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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Uskonnollisten lehtien jakaminen koteihin osoit-

teettomana ei riko kenenkään ihmisoikeuksia. 

Näin voidaan päätellä Euroopan ihmisoikeus-

tuomioistuimen (EIT) tuoreesta päätöksestä.

Jyväskyläläinen mies valitti viime vuonna tuomioistui-

meen, koska koki uskonnonvapautta loukkaavaksi sen, 

että seurakunnan lehti tipahtaa postilaatikkoon 20 ker-

taa vuodessa.

Nyt hän veti pois valituksensa. Samalla tuomioistuin 

keskeytti asian käsittelyn.  

Huomionarvoista on, että EIT olisi voinut jatkaa käsit-

telyä, jos olisi ollut sitä mieltä, että osoitteeton uskonnol-

listen lehtien jakelu voisi loukata ihmis- tai perusoikeuk-

sia.  Tuomioistuin kuitenkin katsoi, että asia ei anna aihet-

ta jatkotutkimuksiin.

Mutta vielä riittää epäkohtia ratkottavaksi. Haastat-

telussa (HS 26.7.2013) jyväskyläläinen toivoi, että ”edes 

omassa kodissaan olisi vapaus valita, vastaanottaako 

uskonnollista materiaalia vai ei". 

Täsmälleen tätä samaa toivovat ne lukuisat ihmiset, 

jotka nimenomaan haluaisivat oman seurakuntansa leh-

den – mutta eivät muuta samassa nipussa osoitteettoma-

na jaettavaa postia. 

Nyt ainakin Itella noudattaa jakelussa ”kaikki tai ei 

mitään” -linjaa. Postilaatikon tai -luukun kyljessä oleva 

kielto jättää mainoksia estää siis myös journalistisesti toi-

mitetun lehden saamisen.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan jo vuosia sit-

ten tekemän kannanoton mukaan sekä perustuslaki että 

ihmisoikeussopimukset suojaavat myös uskonnollista 

viestintää. 

On ylimitoitettua puhua uskonnonvapausloukkaukses-

ta tai kotirauhan rikkomisesta kun saa postia, joka ei kiin-

nosta.  Voidaanhan kotitalouteen jakaa myös esimerkiksi 

”väärän puolueen” vaalimainos. Vastaanottajalla on val-

ta lukea se. Tai jättää lukematta.

Ei aihetta jatkotutkimuksiin

Muut mediat
KuollEidEn hERättäMinEn ja veden 
muuttaminen viiniksi ovat luonteeltaan 
paranormaaleja ilmiöitä. Onhan se aika-
moinen ristiriita, jos joku uskoo Jeesuk-
sen ihmeisiin, mutta epäilee paranormaa-
leja ilmiöitä.

Harri Virolainen, toinen Yliluonnollisten 
ilmiöiden ensyklopedia -kirjan kirjoittajista, 

HS Kuukausiliite 3/2014

haluaiSiMME laPSillEMME onnelli-
sen ja harmonisen tulevaisuuden, jossa ei 
ole vastoinkäymisiä. Toivomme, että lapsi 
välttyisi niiltä harmeilta, joita olemme it-
se elämässämme joutuneet kokemaan. On 
kuitenkin hyvä kysyä, minkälainen ihmi-
sestä tulisi, jos hänellä ei olisi vastoinkäy-
misiä tai haasteita elämässään.

Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja 
Petteri Taalas kolumnissa, Esse 6.3.

ihMiSiä Ei Voi ohjata Jumalan luo en-
nen kuin uteliaisuus on herännyt. Jos sii-
hen pakottaa, se ei ole aitoa. On löydettä-
vä itsensä, ennen kuin voi löytää Jumalan.

Tuhkolmalainen pastori 
Ted Harris, Sana 6.3.

Kun naMibian KiRKoiSSa juhlitaan, se 
tehdään hartaudella, iloisesti ja pitkään. 
- -
Iloon on todella syytä: ensimmäiset 
dhimban-kieliset Uudet testamentit otet-
tiin käyttöön tammikuussa. Juhlassa etu-
rivissä istui käännöstiimin jäsen, tampe-
relainen lehtori Ulla Nenonen.- -

Kysyn häneltä mieleen jäänyttä hetkeä 
käännöksen vaiheista. ”Eräs vanha mies 
kököttää edessäni silmissään suuri ilo, 
kun hänelle luetaan evankeliuminkohtaa 
ensimmäistä kertaa. ’Jumala puhuu mi-
nun kielelläni’, hän huudahtaa.”

Tampereen Harjun seurakunnan eläkkeellä 
oleva kirkkoherra Olli Lehtipuu, Silta 2/2014

 aatoksia

arkipyhä 
on ihmistä varten

Puoli vuotta sitten saatiin tupo-
neuvottelujen päätteeksi ilmoi-
tus, että ”helatorstai ja loppiai-
nen siirretään lauantaiksi, mut-

ta asia vaatii neuvottelut.”  Etsimättä 
tuli mieleen edellinen arkipyhäsiirto 
1970-luvun alussa, jolloin helatorstai 
hävisi kalenterista ja loppiainen siir-
rettiin lähimpään lauantaihin. 

Almanakassa on kaikkialla kansal-
lisen lainsäädännön nojalla sekä yh-
teiskunnallisia että uskonnollisia juh-
lapäiviä, jotka voivat sat-
tua arjen työpäiville. Niis-
tä rakentuu kullekin maal-
le ominainen juhlakalente-
ri arkipyhineen. EU-maissa 
arkipyhiä on 8–15. Suomes-
sa ja muissa Pohjoismaissa 
niitä on vuosittain 9. 

Kuulumme EU-maiden 
viidennekseen, jossa on vä-
hiten arkipyhiä. Silti loppi-
aisen ja helatorstain poista-
minen tai siirtäminen on 
otettu tähtäimeen. Tietääk-
seni missään muualla länti-
sessä Euroopassa ei ilmene 
vastaavanlaisia pyrkimyk-
siä. Loppiaisesta ja helatorstaista luo-
puminen tekisi Suomesta kertaheitol-
la arkivapaista köyhimmän maan ko-
ko Euroopassa. 

Suurimmassa osassa Eurooppaa 
kristillinen kirkkovuosi perinteineen 
määrittää kansallista juhlakalenteria. 
Kirkkovuoden teologiset juuret ovat 
puolestaan juutalaisessa ajan pyhittä-
misessä sapatin vieton ja uskonnollis-
ten juhlien myötä. Jeesus antoi ajan py-
hittämiselle uuden tulkinnan lausues-
saan, että sapatti on tarkoitettu ihmistä 
varten. Kirkko tarkastelee juhliaan täs-
tä tulkinnasta käsin, ei tuottavuuden 
tai kilpailukyvyn kannalta.

Lisäksi luterilainen reformaatio otti 
aikanaan kannan, että kirkkovuoden 
keskuksessa ovat Kristus-juhlat. Lop-
piainen ja helatorstai ovat näitä suuria 
Kristus-juhlia. 

Helatorstai liittyy suo-
raan kirkkovuoden kes-
kuksen, pääsiäiseen. Sen 
viettämisestä Kristuk-
sen taivaaseenastumisen 
juhlana 40 päivää pääsi-
äisen jälkeen on mainin-
toja 300-luvulta lähtien.

 Loppiaisen vietto Ju-
malan ihmiseksi tulon 
juhlana tammikuun 6. 
päivänä lienee vieläkin 
vanhempaa perua. Se va-
kiintui itäisen kristikun-
nan piirissä jo 200-luvul-
la, jolloin sitä vietettiin Jee-
suksen syntymäjuhlana. 

Nämä juhlat eivät ole siirrettävis-
sä. Ne ovat ja pysyvät kirkon vuodessa 
omilla paikoillaan. On kokonaan toi-
nen kysymys, mikäli niistä halutaan 
luopua yhteiskunnallisina vapaapäi-
vinä.

Kirkkovuoden juhlat pyhittävät 
ajan, luovat sille syvämerkitystä. Sy-
välle elämänmuotoomme juurtunei-
na ne tuovat myös arkeen tarpeellis-
ta vaihtelua, jonka varassa jaksaa elää. 
Arkipyhä on ihmistä varten.

 
Pekka Rehumäki

Kirkkohallituksen Jumalanpalvelus 
ja yhteiskunta -yksikön johtaja

Kuulumme 
Eu-maiden 
viidennekseen, 
jossa on vähiten 
arkipyhiä. 
Silti loppiaisen 
ja helatorstain 
poistaminen 
tai siirtäminen 
on otettu 
tähtäimeen. 

H
eikki H

yväri
Minna  KoliStaja 

minna.kolistaja@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 
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naisaktiivi patistaa nuoria 
kirkon päättäjiksi

Vasta avatulla 
seurakuntavaalit.fi 
-sivustolla yksi klikkaus 
riittää kertomaan 
kiinnostuksen kirkon 
päätöksentekoon. 
terttu Välikangas kehuu 
helppoutta tarpeelliseksi 
uudistukseksi.  

Viikonvaihteessa Oulus-
sa Vuoden Saraksi pal-
kittu naisjärjestöaktiivi 
– ja monessa kirkon toi-

minnassa mukava oleva – Tert-
tu Välikangas iloitsee siitä, että 
seurakuntavaalit.fi-sivustolla on 
tehty verrattain helpoksi ilmaista 
kiinnostus ryhtyä kirkon uudek-
si päättäjäksi.

Tuoreen verkkosivuston ai-
van uudenlaisessa Asetu ehdolle 
-lomakkeessa voi selvittää, mitä 
asioita haluaisi pitää esillä oman 
seurakuntansa luottamuselimis-
sä.

Sivuston lomake, joka toimii 
yhteydenottopyyntönä, lähete-
tään ilmoittautuneen kotiseura-
kuntaan, missä se välitetään ny-
kyisille seurakunnassa toimivien 
ryhmien puheenjohtajille.

Nuoret tarvitsevat
kirkon tuen 
Tasa-arvokeskustelun edistämi-
sestä Vuoden Sara maininnan 
saanut Terttu Välikangas toi-
voo, että erityisesti nuoret naiset 
eri elämäntilanteissa tarttuisivat 
seurakuntavaalisivujen uudistuk-
seen ja klikkaisivat itsensä roh-
keasti ehdokkaaksi marraskuus-
sa käytäviin seurakuntavaaleihin. 

Välikangas empii, tuleeko esi-
merkiksi nuorten äitien todelli-
suus riittävästi kirkossa kuulluk-
si, jos terveisten viejien enemmis-
tö on hänen kaltaisiaan harmaa-
päitä.

– Minä opin jo koulussa, että 
kirkko olemme me; me kaikki. 
Kannustan nuoria ihmisiä mu-
kaan: heillä on elämä edessä. Jot-
ta he jaksaisivat kaikissa haasteis-
sa, he tarvitsevat myös kirkon tu-
en. Mitä se tuki voisi olla, sen he 
tietävät kertoa parhaiten itse.

hyvä alku
ehdokaskalastelulle
Seurakuntavaalien projektipääl-
likkö Mari Leppänen Kirkko-
hallituksesta riemuitsee siitä, että 
jo vaalisivuston julkaisupäivänä 
viime viikolla seitsemän ihmistä 
hyödynsi Asetu ehdolle -lomaket-
ta.  Alku oli hyvä, hän riemuitsee.

– Tavoitteena on sata uutta eh-
dokasta, Leppänen paljastaa.

– Jos ei tiedä kotiseurakuntan-
sa vaalilistoja, on miltei mahdot-
tomuus ilmaista kiinnostustaan 
vaaleihin, hän perustelee uudis-
tuksen tarpeellisuutta.

huomiosta eurovaalien
kanssa ei kilpailla
Leppänen kertoo, että seurakun-
tavaalit.fi-sivusto julkaistiin nyt 

Oulun herukkalainen Pir-
jo Pyörälä ei rakentanut 
kahdeksan vuotta sit-
ten itselleen liian korke-

aa kynnystä ryhtyä ehdokkaaksi 
seurakuntavaaleissa.

– Odotin ensimmäistä lastani 
ja halusin vaikuttaa siihen, mil-
laista lapsi- ja perhetyötä koti-
seurakunnassani tehdään. Mi-
nua kiinnosti myös lähikirkko-
ni kohtalo: säilyykö Pateniemen 
kirkko Oulun seurakuntien toi-
mipaikkana? 

Pirjo Pyörälä haluaa ravistella 
muiltakin turhat kainostelut pois 
ryhtymiseltä seurakuntavaalieh-
dokkaaksi. Hänen mielestään on 
turha mittailla omaa hurskaut-
taan ja seurakuntatietämystä.

Pyörälän mukaan kirkon työn-
tekijät hoitavat kirkossa hengelli-
siä asioita. Maallikoille riittää ai-
to kiinnostus kirkon päätöksen-
tekoon.

– Me kuulumme kansankirk-
koon. Sellaisessa kaikki jäsenet 
ovat yhtä arvokkaita. Jo yksin se, 
että kuuluu kirkkoon, viestii kir-
kon tärkeydestä omassa elämässä.

Pyörälä innostaa ihmisiä eh-
dokkaiksi, sillä päättäjät esimer-
kiksi kirkko- ja seurakuntaneu-
vostoissa voivat vaikuttaa hyvin 
läheltä siihen, millainen oman 
seurakunnan arki on.

RiiTTa hiRVONeN

”Turhat kynnykset 
pois ehdokkuudelta”

ensimmäistä kertaa näin varhain 
keväällä. Syksyihin sijoittuvista, 
joka neljäs vuosi järjestettävistä 
vaaleista, on tällä kertaa ylipään-
sä ryhdytty puhumaan aiempaa 
aikaisemmin.

Sille on selvä syy:
– Toukokuussa on eurovaalit. 

Emme halua kilpailla esillä ole-
misesta niiden kanssa. Varhaisel-
la aloituksella kannustetaan myös 
ihmisiä rekrytoimaan rohkeasti 
ehdokkaita jo nyt. 

– Seurakuntiin tarvitaan reip-
paita päättäjiä seuraavalle neli-
vuotiskaudelle. Kirkossa on käyn-
nissä rakennemuutos. 

– Muutetaanpa rakenteita mi-
ten tahansa, paikallisseurakun-
nissa tarvitaan nyt päättäjiä, jot-
ka uskaltavat tehdä valintoja: mi-
tä toimintaa jätetään ja mistä luo-
vutaan tilanteessa, jossa kirkon 
taloudellinen tilanne on aiempaa 
huonompi.

RiiTTa hiRVONeN  

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

S a nna K r o o k

Terttu Välikangas keräsi alkuviikosta Yhteisvastuukeräystä  kaupan edessä.  
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 Uusi
kasvo

Myllyojan seurakunta-
talolla kuullaan sun-
nuntaina runoja osat-
tomuudesta ja toivos-

ta. Hannu Tarvas esittää Suo-
mussalmen kirkkoherran Risto 
Kormilaisen kirjoittamia hen-
gellisiä runoja, joiden kanssa 
vuorottelee Ylikiimingin kantto-
rin Leo Rahkon luoma musiik-
kiesitys.

Yle Oulu Radion toimittaja-
na tunnetuksi tullut, nyttemmin 
eläkkeellä oleva Tarvas sanoo, et-
tä musiikki- ja runotilaisuus Va-
lossa kuulijoille tarjotaan kerto-
vaa runoutta.

 – Runot ovat ikään kuin hen-
kilökuvia, ne kertovat syrjäytymi-
sestä monen eri-ikäisen ihmisen, 
vanhuksen, nuoren tai peräkam-
marinpojan näkövinkkelistä.

Vaikka runot kertovat ihmis-
ten karuista kohtaloista, niiden 
pohjalla väreilee valo.

Näin kuvailee Risto Kormilai-
nen runojensa sisältämää toivoa:

”Jumala on tulevaisuus; linna, 
jonne saamme paeta. Hänen ar-
monsa rakentaa elämän sydämen 
syvimpään lokeroon saakka.”

Samat runot olivat pohja-
na useita vuosia sitten tehdyssä 
Maaseudun valo -nimisessä esi-

tyksessä, jossa ne silloinkin lau-
sui Tarvas. Nyt mukana on muu-
tama uusi runo ja musiikkiosuus.

–  Nämä tärkeät runot on otet-
tu esille uudessa muodossa yh-
teisvastuun hyväksi, Tarvas sum-
maa.

Runo- ja musiikkitilaisuus Va-
lo sunnuntaina 16.3. kello 11.30 
Myllyojan seurakuntatalossa ja 
sunnuntaina 23.3. kello 11.30 
Ylikiimingin seurakuntatalossa. 
Kummankin tilaisuuden alussa 
on kahvitarjoilu ja arpamyyntiä 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

kaTi LuOma

Valo on runoja 
osattomuudesta ja toivosta

Piia Luoma
Seurakuntamestari
Karjasillan seurakunta

Tärkeintä elämässäni: Voi että, 
kun kaikki on niin tärkeitä. Per-
he, koti, työperhe, työ, ystävät, ter-
veys... Siinäpä olisi tärkeitä asioita 
mistä minun onni koostuu. 

