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Rukoilija-saarnaaja Pirkko Jalovaara esitti Ylen 

MOT-ohjelmassa, että demonit aiheuttavat syö-

pää ja voivat tulla ihmiseen lääkkeiden kautta.

Puhe demoneista ja riivaajista ei ole kirkossa outoa. 

Esimerkiksi Raamattu puhuu riivaajista usein. 

Demonien ja riivaajien olemassaolo on uskon asia. 

Kukaan ei voine varmasti todistaa, että pahoja voimia 

on olemassa. Niitä ei voida myöskään sulkea pois.

Raamattu on tosin asiasta ehdoton: Paholainen on 

olemassa. Siksi kirkossamme pitää olla oikeus puhua 

myös persoonallisesta pahasta, sillä vallitseehan maas-

samme ajattelun- ja ilmaisunvapaus. Jos joku uskoo 

pahoihin voimiin, hänellä on oikeus sanoa se ääneen. 

Tämä oikeus on Pirkko Jalovaarallakin.

Jalovaara lienee kuitenkin väärässä yhdistäessään 

demonit ja riivaajat sairauksiin ja lääkkeisiin.  On oman 

itsensä yliarvioimista, jos uskoo voivansa tietää, mistä 

sairaudet johtuvat. Julistajat ovat väärässä myös silloin, 

jos he alkavat luvata rukoiltavalle terveyttä.

Vaikka pahoja voimia olisikin, niitä ei voi Espoon piis-

pan Tapio Luoman mukaan käyttää sairauksien diag-

nooseina. Lääketiede pystyy tekemään taudin määrit-

telyn tehokkaasti ja täsmällisesti.

Sairaan puolesta kannattaa kuitenkin rukoilla, sillä 

monet kertovat saaneensa avun tällä tavalla. Sairaan 

puolesta rukoileminen liittyy vahvasti myös kirkon tra-

ditioon.

Pirkko Jalovaara edustaa kristinuskon karismaattis-

ta suuntausta, jossa joskus sorrutaan ylilyönteihin. Sii-

tä huolimatta karismaattisuudelle on annettava tilaa 

kirkossamme, sillä se on pohjimmiltaan tervehenkistä 

ja vastaa monen kristityn hengellisiin tarpeisiin. Karis-

maattisuus on lisäksi kasvava trendi kehitysmaissa ja 

koko maailmassa. 

Vastarannan Kiiski 

Terveyttä ei saa luvata katteettomasti

Pääkirjoitus

”ON IHAN HYVÄ, jos piispat alkavat kes-
kustella niin kuin ihmiset keskustelevat. 
Jospa sitten vähitellen niihin kommenttei-
hin ei suhtauduttaisi kuin Jumalan sanaan, 
vaan tajuttaisiin, että he ovat ihmisiä niin 
kuin muutkin.”

Helsinkiläinen yliopistopappi Laura Mäntylä  
Radio Dein Toivon tuomiokapituli -ohjelmassa 22.2.

”JOS LÄHTISIN JOSTAIN etsimään riivaa-
jia, jättäisin aivan ensimmäiseksi sairaat 
rauhaan. Sieltä niitä ei löydy. Päinvastoin, 
Jumala on niiden luona, joilla on särky-
nyt mieli. Sairaat ja kärsivät ovat Jumalan 
koulussa.”

Teologian tohtori Teemu Kakkuri 
Kotimaa24:n blogissaan 26.2.

”MYSTISISTÄ KOKEMUKSISTA puhumi-
nen on tärkeää, sillä se avaa tilaa ihmisen 
tunnemaailman ja hengellisen ulottuvuu-
den ilmaisemiselle, jota meillä Suomessa 
pelätään tai pidetään epäuskottavan ihmi-
sen merkkinä.”

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula 
Sana-lehdessä 28.2.

Muut mediatAatoksia

Lapsi kokee eniten väkivaltaa ko-
tonaan. Kolmannes vanhemmista hy-
väksyy lievän kurituksen, vaikka se on 
ollut lainsäädännössämme kiellettyä 
jo 30 vuotta. Lastensurmat ovat vä-
hentyneet aikaisemmista vuosikym-
menistä.

Sosiaalipolitiikka on onneksi vä-
hentänyt Suomessa äärimmäistä köy-
hyyttä ja vanhempien ajautumista 
"viimeiseen nurkkaan".

Väkivallan yleisyydestä huolimat-
ta Suomessa on ympärivuorokautisia, 
ammatillista tukea tarjoavia matalan 
kynnyksen turvakotipaikkoja vain 
108, vaikka Euroopan Neuvoston suo-
situsten mukaan niitä tulisi olla 530.

Verovaroin ja RAY:n tuella toimi-
va ammattiapu ei tietysti yksin riitä 
poistamaan väkivaltaa. Myös järjestö-
jen väkivallan vastaista kansalaistoi-
mintaa kannattaisi tukea. Moni on vä-
kivaltainen vain kotonaan.

Väkivalta vähenee tai loppuu ko-
konaan, kun se ei ole enää piilossa. 
Voimme kannustaa toisiamme otta-
maan vastuuta omasta ja naapuriem-
me elämästä. Aina voi kysyä kaverilta: 
"Mitä sinulle kuuluu?" 

Aivan kuten Vaaran naiset aika-
naan tekivät.

Timo PelTovuori
Kirjoittaja on Oulun 

ensi- ja turvakoti ry:n toiminnanjohtaja

Vaaran  
naiset

Sodanjälkeisessä Oulussa toimi 
naisten aseman parantamiseksi 
Vaaran naisiksi kutsuttu toveri-
seura. Se kokoontui Kakaravaa-

ran kaupunginosassa ja siihen kuului 
vahvoja naisia, joita luonnehdittiin voi-
makastahtoisiksi.

"Naisten tärkein asia oli tuolloin 
taistella nainen vapauteen nyrkin ja 
hellan välistä", kiteyttää eräs aikalai-
nen ryhmän tavoitteen. Toiminnan 
johtohahmoja olivat Katri Honkala, 
Hanna Eskola ja Helmi Peiramo. 

Vuonna 1945 perustettiin aluksi 
Ensikotiyhdistys, sitten Oulu Läänin 
Perheenäitien lomakotiyhdistys 1951 
ja Oulun Seudun Mäntykoti ry 1952. 
Naisryhmä jakaantui eri yhdistyksiin 
ja Helmi Peiramo jäi johtamaan Ensi-
kotiyhdistystä.

Ensikotitoiminta laajentui myö-
hemmin (1979) ensi- ja turvakodik-
si. Myös muualle Suomeen syntyi 
1980-luvulla turvakotiverkosto. "Pei-
ramolainen" ensikotitausta näkyy edel-
leen siinä, että toiminnassa huomioi-
daan koko perhe.

Yhteiskunnallinen kehitys on autta-
nut naisia pois "nyrkin ja hellan välis-
tä", vaikka väkivaltaisuus on yhä yleis-
tä. Suomessa kuolee henkirikoksissa 
vuosittain 100–150 ihmistä. Euroo-
pan unionin asukaslukuun suhteutet-
tu keskiarvo on puolet tästä. Myös lä-
hisuhde- ja perheväkivalta on yleistä.

Poliisin tietoon tulee joka päivä noin 
20 ilmoitusta lähisuhde- ja perheväki-
vallasta. Tutkintaa vaikeuttaa se, että 
ilmiö pidetään mieluummin piilossa. 
Parisuhdeväkivallan uhreista 80 pro-
senttia on naisia, mutta myös nais-
ten väkivaltaiseen käyttäytymiseen on 
alettu kiinnittää huomiota. 

”JOS MYÖHÄSTYN bussista ja joudun 
odottamaan tunnin seuraavaa, se ei hait-
taa. Kerran Keniassa tulimme messuun 
puoli tuntia myöhässä, kun juutuimme 
mutaan. Jumalanpalvelus alkoi kuitenkin 
vasta kahden tunnin päästä, kun paikal-
lisetkin olivat saapuneet”.

Keniassa syntynyt ja lapsuutensa elänyt 
Jere Toikka, Nuotta 3/2013

”VÄÄRINKÄYTÖSTEN ESTÄMISEKSI on 
syytä lakkauttaa koko lapsilisä. Ja mum-
mot töihin sieltä vanhainkodeista, on ne 
ennenkin jaksaneet hoitaa lapset, kun äi-
dit on painelleet pellolle. Loppuu se ak-
kojen laiskottelu!”

Teatterinjohtaja ja perheenäiti Anna Veijalainen 
kolumnissa, Kirkko&Kaupunki 27.2.

”TAVALLINEN TAPA kuulua kirkkoon 
on kuin tavallinen parisuhde: juhlahet-
kiä on kerran pari vuodessa, pieni retriit-
ti välissä vahvistaa uskoa kuin hotellivii-
konloppu parisuhdetta.”

Toimittaja Anna-Stina Nykänen 
kolumnissa, Helsingin Sanomat 3.3.

PEKKA HELIN
pekka.helin@rauhantervehdys.fi

Kommentoi!
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Seurakuntien rukousilloissa 
pyydetään apua, ei manata riivaajia
Rukous on oleellinen osa 
kristityn arkea. Se on 
suora yhteys ylös ilman 
välikäsiä. Lähimmäisten 
puolesta rukoileminen on 
rukousta puhtaimmillaan. 
Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien 
kirkkoherrat painottavat, 
että kenenkään ihmisen 
toimesta tapahtuva 
rukous ei kuitenkaan saa 
aikaan ihmeitä, vaan ne 
tulevat aina Jumalalta. 

Viime viikolla esitetty 
MOT-ohjelma käsitte-
li kirkon ongelmakohtia 
nelivuotiskertomuksen 

pohjalta. Siinä käsiteltiin kirkon 
jäsenmäärän laskua, perusseura-
kuntalaisten arvomaailman kal-
listumista kauemmas kirkon lin-
jasta ja herätysliikkeiden vahvaa 
asemaa kirkossa. 

Suurimman kohun herättikin 
karismaattista liikettä edustavan 
rukoilija-saarnaaja Pirkko Jalo-
vaaran haastattelu. 

Televisionkatsojia, terveysalan 
ammattilaisia ja kirkon johtoa 
hätkähdytti Jalovaaran toteamus 
siitä, että osa psyykkisistä ja hen-
kisistä sairauksista on riivaajien 
aiheuttamia. Jalovaaran mukaan 
tällaisia tauteja eivät lääkkeet pa-
ranna,  vaan paha henki pitää ajaa 
pois ihmisestä.   

Pääsykielto uskonelämälle 
vieraille näkemyksille
Ohjelman jälkeen jo sovittuja Ja-
lovaaran esiintymisiä eri seura-
kunnissa peruttiin. Seurakunnis-
sa nimenomaan kirkkoherrat lin-
jaavat, millaisia tilaisuuksia seu-
rakunnan tiloissa voi järjestää.

Lähetimme sähköpostikyse-
lyn Rauhan Tervehdyksen tilaa-
jaseurakuntien kirkkoherroille 
ja kysyimme, millainen linja on 
heidän seurakunnassaan ja mil-
lä perusteilla he eväisivät tai ovat 
evänneet jonkin tahon pääsyn 
kirkkoon. 

Kysyimme myös, uskovatko he 
rukouksen parantavaan voimaan 
ja ovatko he olleet joskus todis-
tamassa rukouksen aikaansaa-
maa silminnähtävää paranemis-
ta. Saimme vastauksen seitsemäl-
tä kirkkoherralta.

Muutaman kuukauden Siika-
latvan kirkkoherrana toiminut 
Merja Jyrkkä toteaa, ettei ole vielä 
evännyt keneltäkään, mutta hän 
olisi varovainen vapaiden suunti-
en kanssa. 

Kyselyyn vastanneet kirkkoherrat kertovat:

Kommentti

Rahastuksen 
makua?

Kävin viime viikolla surffaile-

massa Pirkko Jalovaaran toi-

mintaa tukevan Rukousystä-

vät ry:n sivuilla. Samalla etsin netis-

tä myös tietoa hakusanoilla "paran-

tava rukous". 

   Tulokset olivat selkeät: valtaosa 

linkeistä johti joko Rukousystävi-

en sivuille tai heidän tapahtumiaan 

mainostaville sivuille. Esiin nousivat 

myös pääasiassa vapaiden kristil-

listen suuntien Healing Rooms -ru-

kousklinikoiden toiminta ja Pirkko 

Jalovaaran kanssa reilu vuosikym-

men sitten välit katkaisseen pastori 

Seppo Juntusen toimintaa tukevan 

Rukouspalvelu ry:n sivut. 

   Vain harva linkki johti seurakun-

tien sivuille. Ehkä juuri siksi, että 

seurakunnissa ei myydä pakettia ni-

meltä parantava rukous. 

   Ja kyllä noissa kolmessa luetellus-

sakin oli eroja. Jalovaaran edusta-

man Rukousystävät ry:n sivuilla lah-

joitukset toiminnan tukemiseksi oli 

tehty hyvin helpoiksi toteuttaa. Si-

vuilla on pankkisiirtolomakkeen ku-

va ja tukipuhelimeen soittamallakin 

lahjoittaa heti 20 euroa.

  Healing Roomsin sivuilla voi valita 

haluamansa lahjoitussumman 20 ja 

500 euron väliltä setelin kuvaa pai-

namalla ja kuvakkeista löytyy myös 

suorat linjat nettipankkeihin. Testa-

menttilahjoituksenkin tekemiseen 

on hyvät ohjeet. 

   Rukouspalvelu ry:n sivuilla rahan 

antaminen ei ole ihan niin helppoa. 

Lahjoittamista harkitseva  voi tilata 

itselleen lisämateriaalia kotiin. Vai-

kuttaa siis vähemmän rahankipeäl-

tä toiminnalta.

   On totta, että nämä järjestöt ei-

vät voi perustaa toimintaansa kir-

kollisveron varaan kuten seurakun-

nat, mutta silti minua tökkii. Onko 

kyseessä oikea auttaminen vai bis-

neksen pyörittäminen? 

elSi SAlovAArA

– Ottaisin vain sellaisia vie-
raita, joiden vierailun jälkityön 
pystymme seurakunnassa hoita-
maan, hän toteaa.

Kempeleen kirkkoherra Pek-
ka Rehumäki ei päästä seurakun-
tansa kirkkoihin tahoja, "jotka 
eivät pysy terveen evankeliumin 
mukaisessa julistuksessa".

Oulunsalon kirkkoherra Ta-
pio Kortesluoma kertoo, ettei 
ole joutunut toistaiseksi evää-
mään pääsyä keneltäkään. Linja 
on kuitenkin selvä, jos näin tar-
vitsisi tehdä.

– Eväisin kirkkomme uskon-
elämälle vieraita näkemyksiä esit-
tävien tahojen tilaisuudet sekä 
poliittiset tilaisuudet, hän toteaa.

Usea kirkkoherroista mainit-
see, että pääsy pyhiin tiloihin on 
evätty lähinnä maallista musiik-
kia esittäviltä ryhmiltä. 

rukoustoimintaa liki 
jokaisessa seurakunnassa
Erilaisia rukouspiirejä kokoon-
tuu suurimmassa osassa Rauhan 
Tervehdyksen tilaajaseurakuntia.  
Sanan ja rukouksen iltoja järjes-
tetään myös seurakunnan työn-
tekijöiden toimesta.

– Rukous auttaa aina, joten 
seurakunnassa tulisi rukoilla sai-

raiden puolesta, joka sunnuntai 
jumalanpalveluksessa ja erikseen 
vielä esirukousjumalanpalveluk-
sessa, jollainen on esimerkiksi Sa-
nan ja rukouksen ilta, Pekka Re-
humäki painottaa.

Hänellä on myös omakoh-
taista kokemusta rukouksen sil-
min nähden parantavasta voi-
masta, samoin kuin Limingan 
kirkkoherralla Ilkka Tornbergil-
lä.  Muilla kirkkoherroilla koke-
muksia ei ollut, vaikka kaikki to-
tesivatkin rukouksen elvyttävän 
ja olivat todistaneet niiden virkis-
tää voimaa.

"elämä  
vain on sellaista"
Oulujoen vs. kirkkoherra Pentti 
Kortesluoma toteaa, että Juma-
la voi parantaa ihmeenomaises-
ti milloin haluaa, vaikka rukouk-
sen jälkeen. 

– Parantumattomuus ei kui-
tenkaan ole osoitus sairaan puut-
tuvasta uskosta tai muusta sellai-
sesta, vaan elämä vain on sellais-
ta, hän muistuttaa.

elSi SAlovAArA
Tutustu tilaajaseurakuntien 

tapahtumatarjontaan sivuilla 14–23.
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Rauhan Tervehdyksen viime-
viikkoinen juttu kirkollisten 
rakennusten myynnistä Ou-
lussa sai palautetta Faceboo-
kissa.

• Miten kiinteistöjä myymäl-
lä syntyy säästöjä? Siirrytäänkö 
omistuskiinteistöistä vuokra-
kiinteistöihin? Tai jos kiinteis-
töt ovat tyhjillään, miksei nii-
tä vuokrata vuokratulojen saa-
miseksi? 

Pr

Toimitus vastaa:  Säästöä syn-
tyy, kun rakennusten käyttö-
kustannuksista päästään eroon.

• Taitavat monet tilat olla sellai-
sia, että vuokraaminen on vai-
keaa, tosin myyntikin. Mutta 
otetaan se raha, mikä saadaan ja 
päästään eroon ylläpitokustan-
nuksista. Muiden tilojen käyt-
töä pitää tehostaa, löysät pois. 
Tositarpeeseen vuokrattaneen 

tiloja. Myös kiinteistö-
henkilökuntaa tarvittaneen tu-
levaisuudessa vähemmän.

Am

• Rauhan Tervehdyksessä nu-
merossa 8 kerrottiin kirkollis-
ten rakennusten myymises-
tä arkiseen käyttöön. Kuvas-
sa oli kaunis sisäänkäynti Hel-
singin Kampissa. Fredrikinka-

tu 42/Malminkatu 12 -ra-
kennuksen omisti aikoinaan 
Suomen Luterilainen Evan-
keliumiyhdistys, eli SLEY ja 
Luther-kirkko sijaitsi tässä 
osoitteessa. Sisäänkäynti on 
siis Luther-kirkon entinen si-
säänkäynti. 1990-luvun alus-
sa SLEY myi talon Eläke-Sam-
molle, nykyiselle Varmalle. Ra-
kennus on suojeltu.

mAijA-liiSA

• Täytyy ehdottomasti antaa 
nyt palautetta Rauhan Terveh-
dyksen (8/2013) kansikuvasta. 
Aivan valtavan ihana, puhutte-
leva ja mahtava kuva. Melkein 
pistää itkettämään, kun katsoo 
tätä kuvaa: lasta, isää ja kasta-
massa olevaa pappia. Piti ihan 
leikata irti tämä kuva, jotta voin 
laittaa sen kehyksiin.

ilAHTuNuT

Palautetta www.rauhantervehdys.fi |  facebook.com/rauhantervehdys

Rauhan Tervehdys 
esittelee tällä palstalla  
tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. 

 Uusi
kasvo

Nimi: Olli Seikkula
Työnkuva: Seurakuntapas-
tori, nuoriso-, koululais- & 
yleinen seurakuntatyö
Seurakunta: Limingan 
seurakunta

Tärkeintä elämässäni 
ovat ihmiset lähellä ja kau-
kana, vaikka laiskuuttani, 
typeryyttäni, ujouttani ja it-
sekkyyttäni olenkin välillä 
huono sitä osoittamaan.

Rakkain raamatunkohta-
ni on ainakin vielä tätä ny-
kyä Markuksen evankeliumi. 
Olen niellyt karvoineen kaikkineen tämän viime vuosikymme-
ninä raamatuntutkijoiden keskuudessa hellityn oivalluksen, et-
tä evankeliumit on tarkoitettu luettaviksi kokonaisina ja itsenäi-
sinä teoksina. Jos jokin yksittäinen kohta täytyisi eritellä, voisin 
mainita esim. evankeliumin alkuperäisen päräyttävän lopetuksen 
Mark.16:1-8, 1. Tess:n lopputervehdyksen taikka päivästä riippu-
en monta muutakin kohtaa. 

Olen halunnut nykyiseen työhöni, koska päätymiseni ny-
kyiseen työhöni Liminkaan on monen sattumuksen summa. 
Olen tosin hyvilläni, että olen päätynyt nykyiseen työhöni, jos-
sa olen viihtynyt ja jonka koen hyvin mielekkäänä. Yleisemmin 
papin työhön päätyminen taasen on hyvin monisyinen keitos si-
säistä pakkoa, vastustelua ja omaa halua.

Esikuvani on Raamatun henkilöistä (Jeesuksen lisäksi tietys-
ti) apostoli Paavali, joka kirjeissään niin ansioineen kuin puut-
teineenkin on lihaa ja verta. Sellaisena kuin minä hänet näen, 
on hän niin uskon määrään, hengelliseen erinomaisuuteen kuin 
sosioekonomiseen asemaan ja muihin asioihin liittyvissä kyyky-
tyksissä aina heikomman puolella. Muutoin fanitan muun mu-
assa John Lennonia, Olavi Virtaa, J. S. Bachia ja viimeisimmän 
nykytulkitsijoista erityisesti Masaaki Suzukia.

Harrastan mielelläni jalkapalloa ja kuorolaulua, mutta olo-
suhteiden pakosta molemmat harrastukset ovat tällä hetkellä 
hieman jäässä. Lukijavihjeenä mainittakoon, että erityisesti jal-
kapalloseura on hakusessa!

Terveiset lukijoilleni: Rauhaa ja hyvää kaikille!

Sopiiko parantaja-Jeesus kirkkoon?

Nyt kysellään, että sopiiko 
parantajasaarnaaja kirk-
koon. Pirkko Jalovaara 

on kauan kierrellyt eri seura-
kunnissa parantamassa ihmi-
siä. Joskus hän ajaa pois myös 
riivaajia, ja hänen mielestään 
juuri erittäin runsaat lääkkeet 
ja huumeet päästävät riivaajat 
ihmiseen.

Eräs piispa selitti, etteivät 
Jalovaaran esittämät ajatuk-
set ole kirkon opin mukaisia. 
Kirkkoherrojen tehtävänä on 
valvoa jo etukäteen, ettei mää-
rätynlaisia tilaisuuksia tuoda 
kirkon tiloihin. Siis ennakko-
sensuuria.

Varuillaan toki pitää ol-
la kaikessa, on puhujana sit-
ten saarnaaja, kansanedustaja, 
psykiatri, lääkefirman edusta-
ja tai luterilainen pappi. Kum-
mastuttaa, miten pelkät paran-
tamisyrityksetkin herättävät 
niin suurta huolestuneisuutta. 

Raamatussa, johon kirk-
komme kai pitäytyy, kerrotaan 
paljon Jeesuksen suorittamista 
ihmeparantumisista. Täytyykö 
Raamattuakin sensuroida, jot-
ta ne eivät yllyttäisi kirkonvas-
taiseen käytökseen? 

Emme voi olla varmoja siitä, 
paranevatko Jalovaaran potilaat 
tai edes Jeesuksen hoitamat jo 
2 000 vuotta sitten kirjoitettu-
jen sairauskertomusten perus-
teella. Jeesuskin poisti riivaajia 
ja ajoi ne suureen sikalaumaan, 
joka tuli hulluksi ja syöksyi jär-
veen. Omaisuusrikos.

Opetuslapset kantelivat 
Mestarilleen, että myös jot-
kut muut paransivat ja ajoivat 
ulos riivaajia. Jeesuksen mie-

lestä heitä ei saanut estää, koska 
ulkopuolisetkin pyrkivät autta-
maan ihmisiä.

Sairaitten puolesta heiveröises-
ti rukoileminen sentään sallitaan 
kirkossamme, mutta parantumi-
sen hyväksyminen on jo riskaa-
belia, koska silloin mennään noi-
tuuden puolelle. Lääkkeet tuovat 
helpotusta sairaitten maailmaan, 
mutta kohtuudella nautittuina, 
kuten on laita uskontojenkin koh-
dalla. Kohtuu-uskontoa. 

Yliannostukset ovat tuhoi-
sia. Yhdysvalloissa kuolee nuoria 
enemmän kipulääkkeisiin kuin 
liikenteessä. Joku voisi kysyä, mi-

kä niitä koululaisten surmaajia 
oikein riivaa. On esitetty sel-
laistakin, että Hyvinkään, Jo-
kelan ja jotkut USA:n koulu-
tappajat ovat käyttäneet samaa 
mielialalääkettä.

Ihmiset kaipaavat mystiik-
kaa ja erehtyväistäkin sano-
maa hoivaavasta Isästä. Uusia 
tulkintoja siis tarvitaan, ettei 
sanottaisi, että pappikin lukee 
kuin p..u Raamattua.

riTvA-liiSA HArjumAA
ev.lut. seurakunnan 

vapaaehtoistyöntekijä
Rovaniemi



5   Nro 9    7.–14.3.2013

Uskonnon-
vapaudesta
opas edustajille 
Kansanedustajille suunnattu 
Pieni opas uskonnonvapauteen 
julkistetaan eduskunnan Pik-
kuparlamentissa torstaina.

Opas selvittää, mitä Suo-
men lainsäädännössä ja kan-
sainvälisessä oikeudessa sää-
detään uskonnon- tai vakau-
muksenvapaudesta ja millaisia 
oikeudellisia arviointiperustei-
ta käytetään, kun arvioidaan, 
onko tietty uskonnon- tai va-
kaumuksenvapauden rajoitus 
sääntöjenmukainen vai ei.

