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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

”LaPSeLLa Voi oLLa nykyisin kahdek-
san isovanhempaa. Mummopuoli voi olla 
parikymppinen ja yksi mummoista saat-
taa hipoa kahdeksaakymppiä. Merkitsee-
kö mummoarmeija lapselle useita kehitys-
tä tukevia aikuisia vai kateutta, kilpailua 
ja mustasukkaisuutta: kuka onkaan se pa-
ras mummo?”

Et-lehti 27.2. Jaana Pajusen 
tekemästä mummotyypityksestä

 
”KoKeiLin autoLLe tarkoitettua vinyy-
linpuhdistajaa ja huomasin sen poistavan 
rasvaa hienosti. Kaupan päälle tuli hyvä 
tuoksu. Niinpä aloin käyttää tuoksuvia vi-
nyylinpuhdistajia huoltotyössä. 

Vaikutelma on muutenkin Taskilalle 
tärkeä.

–Likaisella tukalla en lähde mihinkään. 
Ja mukana on aina kynsiharja. Yksi huol-
toasema pitää minua varten Fairyä mies-
ten vessassa.”

Öljypoltinhuoltaja Tommi Taskila  
Helsingin Sanomissa 6.3.

Muut mediataatoksia

kastaja, maallikkomies, usein saarna-
mies, mutta joku muukin ”kristillises-
tä harrastuksesta tunnettu”. Kun pap-
pi tuli kinkereille tai seuroihin, kastetut 
lapset tuotiin ristittäviksi. 

Samoissa ristiäisissä oli usein mon-
ta lasta, erään kylän kinkereillä viisi-
toista. Kun toimituksen piti alkaa, 
huomattiin, että Antti, joka oli jo pit-
kästi toisella vuodella, ei ole paikalla. 
Lapsi ajatteli kauhulla ristiäisiä, joka 
sanana muistutti ristiinnaulitsemista. 
Niinpä hän livahti piiloon läheiseen 
metsään. Kun hänet löydettiin, juh-
lallinen toimitus pääsi alkamaan.

Kalle, hätäkastaja, ottaa kaiken ir-
ti, mitä tulee toimituksen juhlallisuu-
teen. Hän muuttaa äänensä laulavak-
si, nostaa äänialaa kvintin verran. H- 
hetkeä lähestyessään Kalle nostaa kor-
keutta vielä yhden sävelaskeleen ja ky-
syy lasta pitävältä äidiltä: ”Miiikääää 
laaapseeelleee niiimeeeksiiii aaaanne-
taaaan?” Äti kuiskaa: ”Irene Orvok-
ki.” Kallella on heikko kuulo ja hän 
ottaa uusiksi:”Mikääääää lapselleee-
eeeee nimeksi annetaaaaaaaan.?” Äi-
ti :”Irene Orvokki.” Kalle:” Minä kas-
tan sinut Irene Ankerias…..”

Äiti päättää viedä seuraavan lap-
sensa naapurikylän kastajalle.

Erkki Piri
Kirjoittaja on eläkepäivistään 

Oulussa nauttiva rovasti

Hätäkaste

Jos pelätään kastamattoman lapsen 
kuolevan, eikä pappia saada ajoissa 
paikalle, tulee kirkon jäsenen toi-
mittaa kaste vedellä kolmiyhtei-

sen Jumalan nimeen. Hätäkasteen voi 
toimittaa myös muu kristitty. ---- Hä-
täkaste vahvistetaan kirkkokäsikirjan 
ohjeiden mukaisesti (KJ2:14) 

Tämä on suora lainaus Kirkollisten 
toimitusten kirjasta Hätäkasteen kaa-
van ohjeesta. Ohjeistus perustuu iki-
vanhaan käytäntöön, joka on kaikissa  
kristillisissä kirkoissa. Meillä useimmi-
ten hätäkasteen antaa synnytyssairaa-
lan kätilö tai sairaanhoitaja.

Minut on hätäkastettu. Olin seit-
senkuinen keskonen.  Kastetodistuk-
sessa lukee, että minut kastoi Erkki Au-
kustiksi Johan Piri, isoisäni, Pirin van-
haisä. Pirin vanhaisä hätäkastoi kylän  
kaikki muutkin lapset, vaikka mitään 
hätää ei ollutkaan. Vanhaisällä oli oi-
kein juhlallinen käsikirja, sellainen 
tiiliskiven näköinen pötikkä, jossa oli 
kastekaava. 

Pudasjärven kirkkoherra Oskari 
Holmström on tehnyt pro gradun hä-
täkastekäytännöstä. Joka kylällä Pu-
dasjärvellä, johon kuului Ranua ja Tai-
valkoski, oli kastaja. Kaikki lapset hä-
täkastettiin ja sitten ”ristittiin” eli pap-
pi vahvisti hätäkasteen. Tämän varo-
vasti arvioiden sata vuotta vallinneen 
käytännön Pudasjärvellä lopetti kirk-
koherra Timo Hämäläinen 1956. Mis-
tä oli kysymys?

Hilturannan pappilasta on Pudasjär-
ven kaukaisimpiin kyliin sata kilomet-
riä. Pappi saattoi käydä kyläkulmalla 
korkeintaan kerran vuodessa jos silloin-
kaan. Kirkkoherra keksi kätevän por-
saanreiän hätäkasteesta. Kansa halusi 
kastaa lapsensa viivyttelemättä. Tuota 
intoa ei sammutettu, vaan lapsen kastoi 
omalla kylällä kirkkoherran pestaama 

”nyt Vaaditaan, että koulun tulisi 
jalostaa oppilaista osaajia työelämän tar-
peisiin, oppilas on ikään kuin raaka-ai-
netta. Äärimmillään tämä tappaa sivis-
tyneisyyden, inhimillisyyden, yhteisölli-
syyden ja moraaliin. Kumpi on tärkeäm-
pi, ihmisarvo vai ihmisen oletettu mark-
kina-arvo?”

Kasvatustieteen emeritusprofessori
Kari Uusikylä Opettaja-lehdessä 10/2013

”VoiSi ajateLLa, että muinaisten ai-
kojen maailmankaikkeuden suurimmat 
salaisuudet kätkeneet ihmelaitteet, kuten 
Graalin malja ja Kalevalan Sampo, olivat 
itse asiassa älypuhelimia, siis esineitä tai 
järjestelmiä, joiden haltijalla olisi kaikki 
valta, viisaus ja kyvyt.”

Eläkkeellä oleva pastori Hannu Kilpeläinen 
Tampereen Kirkkosanomat 6.3.

”tarVitaanKo aina ulkopuolista arvi-
oijaa tai journalistista työskentelyä, en-
nen kuin kirkossa tajutaan puuttua asi-
oihin?”

Päätoimittaja Seppo Simola 
Kirkko & kaupunki 6.3.

Jeesuksella kävi melkoinen tuuri – ainakin vanhem-

pien suhteen. Äiti Maria otti vastaan yllätysraskau-

tensa luottamalla Jumalan tahtoon. Isäksi ilman 

omia tekoja roolitettu Joosefkin suhtautui tilanteeseen 

rauhallisesti. Tilanne kuulostaa yli-inhimilliseltä – mut-

ta myös hyvin inhimilliseltä: Ihminen haluaa uskoa jo-

honkin korkeampaan hyvään, ja siihen että tapahtuvil-

la asioilla on tarkoituksensa. Näin myös Maria ja Joo-

sef tekivät.

Vanhemman rooli ja vastuu kestävät koko loppuiän. 

Kenenkään lapsen ja vanhemman keskinäinen suhde ei 

ole mutkaton, sillä siihen liittyy aina odotuksia, petty-

myksiä, näkemyseroja ja erilaisia tapoja elää ja toimia. 

Lapsi ei ole vanhempansa kopio, ja vanhemmat ovat 

kaikkea muuta kuin täydellisiä. Jokainen vanhempi kui-

tenkin pyrkii tekemään parhaansa ja toivottavasti opet-

taa saman tavoitteen myös jälkikasvulleen. Tärkeää on 

puhua ja antaa myös anteeksi.

Keskiaukeaman jutussa käsittelemme lasten ja van-

hempien tulehtuneita suhteita. Se on vilkaisu arkeen 

meidän epätäydellisessä maailmassamme. Vaikka rii-

doissa on aina kaksi osapuolta, ja lasten ja vanhem-

pien välisissä suhteissa vanhemmilla on suurempi vas-

tuu. Aikuinen on aina aikuinen, jonka kliseisesti sanoen 

pitää ”tietää paremmin”. 

Vanhemman on myös ymmärrettävä se, että vaikka 

hän saa olla epätäydellinen, lapselleen hän on tärkeäm-

pi kuin mikään muu ja siksi myös lapsen on oltava hänel-

le tärkein asia maailmassa. 

Tulevana sunnuntaina seurakunnissa vietetään Mari-

anpäivää pitkälti perhetapahtumien ja naisten keskinäi-

sen yhdessäolon merkeissä. Vaikka äkkiseltään voi tun-

tua, että juhlinnassa unohtuvat helposti ne, joilla ei ole 

lapsia tai puolisoa, totuus on päinvastainen: Jokainen 

meistä on lapsi, ja siksi Marianpäivänä sopii hyvin juh-

listaa lahjaksi saatua elämää.  

Marian jalanjäljissä

ElSi Salovaara
elsi.salovaara@rauhantervehdys.fi

Kommentoi!
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ikäihmiselläkin voi olla 
sateenkaariperhe
Hoitotyötä 
tekevillä ei aina ole 
ammattitaitoa kohdata 
seksuaalivähemmistöön 
kuuluvien tarpeita

Kun ikääntyneestä tulee 
vanhustenhoitolaitok-
sen asiakas, henkilötie-
tolomakkeessa kysellään 

muun muassa perhesuhteista.
Lomakkeet kuitenkin lähte-

vät olettamuksista. Siviilisäädyk-
si ei aina ole mahdollista rastittaa 
kohtaa ”rekisteröity parisuhde”. 

– Vanhustyön asiakkaina on 
aina ollut ihmisiä, jotka kuuluvat 
seksuaali- ja sukupuolivähem-
mistöihin. Heitä vain ei aina ole 
havaittu. Puhutaankin hiljaises-
ta sukupolvesta, sanoo Salla-Mai-
ja Hakola.

Hakola toimii projektikoordi-
naattorina Yhdenvertainen van-
huus -hankkeessa. Sen tavoittee-
na on tuoda seksuaalisen suun-
tautumisen, sukupuoli-identitee-
tin ja sukupuolen ilmaisun moni-
naisuus osaksi vanhustyötä.

Hanke haluaa antaa hoitoalan 
koulutukseen työkaluja, joilla 
alalle kouluttautuva tunnistaisi 
seksuaalisuuden kirjon vanhus-
ten parissa työskennellessään.

Huolena syrjintä 
ja nuivat asenteet
Vähemmistöön kuuluvien ikäih-
misten saamasta kohtelusta ei 
juuri ole kotimaista tutkimustie-
toa. 

Kun seksuaali- ja sukupuolivä-
hemmistöjen ihmisoikeusjärjestö 
Seta teki kyselyn neljän helsinki-
läisen seniorikodin hoitohenkilö-
kunnalle, noin kolmasosa ei kä-
sityksensä mukaan ollut kohdan-
nut homoja, lesboja,  biseksuaale-
ja, transvestiitteja tai intersuku-
puolisia asiakkaita.

Samaa sukupuolta olevia pare-
ja huolettaa Hakolan mukaan se, 
miten kumppani huomioidaan 
hoitolaitoksessa. 

Heitä myös mietityttää, on-
ko hoitohenkilökunnan suhtau-
tuminen asenteeltaan nuivaa tai 
joutuuko samaa sukupuolta ole-
va pari muiden ikäihmisten syr-
jimäksi. 

– Stereotyyppiset oletukset nä-
kyvät yhteiskunnassa vielä vah-
vasti kaikkialla, olemme oike-
astaan kasvaneet niiden ympä-
röiminä. 

– Hankkeella haluamme haas-
taa totutut ajatuskuviot,  mahdol-
listaa näkymättömien muuttumi-
sen näkyviksi.

Nyt seitsemän- ja kahdeksan-
kymppiset ovat eläneet aikaa, jol-
loin seksuaalivähemmistöt on 
leimattu rikollisiksi, sairaiksi ja 
poikkeaviksi. 

Homoseksuaalisuus oli rikol-
lista vuoteen 1971 ja vielä vuoteen 
1981 saakka sitä pidettiin sairau-
tena. Transvestisuus poistui sai-
rausluokituksesta 2011.

Itseään suojellakseen moni on 
joutunut elämään kaksoiselämää. 
Julkisen minän rinnalla on ollut 
salattu minä, joka suljettiin kaap-
piin tai paljastettiin korkeintaan 
pienelle lähipiirille.

Hakolan mukaan tiedon li-
sääminen antaa vanhustyön asi-
akkaille tilaa määritellä perhe- ja 
parisuhteensa itse. 

– Lähi- ja perhesuhteista voi 
tiedustella ihan neutraalisti il-
man, että kysytään aviovaimosta 
tai aviomiehestä.

Hoitotyön opettaja
toivoo lisää rohkeutta
Oulun Diakoniaopisto on yksi 
Yhdenvertainen vanhuus -hank-
keen pilottioppilaitoksista.

Opistossa hoitotyötä opetta-

valla Paula Lonkilalla on selvä 
mielikuva siitä, hankkeelta odo-
tetaan: 

– Hoitajille rohkeutta kohda-
ta seksuaaliseen vähemmistöön 
kuuluvat asiakkaat. Taitoa ohit-
taa asenteet ja keskustella aihees-
ta asiallisesti.

Lonkila odottaa myös hank-
keen tuottamaa suomenkielistä 
oppimateriaalia aiheesta.

Vaikka hoitotyössä ollaan vuo-
rovaikutusammatissa, asiakkaan 
seksuaalisesta suuntautumisesta 
puhuminen voi tuntua vaikealta. 
Oletetaan, että asiakas itse kertoo 
siitä itse. 

Erityisen hankalaa puhheek-

yHdenVertainen VanHuuS on Seta ry:n, 
Mummolaakso ry:n ja Suomen Karhut Fin-Bears 
ry:n kolmivuotinen hanke.

Projektin muita yhteistyökumppaneita ovat Hel-
singin seniorisäätiö, Oulun Diakonissalaitoksen 
säätiön vanhuspalvelut sekä Oulun Diakoniao-
pisto.

Hanke on osa Raha-automaattiyhdistyksen ra-
hoittamaa Eloisa ikä -ohjelmakokonaisuutta, jo-
ka toteutetaan yhteistyössä Vanhustyön keskus-
liiton kanssa.

Tavoitteena on lisätä tietoa sukupuolen ja seksu-
aalisen suuntautumisen moninaisuudesta niin 
vanhuspalveluissa työskentelevien, alaa opiske-
levien kuin kanssaikääntyvien keskuudessa.

Hanke kouluttaa, tiedottaa, tekee tutkimusta ja 
näkyy tapahtumissa. Esimerkiksi Oulussa han-
ketta esiteltiin vanhustyön ammattilaisille tiistai-
na pidetyillä Pohjois-Suomen vanhustyön mes-
suilla.

Lisätietoja www.seta.fi/yhdenvertainen-vanhuus/

si ottaminen voi olla silloin, kun 
sekä hoitaja että hoidettava edus-
tavat varttuneempaa sukupolvea.

– Lisäksi ikääntyneillä itsel-
lään ei ehkä ole sanoja, joilla tuo-
da esille seksuaalista suuntautu-
mistaan.

Nuoret osaavat
puhua avoimemmin
Lonkila uskoo, että nuoremmalla 
hoitajasukupolvella on jo parem-
mat valmiudet kohdata seksuaali-
vähemmistöt. 

– Nuoret osaavat puhua ai-
heesta paljon reippaammin. Heil-
lä on erilainen maailmankuva ja 
löytyyhän faktatietoakin nyky-

ään helpommin.
Oulun Diakoniaopiston asu-

mis- ja kotipalveluiden yksikön 
aikuisryhmien lähihoitajaopis-
kelijoilla oli ensimmäinen hank-
keeseen liittyvä koulutus maa-
nantaina. Jatkoa on luvassa tou-
kokuussa. 

– Ehkä hanke rohkaisee hoi-
totyössä toimivia huomioimaan 
vanhusten elämän moninaisuu-
den laajemminkin kuin vain sek-
suaalisuuden saralla. 

– Kun tietää asiakkaan histori-
an, voi paremmin ymmärtää tätä 
päivää, Lonkila miettii.

miNNa koliSTaJa

Samaa sukupuolta olevia pareja huolettaa,  miten kumppani huomioidaan hoitolaitoksessa. Myös nuivat asenteet tai syrjintä pelottavat.

W w w.sxc . hu /  B o nn ie  S c hu p p

Kolmivuotisella hankkeella lisää tietoa

Vanhustyön 
asiakkaina on aina 
ollut ihmisiä, jotka 
kuuluvat seksuaali-
vähemmistöihin. 
Heitä vain ei aina ole 
havaittu.

Salla-Maija Hakola
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Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
neuvoston jäsen.

• Pekka Helinin pari viikkoa 
sitten kirjoittama Sinappi kuo-
lemasta ja vainajista sai kehuja 
mieslukijalta. Hän ihasteli eri-
tyisesti kohtaa, jossa Helin ei 
halua maata haudan pohjalla 
multaa suussaan.

• Haastattelimme viikko sitten 
oululaista opettajaa Maria Por-
taankorvaa, joka kannusti ai-
kuisia viemään jälkikasvunsa 
myös kirkkoon - vaikka se tun-
tuukin tylsältä.
Hyvä Maria, kehaisi eräs luki-
ja Rauhan Tervehdyksen face-
book-sivulla.

Rebekka Naatus palkittiin 
Vuoden Sara -palkinnolla  8. 
maaliskuuta Oulun Kirkkoto-
rilla järjestetyssä kansainväli-
sen naistenpäivän tapahtumas-
sa. Palkintoa perusteltiin suo-
rasukaisilla kirjoituksilla, jot-
ka tuulettavat luutuneita käsi-
tyksiä lähetystyöstä ja patriar-
kaalisen jääkiekkokulttuurin 
sukupuolinäkemyksestä.

Rauhan Tervehdys julkaisi uu-
tisen facebook-sivullaan, mikä 
sai muutaman lukijan reagoi-
maan.

• Kyllä tyttö pöllyytti ajatuksia 
vaikka en aamentani kaikkeen 
sanonutkaan. Hyvä tarkistella 
perustuksiaan välillä, ettei vain 
luule seisovansa ja sitten tuulen 
tullessa lentääkin akanoiden 
mukana. Kalliota jalkojen alle 
meille kaikille tänään ja tulevi-
na päivinä.

Er

• Ihana rohkea nainen.
PS

• Kalevan vapaamuurareita kä-
sittelevä kirjoitus on herättänyt 
runsaasti keskustelua. Voisiko 
Rauhan Tervehdys tehdä jutun 
vapaamuurareista ja selvittää, 
mikä on evankelisluterilaisen 
kirkon kanta vapaamuurarei-
hin? Miten arkkipiispa ja Ou-
lun hiippakunnan piispa, tuo-
miorovasti tai joku muu näkee 

asian? Voiko pappi tai kanttori 
kuulua vapaamuurareihin? Jos 
kuuluu, tuleeko silloin opillisia 
ristiriitoja vapaamuurareiden ja 
kirkon opin välillä?

(Nettipalaute 12.3. klo 10.08)

• Olisi mukava, jos RT:ssä oli 
tieto siitä mistä tulevan sun-
nuntain jumalanpalvelus radi-
oidaan. 

(Puhelinpalaute 11.3.)

Toimitus vastaa: Oulun seura-
kuntien Radio Dein taajuudella 
kuultava aluelähetys radioi aina 
yhden sunnuntain jumalanpal-
veluksista. Myös Radio Pookis-
sa kuullaan jumalanpalveluk-
sia. Radio-ohjelmien tiedot sa-
moin kuin suorana internetis-
sä Virtuaalikirkon kautta esitet-
tävät jumalanpalvelukset löyty-
vät aina omalta palstaltaan, jo-
ka on nimeltään Rauhan Ase-
ma - Kirkko lähelläsi radiossa ja 
verkossa. Yleensä palsta on leh-
den sivulla 10.

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

Kiitokset rokuasta

Ruusuja Päivi ja Saila, oli-
pa mukava olla seura-
kunnan järjestämällä 
eläkeläisten leirillä. Il-

mat olivat hyvät, jotkut kävi-
vät hiihtämässä ja ulkoilemassa 
laavulla. Oli saunat ja takkatu-
li, ihana tunnelma. Matti huo-
lehti saunat ja sytytti takan, jos-
sa paistettiin makkaraa. Kiitos 
Matille.

Ruoka oli hyvää. Kymme-
nen pistettä kaikesta. Teimme 
voiveitsiä ja kapustoja, sekä as-
kartelimme kortteja. Iltaisin oli 
hartaudet ja iltaohjelmaa. Aika 
kului kuin siivillä.

Opiskelija Mirian kävi avan-
nossa, olin vahtimassa. Reipas 
tyttö, mukava kun oli meidän 
kanssa.

On ihana kun järjestetään 

leiri, pääsee edes kerran pa-
ri vuodessa jonnekin kotoaan. 
Mielen piristystä.

Toivon mukana olleille hy-
vää kesän odotusta ja kaikkea 
hyvää elämässä. Myös terveiset 
Rokuan Jounille ja keittiön hen-
kilökunnalle, voikaa hyvin.

PaUla SarkkiNEN

Tällä palstalla annetaan 
vinkkejä pääsiäiseen val-
mistautumisesta, jotta rai-
ruoho ehtii itää, pienet vir-

pojat ehtivät koristella pajunok-
sansa ja virvottavat muistavat va-
rautua palmusunnuntaihin.

Rauhan Tervehdyksen toimi-
tus aloitti omat pääsiäisvalmiste-
lunsa jo tiistaina kylvämällä rai-
ruohon.

Se on helppoa, mutta tässä 
muistin virkistykseksi vielä oh-
jeet:

Laita multaa laakean astian 

pohjalle ja kastele hyvin. Kylvä 
reilusti rairuohon siemeniä. Ri-
pottele siementen päälle vielä 
ohut kerros multaa, kastele ja lai-
ta astian päälle muovikelmu.

Huolehdi, että kelmun alla on 
jatkuvasti kosteaa. Kun siemenet 
alkavat itää, ota kelmu pois.

Muista kastella ruohoa, ja ly-
hennä sitä tarpeen mukaan sak-
silla, jotta se pysyy siistinä.

Tässä vaiheessa voi alkaa jo 
katsella myös pajukkoja, jotta tie-
tää, mistä virpomisoksat voi ensi 
viikolla hakea.

Pääsiäishoksautus tiedettä ja uskontoa yliopistolla

Veritas Forum järjesti viime 
maanantaina Oulun yli-
opistolla englanninkieli-
sen keskustelutilaisuuden 

aiheesta Science and Christianity: 
World Views in Conflict? Aihetta 
alustivat yhdysvaltalaisen Institu-
te for Credible Christianityn joh-
taja, filosofian tohtori Peter Payne 
sekä Oulun yliopiston aate- ja op-
pihistorian lehtori Ari Helo.

Molemmat puhujat käyttivät 
puheenvuoroissansa historiallisia 
esimerkkejä aiheesta. He olivat 
myös pitkälti samaa mieltä siitä, 
että tieteen tekemiseen ei tarvit-
se sekoittaa uskontoa; niin vakau-
mukselliset kristityt kuin ateistit-
kin voivat yhtä lailla olla hyviä tie-
demiehiä.

Helon ja Paynen mielipiteet 
erosivat, kun tultiin uskonnon 
asemaan akateemisessa keskuste-
lussa. Helon mielestä uskonto on 
niin syvällisesti henkilökohtainen 
asia, että se tulee pitää syrjässä tie-
teellisestä keskustelussa eri ihmis-
ten välillä. Payne taas huomaut-
ti, että arvot ovat aina osa tieteel-

listä keskustelua, ja meidän län-
simaisessa kulttuurissamme ar-
vot pohjautuvat pitkälti kristilli-
siin arvoihin.

Payne esitti ihmeiden olevan 
aina yksittäistapauksia. Näin ol-
len luonnonlakeihin perustuvan 
tieteen tutkiminen ei ole ristirii-
dassa uskonnon kanssa. Toisaalta 
lainalaisuuksilla selitettävä maa-
ilmankaikkeus ei täten myöskään 
välttämättä johda ihmeiden kiel-
tämiseen.

Tilaisuus veti paikalle runsaas-
ti kuulijoita, joilta otettiin vas-
taan kysymyksiä aloituspuheen-
vuorojen jälkeen. Opiskelijoi-

ta oli paikalla kirjava joukko eri 
tiedekunnista ja myös kysymyk-
siä esitettiin eri aiheista ihmisoi-
keuksista kvanttifysiikkaan. Pay-
ne painotti vastauksissaan toistu-
vasti avoimuutta epäilylle. Uskon 
ei tarvitse olla este kysymyksille.