Rakkain raamatunkohtani on 
(1. Kor. 13: 1, 4–8, 13): Rakkaus on 
kärsivällinen, rakkaus on lempeä. 
Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei 
pöyhkeile, ei käyttäydy sopimatto-
masti, ei etsi omaa etuaan, ei kat-
keroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä 
vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa us-
koo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan ka-
toa. Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suu-
rin niistä on rakkaus.

Olen halunnut nykyiseen työhöni, koska pidän seurakun-
tamestarin moninaisesta työstä ja siitä, että saan työssä olla ih-
misten kanssa. Seurakunnan työ on työtä, joka on sydäntäni lä-
hellä.  

Esikuvia minulla on monia. Tärkeimpinä pidän omia isovan-
hempiani. Yrittäjäpariskunta, joilla oli aina aikaa meille lapsen-
lapsille. He olivat 63 vuotta naimisissa, ennen kuin pappa nuk-
kui pois. Siinä on varmasti kysytty tahtoa rakastaa ja rakkaut-
ta toiseen.   

Muunlainen esikuva vaihtuu melkein päivittäin, milloin ur-
heilu ja hyvinvointi ovat päällimmäisinä ja esikuva sen mukai-
nen, milloin ihminen joka jollain piirteellään tai tekemisellään saa 
tunteen, että toivoisin itseni samankaltaiseksi. (Esim. pastori Satu 
Kreivi-Palosaari valoisuudella ja spontaanisuudellaan, tai Petri Sa-
tomaa toimeliaisuudellaan ja iloisuudellaan.) Meidän arjen ihmi-
set, jotka ilostuttavat ja jakavat vilpittömyydellään hyvää mieltä.

Harrastan koiran ja puolison kanssa lenkkeilyä, sauvakäve-
lyä, luonnossa liikkumista, valokuvaamista, kesä aikaan mar-
jastaminen (lakassa käyminen), pihan hoito... Kuntosalilla tu-
lee myös käytyä. Siinäpä ne lempipuuhat olisi.

Terveiset lukijoille: Oikein ihanaa kevättä ja paaston aikaa. 
Hymyillään kun tavataan. Ja hyviä lukuhetkiä Rauhan Terveh-
dyksen parissa!

Seitsemän viikkoa kestävän 
ekopaaston toinen viikko 
on käynnistynyt. 

Luterilaisen paastope-
rinteen mukaan tuhkakeskiviik-
kona alkanut paasto päättyy pää-
siäiseen. 

Ekopaasto kannustaa ihmisiä 
pienentämään omaa hiilijalanjäl-
keään ja löytämään hiljentymisen 
sekä kohtuullisuuden merkityk-
sen omassa arjessa.

Tämän viikon ekoteko on pe-
rinteiseen paastoon kuuluvan yk-
sinkertaisen elämän noudattami-
nen. Nunna Elisabetin mukaan 
ortodoksisessa paastossa on ky-
symys kokonaisvaltaisesta asen-
teesta. 

Paaston aikana eletään yksin-
kertaista elämää, että pystyy kes-
kittymään elämän perusseik-
koihin. Ruokapaasto on yksi osa 
paastoa. 

nunna Elisabet antaa 
kattiloiden levätä

– Pääsääntönä on, että eläin-
kunnan tuotteet jätetään pois. Jos 
se on elämäntilanteessa mahdo-
tonta, niin silloin syödään yksin-
kertaista, köyhien ruokaa, nunna 
Elisabet sanoo. 

Säästyvä raha annetaan köy-
hille. 

– Aikaisemmin se annettiin al-
muina, nykyisin on monia tapoja 
lahjoittaa se eteenpäin. Paastos-

sa pohditaan omaa elämää, oman 
elämän valintoja, sitä miten itse 
parhaiten toteuttaa Jumalan tah-
don tässä elämässä.

Ekopaasto-kampanjan järjes-
tävät yhteistyössä Suomen evan-
kelis-luterilainen kirkko, Suomen 
ympäristökeskus ja Suomen Eku-
meeninen Neuvosto. 

Lisätietoa kampanjasta osoit-
teessa www.ekopaasto.fi.

K i r ko n ku va p a n k k i  /  A a r n e O r m io 

Kylässä feministi Hanna-Leena Nissilä

Iiläisestä Hanna-Leena Nis-
silästä tuli feministi nuorena 
vanhoillislestadiolaisena. 

Tänä päivänä Nissilä kertoo, 
ettei kuulu enää liikkeeseen, mut-
ta feminismistä hän ei ole irtau-
tunut vuosien varrella.  

Millä tavoin Oulun yliopiston 
tutkija Hanna-Leena Nissilä piir-
tää omia ääriviivojaan naisena ja 
minänä? 

Kysymys saa vastauksia Ou-
lun NNKY:n Kylässä-illassa ensi 
maanantaina 17. maaliskuuta kel-
lo 18. Paikkana on Oulun NNKY, 
Isokatu 15. 

Kylässä-iltaan sisältyy myös 
yhteistä keskustelua ja kahvitar-
joilu. Myös miehet ovat tervetul-
leita.

Nunna Elisabet paastoaa joka vuosi.
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ihmisellä oikeus
harhaluuloihin
Ihmisoikeusteorian ja -lain-
säädännön kirjaimellisen tul-
kinnan mukaan ihmisel-
lä näyttää olevan oikeus jopa 
omiin harhaluuloihinsa. Mie-
lenterveyslainsäädännössä täl-
laista oikeutta ei kuitenkaan 
tunnusteta. 

Teologian maisteri Mari 
Stenlund etsii ratkaisua ris-
tiriitaan sosiaalietiikan alaan 
kuuluvassa väitöskirjassaan.

− Ihmisoikeussopimuksis-
sa ja -teoriassa oletetaan, että 
oikeudet kuuluvat psyykkises-
ti terveille ihmisille, ja siksi on 
määritelty, että ihmisen tulee 
saada pitää omat mielipiteen-
sä ja uskomuksensa ilman, et-
tä muut pyrkivät niitä muut-
tamaan.

– Jos tämä tulkitaan kirjai-
mellisesti, se on ristiriidassa 
psykiatrisen pakkohoidon ja 
etenkin tahdonvastaisesti to-
teutetun psykoosilääkityksen 
kanssa, Stenlund sanoo.

– Voisiko käsitystä uskon-
non- ja mielipiteenvapaudesta 
kehittää siihen suuntaan, et-
teivät suojelemisen kohteena 
ole tietyt ajatus- tai uskomus-
sisällöt vaan ihmisen kyky yli-
päänsä muodostaa ajatuksia ja 
uskomuksia ja olla ajatteleva ja 
uskova ihminen, Stenlund ky-
syy. 

Tällainen käsitys mielipi-
teen- ja uskonnonvapaudes-
ta mahdollistaisi myös sellai-
set pakkokeinot psykiatrisessa 
hoidossa, joiden tavoitteena on 
tukea potilaan kykyä muodos-
taa itse erilaisia ajatuksia ja us-
komuksia. 

Paaville oma
viikkolehti
Paavi Fraciscus on saanut 
oman joka keskiviikko julkais-
tavan aikakauslehden, joka kä-
sittelee paavin sanoja ja teko-
ja. Il mio Papa on ensimmäi-
nen kokonaan paaville omis-
tettu lehti.

Lehti kertoo katolisen kir-
kon pään tapaamisista, jul-
kilausumista ja kohtaamisis-
ta yleisön kanssa. Lisäksi leh-
ti kertoo niistä ihmisistä ja 
asioista, joka inspiroivat paa-
via. Lehti julkaisee myös ku-
via paavista tavallisten arki-
päiväisten puuhien parissa.

Ensimmäinen Il mio Papa 
ilmestyi 5. maaliskuuta.

Maata kiertelemässä

Nigerialaisessa Kadunan 
kaupungissa asuvalla 
kristityllä pastorilla Ja-
mes Wuyella on oikean 

käsivartensa jatkeena tekokäsi. 
Oman kätensä ja monia ystävi-
ään hän menetti 90-luvulla – is-
laminuskoisen imaami Muham-
mad Ashafan operoimissa hyök-
käyksissä kristittyjä kohtaan.

Käden menettämiseen johta-
nut verilöyly oli kosto pastoril-
le, joka oli aiemmin suunnitel-
lut tappavansa imaami Ashafan. 
Imaami oli selvinnyt Jamesin 
kristittyjen joukkojen väkivallas-
ta, mutta ei ilman menetyksiä. Ja-
mesin joukot olivat surmanneet 
useita Ashafan serkkuja ja hänen 
rakkaan oppi-isänsä. 

Kahden fundamentalistisen 
uskonnollisen johtajan taistelun 
vuodet Kadunassa olivat pitkiä ja 
katkeria. Molemmat kouluttivat 

Veriviholliset antoivat toisilleen anteeksi
saarnasta, joka aloitti muutoksen 
hänen sydämessään.

Pian Ashafa meni tapaamaan 
pastori Jamesia ja pyysi tältä an-
teeksiantoa. Pastori James ei kui-
tenkaan luottanut imaamin yht-
äkkiseen muuttumiseen.

Viha sydämessä 
ei voi saarnata ilosanomaa
Kolme vuotta myöhemmin pas-
tori James oli muslimivastaisen 
amerikkalaissaarnaajan järjestä-
mässä konferenssissa. Jossain vai-
heessa toinen pastori veti Jamesin 
syrjään ja sanoi: 

– Et voi saarnata Jeesuksen ilo-
sanomaa, jos sydämessäsi asuu vi-
ha.

Pastori kertoo, että tuo hetki 
oli käännekohta hänen elämäs-
sään. Meni kuitenkin vielä kolme 
vuotta, ennen kuin hän pystyi ai-
dosti antamaan anteeksi imaami 

Ashafalle.
Tänä päivänä pastori Jamesin 

ja imaami Ashafan välillä on syvä 
ystävyys. Heidän yhteinen tavoit-
teensa on saada kurottua umpeen 
juopa  kristittyjen ja muslimien 
välillä ja lopettaa väkivalta pait-
si Nigeriassa, myös muualla Afri-
kan mantereella. 

Kaksikolla on televisiossa oma 
keskusteluohjelma ja he ovat ker-
toneet tarinaansa useissa kan-
sainvälisissä esiintymisissä. Hil-
jattain heidän työpanoksensa 
johti siihen, että Kadunassa pi-
dettiin kansainvälinen rauhan-
konferenssi.

– He ovat kuin kaksi veljes-
tä, kuvailee Kadunan kuvernöö-
ri Ramalan Yero.

kaTi LuOma  

Lähde: Huffington Post

paikallisia siviilijoukkoja tappa-
maan vastapuolen edustajia aika-
na, jolloin uskonnollinen konflik-
ti muslimien ja kristittyjen välillä 
alkoi kuumentua.

Eräänä päivänä vuonna 1992 
jokin muuttui.

Imaami Ashafa oli kuuntele-
massa toisen paikallisen imaa-
min saarnaa. Saarna kertoi siitä, 
kuinka profeetta Muhammad sa-
noi enkeli Gabrielille: ”Herrani, 
anna anteeksi kansalleni – he ei-
vät tiedä, mitä he tekevät.”

Saarna jatkui Koraanin sitee-
raamisella ja kehotti muuttamaan 
pahan hyväksi. Kaikilla ei siihen 
rohkeutta olisi, se onnistuisi vain 
suurella päättäväisyydellä ja hel-
littämättömyydellä. Jos siihen 
pystyisi, pahimmista vihamiehis-
täkin tulisi parhaita ystäviä.

– Sillä hetkellä minusta tuli va-
paa mies, kertoo imaami Ashafa 

oulun yhteisessä 
kirkkovaltuustossa 
päätettiin muun muassa 
virkojen säilyttämisestä 
ja perustamisesta, 
haudanhoitosopimuksista 
sekä valtuustopaikkojen 
määristä.

Maanantaina kokoon-
tunut Oulun yhteinen 
kirkkovaltuusto päät-
ti, että partiotyöstä 

vastaavan nuorisotyöntekijän vir-
ka säilytetään osana seurakunta-
työn erityispalveluissa.

Alkuperäisen esityksen mu-
kaan partiotyö olisi siirtynyt ko-
konaan seurakuntien hoidet-
tavaksi nykyisen viranhaltijan, 
Veikko Pehkosen, jäädessä eläk-
keelle.

Liisa Lahden tekemä uusi esi-
tys viran säilyttämisestä voitti 
kuitenkin äänin 35–6. Kaksi val-
tuutettua äänesti tyhjää.

Seurakuntiin nimettiin par-
tiotyön yhdyshenkilöiksi Jussi 
Saviharju Kiiminkiin, Juha Ki-
virasi Karjasillalle, Anneli Nie-
minen Oulunsaloon, Ilkka Mä-
kinen Oulujoelle, Pekka Jarkko 
Tuiraan, Pekka Rintamäki Hau-
kiputaalle ja Jukka Kärkkäinen 
Tuomiokirkkoseurakuntaan.

Seurakuntayhtymän partio-
työlle myöntämät toiminta-avus-
tukset myöntää jatkossakin yhtei-
nen kirkkoneuvosto, lukuun ot-
tamatta diakonian avustuksia.

Partio säilyy seurakuntatyön 
erityispalveluissa

Testamenttivaroilla
uutta toimintaa
Kirkkovaltuuston kokouksessa 
käsiteltiin myös Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnalle testamen-
tattujen varojen käyttöä.

Tuomiokirkkoseurakuntaan 
päätettiin esityksen mukaisesti 
perustaa osa-aikainen (65-pro-
senttinen), määräaikainen nuo-
risotyönohjaajan virka ajalle 
1.3.2014–31.12.2017.

Kyseisen nuorisotyönohjaa-
jan vastuulla on kevään aikana 
perustettava Dom second hand 
-putiikki, jonka tarkoituksena on 
myydä muun muassa laadukkai-
ta kierrätysvaatteita.

Asiakkaat voivat tuoda myyn-
tiin tuotteita, joiden myyntihin-
nasta puolet saa asiakas itse. Puolet 
lahjoitetaan vaihtuvalle hyvänteke-
väisyyskohteelle. Liike on avoinna 
kolmena päivänä viikossa.

Nuorisotyönohjaajan lisäksi 
putiikkiin palkataan yksi tai kak-
si pitkäaikaistyötöntä nuorta ai-
kuista, jotka työskentelevät lisäksi 
parina päivänä viikossa tuomio-
kirkon Cafe Kryptassa.

Henkilöstökulut maksetaan 
Tuomiokirkkoseurakunnan tes-
tamenttivaroista.

ainaishoitosopimuksia
joudutaan lakkauttamaan
Kokouksessa päätettiin myös, 
että Oulun, Haukiputaan, Kii-
mingin ja Oulunsalon hautain-
hoitorahastojen ainaishoitosopi-
mukset, joissa pääoma on kulu-
nut loppuun vuoden 2013 lopus-
sa, lakkautetaan 1.1.2015 alkaen.

Tällaisille haudoille asetetaan 
ilmoitus asiasta kesän 2014 aika-
na. Siitä ilmoitetaan myös kirjeit-
se omaiselle, mikäli osoite on tie-
dossa. 

Siirtymäaikana hautojen nur-
mi- tai hiekkapinnat hoidetaan 
hautausmaan yleisilmeen mu-
kaisesti ja yksivuotiset istutukset 
vaihdetaan monivuotisiin.

Hautaoikeuden haltija tai lä-
hiomainen voi tehdä haudalle 
uuden, määräaikaisen hoitoso-
pimuksen. Keväästä 2018 lähtien 
hautojen hoitoa ei enää jatketa, el-
lei uutta sopimusta ole tehty.

Ne ainaishoitosopimukset, 
joissa pääomaa on jäljellä, hoide-
taan kuten ennenkin.

Lisää paikkoja
kirkkovaltuustoon
Syksyllä pidettävien seurakunta-
vaalien jälkeen yhteisen kirkko-
valtuuston paikkojen määrä vaa-
likautena 2015–2018 kasvaa kym-
menellä.

Paikkoja tulee olemaan kaikki-
aan 61, sillä Oulun seurakuntien jä-
senmäärä on nyt 150 000. Nykyi-
sessä valtuustossa paikkoja on 51.

Kirkkovaltuustopaikat jakaan-
tuvat kaikkien seitsemän seura-
kunnan kesken siten, että Tuo-
miokirkkoseurakunnalla on seit-
semän paikkaa, Karjasillalla 13, 
Tuiralla 14, Oulujoella yhdek-
sän, Haukiputaalla seitsemän, 
Kiimingillä kuusi ja Oulunsalol-
la viisi.

Aiemmin paikkoja oli Tuo-
miokirkkoseurakunnalla kuusi, 
Karjasillalla kymmenen, Tuiralla 
12, Oulujoella kahdeksan, Hauki-
putaalla kuusi, Kiimingillä viisi ja 
Oulunsalolla neljä.

kaTJa kiiSkiNeN

Po h ja nmaa n p a r t i o la i s e t
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tuiran pohjoiset tilat tuomiolla
tuiran pohjoisen 
alueen tilat ovat luupin 
alla ensimmäisten 
joukossa, kun oulun 
seurakuntayhtymä  
karsii neliöitä.

Viime kesänä hyväksytyn 
Taloudenturvaamisoh-
jelman mukaan Oulun 
seurakuntayhtymän on 

luovuttava 30 prosentista kiin-
teistöistään seuraavien 10 vuo-
den aikana. 