Suomen Ekumeenisen Neu-
voston pääsihteeri Heikki Hut-
tunen muistuttaa, että uskon-
nonvapauteen liittyy keskeisiä 
kansainvälisen ja kotimaisen 
politiikan kysymyksiä.

– Uskonto on tullut EU:n, 
YK:n ja Pohjoismaiden poliit-
tiselle agendalle. Uskonnonva-
paus nähdään keskeisenä ih-
misoikeutena ja sen loukkauk-
siin halutaan puuttua. 

Julkaisu on osa Vastuuviik-
koa, Suomen kirkkojen yhteis-
tä ihmisoikeuskampanjaa. Te-
kijätahona on kahdeksan us-
konnonvapautta edistävää jär-
jestöä.

Korhoselta
tutkintapyyntö 
vihapuheesta
Toimittaja, kirkolliskokous-
edustaja Johanna Korhonen 
on jättänyt Vantaan poliisille 
tutkintapyynnön uskonnolli-
sesti motivoituneesta vihapu-
heesta. 

– Pyydän poliisia selvittä-
mään, syyllistyvätkö eräät Seu-
rakuntalainen.fi-sivuston kir-
joittajat rikoslaissa tarkoitet-
tuihin rikoksiin kirjoituksis-
saan, joita he ovat laatineet ja 
julkaisseet 1.–3. maaliskuuta. 

Korhosen mukaan kom-
menteissa on käyty kiinni hä-
nen persoonaansa ja yksityi-
syyteensä tavalla, joka saattaa 
täyttää kunnian, maineen, us-
konrauhan tai yksityisyyden 
loukkaamisen kriteerit.

– Turvaisiko Suomen lain 
uskonrauhapykälä myös mi-
nun uskonrauhaani niin,  
etteivät ns. herätyskristityt sai-
si kirjoitella minun kristillises-
tä vakaumuksestani julkisuu-
dessa halventavasti ja louk-
kaamistarkoituksessa, Korho-
nen kysyy.

Maata kiertelemässä

Hän oli paavina nukkehal-
litsija, jonka oma suku 
asetti virkaan. Hän eli ai-
kana, jolloin kilpailevat 

klaanit hallitsivat Roomaa.
Nuori mies ei ollut kiinnos-

tunut uskonnollisesta elämäs-
tä, vaikka hänet asetettiin Pyhän 
Pietariin istuimelle armon vuon-
na 1032.

Benedictus IV tuhlasi paa-
viutensa moraalin ja omaisuu-
den bordelleissa ja juhlissa. Hä-
nen väkivaltaisuutensa ja irstai-
lunsa järkyttivät jopa roomalai-
sia, luonnehti filosofi Bertrand 
Russell. Irstaan paavin väitettiin 
olevan demoni papinasussa. Ka-
tolinen tietosanakirja julistaa hä-
nen olleen skandaali Pyhällä Is-
tuimella.

Irstailija oli ensimmäinen Be-
nedictus-niminen paavi, joka 
erosi tehtävästään. Benedictus 

Paha paavi, hyvä paavi
kuitenkin vaati myöhemmin ase-
maansa takaisin ja hallitsikin kol-
mena ajanjaksona vuosien 1032 ja 
1048 välissä.

Tuhat vuotta myöhemmin 
hurskas Benedictus XVI näyt-
tää olevan täydellinen vastakoh-
ta pahamaineiselle kaimalleen. 
Vaikka hänkin on kompuroinut 
silloin tällöin, paavi on elänyt si-
veästi omistautuneena kirkkonsa 
palvelemiseen.

Viime viikolla väistyneel-
lä paavilla on kuitenkin yksi yh-
teinen piirre edeltäjänsä kanssa. 
Hän on tuonut Pyhän Pietarin 
tuolin jälleen ihmisen tasolle, to-
sin erilaisella tavalla kuin irstas ja 
häijy Benedictus IV.

Kristuksen sijainen, Pontifex 
Maximus, Lännen patriarkka. 
Paaveja on luonnehdittu monel-
la tavalla. Nämä arvonimet ovat 
korostaneet paaveja jonkinlaisi-

na hengellisinä supersankareina, 
ei ihan Jumalana, mutta melkein. 

Edellisen paavin Johannes 
Paavali II:n aikana mystisyys jo-
pa moninkertaistui. Paavin vai-
keina viimeisinä päivinä jotkut 
katoliset sanoivat, että paavi voi 
yhtä vähän erota tehtävästään 
kuin Kristus pystyy astumaan 
alas ristiltä.

– Olimme niin kosketettu-
ja paaviudesta, että se oli mil-
tei epäjumalan palvontaa, sanoo 
newjerseyläisen yliopiston katoli-
sen historian professori Christo-
pher Bellitto.

– Paavi ei kuitenkaan ole sen 
pyhempi kuin äitini.

Paavia pidetään erehtymättö-
mänä, mikä vaikuttaa hänen pal-
vontaansa. Sutkauksen mukaan 
Benedictus on kuitenkin vaihta-
nut facebook-statuksensa erehty-
mättömästä epävarmaksi.

Paavit ovat katolisen opin mu-
kaan erehtymättömiä, mutta vain 
uskon asioissa. Niitä paavit ovat 
ratkaisseet kahdesti.

Benedictus on ensimmäinen 
paavi, joka on eronnut 600 vuo-
teen. Eroamalla hän repi sine-
tin, joka linkitti kenties hämää-
vällä tavalla yhteen Pyhän Istui-
men ja sillä istuneet kuolevaiset 
miehet, luonnehtivat eräät kato-
liset oppineet.

– Kaikkien näiden hienojen 
titteleiden alle ovat olleet kätkey-
tyneitä hauraat, syntiset ja kuo-
levaiset ihmiset. Paavit ovat Be-
nedictuksen eron myötä menet-
täneet pyhän etäisyytensä. Paavi  
on vain yksi meistä, sanoo pas-
tori,  kirkkohistorioitsija Joseph 
Komonchak. 

PekkA HeliN
Lähde: Religion News Service

Avitus madaltaa opiskelijoiden 
kynnystä pyytää apua

Ammattikorkeakoulun ja 
ammattiopiston opiske-
lijoille tarkoitettu Avi-
tus-niminen chat-pal-

velu tukee ja auttaa opiskelijoita 
kaikenlaisissa mieltä askarrutta-
vissa asioissa.

– Ajatus on tarjota nuorelle sa-
moja palveluita, kuin esimerkiksi 
kuraattorin vastaanotolla tai opis-
kelijaterveydenhuollossa, mutta 
tuoda kohtaamiset nuorille tut-
tuun ja luontevaan verkkoympä-
ristöön, kertoo projektipäällikkö 
Maria Puotiniemi Oulun seudun 
ammattikorkeakoulusta.

– Avitus on oppilaitoksille uu-
si tapa olla läsnä opiskelijoitaan 
varten, lisää projektikoordinaat-
tori Niina Punelpuro Oulun seu-
dun ammattiopistosta.

Opiskelijat voivat keskustella 
chatissa nimettömänä avittajien, 
eli päivystävien verkkokeskuste-
lijoiden kanssa niin isoista kuin 
pienistäkin asioista. Avittajat ovat 
henkilöitä, jotka muutenkin ovat 
opiskelijoiden tukena oppilaitok-
sessa, muun muassa kuraattorei-
ta, terveydenhoitajia ja oppilai-
tospastoreita.

– Koska avittajat tuntevat opis-
kelumaailman, he osaavat myös 
ohjata eteenpäin oppilaitoksen 
tai kunnan palveluihin, jos nuo-
ri niin haluaa, Puotiniemi sanoo.

Palvelun ei ole tarkoitus kor-
vata henkilökohtaisia tapaamisia, 
vaan madaltaa kynnystä avun ha-
kemiseen.

– Joidenkin on helpompaa ha-
kea apua netissä ja keskustella ni-
mettömänä, Puotiniemi toteaa.

mielessä pyörii
monenlaisia asioita
– Nuorilla on yllättävän paljon 
mielenterveyden ongelmia, ku-
ten jaksamisongelmia tai paniik-
kihäiriötä. Tuntuu, että ne ovat li-
sääntyneet todella paljon omasta 
nuoruudestani tai sitten en vain 
ole tiennyt silloin niiden esiinty-
vyydestä, sanoo avittajana toimi-
va kuraattori Antti Vainiokangas 
Oulun seudun ammattiopistosta.

Osalla on ongelmia päihteiden 
käytön kanssa. Lisäksi suoriutu-
minen opiskelusta, työllistymi-
nen ja oman paikkansa löytämi-
nen yhteiskunnasta huolettavat 
monia.

– Myös selviäminen omas-
sa ikäryhmässään voi olla vaike-
aa; kiusaamista ja yksinäisyyttä 
esiintyy eri muodoissaan.

Raha-asioiden hoitaminen 
tuottaa muutamille suuria ongel-
mia ja erityisesti pikavippien ot-
taminen aiheuttaa joillekin luot-
totietojen menetyksen.

Nuoret uskaltavat
puhua myös kasvotusten
Vainiokangas arvioi, että opiske-
lijat kykenevät selviytymään on-
gelmistaan enimmäkseen hyvin.

– Osalla on ongelmana yksin-
kertaisesti se, että he eivät ole tot-
tuneet hoitamaan omia asioitaan. 
Yleensä jo asian tuominen esiin 
puhumalla tai kirjoittamalla voi 
osaltaan helpottaa tilannetta. Li-
säksi konkreettiset neuvot siitä, 
kenen kanssa tai missä asian hoi-
tamista voi jatkaa, voivat auttaa, 
Vainiokangas toteaa.

Hänen kokemuksensa mu-
kaan opiskelijat puhuvat asiois-
taan myös kasvotusten.

– Joko omatoimisesti tai vaik-
kapa vanhemman tai opettajan 
lähettämänä. Ehkä jollekin ano-
nyymi chat voi olla matalampi 
kynnys lähteä liikkeelle.

Vainiokangas kertoo, että am-
mattikorkeakoulun puolella tuki-
palveluita on vähemmän kuin am-
mattiopiston puolella. Enemmistö 
chatin asiakkaista on ainakin hä-
nen kohdallaan ollut juuri ammat-
tikorkeakoulun opiskelijoita.

opiskelijat ottaneet
palvelun hyvin vastaan
– Opiskelijat ovat kertoneet, että 
palvelun idea on hyvä, ja että avit-
tajien läsnäolo omassa oppilaitok-
sessa luo turvallisuuden tunnetta. 

Chat-keskusteluista on tullut pa-
lautetta, että lyhyestäkin keskus-
telusta on saanut voimia ja piris-
tystä omaan tilanteeseen, kertoo 
Punelpuro.

Hän toteaa, että positiivisen 
palautteen perusteella palvelulle 
on tarvetta jatkossakin.

Viime syksynä käynnistettyä, 
pilottivaiheessa olevaa palvelua 
toteuttavat yhteistyössä Oulun 
seudun ammattikorkeakoulun 
Voimaa ossaamisesta! -hanke se-
kä Oulun seudun ammattiopis-
ton Metka-hanke. Mukana on 
työntekijöitä molemmista oppi-
laitoksista, seurakunnan oppilai-
tostyöstä sekä Oulun kaupungil-
ta. Myös poliisi on mukana omi-
en resurssiensa puitteissa.

kATjA kiiSkiNeN

w w w.sxc . hu /  L au ra  L eave l l
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Muut seurakunnat

Ilmoita 
jakelu-

häiriöistä 
sähköpostilla 

osoitteeseen: 

jakelupalaute

@kotimaa.fi.

• Su 10.3. klo 15.00 Hyvää Sanomaa 
 Dimitri Lindgren
• Ti 12.3. klo 18.00 Rukouskokous
• Su 17.3. klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Feija Friman
• Ti 19.3. klo 18.00 Rukouskokous

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

Su 10.3. klo 18 Sunnuntain  
kokous, Kai Similä
To 14.3. klo.18.30 Kotirukous-
kokous, Kämäräiset, Ajurinpiha 
1 B 5 
Su 17.3. klo 18 Sunnuntain  
kokous,  Gideonit
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

Tilauskortti

Nimi
__________________________________________________
Osoite
__________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka
__________________________________________________ 
Puhelin
__________________________________________________
Sähköposti
__________________________________________________

 Kyllä kiitos! 
Tilaan Kotimaa-lehden etuhintaan:

 4 kuukaudeksi vain 29 € (norm. 44 €)
Tilaus on määräaikainen ja päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. 
Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta ja maksetaan yhdessä erässä.

Lisäksi osallistun automaattisesti 1 500 euron 
arvoisen matkalahjakortin arvontaan!

Tarjous on voimassa 31.5.2013 saakka ja koskee vain uusia tilauksia. 
Tarjous koskee vain Suomeen lähetettäviä tilauksia, ulkomaisiin tilauksiin lisätään 
postikulut. Alle 18-vuotiaalla täytyy olla lupa lehden tilaamiseen. Osoitteita ja 
puhelinnumeroita voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain 
mukaisesti. 1.1.2013 lähtien vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- tai 
aikakauslehtien verokanta on 10 % ja Digilehden 24 %.

Kotimaa 
maksaa 
posti-

maksun.

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä. 

Tilaa 
Kotimaa

Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki
 

Arvonnan säännöt: 1 500 euron arvoisen matkalahjakortin arvotaan osallistuvat 
31.12.2013 mennessä saapuneet tilaukset. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti 
kirjeitse. Arvonnan tulos julkaistaan Kotimaa- ja Askel-lehdissä. Kotimaa-yhtiöt 
maksaa arpajaisveron. Kotimaa-yhtiöiden henkilökunta ei voi osallistua arvontaan.  

Kotimaa on lämminhenkinen lehti 
tavalliselle arjen kristillisyyttä elä-
välle suomalaiselle. Haastatteluissa 
heikommat ja vahvemmat, julkkikset 
ja tavalliset ihmiset ovat samassa ase-
massa: omaa ainutkertaista tarinaansa 
jakamassa. Kotimaan arvoihin kuuluvat 
myötätunto ja elämänilo. Tilaa Kotimaa 
arkesi iloksia ja arvomaailmasi tueksi.

2929€29Vain
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Voita 
matka!

Voit tilata myös puhelimitse: 020 754 2333* tai sähköpostilla: tilauspalvelut@kotimaa.fi . 
Muista kertoa tilaustunnus RT 9/13  Tai tilaa verkosta www.kotimaa.fi /kansi 

(Puhelun hinta lankaverkosta: 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min, matkapuhelimesta: 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min.)

Tilaa lehti, josta saat 
voimaa ja uskoa 
tulevaisuuteen.

Tilaa lehti, josta saat 
voimaa ja uskoa 
tulevaisuuteen.

Lauantaisin klo 18 Ylistyksen, sanan ja 
rukouksen ilta. Kahvitarjoilu ennen ja jälkeen 
tilaisuuden.
Extratilaisuudet ma-ti 11.-12.3. klo 18 
vieraana brasilialainen evankelista  
Hermes Falcao Jr.
Tiistaisin klo 18.30 ylistys- ja rukousilta.

Tervetuloa tutustumaan seurakuntaan, jossa elämäsi voi muuttua!

Oulun 
Kotiseurakunta
Tuulimyllynkatu 18
90140 Karjasilta - Oulu
www.oulunkotiseurakunta.net

La 9.3. klo 11-13 Jumalanpalvelus - 
Raamattutunti, koskettavaa musiikkia, yhteis-
laulua, Saarna ja yhteinen teehetki.  
Lämpimästi tervetuloa!

Ke 13.3. klo 18-19.15. Tutkimme Efesolaiskirjettä. 
Keskustelun aiheena Efesolaiskirje luku 4. 
La 16.3. klo 11-12 Perhejumalanpalvelus - reipasta musiikkia, jaka-
mista, Sanaa, lastentuokio ja lastenkirkko. Kaikki ikäryhmät tervetulleita, 
pienetkin lapset. Lämpimästi tervetuloa! 
Aamun Sana ja rukous arkiaamuisin ma-pe klo 10-11. 
Lämpimästi tervetuloa mukaan Sanan ääreen keskustelemaan ja rukoushetkeen.

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta 
http://oulu.adventist.fi 
044 530 3953

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Su 10.3. klo 11 Jumalanpalvelus, Hannu Orava, 
Reijo Komu, Noomi Ketonen. Pyhäkoulu ja las-
tenkokous. Su 10.3. klo 17 Church78, Internatio-
nal Service, Yeshitila Degefu, Regina Kalashniko-
va, Rachel and Andrey Sirotkin. Ma 11.3. klo 18
Sykarin kaivolla – ilta naisille. Ke 13.3. klo 19 

Jumalan kohtaamisen ilta, Marketta Tossavainen, Pasi Markkanen, Tapio 
Askeli. To 14.3. klo 13 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.   
www.uskotv.fi   TERVETULOA!

10.3. Su Jumalanpalvelus ja lastentunti klo 11.00.
11.3. Ma Koti- ja veljesliitto klo 13.00 ( veljet mukaan )

Olet sydämellisesti tervetullut !

To 7.3. klo 19 Lähde-ilta, Amadeus Oilinki, 
Martti Väyrynen, God`s Bell, tarjoilu, aihe: 
Pyhän Hengen läsnäolo. Pe 08.03. klo 18 Ei 

Varkki-iltaa. Su 10.03. klo 11 Ehtoollisjuhla, pyhäkoulu, Mika Martinmäki. 
Ti 12.3. klo 18 Alfa-kurssi, aihe: Mikä on oikea seurakunta. Ke 13.3. klo 13 
Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta. To 14.3. klo 19 Rukousilta, Eija Soini, Asko 
Schroderus.    www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Su 10.3. klo 11.00 LÄHETYSKOKOUS
vierailijana Hartti Lindgren

Ke 13.3. klo 19.00  
SANAN JA RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Oulun seurakuntayhty-
män yhteinen kirkko-
neuvosto hyväksyi viime 
viikon torstaina  Roku-

an leirikeskuksen peruskorjauk-
sen toteutussuunnitelmat. Kirk-
koneuvosto päätti myös esittää 
yhteiselle kirkkovaltuustolle, et-
tä se hyväksyy leirikeskuksen pe-
ruskorjauksen toteutussuunni-
telmat, tekee rakentamispäätök-
sen ja myöntää hankkeelle kus-
tannusarvion mukaisen määrä-
rahan.

Kustannusarvio on 7,98 mil-
joonaa euroa. Yhteinen kirkko-
valtuusto hyväksyi alustavasti pe-
ruskorjauksen hankesuunnitel-
man ja teki investoinnin periaa-
tepäätöksen jo vuosi sitten. Tuol-
loin kustannusarvio oli 5,8 mil-
joonaa euroa.

Jos kirkkovaltuusto hyväksyy 
hankkeen, rakentaminen alkaa 

Rokuan leirikeskuksen 
peruskorjaus valtuustoon

arvion mukaan huhtikuun lopus-
sa 2013 ja päättyy huhtikuun puo-
lessa välissä 2014. Valtuusto käsit-
telee asiaa ensi viikolla.

Peruskorjaus on perusteltu ti-
lantarpeen ja kiinteistön kunnon 
vuoksi sekä leirikeskuksen lähei-
sen sijainnin vuoksi. Kiinteistö-
johtaja Jaana Valjus totesi viime 
vuonna Rauhan Tervehdyksen 
haastattelussa, että leirikeskuk-
sen sijainti vain tunnin ajomat-
kan päässä Oulusta puoltaa Ro-
kuan säilyttämistä ja remontoi-
mista.

Oulusalon, Kiimingin ja Hau-
kiputaan seurakunta liittyivät tä-
män vuoden alussa Oulun seura-
kuntayhtymään. Uudessa seura-
kuntayhtymässä joistakin leiri-
keskuksista on luovuttava talou-
dellisista syistä.

PekkA HeliN

A r k i s to  /  J aan i  F ö h r
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  Sinappia

Juttukeikat,
täältä tullaan!

Tietämättömyytensä tietäminen on tiedon 
korkein aste. Näin on sanonut kiinalai-
nen ajattelija Laotse. Roikotin mietelau-
setta pitkän aikaa ilmoitustaulullani ta-

kavuosien työpaikalla. Siinä se oli nastalla kiin-
nitettynä, näkösällä heti kun nosti katseen tie-
tokoneen näytöltä.

Kyseisen filosofin tuotantoa en laajemmin 
tunne, mutta lause sopii minusta oivallisesti toi-
mittajan työhön. Ei toimittajan tarvitse kaikkea 
hallita. Lopputuloksen kannalta on tärkeämpää 
löytää oikea haastateltava tai paras muu tiedon 
lähde. Toimittajan työsarkaa on sitten muoka-
ta kommentit ja faktat kiinnostavaksi, helposti 
avautuvaksi, selkeälukuiseksi jutuksi. 

Tyhmiä kysymyksiä ei olekaan. Se on toinen 
suosikkimottoni. Pitää rohkeasti kysyä. Ja ky-
syä lisää.

Aloitan Rauhan Tervehdyksessä Riitta Hirvo-
sen sijaisena iloisella mielellä. Viisikymppinen 
työtön työnhakija kun alkaa nopeasti tuntea it-
sensä työelämän ongelmajätteeksi, ainakin jos 
seuraa viimeaikaista keskustelua työllistämises-
tä ja työllistymisestä. Hienoa, että saan taas teh-
dä unelmatyötäni. ”Hyvä että joku vielä arvos-
taa kokemusta”, iloitsi eräs entinen työkaverikin 
pestistäni kuultuaan.

Ensimmäinen työpaikka oli pieni kotiseudun 
paikallislehti 19-vuotiaana. Toimittajaopintojen 
jälkeen sain äitiysloman sijaisuuden Pohjois-
Pohjanmaalta. Sillä reissulla ollaan. 

Rantalakeuden kunnat tulivat tutuiksi täkä-
läisessä paikallislehdessä. Pisimmän työrupea-
mani tein maakunnallisessa sanomalehdessä, jo-
ka muuttui matkan varrella valtakunnallisesti 
ilmestyväksi. Lisäksi olen pyörähtänyt vuoden 
jakson Yhdysvalloissa tekemässä alun perin suo-
malaisille siirtolaisille perustettua lehteä. 

Kokemusta toimittajan työstä on yli 20 vuot-
ta. Nyt tuntuu jo melkein koomiselta muistella, 
kuinka jutut ensimmäisessä työpaikassa kirjoi-
tettiin vielä sähkökirjoituskoneilla. Taiton hoiti 
latomossa kotoisasti Helena. Ajan kulun hoksaa 
viimeistään katsomalla peiliin: nuoresta naises-
ta on tullut keskiäkäinen… Keski-ikäinen, tar-
koitin.

Palkitsevaa toimittajan työssä ovat hetket,  
joina tuntuu, että toimitus ja lukijat tekevät yh-
teistä lehteä: kun lukija laittaa tulemaan palau-
tetta, kun lukija ehdottaa juttuvinkkiä. Kun 
huomaa, että toimituksen tuottama sisältö lue-
taan tarkkaan. 

Parasta tässä työssä on ihmisten kohtaami-
nen. Mieluisimmat juttuaiheet nousevat arjesta. 

Tavataanko juttukeikalla?

miNNA koliSTAjA

Sinappia-
palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
toimitus ihastelee 
ja ihmettelee 
maailman 
tapahtumia.

Vihkihetken valitsi 
viime vuonna 56 paria

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.

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: su 10.3 klo 17.30 HUOM AIKA! Palvelutalo 
Hovilassa, Kirkkotie 15, Kempele, ti 12.3 klo 18.00 Purolan Seniorituvalla, 
Särmääjänkatu 2, Kemi, pe 15.3 klo 18.00 Keijo Piiraisella, Jukolantie 26  
as 2, Pudasjärvi
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset: to 14.3 klo 19.00 Katjalla ja Mikaelilla, 
Vihirannantie 3 A 1, Oulunsalo
Tervetuloa!

 


    www.sro.fi           www.kylvaja.fi 

Tervetuloa Sanan ja 
lähetyksen iltamessuun  

Su 10.3. klo 17 
Pateniemen kirkossa  

Saarnaa past. Tapio Pokka (Kylväjä)  
Lapsille omaa ohjelmaa; lähetystyön 
kuulumisia Etiopiasta, kirkkokahvit. 

Järj.  Kylväjä, Suomen Raamattuopisto, Tuiran srk. 

Su 10.3. klo 16:30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat Heino Kouva.
Ma 11.3. klo 19 Nuoret, Sähly Hintassa.
To 14.3. klo 14 Lähetyspiiri.
Pe 15.3. klo 18.30 Varhaisnuortenilta.
Tervetuloa!

Su 10.3. Raamattupiiri klo 14.  
Pekka Siljander: Pelastusvarmuus. 
Ma 11.3. Klo 18.30. 3K, Jonne 
Pirkola: Kiitoksen salaisuus.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

     Kellonkartanon 
Kevätpäivät 

Oulussa 22.-23.3. 
Karjasillan kirkolla 
Pe 22.3. klo 19 Passiodraama 
 La 23.3. klo 15 rt Mika Pouke 
klo16 Seurat, mm. Hannu Takkula 

klo 19 Passiodraama 

Kellonkartanon ystävät ry:n vuosi-
kokous su 24.3. klo 18.30 Patenie-

men kirkolla iltamessun jälkeen.  

Tervetuloa! 
Järj. Kellonkartanon ystävät ry  

www.kellonkartano.fi 

Ilman suuria seremonioita 
voi astella vihille myös 
muulloin kuin varta vasten 
vihkihetkiksi valittuina 
päivinä. 

