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Aatoksia

koitu ylinopeusrikkomusten takia jo 
kauan sitten. Herramme palvelijal-
la on ollut suojelusenkelit turvanaan. 

  Octave asuu pappilassa eniten käy-
tettyä kirkkoa vastapäätä. Se on kolk-
ko, ajan purema suuri rakennus, missä 
mukavuuksia edustavat juokseva vesi 
ja vessa.  Vain paria huonetta hän raas-
kii lämmittää. Kyllä seurakuntalaiset 
hänelle mukavamman kodin soisi-
vat, mutta kunta on köyhä eikä Octa-
ve juuri pidä ääntä tarpeistaan.

  Mutta pappilaan kuuluu iso puu-
tarha, jota hän rakastaa. Siellä on he-
delmäpuita,  iso, isännän tarmokkaas-
ti hoitama perunamaa, pitkät rivit vi-
hanneksia. Kun palasin Suomeen toin 
autossani ison säkin Octaven perunoi-
ta. Hyviä olivat.

Octave olisi aivan varmasti hyvä 
perheenisä, mutta sen onnen katolinen 
kirkko palvelijoiltaan kieltää. Tietys-
ti hänellä on naisystävä, ollut lähes 50 
vuotta. Marie-Claire, ammatiltaan pe-
ruskoulun opettaja, on pitänyt huolta 
Octavesta samalla lailla kuin kunnon 
vaimot kaikkialla. He nauttivat yhdessä 
kaksi ateriaa päivässä,  Octaven valkoi-
set kaavut ovat aina silitettyjä, lääkkeit-
ten otto valvottua ja jäkätys liiallisesta 
työnteosta kodikasta kuultavaa. 

 Octave kohtaa työssään tietysti 
paljon surua ja ihmisten välisiä ongel-
mia.  Olisi julmaa, jollei hän voisi pu-
hua murheistaan kenellekään. Ihmi-
nen se on pappikin.  Myös katolinen.      

Maikki kiviharju-WiebeNga
Kirjoittaja on yli 30 vuotta Keski-Euroopassa 

asunut oululainen toimittaja
 

Edellinen 
seurakuntani

Hänen nimensä on Octave Bo-
dy, ikä 81 vuotta. Ammatti: 
katolinen pappi Belgian Ar-
denneilla, mikä hänen koh-

dallaan aivan ehdottomasti on myös 
kutsumus.  Voimakas ja juureva mies, 
monilapsisesta maanviljelijäperhees-
tä. Etiketin mukaan pitäisi sanoa 
Monsieur le Curé eli herra kirkkoher-
ra. Kaikki kuitenkin sanovat Octave. 

Octave on pantu tai paremminkin 
kehitys on ajanut hänet paljon varti-
jaksi. Hänen seurakunnassaan, Ren-
deuxissa, on nelisen tuhatta sielua, 12 
kirkkoa, yksi ruandalainen kidutus-
ta kokenut apupappi eikä ainuttakaan 
palkkaa nauttivaa työntekijää. Joskus 
joku soittotaitoinen seurakuntalainen 
käy säestämässä messua sähköpianolla. 
Useimpia kirkkoja käytetään vain ker-
ran pari vuodessa. Niiden lämmittämi-
nen on kallista, eikä niihin tavallisina 
sunnuntaina olisi juuri tulijoitakaan. 

Tässä seurakunnassa asuin toista 
kymmentä vuotta.  Ja hyvin viihdyin, 
kiitos ennen kaikkea Octaven.

  Octave on ollut pappina lähes 60 
vuotta. Hänen kuntonsa on hyvä niin 
fyysisesti kuin henkisesti ja hengel-
lisestikin. Hänellä olisi oikeus jää-
dä eläkkeelle, mutta hänpä ei jää.  Ei 
siksi, etteikö hänellä olisi tekemistä 
eläkkeelläkin. Octave pelkää, toden-
näköisesti hyvästä syystä, ettei seura-
kuntaan tulisi pappia hänen jälkeen-
sä. Kutsumus pitää hänet vauhdissa.

Vauhtia tarvitaan, jotta hän ehtii 
täyttää olennaisimmat työhönsä kuu-
luvista velvollisuuksista.  Kastamiset, 
vihkimiset, pienet ja isot konfirmaa-
tiot, hautaukset, messut, käynnit yk-
sityisissä kodeissa ehtoollista jaka-
massa, viimeiset voitelut, seurakun-
nan talous ja 12 kirkkorakennusta. 

Paikalliset santarmit ovat onneksi 
juonessa mukana, sillä muuten olisi 
Octaven ärhäkkä pikkuauto takavari-

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Muut lehdet 

Kuolinapua  
vai ei?

Päätoimittaja Pauli Juusela käsittelee Van-
taan Laurin pääkirjoituksessa eutanasiaa:

”Eutanasia tarkoittaa toisen ihmisen elä-
män päättämistä tämän pyynnöstä esimer-
kiksi lääkkeillä. Se on eri asia kuin lopet-
taa hyödytön hoito ja sallia luonnollinen 
kuolema.

On kuitenkin toinen asia lopettaa hoito 
kuin antaa tappava lääkitys. Voiko lääkäriä 
tai ketään muutakaan velvoittaa tähän? En-
tä mikä on kärsimystä, joka riittää peruste-
luksi? Fyysinen kipu vai myös psyykkinen 
sairaus tai tarkoituksettomuuden tunne?

Toisaalta kun on olemassa kärsimystä, 
jota ei lopeta edes ihmisen vaivuttaminen 
unen kaltaiseen tilaan, niin pitääkö kuo-
linapu silloinkin kieltää? Entä mistä ker-
too se, että moni sellainenkin potilas, joka 
ei pysty kuin räpäyttämään silmiään, ha-
luaa elää?”

Vantaan Lauri 1.3.2012

Suureen 
tuntemattomaan

Eutanasia mietityttää myös Sanansaattajan 
päätoimittaja Hannu Kippoa:

”Suomessa eutanasia eli lääkärin suo-
rittama elämän lopettaminen on kielletty, 
poikkeuksena tietysti abortit. On mielen-
kiintoista nähdä, miten kirkko tulee ajan 
myötä suhtautumaan asiaan. Nieleekö se 
tämänkin muutoksen? Yhtyykö se kenties 
sosiaali- ja terveysministeriön asettaman 
eettisen neuvottelukunnan kantaan, että 
kuolema on hyvä, kun kuoleva saa lähtö-
rauhan. Vai pysytäänkö siinä uskossa, että 
vain elämän antajalla on oikeus myös elä-
mä päättää.

Pirkanmaan hoitokodin johtaja Tiina 
Surakka sanoi Ylen haastattelussa, että ny-
kyihminen haluaa hallita kaikkea omas-
sa elämässään, myös kuolemaansa. Hän 
sanoo myös, ettei kuoleva ihminen halua 
nopeuttaa kuolemaansa, jos hän saa hyvää 
hoitoa.”

Sanansaattaja 1.3.2012

Mikä seurakunta?

Viikonloppuna Turun tuomiokirkossa pappis-

vihkimyksensä saaneen vanhoillislestadio-

laisen Mari Leppäsen pappeuden on todet-

tu rajaavan hänen mahdollisuuksiaan toimia jatkos-

sa Turun rauhanyhdistyksessä.

Maanantaina Turun rauhanyhdistyksen puheen-

johtaja Kimmo Puolitaival totesi STT:n haastatte-

lussa: ”Sen jokainen voi ymmärtää, että emme voi 

nimetä toimikuntiin jäseniä, jotka ovat jakamassa 

seurakuntaa eri leireihin”.

Kommentissa kiinnittyy huomio sanaan ”seura-

kunta”. Onko Puolitaipaleen tarkoittama seurakun-

ta rauhanyhdistys? 

Jos vanhoillislestadiolaisten seurakunta on vain 

oma joukko rauhanyhdistyksessä, mieleen tulee 

emerituspiispa Kalevi Toiviaisen kirjoitus viime syk-

syltä Teologisessa Aikakauskirjassa: ”Itseriittävyy-

dessään se (vanhoillislestadiolainen liike) on vuo-

sikymmenien ajan ollut piittaamatta kirkon sakra-

mentti- ja kirkkokäsityksestä ja tahtonut käytännös-

sä olla kirkko kirkossa, paremmin sanottuna ainoa 

Jumalan valittujen seurakunta vain ulkonaisena 

organisaationa pitämässään kirkossa”.

Tämänviikkoisessa hartauskirjoituksessa (sivulla 

9) todetaan, ettei kirkossa voida perätä sitä, että 

asioista oltaisiin aina samaa mieltä. Kirjoituksen 

mukaan on kuitenkin tärkeää, että eri mieltä ole-

vat elävät sovussa ja rauhassa ja kunnioittavat tois-

tensa näkemyksiä.

Turun seudulla rauhaa ja keskinäistä kunnioitta-

mista on koeteltu tapaus Leppäsen johdosta. Min-

käänlainen ylimielisyys siitä, että vain toisella osa-

puolella olisi totuus hallussa, tuntuu sotivan har-

tauskirjoittajan viisasta ajatusta vastaan.

Suomen uskontokuntien johtajat ovat anta-

neet kiitosta opetusministeriön perusopetuk-

sen valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijaon 

uudistamista valmistelleelle työryhmälle. Se esitti 

pari viikkoa sitten, että oman uskonnon tuntiope-

tusmäärät säilyisivät ennallaan.

Eduskunnassa on kuitenkin tehty (jälleen) myös 

esitys uskonnonopetuksen korvaamisesta uskon-

totiedolla ja etiikalla. Uskontojohtajien mielestä 

neutraaliksi tarkoitettu uskontotieto muotoutuisi 

parhaimmillaankin enemmistön mukaan eikä edis-

täisi eri identiteettien kohtaamista. 

Sen sijaan oman uskonnon opetus on heidän 

mielestään hyvä kotouttaja. He uskovat, että use-

an uskontoryhmän toiminta samassa koulussa luo 

mahdollisuuden vuoropuheluun. Siihen on help-

po uskoa.  

Oma uskonto
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Kirkossa työskentelee 
paljon sielunhoidon 
ammattilaisia, mutta 
se ei takaa sitä, että 
muutostilanteissa 
seurakunnat pääsisivät 
muita työpaikkoja 
helpommalla. Näin sanoo 
muutoskoordinaattori 
Sirpa Miettunen. 

Oulun seurakuntayhty-
mässä on meneillään 
suuria myllerryksiä uu-
den Oulun syntymisen 

myötä. Neljän seurakunnan sijas-
ta ensi vuoden alusta yhtymään 
kuuluu seitsemän seurakuntaa, 
mikä tarkoittaa, että työntekijä-
määrä kasvaa lähes sadalla.

Koko henkilöstö, myös liitty-
vissä seurakunnissa, on uuden 
edessä.

Samanaikaisesti on käynnis-
sä toinenkin muutos. Oulussa on 
aloittanut uusi Kirkon palvelukes-
kus Kipa. Useita Oulun ja lähialu-
eiden seurakuntien talousosaajia 
hakee parhaillaan työtä palvelu-
keskuksesta, jonne keskitetään 
seurakuntien kirjanpitoa ja pal-
kanlaskentaa. 

Työnä ihmisten  
kuunteleminen
Oulun seurakuntayhtymässä on 
työskennellyt helmikuusta läh-
tien muutoskoordinaattori Sir-
pa Miettunen. Hän on seura-
kuntayhtymän palkkaama, mut-
ta tekee töitä myös Kipassa. Siellä 
Miettunen toimii henkilöstön ke-
hittämispäällikkönä.

Sirpa Miettusella on pitkä ko-
kemus työnohjauksesta ja johdon 
valmentamisesta. Hän on myös 
pastori ja kirkon työyhteisökon-
sultti.

Muutoskoordinaattori hyppä-
si yhtymään tullessaan eräänlai-
seen liikkuvaan junaan. Muutos-
ta on tehty jo pitkään, sillä ratkai-
su uudesta Oulusta syntyi parisen 
vuotta sitten. 

Miettunen toteaa, ettei hän 
pysty vain muutaman työvii-
kon jälkeen kuvailemaan tarkas-
ti työnsä sisältöä, mutta ihmisten 
kuuntelemista se on varmasti.

– Kun moni asia on muuttu-
massa, työni on uuden rakenta-
mista – uusien toimivien työta-
pojen etsimistä – ihmisiä kuun-
nellen. Se on tapaamisia henki-
lökunnan kanssa. Muutoksessa 
on mukana suuri määrä ihmisiä, 
Miettunen kertoo.

Oulun seurakuntayhtymä palkkasi muutoskoordinaattorin

Työnä kuunteleminen

Muutosta  
tekevät kaikki
Miettunen korostaa muutokses-
sa dialogin, vuoropuhelun mer-
kitystä. 

– Jokaisella työntekijällä on 
oma osansa muutoksessa, jokai-
nen ottaa siitä vastuuta. Muutok-
sessa työtä tehdään yhdessä.

– Minä en tiedä yksin ratkaisu-
ja asioihin, joita on edessä. Hyö-
dynnän työssäni omaa osaamis-
tani ja kokemustani: ymmärrän 
organisaatioiden tapoja toimia 
ja erilaisia johtamiskulttuureja, 
Miettunen selvittää.

Vasta vuoden alusta toimineen 
Kipan johtaja Seija Mäenpää on 
käyttänyt helmikuussa tiiviis-
ti muutoskoordinaattorin palve-
luksia uuden palvelukeskuksen 
luomisessa. 

– Uskon siihen, että osallista-
minen, se, että työntekijät pääse-
vät alusta saakka yhdessä vaikut-
tamaan työn sisältöön, vaikuttaa 
myös työn tulokseen. Henkilös-
tölle täytyy antaa mahdollisuus 

onnistumiseen. Ihmiset haluavat 
tehdä työnsä hyvin, he ovat fiksu-
ja, Mäenpää sanoo.

Tunteet kuuluvat 
seurakuntaan
Sirpa Miettunen ei hämmästele 
sitä, että meneillään olevat muu-
tokset synnyttävät seurakunnis-
sa helposti voimakkaita tunteita. 

– Tunteista puhuminen on 
mielestäni eräänlainen seurakun-
nallisen kulttuurin erityispiirre. 
Kirkossa tehdään työtä tunteel-
la ja seurakunnissa tunteet ovat 
usein esillä. 

– Kun pappi, tai joku muu kir-
kon työntekijä, palaa kirkollises-
ta toimituksesta, esimerkiksi hau-
tajaisista, takaisin työpaikalleen, 
ei hän palatessaan ”laita sieluaan 
kiinni” ja sammuta tunteitaan.

– Tunteita näytetään, niitä pu-
retaan ja jaetaan kollegoiden kes-
ken. Tällä en tietenkään tarkoita 
seurakuntalaisten asioiden ker-
tomista. Puhuminen on tärkeää 
työssä jaksamisen vuoksi. 

– Kenties tällaisen puhumi-
sen kulttuurin myötä muutoksiin 
liittyvät tunteet näkyvät ja niitä 
myös näytetään seurakuntien työ-
paikoilla, Miettunen pohtii.

kirkko ei pääse muita  
organisaatioita helpommalla
Vaikka kirkossa työskentelee pal-
jon sielunhoidon ammattilaisia, 
se ei Miettusen mukaan ole takee-

na sille, että muutokset kirkossa 
sujuisivat helpommin kuin muis-
sa organisaatioissa.

– Muutos koskettaa koko seu-
rakunnan henkilöstöä. Kaik-
ki ovat samanaikaisesti osallisia 
muutoksesta, myös johto. 

Muutoskoordinaattori arvioi 
lisää syitä, miksi uudistukset saat-
tavat olla kirkossa mahdollises-
ti jopa hankalampia kuin muissa 
organisaatioissa.

– Kirkko edustaa monille, seu-
rakuntalaisten lisäksi työnteki-
jöille ja luottamushenkilöille, py-
syvyyttä.

– Kun niin moni asia muut-

tuu ja murtuu maailmassa, kir-
kon toivottaisiin säilyvän sa-
mana. 

Monissa nykyorganisaatiois-
sa muutoksista kertova johto on 
kaukana työntekijöistä, kenties 
jopa toisella puolella maapalloa. 

– Seurakunnassa johto on sen 
sijaan henkilöstön lähellä. Tääl-
lä muutoksien tuomia tunteita ei 
tarvitse onneksi ”huutaa” avaruu-
teen, Miettunen kuvailee.

Muutoksen taustalla  
kirkon heikkenevä talous
Käsillä olevien muutoksien 
taustalla on taloudellinen vält-
tämättömyys, Sirpa Miettunen 
painottaa.

– Kirkon talouskehitys on hei-
kentymässä. Muutoksen lähtö-
kohtana on tahto säilyttää palve-
lut seurakuntalaisille – halu pitää 
kirkko hengissä.

Miettusen mukaan häntä ei ole 
”huudettu apuun” Oulun seura-
kuntayhtymästä sen jälkeen kun 
olisi huomattu, ettei muutoksen 
läpivieminen onnistu pelkästään 
omin voimin. 

– Useat organisaatiot, myös 
seurakunnat, käyttävät muutos-
tilanteissa muutoksen johtami-
sen asiantuntijoita, hän korostaa. 

Ainakin Tampereen seurakun-
tayhtymässä työskentelee parhail-
laan muutoskoordinaattori. Tam-
pereella seurakuntien määrä on 
vähenemässä ensi vuoden alusta 
ja samalla seurakunnissa toteute-
taan organisaatiomuutos. 

riiTTa hirvONeN

Joukko Oulun seurakuntayhtymän  
luottamushenkilöitä jätti 20.2. 
aloitteen, jossa puututtiin laajen-
tumistyön aiheuttamaan työilma-
piirin kiristymiseen yhtymässä. 
Rauhan Tervehdys on kirjoittanut 
aloitteesta 23.2. ja 1.3. Aihe on esil-
lä myös sivulla 4 Postia-palstalla.

Muutoskoordinaattori Sirpa Miettunen (oik.) harmittelee Oulun seurakuntayhtymän aamukahvipöydässä, että lause ”muutos on mahdollisuus” on muuttunut ajan kuluessa 
kliseiseksi. – Muutoksesta puhutaan lähes automaattisesti negatiivisesti, kun ehdottomasti pitäisi kertoa enemmän myös siitä hyvästä, jota muutokset tuovat tullessaan.

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

2013
OULU LAAJENEE

Täällä muutoksien 
tuomia tunteita ei 
tarvitse onneksi 
”huutaa” avaruuteen.

Kun moni asia 
muuttuu, työni on 
uuden rakentamista 
– uusien toimivien 
työtapojen etsimistä – 
ihmisiä kuunnellen. 
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Metsätiellä

Nilkutan ja onnun eteenpäin
pimeällä metsätiellä,
minä onneton,
sielussani on syvä haava,
jonka sain ihmisten 
kylmyydestä,

sitten kohtasin sinut,
annat minun hetken levätä
sydäntäsi vasten,
huokaan syvään,
vihdoinkin joku välittää,
ei ole lepo milloinkaan
niin syvää kuin
sydäntäsi vasten,
suojaat, ettei yhdenkään
pahan tähden valo
osu minuun,
parannat ja hoidat
kaikki sieluni haavat,

kun jatkan matkaani,
katson kasvojasi,
ystäväni,
ne ovat aurinkoa 
kirkkaammat,
niissä on Herran kirkkaus,
kasvoissasi on
kristillisen seurakunnan
rakkaus ja lämpö,

minä haavoitettu
olin kohdannut metsätiellä
Jumalan rakkauden.

jOukO PeLkONeN
Tyrnävä

Luin Rauhan Tervehdyk-
sestä (Nro 8) Aatto J. 
Ahokkaan kirjoituksen, 
missä hän kertoi syitään 

kirkon yhteyteen palaamises-
taan. En voinut olla kirjoitta-
matta sen pohjalta nousseista 
ajatuksistani.

Kristinuskoon toki kuuluu 
se, että olemme hyviä ihmisiä 
toisillemme. Jeesuksen mitta-
puun mukaan, me emme kui-
tenkaan kukaan siihen täysin 
kykene. Vuorisaarnassaan Jee-
sus nostaa riman aika korkeal-
le! Muistatte varmasti Jeesuk-
sen opetuksen rakastaa lähim-
mäistään niin kuin itseään. Sii-
täpä syystä minäkin olen aktii-
vinen kirjoittamaan. Rakkau-
desta lähimmäisiäni kohtaan, 
haluan varoittaa jokaista en-
nen kuin on liian myöhäistä. 

Nykypäivän ihmiset ovat 
usein samoilla linjoilla sinun 
kanssasi Aatto. He eivät pidä 
enää Raamattua Jumalan Sa-
nana. He eivät usko, että vain 
Jeesus Kristus on tie, totuus ja 
elämä eli ainut tie taivaaseen. 
He eivät usko, että on olemas-
sa todellinen ikuisesti kestävä 
paikka nimeltä taivas, helvetis-
tä puhumattakaan.

Kuulun kuitenkin siihen 
joukkoon ihmisiä, jotka usko-
vat vieläkin Raamatun totuu-
teen niin kuin se on kirjoitet-
tu. Tulin uskoon noin 20 vuot-

ta sitten. Sain kohdata Jeesuk-
sen henkilökohtaisella tasolla. 
Tajusin, ettei Jeesus tullut tuo-
maan maailmaan uskonnolli-
suutta vaan elävän ja voimal-
lisen uskon. Jeesus on minul-
le tärkein aarre, jonka rinnal-
la kaikki on vain katoavaista. 
En pelkää mitään, sillä Hän 
on luvannut olla kanssani jo-
ka hetki!

Seurakunnan tehtävä on ju-
listaa evankeliumia eli ilosano-
maa Jeesuksen sovitustyöstä. 
Syy siihen miksi se ei ole enää 
useimmille tärkeää on, etteivät 
he usko Raamatun totuuteen. 
Ilman henkilökohtaista elävää 
uskoa Jeesukseen, ei voi pelas-
tua. Moni ajattelee, että he us-
koisivat, jos joku tuonpuolei-
sessa käynyt tulisi kertomaan. 
Kyllähän heitäkin on: mm. 
nigerialainen pastori Daniel 
Ekechukwu, etelä-afrikkalai-
nen poika Aldo McPherson ja 
amerikkalainen poika Colton 
Burbo. Valitettavasti monet ei-
vät usko tästäkään huolimatta. 
Jeesushan varoitti siitä kerto-
essaan köyhästä Lasaruksesta.

  Elämme lopun aikaa ja 
luopumus lisääntyy, mutta vie-
lä on mahdollisuus tehdä elä-
mässä paras ratkaisu, antaa 
elämä Jeesukselle!
                                                                                                     

uLLa TuOMiNeN
Oulu 

Taivas ja helvetti on todellisuutta

PostiaKysy!

