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Pääkirjoitus

Naistenkin lahjat käyttöön

Vihdoinkin

K

iime vuosina on keskusteltu paljon nais-

V

Jokaisella yhteisöllä on valta laatia omat sään-

ten asemasta vanhoillislestadiolaisessa

tönsä. Vanhoillislestadiolaisten rauhanyhdistykset

liikkeessä. Keskustelua on käyty niin liik-

ovat kuin muutkin yhdistykset: samanhenkisten

keen sisällä kuin ulkopuolella. Erityisesti liikkeen

kokoonpanoja, joissa pyritään yhteisiin päämää-

ulkopuolella on helppo ihmetellä, miten jossain

riin. Niin kuin muissakin yhdistyksissä, myös rau-

oko kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä on puhuttu vuosikausia. Tämän vuoden
aikana järjestelmästä, tuttavallisemmin Kir-

jurista, tulee vihdoin totta, kuten sivun 3 uutisessa kerrotaan.

nainen vaikenee vielä 2010-luvulla niin, ettei hän

hanyhdistyksissä ja niiden emojärjestössä Suomen

Tulevien kuukausien aikana koko maan katta-

mielestään ole oikeutettu samoihin tehtäviin kuin

Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksessä (SRK)

vaa järjestelmää pääsevät testaamaan työnteki-

miessukukunnan edustajat.

vahvuus löytyy niiden jäsenistöstä.

jät, ja ensi vuonna sen eduista pääsevät osallisiksi

Viimeksi erilaisiin käsityksiin naisen roolista ja

Johtamista käsittelevissä tutkimuksissa on

kaikki kirkon jäsenet. Parin vuosikymmenen pääs-

oikeuksista törmättiin ensimmäisen vanhoillis-

todettu, että yhteisöjen hyvinvointi on sitä parem-

tä kukaan tuskin edes muistaa aikaa, jolloin esi-

lestadiolaisen naisen saadessa pappisvihkimyk-

pi, mitä paremmin ne hyödyntävät koko jäsenis-

merkiksi perunkirjoitusta varten piti soittaa ja tila-

sensä maaliskuun alussa. Paikallisen rauhanyh-

tönsä potentiaalin. Toimintatapoja on muokattu

ta virkatodistuksia joka ikisen paikkakunnan kirk-

distyksen seurapuhujiin kuulunut aviomies tuki

myös lestadiolaisessa liikkeessä reilun sadan vuo-

koherranvirastosta, jossa vainaja oli ollut kirjoilla.

vaimonsa päätöstä, ja menetti samalla asemansa

den aikana. Ehkä tulevaisuudessa naisetkin voisi-

Hyvinkin arkisella tasolla palvelu tuon esiin sen,

opin tulkitsijana. Molemmat ovat yhä tervetullei-

vat käyttää kaikkia lahjojaan yhteisönsä hyväksi.

että me todella olemme yhden kokonaisuuden,

ta seuroihin – mutta vain kuuntelemaan.

Se voisi jopa vahvistaa liikettä.

yhden kirkon jäseniä.

Aatoksia

Muut lehdet

Objektin
käsittämätön
olemus

O

bjekti määritellään kieliopillisesti ja filosofisesti samankaltaisesti: kohde, jolle tehdään jotakin tai jolle tapahtuu jotakin, asia tai henkilö, joka on
ajatuksen, puheen tai toiminnan kohteena.
Luulen jokaisen meistä haluavan
välillä olla kohde, rakkauden, huolenpidon, ystävyyden kohde. Siinä ei ole
mitään vikaa, päin vastoin. Mutta jatkuva kohteena oleminen, tilanne, jossa ihmisestä ei puhuta muuten kuin
kohteena, ei ole ihmisarvolle sopivaa.
Suuri ranskalainen sosiologi ja filosofi Michel Foucault (1926–1984)
osoitti, että 1800-luvulla alkaneen
laitosten kehityksen myötä laitosten
asukkaista tulikin objekteja. Päinvastoin kuin on oletettu, esimerkkiksi
mielisaraalan historia ei ole riemukulkua kohti humaanimpaa ja myötätuntoisempaa kohtelua, vaan se on
laitosten asukkaiden objektifikaatiota. Hoidossa olevat menettivät kaikki
toimijan tuntomerkit, heistä alettiin
puhua vain tutkimuksen, tarkkailun
ja hoidon kohteina.
Tilanne muistuttaa puistattavalla tavalla Suomessa nykyisin käytävää palvelulaitoskeskustelua. Riittääkö vanhainkodin asukkaalle vaipat,
vai pitääkö heidät viedä vessaan? Sidotaanko ihminen kiinni sänkyyn,
vai riittääkö, jos ulko-ovi on lukossa?
Virheellisesti ajatellaan ongelman syynä olevan rahan puute, mutta jos keskustelu on nykytasoa, ei mikään määrärahojen lisäys voi pelastaa asukkaita kohteeksi muuttumiselta, objektifikaatiolta. Ero olisi korkeintaan siinä, että ihmisen kohteeksi muuttumisessa olisi enemmän luksusta – laiha lohtu!

Tietysti vastaväitteitäkin löytyy:
eiväthän monet vanhukset, muistisairaat jne. kykene toimimaan itsenäisesti, he tarvitsevat jatkuvaa hoitoa. Niin, kyllä, hoitoa he tarvitsevat,
mutta...
Jokainen, joka näkee vähän vaivaa
ja tutustuu käyttäytymisanalyysiin
tietää, että ala antaa loistavat mahdollisuudet aktivoida ihmisiä. Jopa
erittän vaikeasti mustisairaat pystyvät menetelmän avulla oppimaan
uutta, palauttamaan vanhoja taitoja ja toimimaan oman kykynsä mukaan subjektina. Erittäin harvat ovat
toivottomia tapauksia ja kunnon kohentuminen tapahtuu jo viikon työskentelyn jälkeen.
Jokainen joka on osallistunut hartaustilaisuuksiin vanhainkodissa tietää, että hiljaisinkin vuodeosasto alkaa elää viimeistään Isä meidän -rukouksen aikana. Kysymys ei ole pelkästään refleksinomaisesta toiminnasta, vaan vahvuuksista.
Nykyään, ainakin Yhdysvalloissa,
pyritäänkin monesti yhdistämään
käyttäytymisanalyysiä ja kristillistä
toimintaa. Siinä meilläkin mahdollisuus!
Árpád Kovács

Kirjoittaja on kansainvälisen työn pastori
ja innokas käyttäytymisanalyysin soveltaja

Ensimmäinen
naispappi

Naispapin mies 		
ei saa opettaa

Mari Leppänen vihittiin maaliskuun alussa ensimmäiseksi vanhoillislestadiolaiseksi naispapiksi. Kalevalle antamassaan haastattelussa hän kertoo, että vanhoillislestadiolainen liike on yhä hänen uskonnollinen
äidinkielensä.
”Oman liikkeensä kielteistä suhtautumista naispappeuteen hän on pohtinut
myös muiden kuin itsensä kannalta.
– On hirveän kipeä asia, että tämän liikkeen piiristä tulleet monet naiset ovat vuosien aikana joutuneet kieltämään oman
kutsumuksensa, koska ovat pelänneet yhteisön reaktiota tai poissulkemista.
Hän sanoo itsekin sitä pelänneensä. Enin
osa hänelle liikkeen sisältä tulleesta palautteesta on kuitenkin ollut positiivista ja kantavaa.
– Toivoisin, ettei tässä liikkeessä lyötäisi
liian tiukasti kantoja lukkoon vaan että olisi valmiutta keskustella, kuunnella ja luottaa siihen, että Jumalalla on tapana järjestää näitä asioita.”

Turun rauhanyhdistyksen johtokunta päätti viime torstaina evätä ensimmäisen vanhoillislestadiolaisen naispapin, Mari Leppäsen, aviomieheltä Risto Leppäseltä oikeuden toimia puhujana ja opetustehtävissä
lestadiolaisseuroissa.
”Leppänen on pahoillaan päätöksestä.
Hänen mukaansa liikkeen sisällä on erilaisia näkökulmia naispappeudesta: jyrkän kielteisesti suhtautuvien lisäksi on niitä, jotka ovat valmiita keskustelemaan asiasta, niitä jotka odottavat liikkeen johdon
hyväksyntää, sekä niitä, jotka suhtautuvat
asiaan myönteisesti.
– Tämä on ehdottoman linjan ratkaisu,
ja se tietenkin tuntuu surulliselta, Leppänen sanoo.
Turun rauhanyhdistyksen johtokunnan
puheenjohtaja Kimmo Puolitaival myöntää,
että nyt tehty päätös voi jakaa seurakuntaa
ja liikettä.
– Se voi sen tehdä, ja se on tietenkin murheellista. Mutta isompi asia ja kysymys on
kiinnipitäminen siitä, minkä kokee oikeaksi.”

Kaleva 11.3.2012

Helsingin Sanomat 18.3.2012

Vastarannan Kiiski
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Kirjuri päivittää
kirkonkirjat nykyaikaan
S a n n a Tu r u n e n

Oulun seurakuntien
keskusrekisterissä
otetaan tällä viikolla
pilottikäyttöön
Kirjuri-järjestelmä,
joka on Suomen
evankelis-luterilaisten
seurakuntien yhteinen
jäsentietojärjestelmä.
Kirjuriin siirrytään
vaiheittain kaikissa
seurakunnissa vuoden
2012 aikana.

K

irjuri otettiin ensimmäisenä pilottikäyttöön Jyväskylässä ja Oulun keskusrekisteri seuraa järjestyksessä toisena. Pilotointi tarkoittaa
uuden järjestelmän käyttöönottoa
vaiheittain.
Kirjuri-järjestelmän myötä
kaikkien seurakuntien jäsenten
tiedot tulevat löytymään yhteisestä tietokannasta, eivätkä ne ole
enää hajaantuneina eri seurakuntiin. Kun Kirjuri saadaan toimimaan kaikissa seurakunnissa, rekisteröidyt kirkolliset toimitukset
voidaan tarkastaa mistä Suomen
seurakunnasta tahansa. Myös esteiden tutkinta ja virkatodistusten
saaminen helpottuu.
Toistaiseksi työntekijöillä on
oikeudet vain oman seurakuntansa jäsentietoihin, mutta tulevaisuudessa oikeudet ovat valtakunnallisia. Tähän päästään ehkä jo vuoden 2013 aikana.
Seurakuntalaiset saavat keskusrekisteristä tarvitsemansa
asiakirjat kuten ennenkin. Jotkin
asiat tapahtuvat tulevaisuudessa
jouhevammin. Esimerkiksi perunkirjoitukseen tarvittavat sukuselvitykset tullaan saamaan yhden seurakunnan kautta, yhdellä
lomakkeella. Aiemmin tietoja on
joutunut hakemaan erikseen jokaisesta seurakunnasta.

Kehittämistä
käytön kautta
Nyt käyttöön otettava Kirjuri on
perusversio järjestelmästä, jota kehitetään työntekijöiden käyttäjäkokemusten avulla. Jos järjestelmäs-

Oulun keskusrekisterin johtaja Veijo Koivula esittelee arkistossa olevia vanhoja kirkonkirjoja.

sä havaitaan ongelmia, ne kirjataan
havaintorekisteriin ja ongelmat
ratkaistaan yhdessä muiden seurakuntien käyttäjien kanssa. Keskusrekisterissä asioivat eivät tätä huomaa, vaan palvelutaso pysyy entisellään koko pilotoinnin ajan.
Oulun keskusrekisterin toimistonhoitaja Anna-Maija Saukkoriipi vertaa Kirjurin jatkokehittämistä Mora-puukosta Sveitsin armeijan linkkuveitseksi.
– Kun käytössä havaitut virheet on korjattu, meillä on käytössä käypä versio.
Kirjuri on vaatinut lisätyötä ja
uuden opettelua.
– Meillä on ollut työryhmätyöskentelyä, tarkistustehtäviä ja
koulutusta. Suurin urakka on ollut tietojen kerääminen, tarkistaminen ja testaaminen. Vanhojen
kirkonkirjojen tallentamista digitaaliseen muotoon on tehty useampi vuosi, sanoo Saukkoriipi.
Kirkonkirjojen digitointi on
vielä kesken, joten sukuselvityk-

siä Kirjuri-järjestelmän avulla ei
voida vielä tehdä.
– Tärkeintä on saada perusversio toimimaan ensin kunnolla, toteaa Saukkoriipi.

Vallankumouksellinen
uudistus
Oulun keskusrekisterin johtaja
Veijo Koivula kuvaa Kirjuri-järjestelmää radikaaliksi muutokseksi.
– Seurakunnat ovat pitäneet
kirjaa jäsenistään jo 400 vuotta.
Nyt kirkkohallitus ottaa ensimmäisen kerran vastuun ja ohjat
kirkonkirjojen pidosta, selventää
Koivula.
Koivula kertoo, että Kirjurijärjestelmä on seurakuntien ja
kirkkohallituksen yhdessä työstämä. Järjestelmän toimittajina
ovat tietotekniikkayritykset Logica ja Affecto, mutta järjestelmä
on rakennettu täysin seurakuntien tarpeista.
– Ennen jokaisella seurakun-

nalla oli oma jäsentietojärjestelmänsä. Seurakunnat olivat palvelun tuottajan armoilla eivätkä päässeet kehittämään järjestelmiä. Nyt kun meillä on oma, yhteinen järjestelmä, voimme kehittää
sitä. Yhtä tietokantaa pystyy myös
hyödyntämään tehokkaammin,

1922 uskonnonvapauslain myötä kirjaa pitivät Suomen
ev.-lut. kirkko, ortodoksinen kirkko ja
50 henkikirjoittajaa
(muut uskontokunnat ja siviilirekisteri).

SANNA TURUNEN

Mikä on Kirjuri?
•
•
•
•

yksi tietokanta, joka kattaa koko Suomen ev.-lut. kirkon jäsenistön
omistajana kirkkohallitus
käyttäjinä kaikki Suomen ev.-lut. kirkon seurakunnat
kaikki vanhat kirkonkirjat ja perhelehdet digitoidaan järjestelmään
1850-luvulta vuoteen 2005 asti
• yhteinen tietokanta ja vanhojen kirkonkirjojen digitointi mahdollistavat tulevaisuudessa (ehkä vuoden 2013 aikana) seurakuntalaisten palvelun yli seurakuntarajojen esimerkiksi virkatodistus- ja esteidentutkinta-asioissa
• vaiheistettu käyttöönotto: pilottiseurakuntina Jyväskylä, Oulu, Päijät-Hämeen ja Mikkelin aluerekistereiden seurakunnat maaliskuussa 2012, suurin osa seurakunnista toukokuussa 2012, loput seurakunnat syyskuussa 2012.

Kirkonkirjoja yli 400 vuotta
1686 määräys Kirkkolakiin, aloitettu jo aiemmin
kirkon omasta tarpeesta (kirkollisten toimitusten
rekisteröinti, katekismusopetuksen kirjaaminen,
kasteeseen / konfirmaatioon pohjautuvat kirkon
jäsenen oikeudet ja velvollisuudet, huolenpito kirkon jäsenistä). Kirkonkirjojen lisukkeeksi tuli myös
silloisesta valtiokirkko-asemasta johtuvia asioita;
kirkonkirjojenpito kosketti koko väestöä.

esimerkiksi raportoinnissa.
– Yhteisestä järjestelmästä tulee lisäksi säästöjä, kun jokainen
seurakunta ei enää maksa erikseen eri palvelujen tuottajille, Koivula toteaa.

Aikajana: Veijo Koivula

1970 perustetaan Väestörekisterikeskus. Sinne siirretään manuaalisesti ev.lut kirkon ja ortodoksisen kirkon jäsenten ajantasaiset tiedot – ei kuitenkaan vanhaa historiatietoa. Tämän jälkeen kansankirkot antavat jäseniinsä liittyvää tietoa (esim. kasteet, rippikoulut ja avioliitot) lomakkeilla.

1991 alkaen
manuaalisten
kirkonkirjojen
rinnalla seurakunnissa oli
atk-pohjaisia
jäsentietojärjestelmiä.

1999 väestötietojärjestelmä.

2005 luovuttiin manuaalisesta jäsenkirjanpidosta. Jokaisella seurakunnalla oli siis käytössä jokin sähköinen jäsentietojärjestelmä. Tästä lähtien seurakuntien jäsentietojärjestelmistä on
siirretty tietoa väestötietojärjestelmään sähköisesti ns. KITPA:n (kirkollisten tietojen palvelin) kautta.

2012 kirkon oma
jäsentietojärjestelmä
Kirjuri
otetaan
käyttöön.
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Rakastettu

Mikä oli Yhdessä eteenpäin
-illan tavoite?

L
Kuka on vanhurskas?

L

ukijamme kyselee millainen ihminen on vanhurskas. Vastaus löytyy kirkon Aamenesta öylättiin -verkkosivustolta.
Vanhurskas voidaan suomentaa sanalla ”oikeamielinen”. Se viittaa ensisijaisesti Jumalaan, joka on hyvä ja oikeamielinen. Myös ihmistä voidaan sanoa vanhurskaaksi, jos
hän uskoo Jeesuksen sovitustyöhön ja siinä lahjoitettuun syntien anteeksiantamukseen. Näin vanhurskas ihminen tarkoittaa henkilöä, joka on uskonsa kautta osallinen vanhurskaasta Jumalasta.
Vanhurskauttamisoppi kuvaa käsityksen ihmisen pelastumisesta. Vanhurskauttamisopissa on kyse siitä, kuinka ihminen pääsee takaisin Jumalan yhteyteen, on sovinnossa Jumalan
kanssa ja vapautuu elämää tuhoavista turmiovalloista.
Lutherin mukaan vanhurskauttaminen toteutuu, kun ihminen uskossa turvautuu Kristuksen pelastustyöhön. Usko on toisaalta sitä, että kristitty luottaa Isän Jumalan hyvään tahtoon eli
armolliseen mielialaan syntistä kohtaan. Toisaalta usko merkitsee sitä, että kristitty saa lahjaksi Kristuksen ja hänen täydellisen vanhurskautensa. Uskon vanhurskaus toteutuu, kun Kristus on läsnä kristityssä ja vaikuttaa tämän elämään.
Pekka Helin

Kysy! on palsta, jonne voi lähettää kirkkoon, seurakuntien
toimintaan ja uskonelämään liittyviä kysymyksiä.
Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteella kysy@rauhantervehdys.fi ja kirjepostina osoitteella Rauhan Tervehdys,
PL 102, 90101 Oulu. Tekstiviestillä kysymyksiä voi lähettää numeroon 044 5626 450.
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uin viime viikolla Rauhan Tervehdystä ja huomasin ilmoituksen Yhdessä eteenpäin -illasta, joka pidetään Kaukovainion kappelissa 20.3. Ohjelmassa oli muun muassa kirkkoherra Juhani Lavangon ja imaami
Abdul Mannanin puheenvuorot aiheesta “mikä auttaisi yhteiseen elämään”.
Luettuani ilmoituksen jäin
miettimään mitä tuo yhteinen
elämä tarkoittaa? Onko tarkoitus esitellä eri uskontoja ja sovitella näkemyksiä, vai “jutustella” muuten vain niin kuin
kutsussa mainittiin?
Ilmoituksesta ei käynyt ilmi, oliko muiden ei kristillisten uskontojen, hindujen,
buddhalaisten, mormonien,
Jehovan todistajien jne. edustajia kutsuttu paikalle. Tasapuolisuuden ja suvaitsevaisuuden nimessä näin olisi olettanut tapahtuvan.
Raamatussa kerrotaan, että kun apostolit tulivat uudelle paikkakunnalle, niin yleensä
he menivät ensimmäisenä juutalaisten luo synagogaan. Siellä
he julistivat evankeliumin ilosanomaa Jeesuksesta. He tekivät näin, koska Raamatun mukaan usko syntyy kuulemisesta
ja kuulemisen synnyttää Kristuksen sana.
Seuraavaksi apostolit menivät kansan pariin kaupungille
ja pääsivät joskus puhumaan

suurillekin kokoontumispaikoille. Ilosanoman vastaanotto oli tuolloinkin vaihtelevaa.
Toiset tulivat uskoon ja toiset
eivät. Jotkut sanoivat “sietämätöntä puhetta”. Kaikki eivät uskoneet edes Jeesusta.
Evankeliumin, ilosanoman
julistaminen kuuluu kristillisille seurakunnille ja yksittäisille kristityille. Sitä pitää siis
julistaa kaikille Jeesusta tuntemattomille hänen käskynsä
mukaisesti.
Vapahtajamme Jeesus sanoi
aivan viimeisinä sanoinaan
opetuslapsilleen ennen taivaaseen astumistaan: “Menkää
kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu: mutta joka ei usko se tuomitaan kadotukseen.”
Toivon mukaan ko. illassa
hoidetaan Jeesuksen antama
tehtävä niin, että maahamme
tulleiden uusien kulttuurien ja
muiden uskontojen edustajat
saavat tutustua myös Vapahtajaan ja pelastuksen tiehen,
eikä pelkästään toisiinsa. Jos
näin on, niin silloin kokoontuminen on ollut Vapahtajamme toimeksiannon mukainen.
Ainoastaan Jeesuksen veri tuo
sovituksen uskossa vastaanotettavaksi.

Minulla on hieno, upea
Taivaallinen Isä,
joka rakastaa minua,
rakastaa minua valtavasti,
voin kertoilla Isälleni kaiken,
ostin kaupasta vuohenjuustoa,
senkin kerron Isälleni,
voin pyytää apua huoliin,
vaikka kaikkea en ymmärrä,
niin kaikki tapahtuu
Isäni tahdon mukaan,
siinä on minun turvani,
kaikki pääni hiuksetkin on
luettu,
eikä minun tarvitse huolehtia
mitä söisin tai joisin
tai pukisin päälleni,
katson kedon kukkia,
ei Salomo kaikessa loistossaan
ollut niin vaatetettu kuin yksi
niistä.
Taivaallinen Isäni antoi
ainoan Poikansa kuolemaan,
että minun virheeni, rikokseni
raskaatkin,
olisivat poispyyhityt
ja minulla olisi iankaikkisen
elämän toivo,
minulla on superhieno Isä,
iloitsen, tunnen lapsen riemua
Isästäni, joka on taivaissa,
ylpeilen ja kerskaan Hänestä
ihmisten edessä
ja niin iloisin mielin,
kevein sydämin
kuljen täällä kukkien
laaksossa,
minä sinapinsiemen,
minä pienen pieni,
minä Taivaallisen Isäni
rakastettu.

HANNU MATTILA
Raahe

Jouko Pelkonen
Tyrnävä

Sanat ovat merkityksellisiä

A

jatuksia Karjasillan
kirkossa 13.3. käsiteltyyn teemaan ”syyllisyys vai häpeä”. Professori Paavo Kettusen saamat
tekstit ihmisten kokemasta, lamaannuttavasta häpeän tunteesta olivat riipaisevia.
”Minulla ei ole olemassaolon oikeutta”, arvioi eräs kirjoittaja, vaikka mitä ilmeisemmin ei ollut syyllistynyt mihinkään väärään.
Mistä kaikesta tämä johtuu? Minkälaista mitätöintiä
ja syyllistämistä nämä ihmiset ovat elämänsä aikana kokeneetkaan? Ihmiset syntyvät
vapaina, tasavertaisina ja viattomina maailmaan. Jokaisella
ihmisellä on samanlainen ihmisarvo.
Parhaimmillaan he saavat
sopivat rajat, rakkautta, kannustusta ja läheisyyttä. Pahimmillaan heitä mitätöidään

ja syyllistetään aiheetta lapsesta saakka.
Miten kirkko vastaa haasteeseen? Millä sanoilla kirkko
itse puhuu? Jos kirkko puhuu
ansaitsemattomasta armosta,
ihmiset halutaan pitää nöyrinä ja mitättöminä, maan matosina.
Jos kirkko puhuu kristittyjen yhteisöstä, kuulostaa se paljon positiivisemmalta kuin jos
puhuttaisiin Jumalaa pelkäävistä. Jos ihmiset toimivat häpeän ja pelon kautta, jää suuri
osa positiivista energiaa ja oivallusta käyttämättä ja piiloon.
Olisi paljon kannustavampaa
puhua ihmisen kasvamisesta oikeudentuntoon ja toisesta
ihmisestä välittämiseen kuin
viitata paratiisissa koettuun
häpeään. Jos elämä kuluu itseä
mitätöiden ja virheitä vältellen
menetämme suuren osan tulevaisuuden haaveista ja mahdol-

lisuuksista.
”Rauhan minä annan teille”, samoin kuin ”Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään
pahaa” tuntuvat todella hyvältä sisimmässä. Antavat toivoa paremmasta ja intoa tehdä parhaansa tässä maailmassa. Emme varmaankaan halua
olla maan matosia, vaan kirkkaita tähtösiä yhteisöllisyyden
taivaalla tai kauniita, herkkiä
kissankelloja kukkaniityllä.
Kun lopuksi antaa myös itse itsellensä armon, ovat omat
ideat ja erikoisvahvuudet käytettävissä kaikkien hyödyksi.
Yhteinen valo ja energia vievät
meitä eteenpäin, kohti olemassa olevaa hyvää.
ARJA VASALA
Oulu
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Luottamushenkilön
on tiedettävä mitä päättää

S

eurakunnan luottamushenkilö ei ole kumileimasin, jos hän malttaa ottaa
päätettävistä asioista selvää. Näin sanoi Siikalatvan seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja Leena Nissinen viime lauantaina Rantsilan seurakuntatalossa pidetyssä Tulevaisuuden uskoa tosiasioiden valossa -seminaarissa.
Nissinen korostaa luottavansa
seurakunnan työntekijöihin kun
nämä esimerkiksi valmistelevat
asioita kirkkovaltuuston päätettäviksi.
– Tyhmiä kysymyksiä ei ole
olemassa. Olen saanut aina vastaukset kysymyksiini, Nissinen
huomautti.
Nissinen painottaa voimakkaasti luottamushenkilön omaa
vastuuta siitä, että hän ei ajaudu
kumileimasimeksi vaan päättää
ihan oikeasti asioista.
– Tämä ei ole lurexia vaan oikeaa työtä.
Joskus luottamushenkilöiden
on valtuustossa päätettävä esimerkiksi kirkkoneuvoston esityksen vastaisesti, mikä vaatii rohkeutta.
– Suu on avattava ennen päätöksentekoa eikä vasta silloin,

Pekka Helin

kun nuija on lyöty pöytään.
Joskus vastustavan mielipiteen esittäminen tuntuu vaikealta, mutta luottamushenkilöiden
tehtävä ja oikeus on päättää asioista.
– Oman kannan esiintuominen vaatii itseluottamusta, mutta sitä saa, kun on perehtynyt hyvin päätettäviin asioihin, Nissinen luonnehti.
Luottamushenkilön on Nissisen mukaan pakko tehdä joskus
hankalia päätöksiä varsinkin silloin, kun on kysymys rahasta. Aina ei voi myöskään miellyttää äänestäjiä vaan on päätettävä heidän
toiveidensa vastaisesti.
– Emme ole aina onnemme
kukkuloilla, kun menemme kokoukseen.
Nissinen korostaa, että kokouksissa pitää antaa luottamushenkilöille tilaa keskustella. Se
antaa myös tulokkaille rohkeutta puhua.
Keskustelussa luottamushenkilöt tulevat tutuiksi toisilleen,
mistä on hyötyä päätöksenteossa.
Valtuuston kokouksia on Siikalatvalla vain muutama vuodessa
eivätkä valtuutetut tapaa toisiaan
millään toisella foorumilla.

xxx

Siikalatvan kirkkovaltuuston puheenjohtaja Leena Nissinen seurasi mielenkiinnolla
Tulevaisuuden uskoa tosiasioiden valossa -seiminaarin päätospaneelia.

