3. klo 14 alkaen 

Lumijoen seurakuntatalolla

Kuorot: ke 25.3. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
srk-talossa.
Lapset ja perheet: Perheker-
hot ti klo 9.30–11.30 srk-ta-
lossa ja klo 10–12 Päivärin-
teen srk-salissa, ke klo 12.30–
14.30 Päivärinteen srk-salissa 
ja to klo 10–12 Laitasaaren 
rukoushuoneella. Perheilta 
pääsiäisen odotuksen tun-
nelmissa to 19.3. klo 18 alk. 
Koortilassa.

Nuoret ja rippikou-
lut: Koulupastori-

päivystys to 19.3. 
klo 11–12.15 ylä-
koululla ja luki-
olla. Päivystys 
pe 20.3. klo 16–

18 nuorisotoi-
mistolla. Nuorte-

nilta rippikoululaisil-
le pe 20.3. klo 18–19.30 

srk-talon nuorisotilassa. Raa-
mattupiiri rippikoululaisille 
su 22.3. klo 12–13 seurakun-
tatalon nuorisotilassa. Isos-
koulutusleiri la–su 28.–29.3. 

Perheilta 
pääsiäisen 
odotuksen 

tunnelmissa 
torstaina 19.3. 
klo 18 alkaen 
Koortilassa. 

Koortilassa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous ma klo 6.30. 
Perhekerho torstaisin klo 
10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 19.3. klo 18.30 raamattu-
piiri ry:llä. La 21.3. klo 18.30 
raamattuluokka-iltakylät: 
4.–6.-lk Hoppa, 7.–8.-lk E. Ti-
hinen. Su 22.3. klo 12 pyhä-
koulut: kk-Anttila Tihinen, 
Korivaara Hyväri, Pälli Paso, 
Suokylä Hoppa. Klo 14 seu-
rat terveyskeskuksessa ja klo 
17 Muhoksen kirkossa. Kah-
vit ry:llä. Ma 23.3. klo 18 päi-
väkerhot ry:llä. Ti 24.3. klo 13 
lauluseurakerho Rauni ja Ee-
ro Ervastilla. Klo 18.30 velje-
silta ry:llä. To 26.3. klo 18.30 
ompeluseurat Outi ja Ant-
ti Tuomikoskella sekä Airi ja 
Matti Männiköllä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe–su 20.–22.3. yhtei-
nen leiri Ranuan opistolla. Ti 
24.3. klo 13 lauluseurakerho 
Rauni ja Eero Ervastilla. 

Toivevirsi-ilta 
sunnuntaina 22.3. klo 18 Temmeksen

srk-talolla. Tule toivomaan ja laulamaan 
yhdessä mielivirsiäsi. Illassa mukana Korsukuoro. 

Myytävänä kahvia, mehua ja leivonnaisia sekä 
arpoja. Arpavoittoja otetaan mielellään vastaan. 

Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

srk-talon takkahuoneessa.
Nuttupiiri ti 24.3. klo 17 vii-
meisen kerran tällä erää Tyr-
nävän srk-talon takkahuo-
neessa. Siirrymme 7.4. alka-
en Pappilaan.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9 Tyrnävän srk-talon 
takkahuoneessa.
Lasten pääsiäishartaus ke 
25.3. klo 9.30 ja 10.30 Tyrnä-
vän kirkossa.

Herättäjän 
kirkkopyhä  

sunnuntaina 22.3. 
Messu klo 10 kirkossa, 

jonka jälkeen ruokailu ja 
siioninvirsiseurat seurakuntatalossa. 
Seuroissa puhuvat Olavi Rimpiläinen, 

Pentti Liimatta, Sauli Typpö 
ja Jouni Heikkinen. 

Oulun seudun virsikuoro laulaa.

Sanoin ja sävelin -konsertti 
torstaina 19.3. klo 19 kirkossa

Laulaja-evankelista Jaana Pöllänen, 
Jouni Heikkinen, Kari Miettunen. 
Vapaa pääsy! 

Järjestää Muhoksen ev.lut.- ja 
Helluntaiseurakunnat

Hartaus ke 25.3. klo 15 Vil-
la Tyrnissä.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 22.3. klo 16 ry:llä. 
Pääsiäismyyjäiset pe 27.3. klo 

18.30 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pit-
sailta pe 20.3. klo 19 ry:llä. 
Kodinilta su 22.3. klo 16 
ry:llä.
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K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k

Kirkkolauluyhtye Kaanon  (Tšerkasy, ukraina)