Mitä tekee kurinpitoasiamies?

Lukijamme ihmettelee millaista tehtävää hoitaa sivutoimi-
nen kurinpitoasiamies?

Oulun hiippakunnan lakimiesasessori Osmo Rahja 
kertoo, että nimike kurinpitoasiamies tulee kirkon ku-

rinpitomenettelystä, joka koskee seurakunnan viranhaltijoita. 
Kurinpitomenettelyyn voi joutua viranhaltija, joka on toiminut 
vastoin virkavelvollisuuksiaan, jättänyt ne hoitamatta tai käyt-
täytynyt asemalleen sopimattomalla tavalla. Pappien ja lehto-
rien kurinpitoasioita käsittelee tuomiokapituli ja muita seura-
kunnan viranhaltijoiden kurinpitoasioita kirkkoneuvosto.  

– Jos esimerkiksi papin toiminnasta tulee kantelu, ensim-
mäinen vaihe on tehdä asiasta valmisteleva tutkinta. Sen tekee 
tutkinta-asiamies. Häntä voisi verrata poliisiin, joka selvittää, 
mitä on tapahtunut, sanoo Rahja.

Seuraavaksi kuvaan astuu kurinpitoasiamies.
– Kurinpitoasiamiestä voi taas verrata syyttäjään, joka tekee 

tutkinta-asiamiehen tutkinnan perusteella päätöksen, vaadi-
taanko asiassa toimenpidettä vai ei. Jos on aihetta toimenpitei-
siin, kurinpitoasiamies tekee asiasta esityksen, jonka käsittelee 
tuomiokapituli tai kirkkoneuvosto.

Kurinpitoasiamieheltä ja tutkinta-asiamieheltä edellytetään 
oikeustieteen kandidaatin tutkintoa tai muuta tehtävään sovel-
tuvaa koulutusta ja kirkon toimintaan sekä hallintoon pereh-
tyneisyyttä. Tuomiokapituli valitsee tehtävään sopivat henkilöt 
neljäksi vuodeksi kerrallaan. Tehtävä on yleensä sivutoiminen.   

SaNNa TuruNeN

Kysy! on palsta, jonne voi lähettää kirkkoon, seurakuntien 
toimintaan ja uskonelämään  liittyviä kysymyksiä.  

Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteella kysy@rau-
hantervehdys.fi ja kirjepostina osoitteella Rauhan Tervehdys, 
PL 102, 90101 Oulu. Tekstiviestillä kysymyksiä voi lähettää nu-
meroon 044 5626 450. 

S anna Tu r u n e n

’Työilmapiiri suurin syy luot-
tamushenkilöiden aloittee-
seen’, kertoi Rauhan Terveh-
dys 1.3. oululaisesta aloitteesta. 
Asiaa kommentoi myös kirk-
koneuvoston varapuheenjoh-
taja Arto Kivioja. Kotimaa24:n 
uutisessa tuomiorovasti Matti 
Pikkarainen taas ei allekirjoita 
aloitteen mainitsemia ilmapii-
riongelmia.

Aloite on tuonut lisää ilma-
piiriongelmasta kertovia yh-
teydenottoja. Koska on esitet-
ty ongelman keskittyvän keski-
johtoon, luotailin asiaa saamie-
ni viestien lisäksi ottamalla yh-
teyttä työntekijöihin. Ongelma 
on laajempi. Ongelmasta ker-
too myös meneillään oleva ul-
kopuolisen asiantuntijan luot-
saama työilmapiiriä kohentava 
prosessi.

Oulun seurakuntayhtymän 
laajentumista uutisoivan jutun 
toinen keskeinen huomio koski 
laajentumistyöryhmän ohjaus-
ryhmän roolia. Rooli ei ole ol-
lut valmisteleva. On käyty läpi 
suuria linjoja ja kuultu luento-

ja. Onko ohjausryhmää kuul-
tu valtuustojen näkemyksistä? 
Onko näkemyksiä huomioitu 
valmistelussa? Jos valtuusto-
ja kuullaan ja ne pidetään ajan 
tasalla, voidaan valmistella hy-
väksyttävissä oleva päätös.

Välittömäs-
ti aloitteen jättä-
misen jälkeen val-
misteluaineisto lu-
vattiin valtuutet-
tujen luettavaksi. 
Aineisto saatiinkin 
5.3. ja myös laajen-
tumistyöryhmän 
pöytäkirjat ovat 
nyt nähtävillä. Ai-
neistoa on sivuina laskien alun 
kolminumeroinen määrä; hen-
kilöstön kuulemisessa käytet-
ty esittelymateriaali, kuulemi-
sissa kertynyt aineisto sekä jä-
tetyt eriävät mielipiteet. Kuu-
lemistilaisuuksissa allekirjoi-
tettavaksi tarjottujen virkani-
mikemuutosten hyväksyntä-
dokumenttien sisältöä ei vielä 
valtuutetuille anneta.

Nyt ei valtuustoissa olla sii-
nä tilanteessa, että päätösesi-
tys olisi palautettava vain sik-
si, että taustoihin ehdi pereh-
tyä. Avoimia kysymyksiä tosin 
edelleenkin jää.

Aineistossa ei kuvata mil-
lään tavalla yhtymän uutta or-
ganisaatiokaaviota, se on vasta 
valmistelussa. Silti eri tasoilta 
organisaatiota olen jo yli kuu-
kauden kuullut huhuna mil-
lainen on uuden yhtymän ra-

kenne – jopa ni-
millä mainiten. 
Suunnitellut ni-
mikkeet ovat lu-
ettavissa lukui-
sista taulukois-
ta, esimiesten 
osalta ne perus-
tunevat hahmo-
telmaan uudes-
ta organisaatios-

ta. Nimikkeistä on jätetty eriä-
viä mielipiteitä perusteluineen. 

Esityksen sisältökin voi ai-
kanaan edellyttää palautusta. 
Ennustan, että päätökset teh-
dään ensin muissa seurakun-
nissa ja sitten oululaisille to-
detaan, että koko käsittely pi-
tää aloittaa alusta, jos meille ei 
sovi jo muualla päätetty. En-
nen päätösesityksen lopullista 
muotoilua valtuustojen yhtei-
nen seminaari olisi paikallaan.

MikkO jäMSä
Oulun yhteisen 

kirkkovaltuuston jäsen

Jos valtuustoja 
kuullaan ja ne 
pidetään ajan 
tasalla, voidaan 
valmistella 
hyväksyttävissä 
oleva päätös.

Ilmapiiriongelmista tullut lisää yhteydenottoja

2013
OULU LAAJENEE
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Maata kiertelemässä

Anne Frankista tehtiin mormoni

Anne Frank, yksi tunne-
tuimmista holokaustin 
uhreista, kastettiin kuo-
lemansa jälkeen mormo-

niksi, väittää Helen Radkey, joka 
tutki kyseisen kirkon rekistereitä.

Holokaustista selvinneen, juu-
talaisten oikeuksien puolestaapu-
hujan Simon Wiesenthalin van-
hemmat oli kastettu Myöhempien 
aikojen Jeesuksen Kristuksen kir-
kon jäseneksi heidän kuoleman-
sa jälkeen. Kirkon edustajat oli-
vat esittäneet anteeksipyyntönsä 
tämän johdosta vain viikkoa en-
nen, kuin syytökset Anne Fran-
kin kastamisesta esitettiin.

Mormonitutkija Helen Rad-
key, joka paljasti Wiesenthali-
en kastamiset, kertoi löytäneen-
sä  myös Anne Frankin nimen re-
kisteristä. Kaste oli päivätty suori-
tetuksi 18. helmikuuta Santo Do-
mingon temppelissä Dominikaa-

nisessa tasavallassa.
Mormonikirkko julkaisi lähes 

välittömästi lausunnon, jossa to-
sin ei mainittu Anne Frankia ni-
meltä.

– Kirkko pitää sanansa ja on 
ehdottoman tarkka siinä, ettei 
se hyväksy holokaustin uhreina 
kuolleiden kastamista, todettiin 
Salt Lake Cityn kirkosta.

– On ahdistavaa, kun yksilö ta-
hallisesti rikkoo kirkon käytäntö-
jä, tai kun jostain sellaisesta, mi-
kä pitäisi ymmärtää rakkauteen ja 
kunnioitukseen perustuvana lah-
jana, tuleekin riidanaihe.

Kirkon virkailijat eivät vastan-
neet puheluihin tai sähköpostei-
hin, kun The Associated Press yrit-
ti heitä tavoittaa. Myöskään Anne 
Frankin kotimuseon puhemies ei 
halunnut kommentoida asiaa.

Santo Domingon mormoni-
temppelin puheenjohtaja Lar-

ry Bair kertoi katsoneensa pöy-
täkirjoja, mutta ei pystynyt var-
mistamaan, että Anne Frank oli-
si kastettu. Jos niin on käynyt, on 
se Bairin mielestä ollut vahinko.

Kirkon mukaan vaatii mel-
koisesti petosta ja manipulaatio-
ta saada virheellinen tieto heidän 
asettamansa vartioinnin läpi.

– Mikään järjestelmä ei pysty 
idioottivarmasti torjumaan muu-
tamia yksittäisiä henkilöitä, jotka 
ovat päättäneet vääristää tietoja. 
Olemme varautuneet ottamaan 
tietojen käyttöoikeuden pois täl-
laisilta henkilöiltä.

– Harkitsemme myös muita 
kurinpidollisia toimia, kirkosta 
kerrotaan.

Mormonit uskovat, että kasta-
misrituaalin avulla edesmenneet 
henkilöt pääsevät kuolemanjäl-
keiseen elämään, mutta rituaali 
loukkaa monia muiden uskonto-
kuntien jäseniä.

kaTja kiiSkiNeN
Lähde: The Telegraph, 

The Associated Press

Uusia kirkkoja 
suojelun piiriin
Kirkkohallitus haluaa selkeyt-
tää vuodelta 1993 peräisin ole-
vaa kirkkolakia kirkollisten 
rakennusten suojelusta vasta-
maan paremmin nykypäivän 
tarpeita. Samalla Museoviras-
ton asiantuntemuksen käyttö 
lisääntyisi.

Nykyisen kirkkolain mu-
kaan kaikki ennen vuotta 1917 
rakennetut kirkot ovat suojel-
tuja. Suojeltuja kirkkoja on yli 
500.

– Tämä määrävuosi etään-
tyy koko ajan kauemmaksi. 
Rakennuksen ikä olisi parem-
pi suojeluraja. Lakimuutokses-
sa esitetään ikärajaksi 50 vuot-
ta. Tämä toisi suojeluun auto-
maattisesti noin sata kirkkoa 
lisää. Lisäksi Kirkkohallitus 
voisi erillispäätöksin suojel-
la tätä nuorempiakin kirkkoja 
kuten ennenkin, Kirkkohalli-
tuksen yliarkkitehti Antti Pih-
kala tiivistää.

Museoviraston asemaa lau-
sunnon antajana halutaan 
muuttaa siten, että sen kanta tu-
lisi selville jo ennen seurakun-
nan omaa päätöksentekoa kor-
jaushankkeissa.

Gospelfestarille 
yllättävä tuki
Torniolainen 5bread youthmis-
sion ry sai hiljattain Suomen 
Kulttuurirahastolta 10 000 eu-
ron apurahan Real Deal -gos-
pelfestivaalin järjestämistä var-
ten. Tornion Pikisaareen sijoit-
tuva tapahtuma järjestetään elo-
kuun 18. päivä jo neljättä kertaa.

– On aika huikeaa, että noin 
kymmenen nuoren ydinporuk-
ka saa noin suuren apurahan 
unelmansa toteuttamiseen. 
Bändien saaminen näin poh-
joiseen maksaa tuplasti enem-
män kuin esimerkiksi Tampe-
reella järjestettävään tapahtu-
maan, joten rahat tulivat tar-
peeseen, iloitsee projektikoor-
dinaattori Anssi Grekula.

Tulevan kesän pääesiinty-
jäksi festivaaleille suomalais-
ten eturivin gospel-esiintyjien 
lisäksi on kiinnitetty norjalai-
nen Ole Børud.

Järjestelyiden taustalla vai-
kuttava 5bread youthmissi-
on ry on torniolaisten nuorten 
raamattupiirin pohjalta synty-
nyt ekumeeninen lähetys- ja 
palvelujärjestö.

Real Deal -festivaalia tuke-
vat myös Lapin Kansanlähetys 
sekä paikalliset seurakunnat.

Armo ei aina riitä 
häpeästä kärsivälle
Ensi tiistaina Karjasillan 
kirkossa käsitellään asiaa, 
josta moni kärsii, mutta ei 
saa puettua sitä sanoiksi: 
häpeäää ja syyllisyyttä. 
Ja kun kerran kirkossa 
ollaan, puhutaan myös 
hengellisestä häpeästä.

Aiheesta puhuu professo-
ri Paavo Kettunen Itä-
Suomen yliopistosta. Ti-
laisuuden juontaa johta-

va perheneuvoja Seppo Viljamaa 
Oulun seurakuntien perheasiain 
neuvottelukeskuksesta. 

Syyllisyys ja häpeä eivät Sep-
po Viljamaan mukaan ole aina 
sama asia, vaikka ne kietoutuvat-
kin usein toisiinsa.

– Syyllisyydentuntoinen on 
tehnyt jotain väärin. Hän kaipaa 
anteeksiantoa. Häpeävä taas tun-
tee, ettei ole minkään arvoinen. 
Hän on kelvoton ja huono, Vilja-
maa kuvailee.

Usein on paikallaan tuntea 
häpeää. On olemassa kuitenkin 
myös väärää häpeää.

Viljamaan mukaan väärä hä-
peä syntyy huonoissa vuorovai-
kutussuhteissa toisiin ihmisiin, 
tavallisesti jo omien vanhempien 
kanssa ennen neljättä ikävuotta. 

Häpeästä kärsivän tarpeita ei 
ole otettu huomioon, mikä aihe-
uttaa sieluun vamman. Häntä ei 
ole hyväksytty omana itsenään, 
vaan nolattu ja mitätöity.

Viljamaa on kuullut viisaan 

lauseen: Ihminen hakee kaikilla 
pyrkimyksillään ja teoillaan hy-
väksytyksi, rakastetuksi ja arvos-
tetuksi tulemisen kokemusta. 

Ihmiset hankkiutuvat esimer-
kiksi parisuhteeseen kokeakseen 
itsensä hyväksytyksi kaikista vi-
oistaan huolimatta. Tämä on ih-
misen syvin tarve.

– Hyvässä suhteessa saa olla 
paljas ja avoin. Kaikkein murhaa-
vimmatkin ajatukset voi paljastaa 
toiselle, joka osaa suhteuttaa ne ja 
niistä ehkä tulee jaettu kokemus.

Häpeään sidottu minuus ei 
kuitenkaan saavuta tällaista. Hän 
katkoo sellaisiakin ihmissuhteita, 
joissa hänet hyväksytään.

– Hänen on vaikea uskoa, että 
olisi rakastetuksi ja hyväksytyksi 
tulemisen arvoinen.

Seurakunnissa häpeää kokevaa 
voidaan auttaa, jos hänet kohda-
taan vilpittömästi armoa tuoden 
ja aidossa vuorovaikutuksessa ta-
savertaisesti. 

– Oleellista on, että kuuntelija 
ei nouse hengelliseksi auktoritee-
tiksi, sanoo Viljamaa.

Kristinuskon ydin on armossa.  
– On kuitenkin paljon kristit-

tyjä, jotka eivät ole koskaan koke-
neet armoa, Viljamaa huomaut-
taa. Armon kokeminenkaan ei 
välttämättä riitä.

– Jos ihmisen minä on sidot-
tu häpeään ja liittyy vuorovai-
kutussuhteisiin, tarvitaan sekä 
armoa että perusteellista tera-
piaa. Identiteetti pitää rakentaa 
uudelleen.

Viljamaa uskoo, että hengel-
listä häpeää syntyy sellaisissa ko-
deissa ja yhteisöissä, joissa ihmi-
sen arvoa ei ole nähty. Hengelli-
syydestä on tullut alaspainamisen 
ja vallankäytön väline. Omia mie-
lipiteitä ei ole saanut olla.

–Tällaisissä yhteisöissä sanat 
eivät ole vastanneet tekoja.

Pekka heLiN

Syyllinen vai häpeissään. Professo-
ri Paavo Kettusen luento tiistaina 
13.3. kello 18 Karjasillan kirkossa. 
Yleisökeskustelu luennon jälkeen. 
Lue lisää tilaisuudesta sivulta 12.

w w w.sxc . hu /  J u l i a _

M o r g u e F i l e  /  Kev in  Co nn o r s
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Muut seurakunnat Opiskelija- & NuOrteN 
aikuisteN ilta

Koulukatu 41

To 23.2. klo 19. Tuomas Myllylä: Kristus 
yksin.
OsUH ja Kristillinen OpintOKesKUs

Rauhan Tervehdys 
Kustannus-Oy Kotimaa 

p. 020 754 2333 

Tilaa

Yhdistykset

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

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.

Lapsen menetys koetteli elämän arvojärjestystä
Antellin kahvilan pöydässä 
istuu hehkeä pariskunta, 
josta huokuu odotuksen 
onni. Aviopari menetti 
esikoispoikansa, mutta 
nyt perheeseen odotetaan 
taas kevätvauvaa.

Nainen ja mies maistelevat 
leivosta toistensa lautasil-
ta. He tulevat molemmat 
siihen tulokseen, että ra-

parperihyve on parempaa kuin 
omenahyve. 

Nykyisin Köyliössä asuva vuo-
den 2002 tangokuningatar Johan-
na Pakonen on tullut miehensä, 
kuljetusalan yrittäjä Juha Laiho-
niemen kanssa kotikonnuilleen 
Ouluun juhlimaan äidin synty-
mäpäiviä ja tapaamaan mum-
moaan. Pariskunta halusi nähdä 
myös kummilapsia ja viettää ai-
kaa heidän kanssaan.

Tutuissa maisemissa ollaan. 
Poratien kahvilan ikkunasta nä-
kyy Kalevan toimitalo, Johannan 
entinen työpaikka. 

– Olen työskennellyt siellä lä-
hettämössä sekä sisä- että autolä-
hettinä. Siivousosastolla olen ollut 
sekä konttorin että painon puo-
lella. Olin varmaan kolmena, nel-
jänä vuonna kesätöissä ja siivoa-

maan pääsin muulloinkin tuuraa-
jana, Pakonen muistelee.

Madetojan musiikkilukiosta 
tangokuningattareksi
Melkein kivenheiton päässä on 
Madetojan musiikkilukio, jos-
ta Johanna kirjoitti ylioppilaaksi. 
Kiinnostus musiikkiin oli alka-
nut jo pikkupiiperona, jolloin hän 
soitti sähköurkuja korvakuulolta 
ja lauleskeli yhdessä isänsä kanssa.

Lukion jälkeen Johanna oli 
jonkin aikaa ravintola-alalla töis-
sä tarjoilijana, mutta musiikki al-
koi vetää puoleensa. 

Radio Megan Lyly Rajala hou-
kutteli Johannan mukaan Ra-
diotähti-kilpailuun vuonna 1996 
ja sponsoroi hänelle kisamatkan 
Ikaalisiin. Matkan jälkeen Johan-
na pääsi Dannyn show-kiertueille 
Suomessa ja Kiinassa. 

Vuonna 2000 nuori laulajatar 
oli Seinäjoen Tangomarkkinoiden 

finaalissa, ja tangokuningattarek-
si hän ylsi parin vuoden päästä.

Kymmenen vuoden aikana on 
ehtinyt tapahtua paljon. Sinni-
käs ja määrätietoinen nuori nai-
nen on noussut tanssiyleisön suo-
sikiksi, levyttänyt useita albume-
ja, keikkaillut, konsertoinut ja 
juontanut.

katkeruus  
ei johda mihinkään
Myös yksityiselämässä on ollut 
mullistuksia. Reilut kaksi vuot-
ta sitten Pakonen avioitui köyliö-
läisen Laihoniemen kanssa. Tans-
sikansa eli mukana odotuksessa, 
kun julkisuuteen saatiin tieto tu-
levasta perheenlisäyksestä. 

Joulukuussa 2010 pariskunnan 
odottamat identtiset kaksospo-
jat  syntyivät kuitenkin ennenai-
kaisesti ja menehtyivät. Syynä oli 
TTTS-oireyhtymä. Se on identti-
sissä kaksosraskauksissa esiinty-
vä yhteisen istukan aiheuttama 
verenkiertohäiriö, joka on hoi-
tamattomana hyvin vaarallinen. 
Oireyhtymästä käytetään myös 
termiä fetofetaali-transfuusio. 

Pakosen ja Laihoniemen tapa-
uksessa oma hoitava taho Sata-
kunnassa tulkitsi tilanteen niin, 
ettei erikoissairaanhoitoa tarvita 
ja kieltäytyi antamasta maksusi-
toumusta erikoissairaanhoitoon 

Su 11.3. Seurat klo 15. Matti Sil-
vola, Tuomas Myllylä. Ma 12.3. 
Raamattupiiri klo 14. La 24.3. 
Alk. klo 10.30. Perheiden askar-
telu päivä. Anna: 044 4639 208.
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Ev.lut. Kansanlähetys
Oulu La 17.3. Vanhassa 
Pappilassa (Asemakatu 

6) Ystäväpäivä, klo 12.00 Terve-
tuloa, klo 12.15-13.30 Jumalan 
uskollisuus, raamattuluento Sep-
po Väisänen, klo 13.30 Keskuste-
lua päiväjuoman äärellä, klo 14-
15.30 Vastuumme kristittyinä, 
alustus ja keskustelua (Seppo), 
klo 15.30 Pohjois-Pohjanmaan 
piirin vuosikokous. La 17.3. klo 
18-19.15 Karjasillan kirkko ”Pie-
tari, silminnäkijä” Lasse Heikkilä, 
piano, ja Sauli Ahvenjärvi, laulu. 
Ohjelma 5 e.

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14.00 
Tervetuloa!

Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 15.3. klo 18.00 Minna-Maija ja Tuomas 
Svärdillä, Seilitie 1 A 12, Toppilan saari, Oulu.

To 8.3. klo 18 Lähetyspiiri.
Su 11.3. klo 16:30 Pyhäkoulu, klo 17 
Seurat Vesa Pöyhtäri.
Tervetuloa!