Kirkkoa
ei työnnetä syrjään
Seminaarissa pidettiin myös paneeli, jonka osallistujia olivat
muun muassa Siikalatvan kirkkoherra Erkki Piri ja maaherra Eino
Siuruainen.
Yksi aiheista oli paikallinen
identiteetti. Erkki Pirin mukaan
Siikalatvan kunnan ja seurakunnan identiteetti käyvät yhtä jalkaa. Kunta esimerkiksi järjestää
itsenäisyyspäivän juhlan, jossa

seurakunta on mukana hautausmaakäynteineen. Kunnan tapahtumat alkavat usein kirkonmenoilla.
– Täällä kirkkoa ei olla siirtämässä syrjään, Piri sanoi.
Seminaarin Tulevaisuuden uskoa tosiasioiden valossa järjesti
Siikalatvan seurakunta. Osallistujina olivat seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt.
Pekka Helin

Maata kiertelemässä

Katolinen kirkko kävi vastaiskuun

K

atolinen kirkko on ottanut
käyttöön kovat otteet Yhdysvalloissa. Kirkko ilmeisesti yrittää vaientaa pedofiilien uhreja puolustavan SNAPjärjestön. Näin väittää arvovaltainen The New York Times -lehti.
SNAP on tehnyt merkittävää
työtä katolisen kirkon jäsenten
harjoittaman pedofilian paljastamisessa ja uhrien puolustamisessa. Katolinen kirkko on kuitenkin
luonut taktiikan, jonka avulla se
voi lamauttaa SNAPin.
Katolisen kirkon lakimiehet
yrittävät Missourin osavaltiossa
pakottaa järjestön luovuttamaan
yli kahden vuosikymmenen aikana kertyneen sähköpostin ja järjestön käymän kirjeenvaihdon

uhrien, lakimiesten, toimittajien,
syyttäjien ja poliisin kanssa.
Missourissa on käynnissä kaksi oikeudenkäyntiä pedofiliasta
syytettyjä pappeja vastaan. Toisessa niissä tuomari vaatii, että
järjestön on luovutettava kirjeenvaihtonsa katolisen kirkon lakimiehille, koska siinä ”todennäköisesti” on sellaista tietoa, jota
oikeudenkäynnissä tarvitaan.
SNAP on haastettu viisi kertaa
luovuttamaan aineisto, mutta se
on kieltäytynyt. Se on käynyt oikeutta estääkseen katolista kirkkoa saamasta haluamaansa.
Käräjöinti maksaa. Se on tarkoituskin. Kun SNAP köyhtyy, se
ei voi enää puolustaa pedofiilien
uhreja.

– Jos katolisen kirkon piispat
haluavat hiljentää jonkin järjestön, se on juuri SNAP. He yrittävät etsiä tavan lyödä SNAPilta
turvan tukkoon, sanoo oikeustieteen professori ja pedofiilipappien uhrien puolustaja Marci A.
Hamilton Yeshivan yliopistosta.
William Donahue puolestaan
edustaa katolista järjestöä, joka
taistelee uskonnollisten ja kansalaisoikeuksien puolesta. Hän väittää, että SNAPin toiminnan kompuroittaminen on oikeutettua.
– Järjestö on vaara katoliselle
kirkolle.
Donahuen mukaan johtavat
piispat ovat päättäneet taistella
aggressiivisemmin SNAPia vastaan.

– Piispat ovat yksimielisiä siitä, että kovat menetelmät otetaan
käyttöön. On palkattava hyviä lakimiehiä toteuttamaan kovaa linjaa. Me emme tarvitse kuoripoikia, Donahue paukauttaa.
Donahuen puheet kiistetään.
Piispojen puhenainen, sisar Mary Ann Walsh sanoo, että Donahue puhuu pötyä.
– Tällaista strategiaa ei ole olemassa.
Käräjöinti on tähän mennessä maksanut SNAPille noin lähes
40 000 euroa ja satoja työtunteja.
PEKKA HELIN

Lähde: The New York Times

Avoimet ovet toimituksessa
Rauhan Tervehdyksen toimitus kutsuu kaikkia lukijoitaan kylään Uskonpäivänä,
perjantaina 30. maaliskuuta kello 14–16. Toimitus sijaitsee Oulun keskustassa osoitteessa Isokatu 9.
Kuulemme mielellämme palautetta ja vinkkejä ja esittelemme omalta osaltamme toimitustyön arkea.
Lisää tietoa ensi viikon lehdessä!

Ekologinen
tuhkauurna
Hämeen ammattikorkeakoulun muotoilun opiskelijat Minna Luntta ja Piela Auvinen
ovat tutkineet ekologisen tuhkauurnan valmistusta.
Nurmijärveläisen Luntan ja
hattulalaisen Auvisen Maaksi
jälleen -projektissa etsittiin sopivia materiaaleja ja valmistustapaa ekologiselle tuhkauurnalle. Tavoitteena oli valmistaa savesta rapautuvia tuhkauurnia ilman keraamista polttoa, joka vie paljon energiaa ja
on epäekologinen.
Luntan ja Auvisen kehittämien uurnien sidosaineeksi
hahmottui pellavaöljy ja kuitu. Nämä eivät saastuta hajotessaankaan luontoa.

Kirkko naisistuu
Kotimaa-lehti tarttuu laajassa artikkelissaan kirkon työntekijäkunnan naisistumiseen
ja ilmiön taustoihin. Vuonna
2010 kirkossa oli vakinaisissa
ja määräaikaisissa töissä yli 21
000 ihmistä. Heistä peräti 71
prosenttia oli naisia.
Naisten hakeutuminen koulutukseen miehiä innokkaammin näkyy kaikilla kirkon työaloilla.
Esimerkiksi kanttorin työhön valmistavat musiikin
maisterin opinnot aloitti toissa
vuonna 25 naista ja kaksi miestä. Virassa toimivista kirkkomuusikoista naisia on nyt 59
prosenttia.
Koko kirkollisen lapsityön
kentässä työskenteli 2695 henkilöä vuonna 2010. Heistä miehiä oli 39.

Uskontojenväliset
seremoniaohjeet
Saksalaisen Hessen-Nassaun
evankelinen kirkko on julkaissut ohjeet uskontojenväliseen
avioliittoseremoniaan. Niillä pyritään auttamaan pappeja, joiden täytyy kyetä käsittelemään rinta rinnan elävien kristittyjen ja muslimien nykytodellisuutta.
Ohjeet eivät ole sääntöjä siitä, miten toimitukset pitää hoitaa, vaan ne tarjoavat tietoa islamin uskosta kristitystä näkökulmasta.
Myös toisessa evankelisessa
kirkossa tehdään omaa ohjeistusta uskontojenvälisiä avioliittoja varten.
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KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa
hautausalan palvelua vuodesta 1913
Isokatu 11, OULU Tuomiokirkon vieressä
puh. 311 3354 Päivystys 24 h. puh. 0400 385 354
Asiakaspysäköinti sisäpihalla www.hautaustoimisto.info

PÄIHDEKUNTOUTUSTA ASIAKKAAN KOTIIN:
Kotiin annettavaan päihdekuntotukseen
on mahdollista saada kotitalousvähennystä.
Kaapontuvan päihdekuntous on suunnattu
päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen.

Kuntoutuksessa yhdistyy nykyaikaiset hoitomuodot ja Minnesota-malli.
Ota yhteyttä, niin kerromme toiminnastamme lisää.
Kaapontupa Oy
Takkurannantie 307 90820 Kello
Gsm 040 4130542
www.kaapontupa.fi

Yhdistykset
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.
OULUN SEUDUN
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

La 24.3. Alk klo 10.30. Perheiden
askartelupäivä. Anna: 044 4639
208. Su 25.3. Seurat klo 14,
HUOM. AIKA. Tauno ja Helvi
Lahtinen. Ma 26.3. klo 14 Raamattupiiri. Tervetuloa!

To 22.3. klo 18 Lähetyspiiri.
Su 25.3. klo 16.30 Pyhäkoulu,
klo 17 Seurat Matti Rahja.
Tervetuloa!

Timoteuksen jumalanpalvelusyhteisö
Luterilainen messu joka sunnuntai klo 10.30 Tuulimyllynkatu 18.
Kirkkokahvit, pyhäkoulu. Tervetuloa!
Kuuntele saarna:
www.luthersaatio.fi/ timoteus

SEUROJA

Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14.00
Tervetuloa!

Herättäjän kirkkopyhä: su 25.3. klo 10.00 messu Muhoksen kirkossa,
ruokailu, kahvit ja seurat seurakuntatalolla.
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: to 22.3. klo 18.30 Ritva ja Olli Isokoskella,
Haurukyläntie 16, Temmes, su 25.3. klo 15.00 Tuiran kirkolla, Myllytie 5,
Oulu, ti 27.3. klo 19.00 Jussilan tuvassa, Jussilantie 3, Liminka, pe 30.3.
klo 18.00 Sinikka ja Aimo Pietilällä, Taipaleenharju, Pudasjärvi.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 29.3. klo 18.00 Hanna Pihlajamäellä ja
Ilkka Paajalalla, Kirkkokatu 4 as. 24, Keskusta, Oulu.

Radiopastori Jukka Norvanto
LA 24.3. Karjasillan kirkolla

Olet lämpimästi tervetullut tilaisuuksiin! www.kellonkartano.fi
Järj. Kellonkartanon ystävät ry, Karjasillan srk, Agricola-opintokeskus

Turvallinen kasvupohja elämään
Ma 26.3. klo 18-20

Juho Kivelä

Flying Suspect on
kempeleläisbändi, joka
pääsee lauantaina
vihdoin keikalle
Ouluun. Perjantaina
se soittaa Kempeleen
Kokkogospelissa.

V

iiden yhdeksäsluokkalaisen yhtye soittaa rokkia. Kempeleen yläasteen tapahtumissa bändi on tuttu.
– Me ollaan niissä jokaisessa!
rytmikitaraa soittava Olli Lehtiniemi toteaa nauraen.
Tutuksi ovat tulleet myös kotiseurakunnan tapahtumat, kuten
perjantain esiintyminen Kokkogospelissa. Siitä on kiittäminen
seurakunnan nuorisotyönohjaajaa Antti Ristkaria, joka kuuli bändin soittavan paikallisella
nuorisotalolla. Sen jälkeen keikkaa kotikulmilla on riittänyt.
Keikoilla Flying Suspect soittaa yhä enemmän omaa tuotantoa. Biisejä on valmiina kahdeksan. Viisikon mukaan ne syntyvät
yhteistyönä. Olli on usein kehittänyt kitaralla jonkin idean tai melodian, sen pohjalta soolokitaristi
Lauri Rossi on tehnyt Guitar Pro
-ohjelmalla biisinpätkän, ja solisti Lotta Närhi on viimeistellyt
melodian ja tehnyt sanat. Basisti Antti Kiviaho ja rumpali Kimmo Holappa sovittavat kappaleen
omille soittimilleen.
– Demolevyn materiaali alkaa olla kasassa, mutta voi mennä puolikin vuotta, ennen kuin
saamme sen äänitettyä, kun on ai-

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas
Nuolihaukantie 4 A 6
puh. 045 134 7171
Kotikäynnit lähialueille.
Myös korttimaksu.

Kuvassa Flying Suspect eli Olli Lehtiniemi, Lotta Närhi, Antti Kiviaho, Kimmo Holappa
ja Lauri Rossi.

na näitä teknisiä ongelmia, Lotta
kertoo hymyssä suin.
Teknisiä ongelmia ja muita
kommelluksia keikoilla on riittänyt: langattomasta mikistä on
loppunut akku, miksaukset ovat
olleet pielessä, tai tapahtuman
juontaja on unohtanut bändin
odottavan takahuoneessa omaa
vuoroaan.
Haastatteluun bändi saapuu
suoraan koulusta, jossa on kuvattu ensimmäistä musiikkivideota.
– Meidän koulun taide- ja mediaryhmäläiset tarvitsivat projektiaiheen, ja he kysyivät meitä
videontekoon, Lotta kertoo.
Ennen kuin kappaleesta The
Walls tehty video pääsee levitykseen, siihenkin pitää äänittää
musiikki. Bändillä on siis edessään äänityssessioita, kun se harjoittelee rumpali Kimmon kotona. Oulun nuorisotaloille esiintymään pääseminenkin kun vaatii
biisinäytettä.

perheneuvoja,
sosiaalipsykologi

- Miten rajoja lapselle ja nuorelle?
- Kun nuoren ja vanhemman tunteet kuohuu

Avointen ovien tilaisuus Välivainiolla

Oulun kristillisellä koululla

Luokotie 4. www.oulunkristillinenkoulu.fi
Tervetuloa tutustumaan kouluumme, jossa toimivat
peruskoulun luokat 1-9, eskariryhmä, aamu- ja iltapäiväkerhot sekä kristillinen päiväkoti Verso 3-5 -vuotiaille lapsille.
Oppilaaksi hakeminen, myös tuleville vuosille: ota
yhteys rehtori Petri Ojalaan p. 044 0404 518

Mitä Flying Suspect, lentävä
epäilty, tarkoittaa? Bändin mukaan se ei tarkoita mitään. Nimeä
oli vaikea keksiä, joten rumpali Kimmo kokeili netissä nimenkeksijäpalvelua, joka yhdistää sattumanvaraisesti kaksi sanaa.
– Listassa oli kymmeniä nimiä
ja niistä valittiin sitten se hulluin,
Olli kertoo.
Nimellä mennään loppuun asti. Sillä kuten koko viisikko toteaa:
– Musiikki on kuitenkin se
pääasia.
ELSI SALOVAARA

Flying Suspect esiintyy pe 23.3.
Kokkogospelissa Kokkokankaan
seurakuntatalolla, la 24.3.
Nuori Kulttuuri – Sounds 2012
-tapahtumassa Oulun Valveella
ja pe 30.3. Nuorten yöpappilassa
Kempeleen Vanhassa pappilassa.

Oikaisu

Rauhan Tervehdyksen numerossa 10 oli juttu Marika Kampsista. Jutussa kerrottiin virheellisesti Kampsin valmistuneen Oulun diakoniaopistosta. Hän on valmistunut Diakonia-ammattikorkeakoulun Oulun toimipisteestä.

Muut seurakunnat
Tuulimyllynkatu 18 www.oulunkotiseurakunta.net

To 22.3. klo 18.30 ROBERT CURRY La 24.3. Ei tilaisuutta
La 31.3. klo 18.00 Nouse ja ole kirkas -herätyskokous MERJA SALMINEN,
MERI-TUULI AUTERO TERVETULOA!

Kellonkartanon kevätpäiviin liittyen SU 25.3.
Pateniemen kirkossa klo 17 Iltakirkko, toim. Tapio Pokka
klo 18.30 Kellonkartanon ystävät ry:n vuosikokous

Saara Kinnunen

Lentävä epäilty Ouluun

Oulun Kotiseurakunta

14 Voimmeko hyvin vai pahoin? kahvit
16 Ihastuttaako vai vihastuttaako Jeesus?
18 Sovintoon Jumalan kanssa

22.–29.3.2012

To 22.3. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, Riku
Rinne, God´s Bell, rukouspalvelua, tarjoilu. Pe 23.3.
Varkki-ilta, 10-14-vuotiaille. La 24.3. klo 18 Kotikokous Martinmäellä, Karihaka 21, Liminka. Su 25.3. klo 11 Aamukirkko & pyhäkoulu,
Petri Mettovaara, Risto Wotschke, klo 17 Miestenilta Koortilan leirikeskuksessa Muhoksella, saunomista ja nyyttikestit. Ma 26.3. klo 18 Seurakunnan virallinen kokous
jäsenille. Ti 27.3. klo 18 Alfa-kurssi, aihe: Vieläkö Jumala parantaa? Ke 28.3. klo 13
Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta, Amadeus Oilinki ja ylistysryhmä, klo 19.30 Nuortenpiirin vuosikokous. To 29.3. klo 19 Rukousilta, Pekka Tuominen.
Tervetuloa! www.oulu.svk.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

La 24.3. klo 11.00-14.00
YSTÄVÄLOUNAS
EU-ruokajako
Su 25.3.klo 11.00 JUMALANPALVELUS
Ti 27.3.klo 19.00 LÄHETYSKOKOUS,
Joshua Kaijankoski
TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

Palveluja tarjotaan
Pe-su 23.-25.3. LIFT-nuorten ja LIFT-juniorien
talvileiri Sotkamossa. La 24.3. klo 18 Israel rukousilta Su 25.3. klo 11 Jumalanpalvelus,
Pasi Markkanen, Hannu Orava, Pirkko Junnila,
Ulla Rasinkangas. Pyhäkoulu ja lastenkokous.
Su 25.3. klo 17 CHURCH@78, International Service, Neil Berry, Mia Barnes,
Andrey Sirotkin. Ke 28.3. klo 19 Oulun Helluntaiseurakunnan vuosikokoukset.
To 29.3. klo 13 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.
www.uskotv.fi TERVETULOA!

www.ohsrk.fi

KOTIPALVELUT HOIVA&APU
Kotipalvelut:
- lastenhoito, kotisiivous, huolenpito
ja hoiva, henkilökohtainen
avustaminen, asiointipalvelut ym.

Haukipudas ja lähialueet.
P. 044 563 1907

www.kotipalveluhoiva-apu.com
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Katja Kiiskinen

Sinappia
Levoton nukkuja
nukahti

K
Noora ja Alisa ovat olleet ystäviä siitä saakka, kun he päätyivät samalle luokalle.

Aamu ja lumilinna
-tarina sai päätöksensä

R

auhan Tervehdyksen numerossa 8 julkaistiin Aamu ja lumilinna -tarina,
jolle pyysimme lapsia keksimään jatkoja. Tässä tarinan alku lyhyesti:
Aamu sekä 8-vuotiaat kaksoset
Maija ja Olli rakensivat ulkona lumilinnaa. Aamun lapio meni rikki, joten Aamu ja Maija ryhtyivät
kinaamaan Maijan ehjästä lapiosta. Nujakassa tytöt horjahtivat Ol-

lin rakentaman tunnelin päälle, ja
sekä Aamu että Olli hautautuivat
lumeen.
Mitä sitten tapahtui? Miten
Aamu ja Olli pääsivät pois lumihangesta? Saivatko Maija ja Aamu
sovittua riitansa?
11-vuotiaat oulunsalolaiset tytöt Noora Karjalainen ja Alisa

Vähä tarttuivat haasteeseen. He
ovat hyviä ystäviä ja samalla luokalla, joten tarinan kirjoittaminen yhdessä kävi helposti.
Julkaisemme nyt heidän yhdessä kirjoittamansa lopun tarinalle.
Katja Kiiskinen
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M

evään tuleminen on tehnyt minusta levottoman nukkujan. Hieman häkeltyneenä olen
kysellyt, mihin turvallinen, rauhallinen yöuni on karannut elämästäni.
Öiset heräämiset ovat saaneet minut miettimään, mikä olisi sopivaa lukemista illalla takaamaan mahdollisimman hyvän unen.
Kun Kotimaa-lehden tilaajien postiluukkuun
jaettiin viime viikolla kuolema-aiheinen Suolalehti, sysäsin sen sivuun päätellen, ettei ainakaan
kuoleman pohdiskeleminen illalla viimeiseksi ole
hyväksi minulle.
Eräänä iltana otin Suolan kuitenkin iltalukemiseksi. Katselin lehteä aluksi varovaisesti silmäillen:
liian rankkoja pohdintoja en todellakaan kaivannut.
Juutuin kirjoituksiin ja huomasin, etteivät Suolan jutut vieneet minulta loppujakin unia.
Suolassa on monta ajatusta, joiden kanssa on ollut hyvä nukahtaa. Yksi sellainen löytyy heti pääkirjoituksesta. Päätoimittaja kertoo oman puolisonsa näkemyksen kuolemasta: ”Yhtä vähän kuin
kohdussa oleva lapsi tietää elämästä, niin ihminen
voi tietää kuoleman jälkeisestä elämästä”.
Ajatus on minusta lohdullinen, jopa kaunis.
Suolaan on koottu Kotimaan blogistien tekstejä kuolemasta. Kuolema ja sen jälkeinen elämä oli
aiheena Kotimaa24:n teemablogipäivänä helmikuussa.
Eräs bloggaaja kirjoitti kuolemasta näin: ”Nousen ylös kuolleista herätessäni päivään. Nukahtaessani kuolen.”
Viimeistään tämän pohdinnan luulisi tekevän
öistäni aiempaakin huonompia.
Nukahtaessani en halunnut karkottaa tuota lausetta mielestäni. Se tuntui hyvältä ja tärkeältä.
Kun aamu valkeni, huomasin levänneeni paremmin kuin pitkään aikaan.
Suola alkaa olla loppuun luettu, enkä minä olen
yhtään viisaampi kuoleman suhteen. Enpä tietenkään. En taitaisi edes haluta tietää kuolemasta mitään varmaa, vaan pikemminkin haluan toivoa sen
suhteen paljon.
Kuolema on minusta edelleen pelottava ajatus,
mutta ei liian kauhistuttava sysättäväksi kauas
eteenpäin vanhuuden päiviin.
Kohta on tulossa pääsiäinen, jolloin kirkoissa
puhutaan jälleen kuolemasta. Toivottavasti me tavalliset ihmiset, katujen tallaajat, uskaltautuisimme keskustelemaan elämän päättymisestä ilman,
että se synkistää meidät, tai saa jonkun tokaisemaan, ettei kuoleman pohtiminen ole normaalia.
Kyllä se on aivan normaalia.
Silti olen yhä ymmällä, miksi juuri kirjoitukset kuolemasta toivat minulle muutamina öinä vieraaksi käyneen levollisen unen.
RIITTA HIRVONEN

Sinappikolumneissaan
Rauhan Tervehdyksen
toimitus ihastelee ja
ihmettelee maailman
tapahtumia.
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Laaja-alainen kiitosrukous
helpottaviin tilanteisiin
Elämä on usein
selviämistä kriisistä
toiseen. Nykyajan
suurin vaiva on kiire.
Vanhaan aikaan kiirettä
suurempi ongelma oli
jokapäiväisen leivän
saaminen ja terveenä ja
hengissä selviäminen.
Silti osattiin olla vähästä
kiitollisia.

T

yöpaikoilla on yleistynyt kireähenkinen kysymys: ”Onko päälle kaatuvia asioita?” Se kuvastaa
hektistä aikaamme, jossa moni
joutuu pinnistämään voimansa
äärimmilleen selvitäkseen arkisesta pyörityksestä.