Oulussa solmittiin vii-
me vuonna 886 avioliit-
toa. Kirkollisia vihkimi-
siä oli 590, siviilivihki-

misiä 296.
Pareista 56 vahvisti liittonsa 

erityisessä Oulun tuomiokirkos-
sa järjestetyssä vihkihetkessä.

– Vihkihetket ovat todella hie-
noja tilaisuuksia. Siinä ollaan var-
sinaisen asian äärellä, kun kaik-
ki koristelu ja kuorrutus on jätet-
ty pois, sanoo seurakuntapastori 
Mari Flink Oulun  tuomiokirk-
koseurakunnasta. 

– Aika moni tulee vihittäväksi 
ihan vain kahdestaan. Parille it-
se vihkiminen on hääjuhlaa tär-
keämpi juttu.

Vihkihetki vetoaa Flinkin ha-
vaintojen mukaan kaikenikäisiin 
pareihin.

Monilla on takanaan jo pitkä 
pätkä yhteistä eloa, ehkä yhteisiä 
lapsiakin, eikä ison hääjuhlan jär-
jestäminen tunnu mieluisalta.

Nimitystä ”liukuhihnavihki-
minen” Flink ei ymmärrä.

– Vihkihetki on kyllä kaikkea 
muuta. Vihkiminen tapahtuu 
perinteisellä kaavalla ja jokainen 
pari tavataan ennakkoon. 

– Ei vihkihetki ole mitään 

”pappi pysyy, pari vaihtuu” -me-
noa ollenkaan.

Tunnelmaa,  
jota muualla ei ole
Vihkihetkeen ei tarvitse ilmoit-
tautua. Pariskunnat vihitään saa-
pumisjärjestyksessä. 

Mahdollinen odottelu ei Flin-
kin kokemusten mukaan ole pa-
reja häirinnyt.

– Hetkessä on tunnelmaa, jota 
muualla ei tavoita. 

Vaikka kuluvan vuoden kalen-
terista ei löydykään yhtä herkulli-
sia vihkihetken päivämääriä kuin 
viime vuoden 12. joulukuuta ja 
edellisvuoden 11. marraskuuta, 
Flink uskoo vihkihetkien säilyt-
tävän asemansa.

– Hetki ei kaipaa vieraita. Voi 
tulla ihan vain kahdestaan, jos 
niin haluaa. Todistajatkin hoi-
tuvat tarvittaessa seurakunnan 
puolesta.

Flink muistuttaa, että ilman 
suuria seremonioita pääsee vihil-
le toki myös muulloin kuin var-
ta vasten vihkihetkiksi valittuina 
päivinä.

Oulun seurakuntayhtymäs-
sä viime vuoden vihkipareis-
ta 313 oli Tuiran seurakunnasta, 
303 Karjasillalta, 141 Oulujoelta 
ja 129 Tuomiokirkkoseurakun-
nasta.

Seurakuntayhtymän kaikista 
vihkimisistä kirkollisia oli 66,59 
prosenttia ja siviilivihkimisiä 
33,41 prosenttia.

Karjasillalla seurakuntayh-
tymän keskiarvoa useampi pari 
(70,30 prosenttia) valitsi kirkol-
lisen vihkimisen.

Kaikkiaan seurakuntayhty-
mässä toimitettiin kirkollisia vih-
kimisiä viime vuonna 24 kappa-
letta edellisvuotta vähemmän.

Siviilivihkimisiä puolestaan 
toimitettiin 49 enemmän kuin 
vuonna 2011.

miNNA koliSTAjA
 

Vihkihetki voi olla luonteva valinta 
parille, jolle hääjuhlaa tärkeämpi on itse 
vihkiminen.
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Kuvataiteilija, television ja 
audiovisuaalisen opetuksen pioneeri 

Osmo Visuri 1927–2013

Osmo Visurin kiinnostus 
kuvataiteeseen alkoi jo 
nuorena. Oulussa syn-
tynyt Visuri liittyi Ou-

lun NMKY:n partiolippukun-
ta Pohjan Veikkoihin, ja maala-
si ensimmäiset akvarellinsa par-
tiovaelluksella Ylä-Lapissa. Lap-
suuden kodista ja viiden veljeksen 
tiernapoikavuosista kehittyi rak-
kaus luontoon ja lauluun, joka py-
syi tärkeänä osana hänen persoo-
nallista ilmaisuaan. 

Sota-ajan jälkeen Visuri kä-
vi kauppaopiston, jossa hän op-
pi tulevaisuudelleen tärkeän eng-
lannin kielen taidon. 1940-luvun 
lopussa Visuri oli kuuntelemassa 
itämaisten kielten tutkijan ja Raa-
matun arkeologin Aapeli Saari-
salon esitelmää ”Pyhästä maasta” 
ja häneen syttyi palava halu mat-
kustaa Israeliin, jonne hän pala-
si kymmeniä kertoja. Ensimmäi-
nen seuramatka Kar-Airin ko-
neella Suomesta Israeliin tehtiin 
1953 Visurin toimiessa matkan-
johtajana. Raamatun maisemat 
vaikuttivat myöhemmin keskei-
sesti hänen kirjalliseen ja kuval-
liseen tuotantoonsa. 

Visuri osallistui Israelissa 
myös arkeologisiin kaivauksiin ja 
tutustui maan aktiiviseen kult-
tuurielämään. Hän opiskeli Je-
rusalemin taideakatemiassa Be-
zalelissa ja tutustui Jerusalemis-
sa opettaneen uskonnonfilosofi 
Martin Buberin ajatuksiin. Bu-

berin ajatukset ihmisen suhtees-
ta ympäristöönsä muodostuivat 
Visurin elämänfilosofialle tär-
keiksi. Visurin sanoin: ”Todelli-
nen interaktio on elävä vuorovai-
kutus koko ympäröivään maail-
maamme.” 

Israelissa Visuri kuvasi paljon 
väri- ja dokumenttielokuvia ja 
diakuvia, joita käytettiin monis-
sa eri yhteyksissä. Lisäksi hän jul-
kaisi elämänsä aikana neljä Lähi-
idän valokuvillaan kuvittamaan-
sa kirjaa.

Vuonna 1957 Visurista tuli yk-
si Ylen ensimmäisistä tv-toimit-
tajista. Yhdentoista Ylen palve-
luksessa vietetyn vuoden jälkeen 
hän toimi kuvallisen viestinnän 

opetuksen asiantuntijatehtävis-
sä, muun muassa tv-päällikkönä 
Helsingin yliopistossa.

Eläkkeelle jäätyään Visuri 
aloitti akvarellimaalauksen opet-
tamisen Italian Spellossa. Hänen 
välitön, intuitiivinen ja teknisesti 
haastava ”märkää märälle” -maa-
laustekniikkansa istui hyvin hä-
nen persoonaansa. Visurin tee-
moja ovat hengellisyys, vuorovai-
kutus, luonto ja pyrkimys syntee-
siin näiden kaikkien osalta. Tär-
keiksi maisemiksi muodostuivat 
Kuhmoisten Isojärvi, Italian Um-
brian vuoristoiset maisemat, ala-
ti muuttuva valo ja Raamatun Is-
rael.

Visuri jatkoi opettamista aina 
80-vuotiaaksi asti, samoin kuin 
aktiivista taidenäyttelytoimin-
taa ympäri maailmaa. Vuonna 
1993 hänelle myönnettiin Peru-
gian taideakatemiassa akateemi-
kon arvo.

Visuri toimi myös Suomi-Isra-
el-yhdistyksessä ja Espoon seura-
kunta- ja kulttuurielämässä. 

Osmo Visuri muistetaan valoi-
sana, avoimena ja helposti lähes-
tyttävänä ihmisenä. ”Ilo on ollut 
syvimmillään paras luovuuden 
lähteeni.”

Muistokirjoituksen ovat kirjoittaneet 
Osmon veljentytär, Karjasillan 
seurakunnan lastenohjaaja Päivi 
Sutinen Oulusta ja Osmon poika, 
opiskelija Juho Visuri Helsingistä.

Osmo Visuri 1927–2013.

Paikkoja avoinna

KESÄPAPIKSI tai KESÄTEOLOGIKSI
Siikalatvan seurakuntaan

kolmeksi kuukaudeksi 22.5.2013 alkaen 
tai sopimuksen mukaan. 

Palkkaus KirVESTES:n mukainen. Kulkuneuvo välttämätön. 
Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 22.3.2013 

os. Siikalatvan seurakunta, Pappilankuja 6, 92620 Piippola 
tai sähköpostilla siikalatva@evl.fi. 

Tiedustelut kirkkoherra Merja Jyrkkä, p. 040 5181 181.

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

SEURAKUNTASIHTEERIN 
pysyväisluontoinen työsuhde

sijoituspaikkana Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa  
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa  

www.oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja  
vuoropuhelua > avoimet työpaikat. 

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu seitse-
män seurakuntaa, yhtymän johto ja kuusi 
palveluyksikköä. Seurakuntien jäsenmäärä 
on noin 150 000. Päätoimisia työntekijöitä 
on noin 400.
www.oulunseurakunnat.fi

Kolmivuotinen koulutus on 
peruskoulupohjainen ja antaa 
ammatilliset perusvalmiudet sekä 
yleisen korkeakoulukelpoisuuden. 
Haku 25.2.-15.3.2013 osoitteessa 
www.haenyt.fi

Lisätietoja: 
• Opinto-ohjaaja 

tapio.tekoniemi@ouka.fi,  
puh. 044 703 9168

• Koulutusvastaava:  
essi.takkinen@eduouka.fi,  
puh. 040 734 3731

Hakuohjeet: 
www.oulunkonservatorio.fi

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO
MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA, 120 ov

Kirkkomusiikki

Asemakatu 4     Puh: 08 311 2203 (24 h)     www.ala-aho.fi

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Lasten parhaaksi -ilta
MA 11.3. KLO 18  HOTELLI AAKENUS, KOSKIKATU 47

Järjestää: Lastenmissio

PIKAKURSSI
• pyhäkoulunopettajaksi
• raamattukerhon pitäjäksi
• ilosanoman kertojaksi lapsille
Lisätietoja: www.lastenmissio.fi tai
pekka.siitonen@lastenmissio.fi, 040 536 7567

OULUSSA 23.–24.3.

Kerro lapsille 
Jeesuksesta!

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

0600 30 6060
Puhelun hinta 2,95 € min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo. 

Hautauspalveluja

Koulutus

Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute
@kotimaa.fi 

020 754 2267

Jakeluhäiriöt:Jakeluhäiriöt:
jakelupalautejakelupalaute
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Tulevat lähihoitajat 
välittämistä oppimassa
Oulun diakoniaopistolla 

koulutetaan työntekijöi-
tä, joille riittää kysyntää. 
Vanhustyöhön suuntau-

tuvat lähihoitajaopiskelijat saavat 
varoa jo opiskeluaikanaan, ettei-
vät ota vastaan liian paljon töitä. 

– Joudummekin muistutta-
maan uusia opiskelijoita, että 
he eivät ota enemmän töitä vas-
taan kuin mitä jaksavat opintojen 
ohella tehdä, opettaja Taru-Tuu-
lia Vimpari kertoo.

Aikuisopiskelijat Mervi Moi-
lanen ja Päivi Karhusaari eivät 
kuitenkaan ole lähteneet alalle 
rahan perässä. Heitä kiinnostaa 
nimenomaan vanhusten kanssa 
työskenteleminen. 

– Vanhukset ovat ihania! Heis-
tä huokuu lämpöä ja viehätystä, 
Moilanen kuvailee. 

– Vanhusten kanssa työskente-
ly antaa paljon takaisin. Heidän 
hymynsä on paras kiitos, Karhu-
saari pohtii.

oppia  
käytännön kautta
Lähihoitajakoulutus alkaa kai-
kille yhteisillä perusopinnoilla, 
joiden jälkeen opiskelija saa va-
lita erikoistumisalan. Diakonia-
opistolla kaikki halukkaat voivat 
aloittaa vanhustyön koulutusoh-
jelmassa. 

– Yleensä tähän koulutusoh-
jelmaan hakevat sellaiset opiske-
lijat, jotka haluavat työskennellä 
nimenomaisesti vanhusten kans-

sa, Vimpari selittää. 
– Käytännössähän suuri osa 

lähihoitajista päätyy kuiten-
kin työskentelemään vanhusten 
kanssa, koska töitä sillä puolella 
on niin paljon, hän lisää.

Karhusaari ja Moilanen käy-
vät kaksivuotisen koulutuksen 
toista vuotta. Luentojen ja essee-
tehtävien lisäksi he ovat saaneet 
runsaasti käytännön kokemusta. 
Oman alan keikkatöiden lisäksi 
he saavat kokemusta myös opin-
noissaan. Kummallakin on viime 
syksystä lähtien ollut oma “kum-
mivanhus”, jonka luona he käyvät 
kerran kuukaudessa. 

– Kummivanhuksen kanssa 
käydään paljon hänen elämään-
sä läpi. Vierailu etenee vanhuksen 
ehdoilla, opiskelijat kertovat. 

– Oma kummivanhukseni on 
jo hyvin ikääntynyt. Hän selvästi 
odottaa kovasti käyntejäni, ja on 
onnellinen, kun jollakulla on ai-
kaa jutella kunnolla hänen kans-
saan. Kummivanhukseni on to-
della ihana! Moilanen kuvailee.

Vanhusten kanssa työskente-

lyn lisäksi opiskelijat harjoittele-
vat joitakin lähihoitajan tehtäviä 
myös toistensa kanssa. Esimer-
kiksi ihmisen nostamiseen suun-
niteltuja apuvälineitä opetellaan 
käyttämään nostamalla kanssa-
opiskelijoita. Sitä kautta opiske-
lijat oppivat myös, miltä tuntuu 
olla hoidettavana.

Surullisinta 
on yksinäisyys
Karhusaari ja Moilanen eivät 
pelkää tulevissa töissä kohdatta-
via haasteita tai suurta työmää-
rää. He ovat enemmän huolissaan 
vanhusten puolesta. 

– Hyvä hoito pitäisi taata jo-

kaiselle vanhukselle laissa. Pal-
velukoteja tarvitaan lisää, koska 
ei ole kohtuullista vaatia huono-
kuntoista vanhusta pärjäämään 
kotona yksin. Myös hoitajia tar-
vitaan enemmän, jotta hoitajilla 
olisi mahdollisuus antaa oikeasti 
aikaa jokaiselle vanhukselle.

Opiskelijoiden puheista kuu-
lee, että he ottavat työnsä tosis-
saan. Karhusaari sanookin, että 
asenne on kaikkein tärkein. 

– Tällä alalla pitää arvostaa 
työtään. Jos on halu ja kiinnos-
tus, taidot voi opiskella, hän va-
kuuttaa.

Vanhusten kanssa työskente-
levät eivät pelkää kuoleman koh-

Tällä alalla pitää 
arvostaa työtään. 
Jos on halu ja 
kiinnostus, taidot 
voi opiskella.

Päivi Karhusaari

Taru-Tuulia Vimpari (vasemmalla) toimii Päivi Karhusaaren ja Mervi Moilasen 
opettajana näiden opiskellessa lähihoitajiksi Oulun diakoniaopistolla.

K a i s a  A n t t i l a taamista. 
– Kyllähän kuolema aina kos-

kettaa, mutta se on osa elämää, 
Moilanen pohtii. 

– Meille opetetaan myös saat-
tohoitoon liittyviä asioita, Karhu-
saari huomauttaa.

Kuolemaakin raskaammak-
si asiaksi opiskelijat kokevat van-
husten yksinäisyyden. Vimpa-
ri kertoo, että hänen oppilaansa 
tuovat aina uudelleen esille sen, 
miten heitä surettaa nähdä todel-
la yksinäisiä vanhuksia. 

– Joskus kohtaa vanhuksia, joi-
den luona ei tunnu kukaan käy-
vän. Sukulaiset ovat lähes unoh-
taneet vanhuksen sinne hoitoko-
tiin, opiskelijat kertovat.

Hoitotyötä tekevät näkevät, 
kuinka tärkeitä sukulaisten ja ys-
tävien käynnit ovat vanhuksille – 
myös niille, jotka eivät enää tun-
nista vierailijoita. 

– Muistisairaskin voi tunnis-
taa vierailijan jollakin tasolla. Su-
kulaisten kasvonpiirteissä voi olla 
jotakin tuttua, ja hyväntahtoisen 
kävijän elekielestä vanhus huo-
maa, että hänelle halutaan hyvää, 
Vimpari kuvailee. 

– Käynnin jälkeen hyvä tun-
ne voi jäädä päälle. Vaikka muis-
tisairas vanhus ei edes muistaisi 
tapaamista pian vierailijan läh-
dön jälkeen, aurinkoisuus ja hy-
vä mieli voivat kantaa koko päi-
vän yli.

kAiSA ANTTilA

A r k i s to  /  S anna Tu r u n e n
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Radio Deissä kurkistetaan 
Haukiputaan kuvakirkkoon

Perjantaina 8.3. kello 14.40 ja sunnuntaina 10.3. 
kello 11.45 Radio Deissä (106,9 MHz, kaape-
li 94,1 Mhz) vieraillaan Haukiputaan kauniis-
sa kuvakirkossa.

Toimittaja Iita Pirttikoski tutustuu Haukiputaan 
kirkon taideaarteisiin yhdessä kirkkoherra Jaakko 
Kaltakarin ja taidemaalari Suvi Mannosen kanssa. 
Ohjelma julkaistaan myös Dein verkkosivuilla www.
oulunseurakunnat.fi/kuunteleohjelmia.

Vuonna 1762 valmistunut Haukiputaan kirkko 
toimii kesäisin Tiekirkkona, ja kokoaa seiniensä si-
sälle sadoittain taiteenystäviä ihailemaan kirkon raa-
mattuaiheisia maalauksia.

Kirkon raamattuaiheiset maalaukset on tehnyt 
tuon ajan tunnetuin kirkkomaalari, oululainen Mi-
kael Toppelius. Maalauksia on kirkossa niin paljon, 
että jos ne asetettaisiin peräjälkeen, niitä riittäisi 150 
metrin matkalle.

Tunnetuin niistä on koko seinän peittävä viimeis-
tä tuomiota esittävä maalaus (yksityiskohta kuvassa 
oikealla), joka sijaitsee kirkon pohjoisristillä.

J u h o A la t a l o

radio Dei 106,9 mHz,  
kaapeliverkossa 94,1 mHz
www.radiodei.fi 
Sunnuntai 10.3. klo 8.45 Ra-
diopyhäkoulussa lastenohjaa-
ja Eveliina Korkea-aho Karja-
sillan seurakunnasta puhuu ai-
heesta Elämän leipä. 
(Valtakunnallinen lähetys)
Sunnuntai 10.3. klo 9.55–
12.00 Oulun aluelähetys:
Klo 10 sanajumalanpalvelus 
Oulujoen kirkosta. Jumalan-
palveluksen toimittaa Pentti 
Kortesluoma, ja saarnan pitää 
Riitta Kentala. Kanttorina on 
Lauri Nurkkala.
Klo 11.15 Armonpulla-ohjel-
massa on vieraana Oulun seu-
rakuntien kehitysvammaistyön 
pastori Hanna Fähnrich. Hän 
kertoo lapsuudestaan lähetys-
kentillä Hong Kongissa, huu-
menuorten parissa. MB
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon  
-ohjelmassa toimittaja Iita Pirt-
tikoski ihmettelee kirkkoher-
ra Jaakko Kaltakarin ja taide-
maalari Suvi Mannosen kans-
sa Haukiputaan kirkon taidet-
ta. 1770-luvulla Mikael Toppe-
lius maalasi kirkon täyteen raa-
mattuaiheisia kuvia, jotka hou-
kuttelevat kirkkoon taiteenys-
täviä läheltä ja kaukaa.

Toivon päivä
Ohjelmatiedot ja juttuarkisto 
osoitteessa www.oulunseura-
kunnat.fi/radio
Kotimaa24-uutiset maanan-
taista torstaihin kello 16.20.
Pe 8.3. klo 14.40 Päivän valin-
nassa toimittaja Iita Pirttikoski 
ihmettelee kirkkoherra Jaakko 
Kaltakarin ja taidemaalari Su-
vi Mannosen kanssa Haukipu-
taan kirkon taidetta. 1770-lu-

vulla Mikael Toppelius maalasi 
kirkon täyteen raamattuaihei-
sia kuvia, jotka houkuttelevat 
kirkkoon taiteenystäviä lähel-
tä ja kaukaa. MP
Ke 13.3. kello 16.40 Herätys ei-
len ja tänään. Herättäjä-Yhdis-
tyksen puheenjohtaja Jukka 
Hautala kertoo millainen ih-
minen on körtti eli herännyt. 
MP

radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,5 mHz
Sunnuntaina 10.3. klo 9.45 Ra-
diopyhäkoulussa lastenohjaaja 
Eveliina Korkea-aho Karjasil-
lan seurakunnasta puhuu ai-
heesta Elämän leipä. 
Sunnuntaina 10.3. klo 10 mes-
su Oulun tuomiokirkosta. 
Messun toimittaa Anna-Ma-
ri Heikkinen, ja häntä avustaa 
Jouko Lankinen. Kanttorina 
Henna-Mari Sivula ja urkuri-
na Péter Marosvári.

Suora lähetys oulun tuo-
miokirkosta osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi 
Sunnuntaina 10.3.  klo 10 mes-
su, jonka toimittaa Anna-Mari 
Heikkinen. Häntä avustaa Jou-
ko Lankinen. Kanttorina on 
Henna-Mari Sivula ja urkuri-
na Péter Marosvári.

Palautteet ohjelmista: 
radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 316 1563 (ma–pe).
Oulun seurakuntayhtymä /
Radiostudio
PL 122, 90101 Oulu

Radio Dein toimittajat: 
MB = Marja Blomster, 
MP = Mervi Päivärinta,  
MS = Mikko Salmi

Suosikkisananlaskuni
A nn i  K innu n e n

Riku-maTTi jäRvi 
päihdetyön diakoniatyöntekijä, Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Sanal. 17:17
”Ystävän rakkaus ei koskaan petä, 
veli auttaa veljeä hädän hetkellä.”

Mitä sananlasku tarkoittaa sinulle?
Olen kuullut tämän jo joskus lapsuudessani mummolassa. Mummo-
lan pöydän alla istuessani kuulin myös sotajuttuja ja kertomuksia sii-
tä, kuinka kaveria ei jätetä. Se tuli minulle tästä mieleen.

Nämähän ovat elämäntaidon opetuksia, jotka ovat tarkoitettu ih-
misen arkeen. Totuus on, että ystävän rakkaus ei petä. Ystävä on sellai-
nen henkilö, jolle voi puhua ja kertoa asiat sellaisenaan. Hän voi myös 
kertoa asiat sellaisena, kuin ne ovat. Ystävä on aina tukena, tilantees-
sa kuin tilanteessa. Jokaisella on tuttavia ja kavereita, mutta tärkein-
tä ovat ystävät.

Missä tilanteessa käytättäisit sananlaskua?
Työni on Jumalan armosta ja rakkaudesta kertomista, lähimmäisen 
auttamista. Joskus voisi käyttää sananlaskujen kirjan tekstejä. Toisaal-
ta monet sananlaskut ovat teräviä, jopa sarkastisia, joten en käyttäisi 
niitä sielunhoitotyössä.

mArjo HÄkkiNeN

A r k i s to  /  S anna Tu r u n e n

Palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien 
työntekijät 
kertovat, mikä 
Raamatun 
sananlaskuista on 
heidän suosikkinsa 
ja miten he sitä 
tulkitsevat.
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5. Moos. 8: 2-3
muistakaa, kuinka Herra neljänkymmenen 
vuoden aikana johdatti teitä pitkällä matkallanne 
autiomaassa. Hän kuritti teitä ja pani teidät 
koetukselle saadakseen tietää, aiotteko todella 
noudattaa hänen käskyjään vai ette. Tehdäkseen 
teidät nöyriksi hän piti teitä nälässä ja ruokki teitä 
sitten mannalla, jota ette olleet ennen maistaneet, 
eivät myöskään teidän isänne. Hän halusi osoittaa 
teille, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan 
kaikesta mitä Herra sanoo.

1. Kor. 10: 1-6
veljet, haluan teidän tietävän, että isämme 
vaelsivat kaikki pilven johdattamina ja kulkivat 
meren poikki. kaikki he saivat pilvessä ja meressä 
kasteen mooseksen seuraajiksi. kaikki he söivät 
samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa 
hengellistä juomaa. Hehän joivat siitä hengellisestä 
kalliosta, joka kulki heidän mukanaan; tämä kallio 
oli kristus. mutta useimmat heistä jumala hylkäsi, 
kohtasihan heidät tuho autiomaassa. Näin heistä 
tuli meille varoittavia esimerkkejä: meidän ei pidä 
himoita pahaa, niin kuin he tekivät.