Oulun Kotiseurakunta
Tuulimyllynkatu 18
www.oulunkotiseurakunta.net

La 10.3. klo 18.00 DAVID OLSEN
To 15.3. klo 18.30 PIRKKO VESA-
VAARA. TERVETULOA! 

www.ohsrk.fi

To 8.3. klo 12 Päiväpiiri Su 11.3. klo 11 Jumalan-
palvelus, Matti Riippa, Markku Tossavainen, 
Romanikuoro. Pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 11.3. 
klo 17 CHURCH@78, International Service, 
Samuel Grönholm, Vesa Asikainen, Andrey Sirotkin. 
Ke 14.3. klo 19 Sana ja rukous, ehtoollinen, Ritva 

Himanka, Aila Pyörälä, Osmo Kainulainen. 
Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12. www.uskotv.fi TERVETULOA!

To 8.3. klo 19 Lähde-ilta, Tuomo Kokko, Antti Rau-
nio Gideoneista, aihe: ’Anteeksiantamus’ God´s Bell, 
rukouspalvelua, tarjoilu. Pe 9.3. Ei varkki-iltaa.

La 10.3. klo 18 Kotikokous Martinmäellä, Karihaka 21, Liminka. Su 11.3. klo 11 
Aamukirkko & pyhäkoulu, tarjoilu, Martti Väyrynen, Juha Pätsi aihe: ’Rukous ja kärsi-
vällisyys’. Ti 13.3. klo 18 Alfa-kurssi, aihe: Miksi ja miten rukoilen? Ke 14.3. klo 13 
Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta, Henri Tuhkala. To 15.3. klo 19 Rukousilta, Mika 
Martinmäki, Armas Lindberg. 
www.oulu.svk.fi.      Tervetuloa!

• Su 11.3. klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Raino Ojala ja Esa Niskala
• Ti 13.3. klo 18.00 Rukouskokous
 Jorma Louekoski
• Su 18.3. klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Raimo Karhu
• Ti 20.3. klo 18.00 Rukouskokous

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

Su 11.3. klo 11.00  
LÄHETYSJUMALANPALVELUS
Ke 14.3. klo 19.00 SANAN JA  

RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Radiopastori 
 Jukka Norvanto 

Oulussa la 24.3. 
Karjasillan kirkolla 
Tilaisuudet klo 14, 16 ja 18. 

Kellonkartanon ystävät ry:n 

vuosikokous su 25.3. klo 18.30 

Pateniemen kirkolla iltamessun 

jälkeen. Tervetuloa! 

Järj. Kellonkartanon ystävät ry  
www.kellonkartano.fi 

Tapahtumat

    www.sro.fi           www.kylvaja.fi 

Iltamessu Raamatun ja 
lähetystyön äärellä 

Su 11.3. klo 17 
 Pateniemen kirkossa

 Toim. kirkkoherra Hannu Ojalehto 
avust. past. Tapio Pokka. Pyhäkoulu. 
Kirkkokahveilla kuulumisia Kaukasiasta. 
Järj. Kylväjä, Suomen Raamattuopisto, Tuiran srk 

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Myös korttimaksu.

Palveluja
Myydään uutta vastaava

PYÖRÄTUOLI edullisesti.
P. 0400 859830.

Olen perusluon-
teeltani positiivinen 
ja iloinen eikä 
tämä kokemus ole 
muuttanut sitä 
miksikään.

Johanna Pakonen on pitänyt huolta siitä, ettei katkeroidu, vaikka menetti kaksospoikansa. 
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”Kun se kauheista kauhein oli tapahtunut, ensimmäinen 
ajatukseni oli, että Jumalaa ei ole...” (Elsa)

Lapsen menetys on yksi ihmisen elämän raskaim-
mista kokemuksista. Kuolema pysäyttää vanhem-
man elämän ja muuttaa sen – usein täysin yllättä-
en, lupaa kysymättä. 

Vanhemman sosiaaliseen, psyykkiseen ja hengelli-
seen elämään kohdistuu monenlaisia paineita tällaises-
sa elämäntilanteessa. Kaiken myllerryksen keskellä ko-
ko elämä saattaa rakoilla fyysistä ja psyykkistä terveyttä 
ja perheen taloutta myöten. Tapahtuma heijastuu van-
hempien välisiin suhteisiin, menetetyn lapsen sisaruk-
siin ja perheen ystävyyssuhteisiin. Monilla vanhemmil-
la on kaksi ajanlaskua – on aika ennen menetystä ja toi-
nen aika menetyksen jälkeen.

Tutkija Harri Koskela on tehnyt väitöskirjan aihees-
ta. Hänellä on omakohtainen kokemus lapsen mene-
tyksestä. Puolivuotiaan Heini-tyttären kätkytkuolema 
vuonna 1994 johti usean vuoden henkiseen ja hengel-
liseen kriisiin ja oli yksi motiivi aiheen tutkimiseen. 

Koskela lähestyy vanhempien kokemusta kokonais-
valtaisesti, lähdemateriaalina ovat vanhempien lähettä-
mät kirjeet. Tutkimus on lajissaan ensimmäinen Suo-
messa.

Perheen, sukulaisten ja muiden läheisten tuen mer-
kitys korostuu vanhempien kokemuksissa. Monet tur-
vautuvat Jumalaan, mutta toisaalta uskonkäsitys voi 
joutua kriisiin ja tulla uudelleen rakennettavaksi. Jot-
kut saavat lohtua unista ja yliluonnollisista kokemuk-
sista. Yksi selviytymistä edistävä asia on uuden lap-
sen syntymä. 

Lapsen kuolemasta puhuminen on koettu hyvin vai-
keaksi. Koskelan tutkimus tarjoaa tietoa surun ja kuo-
leman kohtaamisesta auttamistyössä mukana oleville, 
erityisesti hoitoalan ja seurakuntien työntekijöille. Laa-
ja lähdeluettelo tarjoaa lisävalaistusta monesta eri nä-
kökulmasta.

Oman lapsen menetystä käsittelee myös Inhimilli-
sen tekijän jakso Enkelivauvat. Se on  katsottavissa Yle 
Areenassa osoitteessa http://areena.yle.fi/video/1310772  
kesäkuulle asti. Ohjelmassa ovat mukana TTTS-oireyh-
tymän kautta kaksosensa menettänyt oululainen Taru 
Hallikainen sekä surututkija Anna Liisa Aho.

Myös oululainen kirjailija Pauliina Vanhatalo kä-
sittelee lapsen menetystä romaanissaan Korvaamaton 
(Tammi 2012). 

Kokemuksia lapsen kuolemasta

Lapsen menetys koetteli elämän arvojärjestystä
odottavan äidin tuntemuksista 
huolimatta. 

Oulussa keikalla ollut Pakonen 
pääsi alan spesialistin hoitoon ai-
noastaan siksi, että hänen äitin-
sä tiesi tämän lääkärin olemas-
saolosta ja osasi ohjata tyttärensä 
hakeutumaan oikeaan paikkaan.  

Silloin oli kuitenkin jo liian 
myöhäistä pelastaa lapset, jotka 
syntyivät jo kahden päivän pääs-
tä lääkärillä käynnistä.  Jälkioirei-
den takia Pakonen oli Oulun yli-
opistollisen sairaalan osastolla ja 
sai siellä todella hyvää hoitoa ja 
arvokasta henkistä  ensiapua.

Lapsensa menettäneen äidin 
on vaikeaa ymmärtää, miksi joil-
lekin hoitoalan ammattilaisille 
on niin vaikeaa lähettää potilai-
ta eteenpäin sellaiseen paikkaan, 
jossa on se tietotaito, jota heillä it-
sellään ei ole. 

Viivyttely asiassa saattaa pa-
himmillaan johtaa ihmishenkien 
menetykseen. Tämän kokemuk-
sen jälkeen Johanna Pakonen ei 
ole suostunut synnytykseen sa-
massa lähisairaalassa, vaan aikoo 
mennä Turkuun synnyttämään.

Puolison ja ystävien tuki  
tuli tarpeeseen
Lasten menetys on jättänyt jäl-
kensä ja tuonut perspektiiviä asi-
oihin.  

– Vieläkin olen pikkutarkka 
nipottaja joistakin asioista, mut-
ten enää niin överi kuin aiemmin. 
Ärsyttää, kun ihmiset valittavat 
pienistä asioista tai yleensä ihan 
turhasta tajuamatta, miten pal-
jon ikäviä asioita ihmisille tapah-
tuu ja miten paljon pahaa maail-
massa loppujen lopuksi on, Pako-
nen sanoo. 

Oulusta kotoisin oleva Johanna Pakonen käy säännöllisesti tervehtimässä sukulaisia ja kummilapsia entisessä kotikaupungissaan.Johanna Pakonen on pitänyt huolta siitä, ettei katkeroidu, vaikka menetti kaksospoikansa. 

Ku va t :  M inna A nn o la

Esimerkiksi taloudelliset me-
netykset tuntuvat todella toisar-
voisilta kovien kokemusten jäl-
keen. 

Näin vaikea asia koettelee pa-
risuhdetta ja saattaisi ajaa puoli-
sot eron partaalle, mutta Laiho-
niemen ja Pakosen suhdetta lasten 
menetys on tiivistänyt. 

– Vaikka tiivis se kyllä oli jo en-
nestään, Johanna huomauttaa. 

Laulajatar kiittelee Oulun yli-
opistollisen sairaalan henkilö-
kuntaa. Hän kokee saaneensa siel-
lä niin paljon tukea ja mahdolli-
suuden käsitellä asiaa läpi, ettei 
muuta ammattiapua tarvittu. 

On ollut kuitenkin tärkeää ja-
kaa asia myös ystävien kanssa. 
Vanhempien kanssa ei niinkään 
ole asiaa puitu. 

Johanna Pakonen toteaa, että 
jokainen menetys on suuri. 

– Ehkä vaikeampaa on me-
nettää sellainen ihminen, jonka 
kanssa on ehtinyt elää ja kerryttää 
yhteisiä muistoja. Kenenkään lap-
sensa menettäneen surua vähät-
telemättä, hän lisää samaan hen-
genvetoon.

Muutamilla ystävillä oli hie-
man hankala tietää, miten pitäisi 
suhtautua esikoislapsensa menet-
täneeseen pariskuntaan.

– Jotkut kyselivät, että voivat-
ko tulla  kylään lastensa kanssa. 
Selitimme heille, että ilman muu-
ta. Eihän se meidän lapsia takai-
sin tuo, mutta  ihan samalla lail-
la me pidämme heidän lapsistaan 
ja kaikista muistakin lapsista, ku-
ten ennenkin. 

hautausmaalla ei kiroilla  
eikä polteta tupakkaa
Johanna Pakonen kertoo, että las-

ten haudalla käyminen on hyvin 
arkipäiväistä, se kuuluu luonnol-
lisena ja mutkattomana osana hei-
dän arkeensa. 

– Se ei todellakaan ole sellais-
ta kuin elokuvissa, että itkisin ja 
huutaisin epätoivoisena hautaki-
ven edessä vaikeroiden, miksi tä-
män annettiin tapahtua minulle.  

Pakonen kertoo, että perheen 
ja suvun piirissä on aina käyty 
usein hautausmaalla ja hoidettu 
hautoja. 

– Minulle hautausmaa on pyhä 
paikka ja paheksun ihmisiä, jotka 
metelöivät,  kiroilevat tai polttavat 
tupakkaa siellä. 

Kerrottuaan menetyksestä jul-
kisesti pariskunta on saanut myös 
paljon negatiivista palautetta. Pa-
konen toteaa tyynesti, ettei kos-
kaan voi miellyttää kaikkia ja 
ratkaisua arvostelleet ihmiset ei-
vät todennäköisesti pidä hänestä 
muutenkaan. 

Hän itse koki helpompana ker-
toa asiasta julkisesti, muuten asiaa 
olisi kyselty häneltä loputtomiin 
joka esiintymisen yhteydessä.

On niitäkin, jotka ovat epäil-
leet, että menetyksen kohdannut 
äiti ei sure lainkaan, koska hän on 
iloinen ja nauravainen. 

– Olen perusluonteeltani posi-
tiivinen ja iloinen eikä tämä ko-
kemus ole muuttanut sitä miksi-
kään.

kohti uutta 
elämänvaihetta
Elämä kulkee omia latujaan. Jo-
hanna Pakonen ymmärsi olevansa 
uudelleen raskaana samana päi-
vänä, kun laski esikoispoikiensa 
Janin ja Joonatanin uurnat hau-
taan viime vuoden puolella. Tällä 
kertaa tulokkaita on yksi.  

Haastattelun tekohetkellä Jo-
hanna Pakonen on juuri jäänyt äi-
tiyslomalle. Laskettu aika on sa-
mana päivänä kuin esikoispojilla 
oli kaksi vuotta sitten.

TekSTiT: 
MarjO PääkköNeN

Taustamateriaalina on ollut teos  
Tony Latva – Petri Tuunainen: 
Iskelmän tähtitaivas. 500 suoma-
laista viihdetaiteilijaa. 
WSOY 2004.
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Eetterissä

radio Dei 106,9 Mhz, 
kaapeliverkossa 94,1 Mhz
Oulun seurakuntien 
aluelähetys su 11.3. kello 9–12:
Klo 8.45 Radiopyhäkoulussa 
lastenohjaaja Outi Metsikön ai-
heena on Jeesus pahan vallan 
voittaja.
Klo 9.05 Päivän valinnassa pu-
hutaan Via Dolorosa -näytel-
mästä, jota esitetään Limingas-
sa pääsiäisen aikaan. Ohjelman 
toimittaa Mikko Salmi.
Klo 9.15 Armonpulla. Seura-
kuntalaiset kertovat, milloin he 
ovat elämänsä aikana päässeet 
haukkaamaan palan "armon-
pullasta".
Klo 9.30 Herätys eilen ja tänään 
-ohjelmassa puhutaan rukoile-
vaisuudesta, joka jakautui kah-
tia vuonna 1984 naispappeus-
kysymyksen vuoksi. Ohjelman
toimittaa Mervi Päivärinta.

Haastattelussa on Suomen ru-
koilevaisen kansan yhdistyksen 
puheenjohtaja Simo Koivunen.
Klo 9.45 Oululaisen uskontun-
nustus. Oulujoen seurakunnan 
diakoniatyöntekijä Kati Riipi-
nen kertoo, mikä uskossa on hä-
nelle tärkeää. Ohjelman toimit-
taa Marja Blomster.
Klo 10 messu Oulun tuomio-
kirkosta. Messun toimittaa Ma-
ri Flink, ja häntä avustaa Jouko 
Lankinen. Urkurina on Henna-
Mari Sivula ja kanttorina Péter
Marosvári.
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa puhutaan Paa-
vo Kettusen Syyllisyys vai hä-
peä -luennosta, joka järjeste-
tään Karjasillan kirkolla tiistai-
na 13.3. Kirkkoherra Juhani La-
vankoa haastattelee Mervi Päi-
värinta.

Radio Dei Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
Pe 9.3. klo 14.40 Päivän va-
linnassa puhutaan Via Dolo-
rosa -näytelmästä, jota esite-
tään Limingassa pääsiäisen ai-
kaan. Ohjelman toimittaa Mik-
ko Salmi.
Ma–ke klo 16.20 Armonpulla. 
Seurakuntalaiset kertovat, mil-
loin he ovat elämänsä aikana 
päässeet haukkaamaan palan 
"armonpullasta" ja mitä silloin 
tapahtui.
Ke 14.3. klo 16.40 Oululaisen 
uskontunnustus. Seurakunnan 
lapsityöstä eläkkeelle jäänyt 
Aila Valtavaara muistelee työ-
vuosiaan, ja mitä lapset opet-
tivat hänelle itselleen uskos-
ta. Ohjelman toimittaa Marja 
Blomster.
To 15.3. klo 16.20 Herätys eilen 
ja tänään. Mitä kahtia jakautu-
neen rukoilevaisuuden konser-

vatiivisemmassa siivessä ajatel-
laan? Ohjelman toimittaa Mer-
vi Päivärinta.

radio Pooki 88,0 Mhz, 
kaapeliverkossa 89,5 Mhz
Su 11.3. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Outi 
Metsikön aiheena on Jeesus pa-
han vallan voittaja.
Su 11.3. klo 10 radiojumalan-
palvelus Kemin kirkosta.

YLe radio 1, 90,4 Mhz
www.yle.fi/radio1
La 10.3. klo 18 iltahartauden 
pitää Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnan kanttori Lauri-Kalle 
Kallunki.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 11.3. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkossa. Messun toi-
mittaa Mari Flink, ja häntä 

avustaa Jouko Lankinen. Urku-
rina on Henna-Mari Sivula ja
kanttorina Péter Marosvári.

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 3161 563 (ma–pe),
Oulun seurakuntayhtymä, 
Radiostudio, PL 122, 
90101 Oulu

Nettiradio 
kempeleenseurakunta.fi
Su 11.3. klo 10 messu Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Vesa Äärelä, avustaa Es-
ko Heloneva, diakoni Minna 
Sorvala, kanttorina Marja-Liisa 
Jääskeläinen. Musiikki kirkko-
kuoro. Pyhäkoulu saarnan ai-
kana.

• 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

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

LIMINGAN VESIHUOLTO OY:n 
Sääntömääräinen yhtiökokous pidetään torstaina 22.03.2012 
klo 18.00 Limingan Vesihuolto Oy:n toimitiloissa, 
osoite Rantatie 30, 91900 Liminka.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11§:n määräämät asiat.
                                              Hallitus

Rantatie 30, 91900 LIMINKA

Paikkoja avoinna

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa on haettavana

LAKIMIESASESSORIN VIRKA
Kelpoisuusehtona on oikeustieteen maisterin tutkinto (tai vastaava) 
ja perehtyneisyys tuomarin tehtäviin tai hallintoon. Valitun on oltava 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Virka edellyttää suomen 
kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen 
tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Muu kielitaito luetaan eduksi.

Viranhaltijan keskeinen tehtävä on tuomiokapitulin hallinnollisesta 
toiminnasta vastaaminen, joten häneltä odotetaan kirkon hallinnon 
tuntemusta. Lisäksi viranhaltijalta odotetaan talouden ja henkilöstö-
hallinnon osaamista sekä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja johtamistaitoa.

Viran palkkaus on vaativuusryhmän 702 mukainen (peruspalkka 
4790,18). Valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista hyväk-
syttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille osoitetut hakemukset tulee toi-
mittaa viimeistään 30.3.2012 joko postin välityksellä osoitteeseen  
PL 85, 90101 Oulu tai klo 16 mennessä käyntiosoitteeseen Ojakatu 1.

Lisätietoja: hiippakuntadekaani Niilo Pesonen, p. 044 7555 556 tai 
lakimiesasessori Osmo Rahja, p. 0400 667 566.

Airi Huotari
18.11.1938–18.1.2012

Viime kesän herättäjäjuhlien pää-
töspuheen Oulussa piti Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan kap-
palainen (el), rovasti Airi Huo-
tari. 

Hän puhui Oulusta siltojen 
kaupunkina, jossa monet jyke-
vät sillat kantavat raskaita kuor-
mia, mutta kaupungissa on myös 
monia kevyen liikenteen kaunii-
ta siltoja, jotka kutsuvat kulke-
maan yli.

Hän vertasi elämäämme näi-
den erilaisten siltojen ylittämi-
seen. Ne vievät aina toiselle ran-
nalle ja joskus voi vastassa olla 
tuntemattomiakin asioita. ”Mut-
ta sillat ovat ylittämistä varten”. 

Jumalan puolelta on valmiiksi ra-
kennettu silta, jolle hän rohkaisi 
kotimatkalle lähteviä kristittyjen 
vanhalla tunnustuksella ”Terve 
risti, ainoa toivo”.

Lopuksi hän vertasi rukous-
ta Jumalan meille valmistamaan 
siltaan, jota pitkin saamme kul-
kea sekä tuttuun että tuntemat-
tomaan ja kutsui seuraväkeä pe-
rinteiseen polvirukoukseen Ru-
koilemme Lutherin kanssa tä-
nään -kirjan sanoin: ”Kuinka ih-
meellinen oletkaan sinä rakkau-
den Jumala..” Herran siunauksen 
jälkeen nousimme veisaamaan 
”Herraa hyvää kiittäkää”.

Sairaus oli vienyt Airin voimat 

jo niin, että halusi pitää puheensa 
”körttiläiseen tapaan” istualtaan. 
Helmikuisena lauantaina saatte-
limme Airi Huotarin läheisten 
läsnä ollessa haudan lepoon Ka-
jaanin Valon kappelissa. 

Airi itse oli sillanrakenta-
ja niin nuorena uskonnon opet-
tajana Paltamossa 1965–72 kuin 
lehtorina Kirkon ulkomaan työn 
tehtävissä Göteborgissa 1980–83 
ja 1993–94 tai Oulussa seurakun-
tien eri tehtävissä. 

Pappisvihkimyksen hän sai 
Turussa vuonna 1988, minkä jäl-
keen hän toimi Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnan kappalaise-
na vuoteen 2001, jolloin hän pa-
lasi kotiseudulleen Kainuuseen. 

Eläkkeellä Kajaanissa hän ei 
jäänyt toimettomaksi, vaan osal-
listui seurakunnan toimintaan ja 
herännäisseuraliikkeeseen, piti 
raamattupiirejä, syvällisiä seura-
puheita Siionin virsien raamatul-
lisista taustoista, lauloi virsikuo-
rossa ja saarnasi Herättäjän kirk-
kopyhissä. 

Hän vieraili ystävien luona 
Oulussa ja Göteborgissa, myös 
heidän perhepappinaan. Mat-
kailua harrastavana hän vieraili 
usein ”sukulaisten” luona Unka-
rissa. Läheisilleen hän oli rakas si-
sar, täti ja isotäti. 

Airin lähellä oli helppo olla. 
Hän rakensi yhteyttä usein lem-
peällä huumorillaan ja hänellä it-
sellään oli nauru herkässä. 

Airia jäivät kaipaamaan kaksi 
sisarta perheineen, poisnukkunei-
den sisarusten perheet ja sukulai-
set sekä laaja ystäväjoukko.

TuOMO ruuTTuNeN
rovasti, 

Herättäjä-Yhdistyksen aluesihteeri

Kuolleita

O u lu n ev. - l u t .  s eu ra ku n t ay h t y mä /  E s s i  E sko la

Rovasti Airi Huotari pitämässä puhetta Oulun herättäjäjuhlien päätöspuhetta.
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Kuka on oikeassa?
Uskon luonteeseen kuuluu halu etsiä totuutta. Muuten ei voisi ollakaan. Tähän haluun 
liittyy kuitenkin helposti myös ihmisestä nousevaa tarvetta olla oikeassa. Oikeassa ole-
misen tarve ei ole kuitenkaan samaa ja yhtä kuin halu etsiä totuutta. 