Ensimmäisten joukossa nyt 
on alettu tarkastella Tuiran seu-
rakunnan pohjoisosaa – Patenie-
men, Rajakylän, Kuivasjärven ja 
Koskelan toimitiloja.

Seurakunnan tilatarpeiden 
selvittämistä varten on perustet-
tu työryhmä, joka ryhtyy varsi-
naiseen urakkaansa tällä viikolla. 

– Tiedossa on väestötutki-
mukseen tutustumista, haastat-
teluja ja työpajoja seurakunnan 
henkilökunnalle sekä keskuste-
lua seurakuntalaisten kanssa, lu-
ettelee seurakuntayhtymän kiin-
teistöjohtaja Jaana Valjus.

Selkeä tarve 
uusille tiloille
Lähtökohta on se, että seurakun-
tien tilamäärää ei ole varaa kas-
vattaa, vaan päinvastoin kiinteis-
töjä ja niiden aiheuttamia kus-
tannuksia täytyy saada vähen-
nettyä. 

Valjuksen mukaan Tuiran 
pohjoisosissa on kuitenkin sel-
keästi tarvetta uusille tiloille, sil-
lä vanhat ovat käyneet epäkäy-
tännöllisiksi.

– Nyt pitää ratkaista, tehdään-

Oulunsalon seurakun-
nan Toimitalolle teh-
tävä tilamuutos val-
mistuu maaliskuun 

loppuun mennessä. Tämä tar-
koittaa, että pian seurakunta-
laisten käytössä on 90 hengen 
seurakuntasali ruoanvalmis-
tuskeittiöineen. Ruokailemaan 
saliin mahtuu 60 henkeä. 

2000-luvun alussa Vattuku-
jalle rakennetussa Toimitalos-
sa sijaitsevat myös kirkkoher-
ranvirasto, kokoustilat ja työ-
huoneita.

Oulunsalon vanha seura-
kuntatalo puretaan tämän 
vuoden aikana. Asiasta päätti 
tällä viikolla yhteinen kirkko-
valtuusto.

Vuonna 1976 valmistunut 
seurakuntatalo on ollut käyt-
tökiellossa sisäilmaongelmien 
vuoksi jo viime vuoden tou-

kö uutta vanhan paikalle vai jon-
nekin muualle.

Valjuksen mukaan vanhojen 
rakennusten kohtalosta on tehtä-
vä esimerkiksi selkeä myyntipää-
tös, ennen kuin uusia tiloja voi-
daan rakentaa.

–  Pohdittavana on myös se, 
onko parempi tehdä pienemmät 
tilat useampaan paikkaan vai yk-
si keskustila.

Tällä hetkellä Kuivasjärvellä 
on rivitalon päädyssä pieni seu-
rakunnan kerhotila ja Koskelan 
Purjehtijantiellä kerrostalossa 
kerhohuoneisto, jotka eivät Val-
juksen mukaan ole enää tarkoi-
tuksenmukaisia. Näistä tiloista 
luopumista tullaan esittämään.

ennakkokannanotossa esitetty 
myytäväksi.

–  Taloudenturvaamistyöryh-
mä on esittänyt tilaratkaisuista 
ennakkokantansa. Nyt selvite-
tään perusteellisemman alueelli-
sen tarkastelun avulla, onko teh-
ty linjaus myös tuleva päätösesi-
tys, sanoo Valjus.

Uusi seurakuntasali pian valmis Oulunsalossa

”Yhdellä tilalla 
ei selvitä”
Tuiran kirkkoherralla Niilo Peso-
sella ei ole etukäteen selkeää nä-
kemystä siitä, miten seurakunnan 
tila-asiat tulisi ratkaista. Pesonen 
on yksi Tuiran tarveselvitystyö-
ryhmän jäsenistä.

– Seurakunnan pohjoisella 

alueella on 25 000 ihmistä, joten 
ihan yhdellä tilalla tässä ei kui-
tenkaan selvitä, Pesonen muo-
toilee.

Hän huomauttaa, että tilarat-
kaisuissa täytyy huomioida kun-
kin alueen erityispiirteet.

– Esimerkiksi Pateniemellä ja 
Rajakylällä on vahvat omat iden-

Pohdittavana on 
myös se, onko 
parempi tehdä 
pienemmät tilat 
useampaan 
paikkaan vai yksi 
keskustila.

Jaana Valjus

– Esimerkiksi Koskelassa toi-
minta on suurimmaksi osaksi 
siirtynyt peruskorjattuun seura-
kuntakotiin.

Pateniemen seurakuntata-
lo on peruskorjauskuntoinen ja 
nyt mietittävänä on, korjataan-
ko se vai rakennetaanko uutta. 
Rajakylän seurakuntakotia on 

kokuusta lähtien. Rakennusta on 
korjattu kuntotutkimusten kor-
jaussuositusten mukaan, mutta 
sisäilma- ja kosteusongelmat ovat 
jatkuneet edelleen.

Seurakuntatalon purkamisel-
la ei ole vaikutusta seurakunnan 
toimintaan. Muun muassa kerho-
toiminta on siirretty Toimitalolle 
vuoden 2013 aikana.

E l s i  S a l ovaa ra

J u h o A la t a l o  /  S t u d io  I l p o  O k ko n e n

Pateniemen seurakuntatalo sijaitsee merenpuoleisessa Herukassa. Kuva on Taskisentien puolelta.

Oulunsalon seurakuntatalo.
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Pohdin tuota asiaa edellisen kerran, kun val-
mistuin ammattikorkeakoulusta kolmisen 
vuotta sitten.

Tuttu opiskeluryhmä hajosi vähitellen 
ympäri Suomea. Ei ollut enää yhteisiä kokoontu-
misia – satunnaisia itse järjestettyjä tapaamisia lu-
kuun ottamatta.

Olin tottunut tuttuihin ihmisiin, joita tapa-
sin päivittäin opintojen parissa. Yhtäkkiä ei ollut-
kaan enää samaa rutiinia samojen ihmisten kans-
sa. Tuntui oudolta, tyhjältä.

Sitten pääsin töihin Rauhan Tervehdykseen, 
jossa tutustuin uusiin ihmisiin. Sain itselleni uu-
den yhteisön, jossa olen viihtynyt. 

Nyt pestini täällä on kuitenkin päättymässä. 
Työyhteisö jatkaa kyllä olemassaoloaan. Minä en 
vain ole enää osa sitä.

Tuntuu jälleen tyhjältä.
Olen silti onnellinen sii-

tä, että olen saanut tutustua 
näihin kaikkiin ihmisiin ja 
olla osa tätä yhteisöä. ”Ei 
pidä surra sitä, mitä ei enää 
ole, vaan iloita siitä, mitä on 
ollut.”

Moni varmaan kohtaa 
samanlaisia tilanteita elä-
mänsä eri vaiheissa, esimer-
kiksi lopetellessaan opinto-
jaan, jäädessään eläkkeelle 
tai työttömäksi.

Pian joudun itsekin taas miettimään, mihin 
minä oikein kuulun. Ilman mitään yhteisöä tun-
nen itseni irralliseksi.

On ainakin yksi paikka, jonne jokainen on ter-
vetullut ja josta voi löytää itselleen uuden, pysyvän 
yhteisön. Seurakunta.

Siellä minut otettiin avosylin vastaan, kun epä-
röiden uskaltauduin mukaan nuorten aikuisten 
toimintaan.

Seurakunnassa olen tavannut ihmisiä, joista on 
tullut tuttuja ja tärkeitä, ystäviä – niin työntekijöi-
tä kuin muita seurakuntalaisiakin.

Siitä yhteisöstä minun ei tarvitse luopua.
Ehkä sinäkin voisit löytää sieltä oman paikkasi? 

Seurakunnilla on paljon eri-ikäisille suunnattua 
toimintaa, johon kannustan tutustumaan.

Ei siellä ketään lyödä Raamatulla päähän. Ei-
kä sinun tarvitse olla muuta kuin oma itsesi. Se 
riittää.

kaTJa kiiSkiNeN

Sinappia

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

Mihin 
minä kuulun?

Uusi seurakuntasali pian valmis Oulunsalossa

titeetit. Ritaharjussa on paljon 
nuoria perheitä, Kuivasjärvellä 
taas hieman vanhempaa väestöä.

Pesosen mukaan mietintään 
tulee esimerkiksi se, tarvitseeko 
seurakunta täysin oman tilan vai 
voiko se olla yhteinen jonkin ta-
hon kanssa.

Kirkkoherra kertoo jo käy-

neensä kertomassa tilakysymyk-
sistä alueen ihmisille erilaisissa 
kokoontumisissa. On mahdol-
lista, että kevään aikana järjeste-
tään erikseen avoin keskusteluti-
laisuus seurakuntalaisille. 

– Ihmiset ovat toki huolissaan 
siitä, että tiloja joudutaan vähen-
tämään. Positiivista on nähdä, 

että ihmiset ovat kiinnostuneita 
kirkosta.

Tarveselvitys valmistuu syk-
syyn mennessä. 

kaTi LuOma

Myös Oulunsalon vanha pap-
pila on käyttökiellossa sisäil-
maongelmien vuoksi. Suojellun 
rakennuksen kohtalosta pääte-
tään myöhemmin.

Ylikiimingin kirkon 
lämmitys uusiksi
Ylikiimingissä kirkon lämmitys- 
ja sähköjärjestelmät uusitaan en-
si kesän aikana. 

Tällä hetkellä kirkon lämmön-
tuottotapa on suorasähkölämmi-
tys. 

Kirkon penkkien alla on put-
kilämmittimet, jotka aiheuttavat 
merkittävän paloturvallisuusris-
kin. Kirkon lämmityskustannuk-
set ovat huomattavan suuret suh-
teessa muihin seurakuntayhty-
män omistamiin puukirkkoihin.

Sähkölämmityspatterit korva-
taan nyt maalämpöjärjestelmäl-
lä. Sähkökeskukset ja -järjestel-
mät uusitaan pääosin lukuun ot-
tamatta valaistusjärjestelmiä.

Keskeisenä tavoitteena on säi-
lyttää Ylikiimingin kirkon alku-
peräinen asu mahdollisimman 
hyvin korjaustöistä huolimatta.  

kaTi LuOma

E l s i  S a l ovaa ra

Rajakykän seurakuntakotia on ennakkokannanotossa esitetty myytäväksi. Seurakuntakoti sijaitsee Rajakylän ostoskeskuksessa.
on ainakin 
yksi paikka, 
jonne jokainen 
on tervetullut 
ja josta voi 
löytää itselleen 
uuden, pysyvän 
yhteisön. 
Seurakunta.

A r k i s t o

Ylikiimingin kirkko.
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Oulun seurakuntayhtymässä on haettava

PALVELUSIHTEERIN
pysyväisluontoinen työsuhde

sijoituspaikkana hallinto- ja talouspalvelut

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

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

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu  
seitsemän seurakuntaa, yhtymän johto 
ja kuusi palveluyksikköä. Oulun seura-
kuntien jäsenmäärä on noin 150 000. 
Päätoimisia työntekijöitä on noin 400.
www.oulunseurakunnat.fi

Paikkoja avoinna

Kokouksia

OULUN PIPLIASEURAN
VUOSIKOKOUS SU 30.3.
klo 12 Messun ja kirkko-
kahvien jälkeen noin klo 13 
Pyhän Tuomaan kirkossa.
Tervetuloa jäsenet ja raamat-
tulähetyksestä kiinnostuneet!
Hallitus

www.suurellasydamella.fi

Uusimmat vapaaehtoistyöpaikat
Autonkuljettajia, leipoja, kahvinkeittäjä perhekerhoon, laulaja tai 
soittaja gospelmessuun, lipunmyyjiä yv-tapahtumaan Keskustan 
seurakuntatalolle, renkaan vaihtajia, lipaskerääjiä, pääsiäisnäytel-
män toteuttajia, opasteiden kuljettajia ja kiinnitttäjiä Medialähe-
tyspäiville, vastaanottajia oville Medialähetyspäiville. 

Tule opiskelemaan vapaaehtoistoiminnan perusasioita
Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus 28.–29.3. Oulun kansalaisopis-
to, Kaarretie 14, Tuira. Koulutus antaa laajan kuvan vapaaehtoistoi-
minnasta ja keskittyy kurssilaisten vahvuuksien etsimiseen. Kurssi 
on tarkoitettu vapaaehtoistoimintaan osallistumista harkitseville, 
vapaaehtoisina toimiville ja toiminnasta kiinnostuneille. Tästä kou-
lutuksesta jaamme todistukset. Koulutus  on maksuton. 
Ilmoittautumiset: www.varesverkosto.fi  tai p. 044 7861 606.

KOKOUSKUTSU
Tyrnävän Vesihuolto Oy:n 
osakkeen omistajille

VARSINAINEN 
YHTIÖKOKOUS
Tyrnävän Vesihuolto Oy:n 
varsinainen vuoden 2014 
yhtiökokous pidetään 

yhtiön toimitalon kokoushuoneessa, 
os. Meskutie 2 tiistaina 2.4.2014 
alkaen klo 14.00

Kokouksessa käsitellään:
- yhtiöjärjestyksen 12 §:n 
  määräämät asiat.
- yhtiöjärjestyksen muutos
- yhtiökokouskutsujen 
  ilmoituslehdet.

Tyrnävän Vesihuolto Oy 

Hallitus

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Pirjo Teva 
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

LIMINGAN VESIHUOLTO OY:n 
Sääntömääräinen yhtiökokous pidetään torstaina 27.03.2014 
klo 18.00 Limingan Vesihuolto Oy:n toimitiloissa, 
osoite Rantatie 30, 91900 Liminka.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11§:n määräämät asiat.
                                              Hallitus

Rantatie 30, 91900 LIMINKA

Kempeleessä 
iloitaan kastetuista
Vuoden alusta lähtien 

Kempeleen seurakunnan 
papit ovat saaneet vie-
dä kastejuhlaan mennes-

sään pehmeän paketin lahjaksi. 
Jokainen uusi, kastettu seura-

kunnan jäsen saa seurakunnan 
vapaaehtoisten neulomat villasu-
kat.  Idea sukkien lahjoittamises-
ta syntyi seurakunnan perhetyön 
tiimissä. 

– Halusimme ottaa käyttöön 
uudenlaisen tervetuliaislahjan uu-
sille seurakunnan jäsenille ja sa-
malla liittää seurakunnan vapaa-
ehtoiset mukaan. Syntyi ajatus va-
paaehtoisten tekemistä villasukis-
ta, jotka ovat kastemekon väriset, 
kertoo perhetyön tiiminvetäjä, 
kappalainen Jaakko Tuisku.

 Seurakunnan nuttukerhos-
sa on tehty monenlaisia käsitöitä 
viime vuosina.  Alun perin kerho 
perustettiin tekemään vauvan-
nuttuja etiopialaisiin synnytys-
sairaaloihin. 

Nuttuja tehdään edelleen, 
mutta rinnalle on tullut myös 
muita projekteja. 

Lähetystyön myyjäisissä ja 
seurakunnan kirpputori Ilonpi-
sarassa myydään nuttukerholais-
ten valmistamia käsitöitä, joista 
suosituimmat tuotteet ovat pe-
rinteiset villasukat. 

Uusimpaan käsityöhaastee-
seen, kastesukkien tekemiseen, 
nuttukerhon vapaaehtoiset ovat 
lähteneet innolla mukaan. 

– Tämä on mieluisa tehtävä, 
kun saamme olla tekemässä jo-
tain hyvää omassa seurakunnas-
sa, Hilkka Kauranen kertoo.  

Hilkankin puikoilta on synty-
nyt jo useampi sukkapari. 

koontuu maanantai-iltaisin kello 
18 Kempeleen kirkonkylän seura-
kuntatalolla.

 
Jokainen kastettu  
saa lehden puuhun
Toinen kasteperheitä kosketta-
va asia on Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa sijaitseva kastepuu. 
Tammikuun alussa vietettiin kas-
teen sunnuntaita, jolloin kaste-
puu otettiin käyttöön perhemes-
sussa. 

Kuluvan vuoden aikana jokai-
nen kastettu saa oman nimikoi-
dun lehtensä puuhun messussa 
kolehtivirren aikana. 

Perheenjäsenet tai muut lähei-
set voivat tulla ripustamaan kas-
tetun nimikkolehden puuhun si-
nä pyhänä, jolloin kastetun nimi 
mainitaan esirukouksessa. 

Pastori Paulus Pikkarainen 
on ollut mukana viemässä sukkia 
kasteperheisiin ja nähnyt millais-
ta iloa ne saavat aikaan. Se, että 
sukat ovat vapaaehtoisten teke-
miä, on erityisesti lämmittänyt 
perheitä. Kastepuu luo saman-
laista yhteishenkeä.

– Kastepuu tarjoaa kasteper-
heelle ja koko seurakunnalle 
luontevan tavan osallistua seura-
kunnan yhteiseen iloon uudesta 
seurakuntalaisesta.

Lankakerät hupenevat nopeasti, kun nuttukerholaiset neulovat pieniä vauvansukkia. 

Kastesukkien tekeminen on ollut mieluisa tehtävä Kempeleen seurakunnan 

nuttukerholaisille.