Joh. 6: 1-15
jeesus lähti Galileanjärven eli Tiberiaanjärven 
toiselle puolen. Häntä seurasi suuri väkijoukko, 
sillä ihmiset olivat nähneet tunnusteot, joita 
hän teki parantamalla sairaita. jeesus nousi 
vuorenrinteelle ja asettui opetuslapsineen sinne 
istumaan. juutalaisten pääsiäisjuhla oli lähellä.
    jeesus kohotti katseensa ja näki, että suuri 
ihmisjoukko oli tulossa. Hän kysyi Filippukselta: 
"mistä voisimme ostaa leipää, että he saisivat 
syödäkseen?" Tämän hän sanoi koetellakseen 
Filippusta, sillä hän tiesi kyllä, mitä tekisi. Filippus 
vastasi: "kahdensadan denaarin leivistä ei 
riittäisi heille edes pientä palaa kullekin." Silloin 
eräs opetuslapsi, Simon Pietarin veli andreas, 
sanoi jeesukselle: "Täällä on poika, jolla on 
viisi ohraleipää ja kaksi kalaa. mutta miten ne 
riittäisivät noin suurelle joukolle?"
    jeesus sanoi: "käskekää kaikkien asettua 
istumaan." Rinteellä kasvoi rehevä nurmi, ja 
ihmiset istuutuivat maahan. Paikalla oli noin 
viisituhatta miestä. jeesus otti leivät, kiitti 
jumalaa ja jakoi leivät syömään asettuneille. 
Samoin hän jakoi kalat, ja kaikki saivat niin paljon 
kuin halusivat. kun kaikki olivat kylläisiä, jeesus 
sanoi opetuslapsilleen: "kerätkää tähteeksi jääneet 
palaset, ettei mitään menisi hukkaan." He tekivät 
niin, ja viidestä ohraleivästä kertyi vielä kaksitoista 
täyttä korillista palasia, jotka olivat jääneet 
syömättä.
    kun ihmiset näkivät, minkä tunnusteon jeesus 
teki, he sanoivat: "Tämä on todella se profeetta, 
jonka oli määrä tulla maailmaan." mutta jeesus 
tiesi, että ihmiset aikoivat väkisin tehdä hänestä 
kuninkaan, ja siksi hän vetäytyi taas vuorelle. Hän 
meni sinne yksin.

Ensi sunnuntain Raamatun tekstinä on tuttu kertomus siitä, kuinka pienen pojan eväät 
Jeesuksen siunaamina riittivät ruokkimaan valtavat kansanjoukot. Vähäiset antimet 
kelpasivat Jeesukselle ja siunattuina vähäisestä tuli jotain suurta.

Jeesus kääntää väkijoukon seassa katseensa yhteen ja toiseen ja kysyy: "Mitä sinulla 
on?" Jokaisella meistä on annettavaa yhteiseen pöytään. Yhdellä on laulun lahja, toi-
sella taitavat kädet. Kolmas osaa kuunnella ja neljäs opettaa. Monenlaisia erilaisia lah-
joja on Taivaan Isä meille antanut. Kaikki hyvä tulee Isän kädestä. Me puolestamme 
saamme antaa ne Herran käyttöön.

Jumala ottaa vähäisetkin annettavat tosissaan. Väkijoukon keskellä muutaman leipä 
ja kala kourassa taivasteleville opetuslapsille annettu lahja vaikutti mitättömältä. Ihmi-
set eivät nähneet vähäisten lahjojen arvoa. Jeesus näki. Jumalan hoidossa niistä riitti 
vaikka mihin.

Ihmiselle on tyypillistä sortua ajattelemaan, että eivät minun lahjani riitä. Miksi edes 
tarjoaisin näin vähää? Tai kun katselemme toisiamme, saatamme ajatella, että miksi 
tuo toinen noin vajavaisten lahjojensa kanssa yrittää palvella, luovuttaisi jo. Kaiken-
laisista ihmiselämän kiusauksista Jumalalta saatujen lahjojen mitätöiminen ja vähät-
teleminen on otettava vakavasti. Jumala tahtoo, että käytämme lahjojamme. Niitä on 
annettu jokaiselle. Jumala saa ihmeitä aikaan niiden kautta.

Ole siis rohkeasti kristitty. Etsi kätköistä leipäsi ja kalasi, lahjasi ja antisi, ja pyydä 
Jumalaa siunaamaan ne. Omista aikaasi toisten ihmisten palvelemiseen, lähimmäisen-
rakkauteen ja hyvän puhumiseen. Sinulla on siihen Jumalan kutsu ja valtuutus, vel-
voitekin. Ja kutsu ja käsky meillä on myös kertoa eteenpäin siitä kaikesta, mitä kohti 
paastonaika meitä vie: Kristus on kuollut ja ylösnoussut, jotta jokaikinen, joka Häneen 
uskoo, saisi iankaikkisen elämän. 

"Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä." (1.Joh.4:19)

SeijA HelomAA
Kiimingin seurakunnan kappalainen

Sanan aika
Sunnuntai 10.3.2013
Psalmi: Ps. 84: 6-10, 13

1. lukukappale: 5. Moos. 8:2–3
2. lukukappale: 1. Kor. 10:1–6

Evankeliumi: Joh. 6:1–15 

Elämän leipä

A r k i s to  /  S anna Tu r u n e n
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Myös lapsi kaipaa
hiljaisuuteen

Laulava seurakuntalainen 
ryhtyi tekijäksi kirkossa. 
Maria Portaankorva ei 
väsy tuomaan lapsia 
kirkkoon, vaikka 
jumalanpalvelus olisi 
heidän mielestään tylsä. 

Muistatko tämän hu-
linan? Kymmenisen 
vuotta sitten Kastellin 
kirkossa järjestetys-

sä nallekirkossa oli tunkua mel-
keinpä niin, etteivät kaikki mah-
tuneet kunnolla sisälle. 

Oululainen musiikkiluokan 
opettaja Maria Portaankorva ja 
muutamat muut kastellilaiset 
olivat saaneet aiemmin kunin-
gasidean: lapsiystävälliseen nal-
lekirkkoon tultaisiin omat nallet 
kainalossa.

Media innostui välittömästi 
”nalleilusta”. Portaankorvan mie-
lessä käynyt pelko siitä, että ”nal-
lekirkko oli sittenkin aivan hullu 
idea ja ettei kukaan tule kuiten-
kaan paikalle”, osoittautui tur-
haksi hermoiluksi. 

Nallekirkon ideanikkareilta ja 
toimituksen papeilta pyydettiin 
haastatteluja.  H-hetkellä kirkos-
sa räpsyivät salamavalot.

Nallet oli valittu kirkkohetken 
aiheeksi siksi, että pitämällä nal-
lea omassa sylissään tiukasti, lap-
si ymmärtäisi konkreettisesti Ju-
malan sylin merkityksen.

Nallekirkosta tuli hitti. Viiden 
vuoden ajan sitä muunneltiin ja 
muokattiin esimerkiksi pikkulin-
tukirkoksi. 

Paljossa 
mukana
Tänä päivänä Maria Portaankor-
va muistelee nallehuumaa lämpi-
mästi. 

– Nallekirkossa papin ja lasten 
välille syntyi vuorovaikutus. Sel-
laista muistoa jumalanpalveluk-
sista minulla ei ole omasta lap-
suudestani.

Nallekirkko ei ole ainoa innos-
tusta herättänyt lastentapahtuma 
kirkossa, jossa hän on ollut mu-
kana. Vuonna 2009 samaisessa 
Kastellin kirkossa oli jälleen uut-
ta: Sinä olet tähti -laulutapahtu-
ma. Lapset pääsivät esiintymään 
yleisön edessä bändin säestyksel-
lä. Pienet tähdet saivat laulami-
sestaan palautetta tuomareilta, 
joista Maria oli yksi.

Portaankorva on ollut muka-
na myös vauvakirkkojen kehittä-
misessä.

Hyviä kokemuksia 
vastuun antamisesta
Maria Portaankorva on saanut 
suurta vastuuta seurakunnassa. 
Vaikka häneen on luotettu ja hän-
tä on kuunneltu, aktiivimaallik-
ko toteaa, ettei seurakuntalaisen 
ole välttämättä yksinkertaista toi-
mia työntekijävetoisessa kirkossa.

– Totta kai tunnistan itsessäni 
pelon riittämättömyydestä, kun 
olen hypännyt maallikkona niin 
sanotusti kirkon töihin. Samalla 
ymmärrän, että myös minuun on 
voinut kohdistua pelkoa työnteki-
jöiden taholta, kun olen ryhtynyt 
musiikin ammattilaisena järjes-
tämään kirkossa tilaisuuksia. 

mallista. 
– Lasten ollessa pieniä – ja yhä 

vieläkin – kirkossa käyntiin liit-
tyy usein jotain ekstraa: laitam-
me hieman parempaa päälle ja 
saatamme käydä kirkon jälkeen 
yhdessä kahvilassa. Näistä sovi-
taan jo etukäteen edellisiltana.

Maria kertoo iloisesti, kuinka 
hänen lapsensa jo pienenä oppivat 
kirkon penkissä pappien vuoro-
tervehdyksiä. Niitä saatettiinkin 
sitten laulaa esimerkiksi kaupas-
sa ruokaostoksilla.

– ”Niin myös sinun henkesi 
kanssa” saattoi kuulua muualla-
kin kuin kirkossa, äiti nauraa per-
heen yhteisille muistoille.

kasvatusta 
tylsyyden sietämiseen 
Äitinä hän kertoo pohdiskelleen-
sa, miksi tuoda lasta kirkkoon, jos 
lapsen on vaikea ymmärtää ju-
malanpalveluksen sisältöä.

– Toisaalta eihän aikuinen-
kaan ymmärrä messun kaikkia 
osia ja kohtia, eikä palvelus ole 
tarkoitettu pelkällä järjellä vas-
taanotettavaksi. Olen halunnut 
kasvattaa lapsiani ja myös koulus-
sa oppilaitani jonkinlaiseen vaati-
vampaan olemiseen. 

– Vaativammalla olemisel-
la tarkoitan sitä, että lapsi oppi-
si sietämään kirkon penkissä, et-
tä jotkut asiat eivät avaudu het-
kessä vaan ehkä vasta pitkänkin 
ajan perästä. Uskon, että aikuisen 
tehtävä on auttaa lasta kestämään 
myös tylsyyttä. Sellaiseksi eläväi-
nen lapsi voi kokea jumalanpal-
veluksen.

Maria Portaankorva uskoo py-
sähtymisen tarpeellisuuteen elä-
mässä. 

– Jos en pysähdy koskaan, en 

voi hyvin. Sama rauhoittumisen 
kaipuu on myös lapsilla. Pysäh-
tymisen ikävä ja tarve pyhyyden 
kokemiseen on meissä sisäsyn-
tyistä. On tärkeää pitää yllä omaa 
sisäistä maailmaa, sillä muutoin 
katkeaa yhteys omaan itseensä, 
hän pohtii.

 
jalkapallotreenit 
tulivat sunnuntaiaamuun
Maria Portaankorvan mielestä 
jumalanpalveluksen yksi kaunis 
tapa on muistaa poisnukkuneita 
seurakuntalaisia. Hänestä on tär-
keää, että lapsikin oman kehitys-
vaiheensa mukaisesti ymmärtää 
sen, että ihmiset kuolevat.

– Vanhempien velvollisuus on 
tarjota lapsilleen tarttumapintaa 
niihin elämänhetkiin, kun tarvi-
taan kykyä selviytyä vaikeuksis-
ta eteenpäin. Pinnallisuus ei tuo 
näitä kokemuksia.

Lasten kasvaessa perheessä on 
tullut eteen monille tutunkuuloi-
nen tilanne.

– Esikoisemme harrastaa jal-
kapalloa. Tällä hetkellä treene-
jä on myös sunnuntaisin. Se tar-
koittaa, ettei jalkapallon pelaaja 
olekaan enää lähdössä kirkkoon 
kanssani. En ole ryhtynyt riitele-
mään asiasta, vaan ajattelen, että 
tyttäremme saa käydä treeneissä 
vapaasti.

– Ehkä olen rymistellyt paikal-
le niin voimissani, että on synty-
nyt ”tuolta se nyt tulee” -ahdis-
tusta, Maria hymyilee.

– Mutta päällimmäinen koke-
mukseni on, että seurakuntalai-
nen otetaan reilusti mukaan kir-
kon toimintaan, hän summaa.

jumalanpalvelus 
kuuluu elämään
Maria Portaankorva ja hänen 
omat lapsensa ovat tuttu näky 
kirkonpenkissä. Perheen äiti ha-
luaa lastensa käyvän kirkossa, 
vaikka tietää omista lapsuuden-
muistoistaan, että jumalanpalve-
lus saattaa tuntua pienestä ihmi-
sestä perin puuduttavalta ja lähte-
minen siksi hankalalta.

– Emme me joka viikko osal-
listu messuun, mutta olen halun-
nut lasteni oppivan, että hiljen-
tyminen kirkossa ja myös osal-
listuminen jumalanpalvelukseen 
vaikkapa laulamalla on tavallis-
ta eikä siis millään tavalla kum-

Kun kirkkoon tullaan 
on parempi istua 
siellä vaikka vain  
15 minuuttia 
rauhassa kuin 
esimerkiksi antaa 
lasten liikkua 
penkeillä ja kirkon 
käytävällä.

Maria Portaankorva

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

Maria Portaankorva
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– Jos asettuisin sunnuntai-
harkkoja vastaan, vesittäisin 
kaikki pyrkimykset siihen, et-
tä messu ei ole pakollinen vaan 
kirkkoon on mukava lähteä py-
häaamuisin yhdessä muiden mu-
kana.

Maria Portaankorva tunnus-
taa murehtivansa jo nyt sitä, et-
tä joku päivä kukaan kolmesta 
lapsesta ei ole enää hänen seu-
ranaan kirkossa. Äiti ikävöi val-
miiksi tuttuja vieruskavereita kir-
konpenkissä.

vain niin kauan 
kuin lapsi jaksaa
Portaankorva kertoo, ettei ole 

kysellyt lapsiltaan loputtomiin ja 
maanitellen, haluaisivatko he läh-
teä sunnuntaiaamuna kirkkoon. 
Äidin mukaan aikuinen voi päät-
tää monista asioista ilman, että 
laittaa lapsia ratkaisijoiksi. 

– Nykypäivänä lapsille anne-
taan paljon valtaa määrätä. En 
minä ole autoritäärisen kasvatta-
misen kannattaja, mutta enhän 
kysy koulussakaan oppilailtani, 
haluaisivatko he ehkä tehdä ma-
tematiikan kokeen. Minun tehtä-
vänäni opettajana on pitää niitä. 

Maria Portaankorva kertoo, 
että heidän perheessään lasten 
vuoksi on valittu joskus sana-
jumalanpalvelus messun sijaan, 

koska se on lyhyempi. 
– Jos lapseni ovat väsyneet, 

olemme voineet lähteä pois kes-
ken messua. Eihän kirkossa kan-
nata olla väkisin loppuun saakka. 
Lasta pitää kuunnella. 

Isä, minä tahtoisin jo kotiin 
-laulun sanat ovat äidin mielestä 
hyvä muistutus siitä, kuinka lap-
sen kanssa voi toimia kirkossa.

– Kun kirkkoon tullaan – näin 
minä ajattelen – on parempi is-
tua siellä vaikka vain 15 minuut-
tia rauhassa kuin esimerkiksi an-
taa lasten liikkua penkeillä ja kir-
kon käytävällä, jotta selviydyttäi-
siin messun loppuun saakka.

vau, mitä 
muistoja
Musiikki on tuonut Maria Por-
taankorvan elämään useita iki-
muistoisia elämyksiä. Yksi sellai-
nen oli mahdollisuus johtaa 2 500 
nuoren mammuttikuoroa muu-
tama vuosi sitten Ouluhallissa. 
Kyseessä oli Pohjois-Pohjanmaan 
ja Kainuun lasten ja nuorten lau-
lujuhla.

– Vau! Se oli huikea ja jännit-
tävä kokemus kuoronjohtajana 
olemisesta.

Portaankorvan hämmennyk-
sen ymmärtää. Kun hän isos-
sa hallissa nosti valkoisiin hans-
koihin puetut kätensä ylös, hilje-

ni koko tuhatpäinen laulajajouk-
ko odottamaan johtajansa ”lyön-
tiä”: kansanlaulu Taivas on sini-
nen ja valkoinen saattoi kajahtaa 
suuressa hallissa unohtumatto-
malla tavalla.

Ja mikä upeaa, vastaavanlai-
nen laulujuhla on jälleen pian 
edessä: pohjoispohjalaiset ja kai-
nuulaiset lapset laulavat jälleen 
toukokuussa yhdessä Ouluhal-
lissa. 

Maria Portaankorva on tuol-
loin mukana laulamisen ilon 
suurjuhlassa.

riiTTA HirvoNeN

A r k i s to  /  E l s i  S a l ovaa ra
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Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan siu-
naamisesta ja muista kirkollisista toimituksista sopi-
minen arkisin klo 9–16 oman seurakunnan kirkkoher-
ranvirastossa tai päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 1. kerros, 90100 Oulu
p. (08) 3161 410, pappi.oulu@evl.fi.

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

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

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

Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa pai-
kallispuhelumaksun verran. Matkapuhelinta käytet-
täessä laskutusperusteena ovat oman operaattorin 
puheluhinnat. Huom! Kaikki operaattorit eivät sisäl-
lytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

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

Lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p.  050 5211 065
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyöntekijä
Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari, p. 044 3161 420
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 591 2653
Vs. kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne Kellokumpu, p. 040 515 6935
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 430 5178
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne-Mari Kyllönen, p. 040 591 2657
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
Tellervo Kianto, p. 040 756 4022

kasvatustyön erityispalvelut
Kv. työn pastori Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 524 5919
Oppilaitosteologi Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori Virpi Sillanpää-Posio, 
p. 044 3161 581
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni 
Salla Tuominen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729 
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan vt. toiminnanohjaaja Riitta Ojala, 
p. 040 841 4680
Partio Veikko Pehkonen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus 
Veteraanikatu 9 D, 90130 Oulu
ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, p. 044 3161 557 

mediatoimitus Rauhan asema
Toimituspäällikkö Mikko Salmi, p. 044 3161 429
Mediatoimittaja Mervi Päivärinta, p. 044 3161 563

Sairaalasielunhoito
vt. johtava sairaalapastori
Juha Kyllönen p. 040 579 7807

kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
Hanna Fähnrich, p. 050 433 4104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Oulun tuomiokirkossa 
järjestetään 
seuraava vihkihetki 
perjantaina 22.3. 
kello 17. Vihkihetkeen 
ovat tervetulleita 
avioliittoon aikovat 
läheisineen niin 
Oulusta kuin sen 
ulkopuoleltakin. 
Vihkimisen jälkeen 
on tarjolla hääkakkua 
ja kahvit hääväelle 
Tuomiokirkon 
kryptassa.

Vihkihetkeen ei tar-
vitse ilmoittautua 
etukäteen vaan pa-
rit vihitään kirk-

koon saapumisjärjestyk-
sessä. Esteettömyystodis-
tus tulee olla hankittuna 
viimeistään viikkoa ennen 
vihkimistä jommankum-
man vihittävän kotiseura-
kunnan kirkkoherranviras-
tosta. Vihkijöinä toimivat 
Oulun ev.lut. seurakuntien 
papit. Tarvittavat todista-
jat voivat tulla myös seura-
kunnan puolesta.

– Vihkihetkessä naimi-
siin pääsee vaivattomasti ja 
juhlavasti. Kyseessä ei ole 
pikavihkiminen vaan yk-

Melko nuoret naiset 
koolla Maikkulassa

Suosituille 
vihkihetkille jatkoa

silöllinen kohtaaminen jo-
kaisen parin kanssa – aikai-
semmin vihityt parit ovat-
kin myönteisesti yllättyneet 
tilanteen vaikuttavuudesta, 
Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan pastori Anna-Mari 
Heikkinen kertoo.

Ennen toimitusta pide-
tään noin kymmenen mi-
nuutin mittainen vihki-
keskustelu papin kanssa. 
Halutessaan vihkipari voi 
vaikuttaa esimerkiksi vih-
kitekstiin tai -musiikkiin, 
joihin voi tutustua etukä-

teen osoitteessa www.ou-
lunseurakunnat.fi/vihki-
minen.

esteettömyystodistus 
viikkoa ennen
Esteettömyystodistuksel-
la varmistetaan, että paril-
la on oikeus mennä naimi-
siin. 

Oulun ev.lut. seura-
kunnissa avioliiton estei-
den tutkintaa tehdään ar-
kipäivisin kello 9–16 seu-
rakuntien keskusrekiste-
rissä, osoitteessa Isokatu 

9, p. (08) 3161 310. Esteet-
tömyyslomakkeen voi tu-
lostaa osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/esteet-
tomyyslomake ja palaut-
taa täytettynä keskusrekis-
teriin.

Kirkollinen vihkiminen 
on mahdollista, kun vä-
hintään toinen vihittävis-
tä on ev.lut. kirkon jäsen. 
Toisen on kuuluttava jo-
ko ev.lut. kirkkoon tai jo-
honkin muuhun kristilli-
seen uskontokuntaan, ku-
ten katolisiin, ortodok-
seihin, anglikaaneihin tai 
metodisteihin. Molemmil-
la vihittävillä tulee olla rip-
pikoulu käytynä. Vihkihet-
kessä voidaan myös siuna-
ta avioliittoon, mikäli kir-
kollinen vihkiminen ei ole 
mahdollista.

lisää vihkihetkiä 
touko- ja elokuussa 
Vuonna 2013 järjestetään 
vihkihetket Oulun tuomio-
kirkossa myös perjantaina 
24. toukokuuta ja 23. elo-
kuuta. Lisäksi on mahdol-
lista varata oma vihkihetki 
haluamalleen ajankohdal-
le Oulun seurakuntien päi-
vystävältä papilta numeros-
ta (08) 3161 410.

Lue juttu vihkihetkissä 
vihittyjen määristä s. 7.

A r k i s to  /  E l s i  S a l ovaa ra

Talvisodan päättymisen 
muistopäivä

keskiviikkona 13.3. kello 12 
Oulun sankarihaudoilla

Kunniakäynti ja seppeleenlasku
Lippulinna, johtaa eversti Heikki Hiltula

Oulun sotaveteraanikuoro
Puhe, rovasti Paavo Moilanen

A r k i s to  /  I l p o  O k ko n e n

Maikkulan kappe-
lissa aloittaa en-
si viikolla melko 
nuorten naisten 

ryhmä. Mitä se tarkoittaa 
ja kenelle se oikein on tar-
koitettu?

– Ryhmä on tarkoitettu 
aikuisille naisille, jotka ko-
kevat olevansa melko nuo-
ria ja haluaisivat mukaan 
johonkin seurakunnan toi-
mintaan, mutta itselle sopi-
vaa ryhmää ei ole vielä löy-
tynyt, tiivistää diakonis-
sa Anu Kontio Karjasillan 
seurakunnasta.

Hän kertoo, että toimin-
taa suunnitellaan sen mu-
kaan, mitä ryhmäläiset itse 
haluavat.

– Voimme pitää ryhmän 

ihan vain keskusteluryh-
mänä tai osallistua vaik-
ka silloin tällöin johonkin 
hyväntekeväisyystempauk-
seen.

Kontio vetää kerran 
kuussa kokoontuvaa ryh-
mää yhdessä Paula Lonki-
lan kanssa.

Jos tuntee olevansa liian 
vanha nuoreksi aikuiseksi, 
mutta liian nuori seniorik-
si, kannattaa käydä katsas-
tamassa tämä ryhmä.

kATjA kiiSkiNeN

Melko nuorten naisten ryh-
mä ke 13.3. klo 18, Maikku-
lan kappeli. Lisätietoja: dia-
konissa Anu Kontio, p. 040 
5747 162.
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keskuksessa. 
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kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Linnankatu 7 (4. krs), 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

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

kirkko ja toimipaikat

Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

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

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset
konfirmaatiomessu su 10.3. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Martti Heinonen, saarna Sa-
mi Puolitaival, kanttorina 
Kaisa Säkkinen. Konfirmoita-
vana hiihtoloman päivärippi-
kouluryhmä. 

Hartauselämä
Rukouspiiri torstaisin klo 18 
Puttaan Tuvan vieraskama-
rissa.
Raamatun punainen lanka 
-luentosarja 8.–9.3. srk-kes-
kuksessa. Pe 8.3. klo 18 ka-
pinallisia armahtava Luoja (1. 
Moos. 1–3), klo 19 kahvi, klo 
19.45 Omat sopimuksensa 
tekevä Jumala (Moosekses-
ta Joosuaan). La 9.3. klo 10 
Kansaansa hallitseva Kunin-
gas (luvatusta maasta pak-
kosiirtolaisuuteen), klo 11 
Armahtava ja tuomitseva Ju-
mala (profeettakirjallisuus), 
klo 12 lounas (n. 10 €), klo 13 
Uuden toivon antava Jumala 
(pakkosiirtolaisuudesta Jee-
suksen aikaan), klo 13.45 Vii-
sas ja ylistettävä Jumala (vii-
sauskirjallisuus), klo 14.30 
kahvi, klo 15 Ihmiseksi tule-
va Jumala (evankeliumit), klo 
15.45 Uuden kansan kokoa-
va Jumala (Apt ja kirjeet), klo 
16.30 Kaiken voittava Juma-
la (Ilmestyskirja). Luennoitsi-
joina TM Leif Nummela ja TT 
Vesa Ollilainen.

Diakonia
kellon diakonia-lähetyspii-
ri ma 11.3. klo 14.30 Kellon 
srk-kodilla.

Omaishoitajien ryhmä ti 
12.3. klo 13 srk-keskuksessa. 
Vertaistukiryhmä omaistaan 
kotona hoitaville ja niille, joi-
den omainen on pitkäaikai-
sessa laitoshoidossa.
kellonhovin hartaus ke 13.3. 
klo 13.30 Kellonhovissa, mu-
kana Leena Brockman.

Seniorit
kuljetuspyynnöt kerhoi-
hin maanantaisin klo 9–11 
diakoniatoimistoon, p. 044 
7310 232.
Seurakuntakerho eläkeläisil-
le to 7.3. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa.
juttukahvila to 7.3. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla. 
Mukana Leena Brockman.