Evankelistojen mukaan Jeesus joutui usein kiistaan fariseusten ja lainopettajien 
kanssa. Uudemmassa evankeliumitutkimuksessa kiistelyyn on löydetty yllättävä syy; 
sen mukaan fariseukset olisivatkin olleet opetukseltaan kaikkein lähimpänä Jeesusta. 
Paavalikin oli fariseus. Sama on toistunut myöhemminkin historiassa. Ne, jotka ovat 
olleet toisiaan lähellä, ovat myös kiistelleet kaikkein eniten. Niiden, jotka ovat olleet 
opetukseltaan riittävän kaukana, ei välejä ole tarvinnutkaan niin selvittää. Tämä päte-
nee muuhunkin kuin uskonnolliseen keskusteluun.

Tulevan sunnuntain evankeliumissa Jeesus käy kiistakeskustelua juutalaisten kanssa. 
Evankeliumissa on kyse siitä, ketkä ovat Abrahamin lapsia. Samalla Jeesuksen merki-
tys ja synnittömyys saa arvionsa. Kiistassa Jeesus vetoaa Jumalan sanan toteuttami-
seen: ”Joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan näe kuolemaa.” Jeesus vakuut-
taa tuntevansa Isän ja pitävän kiinni hänen sanastaan. Mitä opittavaa meillä on Jee-
suksen toiminnasta kiistakeskusteluissa?

Jeesuksen esimerkki on velvoittava. On pidettävä sanasta kiinni. On yritettävä etsiä 
rukoillen Jumalan tahtoa kuhunkin asiaan. Tämä vieköön meitä tutkimaan ja tutkis-
telemaan yhä syvemmin Jumalan sanaa. Tämä asenne tekee nöyräksi.

Aito kohtaaminen ja hyvä keskustelu syntyy silloin, kun molemmat keskustelijat 
tuntevat oman uskonsa perusteet ja niistä nousevat uskon ilmaukset elämässä. Tätä 
turvaa myös kunnioittava suhtautuminen ja asennoituminen keskustelukumppaniin. 
Kunnioitus kasvaa, kun huomaa toisen perehtyneisyyden ja vakaumuksen. Samalla 
keskustelusta voi itse oppia. 

Tavoitteena ja toiveena on yhteisymmärrys, mutta on sinällään jo vapauttavaa, että 
kaikista asioista ei tarvitsekaan olla samaa mieltä. Vaikka keskustelijat olisivatkin jos-
takin erimieltä, voivat sopu ja rauha vallita. Uskon asioissa on erityisesti muistettava, 
että Jumala näkee sisimpäämme ja vain hänen armostaan voimme kelvata hänelle. 
Kaikki on armoa.

PauLi NieMeLä
Kiimingin kirkkoherra ja kirkolliskokousedustaja

Sanan aika Jer. 7: 23-26 
 
Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala:
    "Tämän käskyn minä annoin heille: 
kuunnelkaa minua, niin minä olen teidän 
Jumalanne ja te olette minun kansani; kulkekaa 
aina sitä tietä, jota minä käsken teidän kulkea, 
niin teidän käy hyvin! Mutta eivät he totelleet 
minua, eivät ottaneet käskyäni kuuleviin 
korviinsa, vaan kulkivat omien ajatustensa, 
oman pahan ja paatuneen sydämensä mukaan. 
Eivät he kääntäneet kasvojaan minun puoleeni, 
selkänsä he käänsivät minulle. Kerran toisensa 
jälkeen olen lähettänyt teidän luoksenne 
palvelijoitani, profeettoja, siitä alkaen kun 
teidän isänne lähtivät Egyptistä ja aina 
tähän päivään asti. Sittenkään te ette ole 
minua totelleet. Olette sulkeneet korvanne, 
kovettaneet mielenne ja tehneet pahaa vielä 
enemmän kuin isänne."

Joh. 8: 46-59
Jeesus sanoi:
    "Kuka teistä voi osoittaa, että minä olen 
tehnyt syntiä? Ja jos puhun totta, miksi ette 
usko minua? Se, joka on lähtöisin Jumalasta, 
kuulee mitä Jumala puhuu. Te ette kuule, koska 
ette ole lähtöisin Jumalasta."
    Juutalaiset sanoivat Jeesukselle: "Sinä 
olet samarialainen, ja sinussa on paha henki. 
Eikö asia olekin niin?" Jeesus vastasi: "Ei 
minussa ole pahaa henkeä. Minä kunnioitan 
Isääni, mutta te häpäisette minua. Itse en 
kysy kunniaani, mutta on toinen, joka kysyy 
ja tuomitsee. Totisesti, totisesti: joka pitää 
kiinni minun sanastani, ei milloinkaan näe 
kuolemaa."
    Juutalaiset sanoivat hänelle: "Nyt asia 
on selvä: sinussa on paha henki. Abraham 
on kuollut, samoin profeetat, mutta sinä 
sanot: 'Joka pitää kiinni minun sanastani, ei 
milloinkaan kohtaa kuolemaa.' Sinäkö muka 
olet suurempi kuin isämme Abraham? Hän on 
kuollut, ja niin ovat kuolleet myös profeetat. 
Mikä sinä luulet olevasi?"
    Jeesus vastasi: "Jos minä itse kirkastan 
kunniaani, se kunnia ei ole minkään arvoinen. 
Mutta minun kunniani kirkastaa Isä, hän, 
jota te sanotte omaksi Jumalaksenne. Te ette 
ole oppineet tuntemaan häntä, mutta minä 
tunnen hänet. Jos sanoisin, etten tunne, olisin 
valehtelija niin kuin te. Mutta minä tunnen 
hänet ja pidän kiinni hänen sanastaan. Teidän 
isänne Abraham iloitsi siitä, että saisi nähdä 
minun päiväni. Hän näki sen ja riemuitsi."
    Juutalaiset sanoivat hänelle: "Et ole 
edes viidenkymmenen ja olet muka nähnyt 
Abrahamin!" Jeesus vastasi: "Totisesti, 
totisesti: jo ennen kuin Abraham syntyi - 
minä olin." Silloin he alkoivat poimia kiviä 
heittääkseen niillä häntä.

Sunnuntai 11.3.2012 
Päivän psalmi Ps. 25:11-20
1. lukukappale Jer. 7:23-26

2. lukukappale 1. Joh. 5:18-20
Evankeliumi Joh. 8:46-59
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa 8.–15.3.2012

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 11.3. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Mari Flink ja avustaa Jou-
ko Lankinen. Urkurina Hen-
na-Mari Sivula ja kanttorina 
Péter Marosvári. Radiointi ra-
dio Dei. Lähetys www.virtu-
aalikirkko.fi. 
Messu su 11.3. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalolla. Toi-
mittaa Mari Flink ja kanttori-
na Henna-Mari Sivula.

Karjasillan seurakunta
Messu su 11.3. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Sa-
tu Saarinen, avustaa Kimmo 
Kieksi, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Messun jälkeen mahdol-

lisuus keskusteluun ja ruko-
ukseen. 
Messu su 11.3. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Heik-
ki Karppinen, avustaa Juha 
Vähäkangas, kanttorina Riit-
ta Piippo. 
Messu su 11.3. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimittaa 
Heikki Karppinen, kanttorina 
Sirpa Ilvesluoto. 
Messu su 11.3. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Satu Saarinen, avustaa Kim-
mo Kieksi, kanttorina Ilkka 
Järviö. 
Messu su 11.3. klo 12 Maikku-
lan kappelissa. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, kanttorina 
Riitta Piippo. 
Vanhusten viikkomessu to 
15.3. klo 12 Karjasillan kirkos-

sa. Toimittaa Kimmo Kieksi, 
avustavat Esa Nevala, Mer-
vi Keskinen ja Nina Nieme-
lä, kanttorina Riitta Piippo. 
Messun jälkeen keittolounas 
ja kahvit seurakuntasalissa. 
Kirkkokyytiseteleitä tarvit-
sevat voivat ottaa yhteyttä 
alueen diakoniatyöntekijään.

Tuiran seurakunta
Messu su 11.3. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Hannu 
Ojalehto, avustaa Päivi Jus-
sila, kanttorina Tommi Hek-
kala. 
Messu su 11.3. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Harri Fagerholm, avustaa 
Jukka Kolmonen, kanttorina 
Laura Kumpula. 

Messu su 11.3. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Sanna Jukkola, avustaa An-
na-Leena Häkkinen, kantto-
rina Tommi Hekkala. 
Iltamessu su 11.3. klo 17 Pa-
teniemen kirkossa. Toimittaa 
Tapio Pokka, musiikista vas-
taa Säde Pokka. 
Iltamessu su 11.3. klo 17 Pa-
teniemen kirkossa. Toimittaa 
Hannu Ojalehto, avustaa Ta-
pio Pokka, musiikista vastaa 
Säde Pokka.
Iltamessu su 11.3. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Jaak-
ko Syynimaa, avustaa Pa-
si Kurikka, kanttorina Laura 
Kumpula. Messussa rukous-
lauluja ja hiljaisuutta. Teetä 
tuntia ennen messua.

Viikkomessu ke 14.3. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Riikka Honkavaara, kanttori-
na Tommi Hekkala.  
Ekumeeninen jumalanpal-
velus to 15.3. klo 19 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Veijo Koivula ja eku-
meeninen työryhmä. Kirkko-
kahvit.

Oulujoen seurakunta
Messu su 11.3. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Jouni 
Riipinen, avustaa Jukka Joen-
suu, kanttorina Lauri Nurkka-
la. 
Messu su 11.3. klo 12 Hintan 
seurakuntatalolla. Toimit-
taa Vesa Pöyhtäri, kanttori-
na Lauri Nurkkala. 

YLI-II
Sanajumalanpalvelus su 
11.3. klo 10 Yli-Iin kirkossa. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi.
Sanajumalanpalvelus ti 13.3. 
klo 10 Yli-Iin kirkossa. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, kanttori-
na Leo Rahko, Eeva Pöyskö, 
trumpetti. Kunniakäynti san-
karihaudalla. Ruokailu ja juh-
la seurakuntatalolla. 

YLIKIIMINKI
Sanajumalanpalvelus su 11.3. 
klo 12 Ylikiimingin kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Riipinen, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
11.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Timo Juntunen, kanttori-
na Eeva-Maija Sorvari.

Haukipudas
Konfirmaatiomessu su 11.3. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Sami Puolitaival, saarna Ja-
ri Flink, kanttorina Else Sas-
si. Konfirmoitavana hiihtolo-
man leiririppikouluryhmä.
Sanajumalanpalvelus su 
11.3. klo 16 Martinniemen 
seurakuntakodilla. Toimit-
ta Jari Flink, kanttorina Else 
Sassi. Kirkkokahvit.  

Kempele
Messu 11.3. klo 10 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Vesa Äärelä, avustaa 
Esko Heloneva, diakoni Min-
na Sorvala, kanttorina Mar-
ja-Liisa Jääskeläinen. Musiik-
ki kirkkokuoro. Pyhäkoulu 
saarnan aikana.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
kempeleenseurakunta.fi.

Kiiminki
Messu su 11.3. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Raimo Salonen, 
avustaa Jaana Kontio, kant-
torina Eeva Holappa.

Elsi Salo
vaara

Rukous
Kaikkivaltias Jumala.

Sinä hallitset voimallasi myös pahaa.

Varjele meitä antautumasta sen valtaan

ja anna rakkautesi ohjata elämäämme.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden.

Rukous kirkkovuosikalenterista

Messu su 11.3. klo 13 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Raimo 
Salonen, avustaa Jaana Kon-
tio, kanttorina Eeva Holap-
pa.

Liminka
Messu su 11.3. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Ulla Nyyssönen, 
avustaa Aino Pieskä, kantto-
rina Mika Kotkaranta. 

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
11.3. klo 13 kirkossa. Toimit-
taa Olavi Palovaara, kantto-
rina Juha Pöykkö. 

Muhos
Konfirmaatiomessu su 11.3. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Si-
mo Pekka Pekkala, saarnaa 
Rainer Väänänen, kanttorina 
Timo Ustjugov.

Oulunsalo
Sanajumalanpalvelus su 
11.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kinnunen, kantto-
rina Tuomo Kangas.

Siikalatva
KeSTiLä
Sanajumalanpalvelus su 
11.3. klo 19 (huom. kelloaika) 
Kestilän kirkossa. Toimittaa 
Saila Karppinen, kanttorina 
Unto Määttä, avustaa Milla 
Julkunen, laulu.

PiiPPOLa
Jumalanpalvelusta ei ole su 
11.3. Piippolassa. Tervetuloa 
muiden kappeleiden juma-
lanpalveluksiin. 

PuLKKiLa
Sanajumalanpalvelus su 
11.3. klo 10 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kant-
torina Unto Määttä. 

PyHänTä
Sanajumalanpalvelus su 
11.3. klo 13 Pyhännän kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, saar-
na Anneli Toppinen. Kantto-
rina Unto Määttä. Kirkkokah-
vit seurakuntatalossa. 

RanTSiLa
Messu su 11.3. klo 13 Rantsi-
lan kirkossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, saarna Mika Pou-
ke. Kanttorina Pentti Jäntti. 
Lähetystilaisuus seurakunta-
talossa.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
11.3. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Jouko Lauriala, 
kanttorina Timo Liikanen.
Messu su 11.3. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Jouko Lauriala, kanttorina 
Timo Liikanen.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Hartaus to 8.3. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Ma-
ri Flink.
Raamattupiiri to 8.3. klo 14, 
Vanha pappila. Torstain raa-
mattupiirissä luetaan Luuk-
kaan evankeliumia.
Aamupiiri la 10.3. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto.
Sunnuntain opetusseurat su 
11.3. klo 15, Vanha pappila. 
Jeesus – pahan vallan voitta-
ja – miten?
Elämän Lähteellä - Sanan- 
ja rukouksen ilta su 11.3. klo 
17, Heinätorin seurakuntata-
lo. Olavi Rimpiläinen puhuu 
aiheesta: Miten rukoilla - Lut-
herin opetuksia.
Hartaus ti 13.3. klo 14, Ves-
perkoti. Mari Flink.
Raamattupiiri ti 13.3. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Hartaus ti 13.3. klo 18.30, 
Kuntotalo. Mari Flink.
Rauhanyhdistyksen seurat 
ti 13.3. klo 19, Oulun tuomio-
kirkko. Jorma Kiviranta, Oiva 
Savela.
Hartaus ke 14.3. klo 14, Hol-
lihaan Palvelukoti. Ari-Pekka 
Metso.
Raamattupiiri ke 14.3. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 14.3. 
klo 18, Vanha pappila. Keijo 
Nissilä.
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 14.3. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Järjestäji-
nä myös NNKY ja Sinapinsie-
men ry.
Hartaus to 15.3. klo 14, Sara-
Wacklin koti. Mari Flink.
Raamattupiiri to 15.3. klo 14, 
Vanha pappila. Torstain raa-
mattupiirissä luetaan Luuk-
kaan evankeliumia.
Ompeluseurat to 15.3. klo 
18.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. 

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 8.3. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Kastellin kirkon Raamattu-
piiri ti 13.3. klo 12–13, Kastel-
lin kirkko. 
Miesten piiri ke 14.3. klo 17–
20, Maikkulan kappeli. Aihee-
na; maanpuolustus, rauhan 
työtä vai sodan lietsontaa.
Miesten raamattupiiri ke 
14.3. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 15.3. klo 
17.30–21, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Raamattupiiri to 15.3. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat to 15.3. klo 18, Kauko-
vainion kappeli. 
Torstai-illan Raamattupiiri to 
15.3. klo 18–20, Kastellin kirk-
ko. Joka toinen torstai.
 
Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 8.3. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja pastori Riitta Louhelai-
selta p. 040 5850 818.
Raamattupiiri ti 13.3. klo 13, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Miesten piiri ti 13.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustaa Tuulik-
ki Ståhlberg.

Raamattupiiri to 15.3. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja pastori Riitta Louhelai-
selta p. 040 5850 818.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 15.3. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri

Karjasillan seurakunta
Kevään kohinaa -konsertti la 
31.3. klo 15, Karjasillan kirkko. 
Ks. ilmoitus sivu 14.

Tuiran seurakunta
Elämän vivahteita -näytel-
mä ti 13.3. klo 13, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Lue juttu sivul-
ta 11.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405.
Diakonian aamu ti 13.3. klo 
9, Elohuone. Tarjolla maksu-
ton aamupala.
Diakonian vastaanotto to 
15.3. klo 9, Heinätorin seura-
kuntatalo. Mahdollisuus ve-
renpaineen mittaukseen.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. (08)  
5313 219 tai Karjasillan dia-
koniatoimistolta.
Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappeli. 
Maksuton puuroaamiainen, 
joka sisältää puuroa, leipää, 
kahvia ja teetä. 
Palvelupiiri ma 12.3. klo 
12–13.30, Karjasillan kirkko. 
Paikka sinulle, joka haluat 
toimia seurakunnassa vapaa-
ehtoistehtävissä.
Diakoniapiiri ma 12.3. klo 
16.30–18, Kaukovainion kap-
peli. 
Ystävänkamari ti 13.3. klo 
13–14.30, Kaukovainion kap-
peli. 
Maikkulan diakoniaryhmä ti 
13.3. klo 14–15.30, Maikkulan 
kappeli, takkahuone. 

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 Tuiran kirkko p. (08) 531 
4616. Muissa asioissa keskus-
teluajasta tai kotikäynnistä 
voi sopia oman alueen dia-
koniatyöntekijän kanssa.
Työttömien ruokailu torstai-
sin klo 12, Rajakylän seura-
kuntakoti. Aterian hinta 2 €.
Juttutupa ma 12.3. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Tarjolla hartaus ja aamupala. 
Lisätietoja diakonissa Saila 
Luukkonen p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 12.3. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. Li-
sätietoja diakonissa Eeva-
Marja Laitinen p. 040 5157 
267.
Diakoniapiiri ma 12.3. klo 
13–14.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Tervetuloa mukaan. 
Tiedustelut diakoni Päivi 
Moilaselta p. 040 5747 064.
Diakoniapiiri ma 12.3. klo 
14–16, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Lisätietoja diakonissa 
Saila Luukkonen p. 040 5747 
092.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519.
Diakonian aamu ma 12.3. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille. 
Hengellisiä lauluja ti 13.3. 
klo 18, Myllyojan srk-talolla. 
Kahvitarjoilu ja arvontaa Yh-
teisvastuukeräyksen hyväksi.

yhteiset  
seurakuntapalvelut
KEHITYSVAMMAISET
Keskustelukerho ti 13.3. klo 
17, Heinäpään seurakuntata-
lo. Avoin ryhmä kaikenikäi-
sille.
Perhepiiri to 15.3. klo 12, Ca-
ritas-koti. Ryhmä vanhemmil-
le, joilla on kehitysvammai-
nen lapsi.
Kehitysvammaisten aikuis-
ten talvileiri 23.3.–25.3., Ro-
kuan leirikeskus. Mukavaa 
tekemistä, ulkoilua ja yhdes-
sä oloa. Leirin hinta 39 €, si-
sältää majoituksen ja ruokai-
lut. Etusija ensikertalaisilla. 
Ilmoittautuminen www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo tai 
p. 044 3161 552. Lisätietoja 
Christalta p. 040 5156 935. 
 
KUULOVAMMAISET
Aabrahamin poppoo ti 13.3. 
klo 13.30, Caritas-koti. Kuu-
lovammaisten päiväpiiri jos-
sa on kirjoitustulkkaus. Ryh-
mällä on Kuurojen Lähetyk-
sen kautta oma kummilap-
si Afrikassa ja hänen koulun-
käyntiään tuetaan kahvimak-
suna kerätyillä varoilla.
Kuurojen eläkeläisten päi-
väpiiri ke 14.3. klo 13, Cari-
tas-koti. Raamattutunti pas-
tori Leila Ikosen johdolla.
Raamattupiiri to 15.3. klo 13, 
Palvelukeskus Runola. 

PäIHDETYö
Työttömien ruokailu keski-
viikkoisin klo 11–13, Öber-
gin talo. 
Aamukahvihetki pe 9.3. klo 
9–10, Diakoniakeskus. Tule 
aamupalalle. Tarjoamme päi-
vän sanan ja mukavan seuran 
lisäksi kahvia/teetä, sämpy-
lää, jogurttia, tuoremehua. 
Lisätietoja diakonissa Teller-
vo Kianto p. 040 7564 022. 
Naistenryhmä pe 9.3. klo 13–
15.30, Diakoniakeskus. 
Tavoiteryhmä ma 12.3. klo 
14.30–16, Diakoniakeskus. 

Lähetys
Lähetyssoppi – myyjäiset ja 
kahvila Isokatu 11, Elohuone. 
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja avoinna ma–ke ja pe 
klo 10–14. 

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Lähetyspiiri to 8.3. klo 14, 
Vanha pappila. Raamattutun-
ti, Jaakko Granlund.
Lähetyspiiri to 15.3. klo 14, 
Vanha pappila. Raamattutun-
ti, Katariina Pitkänen.

Karjasillan seurakunta
Lähetyspiiri ke 14.3. klo 
17.30–19, Kaukovainion kap-
peli. Vuoden 2012 Tasaus-ke-
räyksestä kertoo Arja Lämsä.

Tuiran seurakunta
Puutyökerho maanantaisin 
ja keskiviikkoisin klo 9, Siipi - 
lähetyksen puoti ja paja, kel-
laritilat.
Lähetyspiiri ma 12.3. klo 14, 
Tuiran kirkko. Lisätietoja lä-
hetysihteeri Tarja Oja-Viirret 
p. 040 5747 172.
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
13.3. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko, kellaritilat. 
Käsityökahvila ti 13.3. klo 
13, Koskelan seurakuntakoti. 
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
14.3. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kokoonnumme Ystä-
vänkammarissa. Lisätietoja 
pastori Pasi Kurikalta p. 040 
5747 139.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 12.3. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
15.3. klo 18, Hintan seura-
kuntatalo, 3 krs. Hissillä es-
teetön pääsy kolmanteen 
kerrokseen.

yLi-ii
Lähetysilta ke 14.3. klo 18, 
Enni Kortin koti. Arvontaa ja 

vapaaehtoinen kahvimaksu 
lähetykselle. Tervetuloa!

yLiKiiMinKi
Piispankamari pe 9.3. klo 11–
14, Ylikiimingin asukastupa. 
Lähetyksen kirpputorikah-
vila avoinna perjantaisin klo 
11–14.

Lapset ja  lapsiperheet
Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Muskareista tietoa www.ou-
lunseurakunnat.fi/muskari.