Veritas Forum on kansainvä-
linen verkosto, joka järjestää aka-
teemisia tilaisuuksia yliopistoilla, 
joissa kristilliseltä pohjalta käsi-
tellään suuria kysymyksiä, kuten 
elämän merkitystä ja arvoja. Suo-
messa Veritas Forum on toiminut 
kaksi vuotta.

Timo Takalo

Keskustelua alustivat fil. tri. Peter Payne (vas.) ja yliopistonlehtori Ari Helo.

Ku va t :  T im o Ta ka lo
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Käy Kampin
kappelissa
virtuaalisesti
Helsingin Narinkkatorilla si-
jaitsevaan Kampin kappeliin 
pääsee tutustumaan nyt vir-
tuaalisesti verkossa. Huikaise-
van erikoisia kuvakulmia tar-
joava panoraamavirtuaaliesit-
tely löytyy osoitteesta http://
data.helsinginseurakunnat.fi/
panoraamat/kampinkappeli/
KK-27.html.

Kampin kappeli on suoma-
laisesta puusta rakennettu hil-
jentymispaikka Helsingin Na-
rinkkatorilla. Kappeli on eku-
meeninen ja toivottaa kaikki 
tervetulleiksi uskonnosta, elä-
mänkatsomuksesta tai taustas-
ta riippumatta. Kappelin toi-
minnasta vastaavat kumppa-
nuusperiaatteella Kirkko Hel-
singissä ja Helsingin kaupun-
gin sosiaalitoimi.

Kritiikkiä
synnintunnustus-
teksteille
Eläkkeellä oleva kirkon per-
hetyön sihteeri, rovasti Liisa 
Tuovinen kritisoi kirjoituk-
sessaan Yksi kerrallaan -blo-
gissa ja Kotimaa24:n haastatte-
lussa jumalanpalvelusten syn-
nintunnustustekstejä ja ennen 
kaikkea tapaa, jolla ihmisen to-
dellisuus niissä sanoitetaan tä-
män tullessa kirkkoon.

– Oleelliset taakat voivat 
olla muuta kuin syyllisyyttä. 
Tekstit ovat hyvin puutteelli-
sia. Syyllisyyttäkään ei sanoi-
teta auttavalla tavalla, Tuovi-
nen katsoo.

Tuovisen mielestä teksteissä 
on myös liikaa "loputonta kiel-
teisen vahvistamista".

– Miksi aina sanotaan esi-
merkiksi, että "en ole kuunnel-
lut ääntäsi (Jumalan)"? Miksei 
sanota, että toivon, että voisin 
huomata milloin sanot jotain? 
Tämä on kohtalokasta, koska 
aivomme reagoivat aina kieltei-
siin asioihin, Tuovinen pohtii.

– Synnintunnustuksen pi-
täisi avata tietä ulos pahas-
ta hyvään ja kysyä onko tie-
tä ulos, onko jotakin valonsä-
dettä. Totta kai ihminen ky-
kenee pahaan, mutta se ei tar-
koita, ettei ihminen kykenisi 
myös hyvään. Vahvistammeko 
me väärää syyllisyyttä vai au-
tammeko me siitä pois? Tuovi-
nen kysyy.

Maata kiertelemässä

Kun Venezuelan diktaatto-
ri  Hugo Chavez (kuvas-
sa) kuoli syöpään viime 
viikolla, monet olivat re-

vetä riemusta. Miamissa Yhdys-
valloissa 200 venezuelaista juhli 
eräässä ravintolassa yöhön saak-
ka. Kolumnisti Jim Treacher  
muistutti Daily Caller -lehdessä, 
että Venezuelan varapresidentti 
väitti Chavezin vihollisten aihe-
uttaneen tämän syövän.

– En tiedä muista, mutta minä 
otan ylpeydellä kunnian vastaan, 
Treacher töräytti.

Eräät kristityt yhtyivät ilon-
pitoon. Fox Newsin radiokom-
mentaattori Todd Starnes twiit-
tasi: helvetti roihuaa kirkkaam-
min tänä iltana.

Loren Heal Heartland-insti-
tuutista twiittasi: Hetken hiljai-
suus Hugolle. Käytän sen miet-
timiseen miten nautit helvetistä, 
aasi.

Jopa pappeja osallistui riek-
kujaisiin. Eräs opiskelijapasto-
ri twiittasi, että maailma on pa-

Tuleeko kristityn 
iloita Chavezin kuolemasta?

rempi paikka diktaattorin kuole-
man jälkeen.

Religious News Servicen toi-
mittaja Jonathan Merrit kysyy, 
millaisia ihmisiä pastorin oppi-
laitos tuottaa.

– Tätäkö voimme odottaa Yh-
dysvaltojen evankelikaalisten tu-
levilta johtajilta?

Hugo Chavez oli Merrittin 
mukaan maailman kiistellyim-
pia henkilöitä. Hän julisti maas-
saan sosialistista vallankumous-
ta ja hänen hallintonsa oli paha-
maineisen korruptoitunut. 

Vaikka Chavez onnistui puo-
littamaan maan köyhyyden, hän 
oli silti kovaotteinen diktaattori 
ja Amerikkaa vihaava sosialisti.  
Diktaattori on nyt kuollut, mi-
kä saa kristityt pohtimaan miten 
suhtautua asiaan.

Pitäisikö kristittyjen juhlia 
Chavezin kuolemaa? Onhan sor-
taja nyt poissa kuvioista.

– Kysyin itseltäni saman kysy-
myksen, kun Osama bin Laden 
surmattiin. Myönnän, että bin 

Ladenin kuolema herätti minus-
sa halun heilutella nyrkkiä ja syl-
käistä hänen haudalleen. Oliko 
tämä kuitenkaan kristitylle sopi-
va tapa suhtautua pahan ihmisen 
kuolemaan? Voiko kristitty kos-
kaan juhlia ei-uskovan poisme-
noa, Merritt kysyy.

Merrit muistuttaa, mitä He-
sekielin kirjassa lukee: Näin sa-
noo Herra Jumala: Niin totta kuin 

elän, en minä tahdo, että jumala-
ton kuolee vaan että hän kääntyy 
teiltään ja saa elää. 

Luukaan evankeliumissa sano-
taan puolestaan näin; Minä sanon 
teille: näin on taivaassakin. Yhdes-
tä syntisestä, joka kääntyy, iloitaan 
siellä enemmän kuin yhdeksästä-
kymmenestäyhdeksästä hurskaas-
ta, jotka eivät ole parannuksen tar-
peessa.

Jumala tahtoi  Merrittin mu-
kaan, että bin Laden olisi lopet-
tanut pahanteon ja tunnustanut 
Jeesuksen. Tämä olisi ollut oikea 
syy juhlintaan.

– Kun pahantekijät saavat ran-
gaistuksensa, saamme tuntea hel-
potusta, emme riemua. Jumala ra-
kastaa viattomia ja tahtoo varjella 
heitä pahalta. Vaikka tunnemme 
helpotusta siitä, että bin Laden ei 
enää tee pahaa, meidän tulisi silti 
tuntea surua siitä, että hän viettää 
iäisyytensä erossa Jumalasta.

PEkka HEliN
Religious New Service

Facebook tuplasi kirkkoon 
liittymiset netissä

Kirkkoon on jo pitkään voi-
nut liittyä netissä sähköi-
sellä lomakkeella. Nyt ver-
kon kautta liittymiselle 

haetaan entistä enemmän näky-
vyyttä Facebookin avulla.

– Kirkko on jo Facebookissa, 
joten on luontevaa tarjota myös 
siellä mahdollisuus liittyä kirkon 
jäseneksi. Jo nyt lyhyen ajan sisäl-
lä voimme todeta, että netissä liit-
tyneiden määrä on kaksinkertais-
tunut, kertoo verkkopalveluiden 
hankepäällikkö Hannu Majamä-
ki Kirkon tiedotuskeskuksesta.

Vielä ei ole kyse suuresta mää-
rästä liittyneitä. Majamäellä on 
kuitenkin vankka usko palvelun 
vetovoimaisuuteen.

– Olen aika varma, että palve-
lu löytyy nyt helpommin ja liit-
tyminen lisääntyy. Netissä liittyy 
joka tapauksessa jo nyt merkittä-
vä määrä jäseniä. Nettieroamisiin 
nähden saatetaan jopa jäädä plus-
salle, Majamäki toteaa.

Hänen mukaansa kummius 
ja rippikoulu ovat asioita, jotka 
houkuttelevat kirkkoon täysin 
uusia jäseniä.

– Myös uskonnolliset koke-
mukset sekä kiinnostus siitä, mi-
kä tämä yhteisö oikein on ja mitä 
minä itse voisin siinä tehdä, mo-
tivoivat liittymään.

Majamäki odottaa myös osan 

kirkosta eronneista palaavan ta-
kaisin.

– Uskon, että muun muassa 
monet Ylen ”homoillan” vuoksi 
eronneet palaavat takaisin. Kir-
kon täytyy vakuuttaa, että se te-
kee oikeasti hyvää työtä ja käyt-
tää varojaan tehokkaasti ihmis-
ten hyväksi.

Kirkko pyrkii Facebook-sivu-
jensa kautta tavoittamaan erityi-

sesti nuoria aikuisia, joille sosiaa-
linen media on muutenkin luon-
teva ja tuttu toimintaympäristö.

– Käyttäjätilastot kertovat, että 
todellisuudessa meitä seuraavat 
ovat keskimäärin on 40–60-vuo-
tiaita naisia.

Kirkon Facebook-sivuille ke-
hitellään jatkuvasti uusia palve-
luja.

– Kirkkoon liittyminen on 

vain yksi osa suurempaa palve-
lukokonaisuutta Facebookissa. 
Nyt rakenteilla on 15–20-vuo-
tiaille suunnattu nuorisotyön 
alue, jonka sisällöntuottajina tu-
levat olemaan isoset. Katsotaan, 
millainen siitä syntyy, Majamä-
ki toteaa.

kaTJa kiiSkiNEN

W ik im e d ia
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yhdistykset

Herättäjän päiviä: su 17.3. klo 10.00 messu Muhoksen kirkossa, ruokailu 
ja seurat seurakuntatalolla, su 17.3. klo 12.00 messu Pattijoen kirkossa ja 
Marianpäiväseurat seurakuntatalolla
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: pe 15.3. klo 18.00 Keijo Piiraisella, Jukolantie 
26 as 2, Pudasjärvi, su 17.3. klo 15.00 Kastellin kirkolla, Töllintie 38, Oulu, 
ma 18.3. klo 18.30 Helmi ja Risto Laitisella, Puistotie 5, Utajärvi, ti 19.3.  
klo 19.00 Wilppolassa, Sisko ja Seppo Juntusella, Wilppolantie 2, Rantsila 
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset: to 14.3. klo 19.00 Katjalla ja Mikaelilla, 
Vihirannantie 3 A 1, Oulunsalo
Tervetuloa!

Su 17.3. Kevätseurat ”Herran pal-
velijatar”. Messu klo 10 Tuomio-
kirkko. Kalevi Silvola. Seurat rukous-
huone klo 13. Kalevi Silvola, Raili 
Kemppainen. Kahvi klo 14-14.40.
Lauluseurat: Vesa ja Elisa Vidgren.
Seurat klo 16. Olavi Rimpiläinen, 
Niilo Karjalainen.
Ma 18.3. Raamattupiiri klo 14. 
Joosef (1. Moos 43 )
Ma 18.3. Klo 18.30. 3K, Ossi Kanto-
la: Vapauttava totuus. 

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

    Kellonkartanon Kevätpäivät 
    Pääsiäisen sanoman äärellä 
   Karjasillan kirkolla 22.-23.3. 

 Pe 22.3. klo 19 Tien sinne te tiedätte - Passiodraama (vapaa pääsy) 
 La 23.3. klo 15 Mitä Ristin ja Pääsiäisen taustalla? rt Mika Pouke 
                  klo 16 Ristin tietä pääsiäisen iloon, mm. MEP Hannu Takkula 
                          17.45 Ruokailu (6 euroa) 

                 klo 19 Tien sinne te tiedätte - Passiodraama (vapaa pääsy) 
 Tervetuloa! 

Järj. Karjasillan srk, Kellonkartanon ystävät ry (www.kellonkartano.fi) 

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

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.

Pe 15.3. klo 18.30 Varhaisnuortenilta.
Su 17.3. klo 16.30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat Esko Leinonen.
Ma 18.3. klo 19 Nuoret,  
Sähly Hintassa.
Tervetuloa!

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Jokainen meistä voi tehdä 
maailmasta ja lähiympäristöstämme 
paremman paikan elää. Joskus 
teko voi olla suuri ja maailmaa 
kerralla muuttava,  mutta myös 
pienet jokapäiväiset teot läheisten 
hyväksi ovat tärkeitä. Pelasta 
maailma on juttusarja, joka 
esittelee suurten ja pienten tekojen 
tekijöitä. Tässä osassa puhutaan 
sijaisvanhemmuudesta.

Elän uusperheessä, johon 
kuuluvat paitsi vaimoni lap-
set ja minun lapseni, myös 
kolme perheeseemme sijoi-

tettua lasta. He ovat nyt iältään 8, 
12 ja 14. Omat lapsemme ovat jo 
aikuisia.

Aikanaan avioeron jälkeen lii-
tyin Oulun Seudun Yhteis- ja Yk-
sinhuoltajien jäseneksi ja toimin 
muutaman vuoden myös yhdis-
tyksen puheenjohtajana. Kun ta-
pasin nykyisen vaimoni ja muo-
dostimme uusperheen, perustim-
me vuonna 2000 yhden Suomen 
ensimmäisistä uusperheyhdistyk-
sistä, Oulun Seudun Uusperheel-
liset ry:n. Olen aina ollut vahvasti 
yhdistysihminen.

Kun uusperheemme lapset al-
koivat muuttaa pois kotoa, minä 
ja vaimoni koimme, että meillä on 
vielä vanhemmuutta jäljellä. Pää-
timme jo aiemmin, ettemme yri-
tä saada yhteisiä biologisia lapsia. 
Sen sijaan, asiaa muutaman vuo-
den harkittuamme, hakeuduim-
me sijaisvanhemmuuteen val-
mentavalle Pride-kurssille.

Läpäisimme kurssin kevääl-
lä 2004 ja saman vuoden jouluk-
si saimme ensimmäisen sijaisper-
helapsemme, 6-vuotiaan tyttä-
ren. Vaimoni jäi tuolloin pidem-
mäksi aikaa kotiin, jotta lapsen 
kotiutuminen sujuisi mahdolli-
simman hyvin. Pari vuotta myö-
hemmin perheeseemme muutti-
vat myös sisarukset: 6-vuotias ty-
tär ja 2-vuotias poika.

Sijaisvanhemmuudessa on pa-
rasta, että lapsi saa uuden mah-
dollisuuden kasvaa aikuiseksi ta-
sapainoisessa perheympäristössä. 

Perheemme elää arkea kuin 
mikä tahansa muukin perhe 
kaikkine iloineen ja kommelluk-
sineen. Parasta on nähdä, kun 
lapset kasvavat, vahvistuvat ja 
paranevat varhaislapsuuden ko-
kemuksistaan.

Sijaisperheiksi haluavien tu-
lee käydä puolisen vuotta kes-
tävä kurssi ja osoittaa valmiutta 
toimia perhehoitajana. Mikään 
kurssi ei kuitenkaan voi kertoa 
koko totuutta. 

Jokainen lapsi on persoona ja 
tuo mukanaan kokemustensa his-
torian sijaisperheeseen. Hänen 
myötään sijaisperhe muodostaa 
uusien ihmisten verkon, johon 
kuuluu niin sosiaalityöntekijöi-
tä, lapsen biologiset vanhemmat 
ja sukulaiset, mahdolliset edun-
valvojat kuin terapeutitkin.

Sijaisvanhempien ei tarvitse 
olla yli-ihmisiä. Tavallinen maa-
laisjärki ja vastuullinen vanhem-

muudentunne riittävät hyvin. Ai-
emmin sijaisperheissä ajateltiin 
asuvan vain pieniä lapsia, mutta 
nykyään perheisiin voi olla sijoi-
tettuna nuoria, kehitysvammaisia 
ja vanhuksiakin. 

Tarve sijaisperheistä kasvaa 
jatkuvasti. Vuonna 2011 Suomes-
sa oli noin 18 000 syntymäkodin 
ulkopuolelle sijoitettua lasta. En 
itse näe ehdotonta estettä yksin-
eläjän toimimiseen sijaisvanhem-
pana, mutta työssä on riittävästi 
haastetta kahdellekin, joten yk-
sineläjälle se olisi vielä raskaam-
paa.

Työ sijaisvanhempana on pit-
käjänteistä ja vaativaakin. Ihmi-
set ymmärtävät tämän hyvin en-
kä ole saanut kritiikkiä ulkopuo-
lisilta juuri lainkaan. Eniten pa-
haa mieltä huostaanotosta tulee 
ymmärrettävästi lapsen synty-
mävanhemmille, jotka eivät vält-
tämättä ymmärrä, että huostaan-
otto on tehty lapsen etua ajatellen.

Kun sijaislapsi tulee perhee-
seen, tulee kaikkien olla motivoi-
tuneita ottamaan hänet vastaan. 
Lapsen olisi hyvä tulla perheen 
nuorimmaksi jäseneksi. 

Maailmasta tekee paremman 
paikan luottamus ihmiseen ja 
toivo huomisesta. Sijaisperhetoi-
minnalla halutaan turvata mah-
dollisimman monelle lapselle juu-
ri nämä elämän edellytykset.

maria-mEliNa väyryNEN

Ehdotuksia esiteltäviksi 
maailmanpelastajiksi voi lähettää 
osoitteeseen maria.vayrynen@
dnainternet.net.

Kuka: Pasi Orava, 51.

Muut seurakunnat

17.3. Su Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00.  
Sotilaskokous klo 12.30. ( jäsenille)  

18.3. Ma Koti- ja Veljesliitto klo 13.00.
OLET AINA LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT !

To 14.3. klo 19 Rukousilta, Eija Soini, Asko 
Schroderus. Pe 15.3. klo 18 Varkki-ilta. 
Su 17.3. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, 

Saints`club, lounas, Petri Mettovaara, Markku Kumpula Nivalasta. Ti 19.3. klo 
18 Alfa-kurssi, aihe: Miten voin vastustaa pahaa. Ke 20.3. klo 18 Nuortenilta. 
To 21.3. klo 19 Lähde-ilta, kaste, Risto Wotschke, Eero Pokela, God`s Bell, 
tarjoilu, aihe: ”Pilvet”.   www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 15.3. klo 19.30 Lift, Mikko Saukkonen, Karo-
liina Rahja & band. La 16.3. klo 11-18 Lasten 
puuhapäivä Terva-Toppila koululla, Meri-Tuulen 
yksikössä. Su 17.3. klo 11 Lähetysjumalan-
palvelus, Juan ja Katja Castillo, Maranatha. 
Pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 17.3. klo 17 

Church78, International Service, Luke Barnes, Nicki Berry, Neil & amp. Ke 20.3. 
klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, ehtoollinen, Ahti Kurki, Laura ja Veli-Matti 
Tapio, Lähetyssolu. To 21.3. klo 13 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to 
klo 11-12.  www.uskotv.fi   TERVETULOA!

Su 17.3. klo 11.00  
JUMALANPALVELUS
Ma 18.3. klo 19.00  

VIIMEINEN MAHDOLLISUUS Elokuva
Koivu ja Tähti salissa

Ke 20.3. klo 19.00  
SANAN JA RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Lue 
ja anna   

palautetta
www.rauhantervehdys.fi

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.
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Sinappia

isän 
auttava puhelin

Rukous ja rukouksella parantaminen ovat 
nousseet puheenaiheiksi Pirkko Jalovaa-
ran toiminnan aiheuttaman kohun myö-
tä. En tiedä, voiko rukouksella parantaa, 

mutta sen tiedän, että omaa oloaan sillä ainakin 
voi helpottaa.

Lapsena minulle opetettiin, että Taivaan Isäl-
le voi ”soittaa”, jos jokin painaa mieltä. Hänelle 
voi kertoa huolensa ja murheensa, pyytää apua, 
jos pelottaa. Häntä voi myös kiittää, jos on ta-
pahtunut jotain hyvää. Suora numero Taivaan 
Isälle on 55; viisi plus viisi sormea, jotka yhteen 
liitettyinä yhdistävät ”puhelun” taivaaseen.

Pienenä käytin tuota yhteyttä usein. Soitin 
Taivaan Isälle joka ilta kiittääkseni kuluneesta 
päivästä. Pyysin häntä suojelemaan perhettäni ja 
sukulaisiani – lista oli pitkä, ja usein nukahdin 
ennen kuin pääsin loppuun saakka.

Turvauduin tuohon yhteyteen myös silloin, 
kun minua pelotti. Ja minua pelotti usein, sil-
lä pelkäsin pimeää. Itse asiassa pelkään pimeää 
vieläkin, mutta syystä tai toisesta ajan saatossa 
puhelut Taivaan Isälle harvenivat ja lopulta lak-
kasivat kokonaan.

Teini-iässä eteen tuli harva se päivä ikäviä ti-
lanteita ja ahdistusta – kaikki teini-iän eläneet 
varmaan muistavat, miten vaikeaa aikaa se oli – 
mutta en turvautunut Isän apuun. Numero oli 
hukkunut teinielämän myrskyissä.

Tässä taannoin kohtasin jälleen huolia, kuten 
ihmiselämään kuuluu. Siinä syntyjä syviä miet-
tiessäni muistin yhtäkkiä tämän suoran nume-
ron Isän auttavaan puhelimeen. Päätin kokeilla, 
vieläkö numero on käytössä.

Tunsin oloni jopa hieman hölmöksi. Teini 
menneisyydestäni irvaili taustalla, mutta ajatte-
lin, etten voi mitään menettääkään.

Laitoin kädet ristiin ja mietin, mitä oikein sa-
noisin. Onkohan langan päässä edes ketään?

”Rakas Taivaallinen Isä… Rakas Jumala… 
Äh, ihan hölmöä. Onneksi kukaan ei näe”, ajat-
telin.

Lopulta vain kerroin hiljaa mielessäni, mikä 
mieltä painaa. En pyytänyt mitään, sillä ajatte-
lin, että jos numeron haltija minut kuulee, hän 
tietää kyllä mitä tarvitsen. Paremmin kuin mi-
nä itse.

Yllätyin siitä, miten oloni helpottui. En voi 
varmuudella tietää, kuultiinko rukoukseni. Tun-
tui kuitenkin siltä, että pystyin jättämään asian 
isompiin käsiin.

kaTJa kiiSkiNEN

Maallikot toimivat 
rukouspalvelijoina 
Karjasillalla

  

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

Torstai 7. maaliskuuta. Hal-
lintokappalainen Liisa 
Karkulehto ja kahdeksan 
seurakuntalaista rukoile-

vat Karjasillan kirkolla. Pienes-
sä huoneessa ei ole ketään muuta.

– Kiitos, että olet luvannut 
kuulla jokaisen huokauksen. Täs-
tä lähtee huokaus, yksi seurakun-
talaisista, Ilpo Kaisto sanoo hil-
jaa. 

Kaisto ei rukoile itsensä puo-
lesta. Hän on rukouspalvelija ku-
ten muutkin paikalla olevat seu-
rakuntalaiset. He rukoilevat nii-
den puolesta, joille on pyydetty 
esirukousta.

Rukouspalvelijoiden tehtävä-
nä Karjasillan kirkon messussa 
on keskustella ja rukoilla apua 
tarvitsevien kanssa. Jumalanpal-
veluksen aikana pappi ilmoittaa 
mahdollisuudesta saada rukous-
apua ja kertoo, että auttajat kan-
tavat vihreää rintamerkkiä.

visusti 
vaiti
Pertti Ylitalosta tuli rukouspal-
velija, kun piiri perustettiin 1997. 
Kaarin Visuri aloitti 2001. 

Pertti Ylitalon mukaan ru-
kouspalvelijat pitävät visusti vai-
tiololupauksensa.

He eivät kerro rukoiltavan asi-
oita edes toisilleen. 

– Kun ovi painetaan kiinni, 
asiat jäävät kirkkoon, Ylitalo pai-
nottaa.

Seurakuntalainen tulee Ylita-
lon mukaan usein rukoiltavaksi, 
kun hän on hädissään. Elämän-
tilanteet voivat olla rajuja.

Rukoiltava viedään Kaarin 
Visurin mukaan Taivaallisen 
eteen: Hän tuntee rukoiltavan ja 

tietää mitä tämä tarvitsee.
– Apu tulee Jumalalta. Me em-

me ole parantajia vaan kuunteli-
joita ja rukoilijoita. Rukoilemme 
Jumalaa, että Hän auttaisi, Pertti 
Ylitalo korostaa.

Naiset 
pyytävät rukousta
Miten rukouspalvelija voi pahi-
ten erehtyä? 