Kuorot ja kerhot
Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 14.3. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa. 
Nuorten lauluryhmän har-
joitukset maanantaisin klo 
18–19 Haukiputaan srk-kes-
kuksessa. Lauluryhmä on 
tarkoitettu 13–18-vuotiaille 
nuorille. Kuoroa johtaa Else 
Sassi, p. 040 5886 196. 

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhoja ja perhetupaa 
ei ole hiihtolomaviikolla. 
Perhekerhot: Jokela maa-
nantaisin klo 10–11.30 Joke-
lan vanhalla koululla, Kel-
lo torstaisin klo 9.30–11 Kel-
lon srk-kodilla ja Martinnie-
mi perjantaisin klo 10–11.30 
Martinniemen srk-kodilla 
(ei hiihtolomaviikolla). Per-
hekerho on lasten ja aikuis-

ten yhteinen kerho, jossa lei-
kitään, lauletaan, kahvitel-
laan, askarrellaan ja hiljen-
nytään. Perhekerhoon ei ole 
ilmoittautumista.
vakkurilan perhetupa per-
jantaisin klo 9.30–11.30 kir-
konkylällä Vakkurilassa. Per-
hetuvassa leikitään, laule-
taan, kahvitellaan ja askarel-
laan. Pieni hartaushetki on 
klo10.30. Perhetupaan ei ole 
ilmoittautumista.

Nuoret
Raju-ilta nuorille ke 13.3. klo 
18.30 Wirkkulassa. Raju-ilto-
jen otsikkoina kevään aikana 
on mm. jokainen on vähän..., 
kulutusjuhlat, tuhkaa hiuk-
sissa, ihan lovena ja monta 
muuta mielenkiintoista ai-
hetta. Tule katsomaan mitä 
tämä kaikki tarkoittaakaan. 
Rippikoululaiset saavat 
illoista merkinnän.
Nuorten ilta pe 
15.3. klo 18 Vak-
kurilassa. Nuor-
ten illoissa on 
jonkin aiheen 
pohdintaa, yh-
dessäoloa, kah-
via ja korppua se-
kä mahdollisuus pe-
lien pelaamiseen. Rippi-
koululaiset saavat korttiinsa 
merkinnän.

Lähetys
kirkonkylän lähetyspiiri 
tiistaisin klo 13 Puttaan Tu-
pa. Parillisilla viikoilla perin-
teisenä lähetyspiirinä ja pa-
rittomilla käsityöpiirinä.  

Jumalanpalvelukset
messu su 10.3. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa An-
na-Mari Heikkinen ja avus-
taa Jouko Lankinen. Kantto-
rina Henna-Mari Sivula ja ur-
kurina Péter Marosvári. Ko-
lehti mielenterveyshankkeel-
le Keski-Aasiassa. Radioin-
ti Radio Pooki. Lähetys myös 
www.virtuaalikirkko.fi.
messu su 10.3. klo 14, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen ja 
kanttorina Péter Marosvári.

Hartauselämä
aamupiiri la 9.3. klo 10, Van-
ha pappila. Juha Tervaskan-
to.
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 9.3. klo 18, Vanha pappila. 
Elämän Lähteellä – Sanan ja 
rukouksen ilta su 10.3. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. Puhujana yliopistopas-
tori Ari Savuoja. Ilta koostuu 
Sanan julistuksesta, laulus-
ta ja ylistyksestä. Mahdolli-
suus henkilökohtaiseen ru-
kouspalveluun ja keskuste-
luun sielunhoitoterapeutin 
kanssa.
Raamattupiiri ti 12.3. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti  12.3. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko. Jorma Kiviran-
ta, Heikki Tiirola.
keskiviikkoseurat ke 13.3. 
klo 18, Vanha pappila. Kei-
jo Nissilä.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 

13.3. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Tilaisuuden 
järjestää Oulun NNKY ja Si-
napinsiemen ry.
Raamattupiiri ke 13.3. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
11.3. klo 9–11. Diakonian 
ajanvaraus taloudellisissa asi-
oissa vastaanotolle maanan-
taisin klo 9–11, p. 044 3161 
419. 
Diakonian aamu ti 12.3. klo 
9, Elohuone. Tarjolla maksu-
ton aamupala työttömille ja 
pienituloisille vapaaehtois-
ten sekä diakoniatyönteki-
jöiden tarjoamana. Mahdol-
lisuus hiljentyä aamuhartau-
teen, lukea päivän Kaleva se-
kä jutustella.
miesten kahvit ke 13.3. klo 
14, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Kahvitellaan, tava-
taan kavereita ja voidaan lu-
kea päivän lehti. Kirkon kryp-
taan käynti Isokadun puolei-
sesta päädystä. Mukana dia-
koniatyöntekijä Riku-Mat-
ti Järvi.

päiHDetyö
Työttömien ruokailu ke 
13.3. klo 11, Heinätorin seu-
rakuntakoti. 

Lähetys
Lähetys- ja raamattupiiri to 
14.3. klo 14, Vanha pappila. 
Ari-Pekka Metso.

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 17.3.klo 12, 

Heinätorin seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu on paikka, jossa 
pohdimme yhdessä lasten 
kanssa elämän suuria asioita 
kristilliseen uskoon ja rakas-
tavaan Jumalaan tutustuen. 
Alle 4-vuotiailla on oltava 
mukana oma aikuinen, mut-
ta pyhäkouluun on tervetul-
lut myös koko perhe. Pyhä-
kouluun ei tarvitse ilmoittau-
tua ja se on osallistujille mak-
suton. 
Perhekerho ti 12.3. klo 10–
11.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. Perhekerho on lasten 
ja aikuisten kohtaamispaik-
ka, johon lapsi tulee yhdessä 
aikuisen kanssa. Kerho alkaa 
yhteisellä hartaus-
hetkellä. Hartau-
den jälkeen kah-
vitellaan, askar-
rellaan ja leiki-
tään yhdessä. 
Päätämme ker-
hon lasten ja ai-
kuisten yhteisellä 
laulu- tai loruttelu-
hetkellä.
Perhekerho to 14.3. klo 10–
11.30, Intiön seurakuntakoti. 
Perhekerho on lasten ja ai-
kuisten kohtaamispaikka, jo-
hon lapsi tulee yhdessä aikui-
sen kanssa. Kerho alkaa yh-
teisellä hartaushetkellä. Har-
tauden jälkeen kahvitellaan, 
askarrellaan ja leikitään. Pää-
tämme kerhon lasten ja ai-
kuisten yhteisellä laulu-/lo-
ruttelutuokiolla.

Nuoret
kuvausproggis ke 13.3. klo 
17.30–19.30. Teemme projek-

Toipe perheleiri 
19.–21.4. Isoniemen leirikeskuksessa. 

Leirin ohjelma pohjautuu Toimiva Perhe -kurssin 
vuorovaikutus- ja ongelmaratkaisutaitoihin. Lap-
sille omaa ohjelmaa. Aikuisten ohjelmaa ohjaa Tar-
ja Kainulainen ja Laila Juntti ja lasten ohjelmasta 
vastaavat lastenohjaaja ja nuoret. Leirimaksu 30 € 
/ aikuinen ja 20 € / 4–18-v lapsi, alle 4–v. ilmaisek-
si. Ilm. 22.3. mennessä osoitteessa www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo. 

Lisätietoja ja puhelinilmoittautumiset Laila Junt-
ti, p. 040 8668 319, laila.juntti@evl.fi. Etusija hau-
kiputaalaisilla perheillä. Ilmoittautuneille lähete-
tään leirikirje.

Muut menot
Oletko kiinnostunut hiihtä-

mään Yhteisvastuun 
hyväksi? Yhteis-

vastuuhiihto jär-
jestetään maa-
liskuun lopulla 
Haukiputaalla. 
Tue keräystä 
hiihtämällä it-

se ja hankkimal-
la oma ”sponsori” 

tai innosta ystävä-
si hiihtämään. ”Sponsori” 

maksaa Yhteisvastuukeräyk-
selle 2 € / hiihtokilometri. Yh-
teisvastuuhiihdon lähtö An-
nalankankaalta. Ilmoittau-
du Paula Mäkelälle, p. 040 
8394 886. Tarkemmat tiedot 
ja hiihdon ajankohta ilmoit-
tautumisen yhteydessä. 
kesätyöhön kirkonesitteli-
jä ajoille 3.6.–12.7. ja 15.7.–

23.8. Hakuaika 8.3. klo 15 
saakka. Lisätiedot tehtäväs-
tä ja sähköinen hakujärjes-
telmä www.oulunseurakun-
nat.fi => ajankohtaista ja 
vuoropuhelua => avoimet 
työpaikat. 
Suomen vanhoillislesta-
diolaisen rauhanyhdistys 
ry:n seurat la 9.3. klo 14 ja 
su 10.3. klo 12 Kellon srk-ko-
dilla. 
Haukiputaan kehitysvam-
maisten tuki ry kevätvuosi-
kokous ke 20.3. klo 18 Kellon 
srk-kodilla. 
Rauhanyhdistykset: Hau-
kipudas: seurat su 10.3. klo 
17 ry:llä, eläkepiiri ti 12.3. 
klo 13 srk-keskuksessa, Kel-
lo: ompeluseurat pe 8.3. klo 
18.30 ry:llä, Jokikylä: seurat 
su 10.3. klo 17 ry:llä. 

tina kuvausmateriaalia pääsi-
äistä varten ja samalla opet-
telemme kuvausteknikoita 
digijärjestelmäkameralla ja 

-videokameralla. Lisäin-
foa Jukka Kärkkäi-

nen, p. 040 5747 
183 ja Mono 
Kuoppala, p. 
040 5747 124. 
Kokoontumi-
nen Heinäto-

rin seurakunta-
talolla keskiviik-

koisin klo 17.30.
Nuorten avoimet ovet 

ke 13.3. klo 18–21, Elohuone. 
Paikka, aika ja tila vain olla. 
Halutessasi voit pelata, poris-
ta tai nauttia kupposen kuu-
maa. Nuoret tekevät tästä il-
lasta itsensä näköisen otta-
malla toiset huomioon.

Seniorit
Tarinatupa ke 13.3. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 14.3. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kerhossa hiljen-
nytään hartauteen sekä kes-
kustellaan ajankohtaisista 

asioista, yhteinen kahvihet-
ki päätteeksi.
Eläkeläisten kerho to 14.3. 
klo 12.30–14, Intiön seura-
kuntakoti. Kerho kokoaa alu-
een eläkeläisiä hiljentymään 
ja keskustelemaan kahviku-
pin ääressä.

Muut menot
aamusilmukka ke 13.3. klo 
10–13, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Silmukka kokoaa yh-
teen tekemään käsitöitä, as-
kartelemaan, keskustele-
maan, olemaan yhdessä.
Torstain raamattupiiri to 
14.3. klo 13, Vanha pappila. 
Anna-Mari Heikkinen
Laulutilaisuus ke 20.3. klo 
14, Oulun Diakonissalaitos, 
Albertinkatu 16, Kirkkosali, 
sisäänkäynti ODL Hyvinvoin-
tikeskuksen sisäpihan kaut-
ta. "Koululauluja", säestäjä-
nä ja laulattajana Tuula-Lii-
na Pekkarinen. Avoin ja il-
mainen tilaisuus kaikille.
Torstain raamattupiiri to 
21.3. klo 13, Vanha pappila. 
Anna-Mari Heikkinen.

miesten 
kahvit 

keskiviikkona 
13.3. klo 14, 

Tuomiokirkon 
krypta.

Cafe kryptaan 
iltakahville ja ostoksille?

Cafe Kryptan jatkoaika 
torstaina 21.3. 16–20.

Kahvia, teetä, hyviä leivonnaisia, 
myyjäistavaraa.
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menot Oulun seurakunnissa 7.–14.3.2013

kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi

kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset
messu su 10.3. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Ni-
na Niemelä, kanttori Ilkka 
Järviö. Kastellin kirkkokuo-
ro. Kirkkokahvit. Messun jäl-
keen mahdollisuus keskuste-
luun ja rukoukseen.
messu su 10.3. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Maija 
Konttinen, avustaa Juha Vä-
häkangas, kanttori Juha So-
ranta. Kirkkokahvit. 
messu su 10.3. klo 12, 
Kaukovainion kap-
peli. Toimittaa 
Liisa Karkuleh-
to, avustaa Ni-
na Niemelä, 
kanttori Ilkka 
Järviö. Tervas-
Canto-kuoro. 
Kirkkokahvit. 
messu su 10.3. 
klo 12, Maikkulan 
kappeli. Toimittaa Esa 
Nevala, kanttori Juha Soran-
ta. Kirkkokahvit, lähetystyö-
ryhmä. 
messu su 10.3. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Heikki Karppinen, avustaa 
Satu Kreivi-Palosaari, kantto-
ri Sirpa Ilvesluoto. Kirkkokah-
vit, lähetystyöryhmä. Koleh-
ti mielenterveyshankkeelle 
Keski-Aasiassa Suomen Evan-
kelisluterilaisen Kansanlähe-
tyksen kautta. 
vanhusten viikkomessu to 
14.3. klo 12, Karjasillan kirk-
ko. Ks. ilmoitus.

Hartauselämä
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 7.3. klo 18, Kas-
tellin kirkko. 
Raamattupiiri to 7.3. ja 14.3. 
klo 18, Maikkulan kappeli. 
miesten raamattupiiri ke 
13.3. klo 18–20, Karjasillan 

kirkko. 
Pyhän andreaan raamattu-
piiri to 14.3. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 14.3. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 

Diakonia
aamupuuro to 7.3. ja 14.3. 
klo 9, Kaukovainion kappeli. 
Diakonian ajanvarausnu-
mero 1.3. alkaen 044 3161 
579. Ajan voi varata maa-

nantaisin klo 9–11. joko 
puhelimitse tai pai-

kanpäältä Karja-
sillan kirkolta. 
Diakoniapii-
ri ma 11.3. 
klo 16.30–18, 
Kaukovainion 
kappeli. 

Ystävänkama-
ri ti 12.3. klo 13–

14.30, Kaukovaini-
on kappeli. 

maikkulan diakoniaryhmä 
ti 12.3. klo 14, Maikkulan 
kappeli. 
melko nuorten naisten ryh-
mä ke 13.3. klo 18, Maikku-
lan kappeli. Melko nuorten 
naisten ryhmä kokoontuu 
kerran kuukaudessa. Ryh-
mässä me toisillemme um-
pioudot tutustumme, kes-
kustelemme, pohdimme ar-
kea ja elämää, puhumme 
asiaa ja asian vierestä, har-
rastamme hivenen hyvänte-
keväisyyttä ja omistaudum-
me omahyväisesti itsellem-
me.  Tule testaamaan Maik-
kulan kappelin matala kyn-
nys ja katsomaan, uskaltau-
tuiko paikalle muita. Lisätie-
toja diakonissa Anu Kontio, 
p. 040 5747 162.

Lähetys
Lähetyspiiri ti 12.3. klo 17.30–

19, Kaukovainion kappeli. 

Lapset ja lapsiperheet
"Hiihdä, hiihdä, hiihdä!" Ks. 
Yhteisvastuuilmoitus s. 20.
Pyhäkoulut, perhekerhot ja 
perhetuvat löytyvät osoit-
teesta www.ouluseurakun-
nat.fi/perhetapahtumat.
muskareista lisätietoja 
osoitteesta www.oulunseu-
rakunnat.fi/muskari.

Varhaisnuoret
kaikki Oulun seurakuntien 
varhaisnuorten kerhot löy-
tyvät osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalenteri.

Nuoret
ToivonSatama -nuortenil-
ta ke 13.3. klo 18–20.30, Py-
hän Andreaan kirkko. Ks. il-
moitus.

Seniorit
Eläkeläisten kerho ma 11.3. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Eläkeläisten kerho to 14.3. 
klo 13–14.30, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 14.3. klo 
13.30–15, Karjasillan kirkko. 

Muut menot
Taidemyyntitapahtuma pe 
8.3. klo 18–su 10.3 klo 13, 
Karjasillan kirkko. Ks. ilmoi-
tus s. 20 ja juttu s. 24.
Pääsiäisnäytelmään va-
paaehtoiseksi ma 18.3.–ma 
25.3, Karjasillan kirkko. Ks. il-
moitus.
Pääsiäisnäytelmä kohti kol-
matta aamua to 21.3. klo 
18–20, Karjasillan kirkko. Ks. 
ilmoitus.

Pääsiäisnäytelmä 
kOHTi kOLmaTTa aamua 
torstaina 21.3. klo 18–20 Karjasillan kirkossa. 

"Kohti kolmatta aamua" on kuvaelma, jossa seurataan 
Jeesuksen elämän vaiheita pääsiäisen sanoman mukai-
sesti. Näytelmän ovat käsikirjoittaneet seurakunnan 
työntekijät ja toteutuksessa on mukana myös vapaa-
ehtoisia seurakuntalaisia. Näytelmä kulkee palmusun-
nuntaista pääsiäisaamun riemuun! 

Yleisövuorot Karjasillan kirkolla ovat torstaina klo 18 
ja klo 19. Näytelmä kestää noin puoli tuntia. Myös päi-
vällä on näytösaikoja, joihin on kutsuttu erityisesti päi-
väkoteja, kerhoja ja koululuokkia. Lisätietoja voi kysel-
lä Mari Jääskeläiseltä, p. 040 5747 109 ja Anna-Leena 
Ylänteeltä, p. 040 8315 932. Tervetuloa!

vapaaehtoiseksi pääsiäisnäytelmään: Kohti kolmat-
ta aamua esitetään Karjasillan kirkolla ma 18.3., ti 19.3. 
sekä to 21.3. ma 25.3. Jos sinua innostaa tulla toteutta-
maan pääsiäisnäytelmää niin ilmoittaudu lapsi- ja per-
hetyön sihteerille Mari Jääskeläiselle, p. 040 5747 109 
tai mari.jaaskelainen@evl.fi.

A
n

n
iin

a M
ikam

a

Sinulla 
on mahdollisuus 

saada 
kirkkokyytiseteli 

diakoniatyöntekijältä
päästäksesi 
sunnuntaina 

kirkkoon.

marianpäivän perhemessu 
ja muskarikirkko
sunnuntaina 17.3. klo 12 Maikkulan kappelissa.

"Marialle enkeli ilmestyi, kylläpä Maria hämmästyi!".
Marianpäivän muskarikirkossa ihmetellään enke-
lin iloista uutista Marialle. Laulamme lasten virsiä ja 
kirkkomuskarilauluja. Säestämässä ovat Riitta Piippo, 
Maikkulan muskari ja Madetojan musiikkilukion soi-
tinryhmä. 
Toimittaa Erja Järvi, avustajat Riitta Yliluoma, Anu Kon-
tio ja Juhani Tervonen, kanttori Riitta Piippo ja joukko 
seurakuntalaisia lauluissa ja draamasaarnassa. Lapset 
voivat tulla vanhempiensa kanssa ehtoolliselle tai siu-
nattavaksi. Kirkkokahvit, piltit ja mehut.

ToivonSatama- 
nuortenilta 

keskiviikkona 13.3. 
klo 18–20.30 

Pyhän Andreaan 
kirkossa.

Nuortenillat kutsuvat jäl-
leen majakan Valon ää-
relle pysähtymään ja hil-

jentymään. Illoissa on 
mahdollisuus tavata tut-
tuja ja vielä tuntemat-

tomia matkaajia, joiden 
kanssa voi vapaasti pe-

lailla, kahvitella tai vaan 
olla. Illat päättyvät yh-

teiseen hartaushetkeen. 
Tervetuloa mukaan!

vanhusten viikkomessu 
torstaina 14.3. klo 12 Karjasillan kirkossa. 

Toimittaa Esa Nevala, avustajat Satu Saarinen, Asta 
Leinonen ja Sanna Tampio, kanttori Ilkka Järviö. Ter-
vasCanto -kuoro. Messun toteutuksessa huomioitu 
erityisesti ikääntyneet ja muistisairaat. Messun jäl-
keen tarjolla keittolounas ja kahvit seurakuntasalissa. 
Kirkkokyytiä tarvitsevat voivat ottaa yhteyttä alueen 
diakoniatyöntekijään.

A r k i s to  /  S anna Tu r u n e n

PASSIODRAAMA
Karjasillan kirkossa
pe 22.3 ja la 23.3. klo 19

Säveltänyt ja Johanneksen evankeliumin
pohjalta sanoittanut Tytti Issakainen

Tien sinne  
te tiedätte

"mitä sinullle 
toivoisin?" – 

ilta jörg Zinkin 
runoudesta

sunnuntaina 17.3. klo 18 
Kastellin kirkossa.

Tällä kertaa syvennym-
me runoillassa saksalai-
sen teologin Jörg Zinkin 
runouteen. Sana saa sii-

vet, äänen, runoja esittä-
vät Maija Karppinen, Pir-
jo Kauppinen, Hilja Ala-
suvanto, Pirkko Böhm-
Sallamo ja Juha Vähä-

kangas, kanttorina Riitta 
Piippo. Vapaaehtoinen 

ohjelmamaksu Yhteisvas-
tuukeräykseen. 

Tule, niin tulet tutuksi!

kirjavirtaa Pappilassa!
– kirjallisuuspiiri 

lukevaisille 
ja uteliaille

keskiviikkona 20.3. 
Kastellin kirkossa. 

Lukeminen on oleellista! 

Keskustelun kohteena ovat 
Antti Leikaksen Melominen ja 

Aki Ollikaisen Nälkävuosi. 
Piirissä vierailee Antti Leikas.

karjasillan 
diakonian 

ajanvarausnumero 
on 

044 3161 579.
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kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 531 3500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoenseurakunta@
evl.fi

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

kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Oulujoen 
seurakunta

kiimingin
seurakunta

Ylikiiminki
Harjutie 5 
avoinna sop.muk. 
piirikappalainen 
040 7300 407

Yli-ii
Kirkkokuja 4
ma, to klo 9–13, 
p. 040 5239 723

Jumalanpalvelukset
messu su 10.3. klo 10 kirkos-
sa. 4. paastonajan sunnuntai. 
Toimittaa Juha Tahkokorpi, 
avustaa Kirsi Paavola, kant-
tori Sari Wallin.
messu su 10.3. klo 
13 Jäälin kappe-
lissa. 4. paas-
tonajan sun-
nuntai. Toi-
mittaa Juha 
Tahkokorpi, 
avustaa Kirsi 
Paavola, kant-
tori Sari Wallin. 
Messun jälkeen 
kirkkokahveilla Terho 
Seppäsen valokuvanäyttelyn 
avajaiset. Ks. ilmoitus.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 7.3. klo 10 
vanhan koulun lähimmäisen 
tuvassa.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 
19.3. klo 18–20 Jäälin isossa 
salissa.

Diakonia
juttunurkka ma 11.3. klo 10–
13 Jäälin kappelissa. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 11.3. klo 11–
12 Jäälin kappelissa. Aterian 
hinta 3 €. 
Diakoniapiiri ma 11.3. klo 13 
jäälin neuvotteluhuone. Ryh-
mä on käsitöistä ja askarte-
lusta kiinnostuneille.
”Syvämmellä palavellen” 
vapaaehtoistyön kokoontu-
minen ma 11.3. klo 13–15 Jää-
lin kappeli. Kokoontuminen 

on vapaaehtoistyössä toimi-
vien info- ja virkistysiltapäi-
vä. Tiedustelut Jaana Kontio, 
p. 040 5793 248.
Eläkeläisten seurakunta-
kerho ti 12.3. klo 12 Suvelas-

sa. Kuljetuspyynnöt 
pe 8.3. mennes-

sä Jaanalle, p. 
040 5793 248. 
Kerhot alka-
vat ruokailul-
la, josta oma-
vastuuosuus 

4 €.
Hyvän mielen 

kädentaidonryh-
mä to 14.3. klo 11–

13 Jäälin neuvotteluhuo-
ne. Kaikille avoin kädentai-
donryhmä, ohjaajana Leila 
Heikkinen. 
Naisten kasvuryhmä ke 
13.3. klo 14 Montin-salissa.

Lapset ja perheet
Pyhäkoulu su 10.3. klo 12 
Kirkkopirtin päiväkerhotila.
Perhekerhot Kirkkopirtillä 
maanantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelilla perjantaina 
klo 9.30–11. Huomaa muut-
tunut aika!
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla torstaisin klo 
9.30–11.
Lastenparkki jäälin kap-
pelilla torstaisin klo 12.30–
15. Ilmoittautumiset park-
kiin ma–ke klo 15 mennessä 
lastenohjaajille, p. 040 0835 
374.
Esikkoryhmä ti 12.3. klo 10–
12 Jäälin nuortentilassa. Ryh-
mä ensimmäisen lapsen saa-

neille kahvikupposen äärellä.

Kerhot ja kuorot
kirkkokuoro to 14.3. klo 18. 

Seniorit
Eläkeläiskuoro pe 8.3. seura-
kuntakeskuksen salissa. Joh-
tajana Tuomo Nikkola.

Muut menot
kristittyjen yhteinen ru-
kousilta ti 19.3. klo 16.15 Jää-
lin salissa.
Rauhan sanan seurat su 
10.3. klo 15 Montin-salissa. 
Lauluseurat,  Veli Liimatta ja 
Veli Ainali.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
10.3. klo 17 rauhanyhdistyk-
sellä, Eero Kinnunen ja Alpo 
Isotalus.

kiimingin 
uusi diakonian 

ajanvarausnumero
1.3. alkaen 

on 
040 7008 151.