– Vapaaehtoiset ovat ottaneet 
sukkien valmistamisen sydämen 
asiaksi, kertoo lähetystyön ja va-
paaehtoistoiminnan koordinaat-
tori Minna Sorvala, joka käyn-
nisti sukkaprojektin yhdessä va-
paaehtoisten kanssa. 

– Jo nyt alkuvuodesta kerho-
laiset huolehtivat siitä, että sukkia 
pitää tehdä varastoon myös kesää 
varten, jolloin kerho on tauolla. 

Nuttukerhoon voi tulla mu-
kaan kuka tahansa. Kerho ko-

Vapaaehtoiset ovat 
ottaneet sukkien 
valmistamisen 
sydämen asiaksi.

Minna Sorvala

Pyhän Kolminaisuuden kirkon 
kastepuuhun lisätään uusi lehti aina, 
kun kastettujen puolesta rukoillaan 
messussa.

Ku va t :  M inna S o r va la  j a  S a r i  K a r vo n e n
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oulun taiteilijaseuran taiteilijat 
keräävät jälleen Yhteisvastuulle
taiteilijat tempaisevat 
tänäkin vuonna 
Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi. teosten 
myyntihinnasta liki puolet 
ohjautuu yv-keräykseen.

Taidemyyntitapahtuma Yh-
teisvastuukeräyksen hy-
väksi toteutetaan jo kah-
dettatoista kertaa.

Oulun kaupunginkirjaston 
näyttelytilassa on 14.–16. maalis-
kuuta myynnissä teoksia 22:lta 
Oulun Taiteilijaseuran taiteilijalta.

Yksi mukaan lähteneistä on 
Minna Mukari.

– Tämä on tosi mukava perin-
ne. Hienoa, että taiteilijana pää-
sen tekemään hyvää taiteen kaut-
ta, jo kolmatta kertaa yv-taide-
myyntitapahtumassa mukana 
oleva Mukari sanoo.

Luonnosta ideat mystisen
maailman kuviksi
Mukari hakee ideoita maalauk-
siinsa ratsastusretkiltä. Usein 
mukana luonnossa kulkee ka-
mera.

– Kamera toimii ikään kuin 
kuvapäiväkirjanani, Mukari se-
littää.

– Näköisluontokuvia en työ-
huoneelle palattuani maalaa, 
vaan luonnossa tallentuneet valo-
kuvat muuntuvat maalatessa en-
nemminkin voimakkaan ja kirk-
kaan väriseksi tunnemaailmaksi, 
mystisen maailman kuviksi.

Mukari sanoo, että yv-keräystä 
on tärkeä olla mukana tukemas-
sa, oli vuositeema mikä hyvänsä.

– Tämänvuotinen teema saat-
tohoito on tosin jotenkin erityi-
sen puhutteleva ja veikkaanpa, 
että se on yhtä koskettava monen 
muunkin mielestä.

Mukari antaa myyntiin  use-
ampia pienikokoisia töitään. 
Myyntihinnaltaan ne ovat 100–
400 euroa.

Mukana olevat taiteilijat an-
tavat teosten myyntituotosta 40 
prosenttia yv-keräykselle.

– Onhan se aika paljon, mut-
ta kyllä tällaisen lahjoituksen ker-
ran vuodessa pystyy hyvän asian 
hyväksi tekemään.

Taide sekä mahdollisuus 
tehdä hyvää kiinnostavat
Aiempien vuosien perusteella 
Mukari tietää, että hyväntekeväi-
syysmyyntiin kannattaa laittaa 
myyntiin myös hintatasoltaan al-
haisempia töitä.

– Hyväntekeväisyystapahtu-
missa pienet työt menevät parem-
min kaupaksi kuin isot. Taide si-
nällään voi kiinnostaa monia, 
mutta tällaisessa tapahtumassa 
moni on nimenomaan hyvänte-

keväisyysostoksilla, ostoksilla tu-
keakseen hyvää kohdetta.

Grafiikka, maalaukset, valo-
kuvat ja taidekirjat myydään kä-
teisellä. Yv-taidemyyntitapahtu-
massa teosten hintahaarukka on 
noin 100 eurosta noin 1000 eu-
roon.

Taidemyyntinäyttely Yhteis-
vastuun hyväksi avataan perjan-
taina 14. maaliskuuta. Kaikille 
avoimissa avajaisissa kello 18–20 
on elävää musiikkia, pientä syötä-
vää sekä mahdollisuus ostaa töitä 
ja tavata taiteilijoita.

Taidemyyntinäyttelyssä ovat 
mukana töillään Silja Ahola, Vi-
taly Chapkovich, Kaija Hinkula, 
Kari Holma, Pekka Homanen, 
Mari Jäälinoja, Helena Kaikko-
nen, Maija Keränen, Tuulikki 
Korhonen, Soma Kuosmanen, 
Suvi Mannonen, Matti Mikkola, 
Minna Mukari, Kaisu Nissi, An-
na Parkkonen, Lea Pihkala, Päi-

vi Pussila, Pentti Rautio, Mark-
ku Siekkinen, Jorma Styng, Hei-
di Toivainen ja Esko Visuri. 
Heistä osa on paikalla perjantain 
avajaisissa.

– Kasvot ovat tunteiden ja koke-
musten näyttämö. Pienen lap-
sen tuska on luettavissa hänen 
ilmeestään, ja vanhan ihmisen 
pitkä elämä näkyy hänen kas-
voissaan olevissa uurteissa. Niin 
näkyvät myös hyvä elämä ja hy-
vä saattohoito sairaan ihmisen 
kasvoilla.

Näin sanoo kuvataideopet-
taja ja taiteilija Kaisu Heikkilä, 
joka on Oulun kaupunginkir-
jaston pääkirjastossa järjestet-
tävän kuvataidenäyttelyn koor-
dinaattori.

Kasvot-näyttelyyn ovat taide-
teoksia tehneet lapset, nuoret ja 
aikuiset opiskelijat Oulun taide-
koulusta, Oulunsalon taidekou-
lusta, Limingan taidekoulusta, 

Myllytullin koulusta sekä Ou-
lun lyseon lukiosta.

Näyttelyn teema, kasvot, liit-
tyy Yhteisvastuukeräykseen, 
jonka kotimaan kohteena on tä-
nä vuonna saattohoito.

Kasvot-näyttelyn avaa tiistai-
na 18. maaliskuuta kello 18 Ou-
lujoen seurakunnan kirkkoher-
ra Satu Saarinen. 

Näyttely on avoinna sunnun-
taihin 30.3. saakka kirjaston ja 
lehtilukusalin aukioloaikoina.

Näyttelyn aikana on kirjaston 
toisessa kerroksessa esillä saatto-
hoitoon liittyvää kirjallisuutta, 
dokumentteja ja elokuvia. 

Kasvot-näyttelyn järjestää 
Oulujoen seurakunta.

Näyttelyyn on vapaa pääsy.

Oppilaiden teokset 
peilaavat tunteita 
Kasvot-näyttelyssä

Kasvot kertovat ihmisen kokemista 
tunteista niin hyvässä kuin huonossa. 
Kasvot-kuvataidenäyttelyn juliste on 
taiteilija Kaisu Heikkilän muokkaama 
kuva Yhteisvastuukeräyksen 
teemajulisteesta. 

Lauantaina 15.3. tapahtuma on 
avoinna kello 10–16 ja sunnuntai-
na kello 12–15.

Taidemyyntitapahtuman jär-
jestävät yhteistyössä Karjasillan 

seurakunta, Oulun Seudun Setle-
mentti ry:n kulttuuriluotsilaiset 
ja Oulun Taiteilijaseura -63 ry.

miNNa kOLiSTaJa

hyväntekeväisyys-
tapahtumissa 
pienet työt 
menevät 
paremmin 
kaupaksi kuin 
isot. 

Minna Mukari

Minna Mukari on yksi Yhteisvastuukeräyksen hyväksi järjestettävään taidemyyntiin teoksiaan antaneista taiteilijoista. Häneltä on kaupan muun muassa teos Herätä minut. 
Kuva on otettu Oulun taiteilijaseuran taidevuokraamossa.  

E l s i  S a l ovaa ra
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Radio Dei 106,9 mhz, 
kaapeliverkossa 94,1 mhz,
www.radiodei.fi
Su 16.3. klo 8.45. Radiopyhäkou-
lun pitää lastenohjaaja Outi Met-
sikkö Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnasta. Aiheena on Rukous ja 
usko.
Aluelähetys klo 9.55–12:
Kello 10 kelttiläinen messu Oulu-
joen kirkosta. Virret: 483, 361:1-3, 
420 ja 458. 
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon –
ohjelmassa kerrotaan Medialähe-

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

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

tys Sanansaattajien Hanna-työs-
tä ja ensi kesän Medialähetyspäi-
vistä, jotka järjestetään Oulussa. 
Haastateltavana on Oulun hiip-
pakunnan aluepäällikkö Arja Sa-
vuoja Sansasta.
Ma 17.3. klo 18–18.30 Rukous-
radiossa Kiimingin kirkkoherra 
Pauli Niemelä kertoo rukoukses-
ta Vanhassa testamentissa. Alu-
eellinen lähetys. Esirukouspyyn-
nöt: www.oulunseurakunnat.fi/
rukousradio
Valtakunnallinen luterilaisten 
seurakuntien Toivon päivä ma-
pe klo 15–17

Ke 19.3. klo 16.40 Kurkistus kirk-
koon -ohjelmassa vieraillaan 
Kokkipyhäkoulussa Pateniemen 
kirkolla.

Radio Pooki 88,0 mhz,  
kaapeliverkossa 89,5 mhz,
www.radiopooki.fi
Su 16.3. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lun pitää lastenohjaaja Outi Met-
sikkö Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnasta. Aiheena on Rukous 
ja usko.
Klo 10 jumalanpalvelus Kemin 
kirkosta.

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 
Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi  tai  p. 020 7542 267

Muut seurakunnat

To 13.3. klo 18 Kasvun polku 2/5, 
Kai Similä
Su 16.3. klo 18 Sanan ja rukouk-
sen ilta. Mikael Estabrook, Mika 
Martinmäki
To 20.3. klo 18 Rukousilta
Su 23.3. klo 18 Sanan ja rukouk-
sen ilta. Risto Wotschke.
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

La 15.3. klo 11.00-13.00  
YSTÄVÄLOUNAS

klo 15.00 Alfa-kurssi
Su 16.3. klo 11.00 JUMALANPALVELUS

Kauko Jurvelin
Ma 17.3. klo 12.00 Rukoushetki 

Pällissä
Ke 19.3. klo 19.00 SANAN JA  

RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 14.3. klo 19.30 Lift Up-ilta. La 15.3. klo 11-13 
Soppaa ja evankeliumia Toppila-Centerissä, 
Paakakatu 2. Su 16.3. klo 11 Lähetysjumalanpal-
velus, Pasi Markkanen, Nuoret aikuiset, Trio Mainio. 
Seimi, pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 16.3. klo 17 
Church@78, International Service. Uusikatu 78.  

Ke 19.3. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Ritva Himanka, Jouko Annala. To 20.3. 
klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.    
www.uskotv.fi   TERVETULOA!

Su 16.3. Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00.
Ma 17.3. Koti-veljesliitto klo 13.00.
To 20.3. Raamattupiiri klo 17.00.

OLET TERVETULLUT

To 13.3. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, Missionuorten tiimi Rovaniemeltä,
God’s Bell, tarjoilu. Pe 14.3. klo 18 Varkki-ilta, 11-14 –vuotiaille. Su 16.3. 
Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints’ Club, kahvit, Pekka Ainesmaa, Outi 
Huczkowski, aihe: 1. Kor. 9, musiikki: Seppo & Sanna Kolehmainen. Ke 19.3. 
klo 18 Nuortenilta. Tervetuloa!

Yhdistykset

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

Herättäjän päivä: su 16.3. messu klo 13.00 (HUOM. AIKA!) Jäälin kappe-
lissa ja messun jälkeen seurat, Rivitie 9, Jääli, Kiiminki
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: to 13.3. klo 18.00 Hanna-Leena ja Ilpo 
Mattilalla, Teerisalontie 7, Mattilanperä, Raahe, pe 14.3 klo 18.00 Sinikka 
ja Aimo Pietilällä, Taipaleenharju, Pudasjärvi, su 16.3 klo 15.00 Kastellin 
kirkolla, Töllintie 38, Oulu, su 16.3. klo 18.30 Hilja Alasuvannolla, Olli-
lantie 43, Kempele, ke 19.3. klo 18.30 Maija-Liisa Yliklaavulla, Laakkolan-
tie 51, Pulkkila
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 13.3. klo 19.00 Rosaliina ja Jouni Tolva-
sella, Yliopistokatu 32 C 323, Linnanmaa, Oulu
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Pe 14.3. OsUH vuosikokous klo 18.
Naisten lauantain aamukahvit, la 
15.3. klo 10. Raija-Elina Kauppila, 
Marja-Leena Tahkola: Ravinnon 
vaikutus elämän laatuun.
Seurat su 16.3. klo 14. Mervi Kokko-
nen, Pekka Siljander, Teemu Lindelä.
Raamattupiiri ma 17.3. klo 14. & 
3K, klo 18.30. N. Seppä: Platon 
versus kirkkoisät.
Action & Bible, ti 18.3. klo 18,  
12-14 v. pojille.
Op/Na-ilta 20.3. klo 19. Jukka  
Nuutinen. Silvolla, 050 412 7732.

Tiistaisin klo 9-10 
Aamurukouspiiri + Kahvi.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

tapahtumat

To 13.3 klo 19 Opiskelijailta 
Pe 14.3. klo 18.30  
Varhaisnuortenilta.
La 15.3. klo 19 Lauluilta  
Keskustan seurakuntatalolla. 
Su 16.3. klo 16.30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Esko Leinonen.
Ke 19.3. klo 14 Toimintapiiri.
Tervetuloa!

Palveluja tarjotaan

Puhelin: 0800 966 46
Internet: www.sellina.fi

Siivouksesta  
– Hoivaan

Kaikkiin elämäsi vaiheisiin  
siivouksesta hoivaan

hautauspalveluja

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
www.lhpk.fi/oulu

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.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

• 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

Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtuaa-
likirkon videoarkistoon.
Su 16.3. klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta.

Radio YLe 1, 90,4 mhz, 
www.yle.fi/radio1 
Su 16.3. klo 10 jumalanpalve-
lus Tarvasjoen kirkosta. Virret: 
542:1-3, 705, 361:1-3, 484:3 (jak-
sottaa esirukousta), 397:1-, 230, 
222, 277:5.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.
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Ps. 25: 6 
Sinun puoleesi, Herra, minä käännyn.
Jumalani, sinun apuusi minä luotan.
  Enhän luota turhaan, ethän anna vihollisilleni 
sitä riemua,
  että he voittavat minut!
Ei kukaan, joka luottaa sinuun, jää vaille apuasi.
Vain luopiot joutuvat häpeään.
  Herra, osoita minulle tiesi,
  opeta minua kulkemaan polkujasi.
Ohjaa minut totuuteesi ja opeta minua,
sinä Jumalani, auttajani!
Sinuun minä luotan aina.
  Herra, sinä olet laupias, muista minua,
  osoita ikiaikaista hyvyyttäsi.
Älä muista nuoruuteni syntejä,
älä pahoja tekojani!
  Sinä, joka olet uskollinen ja hyvä,
  älä unohda minua!
Hyvä ja oikeamielinen on Herra,
hän neuvoo tien syntisille.
  Hän hankkii sorretuille oikeuden,
  hän opettaa köyhille tiensä.
Herran tie on hyvä, hän on uskollinen niille,
jotka pitävät hänen liittonsa ja lakinsa.

Mark. 9: 17-29
Eräs mies väkijoukosta sanoi Jeesukselle: 
”Opettaja, minä toin poikani sinun luoksesi. 
Hänessä on mykkä henki. Se ottaa hänet valtaansa 
missä vain. Se paiskaa hänet maahan, ja hän 
kuolaa ja kiristelee hampaitaan ja menee aivan 
jäykäksi. Pyysin, että opetuslapsesi ajaisivat 
hengen pois, mutta ei heistä ollut siihen.”
    Silloin Jeesus sanoi heille: ”Voi tätä epäuskoista 
sukupolvea! Kuinka kauan minun on vielä oltava 
teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun 
pitää kestää teitä? Tuokaa poika minun luokseni.” 
He toivat pojan Jeesuksen luo. Jeesuksen 
nähdessään henki heti kouristi poikaa, ja tämä 
kaatui, kieriskeli maassa ja kuolasi. Jeesus kysyi 
pojan isältä: ”Kuinka kauan hänellä on ollut tämä 
vaiva?” ”Pienestä pitäen”, vastasi mies. ”Henki 
on monet kerrat kaatanut hänet, jopa tuleen ja 
veteen, jotta saisi hänet tapetuksi. Sääli meitä 
ja auta, jos sinä jotakin voit!” ”Jos voit?” vastasi 
Jeesus. ”Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo.” 
Silloin pojan isä heti huusi: ”Minä uskon! Auta 
minua epäuskossani!”
    Kun Jeesus näki, että väkeä tuli aina vain 
lisää, hän käski saastaista henkeä sanoen: 
”Mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua: lähde 
pojasta äläkä enää mene häneen!” Henki huusi, 
kouristi poikaa rajusti ja lähti hänestä. Poika 
jäi makaamaan elottoman näköisenä, ja monet 
sanoivatkin: ”Nyt hän kuoli.” Mutta Jeesus tarttui 
häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille, ja hän 
nousi.
    Kun Jeesus sitten oli mennyt sisään ja vain 
opetuslapset olivat paikalla, nämä kysyivät 
häneltä: ”Miksi me emme kyenneet ajamaan sitä 
henkeä pojasta?” Hän vastasi: ”Tätä lajia ei saa 
lähtemään muulla kuin rukouksella.”