Ylitalon mukaan suuria virhei-
tä ei ole sattunut Karjasillalla ke-
nellekään. Hän korostaa, että ru-
kouspalvelijat ovat hyvin koulu-
tettuja ja vastuullisia.

– Meitä ei esimerkiksi saa läh-
temään mukaan henkimaailman 
asioihin. Toimimme kirkon käy-
täntöjen mukaisesti.

Ylitalo ja Visuri uskovat kui-

tenkin henkivaltoihin. Heille ei 
kukaan rukoiltava ole tullut väit-
tämään, että hänessä olisi riivaa-
ja. Ylitalo painottaa, että ihmisen 
ei ole hyvä  sotkeutua yliluonnol-
lisiin asioihin.

Visurin mukaan rukoiltavat 
haluavat eniten apua sairauksiin. 
Oma ja omaisten kohtalo huoles-
tuttavat myös.

Miehet pyytävät vähemmän 
rukousapua kuin naiset. Ylitalo 
on rukoillut lähinnä naisten puo-
lesta. Visurinkaan puheille ei ole 
tullut paljon miehiä.

Diakonissa 
perustamassa
Eläkkeellä oleva diakonissa Lee-
na Lehmuspuu on piirin perus-
tajajäseniä. Hän ei ole enää mu-
kana ryhmän toiminnassa, mut-
ta tuli mukaan Rauhan Terveh-
dyksen haastatteluun Karjasillan 
kirkolle.

Hengen uudistus kirkossam-
me -liike oli Lehmuspuun mu-
kaan ryhmän perustamisen ai-
kana vahvassa nousussa. 

Karjasillan seurakunnassa jär-
jestettiin Sanan ja rukouksen -il-
toja, jolloin syntyi tarve rukous-
palvelijoille.

Perustajajäsenet pohtivat, voi-
siko jumalanpalveluksiin saada 
esirukouspalvelua. Pohdinta joh-
ti rukouspalvelupiirin perustami-
seen.

– Nykyään valtaosa rukous-
pyynnöistä tulee netin kautta, 
ryhmän pappisvetäjä Liisa Kar-
kulehto kertoo.

Pyyntöjä voi myös jättää kirk-
koon. 

PEkka HEliN

Pe k ka H e l i n

apu tulee jumalalta. 
Me emme ole 
parantajia vaan 
kuuntelijoita 
ja rukoilijoita. 
rukoilemme 
jumalaa, että Hän 
auttaisi.

Pertti Ylitalo

Karjasillan seurakunnan rukouspalvelijat rukoilivat, lauloivat virsiä ja jakoivat työvuoroja viime viikon kokouksessaan.

nykyään valtaosa 
rukouspyynnöistä 
tulee netin kautta.

 Liisa Karkulehto
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	 www.kiviliikeheikkinen.fi

	 yritys@kiviliikeheikkinen.fi

	 Intiöntie 7, 90130 Oulu, p. (08) 311 3706
 Posantie 5, 90620 Oulu, p. (08) 530 3720

Kiviliike Heikkinen Oy
Oululaista osaamista vuodesta 1945

Uudet kivet • Entisöinnit • Asennukset • Nimien kaiverrukset

LAB.NÄYTTEIDEN OTTAMINEN KOTONA!
Myös ilman lähetettä.

OULUN HOITOPALVELU OY

Raija Singh p. 0400 - 899 140

Hautauspalveluja

terveydenhoitoa

Paikkoja avoinna

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

kiinteistönhoitajan 
pysyväisluonteinen työsuhde

sijoituspaikkana kiinteistöpalvelut

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

Arvostele mun messu -palstalla kerrotaan kokemuksia jumalanpalveluk-
sista. Toimituksen väki ei kerro etukäteen jumalanpalveluksen  toteut-
tajille, millä asialla he kirkonpenkissä ovat. Palstan tavoitteena on pui-
da rehellisesti jumalanpalvelusta ja tehdä sitä kautta messuja tutuik-
si lukijoille.
Jos haluat lähteä toimittajan kanssa messuun, kerro se meille toimituk-
sen sähköpostiin, toimitus@rauhantervehdys.fi tai soita p. 044 5626 450. 
Palsta julkaistaan noin kerran kuukaudessa.

Tuiran kirkossa pidettyä 
ekumeenista jumalanpal-
velusta tarkkailee tuikea 
herra, Kristus Pantokra-

tor, Kristus maailman Hallitsija. 
Pantokrator katselee kirkkokan-
saa ikonista ja hänen sormensa 
ovat sellaisessa eleessä, että voi 
vain ihmetellä sorminäppäryyttä. 

Ekumeenisia jumalanpalve-
luksia pidetään Oulussa vuoroin 
luterilaisen, ortodoksisen ja kato-
lisen seurakunnan tiloissa. Tällä 
kertaa ollaan Tuiran kirkon seu-
rakuntasalissa.

Suitsukkeen tuoksu täyttää sa-
lin. Se tuntuu tottumattoman ne-
nään hiukan liian voimakkaalta, 
mutta kokeneita kirkkovieraita se 
ei haitanne, vaikka Veijo Koivu-
la heilauttaakin suitsukeastiaa jo-
ka suuntaan. Tunnelma on koros-
tetun vakava ja se säilyy sellaise-
na jumalanpalveluksen loppuun 
asti. 

Laulun ja soitannan hoitavat 
vapaaehtoiset. Flyygeli ja varsin-
kin kitara pääsevät ääneen läpi 
koko palveluksen. Samoin kirk-
kovierailla on mahdollisuus ru-
koilla ja lausua muutama sana so-
pivalla hetkellä. Tällainen mah-
dollisuus pitäisi olla luterilaisis-
sakin palveluksissa. Vaikka niis-
säkin käytetään paljon vapaaeh-
toisia, ekumeenisessa palveluk-
sessa seurakuntalaisten osallis-
tuminen jumalanpalveluksen toi-
mittamiseen on poikkeuksellisen 
voimakkaasti korostunut.

Jumalanpalvelus ei kulje nor-
maalin luterilaisen kaavaan mu-
kaan. Lukukappaleita on sentään 
kolme, aivan kuten katolisen ja 
luterilaisen kirkon traditiossa. 

Eniten koskettaa Vanhan tes-
tamentin lukukappale, Jesaja 53, 
jota juutalaisten sanotaan vältte-

levän, koska se esittää Messiaasta 
kuvan, joka on kuin ilmetty Jee-
sus Kristus. Hän ei olekaan maal-
linen vapauttajaruhtinas kuten 
juutalaiset uskovat.

Hyljeksitty hän oli, ihmisten 
torjuma, kipujen mies, sairauden 
tuttava, josta kaikki käänsivät kat-
seensa pois. Halveksittu hän oli, 
me emme häntä minään pitäneet.

Evankeliumi on taattua Johan-
nesta: Sana tuli lihaksi ja asui mei-
dän keskellämme. Me saimme kat-

sella hänen kirkkauttaan, kirkka-
utta, jonka Isä ainoalle Pojalle an-
taa. Hän oli täynnä armoa ja to-
tuutta. 

Johannes osasi kirjoittaa.
Evankeliumin jälkeen Vei-

jo Koivula saarnaa. Hän kertoo, 
kuinka kommunistit olivat vää-
ristelleet kosmonautti Juri Ga-
garinin sanoja. Tämän väitet-
tiin kertoneen, että ei ollut näh-
nyt avaruudessa Jumalaa. Todelli-
suudessa Gagarin oli lisäksi mai-
ninnut, että ei ollut nähnyt Juma-
laa,  sillä kukaan ei ole koskaan 
nähnyt häntä. Gagarin-maininta 
vie palveluksen  taivaaseen.

Herran rukous luetaan eku-
meenisessa muodossaan, joka 
poikkeaa vain vähän  luterilai-
sesta.

Ehtoollista ei tarjoilla, sillä 
kirkoilla ei ole ehtoollisyhteyttä. 
Koivula kuitenkin sanoo muu-
taman sanan ehtoollisesta, ikään 
kuin korvatakseen tai pahoitel-
lakseen yhteyden puuttumista.

Lopuksi Koivula huomauttaa, 
että kirkkokahveilla ei ole tällä 
kertaa karjalanpiirakoita, mikä 
herättää hyrähdyksiä. Piirakoita 
on ollut jaossa melkein joka kerta. 
Jopa katolisen kirkon enemmis-
töltään ulkomaalaistaustainen 
väki on oppinut tarjoamaan niitä.

PEkka HEliN

Kristus Pantokrator 
ja puuttuvat piirakat

arVoSteLe 
Mun MeSSu
Ekumeeninen jumalanpalvelus 
Tuiran kirkossa torstaina 7.3. 
klo 19. Toimitti Veijo Koivula, 
avustivat  Oulun ortodoksisen 
seurakunnan kirkkoherra Mar-
ko Patronen, ja Oulun katoli-
sen seurakunnan, Nasaretin 
Pyhän Perheen Seurakunnan 
kirkkoherra Donbosco Thomas 
sekä ekumeenisen työryhmän 
jäsenet.

Voit tilata Askelen myös kotiisi
Tilauspalvelu 020 754 2333   tilauspalvelut@kotimaa.fi

Nyt lehtipisteessä

www.askellehti.fi
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REETTA JA JORMA  
HYNNISEN
TEINIRAKKAUS  
ON KESTÄNYT

Hämäläinen 
mystikko  
Nieminen
Vanhuus on 
neiti Marplen 
valtti
Suomalaisen 
pääsiäisen 
juuretTilauskortti

Askel
maksaa 
posti-
maksun.

Kotimaa-yhtiöt
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia
sähköpostilla ja tekstiviestillä. 

Tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. Tarjous on voimassa 31.5.2013 saakka ja koskee vain uusia tilaajia Suomessa.
Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilö-
tietolain mukaisesti. 1.1.2013 alkaen vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- ja aikakauslehtien verokanta on 10 % ja Digilehden 24 %. 

TILAAJA/MAKSAJA

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

Allekirjoitus (alle 18-vuotiaalta huoltajan allekirjoitus)

SAAJA (jos eri kuin maksaja)
Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

AS 3/13

Tilaan  Itselleni   Lahjaksi 

Voit tilata 
lehden myös:

 

  Soittamalla 
  020 754 2333
• Lankapuhelimesta: 
 8,35 snt/puh. + 7,02 snt/min.
• Matkapuhelimesta: 
 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min.

  Sähköpostilla: 
tilauspalvelut@kotimaa.fi 
Muista kertoa tilaustunnus AS 3/13

  Sähköpostilla:
tilauspalvelut@kotimaa.fi 

  Soittamalla
  020 754 2333

Ilahduta itseäsi ja ystävääsi kerran
kuukaudessa luettavalla, jonka sisältö
henkii kannesta kanteen lämpöä,
läheisyyttä ja välittämistä. Lehden ajatus-
ja arvo maailma kiteytyvät kolmeen sanaan:
usko, toivo ja rakkaus. Tule mukaan
lukijoiden rohkaisevaan joukkoon!
.

 Kyllä kiitos! 
Tilaan Askel-lehden määräaikaisena
tilauksena 6 kk hintaan 26 € (norm. 42 €).
Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta.

Tilaa lehti,
josta saat

voimaa ja iloa.

Tilaa Askel
6 kk

26€
(norm. 42 €)

1askel_3_kansi.indd   1

20.2.2013   13.02

Veijo Koivula Kirkkohallituksen palvelukseen

• 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

Oulun seurakuntien kes-
kusrekisterin johtaja 
Veijo Koivula on siirty-
nyt maaliskuun alussa 

94-prosenttisesti kirkkohallituk-
sen palvelukseen kirkonkirjojen 
pitoon liittyvien asioiden projek-
tipäälliköksi. 

Vuoden loppuun kestävä mää-
räaikainen toimenkuva liittyy lä-
heisesti Kirjuri-järjestelmän vii-
meistelyyn. Koivula tekee työtä 
pääsääntöisesti etätyönä Oulus-

ta käsin. 
– Pyrimme hoitamaan asi-

an sisäisin järjestelyin niin, ettei 
muutos näy asiakkaille, Koivula 
kertoo.

Rekisterinjohtaja on harvem-
min suoraan tekemisissä asiak-
kaiden kanssa, lähinnä asiantun-
temusta tarvitaan mutkikkaam-
missa tapauksissa.  

– Ja juuri näistä mutkikkais-
ta tapauksista Kirkkohallituksen 
täytyy olla jyvällä, Koivula toteaa. 

Lue 
ja anna   

palautetta
www.rauhantervehdys.fi

A r k i s to
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Ku va t :  J aan i  F ö h r

Passiodraama 
päättyy ilosanomaan
Musiikkinäytelmä 
esitettiin osittain samalla 
joukolla jo 1970-luvulla

–Tarvitaan sinun draiviasi, Her-
ra, että saadaan tämä esitys ko-
koon, pyytää Eeva Pouke alkuru-
kouksessa. 

Karjasillan kirkossa on alka-
massa passiodraaman harjoituk-
set. 

– No niin, sitten mennään ase-
mia kohti. Opetuslapset, menkää 
etupenkkiin istumaan, kehottaa 
esityksen ohjaava Pouke.

Teksti pohjautuu Johanneksen 
evankeliumiin. Sävellys ja sanat 
ovat Tytti Issakaisen käsialaa.

Vielä muutamat harjoitukset 
ja sitten musiikkipitoinen pääsi-
äisnäytelmä on valmis esitettä-
väksi.

into virisi
israelissa
Mukana on ihmisiä, jotka toteut-
tivat saman ”Tien sinne te tiedät-
te” -draaman jo 1970-luvulla.

Arja Leinonen, Jarkko Leino-
nen ja Yrjö Vilhunen esittäyty-
vät entisiksi Oulun ylioppilaslä-
hetyksen nuoriksi.

– Esitimme tätä aikoinaan ai-
nakin kolmeen otteeseen: 1974, 

1976 ja 1978.
Ajatus passiodraaman elvyttä-

misestä virisi taannoisella Israe-
lin-matkalla.

– Meitä oli joukko nykyisiä ja 
entisiä oululaisia puutarhahau-
dalla. Aloimme laulaa 1970-lu-
vulla opettelemiamme lauluja. 

– Martti Hannula kiinnostui 
kyselemään niiden alkuperää. Sii-
nä mietimme, voisikohan draa-
man saada toteutettua uudelleen, 
kertaa Arja Leinonen.

Kolme–neljä reissulla mukana 
ollutta ryhtyi asiaa hetken hau-
duteltuaan tuumasta toimeen: 
laitettiin sana kiertämään, hou-
kuteltiin mukaan aiemmin ollei-
ta, pyydettiin joukkoon uusiakin 
ihmisiä.

– Innostuimme kertomaan tä-
män sanoman uudelleen. Toisaal-
ta pelotti, saadaanko aikaan enää 
samaa kuin silloin nuorena, Arja 
Leinonen kertoo.

– Viimeksi kun yli 30 vuotta 
sitten tätä esitimme, kirkko oli 
täynnä. Saa nähdä, miten täyt-
tyy nyt.

roolihenkilöistä
voi löytää itsensä
Kirkkosalin penkissä passiodraa-
maa katseleva ja kuunteleva pys-
tyy Leinosen mukaan samaistu-

maan draaman roolihenkilöihin:
– Siellä on ymmällä olevat ope-

tuslapset. Pietari, joka ei voinut 
pitää lupauksiaan. Itsevarmuut-
ta uhkuvat vihaiset fariseukset. 
Jeesuksen puolella tai häntä ris-
tiinnaulitsemassa oleva kansa. 
Elämänsä ihmeen kokenut Maria 
Magdaleena ja niin edelleen.

Karjasillan esitys tapahtuu 
pääosin kirkon alttarilla. Se ei ole 
pelkkä kärsimysnäytelmä, jollai-
sia on eri puolilla maata nähty lu-
kuisia. Karjasillan kirkon alttaril-
la esitetään pääsiäisen tapahtu-
mat Johanneksen evankeliumin 

mukaisesti.
– Sanoituksen viesti menee lui-

hin ja ytimiin, uskoo Yrjö Vilhunen.
Eletty elämä vielä korostaa 

passiodraaman puhuttelevuutta.
– Tuntuu, että sen sanoma on 

vieläkin koskettavampi kuin sil-
loin yli 30 vuotta sitten, Vilhunen 
miettii.

Pääsiäisnäytelmä
päättyy riemuun
Passiodraaman viimeiset vuo-
rosanat lausuu Maria Magdalee-
na: ”Jeesus elää”. 

– Se on se ilosanoma, joka esi-

tyksestä jää päällimmäiseksi, sa-
noo Arja Leinonen. 

– Ei olisi syytä kertoa pelkäs-
tään Jeesuksen kuolemasta. Pas-
siodraama ei pääty Jeesuksen 
kärsimykseen, vaan nousee lop-
pua kohti riemulliseksi ja valoi-
saksi. Pääsiäisen voi viettää iloi-
sella mielellä.

miNNa koliSTaJa

Passiodraama esitetään perjantaina 
22.3. ja lauantaina 23.3. kello 19 
Karjasillan kirkossa Oulussa. Esitys 
kestää 45–50 minuuttia.

”En ymmärrä, miksi hän puhuu poisme-
nostaan. Miksi hän menisi ja minne?” 
Saara Pouke on passiodraaman Maria.

Karjasillan passiodraamaa tehdään liki 30 hengen joukolla. Osalla on kaksoisroolit. Yrjö 
Vilhunen on kuorolainen ja yksi neljästä fariseuksesta. Jarkko Leinonen tekee fariseuksen 
ja Pilatuksen roolit. Arja Leinonen laulaa kuorossa, joka esittää myös kansaa.

”Tien sinne te tiedätte” 
-pääsiäisnäytelmä nähdään 
kahdesti Karjasillan 
kirkossa Oulussa.
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radio Dei 106,9 mHz,  
kaapeliverkossa 94,1 mHz
www.radiodei.fi 
Su 17.3. klo 8.45. Marianpäivän Radiopy-
häkoulussa puhuu lastenohjaaja Kirsi Iso-
la Oulujoen seurakunnasta. (valtakunnal-
linen lähetys). Uusinta.
Aluelähetys klo 9.55–12:
Klo 10 messu Tuiran kirkosta. Messun toi-
mittaa Stiven Naatus, ja häntä avustaa Har-
ri Fagerholm. Kanttorina on Tommi Hek-
kala.
Klo 11.15 Armonpulla. Oulun seurakuntien 
kehitysvammaistyön pastori Hanna Fähn-
rich kertoo, kuinka hän jäi nuorena leskek-
si, ja miten Jumalan armo kantoi vaikean 
ajan yli. MB.
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uusinta aamul-
ta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon -ohjelmassa 
oppilaitospastori Virpi Sillanpää-Posio ker-
too Avittajasta, joka on opiskelijoille suun-
nattu verkkokeskustelupalvelu. Se käynnis-
tettiin syksyllä, ja koulujen, terveydenhuol-
lon ja poliisin lisäksi tässä yhteistyöhank-
keessa ovat mukana myös Oulun ev.-lut. 
seurakunnat. MB
Toivon päivä
Ohjelmat voi kuunnella myös Dein juttuar-
kistosta: www.oulunseurakunnat.fi/radio
Kotimaa24-uutiset maanantaista torstaihin 
kello 16.20.
Pe 15.3 klo 14.40 Päivän valinnassa oppi-
laitospastori Virpi Sillanpää-Posio kertoo 
Avittajasta, joka on opiskelijoille suunnat-
tu verkkokeskustelupalvelu. Se käynnistet-
tiin syksyllä, ja koulujen, terveydenhuollon 

ja poliisin lisäksi tässä yhteistyöhankkees-
sa ovat mukana myös Oulun ev.-lut. seura-
kunnat. MB
Ke 20.3. kello 16.40 Herätys eilen ja tänään. 
Miten herännäisyyden perintöä aiotaan 
siirtää eteenpäin muuttuneessa maailmas-
sa? Tästä puhuu Herättäjä-yhdistyksen pu-
heenjohtaja Jukka Hautala. Uusinta. MP

radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,5 mHz,
www.radiopooki.fi
Su 17.3. klo 9.45 Marianpäivän Radiopy-
häkoulussa puhuu lastenohjaaja Kirsi Isola 
Oulujoen seurakunnasta. Uusinta.
Klo 10 radiojumalanpalvelus Kemin kir-
kosta.

Suora lähetys internetissä
www.virtuaalikirkko.fi
Su 17.3. klo 10 messu tuomiokirkosta, jon-
ka toimittaa Anna-Mari Heikkinen, ja hän-
tä avustaa Mari Flink. Saarnan pitää Ka-
levi Silvola. Musiikista vastaavat kanttori 
Lauri-Kalle Kallunki, urkuri Péter Maros-
vári ja Merikosken Laulu, jota johtaa Ma-
rita Kaakinen.

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

Kirkkovuoden pyhäpäivät 
kertovat siitä, kuka Jumala 
on ja mitä hyvää hän meil-
le lahjoittaa.

Miksi Mariaa on juhlittava? 
Eikö pikemminkin Kristusta?

Me luterilaiset olemme usein 
hämillämme silloin, kun puhu-
taan Mariasta. Ohitamme no-
peasti uskontunnustuksen sanat 
"syntyi neitsyt Mariasta". Se on 
mahdottoman tuntuinen opin-
kohta kriittiselle ihmiselle.

Mitä ajatella Marianpäivänä eli 
yhdeksän kuukautta ennen Jee-
sus-lapsen syntymäjuhlaa?

Ihmettely ja hämmästely oli-
vat jo Marian omiakin tuntemuk-
sia. Ensimmäinen kokemus, jos-
ta Luukkaan evankeliumi kertoo, 
oli häkellys.

Maria joutui yllätetyksi, kun 
enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi: 
"Ole tervehditty, Maria, sinä ar-
mon saanut! Herra kanssasi!" 
Luukas sanoo, että "nämä sanat 
saivat Marian hämmennyksiin, ja 
hän ihmetteli, mitä sellainen ter-
vehdys mahtoi merkitä".

Kun enkeli jatkoi ja ennusti, 
että Maria tulee synnyttämään 
"Korkeimman Pojan", Maria es-
teli ja vastasi: "Miten se on mah-

Marian ilmestyspäivä: 

jumalan äiti
dollista?"

Enkelin vastaus on: "Jumalalle 
ei mikään ole mahdotonta". Mari-
alta loppuvat sanat ja hän tyyntyy 
ja pysyy rauhallisena: "Minä olen 
Herran palvelijatar. Tapahtukoon 
minulle niin kuin sanoit".

Jumalan ja ihmisen suhde on 
juuri tällainen, Marian esimerkin 
kaltainen. Elämässä tapahtuu asi-
oita, jotka eivät ole minun toiveit-
teni mukaisia, mutta onneksi ei-
vät myöskään aina minun pelko-
jeni mukaisia.

Marian päivä haluaa kertoa, 
että on ihmeitä, joita en käsitä 
ja tapahtumia, joita en hallitse. 
Järkeni ja harkintani saan pitää, 
mutta joskus tulee vastaan jota-
kin, joka menee yli ymmärryk-
sen.

Voisiko Maria sittenkin olla äi-
ti "Korkeimman Pojalle", siis Ju-
malan Pojan, meidän Vapahta-
jamme äiti? 

Voisiko Maria olla paitsi haas-
te ajattelulle myös ilo sydämelle? 
Voisimmeko me luterilaisetkin 
sanoa vapain sydämin: ”Ole ter-
vehditty, Maria”, ”Ave Maria”.

EEro HUoviNEN
emerituspiispa

Marjatta Jaanu-Schröder on 
kirjoittanut hienon teoksen 
Mariasta. Hän käy kirjassaan 
läpi tiiviillä tavalla oikeas-

taan kaiken mahdollisen. 
Jaanu-Schröder lähtee liikkeelle Ee-

vasta eli aivan Raamatun alkulehdil-
tä, ihmiskunnan alkuhetkistä. Tutki-
mustaival jatkuu läpi Vanhan ja Uu-
den testamentin, varhaisen kirkon, 
opin muodostumisen ja kansanhurs-
kauden historian, kuva- ja säveltai-
teen, liturgisen elämän, hurskauden 
harjoituksen ja runouden.

Kirjoittaja on katolinen teolo-
gian maisteri ja tietokirjailija, jo-
ka toimi aiemmin katolisen hiip-
pakunnan katekeettisen keskuksen 
johtajana. Hänellä on erinomaiset pedagogiset 
taidot opastaa teologisten kysymysten ja niiden 
taustojen tuntemukseen. Luterilaisenkin luki-
jan on helppo seurata mukana ja käsitellä asioi-
ta myös siitä näkökulmasta, mikä Maria-hurs-
kaudessa on yleiskirkollista, mikä taas katolisen 
kirkon erityisalaa. 

Kirjasta käy hyvin ilmi, että monista ei-kato-
lisista ennakkoluuloista huolimatta Maria ei ole 
katoliselle kristitylle palvonnan kohde. Mariaan 
kohdistuvissa rukouksissa on Jaanu-Schröde-
rin mukaan kyse siitä, että ”ylistämme Juma-

lan ihmeelli-
siä tekoja heis-
sä ja heidän 
kauttaan maa-
ilmassa”. Juma-
lalle osoitetuissa 
rukouksissa on 
mukana Juma-
lan ylistäminen 
ja palvonta.