Buxtehuden kantaatteja 
kiimingissä
Kiimingin seurakunnan uusi kamarikuoro 
esiintyy tiistaina 27.3. klo 19 kantaattikonsertissa 
kanttori Jarkko Metsänheimon johdolla Kiimingin 
seurakuntakeskuksessa. 

Mukana ovat Muhoksen seurakunnan kuoro 
Ossi Kajavan johdolla sekä viuluorkesteri. 
Tämän hiljaisen viikon iltamusiikin ohjelmassa 
ovat Buxtehuden kaksi kantaattia; "Jesu, meine 
lebens leben" sekä "Ken meiltä riistää Isän 
rakkauden". Lisäksi ohjelmassa on yksinlaulua, 
yhteisvirsiä, raamatunlukua sekä kirkkoherra 
Pauli Niemelän iltahartaus. 

Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

messu leipäsunnuntaina 
10.3. klo 13 Jäälin kappelissa.

Messun jälkeen kirkkokahveilla 
jääliläisen luontokuvaaja Terho Seppäsen 
valokuvanäyttelyn "Luontokuvia 
Raamatun valossa" avajaiset.
Terho Seppäsen luontokuvat kutsuvat 
pysähtymään. Ne kysyvät:
"Katso: minä luon uutta. Nyt se puhkeaa 
esiin – ettekö huomaa?" 
(Jes. 43:19)

Kuvassa Jäälin kappelin lasimaalaus, jonka 
on tehnyt Veijo Muroke.

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 
10.3. klo 10, Oulujoen kirk-
ko. Saarna Riitta Kentala, toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Radio Dei.
Sanajumalanpalvelus su 
10.3. klo 10, Yli-Iin kirkko. Toi-
mittaa Juha Sarkkinen, kant-
torina Sanna Leppäniemi.
messu su 10.3. klo 12, Yli-
kiimingin kirkko. Toimittaa 
Juha Sarkkinen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi.
messu su 10.3. klo 12, Hin-
tan seurakuntatalo. Toimit-
taa Vesa Pöyhtäri.

Musiikki ja kulttuuri
yLi-ii
musiikkihetki ”Tahtoisin 
laulaa” su 10.3. klo 14, Yli-
Iin seurakuntatalo. Lauluryh-
mä Sela, Liisa Ylipahkala-Vi-
helä, piano, Marjo Kangas-
luoma, viulu.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
11.3. klo 9–11, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Taloudellisissa 
asioissa ajanvaraus ma klo 
9–11, p. 040 7033 690. Muis-
sa asioissa yhteys oman alu-
een diakoniatyöntekijään.
Diakonian aamu ma 11.3. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.

yLiKiiMiNKi
Diakonian aamu ma 11.3. klo 

9.30–10.30, Ylikiimingin seu-
rakuntatalo. Mahdollisuus 
saada puuro ja kahvit.

Lähetys
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 11.3. klo 18.30, 
Oulujoen pap-
pila. 
Raamattu- 
ja lähetys-
piiri to 14.3. 
klo 18, Hin-
tan seura-
kuntatalo, 
3.krs.

yLiKiiMiNKi
Piispankamari pe 8.3. 
klo 11–14, Ylikiimingin asu-
kastupa. Lähetyksen kirppu-
torikahvila avoinna perjan-
taisin.
Lähetysilta ti 12.3. klo 18, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

yLi-ii
Tasauksen tapahtuma to 
14.3. klo 10–13, Yli-Iin seu-
rakuntatalo. Uunipuuroruo-
kailu, myyjäiset ja arvontaa. 
Tuotto Tasauksen hyväksi. 
Tervetuloa!

Lapset ja lapsiperheet
Perhepyhäkoulu su 10.3. klo 
12–13, Huonesuon seurakun-
takoti.  Pyhäkoulu on tarkoi-
tettu lapsille, vanhemmille 
ja isovanhemmille. Tervetu-
loa joukolla mukaan!
Pyhäkoulu su 10.3. klo 12–13, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho to 14.3. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 

Perhekerho to 14.3. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho to 14.3. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti.

yLiKiiMiNKi
Perhekerho ma 11.3. 

klo 10.30–12, Yli-
kiimingin seura-

kuntalo.

yLi-ii
Perhekerho 
ti 12.3. klo 11, 

Yli-Iin kerhoti-
lat. Kokoonnum-

me kerhotiloissa 
osoitteessa Myllymet-

sä 3 D 4.

Seniorit
Eläkeläisten kerho ma 11.3. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho ma 11.3. 
klo 13, Hintan seurakunta-
talo. 
Seurakuntakerho to 14.3. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 14.3. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 14.3. 
klo 14, Metsolan Hovi.

Muut menot
Fransupiiri ti 12.3. klo 17–21, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Oulujoen vanhojen isojen 
leiri pe–su 12.–14.4., Merilän 
Leirikeskus, Pietarsaari. Ou-
lujoen seurakunnan vanho-
jen isojen leiri. Teretulemast 
mukaan toiminnan täyteisel-
le leirille Pietarsaaren meri-

Sinulla 
on mahdollisuus 

saada 
kirkkokyytiseteli 

diakoniatyöntekijältä
päästäksesi 
sunnuntaina 

kirkkoon.

Seurakuntaretki  Lapualle  
to–pe 23.–24.5. 

Retkellä tutustumme kulttuurikeskus Vanhapauk-
kuun, risteilemme  Lapuanjoella  sekä  vierailemme  
Sompin kellovalimossa.  Yövymme  Lapuanhovissa   
2 hengen huoneissa.  Ennen  paluumatkaa  opastettu 
tutustuminen Lapuan tuomiokirkkoon. Retken  hinta  
159 € (lisämaksu yhden hengen huoneesta 36 €), sisäl-
täen matkan, majoituksen täysihoidolla ja vakuutuk-
sen Oulun seurakuntien jäsenille.  Etusija  Oulujoen 
seurakunnan alueella asuville.  IImoittautuminen 17.4. 
mennessä, p. (08) 3161 340 tai  www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo.  Retkelle hyväksymisestä ilmoitamme kir-
jeitse. Matkalla mukana diakonissat Ulla-Maija Ruot-
salainen ja  Anu  Fedotoff.

maisemiin. Leirillä pelaam-
me, ulkoilemme, olemme 
hartaita ja tietenkin syöm-
me hyvin. Öisin nukumme. 
Leirin hinta on 30 €, sisältä-
en matkat, majoituksen ja 
ruoat. Oulun ev.lut. seura-
kuntien jäsenille hinta sisäl-
tää myös vakuutukset. Lisä-
tietoja: tuija.perkkio@evl.fi, 
p. 044 3161 451.
k-18-leiri pe–su 19.–21.4., 

NMKY:n leirikeskus, Rokua. 
Leirin hinta on 30 €, sisältä-
en matkat, ruoat, majoituk-
sen ja lisäksi vakuutukset Ou-
lun ev.lut. seurakuntien jäse-
nille. Leirin ohjelma sisältyy 
hintaan. Lisätietoja: jouni.
heikinheimo@evl.fi tai p. 040 
7379 643.

Tasauksen
tapahtuma
torstaina 14.3.

klo 10–13 Yli-Iin
seurakuntatalossa.

Uunipuuroruokailu, 
myyjäiset ja arvontaa.

Tuotto
Tasauksen hyväksi.

Tervetuloa!

Neulansilmä
torstaina 14.3.

klo 17–19
Hönttämäen

seurakuntatalossa. 
Kaikenikäisten naisten 
ja tyttöjen kansainväli-
nen käsityökerho. Ter-
vetuloa mukaan oppi-
maan tai opettamaan! 
Lisätietoja: Sari Meri-

läinen, p. 040 5583 294 
ja Katja Haipus, p. 044 

3161 459.

A
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Elämän polku

Kastetut
Tuomiokirkko: Otto Kaarlo 
Jansson, Melissa Jasmin Kar-
jala, Nicolas Benjamin Karja-
la, Vappu Amalia Leppilahti, 
Eero Aukusti Pietilä, Samuel 
Benjami Välkkilä.
Haukipudas: Perttu Henry 
Mikael Aarinen, Aleksi Eli-
as Ilmari Aspelund, Minea 
Veera Josefiina Backman, Sii-
ri Amalia Hahtimaa, Eelis Ju-
ho Eemeli Jäntti, Olivia Hil-
la Maarit Myntti, Inka Adelia 
Pakanen, Konsta Henry Kale-
vi Koskela.
karjasilta: Aaro Topias Haa-
pakoski, Meri Katariina Jääs-
keläinen, Vaatu Eemeli Ker-
vinen, Peetu Onni Oliver Kin-
nunen, Akseli Toivo Tapa-
ni Kotila, Miika Alvar Juhani 
Leinonen, Atticus Antti Meh-
tälä, Cordelia Elli Etel Meh-
tälä, Peetu Julius Niemikor-
pi, Annie Hilda Helena Oja-
lehto, Arimo Antti Mikael 
Ollikainen, Justus Valo Jesa-
ja Peltola, Noel Aaron Perkiö, 
Ella-Riina Pietilä, Eino Aatos 
Oliver Polvela, Alex Kristian 
Ruoho, Isla Sofia Sakko, Joel 
Juhana Tahkola, Nuppu Alma 
Aurora Termä, Elsa Anni Ilo-
na Uusitalo.
kiiminki: Eeli Lauri Herman-
ni Ronkainen.
Oulujoki: Seela Aino Annikki 
Anttonen, Frans Eino Hieta-
nen, Ninni Susanna Lindvall, 
Mia Ellen Mikaela Nikula, 
Fanny Isabella Siklander, Ee-

lis Kalevi Waltteri Vaarapalo.
Oulunsalo: Eeli Aatto Ilma-
ri Sipola, Oliver Väinö Matias 
Himanen, Niilo Juhani Kont-
tinen.
Tuira: Enna Sofia Asikainen, 
Emma Liinu Eirola, Rami Os-
car Forsman, Otso Jalma-
ri Inkala, Niklas Albert Ju-
vani, Jere Pekka Juhani Kei-
nänen, Christian Henrik An-
dreas Koukkari, Alvar Ossi-
an Kumpula, Silja Eerika Lei-

menot Oulun seurakunnissa 7.–14.3.2013

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

kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 8

Seurakuntatalo
Uhrikirkonkuja 8

Toimitalo
Vattukuja 2

Pappila
Pappilantie 28

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset
messu su 10.3. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Tapio Kortes-
luoma, kanttorina Tuomo 
Kangas.

Hartauselämä
Hartaus ke 13.3. klo 13.30, 
Salonkartano. Tapio Kortes-
luoma, kanttorina Taru Pisto.
Hartaus to 14.3. klo 11.30, 
Teppola. Tapio Kortesluoma, 
kanttorina Tuomo Kangas.

Lapset ja lapsiperheet
mLL:n ja seurakunnan yh-
teinen perhekahvila ti 12.3. 
klo 9.30–11.30, kerhotila Re-
pussa Pitkäkankaalla. Tarjol-
la leikkitilaa ja hyvää seuraa. 
Ovien avautumisesta vastaa-
vat MLL:n vapaaehtoiset.
Salonpään perhekerho ti 
12.3. klo 9.30–11, Varjakan 
työväentalo. Perhekerho on 
lasten ja aikuisten kohtaa-
mispaikka, jonne kaikki ovat 
tervetulleita hiljentymään, 
laulamaan, leikkimään ja 
kahvittelemaan yhdessä.
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille ke 13.3. klo 
9–10.30, Toimitalon kerho-
tila. Parkkikerho on perhe-
päivähoitajien ja lasten oma 
kerho, jossa hiljennytään, 
leikitään, lauletaan ja kah-
vitellaan.
Repun perhekerho ke 13.3. 
klo 9.30–11, Kerhotila Re-
pussa Pitkäkankaalla. Per-
hekerho on lasten ja aikuis-
ten kohtaamispaikka, jonne 
kaikki ovat tervetulleita hil-
jentymään, laulamaan, leik-

kimään ja kahvittelemaan 
yhdessä!

Seniorit
Seurakuntakerho to 7.3. 
klo 11 Toimitalo, Vattukuja 
2. Päivi Pulkkinen, vieraana 
pastori Vesa Äärelä.
Seurakuntakerho 14.3. klo 
11 toimitalolla, Vattukuja 2. 
Riitta Markus-Wikstedt.

Muut menot
kirkonkylän ry: Seurat su 
10.3. klo 16 Aimo Karhumaa, 
Matti Lääkkö. 
Salonpään ry:  Opistoilta ja 
seurat su 10.3. klo 16.
varttuneiden kerho ke 13.3. 
klo 12.

nonen, Juho Aaron Aukusti 
Mäkikyrö, Konsta Noel Juha-
ni Niemelä, Eino Juhani Nä-
tynki, Leo Olavi Aleksander 
Oksman, Eeli Matias Saari-
nen, Anni Helinä Marika Sa-
volainen, Oskari Eero Ante-
ro Sirviö, Lilian Marie Törmä-
nen, Aleksi Elias Ylitolva.

Vihityt
Tuomiokirkko: Ville Samuli 
Paju ja Salla-Marjukka Vapa.

karjasilta: Mikko Johannes 
Vierimaa ja Maria Camilla Im-
monen, Timo Olavi Poikola ja 
Päivi Sinikka Pohjola, Miika 
Samuel Kortesoja ja Mari Sa-
ra Aurora Hannila.
Tuira:  Juho Akseli Mikola ja 
Marja Hannele Väänänen, 
Niko Abraham Männikkö ja 
Susanna Mia Katriina Kum-
pula.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Aino Este-
ri Karvonen 90, Anna-Kaisa 
Similä 46, Merja Sisko Unn-
bom 60.
Haukipudas: Martta Johan-
na Toppi 91, Maria Eliina Kor-
pikari 88, Ritva Anneli Paaso-
vaara 60, Sampo Kalevi Ront-
ti 38.
karjasilta: Eero Väinö Kok-
ko 84, Eeva Elisabet Lamberg 
88, Helka Johanna Riiste 88, 
Yrjö Lennard Rysberg 79.
Oulujoki: Toivo Ilmari Parkki-
nen 75, Terttu Annikki Ran-
tamäki 86, Eevi Eila Maria Ru-
sanen 87. 
Oulunsalo: Säde Marjatta 
Bräysy  58,  Reijo Juhani Pää-
talo  44.
Tuira: Eino Aatu Jarva 74, 
Erkki Eemeli Kemppainen 
82, Kari Rainer Lisko 56, An-
na Katri Nevala 91, Else Lin-
nea Paloheimo 89, Alpo Ju-
hani Pekkala 74, Reino An-
tero Pikkuhookana 65, Anja 
Kaarina Tiittanen 91.  
 

varhaisnuoret

10-leiri
ti–to 25.–27.6. 
Karjasillan ja Tuomiokirkkoseurakunnan 10-vuotiaille.
to–la 27.–29.6. 
Tuiran ja Oulujoen seurakunnan 10-vuotiaille.
Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa.
10-leiri 2013 on tarkoitettu vuonna 2003 syntyneille ty-
töille ja pojille. Leirillä majoitutaan puolijoukkueteltois-
sa ja ruokaillaan leirikeskuksen ruokalassa. Luvassa on 
monipuolista ohjelmaa. Ilmoittautuminen leirille 26.4. 
mennessä osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Lisätietoa leiristä antavat nuorisotyönohjaajat: 
Pertti Putila, p. 040 5062 883 tai Sanna Parkkinen, 
p. 040 5747 069.

Ta r u P i s to

Uusi Ääni kävi kuoroleirillä Kalajoella. 

St. Elisabethin luostarin 
myyntitapahtuma  
sunnuntaina 10.3. klo 11.30–15 
Oulun tuomiokirkon kryptassa.

Luostarin sisaret myyvät rakkaudella ja rukouksella 
valmistettuja luostarin tuotteita. Tulot menevät 
luostarin alueen (Minsk) hyväntekeväisyyteen.

Eroryhmä
Alkaa 2.4. klo 16–17.30, kokoontuu 9 kertaa viikottain 
(paikka ilmoitetaan myöhemmin).

Vertaisyhmässä jaetaan eroprosessiin liittyviä tuntei-
ta ja ajatuksia ja etsitään voimavaroja uudessa elämän-
tilanteessa. Ryhmään otetaan korkeintaan 8 henkilöä. 
Ryhmää ei ole tarkoitettu eroa harkitseville vaan sellai-
sille, joiden eropäätös on jo tehty.

Ilmoittautumiset 22.3. mennessä Perheasiain neuvotte-
lukeskukseen, p. 044 3161 557 tai sähköpostitse marja.
siivola@evl.fi tai ilkka.kurjenmaki@evl.fi.

w w w.sxc . hu /  S e r g e i  S o l d a tov

isospäivä
lauantaina 27.4. klo 12 Karjasillan kirkolla. 

Uudet, vanhat ja ikiwanhat isoset, olette kaikki tervetul-
leita mukaan! Oulun seurakuntien (Oulujoki, Karjasilta, 
Tuira, Tuomiokirkko ja Oulunsalo) yhteistä Isospäivä-ta-
pahtumaa vietetään Karjasillan kirkolla (Nokelantie 39).
 
Tapahtumassa näet muita Oulun seurakuntien isosia, 
vietät päivää erilaisten toimintojen ja ruoan parissa, saat 
ideoita isosena toimimiseen ja siunauksen tärkeään isos-
tehtävääsi. Klo 17 alkavan messun jälkeen voit jäädä kir-
kolle viettämään rentoa yhdessäoloa makkaranpaiston 
ja frisbeegolfin merkeissä. 

Ilmoittautuminen tapahtumaan on avoinna 11.3.–17.4. 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Lisätietoja isospäivästä Sannalta, p. 044 745 3851

Ripari-isoskoulutukseen ja 
leirille isoseksi tai yövahdiksi 
kesäksi 2013?

Haku ensi kesän riparien isoseksi ja yövahdiksi 
(yli 18-v.) alkaa. Voit hakea tehtäviin ilmoittautumalla 
Oulunsalon seurakunnan isoshakutapahtumaan osoit-
teessa oulunseurakunnat.fi/ilmo. Muista kertoa ilmoit-
tautumisessa mistä leireistä olet kiinnostunut.

Samassa nettiosoitteessa voit myös ilmoittautua tämän 
kevään ripari-isoskoulutukseen joka on 13.–14.4. Kii-
mingin leirikeskuksessa Suvelassa. Koulutus on maksu-
ton. Lisätietoja saat nuorisotyönohjaajilta.
 

K-18
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kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset 

Ekumeeninen jumalanpal-
velus to 7.3. klo 19, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Veijo Koi-
vula. Kirkkokahvit.
messu su 10.3. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Har-
ri Fagerholm, avustaa Jukka 
Kolmonen, kanttorina Heik-
ki Jämsä.
messu su 10.3. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Lauri Kujala, avustaa teol. yo 
Tinja Lammila, kanttorina 
Pirjo Mäntyvaara.
messu su 10.3. klo 12, Pa-
teniemen kirkko. Toimittaa 
Harri Fagerholm, avustaa 
Jukka Kolmonen, kanttorina 
Heikki Jämsä.
messu su 10.3. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toimit-
taa Lauri Kujala, saarna teol. 
yo Tinja Lammila, kanttorina 
Pirjo Mäntyvaara.
iltamessu su 10.3. klo 17, Pa-
teniemen kirkko. Toimittaa 
Tapio Pokka, musiikista vas-
taa Säde Pokka.
iltamessu su 10.3. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Nuusa 
Parkkinen, avustaa Pasi Ku-
rikka, kanttorina Laura Kum-
pula.
viikkomessu ke 13.3. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, kanttorina 
Tommi Hekkala.
viikkomessu ke 13.3. klo 20, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Veijo Koivula.

Hartauselämä
raamattupiiri to 7.3. ja 14.3. 
klo 12.30, Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 7.3. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 8.3. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
miesten piiri ti 12.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Eero Pokela 
alustaa aiheesta "Pilvi nimel-
tä Aamos".
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
13.3. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 14.3. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Pateniemen ja Rajakylän 
raamattupiiri ke 20.3. klo 
13–14.30, Pateniemen kirkko. 

Diakonia
Perheiden Yhteisvastuuta-
pahtuma su 10.3. klo 12–15, 
Pateniemen kirkko. Ks. ilmoi-
tus tältä sivulta.
juttutupa ma 11.3. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Hyvä alku viikolle kappelissa. 
Tarjolla hartaus ja aamupala.
juttutupa ma 11.3. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti.

Diakoniapiiri ma 11.3. klo 
13–14.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Tervetuloa mu-
kaan tutustumaan toi-
mintaan! Lisätietoja: dia-
koni Päivi Moilanen, p. 

040 5747 064.
Diakoniapiiri ma 11.3. klo 
14–16, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Lisätietoja: diakonis-
sa Saila Luukkonen, p. 040 
5747 092.

Lähetys
käsityökahvila ti 12.3. klo 
13, Koskelan seurakuntakoti. 
Tule tekemään käsitöitä yh-

dessä toisten kanssa omiin 
tarpeisiisi tai lähetystyön 
myyjäisiin.

Lapset ja lapsiperheet
muskareista lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari.
Pyhäkoulut ja perhekerhot 
lisätietoja www.oulunseura-
kunnat.fi/perhetapahtumat.

Varhaisnuoret
kaikki Oulun seurakun-
tien varhaisnuorten kerhot 
osoitteessa www.oulunseu-
rakunnat.fi/kalenteri.

Nuoret
Tuiran seurakunnan isos-
koulutus ke 13.3. klo 17, Tui-
ran kirkko, nuorisotila. Li-
sätietoa koulutuksesta saat 
nuorisotyönohjaaja Marja 
Maneliukselta, marja.mane-
lius@evl.fi, p. 040  5245 944.
Nuortenilta to 14.3. klo 18–
20, Tuiran kirkko ja nuorisoti-
la. Nuortenilloissa  mukavaa 
tekemistä, hyviä keskustelua, 
pientä tarjottavaa ja hiljen-
tymistä. Lisätietoa toimin-
nasta antaa nuorisotyönoh-
jaaja Anssi Putila, anssi.pu-
tila@evl.fi, p. 050 3408 982.

Seniorit
vanhustyön linja ke 13.3. 
klo 9–11. Tuiran seurakunnan 
vanhustyön linja vastaa kes-
kiviikkoisin klo 9–11 puhe-
linnumerossa  044 3161 412. 

Numeroon voit soittaa, kun 
olet yksin tai kaipaat kuun-
telijaa, kun haluat puhua si-
nulle tärkeistä asioista, kun 
haluat pyytää kotikäyntiä tai 
jättää soittopyynnön.
Eläkeläisten kerho to 14.3. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kerhossa mukana diako-
ni Päivi Moilanen, p.040 5747 
064 Osallistumme seniorien 
laulupiiriin.
Seniorien laulupiiri to 7.3. 
klo 13.30–15, Tuiran kirk-
ko. Laulamme yhteislauluina 
koululauluja, kansanlauluja, 
hengellisiä lauluja ja virsiä. 
Kahvitarjoilu. Mukana kant-
tori Pirjo Mäntyvaara.
Eläkeläisten kerho to 14.3. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
Seniorien laulupiiri to 14.3. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Laulamme yhteislauluina 
koululauluja, kansanlauluja, 
hengellisiä lauluja ja virsiä. 
Kahvitarjoilu. Mukana kant-
tori Pirjo Mäntyvaara ja dia-
koni Päivi Moilanen.

Muut menot
kivi- ja tiffanylasikerho ti 
12.3. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Tule tekemään kives-
tä koruja ja lasista tiffany-
töitä. Sisäänkäynti pääoves-
ta oikealle, kerho kokoon-
tuu kirkon kellaritiloissa. Ter-
vetuloa!
kuivasjärven alueella jär-
jestettävä Yhteisvastuuli-
paskeräys ti 12.3. Ks. ilmoi-
tus tältä sivulta.

Tuiran 
uusi diakonian 

ajanvarausnumero 
on 

 044 3161 412.

Perheiden 
Yhteisvastuutapahtuma 
sunnuntaina 10.3. klo 12–15 
Pateniemen kirkolla.

Messun ajaksi lapsille on järjestetty oma pyhäkoulu. 
Messun jälkeen kirkkovieraat voivat tukea tämänvuo-
tista Yhteisvastuukeräystä eri tavoin kirkkokahveilla 
seurakuntasalissa. Lastenohjaajat auttavat lapsia as-
kartelussa ja leikkimisessä myös messun jälkeen. 
- Hernekeitto, leivos, kahvi, tee tai mehu 5 €
- Leivos, kahvi, tee tai mehu ja 2,5 €
Yhteisvastuuta voit tukea myös ostamalla arpoja (tal-
vinen herkkukori) tai myyjäistuotteita (leivonnaisia ja 
käsitöitä).
 Lisätietoja saa diakoni Heli Mattilalta, p. 040 5747 145.

marian päivän barokkimessu
sunnuntaina 17.3. klo 12 
Pyhän Tuomaan kirkossa.

Messun toimittavat Hannu Ojalehto ja Lauri 
Kujala. Musiikki: soitinyhtye Oulunsalo 
Ensemble, laulajat Katja Findlay, Virve Karén, 
Anu Arvola-Greus ja Antti Ukura sekä kanttori 
Pirjo Mäntyvaara. Messussa kuullaan osia J.S. 
Bachin Magnificat'sta.

Yhteisvastuukonsertti 
"ave maria"
sunnuntaina 17.3. klo 15 
Pyhän Tuomaan kirkossa.