Pääsiäisen ajan lauluja
tiistaina 24.3. klo 19 Tyrnävän kirkossa.
Neliäänisesti laulava kirkkolauluyhtye Kaanon tuo Suo-
meen jo kuudetta kertaa vaikuttavan, monipuolisen oh-
jelmiston. Mukana on sekä perinteistä ortodoksista kirk-
kolaulua, klassisia ukrainalaisia kuoroteoksia että tällä 
kertaa erityisesti pääsiäisen ajan lauluja.
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ILMESTYMINEN Lehti ilmestyy 41 kertaa vuo-
dessa torstaisin, kesällä joka toinen viikko. 
JAKELU Itella Oyj:n jakamana osoitteettomana 
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Kirjoita meille! 
Postia-palstalla julkaisemme lukijoiden 
mielipiteitä ja tekstejä. Mikäli haluat 
tekstisi lehteen, muista laittaa 
mukaan nimesi ja yhteystietosi. 
Tekstejä voidaan poikkeustapauksissa 
julkaista nimimerkillä, mutta silloinkin 
toimituksen tiedossa on oltava 
kirjoittajan yhteystiedot. 

Palstalla ihmetellään 
ja ihastellaan 
maailmanmenoa. 

Eräällä ystävälläni oli tapana kysyä usein kohdates-
samme noin. Ja minua ärsytti! Otti päähän, kun 
toinen vaan siinä hymyilee ja kyselee, että ook-
ko nää onnelline? Miten tässä nyt voisi onnelli-

nen olla, kun on kaksi murkkua kotona kiukuttelemas-
sa, työt painaa päälle, ylipainoa kertynyt ainakin 10 ki-
loa ja miehen kanssa tuli riideltyä! Olisin onnellinen, jos 
asiat olisivat toisin. Jos olisi aikaa olla rauhassa ja naut-
tia elämästä, jos murrosikäiset osaisivat käyttäytyä, jos 
pääsisi lomalle etelään ja saisi laskut maksettua. Sitten 
voisit kysyä, olenko onnellinen.

Mutta ehkä en sittenkään olisi onnellinen. Vaikuttaa 
siltä, että olen sairastunut ”sitten kun” ja ”jos vain” -tau-
teihin. Sitten kun olen eläkkeellä, lähden kuoroon lau-
lamaan, tai jos vain minulla 
olisi aikaa, niin kävisin len-
killä. Koskaan ei tunnu pa-
likat olevan kohdallaan, ai-
na puuttuu jotain tai jokin 
on huonosti. 

Eräänä kauniina keväise-
nä päivänä pyöräilin kotiin-
päin ja nautiskelin alkuvuo-
den auringon lämmöstä. Huomasin, etten kaivannut 
mitään lisää. Ihan pienen hetken osasin olla onnellinen 
talvisen auringon ensi lämmöstä mustilla housuillani. 
Hetki oli lyhyt, kohta huomasin jo miettiväni, miten 
ihanaa olisi, jos olisi kesä ja voisin ajella T-paita päällä. 
Jos vain olisi lämmintä…

Onnellisuus ei ehkä olekaan sitä, millaiseksi olen sen 
kuvitellut. Se ei ole tila, jossa laskut on maksettu, työt 
hoidettu, talo siivottu ja nurmikko leikattu. Nykyään 
luulen onnellisuuden olevan enemmänkin asenne, jolla 
suhtaudun tähän päivään. 

Voin tehdä päätöksen olla onnellinen tä-
nään. Jos se tuntuu hankalalta, voin 
rukoilla halua olla onnellinen. Ja 
jos sekin tuntuu vaikealta, voin 
kuitenkin pyytää halua tulla 
halukkaaksi olla onnellinen tä-
nään. 

Tänään siis päätän haluta 
olla onnellinen, entäpä sinä?

MARIKA KAMPS
Limingan seurakunnan dia-
konissa

Ookko nää 
tännään 
onnelline?

Onnellisuus ei 
ehkä olekaan sitä, 
millaiseksi olen 
sen kuvitellut. 

www.rauhantervehdys.fi / palautePalautetta
• Miksi lehdessä ei ole sanaristikkoa? Tulisi luettua 
Rauhan Tervehdystäkin monilla perheillä, ehkä ah-
keramminkin. Harkitkaapa. Terveisin haukiputaa-
lainen ristikkomies.
• Sattuma vai älykäs suunnittelija?(Sinappia, RT 
26.2.) Eikö Pekka Helin ole kuullut evoluutiosta ja 
luonnonvalinnasta, vai miksi ei tätä kolmatta (ja oi-
keaa) selitystä maininnut kolumnissaan?

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Rauhan Tervehdys, PL 102, 90101 Oulu | toimitus@rauhantervehdys.fiPostia

Aina ei ole helppoa eikä 
järkevääkään luottaa. 
Luottamuksen 
etsiminen erilailla 
ajattelevien ja uskovien 
ihmisten kesken on 
kuitenkin tärkeää jo 
yhteiskuntarauhan 
takia. 

Kirkko haluaa apua lap-
siperheille. Näin lausui 
Kalevassa 10.3. Kirkko-
hallituksen kansliapääl-

likkö Jukka Keskitalo. Nyt oli-
si kirkolla oiva tilaisuus näyttää 
se toteen.