Mariaa koske-
vat dogmit sekä 
yhdistävät että ja-
kavat kristikuntaa. 
Luterilainen tun-

nustus sitoutuu van-
hakirkollisiin Maria-
dogmeihin (Maria on 

Jumalansynnyttäjä ja ikuisesti neitsyt), mutta 
tuoreemmat dogmit eivät saa tukea Raamatus-
ta (Marian tahraton sikiäminen ja taivaaseen-
ottaminen) ja tulevat sen takia torjutuiksi lute-
rilaiselta taholta.

Jaanu-Schröder kirjoittaa asiantuntevasti 
ja mielenkiintoisella tavalla. Lukijan on help-
po seurata mukana syviä teologisia pohdinto-
ja myöten.
      

vEiJo koivUla

Kattava kirja 
Mariasta 

Marjatta Jaanu-Schröder: Ruusuja Neitsyt 
Marialle. Matkalla Jumalanäidin kanssa. 
Amanda-Kustannus 2012, 165 s.

Lukunurkka

Miltähän Armonpul-
la maistuu? Sen tie-
tää pikkulapsi, joka 
saa pettymyksen jäl-

keen uuden kierroksen Onnen-
pyörässä. Sekä aikuinen, jolle ys-
tävä antaa anteeksi vuosien vä-
lirikon jälkeen. Jumala osoittaa 
meille armoaan monin tavoin, ja 
aika usein armo tulee luoksemme 
toisten ihmisten kautta.

Radio Dein alueellisessa lä-
hetyksessä kuullaan sunnuntai-
sin kello 11.15 tarinoita armos-
ta Marja Blomsterin toimitta-
mana. Maaliskuun ensimmäisis-
sä ohjelmissa on vieraana kehi-
tysvammaistyön pastori Hanna 
Fähnrich Oulun ev.-lut. seura-
kunnista. Tulevana sunnuntaina 
17.3. hän muistelee vaikeita vuo-
siaan saksalaissyntyisen miehen-
sä Markuksen menehdyttyä aivo-
syöpään. 24. maaliskuuta hän ker-
too uudesta mahdollisuudesta, eli 
siitä kuinka elämä jatkui puoli-
son kuoleman jälkeen. Hannan 
ensimmäinen haastattelu kuul-
tiin 10.3. ja sen aiheena oli lap-
suus lähetyskentillä Hong Kon-

radio deissä haukataan 
armonpullaa sunnuntaisin

gissa, huumenuorten parissa.
Se ja kaikki muutkin Armon-

pullat löytyvät Dein verkkosi-
vujen ohjelma-arkistosta, jonne 
pääsee klikkaamalla osoittee-
seen www.oulunseurakunnat.fi.

Sunnuntaina 17.3. klo 11.15 
Armonpullassa Oulun seurakuntien 
kehitysvammaistyön pastori Hanna 
Fähnrich kertoo, kuinka hän jäi nuorena 
leskeksi, ja miten Jumalan armo kantoi 
vaikean ajan yli. 
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Ps. 113: 1-8
Herra puhui jälleen Ahasille ja sanoi hänelle: 
"Pyydä Herralta, Jumalaltasi, todisteeksi merkki, 
pyydä vaikka tuonelan syvyydestä tai taivaan 
korkeudesta." Mutta Ahas vastasi: "En pyydä. En 
pane Herraa koetukselle."
    Niin Jesaja sanoi:
    "Kuule siis, sinä Daavidin kuningassuku! Eikö 
riitä, että te loputtomiin koettelette ihmisten 
kärsivällisyyttä, kun haluatte koetella vielä 
Jumalan, minun Jumalani, kärsivällisyyttä? Sen 
tähden Herra antaa itse teille merkin: neitsyt 
tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle 
nimen Immanuel."

Jes. 7:10-14
Minulla on sydämessäni raskas suru ja 
lakkaamaton tuska. Toivoisin suorastaan, että itse 
olisin kirottu ja erotettu Kristuksen yhteydestä, 
jos se vain auttaisi veljiäni, oman kansani jäseniä. 
Ovathan he israelilaisia, jotka Jumala on ottanut 
lapsikseen ja joille hän on antanut kirkkautensa. 
Heidän kanssaan hän on tehnyt liitot, heille hän 
on antanut lain, jumalanpalveluksen ja lupaukset. 
Heidän ovat kantaisät, heistä on Kristus ihmisenä 
lähtöisin, hän, joka on kaiken yläpuolella, ikuisesti 
ylistetty Jumala, aamen!
    Jumalan sana ei ole voinut raueta tyhjiin. Eivät 
kaikki israelilaiset kuulu tosi Israeliin, eivätkä 
kaikki Abrahamin jälkeläiset ole oikeita Abrahamin 
lapsia. Onhan sanottu: "Vain Iisakin jälkeläisiä 
sanotaan sinun lapsiksesi." Tämä tarkoittaa, 
etteivät Jumalan lapsia ole luonnolliset jälkeläiset 
vaan että jälkeläisiksi luetaan lupauksen voimasta 
syntyneet lapset.

Luuk. 1:26-38
Kun Elisabet oli kuudennella kuukaudellaan, 
Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasaretin 
kaupunkiin Galileaan neitsyen luo, jonka nimi 
oli Maria. Maria oli kihlattu Daavidin sukuun 
kuuluvalle Joosefille. Enkeli tuli sisään hänen 
luokseen ja sanoi: "Ole tervehditty, Maria, sinä 
armon saanut! Herra kanssasi!" Nämä sanat saivat 
Marian hämmennyksiin, ja hän ihmetteli, mitä 
sellainen tervehdys mahtoi merkitä. Mutta enkeli 
jatkoi: "Älä pelkää, Maria, Jumala on suonut sinulle 
armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, 
ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva 
suuri, häntä kutsutaan Korkeimman Pojaksi, ja 
Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin 
valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua 
ikuisesti, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua." 
Maria kysyi enkeliltä: "Miten se on mahdollista? 
Minähän olen koskematon." Enkeli vastasi: "Pyhä 
Henki tulee sinun yllesi, Korkeimman voima 
peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka 
syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan 
Pojaksi. Ja tiedä tämä: Myös sukulaisesi Elisabet 
kantaa poikalasta, vaikka on jo vanha. Hän 
on jo kuudennella kuukaudella - hän, jota on 
pidetty hedelmättömänä! Jumalalle ei mikään 
ole mahdotonta." Silloin Maria sanoi: "Minä olen 
Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin 
sanoit." Niin enkeli lähti hänen luotaan.

Mustien vuorten juurella kaakkoisessa Kosovossa lepää vehreässä laaksossa pieni Let-
nican kylä. Sen keskellä kohoaa kauniin valkoisena kirkko, jonka tekee kuuluisaksi 
ihmeitä tekeväksi tunnettu Musta madonna. Sen äärelle tehdään pyhiinvaelluksia pit-
kienkin matkojen päästä. 

Tuon tummasta puusta veistetyn, vuosisatoja vanhan patsaan äärellä moni elämä 
on muuttunut. Muuan skopjelainen 17-vuotias Agnes Gonxha Bojaxhiu antoi vuonna 
1928 pyhiinvaelluksen päätteeksi ison lupauksen: hän päätti pyhittää loppuelämänsä 
Jumalan ja toisten ihmisten palvelemiselle. 

Noinkohan elämästä lähtee vapaus ja ilo, jos tuollaisen lupauksen menee tekemään?
Mustan madonnan esikuva, teinityttö Maria, antoi aikanaan vähän samanlaisen 

lupauksen kuin tämä Agnes. Enkeli ilmestyi Marialle ja kertoi melkoisen uutisen: tämä 
tulisi nuorella iällä äidiksi, yllättäen ja ilman omaa syytä. 

Uutista teiniraskaudesta ei luulisi kenenkään ottavan vastaan ihan tyynesti, pikem-
minkin kauhistuneena. Maria kuitenkin yllätti: hän otti tehtävän vastaan sangen nöy-
rin mielin - muttei murheissaan. Evankeliumit kertovat hänen suorastaan laulaneen 
ilovirttä raskaudestaan sukulaiselleen Elisabetille sanoilla, joista muodostui eräs kris-
tikunnan vanhimmista hymneistä. Näin se alkaa:

Minun sieluni ylistää Herran suuruutta, minun henkeni riemuitsee Jumalasta, 
Vapahtajastani.

Letnicassa pyhiinvaelluksella käyneen teinityttö Agnesin loppuelämän mitaksi tuli 
vajaat 70 vuotta. Kun hän lopulta ummisti silmänsä, moni pieni ihminen oli saanut 
mahdollisuuden täyteen elämään. Hän piti Mustan madonnan äärellä taannoin anta-
mansa lupauksen. Eikä tuon lupauksen pitäminen ollut kaikesta päätellen murheen 
alhossa vaeltamista. Tuskin hän muutoin olisi antanut muille Jumalan ja lähimmäis-
ten palvelijoille seuraavaa ohjetta: ”Jeesuksen tavoin mekin kuulumme maailmaan 
ja elämme toisillemme, emme itsellemme. Jumalan riemu on voimamme.” (Agnes 
Gonxha Bojaxhiu, Kalkutan äiti Teresa)

Positiiviselle elämänasenteelle tuntuu olevan syynsä, jos näitä kahta Jumalalle lupa-
uksen antanutta teinityttöä on uskominen. Jos ei elämästä puutu rosoa, niin ei puutu 
kyllä riemuakaan.

JUkka HEliN
Kirjoittaja on Merivoimien kenttärovasti

Sanan aika
Sunnuntai 17.3.2013

Psalmi: Ps. 113: 1-8
1. lukukappale: Jes. 7:10-14

2. lukukappale: Room. 9:2-8
Evankeliumi: Luuk. 1:26-38  

Kahden teinitytön lupaus
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onko vika aina vanhemmassa?
Perhe on usein helvetti, 
jossa vanhemmat ja lapset 
taistelevat keskenään. 
joskus vanhemmat 
kokevat lapsiaan kohtaan 
vihan, katkeruuden ja 
pettymyksen tunteita. 
elina kertoo vaikeista 
tunteista, joita tytär 
hänessä herätti.

Elinan vaikeudet tyttärensä 
kanssa alkoivat toden teol-
la, kun tämä tuli murros-
ikään. Elina koki, että tytär 

oli tarpeeksi vanha ottaakseen 
muiden perheenjäsenten tarpeet 
huomioon. Tätä tytär ei kuiten-
kaan tehnyt. 

Yksinhuoltaja Elina yritti saa-
da tyttärensä ruotuun, sillä on 
kasvattajan tehtävä opettaa las-
tansa huomioimaan muita ja ole-
maan epäitsekäs.

– Olin odottanut, että mur-
rosikäisellä on jo yhteistyöhaluk-
kuutta ja hän näkee itsensä ryh-
män jäsenenä, joka pystyy anta-
maan jo omastaankin.

– Perhe on joukkue, joka pelaa 
yhteen. Joskus jonkun pitää pas-
sata toista, jotta peli etenisi. 

Koska Elina teki paljon töitä 
ja pitkälti huolehti perheen toi-
meentulosta, hän odotti perheen-
jäseniltä yhteen hiileen puhalta-
mista. Tyttären käytös tuntui ai-
ka-ajoin käsittämättömältä sabo-
toinnilta ja tahalliselta kiusalta. 

Itsekeskeisyys ja itsekkyys he-
rättävät Elinassa halveksuntaa.

 – Tilanne ei ole yhtään kau-
niimpi, jos näen niitä omassa lap-
sessani. Oli aikoja, jolloin rehel-
lisesti sanoen halveksin lastani. 
Minun silmissäni hän yksinker-
taisesti oli itsekeskeinen paskiai-
nen.

– Tyttäreni on voimakastah-
toinen. Itse olen kuopus, jota lel-
littiin. Vanhemmat sisaret suh-
tautuivat minuun myönteisesti. 

En joutunut koskaan verissä päin 
pitämään puoliani.  

– Minulla ei ollut valmiuksia 
elää sellaisen ihmisen kanssa, jo-
ka näytti ensisijaisesti ajattelevan 
itseään. Pahimmissa yhteenotois-
sa en taatusti ollut mikään rau-
hallinen, ymmärtäväinen ja asi-
oita analyyttisesti katsova aikui-
nen.

– Kun kielellisesti hyvin lah-
jakas ihminen tuntee toisen, hän 
pystyy vääntämään ruuvimeisse-

liä kylkiluiden välissä. Tällaises-
sa tilanteessa ei pysy rauhallisena. 

Tytär ja äiti 
täysin erilaisia
Elina uskoo, että vaikeuksien 
taustalla on se, että äiti ja tytär 
ovat täysin erilaisia.

– Siitä onkin kysymys, miltä 
joku perheenjäsen tuntuu. He ei-
vät välttämättä tunnu kovin hy-
vältä, vaikka ovat geneettisesti lä-
hellä.

Monen äidin ristiriita onkin 
siinä, että vaikka lapsia on kovas-
ti halunnut, heihin liittyy paljon 
kielteisiä tunteita, jopa vihaa.

Vaikeudet tyttären kanssa sai-
vat Elinan pohtimaan, ovatko 
jotkut ihmiset syntymästään as-
ti pahoja.

– Tuntui niin käsittämättö-
mältä, että tytär näki kaiken niin 
kelvottomana ja epäoikeudenmu-
kaisena. "Sinä pilaat minun elä-
mäni", tytär sanoi. 

–  Kuten äideillä on tapana, 
syytin itseäni. Mitä väärää olin 
tehnyt?

– En kuitenkaan missään ni-
messä halunnut pilata kenenkään 
elämää, en varsinkaan lapseni. 

– Olisin ollut valmis äärim-
mäisiinkin ratkaisuihin, jos niil-
lä olisi parannettu tyttären koke-
musta elämästään ja meidän kah-
den suhdetta. 

Kerroin hänelle, että on ole-
massa viranomaisia, joille hän 

”Isäni on alkoholisti ja hän käyttäytyy humalassa arvaamattomasti ja 
aggressiivisesti.

Noin 17 vuotta sitten eräänä iltana hän uhkasi meitä muita perheen-
jäseniä aseella ja karjui valtavasti. Tuon illan jälkeen en ollut hänen 
kanssaan missään tekemisissä muutamaan kuukauteen. Olin varma, 
etten anna hänelle koskaan anteeksi. Pikku hiljaa aloin vierailla kotona 
varmistellen, ettei hän olisi humalassa silloin, kun tulen käymään. Välit 
olivat vaivautuneet ja etäiset vuosia, mutta nykyisin kai aika normaalit. 

Anteeksi ei ole pyydetty, eikä asiasta sen koommin juteltu, mutta pää-
tin, että on parempi antaa asian olla, annoin ikään kuin uuden mah-
dollisuuden. Onneksi hän ei ole käyttäytynyt huonosti minua kohtaan 
tämän jälkeen. Jos olisin tehnyt pysyvän välirikon, monta hyvää het-
keä olisi jäänyt kokematta ja lapseni eivät olisi koskaan oppineet tun-
temaan pappaa. ”

NaiNEN, 36

toimitus pyysi lukijoilta 
kokemuksia lasten ja 
vanhempien välisistä 
välirikoista. Saimme 
vastauksia lapsilta, 
joilla on ollut ongelmia 
suhteessaan isään tai 
äitiin. julkaisemme niistä 
kaksi, joissa molemmissa 
on ainakin jonkinlainen 
onnellinen loppu eivätkä 
ongelmat ole johtaneet 
katkeroitumiseen.

”Olin jo aikuinen ja muuttanut kotoa, mutta 
silti vanhempieni ero satutti ja olin erityisen nä-
reissäni äidilleni, jonka kanssa otimme tuossa 
yhteydessä yhteenkin.

Äitini muutti asumaan kauemmaksi ja välim-
me viilenivät. Olin häneen pettynyt ja koin, ettei 
meillä ollut mitään sanottavaa toisillemme. 

Äitini on aina ollut vähän vaikea ihminen. Vuosien 
saatossa olemme kuitenkin jonkin verran lähentyneet, 
nähneetkin aina silloin tällöin. Hän on kuitenkin äitini, 
vaikkei paras mahdollinen äiti ole tainnut ollakaan. Lisäksi hän 
on iäkäs yksin asuva ihminen, joten koen tehtäväkseni tukea häntä, 
enkä syyllistä mistään menneestä.”

NaiNEN, 35
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onko vika aina vanhemmassa?

Perheasiain neuvottelukeskuksen 
johtava perheneuvoja Seppo Vilja-
maa on työssään kohdannut nuo-
ria, jotka kokevat, että heidän van-

hempansa ovat pettyneet  jälkikasvunsa 
elämään.

Viljamaa tähdentää, että tällaista saat-
taa tapahtua monenlaisissa perheissä so-
siaalisesta asemasta riippumatta. 

Viljamaan mukaan lapsen kannalta 
vahingollista, jos vanhempi ei kykene nä-
kemään lasta erillisenä yksilönä vaan jon-
kinlaisena vanhemman jatkeena. 

Vanhempi, joka kenties ei ole itse saa-
nut valita lapsena tai nuorena harrastuk-
siaan tai ammattiaan, saattaa toistaa sa-
maa käyttäytymismallia omien lastensa 
kanssa. 

Tällainen ihminen ei ole lapsuudes-
sa tai myöhemminkään suhteessa omiin 
vanhempiinsa saanut olla oma itsensä. 
Näin hän ei ole myöskään oppinut tunte-
maan riittävästi omaa 
minuuttaan eikä näe 
omaa ainutlaatuisuut-
taan persoonana. Hä-
nen itsetuntonsa on 
jäänyt heikoksi.

Vanhempi voi Vil-
jamaan mukaan pitää 
lasta mahdollisuutena, 
joka toteuttaa vanhem-
man omat toteutumat-
tomat toiveet ja unel-
mat. Tämä ei ole lapsen 
kannalta hyvä asia. On 
tärkeää antaa lapsen ja 
nuoren itse tehdä valintansa. 

Vanhemman tehtäväksi jää kannustaa 
ja rohkaista lasta harrastuksissa ja opiske-
lupaikan tai ammatin valinnassa. Jos lap-
si tai nuori tekee huonoja valintoja, näin 
hän oppii ottamaan myös vastuuta niis-
tä. Kantapään kautta ja omista virheistä 
oppimalla lapsi ja nuori saa tärkeitä koke-
muksia myöhempää elämää varten. 

Persoonaan 
ei saa tarttua
Vanhemman voi Viljamaan mukaan ol-
la vaikea hyväksyä omassa lapsessa omi-
naisuuksia, joita hänessä itsessään myös 
on. Ne voivat oman lapsen ominaisuute-
na herättää voimakkaita tunteita: ärty-
mystä, tarvetta mitätöidä lasta ja moittia 
häntä toistuvasti.

Pettymyksen osoittamisessa on ongel-
mallista, jos se kohdistuu lapsen persoo-
naan, ulkonäköön, oppimiseen tai sellai-
siin seikkoihin, joille lapsi ei itsekään voi 
mitään.

– Se on haavoittavaa, koska se on si-
tä aikuisillekin. Jos mennään henkilö-
kohtaisuuksiin tai puututaan toisen per-
soonaan, on vaikea oikaista negatiivinen 
kierre, joka syntyy lapsen ja vanhemman 
välille.

Vanhemmat voivat tuntea monenlai-
sia tunteita lapsiaan kohtaan: syyllisyyt-
tä, pettymystä, katkeruutta tai jopa vihaa.

Viljamaa kehottaa vanhempaa keskus-
telemaan näistä vaikeista tunteista nuor-
ten ja jo aikuisten lastensa kanssa ja sel-

vittelemään, mitä heidän välillään mah-
taa olla. 

Samalla tavalla vanhempien on hyvä 
myös rohkaista omia lapsiaan puhumaan 
kokemuksistaan, kun siihen on tarvetta.

Syyllisyys kuuluu 
vanhemmuuteen
Tietty määrä syyllisyyttä kuuluu Vilja-
maan mukaan vanhemmuuteen. Ku-
kaan ei voi kuitenkaan olla täydellinen 
vanhempi. Riittävän hyvä vanhemmuus 
kelpaa.

– On oltava armollinen itseään koh-
taan. Monet lapset ovat sanoneet, että ol-
lut hyvä, kun vanhempi on asettunut lap-
sensa rinnalle, myöntänyt tehneensä vää-
rin ja pyytänyt anteeksi.

Jotkut vanhemmat eivät kuitenkaan 
kykene näkemään omia virheitään tai  ai-
nakaan ilmaisemaan niitä.

– Joidenkin on vaikea myöntää ääneen 
virheensä, vaikka he si-
simmissään tuntevat  
syyllisyytensä. Tämä pi-
tää yllä puhumattomuu-
den kulttuuria. Vaikeis-
ta asioista vaietaan.

Myös aikuinen lap-
si voi välttää ottamas-
ta esille lapsuudessa ja 
nuoruudessa kokemiaan 
asioita ikääntyneiden 
vanhempiensa kanssa, 
koska pelkkää rasitta-
vansa tai loukkaavansa 
heitä.

– Voisi olla kuitenkin hyvä nostaa kis-
sa pöydälle. Se voi helpottaa vanhemman 
syyllisyyttä.

Vanhempi voi tuntea syyllisyyttä näis-
tä samoista menneessä tapahtuneista asi-
oista. 

Menneistä puhuminen antaa mahdol-
lisuuden pyytää anteeksi, antaa anteeksi 
ja poistaa syyllisyyttä.

oma aikuisuus 
joskus hukassa
Vanhempi tuntee joskus vihaa uhmakas-
ta tai murrosikäistä lastansa kohtaan. Sen 
ei tarvitse johtua siitä, etteikö hän hyväk-
syisi lastaan. Hän vain ei ole siinä hetkes-
sä säilyttänyt omaa aikuisuuttaan.

– Kun lapsi meissä herää, alamme it-
sekin käyttäytyä kuin uhma- tai murros-
ikäinen lapsi: huutaa, kiukutella ja mol-
lata lasta tai nuorta.

Mikä voisi olla kristinuskon lohtu 
syyllisyyteen?

– Anteeksiantaminen ja anteeksipyy-
täminen, ennen kaikkea syyllisyyden 
kohdalla armollisuus itseä kohtaan. 

– Usko siihen, että kukaan meistä ei 
ole täydellinen. Ihmissuhteissa emme ole 
synnittömiä, emme myöskään suhteessa 
lapseen. 

Paavalin sanoin: Toinen toisenne kun-
nioittamisessa kilpailkaa keskenänne.

PEkka HEliN

Toinen toisenne 
kunnioittamisessa 
kilpailkaa keskenännevoi mennä puhumaan ongelmal-

lisesta tilanteestaan. Ettei hänen 
ole pakko kärsiä minua. 

– Olisin ollut valmis siihenkin, 
että tytär olisi muuttanut lasten-
kotiin tai sijaisperheeseen, jos hän 
olisi niin halunnut. 

Elinalle ei 
jäänyt vihaa
Elinalla on hyviä ystäviä, joiden  
kanssa hän saattoi pohtia perhe-
ongelmiaan.

– En patoa asioita. Minulla ei ole 
sellaista ongelmaa, etten saisi sanot-
tua miltä minulta oikeasti tuntuu. 

– En koskaan ajatellut, että äiti-
nä en saisi tuntea tällaista. Olen pa-
jattanut asioita ja ne ovat liukuneet 
pois kuin vesi hanhen selästä.

Elina jaksoi elää tyttärensä kanssa.
– Mitä minä olisin muuta voinut 

tehdä?
Elina kouli tytärtään. Jos se ei 

aina riittänyt, maailma kyllä kou-
li häntä. 

– Vanhemmuus on määrämittai-
nen kakku, joka pitää vain lusia. Ei 
pidä jäädä märehtimään.

välit 
ohenivat
Rakastiko Elina tytärtään? – Ensin 
on mietittävä, miten rakkaus mää-
ritetään. 

– Minulle rakkaus on sitä, että 
näkee ihmisen ja hänen ominais-
laatunsa arvokkaana. Että kaikesta 
huolimatta näkee toisen hyvät puo-
let. Tietysti sillä tavalla määriteltynä 
minä rakastin. 

– Luulen, että tytär kaikesta huo-
limatta on aina tiennyt, että äiti on 
hänen puolellaan.

Nykyään Elina on hyvissä väleis-
sä tyttärensä kanssa. Se johtuu Eli-
nan mukaan etenkin siitä, että tytär 
on muuttanut pois. Kun ei enää jaa 
samaa asuntoa, konflikteja ei synny.

Elina uskoo, että tytär menestyy 
elämässään. 

– Hänen ei tarvitse saikata minun 
kanssani vaan voi valita yhteisönsä 
missä elää.

Elina myöntää, että tyttären 
muutto helpotti.

– Minä olen nyt kuin sika pellos-
sa. Aivan uskomatonta. Ei ole edes 
koiraa, jota pitäisi ulkoiluttaa.