”Äiti, iltarukous. Oota vielä, mää paan kaiuttimen päälle.”
Seitsemän vuotta olin kotona lasten kanssa ja päävastuu kodista ja neljästä lapsesta 

oli minulla. Kaikki keikahti päälaelleen, kun minut vihittiin papiksi. Työ vaati paljon 
ja oli miehen vuoro kantaa suurempi osa kodin arjesta. Ei ollut helppoa antaa tilaa toi-
selle, luovuttaa vastuuta. 

Kaikkein vaikeinta oli, kun lähti leirille ja oli uskallettava luottaa kaiken sujuvan 
kotona. Monta rukoushuokausta lähti ylöspäin ja ikävä oli aluksi suunnaton. 

Kaikkein eniten kaipasin iltarukoushetkiä lasten vuoteiden vierellä. Tähän ikävään 
löysi vanhin lapsista helpotuksen. Hän alkoi soittaa minulle aina, kun kaikki olivat 
kotona valmiita iltarukoukseen. Iltarukouksen ajaksi hän pani sitten kaiuttimen päälle, 
että pikkusisaruksetkin kuulivat minun ääneni ja minä heidän.

Kaikki yhdessä saimme sitten hiljentyä Taivaan Isän edessä kiittämään kuluneesta 
päivästä ja rukoilemaan levollista yötä.

Pidin puhelimen illalla koko ajan päällä ja kun puhelu kotoa tuli, niin vastasin sii-
hen tilanteessa kuin tilanteessa. Rippileirillä nuoret oppivat siihen, että hetkeksi saatoin 
poistua iltaohjelmasta ja joskus ohjelma keskeytettiinkin puhelun ajaksi. Nuoret nau-
reskelivat aluksi rukouspuheluilleni, mutta antoivat niille aina tilaa, kun näkivät niiden 
tärkeyden minulle. 

En pysty tänäkään päivänä pukemaan sanoiksi kuinka tärkeitä nuo rukouspuhelut 
minulle olivat. Ne olivat arjen pyhiä hetkiä, pilkahduksia ikuisuudesta.

Iltarukous on säilyttänyt paikkansa perheessämme, vaikka lapset ovat kasvaneet. Esi-
koinenkin on jo täysi-ikäinen. Viime kesäloman parhaita hetkiä olivat illat mökillä, kun 
koko perhe oli koolla ja hämärässä mökissä yhdessä saatiin rukoilla iltarukous. 

Lapset ovat kasvaneet ja rukouspuheluita ei enää soiteta, mutta kotona iltarukous 
luetaan ainakin nuorempien kanssa yhdessä. Saan pysähtyä yhä edelleen keskellä arkea 
yhdessä lasten kanssa. ”Äiti, iltarukous.” Pyyntö pysäyttää hetkeksi käsitöiden tekemi-
sen tai television katsomisen. Suljen silmät, laitan kädet ristiin ja rauha valtaa mielen.
Levolle lasken Luojani, armias ole suojani.
Jos sijaltain emme nousisi, taivaaseen ota tykösi.
Kiitos tästä päivästä, anna meille kaikille kauniita unia.
Amen.
Siunaa ajatukset, tunteet ja kätten teot.

ViRPi SiLLaNPää-POSiO
Oppilaitospastori

Sanan aika
Sunnuntai 16.3.2014

Psalmi: Ps. 25: 1-10
1. lukukappale: 2. Kun. 20:1-7

2. lukukappale: 1. Kor. 10:12-13
Evankeliumi: Mark. 9:17-29

w
w

w
.sxc.h

u / R
o

d
rig

o Fo
n

seca



12    Nro 10     13.–20.3.2014

Kinkereillä 
tavastkengällä

Hiihtolomaviikon perjan-
taina ei aamupäivän lii-
kenteessä ole ruuhkaa. 
130 kilometrin mat-

ka Oulun keskustasta Pyhän-
nän Tavastkengälle taittuu sut-
jakkaasti. Loskainen keli ei hi-
vele silmiä, kuten eivät maise-
matkaan, mutta outoa rauhaa 
ne tuovat. 

Marja-Leena ja Matti Kemp-
paisen kotona meidät ottaa vas-
taan hymyilevä isäntäpari. Keit-
tiössä miniä tyttärineen odottaa 
kahvipannu valmiina.

Ovi käy kovaa tahtia, ja sisään 
tulee lisää väkeä. Emäntä kutsuu 
ihmiset pöytään. Höyryävien 
kuppien äärellä istuu kinkerivä-
keä rippikoululaisista ennen so-
tia syntyneisiin. 

Toisin kuin voisi luulla, kinke-
rit eivät ole tuttuja vanhemmalle-
kaan kaartille. 

– Enköhän minä ole tällaisis-
sa mukana ensimmäistä kertaa! 
huikkaa yksi rouvista. 

Manda Turusella sen sijaan on 
paljon muistoja lapsuuden kodissa 
Kestilässä pidetyistä kinkereistä. 

– Isä haki papin, lukkarin ja 
suntion meille hevosella, ja he oli-
vat yötäkin, hän kertoo. 

Kaikki luonnollisesti myös 
syötettiin. 

– Eläimiä teurastettiin ruoak-
si ja pöydästä löytyi lisäksi aina-
kin ohraryynipuuroa ja puoluk-
kasoppaa, Turunen muistelee 70 
vuoden takaisia. 

Opettajat toivat koululaisen-
sa paikalle, ja jos penkit loppui-
vat kesken, pölleistä ja laudoista 
tehtiin lisää istuimia. 

– Suuritöistähän se oli. Mutta 
oli se papillakin pitkä päivä, kos-
ka illalla pidettiin vielä seurat, 
Turunen naurahtaa. 

PöYdän ääRESSä tuumimme, 
että kinkerit taitavat olla nyky-
ään harvinaisuus, ja enemmän-
kin maaseudulle ominaisia. 

Marja-Leena Kemppainen on 
emännöinyt kinkereitä ennenkin 
ja tietää, että järjestäjiä ei ole tun-
gokseksi asti.

– Ei niitä paljon ole ottajia, 
mutta minun mielestäni tällai-
set tilaisuudet, joissa ihmisiä käy, 
on kivoja. Olin ennen kirjastol-
la töissä, ja siinä sitä oppi tunte-
maan nämä nuoretkin, Kemp-
painen toteaa ja tervehtii pöydän 
päähän istahtanutta serkun tyt-
töä.

Johanna Rimpeläinen on yksi 
kolmesta paikalla olevasta rippi-
koululaisesta. Heille kinkerit ovat 
oppitunti ja seurakuntaan tutus-
tumista. 

Kaksi rippikoulua käyvää 
nuorta miestä tuumaa jämeräs-

ti, että kunhan saa merkinnän 
käynnistä, niin se riittää. 

– Ei ole niin hirveästi moti-
vaatiota näihin kirkollisiin jut-
tuihin. On niin paljon muutakin 
mielessä.

Lausunto hymyilyttää kinke-
reitä pitämään saapuneita diako-
ni Paula Petäjäjärveä, kappalai-
nen Martti Arkkilaa ja kanttori 
Unto Määttää. 

– Niinhän se monilla nuoril-
la on, mutta rippileirillä tunnel-
ma voi muuttua, Petäjäjärvi ker-
too kokemuksesta. 

– Tai siihen me ainakin pyri-
tään, Arkkila jatkaa.

Kuppien tyhjennyttyä on aika 
siirtyä olohuoneeseen. 

Räntäsade jatkuu ulkona, kun 
Paula Petäjäjärvi nousee kerto-
maan kinkeriväelle Yhteisvas-
tuukeräyksestä. Samalla keittiös-
sä pöydän ääreen istahtaa toimit-

tajan seuraksi kahvituksesta huo-
lehtinut naisväki. Seuraamme 
kinkereitä kuin radio-ohjelmaa. 

– Kuka muistaa, mikä oli näi-
den kinkerien aiheena? kuuluu 
puheenvuoron saanut Arkkila 
kysyvän.

Kuuluu naurahduksia ja hy-
mähdyksiä. Yksi muistaa läksynä 
olleen ainakin kolmannen käs-
kyn lepopäivän pyhittämisestä. 
Oikea vastaus tulee emännältä.

– Oliko se kirkkovuosi, huik-
kaa Marja-Leena Kemppainen. 

Olihan se.

KinKERit aloitEtaan uskon-
tunnustuksella. Se menee hie-
nosti kaikilta, rippikoulussa opit-
tu on jäänyt muistiin.

Arkkila alkaa käydä läpi kirk-
kovuotta. Opimme, että 1. adven-
tista tuomiosunnuntaihin kestä-
vä vuosi jakaantuu joulun, pääsi-
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äisen ja helluntain pääjaksoihin. 
Tietoa sulatellaan laulamal-

la Hoosianna-virsi, joka on siitä 
erikoinen, että sitä lauletaan se-
kä adventtina että palmusunnun-
taina. 

– Olettekos muuten huoman-
neet, että Jeesus ratsastaa Jerusa-
lemiin molempina pyhinä? Ark-
kila hoksauttaa virren jälkeen. 

Seuraavaksi käydään läpi paas-
tonajat. Parhaillaan eletään suu-
ren paaston aikaa ja sitä pienem-
pää vietetään adventin aikaan. 
Kirkkovuoden värit puolestaan 
kertovat, eletäänkö juhlan vai 
kärsimyksen aikaa. 

juhlaPYhät VaiKuttaVat ole-
van hyvin hallussa. Näin taitaa 
olla yleisemminkin. Lomapäivät 
muistetaan, vaikka pyhien taus-
taa ei aina tunnettaisikaan. 

– Toisethan tykkäävät Jeesuk-

sesta ja toiset ei, sellainen se on 
tämän maailman meininki, Ark-
kila summaa.

Mikäs se on kirkkovuoden 
suurimman juhlan, pääsiäisen, 
ydinsanoma? Näkemyksiä tulee 
useammastakin suusta. Ollaan 
yhtä mieltä siitä, että sen voi tii-
vistää ajatukseen uhrilampaasta. 

– Raamattu on hyvin realisti-
nen kirja. Moni päivittelee siinä 
olevaa väkivallan määrää, mutta 
maailmahan on täynnä pahuutta, 

Arkkila analysoi.
Pääsiäisajan päättää helator-

stai, jota vietetään Jeesuksen tai-
vaaseen astumisen kunniaksi. 

– Me odotamme Häntä takai-
sin. Hän ei ole vielä saapunut, 
mutta saapuu kerran, kappalai-
nen toteaa.

Kanttori Unto Määttä aloittaa 
tutun virren keskelle olohuonet-
ta asetetulla sähköpianolla. Lensi 
maahan enkeli kajahtaa komeasti.

Keittiössä pöydän ääressä nau-
titaan lisää kahvia ja koetetaan 
olla kilistelemättä kuppeja.

aRKKila MuiStuttaa, että ai-
kanaan paavi suuttui uskonpuh-
distaja Martti Lutherille, koska 
tämä painotti Raamatun merki-
tystä, sillä sieltä löydämme Jee-
suksen. 

– Siksi tämä meidän aikamme 
onkin vähän vaarallista, koska 

emme enää juuri kokoonnu Ju-
malan nimissä, hän toteaa.

Seuraavaksi kanttori Määttä 
pääsee ääneen muutenkin kuin 
sävelin. Jumalanpalveluksen mu-
siikista puhuttaessa hän yllättää. 

– Hiljaisuuskin voi olla mu-
siikkia, sitä ei vaan aina osata 
tunnistaa, hän toteaa.

nYt Ei KuitEnKaan olla hiljaa, 
vaan lauletaan ehtoollisvirsi 230 
Lahjoistas, Jeesus, pyhistä. Seuraa-
vaksi ohjelmassa on virsi 754 Kun 
päivä painuu levolle, jonka Määt-
tä vinkkaa löytyvän uusista vir-
sikirjoista sieltä ”harmajailta si-
vuilta”. 

Veisaamisen jälkeen siirrytään 
kevyempään ohjelmaan ja pide-
tään arpajaiset, palkintoina on 
monenlaista yhteisvastuutuotetta.  

Arvonnan aikana rippikoulu-
laisia testataan ristisanan mal-

liin puetulla tietovisalla. Oikeat 
vastaukset käydään läpi yhdessä. 
Vastaukset löytyvät nopeaa tah-
tia. Oppi on mennyt perille.

Lopuksi Arkkila toivottaa siu-
nausta ”tälle kodille ja koko ky-
lälle”. Isä meidän -rukouksen ja 
Herran siunauksen jälkeen vali-
taan loppulaulu. Siksi toivotaan 
virttä 555 Oi Herra, luoksein jää, 
joka veisataan värisevin äänin.

Eteisessä vaihdellaan vie-
lä kuulumisia ja kiitellään isän-
täväkeä. Sitten onkin kotiinläh-
dön aika. 

Ensimmäinen kinkerikoke-
mus oli hauskempi kuin uskon-
nontunti konsanaan. Paluumatka 
täyttyy hiljaisuuden musiikista.  

eLSi SaLOVaaRa

Ku va t  E l s i  S a l ovaa ra ,  K a t ja  K i i s k in e n

toisethan tykkäävät 
jeesuksesta ja toiset 
ei, sellainen se on 
tämän maailman 
meininki.

Martti Arkkila

Kahvitarjoilut olivat leipomuksistaan 
kuulun Marja-Leena Kemppaisen 
tekemiä.

Kinkereihin kuuluu paitsi virsien 
veisuuta, myös kirkollista opetusta. 
Kappalainen Martti Arkkilan johdolla 
testattiin lopuksi sanaristikon 
avulla, kuinka rippikoululaiset olivat 
omaksuneet tiedot.

Arpajaisissa oli palkintoja joka lähtöön. 
Edellinen voittaja sai nostaa aina uuden 
arvan. Diakoni Paula Petäjäjärvi antoi 
rippikoululaisille osallistumismerkinnät.
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Menot Oulun seurakunnissa 6.–13.3.2014

Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 17, 90100 Oulu
p. (08) 3161 410, pappi.oulu@evl.fi 
tai oman seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

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

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

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

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

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

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

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

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
Hannele Lusikka p. 040 5797 806

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

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Emmi Alma 
Marjut Seppänen.
Haukipudas: Hannes Patrik 
Aleksanteri Leppälä, Ronja 
Oona Carita Korjonen, Kat-
ri Mirella Aikio, Leon Veli Ta-
pani Röntynen, Tarmo Eevert 
Manninen, Pihla Lumi Maria 
Heikkilä.
Karjasilta: Luukas Oskari 
Alasimonen, Lauri Antti Ma-
tias Heikkinen, Valma Elisa-
beth Impiö, Erik Anders Jou-
nila, Elmeri Oliver Koskinen, 
Meea Erin Amelia Leinonen, 
Fanni Eveliina Mäenpää, Mi-
kael Tapani Ojala, Ukko Aar-
ne Vihtori Rajala.
Kiiminki: Petrus Albin Hök-
kä, Lotta Peppiina Alakärp-
pä, Anton Leo Ilmari Heino-
nen.
Oulujoki: Alvar Elias Au-
tio, Silvia Lydia Greus, Nad-
ja Valentina Kaikkonen, Sen-
ja Maria Kangas, Ben Matias 
Lynch, Leevi Artturi Tuomela.
Oulunsalo: Mikko Oskari 
Pääaho, Siiri Sofia Kosunen.
Tuira: Liisa Kristiina Antti-
la, Nuutti Eino Artturi Hieta-
nen, Aatu Miika Markus Kuu-
kasjärvi, Joonatan Eliel Lind-
gren, Voitto Vihtori Lokka, 
Lassi Johannes Rehula, Aat-
to Vilhelmi Riikola, Niilo Os-
kar Eemeli Soini, Aaron Alek-
santeri Vesterinen.

Vihityt
Tuomiokirkko: Eetu Sakari 
Viita ja Marika Hannele Ku-
ronen, Mikko Väinö Tapio 
Seppänen ja Tanja Marjut 
Heikkinen.
Haukipudas: Petri Antero Si-
mola ja Marjo Meiju Orvok-
ki Salmela.
Karjasilta: Joonas Albert Si-
mola ja Tiina Katariina Kuu-
sisto, Simo Valtteri Edvard 
Ojala ja Anni Katriina Mylly-
lahti, Jaakko Eemeli Ratilai-
nen ja Pauliina Elisa Holma, 
Pasi Tapio Leiviskä ja Han-
na Maija Päivikki Koivulam-
pi, Markus Mikael Illikainen 
ja Anniina Johanna Laurila, 
Jarno Tapani Tuovinen ja Sir-
pa Hannele Keränen.
Oulujoki: Joonas Valtteri 
Kiuru ja Saana Tuulia Berg.
Tuira: Esa-Matti Samu-
li Määttä ja Jenny Karoliina 
Liukko, Samu Juhani Mikko-
nen ja Laura Mari Arintytär 
Komulainen, Juho Samuli 
Rautio ja Maija Sofia Linna.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Toini Mirjami 
Vallirinne 87, Esa Kalevi Läm-
sä 76.
Haukipudas: Seppo Aukusti 
Oravainen 59.
Kiiminki: Anna Serafiina Pa-
so 87.
Oulujoki: Aili Esteri Alatalo 
92, Signe Mari Koret 87.
Oulunsalo: Soili Sinikka Väy-

rynen 72, Anna Maria Kova-
nen 78, Riitta Annukka Täh-
tinen 64.
Tuira: Siiri Marjatta Leppälä 
90, Anna Serafiina Paso 87, 

Aira Tellervo Välimäki 84, 
Olavi Johannes Leinonen 79, 
Jaakko Juhani Fröberg 70, Ei-
no Matias Granroth 68, Anssi 
Siltakoski 45.