Nykyajan polttavin ongelma
tuntuukin olevan ajan puute.
Mitään ei ehdi tehdä aikataulussa. Eräs työtä ja kiireellistä toimintaa helpottava menetelmä
on työtehtävien listaaminen tietokoneelle tai kännykkään. Merkitään listaan kaikki tekemättömät työt, ylimmäksi kiireellisimmät tehtävät.
Kun työ on tehty, se poistetaan listasta. Jos joku työ muuttuu kiireellisemmäksi, se voidaan nostaa listalla ylöspäin.
Yleistä kuitenkin on, että listaa

ei koskaan saada täysin tyhjäksi.
Vanhaan aikaan kiirettä suurempi ongelma oli jokapäiväisen leivän saaminen ja terveenä
selviäminen. Elämä oli täynnä
vaaratilanteita alkaen elämän
ensihetkistä. Niistä selviäminen koettiin ihmeenä ja kiitoksen aiheena.
Nykyaikaan
verrattuna
konevoiman puuttuminen oli
eräs karu taustatekijä. Käytössä oli vain ”lihasmoottori”. Silti tuntuu, että kiitollista mieltä löytyi enemmän kuin meidän aikanamme. Miten se voi
olla mahdollista?
Nykyaikana suomalaiset saavat kaikkea yllin kyllin – tyytymättömyyden kasvaessa hetki
hetkeltä suuremmaksi.
Pekka Tuomikoski

Kiitos Jumalan armollisen avun edestä
Armollinen olet Sinä Herra, Herra, joka ihmisen saatat murheelliseksi ja jälleen johdatat
eteenpäin Sinun suuresta laupiudestasi!
Minä olin kurjuuden tilassa ja huusin sinua avuksi. Sinä autoit minut kaikesta hädästä – ja
kaikki tämä vain Sinun sulasta armostasi ja isällisestä hyvyydestäsi.
Siksi tahdon Sinua aina kiittää ja kiitoksesi tuleekin olemaan joka päivä huulillani. Puhun
aina ihaillen ja ylistäen Sinusta, jotta muutkin kurjuudessa eläneet sen kuulisivat ja
iloitsisivat.
Oi Herra, minun terveyteni Jumala! Vahvista minua, anna apusi, että minä Sinua yli kaiken
rakastaisin – ja lähimmäistäni niin kuin itseäni. Ja että tässä vakaumuksessa loppuun asti
vahvana pysyisin, autuaasti tästä ajasta kerran erkaantuisin ja saisin julistaa kaikkien
valittujesi kanssa Sinun kiitostasi ikuisesti, Aamen.”
Nykysuomeksi toimittanut ja johdannolla varustanut Pekka Tuomikoski
Lähde: Vanhan virsikirjan Rukouskirja vuodelta 1701

Kokouksia
Pohjanmaan Pipliaseura ry:n
vuosikokous
9.4.2012 klo 13.30 Raahen
srk-kodissa, Kirkkok. 10.
Kaikki tervetulleita jo messuun
Raahen kirkkoon klo 10. Mukana
Martti Asikainen Pipliaseurasta
ja vieras Malawista. Hallitus.

laan

VVO:n vuokra-asunnossa saat omistusasumista vastaavan asumisturvan. Tutustu asuntotarjontaamme ja
täytä asuntohakemus jo tänään: www.vvo.fi. Tutustu
samalla myös avainasiakasetuihimme!
VVO-kotikeskus
Saaristonkatu 2 | 90100 Oulu
Avoinna ma-pe 8.30-15.30
Puh. 020 508 4900 | oulu@vvo.fi

Yritysnumeroihimme (020 508 xxxx) soittaminen maksaa Soneran hinnaston
mukaisesti kotimaan lankapuhelimesta soitettaessa 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min ja
matkapuhelimesta 8,28 senttiä/puhelu + 17 snt/min.
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KOKOUSKUTSU
Tyrnävän Vesihuolto Oy:n
osakkeen omistajille
VARSINAINEN
YHTIÖKOKOUS
Tyrnävän Vesihuolto Oy:n
varsinainen vuoden 2012
yhtiökokous pidetään
Tyrnävän kunnantalon
kokoushuoneessa os. Kunnankuja 4, keskiviikkona
4.4.2012 alkaen klo 14.00
Kokouksessa käsitellään:
- yhtiöjärjestyksen 12 §:n
määräämät asiat.
- yhtiöjärjestyksen muutos
- yhtiökokouskutsujen
ilmoituslehdet.
Tyrnävän Vesihuolto Oy
Hallitus

Sofia Magdalena -kuoro

Raimo Paaso
laulaa suosikkejaan
Haukiputaalla

L

auantaina 24. maaliskuuta
kello 18 Haukiputaan seurakuntakeskuksessa alkavassa
konsertissa kuullaan Raimo
Paasoa (laulu), Markus Vaaraa
(piano), Sinikka Ala-leppilampea (viulu) sekä Sofia Magdalena -kamarikuoroa. 5 euroa maksava ohjelma sisältää täytekakkukahvit.
Konsertin ohjelmassa on muun
muassa Robert Schumannin laulusarja Dichterliebe op. 48, Oskar
Merikannon laulumusiikkia kuorolle sovitettuna ja yksinlauluina
sekä viulumusiikkia.
Konsertin ohjelmistoon on valikoitunut Raimo Paasolle merkittävää musiikkia. Dichterliebe
(voidaan suomentaa esimerkiksi Runoilijan rakkaus) on Schumannin vuonna 1840 säveltämä
laulusarja, joka käsittää 16 laulua
Heinrich Heinen runoihin. Dichterliebe on säveltäjänsä kuuluisin
laulusarja ja sitä pidetään yhtenä
saksalaisen lied-musiikin huipen-

Raimo Paaso

tumista.
Sofia Magdalena -kamarikuoro
esittää Merikannon yksinlauluista tehtyjä kuorosovituksia. Sovitukset on tehnyt Lauri Nurkkala.
Konsertissa kuultavat laulut ovat
saaneet suuren suosion. Tuleva
kesänä kuoro esiintyykin yhdessä muun muassa Jorma Hynnisen kanssa taidekeskus Salmelan
järjestämässä konsertissa Mäntyharjulla.

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi
Kauppurienkatu 23, OULU
Puh. 312 5640, 040 508 1675
• testamentit, perunkirjoitukset, perinnönjaot ym.
• kaikki riita-asiat.

Seuraa hyvinvointiasi!
TERVETULOA MITTAUTTAMAAN

D-VITAMIINIARVOSI

26.3. – 30.3.2012
KAMPANJAHINTAAN 29 EUR (NORM. 37 EUR)!

PALVELULABORATORIO
Oulun seudun ammattikorkeakoulu/SOTE/Louhi
2.kerros, C-siipi, Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu
Ajanvaraus ja lisätiedot: ValiRx Oy
puh. 040 506 4497 tai 050 360 0395
Myös muita laboratoriotutkimuksia edullisesti laajasta
valikoimastamme ilman lääkärin lähetettä, esim.:
B-PVK (perusverenkuva)
fP-Gluk (verensokeri)
P-Kolesteroli
P-Krea (munuaisarvo)
P-Kol-HDL
P-ALAT (maksa-arvo)
P-Kol-LDL
P-K (kalium, nestearvo)
fP-Trigly (paasto)
P-Na (natrium, nestearvo)
Kaikki nämä yhteensä vain 35 EUR!
www.oamk.fi/sote/palvelutoiminta/laboratoriopalvelut
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Muistisairaallakin 									
on oikeus messuun

H

änellä on oikeus. Sama oikeus kuin meillä kaikilla
muillakin: kuunnella Jumalan sanaa ja päästä sanan ja sakramenttien yhteyteen.
Suomen perustuslaki takaa
myös muistisairaalle oikeuden
tunnustaa ja harjoittaa omaa uskoaan. Ongelma vain on ollut, että papeilla ei ole ollut työkaluja
kohdata muistisairaita.
– Kuinka pitää sellainen jumalanpalvelus tai hartaus, jossa
muistisairas voi elää ja olla mukana? kysyy vanhustyön pastori,
työnohjaaja Markku Palosaari.
Oulun seurakuntayhtymän
palveluksessa työskentelevä Palosaari vastaa itse kysymykseensä. Kirkkohallitus on julkaissut
Muistisairaan messu -teoksen, jossa annetaan tarkat ohjeet messun
pitämisestä.
– Kirja on paitsi messuopas
myös muistisairauden oppikirja, joka on suunnattu papeille ja
kanttoreille, omaisille ja hoitolaitosten väelle, kertoo Palosaari, joka on yksi kirjan tekijöistä.
Palosaaren mukaan muistisairaan messun erityispiirteitä ovat
ystävällisyys, lyhyys ja selkeys.
Messussa huomioidaan muistisairaan mahdollisuudet osallistua ja
elää mukana.
– Lauletaan tuttuja virsiä ja
lauluja, jotka eivät saisi olla liian
pitkiä. Myös rukousten tulee olla tuttuja muistisairaalle. Mukana
on kaikkea sellaista, joka tuo turvaa messuun osallistujalle. Turvallisessa ilmapiirissä on helppo
tuoda esiin rakkaus, hyvyys ja anteeksianto, jos sairas kokee syyllisyyttä.

S a n n a Tu r u n e n

Vanhusten viikkomessua vietettiin viime torstaina Karjasillan kirkossa.
Pekka Helin

Kuuntele tunteita,
älä kiistele
faktoista.

Markku Palosaari.

Viiden
minuutin saarna
Muistisairaan messu ei ole pitkä. Kotona messu voi olla hyvinkin lyhyt, mutta hoitolaitoksessa
ja kirkossa se on pitempi ehtoollisen jaon vuoksi.
Saarnan maksimipituus on viisi minuuttia. Saarnan teema pitää Palosaaren mukaan kohdistaa kirkkotilassa johonkin konkreettiseen esineeseen kuten krusifiksiin. Näin sairaan mielenkiinto
pysyy yllä.
Messun pohjana on viikkomessun kaava, mutta siitä poiketaan tilanteen mukaan. Pituutta
ainakin leikataan roimasti.
Olennaista on Palosaaren mukaan pysähtyminen, tunteiden
kuunteleminen ja havainnointi.
Papin pitää osata toimia oikein,
jos joku vaikka joutuu mielenkuohun valtaan.

Musiikki
vie syvälle
– Miten keskeistä onkaan musiikki ja laulu, koska silloin palataan
lapsuuden kokemuksiin ja hengel-

lisyyteen, Palosaari pohtii.
Hengellisyys taas on ihmisen
äidinkieltä, joka elää pisimpään
muistisairaan mielessä. Siksi sitä
pitää vaalia.
Papin on Palosaaren mukaan
hyvä valmistautua messuun ottamalla selville jotakin sairaan elämänkulusta.
– On etukäteen tutustuttava
tämän ihmisen maailmaan, jossa hän on elänyt ja toimittava sen
mukaisesti.
Jos sairaalla ei ole kristillistä
vakaumusta, sitä ei pidä hänelle
opettaa vaan tukea häntä sellaisilla tavoilla, jotka hän kokee turvallisiksi. Rajojen yli ei saa Palosaaren mukaan mennä eikä uskoa
tuputtaa.
Omaiset voivat osallistua messuun läheistensä kanssa hakemalla vaikka virsiä, pitämällä kädestä
ja auttamalla ehtoollisella.

Seurakunnissa
opettelun aika
– Nyt kun opas ilmestynyt, seu-

rakunnissa on alkanut opettelun aika. Työntekijät, omaiset ja
hoitolaitosten henkilökunta voivat opetella yhdessä muistisairaan
ihmisen hengellistä kohtaamista.
Oppaassa on myös viimeisintä
tietoa muistisairauksista.
Teos muun muassa neuvoo
omaisille muutamia nyrkkisääntöjä, joita noudattamalla sairas
ja omainen voivat jakaa viimeisiä

hyviä hetkiään.
Palosaari mainitsee muutaman.
– Ole läsnä, ole ystävällinen ja
levollinen, kuuntele, katso, tartu
avainsanoihin, rohkaise ja kiitä,
Palosaari neuvoo muistisairaan
omaisia.
Palosaari jatkaa.
– Kuuntele tunteita, älä kiistele faktoista, kuuntele mitä toinen
yrittää sanoa, mitä tunteita sanojen taustalla on. Sairaudessakin
on oma logiikkansa, johon on pysähdyttävä ja löydettävä. Mitä sairas yrittää sanoa? Miksi hän itkee?
Hyvät hetket on Palosaaren
mukaan syytä käyttää. Yhdessä

kannattaa muistella sairaan ihmisen lapsuutta, hänen vanhempiaan ja kotiaan. Keskeistä kaikessa on kunnioitus.
Muistelussa voi käyttää kaikkia aisteja, kuvia, esineitä, tuoksuja, makuja, laulua ja musiikkia.
Palosaari rohkaisee omaisia
kantamaan vastuuta läheisistään,
vaikka se saattaa olla aluksi tuskallista.
– Prosessissa tapahtuu kypsymistä ja kasvamista. Olen tavannut omaisia, jotka ovat kiitollisia,
että ovat lähteneet mukaan.
PEKKA HELIN

Muistisairas tarvitsee vieressä istujan
– Haluatko ehtoolliselle? Ollaan
kirkossa, täällä meillä on hyvä
olla, ei lähdetä minnekään, vakuuttaa Asta Kokko ihmettelevälle valkohapsiselle vanhalle
naiselle.
Vanhus kuitenkin kieltäytyy
luokseen tulleen papin tarjoamasta ehtoollisesta.
– Olisit voinut ottaa, Kokko
sanoo lempeästi.
Meneillään on vanhusten
viikkomessu Karjasillan kirkossa. Mukana on myös muistisairaita vanhuksia, joilla on saattajansa. Yksi heistä on Kokko,
joka työskentelee lähihoitajana
Oulun Palvelusäätiön palvelu-

kodissa Villa Viklossa.
Muistisairas tarvitsee Kokon
mukaan messuun vieressä istujan, joka voi rauhoitella vanhusta, jos tämä tulee levottomaksi
tai ei muista missä on. Vessaankin pitää joskus mennä kesken
kirkonmenojen.
Kokon mukaan muistisairas
ei jaksa istua pitkään kirkossa.
Hän elää tarkassa päivärytmissä, jossa kaikki tapahtuu tiettyyn
aikaan. Uudet tilanteet tuovat
turvattomuuden tunteen.
Muistisairaan messu ei saisi
Kokon mielestä olla pitkä. Hän
kehuu hartauksia, joita papit pitävät Villa Viklossa. Hartauksis-

sa kukaan paitsi pappi ei lähde
liikkeelle kuten kirkossa, jossa
ehtoollinen saa väen tungeksimaan alttarille. Liike ja vilinä tekevät vanhuksen rauhattomaksi.
Kokon mukaan muistisairaat eivät erityisesti kaipaa kirkonmenoja, mutta ovat kuitenkin paikan päällä kiitollisia, kun
saavat osallistua. Jumalanpalvelus ei kuitenkaan aina säväytä
kuin hetken, mutta se hetki on
sitäkin tärkeämpi.
– On juhlava tunnelma, kun
urut soivat. Muistisairaankin
tunteet voivat olla voimakkaita.
PEKKA HELIN
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"Jeesuksen
tavallisuuteen
loukkaannutaan"

V

oimmeko hyvin vai pahoin? Ihastuttaako vai
vihastuttaako Jeesus?
Entä sovinto? Siinä kysymyksiä, joihin radiopastori Jukka Norvanto etsii vastauksia lauantaina 24. maaliskuuta Karjasillan kirkolla.
Ei ole vaikea arvata, että saamme noihin kysymyksiin monta kyllä-vastausta. Esimerkiksi:
”Ihastuttaa ja vihastuttaa”. Mutta, mikä Jeesuksessa vihastuttaa?
Tai mikä on pahoinvointimme
syynä? Entä, kuka haluaa sovintoa Jumalan kanssa, kuka sitä vastustaa?
Jukka Norvanto on Radio
Deissä opettanut Raamatun läpi
jae jakeelta. Opetuksia voimme
edelleen kuulla arki-iltoina kello 21. Hänen opetuksensa nousee
koko Raamatun näkökulmasta ja
antaa samalla vastauksia tavallisen ihmisen kysymyksiin.
Vastaus yllättää usein. Niinpä
esimerkiksi Jeesuksen jumaluus
koetaan loukkaavana siksi, että
Jeesus näyttäytyy Raamatun sivuilla tavallisena saarnaajana, ei
loistossa, jota ihminen kaikkivaltiaalta odottaa. Jumala kätkeytyy
usein vastakohtaansa.
Samoin itsekkäälle mielellemme ei ole mieluista kuulla Jumalan tahtoa, kun se usein on vastoin omia mielitekojamme. Kuitenkin sisimmässään ihminen tietää olevansa väärässä ja että tuo
Jumalan tahto, laki, nousee rakkaudesta ja on siksi parasta hänelle itselleenkin.
Entä sitten sovinto? Ansaitsemaan tottuneina arvelemme, että
sovintoon Jumalan kanssa pääsee
se, joka kykenee hyviin tekoihin ja
jaksaa rukoilla. Täydellinen yllätys on siinä, että Jumala nöyryyt-

Radiopastori Jukka Norvanto puhuu ensi
lauantaina Karjasillan kirkossa.

tää itsensä ja pyytämällä pyytää
syntisiä ihmisiä suostumaan sovintoon kanssaan. Kysymys kuuluukin, kiinnostaako hänen tarjouksensa meitä.
Ensi lauantaina kello 14, 16 ja
18 alkavien tilaisuuksien välillä on tarjoilua. Päivän järjestäjinä on Kellonkartanon ystävät ja
Karjasillan seurakunta sekä Agricola opintokeskus. Kello 18 tilaisuudessa on mukana myös musiikkia ja puheenvuoroja. Eri vaiheissa on mahdollisuus kysymyksille ja henkilökohtaisille keskusteluille. Kaikki ovat tervetulleita!

Kellonkartanon kevätpäivä
la 24.3. Karjasillan kirkossa
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Rokkaa Reijon kauhasta

H

ernekeittoa kattilaan ja
Reijo kauhan varteen.
Tällaisen idean sai Oulunjoen seurakunnan
Yhteisvastuukeräyksen johtaja
Heimo Kuha.
Ideasta tehtiin totta. Viime
viikon torstaina Oulun yhteisen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Reijo Sallinen jakoi Myllyojan seurakuntatalolla halullisille kotoista herkkua. Jälkiruuaksi sai pannarin ja juotavaksi kahvia tai teetä. Tuotto meni
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Sallinen ei ole ensimmäistä
kertaa rokkaa jakamassa. Noin
kymmenen vuotta sitten Hintan Martat järjestivät samanlaisen tilaisuuden. Silloin ruokailu osui Reijon päivälle ja kukapa
muu olisi ollut kauhan varressa
kuin Reijo Sallinen.
Tänä vuonna hernerokan
tarjoilu ei osunut nimipäivään,
mutta valtuuston puheenjohtaja oli silti sopiva mies kauhan
varteen.
Reijo Sallinen on eläköitynyt
eversti ja jakoi aikoinaan varusmiehille ruokaa kenttäolosuhteissa, ei tosin everstinä vaan
nuorena kouluttajana.
Armeijassa torstai on hernerokkapäivä, sillä keskiviikkona varusmiehet pääsevät iltalomalle. Silloin ketään ei sovi pistää perunateatteriin. Rokan saa
keitettyä vähemmällä vaivalla
kuin perunaruuan, joka vaatii
aikaa vievää kuorimistyötä valtavien sammioiden ääressä.
Sallinen oli torstaina sonnustautunut esiliinaan. Valtuuston puheenjohtaja on tottunut ruuanlaittoon, sillä hän

K u v a t : S a n n a Tu r u n e n

Reijo Sallinen jakoi soppaa Yhteisvastuun hyväksi.

eli jonkin aikaa leskimiehenä.
Rokan torstaina keittivät
Oulujoen seurakunnan vapaaehtoiset naiset. Ruoka olikin
hyvää. Heimo Kuha kertoo, että seurakunta tarjosi vapaaehtoisille ainekset. Kerääjille tuotto on siis puhdasta tuloa.
Yhteisvastuukeräys on su-

junut Oulujoen seurakunnassa kuten ennenkin, vaikka keräyksen kotimainen kohde, ylivelkaantuneet, on mietityttänyt
joitakuita.
– Tällä hetkellä tulos on euromääräisestikin normaalia
luokkaa, Kuha toteaa.
PEKKA HELIN

14.00 Voimmeko hyvin
vai pahoin?
Kahvitauko
16.00 Ihastuttaako vai 		
vihastuttaako Jeesus?
Välipala, suolaista
18.00 Sovintoon Jumalan
kanssa.

Eetterissä
Radio Dei 106,9 MHz,
kaapeliverkossa 94,1 MHz
Su 25.3. Oulun seurakuntien
aluelähetys kello 9–12.
Klo 8.45 Radiopyhäkoulussa
puhuu pyhäkoulusihteeri Mari Jääskeläinen. Aiheena on Maria, Herran palvelijatar. Klo 9.05
Päivän valinnassa vanhustyön
pastori Markku Palosaari kertoo Muistisairaan messusta. Klo
9.15 Armonpulla. Hiippakuntadekaani Niilo Pesosta haastattelee Mikko Salmi. Klo 9.30 Herätys eilen ja tänään. Haastattelussa on Herättäjä-Yhdistyk-

sen puheenjohtaja Jukka Hautala Ylivieskasta. Klo 9.45 Oululaisen uskontunnustus. Petri Nikulahti kertoo, miksi alkoi etsiä
Jumalaa. Klo 10 konfirmaatiomessu Oulujoen kirkosta. Klo
11.30 radiopyhäkoulun uusinta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon
-ohjelmassa on aiheena Pääsiäisen salaisuus-konsertti. Oulujoen lapsikuoron johtajaa Anna
Haanpää-Vesenterää haastattelee
Marja Blomster.
Radio Dei Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
Pe 23.3. klo 14.40 Päivän valinnassa vanhustyön pastori Mark-

ku Palosaari kertoo Muistisairaan messusta.
Ma 26.3. – ke 28.3. klo 16.20 Armonpulla. Oman tarinansa kertoo pastori Kimmo Kieksi Karjasillan seurakunnasta.
Ke 28.3. klo 16.40 Oululaisen
uskontunnustus. Vaimon äkillinen menehtyminen 80-luvulla sai kirkkovaltuutettu Jukka
Aholinnan etsimään läheisempää suhdetta Jumalaan. Ohjelman toimittaa Marja Blomster.
To 29.3. klo 16.20 Herätys eilen
ja tänään -ohjelmassa vieraillaan
tänä vuonna 100 vuotta täyttävän Herättäjä-Yhdistyksen syntysijoilla Jaakolan talossa Yli-

vieskassa. Alpo Jaakolaa haastattelee Mervi Päivärinta.

pitää kirkkoherra Pauli Niemelä
Kiimingin seurakunnasta.

Radio Pooki 88,0 MHz,
kaapeliverkossa 89,5 MHz

Suora lähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi

Su 25.3. klo 9.45 Radiopyhäkoulussa puhuu pyhäkoulusihteeri
Mari Jääskeläinen. Aiheena on
Maria, Herran palvelijatar. Klo
10 Marianpäivän virsimessu Ylivieskan kirkosta.

YLE Radio 1, 90,4 MHz
www.yle.fi/radio1
La 24.3. kello 18 iltahartauden
pitää pastori Helena Paalanne
Tuiran seurakunnasta.
To 28.3. klo 18.50 iltahartauden

Su 25.3. sanajumalanpalvelus
Oulun tuomiokirkosta.
Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi,
p. 044 3161 563 (ma–pe),
Oulun seurakuntayhtymä, Radiostudio, PL 122, 90101 Oulu

Nettiradio
kempeleenseurakunta.fi
Su 25.3. klo 10 messu Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.
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Sanan aika

1. Sam. 2: 1-2, 6-9
Hanna rukoili sanoen:
- Sydämeni riemuitsee Herrasta,
Herra nostaa minun pääni pystyyn.
Minä voin rohkeasti vastata vihollisilleni,
sinun avustasi minä iloitsen.
Vain Herra on pyhä, ei ole toista,
meidän Jumalamme yksin on luja kallio.
Herra lähettää kuoleman ja antaa elämän,
vie alas tuonelaan ja nostaa sieltä.
Herra tekee köyhäksi ja antaa rikkauden,
painaa maahan ja kohottaa.
Hän ylentää tomusta mitättömän
ja korottaa tuhkasta köyhän,
sijoittaa heidät ylhäisten joukkoon
ja antaa heille kunniasijan.
Maan perustukset ovat Herran,
niiden varaan hän on laskenut maan.
Hän pitää huolen omiensa askelista,
mutta pahat joutuvat pimeyteen.
Omin voimin ei yksikään menesty.

Sunnuntai 25.3.2012
Päivän psalmi Ps. 113:1-8
1. lukukappale 1. Sam. 2:1-2, 6-9
2. lukukappale Room. 8:1-4
Evankeliumi Luuk. 1:46-55

Kaikki minun lähteeni
ovat sinussa

Juha Vähäkangas

Karjasillan seurakuntapastori

Room. 8: 1-4

w w w. s x c . h u / M i c h a e l Z a c h a r z e w s k i

Mutsi pitää minusta hyvää huolta, hän huolehtii ja varmistaa, että kaikki on hyvin ja
ettei minulta mitään puutu. Olen saanut tuntea olevani rakastettu. Raamatussa kerrotaan paljon äideistä, kuvataan ja esitellään esimerkiksi Saaraa, Rebekkaa, Hannaa,
Elisabetia ja Mariaa. Raamatun tunnetuin äiti on Maria, Jeesuksen äiti.
Maria kokee elämänsä yllätyksen, kun enkeli Gabriel ilmestyy hänelle ja ilmoittaa uutisen: ”Ole tervehditty, Maria, sinä armon saanut! Herra kanssasi, Älä pelkää,
Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja
sinä annat hänelle nimeksi Jeesus.” Maria suostuu Jumalan kutsuun, ottaa nöyränä
vastaan tehtävän ja kiittää Jumalaa. Anni Rättyä kuvaa oivaltavasti
Mariaa runossaan: Hän ei vedonnut nuoruuteen, ei huonouteen, ei heikkouteen, hän oli nöyrästi valmis: ”Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit”. Jumala toimii tavalla
jota emme aina ymmärrä.
Enkeli totesi Marialle lohdullisesti ”Älä pelkää”.
Nuo tärkeät sanat kertovat Jumalan rakkaudesta
ja huolenpidosta kaiken ilon, huolen ja surun keskellä. Maria joutui monesti hämmennyksiin ja
ihmetyksen valtaan, paimenten ja itämään tietäjien sanoista, temppelissä Jeesuksesta, pitkäperjantain ja pääsiäispäivän tapahtumista.
Erässä mielilaulussani sanotaan ”Älä pelkää,
hän vierelläs seisoo ja kannattaa. Älä pelkää, ei
pimeyden voimat sua valtaan saa. Älä pelkää,
hänen armonsa lopu ei milloinkaan. Älä pelkää, hän kanssasi kulkee ja johdattaa”.
Usko syntyy luottamuksesta Jumalan rakkauteen ja huolenpitoon, siitä etten ole sittenkään yksin, vaan Hän on kanssani ja
pitää minusta huolen. Uskossa otamme vastaan Jumalan lahjat ja turvaamme häneen,
pidämme hänen lupauksiaan tosina ja uskallamme heittäytyä niiden varaan. Jumala ei
näe meidän heikkouttamme, keskeneräisyyttämme, vaan Hän näkee meidät rakkaan Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta.
Jumalan rakkaus on armoa. Armoa ei evätä
keneltäkään. Jumalan rakkaus ei katoa ristille eikä hautaan, ei mihinkään pahaan tai
pimeään. Jumala rakastaa sinua, minua,
meitä kaikkia, kaikkia.