PEkka HEliN

Elinan nimi on muutettu.

”Olin jo aikuinen ja muuttanut kotoa, mutta 
silti vanhempieni ero satutti ja olin erityisen nä-
reissäni äidilleni, jonka kanssa otimme tuossa 
yhteydessä yhteenkin.

Äitini muutti asumaan kauemmaksi ja välim-
me viilenivät. Olin häneen pettynyt ja koin, ettei 
meillä ollut mitään sanottavaa toisillemme. 

Äitini on aina ollut vähän vaikea ihminen. Vuosien 
saatossa olemme kuitenkin jonkin verran lähentyneet, 
nähneetkin aina silloin tällöin. Hän on kuitenkin äitini, 
vaikkei paras mahdollinen äiti ole tainnut ollakaan. Lisäksi hän 
on iäkäs yksin asuva ihminen, joten koen tehtäväkseni tukea häntä, 
enkä syyllistä mistään menneestä.”
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joidenkin on vaikea 
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asioista vaietaan.
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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. 
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
Leila Virén, p. 040 5025010 
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

Parisuhde   
kannattaa päivittää

Uusi esite 
kertoo helposti 
lähestyttävästä 
seurakunnasta

Oulun ev.lut. seu-
rakunnat järjes-
tävät parisuhdeil-
toja, jotka tarjoa-

vat mahdollisuuden poh-
tia ja vahvistaa omaa pa-
risuhdetta. Seuraava pari-
suhdeilta Parisuhteen päi-
vitys pidetään perjantaina 
22. maaliskuuta kello 18–
21 Kiimingissä leirikeskus 
Suvelassa (Pasontie 40). Ilta 
on maksuton ja avoin kai-
kille pariskunnille. Ohjel-
man ajaksi on järjestetty 
lastenhoito. 

– Yhteiseen aikaan kan-
nattaa panostaa parisuh-
teessa. Illan aikana on 
mahdollisuus puhua tär-
keistä asioista kumppanin 
kanssa, parisuhdeillan toi-
nen vetäjä, pappi ja koulut-
taja Päivi Liiti kannustaa. 

Helppo tulla, 
ei ryhmätöitä
Parisuhdeilta aloitetaan pie-
nellä iltapalalla ja vetäjien 
alustuksella. Illan mittaan 
on kahdenkeskisiä keskuste-
luja ja tehtäviä sekä yhteisiä 
luentotyyppisiä osuuksia. 
Omasta parisuhteesta kes-
kustellaan vain oman puo-
lison kanssa erillisessä tilas-
sa, kenenkään muun kuule-
matta. Ryhmätöitä tai -kes-
kusteluja ei ole lainkaan. 

– Aluksi kynnys lähteä 
mukaan voi tuntua kor-

kealta – mutta kun ensim-
mäisen kerran uskaltau-
tuu tulemaan, parit tulevat 
yleensä uudelleen. Paris-
kunnat ovat kokeneet illat 
hyödyllisiksi omalle pari-
suhteelleen, kertoo perhe-
työntekijä Riina Moilanen 
Kiimingin seurakunnasta.

Parisuhteen päivitys 
-parisuhdeilta on osa Väes-
töliiton Tahdolla ja taidolla 
-parisuhdeohjelmaa. Illan 
vetäjänä toimii Päivi Liitin 
lisäksi seurakuntapastori 
Jaakko Syynimaa.

Parisuhdeiltaan tulee 
ilmoittautua viimeistään 

perjantaina 15. maaliskuu-
ta Riina Moilaselle puhe-
limitse 040 560 9678 tai 
sähköpostitse riina.moi-
lanen@evl.fi. Ilmoittautu-
misen yhteydessä kerro-
taan lastenhoidon tarve ja 
mahdolliset ruoka-aineal-
lergiat. 

J an i c a  K a ra s t i

Oulun seurakunnis-
ta on valmistunut 
uusi esite toimiti-
loihin jaettavaksi. 

Tarve esitteen teolle syntyi 
seurakuntayhtymän laa-
jentumisen myötä. Esitteen 
nimi on Kirkko Oulussa – 
seitsemän seurakuntaa.

Esite antaa yleiskatsa-
uksen Oulun seurakuntien 

toiminnasta ja palveluista. 
Sen tavoitteena on kertoa 
iloisesta ja helposti lähes-
tyttävästä seurakunnasta.

Esitteen sähköinen ver-
sio löytyy osoitteesta: 
www.esitteemme.fi/oulun_
ev-lut_seurakunnat.

Oulun seurakunnat ovat 
tehneet esitteen yhteistyös-
sä JS Suomen kanssa.
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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 
17.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Kaltakari, saarna 
Martti Heinonen, kanttorina 
Hannu Niemelä. Konfirmoi-
tavana hiihtoloman leiririp-
pikouluryhmä. 
Sanajumalanpalvelus su 
17.3. klo 16 Kellon srk-kodis-
sa. Toimittaa Martti Heino-
nen, kanttorina Kaisa Säkki-
nen. Kirkkokahvit.

Hartauselämä
Rukouspiiri torstaisin Put-
taan Tuvan vieraskamarissa 
klo 18.
Raamattupiiri ke 20.3. klo 
18, Puttaan Tupa.

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

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 17.3. klo 12 
Vakkurilassa. Pyhäkouluun 
kutsutaan kaikenikäisiä lap-
sia. Pienet lapset ovat terve-
tulleita saattajan kanssa.
Iltaperhekerho ke 20.3. klo 
18 Martinniemen srk-kodis-
sa. Yhdessäoloa ja pientä 
toimintaa. Kahvi- ja mehu-
tarjoilu.
Perhekerhot: Jokela maa-
nantaisin klo 10–11.30 Joke-
lan vanhalla koululla, Kel-
lo torstaisin klo 9.30–11 Kel-
lon srk-kodissa ja Martinnie-
mi perjantaisin klo 10–11.30 

Martinniemen srk-kodissa.
Vakkurilan perhetupa per-
jantaisin klo 9.30–11.30 kir-
konkylällä Vakkurilassa. 

Nuoret
Nuorten ilta pe 15.3. klo 18 
Vakkurilassa. Rippikoululai-
set saavat korttiinsa merkin-
nän.
Raju-ilta nuorille ke 20.3. 
klo 18.30 Wirkkulassa. Rip-
pikoululaiset saavat illoista 
merkinnän.

Seniorit
Kuljetuspyynnöt kerhoi-
hin maanantaisin klo 9–11 
diakoniatoimistoon, p. 044 
7310 232.
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ma 18.3. klo 13 Joki-
varren vanhustentalolla, to 
21.3. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa ja to 21.3. 
klo 9.30–11 Kellon srk-kodil-
la. Huom! Poikkeuksellinen 
aika. Hartaushetki perhe-
kerholaisten kanssa. Muka-
na kanttori Hannu Niemelä.
Juttukahvila to 21.3. klo 13 
Martinniemen srk-kodissa. 
Mukana Sami Puolitaival.

Kuorot ja kerhot
Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 14.3. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa. 

Muut menot
Oletko kiinnostunut hiihtä-
mään Yhteisvastuun hyväk-
si? Yhteisvastuuhiihto maa-
liskuun lopulla Haukiputaal-
la. Tue keräystä hiihtämäl-
lä itse ja hankkimalla oma 

”sponsori” tai innosta ystä-
väsi 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.  
Kirjallisuuspiiri ti 19.3. klo 
18–19.30, Puttaan Tupa, vie-
raskamari, Kirkkotie 10. Kä-
siteltävänä Tito Collianderin 
Ristisaatto.
Haukiputaan Kehitysvam-
maisten tuki ry kevätvuosi-
kokous ke 20.3. klo 18 Kellon 
srk-kodissa. 
Puttaan Tuvan keittopäivä 
to 21.3. klo 11–14. Tarjolla 
madekeitto, 5 €/ annos.
Toipe perheleiri 19.4.–21.4 
Isoniemen leirikeskukses-
sa. Leirin ohjelma pohjautuu 
Toimiva Perhe -kurssin vuo-
rovaikutus- ja ongelmarat-
kaisutaitoihin. Lapsille omaa 
ohjelmaa. Aikuisten ohjel-
maa ohjaa Tarja Kainulainen 
ja Laila Juntti, ja lasten oh-
jelmasta vastaavat lastenoh-
jaaja ja nuoret. Leirimaksu 
30 €/ aikuinen ja 20 €/ 4–18-
v. lapsi, alle 4-v. ilmaiseksi. 
Ilm. 22.3. mennessä osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo. Lisätietoja ja pu-
helinilm. Laila Juntti, p. 040 
8668 319, laila.juntti@evl.
fi. Etusija haukiputaalaisilla 
perheillä. Ilmoittautuneille 
lähetetään leirikirje.
Viikkomessu palmusunnun-
taina 24.3. klo 14 Kellon srk-
kodissa. Saarna Veli Siljan-

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.

der, liturgi Sami Puolitaival, 
kanttori Kaisa Säkkinen. Vä-
liaika, kahvi- ja mehutarjoi-
lu. Uusheräyksen seurat klo 
16, Antti Holma, Niilo Karja-
lainen, Pekka Siljander, säes-
tys Pirjo-Leena Hemmi, lau-
lu Lumi Laitinen, säestys Hil-
la Laitinen.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurakuntapäivä su 
17.3. klo 12 ry:llä, lauluseu-
rat ke 20.3. klo 18.30 Sirpa 
ja Jouni Konttilalla, Joukon-

rinne 27. Kello: ompeluseu-
rat pe 15.3. klo 18.30 ry:llä, 
seurat su 17.3. klo 17 ry:llä.
Jokikylä: Ompeluseurat pe 
15.3. klo 18.30 Päivi ja Jaak-
ko Laine, Asemakyläntie 211 
sekä Sari ja Matti Niskakan-
gas, Sumeninrinne 6, seurat 
su 17.3. klo 17 ry:llä.

Nepalin terveisiä
sunnuntaina 24.3. Puttaan Tuvassa.

Jumalanpalveluksen jälkeen käsityönopettajaopis-
kelijat Nanna Huotari ja Kaisa Hirvikoski kertovat 
sanoin ja kuvin työharjoittelustaan Nepalissa. Lau-
antaina Huotari ja Hirvikoski ovat mukana varhais-
nuorten toimintapäivässä Kellon srk-kodissa.

Jumalanpalvelukset
Messu su 17.3. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Saarna Kale-
vi Silvola, liturgi Anna-Ma-
ri Heikkinen ja avustaa Ma-
ri Flink. Kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki ja urkurina Péter 
Marosvári. Merikosken Lau-
lu, johtaa Marita Kaakinen. 
Kolehti naisten toimeentu-
lon parantamiseksi kehitys-
maissa. Lähetys myös www.
virtuaalikirkko.fi.
Messu su 17.3. klo 14, Inti-
ön seurakuntakoti. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen ja 
kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki.

Hartauselämä
Aamupiiri la 16.3. klo 10, Van-
ha pappila. Juha Tervaskanto.
Sunnuntain opetusseurat su 
17.3. klo 15, Vanha pappila. 
Jeesus – elämän leipä koko elä-
mälle – miten ja mitä varten?
Opettajien raamattupiiri ma 
18.3. klo 16, Vanha pappila.
Raamattupiiri ti 19.3. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Keskiviikkoseurat ke 20.3. 
klo 18, Vanha pappila. Mark-
ku Palosaari.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
20.3. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Tilaisuuden 
järjestää Oulun NNKY ja Si-
napinsiemen ry.
Torstain raamattupiiri to 
21.3. klo 13, Vanha pappila. 
Anna-Mari Heikkinen.
Ompeluseurat to 21.3. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 

Musiikki ja kulttuuri
Matka pääsiäiseen to 21.3. 
klo 18, Heinätorin seurakun-
tatalo. Matkakertomus halki 
Saksan Oberammergaun kär-
simysnäytelmää katsomaan. 
Rovasti Matti Häkkinen. Mul-
timediaesitys.
Virsilauluilta ti 26.3. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hiljaisen viikon virret, Esko 
Laukkanen.
J. S. Bachin Johannes-passio 
BWV 245 pe 29.3. klo 18, Ou-
lun tuomiokirkko. Ks. ilmoitus.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
18.3. klo 9–11, Tuomio-
kirkkkoseurakunta. Diakoni-
an ajanvaraus taloudellisissa 
asioissa vastaanotolle maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
3161 405. 
Diakonian aamu ti 19.3. klo 
9, Elohuone. Tarjolla maksu-
ton aamupala työttömille ja 
pienituloisille vapaaehtois-
ten sekä diakoniatyönteki-
jöiden tarjoamana.
Työttömien ruokailu ke 
20.3. klo 11, Heinätorin seu-
rakuntakoti. 
Miesten kahvit ke 20.3. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta.

Lähetys
Lähetys- ja raamattupiiri to 
21.3. klo 14, Vanha pappila. 
Ilkka Mäkinen.
Cafe Kryptaan iltakahville 
ja ostoksille? Cafe Kryptan 
jatkoaika to 21.3. 16–20.
Kahvia, teetä, hyviä leivon-
naisia, myyjäistavaraa.

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 17.3. klo 12, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Pyhä-
koulu on paikka, jossa poh-
dimme yhdessä lasten kans-
sa elämän suuria asioita kris-
tilliseen uskoon ja rakasta-
vaan Jumalaan tutustuen. Al-
le 4-vuotiailla on oltava muka-
na oma aikuinen, mutta pyhä-
kouluun on tervetullut myös 
koko perhe. Pyhäkouluun ei 
tarvitse ilmoittautua ja se on 
osallistujille maksuton. 
Perhekerho ti 19.3. klo 10–
11.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. Perhekerho on lasten 
ja aikuisten kohtaamispaikka, 
johon lapsi tulee yhdessä ai-
kuisen kanssa. Kerho alkaa yh-
teisellä hartaushetkellä. Har-
tauden jälkeen kahvitellaan, 
askarrellaan ja leikitään yh-
dessä. Päätämme kerhon las-
ten ja aikuisten yhteisellä lau-
lu- tai lorutteluhetkellä.
Perhekerho to 21.3. klo 10–
11.30, Intiön seurakuntakoti. 

Lasten ja aikuisten kohtaa-
mispaikka, johon lapsi tulee 
yhdessä aikuisen kanssa. Ker-
ho alkaa yhteisellä hartaus-
hetkellä. Hartauden jälkeen 
kahvitellaan, askarrellaan ja 
leikitään. Päätämme kerhon 
lasten ja aikuisten yhteisellä 
laulu- tai loruttelutuokiolla.

Nuoret
Pienoismallikerho su 17.3. 
klo 14, Heinätorin seurakun-
tatalo. Kaikenikäisille asiasta 
kiinnostuneille! Vetäjänä Ta-
pio Huhtelin, p. 050 5479 657.
Kuvausproggis ke 20.3. klo 
17.30–19.30, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Lisäinfoa: Jukka 
Kärkkäinen, p. 040 5747 183 
ja Mono Kuoppala, p. 040 
5747 124.
Nuorten avoimet ovet ke 
20.3. klo 18–21, Elohuone. 
Paikka, aika ja tila vain olla. 
Voit pelata, porista tai nauttia 
kupposen kuumaa. Nuoret te-
kevät illasta itsensä näköisen 
ottamalla toiset huomioon.

Nuoret aikuiset 
Cross Cafe perjantaina 15.3 
klo 19–24 Elohuoneella, Iso-
katu 11. Luvassa nuorten 
Tuomioaikuisten järjestämää 
hauskaa ohjelmaa. 
Matalan kynnyksen raamis 
ke 20.3. klo 18, Asemakatu 
6, Jössensali. Lisätietoja: Ma-
ri Flink, p. 050 5649 070.

Seniorit
Tarinatupa ke 20.3. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 21.3. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kerhossa hiljen-
nytään hartauteen sekä kes-
kustellaan ajankohtaisista 
asioista, yhteinen kahvihet-
ki päätteeksi.
Eläkeläisten kerho to 21.3. 
klo 12.30–14, Intiön seura-
kuntakoti. Kerho kokoaa alu-
een eläkeläisiä hiljentymään 
ja keskustelemaan kahviku-
pin ääressä.

Muut menot
Aamusilmukka ke 20.3. klo 
10–13, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Silmukka kokoaa yh-
teen tekemään käsitöitä, as-
kartelemaan, keskustele-
maan, olemaan yhdessä.
Laulutilaisuus ke 20.3. klo 
14, Oulun Diakonissalaitos, 
Albertinkatu 16, kirkkosali, 
sisäänkäynti ODL Hyvinvoin-
tikeskuksen sisäpihan kaut-
ta. Koululauluja, säestäjänä 
ja laulattajana Tuula-Liina 
Pekkarinen. Avoin ja ilmai-
nen tilaisuus kaikille.

J. S. Bachin
Johannes-passio BWV 245
perjantaina 29.3. klo 18 Oulun tuomiokirkossa.

Teoksen tulkitsevat: Oulun katedraalikuoro, Cantio 
Laudis- kuoro OAMK:n kamarikuoro, Oulun kamari-
orkesteri, Péter Marosvári, evankelista ja tenoriaariat, 
Henna-Mari Sivula sopraano, Annemari Moilanen alt-
to, Jussi Juola basso, Ari Rautakoski Jeesus, Markku 
Liukkonen Pietari ja Pilatus, johtaa Olli Heikkilä. Kuo-
rojen valmennus: Markku Liukkonen, Lauri-Kalle Kal-
lunki ja Olli Heikkilä. Vapaa pääsy. Käsiohjelma 15 €, 
tuntia ennen kirkon pääovelta. Järjestää OAMK, Ou-
lun tuomiokirkkoseurakunta ja Karjasillan seurakunta.



16    Nro 10    14.–21.3.2013

Menot Oulun seurakunnissa 14.–21.3.2013

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
Vanhusten viikkomessu to 
14.3. klo 12, Karjasillan kirk-
ko. Toimittaa Esa Nevala, 
avustajat Satu Saarinen, As-
ta Leinonen ja Sanna Tam-
pio, kanttori Ilkka Järviö. Ter-
vasCanto-kuoro. Messun to-
teutuksessa huomioitu eri-
tyisesti ikääntyneet 
ja muistisairaat. 
Messun jälkeen 
tarjolla keitto-
lounas ja kah-
vit seurakun-
tasalissa. Kirk-
kokyytiä tar-
vitsevat voivat 
ottaa yhteyttä 
alueen diakonia-
työntekijään.
Tuomasmessu la 16.3. klo 
18, Kastellin kirkko.
Messu su 17.3. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Marian päivän 
tasausmessun toimittaa Sa-
tu Saarinen, avustajat Paula 
Rosbacka ja Anna Savuoja, 
kanttori Juha Soranta. Kar-
jasillan kirkkokuoro. Kaste-
puun käyttöönotto. Kirkko-
kahvit. Messun jälkeen mah-
dollisuus keskusteluun ja ru-
koukseen.
Messu su 17.3. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Petri Sa-
tomaa, avustaa Olavi Mäke-
lä, kanttori Ilkka Järviö. Kört-
tiopiskelijoiden kuoro. Kirk-
kokahvit. 
Messu su 17.3. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Satu Saarinen, avustaa Juha 
Kivirasi, kanttori Juha Saran-
to. Kirkkokahvi. 
Marianpäivän perhemessu 
– Muskarikirkko su 17.3. klo 
12, Maikkulan kappeli. Ks. il-
moitus.
Perhemessu su 17.3. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Satu Kreivi-Palosaari, 
avustajat Juha-Matti Seppä, 
Marjaana Lassi ja Atte Kää-
riäinen, kanttori Ilkka Järviö. 
Kolehti naisten toimeentu-
lon parantamiseksi kehitys-
maissa, Kirkon Ulkomaa-
navun kautta. 
Saksankielinen sanaju-
malanpalvelus su 17.3. klo 
17.30, Maikkulan kappeli. 
Toimittaa Hans-Martin Rö-
ker, kanttorina Ilkka Järviö.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 14.3. ja 
21.3. klo 18, Maikkulan kap-
peli.
Pyhän Andreaan raamattu-
piiri to 14.3. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 14.3. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 15.3. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 15.3. klo 19, Kas-
tellin kirkko. Olavi Voitto-
nen, Matti Niemelä.
Herännäisseurat su 17.3. klo 
15, Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
20.3. klo 18–20, Karjasillan 
kirkko. 
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 21.3. klo 19–
21, Kastellin kirkko.

Musiikki ja kulttuuri
"Mitä sinulle toivoisin?" – 

ilta Jörg Zinkin runoudesta 
su 17.3., Kastellin kirkko. Ks. 
ilmoitus.
RunoQvarkki, vartti Saima 
Harmajan lyriikkaa Siiven 
suojissa ti 19.3. klo 12–12.30, 
Siipi – lähetyksen puoti ja pa-
ja. Harmajan syntymästä tu-
lee kuluneeksi tänä vuonna 

100 vuotta. Tule kuunte-
lemaan hänen lyy-

risiä säkeitään.
Kirjavirtaa 
Pappilassa! – 
kirjallisuus-
piiri lukevai-
sille ja uteli-
aille ke 20.3., 

Kastellin kirk-
ko. Ks. ilmoitus.

Diakonia
Aamupuuro to 14.3. ja 21.3. 
klo 9, Kaukovainion kappeli. 
Diakonian ajanvarausnu-
mero 1.3. alkaen 044 3161 
579. Ajan voi varata maanan-
taisin klo 9–11. joko puheli-
mitse tai paikanpäältä Karja-
sillan kirkolta.
Diakoniapiiri ma 18.3. klo 
16.30–18, Kaukovainion kap-
peli.
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 18.3. klo 12, Karjasillan 
kirkko.
Maikkulan diakoniaryhmä 
ti 19.3. klo 14, Maikkulan 
kappeli.

Lähetys
Lähetyspiiri ti 19.3. klo 17.30–
19, Kaukovainion kappeli. 
Laulamme yhdessä 15.3. klo 
12, kanttori Pirjo Mäntyvaa-
ra, Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja.

Seniorit
Kevät tulee! – Mahdollista 
ulkoiluhetki vanhukselle ja 
osallistu Yhteisvastuuke-
räykseen ma 15.4.–su 28.4. 
Voit ilmoittautua ulkoiluhet-
ken lahjoittajaksi vanhuksel-
le osallistumalla haluamalla-
si summalla Yhteisvastuuke-
räykseen tai tulla itse ulkoi-

lemaan yhdessä vanhuksen 
kanssa. Tarkoituksenamme 
on tarjota mahdollisimman 
monelle vanhukselle virkis-
tävä keväthetki ulkona. Mu-
kana tapahtumassa ovat Kar-
jasillan diakoniatyö, Hiiro-
senkoti, Uittokoti, Kairosko-
ti, Höyhtyän Palvelukeskus ja 
VillaViklo. Viimeinen ilmoit-
tautumispäivä 10.4. Lisätie-
toja tapahtumasta Asta Lei-
nonen 040 5747 157 tai asta.
leinonen@evl.fi.
Eläkeläisten kerho to 14.3. 
klo 12, Karjasillan kirkko. 
Osallistumme klo 12 alkaen 
Karjasillan kirkossa järjestet-
tävään vanhusten viikkomes-
suun. Messun jälkeen lounas.
Eläkeläisten kerho to 14.3. 
klo 13, Kastellin kirkko. Koh-
taamispaikka eläkeläisille 
hartauden, kahvittelun ja 
muun ohjelman merkeissä.
Eläkeläiskerho to 21.3. 
klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. Kohtaamispaikka 
kahvikupposen,hartauden, 
keskustelun ja pienen ohjel-
man ääressä.

Muut menot
Neljä Polkua – Matkakerto-
muksia maailmalta to 14.3. 
klo 18, Karjasillan kirkko. Ks. 
ilmoitus. 
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.
Donkkis Big Night -toimin-
tailta pe 15.3. klo 17.30, Maik-
kulan kappeli. 6–13-vuotiail-
le raamattuopetusta, nuk-
keteatteria, laulua, toimin-
tapisteitä, nyyttärit, pele-
jä ja kisailuja. Järjestää Poh-
jois-Pohjanmaan Ev.lut. Kan-
sanlähetys. Lisätietoja: junio-
ri- ja nuorisotyöntekijä Elina 
Vidgren, elina.vidgren@sekl.
fi tai www.donkki.net. 

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.

Marian päivän 
tasausmessu

sunnuntaina 17.3. klo 10
Karjasillan kirkossa. 
Otamme käyttöön 

kastepuun. 

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.

PASSIODRAAMA
Karjasillan kirkossa
pe 22.3 ja la 23.3. klo 19

Säveltänyt ja Johanneksen evankeliumin
pohjalta sanoittanut Tytti Issakainen

Tien sinne  
te tiedätte

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.

"Mitä sinullle toivoisin?"
– ilta Jörg Zinkin runoudesta
sunnuntaina 17.3. klo 18 Kastellin kirkossa.