Oulun ev.lut. seu-
rakunnat onnitte-
levat 30-vuotiai-
ta kutsumalla hei-

dät yhteiseen juhlaan. Tänä 
vuonna 30 vuotta täyttävät 
seurakuntien jäsenet saavat 
lähipäivinä postitse onnit-
telukortin ja kutsun. Kai-
ken kaikkiaan onniteltavia 
on yli 2 000 henkeä.

Viime vuodelta tutun 
kutsukortin etusivulla sar-
jakuvapiirtäjä Ville Ran-
nan ja pastori Helena Paa-
lanteen Jeesus-hahmo tus-
kailee 30-vuotiaan kriisien 
kanssa. 

– Haluamme muistut-
taa, että kolmekymppinen 
voi toteuttaa elämässään 
vielä monia asioita – siinä 
iässä Jeesuskin vasta aloit-
teli toimintaansa, sanoo 
Karjasillan seurakunnan 
pastori Kimmo Kieksi.

Kieksin mukaan kolmi-
kymppiset ovat seurakun-
nalle tärkeä kohderyhmä. 

– 30 vuotta on merkittä-
vä etappi ihmiselämässä ja 
sitä on syytä juhlistaa. Siinä 
vaiheessa myös suhde seu-

rakuntaan muuttuu, kun 
monet elämänkysymykset 
tulevat ajankohtaisiksi.

Viime vuonna 30-vuoti-
aiden onnittelukortti sai po-
sitiivisen vastaanoton ja juh-
lan suosio yllätti järjestäjät. 

–Osallistujien suuren 
määrän vuoksi paikkaa 
jouduttiin kertaalleen vaih-
tamaan suurempaan, Kiek-
si muistelee.

Tänä vuonna kolmi-
kymppiset kutsutaan elo-

kuvailtaan Finnkino Pla-
zaan. Oulun ev.lut. seura-
kunnat tarjoavat syntymä-
päiväsankareille Noah-elo-
kuvan erikoisennakkonäy-
töksen 31. maaliskuuta. 

Kolmikymppisillä on ai-
nutlaatuinen tilaisuus nähdä 
ja päästä arvioimaan eloku-
va ensimmäisinä Suomessa. 

– Ajattelimme, että jo-
kainen vuosikerta on ai-
nutlaatuinen ja vaatii ai-
nutkertaisen juhlansa. Tä-
nä vuonna päätimme tarjo-
ta heille elokuvan, joka on 
eeppinen tarina rohkeudes-
ta, uhrauksesta ja toivosta, 
Kieksi sanoo. 

Elokuvan pääosissa 
nähdään Russel Crowen 
ja Anthony Hopkinsin li-
säksi Jennifer Connelly, 
Douglas Booth ja Emma 
Watson. Elokuvan on oh-
jannut Darren Aronofsky.

30-vuotiaiden elokuvail-
taan mahtuu mukaan yh-
teensä 400 synttärijuhlijaa, 
sisältäen mahdolliset ave-
cit. Tilaisuuteen on ennak-
koilmoittautuminen 20.3. 
mennessä osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo. 

Seurakunta onnittelee 
jälleen 30-vuotiaita

Elämä on tutkimisen arvoinen!

Alfa-kurssi on hyvä mahdollisuus kenelle tahansa 
tutustua kristinuskoon rennolla ja mukavalla tavalla. 

Kurssi koostuu kymmenestä mielenkiintoisesta 
kerrasta. Lue lisää www.elossa.fi.

KEVÄÄN UUDET  
ALFA-KURSSIT ALKAVAT

Perinteinen Alfa-kurssi  
keskiviikkona 26.3. klo 18 

Kaukovainion kappeli (Hiirikaukantie 6) 
Ilmoittautumiset ja lisätietoa: Ari Kauppila, 040 481 8888  

tai ari.kauppila@oulunseutu.info

Fitness Alfa
Alkaa huhtikuussa. Kokoontumiset tiistaisin ja  

lauantaisin. Tarkemmat päivät vahvistuvat pian!  
Seuraa ilmoittelua. Lisätietoa:  

Kimmo Kieksi, 050 3105001 tai kimmo.kieksi@evl.fi

V
ille R

an
ta
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 16.3. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja avustaa 
Ari-Pekka Metso. Kanttorina 
Henna-Mari Sivula ja urkuri-
na Elias Niemelä, Katedraali-
kuoro. Kolehti oman seura-
kunnan lähetyskohteille. Lä-
hetys www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 16.3. klo 14, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja kantto-
rina Elias Niemelä.

Hartauselämä
Torstain raamattupiiri to 
13.3. ja 20.3. klo 13, Vanha 
pappila. Anna-Mari Heikki-
nen. 
Lähetyspiiri to 13.3. klo 14, 
Vanha pappila. Hanna-Maija 
Ollanketo.
Aamupiiri la 15.3. klo 10, 

Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto. 
Raamattupiiri ke 19.3. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Keskiviikkoseurat ke 19.3. 
klo 18, Vanha pappila. Pau-
li Niemelä.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
19.3. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. 
Lähetyspiiri to 20.3. klo 14, 
Vanha pappila. Väinö Simo-
joki.
Raamattupiiri to 20.3. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.

Musiikki ja kulttuuri
Urkukonsertti pe 14.3. klo 
19, Oulun tuomiokirkko.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-

udellisessa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 419, Keskustan 
seurakuntatalo.
Diakonian aamu ti 18.3. klo 
9, Keskustan seurakuntatalo. 
Maksuton aamupala alueen 
vähävaraisille ja työttömille. 
Paikalla diakoniatyöntekijä 
ja vapaaehtoiset emännät.
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 19.3. klo 11, Hei-
nätorin seurakuntakoti. Ruo-
kailun hinta 2 €.

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 16.3. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Intiön perhekerho to 13.3. ja 
20.3. klo 10, Intiön seurakun-
takoti. Ei ilmoittautumista.
Heinätorin perhekerho ti 
18.3. klo 10, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Ei ilmoittautu-
mista.
Laulupuu, taaperoikäisten 
musiikkikerho to 20.3. klo 
15, Heinäpään seurakunta-
talo. Ilmoittautuminen Tea 
Lakkalalle, p. 050 5207 757 
tai tea.lakkala@evl.fi.

Nuoret
Nuorten avarit ke 19.3. klo 
18, Keskustan seurakunta-
talon monitoimisali. Vapaa-
ta oleskelua parhaassa seu-
rassa! Nuorten toiveiden 
mukaisesti voidaan järjes-
tää myös erilaisia teemailto-
ja, esim. pizzan tai leffojen 
merkeissä. Nyt on niin isot 
screenit, että huh huh. Ava-
riohjaajina toimivat Tuomas 
ja Sussu.

Urkukonsertti  
ilman urkukappaleita
perjantaina 28.3. klo 20 Oulun tuomiokirkossa. 

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan vs. kanttori Elias 
Niemelä ei soita konsertissaan ainuttakaan urkukap-
paletta, sillä kaikki kuultavat kappaleet ovat uruil-
le sovitettuja, alunperin orkesterille tai muille instru-
menteille sävellettyjä kappaleita mm. Jean Sibeliuksel-
ta, Heino Kaskelta, Manuel de Fallalta sekä Abraham 
Hatsaturjanilta. Vapaa pääsy

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Ks. ilmoitus s. 20.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 13.3. 
ja 20.3. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntakoti. 
Eläkeläisten tarinatupa to 
13.3. klo ja 20.3. klo 12.30, 
Intiön seurakuntakoti. Seura-
kunnan ja kaupungin yhtei-
nen porinapiiri eläkeläisille. 

Muut menot
Ompeluseurat to 13.3. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
Kaatuneitten omaiset ma 
17.3. klo 12, Keskustan seu-

Konevitsa Kvartetin 
Hyväntekeväisyyskonsertti 
maanantaina 17.3. klo 19 Oulun tuomiokirkossa. 
Konserttiin on vapaa pääsy, ohjelma maksaa 10 € ja 
äänitteet 20 €. Konsertin tuotto Konevitsan luostarille. 

tiistaina 18.3. klo 18 Maikkulan kappelissa

Oys:n syöpätautien osaston erikoislääkäri 
Eeva Rahko alustaa aiheesta

"Arvokas saattohoito". Alustuksen jälkeen 
mahdollisuus keskusteluun ja

kysymyksiin. Keskustelua johdattelee 
Leena Vainionpää. Hartaus Esa Nevala.

Lopuksi kahvitarjoilu. Maikkulan 
diakoniaryhmän järjestämät arpajaiset

Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

rakuntatalo. 
Virsilauluilta ti 18.3. klo 18, 
Heinätorin seurakuntata-
lo. Virsiä rukouksesta ja us-
kosta.
Silmukka ke 19.3. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. Kä-
sityö- ja askartelupiiri, jossa 
tehdään monenlaista myytä-
vää lähetyksen hyväksi. An-
na-Mari Heikkinen.
Yhteisvastuutapahtuma ke 
19.3. klo 18, Keskustan seu-
rakuntatalo. Keskustan seu-
rakuntakoti, iso sali, Isoka-
tu 17. Esiintymässä Jukka Ta-
kalo, Oulun laulu ja Baletti-
koulu Sinikellon oppilaita. Li-
put 5 / 10 €. Tuotto Yhteis-
vastuulle.

Kouluikäisten lasten perheleiri 
pe–su 4.–6.4. Leirikeskus Luurinmutkassa Utajärvellä. 

Mukaan mahtuu seitsemän perhettä, aikuiset 47 € ja 
lapset 32 €. Hinta sis. matkat, majoituksen, ohjelman, 
ruoat sekä tapaturmavakuutuksen seurakunnan jäsenil-
le. Leirille ovat etusijalla Tuomiokirkkoseurakunnan jä-
senet. Sitovat ilmoittautumiset 21.3. mennessä. Tämän 
jälkeen tapahtuva peruminen ilman kustannuksia lää-
kärintodistusta vastaan. Leirillä pelaillaan, musisoidaan, 
leikitään, askarellaan ja frisbeegolffaillaan. Lisätietoja: 
Kaija Siniluoto, p. 050 5249 779, Mari Tuokkola, p. 044 
7881 392 ja Jouko Lankinen, p. 044 3161 577.

Raamattu-
luentosarja

Raamattuluennot Karjasillan kirkossa 2014

 
Keskiviikko 19.3. klo 18

Saarnaaja – masentunut, pessimisti vai realisti?
Pastori Heikki Karppinen

 
Keskiviikko 26.3. klo 18

Homoseksuaalisuus Raamatussa
Professori Martti Nissinen

 
Keskiviikko 2.4. klo 18

Kristus Kaikkivaltias Kolossalaiskirjeen valossa
Kirkkoherra Juhani Lavanko

torstaisin klo 16–18 
Keskustan seurakuntatalon 

monitoimisalissa. 

Kaikille avoin seurakuntien 
vapaaehtoistyön järjestämä 

kohtaamispaikka 
Suurella Sydämellä -toiminnan 

pohjalta.

Meijän Olokkari

Virtaa välillämme 
-parisuhdekurssi 

aloitus ti 25.3. klo 18–20.30, 
Keskustan seurakuntatalo, 2. kerros

Kurssi on 4–6 parin muodostama ryhmä, joka kokoon-
tuu viisi kertaa. Työskentely sisältää lyhyitä alustuksia, 
harjoituksia ja kokemusten jakamista. Kyse on voima-
varoja ja parisuhdetaitoja vahvistavasta työskentelys-
tä, ei kriisiavusta. (Kurssille ei voi osallistua jos suh-
teessa on kriisi.) 
   Käsiteltävät teemat ovat tuttuja parisuhteessa elävil-
le:  tunteiden tunnistaminen, rakastumisesta rakkau-
teen, suuttumus ja ristiriitojen ratkaiseminen, intohi-
mo, seksuaalisuus ja hellyys sekä arkirakkaus. Kurssi-
en toteuttamisesta vastaavat vapaaehtoiset, tehtä-
vään koulutetut parit. 
   Ryhmän kaikissa kokoontumisissa on mukana ns. 
isäntäpari. Teematyöskentelyjen vetämisestä vastaa-
vat ohjaajaparit. Suhdekurssin toiminta on luotta-
muksellista. 
   Jokainen osallistuja päättää itse omat rajansa ja osal-
listumisen tason. Osallistujaparin tulee kuitenkin si-
toutua olemaan läsnä jokaisella kokoontumiskerralla. 
   Ilmoittautuminen 20.3. mennessä Riina Moilaselle 
p. 040 5609 678. 
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Menot Oulun seurakunnissa 6.–13.3.2014

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

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

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

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Konfirmaatiomessu su 
16.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Kaltakari, saarna 
Leena Brockman, kanttorina 
Laura Räihä. Konfirmoitava-
na syysloman päivärippikou-
luryhmä.
Konfirmaatiomessu su 16.3. 
klo 13 kirkossa. Toimittaa 
Juha Sarkkinen, saarna Jari 
Flink, kanttorina Hannu Nie-
melä. Konfirmoitavana hiih-
toloman päivärippikouluryh-
mä.

Hartauselämä
Rukouspiiri to 13.3. klo 18 
srk-keskuksen kappelissa ja 
to 20.3. klo 18 srk-keskuksen 
neuvotteluhuoneessa.
Raamattupiiri ke 19.3. klo 18 
Puttaan Tuvalla.

Musiikki ja kulttuuri
Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 13.3. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa.

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 16.3. klo 12–
12.45 Vakkurilassa. Kaiken-
ikäisille lapsille, kestää n. 
45 min. Pienet lapset voivat 
osallistua saattajan kanssa. 
Tarrat Messupassiin.
Lasten messu su 23.3. klo 
16 Martinniemen srk-kodil-
la. Messun toimittaa lapsi-
työn pastori Leena Brock-
man, kanttorina Laura Räi-
hä. Seurakunnan lapsikuoro 
sekä lastenohjaajat Kati Jus-
sila ja Sarita Kirves avustavat. 
Messun jälkeen lettukestit.

Nuoret
Gospelmessu ja nuorten il-
ta pe 14.3. kirkossa ja Vakku-
rilassa. Gospel-messu kirkos-
sa klo 18, jonka jälkeen nuor-
ten ilta Vakkurilassa. Tarjolla 
kahvia, mehua ja korppuja. 
Rippikoululaiset saavat kort-
tiinsa merkinnät.
RaJu-ilta ke 19.3. klo 18.30 
Wirkkulassa. 
Nuorten leiri 16.–18.5. Iso-
niemen leirikeskuksessa. Lei-
ri on tarkoitettu rippikoulun 
käyneille ja ensisijaisesti hau-
kiputaalaisille nuorille. Leiri-
maksu 20 €. Ilm. 17.3.–25.4. 
Ilmoittautuneille lähetetään 
kirjeitse tarkemmat tiedot. 
Lisätietoja Tarjalta, p. 040 
8245 861.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Nuorten aikuisten ilta ti 
18.3. klo 18 Vakkurilan nuo-
risotilassa. Illassa pientä tar-
joilua, hartautta ja yhdes-
sä tekemistä. Lisätiedot: Eli-
sa Manninen p. 050 5133 225 
tai elisa.manninen@evl.fi.
Käy tutustumassa nuorten 
aikuisten toimintaan Hauki-
putaan seurakunnassa osoit-
teessa: www.alakkonäämua.

fi. Löydät myös nuorten ai-
kuisten oman ryhmän Face-
bookista hakusanalla "Hau-
kiputaan seurakunnan nuo-
ret aikuiset". Pyydä liittymis-
tä ryhmään, niin saat ajan-
kohtaista tietoa toiminnasta 
ja voit itse vaikuttaa toimin-
nan sisältöön.

Yhteisvastuu
Yhteisvastuulounas su 23.3. 
klo 11.30–13.30 Kellon srk-
kodilla. Tarjolla uunilohi, pe-
runat, sekavihannekset, tuo-
resalaatti, punajuuriraejuus-
tosalaatti, leivät ja ruoka-
juomat. Jälkiruokana marja-
kiisseli/kahvi. Aterian hinta 
10 €, lapset 5–12v. 5 €, alle 
5-vuotiaat ilmaiseksi. Ruoka 
on laktoositonta ja glutee-
nitonta.
Yhteisvastuun lipaskerä-
yspäivä pe 28.3. klo 10–18 
Haukiputaalla kauppojen 
edustalla. Ilmoittaudu lipas-
kerääjäksi ja varaa sinulle so-
piva keräysaika Laila Junttil-
ta p. 040 8668 319, laila.junt-
ti@evl.fi. Lippaiden hakemi-
set ja palautukset Puttaan 
Tuvalta Kirkkotie 10 C. Tule 
mukaan Yhteisvastuun Arjen 
enkeliksi!