 Tuiran seurakunnan kanttorit Pirjo Mäntyvaara, Anu 
Arvola-Greus, Heikki Jämsä, Tommi Hekkala (kvartetti 
ja yksinlaulu), Laura Kumpula (piano ja urut) sekä Ou-
lunsalo Ensemble Sinikka Ala-Leppilammen johdolla. 
Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa yhteisvastuun hyväksi.

kuivasjärven alueella järjestettävä
Yhteisvastuulipaskeräys
tiistaina 12.3. klo 17.30–19.30
Kuivasjärven seurakuntakodilla.

Kotikatu 
tutuksi Yh-
teisvastuuke-
räyksen avulla! Tuiran seu-
rakunta tarvitsee vapaaeh-
toisia lipaskerääjiä ti 12.3. 
Kuivasjärven alueella jär-
jestettävään vapaaehtois-
ten lipaskeräykseen. Kerä-
ysmateriaalin saat Kuivas-
järven seurakuntakodilta 

(Karppalantie 6) kyseisenä keräyspäivänä klo 17.30 al-
kaen. Keräystempaus kestää kaksi tuntia. Ilmoittautu-
miset viimeistään 11.3. ja lisätiedot saat diakoniatyön-
tekijä Marika Kampsilta, p. 040 5747 093. 

varhaisnuorten 
viikkotoimintaa
Hietasaaren kaupunkileirikeskus, Hietasaarentie 19
Keppiheppakerho 1.–3.-luokkalaisille tytöille 
ke klo 18–19
koskelan seurakuntakoti, Koskelantie 86
Puuhakerho 1.–3.-luokkalaisille ma klo 17–18
Tyttöjen oma teetupa 4.–6.-luokkalaisille ke klo 15–17 
kuivasjärven seurakuntakoti, Karppalantie 6
Askartelukerho 1.–3.-luokkalaisille ke klo 18–19
Teetupa 4.–6.-luokkalaisille ti klo 14–16
Pateniemen kirkko, Taskisentie 3
Puuhakerho 1.–2.-luokkalaisille ma klo 17–18
Puuhakerho 2.–4.-luokkalaisille to klo 18–19
Pyhän Luukkaan kappeli, Yliopistokatu 7
Puuhakerho 1.–3.-luokkalaisille to klo 17.30–18.30
Pyhän Tuomaan kirkko, Mielikintie 3
Puuhakerho 1.–4.-luokkalaisille ma klo 18–19
Rajakylän seurakuntakoti, Tervakukkatie 2
Puuhakerho 1.–3.-luokkalaisille ke  klo 17–18
Kokkikerho 4.–5-luokkalaisille ke klo 18–19.15
kokkikerhoon ilmoittautumiset, Sanna Tervo, 
p. 040 745 1469
Tuiran kirkko, Myllytie 5
Puuhakerho 1.–3.-luokkalaisille ti klo 18–19
Teetupa alakoululaisille to klo 14–16



20    Nro 9    7.–14.3.2013

menot Oulun seurakunnissa 7.–14.3.2013

KeHitySVaMMaiSet
Tainan tahdit ma 11.3. klo 13, Tahkokankaan palvelukes-
kus, juhlasali. Musiikkia, virsiä ja hartaus kanttori Taina 
Voutilaisen johdolla.
Porinapiiri ti 12.3. klo 13.15, Heinätorin seurakuntatalo. 
Eläkkeellä olevien kehitysvammaisten kerho.
keskustelukerho ti 12.3. klo 17, Heinätorin seurakuntata-
lo. Avoin ryhmä kaikenikäisille kehitysvammaisille.
Perhepiiri to 14.3. klo 12, Caritas. Ryhmä vanhemmille, 
joilla on kehitysvammainen lapsi.

NäKöVaMMaiSet
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 14.3. 
klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sali. Tule tutkimaan 
Raamattua ja luotsaamaan elämää pintaa syvemmältä. 
Opas-ystävä on vastassa pääoven läheisyydessä klo 12.30 
alkaen.

aabrahamin poppoo to 21.3. klo 13.30–15, Caritas -sali.

päiHDetyö
aamukahvihetki pe 8.3. klo 9–10, Diakoniset erityispal-
velut. Tarjoamme päivän sanan ja mukavan seuran lisäksi 
kahvia ja teetä, sämpylää, jogurttia, tuoremehua, hedel-
miä. Lisätietoja: diakonissa Tellervo Kianto, p. 040 7564 
022.
Naistenryhmä pe 8.3. klo 13–15, Diakoniset erityispalve-
lut.
Tavoiteryhmä ma 11.3. klo 14.30–16, Diakoniset erityis-
palvelut. 
a-leiri ma 8.4. klo 9–pe 12.4 klo 16, Kuusamo, Juuma. 
Ohjelmassa ulkoilua, hartauksia, saunomista, keskuste-
lua, yhdessäoloa, kilpailuja, hyvää ruokaa. Tiedustelut ja 
ilmoittautuminen 11.3.–22.3. välisenä aikana diakonissa 
Tellervo Kiannolle, p. 040 7564 022.

Erityisdiakonia

Parisuhteen päivitys -parisuhdeilta 
perjantaina 22.3. klo 18–21 
Kiimingissä Suvelan leirikeskuksessa. 

Parisuhdeillassa molemmat pääsevät tarkistamaan, mi-
ten hyvin he ovat kartalla toinen toisensa suhteen. Sa-
malla päivitetään ajan tasalle sekä toiveita, että ajatuk-
sia omasta suhteesta ja kumppanista. 

"Eihän meillä ole ongelmia", sanoo moni. Hienoa, 
jos ongelmia ei ole. Parisuhdetta kannattaa kuitenkin 
huoltaa, jotta ongelmia ei vastaisuudessakaan synny. 
Tahdolla ja taidolla -toimintamalli keskittyy parityös-
kentelyyn, jota monipuoliset alustukset ja demonst-
raatiot jaksottavat. 

Tahdolla ja taidolla -illan dynamiikka keskittyy kump-
panien väliseen vuorovaikutukseen, eikä ryhmätyös-
kentelyä ole lainkaan. Tämän vuoksi näihin iltoihin  on 
helppo tulla. 

Parisuhdeillassa on alussa pientä purtavaa. Iltojen 
ajaksi seurakunta järjestää myös lastenhoidon seura-
kunnan tiloissa. Lapsille tarjotaan iltapalaksi esim. jo-
gurttia ja hedelmiä, mutta voi olla omat eväät mukana. 

Ilmoittautumiset (ruoka-aineallergiat ja lastenhoi-
don varaukset) Riina Moilaselle, p. 040 5609 678, riina.
moilanen@evl.fi perjantaihin 15.3. mennessä. Ilta so-
pii kaikille pareille, ikään ja parisuhteen kestoon kat-
somatta. Ilta on maksuton. 

A r k i s to  /  Re i j a  Haa p a la in e n

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Lenkkiryhmä to 7.3. ja 14.3. klo 18–20, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Ulkoillaan oman kunnon ja ke-
lin mukaan. Liity iloiseen porukkaan. Lenkin jälkeen 
iltapalaa. Ilmoittaudu: mari.tuokkola@evl.fi, mari.
flink@evl.fi.
Nuorten aikuisten tuomiotupa ke 13.3. klo 15–16, 
Elohuone. Tuomiotupa on nuorille aikuisille tarkoi-
tettu paikka, jossa voit hetkeksi istahtaa, tavata tut-
tuja, taiteilla ja nauttia kupin kuumaa. Kuppila on 
avoinna joka keskiviikko klo 15–17, lukuunottamat-
ta 13.3. ja 27.3. jolloin ovet ovat avoinna klo 15–16. 
Taideryhmä ke 13.3. klo 17.30–19, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Tule mukaan taideryhmään! Mietitään 
yhdessä työstettävä projekti. Aikaisempaa kokemus-
ta et tarvitse, ainoastaan iloisen ja rohkean mielen! 
Ilmoittaudu: mari.tuokkola@evl.fi.

OpiSKeLiJaJärJeStöt
Evankelisten nuorten aikuisten ilta pe 8.3. klo 18–
21, Heinätorin seurakuntatalo. Jumalan kuvaksi luo-
tu, Niko Seppä.
OPkOn opiskelijailta la 9.3. klo 18.30, Torikatu 9 A 
32. Mikä Jumalalle kuuluu, Ari Savuoja.
kansanlähetyksen 3k-ilta ma 11.3. klo 18.30, Ru-
koushuone, Koulukatu 41. Kiitoksen salaisuus: Jon-
ne Pirkola.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 13.3. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Mikä on tärkeää? 
Anne Hopeavuori.
körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat 
to 14.3. klo 19, Katjalla ja Mikaelilla, Vihirannantie 
3 A 1, Oulunsalo.

English Service on Sunday 10th of March at 4 pm 
in St. Luke's Chapel. 
Englanninkieliset seurat sunnuntaina 10.3. klo 16 
Pyhän Luukkaan kappelissa. Seurat joka viikko, ker-
ran kuussa messu. 

kansainvälisyys

Yhteisvastuutapahtumia
valokuvakilpailu 
31.3. saakka. Valokuvauskilpailu Yhteisvastuukeräyksen 
vuoden 2013 teemasta ”Old is gold”. Lisätietoja teemas-
ta www.yhteisvastuu.fi. Kuvien on oltava osallistujan it-
sensä ottamia ja niihin tulee olla täydet tekijänoikeu-
det. Jos kuvissa esiintyy tunnistettavia henkilöitä, ku-
vaajan vastuulla on kysyä heiltä lupa kuvan julkaisemi-
seen. Sähköiset kuvatiedostot lähetetään jpg-muodossa 
sähköpostilla osoitteeseen: yv.ouluntuomiokirkko@evl.
fi. Jokaisen kuvan tiedostonimessä tulee olla kuvaajan 
ja kuvan nimi. Sähköpostin otsikoksi kirjoitetaan "Old is 
gold” ja oma nimi. Viestikenttään kirjoitetaan: kuvan/
kuvien nimet, kuvaajan etu- ja sukunimi, osoite, puhe-
linnumero ja sähköpostiosoite. Lisätietoja: www.oulun-
seurakunnat.fi/tuomiokirkko.

Taidemyyntitapahtuma
pe–su 8.–10.3. Karjasillan kirkolla. Tapahtumassa on 
myynnissä Oulun Taiteilijaseuran taiteilijoiden teoksia. 
Jokaisen teoksen myyntihinnasta lahjoitetaan 40% Yh-
teisvastuuukeräykseen. Vuoden 2013 Yhteisvastuuke-
räyksen tavoitteena on tukea heikossa asemassa ole-
via yksinäisiä vanhuksia. Tapahtuma on avoinna pe 18–
20, la 10–15 ja su 11–13. Tapahtuman järjestävät Yhteis-
työssä Oulun Taiteilijaseura, Oulun Seudun Setlement-
ti ry / kulttuuriluotsilaiset ja Karjasillan seurakunta. Lue 
juttu s. 24.

Perheiden Yhteisvastuutapahtuma 
sunnuntaina 10.3. klo 12–15 Pateniemen kirkolla.
Ks. ilmoitus sivulla 15. 

musiikkihetki Tahtoisin laulaa 
sunnuntaina 10.3. klo 14 Yli-Iin seurakuntatalolla.  
Lauluryhmä Sela, Liisa Ylipahkala-Vihelä, piano, Marjo 
Kangasluoma, viulu. 

"Hiihdä, hiihdä, hiihdä!" Lasten hiihtotapahtuma 
sunnuntaina 10.3. klo 14–16.30 Lämsänjärven kaupun-
kileirikeskuksesa. Koko perheen ulkoilu- ja hiihtotapah-
tuma Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa (Hiihto-
majantie 2). Lasten hiihtokilpailut, joihin ilmoittaudu-
taan paikan päällä.  Ilmoittautuminen alkaa klo 13 ja kil-
pailut klo 14. Sarjat ovat: 3–4-v., 5–6-v., 7–8-v., 9–10-v., 
11–12-v. ja 13–14-v. Tytöt ja pojat hiihtävät omissa sar-
joissaan. Kahvi- ja mehutarjoilua, vapaaehtoinen mak-
su menee Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Lisäksi myy-
tävänä makkaraa ja arpoja. Tapahtuman järjestävät yh-
teistyössä Honkala-Lämsänjärven pienkiinteistöyhdis-
tys, Kastellin omakotiyhdistys ja Karjasillan seurakunta.

Oletko kiinnostunut hiihtämään 
Yhteisvastuun hyväksi?
Sinä hiihtäjä hommaat itsellesi "sponsorit", jotka mak-
savat Yhteisvastuukeräykselle 2 euroa / km. Hiihdot suo-
ritetaan valvotusti myöhemmin sovittavana ajankohta-
na. Ilmoittaudu ja kysy lisää Heliltä, p. 040 5898 362 vko 
8–9. Vielä vkolla 11 ehtii ilmoittautua Outi Palokankaal-
le, p. 040 5471 472.

Lipaskeräys kuivasjärvellä
tiistaina 12.3. klo 17.30–19.30
Kotikatu tutuksi Yhteisvastuukeräyksen avulla! Tuiran 
seurakunta tarvitsee vapaaehtoisia lipaskerääjiä ti 12.3. 
Kuivasjärven alueella järjestettävään keräykseen. Ke-
räysmateriaalin saat Kuivasjärven seurakuntakodilta 
(Karppalantie 6) kyseisenä keräyspäivänä klo 17.30 al-
kaen. Ilmoittautumiset viimeistään ma 11.3. Lisätietoja 
ja ilmoittautumiset: diakoniatyöntekijä Marika Kamps, 
p. 040 574 7093.

Lipaskeräys Ruskon Citymarketilla
perjantaina 15.3. klo 16–19. 

kevät tulee – mahdollista ulkoiluhetki vanhukselle
ma 15.4. – su 28.4. Voit ilmoittautua ulkoiluhetken lah-
joittajaksi vanhukselle osallistumalla haluamallasi sum-
malla Yhteisvastuukeräykseen tai tulla itse ulkoilemaan
yhdessä vanhuksen kanssa – itsellesi sopivana ajankoh-
tana. Tarkoituksena on tarjota mahdollisimman monel-
le vanhukselle virkistävä keväthetki ulkona. Mukana ta-
pahtumassa ovat Karjasillan diakoniatyö, Hiirosenkoti, 
Uittokoti, Kairoskoti, Höyhtyän Palvelukeskus ja Villa-
Viklo. Ilmoittaudu viimeistään 10.4. Lisätietoja tapah-
tumasta ja ilmoittautumiset: Asta Leinonen, p. 040 574
7157 tai asta.leinonen@evl.fi.

isospäivä-tapahtuma
lauantaina 27.4. klo 12 Karjasillan kirkossa.

Oulun seurakuntien (Oulujoki, Karjasilta, Tuira, Tuo-
miokirkko ja Oulunsalo) yhteistä Isospäivä-tapahtu-
maa vietetään lauantaina 27.4. klo 12 alkaen Karjasil-
lan kirkossa (Nokelantie 39).
Tapahtumassa näet muita Oulun seurakuntien isosia, 
vietät päivää erilaisten toimintojen ja ruoan parissa, 
saat ideoita isosena toimimiseen ja siunauksen tärke-
ään isostehtävääsi.
Klo 17 alkavan messun jälkeen voit jäädä kirkolle viet-
tämään rentoa yhdessäoloa makkaranpaiston ja fris-
beegolfin merkeissä. Ilmoittautuminen tapahtumaan 
on avoinna 11.3.–17.4. osoitteessa www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo. Lisätietoja isospäivästä saat oman seu-
rakuntasi isostoiminnasta vastaavalta työntekijältä.

Lähetys

Siipi – lähetyksen puoti ja paja 
Nokelantie 48 B. Ma, ti, ke, pe klo 10–14. 
Lauantaisin 23.3., 20.4. ja 18.5. klo 10–14. 
Kirpputoritavaraa, polkupyöriä ja niiden osia sekä uusia 
pajan tuotteita, tarjolla myös kahvia. Käynti Latokarta-
nontien puolelta. 

Cafe krypta
Oulun tuomiokirkon krypta, torstaisin klo 11–16. Jatkoaika 
torstaina 21.3. 16–20. Tarjolla aamulla leivottuja makei-
ta ja suolaisia leivonnaisia, neuleita ja muita käsitöitä. 
Tuotto vammaisten lasten ja nuorten koulutukseen Ne-
palissa Suomen Lähetysseuran kautta.

Puttaan Tupa 
Kirkkotie 10, to ja pe klo 12–14. 
Tule istahtamaan, juttelemaan, tekemään käsitöitä tai 
lukemaan lehtiä. Paikalla on seurakunnan työntekijä ja 
vapaaehtoinen. Kahviosta voi ostaa päiväkahvin. Myyn-
tipisteessä käsitöitä, kortteja, adresseja. 
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kirkkoherranvirastossa 
ei ole päivystysaikaa. 
Palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380 tai 
suoraan työntekijöiden 
numeroista.

virkatodistukset ja 
sukuselvitykset: 
Oulun keskusrekisteri 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
numerot:
kirkkoherra 
040 7430 371
kanttori 
040 7430 381
Diakonissa 
040 7430 382
Suntio 
040 5858 010

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki

kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

virasto avoinna 
ma, ke, pe 
klo 9–14

kirkkoherranvirasto
p. 044 7750 600
kerhohuone
p. 044 7750 601
kirkkoherra
p. 044 7750 602
kanttori
p. 044 7750 603
Suntio
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

iltakirkko su 10.3. klo 
18 kirkossa. Toimittaa 
Timo Juntunen, kantto-
rina Eeva-Maija Sorvari.  

Naistenpäivän laulajaiset 
ja kahvit pe 8.3. klo 14 Saa-
renkartanossa. 
Eläkeliitto ti 12.3. klo 11 srk-
salissa. Kevätkokous.
kyytipalvelua seurakun-
nan tilaisuuksiin voi kysyä 
Marjalta, p. 040 7430 382.

aamukahvila maanantaisin 
klo 9–10.30 Luukulla.
Päiväkerho keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 kirkolla.
Päiväpiiri Saarenkartanossa 
keskiviikkoisin klo 13.
kaikenikäisten kaveriker-
ho torstaisin klo 10 kirkolla.
kirkkokuoro torstaisin klo 
18.30–20 kirkolla.
virtuaalikirkkokokeilu on 
päättynyt ja toiminnan jat-
kosta neuvotellaan. Tiedo-
tamme myöhemmin lisää.

Sanajumalanpalvelus 
su 10.3. klo 10 srk-talos-
sa (huom. paikka!). Toi-
mittaa Markku Tölli.

Lasten kerhot normaalisti 
viikon 10 jälkeen, kerhoasi-
oista lisätietoja antaa Silja, p. 
044 7750 601.
Perhekerho torstaisin klo 10 
srk-talossa, 7.3. ei ole kerhoa. 
Rukousmatka maailmalle to 
7.3. klo 18.30 srk-talossa.
Lapsiparkkitoimintaa maa-
nantaisin klo 11.30–14.30. 
Lapsiparkki on maksuton, 
mutta vaatii ilmoittautumi-
sen etukäteen kullekin ker-
ralle: Silja, p. 044 7750 601.
Partio ti 12.3. klo 15 srk-ta-
lossa, 10–13-v. pojille.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 13.3. klo 14.
kuoroharjoitukset ke 13.3. 
klo 18.30 srk-talossa.
keskusteluilta Raamatun 
äärellä to 14.3. klo 19 srk-ta-
lossa, Joh.14.
Ystävyyden talo pe 15.3. klo 
10 srk-talossa.

www.kempeleenseurakunta.fikempele

konfirmaatio-
messu  
su 10.3. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Teemu Rii-
himäki, avustaa Pau-
lus Pikkarainen, diako-
ni Merja Veikkolainen. 
Kanttori Eija Savolainen. 

Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon juma-
lanpalvelukset suorana 
netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi.

Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 

versot su 10.3. klo 16 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Herännäisseurat su 10.3. klo 
17.30 palvelukoti Hovilassa 
(huom aika!).  
Perhekerhot: ks. www.kem-
peleenseurakunta.fi/perheet. 
Seurakunnan kuorojen yh-
teisharjoitus ke 13.3. klo 18 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa.
varhaisnuorten kuorot to 
klo 16–16.45 Kirkonkylän srk-
kodissa ja pe klo 15–16 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 14.3. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-ko-
dissa.
miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 14.3. klo 

18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Eläkeläisten piirit:  Päiväpii-
ri to 14.3. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Vie-
raana apteekkari Kaija Toi-
vola, e-reseptit. Seurakunta-
piiri to 14.3. klo 12 Kirkonky-
län srk-kodissa.
kirpputori ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. 
aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maa-
nantaisin klo 10–12 Kirkon-
kylän srk-kodissa. 
varhaisnuoret: ks. www.
kempeleenseurakunta/kou-
lulaiset.
Nuoret: Nuorten illat tors-
taisin klo 19 Vanhassa pap-
pilassa. 

kirkkoherranvirasto 
avoinna
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17
kirkkoherranviras-
to avoinna 13.3. klo 
9–13.

p.    (08) 5614 500
fax. (08) 5614 555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Seurakunnissa tapahtuu 7.–14.3.2013

A ar o Ku k ko h ov i

Talvilomaviikolla 
4.–8.3. ei ole päivä- ja perhekerhoja eikä 

varhaisnuorten kerhoja ja kuoroja.

Yhteysilta 
sunnuntaina 10.3. klo 18 Kokkokankaan seurakuntakeskuksesssa

illan aiheena Rasismi.
 Mukana pohtimassa Otso Laxenius yhdessä osallistujien kanssa.

Mitä rasismi on ja mistä siinä on kysymys? 
Tunnistanko sen ympäristössäni – entä itsessäni?

kastetut: Elmeri Onni Hen-
rinpoika Pukari, Sanni Sii-
ri Tuomikoski, Hilla Emilia 
Määttä, Lassi Tapani Sakko. 
Niila Johannes Hentilä.
vihityt: Kari Jaakko Juhani 
Penttilä ja Raili Maria Pent-
tilä.
kuollut: Helvi Annikki Här-
könen s. Pelttari 85.

kempeleen rauhanyhdistys: 
Pyhäkoulut su 10.3. klo 12 
Keskusta-Ollila: Saukkonen, 
HIekkatie 10 Sarkkiranta: Hy-
ry, Peltomiehentie 36 Paitu-
ri: Lumijärvi, Kokkokankaan-
tie 339 Kokkokangas-Haapa-
maa: Paananen, Teeripolku 
6 Linnakangas: Laurila, Noi-
dankuja 1. Seurat su 10.3 klo 
16 ry:llä. Perhekerho ke 13.3. 
klo 10–12 ry:llä. Sisarilta ke 
13.3. klo 18.30 ry:llä. Kirk-
koseurat to 14.3. klo 19 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa (kuunneltavissa seurakun-
nan nettisivuilta). 
murron rauhanyhdistys: Ul-
koilupäivä su 11.3. klo 11, klo 
16 seurat ry:llä. Kirkkoseu-
rat to 14.3. klo 19 Kempe-
leen Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa.

Sählyä yli 30-vuotiaille. 
Oletko yli 30-v. ja haluat pe-
lata salibandya leppoisasti 
liikuntahallilla joka ma klo 
20–22. Ota maila ja sisäpe-
likengät ja tule mukaan! Li-
sätietoja saat soittamalla, p. 
050 4400 376.
Leiri 1.–4.-luokkalaisille 
16.–17.3. Siikajoen pappilas-
sa. Leiri alkaa ja päättyy klo 
13. Lähtö klo 12 Salen edes-
tä. Mukaan makuupussi, la-
kana, tyynyliina, saunakamp-
peet. Hinta 10 €. Ilmoittautu-
miset Sinikalle 12.3. mennes-
sä sinikka.harkonen@lumijo-
ki.fi tai tekstiviestillä, p. 044 
5037 080. Lisätietoja Pekka, 
p. 040 5357 567.
Rauhanyhdistys: Pe 8.3. klo 
19 nuortenilta Vainikaisel-
la. Su 10.3. klo 12 pyhäkou-
lu I K&T Vanhala II Hekkala ja 
III Hyry. Ma 11.3. klo 10 puu-
rokerho Oksalla ja klo 19 ai-
kuistenilta ry:llä.  Päiväkerho 
ry:llä ma,ke klo 17-18.30 ja ti, 
to klo 17.30–19.
kastettu: Klaara Martta Ma-
tilda Kauppi, Okko Samuel 
Holmi ja Aaron Valtteri Hint-
sala.Tuunaten Tansaniaan ja 

ommellen orpokotiin – kummikerho 
alkaa keskiviikkona 13.3. klo 18 seurakuntasalissa.

Kokoonnumme joka kuukauden toinen keskiviikko kirkol-
le puuhailemaan Tansanian Mafingan orpokodin kummitoi-
minnan hyväksi. Ideoita, malleja ja tarvikkeita mukaan. Etu-
käteen voi antaa ideoita valmisteluun Marjalle, p. 040 7430 
382 tai Kaisamarjalle, p. 040 7430 382. Myös miehille ja lap-
sille sopivaa puuhaa on suunnitteilla – kaikenikäiset rohkeas-
ti mukaan! Samalla tutustumme Tansaniaan ja Mafingan or-
pokodin elämään.

Laulaen lähetykselle -laulutilaisuus 
sunnuntaina 17.3. klo 17 

Eila ja Olli kankaalla, Kenttäläntie 29. 
Kahvitus ja arvontaa Nepalin lähetyskohteen hyväksi.