Tällä kertaa syvennymme runoillassa saksalaisen teolo-
gin Jörg Zinkin runouteen. Sana saa siivet, äänen, runoja 
esittävät Maija Karppinen, Pirjo Kauppinen, Hilja Alasu-
vanto, Pirkko Böhm-Sallamo ja Juha Vähäkangas, kantto-
rina Riitta Piippo. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu Yhteis-
vastuukeräykseen. Tule, niin tulet tutuksi!

Tuomasmessu
lauantaina 16.3. klo 18 Kastellin kirkossa.

Marianpäivän aattona Tuomasmessun Kastellin kirkos-
sa toimittaa Erja Järvi, saarna Riitta Kentala, avusta-
jina Stiven Naatus ja Juha Vähäkangas. Messun juon-
taa Ulla Huotari ja rukousjakson johtaa Tuulia Taskila.
Musiikkitoteutuksen on valmistanut Riitta Piippo ja 
Kappelin laulu sekä soitinryhmä. Kolehti Yhteisvas-
tuukeräykselle. Messussa on saatavilla myös alkoholi-
ton ehtoollisviini. Messun jälkeen tarjotaan kirkkokah-
vit vapaaehtoisten valmistamana. Olet lämpimästi ter-
vetullut Marianpäivän iloon ja yhteyteen. 
"Sydämeni riemuitsee Herrasta" 1 Sam 2:1.

Neljä Polkua
– Matkakertomuksia maailmalta
torstaina 14.3. klo 18 Karjasillan kirkossa.

Matti Häkkinen kertoo matkasta Saksan halki 
Oberammergaun kärsimysnäytelmään. 
Tee- ja kahvitarjoilu sekä makuja matkalta.
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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
Konfirmaatiomessu su 17.3. 
klo 10, Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Antti Leskelä, avustaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Sanna Leppäniemi. Tal-
virippikouluryhmä.
Messu su 17.3. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Anja Hyy-
ryläinen. Kirkkokuoro.
Messu su 17.3. klo 10, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Lauri 
Nurkkala.
Messu su 17.3. klo 12, Hin-
tan seurakuntatalo. Toimit-
taa Pentti Kortesluoma, saar-
na Jonne Pirkola, kanttorina 
Elina Vidgren.
Sanajumalanpalvelus su 
17.3. klo 12, Huonesuon seu-
rakuntakoti. Toimittaa Ant-
ti Leskelä, kanttorina Lauri 
Nurkkala.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. 040 7033 690. 
Muissa asioissa yhteys aluee-
si diakoniatyöntekijään.
Diakonian aamu ma 18.3. klo 
10.30–12, Myllyojan seura-
kuntatalo. Maksuton aamu-
pala, mukana seurakunnan 
työntekijä ja vapaaehtoisia.
Diakoniapiiri to 21.3. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti.

YLi-ii 
Omaishoitajien ryhmä ke 
20.3. klo 14, Yli-Iin seura-
kuntatalo.

YLiKiiMiNKi
Diakonian aamu ma 18.3. 
klo 9.30–10.30, Ylikiimingin 
seurakuntatalo. Mahdolli-
suus saada puuro ja kahvit.

Lähetys
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
14.3. klo 18, Hintan seura-
kuntatalo, 3. krs. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 18.3. klo 18.30, Oulujo-
en pappila.

YLiKiiMiNKi
Piispankamari pe 15.3. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-
tupa. Lähetyksen kirpputori-
kahvila avoinna perjantaisin.

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 17.3. 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. 
Perhekerho pe 15.3. klo 9.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho pe 15.3. klo 9.30, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Perhekerho to 21.3. klo 9.30, 

Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 
Perhekerho to 21.3. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho to 21.3. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti.

YLi-ii
Perhekerho ti 19.3. klo 11, 
Yli-Iin kerhotilat, Myllymet-
sä 3 D 4.

YLiKiiMiNKi
Perhekerho ma 18.3. klo 
10.30–12, Ylikiimingin seura-
kuntatalo.

Seniorit
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. 
Porinapiiri ma 18.3. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 18.3. 
klo 13, Hintan seurakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho ma 18.3. 
klo 13, Saarelakoti, Takalah-

Seurakuntaretki  Lapualle  
to–pe 23.–24.5. 

Tutustumme kulttuurikeskus Vanhaan Paukkuun, ris-
teilemme  Lapuanjoella  sekä  vierailemme  Sompin 
kellovalimossa.  Yövymme  Lapuanhovissa 2 hengen 
huoneissa.  Ennen  paluumatkaa  opastettu tutustumi-
nen Lapuan tuomiokirkkoon. Retken  hinta  159 € (yh-
den hengen huone +36 €), sisältää matkan, majoituk-
sen täysihoidolla ja vakuutuksen Oulun seurakuntien 
jäsenille.  Etusija  Oulujoen seurakunnan alueella asu-
ville.  IImoittautuminen 17.4. mennessä, p. (08) 3161 
340 tai  www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.  Retkelle hy-
väksymisestä ilmoitamme kirjeitse. Matkalla mukana 
diakonissat Ulla-Maija Ruotsalainen ja  Anu  Fedotoff.

dentie 11. 
Seurakuntakerho to 21.3. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 21.3. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 21.3. 
klo 14, Hoikantien Palvelutalo. 

YLiKiiMiNKi
Eläkeläisten kerho ti 19.3. 
klo 10–11.30, Ylikiimingin 
seurakuntatalo.

Kuorot ja kerhot
Neulansilmä to 14.3. klo 17–
19, Hönttämäen seurakun-
tatalo.

Muut menot
Kotiseurat ke 20.3. klo 18.30–
20.30, Merja Anundi, Tuok-
kostie 9.
Fransupiiri ti 19.3. klo 17–21, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Oulujoen vanhojen isojen 
leiri pe–su 12.–14.4., Meri-
län Leirikeskus, Pietarsaa-

ri. Pelaamme, ulkoilemme, 
olemme hartaita ja tietenkin 
syömme hyvin. Öisin nukum-
me. Hinta on 30 €, sisältää 
matkat, majoituksen ja ruo-
at sekä vakuutukset Oulun 
ev.lut. seurakuntien jäsenille. 
Lisätietoja: tuija.perkkio@evl.
fi , p. 044 3161 451.
K-18 leiri pe–su 19.–21.4., 
NMKY:n leirikeskus, Rokua. 
Hinta 30 €, sisältää matkat, 
ruoat, majoituksen ja vakuu-
tukset Oulun ev.lut. seura-
kuntien jäsenille. Leirin oh-
jelma sisältyy hintaan. Lisä-
tietoja: 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!

Naistenilta
perjantaina 15.3.

klo 18 Sanginsuun
seurakuntakodissa.

Ilta sinulle nainen.
Iltapalan äärellä

musiikkia, runoja ja 
Raamatun tekstejä.

 

Jumalanpalvelukset
Konfirmaatiomessu su 17.3. 
klo 10 kirkossa. Marian ilmes-
tyspäivä. Toimittaa Miia Sep-
pänen, avustaa Aulikki Rin-
ta-Säntti, kanttori Sari Wal-
lin.
Sanajumalanpalvelus su 
17.3. klo 13 Jäälin kappelissa. 
Marian ilmestyspäivä. Toi-
mittaa Ulla Mitrunen-Nyys-
sönen, kanttori Jarkko Met-
sänheimo.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 21.3. klo 
10, vanhan koulun lähimmäi-
sen tupa.

Diakonia
Juttunurkka ma 18.3. klo 
10–13, Jäälin kappeli. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 18.3. klo 
11–12, Jäälin kappeli. Ateri-
an hinta 3 €. 
Kotirinteen Juttupiiri ti 
19.3. klo 13–15, Kotirinteen 
kerhohuone (Mäntykuja 2). 
Pääsiäisaskartelua.
Naisten kasvuryhmä ke 
20.3. klo 14, Suvela. Ulkoi-
luun sopiva vaatetus. Sauno-
mismahdollisuus.
Naisten saunailta to 21.3. 
klo 18–20, Suvela. Ennen sau-
nomista mahdollisuus jalka-
hoitoon/ -kylpyyn. Ota mu-
kaan vati, pikkupyyhe ja läm-
pimät villasukat. Tervetuloa!
Lauluilta Eila ja Pentti Hon-
kasella pe 22.3. klo 18, Hau-
kiputaantie 1105, Alakylä. 
Mukana Ulla Mitrunen-Nyys-

sönen, Jarkko Metsänheimo 
ja Seija Lomma. Tuotto YV:lle
Lauluilta Niemelän talos-
sa pe 5.4. klo 18, Ylikyläntie 
115. Mukana Juha Tahkokor-
pi, Sari Wallin ja Seija Lom-
ma. Tuotto YV:lle.
Luontokuvia Raamatun va-
lossa, kuvat Terho Seppä-
nen. 10.3.–13.4. Jäälin kap-
pelissa. Avoinna maanantai-
sin klo 9–13,  messun jälkeen 
17.3. ja 31.3. tai sopimuksen 
mukaan. Lisätietoja: Jaana 
Kontio, p. 040 5793 248.

Kuorot ja kerhot
Kirkkokuoro to 14.3. klo 18, 
Jäälin kappeli.
Gospelprojektikuoro pe 
15.3. klo 17.30, Montin sali.
Eläkeläiskuoro pe 15.3. klo 
10, Seurakuntakeskuksen sa-
li. Johtajana Tuomo Nikkola.

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 17.3. 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 kappelil-
la torstaisin klo 12.30–15. Il-
moittautumiset parkkiin ma–
ke klo 15 mennessä lastenoh-
jaajille, p. 040 0835 374.
Esikkoryhmä ti 19.3. klo 10–
12, Jäälin kappeli.

Nuoret
Varttikirkko ja Yökahvila 
pe 15.3. klo 18.30–22, Jäälin 
kappeli.
Nuorten ilta (maailman kai-
kissa kylissä) ke 20.3. klo 
18.30–20, Jäälin nuorten tila.

Muut menot
Lähetystapahtuma ti 19.3. 
klo 13, Montin-sali.
Rauhanyhdistys: Miesten il-
ta pe 15.3. klo 18 Rauhanyh-
distyksellä. Seurat su 17.3. 
klo 17 Rauhanyhdistyksellä, 
Pentti Kopperoinen.

Musiikkia elämän matkalta
maanantaina 18.3. klo 18.30
Kiimingin seurakuntakeskuksen salissa.

Oulun konservatorion kirkkomusiikin opiskelijat to-
teuttavat Eveliina Ylikosken opinnäytetyönään suun-
nitteleman "Kädestäsi Herra" -konsertin. Illan punai-
sena lankana kulkee Lotta Laitisen kirjoittama runo 
elämänkaaresta, jota lausutaan musiikkiesitysten vä-
lissä. Virsiä ja Siionin lauluja kasteesta, konfirmaati-
osta, avioliitosta ja hautaansiunaamisesta, kuullaan 
erilaisin kokoonpanoin mm. duettoina, huilu- ja sel-
losooloina. Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 euroa. Ovel-
ta saatavilla konservatorion julkaisemia cd-levyjä Kii-
tä sittenkin ja Katselen Golgatalle 15 euron hintaan.

Kevätkekkerit ke 20.3. 
klo 18, Huonesuon seu-
rakuntakoti. Illan aikana 
kuvia ja kuulumisia Ne-
palista, kahvittelua mu-
kavassa seurassa, iltahar-
taus ja arvontaa Yhteis-
vastuun hyväksi.

Oulun musiikkijuhlien konsertti 
perjantaina 15.3. klo 19 

Kiimingin seurakuntakeskuksessa.

Esiintyjinä jousikvintetto ja solisteja mm. Jaakko 
Kuusisto, viulu. Ohjelmassa Bach, Mendelsshon.

Liput 18/13 euroa.

Nuori / nuori aikuinen!
Laulatko suihkussa? Oletko kiinnostunut bändisoitos-
ta? Suuntaa silloin askeleesi Jäälin kappelille nuorten 
tilaan, jossa torstaisin klo 18 (ei vikolla 13, hiljainen 
viikko) nuorten musaryhmä soittelee. Ainoa vaatimus 
on innokkuus musiikkiin, laulu- tai soittokokeita ei ole.

Musaryhmä osallistuu nuoren seurakunnan varttikirk-
kojen ja gospelmessujen toteuttamiseen, onpa joskus 
esillä muussakin jumalanpalveluselämässä. Silloin täl-
löin järjestetään johonkin teemaan – usein Yhteisvas-
tuun teemoihin – sidottu musiikki-ilta, jossa on sekä 
kuvaa, musiikkia että yhteislaulua. Seuraavassa hie-
man tulevaa:

Erilaisten rakkauslaulujen ilta
sunnuntaina 28.4. klo 18
Jäälin kappelissa, jossa saa laulaa
mukana ja joskus täytyykin.

Seurustelukumppanit rakastavat toisiaan, puolisot toi-
siaan, vanhemmat lapsiaan, lapset vanhempiaan, ystä-
vät toisiaan, Jumala ihmistä, ihmiset lähimmäisiään…
ja sinä itseäsi, minä itseäni. Tarjoilua, tuotto YV-kerä-
ykseen yksinäisten vanhusten auttamiseksi Suomessa 
ja Kambodzassa. Tervetuloa!
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Elämän polku

Kastetut
Tuomiokirkko: Olli Juha-
ni Järvinen, Mikael François 
Hulaud.
Haukipudas: Oliver Pyry Ben-
jamin Haaponiemi, Elena Ja-
de Emilia Männikkö, Viljami 
Topias Saarijärvi, Väinö An-
tero Alakärppä, Minea Ka-
tariina Koppelo, Enni Eve-
liina Sipola, Lauri Onni Vil-
helm Salo, Eetu Juha Her-
manni Rasku, Evelia Aurora 
Kärkkäinen, Luukas Onni Vil-
jami Huttu, Eetu Antero Hy-
vönen, Alvin Oliver Kemppai-
nen, Helmeri Markku Benja-
min Julkunen.
Karjasilta: Sylvi Ilona Holl-
mén, Olavi Leo Tapani Vä-
häkangas, Luka Kasper Kau-
kua, Niklas Olli Johannes 
Kast, Minea Lumi Maria Il-
vesluoto, Mimmi Anna Ama-
lia Juntunen, Perttu Lauri Aa-
peli Maijala, Juulia Ilona Jo-
hanna Mäenpää, Pauli Tapa-
ni Nissilä, Fiona Olivia Tissari, 
Ronja Anneli Marianne Kois-
tila, Milla Sofia Kyngäs, Tatu 
Matias Lehti.
Kiiminki: Eero Johannes 
Hauru, Riina Maria Aleksan-
dra Halonen, Jasper Eemil 
Antero Halonen, Matias Ve-
li Kumpuniemi, Lilli Else Iiris 
Isoviita, Venla Melina Meri-
ruoko, Joose Benjamin Pouk-
kula, Roni Benjami Heikkilä, 
Tuukka Jare Tapani Väisänen.
Oulujoki: Tilda Sofia Kaarle-
järvi, Aapo Eemeli Koskela, 

Venla Vanamo Pikkuaho, Eeli 
Johan Pohjola, Veeti Samuel 
Kaikkonen, Noel Andreas 
Korkiakoski, Hilja Sylvia Eli-
sabet Kuronen, Veeti Topias 
Raappana, Helmi Olivia Ran-
ta, Viljo Olavi Rusanen, So-
fia Juliaana Sarkkinen, Tuuk-
ka Johannes Toivanen, Mile-
na Mariel Väänänen, Alek-
sandra Leena Maria Mänty-
kenttä, Meliina Aava Aman-
da Niemelä, Aapo Viljo Ante-
ro Valkama.
Oulunsalo: Leo Sakari Säk-
kinen.
Tuira: Olivia Adalmiina Kan-
gasniemi, Klaus Daniel Kota-
järvi, Lauri Santeri Lehtola, 
Lassi Luukas Jeremia Lempi-
nen, Iines Tytti Magdaleena 
Mylly, Enni Alisa Auer, Veera 
Ilona Hannula, Matilda Vilja 
Annika Hirvonen, Kiia Emilia 
Kestilä, Venla Josefiina Lep-

Menot Oulun seurakunnissa 14.–21.3.2013

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

pivuori, Konsta Aatu Johan-
nes Leskinen, Juuso Matias 
Kyyrö.

Vihityt
Karjasilta: Markku Antero 
Pahkala ja Henna Kaarina 
Tallgren.
Tuira:  Hannu Markus Här-
könen ja Elisa Kristiina Sara-
järvi, Heikki Johannes Karja-
lainen ja Sini Anneli Kanto-
la, Petri Johannes Myllykan-
gas ja Marja Helena Krekelä, 
Jani Kristian Uusitalo ja Kat-
ja Johanna Hoppari.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Eeva Eveliina 
Rinttilä 91.
Haukipudas: Kerttu Hille-
vi Possakka 81, Lauri Henrik 
Kiuttu 78, Erkki Salmela 75.
Karjasilta: Viola Aleksandra 
Kumpuniemi 86, Paavo Lasse 

Stålnacke 78, Viljo Olavi Vuo-
risto 92.
Kiiminki: Aaro Heikki Nie-
melä 81, Rauha Marjatta 
Ojapelto 86, Jaakko Heikki 
Tiri 96, Kyösti Antero Niska-
nen 71.
Oulujoki: Huugo Johannes 
Kallio 89, Kerttu Ester Kan-
gas 87, tyttövauva Karvo-
nen, Esko Elias Leinonen 72, 
Seppo Henrikki Oikarinen 67, 
Tauno Olavi Rantaniemi 77, 
Arvo Esko Riepula 95.
Oulunsalo: Antti Matias 
Nauska 64.
Tuira: Antti Vilho Johannes 
Hyvärinen 84, Pauli Kaarlo 
Kalevi Hämälä 76, Eeva Sofia 
Rantakallio 101, Rauha Tel-
lervo Seppänen 84, Aira Ee-
vi Sergejeff 84, Pekka Hen-
rikki Spets 79.  
 

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 antavat nuorisotyönohjaajat: Pertti Putila, 
p. 040 5062 883 ja Sanna Parkkinen, p. 040 5747 069.

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 neuvot-
telukeskukseen, p. 044 3161 557 tai sähköpostitse mar-
ja.siivola@evl.fi tai ilkka.kurjenmaki@evl.fi.

Jumalanpalvelukset
Messu su 17.3. klo 10, kirkos-
sa. Toimittaa Jukka Joensuu, 
kanttori Tuomo Kangas.

Hartauselämä
Hartaus to 14.3. klo 11.30, 
Teppola. Tapio Kortesluo-
ma, Tuomo Kangas.
Hartaus ke 20.3. klo 13.30, 
Salonkartano. Minna Salmi, 
Taru Pisto.

Lähetys
Lähetysilta ke 20.3. klo 18, 
Oulunsalo, Toimitalo, 2. krs. 

Lapset ja lapsiperheet
Perhepyhäkoulu su 17.3. klo 
12–13.30, kerhotila Reppu 
Pitkäkankaalla. Perhepyhä-
koulussa on samoja element-
tejä kuin lasten pyhäkoulussa 
ja perhekerhoissa eli hartaus 
ja muuta mukavaa yhteistä 
tekemistä ja kahvittelua.
MLL:n ja seurakunnan yhtei-
nen perhekahvila ti 19.3. klo 
9.30–11.30, kerhotila Reppu 
Pitkäkankaalla. Tarjolla leik-
kitilaa ja hyvää seuraa. Ovi-
en avautumisesta vastaavat 
MLL:n vapaaehtoiset.
Salonpään perhekerho ti 
19.3. 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 20.3. klo 
9–10.30, Toimitalon kerho-
tila. Parkkikerho on perhe-

päivähoitajien ja lasten oma 
kerho, jossa hiljennytään, lei-
kitään, lauletaan ja kahvitel-
laan.
Repun perhekerho ke 20.3. 
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 14.3. 
klo 11, Toimitalo, Riitta Mar-
kus-Wikstedt.
Seurakuntakerho  to 21.3. 
klo 11, Toimitalo, Riitta Mar-
kus-Wikstedt.
Virsilaulupiiri ti 26.3. klo 11 
Kerttu Piiraisella, Puistolan-
tie 2 A, as. 1, Varjakka, Taru 
Pisto.

Kuorot ja kerhot
Musiikkikerho to 14.3. ja 
21.3. klo 15–16, Reppu. 
Uusi Ääni to 14.3. ja 21.3. klo 
18–20, Oulunsalon kirkko. 

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. Muut menot

Kyläkamari- ja SPR:n Ter-
veyspointtitoiminta jatkuu 
ma 25.3. klo 11, Toimitalo, 
Vattukuja 2, 2. krs. Ma ja ke 
klo 11–14. Maanantaisin pai-
kalla Terveyspointti. Terve-
tuloa!
Kirkonkylän ry: pe 15.3. klo 
18.30 lauluseurat Niemen-
rannassa Limmalla, Uittoku-
ja. Pe 15.3. klo 19 Oulun seu-
dun nuortenilta Haukipu-
taalla.  La 16.3. Madekosken 
myyjäiset. Su 17.3. klo 17 Ra-
diointiseurat, Hannu Kallun-
ki, Hannu Jaakola.
Salonpään ry: La 23.3. Ke-
vätseurat ry:llä, alustus ja 
keskustelu klo 18. Herän-
näisseurat su 17.3. klo 17.30 
(huom. aika) Palvelutalo Ho-
vila, Kirkkotie 15, Kempele.

Jumala, ole minulle armollinen, ole minulle 
armollinen; sillä sinuun minun sieluni tur-
vaa. Minä turvaan sinun siipiesi suojaan, 
kunnes onnettomuudet ovat ohitse.

Ps. 57

Kesä 3 rippikoulun opetuspäivät 
16.3. Seurakunnan toimitalolla, Vattukuja 2, klo 9–16.30
17.3. Kirkko, klo 9–13.
Nämä päivät ovat pakollisia myös kaikille niille Päiväkou-
lun, Kesä 1 ja Kesä 2 leirin oppilaille, jotka eivät ole vie-
lä käyneet aloitusviikonloppua. 

K i r ko n ku va p ank k i  /  Ma r k ku P ih la ja
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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

Tuiran 
uusi diakonian 

ajanvarausnumero 
on 

 044 3161 412.

Jumalanpalvelukset 

Messu su 17.3. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Stiven 
Naatus, avustaa Harri Fa-
gerholm, kanttorina Tommi 
Hekkala. Radiointi Radio Dei.
Konfirmaatiomessu su 17.3. 
klo 10, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Toimittaa ja konfirmoi 
Päivi Jussila, avustavat Ter-
hi-Liisa Sutinen, Anna-Lee-
na Häkkinen ja teol. yo Tin-
ja Lammila, kanttorina Lau-
ra Kumpula.
Barokkimessu su 17.3. klo 
12, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Toimittaa Hannu Ojalehto, 
avustaa Lauri Kujala, kant-
torina Pirjo Mäntyvaara. Ou-
lunsalo Ensemble, johtaa Si-
nikka Ala-Leppilampi; Vir-
ve Karen, Katja Findlay, Anu 
Arvola-Greus ja Antti Uku-
ra, laulu.
Sanajumalanpalvelus su 
17.3. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Toimittaa Jaak-
ko Syynimaa, avustaa Marja 
Manelius, kanttorina Tommi 
Hekkala. Mukana Pateniemi 
3 -rippikouluryhmä.
Iltamessu su 17.3. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa teol. yo Tin-
ja Lammila, kanttorina Heik-
ki Jämsä. Messussa taize-lau-
luja ja hiljaisuutta.
Viikkomessu ke 20.3. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Hannu Ojalehto, puhe teol. 
yo Tinja Lammila, kanttorina 
Anu Arvola-Greus.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 14.3. ja 
21.3.  klo 12.30, Tuiran kirk-
ko. Tervetuloa!
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 14.3. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen Kuivas-
järven alueen ompeluseu-
rat pe 15.3. klo 18.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Raa-
mattuluokka kerhohuonees-

sa klo 17.
Miesten piiri ti 19.3. 

klo 18, Tuiran kirk-
ko. Harri Fagerholm 
alustaa aiheesta 
Terveen opin pe-
rusteet.
Pateniemen ja Ra-

jakylän raamat-
tupiiri ke 20.3. klo 

13–14.30, Pateniemen 
kirkko. 

Lähetys- ja raamattupiiri ke 
20.3. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Luemme Raamattua ke 20.3. 
klo 18, Tuiran kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri
Yhteisvastuukonsertti "Ave 
Maria" su 17.3. klo 15, Pyhän 
Tuomaan kirkko.  Ks. ilmoitus 
tältä sivulta.

Diakonia
Työttömien ateria to 14.3. ja 
21.3. klo 12, Rajakylän seura-
kuntakoti. Työttömien ruo-
kailu torstaisin klo 12. Ruo-
kailun hinta 2 €.
Työttömien ateria pe 15.3. 
klo 12–13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Diakonian vapaa-
ehtoisten valmistama ateria 
2 €. Voi myös ostaa mukaan!
Juttutupa ma 18.3. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Hyvä alku viikolle kappelis-

sa.  Vieraana Maria Blomster 
Radio Deistä.
Pateniemen diakoniapiiri 
to 21.3. klo 13–14.30, Pate-
niemen kirkko. Ks. ilmoitus 
tältä sivulta.