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

Luuk. 1: 46-55
Maria sanoi:
- Minun sieluni ylistää Herran suuruutta,
minun henkeni riemuitsee Jumalasta,
Vapahtajastani, sillä hän on luonut katseensa
vähäiseen palvelijaansa.
Tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua
autuaaksi, sillä Voimallinen on tehnyt minulle
suuria tekoja.
Hänen nimensä on pyhä, polvesta polveen
hän osoittaa laupeutensa niille, jotka häntä
pelkäävät.
Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja,
hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät
ajatukset sydämessään.
Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan
ja korottanut alhaiset.
Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin,
mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin
pois.
Hän on pitänyt huolen palvelijastaan
Israelista, hän on muistanut kansaansa ja
osoittanut laupeutensa Abrahamille ja hänen
jälkeläisilleen, ajasta aikaan, niin kuin hän on
isillemme luvannut.
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Tulkaa, kaikki on jo valmista!
Näillä sanoilla meitä kutsutaan ehtoolliselle. Yhteisellä aterialla on
merkittävä rooli niin seurakunnassa kuin elämän tärkeissä tilanteissa.
Yhteisesti jaettu leipä tekee meistä kumppaneita toistemme kanssa.
Saamme kokea yhteyttä Jumalaan, joka Jeesuksen Kristuksen kautta on
itse läsnä ehtoollisessa. Usko on yhteyttä elävään Jumalaan. Ei siis ihme,
että messu eli ehtoollisjumalanpalvelus on seurakunnan elämän keskus.
Jumalanpalveluksessa kaikki ovat osallistujia. Osallistuminen liittää
meidät yhteen toinen toistemme kanssa – se vahvistaa ja rakentaa
uskoa. Jumalanpalveluksessa usko saa ravintoa, mutta Jumala on yhtä
lailla läsnä myös arkipäivän elämässämme, sen kaikessa rikkaudessa ja
monimuotoisuudessa.
Jumalan yhteydestä eläminen synnyttää rakkautta. Tämä kristillinen
rakkaus näkyy päivittäin, kun hoidamme omia arkisia töitämme
ja samalla palvelemme lähimmäisiämme, pidämme huolta heistä ja
itsestämme. Yhteydestä uskoon ja uskosta rakkauteen. Tämä tekee
viikottaisesta jumalanpalveluksesta pääsiäisjuhlan. Tervetuloa aterialle!

Jaana ja Jorma Pulkkinen, Oulu

– Kanttori soitti ja pyysi meitä mieheni kanssa laulamaan kirkkoon. Kutsu sopi meille,
vaikka se tuli nopeasti. Laulamme kirkoissa säännöllisesti noin joka toinen kuukausi.
Avustaminen messussa tuntuu meistä luontevalta. Esiintyminen ja laulaminen ovat myös
hyvää harjoitusta ja samalla tulee käytyä kirkossa.
– Tykkäsimme kovasti siitä, kun pappi lauloi rukouksen. Saarna oli hyvä: sisällön pystyi ymmärtämään maalaisjärjellä ja myös samaistumaan puhuttuun. Virret joiden melodiassa on kuvioita, ovat lauluteknisesti haastavia.

PS.
Ensimmäistä paastonajan sunnuntain messua vietettiin Karjasillan kirkossa 26. helmikuuta. Paikalle oli kokoontunut hieman yli 90 kirkkovierasta eri
puolilta Oulua ja Suomea. Kirkkokahveilla nappasimme muutaman kirkkovieraan haastatteluumme ja kysyimme heidän kokemuksiaan ja mietteitään
jumalanpalveluksesta. Kiitokset haastatelluille!
Kysymykset kuuluivat: Miksi tulit jumalanpalvelukseen?
Mitä sinulle jäi jumalanpalveluksesta mieleen?
Marja-Liisa Kemppainen, Oulu

– Meillä on tapana käydä messussa, kun se on
mahdollista. Pyhäpäivä on viikon kohokohta.
– Messu tuntui kokonaisuudelta. Saarna syntyi hyvin, vaikka evankeliumi oli niin lyhyt,
vain kaksi jaetta. Ehtoollinen on tärkeä kohta messussa. Jumalanpalvelukseen oli valittu
teksteihin sopivaa musiikkia. Jumalanpalvelus oli lämmin kokemus.

Veli Karjalainen, Turku

– Saarna oli asiallinen. Kirkolla on sellaisia arvoja ja asenteita, joita pidän hyvänä.
Saarnassa puhuttiin tärkeistä asioista. Tykkään kuunnella virsiä, niistä tulee rauhallinen olo. Muistan, että olen käynyt kirkossa
äitini kanssa.

Nina Avikainen, Turku

Pentti Kemppainen, Oulu

– Olen kirkossa samasta syystä kuin Mathias
ja Veli. Minulla tulee käytyä harvoin kirkossa.
Sillä ei ole juuri nyt elämässäni suurta sijaa.
Rippikoulussa olin, koska halusin kummiksi ja haluan kirkkohäät. En tiedä, olivatko ne
huonoja syitä mennä rippikouluun.
– Tykkään kirkkomusiikista. En itse laulanut
virsiä muiden mukana, mutta niiden kuunteleminen tekee hyvää.

Kaija Vuollo, Oulu

– Tulin kirkkoon, koska toimin täällä kirkkoväärtinä. Tehtäviin kuului mm. ottaa ihmisiä
vastaan kirkon ovella ja lukea tekstit. Minulla on kirkkoväärtin vuoro muutaman kerran
kevään aikana.
– Messussa tunsin, että olin yhdessä muiden
kanssa tekemässä tätä messua. Se oli sellaista
läsnäoloa. Erityisen hyvältä tuntui ottaa rippikoululaiset vastaan kirkon ovella ja antaa
heille virsikirja. Ajettelen, että sillä on väliä,
miten ihmisiä tervehditään kirkkoon tullessa. Kaikilla asioilla on messussa oma tärkeä
merkityksensä.

– Olen käynyt kirkossa vuodesta 1951 saakka
säännöllisen epäsäännöllisesti. Muistan tuon
vuoden, koska muutimme silloin ja kulkeminen kirkkoon tuli mahdolliseksi.
– Messun teksteissä puhuttiin elämän keskeisistä asioista. Kirkossa saa laulaa virsiä.
Asumme Kaakkurissa, mutta siellä messu on
vasta kello 12. Aikaisempi aika sopii meille
paremmin.

Mathias Ojanen, Naantali

– Tulin Naantalista Ouluun mummuni hautajaisiin. Olin kirkossa kuuntelemassa, kun
mummun nimi sanottiin kuolleiden seurakuntalaisten joukossa. Kirkossa tulee käytyä
kerran vuodessa jouluna – se on se perinteinen ajankohta.
– Kirkkokahvit jumalanpalvelukseen jälkeen
tuntuivat kivalta. En tiedä, onko meillä päin
sellaista käytäntöä.

Helena Saarinen, Oulu

– Käyn yleensä sunnuntaisin kirkossa – usein
juuri täällä Karjasillalla, vaikka kuulun Oulujoen seurakuntaan. Tämä kirkko on kuitenkin maantieteellisesti lähimpänä minua. Tulen jumalanpalvelukseen, koska koen tarvitsevani rauhoittumista työviikon jälkeen.
– Ehtoollinen on minulle tärkeä. Saarna oli
nyt hyvä, se muistutti asioista, jotka ovat tärkeitä hengellisen hyvinvoinnin kannalta.
Paastonaikana kirkossa tulee mietittyä erityisesti, mitä turhaa elämässäni on. Mistä voisin karsia?

Karjasillan seurakunnan kirkkoherranvirasto
Nokelantie 39, 90150 Oulu
p. (08) 531 3200 avoinna ma–pe klo 9–16

Vesa Vähäsarja, Oulu

– Kristittynä haluan osallistua seurakunnan
toimintaan. Jumalanpalvelus on keskeistä seurakunnan toiminnassa. Käyn eri kirkoissa. Valitsen aina sellaisen jumalanpalveluksen, jossa
on ehtoollinen.
– Pappi lauloi yhteisen esirukouksen. Se tuntui
minusta vieraalta eikä puhutellut minua. En itse veisaa virsiä, mutta mietiskelen ja luen virsien tekstejä. Ne ovat syvää hengellistä rukousta. Messu tuntui yhteisölliseltä.
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Karjasillan seurakunta
Matias kävi lasten sururyhmässä
Oululainen 11-vuotias Matias Annunen menetti isänsä vuonna 2004. 				
Kolme vuotta sen jälkeen hän osallistui Oulun seurakuntien lasten sururyhmään.
– Olo helpottui kun sain puhua muille, Matias muistaa.
Matiaksen sairaanhoitajaäiti Anu Pulkkinen-Annunen
oli huomannut ilmoituksen ryhmästä työpaikallaan.
Matias muistaa, että lasten sururyhmässä oli mukava
käydä.
– Kokoonnuimme useamman kerran, mutta en enää
muista tarkasti kuinka monesti. Askartelimme, maalasimme ja söimme iltapalaa yhdessä. Kirjoitimme ja piirsimme vihkoon.
– Teimme monenlaisia asioita yhdessä. Olimme kaikki
suurin piirtein samanikäisiä, mutta minä olin ainoa poika. Puhuimme asioista, mutta muistelen, että se tapahtui
yleensä kaiken tekemisen ohessa, Matias kertoo.
– Ryhmässä kuulin muilta, että isän kuolemasta pääsee yli
ajan kuluessa. Oli hyvä ymmärtää, että muiltakin kuin minulta on kuollut vanhempi. Ryhmässä ymmärsimme aika
hyvin toisiamme, koska meillä kaikilla oli sama kokemus.
Olo helpottui, kun sain puhua muille, Matias muistaa.

Ryhmän ohjaajat ennättivät tulla Matiakselle tutuksi jo
etukäteen, sillä he vierailivat Annusten kotona keskustelemassa Matiaksen ja hänen äitinsä kanssa ennen sururyhmän alkamista. Matias kertoo, ettei hän tuolloin puhunut isänsä kuolemasta koulussa paljoakaan. Myöhemmin hän on kertonut sururyhmästä koulukaverilleen, joka oli menettänyt vanhempansa.
Annusten perheessä todetaan, että pelkästään lapsille
tarkoitettu sururyhmä on tarpeellinen.
– Lapset puhuvat toisilleen eri tavalla kuin aikuinen ja
lapsi keskenään. Lapset antoivat ryhmässä toisilleen vertaistukea, he saivat käydä suruaan läpi, Anu-äiti toteaa.
– Keskustelu ulkopuolisen kanssa isän kuolemasta saattoi olla Matiakselle helpompaa kuin puhua asiasta esimerkiksi minulle, omalle äidilleen, hän arvioi.

w w w. s x c . h u / B o b K n i g h t . K u v a n h e n k i l ö e i l i i t y j u t t u u n .

"Minua kuunneltiin kaikessa rauhassa"
Omia läheisiään ei halua aina rasittaa huolillaan ja joskus puhuminen ulkopuolisille on jopa
helpompaa. Kun puhuu läheisilleen murheistaan, sitä miettii, jäävätkö he pohtimaan asioitani
liiaksi ja kuormittuvat siksi niistä, kertoo 25-vuotias oululaisnainen.
Rahatilanteeni oli huono muutama vuosi sitten. Minulla ei ollut rahaa kuin välttämättömyyksiin ja siksi odottamaton meno sekoitti talouteni.
Olin kuullut, että kirkosta voisi saada apua. Luin ja selvitin, mitä kirkon diakonia tekee ja rohkaistuin ottamaan
yhteyttä oman asuinalueeni diakoniatyöntekijään. Sain
sovittua tapaamisen heti seuraavalle päivälle.
Kun menin tapaamaan diakoniatyöntekijää, vastaanotto oli lämmin ja minuun suhtauduttiin ymmärtäväisesti. Sain ruoka-apua, mutta ennen kaikkea muistan, että
tunsin kelpaavani työntekijälle sellaisena kuin olin. Minua kuunneltiin ja kohdeltiin yksilönä.
Avun antamisessa huomioitiin myös henkinen vointini.
Kunnan sosiaalitoimessa kysytään usein vain tiliotteita,
eikä heillä ole resursseja selvittää, miten autettava jaksaa.
Myöhemmin uskalsin soittaa diakoniatyöntekijälle jälleen, sillä edelliskerralla minua oli rohkaistu tarvittaessa ottamaan uudestaan yhteyttä.

Diakonia-apu on ollut konkreettista ja nopeaa. Tiedän,
että monen muun ammattiauttajan luokse joutuu odottamaan useita viikkoja. Minulle oli tärkeää, että sain ajan
vastaanotolle ilman pitkää odottamista.
Enää minulla ei ole raha-ongelmia ja olen päässyt elämässäni eteenpäin. Olen saanut ammatin ja teen tällä
hetkellä osa-aikatöitä. Suunnittelen opiskelujen aloittamista yliopistossa. Ajattelen, että eräänlainen "parantuminen" elämässäni alkoi siitä, kun minua kuunneltiin
diakoniatoimistossa kaikessa rauhassa, ilman kiirehtimistä.
Tunsin, että olen arvokas ihminen, koska minulle haluttiin hyvää. Minun kohdalleni on aina sattunut hyviä
ihmisiä seurakunnassa. Olen saanut myös itkeä heidän
seurassaan.
Oman kokemukseni jälkeen olen kertonut muillekin diakonia-avusta. Minä ajattelen, että koska maksan kirkollisveroa, minulla on jo siksi oikeus hakea apua seurakunnasta.

Pääsiäisviikon jumalanpalvelukset ja hartaudet
Marian ilmestyspäivä 25.3.
Messu Karjasillan kirkko klo 10
Messu Kastellin kirkko klo 10
Perhemessu Pyhän Andreaan kirkko klo 12
Messu Kaukovainion kappeli klo 12
Perhemessu Maikkulan kappeli klo 12

Pitkäperjantai 6.4.
Sanajp. Karjasillan kirkko klo 10
Sanajp. Kastellin kirkko klo 10
Sanajp. Pyhän Andreaan kirkko klo 12
Jeesuksen kuolinhetken hartaus Karjasillan
kirkko klo 15

Palmusunnuntai 1.4.
Messu Karjasillan kirkko klo 10
Messu Kastellin kirkko klo 10
Messu Pyhän Andreaan kirkko klo 12
Messu Kaukovainion kappeli klo 12
Messu Maikkulan kappeli klo 12

Pääisäisyön messu la 7.4.
Karjasillan kirkko klo 23,
messun jälkeen pääsiäisateria

Hiljaisen viikon iltajumalanpalvelus,
ahtisaarna su–ke 1.–4.4.
Karjasillan kirkko klo 19
Perhejumalanpalvelus ke 4.4.
Kastellin kirkko klo 18
Kiirastorstai 5.4.
Messu Karjasillan alueen kirkoissa ja
kappeleissa klo 19

Pääsiäispäivä 8.4.
Messu Karjasillan kirkko klo 10
Messu Kastellin kirkko klo 10
Perhemessu Pyhän Andreaan kirkko klo 12
Messu Kaukovainion kappeli klo 12
Messu Maikkulan kappeli klo 12
2. Pääsiäispäivä 9.4.
Messu Karjasillan kirkko klo 10
Messu Kastellin kirkko klo 10
Messu Pyhän Andreaan kirkko klo 12

Musiikki ja kulttuuri

Diakoniatyö tiedottaa

Marianpäivän runotapahtuma,
Kastellin kirkko 25.3. klo 18

Diakoniatyöntekijät ovat tavattavissa
vastaanotoilla ja pyydettäessä tehdään
kotikäyntejä. Ajanvaraus vastaanotoille
maanantaisin klo 9–11 p. (08) 5313 219.

Kohti kolmatta aamua -pääsiäisnäytelmä,
Karjasillan kirkko 28.3. klo 18 perheille,
klo 19 aikuisille
TaivasKlubissa Leena Kurki quintet,
Cross Cafe, Elohuone 30.3. klo 21 alkaen
Kevään kohinaa -konsertti,
Karjasillan kirkko 31.3. klo 15
Hiljaisen viikon hengellisten laulujen ja
virsien -ilta, Kaukovainion kappeli 2.4.
klo 18
Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin. Lisää Karjasillan seurakunnan tapahtumia ja tilaisuuksia löydät tästä lehdestä ja
osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi.

Aamupuuro torstaisin klo 9–10
Kaukovainion kappeli.
Syntymäpäiväjuhla 80 vuotta tänä
vuonna täyttäville 17.5. klo 10 alkaen
sekä 70 vuotta tänä vuonna täyttäville
klo 16 alkaen Karjasillan kirkossa.
Merkkipäiviään viettäville lähetetään
henkilökohtaiset kutsut
Uusi lasten sururyhmä alkaa syksyllä.
Tiedustelut diakoniatyöntekijä Anu Kontio
p. 040 5747 162.

Toimitus: Kimmo Kieksi, Riitta Hirvonen, Merja Hyvärinen Taitto: Kimmo Kieksi
Kuvat: Rauhan Tervehdys arkisto, Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä/viestintäpalvelut, Kimmo Kieksi, Riitta Hirvonen
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa 22.–29.3.2012
Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Messu su 25.3. klo 12 Kaukovainion kappelissa. Toimittaa Juha Vähäkangas, avustaa Paula Rosbacka, kanttorina Pirjo Mäntyvaara.
Perhemessu su 25.3. klo 12
Pyhän Andreaan kirkossa.
Toimittaa Heikki Karppinen,
avustavat Marjaana Lassi,
Mari Järvelä ja Kati Naisniemi, kanttorina Sirpa Ilvesluoto. Pyhän Andreaan lapsikuoro avustaa.
Perhemessu su 25.3. klo 12
Maikkulan kappelissa. Toimittaa Erja Järvi, avustaa
Jukka Kärkkäinen ja MariaRitva Bräysy, kanttori Riitta Piippo. Säestämässä soitinryhmä ja messumusiikissa avustamassa myös Maria
Portaankorva (huilu, piano),
Ronja Portaankorva ja Ada
Vesenterä (laulu). Messu on
toteutettu erityisesti vauvaja taaperoikäiset huomioiden. Kirkkokahvit ja -piltit.

Sanajumalanpalvelus su
25.3. klo 10 Oulun tuomiokirkossa. Urkupreludi klo 9.30.
Jumalanpalveluksen toimittaa Anna-Mari Heikkinen ja
avustaa Matti Pikkarainen.
Urkurina Henna-Mari Sivula ja kanttori Lauri-Kalle Kallunki. Musiikkimatinea klo
11. Suora lähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi.
Perheiden Marianpäivän
kirkkohetki su 25.3. klo 15
Oulun tuomiokirkossa. Toimittaa Jouko Lankinen, avustaa Outi Metsikkö ja kanttorina Lauri-Kalle Kallunki.

Karjasillan seurakunta
Tuomasmessu la 24.3. klo 18
Kastellin kirkossa. Marianpäivän Tuomasmessussa liturgina on Heikki Karppinen, saarna Erja Järvi, ehtoollisavustajat Jukka Kärkkäinen ja Janne Kopponen. Musiikista vastaavat Kappelin laulu ja Riitta Piippo. Messun jälkeen
vapaaehtoisten valmistama
kahvi- ja teetarjoilu.
Messu su 25.3. klo 10 Karjasillan kirkossa. Toimittaa
Kimmo Kieksi, avustaa Paula Rosbacka, kanttorina Pirjo Mäntyvaara. Aamupuuro.
Karjasillan kirkkokuoro. Messun jälkeen mahdollisuus keskusteluun ja rukoukseen.
Messu su 25.3. klo 10 Kastellin kirkossa. Toimittaa Juha Vähäkangas, avustaa Sirpa Kemppainen, kanttorina
Sari Wallin.

Tuiran seurakunta
Konfirmaatiomessu su 25.3.
klo 10 Tuiran kirkossa. Toimittaa Petteri Tuulos, avustavat
Tuulikki Ståhlberg ja Harri
Fagerholm, kanttorina Laura
Kumpula. Talvirippikouluryhmän konfirmaatio.
Messu su 25.3. klo 10 Pyhän
Luukkaan kappelissa. Toimittaa Anna-Leena Häkkinen,
avustavat Juha Valppu ja Oulun NNKY:n naiset, kanttorina Taru Ängeslevä.
Konfirmaatiomessu su 25.3.
klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa. Toimittaa Lauri Kujala, avustavat Pekka Jarkko ja
Terhi-Liisa Sutinen, kanttorina Tommi Hekkala. Hiihtolomarippikouluryhmän konfirmaatio.

Messu su 25.3. klo 12 Rajakylän seurakuntakodissa. Toimittaa Helena Paalanne, avustaa Merja Oksman,
kanttorina Katri Sippola. Pateniemi 1. ja 2. rippikoululaiset osallistuvat messuun.
Iltamessu su 25.3. klo 17 Pateniemen kirkossa.
Iltamessu su 25.3. klo 18 Tuiran kirkossa. Toimittaa Pasi
Kurikka, avustaa Juha Valppu, kanttorina Taru Ängeslevä.
Viikkomessu ke 28.3. klo 20
Tuiran kirkossa. Toimittaa
Jaakko Syynimaa, kanttorina
Heikki Jämsä.

Oulujoen seurakunta
Konfirmaatiomessu su 25.3.
klo 10 Oulujoen kirkossa. Toimittaa Antti Leskelä, avustaa Riitta Kentala, kanttorina Lauri Nurkkala. Radiointi
Radio Dei.
Messu su 25.3. klo 12 Hintan
seurakuntatalossa. Toimittaa Ilkka Mäkinen, kanttorina Leo Rahko. 70-vuotiaiden
syntymäpäiväjuhla.
Perhekirkko su 25.3. klo 14
Myllyojan seurakuntatalossa. Riitta Kentala, kanttorina Lauri Nurkkala, lapsikuoro. Kirkkokahvit.
Yli-Ii
Messu su 25.3. klo 12 YliIin kirkossa. Toimittaa Pertti
Lahtinen, avustaa Olavi Isokoski, kanttorina Anja Hyyryläinen, kirkkokuoro. 70- ja
80-vuotiaiden syntymäpäiväjuhla Yli-Iin seurakuntatalossa.
YlIKIIMINKI
Perhekirkko su 25.3. klo 10
Ylikiimingin kirkossa. Toimittaa Olavi Isokoski, kanttorina
Leo Rahko.

Rukous
Taivaallinen Isä,
sinä valitsit neitsyt Marian
Vapahtajamme äidiksi.
Täytä meidät armollasi,
että mekin hänen laillaan
suostuisimme tahtoosi.
Lahjoita sydämiimme ilo siitä,
että Poikasi Jeesus Kristus syntyi ihmiseksi
ja vapautti meidät
synnin ja kuoleman vallasta.
Ylistämme häntä,
joka sinun ja Pyhän Hengen kanssa
hallitsee iankaikkisesti.

S a n n a Tu r u n e n

Rukous kirkkovuosikalenterista

Kuva on otettu Karjasillan kirkossa 15.3. pidetyssä vanhusten viikkomessussa.

Hailuoto

Liminka

Siikalatva

Messu su 25.3. klo 10 kirkossa. Toimittaa Timo Juntunen,
kanttorina Eeva-Maija Sorvari. Ks. srk-palstalta lisätietoja.

Marianpäivän messu su
25.3. klo 10 kirkossa. Toimittaa Anna-Maari Ruotanen,
avustaa Aino Pieskä, Ulla
Nyyssönen, Sinikka Ilmonen
ja Heini Karhumaa. Kanttorina Hanna Korri. Musiikkia:
huilu Anni Peltola. Mukana
naisia neljästä sukupolvesta.
Messun jälkeen kirkkokahvit ja Annikki Nikun esitelmä
”Raamatun naiset”. Messuun
kutsutaan erityisesti kaikkia
”marttoja ja marioita”.

Kestilä

Haukipudas
Sanajumalanpalvelus su
25.3. klo 10 kirkossa. Toimittaa Leena Brockman, saarna Sami Puolitaival, kanttorina Else Sassi, miesten lauluryhmä.

Kempele
Messu 25.3. klo 10 Pyhän
Kolminaisuuden kirkossa.
Toimittaa Anu Ojala, avustaa Paulus Pikkarainen, diakoni Pia Rättyä, kanttorina
Marjo Irjala. Aino Koivisto,
laulu. Pyhäkoulu saarnan aikana.
Kuuntele Pyhän Kolminaisuuden kirkon jumalanpalvelukset suorana netistä: www.
kempeleenseurakunta.fi.

Kiiminki
Messu su 25.3. klo 10 kirkossa. Toimittaa Miia Seppänen, avustaa Riina Moilanen, kanttorina Eeva Holappa. Kiiminkijoen koulun pikkukuoro, johtajana Eeva-Liisa Pietiläinen, Merja Pyykkönen, viulu.
Messu su 25.3. klo 13 Jäälin
kappelissa. Toimittaa Miia
Seppänen, kanttorina Eeva
Holappa, kirkkokuoro, soitinryhmä. Kirkkokahvit Jäälissä messun jälkeen.

Lumijoki
Messu su 25.3. klo 10 kirkossa. Liturgina Markku Tölli, saarnaa Jorma Kiviranta,
kanttorina Maili MuuttolaJunkkonen.