Karjasillan seurakunta
Perheleiri Rokualla 20.–
22.4., Rokuan leirikeskus. Ks. 
ilmoitus sivulla 13.

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

Oulujoen seurakunta
Avarit 4.–6.-luokkalaisille 
tiistaisin klo 15–17, Hintan 
seurakuntatalo, nuorten kel-

lari. Yhdessäoloa, jutustelua, 
pelejä ja pieni välipala. Lisä-
tietoja vs. nuoisotyönohjaaja 
Sanna Parkkinen p. 040 8211 
979, sanna.parkkinen@evl.fi.

yLiKiiMinKi
Kouluikäisten kerho to 15.3 
klo 14.30–16, Vesalan koulu. 
Kerho kouluikäisille ja eska-
reille joka toinen torstai.

nuoret

Karjasillan seurakunta
Karjasillan seurakunnan 
isoskoulutus II ti 13.3. klo 
17–19.30, Karjasillan kirkko. 
Wanhoille isosille suunnattu 
koulutus jatkuu kolmella yh-
teisellä koulutuskerralla. It-
senäiset erikoistumisryhmät 
toimivat viikoilla 13–21. Lisä-
tietoja saa Jenniltä.
Karjasillan seurakunnan 
isoskoulutus (ensimmäi-
sen vuoden) ke 14.3. klo 18–
20, Pyhän Andreaan kirkko. 
Yhteydenotot Anna-Leena 
Ylänne p. 040 8315 932 an-
na-leena.ylanne@evl.fi.
ToivonSatama ke 14.3. klo 
18–20.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. Karjasillan seurakun-
nan nuortenilta joka toinen 

Taidetta ja muotia  
Yhteisvastuun hyväksi

enot Oulussa 8.–15.3.2012M

Tämän vuoden Yhteisvastuul-
le, ylivelkaantumisen torjumi-
seen, kerätään varoja yhteistyö-
voimin.

Tiistaina 13.3. kello 13 Pyhän Tuo-
maan kirkossa ilmaisutaidon ryhmä 
esittää runokoosteen Elämän vivahtei-
ta. Näytelmässä esiintyvät Sirkka Kor-
pela, Reino Klementti, Jenni Manni-
nen, Kalevi Moilanen, Irja Ylimarttila 
ja Eeva Korhonen. Näytelmässä on li-
säksi kahvitarjoilu, musiikkiesityksiä 
ja arvontaa. Käsiohjelma on 5 euroa 
Yhteisvastuulle.

Näytelmään on järjestetty edesta-
kainen linja-autokuljetus: Kello 11.45 
Pyhän Luukkaan kappeli, 11.50 Kui-
vasjärven Karjakentän pysäkki, 11.55 
Pateniemen kirkko, 12.00 Palokan pal-
velukeskus, 12.10 Rajakylän seurakun-
takoti, 12.15 Koskelan seurakuntako-
din pysäkki, 12.20 Koskelan palvelu-
keskus, 12.25 Tuiran palvelukeskus, 
12.30 Tuiran kirkko, 12.40 Pyhän Tuo-
maan kirkko. Paluu kello 14.45.

Sunnuntaina 18.3. kello 18 Myl-
lyojan seurakuntatalolle voi tulla kat-

somaan miltä kevään muoti näyttää. 
Muotinäytöksen malleina toimii seu-
rakunnan vapaaehtoisia ja työnteki-
jöitä, muun muassa kirkkoherra Jou-
ni Riipinen. Mallit vaatettaa Halosen 
muotitavaratalo. Näytöksen juontaa 
Matti Ketola ja musiikista vastaa Si-
mo Ollikainen. Lipun hinta on 10 eu-
roa Yhteisvastuulle sisältäen iltapalan.

Viikonlopun 23.–25.3. aikana jär-
jestetään kymmenettä kertaa Yhteis-
vastuun taidemyyntitapahtuma Ou-
lun kaupunginkirjastossa. Tapahtu-
massa on esillä ja ostettavissa noin 30 
taiteilijan töitä. Töitään tuovat esil-
le muun muassa Mary Gregory, Jus-
si Hukkanen, Kati Leinonen, Hannu 
Lukin, Riikka Soininen ja Kari Södö. 

Oulun Taiteilijaseuran taiteilijat 
lahjoittavat myytyjen taulujen hinnas-
ta 40 prosenttia keräykseen. Näyttelyä 
ovat rakentamassa myös vapaaehtois-
ten taidetiimi ja Karjasillan seurakun-
ta. Näyttelyn avajaiset ovat perjantai-
na kello 18.

Katso lisää yhteisvastuutapahtumia 
sivulta 12.

Kuva Markku Siekkisen teossarjasta: Havaintoja ja mahdollisia vääriä tulkintoja 
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OPiSKeLijajäRjeSTöT
Evankelinen nuorten aikuis-
ten ilta pe 9.3. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Juk-
ka Niemelä: Apostolien kyy-
dissä.
OPKOn ilta la 10.3. klo 18.30, 
Öbergin talo, Kirkkokatu 5. 
Roomalaiskirje 1 – perintö-
nä koko maailma, Antti Lei-
nonen.
3K-ilta ma 12.3. klo 18.30, 
Kansanlähetyksen lähetys-
koti, Torikatu 9 A 23. Raili 
Kemppainen: Nehemian kir-
ja – muurin rakentamista.
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 14.3. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Vainio-
bändin konsertti.
Körttiopiskelijoiden seurat 
to 15.3. klo 18, Minna-Maija 
ja Tuomas Svärdillä. 

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Tarinatupa ke 14.3. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 15.3. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kerhovierailu Ou-
lun tuomiokapituliin.
Eläkeläisten kerho to 15.3. 
klo 10.30, Intiön seurakun-
takoti. Kerhovierailu Oulun 
tuomiokapituliin. Huomaa 
muuttunut kellonaika.

enot Oulussa 8.–15.3.2012M
keskiviikko. Lisätietoja saa 
Jenniltä p. 044 3161 452.

Tuiran seurakunta
Gospelryhmä keskiviik-
koisin klo 17, Tuiran kirk-
ko. Lisätietoja Merjalta, p. 
040 5245 944, merja.oks-
man@evl.fi tai Jaakolta,  
p. 044 3161 414, jaakko.syyn-
imaa@evl.fi. 
Isoskoulutus to 15.3. klo 
17, Tuiran kirkko. Lisätieto-
ja nuorisotyönohjaaja Merja 
Oksmanilta, p. 040 5245 944 
tai merja.oksman@evl.fi. 
Tuiran nuorten varttikirk-
ko ja nuortenilta to 15.3. klo 
18, Tuiran kirkko. Lisätieto-
ja nuorisotyönohjaaja Anssi 

Putila, p. 050 3408 982, ans-
si.putila@evl.fi.

nuoret aikuiset 
Changemaker-ilta to 15.3. 
klo 18–19.30, Elohuone. 
Changemaker on Kirkon Ul-
komaanavu verkosto, joka 
tarjoaa vapaaehtois- ja vai-
kuttamistoiminnan mahdol-
lisuuksia kehityskysymyksistä 
kiinnostuneille. Ks. lisätietoa 
www.elossa.fi.
Cross Cafe pe 23.3. klo 19–
23.50, Elohuone. TaivasKlubi-
illassa Anu Neuvonen band. 
Ohjelma alkaa klo 21. Tarjol-
la evankeliumia, elävää mu-
siikkia ja elämyksiä rennossa 
seurassa. Ks. www.elossa.fi. 

M

Syyllinen vai 
häpeissään?

Karjasillan kirkossa puhutaan vaietusta ai-
heesta, häpeästä, tiistaina 13. maaliskuuta 
kello 18. Häpeätutkija Paavo Kettusen luen-
non yhteydessä järjestetään yleisökeskuste-

lu aiheesta. Tilaisuuden juontaa pastori Seppo Vil-
jamaa Oulun seurakuntien perheasiain neuvotte-
lukeskuksesta ja tilaisuutta emännöi pastori Satu 
Saarinen.

Häpeästä puhuminen on vaikeaa. Hengellisessä 
puheessa toistuvat syyllisyys ja anteeksianto. Syylli-
syys ja häpeä muistuttavat toisiaan, mutta kosketta-
vat ihmistä eri tavoin. Myös hengellisyys voi tuottaa 
häpeää. Kun ihminen arvioi häpeäänsä uskonnol-
lisesti tai se on syntynyt hengellisessä ilmapiirissä, 
puhutaan hengellisestä häpeästä.

Moni kysyykin: kelpaanko minä tällaisena? 
Hengellisyyteen saattaa liittyä tai se voi tuottaa mo-
nentasoista häpeää, kun esimerkiksi yksilön seksu-
aalisuutta ei hyväksytä tai uskon määrää ja laatua 
mittaillaan.

Itä-Suomen yliopiston teologian professori Paa-
vo Kettunen avaa uuden, kätkössä olleen näkökul-
man asiaan, josta niin monet nykyisin kärsivät. 
Kettunen selvittää, mitä hengellinen häpeä Suo-
messa on ja mikä sitä tuottaa. Entä miten häpeästä 
päästään eteenpäin? Millaista uutta teologista ajat-
telua kirkossa tarvitaan?

Tiedotteen lähteenä on käytetty Paavo Kettusen 
Kätketty ja vaiettu -teosta.

Karjasillan seurakunta
Eläkeläiskerho to 8.3. klo 12–
14, Pyhän Andreaan kirkko.  
Eläkeläisten kerho to 8.3. 
klo 13–14.30, Kastellin kirk-
ko. 
Eläkeläisten kerho to 8.3. 
klo 13.30–15, Karjasillan kirk-
ko. 
Eläkeläisten kerho ma 12.3. 
klo 12–13.30, Maikkulan kap-
peli. 
Seurakuntakerho ma 12.3. 
klo 13.30–15, Caritas-Koti, 
Caritas-sali. 
Seniorikahvila ke 14.3. klo 
12–14, Kaukovainion kappe-
li, Ystävänkammari. 
Vanhusten viikkomessu to 
15.3. klo 12, Karjasillan kirk-
ko. Messun jälkeen keitto-
lounas ja kahvit seurakunta-
salissa. Kirkkokyytiseteleitä 
tarvitsevat, ottakaa yhteyttä 
diakoniatyöntekijään.

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan van-
hustyön linja vastaa keski-
viikkoisin klo 9–11 puhelin-
numerossa (08) 5314 616. Nu-
meroon voit soittaa, kun olet 
yksin tai kaipaat kuuntelijaa, 
kun haluat puhua sinulle tär-
keistä asioista tai kun haluat 
pyytää kotikäyntiä tai jättää 
soittopyynnön.

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho ma 12.3. 
klo 12, Hintan seurakunta-
talo. 
Eläkeläisten kerho ma 12.3. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Aikuisten kuntopiiri ke 14.3. 
klo 17, Hintan seurakuntata-
lo. 
Seurakuntakerho to 15.3. 
klo 10, Huonesuon seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho to 15.3. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 15.3. 
klo 14, Metsolan Hovi. 

yLi-ii
Yli-Iin torstaikerho to 15.3. 
klo 11–12.30, Yli-Iin seura-
kuntatalo.

yLiKiiMinKi
Porinakerho ma 12.3. klo 10, 
Vanhustalon kerhohuone. 
Eläkeläiskerho ti 13.3. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Leirit ja retket

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten leiri 10.–13.4. 
klo 11, Rokuan leirikeskus. 
Etusija karjasiltalaisilla ja en-
sikertalaisilla. Leirin hinta 62 
€ (sis. matkat ja täyshoidon). 
Vakuutus Oulun ev.-lut seu-
rakuntien jäsenille. Ilmoit-
tautuminen 14.3. mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo tai p. (08) 3161 340. Lei-
rille ilmoittautuneille lähete-
tään leirikirje.
Karjasillan seurakunnan 
isoskoulutusleiri (Ensim-
mäisen vuoden isoskoulutet-
tavat) 13.–15.4., Rokuan leiri-
keskus. Lähtö on pe klo 18 ti-
lausajolaiturilta ja paluu sa-
maan paikkaan su klo 15.30. 
Leirillä tutustumme leiriar-
keen isosen näkökulmasta, 
vietämme yhteistä viikon-

Seurakuntaväen retki 
Kainuuseen 
24.–25. toukokuuta

Kuulkaa korpeimme kuiskintaa... Lähde mukaan vir-
kistäytymään Päätalon, Iki-Kiannon ja Leinon jylhiin 
maisemiin. Näe ja koe Kallioniemi, Raatteentie, Palta-
niemi ja Manamansalo. Retken hinta on 140 €. Se si-
sältää kuljetuksen turistibussilla, ruokailut, opastuk-
set, majoituksen Scandic Kiannon Kuohut -kylpyläho-
tellissa, jaetussa 2HH (1HH + 27 €) ja tapaturmavakuu-
tuksen Oulun seurakuntien jäsenille. 

Sitovat ilmoittautumiset 19.4. mennessä www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmo tai arkisin 9–16 p. (08) 3161 340. 
Etusija Oulujoen seurakunnan jäsenillä. Ilmoittautu-
neille lähetämme kirjeen ilmoittautumisajan päätyt-
tyä. Lisätietoja: diakoniatyöntekijät Eija Röning p. 040 
558 0435 ja Kati Riipinen p. 040 5281 813.

Oulujoen seurakunnan 
2008 syntyneiden 

4-vuotissynttärit
 su 25.3. klo 14 

Myllyojan  
seurakuntatalolla

 
Ohjelmassa perhekirkko, 

juhlahetki ja tarjoilua
 

Ilmoittaudu 16.3.  
mennessä 

Riitta Kentalalle  
puh. 040 5747 094

 
Koko perhe tervetuloa! 

Nokelantie 48 B, käynti  
Latokartanontien puolelta.

Avoinna 
ma–ke, pe 
klo 10–14. 

Astioiden alennus-
myynti 5.–9.3. 

Tervetuloa ostoksille! 
 p. 044 316 1720.

Hengellisiä lauluja tiistaina 13.3. klo 18 Myllyojan 
seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu ja arvontaa Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi.
Reijon päivän rokkatarjoilu to 15.3. klo 11 Myl-
lyojan seurakuntatalossa. Yhteisen kirkkovaltuuston 
puheenjohtaja Reijo Sallinen tarjoilee Reijon päivän 
hernekeittoa. Lisäksi pannaria kahvin/teen kera. Hinta 
5 €. Mahdollisuus ostaa hernekeittoa kotiin.
Perhemessu ja YV -tapahtuma perheelle 
sunnuntaina 18.3. Pateniemen kirkossa. Perhemes-
su klo 12 ja YV-tapahtuma klo 13. Hernekeittolounas  
3 €, lisäksi kahvi. 
Muotinäytös sunnuntaina 18.3. klo 18 Myllyojan 
seurakuntatalossa. Malleina seurakunnan vapaaeh-
toisia ja työntekijöitä. Mallit vaatettaa Halosen muo-
titavaratalo. Näytöksen juontaa Matti Ketola ja musii-
kista vastaa Simo Ollikainen. Lipun hinta 10 €, sisältää 
iltapalan. Tuotto Yhteisvastuulle.
Ole arkienkeli, tule kerääjäksi! Sinä voit aut-
taa ja apuasi tarvitaan. Tule mukaan Yhteisvastuun li-
pas- tai listakerääjäksi. Voit myös itse ideoida erilai-
sia keräystapoja. Aloita auttaminen ottamalla yhteyt-
tä seurakuntasi diakoniatyöntekijään: Anu Fedotoff, 
p. 040 5747 098 (Oulujoki), Sami Riipinen, p. 040 5747 
149 (Tuira), Nina Niemelä, p. 040 5752 711 (Karjasilta), 
Heidi Karvonen, p. 040 5747 091 (Oulun tuomiokirk-
koseurakunta). 

Tule tutkimaan kristinuskoa 
rennolla tavalla. Uusi Alfa-
kurssi alkaa torstaina 15.3. 
klo 18 Karjasillan kirkolla. 
Lisätietoa ja ilmoittautumiset 
kimmo.kieksi@evl.fi / 
p. 050 310 5001. 

Järjestelmä-
kamera!!?
tiistaina 13.3. klo 18–20 
Vanhassa pappilassa 

Oletko saanut lahjaksi järjestelmäkameran tai ostanut 
sen itse? Ihmetteletkö mitä kamerasi kirjaimet, nume-
rot ja ominaisuudet tarkoittavat? Pohditko mitä jär-
jestelmäkamera todellisuudessa tarkoittaa? 

Jos vastaat näihin kysymyksiin kyllä, niin tervetuloa 
ryhmäämme yhdessä etsimään vastauksia näihin ky-
symyksiin. Emme ole kuvauksen ammattilaisia, vaan 
asiasta innostuneita ja halukkaita auttamaan sinua 
alkuun hienon harrastuksen parissa. Kokoonnumme 
joka toinen viikko tiistaisin. Kerho on tarkoitettu pää-
asiassa nuorille.
Lisätietoja Käkkärä Kärkkäinen p. 040 5747 183 ja Mo-
no Kuoppala p. 040 5747 124. Ilmoittaudu 13.3. men-
nessä osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.

w w w.sxc . hu /  K a t h e r i n e  Evans
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S aara Tu o m e la

Ensi kesän 10-leiri
26.–29.6. Rokuan leirikeskuksessa

10-leiri 2012 on tarkoitettu vuonna 2002 syntyneil-
le tytöille ja pojille. Leirillä majoitutaan puolijouk-
kueteltoissa ja ruokaillaan leirikeskuksen ruokalassa. 
Luvassa on monipuolista ohjelmaa! 
Ilmoittautuminen leirille viimeistään 27.4. 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Lisätietoja antavat Atte Kääriäinen, p. 040 5060 315 
ja Sanna Parkkinen, p. 040 8211 979.

"Hiihdä, hiihdä, hiihdä!" 
Lasten hiihtotapahtuma 
sunnuntaina 11.3. klo 14–16.30 Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskusessa. Koko perheen 
ulkoilu- ja hiihtotapahtuma Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskuksessa, Hiihtomajantie 
2. Lasten hiihtokilpailut, joihin ilmoittautua 
voi paikan päällä. Lasten hiihtokilpailuihin 
ilmoittautuminen alkaa paikan päällä klo 13 
ja kilpailut klo 14. Sarjat ovat: 3–4-v., 5–6-
v., 7–8-v., 9–10-v., 10–11-v. ja 13–14-v. Tytöt ja 
pojat hiihtävät omissa sarjoissaan. Kahvi- ja 
mehutarjoilua, vapaaehtoinen maksu menee 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Lisäksi 
myytävänä makkaraa ja arpoja. Tapahtuman 
järjestävät yhteistyössä Honkala-Lämsänjärven 
pienkiinteistöyhdistys, Kastellin omakotiyhdistys 
ja Karjasillan seurakunta.

Eka kertaa äitinä -ryhmä 
torstaina 29.3. klo 10–11.30 Maikkulan 
kappelissa. Eka kertaa äitinä -ryhmä tarjoaa 
mahdollisuuden jakaa arjen kokemuksia 
samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. 
Ryhmään otetaan kymmenen äitiä lastensa 
kanssa. Ryhmä on tortaisin ajalla 29.3.–3.5. 
Kokoontumiskertoja on kuusi. Ryhmässä ovat 
mukana diakoniatyöntekijä Anu Kontio ja 
lapsityönohjaaja Marjaana Lassi. Lisätietoja 
ja ilmoittautumiset 16.3. mennessä Marjaana 
Lassille, p. 040 5747 108.

Lasten
tapahtumat
seurakunnissa

Pääsiäisnäytelmään 
vapaaehtoiseksi 

26.–30.3. Karjasillan kirkkoon 

Pidämme pääsiäisvaelluksen näytelmämuotoisena 
kirkkosalissa Karjasillan kirkolla. 
Ma–to klo 9, 10, 11 ja 13 esityksiä 5–6-v. päiväkotilai-
sille sekä 1.-luokkalaisille ja päiväkerholaisille, jolloin 
esitetään pienemmille tarkoitettu käsikirjoitus. 
Maanantai ja tiistai klo 18 ja 19 on nuorten versio 
isommille tarkoitetulla käsikirjoituksella. Sinne kutsu-
taan erityisesti rippikoululaisia. 
Keskiviikkona klo 18 pienempien versiolla perheiden 
yleisövuoro.
Keskiviikkona klo 19 aikuisten yleisövuoro isompien 
käsikirjoituksella. 
Perjantaina kierrämme palvelutaloissa kiertävällä ko-
koonpanolla päivällä. 

Rooleja on vastaanottajasta Salomeen ja enkelistä 
opetuslapseen. Ruokahuoltoonkin tarvitsemme ihmi-
siä. Jos sinua innostaa tulla toteuttamaan pääsiäisnäy-
telmää niin ilmoittaudu lapsi- ja perhetyön sihteerille 
Mari Jääskeläiselle p. 040 5747 109, mari.jaaskelainen@
evl.fi tai nuorisotyönohjaaja Jenni Koskenkorvalle p. 
044 3161 452, jenni.koskenkorva@evl.fi.

Pääsiäisnäytelmä 
"Kohti kolmatta aamua" 

keskiviikkona 28.3. klo 18–20 Karjasillan kirkossa 

Kuvaelma, jossa seurataan Jeesuksen elämän vaiheita 
pääsiäisen sanoman mukaisesti. Näytelmän ovat käsi-
kirjoittaneet seurakunnan työntekijät. Toteuttamassa 
myös vapaaehtoiset seurakuntalaiset. Näytelmä kulkee 
palmusunnuntaista pääisäisen aamuun! 

Yleisövuoro klo 18 perheille pienimpiä huomioon ot-
tavalla käsikirjoituksella sekä klo 19 aikuisille suunna-
tulla käsikirjoituksella. 

loppua ja hiljennymme Raa-
matun sanan ääreen. Ilmoit-
tautuminen on sitova. Yh-
teydenotot Jenni Koskenkor-
va, p. 044 3161 452 tai jenni.
koskenkorva@evl.fi.

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan eläke-
läisten leiri 16.–19.4., Roku-
an leirikeskus. Leirin hinta on 
62 € sisältäen matkat, täysi-
hoidon ja vakuutuksen Ou-
lun ev.-lut. seurakuntien jä-
senille. Ilm. 22.3. mennessä 
p. (08) 3161 340 (etusija Tui-
ran seurakunnan jäsenille) tai 
www.oulunseurakunnat.fi/il-
mo. Mukana Paula Kyllönen 
ja Aino-Liisa Ilkko. Tarkempia 
tietoja myöhemmin lähetet-
tävässä leirikirjeessä.

Oulujoen seurakunta
Seurakuntaväen retki Kai-
nuuseen 24.–25.5. Ks. ilmoi-
tus sivulta 12.