Lähetys
Käsityökahvila ti 19.3. klo 
13, Koskelan seurakuntakoti. 
Tule tekemään käsitöitä yh-
dessä toisten kanssa omiin 
tarpeisiisi tai lähetystyön 
myyjäisiin.
Lähetyspiiri ma 18.3. klo 14, 
Tuiran Palvelukeskus. Ko-
koonnumme Pikku-Pirtissä 
parillisilla viikoilla. Tervetu-
loa!

Nuoret
Nuortenilta to 14.3. klo 18–
20, Tuiran kirkko ja nuoriso-
tila. Nuortenilllat  tarjoavat 
mukavaa tekemistä, hyviä 
keskusteluja, pientä tarjotta-
vaa ja hiljentymistä. Lisätie-
toa toiminnasta antaa nuo-
risotyönohjaaja Anssi Puti-
la, anssi.putila@evl.fi, p. 050  
3408 982.
Kaijonharjun yökahvila pe 
15.3. klo 20–23, Kaijonhar-
jun nuorisotila. Kaijonhar-
jun yökahvila tarjoaa haus-
kaa yhdessäoloa, pelailua ja 
pientä purtavaa yläasteikäi-
sille. Mukana illassa seura-
kunnan työntekijä ja yökah-
vilaohjaajia. Lisätietoja nuo-
risotyönohjaaja Anssi Putilal-
ta, anssi.putila@evl.fi, p. 050 
3408 982.
Tuiran seurakunnan isos-
koulutus ke 20.3. klo 17, Tui-
ran kirkko, nuorisotila.  Lisä-
tietoa koulutuksesta nuori-
sotyönohjaaja Marja Mane-
liukselta, marja.manelius@
evl.fi, p. 040 5245 944.
Talenttien ilta to 21.3. klo 
18, Tuiran kirkko ja nuoriso-
tila. Sinä isoskoulutuslainen, 
nuorten ryhmissä toimiva tai 
vanhempi nuori! Talenttien 
ilta kutsuu sinua mukaan 
suunnittelemaan, ideoimaan 
ja toteuttamaan kevään 2013 
Tuiran rippikoululaisten seu-
rakunnan nuorisotyöhön tu-
tustumisen iltoja. Lisätietoja:  
nuorisotyönohaaja Tuulik-
ki Ståhlberg, tuulikki.stahl-
berg@evl.fi.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 14.3. 
ja 21.3. klo 13, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Kerhossa mu-
kana diakoni Päivi Moilanen, 
p. 040 5747 064. Osallistum-
me seniorien laulupiiriin.
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.
Eläkeläisten kerho ti 19.3. 
klo 14–15, Tuiran Palvelukes-
kus. Ohjelmallinen päivätuo-
kio talossa ja sen lähialueilla 
asuville eläkeläisille. Kerhos-
sa Pasi Kurikka ja Paula Kyl-
lönen. 

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.

Kuorot ja kerhot
Kaikki Oulun seurakuntien 
kuoroharjoitukset osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kuoroharjoitukset.

Muut menot
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
19.3. 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!

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.

Tyttöjen oma teetupa
keskiviikkona 20.3. klo 15
Koskelan seurakuntatalossa.

Teetupa on tarkoitettu 4.–6.-luokkalaisille. 
Teetupa kokoontuu kevään aikana 20.3. 
alkaen keskiviikkoisin klo 15–17 Koskelan 
seurakuntatalolla. Yhdessä tekemistä ja 
olemista, pientä naposteltavaa. Tervetuloa 
mukaan! Lisätietoja: vs. nuorisotyönohjaaja 
Sanna Parkkinen, p. 040  5747 069, sanna.
parkkinen@evl.fi.

Pateniemen diakoniapiiri
torstaina 21.3. klo 13–14.30 Pateniemen kirkossa.

Mukana pastori Harri Fagerholm ja diakoni Heli Mat-
tila. Eläkkeellä oleva diakoniatyöntekijä Leena Leh-
muspuu esittelee  Kaksikymmentäneljä tuntia -nimis-
tä kirjaansa.

Palmusunnuntain iloa
sunnuntaina 24.3. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa.

Messun  toimittavat Anna-Leena Häkkinen ja Pasi Ku-
rikka, kanttorina Anu Arvola-Greus. Mukana  Pyhän 
Tuomaan kirkkopiirin vapaaehtoiset, Cappella pro Vo-
cale ja Pyhän Tuomaan lapsi- ja nuorisokuoro. Messun 
jälkeen tarjolla keittolounas (5 euroa) Yhteisvastuun 
hyväksi. Hiljaisen viikon aloitus ja mahdollisuus pääsi-
äisaskarteluun. Tervetuloa!

Tuiran seurakunnan vanhustyön linja 
vastaa keskiviikkoisin klo 9–11
puhelinnumerossa 044 3161 412. 
Numeroon voit soittaa: 
- kun olet yksin tai kaipaat kuuntelijaa 
- kun haluat puhua sinulle tärkeistä asioista 
- kun haluat pyytää kotikäyntiä tai jättää soittopyynnön.
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Menot Oulun seurakunnissa 14.–21.3.2013

KeHitYSVaMMaiSet
Perhepiiri to 14.3. klo 12, Caritas. Ryhmä vanhemmille, 
joilla on kehitysvammainen lapsi.
Keskustelukerho ti 19.3. klo 17, Heinätorin seurakuntata-
lo. Avoin ryhmä kaikenikäisille kehitysvammaisille. Osal-
listutaan pääsiäisvaellukseen.
Nuorten aikuisten olkkari-ilta ke 20.3. klo 17, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Kehitysvammaisille nuorille aikuisille. 
Osallistutaan pääsiäisvaellukseen.

KUULOVaMMaiSet
Hyvä tietää -luento pe 15.3. klo 9.30, Seurakunnan vi-
rastotalo. 
Aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri to 
21.3. klo 13.30, Caritas-sali. 
Ystäväilta to 21.3. klo 16, Palvelukeskus Runola. 
Leiri nuorille kuuroille ja viittomakielisille lapsiperheil-
le pe 19.4.–su 21.4, Juuman leirikeskus. Leirin ohjelma ra-
kentuu valokuvausharrastuksen ympärille. Ohjaajina toi-
mivat Kai Tirkkonen ja Lauri Lehenkari. Juumassa saam-
me nauttia hyvästä ruuasta, yhdessäolosta, ulkoilusta ja 
hiljentymisestä. Leirin hinta on 45 € aikuiset ja 31 € lap-
set (4–18-v.). Ilmoittautumiset Anne-Mari Kyllöselle p. 040 
591 2657, anne-mari.kyllonen@evl.fi tai netissä www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo.

NäKöVaMMaiSet
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri t to 14.3. 
klo 13–14.30, Caritas-koti. Tule tutkimaan Raamattua ja 
luotsaamaan elämää pintaa syvemmältä. Opasystävä on 
vastassa pääoven läheisyydessä klo 12.30 alkaen.
Näköpiiri – yhdessäoloa näkövammaisille ja läheisille 
ti 19.3. klo 13–14.30, Carita-koti, Kappeli. Lauletaan Lii-
sa ja Jouko Huotarin johdolla sota-ajan lauluja. Opasys-
tävä on vastassa Caritas-kodin pääoven läheisyydessä klo 
12.30 alkaen.

päiHDetYö
Aamukahvihetki pe 15.3. klo 9–10, Diakoniset erityispalve-
lut. Lisätietoja: diakonissa Tellervo Kianto, p. 040 7564 022.
Naistenryhmä pe 15.3. klo 13–15, Diakoniset erityispal-
velut. 
Tavoiteryhmän Vasamonretki ma 18.3. klo 9–16, Vasamon 
leirikeskus. Tavoiteryhmän retkipäivä. Etukäteisilmoittau-
tuminen ryhmässä.
A-leiri 8.–12.4.2013 Kuusamossa Juuman leirikeskuksessa. 
Ohjelmassa ulkoilua, hartauksia, saunomista, keskustelua, 
yhdessäoloa, kilpailuja, hyvää ruokaa. Tiedustelut ja ilmoit-
tautuminen 11.–22.3. välisenä aikana diakonissa Tellervo 
Kiannolle, p. 040 7564 022.

Erityisdiakonia

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

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. 

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. 

Lue lisää sivulta 14. 

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

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Lenkkiryhmä to 14.3. ja 21.3. klo 18–20, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Ulkoillaan oman kunnon ja kelin 
mukaan. Lenkin jälkeen iltapalaa. Ilmoittaudu: ma-
ri.tuokkola@evl.fi, mari.flink@evl.fi.
Nuorten aikuisten tuomiotupa ke 20.3. klo 15–16, 
Elohuone. Nuorille aikuisille tarkoitettu paikka, jos-
sa voit hetkeksi istahtaa, tavata tuttuja, taiteilla ja 
nauttia kupin kuumaa. Avoinna joka keskiviikko klo 
15–17, (paitsi 27.3. klo 15–16). 
Taideryhmä ke 20.3. klo 17.30–19, Heinätorin seura-
kuntatalo. Aikaisempaa kokemusta et tarvitse, aino-
astaan iloisen ja rohkean mielen! Ilmoittaudu: ma-
ri.tuokkola@evl.fi.

OpiSKeLiJaJärJeStöt
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat 
to 14.3. klo 19, Katjalla ja Mikaelilla, Vihirannantie 
3 A 1, Oulunsalo. 
Evankelisten nuorten aikuisten ilta pe 15.3. klo 
18–21, Heinätorin seurakuntatalo. Matka Etelä-Ko-
reaan, Tuomas Lindell.
OPKOn opiskelijailta la 16.3. klo 18.30, Torikatu 9 
A 32. Lahjani seurakunnan käytössä, Paneeli: Jan-
ne Henriksson, Heidi Hietaharju, Kaisa Niemi, Nii-
lo Väätäinen.
Kansanlähetyksen 3K-ilta ma 18.3. klo 18.30, Ru-
koushuone, Koulukatu 41. Vapauttava totuus: Os-
si Kantola.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 20.3. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Toisten kuormia 
kantamassa, Sirpa Laurila.

English Service on Sunday 17th of March at 4 pm 
in St. Luke's Chapel. 
Englanninkieliset seurat sunnuntaina 17.3. klo 16 Py-
hän Luukkaan kappelissa. 

Kansainvälisyys

Yhteisvastuutapahtumia
Valokuvakilpailu 
osallistua voi 31.3. saakka. Valokuvauskilpailu Yhteis-
vastuukeräyksen vuoden 2013 teemasta ”Old is gold”. 
Lisätietoja teemasta www.yhteisvastuu.fi. Kuvien on 
oltava osallistujan itsensä ottamia ja niihin tulee ol-
la täydet tekijänoikeudet. Jos kuvissa esiintyy tunnis-
tettavia henkilöitä, kuvaajan vastuulla on kysyä heil-
tä lupa kuvan julkaisemiseen. Sähköiset kuvatiedostot 
lähetetään jpg-muodossa sähköpostilla osoitteeseen: 
yv.ouluntuomiokirkko@evl.fi. Jokaisen kuvan tiedos-
tonimessä tulee olla kuvaajan ja kuvan nimi. Sähkö-
postin otsikoksi kirjoitetaan "Old is gold” ja oma nimi. 
Viestikenttään kirjoitetaan: kuvan/kuvien nimet, ku-
vaajan etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero ja säh-
köpostiosoite. Lisätietoja: www.oulunseurakunnat.fi/
tuomiokirkko.

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

Lipaskeräys Ruskon Citymarketilla
perjantaina 15.3. klo 16–19. 

Yhteisvastuukonsertti "Ave Maria" 
sunnuntaina 17.3. klo 15 Pyhän Tuomaan kirkossa.
Esiintyjinä Tuiran seurakunnan kanttorit Pirjo Mänty-
vaara, Anu Arvola-Greus, Heikki Jämsä, Tommi Hek-
kala (kvartetti ja yksinlaulu) ja Laura Kumpula (pia-
no ja urut) sekä Oulunsalo Ensemble Sinikka Ala-Lep-
pilammen johdolla. Vapaa pääsy, ohjelma 5 € Yhteis-
vastuun hyväksi. 

"Mitä sinulle toivoisin?" – ilta
Jörg Zinkin runoudesta 
sunnuntaina 17.3. klo 18 Kastellin kirkossa.
Runoillassa syvennymme saksalaisen teologin Jörg Zin-
kin runouteen. Sana saa siivet ja äänen. Runoja esittä-
vät Maija Karppinen, Pirjo Kauppinen, Hilja Alasuvan-
to, Pirkko Böhm-Sallamo ja Juha Vähäkangas, kanttori-
na Riitta Piippo. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu Yhteis-
vastuukeräykseen. Tule, niin tulet tutuksi! 

Kevätkekkerit 
keskiviikkona 20.3. klo 18 Huonesuon seurakuntakodis-
sa. Illan aikana kuvia ja kuulumisia Nepalista, kahvit-
telua mukavassa seurassa ja iltahartaus. Arvontaa Yh-
teisvastuun hyväksi. 

Lauluilta
perjantaina 22.3. klo 18 Eila ja Pentti Honkasella, Hau-
kiputaantie 1105 (Kiiminki Alakylä). Mukana Ulla Mit-
runen-Nyyssönen, Jarkko Metsänheimo ja Seija Lom-
ma. Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Yhteisvastuutapahtuma
lauantaina 23.3. klo 10–14 Ylikiimingin seurakuntata-
lolla. Keittolounas klo 11–13, hinta 5 euroa (alle 4-vuo-
tiaat ilmaiseksi). Lapsille ongintaa (2 euroa) ja virpomis-
vitsojenaskarteluja (50 snt). Jalkojenhoitoa (35 euroa)
ja hierontaa (20 euroa) voi saada tilaamalla Katilta,  
p. 040 528 1813 ajalla 18.–20.3. Tuotto Yhteisvastuulle.

Palmusunnuntain sävelhartaus
sunnuntaina 24.3. klo 19 Oulunsalon kirkossa.
Kolehti Yhteisvastuukeräykselle.

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 
tapahtumassa ovat Karjasillan diakoniatyö, Hiirosenko-
ti, Uittokoti, Kairoskoti, Höyhtyän Palvelukeskus ja Vil-
laViklo. 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 Karjasillan 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 avoinna 11.3.–17.4. 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Lisätieto-
ja isospäivästä saat oman seurakuntasi isostoiminnas-
ta vastaavalta työntekijältä.

Lähetys
Cafe Krypta
Oulun tuomiokirkon krypta, torstaisin klo 11–16. Jatkoai-
ka torstaina 21.3. 16–20. Makeita ja suolaisia leivonnai-
sia ja käsitöitä. Tuotto vammaisten lasten ja nuorten 
koulutukseen Nepalissa Suomen Lähetysseuran kautta.
Puttaan Tupa 
to ja pe klo 12–14, Kirkkotie 10, Haukipudas.
Tule istahtamaan, juttelemaan, tekemään käsitöitä 
tai lukemaan lehtiä. Kahviosta voi ostaa päiväkahvin. 
Myyntipisteessä käsitöitä, kortteja, adresseja. 
Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma–ke, pe klo 10–14. 
Lauantaisin 23.3., 20.4. ja 18.5. klo 10–14.
Nokelantie 48 B, käynti Latokartanontien puolelta. Puo-
dista kirpputoritavaraa, polkupyöriä ja niiden osia sekä 
uusia pajan tuotteita, tarjolla myös kahvia. 
Laulamme yhdessä pe 15.3. klo 12, Siipi – lähetyksen 
puoti ja paja. Pirjo Mäntyvaara.

Vartti Saima Harmajan lyriikkaa Siiven suojissa 

RunoQvarkki
 tiistaina 19.3. klo 12–12.30

Siivessä, lähetyksen puodissa ja pajassa. 

Harmajan syntymästä tulee kuluneeksi 
tänä vuonna 100 vuotta. 

Tule kuuntelemaan Saima Harmajan 
lyyrisiä säkeitä!
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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

Messu su 17.3. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell.

Rauhanyhdistyksen seurat 
su 17.3. klo 14.30 kirkossa.
Omaishoitajien tapaami-
nen ma 18.3. klo 13 srk-sa-
lissa.
Raamattu- ja rukousilta ti 
19.3 klo 18 Salli ja Kalle Jo-
ensuulla, Salmenrannantie 
226. 
Kartanossa kajahtaa ke 
20.3. klo 14. Marko Eronen 
laulattaa Saarenkartanossa.

Kamarikuoro Aioloksen 
konsertti su 24.3 klo 18 kir-
kossa, liput 10 euroa.
Kyytipalvelua srk:n tilai-
suuksiin voi kysyä diakonia-
työntekijältä, Marja p. 040 
7430 382.
Aamukahvila maanantaisin 
klo 9–10.30 Luukulla.
Päiväkerho keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 kirkolla.
Päiväpiiri Saarenkartanos-
sa keskiviikkoisin klo 13.
Kaikenikäisten Kaveriker-
ho torstaisin klo 10 kirkolla.
Kirkkokuoro torstaisin klo 
18.30–20 kirkolla.

Marianpäivän messu su 
Su 17.3. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 
saarnaa Olli Lohi, kant-
torina Maili Muuttola-
Junkkonen.

Lasten kerhot normaalisti, 
kerhoasioista lisätietoja Silja 
p.044 7750 601.
Lapsiparkkitoimintaa maa-
nantaisin klo 11.30–14.30. 
Lapsiparkki on maksuton, 
mutta vaatii joka kerta il-
moittautumisen etukäteen 
Silja p. 044 7750 601.
Perhekerho torstaisin klo 10 
srk-talossa. 
Keskusteluilta Raamatun 
äärellä to 14.3. klo 19 srk-ta-
lossa, Joh.14.
Ystävyyden talo pe 15.3. klo 
10 srk-talossa.
Partio ti 19.3. klo 15 srk-ta-
lossa, 10–13-v. pojille, ke 
20.3. Mafeking Kotikololla 
klo 18–20.30.
Kuoroharjoitukset ke 20.3. 

www.kempeleenseurakunta.fiKempele
Messu su 17.3. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Pekka 
Rehumäki, avustaa Ve-
sa Äärelä, diakoni Min-
na Sorvala, kanttori Ei-
ja Savolainen. Musiikki-
avustus Kamarikuoro Ai-
olos. Pyhäkoulu saarnan 
aikana. 

Konfirmaatiomessu su 
17.3. klo 14 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Juha Maalis-
maa, avustaa Jaakko 
Tuisku, diakoni Pia Rät-
tyä, kanttori Marjo Ir-
jala.

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. 
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 14.3. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodis-
sa.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 14.3. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Askeleet pe 15.3. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Perhekerhot: ks. www.kem-
peleenseurakunta.fi/per-
heet. 

Varhaisnuorten kuorot to 
klo 16–16.45 Kirkonkylän srk-
kodissa ja pe klo 15-16 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Kirkkokuoro ke 20.3. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Työikäisten naisten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ke 
20.3. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Eläkeläisten piirit:  Päiväpii-
ri to 21.3. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuk-
sessa. Seurakun-
tapiiri to 21.3. 
klo 12 Kirkon-
kylän srk-ko-
dissa.
Konservato-
rion Kempe-
leen osaston 
kevätkonsert-
ti  to 21.3. klo 18.30  
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
Varttuneet to 21.3. klo 14.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Gospeljumalanpalvelus to 
21.3. klo 19 kirkossa. 
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 maanan-
taisin klo 10–12 Kirkonkylän 
srk-kodissa. 
Varhaisnuoret: ks. www.
kempeleenseurakunta/kou-
lulaiset 
Nuoret: Nuorten illat torstai-
sin klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Yöpappila pe 15.3. klo 20 
Vanhassa pappilassa. Raamis 

ke 20.3. klo 18 Vanhassa pap-
pilassa. Gospeljumalanpalve-
lus to 21.3. klo 19 kirkossa.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Kirkkoseurat to 14.3. klo 19 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa (kuunneltavissa seu-
rakunnan nettisivuilta). Raa-
mattuluokat pe 15.3 klo 18 
4-5 lk: Vänttilä, Airistonkuja 
3. 6-7 lk: Pajala, Savikorven-
tie 62. 8-9- lk: Laurila, Noi-

dankuja 1. Pyhäkoulut 
su 17.3. klo 12 Kes-

kusta-Ollila: Paja-
la, Savikorventie 
62 Sarkkiranta: 
Hannula, Rytitie 
29 Paituri: Ahola, 

Lähetvainiontie 11 
Kokkokangas-Haa-

pamaa: Karhumaa, 
Peipontie 2 Linnakangas: 

Sakko, Taikakuja 8. Seurat su 
17.3 klo 16 ry:llä. Tiistaiker-
ho ti 19.3. klo 12 Luokkala, 
Kiiestie 20.
Murron rauhanyhdistys: 
Kirkkoseurat to 14.3. klo 19 
Kempeleen kirkossa. Laulu-
seurat pe 15.3. klo 19 ry:llä. 
Messu su 17.3. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa, klo 16 seurat 
ja opistoilta ry:llä. Yläasteil-
ta peruuntunut la 16.3. klo 
18 ry:llä.
Kastetut: Jerry Johannes 
Matkaselkä, Erika Wilhel-
mina Orrenmaa, Livia Maria 
Aitta, Aada Olivia Kallunki, 
Lilja Iiris Eleonoora Simon-
aho, Nuutti Iiro Topias Utriai-
nen, Venla Janette Nättinen. 

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
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Varhaisnuoret: 
ks. www.kempe-
leenseurakunta/

koululaiset 

Laulaen lähetykselle -laulutilaisuus 
sunnuntaina 17.3. klo 17 

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

Tulossa: 
Perhekirkko ja 

Aiolos-kuoron konsertti 
Palmusunnuntaina 24.3. 
Ensi lehdessä tarkemmin.

Yhteisvastuukirppis 
vielä torstaista perjantaihin 

14.–15.3. klo 12–18 
seurakuntasalissa. 

Kempeleen seurakunta on mukana 
Kirkkohallituksen hankkeessa 

jumalanpalveluselämän kehittämiseksi. 
Hanke kattaa vuodet 2010–2013. 

Lue lisää ja osallistu jumalanpalveluskyselyyn: 
www.kempeleenseurakunta.fi

klo 18.30 srk-talossa.
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 euroa. Ilmoit-
tautumisaika on päättynyt, 
mutta viime hetken lisätidot 
antaa Pekka, p. 040 5357 567.
Tulossa: Friday Club pe 22.3. 
klo 17.30.
Tulossa: Leiri 5.–7.-luokka-
laisille Siikajoen pappilas-
sa 5.–7.4. Alkaa pe klo 20 ja 
päättyy su klo 13. Ilmoittau-
tuminen 2.4. mennessä si-
nikka.harkonen@lumijoki.fi 
tai tekstari, p.  044 5037 080.
Rauhanyhdistys: Marianpäi-
väseurat 16.–17.3. La 16.3. 
klo 18 seurat ry:llä. Su 17.3. 
klo 10 messu kirkossa, klo 13 
seurat ry:llä, klo 15.30 harta-
us Lumilyhdyssä ja klo 18 seu-
rat ry:llä. Päiväkerho ry:llä 
ma, ke klo 17–18.30 ja ti, to 
klo 17.30–19.