Muhos
Marianpäivän messu su
25.3. klo 10 kirkossa. Toimittaa Jouni Heikkinen, saarnaa
rovasti Leila Ikonen, kanttorina Timo Ustjugov, Oulun
seudun virsikuoro, johtajana
Mervi Kyrki. Herättäjän kirkkopyhä, messu jälkeen ruokailu, kahvit ja siioninvirsiseurat seurakuntatalossa.

Oulunsalo
Messu su 25.3. klo 10 kirkossa. Toimittaa vt. pastori Päivi
Liiti, kanttorina Tuomo Kangas.

Sanajumalanpalvelus su
25.3. klo 10 Kestilän kirkossa. Toimittaa Saila Karppinen. Kanttorina Ulla Koskelo, avustaa kirkkokuoro.

Piippola
Su 25.3. ei ole jumalanpalvelusta Piippolan kirkossa. Tervetuloa muiden kappeleiden
jumalanpalveluksiin.

Pulkkila
Perhekirkko su 25.3. klo 10
Pulkkilan kirkossa. Toimittaa
Merja Jyrkkä. Kanttorina Arja Leinonen, avustaa lapsi- ja
kirkkokuoro.

Pyhäntä
Perhemessu su 25.3. klo 13
Pyhännän kirkossa. Toimittaa Erkki Piri. Avustavat Merja Jyrkkä, Perttu Kyllönen ja
Enna Junno. Kanttorina Veijo Kinnunen, avustaa nuorisokuoro. Diakonissa Mervi Karttusen ja lastenohjaaja
Johanna Hietalan tehtävään
siunaaminen. Ruokailu ja juhla seurakuntakodissa.

Rantsila
Marianpäivän iltamessu su
25.3. klo 19 Rantsilan kirkossa. Toimittaa Merja Jyrkkä.
Kanttorina Arja Leinonen.

Tyrnävä
Perhemessu su 25.3. klo 12
Tyrnävän kirkossa. Toimittaa
Timo Liikanen, kanttorina
Pentti Korkiakoski. Mukana
lapsikuoro.
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Menot Oulussa
Hartauselämä

Raamattupiiri to 22.3. klo
14, Vanha pappila. Luetaan
Luukkaan evankeliumia.
Intiön raamattupiiri to 22.3.
klo 15, Intiön seurakuntakoti.
Jyrki Vaaramo.
Sana elää pe 23.3. klo 18,
Vanha pappila
Aamupiiri la 24.3. klo 10,
Vanha pappila. Juha Tervaskanto.
Hartaus ti 27.3. klo 14, Vesperkoti.
Raamattupiiri ti 27.3. klo 18,
Intiön seurakuntakoti. Järjestäjänä Pohjois-Pohjanmaan
Kansanlähetys.
Hartaus ti 27.3. klo 18.30,
Kuntotalo. Ari-Pekka Metso.
Raamattupiiri ke 28.3. klo
17, Heinätorin seurakuntatalo.
Keskiviikkoseurat ke 28.3.
klo 18, Vanha pappila. Satu
Kreivi-Palosaari ja Markku
Palosaari.
Hiljaisuuden rukoushetki
ke 28.3. klo 19, Oulun tuomiokirkon krypta. Järjestäjinä myös Oulun NNKY ja Sinapinsiemen ry.
Raamattupiiri to 29.3. klo
14, Vanha pappila. Luetaan
Luukkaan evankeliumia.
Ompeluseurat to 29.3. klo
18.30, Intiön seurakuntakoti.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 22.3. klo 18,
Maikkulan kappeli.
Raamattupiiri to 22.3. klo 18,
Maikkulan kappeli.
Rauhanyhdistyksen ompeluseurat pe 23.3. klo 18, Kastellin kirkko.
Kastellin kirkon raamattupiiri ti 27.3. klo 12, Kastellin kirkko. Kokoonnumme joka tiistai.
Miesten raamattupiiri ke
28.3. klo 18, Karjasillan kirkko.
Raamattupiiri to 29.3. klo 18,
Maikkulan kappeli.
Torstai-illan raamattupiiri to
29.3. klo 18, Kastellin kirkko.
Kokoonnumme joka torstai.
Rauhanyhdistyksen ompeluseurat to 29.3. klo 18, Kaukovainion kappeli.
Kaakkurin kinkerit to 29.3.
klo 18.30, Rahjoilla, Kultasirkuntie 23. Aiheena 1. Kor 13.
Läksynä kaste- ja lähetyskäsky. Mukana Heikki Karppinen
ja Sirpa Ilvesluoto.

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 22.3. klo
12.30, Tuiran kirkko. Lisätietoja pastori Riitta Louhelaiselta, p. 040 5850 818.
Rauhanyhdistyksen ompeluseurat pe 23.3. klo 18.30,
Pyhän Luukkaan kappeli.
Raamattuluokka kerhohuoneessa klo 18–18.30.
Raamattupiiri ti 27.3. klo 13,
Niittyaron seurakuntakoti.
Miesten piiri ti 27.3. klo 18,
Tuiran kirkko. Lauluilta aiheesta kirkkomusiikki, Tommi Hekkala.
Raamattupiiri to 29.3. klo
12.30, Tuiran kirkko. Uudet
piiriläiset ovat tervetulleita.
Lisätietoja pastori Riitta Louhelaiselta, p. 040 5850 818.
Rauhanyhdistyksen ompeluseurat to 29.3. klo 18.30,
Tuiran kirkko.

15

22.–29.3.2012

Rauhanyhdistyksen kirkkoseurat to 29.3. klo 19, Pyhän
Tuomaan kirkko.
Pateniemen raamattupiiri ke 11.4. klo 17.30, Pateniemen kirkko. Lisätietoja diakonissa Heli Mattilalta, p. 040
5747 145.

Oulujoen seurakunta
Aalef-ilta su 25.3. klo 16, Hintan seurakuntatalo. Käymme
läpi sunnuntain raamatuntekstit. Aalef-iltojen aiheena
ovat uskon perusjutut: Raamattu, rukous, lähetys ja yhteys. Illan järjestää Oulujoen
seurakunta.
Rauhanyhdistyksen seurat
ti 27.3. klo 19, Myllyojan seurakuntatalo. Viljo Juntunen,
Niilo Nissilä.
Ylikiiminki
Sanan ja rukouksen ilta ma
26.3. klo 18.30, Ylikiimingin
srk-talo.

Musiikki ja kulttuuri
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Urkupreludi su 25.3. klo 9.30,
Oulun tuomiokirkko. Ks. musiikkikooste sivulla 17.
Musiikkimatinea su 25.3. klo
11, Oulun tuomiokirkko. Ks.
musiikkikooste sivulla 17.
Virsilauluilta ke 28.3. klo
18, Oulun tuomiokirkko.
OAMK:n ja Oulun konservatorion opiskelijat, lehtorit Ari
Rautakoski ja Risto Ainali. Ks.
musiikkikooste sivulla 17.
Urkuvartti ma 2.4. klo 12,
Oulun tuomiokirkko. Lauri-Kalle Kallunki soittaa J.S.
Bachin urkukoraaleja. Vapaa
pääsy.
Stabat Mater ti 3.4. klo 19,
Oulun tuomiokirkko. A. Scarlatti: Stabat Mater. Virve
Karén soprano, Magdy Mikaelberg altto, Antto Vanhala viulu, Saara Vanhala viulu, Hannele Kerkelä sello ja
Péter Marosvári urut. Vapaa
pääsy, käsiohjelma 5 €.
Urkuvartti ke 4.4. klo 12, Oulun tuomiokirkko. Péter Marosvári soittaa kärsimysajan
urkumusiikkia. Vapaa pääsy.
Konsertti ke 4.4. klo 19.30,
Oulun tuomiokirkko. Mieskuoro Pohjan Laulu musisoi
pääsiäisajan kuoromusiikkia. Pohjan Laulu on vuonna
1908 perustettu oululainen
perinteikäs mieskuoro. Kirkko-ohjelmistossaan Pohjan
Laulu, johtajanaan Mihkel
Koldits, esittää laajan kirjon
hengellistä mieskuoromusiikkia sekä läheltä että kaukaa, niin tästä päivästä kuin
myös menneiltä vuosisadoilta. Konserttiin on vapaa pääsy. Käsiohjelma 15 €.
Luukas-passio pe 6.4. klo 18,
Oulun tuomiokirkko. Ks. musiikkikooste sivulla 17.
Elia-oratorio la 14.4. klo
20, Oulun tuomiokirkko. Felix Mendelssohnin säveltämä suuri kirkkomusiikkiteos.
Esiintyjäkokoonpano koostuu neljästä solistista: sopraano Terttu Iso-Oja, altto
Sirkka Rautakoski, tenori Péter Marosvári, basso Jaakko
Kortekangas, kuoroina: Cantio Laudis, Katedraalikuoro
ja OAMK:n kamarikuoro, sekä orkesterina Oulun Kamari-

orkesteri. Teoksen johtaa Olli
Heikkilä. Käsiohjelma 15 / 10
€. Paikat ensisijaisesti käsiohjelman ostajille, sen jälkeen
vapaa pääsy! Suora lähetys
osoitteessa virtuaalikirkko.fi.
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Karjasillan seurakunta

Marianpäivän runotapahtuma su 25.3. klo 18, Kastellin
kirkko. Marianpäivän runotapahtumassa ovat mukana
Maija Karppinen, Eeva Holma,
Arja Alakontiola, Hilja Alasuvanto, Pirjo Kauppinen, Eeva-Kaarina Sarastamo, Pirkko
Böhm-Sallamo ja Juha Vähäkangas. Tule häikäistymään!
Ks. ilmoitus s. 16.
Kevään kohinaa -konsertti la
31.3. klo 15, Karjasillan kirkko.
Ks. musiikkikooste sivulla 17.

Diakonia
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Diakonian ajanvaraus vastaanotolle maanantaisin klo
9–11, p. (08) 3161 405. Kotikäyntipyynnöt suoraan alueen diakoniatyöntekijöille.
Diakonian vastaanotto to
22.3. klo 9, Heinätorin seurakuntatalo. Mahdollisuus verenpaineen mittaukseen.
Diakonian aamu ti 27.3. klo
9, Elohuone. Tarjolla maksuton aamupala vapaaehtoisten sekä diakoniatyöntekijän tarjoamana. Lue päivän
Kaleva ja jutustele, hiljenny
aamuhartauteen.

Karjasillan seurakunta

Diakonian ajanvaraus maanantaisin klo 9–11 p. (08)
5313 219 tai Karjasillan diakoniatoimistolta.
Aamupuuro torstaisin klo
9–10, Kaukovainion kappeli.
Maksuton puuroaamiainen,
joka sisältää puuroa, leipää,
kahvia ja teetä.
Palvelupiiri ma 26.3. klo
13–13.30, Karjasillan kirkko.
Osallistumme pääsiäisnäytelmään klo 13.
Diakoniapiiri ma 26.3. klo
16.30, Kaukovainion kappeli.
Ystävänkamari ti 27.3. klo
13, Kaukovainion kappeli. Vapaamuotoinen kohtaamispaikka, jossa kahvitellaan, keskustellaan ja hiljennytään hartauteen.
Maikkulan diakoniaryhmä ti
27.3. klo 14, Maikkulan kappelin takkahuone.

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus taloudellisen tuen hakemista varten maanantaisin klo
9–11 Tuiran kirkko p. (08) 531
4616. Muissa asioissa keskusteluajasta tai kotikäynnistä
voi sopia oman alueen diakoniatyöntekijän kanssa.
Työttömien ruokailu torstaisin klo 12, Rajakylän seurakuntakoti. Aterian hinta 2 €.
Työttömien ateria pe 23.3.
klo 12 , Pyhän Luukkaan kappeli. Diakonian vapaaehtoisten järjestämä ateria 2 €. Lisätietoja diakonissa Saila
Luukkonen p. 040 5747 092.
Pateniemen ja Herukan diakoniapiiri to 22.3. klo 13, Pateniemen kirkko. Lisätietoja
diakonissa Heli Mattilalta, p.
040 5747 145.
Seurakuntakerho to 22.3.

Eroneuvo-illat – keskustelua
eroon liittyvistä kysymyksistä

V

anhempien Akatemia ja Oulun seurakuntayhtymä järjestävät ensimmäistä kertaa eroneuvo-illan torstaina 29. maaliskuuta kello 18–20 Vanhassa Pappilassa. Seuraavat illat järjestetään 26.
huhtikuuta ja 24. toukokuuta.
Eroneuvo on eronneille ja eroa harkitseville vanhemmille sekä heidän läheisilleen tarkoitettu matalan kynnyksen tilaisuus, jossa on mahdollisuus
keskustella eroon liittyvistä asioista ja
kuulla eron vaikutuksista niin omaan
kuin lapsen elämään.
Eroneuvolla tuetaan eron jälkeistä
vanhemmuutta ja vanhempien yhteistoimintaa, sekä tuodaan esille lapsen
näkökulmaa ja tarpeita erotilanteessa.
– Lapset ovat valitettavasti heikossa
tilanteessa eron aikana. Jos vanhempien väliset suhteet ovat pahasti tulehtuneet, kuluu vanhempien aika omien
välien selvittelyyn lasten huomioimisen sijaan, kertoo lapsi- ja perhetyön
diakoniatyöntekijä Kari Rekilä.

klo 14.30, Rajakylän seurakuntakoti. Lisätietoja diakoni Sami Riipiseltä, p. 040 5747
149.
Diakoniapiiri ma 26.3. klo 13,
Pyhän Tuomaan kirkko. Tiedustelut diakoni Päivi Moilaselta, p. 040 5747 064.
Lämmitä lähimmäistä -ilta
diakonian vapaaehtoisille
ti 27.3. klo 17 Rajakylän srkkoti.
Palokan palvelukeskuksen
eläkeläisten kerho to 29.3.
klo 13.30, Palokan palvelukeskus. Paikalla myös pastori
Juha Valppu ja diakoniatyöntekijä Heli Mattila.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maanantaisin klo 9–11, p. (08)
5313 519 tai diakoniatoimistolta.
Diakonian aamu ma 26.3.
klo 10.30–12, Myllyojan seurakuntatalo. Tarjolla maksuton aamupala kaikenikäisille,
mukana seurakunnan työntekijä ja vapaaehtoisia.
Eläkeläisten kerho to 29.3.
klo 14, Hoikantien palvelutilat.
Virsilauluilta to 29.3. klo 18,
Juho ja Leena Karhulla, Toivasentie 28. Mukana Pentti Kortesluoma ja Sanna Leppäniemi. Kahvitarjoilu ja ar-

Tilaisuuteen voi osallistua anonyymisti. Tilaisuudessa ei velvoiteta puhumaan omista asioista, mutta siihen
on mahdollisuus. Eroneuvo-tilaisuudessa voi käydä kerran tai useammin,
oman tarpeen mukaan. Oulussa eroneuvo-iltoja järjestetään maaliskuusta alkaen kerran kuukaudessa, vuoden
loppuun saakka.
Eroneuvo-tilaisuuksiin osallistuu
ammattilaisten rinnalla myös vapaaehtoistyöntekijöiksi koulutettuja, eron
kokeneita vanhempia. Tilaisuudet ovat
avoimia ja maksuttomia, eikä iltaan
tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
Vetäjä ja vapaaehtoistyöntekijä ovat
vaitiolovelvollisia.
– Ero on pieni kuolema, jos näin
voisi verrata. Aika parantaa lopulta
haavan.
Joillekin prosessin läpikäymiseen
menee enemmän aikaa. Omaisten tuki
ja tuen hakeminen ovat oleellisia asioita, ettei tilanteeseen jää yksin, korostaa
Kari Rekilä.

vontaa. Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.
Ylikiiminki
Virsilauluilta Yhteisvastuulle pe 23.3. klo 19, Virkkula.
Oulujoen kanttorit ovat yhdessä mukana virsi-illassa.

Yhteiset
seurakuntapalvelut
KEHITYSvammaiset
Porinapiiri ti 27.3. klo 13.15,
Heinäpään seurakuntatalo.
osallistutaan pääsiäisvaellukseen.
Keskustelukerho ti 27.3. klo
17, Heinäpään seurakuntatalo. Avoin ryhmä kaikenikäisille. Osallistutaan pääsiäisvaellukseen.
Olkkari-ilta ke 28.3. klo 17,
Heinäpään seurakuntatalo.
nuorille aikuisille (18–40-v.).
Osallistutaan pääsiäisvaellukseen.
Näkövammaiset
Näkövammaisten raamattuja keskustelupiiri to 29.3. klo
13, Caritas-koti, Caritas-sali.
Tule tutkimaan Raamattua
ja luotsaamaan elämää pintaa syvemmältä. Kahvitarjoilu. Opasystävä vastassa pääoven läheisyydessä klo 12.30
alkaen.

päihdetyö
Aamukahvihetki pe 23.3. klo
9–10, Diakoniakeskus. Tule
aamupalalle. Tarjoamme päivän sanan ja mukavan seuran
lisäksi kahvia / teetä, sämpylää, jogurttia, tuoremehua.
Lisätietoja diakonissa Tellervo Kianto, p. 040 7564 022.
Naistenryhmä pe 23.3. klo
13, Diakoniakeskus.

Lähetys
Lähetyssoppi – myyjäiset ja
kahvila Isokatu 11, Elohuone. Avoinna torstaisin klo
10–13 maaliskuun loppuun
saakka. Leivonnaisia, käsitöitä, arpoja yms. Hietasaaren
viinimarjoista tehtyä mehua
edullisesti! Tuotto lähetystyölle Suomen Lähetysseuran kautta.
Siipi – lähetyksen puoti ja
paja avoinna ma–ke ja pe
klo 10–14. Puodista käytettyjä astioita, liinavaatteita, koruja, kirjoja, polkupyöriä sekä
pajan tuotteita, tarjolla myös
kahvia yms. Pajassa tehdään
käsitöitä ja askarrellaan. Lahjoituksia otetaan vastaan, p.
044 3161 720. Ks. ilmoitus s.17.
Nimikkolähettityötä Taiwanilla: Kääriäiset pe 23.3. klo
12–13, Siipi, lähetyksen puoti ja paja. Lähetystovi, Tarja
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Menot Oulussa
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22.–29.3.2012
Sanna Krook

Oja-Viirret.

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Lähetyspiiri to 22.3. klo 14,
Vanha pappila. Raamattutunti Niilo Pesonen.
Lähetyspiiri to 29.3. klo 14,
Vanha pappila. Raamattutunti Anneli Kauppi.

Karjasillan seurakunta
Kaukovainion lähetyspiiri
ti 27.3. klo 15–16.30, Caritas.

Tuiran seurakunta

Pääsiäisnäytelmä
seuraa Jeesuksen
viimeisiä päiviä

K

arjasillan pääsiäisnäytelmän ”Kohti kolmatta aamua” yleisönäytökset järjestetään Karjasillan kirkossa keskiviikkona 28. maaliskuuta kello 18 ja 19.
Aiempi näytös on suunniteltu perheen pienimmät huomioon ottaen ja se kestää noin puoli tuntia.
Myöhempi näytös on suunnattu aikuisille ja siinä
syvennytään tarkemmin pääsiäisen tapahtumiin.
Näytös on kestoltaan lähes tunnin mittainen.
Vaellukset ovat kaikille avoimia.
Kohti kolmatta aamua on kuvaelma, jossa seurataan Jeesuksen elämän vaiheita pääsiäisen sanoman mukaisesti. Näytelmän ovat käsikirjoittaneet
seurakunnan työntekijät. Toteuttamassa on myös
vapaaehtoisia seurakuntalaisia. Näytelmä kulkee
palmusunnuntaista pääsiäisen aamuun.
Päiväkoti ja koululaisryhmille järjestetään pääsiäisnäytöksiä Karjasillan kirkossa viikon 13 aikana. Myös Pyhän Luukkaan kappelilla järjestetään
koululaisryhmille pääsiäisesityksiä viikon aikana.

Puutyökerho maanantaisin
ja keskiviikkoisin klo 9, Siipi lähetyksen puoti ja paja, kellaritilat. Ks. ilmoitus s. 17.
Lähetyspiiri ma 26.3. klo 14,
Tuiran kirkko. Lisätietoja lähetysihteeri Tarja Oja-Viirret, p.
040 5747 172.
Kivi- ja tiffanylasikerho ti
27.3. klo 10, Pyhän Tuomaan
kirkon kellaritilat. Ks. ilmoitus s. 17.
Käsityökahvila ti 27.3. klo 13,
Koskelan seurakuntakoti. Tule tekemään käsitöitä kahvikupposen äärelle lähetystyön
myyjäisiin tai omiin tarpeisiin.
Lähetys- ja raamattupiiri ke
28.3. klo 17, Pyhän Tuomaan
kirkko. Ks. ilmoitus s. 17.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri to
22.3. klo 18, Hintan seurakuntatalo, 3 krs. Hissillä esteetön pääsy.
Raamattu- ja lähetyspiiri ma
26.3. klo 18, Myllyojan seurakuntatalo, ystävänkammari.
Raamattu- ja lähetyspiiri
ma 26.3. klo 18.30, Oulujoen
pappila.
Raamattu- ja lähetyspiiri to
29.3. klo 18, Hintan seurakuntatalo, 3 krs. Hissillä esteetön pääsy.

YLIKIIMINKI
Piispankamari perjantaisin
klo 11–14, Ylikiimingin asukastupa.

Lapset ja lapsiperheet
Kaikki pyhäkoulut ja perhekerhot löytyvät osoitteesta
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Muskareista tietoa www.oulunseurakunnat.fi/muskari.

sunnuntaina 25.3.2012 klo 18

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Äitiryhmä to 29.3. klo 18,
Vanha Pappila, Jössensali/
vintti. Äitiryhmä on kaikenikäisten äitien kohtaamispaikka. Ryhmässä on lämminhenkinen ja luottamuk-

sellinen ilmapiiri. Lisätietoja:
mari.tuokkola@evl.fi, p. 050
5249 779 tai mari.flink@evl.fi.

Karjasillan seurakunta
Isän ilta ke 28.3. klo 18, Kaukovainion kappeli.
Perheleiri Rokualla 20.4.–
22.4., Rokuan leirikeskus.
Tervetuloa kokemaan keväisen luonnon ja luomisen ihmettä Rokuan hienoihin maisemiin. Lähdemme perjantaina Karjasillan kirkolta klo
16.30. Paluu sunnuntaina samaan paikkaan noin klo 16.
Hinta aikuisilta 44 €, 4–18-v.
lapsilta 30 € ja alle 4-v. pääsevät ilmaiseksi. Hintaan kuuluu kuljetus, ruoka ja majoitus. Ilmoittautumiset 5.4.
mennessä lapsi- ja perhetyön sihteeri Mari Jääskeläiselle, p. 040 5747 109 tai mari.jaaskelainen@evl.fi. Ilmoitathan samalla ruoka-aineallergiat. Leirille otetaan ensisijaisesti Karjasillan seurakunnan jäseniä.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot löytyvät osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri.

Nuoret
Karjasillan seurakunta
Yökahvila Ikuus pe 23.3. klo
18–22, Pyhän Andreaan kirkko. Karjasillan seurakunnan
Yökahvila Ikuus (K16) on auki kevään aikana neljä kertaa
(20.1., 17.2., 23.3. ja 20.4.).
Kevätkausi päättyy kaikkien Oulun seurakuntien yhteiseen yökahviloiden päätöstapahtumaan Hietasaaren leirikeskuksessa pe 11.5.
Lämpimästi tervetuloa uudet
ja vanhat kävijät! Lisätietoja
kahvilan toiminnasta saa Jenniltä p. 044 3161 452.

Tuiran seurakunta
Isoskoulutus torstaisin klo
17, Tuiran kirkko. Lisätietoja nuorisotyönohjaaja Merja
Oksmanilta, p. 040 5245 944
tai merja.oksman@evl.fi.
Tuiran nuorten varttikirkko
ja nuortenilta torstaisin klo
18, Tuiran kirkko. Nuortenillat ovat yläkouluikäisten tilaisuuksia pelailujen, pienen
purtavan ja ajankohtaisten
aiheiden äärellä. Lisätietoja nuorisotyönohjaaja Anssi
Putila, p. 050 3408 982, anssi.putila@evl.fi.
Meri-Toppilan yökahvila pe
23.3. klo 20–23, Meri-Toppilan nuorisotalo. Hauskaa yhdessäoloa, pelailua ja pien-

Mysteeri-leiri

13.–15.4. Vasamon leirikeskuksessa
Leiri on tarkoitettu 1.–3.-luokkalaisille tytöille ja pojille. Leirillä ulkoillaan, askarrellaan, hiljennytään
Raamatun sanoman äärellä, syödään hyvää ruokaa ja ratkotaan leirin mysteeriä. Hinta 30 € sisältää
matkat, majoituksen, ohjelman, ruoat ja tapaturmavakuutuksen Oulun ev.-lut. seurakuntien jäsenille.
Ilmoittautumiset 30.3. mennessä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Lisätietoja Anna-Leena Ylänne,
p. 040 8315 932, anna-leena.ylanne@evl.fi.

tä purtavaa yläasteikäisille.
Mukana illassa seurakunnan
työntekijä ja yökahvilaohjaajia. Ilta on päihteetön. Lisätietoja nuorisotyönohjaaja
Anssi Putilalta, p. 050 3408
982, anssi.putila@evl.fi.
Gospelryhmä keskiviikkoisin
klo 17, Tuiran kirkko. Lisätietoja
Merjalta, p. 040 5245 944, merja.oksman@evl.fi tai Jaakolta,
p. 044 3161 464, jaakko.syynimaa@evl.fi.