Ensi kesänä Oulun seura-
kunnat järjestävät kesäleirejä 
lapsille Hietasaaren ja Lämsän-

järven leirikeskuksissa. Leirien 
päivittäistä alkamisajankohtaa 
olisi hyvä tarkistaa niin, että 
leiri alkaisi jo kello kahdeksan 
eikä kello kymmenen. 

Tällöin myös työssä käyvät 
vanhemmat voisivat tuoda lap-
sensa kesäleirille. Heinäkuussa 
ei järjestä kaupunki eikä kol-
mas sektori kesäleiritoimintaa.

Asia on tärkeä monille pien-
ten lasten vanhemmille, joilla 
ei ole mahdollisuutta pitää ke-
sälomaa heinäkuussa. 

Tällä asialla olisi myös 
myönteinen vaikutus työssä 
olevien vanhempien pysymi-
seen kirkon piirissä.

ESA ERHOLTZ
Oulu

Lasten kesäleirien tulisi alkaa kahdeksalta

Videolla nuori parra-
kas mies seisoo keskel-
lä kaupunkia silmät si-
dottuna. Hän on levit-

tänyt kätensä sivuille ja pysyy 
liikkumatta. Mieleeni nousee 
Rio de Janeiron Kristus-patsas. 

Kyseessä ei ole kuitenkaan 
Jeesus, vaan Ylen Kioski-ohjel-
man toimittaja Peter Wester-
holm, joka osoittaa luottamus-
taan muslimeja kohtaan jaka-
malla halauksia Helsingin kes-
kustassa. 

Miehen edessä on kaksi kylt-
tiä, joista ensimmäisessä lukee: 
”Muslimi! Luotan sinuun”. Ja 
toisessa: ”Olen valkoihoinen 
suomalainen mies. Jos luotat 
minuun, halaa”. Pyyntöön vas-
tataan, ja toimittaja saa usei-
ta halauksia. Yle Kioskin ha-
lausvideosta tuli nopeasti hitti 
sosiaalisessa mediassa.

Idea on lähtöisin Kanadas-
ta, jossa joukko nuoria musli-
meja teki kokeilun. Muslimi-
mies Mustafa Mawla seisoi ka-
dulla silmät peitettynä. Muka-
naan hänellä oli kyltit, joihin oli 
maalattu: ”Olen muslimi. Mi-
nut on leimattu terroristiksi. 
Luotan sinuun. Luotatko sinä 
minuun? Halaa minua.”

Luotan sinuun, luotatko minuun?

Sokkona Mawlan täytyi an-
taa täysi luottamuksensa ih-
misille, sillä kuka tahansa olisi 
voinut satuttaa häntä. Hän ha-
lusi osoittaa, että luottaa yhteis-
kuntaan, johon kuuluu. 

Aina ei ole helppoa eikä jär-
kevääkään luottaa. Luottamuk-
sen etsiminen erilailla ajattele-
vien ja uskovien ihmisten kes-
ken on kuitenkin tärkeää jo yh-
teiskuntarauhan takia. Luotta-
mukseen tarvitaan tunne, et-
tä toinen ihminen ei halua va-
hingoittaa eikä loukata minua, 
vaikka ajattelisi ja uskoisi eri 
lailla kuin minä. 

Kun käsistä on laskettu kai-
kenlaiset aseet ja syli on avoin-
na, on helpompi luottaa. Luot-
taminen ei tarkoita, etteikö 

kriittisyys olisi sallittua. 
Kun muistan kunnioittaa 

toista ihmistä, minulla on lupa 
kysyä hyvinkin kriittisiä kysy-
myksiä. Kunnioittamiseen kuu-
luu myös, että tunnistan pyhyy-
den kaipuun niin itsessä kuin 
toisessa. 

Videoissa ei keskustella eri 
uskonnoista, mutta tuollainen 
myötätunnon ja luottamuksen 
osoittaminen toimisi varmasti 
hyvänä pohjana myös keskus-
teluille. 

Kestävän luottamuksen syn-
tymiseen tarvitaan kuitenkin 
paljon aikaa. Arjen dialogi ja 
henkilökohtaiset kontaktit ra-
kentavat hiljaa mutta tehok-
kaasti rauhaa erilailla uskovien 
ja ajattelevien ihmisten kesken. 

Katsoessani videoita en saa 
päästäni pois kuvaa Kristukses-
ta halaamassa muslimeja. Tun-
tuu, että tarkastelemalla ympä-
röivää maailmaa opin taas ker-
ran jotain Kristuksesta ja sii-
tä, minkälaista rakkaudellista 
asennetta hän minulta toivoo. 
Hän sanoo: Luotan sinuun. Luo-
tatko sinä minuun?

ELINA ANTIKAINEN
vs. sairaalapastori

Oulu