A ar o Ku k ko h ov i
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ti 19.3. klo 12 Marja-Liisa ja 
Esko Holapalla, Leena Leske-
lä, Pekka Kyllönen.
Hartaus ti 19.3. klo 14 tk-
sairaalan b-osastolla, Pekka 
Kyllönen.
Niittypirtin kerho ke 20.3. 
klo 13, Hanna Kaisto-Vanha-
mäki, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ke 20.3. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Pekka 
Kyllönen.
Rukouspiiri ke 20.3. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Kuorot: Ke 20.3. klo 10.30 
päiväkuoro srk-talossa, klo 
16 lapsikuoro Hyrkin koulul-
la ja klo 17.30 srk-talossa se-
kä klo 18.30 kirkkokuoro srk-
talossa.
Perhekerhot: ti klo 9.30–
11.30 seurakuntatalossa ja 
klo 10–12 Päivärinteen seu-
rakuntasalissa, ke klo 12.30–
14.30 Päivärinteen seurakun-
tasalissa ja klo 15–17 Kylmä-
länkylän kappelissa sekä pa-
rillisten viikkojen to klo 10–
12 Laitasaaren rukoushuo-
neella. 
Perhepyhäkoulu su 17.3. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa. 
Esikot-ryhmä ke 20.3. klo 
10–11.30 srk-talon alaker-
rassa.   
Nuoret / rippikoulut: Kou-
lupastoripäivystys to klo 11–
12.15 yläkoululla ja lukiolla. 
Nuortenilta to 14.3. klo 17–
18.30 Päivärinteen seurakun-
tasalissa. Päivystys pe 15.3. 

klo 16–18 nuorisotoimistol-
la. Nuortenilta  pe 15.3. klo 
18–19.30 srk-talon alakerras-
sa. Raamattupiiri su 17.3. klo 
12–13 srk-talon alakerrassa. 
Girls in action -ryhmän kirp-
pari la 16.3. klo 10–16 ja su 
17.3. klo 12–16 Nuokkarilla.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Laitasaaren seura-
kuntapiiri ti 19.3. klo 12, Ossi 
Kajava. Perhekerho to 21.3. 
klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: To 14.3. klo 18.30 om-
peluseurat kodeissa: Pirnes, 
Koivulehdontie 18 ja Ervas-
ti, Niementie 30. Pe 15.3. 
klo 18.30 sisarilta ry:llä. La 
16.3. klo 19 raamattuluok-
ka-iltakylä 4.–6.-lk Luukko-
nen, Pääskyntie 2 C 4 ja 7.–
8.-lk Taskila, Nuottatie 25 
A.  Su 17.3. klo 12 pyhäkou-
lut: kirkonkylä Pirnes, Antti-
la Jokitalo, Korivaara Leino-
nen, Pälli A. Pitkänen, Suo-
kylä Kaarlejärvi. Klo 17 seu-
rat kirkossa ja kirkkokahvit 
Laitasaaren ry:llä. Ma 18.3. 
klo 18 päiväkerhot ry:llä. Ti 
19.3. klo 18.30 veljesilta. To 
21.3. klo 18.30 ompeluseu-
rat ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 15.3. klo 18.30 yh-
teinen sisarilta Muhoksen 
ry:llä. Klo 19 pienten raamat-
tuluokka Österberg, Paa-
telankuja 6. La 16.3. klo 10 
päiväkerho ry:llä. Klo 19 iso-
jen raamattuluokka Taskila, 
Nuottatie 25 A. Su 17.3. klo 
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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

Marian ilmestyspäivän 
messu su 17.3. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Jou-
ni Heikkinen, saarnaa 
Sauli Typpö, kanttorina 
Ossi Kajava, Oulun seu-
dun virsikuoro. Herättä-
jän kirkkopyhä, messun 
jälkeen ruokailu ja He-
rättäjän seurat seura-
kuntatalossa, herättä-
jätoiminnan historiikkia 
Veikko Salonen.  

Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 14.3. klo 11 kappelis-
sa, pääsiäisajan virret ja lau-
lut. 
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, Jouni Heik-
kinen.
Iltahartaus to 14.3. klo 19 
Rokualla, Pekka Kyllönen.
Perhepyhäkoulu su 17.3. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa.
Ompeluseurat lähetys- ja 
diakoniatyön hyväksi ma 
18.3. klo 18 srk-talon rippi-
koulusalissa.
Laitasaaren seurakunta-
piiri ti 19.3. klo 12 rukous-
huoneella, Ossi Kajava ja 
pääsiäis ajan virret.
Sanginjoen seurakuntapiiri 

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

Lähetysvintti   ma 18.3.  klo 
12–14.
Omaishoitajaryhmä omai-
sestaan huolehtiville ma 

18.3. klo 13–14.30 seurakun-
tatalolla. Vieraana Oulun 
seudun omaishoitajat ja lä-
heiset ry:stä Silvo Nybacka.
Hyvänmielen päiväkahvit 
ti 19.3. klo 12 Lähetysvintil-
lä. Aiheena Pääsiäiseen/ Rai-
ruoho. Ota oma sopiva astia 
mukaan.
Seurakuntakerho ke 20.3. 
klo 12 seurakuntatalolla. Val-
mistautuminen pääsiäisen ai-
kaan. Mukana Kerttu Inkala, 
Liisa Kariniemi ja Leena Lep-
päluoto.
Hengellisen tien ryhmä to 
14.3.  klo 18 pappilan kahvi-
ossa. Mukana Aino ja Sinikka.

Marian päivän messu 
su 17.3. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Aino Pieskä, 
kanttorina Tiina Sauk-
koriipi-Haapala, avustaa 
Sinikka Ilmonen ja seu-
rakunnan naistyönteki-
jöitä, ohjaajana Helena 
Tornberg. Kirkkokahvien 
yhteydessä Helena Torn-
berg kertoo Hengellisis-
tä äideistä.

Hartaudet:  To 14.3. ja 21.3. 
klo 14 Alatemmeksen van-
hainkodilla. Niittypirtin har-
taus to 21.3. klo 13.
Nuorisotyö: Nuortenilta to 
14.3. Vanamossa ja to 21.3. 
Nurkassa klo 18.
Lisätietoa nuorisotyön toi-
minnasta, yhteystiedot, rip-
pikouluryhmien ohjelmat 
ym. osoitteesta www.nuori-
sonurkka.fi.
Kuorot: Tähdet ke 20.3. klo 
17–18 ja Nuorten kuoro klo 
18.15–19.15 srk-talolla. Kirk-
kolaulajat ke 20.3. klo 18.30  
kirkossa.
Perhekerhot: Ti 19.3. klo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIANPÄIVÄN MESSU 
su 17.3. klo 10 kirkossa 

 
 

 naisten kirkkopyhä: mukaan  
kutsutaan erityisesti naisia 

 ylistystanssi ja musiikkia 
 kirkkokahvit ja Helena Tornbergin  

esitelmä Hengelliset äidit 
 

TERVETULOA! 

 

LIMINGAN SEURAKUNTA 

KANSOJEN KATTAUS 

Monikulttuuriset illat Limingassa. Tervetuloa mukaan! 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 
18.2.2013 kello 17.30–20.30 JAPANI 

18.3.2013 kello 17.30–20.30 

15.4.2013 kello 17.30–20.30 SAAME 

13.5.2013 kello 17.30–20.30 

Maalis- ja toukokuussa esiteltävät kulttuurit 
varmistuvat myöhemmin. 

Illat ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. 

 

Kansojen kattaus -illoissa pyritään tutustumaan kulttuureihin median tuottamaa kuvaa syvällisemmin. Millaista on tavallinen arki esimerkiksi Japanissa? Millaisia 
tapoja ja juhlia eri maihin ja kulttuureihin liittyy ja mitä ovat perinteiset ruoat? Illoissa pyritään myös nostamaan esille alueella olevia kulttuuritaustoja. 

Tutustumme kunkin maan elämään kuvien, tarinoiden ja ruokakulttuurin kautta ja illat käynnistyvät aina maahan liittyvän leivonnaisen tai pienimuotoisen ruoan 
laittamisella. Tämän jälkeen maiden edustajat kertovat toisesta kotimaastaan ja lopuksi nautitaan tehdyistä ruoista yhdessä. 

 

Illat järjestetään Liminganlahden yhte-
näiskoulun kotitalousluokassa. 
 
ks.lisätietoja www.kotimaallahanke.fi 
 
Lisätietoja: 
Anu-Maarit Moilanen 
anu-maarit.moilanen@msl.fi 
p. 044-568 11 23 

9.30–11 seurakuntatalolla ja 
ke 20.3. klo 9.30–11 Tupok-
sen Vanamossa. Playin` Sto-
ry/ Maija Hintikka. Omaeh-
toisen leikin merkitys lap-
sen myönteiselle kehityksel-
le. Olli-pappi mukana Vana-
mon kerhossa.
Partio: Pe 15.3. Päivystys 
Partiotoimistossa klo 15–17.  
Johtajaneuvosto klo 18–19.
Hallitus klo 19–20. Ilmoittau-
du Myötäpäiville 18.3. men-
nessä. Ke 20.3. Päivystys Par-
tiotoimistossa klo 15–17.  Ma-
feking 7. ja eräpartioluokan 
koulutus Kotikololla klo 18–
20.30.
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka (5.–6.) pe 15.3. klo 

18.30 ry:llä ja klo 19 Oulun 
seudun nuortenilta Hauki-
putaan ry:llä. Pyhäkoulut su 
17.3. klo 11.30 ja seurat klo 
14 Niittypirtin palvelutalol-
la sekä seurat klo 17 ja 18.30 
ry:llä. Perhekerho to 21.3. klo 
10.30 ry:llä.
Kastettu: Aarni Henrik Aho-
la, Uunar Antero Ahola, Je-
mina Ritva Marjatta Malka-
mäki, Viola Henriikka Suvan-
to, Jasper Onni Johannes Uh-
re.
Vihitty: Juho Henrikki Su-
vanto ja Sanna Maarit Meri-
läinen.
Kuollut: Saini Sinikka Korka-
la e. Anttila, 81.

Marian päivän messu 
sunnuntaina 17.3. klo 10 kirkossa.

Naisten kirkkopyhä: mukaan kutsutaan erityisesti 
naisia, ylistystanssi ja musiikkia, kirkkokahvit ja He-
lena Tornbergin esitelmä Hengelliset äidit.

12 pyhäkoulut: Hyrkki Takki-
nen, Päivärinteenpolku, Lai-
tasaari Parviainen, Takata-
lontie 80, Huovila Lehto, Ri-
tolantie 51. Klo 17 seurat kir-
kossa ja kirkkokahvit ry:llä.
Kastettu: Seela Annikki 
Hahtonen, Eino Erkki Jalma-
ri Ranta.
Kuollut: Leila Orvokki Joki e. 
Saranki 74.

Perhekerhojen 
yhteisvastuulounas
tiistaina 19.3. klo 11 seurakuntatalolla.

Lounaalla tarjotaan broilerikeittoa ja jälkkäriksi jää-
telöä. Lounaan hinta  aikuisilta 5 €, lapsilta 2 €, al-
le 2-vuotiaat ilmaiseksi. Ilmoittautuminen  perheker-
hoissa tai Sirpalle p. 050 309 3565   perjantaihin 15.3. 
mennessä. Lounaan tuotto tilitetään 2013 Yhteisvas-
tuukeräykselle!

NAISTEN YHTEINEN ILTA
tiistaina 19.3. klo 18 Koortilassa.

Ilta vietetään  saunoen, tutustuen Minna Salmen joh-
dolla bibliodraamaan ja iltapalalla. Tervetuloa, toivot-
tavat Muhoksen seurakunnan perhetyön naiset

Palmusunnuntain  
perhekirkko
sunnuntaina 24.3. klo 18. 
Ennen palmusunnuntain 
perhekirkkoa tarjoillaan 
klo 17 salaattiateria seu-
rakuntatalolla. Aterial-
le sähköinen ilmoittau-
tuminen 19.3. mennessä 
www.muhoksenseura-
kunta.fi–>sähköinen asi-
ointi–>palmusunnuntain 
ateria.

Kaiken maailman 
lastenjuhla
ti 19.3. Tupoksen Vana-
mossa klo 17.30–19.30

Pääsymaksu 2€ (sis. on-
ginta, jäätelö, ohjelma). 
Aikuiset lapsen mukana 
ilmaiseksi! Ohjelmassa 
kaiken maailman kivaa: 
nukketeatteria, kasvo-
maalausta, askartelua, 
pelejä ja leikkejä ja pal-
jon muuta! Myytävänä 
arpoja, kahvia, mehua ja 
pullaa. Tuotto Limingan 
srk:n  tosi-isojen matka-
projektin hyväksi. 

Kirppari 
Nuokkarilla 
la 16.3. klo 10–16 ja su 
17.3. klo 12–16. Tuotto 
Girls in action -ryhmän 
kansainväliseen projek-
tiin. Tervetuloa edullisil-
le ostoksille!
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Perhemessu su 17.3. 
klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Timo Lii-
kanen, kanttorina Pent-
ti Korkiakoski.
Perhemessu su 17.3. klo 
12 Temmeksen kirkos-
sa. Toimittaa Timo Lii-
kanen, kanttorina Pent-
ti Korkiakoski.

RaaTuu to 14.3. klo 18 Tem-
meksen srk-talolla. 
Seurakuntakerho ti 19.3. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 20.3. klo 
10.30 Murron kerhotilassa.
Nuttupiiri to 21.3. klo 17 srk-
talon takkahuoneessa.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.

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  17.3. klo 10 (huom. 
kelloaika!) Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Perttu Kyllö-
nen. Kanttorina Veijo Kin-
nunen, avustaa Pyhännän 
nuorisokuoro.

Messu su 17.3. klo 10 
Pulkkilan kirkossa. Toimit-
taa Saila Karppinen, kant-
torina Pekka Kyöstilä.

Messu su 17.3. klo 10 
Rantsilan kirkossa. Toimit-
taa Merja Jyrkkä, kantto-
rina Unto Määttä. 

Messu su 17.3. klo 13 Piip-
polan kirkossa. Toimittaa 
Merja Jyrkkä, kanttorina 
Unto Määttä.

Messu su 17.3. klo 13 
(huom. kelloaika!) Pyhän-
nän kirkossa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen. Kantto-
rina Veijo Kinnunen, avus-
taa Duo Peili. Seeli Toivio, 
sello ja Hedi Viisma, kan-
tele.

Myytävänä leivonnaisia ym. 
Lounas 7 €.
Ompeluseurat pe 22.3. klo 
19 ry:llä.
Seurakuntakerho to klo 12 
srk-talossa.

pYHäNtä
Tavastkengän diakoniapiiri 
to 14.3. klo 11 Inkeri ja Vei-
jo Malisella.
Kirkonkylän diakoniailta 
ma 18.3. klo 18 Eeva ja Rai-
mo Karttusella Lamujoella.
Kinkerit ti 19.3. klo 12 Ritva 
ja Tapani Leiviskällä, Tavast-
kengäntie 33 B, Kyllönen, 
Kinnunen ja Karttunen.
Seurakuntakerho ke 20.3. klo 
10 srk-talossa (huom. aika!).
Lauluseurat ke 20.3. klo 
18.30 Eliisa ja Raimo Liukolla.
Hartaus to 21.3. klo 14 Kuu-
rankukassa.

raNtSiLa
Seurakuntakerho to 14.3. 
klo 13 Rauhalassa.
Ompeluseurat pe 15.3. klo 
19 ry:llä.
Kinkerit ma 18.3. klo 18.30 
Kerälän raittiusseuran talolla, 
Jyrkkä, Määttä ja Kekkonen.
Eläkeliitto ti 19.3. klo 11 srk-
talossa.
Herättäjän seurat ti 19.3. klo 
19 Sisko ja Seppo Juntusella 
Wilppolassa, Matti Nuorala 
ja Merja Jyrkkä.
Ompeluseurat pe 22.3. 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

Kuollut: Eila Maria Kärkkäi-
nen s. Seppänen 78 (Kestilä).

Raamattuluentosarja
Uuden testamentin kirjeistä

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

KeStiLä
Seurakuntakerho pe 15.3. 
klo 10 srk-kodissa. 
Siikalatvan talvipäivät la 
16.3.–su 17.3. La klo 19 ry:llä 
alustus aiheesta "Kuinka us-
ko näkyy valinnoissani /ohjaa 
valintojani?” (Hepr. 13:24–
26). Kahvit, keskustelu, ilta-
hartaus ja iltapala. Su klo 12 
ry:llä alustus aiheesta "Tyy-
tyväisyys, uskon hedelmä (I 
Tim. 6:8). Kahvit, keskustelu, 
seurapuhe, lopuksi ruokailu. 
Talvipäivillä palvelevat Matti 
Närhi ja Keijo Nissilä. 
Ystävänkammari ke 20.3. 
klo 10 srk-kodissa.
Mäläskän diakonia- ja lähe-
tyspiiri to 21.3. klo 12 Lake-
lassa Anja ja Aimo Kurkisella.
Ompeluseurat pe 22.3. klo 
19 ry:llä.

piippOLa
Seurakuntakerho ti 19.3. klo 
12 Väinölässä. 

pULKKiLa
Yhteisvastuumyyjäiset ti 
19.3 klo 10.30 srk-talossa. 

Nuortenilta torstaisin klo 
18 Tyrnävän srk-talon kerho-
huoneessa, ma 18.3. klo 18 
Murron nuoriso-tilassa (Si-
montaival 7–9) ja ti 19.3. klo 
18 Temmeksen nuorisotilassa 
(Takalontie 11).
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Myyjäiset la 16.3. klo 13 Iin 
ry:llä, ruokailu klo 12 ja il-
taohjelma klo 18. Seurat su 
17.3. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Kirkkoseurat to 14.3. klo 19 
Kempeleen Pyhän kolminai-
suuden kirkossa. Lauluseu-
rat pe 15.3. klo 19 ry:llä. Su 
17.3. klo 10 messu Tyrnävän 
kirkossa sekä klo 16 seurat ja 
opistoilta ry:llä.
Kastettu: Pekko Johannes 
Poutanen, Enni Helka Annii-
na Pärssinen.

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.

Piippolan ja Pulkkilan perhekerhojen
retki Pulkkilan hiihtomajalle 

maanantaina 18.3. 
Tavataan hiihtomajalla klo 10!

Toivevirsi-ilta
sunnuntaina 17.3. klo 18 
Temmeksen srk-talolla.
Tule toivomaan ja lau-
lamaan yhdessä mieli-
virsiäsi.
Saatavana kahvia, mehua 
ja pullaa sekä arpoja Yh-
teisvastuukeräyksen hy-
väksi.

Naisten päivä 
sunnuntaina 24.3. 
Tyrnävällä.

Päivän teema: Naisena 
elämisen ihanuus – ruu-
miin, sielun ja hengen 
ristiriidassako?
Keskusteluun virittämäs-
sä ja rohkaisemassa Re-
bekka Naatus ja Outi 
Pohjanen.

Päivän ohjelma:
klo 10 Messu 
Tyrnävän kirkossa 
(saarna Leila Ikonen, 
kirkkokuoro)
klo 11.30 Lounas Tyrnä-
vän seurakuntatalolla /
maksu 7€ (sis. myös kah-
vit) Naisten pankin kaut-
ta kehitysmaiden naisten 
hyväksi 
klo 12.15 Naisen ruumis – 
Naisen sielu
klo 14.00 Kahvi
klo 14.30 Naisen henki
klo 15.00 Päivän päätös

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

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 henkilö tai yhteisö) maksaa sopimansa 
kierros hinnan tai ”könttäsumman” hiihtäjälle, joka 
lahjoittaa maksun Yhteisvastuukeräykseen. Kerää 
sponsorit vapaamuotoiselle 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.

S i r k ku Pa lo la

Kuvassa Pyhännän perhekerholaisia



24    Nro 10    14.–21.3.2013

Matkalla Pääsiäiseen

Marian ilmestyspäivänä, 
sunnuntaina 17. maa-
liskuuta järjestetään 
Pyhän Tuomaan kir-

kossa barokkimessu kello 12 ja 
Yhteisvastuu-konsertti Ave Ma-
ria kello 15. 

Barokkimessussa kuullaan 
osia J.S. Bachin teoksesta Magni-
ficat (Neitsyt Marian ylistysvir-
si). Messun toimittaa Tuiran seu-
rakunnan kirkkoherra Hannu 
Ojalehto ja avustajana on Tuiran 
seurakunnan kappalainen Lauri 
Kujala. Messun musiikkiesiinty-
jät ovat jousikvintetti Oulunsalo 
Ensemble, laulajat Katja Findlay, 
Virve Karén, Anu Arvola-Greus 
ja Antti Ukura sekä kanttori Pir-
jo Mäntyvaara.

Ave Maria -konsertti jatkaa 
Tuiran seurakunnan kanttorei-
den vuodesta 2004 asti järjestet-
tyä Yhteisvastuu-konserttien pe-
rinnettä. Konsertissa kuullaan 
barokkimusiikkia ja marianpäi-
väaiheista musiikkia. Esiintyjinä 
ovat Tuiran seurakunnan kantto-
rit Pirjo Mäntyvaara, Anu Arvo-
la-Greus, Heikki Jämsä, Tommi 
Hekkala ja Laura Kumpula. Mu-
kana on myös Oulunsalo Ensemb-
le. Konserttiin on vapaa pääsy. 

Vapaaehtoinen viiden euron 
ohjelmamaksu menee Yhteisvas-
tuukeräyksen hyväksi. Yhteis-
vastuukeräyksellä autetaan tänä 
vuonna yksinäisiä ja syrjäytynei-
tä vanhuksia Suomessa ja Kam-
bodzassa.

Marianpäivän kunni-
aksi Limingan seura-
kunnassa vietetään 
naisten kirkkopyhää. 

Marianpäivän messun toimittaa 
Aino Pieskä ja kanttorina kuul-
laan Tiina Saukkoriipi-Haapa-
laa. Avustamassa ovat diakonissa 

Sinikka Ilmonen ja muita seura-
kunnan naistyöntekijöitä. 

Messussa nähdään myös ylis-
tystanssia, jonka ohjaajana on 
Helena Tornberg. Messun jäl-
keen tarjoiltavilla kirkkokahveilla 
kuullaan Helena Tornbergin esi-
telmä Hengellisistä äideistä.

Kempeleen seurakunnan 
musiikkityö osallistuu 
joka vuosi Yhteisvastuu-
keräykseen järjestämäl-

lä erilaisia musiikkitilaisuuksia. 
Yksi tämän kevään tapahtumis-
ta on Marianpäivän kirkkokon-
sertti, jossa ovat mukana seura-
kunnan kaikki musiikkiryhmät 
vauvasta vaariin.

Tilaisuus on ainutlaatuinen, 
sillä ensimmäistä kertaa kaik-
ki kuorot ja ryhmät musisoivat 
samassa konsertissa. Musiikki-
painotteisen perhekerhon ryh-

mä lampsii ja köröttelee koh-
ti mummolaa Sari Korhosen ja 
Mari Hattusen johdolla.

Pulkan kyytiin pääsee Var-
haisnuorten kuoro ja musiikissa 
mukana on nuorten yhtye Aha-
vah Mikko Isomaan luotsaama-
na. Turvallisina matkakumppa-
neina laulavat myös vanhem-
man väen päiväkuorot Kanervat 
ja Varttuneet.

Laulamisen riemu tarttuu 
kaikkiin kuoroihin ja matkan 
varrella lauluun yhtyvät erikseen 
ja yhdessä Askeleet, Kirkkokuo-

ro ja Versot.
Pianosäestyksistä vastaa-

vat Pietu Halonen ja Tiina Hil-
li ja kuoroja johtavat Anni Näy-
hä, Marjo Irjala ja Marja-Lii-
sa Jääskeläinen. Kuulijat voi-
vat osallistua yhteisiin virsiin. 
Kolehti kerätään Yhteisvastuun 
hyväksi.

Konsertin jälkeen nautitaan 
konserttikahvit ja vietetään pit-
käaikaisen kanttorin Marja-Lii-
sa Jääskeläisen eläkkeelle siirty-
misen lähtöjuhlaa.

Pyhän Andreaan kirkos-
sa Kaakkurissa vietetään 
Marianpäivänä maalis-
kuun 17. päivänä kello 12 

kummikirkkoa. Messuun kutsu-
taan erityisesti kummeja kum-
milastensa kanssa, mutta luon-
nollisesti kaikki ovat messuun 
lämpimästi tervetulleita. 

Kummikirkossa puhutaan 
muun muassa Elisabetin ja Ma-
rian lämpimästä ystävyydestä, 
joka voidaan nähdä eräänlaisena 
kummiuden esikuvana. Kum-
mius on tärkeä osa kirkon elä-

mää ja kummin tehtävä koetaan 
arvokkaaksi ja tärkeäksi. Yleensä 
kummeiksi valitaan vanhempien 
hyvin tuntemia läheisiä ystäviä 
tai sukulaisia. Kummina olemi-
nen on paitsi tehtävä myös mah-
dollisuus erityisen läheiseen ih-
missuhteeseen. Kummin tärkeä 
tehtävä on myös lapsen puolesta 
rukoileminen. 

Kummeja ei voi vaihtaa eikä 
kummeilta ottaa pois tehtävään-
sä kastetoimituksen jälkeen. 
Kummien lisääminen on mah-
dollista erityisistä syistä. Pyhän 

Andreaan kummikirkkoa varten 
on tekstitetty uusi kummilaulu, 
jota lauletaan Ystävä sä lapsien 
-sävelellä. Kummikirkon loput-
tua kummi ja kummilapsi saa-
vat valmistaa tyynyliinan, johon 
painetaan molempien kädenjäl-
jet!

Kummikirkon toimittaa Sa-
tu Kreivi-Palosaari, kanttorina 
on Ilkka Järviö, avustajina Ju-
ha-Matti Seppä, Atte Kääriäi-
nen ja Marjaana Lassi. 

Barokkia ja Marian ylistystä 
Puolivälinkankaalla

Kempeleessä lavalla kaikki musiikkiryhmät

Kummeja ja kummilapsia kutsutaan Kaakkuriin

naiset valtaavat kirkon Limingassa

tulevana 
sunnuntaina 

juhlitaan 
Marianpäivää. 
jumalan äidin 

kunniaksi 
seurakunnissa muun 

muassa vietetään 
messua naisvoimin, 
ylistetään Mariaa ja 

uutta elämää laulaen 
ja juhlitaan perheiden 

ja ystävien voimin. 
Lisää tapahtumia 

sivuilla 14–23. 
Muista, pääsiäiseen 

on vain kaksi viikkoa.
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