Nuoret aikuiset
Cross Cafe pe 23.3. ja 30.3.
klo 19–23.50, Elohuone. Ks.
ilmoitus s. 16.
Yliopiston ekumeeninen
pääsiäishartaus ma 2.4. klo
10, Pyhän Luukkaan kappeli.

opiskelijajärjestöt
Evankelinen nuorten aikuisten ilta pe 23.3. klo 18, Heinätorin seurakuntatalo. Antti Leinonen: Jumalanpalvelus.
OPKOn ilta la 24.3. klo 18.30,
Öbergin talo, Kirkkokatu
5. Rippi – unohdettu aarre,
Jaakko Lounela.
3K-ilta ma 26.3. klo 18.30,
Kansanlähetyksen lähetyskoti, Torikatu 9 A 23. Peli-ilta.
Körttiopiskelijoiden seurat
to 29.3. klo 18, Hanna Pihlajamäellä ja Iikka Paajalalla.

Seniorit
Eläkeläisten toimintapäivä
ke 28.3. klo 11–14, Kumppanuuskeskus, Isokatu 47. Klo
11 Setlementin senioritoiminnan esittely, klo 11.45 hartaus, klo 12.30 tietoa omaishoidosta, klo 13 yhteislaulua
(Matti Partanen) ja klo 13.30
neuvontapisteen esittely.

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Tarinatupa ke 28.3. klo 13,
Intiön seurakuntakoti.
Eläkeläisten kerho to 29.3.
klo 10.30, Heinätorin seurakuntatalo. Kerho pidetään
Vesper-kodissa, Isokatu 88,
ruokasalissa.
Vierailijana
Henna-Mari Sivula.

Eläkeläisten kerho to 29.3.
klo 12.30, Intiön seurakuntakoti.

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 22.3. klo
12, Pyhän Andreaan kirkko.
Eläkeläisten kerho to 22.3.
klo 13, Kastellin kirkko.
Eläkeläisten kerho to 22.3.
klo 13.30, Karjasillan kirkko.
Eläkeläisten kerho ma 26.3.
klo 12, Maikkulan kappeli.
Seniorikahvila ke 28.3. klo
12–14, Kaukovainion kappeli, Ystävänkammari. Ikäihmisten kohtaamispaikka.
Toiminnasta vastaa Ikä-Esko
hanke / Oulun Seudun Setlementti ry.

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan vanhustyön linja vastaa keskiviikkoisin klo 9–11 puhelinnumerossa (08) 5314 616. Numeroon voit soittaa, kun olet
yksin tai kaipaat kuuntelijaa,
kun haluat puhua sinulle tärkeistä asioista tai kun haluat
pyytää kotikäyntiä tai jättää
soittopyynnön.
Eläkeläisten kerho to 22.3.
klo 13, Tuiran kirkko. Lisätietoja diakonissa Aino-Liisa Ilkolta, p. 040 7510 064.
Eläkeläisten kerho to 22.3.
klo 13, Koskelan Palvelukeskus. Vietämme Herran pyhää
ehtoollista. Mukana Pasi Kurikka.
Eläkeläisten kerho to 22.3.
klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko. Osallistumme seniorien
laulupiiriin. Kerhosta voi tiedustella diakoni Päivi Moilaselta, p. 040 5747 064.
Seniorien laulupiiri to 22.3.
klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko. Yhteislaulua, kahvittelua
ja hartaus. Tervetuloa laulamaan ja kuuntelemaan! Lisätietoja diakonissa Paula Kyllöseltä, p. 040 7235 880.
Eläkeläisten kerho ti 27.3.
klo 14, Tuiran palvelukeskus. Ohjelmallinen päivätuokio talossa ja sen lähialueilla
asuville eläkeläisille. Mukana
Paula Kyllönen ja vapaaehtoisten lauluryhmä.

TaivasKlubi -illat

pe 23.3. klo 21 Anu Neuvonen band
pe 30.3. klo 21 Leena Kurki quintet
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 2 euroa.
Kahvilan tuotolla tuetaan Kirkon Ulkomaanavun työtä.
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Eläkeläisten kerho to 29.3.
klo 13, Tuiran kirkko. Lisätietoja diakonissa Aino-Liisa Ilkolta, p. 040 7510 064.
Eläkeläisten kerho to 29.3.
klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko. Kerhosta voi tiedustella
diakoni Päivi Moilaselta, p.
040 5747 064.

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho ma 26.3.
klo 12, Sanginsuun seurakuntakoti.
Eläkeläisten kerho ma 26.3.
klo 12, Hintan seurakuntatalo.
Eläkeläisten kerho to 29.3.
klo 14, Hoikantien palvelutilat.

Yli-Ii
Torstaikerho to 29.3. klo 11,
Yli-Iin seurakuntatalo.

YlikiiminKI
Porinakerho ma 26.3. klo 10,
Vanhustalon kerhohuone.

Leirit ja retket
Karjasillan seurakunta
Isoskoulutusleiri ensimmäisen vuoden isoskoulutettaville 13.–15.4., Rokuan leirikeskus. Lähtö on pe 13.4. klo
18 tilausajolaiturilta ja paluu samaan paikkaan 15.4.
klo 15.30. Leirillä tutustumme leiriarkeen isosen näkökulmasta, vietämme yhteistä
viikonloppua ja hiljennymme Raamatun sanan ääreen.
Ilmoittautuminen on sitova.
Yhteydenotot: Jenni Koskenkorva, p. 044 316 1452 tai jen-

22.–29.3.2012

ni.koskenkorva@evl.fi.

Oulujoen seurakunta
Seurakuntaväen retki Kainuuseen 24.–25.5. Kuulkaa
korpeimme kuiskintaa... Lähde mukaan virkistäytymään
Päätalon, Iki-Kiannon ja Leinon jylhiin maisemiin. Retken
hinta on 140 €. Se sisältää kuljetuksen turistibussilla, ruokailut, opastukset, majoituksen Scandic Kiannon Kuohut
-kylpylähotellissa, jaetussa
2HH (1HH + 27 €) ja tapaturmavakuutuksen Oulun seurakuntien jäsenille. Sitovat
ilmoittautumiset 19.4. mennessä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai arkisin 9–16 p.
(08) 3161 340. Etusija Oulujoen seurakunnan jäsenillä. Ilmoittautuneille lähetämme
leirikirjeen. Lisätietoja diakoniatyöntekijät Eija Röning,
p. 040 5580 435 ja Kati Riipinen, p. 040 5281 813.

Tuiran seurakunta
Retki Via Dolorosa pääsiäisajan vaellusdraamaan 3.4.
klo 19. Katso ilmoitus s. 17.

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista löydät lisätietoa osoitteesta
www.oulunseurakunnat.fi/
kalenteri.
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klo 18, Vanha pappila. Lue
juttu sivulta 15.

Muut menot
Kellonkartanon kevätpäivät la 24.3. klo 14, Karjasillan kirkko. Mukana rovasti
Jukka Norvanto. Tilaisuudet:
Klo 14 Voimmeko hyvin vai
pahoin? Klo 16 Ihastuttaako
vai vihastuttaako Jeesus? Klo
18 Sovintoon Jumalan kanssa. Mukana myös musiikkia.
Tilaisuuksien välillä kahvitarjoilu. Järjestäjät Karjasillan
seurakunta ja Kellonkartanon ystävät ry.
Pyhiinvaellus laista evankeliumiin Jumalan voideltua
seuraten su 25.3. klo 11.45,
Vanha pappila. Tilaisuus alkaa kryptan kirkkokahvin
jälkeen. Mukana Jaakko Lounela.
Fransupiiri ti 27.3. klo 17,
Myllyojan seurakuntatalo.
Päivä Silmukka ke 28.3. klo
13, Vanha pappila. Tapaamispaikka, jossa tehdään käsitöitä, askarrellaan, jutellaan ja
ollaan yhdessä.
Yleisöluento ke 28.3. klo 14,
Oulun Diakonissalaitoksen
Kirkkosali. Elämänlaatua hormooneista? Naistentautien
ja synnytysten erikoislääkäri,
professori Jorma Heikkinen.

Perheneuvonta

Sinkkuilta pe 30.3. klo 18.30,
Vanha pappila. Yhteislaulua ja keskustelua vapaaehtoistoiminnasta. Sinkkuillassa vieraana kanttori HennaMari Sivula Oulun tuomiokirkkoseurakunnasta ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Minna Ruokangas
ODL Säätiöstä. Sinkkuilta on
aikuisten yksineläjien kohtaamispaikka.
IltaSilmukka ke 28.3. klo
17.30 Vanhassa pappilassa.
Näin vääntyy lanka – ikkunakoristeita pääsiäiseksi, saippuakuplan puhalluksen osia,
metallilanka-askartelua kaikenikäisille. Seuraava IltaSilmukka 25.4.

Diakonian aamu Oulujoella
maanantaisin klo 10.30–12 Myllyojan
seurakuntatalossa. Maksuton aamupala kaikenikäisille, mukana seurakunnan työntekijä ja
vapaaehtoisia.

Tuiran seurakunnan
isoskoulutus

torstaisin klo 17 Tuiran kirkossa
Lisätietoja nuorisotyönohjaaja Merja Oksmanilta,
p. 040 5245 944 tai merja.oksman@evl.fi.

Nokelantie 48 B, käynti
Latokartanontien puolelta.
Avoinna
ma–ke, pe klo 10–14.
Siiven suunnittelutuokio ti 27.3. klo 9.
Mietimme, miten Siiven
toimintaa voidaan
kehittää. Tule
jakamaan ideoitasi!

Musiikkia
kirkoissa

Eroneuvo-ilta eronneille ja
eroa harkitseville to 29.3.

Diakonia

Retki
Via Dolorosa
pääsiäisajan
vaellusdraamaan
tiistaina 3.4. klo 19–22

Lähde mukaan pääsiäisajan tapahtumiin. Lähtö Liminkaan linja-autoasemalta tilausajolaiturilta, paluu noin
klo 22. Retken hinta 15 €, joka maksetaan matkan aikana. Hinta sisältää liput sekä matkat. Tapahtuma on
ulkona, joten varaudu sään mukaisella vaatetuksella.
Ilmoittautumiset pe 30.3. mennessä p. (08) 3161 340
tai www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.

Urkupreludi

Yhteisvastuun taidemyyntitapahtuma
23.–25.3. Oulun kaupunginkirjaston näyttelytilassa.
Avajaiset ovat perjantaina klo 18, ohjelmassa musiikkia ja puhetta Yhteisvastuusta. Näyttely on avoinna
sunnuntaihin klo 15 saakka kirjaston aukioloaikoina.
Oulun taiteilijaseuran taiteilijat lahjoittavat myytyjen
taulujen hinnasta 40 prosenttia Yhteisvastuukeräykseen.

Aamupuuro Karjasillan kirkossa
sunnuntaina 25.3. klo 9–10 Karjasillan kirkossa. Tervetuloa jutustelemaan ja piipahtamaan Palvelupiirin
keittämälle puurolle ennen messua! Vapaaehtoinen
maksu Yhteisvastuun hyväksi.

Kaikenikäisten ulkoilutapahtuma
tiistaina 27.3. klo 18 Kortesluoman maneesilla Pikkaralassa, Pikkaralantie 31. Alkuhartauden pitää Pentti
Kortesluoma. Ohjelmassa on makkaranpaistoa, kahvia, mehua, munkkeja, arvontaa, talutusratsastusta ja
mukavaa yhdessäoloa. Tuotto Yhteisvastuukeräykselle. Autoparkki on Pikkaralan Shellillä.

Virsilauluilta
torstaina 29.3. klo 18, Juho ja Leena Karhulla, Toivasentie 28. Mukana Pentti Kortesluoma ja Sanna Leppäniemi. Kahvitarjoilu ja arvontaa. Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Valokuvauskilpailu
Yhteisvastuukeräyksen 2012 teemasta ”Pienestä kiinni”. Kilpailuaika päättyy 31.3. Kilpailun järjestää Oulun tuomiokirkkoseurakunta. Lisätietoja www.ouluntuomiokirkkoseurakunta.fi.

Vanhan pappilan Kevätsalonki
sunnuntaina 1.4. klo 15 Vanhassa pappilassa.
"Lauluja rakastavasta Jumalasta, keväästä ja rakastavaisista". Seppo Viljamaa ja Liisa Valkola. Runot Sisko Kuikka. Kahvilan ja arpojen tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

sunnuntaina 25.3. klo 9.30 Oulun tuomiokirkossa.
Oulun konservatorion kirkkomusiikinopiskelija
Toni Hintsala, urut. Suora lähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi.

Musiikkimatinea
sunnuntaina 25.3. klo 11 Oulun tuomiokirkossa.
Lauluyhtye Cappella pro Vocale esittää vanhaa
musiikkia. Peregrinus – Vaeltaja -otsikon alle
rakennettu ohjelma kuvastaa kristityn ihmisen
vaellusta kirkollisten teemojen äärelle. Suora
lähetys osoitteessa www.virtuaalikirkko.fi.

Virsilaulu-ilta
keskiviikkona 28.3. klo 18 Oulun tuomiokirkossa.
OAMK:n ja Oulun konservatorion opiskelijat,
lehtorit Ari Rautakoski ja Risto Ainali.

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 eri
aikakausilta. Ohjelmamaksu 7 euroa, opiskelijat ja
eläkeläiset 5 euroa. Alle 12-v. lapset ilmaiseksi.

Luukas-passio
perjantaina 6.4. klo 18 Oulun tuomiokirkossa. Risto
Ainalin sävellys kuullaan ensimmäistä kertaa Oulun
tuomiokirkossa. Teoksen kuoro-osuuksista vastaavat
Sekakuoro Tuike ja Pudasjärven kirkkokuoro.
Soitinosuuksista vastaa jousiorkesteri, oboe ja
urut. Jeesuksen osan laulaa baritoni Jussi Juola ja
evankelistana laulaa baritoni Lauri-Kalle Kallunki.
Muissa rooleissa laulavat baritonit: Toni Hintsala
ja Paulus Kälkäjä. Passion johtaa Jukka Jaakkola.
Vapaa pääsy. Käsiohjelma 10 euroa. Suora lähetys
osoitteessa www.virtuaalikirkko.fi.

Puutyökerho

maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 9
Siipi, lähetyksen puoti ja pajan kellaritiloissa.

Kivi- ja tiffanylasikerho

tiistaisin klo 10 Pyhän Tuomaan kirkon kellaritiloissa.
Tule tekemään käsillä kaunista kivestä ja lasista.

Lähetys- ja raamattupiiri

keskiviikkona 28.3. klo 17
Pyhän Tuomaan kirkon Ystävänkamarissa.
Raamattu- ja lähetyspiireissä pysähdytään avoimin
mielin Raamatun äärelle. Motiivina voivat olla niin
yleissivistyksen ja raamatuntuntemuksen kartuttaminen kuin hengelliset pohdinnatkin. Joissakin seurakunnissa raamattupiirit ovat samalla lähetyspiirejä,
jolloin tilaisuuksissa kuullaan myös lähetystyön kuulumisia. Raamattupiirit kokoontuvat vapaaehtoisen vetäjän tai seurakunnan työntekijän johdolla talvikaudella viikoittain. Raamatun käsittelytavat, kohdat ja
aikataulu sovitaan jokaisessa piirissä erikseen. Jotkut
piirit käsittelevät esimerkiksi tulevan sunnuntain jumalanpalvelustekstejä. Tervetuloa lukemaan ja pohtimaan Raamattua. Lisätietoja pastori Pasi Kurikalta,
p. 040 5747 139.

Nro 11

18

Menot Oulussa

22.–29.3.2012

22.–29.3.2012

Elämän polku

Messuja

Tuira: Sanni Martta Hannele
Alajeesiö, Usva Aamu Aurora Eksymä, Iida Aino Matilda
Härkönen, Ville Aleksi Juuso, Akseli Auku Antero Leppänen, Enni Saana Karoliina
Määttä, Joona Erik Aleksanteri Partanen, Minja Valma
Hannele Pihlajamaa, Elmeri
Veikka Tuovinen, Vilma Maija Amalia Varanka.
Oulujoki: Väinö Aukusti Huotari, Jade Helmi Päivi-Sinikka
Lalli, Onni Nikolas Nikkilä, Riku Matias Romppainen, Lauri Arto Juhani Tuohimaa, Enni Ester Eveliina Viitala.

Kastetut

Perhemessu
sunnuntaina 25.3. klo 12 Maikkulan kappelissa.
Marianpäivän perhemessun toimittaa Erja Järvi,
avustaa Jukka Kärkkäinen ja Maria-Ritva Bräysy,
kanttori Riitta Piippo. Säestämässä soitinryhmä
ja messumusiikissa avustamassa myös Maria
Portaankorva (huilu, piano), Ronja Portaankorva
ja Ada Vesenterä (laulu). Messu on toteutettu
erityisesti vauva- ja taaperoikäiset huomioiden.
Kirkkokahvit ja -piltit. Kolehti Nuoriso- ja
opiskelijatyöhön Herättäjä-Yhdistyksen kautta.

Tuomiokirkko: Mette Matilda Karppinen.
Karjasilta: Kasper Väinö Johannes Granö, Topi Valtteri Jolkin, Miisa Helmi Matleena Juntunen, Silja Matleena Jäntti, Pihla Erin Olivia
Kaikkonen, Joni Martti Juhani Lipponen, Unni Juuli Aurora Mattila, Martta Katariina Niemelä, Eelis Mikael Pehkonen, Hilda Elma Katariina
Suopajärvi, Väinö Matias Särkiniemi, Iiris Elisabeth Vähäkuopus.

Eläkeläisten ja laitosväen messu
tiistaina 3.4. klo 13 Tuiran kirkossa.
Toimittaa Jukka Kolmonen, avustavat Paula
Kyllönen ja Sami Riipinen, kanttorina Taru
Ängeslevä. Messun jälkeen on kirkkokahvit.
Linja-autokuljetus on osallistujille ilmainen.
Linja-autoreitti 1: klo 12 Palokan palvelukeskus,
klo 12.05 Rajakylän seurakuntakoti, klo 12.15
Koskelan seurakuntakodin pysäkki, klo 12.20
Koskelan palvelukeskus, klo 12.25 Fregatti,
Isopurjeentie, klo 12.35 Tuiran palvelukeskus, klo
12.45 Tuiran kirkko.
Linja-autoreitti 2: klo 12.05 Pateniemen kirkko,
klo 12.10 Kuivasjärvi, Karjakentän pysäkki, klo
12.15 Ajaa Kaitoväylää, Yliopistonkadun pysäkki
klo 12.25 Hiidentien päätepysäkki, ajaa Järvitietä,
klo 12.30 Metsolan kartano, Mielikintie, klo
12.35 Ajaa Kaarnatietä, klo 12.45 Tuiran kirkko.
Paluukuljetus klo 14.45.

Kirkolliset toimitukset

Tuomasmessu
lauantaina 24.3. klo 18 Kastellin kirkossa.
Marianpäivän Tuomasmessussa liturgina
on Heikki Karppinen, saarna Erja Järvi,
ehtoollisavustajat Jukka Kärkkäinen ja Janne
Kopponen. Musiikista vastaavat Kappelin laulu
ja Riitta Piippo. Messun jälkeen vapaaehtoisten
valmistama kahvi- ja teetarjoilu.

Tilavaraukset

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.

Virkatodistukset

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

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

Erityisdiakonia

Vihityt

Kuolleet

Tuomiokirkko: Toni-Pekka
Ilmari Haapalainen ja Jenni
Helena Kesti, Paavo Herman
Pohjola ja Sonja Olga Mirjami
Korkatti, Jaakko Pietari Tuisku ja Janina Tuulia Reinikka,
Jarkko Antero Uutela ja Aija
Annika Tikkanen.
Karjasilta: Esa Tapani Bräysy
ja Maria-Ritva Koivukangas,
Juha Matti Piippo ja Eija Inkeri Saari.
Tuira: Aleksi Juhana Kaikkonen ja Johanna Emilia Ylitalo, Pasi Rainer Kauppinen ja
Minna Johanna Niva, Mikko Johannes Laitala ja Mari
Kaarina Fiskaali, Markus Yrjö Kalevi Matala ja Tiina Auli Mirjami Seiteri, Samuli Artturi Pietarila ja Laura Elina
Mustonen, Olli-Pekka Puolitaival ja Saara Pauliina Tölli,
Jani Matti Juhani Simonen ja
Susanna Hannele Kuha, Kalle
Johannes Sorakangas ja Päivi
Noora Johanna Kärenlampi.
Oulujoki: Henri Timo Juhana
Korkiakoski ja Kristiina Elisabet Ojala, Mikael Henrik Lepistö ja Tuuli-Maria Valpuri Lilja.

Tuomiokirkko: Reino Juhani Karhu 55, Hilkka Lemmikki Kärnä s. Ranne 94, Anna
Nurmi s. Gunerus 93.
Karjasilta: Anna Sofia Alalauri s. Palosaari 86, Martta
Katariina Mannermaa s. Koskela 94, Reeta Helena Ojakoski 85, Elma Maria Inkeri
Räsänen 85, Irja Annikki Saarikoski s. Schroderus 82, Sirkka Maija Virkkunen s. Kämäräinen 82, Aura Kaarina Vuoristo s. Päiveröinen 91, Anni
Orvokki Väliharju s. Tuunanen 79.
Tuira: Yrjö Antero Lahti 76,
Heimo Marttila 68, Anja Maria Pellikka s. Viinikainen 76.
Oulujoki: Aune Aliina Luokkanen s. Illikainen 87, Aili Sofia Paasimaa s. Keinänen 96,
Olavi Aleksi Pahkala 55, Veikko Mikael Pankinaho 81.

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

Kirkot

Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6

Oulujoen kirkko 		
Oulujoentie 69

Pyhän Luukkaan kappeli
Yliopistokatu 7

Yli-Iin kirkko		
Elatuspellontie 4

Karjasillan kirkko 		
Nokelantie 39

Maikkulan kappeli 		
Kangaskontiontie 9

Pateniemen kirkko
Taskisentie

Pyhän Tuomaan kirkko
Mielikintie 3

Ylikiimingin kirkko
Kirkkotie

Kastellin kirkko 		
Töllintie 38

Oulun tuomiokirkko
Kirkkokatu

Pyhän Andreaan kirkko
Sulkakuja 8

Tuiran kirkko 		
Myllytie 5

Toimipaikat

Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89

Elohuone		
Isokatu 11

Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Heikkilänkankaan 		
seurakuntakoti		
Kyytipojantie 2

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Heinätorin 		
seurakuntatalo 		
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren 		
kaupunkileirikeskus
Hietasaarentie 19

Kuivasjärven 		
seurakuntakoti 		
Karppalantie 6
Lämsänjärven 		
kaupunkileirikeskus
Hiihtomajantie 2

Juuman leirikeskus		
Juumantie 126, 93850 Käylä

Myllyojan seurakuntatalo
Koivumaantie 2
Niittyaron 		
seurakuntakoti		
Purjehtijantie 4

Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86

Oulujoen pappila		
Oulujoentie 72

Intiön seurakuntakoti
Intiönpolku 2

Rajakylän 		
seurakuntakoti		
Tervakukkatie 2

Siipi – lähetyksen 		
puoti ja paja		
Nokelantie 48

Rokuan leirikeskus		
Salmisentie 300, Rokua

Siiranjärven 		
eräleirikeskus		
Vaarakyläntie 208, 		
Taivalkoski

Saarelan seurakuntakoti
Poolakuja 1
Sanginsuun 		
seurakuntakoti		
Sanginsuuntie 59
Sarasuon päiväkoti
Sarasuontie 5

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
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Lapsikuorot laulavat pääsiäisen salaisuudesta

O

Matias Par tanen

ulujoen seurakunnan
lapsikuoro ja Töysän
Laulavat Likat esittävät
yhdessä Pääsiäisen salaisuus -teoksen Oulujoen kirkossa
lauantaina 31.3. kello 19 sekä Pyhän Luukkaan kappelissa sunnuntaina 1.4. kello 13.
Teoksen on säveltänyt Maria Portaankorva ja sanoittanut
Pirkko Arola. Kuoroa säestää pianolla kanttori Sanna Leppäniemi,
sekä kuorolaiset itse erilaisin soittimin.
– Arolan tekstit ovat todella
vaikuttavia. Jonkin verran luetaan
myös Raamatun tekstejä, mutta tarkoitus on, että laulut kertovat tarinaa, sanoo Oulujoen lapsikuoron johtaja Anna HaanpääVesenterä.
Hänen mukaansa laulut kertovat koko pääsiäisen tarinan, paastosta alkaen.
Esitystä on harjoiteltu vuoden
alusta alkaen Hintan seurakuntakodilla.
– On ollut ihmeellisen levollista. Pääsiäisen salaisuuden harjoitukset ovat tehneet kuorolle hyvää, Haanpää-Vesenterä hymyilee.
Töysän Laulavat Likat -kuoro harjoittelee tahollaan. Kuoron
johtaja Anu Vuorenmaa on läh-

töisin Oulusta. Hän johti aikoinaan Pyhän Tuomaan tyttökuoroa.
– Anu on minulle vähän kuin
oppiäiti, jonka kuoronpitoa olen
seurannut. Meillä on paljon puhelinpalavereja, joissa sovimme
yhteisen esityksen kulusta, Haanpää-Vesenterä kertoo.
Hän uskoo kaiken menevän
mallikkaasti, sillä hänen ja Vuorenmaan näkemykset ovat samanlaiset.
– Olimme viime toukokuussa
laulamassa Jyväskylässä Töysän
Laulavat Likkojen kanssa. Nyt he
tulevat vastavierailulle, HaanpääVesenterä valottaa esityksen lähtökohtia.

Pitkä historia
Oulujoen seurakunnan lapsikuoron ainoa poika, 10-vuotias Antti Vikstedt, kertoo olleensa mukana kuorossa jo kolmen vuoden
ajan. Noin 30 tytön joukossa ainoana poikana oleminen ei reipasta nuorta miestä haittaa.
– Olen saanut mukavia kavereita ja minut otetaan leikkeihin
mukaan, hän toteaa.
Laulaminen on lähellä Antin
sydäntä, mutta myös salibandy
kiinnostaa kovasti.