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista löy-
dät lisätietoa osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
kalenteri.

Muut menot
Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta järjestää valoku-
vauskilpailun Yhteisvas-
tuukeräyksen 2012 teemas-
ta ”Pienestä kiinni”. Kilpailu-
aika päättyy 31.3. Lisätieto-
ja www.ouluntuomiokirkko-
seurakunta.fi. 
Fransupiiri ti 13.3. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Päivä Silmukka ke 14.3. klo 
13, Vanha pappila. 

Yhteislaulutilaisuus ke 14.3. 
klo 14, Oulun Diakonissalai-
toksen Kirkkosali. Teemana 
kaipuu.
äitiryhmä to 15.3. klo 18, 
Vanha Pappila, Jössensali/
vintti. Lisätietoja mari.tuok-
kola@evl.fi, p. 050 5249 779, 
mari.flink@evl.fi.
Pyhän Patrikin päivän kon-
sertti la 17.3. klo 15 Pyhän 
Andreaan kirkko. Fröökynöi-
den kuoron konsertti liittyy 
Irlannin kansallispäivään, Py-
hän Patrikin, Irlannin suojelu-
pyhimyksen muistopäivään. 
Laulujen lomassa kulkee ta-
rinoita Irlannista. 
Ilta rakkaudelle to 22.3. klo 
18.30 Kaakkurin koulun au-
lassa. Arkijuhla aviopareille 
ja avioliittoa suunnittelevil-
le. Ohjelmassa puhetta pari-
suhteen keskeisistä kysymyk-
sistä ja avioparihaastattelu. 
Juontajina ovat Maija ja Han-
nu Nyman. Illan aikana esiin-
tyvät tenori Petrus Schrode-
rus, pianisti Markus Vaara se-
kä koo-Mikko Vaismaa. Tilai-
suuden aluksi tarjotaan kah-
vit suolaisen ja makean palan 
kera Pyhän Andreaan kirkos-
sa klo 18. Kahvitilaisuuden 
musiikista vastaavat Iida Pa-
losaari, laulu ja JP Pulkkinen, 
kitara. Ilmainen lapsiparkki 
on Pyhän Andreaan kirkos-
sa klo 18–20 (varaukset etu-
käteen, p. 044 3161 567). Il-
lan päätteeksi iltamessu Py-
hän Andreaan kirkossa klo 
20. Messun jälkeen on yhdes-
säoloa ja iltapala. Osallistu-
mismaksu 30 € sis. ohjelman 
ja tarjoilun kahdelle. Lippu-
ja myydään Karjasillan kirk-
koherranvirastossa ja Pyhän 
Andreaan kirkossa.

Diakonia

Tuiran seurakunnan diakonian ajanvaraus 
Puhelinajanvaraus taloudellisen tuen hakemista 
varten maanantaisin klo 9–11, p. (08) 531 4616. 
Tapaamisajankohdan voit käydä sopimassa myös 
paikanpäällä Tuiran kirkossa. Muissa asioissa 
keskusteluajasta tai kotikäynnistä voi sopia suoraan 
oman alueen diakoniatyöntekijän kanssa. 

Diakonian aamu 
maanantaisin klo 10.30–12 Myllyojan 
seurakuntatalolla. Tarjolla maksuton aamupala 
kaikenikäisille, mukana seurakunnan työntekijä ja 
vapaaehtoisia.

Perheleiri Rokualla 
20.4.–22.4., Rokuan leirikeskus 

Tervetuloa kokemaan keväisen luonnon ja luomisen 
ihmettä yhdessä Rokuan hienoihin maisemiin. Läh-
demme perjantaina Karjasillan kirkolta klo 16.30. Pa-
luu sunnuntaina samaan paikkaan noin klo 16. 
Leirin hinta on aikuisilta 44 €, 4–18-vuotiailta lapsil-
ta 30 € ja alle 4-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi Hintaan 
kuuluu kuljetus, ruoka ja majoitus. 
Ilmoittautumiset 5.4. mennessä Mari Jääskeläiselle 
(lapsi- ja perhetyön sihteeri) p. 040 5747 109 tai ma-
ri.jaaskelainen@evl.fi. Ilmoitathan samalla ruoka-ai-
ne allergiat. Leirille otetaan ensisijaisesti Karjasillan 
seurakunnan jäseniä.

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus 

torstaina 15.3. klo 19 
Pyhän Luukkaan kappelissa.

Toimittaa Veijo Koivula ja 
ekumeeninen työryhmä. 

Kirkkokahvit.

Yhdessä eteenpäin -ilta
maahanmuuttajille ja kantasuomalaisille

tiistaina 20.3. klo 18 Kaukovainion kappelissa

Ohjelmassa kirkkoherra Juhani Lavangon ja imaami 
Abdul Mannanin puheenvuorot aiheesta Mikä auttai-
si yhteiseen elämään? Lisäksi muita puheenvuoroja, 
jutustelua, tutustumista, musiikkia ja tarjoilua. Illan 
juontavat monikulttuurisen työn toimijat Liisa Viren 
ja Arpàd Kovàcs. 

Puuhakerho  1.–4.-lk tytöille ja pojille
maanantaisin klo 16–17 Tuiran kirkossa. Tule 
mukaan ohjelmalliseen kerhoon leikkimään, 
askartelemaan, hiljentymään ja viettämään hetki 
yhdessä kerhonohjaajien ja toisten kerholaisten 
kanssa. Tiedustelut Sanna Tervo, sanna.tervo@evl.
fi, p. 040 7451 469. 
 
Puuhakerho 2.–4.-lk tytöille ja pojille
maanantaisin klo 18–19 Pateniemen kirkossa. 
Tule mukaan viettämään toiminnallinen hetki 
yhdessä kerhonohjaajien ja toisten kerholaisten 
kanssa. Kerho on maksuton ja siihen ei tarvitse 
ilmoittautua etukäteen. Tiedustelut Sanna Tervo, 
sanna.tervo@evl.fi, p. 040 7451 469. 
 
TeeTupa 1.–6.-lk tytöille ja pojille
torstaisin klo 14–16 Tuiran kirkon 
nuorisotilassa. TeeTuvassa tarjotaan pieni 
välipala ja mahdollisuus pelata pelejä, jutella 
kavereiden, tehdä läksyjä tms. Paikalla ovat 
nuoriostyönohjaajat Kati Erkkilä, p. 040 5747 069 
ja Sanna Tervo, p. 040 7451 469. Tervetuloa!

Varhaisnuoten
kerhot
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enot Oulussa 8.–15.3.2012M

Toimipaikat

Elohuone  
Isokatu 11

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo 
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti 
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti 
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Keskustan seurakuntatalo  
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti 
Koskelantie 86
Kuivasjärven   
seurakuntakoti   
Karppalantie 6
Lämsänjärven   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajakylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven   
eräleirikeskus  
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

Toppilan    
monipalvelukeskus  
Paalikatu 19

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Öbergin talo  
Kirkkokatu 5

Kirkot

Virkatodistukset

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

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

Näkö-, kuulo- ja kehitysvammaistyö sekä päihde- ja 
kriminaalityö, asunnottomien palvelu.
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. (08) 316 1321
avoinna ma–pe klo 9–16.

p. 01019 0071 
su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.

Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa paikallispuhelu-
maksun verran. Matkapuhelinta käytettäessä laskutusperusteena 
ovat oman operaattorin puheluhinnat. Huom! Kaikki operaat-
torit eivät sisällytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Kirkolliset toimitukset Tilavaraukset Palveleva puhelin

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

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 316 1401 
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932

Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3200
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

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

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

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

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

Yli-Iin seurakuntapiiri
Elatuspellontie 4 a 2, 91200 Yli-Ii 
avoinna ma, ti, to, pe klo 9–13, p. 040 523 9723
Kappalainen Pertti Lahtinen p. 040 719 7931

Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli   
Kangaskontiontie 9

Oulun tuomiokirkko  
Kirkkokatu

Oulujoen kirkko   
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Yli-Iin kirkko  
Elatuspellontie 4

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Elämän polku

Via Dolorosa -näytelmä
sunnuntaina 1.4. klo 20–22 Limingassa 

Oulujoen seurakunta järjestää matkan Liminkaan 
1.4. klo 20 katsomaan Via Dolorosa -näytelmää, joka 
kertoo Jeesuksen viimeisistä päivistä maan päällä. 
Näytelmä toteutetaan vaellusdraamana, jossa yleisö 
osallistuu näyttelijöiden ohella esitykseen. 

Esityksessä koetaan pääsiäisen murhe ja ilo. Mat-
kalle mahtuu mukaan 50 ensimmäiseksi ilmoittau-
tunutta oulujokista. Etusijalla ovat Oulujoen seura-
kunnan vapaaehtoistyössä toimivat. Matka on ilmai-
nen. Lipun hinta esitykseen on 5 euroa ja se makse-
taan paikan päällä.

Matkalle lähdetään Myllyojan seurakuntatalolta 1.4. 
klo 19.15. Paluu esityksen jälkeen noin klo 23. 
Ilmoittautumiset 16.3. mennessä lehtori Riitta Ken-
talalle, p. 040 574 7094.

Kirkon nuorisopäivät 2012 
4.–6.5. Tampereella

Tapahtumapaikkoina Kalevan kirkko, Keskustori ja 
Särkänniemi. Yhden Hinnalla -teemalla järjestet-
tävät valtakunnalliset päivät kokoavat ihmisiä ym-
päri Suomea. Oulusta lähdemme Tampereelle isol-
la porukalla jo pe aamupäivällä (pyydä pe koulus-
ta vapaaksi). 

Matkan hinta 10 € isoskoulutuksessa olevat ja 
muilta aktiiveilta 25 € sisältäen matkat, majoituk-
sen, päivien ohjelman ja yhden lämpimän ruuan/
päivä + aamu- ja iltapalat sekä vakuutuksen. Lisä-
tietoja Anssilta ja Merjalta. Päivien ohjelma löytyy 
osoitteesta www.yhdenhinnalla.fi.

"Pietari silminnäkijä" -laulunäytelmä 
lauantaina 17.3. Karjasillan kirkossa. Lasse 
Heikkilän säveltämä laulunäytelmä.  
Lasse Heikkilä, piano ja Sauli Ahvenjärvi, laulu. 
Ohjelma 5 euroa.

Kevään kohinaa -konsertti 
lauantaina 31.3. klo 15 Karjasillan kirkossa. 
Muusikot Maria Pihlajaniemi (huilu), Pekka 
Elsilä (huilu), Minna Lindblad (piano) ja Emilia 
Nurminen (piano) luovat kuulijoilleen kevään 
tunnelmaa inspiroivalla musiikilla. Ohjelma on 
koottu monipuolisesti eria aikakausilta (mm. 
Telemann, Chaminade, Hannikainen, Pärt, 
Ravel). Ohjelmamaksu 7 euroa, opiskelijat ja 
eläkeläiset 5 euroa. Alle 12-v. lapset ilmaiseksi.

Musiikkia
kirkoissa

Mysteeri-leiri
13.–15.4. Vasamon leirikeskuksessa

Lähde mukaan Mysteeri-leirille! Leiri on tarkoitettu 
1.–3.-luokkalaisille tytöille ja pojille. Leirillä ulkoil-
laan, askarrellaan, hiljennytään Raamatun sanoman 
äärellä, syödään hyvää ruokaa ja ratkotaan leirin 
mysteeriä. Hinta on 30 €, joka sisältää matkat, ma-
joituksen, ohjelman, ruoat ja tapaturmavakuutuksen 
Oulun ev.-lut. seurakuntien jäsenille. 
Ilmoittautumiset 30.3. mennessä www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo. Lisätietoja: Anna-Leena Ylänne, p. 
040 8315 932, anna-leena.ylanne@evl.fi.

Kastetut
Tuomiokirkko: Nette Kata-
riina Honkanen, Kerttu Armi 
Aurora Huhta, Julia Aleksan-
dra Jussila, Olavi Johan Art-
turi Korkala, Samuel Alexan-
der Pilbeam.
Karjasilta: Elle Maria Hartik-
ka, Remu Valtteri Jylhä, Urho 
Pekka Fredrik Karivuo, Elea 
Orvokki Karsikas, Sofia Cesi-
lia Koivunen, Vivia Hymy He-
lena Leppälä, Miska Samuel 
Piira, Alisa Mirjam Rontti, 
Väinö Arvid Sääskilahti.
Tuira: Oona Karoliina Jun-
tunen, Antti Olavi Nhat Huy 
Kinnunen, Kerttu Unna Alina 
Kärki, Aleksi Kristian Vihto-
ri Luoma, Lilja Kerttu Martti-
nen, Ville Oskari Perälä, Vil-
ho Henrik Juhani Ruuska, Ai-
no Elena Ryytty, Niklas Tapa-
ni Tiiro, Elsa Josefiina Toiva-
nen, Oosa Vilja Maaria Yli-
oinas.
Oulujoki: Jooa Otto Erik Er-
vasti, Knuutti Ilari Hintikka, 
Nooa Miikael Huhtala, Mira 
Maria Ronja Kanervala, Filip 
Alexander Maximiliam Ka-
nervala, Emma Jenny Kris-
tina Kanervala, Jonas Jesse 
Gabbriel Kanervala, Emma 
Katariina Lapinkangas, Lee-
vi Ilmari Mikkonen, Minea 
Matleena Päkkilä, Onni Mi-
kael Raudasoja, Emilia Kat-
riina Ylipahkala.

Vihityt
Tuomiokirkko: Juhamatti 
Heino ja Riikka Elina Kylmä-
nen.
Tuira: Ari Juha Tapio Nyman 
ja Anne Marjatta Pesonen, 
Esa Matti Kalevi Purkunen ja 
Marjo Katariina Hollanti.
Oulujoki: Pasi Sakari Ylipah-
kala ja Minna Maarit Moila-
nen, Pekka Olavi Yrjänä ja 
Maiju Piritta Saarela.

Kuolleet 
Tuomiokirkko:  Niilo Matias 
Holappa 70, Erkki Einari Jo-
kinen 75, Klaudia Paihonen 
s. Kallio 97.
Karjasilta: Sirkka Annuk-
ki Avikainen s. Lipsanen 82, 
Armo Frans Ruben Lehtinen 
82, Eila Sisko Kyllikki Partala 
s. Haapamaa 76, Jukka Matti 
Tuomaala 59.
Tuira: Leo Ilmari Holmqvist 
68, Impi Kaarina Horneman 
s. Lilja 87, Tauno Aaronpoi-
ka Huttunen 2, Leena Kaari-
na Lehti s. Nuolitie 63, Mar-
ko Tapio Saarenpää 39, Vil-
jo Jaakko Väyrynen 85, Erkki 
Olavi Äikää 86, Airi Elisa Ar-
vola s. Louet 74, Tauno Ante-
ro Paakki 85.
Oulujoki: Lauri Vilhelm Kar-
jalainen 88.
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Kirkkoherranvirastossa 
päivystys maanantaisin 
klo 9.30–12. 
Muina aikoina palvelu 
mobiilivaihteen kautta 
numerosta (08) 8100 565. 
Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä 
p. (08) 3161 300.

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

15

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki
avoinna 
ma, ke, pe
klo 9–14

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 387 172
Srk-talo 
p. (08) 387 395
Kerhohuone
p. (08) 387 512
p. 043 2111 916
vs. kirkkoherra
p. 044 3506 041
Suntio 
p. 045 6306 081
Diakonissa 
p. 045 6381 973

Seurakunnissa tapahtuu 8.–15.3.2012

A ar o Ku k ko h ov i

Lapsiparkki 3–6-vuotiaille 
seuraavan kerran pe 16.3. klo 
9–12. Maksuton, mutta joka 
kerralle paikka varattava etu-
käteen, soita (ma–to) Siljalle  
p. 043 2111 916.
Friday club 0.–4.-luokkalai-
sille pe 16.3. klo 17.30–19.30 
srk-talolla. 
Kevään yhteisvastuukeräys 
”Pienestä kiinni” on käyn-
nistynyt. Lisätietoja keräyk-
sestä Marjolta p. 045 6381 
973 tai www.yhteisvastuu.
fi. Keräyksen tiimoilta jär-
jestämme muun muassa pe 
23.3. Yhteisvastuulounaan, 
to 29.3. seurakuntaillan, se-
kä perinteisen lipaskeräyk-
sen ”yhteisvastuurynnäkön” 
kotien ovilla la 31.3. yhdessä 
rippikoululaisten ja kaikkien 
vapaaehtoisten kanssa. Tule 
mukaan auttamaan!
Ry:n toimintaa: Su 11.3. klo 
12 pyhäkoulu I Pikkarainen II 
Hekkala III Lahdenperä ja klo 
17 seurat ry:llä. Ma 12.3. klo 
10 puurokerho Töllillä ja klo 
19 sisarpiiri ry:llä. Päiväkerho 
ma, ke klo 17–18.30 ja ti, to 
klo 17.30–19.

Päiväkerhot hiihtolomavii-
kolla 5.–9.3. ei ole seurakun-
nan kerhoja eikä lapsipark-
kia. Viikolla 11 kerhot nor-
maalisti! 
Perhekerho torstaisin klo 10 
srk-talolla. Ei hiihtolomavii-
kolla 8.3.!
Naistenpäivän kahvit to 8.3. 
klo 14 lähetyksen hyväksi. 
Tervetuloa!
Sanajumalanpalvelus su 
11.3. klo 13 kirkossa. Toimit-
taa Olavi Palovaara, kantto-
rina Juha Pöykkö.
Sanan ja sävelten ilta kai-
kenikäisille su 11.3. klo 18 srk-
talolla (huom! aika), mukana 
Pekka Siitonen. Laulamme 
tällä kertaa hengellisiä las-
tenlauluja. 
Metsähanhet kokoontuvat ti 
13.3. klo 15 srk-talolla.
Kokkikerho A ke 14.3. klo 14 
kerhohuoneella.
Kuoroharjoitukset ke 14.3. 
klo 18.30 srk-talolla.
Tulossa: Lähetysilta: to 15.3. 
klo 18.30 srk-talolla. ”Lähetys 
Raamatussa ja Raamattu lä-
hetystyössä.”
Ystävyyden talo seuraavan 
kerran pe 16.3. klo 10 srk-ta-
lolla.

Yhteisvastuukeräyksen 
kyläluudat kiertävät
Kolme luutaa on lähtenyt kiertämään – yksi Santo-
sesta, toinen Ojakylästä ja kolmas keskikylältä. Luu-
dan mukana on keräyslipas ja vihko, johon kirjataan 
talot, joissa luuta on vieraillut. Tarkoitus on elvyttää 
kyläilyperinnettä ja kerätä samalla rahaa Yhteisvas-
tuukeräykseen (listakeräystä ovelta ovelle ei enää ke-
rätä). Mukavia kyläilyhetkiä!

Eläkeliitto ti 13.3. klo 11 
srk-salissa, kevätkokous.
Päiväpiiri ke 14.3. klo 13 
Saarenkartanossa.
Kaverikerho to 15.3. klo 10.
Kirkkokuoro to 15.3. klo 
18.30.

Irlantilainen messu 
(Irish Mass) 

perjantaina 16.3. klo 19 
Hailuodon kirkossa

Kamarikuoro Aiolos 
Elina Könösen johdolla, 
Oulun kamariorkesteri 

ja solistit. 
Liput 22 / 17 €. 

Lippuja 
Lippupalvelusta ja 

Hailuodon kirjastolta.

syyttä yhteislaulannassa.

ilo laulaa
Uudempaa musiikkia edusti Jaak-
ko Löytyn Pidä minusta kiinni. 
Mausteena monipuolisessa tar-
jonnassa oli Sulo Räinän sahal-
la soittama Vanha virsi Taalain-
maalta.

naisesti ole hengellistä musiikkia. 
Sitä esitetään yleensä muistotilai-
suuksissa, Niemelä kertoo. 

Kamarikuoron puheenjohtaja 
Rauno Kinnunen on ollut toive-
konserttien juontajana alusta asti. 

– Osa toiveista toistuu vuodes-
ta toiseen. Esimerkiksi Albinonin 
Adagio, Päivä vain ja hetki ker-

Haukiputaan seurakunta-
keskuksen täytti iloinen 
puheensorina viime vii-
kolla torstai-iltana. Ilmas-

sa oli tulevan odotusta. 
Jo perinteeksi muodostunut 

Hengellisen musiikin toivekon-
sertti oli alkamassa, ja väkeä oli 
paikalla salintäydeltä. Innostu-
nut yhteislaulu kertoi yleisön ole-
van lauluihmisiä.

Musiikkitoiveet konserttiin oli 
lähetetty etukäteen. Toiveita oli-
vat toteuttamassa Haukiputaan 
Kirkon Kamarikuoro, seurakun-
nan lapsikuoro, miesten lauluryh-
mä ja oman pitäjän solisteja. 

Säestyksestä vastasivat seura-
kunnan kanttorit Hannu Nieme-
lä ja Else Sassi sekä vierailijana 
Raimo Paaso.

   – Toivekonsertteja on järjes-
tetty vuodesta 2000 alkaen, vain 
muutama vuosi on jäänyt väliin, 
Hannu Niemelä kertoo. 

uutta ja vanhaa
Toivomuslistalla oli sekä van-
hempaa perinteistä että uudem-
paa tuotantoa. 

– Yleensä toivotaan selkeästi 
hengellistä musiikkia. Tänään Ka-
ri Rydmanin Niin kaunis on maa 
pääsi mukaan, vaikka se ei varsi-

Hengellisen laulun juhlaa Haukiputaalla

rallansa tai Hyvyyden voiman ih-
meelliseen suojaan ovat sellaisia.  

Kinnunen uskoo, että joistain 
lauluista tulee ihmisille läheisiä. 

– Ne koskettavat tai ovat olleet 
merkityksellisiä jossain elämän 
tilanteessa. Osa kuulijoista nauttii 
pelkästään kuuntelemisesta, toi-
set kokevat yhteyttä ja yhteisölli-

Yleisössä olleen Heli Neva-
lan toive oli hieman harvemmin 
kuultu Oon kurja, outo matkalai-
nen.

   – Esittäessäni pyynnön kant-
torille muistin vain joitakin tä-
män laulun sanoja. 

Nevala ei itse ole koskaan lau-
lanut laulua, ainoastaan kuullut 
sitä laulettavan. 

– Kaunis, yksinkertainen me-
lodinen sävelkulku sykähdytti ja 
jäi mieleeni. Onnistunut sovitus 
ja sanat tekevät siitä hoitavan mu-
siikillisen kokonaisuuden. 