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

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Konfirmaatiomessu su 16.3. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Miia Seppänen, avustaa Jii-
Pee Nyyssönen ja Jussi Savi-
harju, kanttorina Sari Wallin.
Messu su 16.3. klo 13 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Miia 
Seppänen, saarnaa Mat-
ti Nuorala, kanttorina Jark-
ko Metsänheimo. Herättä-
jän päivä Jäälissä, kirkkokah-
vit ja seurat messun jälkeen.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 20.3. klo 9 
Montin-salissa.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle taloudellisissa asi-
oissa vain maanantaisin klo 
9–11, p. 040 7008 151 tai säh-
köpostilla. 
Juttunurkka ma 
17.3. klo 10–13 
Jäälin kappelil-
la. Kaikenikäis-
ten kohtaamis-
paikka. 
Työttömien ja 
pienituloisten 
ruokailu ma 17.3. 
klo 11–12 Jäälin kappelilla. 
Aterian hinta 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 17.3. klo 
10-11 Kolamäen kerhohuo-
neella. 
Diakoniapiiri ma 17.3. klo 
13–15. Vierailemme Pihlaja-
rannassa, kokoontuminen 
sinne.
Porinapiiri ma 17.3. klo 13 
Kolamäen kerhohuoneella. 

Hengellinen keskusteluryh-
mä.
Kotirinteen juttupiiri ti 18.3. 
klo 13–15 Kotirinteen kerho-
huone Mäntykuja 2. Kaikille 
avoin juttupiiri. 
Naisten kasvuryhmä ti 18.3. 
klo 14 Jäälin kappelilla.

Musiikki ja kulttuuri
Ruskakööri pe 21.3. klo 10 
seurakuntakeskuksessa. Joh-
taa Tuomo Nikkola.
Yv-lauluilta pe 21.3. klo 18 
Eila ja Pentti Honkasella, Kii-
minkijoentie 1105. Ohjel-
massa yhteisvastuuinfo, kah-
vit, arpajaiset ja yhdessä lau-
lamista. 

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot Kirkkopirtil-
lä maanantaisin klo 9.30–11 
ja Jäälin kappelilla torstaisin 

klo 9.30–11. 
Perhekahvilat 

Kirkkopirtillä tiis-
taisin klo 9.30–
11 ja Jäälin kap-
pelilla perjan-
taisin klo 9.30–

11.
Esikkoryhmä tiis-

taisin klo 10–12 Jää-
lin kappelissa.

Lastenparkki torstaisin klo 
12.30–15 Jäälin kappelilla. Il-
moittautumiset parkkiin ma-
ke klo 8–11.30   lastenohaajil-
le, p. 0400 835 374.
Pyhäkoulu su 16.3. klo 12 
Kirkkopirtillä.

Nuoret
Yökahvila perjantaina 14.3. 
klo 18.30 alkaen Suvelassa. 

Yv-lauluilta  
pe 21.3. klo 18  
Eila ja Pentti  
Honkasella, 

Kiiminkijoentie 
1105 

Sepin lähtökahvit ja gospe-
lia paikallisin voimin. 
Nuorten ilta keskiviikko-
na 19.3. klo 18–19.30 Jäälin 
kappelilla.

Muut menot
Rauhanyhdistys: pe 14.3. klo 
19 miestenilta ry:llä, la 15.3. 
klo 18 yläasteikäisten nuor-
tenilta Suvelassa, su 16.3. klo 
17 seurat ry:llä, Ilpo Sippola, 
Mikko Kälkäjä.

14.–15.6. Medialähetysjärjestö 
Sanansaattajien ja Oulun srk-
yhtymän kesäjuhlat tuomiokirkossa. 
Tule talkoisiin! Tuunaa istuinpeh-
musteita! Myydään lähetystyön hy-
väksi. Tuo kirkkoherranvirastoon.
Ole yhteydessä lähetyssihteeriin!

Muut menot
Lukupiiri ma 17.3. klo 18 
Puttaan Tuvalla. Kirjana Hei-
di Könkään Dora, Dora. Pii-
ri kokoontuu kerran kuukau-
dessa.
Vapaaehtoisten ilta to 20.3. 
klo 17.30 Wirkkulassa. Illan 
teema liittyy Yhteisvastuu-
keräyksen aiheeseen, elä-
män päättymiseen: Miten 
voisimme suhtautua kuo-
lemaan? Mukana keskuste-
lemassa sairaalapastori Ju-
ha Kyllönen. Ilmoittaudu ke 
19.3. mennessä Johannalle, 
p. 045 1393 993.
Hiljaisuuden retriitti tee-
malla Herääminen 25.–27.4. 
Isonniemen leirikeskukses-
sa. Retriitin ohjaajina Ma-
ria Hekkanen ja Laila Junt-
ti. Retriitin hinta 60 €. Ilm. 
21.3. mennessä www.oulun-

Oulun AMK:n 
kirkkomuusikoiden iltamusiikki 
keskiviikkona 19.3. klo 19 srk-keskuksessa.
Suomalaista kuoro- ja yksinlauluohjelmistoa, piano- ja 
urkumusiikkia sekä hengellisiä lauluja ja kansanlaulu-
ja. Vapaa pääsy, ohjelma 5 € Yhteisvastuukeräykselle.

seurakunnat.fi/ilmo (alkaen 
6.3.). Lisätietoja Laila Juntil-
ta p. 040 8668 319 laila.junt-
ti@evl.fi. Ilmoittautuneille lä-
hetetään retriittikirje.
Puttaan Tuvan avoimet ovet 
perjantaisin klo 12–14. Terve-
tuloa päiväkahville tai -teel-
le ja tapaamaan toisia Tuval-
le tulijoita. 
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurakuntapäivä su 
16.3. klo 12 ry:llä, lauluseu-
rat ke 19.3. klo 18.30 Kiviojal-
la, Junttapolku 4. Kello: Om-
peluseurat pe 14.3. klo 18.30 
ry:llä, Uudistettujen Siionin 
laulujen esittely ja seurat su 
16.3. klo 17 Kellon srk-kodis-
sa. Jokikylä: seurat su 16.3. 
klo 17 ry:llä, toimintatorstai 
to 20.3. ry:llä klo 18 päiväker-
ho, raamattuluokka, ompe-
luseurat.

Kevätpäivän keikaus  
vanhemmalle väelle 

torstaina 20.3. srk-keskuksessa, Kirkkotie 10   

klo 11 keittolounas 10 € / henkilö,  
tarjolla guatemalalainen kak’ik-keitto. 
Tuotto yv-keräykselle 
klo 12 lasten esityksiä, yhteislaulua, tarinaesitys, 
musiikkia, arvontaa 
klo 13 keikauskakkukahvit 

Kyyditystarpeet ja erityisruokavaliot pyydetään 
ilmoittamaan kerhoissa tai maanantaisin 17.3. mennes-
sä diakoniatoimistoon klo 9–11 p. 044 7310 232. 

Bach-konsertti
lauantaina 22.3. klo 19 
Kiimingin seurakuntakeskuksessa.

Esiintymässä Tuike-kuoro ja Oulunsalo Ensemblen 
soitinryhmä, johtaa Raakel Pöyhtäri. Solisteina 
Anu Arvola-Greus, altto, Veli-Matti Rautakoski, 
tenori ja Paulus Kälkäjä, baritoni.

w
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Seimen ääreltä  
ristin juurelle

Kuva: Stiven Naatus

Runoilta  
Kastellin kirkossa 

su 23.3.2014 klo 18

Jumalanpalvelukset
Tuomasmessu la 15.3. klo 
18, Kastellin kirkko. Ks. il-
moitus s. 20.
Messu su 16.3. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Heik-
ki Karppinen, kanttorina Ju-
ha Soranta. Sotilaskotisisaret 
avustavat messussa. Munkki-
kahvit. Mahdollisuus keskus-
teluun ja rukoukseen. Koleh-
ti Heli ja Hannu Nokelaisen 
työlle Etu-Aasiassa.
Messu su 16.3. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustaa Paula 
Rosbacka, kanttorina Eeva 
Holappa. Pyhäkoulu lapsille 
messun yhteydessä. 
Messu su 16.3. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Maija Konttinen, avustaa 
Janne Hokkanen, kanttorina 
Juha Soranta. Kirkkokahvit. 
Perhemessu – muskarikirk-
ko su 16.3. klo 12, Maikkulan 
kappeli. Ks. ilmoitus. 
Messu su 16.3. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa Katja 
Ylitalo, kanttorina Eeva Ho-
lappa. 

Hartauselämä
Kristillinen meditaatio to 
13.3. ja 20.3. klo 16.15, Kar-
jasillan kirkko. Karjasillan kir-
kolla hiljennytään kevään ai-
kana torstaisin klo 16.15 kris-
tilliseen meditaatioon. Tilai-
suus kestää noin puoli tuntia. 
Ryhmä on vapaa, ei vaadi il-
moittautumista eikä sitoutu-
mista. Ryhmään voi tulla mu-
kaan koska tahansa, myös 
kesken kevätkauden. 
Pyhän Andreaan raamattu-
piiri to 13.3. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 13.3. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Raamattupiiri to 13.3. ja 
20.3. klo 18, Maikkulan kap-
peli.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 13.3. klo 
18, Kaukovainion kappeli, pe 
14.3. klo 18 Kastellin kirkko, 
pe 14.3. klo 18.30 Pyhä An-
dreaan kirkko, pe 14.3. klo 
19, Maikkulan kappeli.
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 14.3. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Herännäisseurat su 16.3. klo 
15, Kastellin kirkko. 
Healing Rooms rukouskli-
nikka ti 18.3. klo 18.30, Py-
hän Andreaan kirkko. Tule, 
Sinun puolestasi rukoillaan! 
Jumalalta saa anoa uskoa, 
toivoa, rakkautta ja paran-
tumista sairauden ja muiden 
haasteiden keskellä.
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 18.3. klo 12, Kastellin 
kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
19.3. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 20.3. klo 
18, Maikkulan kappeli. 

Musiikki ja kulttuuri
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille uteli-
aille ke 19.3. klo 18, Kastellin 
kirkon pappila. Maaliskuun 
kokoontumisessa puhum-
me kahdesta esikoisteokses-
ta, jotka ovat puhututtaneet 

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

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

Karjasillan
seurakunta

paljon: Tanja Kaarlelan Saa-
ra sekä Anna-Maija Ylimau-
lan Papintyttö. 
Seimen ääreltä ristin juurel-
le -runoilta su 23.3. klo 18, 
Kastellin kirkko. Ks. ilmoitus.

Diakonia
Aamupuuro to 13.3. ja 20.3. 
klo 9–10, Kaukovainion kap-
peli. 
Raitin remmi ma 17.3. klo 13, 
Maikkulan kappeli. Tule ru-
pattelemaan kahvipöytään!
Diakoniapiiri ma 17.3. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Diakoniaryhmä ti 18.3. klo 
14, Maikkulan kappeli. 

Lähetys
Hanna-ryhmä to 13.3. klo 18,  
Kaukovainion kappeli. 
Sukanvarsi ke 19.3. klo 14, Sii-
pi - lähetyksen puoti ja paja. 
Lähetyspiiri ti 18.3. klo 
17.30, Kaukovainion kappeli. 

Nuoret
Toisen vuoden isoskoulutus 
to 20.3. klo 17, Pyhän Andre-
aan kirkko. Toisen vuoden 
isoskoulutuksessa mukana 
olevien yhteinen kokoon-
tuminen. Päättyy yhteiseen 
hartaushetkeen klo 18.30.
Retki Kirkon nuorisopäivil-
le Tampereelle 2.–4.5. Nuo-
risopäivät järjestetään Tam-
pereella aivan ydinkeskus-
tassa. Tapahtuma jakaantuu 
pienellä etäisyydellä neljän 
paikan välille, joten liikkumi-
nen on helppoa kävellen tai 
linja-autolla. Keskeiset pai-
kat ovat Pakkahuone, Mo-
nitoimitalo 13, Tammerkos-
ken koulu sekä Tuomiokirk-
ko. Retken hinta on 50 €. Lue 
lisää: www.yhdenhinnalla.fi.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 13.3. 
klo 12, Karjasillan kirkko. 

Huomioi alkamisaika! Van-
husten viikkomessu ja sen 
jälkeen lounas.
Eläkeläisten kerho to 13.3. 
klo 13, Kastellin kirkko.  
Seurakuntakerho ti 18.3. klo 
14, Höyhtyän palvelukeskus, 
mummonkammari. 
Eläkeläisten kerho to 20.3. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 

Muut menot
Taidemyyntitapahtuma pe 
14.–16.3. Oulun kaupungin-
kirjastossa. Ks. ilmoitus.
Melko Nuoret Naiset ma 
17.3. klo 18, Maikkulan kap-
peli. Illan teemana tulevai-
suuden unelmat. 
Puhetta pyhiivaelluksesta ti 
25.3. klo 18, Karjasillan kirk-
ko, seurakuntasali. Oletko 
kiinnostunut pyhiinvaelluk-
sesta Espanjassa tai muual-
la Euroopassa? Caminovael-
luksensa tehnyt Janne Hon-
kanen kertoo pyhiinvaelluk-
sesta, näyttää kuvia ja esitte-
lee soveltuvia varusteita
Lattiakuvailta ke 26.3. klo 
18, Maikkulan kappeli. Ai-
heena on: Jumala, kanna si-
nä minua ja minun unelmaa-
ni – Raamatun naiset Saara 
ja Maria. Rakennamme kak-
si lattiakuvakertomusta, las-
ten- ja aikuisten kertomuk-
sen. Molemmissa kertomuk-
sissa on sama aihe, lasten 
kertomus toteutetaan käyt-
täen yksinkertaisempaa kiel-
tä. Lattiakuvakertomuksissa 
on tärkeää yhteinen koke-
mus ja raamatunkertomus-
ten siirtäminen tähän päi-
vään ja tähän hetkeen, jokai-
sen osallistujan omaksi koke-
mukseksi. Lopuksi nautimme 
yhdessä iltapalaa. Tervetuloa 
kaikenikäiset, lapset ja aikui-
set, yhdessä tai yksin.

Karjasillan kirkolla torstaisin klo 16.15.
Kesto noin puoli tuntia. Tervetuloa!

Tule hiljentymään

Kristillinen 
meditaatio 

Taidemyyntitapahtuma 
pe–su 14.–16.3. 
Oulun kaupunginkirjastossa. 

Tapahtumassa on myynnissä Oulun Taiteilijaseuran tai-
teilijoiden teoksia. Jokaisen teoksen myyntihinnasta 
taiteilijat lahjoittavat 40 % Yhteisvastuukeräykseen. 
Käteismaksu. Tapahtuma on avoinna pe 18–20, la 10–
16 ja su 12–15. Tapahtuman järjestävät Oulun Taiteilija-
seura, Oulun Seudun Setlementti ry / kulttuuriluotsilai-
set ja Karjasillan seurakunta. Lue juttu s. 9.
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Perhemessu – Muskarikirkko
sunnuntaina 16.3. klo 12 Maikkulan kappelissa

Tervetuloa soittamaan ja laulamaan, 
hiljentymään ja rukoilemaan.

Messun jälkeen taidepyhisläisten taidenäyttely, 
kirkkokahvit ja mehut.

Marianpäivän perhemessu
sunnuntaina 23.3. klo 10 Karjasillan kirkossa.

 
Messun toimittaa Olavi Mäkelä, avustajina Liisa Kar-

kulehto, Marjaana Lassi ja Mari Jääskeläinen. 
Musiikista vastaa Juha Soranta yhdessä Karjasillan 

kirkkokuoron kanssa.
Messun jälkeen tarjolla on kirkkolounas kahveineen 
sekä Studio Salaman järjestämä valokuvaus Karjasil-
lan seurakunnassa vuonna 2013 kastetuille ja heidän 

vanhemmilleen ja kummeilleen. 
Olet lämpimästi tervetullut!

Hiljaisuuden polku 
tiistaina 18.3. klo 13 Karjasillan kirkossa. 

Höyhtyän Hyvinvointipäivään liittyen Karjasillan kir-
kon seurakuntasalissa on hiljaisuuden polku, jonka 
voit klo 13–16 välisenä aikana kiertää omaan tahtiin. 
Tervetuloa hiljentymään!