Yhteisvastuukirppis 
maanantaista perjantaihin 11.–15.3. 
klo 12–18  seurakuntasalissa. 
Tavaraa voi tuoda ma 11.3. klo 9 alkaen.

kempeleen seurakunta 
on mukana kirkkohalli-
tuksen hankkeessa ju-
malanpalveluselämän 
kehittämiseksi.
Hanke kattaa vuodet 
2010–2013.
Lue lisää ja osallistu ju-
malanpalveluskyselyyn: 
www.kempeleenseura-
kunta.fi.
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takodissa, Jouni Heikkinen.
Rukouspiiri ke 13.3. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 14.3. klo 11 kappelis-
sa, Ossi Kajava ja Hanna Kais-
to-Vanhamäki laulattavat 
pääsiäisajan lauluja ja virsiä. 
Hartaus to 14.3. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Pekka Kyllönen.
Hartaushetket to 14.3. klo 
13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Jouni Heikkinen.
Hartaus to 14.3. klo 14 Vire 
kodissa, Pekka Kyllönen.
Lähetyslauluilta to 14.3. klo 
19 Leena ja Janne Honkasel-

la, Piilohaantie 3, Jou-
ni Heikkinen.

iltahartaus to 
14.3. klo 19 Ro-
kualla, Pekka 
Kyllönen.
kuoroharjoi-
tukset: Ke 13.3. 

klo 10.30 päivä-
kuoro srk-talossa, 

klo 16 lapsikuoro Hyr-
kin koululla ja klo 17.30 srk-
talossa sekä klo 18.30 kirkko-
kuoro srk-talossa.
Lapset/perheet: Perheker-
hot ti klo 9.30–11.30 seura-
kuntatalossa ja klo 10–12 
Päivärinteen seurakuntasa-
lissa, ke klo 12.30–14.30 Päi-

värinteen seurakuntasalissa 
ja klo 15–17 Kylmälänkylän 
kappelissa sekä parillisten 
viikkojen to klo 10–12 Laita-
saaren rukoushuoneella (ei 
viikolla 10).  
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja lu-
kiolla. Talvirippikoulun leiri-
jakso 8.3. saakka Koortilassa. 
Konfirmaatiomessu su 10.3. 
klo 10 kirkossa. Nuortenilta 
to 14.3. klo 17–18.30 Päivä-
rinteen seurakuntasalissa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. 
muhoksen rauhanyhdistys: 
Su 10.3. klo 14 seurat ry:llä. 
Ma 11.3. klo 18 päiväkerhot 
ry:llä. To 14.3. klo 18.30 om-
peluseurat kodeissa: Pirnes, 
Koivulehdontie 18 ja Ervasti, 
Niementie 30.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Su 10.3. klo 17 seurat 
ry:llä.
kastettu: Aaron Kullervo 
Olavi Ervasti, Eemeli Aulis 
Aleksanteri Helenius, Nik-
las Henrik Parkkinen, Elmeri 
Veikko Tapani Sääjärvi, Vio-
la Aurora Ihme, Tiitus Veik-
ka Ilmari Lohilahti, Peetu Sa-
muli Jokitalo.
kuollut: Irma Johanna Antti-
la s. Gummerus 90.

Seurakunnissa tapahtuu 7.–14.3.2013

kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. (08) 5331 284
fax. (08) 5331 284

käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

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

konfirmaatiomessu 
su 10.3. klo 10 kirkos-
sa, toimittaa Simo Pek-
ka Pekkala, avustaa Rai-
ner Väänänen, kanttori-
na Timo Ustjugov.  

Hartaushetket to 7.3. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Jouni Heikkinen.
Paastonajan ekumeeninen 
rakkauden ateria su 10.3. 
klo 14 seurakuntatalossa, 
mukana isä Eino Hynninen, 
Jouni Heikkinen. 
aikuisten raamattupiiri ma 
11.3. klo 16 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10.
Hartaus ti 12.3. klo 13 
Muhoksen palve-
lukodissa, Jouni 
Heikkinen.
Omaishoita-
jien ryhmä ti 
12.3. klo 13.30 
Päiväkeskuksen 
takkahuonees-
sa, Leena Leske-
lä ja Päivi Valjus. Mu-
kana myös sosionomi-diako-
niopiskelija Satu Heiskanen.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
12.3. klo 13.30 palveluasun-
noilla, Jouni Heikkinen.
Hartaus ti 12.3. klo 15 ryh-
mäkodissa, Jouni Heikkinen.
keskipäivänkerho ke 13.3. 
klo 11.30 seurakuntatalossa, 
Leena Leskelä, Jouni Heikki-
nen. Vieraana Eila Tillman-
Sutela: Kansanpuvusta kört-
tipukuun. Arvonta!
Hartaus ke 13.3. klo 15 Ran-

www.muhoksenseurakunta.fi/muhos

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe klo 9–15 
ke klo 9–14 ja 16–18
p.      (08) 562 1200
         044 752 1220
fax.   (08) 562 1235

käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Diakoniatoimistot:
kirkonkylä /
Seurakuntatalo
diakonissa 
Sinikka Ilmonen
p. 044 7521226

Tupos / vanamo
diakoni 
Heini Karhumaa
p. 044 7521227

Lähetysvintti  ma 11.3.  klo 
12–14.
Seurakuntakerho ke 13.3. 
klo 12 seurakuntatalolla. 
”Ikäihmisen hyvinvointi”, ra-
vitsemistyönjohtaja Anna-
Liisa Pottala, hartaus Aino 
Pieskä.
vapaaehtoisten tukihenki-
löilta ke 13.3. klo 18 pappi-
lan kahviossa. ”Ilon lähtee-
ni”, mukana Sinikka.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
13.3.  klo 18.30 Aune Kinnu-
sella, Jukantie 4A2, Liminka.
Hengellisen tien ryhmä to 
14.3.  klo 18 pappilan kahvi-
ossa. Mukana Aino ja Sinikka.
Tänä vuonna 70 vuotta 
täyttäville järjestetään yh-
teinen juhla 5.6. klo 12 seu-
rakuntatalolla. Asianomaisil-
le lähetetään kutsu.
Hartaudet:  To  7.3. ja 14.3. 
klo 14 Alatemmeksen van-
hainkodilla. Ma 11.3. harta-
us klo 13 Niittypirtillä.
Nuorisotyö: Hiihtolomalla 
eli to 7.3. ei ole nuorteniltaa! 
Lauluilta Lumijoella to 14.3. 
on peruuntunut! Nuortenil-
ta silloin normaaliin tapaan 
Vanamossa klo 18.
Palveluryhmä sekä ensim-

mäisen vuoden isoset vie-
railevat Niittypirtillä ke 13.3. 
klo 15.15. Taksikyyti Tupok-
sesta tuleville. Muistathan il-
moittaa tulostasi Sinikalle tai 
Kirsille!
muutos toisen vuoden 
isosten ohjelmaan! Lauluil-
lan peruuntumisen johdosta  
isoskoulutusta normaalisti ke 
13.3. klo 18–20 Nurkassa.
Lisätietoa nuorisotyön toi-
minnasta, yhteystiedot, rip-
pikouluryhmien ohjelmat 
ym. osoitteesta www.nuori-
sonurkka.fi.
kuorot: Tähdet ke 13.3. klo 
17–18 ja Nuorten kuoro ke 
13.3. klo 18.15–19.15 srk-ta-
lolla. 
kirkkolaulajat klo ke 13.3. 
19–20.30 kirkossa.
Perhekerhot: Ti 12.3. klo 
9.30–11 seurakuntatalol-
la. Askartelua. Ke 13.3. klo 
9.30–11 Tupoksen Vanamos-
sa. Yhdessäoloa.
Partio: Mafecafe ke 13.3. 
partiotoimistossa klo 17-18. 
Päivystys pe 15.3. partiotoi-
mistossa klo 15–17. Johtaja-
neuvosto klo 18–19. Hallitus 
klo 19–20.
Rauhanyhdistys: Pyhäkou-
lut su 10.3. klo 11.30, seurat 
klo 14 Alatemmeksen van-
hainkodilla sekä seurat klo 
14 ry:llä ja seurat ja opistoil-
ta klo 17 ry:llä. Varttuneiden 
kerho to 14.3. klo 12 ry:llä ja 
sisarilta klo 19 ry:llä.
kastettu: Evelen Lilja Ilona 
Heikkinen, Mico Veeti Holo-
painen, Hannes Eemeli Lau-

Leipäsunnuntain mes-
su su 10.3. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Marja-Lii-
sa Hautamäki, avustaa 
Ilkka Tornberg  kantto-
rina Hanna Korri. Gide-
onit esittelevät työtään.

ti 12.3.2013 
alkaen klo 19–19.45 

Tupoksen Vanamosalissa.
Pitkä, pätkä, laiha, lihava
Taivaan iskän lapsi ihana
Uskot Jumalaan tai et

Samanarvoisena jumppailet!

Tervetuloa nostattamaan hikeä 
pintaan gospelhittien tahdittamana!
Ohjaajana Riitta Lielahti, p. 044 3204 183.

Lähetyslauluilta
 to 14.3. klo 19 
Leena ja Janne 

Honkasella, Piilo-
haantie 3, Jouni 

Heikkinen.

muhoksen seurakunnassa lokakuussa 2012 
pidetyn piispantarkastuksen pöytäkirjat
ovat luettavissa osoitteessa: www.oulunhiippakunta.
evl.fi/piispa/ piispantarkastukset/poytakirjat

rila, Lilia Anna Sofia Lehto,  
Alarik Sakari Pitkälä, Jonne 
Petteri Teirikko, Eljas Aukus-
ti Tölli, Madeleine Beatrise 
Vilponen.

VIA LUCIS – Valon tie 
pääsiäisdraama 

1.–6.4. Limingan kirkossa ja sen ympäristössä. 

Etsitään näyttelijöitä ja toimijoita, 
tiedustelut ja ilmoittautumiset Ilkalle 044 752 1222. Rohkeasti mukaan! 

Seuraa www.liminganseurakunta.fi ja www.viadolorosa.fi.

Paastonajan ekumeeninen 
rakkauden ateria

sunnuntaina 10.3. klo 14 seurakuntatalossa,
isä Eino Hynninen, Jouni Heikkinen.

Päivärinteen perhekerholaisten 
ulkoiluretki Päivänpaisteenmaahan 

tiistaina 12.3. ja keskiviikkona 13.3.
Lähtö kerhopaikasta kerhon normaaliin 

alkamisaikaan. 
Halutessasi voit ottaa omat makkarat mukaan. 
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Sanajumalanpalvelus 
su 10.3. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttorina Ai-
no Juntunen
messu su 10.3. klo 12 
Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Timo Liika-
nen, kanttorina Aino 
Juntunen.

Hartaus to 7.3. klo 13 Mänty-
rinteellä. Diakonian ja lähe-
tyksen kylätoimikunta tarjo-
aa kahvit.
Nuttupiiri to 7.3. klo 17 srk-
talon takkahuoneeseen.
Hartaus pe 8.3. klo 11 Tem-
meksen Eläkeliiton kerhossa.
Ehtoollishartaus ma 11.3. 
klo 14 Kotolassa.
Seurakuntakerho ti 12.3. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.

kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17

käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

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

kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

kappalaiset
Perttu Kyllönen
p. 040 5836 278
Saila Karppinen
p. 0400 386 983

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

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

www.siikalatvanseurakunta.fi/Siikalatva
messu su 10.3. klo 10 Py-
hännän kirkossa. Toimit-
taa Saila Karppinen, kant-
torina Arja Leinonen.  Py-
hännän kunnan kirjasto-
pyhä. Kirkkokahvit kirjas-
tossa.

messu su 10.3. klo 13 Piip-
polan kirkossa. Toimittaa 
Saila Karppinen, kanttori-
na Arja Leinonen. 

iltakirkko su 10.3. klo 19 
Kestilän kirkossa. Toimit-
taa Elma Kesti, kanttorina 
Helmi-Riitta Pikkarainen. 

KeStiLä
Diakonia- ja lähetyspiiri to 
7.3. klo 12 Aune ja Veikko 
Taipaleenmäellä Välimäessä 
Mäläskänkylällä. 
Hernekeittomyyjäiset Yh-
teisvastuukeräyksen hyväksi 
pe 8.3. klo 10–12 srk-kodissa. 
Seurat su 10.3. klo 13.15 Pih-
lajistossa.

ry:llä.
Tavastkengän diakoniapiiri 
to 14.3. klo 11 Inkeri ja Vei-
jo Malisella.

raNtSiLa
Opistomyyjäiset pe 8.3. klo 
19 ry:llä.
Seurat su 10.3. klo 17 srk-ta-
lossa, Martti Nuorala ja Veli 

Yhteisvastuuhiihto
 
torstaina 21.3. klo 18 Murron koulun ympäristössä olevalla valaistulla ladulla.

Ohje hiihtäjälle: Hiihtäjä, joka on hankkinut itselleen sponsoreita, kiertää omaan 
tahtiin noin 1,2 km mittaista latua tunnin ajan. Sponsori (esim. yksittäinen hen-
kilö tai yhteisö) maksaa sopimansa kierroshinnan tai ”könttäsumman” hiihtäjäl-
le, joka lahjoittaa maksun Yhteisvastuukeräykseen. Kerää sponsorit vapaamuo-
toiselle listalle. 

Puffetissa myytävänä kuumia makkaroita, lämmintä mehua, kahvia ja munkkeja.

Tule hiihtämään tai kannustamaan hiihtäjiä sekä nauttimaan puffetin antimia!

Järjestäjinä Tyrnävän seurakunta ja Murron diakoniakylätoimikunta.

A r k i s to  /  Pe k ka H e l i n

Matti Linnamäki.
varttuneiden kerho ti 12.3. 
klo 12 ry:llä.
Syöpäkerho ke 13.3. klo 
12.30 srk-talossa. Vieraana 
Airi Juntunen.
Seurakuntakerho to 14.3. 
klo 13 Rauhalassa.
Ompeluseurat pe 15.3. klo 
19 ry:llä.

Duo Peili: Heijastuksia
Sello ja kantele romantiikan pyörteissä

Sunnuntaina 17.3. klo 19 Pyhännän kirkossa
Seeli Toivio, sello  |  Hedi Viisma, kantele

Ohjelmassa mm. Järnefeltin Kehtolaulu, Vivaldin Sonaatti,
 Popperin Keijukaistanssi ja Rimski-Korsakovin Kimalaisen lento!

Vapaa pääsy, ohjelmamaksu 5 euroa

kastettu: Fanni Silja 
Bettiina Hämeenaho 
(Piippola).
kuollut: Perttu Paa-
vo Tihinen 86 (Kesti-
lä), Bertta Aliina Tu-
runen s. Huovinen 85 
(Pyhäntä).

Raamattuluentosarja
uuden testamentin kirjeistä

tiistaina 19.3. klo 19 Kestilän seurakuntakodissa. 
Aiheena korinttilaiskirjeet, Perttu Kyllönen. 

Hyvölänrannan vierailu ke 
13.3. klo 13 Pihlajistoon. 
Seurakuntakerho pe 15.3. 
klo 10 srk-kodissa.

piippOLa
Seurakuntakerho ti 12.3. 
klo 12 Väinölässä. 

puLKKiLa
Hartaus pe 8.3. klo 13 Koivu-
lehdossa.
Seurat su 10.3. klo 19 ry:llä.
Lankapiiri ma 11.3. klo 17 
srk-talon kerhohuoneessa.
Yhteisvastuumyyjäiset ti 
19.3 klo 10.30 srk-talossa. 
Myytävänä leivonnaisia ym. 
ja lounas 7 €.
Seurakuntakerho to klo 12 
srk-talossa.

pyHäNtä
Hartaus su 10.3. klo 13 Nes-
torissa.
Seurat su 10.3. klo 16 ry:llä, 
Tero Väisänen ja Pasi Kurki-
nen.
Eläkeliiton kerhopäivä ke 
13.3. klo 12 srk-talossa. 
Opistoilta ke 13.3. klo 18.30 

RaaTuu kokoontuu jälleen to 
14.3. klo 18 Temmeksen srk-
talolla. Tervetuloa mukaan 
kaikki Raamatusta ja tuumai-
lusta kiinnostuneet.
aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Nuortenilta to 14.3. klo 18 
Tyrnävän srk-talon kerho-
huoneessa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Su 10.3. klo 14.30 hartaus Vil-
laTyrnissä ja klo 16 opistoseu-
rat ry:llä.
murron rauhanyhdistys: Su 
10.3. klo 11 ulkoilupäivä ja 
klo 16 seurat ry:llä.
kastettu: Väinö Juhani Kal-
lenpoika Kanto, Senja Sofia 
Karjalainen.
kuollut: Eugen Ossian Pelko-
nen 92.

aava-kuoron konsertti 
torstaina 14.3. klo 19 Tyrnävän seurakuntatalolla.
Kuoro laulaa ilta- ja unilauluja. Iltakahvit Yhteisvastuun 
hyväksi. Aava on Oulunsalon kansalaisopiston naiskuo-
ro, joka on perustettu vuonna 2010. Nuorekkaan ja ta-
voitteellisen kuoron riveissä laulaa kuutisentoista iloista 
naista, ja sitä johtaa Eeva Maija Sorvari. Aavan ohjelmis-
to koostuu moniäänisestä klassisesta kuoromusiikista.
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Oulusta ja Oulun lähi-
alueilta olevat taiteilijat 
myyvät teoksiaan Yh-
teisvastuukeräyksen hy-

väksi Taidemyyntitapahtumassa 
Karjasillan kirkon seurakuntasa-
lissa. Näyttely avataan perjantai-
na 8. maaliskuuta ja se on avoin-
na viikonlopun ajan. Paikan pääl-
le voi tulla myös ihastelemaan 
monipuolista taidetta kahviku-
pin äärelle.

Avajaisissa paikalla on tapah-
tumassa mukana olevia taiteilijoi-
ta. Tarjolla on myös pientä syötä-
vää ja elävää musiikkia. Lauantai-
na 9. maaliskuuta taidemyyntita-
pahtuma on avoinna kello 10–15 
ja sunnuntaina 10. maaliskuuta 
kello 11–13.

Karjasillan kirkossa on esillä 
muun muassa grafiikkaa, maala-
uksia ja piirroksia. Taiteilijat lah-

Taidetta kaupataan 
Yhteisvastuun hyväksi

joittavat myyntituotosta 40 pro-
senttia Yhteisvastuukeräykseen.

Kävijöitä pyydetään varaa-
maan mukaan käteistä. Taidete-
osten myyntihinnat ovat keski-
määrin noin 100–1000 euroa. Li-
säksi tapahtumasta voi ostaa ar-
poja ja kahvia.

Yhteisvastuukeräyksellä tue-
taan tänä vuonna yksinäisiä, syr-
jäytyneitä sekä vaikeissa olois-
sa eläviä vanhuksia Suomessa ja 
Kambodzassa.

Taidemyyntitapahtuma jär-
jestetään jo 11. kerran. Lähes jo-
ka vuosi mukana ollut oululainen 
taidemaalari Suvi Mannonen pi-
tää tapahtumaa onnistuneena 
väylänä päästä tukemaan yhteis-
tä hyvinvointia. 

– Tämä on hieno keino taitei-
lijoille osallistua yhteiseen aut-
tamistyöhön, olemmehan kaikki 

jollakin tavalla vastuussa toisista 
ihmisistä, Mannonen sanoo.

Mannonen on tunnettu erityi-
sesti herkistä, naisaiheisista hiili-, 
akryyli- ja pastellitöistään. 

– Joskus käyn "naisten" kanssa 
kiivastakin keskustelua, esimer-
kiksi siitä, kun heidän hiuksensa 
eivät tahdo asettua. Vuoropuhelu 
on välillä todella mielenkiintois-
ta, Mannonen naurahtaa.

Kummituella opiskellut 
Alphonse Sarr väitteli tohtoriksi

Senegalissa on meneil-
lään flunssakausi, kun ta-
paan Alphonse Malle Sar-
rin, Suomen Lähetysseu-

ran kummioppilaan, joka väitteli 
joulukuun lopussa farmakologi-
an tohtoriksi.

 – Juo guier-teetä. Se avaa hen-
gitysteitä, vastaleivottu tohtori 
kehottaa, kun yskin. 

Juuri tuon kasvin vaikutuksis-
ta hengitysteiden sairauksiin ja 
astmaan hän teki väitöskirjansa. 

Alphonse Malle Sarr aloit-
ti koulunkäynnin kotikylällään 
Ngohessa. Aluksi hän kävi valtion 
koulua, mutta rehtori ehdotti, et-
tä poika vaihtaisi katoliseen kou-
luun, jossa opetus oli säännölli-
sempää. Mutta sinne päästäkseen 
poika tarvitsi rahaa, sillä koulu oli 
yksityiskoulu. 

Perheellä oli pieni viljelmä, ei-
kä ylimääräisiin kustannuksiin 
ollut varaa. Vanhemmat olivat 
kuulleet luterilaisen kirkon kum-
milapsitoiminnasta. He anoivat, 
että poika valittaisiin kummi-
lapseksi. Kahdeksanlapsinen per-
he todettiin vähävaraiseksi, jo-
ten Alphonse pääsi kummiohjel-
maan. 

– Huomasimme heti, että poi-
ka pääsee vielä pitkälle, kertoo 
Niokhor Sene, Senegalin luteri-
laisen kirkon kummityöstä vas-
taava. 

– Koko kouluaikanaan hän ei 
jäänyt kertaakaan luokalleen, mi-
kä on täällä harvinaista. Hän oli 
aina luokkansa kahden parhaan 

joukossa. Kirkossa olemme nyt 
sekä ylpeitä että iloisia siitä, et-
tä olemme saaneet olla mukana 
ensimmäisessä tohtorin väitösti-
laisuudessa. Se on suomalaisten 
kummien ansiota.

Äidin kananpojista  
se alkoi
– Minulla oli jo lapsena kiinnos-
tusta kaikkiin terveyttä koskeviin 
asioihin. Äidillä oli kanoja, ja kun 
kananpojat sairastivat, annoin 
niille pistoksia ruiskuilla, joita 

olin säästänyt. Annoin vain vet-
tä, eivätkä ne siitä ainakaan sai-
raammiksi tulleet, Alphonse ker-
too hymyillen.

Hänen tohtorinväitöskirjansa 
käsitteli senegalilaisten lääkekas-
vien ennaltaehkäiseviä vaikutuk-
sia hengitystietulehdusten hoi-
dossa. 

– Sereerikulttuurissa vanhem-
pamme käyttivät lääkekasveja 
sairaiden parantamiseen. Halu-
sin hyödyntää tuota tietoa ja tut-
kia kasvien vaikutusta sairauk-

siin. Astmaa ja hengitystiesaira-
uksia on täällä paljon. 

Sarr tutki kahta kasvia, gui-
era senegalesista ja immenocar-
dia acidaa. Jälkimmäistä ei kasva 
paljoa Senegalissa kuivan aavik-
koilmaston vuoksi, mutta guiera 
senegalesis on yleinen ja sitä käy-
tetään. 

– Eläinkokeilla sain selville, 
että guieran lehdistä tehty tink-
tuura vähentää ahtaumaa ja hen-
gitysteiden supistumista ja auttaa 
sairasta hengittämään paremmin. 

Jos mahdollista, jatkan tutkimus-
ta muutaman vuoden kuluttua. 
Parhaassa tapauksessa kortisonin 
voi korvata näillä lääkekasveilla. 

– Mutta – hän jatkaa päättä-
väisesti – ei riitä, että tekee tee-
tä ja juo sen siinä uskossa, että se 
vaikuttaa lääkkeen tavoin. Täytyy 
tietää oikea annostus, väärin an-
nosteltuna lääkekasvit ovat vaa-
rallisia.

Tuki ei ole  
mennyt hukkaan
Alphonse on kiitollinen kum-
meilta saamastaan tuesta.

– Olen usein miettinyt, mi-
ten koskaan voin kiittää kumme-
ja siitä avusta, minkä olen saanut. 
Muutaman kirjeen olen vuosien 
varrella kirjoittanut. 

– Koska tulen köyhistä olois-
ta, enkä voi lähettää kiitoksek-
si lahjoja, ajattelin että voin kiit-
tää kummejani opiskelemalla hy-
vin ensimmäisestä luokasta alka-
en. Heidän apunsa olisi turhaa, 
jos löisin laimin koulunkäynti-
ni. Lähetän kaikille kummeille-
ni terveiseni. Tuki ei ole mennyt 
hukkaan!

Alphonse suunnittelee, että 
muutaman vuoden päästä hän 
voi avata jo oman apteekin. Sillä 
hän voi elättää oman pienen per-
heensä – ja myös sisarukset koti-
kylällä.

TekSTi jA kuvA: 
ANN-kATriN STore

Alphonse Sarr vanhempiensa Francois Sarrin (vasemmalla) ja Marie-Louise Ndourin kanssa väitöstilaisuuden jälkeen.

• Taidemyyntitapahtuman järjestävät yhteistyössä Karjasillan seura-

kunta, Oulun Seudun Setlementti ry:n kulttuuriluotsilaiset ja Oulun 

Taiteilijaseura -63 ry. 

• Töitään esittelevät seuraavat 15 Oulun Taiteilijaseura ry:n jäsentä: 

Kirsi Autio, Vitaly Chapkovich, Mary Gregory, Kari Holma, Anja Ku-

rikka, Juha Laakso, Ismo Lampinen, Hannu Lukin, Raija Korppila, Su-

vi Mannonen, Minna Mukari, Pentti Rautio, Hanna Schroderus, Mar-

kus Siekkinen ja Esko Visuri.

Keiden teoksia on kaupan?

Vieressä 
Juha Laakson 

"Kevyt epäsuhta"
ja oikealla 

Suvi Mannosen  
"Debora".