Elli Koch odotti, että muka-
na olisi ollut jotain uudempaakin 
laulettavaa. Oma toive löytyi kui-
tenkin perinteiseltä puolelta.

– Lempivirressäni Hyvyyden 
voiman ihmeelliseen suojaan minua 
puhuttelee ennen kaikkea sanoi-
tus. Virttä laulaessa muistan aina 
sen syntyhistorian keskitysleirillä.

   Yhteisvastuukeräykselle ke-
rätyn kolehdin ja diakoniatyön-
tekijä Johanna Kerolan iltahar-
tauden jälkeen puheensorina jat-
kui vielä aulassa. Käytäväkeskus-
teluissa erityistä ihastusta herätti-
vät nuorten miesten lauluryhmän 
esitykset. 

auLikki aLakaNgaS

Siunatut kädet 
-teemailta 

sunnuntaina 18.3. klo 
16.30 seurakuntasalissa. 

Aiheena luotolaiset pe-
rinneruuat,  emäntinä Eila 
Rantasuomela ja Heli Piek-
kola. Maistiaisia ja tarinoi-

ta. Iltakirkko klo 18.

Nuorten miesten lauluryhmän esittämä Niin kaunis on maa -laulu ihastutti toivekonsertin yleisöä.

Au l i k k i  A la kan g as
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www.kempeleenseurakunta.fiKempele

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

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

p.    (08) 561 4500
fax. (08) 561 4555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Rukouspiiri to 8.3. ja 15.3. 
klo 18 Puttaan tuvalla.
Diakonia- ja lähetyspiiri ma 
12.3. klo 14.30 Kellon srk-ko-
dilla. 
Lähetyksen käsityöpiiri ti 
13.3. klo 13 Puttaan Tuvalla.
Urkuvartti ke 14.3. klo 12.15 
srk-keskuksessa. Vapaa pää-
sy. 
Raamattupiiri ke 14.3. klo 18 
Puttaan Tuvalla.
Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 15.3. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa. 
Ripari-ilta rippikoululaisil-
le to 15.3. klo 17 Wirkkulan 
rippikoulusalissa. Ilta koos-
tuu ohjatusta osasta, ja sen 
jälkeen on mahdollisuus pe-
lailla ja olla vapaasti yhdessä. 
Rippikoulukorttiin voi hakea 
max. 2 kertaa ripari-illasta.
Kristus yhdistää -rukousil-
tapäivä seurakuntakeskuk-
sessa la 17.3. klo 16 alkaen 
(ks. erillinen ilmoitus). Aihee-
na "Kaikki katsovat Sinua, 
Herra!" Tarjoilu klo 17.30.
Haukiputaan seurakunta 
tarvitsee kesätyöntekijöitä 
seuraavasti: hautausmaa- 
ja puistotyöntekijöitä kas-
vukauden ajaksi (noin 5–6 

kk). Lisätietoja: seurakunta-
puutarhuri Erkki Mikkonen, 
p. 040 5601 961, leirikeskuk-
sen keittiö- ja siivoustyön-
tekijöitä kesäksi noin 3 kk 
ajaksi. Hygieniapassi vält-
tämätön. Lisätietoja: emän-
tä Marjatta Paavola, p. 040 
5946 285, kirkonesittelijöi-
tä ajalle 4.6.–13.7. ja 16.7.–
24.8. Lisätietoja: seurakunta-
mestari Valma Liedes, p. 040 
5946 581 sekä kirkkoherran-
virasto p. (08) 5471 185. Palk-
kaus KirVESTES:n mukainen. 
Työpaikkoja haetaan vapaa-
muotoisella hakemuksella. 
Hakemusten tulee olla pe-

rillä maanantaina 12.3.2012 
kello 14 mennessä Haukipu-
taan seurakunnan taloustoi-
mistossa, osoite Kirkkotie 10, 
90830 Haukipudas. Kuoreen 
on merkittävä tehtävä tai 
tehtävät joita haetaan. 
Nuorten kesätyöpaikoista 
tiedotetaan myöhemmin ke-
väällä, seuratkaa kirkollisia il-
moituksia.
Kätevät kädet -ryhmä maa-
nantaisin klo 12–14 Puttaan 
Tuvalla (Kirkkotie 10 C).  
Nuorten aikuisten raamat-
tupiiri tiistaisin klo 18 Put-
taan Tuvalla.
Perhekerhot: Kellon srk-
kodilla torstaisin klo 9.30–
11, Martinniemen srk-kodil-
la perjantaisin klo 10–11.30 
(huom! kellonaika muut-
tunut), kirkonkylällä Wirk-
kulassa perjantaisin klo 10–
11.30 sekä Jokelan vanhalla 
koululla perjantaisin klo 10–
11.30. Perhekerhot eivät ko-
koonnu viikolla 10.
Puttaan Tupa, kaikille avoin 

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

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

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

olohuone torstaisin ja per-
jantaisin klo 12–15 Kirkkotie 
10 C. 
Missiokerho (alakouluikäis-
ten raamattu- ja lähetysker-
ho) perjantaisin klo 16 Put-
taan Tuvalla, Kirkkotie 10 C. 
Vapaaehtoisten retki Vala-
moon ja Haminaan Lähetys-
seuran vuosijuhlille 7.–10.6.  
Retken hinta 200 €, sisältyy 
matkat, majoitus, ilta- ja aa-
mupalat sekä yksi lämmin 
ateria joka päivä. Lähtö to 
7.6. klo 8.30 ja paluu su 10.6. 
n. klo 23. Yöpyminen Vala-
mossa 2 hengen huoneissa 
ja Haminassa RUK:n päära-
kennuksessa 12 hengen huo-
neissa. Yhden hengen huo-
neen Valamossa saa 10 € lisä-
maksusta. Haminasta voi saa-
da myös perhemajoitusta, jos 
varaa ajoissa. Tiedustelut ja 
sitovat ilmoittautumiset pe 
27.4. mennessä matkanvetä-
jille: Johanna Kerola, p. 045 
1393 993 tai Helena Ylimau-
la, p. 040 5014 764.

Oulun musiikkijuhlien 

hengellisiä lauluja -konsertti
ma 12.3. klo 18 Haukiputaan seurakuntakeskuksessa.

Liput   22/17 €   
www.lippupalvelu.fi ja tuntia ennen konserttia ovelta.

Kesto noin 75 min (ei väliaikaa)
Marzi Nyman urut, kitara

Arttu Takalo lyömäsoittimet
Niko Kumpuvaara harmonikka

ONMKY:n poikakuoro Ynnin Pojat, johtaa Mihkel Koldits. 
Lue juttu Marzi Nymanista sivulta 20.

Pyhäkoulu su saarnan aikana 
kirkossa (ei perhemessuissa). 
Miesten piiri to 8.3. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Yhteys-iltaa ei ole su 11.3. 
Versot su 11.3. klo 17 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Nuttukerho ma 
klo 18 Kirkonky-
län srk-talolla. 
Ystävän tupa 
Pirilän tuval-
la ti 13.3. klo 
10–12.
Aamurukous 
keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot ko-
koontuvat klo 9.30–
11: pe Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Ke Keskustan srk-ta-
lolla. Ke ja to Vanhassa pap-
pilassa. Ti ja ke Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Perhe-
päivähoitajien ja hoitolasten 
ryhmä ma Keskustan srk-ta-
lolla ja pe Kokkokankaalla. 

Kerhoja ei ole 8.–9.3.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
riä ei ole ke 14.3. Seurakun-
tapiiri to 15.3. Kirkonkylän 
srk-kodissa. Vieraita Oulun-
salon seurakunnan eläkeläis-
ten kerhosta. Piiri aloitetaan 

kahvitarjoululla klo 
11.30 Kahvin jäl-

keen on harta-
us ja ohjelmaa. 
Tervetuloa!
Kirkkokuoro 
ke 14.3. klo 
18 Kirkonky-
län srk-kodis-

sa.
Työikäisten 

naisten piiri ke 
14.3. klo 19 Kokkokan-

kaan srk-keskuksessa.
Oma Hetki -omaishoitajien 
ryhmä to 15.3. klo 12.30–14 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Tarvittaessa kyyti Kes-
kustan srk-talolta klo 12.15).
Varttuneet to 15.3. klo 14.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.

Naisten piiri to 15.3. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodis-
sa.
Varhaisnuorten kuorot to 
klo 16–16.45 Kirkonkylän srk-
kodissa ja pe klo 15-16 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Kuoroja ei ole 8.–9.3.
Nuoret: Nuorten illat tors-
taisin klo 19 Vanhassa pap-
pilassa. 
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. 
Rovastikunnan lähetyspäi-
vä Oulunsalossa su 18.3. klo 
14–19. Ilmoittautumiset lähe-
tyssihteerille p. 040 779 7705. 
Ks. tarkempi ohjelma Oulun-
salon seurakunnan tiedotuk-
sista.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joilla 
on päivisin aikaa ma klo 10–
12 Kirkonkylän srk-kodissa. 
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Pyhäkoulut su 11.3. klo 
12 Paituri: Paaso, Linnatie 13 

Linnakangas: Kukkola, Port-
tilyhdynkuja 10 Keskusta-Ol-
lila: Hintsala, Leilitie 4 Santa-
mäki: Myllylä, Niittyrannan-
tie 91 Kokkokangas-Haapa-
maa: Mäkelä, Pirttikuja 6. 
Seurat 11.3. klo 16 ry:llä. Kirk-
koseurat to 15.3. klo 19 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa (kuunneltavissa seurakun-
nan nettisivuilta).
Murron rauhanyhdistys: Ul-

koilupäivä su 11.3. klo 11, seu-
rat klo 16 ry:llä.
Kastetut: Elodi Aurora Schul-
tink, Aaro Kalervo Häikiö, Is-
la Alena Hintsala.
Vihitty: Markus Taneli Mik-
kelä ja Katja Pauliina Ylipek-
kala. Jari Olavi Jansson ja Eija 
Kristiina Mansikka.
Kuollut: Heimo Heikki Karp-
pinen 82, Seija Irene Korva s. 
Säkkinen 59. 

Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: pyhäkoulut 
su 11.3. klo 12 Similällä, Räi-
hällä, Parkkisella ja H. Räinäl-
lä, seurat su 11.3. klo 17 ry:llä, 
eläkepiiri ti 13.3. klo 13 srk-
keskuksessa, lauluseurat ke 
14.3. klo 18.30 Heli ja Jaak-
ko Lohilahdella, Lenkkipol-
ku 18. Kello: ompeluseurat 
pe 9.3. klo 18.30 Sarjanojal-
la, nuortenilta la 10.3. klo 
19 Jokikylän ry:llä, pyhäkou-
lut su 11.3. klo 12 Jokelalla ja 
Hirvasniemellä, leiriseurat su 
11.3. klo 17 ry:llä, päiväkerho 
ma 12.3. klo 17.30 ry:llä. Joki-
kylä: nuortenilta la 10.3. klo 
19 ry:llä, ”koti ja perhe”, päi-
väkerhot ti 13.3 ja ke 14.3. klo 
17.30 ry:llä, sisarpiiri to 15.3. 
klo 18.30 ry:llä.
Kastetut: Matilda Bettii-
na Lukka, Joona Niilo Oskar 
Yliniemi, Iida-Maria Tuulikki 
Isokoski.
Kuollut: Raina Mirjam Veh-
kaperä 88; Saimi Pirkko An-
nikki Penttinen 81.

Diakoniatyön ajanvarauskäytäntö

Ajanvaraus taloudellisen tuen hakemista varten maa-
nantaisin klo 9–11 seurakuntakeskuksen diakoniatoi-
misto (Kirkkotie 10) p. (08) 547 2636 tai 044 7310232. 
Muissa asioissa keskusteluajasta tai kotikäynnistä voi 
sopia oman alueen diakoniatyöntekijän kanssa.
Kiiminkijoen pohjoispuoli: 
Laila Rantakokko, p. 040 8668 319.
Kiiminkijoen eteläpuoli Annalankankaalle saakka: 
Heli Puuperä, p. 040 589 8362.
Kello, Kiviniemi, Takkuranta ja Kalimenkylä: 
Johanna Kerola, p. 045 1393 993.

Oma Hetki 
-omaishoitajien 
ryhmä to 15.3. 

klo 12.30–14 
Kokkokankaan 
srk-keskuksessa

w w w.sxc . hu /  H id d e n

Syntymäpäivämuistamiset
• 70 vuotta täyttävien yhteinen syntymäpäiväjuhla 
   17.6. klo 13 seurakuntakeskuksessa 
• 75 ja 85 vuotta täyttäville lähetetään onnitteluadressi
• 80, 90, ja 95 vuotta täyttäviä diakoniatyöntekijät käy-

vät tervehtimässä varsinaisen merkkipäivän jälkeen 
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www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

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

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki 

Kirkkoherranvirasto
toimii väliaikaisesti 
pappilan 
kivinavetassa, 
käynti srk-talon 
pihan puolelta
ma, ti, to ja pe klo 
9–15 ke klo 9–14 ja 
16–18

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

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Messu su 11.3. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Raimo 
Salonen, avustaa Jaana 
Kontio, kanttorina Eeva 
Holappa.
Messu su 11.3. klo 13 Jää-
lin kappelissa. Toimittaa 
Raimo Salonen, avustaa 
Jaana Kontio, kanttorina 
Eeva Holappa. 

Diakoniatyön avustuskäy-
tännöt muuttuvat: Talou-
dellisissa asioissa diakoni-
an vastaanotolle ajanvaraus 
vain maanantaisin klo 9–11 
puhelimitse tai sähköpos-
tilla. Ajanvarausnumero on 
040 7008 151. 
Raamattupiiri to 8.3. klo 
10–12 Vanhan koulun lähim-
mäisen tupa.
Eläkeläiskuoro pe 9.3. klo 
10 seurakuntakeskuksessa, 
johtajana Tuomo Nikkola. 
Uudet laulajat tervetuloa!
Pyhäkoulu su 11.3. klo 12 
Kirkkopirtin päiväkerhoti-
lassa.
Diakonia- ja ystäväpiiri ma 
12.3. klo 13–14.30 Kolamäen 

kerhohuoneella.
Juttunurkka ma 12.3. klo 
10–13 Jäälin kappelilla. Kai-
kenikäisten kohtaamispaik-
ka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokai-
lu ma 12.3. klo 11–12 Jäälin 
kappelilla. Aterian hinta 3 €. 
Diakoniapiiri ma 12.3. klo 
13–14.30 Jäälin kappelin 
neuvotteluhuone. Käden-
taidonryhmä avoin kaikille. 
Eläkeläisten seurakunta-
kerho jääliläisille ja kirkon-
kyläläisille ti 13.3. klo 13–
14.30 Jäälin kappelilla. Kul-
jetuspyynnöt Erjalle, p. 0400 
775 164.
Kotirinteen Juttupiiri ke 
14.3. klo 13–15 (Mäntykuja 
2 kerhohuone). Ryhmä on 
avoin keskusteluryhmä elä-
keläisille. Tiedustelut Jaanal-
ta, p. 040 5793 248.
Naisten kasvuryhmä ke 
14.3. klo 14–15.30 Montin-
salissa. 
Naisten saunailta to 22.3. 
klo 18–20 Suvelassa.
"Hetki Marian ilossa" – Ma-
rianpäivän iltamusiikki su 
25.3. klo 17 seurakuntakes-

Lähetysvintti kokoontuu 
maanantaisin klo 12–14 Lä-
hetysvintillä kahvittelun, ju-
tustelun ja käsitöiden mer-
keissä.
Diakoniatyöntekijöiden 
ajanvaraus: Vastaanotolla ja 
kotikäyntipyynnöt. Kun halu-
at keskustella elämääsi liitty-
vistä asioista luottamukselli-
sesti. Tupos /Vanamo Heini 
Karhumaa, p. 044 7521 227. 
Kirkonkylä/ seurakun-
tatalo Sinikka Il-
monen, p. 044 
7521 226.
Kaikille 
avoin per-
hemus-
kari Ko-
ti-Pietiläs-
sä ma 12.3. 
klo 17.30–
18.15. Raa-
matun kerto-
mus ja leikkilau-
luja. Ari Natunen lau-
lattaa.
Perhekerho ti 13.3. klo 9.30–
11 Koti-Pietilässä: Sinikka Il-
monen, Yhteisvastuu.
Hyvänmielen päiväkahvit 
mielenterveyskuntoutujil-
le 13.3. klo 12 Pappilanpiha-
piirin vintillä, Pappilantie 6. 
Mukana psykologi Antti Kor-
honen.
Raamattu- ja rukouspiiri 
13.3. klo 18.30 Haverisilla, 
Linnukkatie 20. 
Perhekerho Vanamon ylä-
kerrassa ke 14.3. klo 9.30–
11: Heli Säkkinen, Aloe Vera 
-tuotteet + käsihoito.

Vihityt: Jukka Eerikki Juntti ja Jonna Annukka Kakko.
Kuolleet: Väinö Juho Partanen 71, 
Eero Antero Raitamaa 60.

Seurakuntakerho ke 14.3. 
klo 12–14 seurakuntalolla. 
Teemana virsikira ja virsilau-
lu. Mieti oma uusi tai van-
ha oma virtesi. Mukana Mi-
ka Kotkaranta.
Tähdet-kuoro ke 14.3. klo 
17–18 seurakuntatalolla.
Rovastikunnan lähetyspäi-
vä su 18.3. alkaen klo 14 Ou-
lunsalon seurakuntatalol-
la. Kahvit, Markku Laine Lä-

hetysseurasta, Kolmen 
"ruustinnan" vie-

railu -runoja, 
ruokailu, klo 

17.30 perhe-
messu kir-
kossa. Il-
moittautu-
miset 10.3. 
mennessä 

Ainolle, p. 
044 7521 224, 

mennään yh-
teiskyydeillä.

Seurakuntaretki 21.3. 
Kempeleen Pyhän kolminai-
suuden kirkkoon ja Zeppelii-
niin, jossa shoppailua ja ruo-
kailu Rossossa (omakustan-
nus 9–11 €). Lähtö klo 9 tak-
siaseman pysäkki, paluu klo 
14.30. Kuljetuksen hinta 5 €. 
Ilmoittautumiset 16.3. men-
nessä, p. 044 7521 226.
Nuoret: Bändiharkat ma 
12.3. Vanamossa klo 17.30. 
Tule mukaan musisoimaan! 
Lisätietoja Marialta p. 044 
7521 236. Palveluryhmä ke 
14.3. klo 16 (Huom. aika!) 
Kokoonnumme Niittypirtil-
lä, Niittomiehentie 2. Isos-

koulutus tutustuu palvelu-
ryhmään. Katso paikka ja ai-
ka yltä. Nuortenilta to 15.3. 
Nurkassa klo 18.
Rippikoulut: Talviryhmän 
viimeinen opetus sekä lop-
pukoe la 17.3. klo 12–17 Va-
namossa. Mukaan normaalit 
oppituntivälineet sekä eväät. 
Kesän toinen rippikoululeiri-
ryhmä osallistuu la 17.3. klo 
12–14 tasaus-keräykseen Tu-
poksessa ja Kirkonkylällä.
Varhaisnuorisotyö: 7–14- 
vuotiaiden kerhotoimintaa: 
KerhoNurkka (0.–2.-lk) tiistai-
sin klo 16–17.30 NuorisoNur-
kassa (srk-talon pääty). Olk-
kariKerho (0.–3.-lk) torstaisin 
klo 16–17.30 Tupoksen Vana-
mossa 2 krs. Kaiken Maail-
man Kerho (3.–5.-lk) tiistai-
sin klo 15–16.30 Lähetysvin-
tillä. VarkkaVintti 11–14-vuo-
tiaille joka toinen keskiviikko 
(parittomat vkot) klo 15.15–
16.45 Lähetysvintillä. Lisä-
tietoja: Nuorisotyönohjaa-
ja Maria Matilainen, p. 044 
7521 236.
Partio: Koulujen hiihtoloma 
5.–11.3. Partiotoiminta käyn-
nistyy jälleen viikolla 11. PII-
RILEIRI HAVU 12 ilmoittau-
tuminen on alkanut. Tiedo-
te ja ilmoittautumisloma-
ke löytyvät Kotikolon etei-
sestä. Täytä ja palauta Par-
tiotoimistoon 13.3. mennes-
sä. Ke 14.3. Tarpojien, samo-
ajien ja vaeltajien retki Lii-
sanlinnaan. Kokoontuminen 
Korhosen postilaatikolla klo 
18. Haku Korhosen postilaa-

kuksessa. Tapahtuma alkaa 
klo 16.30 tutustumalla Äiti 
Maria- ja ikoninäyttelyihin 
sekä kahvitarjoilulla Yhteis-
vastuun hyväksi.
Perhekerhot Kirkkopirtillä 
maanantaisin klo 9.30–11.30 
ja Jäälin kappelissa perjan-
taina klo 9.30–11.30.
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelissa torstaisin klo 
9.30–11.
Esikkoryhmä ti 13.3. klo 10–
12 Jäälin kappelilla. Ryhmä 
ensimmäisen lapsen saaneil-
le vanhemmille kahvikuppo-
sen äärellä.
Lastenparkki Jäälin kappe-
lilla torstaisin klo 12–15. Il-
moittautumiset parkkiin 
maanantaista keskiviikkoon 
klo 15 mennessä p. 0400 835 
374 / lastenohjaajat.
Lähetystyö: Lähetyspiiri ti 
13.3. klo 12.30 Montin-sa-
lissa.
Nuorisotyö: Musaryhmä ke 
14.3. klo 18–20 Jäälin kappe-
lin nuortentilassa. Musaryh-
mä ”Kitaran soiton alkeita” 
to 15.3. klo 16.30–18 Jäälin 
kappelin nuortentilassa.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat su 11.3. klo 15 Mon-
tin-salissa. Puhujana Vesa 
Pöyhtäri.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
11.3. klo 17 rauhanyhdistys, 
Simo Kinnunen ja Ilkka Ala-
kärppä.