Hailuoto

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

– Harjoittelen kolme kertaa
viikossa. Parasta siinä on onnistumiset, joita kyllä kokee myös
kuorossa, Antti sanoo.
Oulujoen seurakunnan lapsikuoro on jaettu iän mukaan kahteen ryhmään, isot ja pienet. Pääsiäisen salaisuus -konsertissa on
mukana vain isojen kuoro.
– Tässä isojen kuorossa on parisenkymmentä pitkäaikaista jäsentä. Vuosi sitten tuli paljon uusia laulajia, kertoo Haanpää-Vesenterä.

www.hailuodonseurakunta.fi
Eläkeliitto ti 27.3. klo 11.
srk-salissa.
Kirkkovaltuuston kokous
ti 27.3. klo 18.30 srk-salissa. Aiheena mm. tilinpäätös vuodelta 2011.
Päiväpiiri ke 28.3. klo 13
Saarenkartanossa.
Kaverikerho to 29.3. klo 10.
Kirkkokuoro to 29.3. klo
18.30.

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.

Lasten laulu kaikui Oulujoen kirkossa viime perjantaina, kun seurakunnan lapsikuoro harjoitteli pääsiäisesitystä.

Marianpäivän
messu
sunnuntaina 25.3.
klo 10.

Mukana on myös muutama alkuperäisjäsen 11 vuoden takaa.
– Perustin kuoron aikoinaan
kanttori Lauri Nurkkalan pyynnöstä, Haanpää-Vesenterä sanoo.
Kesällä kuoro pääsee levyttämään aiemmin esittämänsä Hetki pieni jouluyön -teoksen, joka
myös on Portaankorvan ja Arolan käsialaa.
Vaikka kuoron päätehtävänä onkin jumalanpalveluksissa
avustaminen, se tekee myös pieniä konsertteja.

Pääsiäisvaellus

Marianpäivän
messuun kirkkoväen
toivotaan saapuvan
yhteisillä kyydeillä tai
potkureilla,suksilla, mopolla. pyörällä, hevosella…
Autolla yksin tulemista pyydetään välttämään.
Päälle luotolaiset ja/tai muutenkin vanhanaikaista vaatetta.
K a i s a m a r j a S t ö c ke l l

Siunatu kädet teemaillassa 18.3. nautittiin perinteisiä luotolaisia
pitoruokia.

KATJA KIISKINEN

Lumijoki

järjestetään hiljaisella
viikolla ti 3.4.
Voisitko tulla mukaan
avustajaksi – ota rohkeasti yhteyttä srk:n työntekijöihin jos kiinnostaa!

Kirkkokahvittajia
tarvittaisiin toisinaan
– jos haluat joskus
keittää kirkkokahvit
tai leipoa pullat
kahveille – kerro siitä
srk:n työntekijöille.

– Pidämme säännöllisesti leirejä ja laululauantait on myös perinne, jolloin laulamisen lisäksi
teemme jotain erilaista, soitamme rumpuja, harjoittelemme rytmiikkaa ja joogaamme.
– Tämä lapsikuoro on minulle
tärkeä henkireikä, toteaa musiikkiterapeuttina toimiva HaanpääVesenterä.

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
Kirkkoherra
p. 045 2369 094
Suntio
p. 045 6306 081
Diakonissa
p. 045 6381 973

lumijoki.seurakunta.net
Pikkukirkko to 22.3. klo 10
kirkossa. Kaikkien lasten yhteinen kirkkohetki, jonne
myös aikuiset ovat tervetulleita! Pikkukirkkopäivänä ei
muita kerhoja. Muuten kerhot normaalisti.
Yhteisvastuulounas pe 23.3.
klo 11–14 srk-talolla.
Messu su 25.3. klo 10 kirkossa. Liturgina Markku Tölli, saarnaa Jorma Kiviranta ja
kanttorina Maili MuuttolaJunkkonen.
Metsähanhet kokoontuu srktalolla ti 27.3. klo 15.
Kokkikerho A ke 28.3. klo 14
kerhohuoneella.
Kuoroharjoitukset ke 28.3.
klo 18.30 srk-talolla.
Perhekerho to 29.3. klo 10
srk-talolla.
Seurakuntailta ”pienestä
kiinni”, Yhteisvastuuteema
to 29.3. klo 18.30 srk-talolla.
Ystävyydentalo pe 30.3. klo
10 srk-talolla.

Lapsiparkki perjantaisin klo
9–12, 3–6-vuotiaille. Maksuton, mutta joka kerralle paikka varattava etukäteen, soita
(ma–to) Silja, p. 043 2111 916.
Huom! pe 23.3. ei ole lapsiparkkia!
Yhteisvastuurynnäkkö eli
lipaskeräys kotien ovilla yhdessä rippikoululaisten kanssa kerätään la 31.3. 12–15 välisenä aikana.
Lasten Raamattuja myytävänä virastossa hintaan 5 € kpl.
Ry:n toimintaa: Marianpäiväseurat 24.–25.3. Lauantaina 24.3. klo 18 seurat ry:llä,
sunnuntaina 25.3. klo 10
messu kirkossa, klo 12 ruokailu ry:llä, klo 13 seurat ry:llä,
klo 15.30 seurat Lumilyhdyssä ja klo 18 seurat ry:llä. Ma
26.3. klo 10 puurokerho Simunalla. Päiväkerhot, ma ja
ke klo 17–18.30 ja ti ja to klo
17.30–19. Ke 28.3. klo 19 ompeluseurat Lääköllä.

Yhteisvastuulounas
perjantaina 23.3. klo 11–14
seurakuntatalolla.
Tarjolla 8 € / 4 € hintaan lihakeittoa,
rieskaa, saaristolaislimppua,
suolakurkkua, juustoa, jälkiruoaksi
vispipuuro + kermavaahto, kahvit
+ konvehdit. Arvontaa.
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Haukipudas

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

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi
Seurakuntakerhot eläkeläisille to 22.3. klo 13 srk-keskuksessa.
Juttukahvila kaikenikäisille
to 22.3. klo 13 Martinniemen
srk-kodilla. Asiaa Yhteisvastuukeräyksestä, Johanna Kerola.
Puttaan Tupa, kaikille avoin
olohuone torstaisin ja perjantaisin klo 12–15 Kirkkotie
10 C. To 22.3. lounaaksi rössypottua klo 11 alkaen, 5 €.
Ripari-ilta rippikoululaisille to 22.3. ja to 29.3. klo 17
Wirkkulassa. Ilta koostuu ohjatusta osasta, ja sen jälkeen
on mahdollisuus pelailla ja

olla vapaasti yhdessä. Rippikoulukorttiin voi hakea max.
2 kertaa ripari-illasta.
Rukouspiiri to 22.3. klo 18
Puttaan Tuvan vieraskamarissa ja to 29.3. klo 18 Puttaan Tuvalla.
Kirjallisuuspiiri to 22.3. klo
18 Puttaan Tuvalla. Keskustelunaiheena ja luettavana
Paulo Coelhon Alkemisti. Iltoihin ei tarvitse sitoutua,
osallistua voi oman kiinnostuksen mukaan.
Nuorten ilta pe 23.3. klo 18
Wirkkulassa. Huom, gospelmessu peruttu!
4-vuotissynttärit su 25.3.

p. (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

Iltamusiikki

lauantaina 24.3. klo 18 Haukiputaan srk-keskuksessa.
Tilaisuudessa esiintyvät Raimo Paaso laulu, Markus Vaara
piano, Sinikka Ala-Leppilampi viulu sekä Sofia Magdalena -kamarikuoro. Ohjelma 5 euroa, sis. täytekakkukahvit.
Konsertin ohjelmassa on muun muassa R. Schumannin
laulusarja Dichterliebe, Oskar Merikannon laulumusiikkia kuorolle sovitettuna ja yksinlauluina sekä viulumusiikkia. Konsertin ohjelmistoon on valikoitunut Raimo
Paasolle merkittävää musiikkia.

klo 13 srk-keskuksessa. Synt- hanna Kerola, p. 045 1393
täreille kutsutaan erityisesti 993 tai Helena Ylimaula, p.
tammi–kesäkuussa 4 vuotta 040 5014 764.
täyttäviä.
Rauhanyhdistyksen toimintaa: Haukipudas: raaKellon diakonia- ja
lähetyspiiri ma
mattuluokka pe
26.3. klo 14.30
23.3. klo 18.30
Kellon srk-kory:llä, pyhäkouVapaaehtoisten
dilla.
lut su 25.3. klo
retki Valamoon
Lähetyksen
12 Tuomelalja Haminaan
käsityöpiiri
la, ManniselLähetysseuran
la, Klasilalti 27.3. klo
vuosijuhlille
la ja Ranta13 Puttaan
7.–10.6.
lalla, seurat
Tuvalla.
Raamattupiisu 25.3. klo 16
ri ke 28.3. klo 18
Kultasimpussa
Puttaan Tuvalla.
ja klo 17 kirkossa,
Haukiputaan kehityslauluseurat ke 28.3. klo
vammaisten tuki ry:n sään- 18.30 Kaino ja Pentti Jämsältömääräinen vuosikokous lä, Simppulantie 6. Kello: omto 29.3. klo 18 Kellon srk-ko- peluseurat pe 23.3. klo 18.30
din kahviossa.
ry:llä, pyhäkoulu su 25.3. klo
Kätevät kädet -ryhmä jää 12 Vesterbergillä ja Kakolla,
tauolle.
seurat su 25.3. klo 17 ry:llä,
Nuorten aikuisten raamat- päiväkerho ma 26.3. klo 17.30
tupiiri tiistaisin klo 18 Put- ry:llä. Jokikylä: ompeluseurat pe 23.3. klo 18.30 ry:llä
taan Tuvalla.
Perhekerhot: Kellon srk- Holmit ja Haaponiemet, Mirkodilla torstaisin klo 9.30– ja ja Ari Koivukankaalla, Kar11, Martinniemen srk-kodil- puskankaantie 18 klo 18.30,
la perjantaisin klo 10–11.30 isojen raamattuluokka la
(huom! kellonaika muuttu- 24.3. klo 18 ry:llä, yhteispynut), kirkonkylällä Wirkkulas- häkoulu su 25.3. klo 12 ry:llä,
sa perjantaisin klo 10–11.30 ruokamyynti su 25.3. klo
sekä Jokelan vanhalla koulul- 12.30, seurat su 25.3. klo 16
la perjantaisin klo 10–11.30.
ry:llä ja Kultasimpussa, päiväMissiokerho (alakouluikäis- kerhot ti 27.3. ja ke 28.3. klo
ten raamattu- ja lähetysker- 17.30 ry:llä.
ho) perjantaisin klo 16 Put- Kastetut: Inka Kaarina Tamminen, Mikael Ossi Jeremias
taan Tuvalla.
Vapaaehtoisten retki Vala- Savela, Aino Eveliina Malmimoon ja Haminaan Lähetys- huhta, Jiro Lauri Viljami Ketseuran vuosijuhlille 7.–10.6. tunen, Sara Mikaela Autio,
Tied. ja sitovat ilmoittautu- Mikael Lauri Viljami Mäkelä,
miset pe 27.4. mennessä Jo- Saana Elena Mannermaa.

Kempele

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

22.–29.3.2012

Yhteisvastuulounas

sunnuntaina 25.3.
klo 11.30–13.30
Kellon srk-kodissa.
Tarjolla juustotäytteiset
jauhelihakääryleet ja
perunat, papumix,
tuoresalaatti,
punajuuripuolukkasalaatti, leivät ja
ruokajuomat sekä
jälkiruokana
hedelmäsalaatti / kahvi.
Aterian hinta:
aikuiset 8 €,
5–12-v. lapset 4 € ja
alle 5-v. ilmaiseksi.

www.kempeleenseurakunta.fi
Pyhäkoulu su saarnan aikana
kirkossa (ei perhemessuissa).
Miesten piiri to 22.3. klo
18.30 Kokkokankaan srkkesskuksessa.
Nuttukerho ma klo 18 Kirkonkylän srk-talolla.
Aamurukous keskiviikkoisin
klo 6 kirkossa.
Diakonian palveluryhmä sekä lauluryhmät Varttuneet ja
Kanervat mukana terveyskeskussairaalan hartaudessa ti
27.3. klo 13.
Perhekerhot kokoontuvat
klo 9.30–11: pe Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Ke Keskustan srk-talolla. Ke ja to
Vanhassa pappilassa. Ti ja ke
Kokkokankaan srk-keskuksessa. Perhepäivähoitajien ja
hoitolasten ryhmä ma Kes-

Kokko-kospel
perjantaina 23.3. klo 19
Kokkokankaan srk-keskuksessa.
Ohjelmassa: Flying Suspect, Excailed, Dissonanssi.
Messu. Ilta jatkuu isosyönä.

Kirkonkylän srk-kodissa.
Työikäisten naisten piiri ke
28.3. klo 19 Kokkokankaan
srk-keskuksessa.
Varttuneet to 29.3. klo 14.30
Kirkonkylän srk-kodissa.
Naisten piiri to 29.3. klo
18.30 Kirkonkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kuorot to
klo 16–16.45 Kirkonkylän srkkodissa ja pe klo 15–16 Kokkokankaan srk-keskuksessa.
Varhaisnuorten kerhot ks.
www.kempeleenseurakunta.fi/koululaiset.
Nuoret: Nuorten illat torstaisin klo 19 Vanhassa pappilassa.
Kirpputori Ilonpisara
avoinna ti ja to klo
14–17 ja la klo 10–
Nonetin
13.
10-vuotiskonsertti
Aamukahvila
su 25.3. klo 15
työttömille,
Kirkonkylän seurakuntaeläkeläisille ja
kodissa. Johtaa dir.mus.
kaikille, joilla
on päivisin aiTibor Garanvölgyi.
kaa ma klo 10–
Nonetin äänitteen
12 Kirkonkylän
julkistaminen.
srk-kodissa.
Ohjelma 10 €.
Kempeleen rauhanyhdistys: Raa-

kustan srk-talolla ja pe Kokkokankaalla.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri ke 28.3. klo 12 Kokkokankaan srk-keskuksessa. Pääsiäisaskartelu ja arvontaa. Seurakuntapiiri to 29.3. klo 12
Kirkonkylän srk-kodissa alkaen klo 12 kahvitarjoilulla,
klo 13 hartaus.
Kirkkokuoro ke 28.3. klo 18

Konsertti
"Käyn sinun kanssasi"
häämusiikkia pohjautuen virsiin
ja Siionin lauluihin
torstaina 22.3. klo 18
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
Konsertissa esiintyvät Oulun
konservatorion kirkkomusiikin opiskelijat
Linda Isokangas ja Toni Hintsala,
laulu ja urut, Minna Eskola, säestys.
Ohjelma 5 euroa Yhteisvastuulle.

mattuluokat pe 23.3. klo 18 klo 19 ry:llä. Seurat su 25.3.
4.–5.-lk: Rommapainen, Ry- klo 13 ry:llä.
titie 20. 6.–8.-lk: Hyry, Pel- Kastetut: Lauri Sakari Haatomiehentie 36. Aviopuoli- palainen, Oliver Jose Jeremia
soilta pe 23.3.
klo 19 ry:llä.
Nuorten
laskettelureissu la
24.3. Pysunnuntaina 25.3. klo 18
häkoulut:
Yhteysillassa Kokkokankaan
su 25.3 klo
seurakuntakeskuksessa, Kissaojantie 12.
12 Paituri:
Tahkola, PaiRakkausmessu (ehtoollinen),
turintie 10 Linmessun toimittaa Vesa Äärelä,
nakangas: Virpuhe Heikki Kaikkonen.
rankari, TaikakuToiPyhäkoulu lapsille
ja 3 Keskusta-Ollila:
vo, Iisamanaikaisesti.
Kinnunen, Hiekkatie 9
nes SaloSantamäki: Tahkola, Kanme Viljamaa,
nonkuja 3 KokkokangasSaga Sofia TahHaapamaa: Paananen, Teekola.
ripolku 6. Seurat su 25.3 klo
Vihitty:
Markus
16 ry:llä.
Aleksi Rehu ja Lyydia Selina
Murron rauhanyhdistys: Ahola. Janne Tapio Väisänen
Lauluseuramyyjäiset pe 23.3. ja Saara Elina Karttunen.

Rakkausilta
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Kiiminki

www.kiiminginseurakunta.fi.
"Hetki Marian ilossa" Marianpäivän iltamusiikki su
25.3. klo 17 seurakuntakeskuksessa. Viulu ja laulu Eeva Holappa, urut Saara Eskola ja laulu Iidaliina Lehmikangas (6 v.). Tapahtuma alkaa klo 16.30 tutustumalla
Diakoniatyön avustuskäy- Äiti Maria- ja ikoninäyttelyitännöt muuttuvat: Talou- hin sekä kahvitarjoilulla Yhdellisissa asioissa diakoni- teisvastuun hyväksi. Osakan vastaanotolle ajanvaraus si näyttelyä voit tuoda myös
vain maanantaisin klo 9–11 oman ikonisi! Tiedustelut Seija Lomma, p. 040 579
puhelimitse tai säh3247.
köpostilla. AjanSu 1.4.
Diakonia- ja
varausnumemessun jälkeen
ystäväpiiri
ro on p. 040
kirkkokahvit Montinma 26.3. klo
7008 151.
salissa sekä Oulun seura13–14.30
Raamatkuntayhtymän laajentuKolamäen
tupiiri to
misen infotilaisuus seukerhohuo22.3. klo
rakuntalaisille. Mukana
neella, Ki10 Vanhan
tuomiorovasti Matti
vitie 1 E. Yhkoulun läPikkarainen.
teislaulujen
himmäisen
merkeissä. Vietuvassa.
railijana kanttori
Naisten saunaEeva Holappa.
ilta to 22.3. klo 18–20
Diakoniapiiri ma 26.3. klo
Suvelassa. Tervetuloa!
Toivevirsien ilta Eila ja Pent- 13–14.30 Jäälin kappelin neuti Honkasella pe 23.3. klo 18, votteluhuone. KädentaidonHaukiputaantie 1105 Alaky- ryhmä avoin kaikille.
lä. Voit miettiä oman virsitoi- Juttunurkka ma 26.3. klo 10–
veesi etukäteen. Juha Tahko- 13. Jäälin kappelilla. Kaikenkorpi, Jarkko Metsänheimo ikäisten kohtaamispaikka.
ja Seija Lomma. Tuotto Yh- Työttömien ja pienituloisten eläkeläisten ruokailu
teisvastuulle.
Pyhäkoulu su 25.3. klo 12 ma 26.3. klo 11–12 Jäälin kapKirkkopirtin päiväkerhoti- pelilla. Aterian hinta 3 €.
Esikkoryhmä ti 27.3. klo 10–
lassa.
Messu su 25.3. klo 10 kirkossa.
Messu su 25.3. klo 13 Jäälin kappelissa.
Jumalanpalvelusten tarkemmat tiedot sivulla 14.

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

Kastetut: Lenni Aukusti Koivukangas, Sampo Aarre
Henrik Mattila, Sampo Onni Antero Ronkainen.
Vihityt: Janne Tapio Väisänen ja Saara Elina Karttunen.
Kuolleet: Martti Nestori Vesa 82.

12 Jäälin kappelilla. Ryhmä
ensimmäisen lapsen saaneille vanhemmille kahvikupposen äärellä.
Lähetyspiiri ti 27.3. klo 12.30
Montin-salissa.
Mielenterveyskuntoutujien
omaisryhmä ti 27.3. klo 13–
14.30 Kirkkopirtin nuortentila (Kirkkotie 5). Ryhmä on
avoin keskusteleva vertaistukiryhmä. Tied. Jaana, p. 040
5793 248.
Kiimingin partiotuki ry:n
vuosikokous ti 27.3. klo 19
Montin-salissa
Omaishoitajien ryhmä ke
28.3. klo 13–14.30 Senioritalolla Terveystie 3 Lk 1. Tied.
Jaana, p. 040 5793 248.
Naisten Kasvuryhmä ke
28.3. ei kokoonnu. Seuraava
kokoontuminen ke 11.4. klo
14–15.30 Montin-salissa.
Iltahartaus radiossa Yle1 to
29.3. klo 18.50, Pauli Niemelä.
Toivevirsien ilta Niemelän
talossa pe 30.3. on peruttu.
Siirretään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.
Eläkeläiskuoro pe 30.3. klo
10 Montin-salissa, johtajana
Tuomo Nikkola.
Sanan ja rukouksen ilta su
1.4. klo 18 Jäälin kappelissa, Terttu Rautiainen-Mulari, kanttorina Jarkko Metsänheimo.
Perhekerhot Kirkkopirtillä
maanantaisin klo 9.30–11.30
ja Jäälin kappelissa perjantaina klo 9.30–11.30.
Perhekahvilat Kirkkopirtillä
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jäälin kappelissa torstaisin klo

Liminka

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

lauantaina 31.3. klo 20
Kiimingin seurakuntakeskuksessa
Diplomiurkuri- ja pianisti Ismo Hintsala soittaa Bachin,
Bhramsin ja Pachelbelin kärsimysajan virsiin liittyvää urkumusiikkia. Ohjelmassa on myös amerikkalaisten säveltäjien urkuteoksia sekä Kristuksen ylösnousemuksesta kertova Bachin riemullinen preludi ja fuuga D-duuri.
Ismo Hintsala kouluttaa päätyönään kanttoreita Oulun
ammattikorkeakoulussa ja soittaa urkuilloissa sekä kotimaassa että ulkomailla.
w w w. s x c . h u / S e a n K e a r n e y

Ulkoiluystäväksi
iäkkäälle -koulutus
lauantaina 21.4. ja 12.5.
Jäälin kappelilla

Koulutus tarjoaa
mahdollisuuden aloittaa
vapaaehtoistyöntekijänä
iäkkäälle henkilölle.
Tied. ja ilm. Jaana Kontio
p. 040 5793 248 tai
jaana.kontio@evl.fi.
Koulutus on maksuton.
9.30–11.
Lastenparkki Jäälin kappelilla torstaisin klo 12–15. Ilmoittautumiset parkkiin maanantaista keskiviikkoon klo 15
mennessä p. 0400 835 374/
lastenohjaajat.
Nuorisotyö: Musaryhmä ”Kitaran soiton alkeita” to 22.3.
klo 16.30–18 Jäälin kappelin nuortentilassa. Nuorten ilta ”Maailman kaikissa kylissä”to 22.3. klo 18–20
Jäälin kappelin nuortentilas-

sa. Musaryhmä ke 28.3. klo
17.30 Jäälin kappelin nuortentilassa. Musaryhmä ”Kitaran soiton alkeita” to 29.3.
klo 16.30–18 Jäälin kappelin
nuortentilassa.
Kiimingin Rauhan Sanan
seurat su 25.3. klo 15 Vanhan koulun lähimmäisen tupa. Puhujana Raimo Salonen.
Rauhanyhdistys: Seurat su
25.3. klo 17 Rauhanyhdistys,
Pekka Sipilä ja Mikko Kälkäjä.

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi
Hartaus to 22.3. klo 14 Alatemmeksen vanhainkodilla.
Tähdet-kuoro ke 28.3. klo
17–18 seurakuntalolla, Kirkkolaulajat klo 18.30–20.30.
Diakoniatyöntekijöiden
ajanvaraus ja kotikäyntipyynnöt. Kun haluat keskustella elämääsi liittyvistä asioista luottamuksellisesti. Tupos, Vanamo Heini Karhumaa, p. 044 7521 227. Kirkonkylä, seurakuntatalo Sinikka
Ilmonen, p. 044 7521 226.
Omaishoitajien ryhmä 26.3.
klo 12–13.30 seurakuntatalolla. "Kohdataan ajatukset
ja tunnelmat omaishoitajan
arjessa tarinan ja luovan tai-

teen avulla" terv. hoit. Aino
Ylifrantti.
Hyvänmielen päiväkahvit
27.3. LähetysVintillä, Pappilantie 6 Mukana Antti Korhonen, Maire Taikina-aho ja
Sinikka Ilmonen.
Seurakuntakerho 28.3. klo
12 seurakuntatalolla. "Pääsiäinen" Leena Leppäluoto.
Paastonajan ryhmä 28.3. klo
18–19.30 Pappilan yläkerrassa Hiljentyen ja keskustellen.
Aihe: "Miten pääsiäisaika voi
uudistaa minua". Mukana Aino Pieskä ja Sinikka Ilmonen.
Vapaaehtoistyön tukihenkilöilta 29.3. klo 18 Lähetysvintillä, Pappilantie 6, Kiinnosw w w. s x c . h u / G e r i -J e a n B l a n c h a r d

p.