Leipäsunnuntain 
messu

18.3. klo 10 Limingan kirkossa
 

Tuo kirkkoon tullessasi leivonnaisia ovella oleviin 
koreihin, jotka siunataan messussa. Lähtiessäsi voit 

ottaa niitä mukaan ja jättää niistä maksun.

tikolta klo 20.30. Make pos-
tilaatikolla. Omat kyydit. Oh-
jelmassa hampurilaisia nuoti-
olla ja linnan valloitusta. Va-
rusteet: lämmin säähän so-
piva ulkoilupuku, partiohui-
vi, säähän sopivat jalkineet 
ja niissä pohjalliset, päähine, 
lämpimät käsineet, reppu, li-
sävaatetta, istuinalusta, juo-
tavaa, otsalamppu, ruokailu-
välineet. Ilmoittautuminen 
Makelle tekstiviestillä 12.3. 
iltaan mennessä p. 044 7521 
223. Tervetuloa. Pe 16.3. Päi-

vystys Partiotoimistossa klo 
15–17. Johtajaneuvosto Koti-
kololla klo 18–19. Hallitus Ko-
tikololla klo 19–20. 
Rauhanyhdistys: Pyhäkou-
lut su 11.3. klo 11.30 ja seu-
rat klo 14 Alatemmeksen van-
hainkodilla ja ry:llä sekä seu-
rat klo 17 ja 18.30 ry:llä. Sisa-
rilta ti 13.3. klo 19 ry:llä. Vart-
tuneidenkerho to 15.3. klo 12 
ry:llä.
Kastettu: Laura Emilia Tervo.
Kuollut: Vilho Kalervo Haa-
ra 89. 

Sinua varten
Jouni Kokkoniemen musiikillinen iltapäivä

sunnuntaina 18.3. klo 15 
seurakuntakeskuksessa.

Kahvitarjoilu klo 14.30 alkaen.

Tuotto Yhteisvastuulle. 

Tervetuloa!

Kaikille 
avoin 

perhemuskari 
ma 12.3. klo 17.30–18.15

Koti-Pietilässä. 
Raamatun kertomus ja 

leikkilauluja. 
Ari Natunen 

laulattaa.
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Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

p. (08) 5331 284
fax. (08) 5331 284

Kirkkoherra 
p. 040 5525 810

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

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

Virkatodistuspyynnöt
sähköpostiosoittesta:
oulunsalonseura-
kunta@evl.fi tai 
p. (08) 5142 700

www.oulunsalon-
seurakunta.fi

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo

Hartaushetket to 8.3. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Jouni Heikkinen. 
Pyhäkoulu su 11.3. klo 11.30–
12.30 srk-talon alakerrassa.
Laitasaaren seurakuntapiiri 
ti 13.3. klo 12 rukoushuoneel-
la, Jouni Heikkinen. 
Hartaus ti 13.3. 
klo 13 Muhok-
sen palveluko-
dissa.
Hartaus ti 
13.3. klo 13.30 
palveluasun-
noilla.
Aikuisten raa-
mattupiiri ti 13.3. 
klo 16 srk-talon kappeli-
huoneessa, Simo Pekka Pek-
kala.
Niittypirtin kerho ke 14.3. 
klo 12.30 kerhohuoneessa, 
Hanna Kaisto-Vanhamäki.
Hartaus ke 14.3. klo 15 Ran-
takodissa.
Rukouspiiri ke 14.3. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Hartaushetket to 15.3. klo 
13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa. 
Hartaus to 15.3. klo 13 Päivä-
keskuksessa.
Omaishoitajien ryhmä to 
15.3. klo 13 Päiväkeskuksen 
takkahuoneessa, Leena Les-
kelä.
Limingan rovastikunnan lä-
hetyspäivä Oulunsalossa su 
18.3. klo 14–19. Ilmoittautu-
minen ruokailua varten 11.3. 
mennessä p. 040 5629 131 / 
lähetyssihteeri Anja Hämä-

läinen.
Kuorot: Ke 14.3. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuoro 
ja klo 18.30 kirkkokuoro har-
joitukset seurakuntatalossa. 
Perhekerhot tiistaisin klo 

9.30–11.30 seurakuntata-
lossa ja klo 10–12 

Päivärinteen seu-
rakuntasalissa 
sekä parillis-
ten viikkojen 
torstaisin klo 
10–12 Laita-
saaren rukous-

huoneella. Kyl-
mälänkylän per-

hekerho tauolla. 
Pyhäkoulu su 11.3. klo 

11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa.  
Nuoret/rippikoulut: Talvi-
rippikoulun leiri 9.3. saakka 
Koortilassa ja konfirmaatio-
messu su 11.3. klo 10 kirkossa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Seurakuntapiiri ti 
13.3. klo 12, Jouni Heikkinen. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Su 11.3. klo 14 seurat 
ry:llä. Ma 12.3. klo 17.30 ja 
18.30 päiväkerhot ry:llä. To 
15.3. klo 18.30 ompeluseu-
rat ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Su 11.3. klo 17 seurat 
ry:llä. Ti 13.3. klo 17.30 päi-
väkerho ry:llä. Ke 14.3. klo 
18–20 raamattuluokka ry:llä. 
Kuollut: Johan Einari Paasi-
maa 81, Rauno Heimo Mat-
tila 51.

Seurakunnissa tapahtuu 8.–15.3.2012

Lasten pyhäkoulu su 11.3. 
klo 12 Repussa.
Perhekerhot keskiviikkoisin 
klo 9.30 Repussa ja Salon-
pään ry:llä, sekä musiikkipai-
notteinen perhekerho maa-
nantaisin  klo 12.30–14 Re-
pussa.
Parkkikerho perhepäivähoi-
don väelle keskiviikkoisin  klo 
9–10.30 Vattukujalla.
Hartaus  ke 14.3. klo 13.30 
Salonkartanossa, Päivi Pulk-
kinen.
Hartaus to 15.3. klo 11.30 
Teppolassa, Tapio Kortesluo-
ma.
Seurakuntakerho to 15.3. 
klo 11 seurakuntatalolla, Päi-
vi Pulkkinen.
Musiikkikerho keskiviikkoi-
sin klo 15–16 Repussa.
Uusi ääni torstaisin klo 18–
20 seurakuntatalolla. 

Kuorot: keskiviikkoisin lapsi-
kuoro klo 17 ja nuortenkuo-
ro pe klo 19.
Kirkonkylän ry; Su 11.3. klo 
12 Raamattuluokka I ry, raa-
mattuluokka II; Kylänpuoli ja 
Keskikylä ry, Karhuoja; Ant-
ti Kanniainen, seurat klo 16 
ry, Pekka Lehto, Timo Määt-
tä. Lauluseuroja kodeissa: 
ti 13.3. klo 18.30  Karhuoja: 
Jukka Saarni, Karhuojantie 
208. Varttuneiden kerho ke 

14.3. klo 12 ry. Oulun seudun 
nuortenilta Oulunsalossa pe 
16.3. klo  19  ”Raittius”, Pent-
ti Kinnunen.
Salonpään ry: Seurat su 11.3. 
klo 16 ry:llä.
Kastettu:  Netta Maria Södö, 
Isla Seelia Luokkanen, Niklas 
Atle Johannes Unnbom, Lumi 
Mila Sofia Mäkäräinen.
Vihitty: Kimmo Mikael Kää-
riäinen ja Silja Maaria Pylk-
känen.

Tule pyhäkoulu-
toimintaan!

Helmi-maaliskuussa pyhäkoulua on seuraavasti:

11.3. Lasten Pyhäkoulu Repussa klo 12–13
18.3. Perhemessu kirkossa klo 17.30, 
 iltapala seurakuntatalolla
25.3. Perhepyhäkoulu ja päiväkahvit 
 Repussa klo 12–13.30

Lisätietoja Pyhäkoulun uusista tuulista 
seurakunnan nettisivuilta!

Tervetuloa mukaan! Iloitaan yhdessä Pyhästä!

Lähetysilta 
to 15.3. klo 19 
Raija ja Timo 
Häyrysellä, 

Päivärinteentie 320, 
Jouni Heikkinen. 

Muhoksen kirkossa
lauantaina 31.3. klo 18

”Markuksen 
evankeliumia pidetään 
evankeliumeista 
vanhimpana. Markus 
tahtoo rohkaista 
ihmisiä uskomaan 
Jeesuksen voimaan, 
joka pelastaa heidät. 
Hän tahtoo myös 
muistuttaa, että uusi 
elämä Jeesuksen 
seuraajana ei ole 
helppoa, vaan heidän 
täytyy olla valmiita 
kärsimään Jeesuksen 
tavoin.”

Yhteisvastuun  hyväksi: 
Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 5 euroa.  

Seurakuntakerho
torstaina 15.3. klo 11 

Kerho vierailee Kempeleen seurakuntapiirissä. 
Lähtö linja-autolla seurakuntatalolta klo 11. 

Mukana diakonissa Päivi.
Ilmoittautuminen 12.3. mennessä kirkkoherran-

virastoon p. (08) 5142 700.

14:00  Kahvit 
 Lähetys - työ vai harrastus, 
 Markku Laine, Suomen Lähetysseuran kotimaantyön johtaja 
16:00  Kolmen ”ruustinnan” vierailu, Rovasti Merenheimon ja hänen 3 vaimonsa 
 tarinaa Niilo Mantereen runojen pohjalta. 
16:30  Ruokailu 
17:30  Perhemessu kirkossa, kappalainen Minna Salmen virkaan asettaminen 
18:15  Iltapala 
 

Ohjelma on messua lukuun ottamatta Oulunsalon seurakuntatalolla. 
 

Ruokailun vuoksi pyydämme ilmoittamaan osallistujamäärät 11.3. mennessä  
minna.sorvala@evl.fi tai 040 779 7705/Minna Sorvala. 

LIMINGAN ROVASTIKUNNAN LÄHETYSPÄIVÄ 
OULUNSALOSSA SU 18.3. 
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www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

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

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

Kirkkoherra
lääninrovasti
Erkki Piri
p. 020 7109 861

Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 020 7109 731

Perttu Kyllönen
p. 020 7109 871

Saila Karppinen
p. 020 7109 866

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

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

KeSTiLä
Kirkkokuoro to 8.3. klo 18 
srk-kodissa. 
Virsilauluhetki ja hartaus pe 
9.3. klo 13 Pihlajistossa.
Ry:n seurat su 11.3. klo 13.15 
Pihlajistossa.
Seurat su 11.3. klo 19 ry:llä, 
Esko Vappula.
Seurakuntakerho pe 16.3. 
klo 10 srk-kodissa.
Ompeluseurat pe 16.3. klo 
19 ry:llä.
Kerhot: Perhekerho ke 14.3. 
klo 10, päiväkerho to 15.3. 
klo 12 ja varhaisnuoret pe 

16.3. klo 13.30 (huom. uusi 
aika!) kerhokodissa.
Kuollut: Anna Kreeta Tihi-
nen s. Korhonen 96.

PiiPPOLa
Veteraanien lauluryhmä to 
8.3. klo 11 srk-kodissa.  
Seurakuntakerho ti 13.3. klo 
12 Väinölässä. 
Varhaisnuorten kerho ke klo 
17 srk-kodissa.
Kastettu: Janelle Ellen Ame-
lia Tuomaala, Niko Aarne Oli-
ver Nikula.

PuLKKiLa
Ehtoollishartaus pe 9.3. klo 
13 Koivulehdossa.
Ehtoollishartaus su 11.3. klo 
14 vuodeosastolla.
Seurakuntakerho to 15.3. 
klo 12 srk-talossa. 
Lapsikuoro to 15.3. klo 15 
srk-talossa.
Kerhot: Varhaisnuoret to 
15.3. klo 16, päiväkerho pe 
16.3. klo 10 kerhotilassa. 
Kastettu: Aino Toini Akvilii-
na Tihinen.
Vihitty: Jari Markus Tihinen 
ja Maria Hilda Alina Viitala.
Kuollut: Reijo Matias Kitti 
75, Vesa Keijo Hyvönen 61.

PyHänTä
Seurat su 11.3. klo 15 ry:llä.
Hartaus ti 13.3. klo 14 Kuu-
rankukassa.
Opistoilta ke 14.3. klo 18.30 
ry:llä, A. Hämäläinen.
Hartaus to 15.3. klo 10 Nes-
torissa.
Kuorot: Nuorisokuoro ke 
14.3. klo 16.30 sekä to 15.3. 
veteraanikuoro klo 12, lapsi-
kuoro klo 16.30 ja mieskuoro 
klo 18 srk-talossa.   
Kerhot: Perhekerho ti 13.3. 
klo 10, varhaisnuoret ke 14.3. 
klo 15 ja päiväkerho pe 16.3. 
klo 10 srk-talon kerhotilas-
sa. Puuhakerho ti 13.3. klo 
12.15 ja to 15.3. klo 11.15 ja 
klo 12.15 koululla. 
Vihitty: Toni-Pekka Ilmari 
Haapalainen ja Jenni Hele-
na Kesti.
Kuollut: Aina Maria Luttinen 
s. Kaarlela 91.  

Raamattuluennot keväällä 2012
tiistaisin klo 18–19.30 Tyrnävän seurakuntatalolla. 

Luento kestää noin puoli tuntia. Sen jälkeen tekstin 
ja luennon annista keskustellaan kahvikupin ääressä 
pienen tarjottavan kera.

Luentopäivät ja luennoitsijat:
Aiheena Paavalin kirje roomalaisille
13.3. luvut 3 ja 4, Timo Liikanen
24.4. luvut 5 ja 6, Leila Ikonen
22.5. luvut 7 ja 8, Jouko Lauriala
Luentosarja jatkuu syksyllä 2012.

Yhteisvastuu-hiihto

Murron koulun ympäristössä 
olevalla valaistulla ladulla 
torstaina 15. maaliskuuta klo 18 alkaen.

Ohje: Hiihtäjä, joka on hankkinut itselleen sponsoreita, 
kiertää omaan tahtiin noin 1,5 km mittaista latua tunnin 
ajan. Sponsori (esim. yksittäinen henkilö tai yhteisö) mak-
saa sopimansa kierroshinnan hiihtäjälle Yhteisvastuuke-
räyksen hyväksi. 

Puffetissa myytävänä kuumia makkaroita, lämmintä 
mehua, kahvia ja munkkeja. Tule hiihtämään tai kan-
nustamaan hiihtäjiä sekä nauttimaan puffetin antimia!

Järjestäjänä Tyrnävän seurakunta ja 
                     Murron diakoniakylätoimikunta

kokoontuu to 15.3. klo 18 Lei-
lan ja Sarin johdolla Temmek-
sen srk-talolla. Tervetuloa!
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Diakoniatyöntekijän vas-
taanotto maanantaisin klo 
9–10.30 Temmeksen srk-ta-
lolla.
Isoskoulutus la 17.3. Isoskou-
lutus 1 alkaen klo 11 ja isos-
koulutus 2 alkaen klo 13 Tyr-
nävän srk-talon takkahuo-
neessa.

Temmes: Hartaus pe 9.3. klo 
11 Eläkeliiton kerhossa srk-ta-
lolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Su 11.3. klo 14.30 hartaus 
VillaTyrnissä ja klo 16 seurat 
ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Su 
11.3. klo 11 ulkoilupäivä ja klo 
16 seurat ry:llä.
Kastettu: Raisa Seija Susanna 
Kiviniemi, Ellen Aurora Kak-
ko, Aabel Jeremias Laurila.
Kuollut: Jenny Mirjam Hulk-
konen s. Ylisuutari 90.

Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 8.3. klo 
10.30 Murron kerhotilassa.
Nuttupiiri to 8.3. klo 16–18 
Kirjaston Kivipirtissä.
Hartaus pe 9.3. klo 13.30 Le-
polassa.
Hartaus ma 12.3. klo 14 Ko-
tolassa.
Seurakuntakerho ti 13.3. 
klo 12.30 Tyrnävän srk-talol-
la. Diakoniaopiskelija Jemina 
Kela kertoo harjoittelujak-
sostaan Nepalissa.
Raamattu- ja tuumailupiiri 

Pehmo-
pysäkki

maanantaina 12.3. 
klo 18.30–20 
Temmeksen 

seurakuntatalolla.

Aiheena Armo – löy-
tyykö armoa nykyihmi-
sen arjesta, vieläkö on 
varaa armoon? Sanna 
Lakso ja Outi Pohjanen. 
Aikuisten keskusteluti-
laisuus kahvin äärellä. 
Lelunurkka lapsille.

Konsertti 
perjantaina 16.3. klo 19 Piippolan kirkossa.  
Urkuri, tohtori David Troiano, (Detroit, USA) ja 
viulutaiteilija Tapani Yrjölä. Hartaus.

Rantsilan Stellojen kahvikonsertti
tiistaina 20.3. klo 19 Rantsilan srk-talossa.

Kuljen iloiten -levyä saa ostaa tilaisuuden jälkeen. 
Arvontaa! 

Tulevaisuuden uskoa tosiasioiden valossa 
-seurakuntaseminaari 

lauantaina 17.3. klo 9–15 Rantsilan srk-talossa. 
Seminaari on luottamushenkilöille ja työntekijöille. 

Ilmoita p. 020 7109 860 tai siikalatva@evl.fi, 
jos et pääse tulemaan!

RanTSiLa
Ompeluseurat pe 9.3. klo 19 
ry:llä. 
Lähetystilaisuus su 11.3. klo 
13 messun jälkeen srk-talos-
sa. Mika Pouke kertoo ai-
heesta "Jeesus ja Abraham". 
Antti Kärsämä, laulu. Lähe-
tyskahvit ja -arpajaiset. 
Veteraanikuoro ke 14.3. klo 
11 srk-talossa.
Syöpäkerho ke 14.3. klo 
12.30 srk-talossa.
Seurakuntakerho to 15.3. 
klo 13 Rauhalassa.
Ompeluseurat pe 16.3. klo 

19 ry:llä.
Stellat ke klo 17 srk-talossa. 
Päiväkerhot: Isot Nuput ti 
13.3. klo 10 ja klo 12.30, Pik-
ku Nuput to 15.3. klo 10 ja klo 
13 sekä Nuppulassa. 
Kerhot: Ma 12.3. perhekerho 
Pallerot klo 10 ja tyttökerho 
klo 15.15 Nuppulassa.
Varhaisnuoret ti 13.3. klo 
15.15 Hovin koululla ja to 
15.3. klo 15.30 Mankilan kou-
lulla. 
Kastettu: Peetu Aleksanteri 
Pitkäkoski.
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Kirkossa käyminen oli Mar-
kus ”Marzi” Nymanille 
luontevaa jo lapsena, sillä 
hänen vanhempansa ovat 

mukana Kansan Raamattuseu-
ran toiminnassa.

– Vietin pienenä paljon ai-
kaa kirkoissa, ja siksi ne tuntuvat 
turvallisilta. En ole niinkään ol-
lut aktiivinen seurakuntalainen, 
mutta minulla on aktiivinen suh-
de Jumalaan.

Myös musiikki on ollut mu-
kana Nymanin elämässä pienestä 
lähtien. Isä soitti pianoa, äiti lau-
loi. Setä ja ukkikin olivat soitto-
miehiä. Marzi itse aloitti piano-
tunnit 7-vuotiaana ja kitaransoi-
ton kuudennella luokalla.

–  Urkuja pääsin soittamaan se-
täni häissä, ja kävin muutamalla 
soittotunnilla. Se avasi paljon urku-
jen ja pianon eroa, Nyman sanoo.

vitsi poiki
konsertin
Nyman kertoo soittaneensa urku-
ja myöhemmin eräässä joulukon-
sertissa.

– Soitin puolivitsillä, mutta se 
kuulostikin hyvältä ja oli aivan 
mahtavaa.

Saksofonisti Jukka Perko in-
nostui Nymanin soitosta ja pyysi 
häneltä oman urkukonsertin Vi-
apori Jazziin, jonka taiteellinen 
johtaja Perko on.

Kyseisen konsertin virsisovi-

Muusikko Marzi Nyman:

”Herran huoneessa saa mekastella,
kunhan musa on hyvää”

Nymanilla on töiden suhteen kova tohina päällä. Viime viikolla hän esiintyi  
Oulu sinfonian Sting-konsertissa. – Saa olla kiitollinen, että on paljon kivaa duunia. 
Varsinainen elämäni kevät, hän toteaa hymyillen.

tuksia on mukana myös Oulun 
tuomiokirkossa 11. maaliskuuta 
sekä Haukiputaan seurakunta-
keskuksessa 12. maaliskuuta jär-
jestettävissä Hengellisiä lauluja 
-konserteissa.

Kokoonpanokin on sama: 
Marzi Nyman soittaa kitaraa ja 
urkuja, Arttu Takalo lyömäsoit-
timia ja Niko Kumpuvaara har-
monikkaa.

– Kumpuvaara on Oulun Mu-
siikkijuhlien taiteellinen johtaja, 
ja hän on ideoinut Hengellisiä lau-
luja -konsertin. Paljon uutta tuo 
Oulun nuorten miesten kristilli-
sen yhdistyksen poikakuoro Yn-
nin Pojat, Nyman kertoo.

Sponsori
yläkerrasta
Yhteisiä harjoituksia koko poru-
kan voimin ei voida järjestää, jo-
ten Nyman, Takalo ja Kumpuvaa-
ra treenaavat yhdessä Helsingissä 
ja Ynnin Pojat Oulussa. He yhdis-
tävät voimansa vasta konsertti-
päivänä.

– Veikkaan, että siitä tulee ai-
kamoinen kaaos. Uskon kaiken 
kuitenkin loksahtavan paikoil-
leen. Kyseessähän on yläkerran 
sponsoroima konsertti, Nyman 
toteaa luottavaisena.

Ohjelma sisältää vanhoja tut-
tuja virsiä, joista on tehty uusia 
kuorosovituksia.

– Mukana on muun muassa 

Tiellä ken vaeltaa, Vieraalla maal-
la kaukana ja Siunaa koko maail-
maa, Nyman kertoo.

Hänen mukaansa luvassa on 
erittäin kirjava kattaus yllätyk-
sellisiä sovituksia.

– Paljon uudelleensoinnutuk-
sia ja sooloja. Elokuvallisia sävyjä, 
vanhaa goottilaista urkuvääntöä, 
fuusiojazzia, gospelia sekä medi-
tatiivisia sovituksia. Tietysti kun-
nioituksella, Nyman lisää.

Hän toteaa, että monella suo-
malaisella virsiin liittyy vahva 
traditio.

– Virret ovat arvokkaita ja mo-
net niistä sisältävät väkevää teks-
tiä. Teimme Tolosen Jukan kans-
sa virsilevyn, jolle valitsimme toi-
sintoja körttivirsistä. Ne ovat vah-
vaa vääntöä, Nyman sanoo.

– Joskus kaipaa vanhoja virsiä 
ja kaavoja, mutta välillä on myös 
hauska kokeilla uusia juttuja. Kyl-
lä Herran huoneessa saa mekastel-
la, jos siltä tuntuu, kunhan musa 
on hyvää.

kaTja kiiSkiNeN

Hengellisiä lauluja -konsertti Ou-
lun tuomiokirkossa sunnuntaina 
11.3. ja Haukiputaan seurakun-
takeskuksessa maanantaina 12.3. 
Konsertit alkavat kello 18. Lippuja 
voi ostaa lippupalvelusta tai tuntia 
ennen konserttia ovelta. 
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