(08) 562 1200
044 752 1220
fax. (08) 562 1235
Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Pääsiäisajan urkumusiikkia

Pääsiäisaskarteluilta
0.–6.-luokkalaisille

Ti 27.3. klo 16–18.30 srk-talolla
To 29.3. klo 16–18.30 Vanamossa
Ilta on ilmainen. Ei ennakkoilmoittautumista.
Lisätietoja: Maria Matilainen p. 044 7521 236
Järj. Limingan seurakunta/varhaisnuorisotyö ja
Limingan 4H-yhdistys.

taako erilainen vapaaehtoistyö? p. 044 7521 226.
Ystävärengas kokoontuu
27.3. klo 12.30 kirkonkylän
diakoniatoimistolle, josta
lähdemme viemään laulutervehdystä vuodeosastolle.
Tulossa: seurakuntaretki Lapiosalmelle 21.–22.5.2012,
tiistaina käynti Pentikillä.
Lähetystyö: Perjantaipulla
30.3. klo 14–17 S-marketin
aulassa.
Lähetysvintti kokoontuu
maanantaisin klo 12–14 Lähetysvintillä kahvittelun, jutustelun ja käsitöiden merkeissä.
Kaikille avoin perhemuskari
ma 26.3. klo 17.30–18.15 Koti-Pietilässä. Raamatun kertomus ja leikkilauluja. Ari Natunen laulattaa.
Perhekerho ti 27.3. klo 9.30–
11 Koti-Pietilässä: Ari Natunen vierailee. Perhekerho
ke 28.3 Vanamon yläkerrassa. klo 9.30–11: Ari Natunen
vierailee.
Nuorisotyö: Nuortenilta to
22.3. klo 17.30 Vanamossa.
Nuortenilta to 29.3. klo 18
Nurkassa. Isoskoulutus 28.3.
klo 18 Nurkassa. Palveluryhmä 28.3. klo 15.15 nurkassa, ilmottaudu Sinikalle, p.
0447521 226 tai Marialle, p.
044 7521 236.
Rippikoulu: Kevätryhmän
opetusta la 24.3. klo 10–
15 seurakuntatalolla. Muistiinpanovälineet mukaan!
Huom. Vanhempien kahvihetki klo 14.
Varhaisnuorisotyö: Varkka-

Marianpäivän
messu

sunnuntaina 25.3. klo 10 Limingan kirkossa. Mukaan
kutsutaan erityisesti kaikkia ”marttoja ja marioita”.
Messun toimittaa Anna-Maari Ruotanen, avustajinaan
Aino Pieskä, Ulla Nyyssönen, Sinikka Ilmonen ja
Heini Karhumaa. Musiikkia: huilu Anni Peltola.
Mukana naisia neljästä sukupolvesta!
Messun jälkeen kirkkokahvit ja
Annikki Nikun esitelmä ”Raamatun naiset”.

Vintti ke 28.3. klo 15.15–16.45
lähetysvintillä. Varkka-Vintti on 11–14-vuotiaiden oma
paikka, jossa tehdään kaikkea
kivaa: kokataan, pelataan, ulkoillaan, näytellään. Samalla
tutustutaan muihin kulttuureihin ja lähetystyön arkeen.
Partio: Pe 23.3. Päivystys Partiotoimistossa klo 15–17. Sudenpentujen yöretki 24.–
25.3. Tarkemmat tiedot ake-

Yhteisvastuukeräys

loilta ja lpk:n kotisivuilta.
Kastettu: Alva Elisabet Mustajärvi, Ellen Olivia Tuunanen, Niilas Nooa Rafael Vanhala, Ava Amanda Äijälä, Robert Manuel Kalliokoski, Aava Elena Louhisalmi, Riku Ossian Makkonen.
Vihitty: Joni Juhani Korkala
ja Maiju-Reetta Eveliina Airaksinen.

jatkuu huhtikuun loppuun.
Kiertävät listakerääjät ovat vähentyneet.
Voit lahjoittaa turvallisesti myös suoraan:
Limingan seurakunta FI2052330820015780
JA VIITE 303325 (kohdistuu oman
seurakunnan keräykseen).
Kiitos, jos osallistut ja autat köyhiä Limingassa,
Suomessa ja Ugandassa.

Nro 11

22

S eurakunnissa tapahtuu

22.–29.3.2012

Muhos

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

www.muhoksenseurakunta.fi
Hartaus to 22.3. klo 14 Vire Kuorot: Ke 28.3. klo 10.30
kodissa, Pekka Kyllönen.
päiväkuoron, klo 17 lapsikuoHartaus ja ehtoollinen pe ron ja klo 18.30 kirkkokuoron
23.3. klo 13 Päiväkeskukses- harj. seurakuntatalossa.
sa, Simo Pekka Pekkala.
Lapset ja perheet: PerhekerPyhäkoulu su 25.3. klo 11.30– hot tiistaisin klo 9.30–11.30
12.30 srk-talon alakerrassa.
seurakuntatalossa ja klo 10–
Kamarimusiikkikonsertti su 12 Päivärinteen seurakunta25.3. klo 14 kirkossa, Marko salissa sekä joka toinen torYlönen sello, Harri Österman stai klo 10-12 Laitasaaren rusello, Outi Nissi piano. Ohjel- koushuoneella. Esikot – ryhma 5 e yhteisvastuukeräyk- mä ke 28.3. klo 10–11.30 srksen hyväksi.
talon alakerrassa, aiheena
Hartaus ja ehtoollinen ma laululeikit.
26.3. klo 13 Päiväkeskukses- Nuoret/rippikoulut: Koulupastoripäivystys torstaisin
sa, Simo Pekka Pekkala.
Laitasaaren
seuklo 11–12.15 yläkourakuntapiiri ti
lulla ja lukiolla.
27.3. klo 12 ruNuortenilta
Herättäjän
koushuoneelto 22.3. klo
kirkkopyhä
la, Ossi Kaja17–18.30
su 25.3. Päivä alkaa
Päivärinva ja pääsiklo 10 kirkossa messulla,
äisajan virteen seujonka jälkeen ruokailu,
ret.
rakuntasakahvit ja siioninvirsiseuAikuisten
lissa. Päirat seurakuntatalossa.
raamatvystys
nuoPuhujina rovasti
risotoimistupiiri ti
Leila Ikonen ja Jouni
tolla pe 23.3.
27.3. klo 16
Heikkinen.
srk-talon kapklo
15–17.
Nuortenilta pe
pelihuoneessa, Si23.3. klo 18–19.30
mo Pekka Pekkala.
Kirkkovaltuuston kokous ti srk-talon alakerrassa. Yökah27.3. klo 18 seurakuntatalos- vila Valopilikku la 24.3. klo
sa.
19–24 Nuokkarilla. RaamatRukouspiiri ke 28.3. klo 17.45 tupiiri su 25.3. klo 12–13 srksrk-talon kappelihuoneessa, talon alakerrassa. Isoskoulutusviikonloppu 31.3.–1.4.
Marja Leena Savolainen.
Pääsiäisajan virret ja hen- Koortilassa.
gelliset laulut to 29.3. klo Laitasaaren rukoushuone:
19 Kylmälänkylän kappelis- Aamurukous maanantaisin
sa, Hanna Kaisto-Vanhamä- klo 6.30. Perhekerho to 22.3.
ki, Ossi Kajava ja päiväkuo- klo 10–12. Seurakuntapiiri ti
ro. Tervetuloa kaikki mukaan 27.3. klo12, Ossi Kajava.
laulamaan!
Muhoksen rauhanyhdistys:

To 22.3. klo 18.30 ompeluseurat kodeissa: K. Keränen,
Mäntyarontie 80 ja J. Myllyniemi, Konttilantie 15B. La
24.3. klo 18 nuortenilta Oulun ry:llä. Su 25.3. klo 12 pyhäkoulut: kirkonkylä Taskila, Anttila E. Karppinen, Korivaara Kallunki, Pälli Taskila, Suokylä A. Keränen. Klo
14 seurat terveyskeskuksessa
ja klo 17 ry:llä. Ma 26.3. klo
17.30 ja 18.30 päiväkerhot
ry:llä. Ti 27.3. klo 13 lauluseurakerho Riekillä. To 29.3. klo
18.30 ompeluseurat ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdistys: Pe 23.3.–su 25.3. koko siionin yhteinen kurssi Ranuan
opistolla. Ti 27.3. klo 13 lauluseurakerho Riekillä. Klo 17.30
päiväkerho ry:llä.
Kastettu:
Vilho
Johan
Schmitt, Vili Lauri Olavi Hirvonen, Juulia Neea Johanna
Holappa.
Kuollut: Matti Uljas Pellinen
80.

Kamarimusiikkikonsertti su 25.3. klo 14
kirkossa, Marko Ylönen sello, Harri Österman sello,
Outi Nissi piano. Ohjelma 5 euroa.
Tenorissimo-konsertti su 1.4. klo 15 kirkossa.

Tenorit Reijo Ikonen ja Pekka Itkonen, Ulla-Stina
Uusitalo-Ikonen harppu ja piano, Jussi Makkonen, sello.
Ohjelma 10 euroa.
Ohjelmien ennakkomyynti kirjastokahvilasta ja
kirkkoherranvirastosta.

Oulunsalo

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13
Virkatodistuspyynnöt
sähköpostiosoittesta:
oulunsalonseurakunta@evl.fi tai
p. (08) 5142 700
www.oulunsalonseurakunta.fi
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www.oulunsalonseurakunta.fi
Perhepyhäkoulu ja päiväkahvit su 25.3. klo 12–13.30
Repussa.
Varjakan virsilaulupiiri ti
27.3. klo 11 Työväentalolla Varjakassa, Riitta MarkusWikstedt.
Perhekerhot keskiviikkoisin Repussa ja Salonpään
ry:llä klo 9.30–11, sekä musiikkipainotteinen perhekerho Repussa maanantaisin klo
12.30–14.
Parkkikerho perhepäivähoidon väelle keskiviikkoisin
Vattukujalla klo 9–10.30.
Hartaus ke 28.3. klo 12.30
Caritaksessa, Minna Salmi.
Hartaus ke 28.3. klo 13.30 Salonkartanossa. Minna Salmi.

Perhepyhäkoulu ja päiväkahvit
Repussa sunnuntaina 25.3. klo 12–13.30.

Perhepyhäkoulussa on yhdistettynä perhekerhon ja
pyhäkoulun ainekset, hartaus, askartelua, laulua ja
mukavaa yhdessäoloa.
Toukokuussa perhepyhäkoululaiset tekevät
perheretken yhdessä. TERVETULOA!

Hartaus to 29.3. klo 11.30
Teppolassa, Minna Salmi.
Seurakuntakerho to 29.3.
klo 11. Arkilounas, Riitta
Markus-Wikstedt.
Kirkonkylän ry: Raamattuluokka 1. su 25.3. klo 12 ry,
Raamattuluokka 2: Kylän-

puoli ja Keskikylä ry, Karhuoja: Antti Korkiakoski, seurat su klo 16 ry, Jari Kupsala, Markku Seppänen, Lauluseuroja kodeissa: ti 27.3. klo
18.30 Karhuoja: Matti Lääkkö
Pahajärventie 56. Varttuneiden kerho ke 28.3. klo 12 ry.

Ystäväilta–

Ystävyydestä voimaa ja iloa elämään
Tiistaina 27.3. PAPPILASSA (Pappilantie 28).
Kahvitarjoilu klo 17.30 ja tilaisuus alkaa klo 18.
Tilaisuuteen ovat kaikki tervetulleita!
Illassa mukana diakonia ja SPR.

Myyjäistavaroiden vastaanotto ja ruokailu pe 30.3. klo
17 ry ja myyjäiset klo 18.30.
Nuortenilta pe 30.3. klo 20
”Kun on turva Jumalassa”.
Salonpään ry: Opistoilta ja
seurat su 25.3. klo 6. Kevät-

seurat, alustus ja keskustelu la 31.3. klo 18, ry sekä su
1.4. klo 13.
Kastettu: Camilla Amalia
Väisänen.
Vihitty: Janne Aulis Pajunen
ja Henna Teija Pauliina Pulju.

KIRPPUTORI
on jälleen tulossa!
ma 16.– la 21.4.

Talkooväkeä tarvitaan kirpputorin
eri tehtäviin. Tule mukaan
toteuttamaan yhteistä projektia!
Kokoonnumme talkooväen kanssa
ma 26.3. klo 17:30
toimitalolla, Vattukuja 2.
Kokouksessa sovitaan
käytännön asiat, työvuorot,
ennakko– ja jälkityöt ym.
Myös uudet talkoolaiset tervetuloa!
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Siikalatva

www.siikalatvanseurakunta.fi

Kestilä

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

Opistoilta pe 23.3. klo 19
ry:llä, Antero Hämäläinen.
Seurat su 25.3. klo 12 ry:llä,
Kimmo Heikkilä ja Tero Väisänen.
Seurakuntakerho pe 30.3.
klo 10 srk-kodissa.
Aikuisten raamattuluokka
pe 30.3. klo 19 ry:llä.
Kerhot: Puuhailukerho pe
23.3. klo 13.30, päiväkerho
to 29.3. klo 12 ja perhekerho
ke 28.3. klo 10 kerhokodissa.

Piippola
Ompeluseurat pe 23.3. klo
19 Taina ja Janne Korsulaisella.
Seurakuntakerho ti 27.3. klo
12 Väinölässä.
Hartaus pe 30.3. klo 14 Vaarintalossa.
Pääsiäismyyjäiset la 31.3.
klo 12–14 lähetystyön hyväksi srk-kodissa. Myytävänä leivonnaisia, mm. pullaa, kakkuja, karjalanpiirakoita sekä
kahvia ja arpoja.
Varhaisnuoret ke klo 17 srkkodissa.

Pulkkila
Hartaus pe 23.3. klo 13 Koivulehdossa.
Pyhäkoulu ja raamattuluokka su 25.3. klo 12 ry:llä.
Seurat su 25.3. klo 19 ry:llä.
Käsikellokuoroharjoitus ke
28.3. klo 16.30 srk-talossa.
Kirkkokuoro ke klo 18 srk-talossa.
Seurakuntakerho to klo 12
srk-talossa.
Lapsikuoro to klo 15 srk-talossa.
Kerhot: Varhaisnuoret to klo
16, päiväkerho pe 23.3. klo
10 ja perhekerho ma 19.3.
klo 10 srk-talon kerhotilassa.
Vornan kinkerit ke 28.3. klo
13 Tyyne ja Teuvo Moilasella, Kestiläntie 156, Jyrkkä,
Määttä.
Kirkonkylän kinkerit to 29.3.
klo 12 Pekka Kyöstilällä, Turulantie 7b, Jyrkkä, Kyöstilä.
Raamattunäyttely viikoilla
13–14 Pulkkilan kirjastossa
sen aukioloaikoina.
Kuollut: Aino Helena Hiltunen s. Ikola 78.

Diakonissa Mervi Karttusen ja
lastenohjaaja Johanna Hietalan

tehtävään siunaaminen

sunnuntaina 25.3. Pyhännällä.
Kello 13 perhemessu Pyhännän kirkossa.
Toimittaa lääninrovasti Erkki Piri, avustaa kappalaiset Merja Jyrkkä ja Perttu Kyllönen sekä lähetyssihteeri Enna Junno, kanttorina Veijo Kinnunen. Pyhännän nuorisokuoro.
Ruokailu ja juhla Pyhännän seurakuntatalossa.
Esiintyy mm. Pyhännän lapsikuoro.

Pyhäntä
Kirkonkylän diakoniapiiri
to 22.3. klo 18 srk-talolla.
Kuorot:
Veteraanikuoro
to klo 12, lapsikuoro to klo
16.30, nuorisokuoro ke klo
16.30 ja mieskuoro to 29.3.
klo 18 srk-talossa.
Kerhot: Puuhakerho to klo
11.15 ja klo 12.15 sekä ti klo
12.15 koululla. Varhaisnuoret ke klo 15, päiväkerho ke
28.3. klo 10 sekä perhekerho
ti 27.3. klo 10 kerhotilassa.
Tavastkengän diakoniapiiri
to 29.3. klo 11 Eeva Ja Samuli Yrjänällä.
Kuollut: Kerttu Marjatta
Keskinen s. Turpeinen 88.

Rantsila
Projektikuoro to 22.3. klo 19
srk-talossa. Harjoittelemme
Pääsiäisyön messua varten.
Ompeluseurat pe 23.3. klo
19 ry:llä.
Veteraanikuoro ke 28.3. klo
11 srk-talossa.
Seurakuntakerho to 29.3.
klo 13 Rauhalassa.
Stellat ke klo 17 srk-talossa.
Perhekerho ma klo 10 Nuppulassa.
Päiväkerhot: Pikku Nuput to
klo 10 ja klo 13 sekä Isot Nuput ti klo 10 ja 12.30 Nuppulassa.
Varhaisnuoret to klo 15.30
Mankilan koululla ja ti klo
15.15 Hovin koululla. Tyttökerho ma klo 15.15 Nuppulassa.

Pääsiäis		

vaellus

Olemme seurakunnassa toteuttamassa tänä vuonna
pääsiäisvaellusta joka kappelissa. Pääsiäisvaellus alkaa
seurakuntataloilta. Tapahtumissa käydään läpi Jeesuksen maanpäällisen elämän vaiheita aina taivaaseen astumiseen asti hänen opetuslastensa kertomana. Toivotamme teidän tervetulleiksi tapahtumiin.
Vaellukset kappeleissa:
Pulkkilassa pe 30.3.
Rantsilassa ma 2.4.
Pyhännällä ti 3.4.
Kestilässä ke 4.4.
Piippolassa to 5.4.
Lapset ja koululaisryhmät kiertävät omien aikataulujen mukaisesti. Kaikille seurakuntalaisille avoimista tapahtumien ajankohdista ilmoitamme tarkemmin seuraavassa lehdessä.

Pulkkilan kinkerit 2012
Vorna: ke 28.3. klo 13 Tyyne ja Teuvo Moilasella,
Kestiläntie 156, Jyrkkä, Määttä
Kirkonkylä: to 29.3. klo 12 Pekka Kyöstilällä,
Turulantie 7 b, Jyrkkä, Kyöstilä
Laakkola ja Hyvärilä: su 1.4. klo 14 Laakkolan
Kylätalolla, Jyrkkä, Määttä
Kinkerien aihe: Pyhä salaisuus – sakramentit.
Läksyt: Katekismus uskonkohdat 20 ja 34–39, Virret
122 (vanha), 386 (uusi).
Arvontaa yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Kahvitus alkaa puoli tuntia aikaisemmin.
Pulkkilan kappeliseurakunta

Tyrnävä

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

www.tyrnavanseurakunta.fi
Murto-Ojakylä-Juurussuon
diakoniapiiri to 22.3. klo
10.30 Murron kerhotilassa.
Nuttuilta to 22.3. klo 17–19
srk-talon takkahuoneessa.
Neulomme tuttuun tapaan
nuttuja, mutta nyt voi neuloa myös ”junasukkia”, jotka lahjoitetaan tyrnäväläisille perheille, joihin syntyy
vauva.
Seurakuntakerho ti 27.3. klo
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Vieraana sairaanhoitaja Anna-Maija Parkkila.
Raamatun
tutkimisesta
kiinnostuneet ”RaaTuulaiset” kokoontuvat jälleen to
29.3. klo 18 Temmeksen srktalolla. Tulehan mukaan sinäkin, joka et vielä ole ehtinyt
tai jaksanut. T. Leila ja Sari.

Aamukammari keskiviikkoisin klo 9–10.30 Tyrnävän srktalon takkahuoneessa.
Diakoniatyöntekijän vastaanotto maanantaisin klo
9–10.30 Temmeksen srk-talolla.
Temmes: Siioninvirsiseurat
to 22.3. klo 18 Ritva ja Olli Isokoskella, Haurukyläntie
16, mukana Matti Nuorala.
Tyrnävän rauhanyhdistys:
Lauluseurat to 22.3. klo 19
Haapalaisella, Keskikyläntie
46 a. Raamattuluokka ja pääsiäislauluilta pe 23.3. klo 19
kirkossa. Su 25.3. seurat klo
14 Lepolassa ja klo 16 ry:llä.
Myyjäiset pe 30.3. klo 19
ry:llä, iltapala klo 18.30.
Murron rauhanyhdistys:
Lauluseuramyyjäiset pe 23.3.

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

klo 19 ry:llä. Seurat su 25.3.
klo 13 ry:llä.
Kastettu: Nicolas Joseph Eliel Härö, Lenni Mikael Kokkonen, Susanna Riitta Kaarina
Sivonen.
Kuollut: Helmi Aino Maria
Lithovius s. Sipola 82.

Via Dolorosa -näytelmä

tiistaina 3.4. klo 20–22 Limingassa
Tyrnävän seurakunta järjestää retken Liminkaan katsomaan näytelmää, joka kertoo Jeesuksen kärsimystiestä ja
pääsiäisen ilosta. Näytelmä toteutetaan vaellusdraamana
ulkotiloissa, joten lämmintä ylle. Osallistumismaksu 5 € sisältää pääsylipun ja linja-autokyydin.
Linja-auto Temmeksen seurakuntatalolta klo 19 ja Tyrnävän seurakuntatalolta klo 19.20.
Ilmoittautumiset ja osallistumismaksut to 22.3. mennessä
kirkkoherranvirastoon, p. (08) 5640 600.

Lasten

Marian
päivän
toivevirsi-ilta
sunnuntaina 25.3.
klo 18 Temmeksen
seurakuntatalolla.
Tervetuloa
laulamaan ja
toivomaan virsiä,
ostamaan arpoja
sekä kahvittelemaan
perinteisen Marian
päivän virsilauluillan
merkeissä.
Tuotto
Yhteisvastuulle.

pääsiäishartaudet
torstaina 29.3.
klo 9.30 ja 10.30
Tyrnävän kirkossa.
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Matias Par tanen

Katja Kiiskinen

Mikko Saarela (vas.) ja Niklas Tihinen.
Katja Kiiskinen

Matias Par tanen

Juho Tornberg.
Atte Kääriäinen.

Mariel Jounila.

Elämänmakuista kerhotyötä

A

tte Kääriäinen tunsi kutsumuksen seurakuntatyöhön jo nuorena. Lukion jälkeen hän hakeutui
opiskelemaan Pieksämäen Diakonia-ammattikorkeakouluun, josta valmistui nuorisotyönohjaajaksi vuonna 2007. Valmistuttuaan hän teki viransijaisuuksia sekä Juankosken seurakunnassa että Puijon seurakunnassa Kuopiossa. Ouluun Karjasillan seurakuntaan hän tuli töihin vuonna
2008.
– Alusta asti minulle on ollut
selvää, että haluan työskennellä
seurakunnassa, Kääriäinen toteaa.
Tällä hetkellä hän pitää kahta sählykerhoa, joista toinen on
1.–3.-luokkalaisille ja toinen on
isä-lapsi-sählykerho, jota hän vetää yhdessä Kari Rekilän kanssa
Lintulammen koululla.
Niiden lisäksi Kääriäinen on
ollut mukana ideoimassa ja suunnittelemassa lukuisia muitakin

kerhoja, kuten kokki-, askarteluja näytelmäkerhoja.
– Meillä oli myös kirjoituskerho, mutta vähäisen osallistujamäärän vuoksi se jouduttiin laittamaan tauolle, Kääriäinen sanoo.
Hän kertoo, että Karjasillan
seurakunnassa kerhoja on tällä hetkellä 12, ja niitä suunnitellaan yhdessä ohjaajiksi haluavien
nuorten kanssa sitä mukaa, mikä heitä itseään kiinnostaa. Monissa kerhoissa ohjaajina toimivat
rippikoulun käyneet ja sitä kautta
kerhotoiminnasta kiinnostuneet
nuoret.
– Aktiiviset seurakuntalaiset
tekevät tässäkin asiassa suuren
työn, sillä ilman heitä ei voisi olla näin monia kerhoja, Kääriäinen
muistuttaa.

Riparilaisesta
ohjaajaksi
Kaakkurissa Pyhän Andreaan

kirkossa kokoontuvaa 3.–6.-luokkalaisten kokkikerhoa ohjaavat 15-vuotiaat Emilia Nikula ja
Milla Jauhiainen. He innostuivat lähtemään mukaan kerhotoimintaan, kun siitä kerrottiin rippikoulussa.
9-vuotias Mariel Jounila käy
kerhossa 11-vuotiaan isoveljensä
Samuel Jounilan kanssa. Mariel leipoo mielellään myös kotona.
– Äidin kanssa teemme pullaa
ja pipareita, hän kertoo.
Kokkikerhossa valmistetaan
vuoroviikoin suolaista ja makeaa syötävää.
– Kysymme myös lasten mielipidettä siitä, mitä he haluaisivat
tehdä, sanoo Jauhiainen.
Lasten saapuessa kerhoon,
heidät jaetaan ryhmiin, joille jokaiselle on oma tehtävänsä. Kun
kaikki tietävät mitä tehdä, hommat sujuvat. Herkkujen valmistumista odotellessa ehtii hetken
leikkiäkin.

Atte Kääriäinen käy säännöllisesti tarkistamassa kerhopaikan
ja vie ohjaajille tarvittavat materiaalit. Muuten Nikula ja Jauhiainen toimivat itsenäisesti.
Isä-lapsi-sählykerhoon isänsä
kanssa saapunut 8-vuotias Niklas
Tihinen syöksyy suoraan pukemaan maalivahdin suojuksia ylleen. Hänen mielestään maalivahdin paikka on pelikentän paras.
– On tosi hauskaa, kun saa
tehdä hankalia torjuntoja, Niklas
hehkuttaa.
Kerhossa käy myös Niklaksen
luokkakavereita.
Kääriäinen kertoo, että isät
lähtevät helpommin mukaan toiminnallisiin ryhmiin.

Elämänmakuista
hommaa
Kerhotoiminnan pyörittämisen
ja turvaamisen lisäksi Kääriäisen
työnkuvaan kuuluu paljon muutakin. Hän on mukana rippikou-

lutyössä sekä seurakunnan jumalanpalveluselämässä sekä pitää
kouluilla päivänavauksia.
– Olemme myös järjestäneet
erityisryhmiä, joiden tarkoituksena on ollut tukea 4.–7.-luokkalaisia, jotka ovat kohdanneet elämässään haasteita esimerkiksi
koulun tai kaveripiirin suhteen,
Kääriäinen kertoo.
Ryhmät on koottu yhdessä
nuorisoasiankeskuksen koulun ja
sosiaalitoimen kanssa.
Kääriäisen mielestä parasta hänen työssään on lasten ja nuorten
kanssa toiminen.
– Tämä on elämänmakuista
työtä, jossa lähimmäisenrakkaus
käy luontevasti todeksi, hän summaa.
KATJA KIISKINEN

Lisätietoa oman seurakuntasi
kerhoista löydät sivuilta 15–23.