Mukana ovat Maija Karppinen,  Saara Juntumaa, 
Aino Ylifrantti, Hilja Alasuvanto, Nuusa Parkkinen, 
Eeva-Kaarina Sarastamo ja Juha Vähäkangas, virsiä 
säestämässä Ilkka Järviö. Vapaaehtoinen ohjelma-
maksu Yhteisvastuulle. Vapaa pääsy.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

Oulujoen 
seurakunta

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

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
avoinna sop.muk. 
virasto, p. 040 5239 723
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 13.–20.3.2014

Jumalanpalvelukset
Nuorten gospelmessu pe 
14.3. klo 19, Hintan srk-ta-
lo. Toimittaa Olavi Isokos-
ki, avustavat Tuija Perkkiö ja 
Jouni Heikinheimo. 
Kelttiläinen messu su 16.3. 
klo 10, Oulujoen kirkko. Li-
turgina Ilkka Mäkinen, avus-
taa Anu Fedotoff, kanttori-
na Lauri Nurkkala. Radio Dei. 
Kirkkokahvit pappilassa klo 
11–14. Ks. ilmoitus.
Sanajumalanpalvelus su 
16.3. klo 10, Yli-Iin kirkko. Toi-
mittaa Antti Leskelä, kantto-
rina Anja Hyyryläinen. 
Sanajumalanpalvelus su 
16.3. klo 10, Ylikiimingin srk-
talo. Toimittaa Olavi Isokos-
ki, kanttorina Tuomo Rahko. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisissa asioissa ma klo 
9–11, p. 040 7033 690. Muissa 
asioissa yhteys oman alueen 
diakoniatyöntekijään.
Diakonian aamut ma 17.3. 
klo 10.30–12, Myllyojan srk-
talo ja ti 18.3. klo 9.30–10.30 
Yli-Iin srk-talo. Maksuton aa-

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

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 16.3. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jukka Joensuu, 
kanttori Taru Pisto, musiik-
kiavustus Outi Kiiveri, viulu.  
Muualla rippikoulunsa suo-
rittavien jumalanpalvelus.

Hartaudet
Hartaus to 13.3. klo 11.30, 
Teppolassa, Jukka Joensuu.
Hartaus ke 19.3. klo 13.30, Sa-
lonkartanossa, Riitta Markus-
Wikstedt.

Lähetys
Lähetysilta ke 19.3. klo 18, 
Kauppiaantie 5.

Lapset ja lapsiperheet
Messupyhäkoulu su 16.3. 
klo 10–12 kirkossa. Pyhäkou-
luhetki lapsille saarnan aika-
na kirkon morsiushuoneessa.
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja heidän hoitolap-
silleen to 13.3. ja 20.3. klo 
9–10.30, Vattukuja 2.
Perhekerho ti 18.3. klo 9.30–
11 Repussa. 
Salopään perhekerho ti 
18.3. klo 9.30–11 Salonpään 
kylätalossa.

Rippikoulut
Rippikoulun lähetyspäivä 
kirkossa la 15.3. klo 10–12 
muualla rippikoulun suorit-
tavat + päiväkoulu ja klo 13–
15 Syöte 1, Syöte 2 + Taival-
kosken rippikouluryhmät.
Muuallla rippikoulunsa suo-
rittavien  (esim. SRK, H-Y) 
rippikoulun opetuspäivä  su 
16.3. klo 9–13 kirkossa.

Lapsikuoron 
harjoitukset 

keskiviikkoisin 
klo 17–18 

Oulunsalon kirkossa.  

Mieskuoron
harjoitukset 

keskiviikkoisin 
klo 18–19.30

Oulunsalon kirkossa. 
Tiedustelut:

Tuomo Kangas, 
p. 044 7453 857.

Musiikkikerho
alakouluikäisille

torstaisin klo 15–16
Repussa.

Uuden Äänen
harjoitukset

torstaisin klo 18–20
kirkossa.

Tiedustelut: 
Taru Pisto,

p. 044 1453 849.

Nuoret
Reppuilta pe 14.3. klo 18–23. 
Nuorten avoimet ma 17.3. 
klo 15–18 Repussa.

Varhaisnuoret
Näytelmäkerho alakoulu-
ikäisille tytöille. Ks. ilmoitus.

Kuorot ja kerhot
Musiikkikerho to 13.3. ja 
20.3. klo 15–16 Repussa.
Uusi Ääni to 13.3. klo 18–20 
kirkossa.
Lapsikuoro ke 19.3 klo 17. 
Mieskuoro ke 19.3. klo 18–
19 kirkossa. 
Uusi Ääni to 20.3. klo 18–20 
kirkossa.

Seniorit
Seurakuntakerho to 13.3. 
klo 11, Kauppiaantie 5, Ma-
ri Flink, Sauli Tuuli.
Kyläkamarin lauluhetki ke 
19.3. klo 12, Kauppiaantie 5, 
Tuomo Kangas.
Seurakuntakerhon Raahen 
reissu to 20.3. Lähtö Ou-
lunsalon kirkon edestä klo 
10.30. Paluu Oulunsaloon n. 
klo 17. Hinta 10 €/ tasaraha 
mukaan! Ilmoittautuminen 
viimeistään 14.3., Sauli Tuu-
li, p. 044 7453 853. Henkilöt, 
joiden nimi listassa, ei tarvit-
se ilmoittautua.

Muut menot
Kirkonkylän ry: Oulun seu-
dun nuortenilta Haukipu-
taan ry:llä pe 14.3. klo 19. 
Opistoilta ja seurat su 16.3. 
klo 16 Mikko Kinnunen, Han-
nu Jaakkola. Lauluseuroja 

mupala kaikenikäisille.
Diakoniailta ke 19.3. klo 18, 
Asta Kuopio, Laukantie 50. 
Virsilauluilta to 20.3. klo 18, 
Juho ja Leena Karhu, Toi-
vasentie 28. Mukana Riitta 
Kentala ja Sanna Leppänie-
mi. Kahvitarjoilu ja arvontaa. 
Tuotto yv-keräykselle.

Lähetys
Piispankamari pe 14.3. klo 11–
14, Ylikiimingin asukastupa.
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 17.3. klo 18, Myllyojan 
srk-talon ystävänkamari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 17.3. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 
Lähetysilta ti 18.3. klo 18, 
Ylikiimingin srk-talo. Muka-
na Arja Savuoja Medialähe-
tysjärjestö Sanansaattajista.

Musiikki ja kulttuuri
Yhteislauluilta ti 18.3. klo 
17, Hönttämäen srk-koti. Lau-
lamme yhdessä Korvensuo-
ran asukastupalaisten kans-
sa. Sanna Leppäniemi ja Ilk-
ka Mäkinen. 
Laulukerho to 20.3. klo 10–
12, Ylikiimingin srk-talo. 

Muut menot
Kasvot-näyttelyn avajaiset 
ti 18.3. klo 18, Oulun kau-
pungin pääkirjasto. Näyttelyn 
avaa kirkkoherra Satu Saari-
nen. Mukana Oulun taidekou-
lu, Oulunsalon kulttuuri-insti-
tuutin taidekoulu, Limingan 
taidekoulu, Myllytullin koulu 
ja Oulun lyseon lukio. Koordi-
noija kuvataideopettaja-tai-

Oulunsalon 
kirkkoherran 
tehtäviä hoitaa 
vs. kirkkoherra, 
kappalainen Minna Salmi,
p. 044 7453 846, 
minna.salmi@evl.fi.

Valo
Runoja ja musiikkia

"Ikkunasta loistaa toivo, 
elämän runtelemat kasvot."

su 16.3. klo 11.30, Myllyojan srk-talossa
Kahvitarjoilu, Myllyojan Martat

su 23.3. klo 11.30, Ylikiimingin srk-talossa
Kirkkokahvit

 
Risto Kormilaisen runoista 

koottu esitys, Hannu Tarvas.
Ohjaus Juhani Niemelä. 

Musiikkia; 
Laura Rahko (huilu ja piano),

Jaakko Rahko (piano).

Vapaaehtoinen kahvimaksu 
Yhteisvastuukeräykselle.

kodeissa: Kylänpuoli; Seppä-
lällä, Pinaattikuja 14
Salonpään ry: Seurat su 
23.3. klo 16. Seurat su 30.3. 
klo 16.
Herättäjäyhdistys: Seurat su 
16.3. klo 18.30 Hilja Alasuvan-
nolla, Ollilantie 43, Kempele.

Näytelmä-
kerho
Alakouluikäisten tyttöjen 
näytelmäkerho tiistaisin 
klo 17–19 Oulunsalon seu-
rakunnan toimitalolla lapsi-
työntilassa, Vattukuja 2. Näy-
telmäkerhossa kaikki näyttelemi-
sestä kiinnostuneet saavat kokeilla estraadia. Kerhossa 
harjoitellaan ilmaisemista. Kerhon tarkoitus on harjoitel-
la näytelmä, jonka ensi-ilta on keväällä. Ohjaajana toi-
mii seurakunnan koulutettuja kerhonohjaajia. Kerho on 
maksuton. Lisätietoja: Anneli Nieminen, p. 044 7453 852.

Teatteri Tuutilullan
Yhteisvastuutilaisuudet 
ma 17.3. klo 13 Hintan srk-talossa

to 27.3. klo 12 Myllyojan srk-talossa 

Teatteri Tuutilulla esittää pienoisnäytelmän 
"Vanahat saranat". Käsikirjoitus Annikki Vuoti, 
ohjaus Ester Alakopsa. Hartaus Olavi Isokoski. 

Lippu 5 €, sisältäen kahvitarjoilun ja arvan. 

Kelttiläinen 
messu
sunnuntaina 16.3. klo 10 
Oulujoen kirkossa. 

Liturgina Ilkka Mäkinen, 
avustavat Anu Fedotoff, Satu Saarinen, Brent Cassidy, 
Droichead Band, kanttorina Lauri Nurkkala. 

Rukouksina käytetään kelttiläisiä rukouksia. Esirukous 
toteutetaan kelttiläisenä ilmansuuntarukouksena.

Messun jälkeen Pappilan Yv-kahvilassa voit kuulla 
lisää Droicheadia n. klo 11.30. 

"Siunatkoon Jumala meille jokaisen kevään merkin, 
jokaisen uuden vihreän silmun, jokaisen 
valoisamman päivän, jokaisen lämpimämmän tuulen. 
Siunatkoon Jumala meille uudestisyntymisen."

Yhteisvastuukahvila 
su 16.3. klo 11–14 

Oulujoen pappilassa. 
Poikkea nauttimaan 
antimista idylliseen 
miljööseen. Tuotto 

yv-keräykselle.

Liikuntakerhot Salonpään 
koululla keväällä 2014!
Tiistaina
kello 16–17 1.–3.-lk poikien sählyvuoro
kello 17–18 4.–6.-lk poikien sählyvuoro
kello 18–19 7.–8.-lk poikien sählyvuoro

Torstaina
kello 15–16 4.–6.-luokkalaisten tyttöjen liikuntakerho
kello 16–17 1.–3.-luokkalaisten tyttöjen leikki-, peli- ja 
liikuntakerho

Huom! Poikien vuorot ovat vaihtaneet paikkaa, sählyyn 
jokainen huolehtii omat suojalasit. Kerhot ovat ilmaisia. 
Lisätietoja Anneli, p. 044 7453 852.

telija Kaisu Häkkilä. Näyttely 
on avoinna kirjaston aukiolo-
aikoina 30.3. saakka. 

Fransupiiri ti 18.3. klo 17, Myl-
lyojan srk-talo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 19.3. 
klo 17, Hintan srk-talo.
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Kehitysvammaisten Tu-
ki ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous ma 31.3. klo 
18 Caritas-talolla, Pappi-
lantie 5. 
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Olet 
lämpimästi 
tervetullut 

kaikkiin 
tapahtumiimme!

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

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 16.3. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jukka 
Kolmonen, saarna Erkki Pi-
ri, kanttorina Anu Arvola-
Greus. Psalmikvartetti. Ou-
lun Rauhanyhdistyksen kirk-
kopyhä, messun jälkeen kirk-
kokahvit ja seurapuhe Kari 
Päkkilä.
Messu su 16.3. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Niilo 
Pesonen, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. Pyhäkoulu.
Konfirmaatiomessu su 16.3. 
klo 12, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa ja konfirmoi 
Lauri Kujala, avustavat Pek-
ka Jarkko, Terhi-Liisa Suti-
nen ja Jonna Piirainen, kant-
torina Raakel Pöyhtäri. Talvi-
rippikoulu 2 Juuman konfir-
maatio.
Sanajumalanpalvelus su 
16.3. klo 12, Pateniemen 
kirkko. Toimittaa Anu Ojala, 
kanttorina Anu Arvola-Gre-
us. Pyhäkoulu saarnan aika-
na. Rajakylä 2 ja 3 rippikoulu-
ryhmät osallistuvat jumalan-
palvelukseen.
Iltamessu su 16.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Sti-
ven Naatus, avustaa Päi-
vi Jussila, kanttorina Heikki 
Jämsä.
Saksankielinen jumalanpal-
velus ma 17.3. klo 18, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Martin Rö-
ker, kanttorina Heikki Jämsä.
Viikkomessu ke 19.3. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, kanttorina 
Taru Ängeslevä.

Hartauselämä
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 13.3. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. Vetäjänä pastori Riit-
ta Louhelainen. 
Pateniemen, Herukan ja 
Rajakylän raamattupii-
ri to 13.3. klo 13, Patenie-
men kirkko. Lisätietoja pas-
tori Jukka Kolmoselta, p. 044 
3161 722.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 13.3. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Kristillisen paaston ryhmä 
torstaisin 13.3., 20.3., 27.3., 
3.4. ja 10.4. klo 17 sekä 17.4. 
klo 19 Pyhän Tuomaan kir-
kolla. Ryhmässä mukana pas-
tori Anna-Leena Häkkinen ja 
diakonissa Saila Luukkonen.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 14.3. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Raamattuluokka kerhohuo-
neessa klo 18.
Miestenpiiri ti 18.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Riku Korkea-
mäki alustaa aiheesta Suo-
men Bibliaseuran syntymä 
yli 200 vuotta sitten.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
19.3. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Lisätietoja Pasi Kurik-
ka, p. 040 5747 139.
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 20.3. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. Vetäjänä pastori Riit-
ta Louhelainen.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 044 3161 
412. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-

tekijään.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 13.3. ja 20.3. klo 
12, Rajakylän seurakuntako-
ti. Aterian hinta 2 €. 
Työttömien ateria pe 14.3. 
klo 12–13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Diakonian vapaa-
ehtoisten valmistama lou-
nas 2 €.
Juttutupa ma 17.3. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Juttutupa on kohtaamis-
paikka kaikenikäisil-
le! Tarjolla hartaus 
ja kahvia viikon 
aluksi. Lisätie-
toja diakonis-
sa Saila Luuk-
konen, p. 040 
5747 092.
Juttutupa ma 
17.3. klo 11–12.30, 
Koskelan seurakunta-
koti. 
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ke 19.3. klo 
10, Tuiran kirkko. Tilaisuus 
maksuton.
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 20.3. klo 13. 
Tervetuloa. Paikalla pastori 
Petteri Tuulos ja diakoni Heli 
Mattila. Kevään 2014 aikana 
diakoniapiirit pidetään piiri-
läisten kodeissa. Lisätietoja 
ja ajo-ohjeita saa diakoni He-
li Mattilalta, p. 040 5747 145.

Lähetys
Puutyökerho ma 17.3. klo 9, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa. 
Lähetyspiiri ma 17.3. klo 14, 
Tuiran palvelukeskus. Ko-
koonnutaan parillisilla vii-
koilla Pikku-pirtissä. 
Käsityökahvila ti 18.3. klo 
12–15, Koskelan seurakunta-
koti. Tule tekemään yhdessä 
käsitöitä lähetystyön tarpei-
siin. Opetellaan uusia ja ke-
hitellään vanhoja tekniikoi-
ta. Lankalahjoituksia ote-
taan vastaan. 
Sats 7 – Elämää taivaasta su 
30.3. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Ks. ilmoitus.

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalente-
ri/lapset ja lapsiperheet, löy-
tyvät päiväkerhot, pyhäkou-

lut, perhekerhot, varhaiskas-
vatuksen musiikkiryhmät ja 
nuorten kerhot.

Nuoret
Nuorten draamaryhmä to 
13.3. klo 18, Tuiran kirkon 
nuorisotila. Kiinnostaako 
näytteleminen, improvisaa-
tioteatteri, muu teatteri-il-
maisu tai kenties lavastajan 
tai maskeeraajan rooli? Tu-
le mukaan nuorten draama-

ryhmään ja ylitä itsesi! 
Uudet jäsenet ovat 

tervetulleita! Ryh-
mää vetävät nuo-
risotyönohjaaja 
Marja Manelius, 
p. 040 5245 944 

ja pastori Jaakko 
Syynimaa.

Nuorten Yökahvila 
pe 14.3. klo 19.30, Kuivas-

järven seurakuntakoti. Oles-
kelua, pelailua, yhdessäoloa 
rennossa ilmapiirissä. Pientä 
naposteltavaa. Lisätietoja vs. 
nuorisotyönohjaaja Sanna 
Parkkinen, p. 050 3408 982.
OMG-ilta la 15.3. klo 18–19, 
Tuiran kirkko. Ks. ilmoitus. 
Tuiran seurakunnan isos-
koulutus su 16.3. klo 15–
17.30, Tuiran kirkko. Koulu-
tus on alkanut syyskuussa 
2013. Lisätiedot Marja Ma-
nelius, p. 040 5245 944.
Nuorten avarit ti 18.3. klo 
18, Kuivasjärven seurakunta-
koti. Vapaamuotoinen oles-
keluilta Kuivasjärven seura-
kuntakodilla. Mahdollisuus 
pelailla, tutustua uusiin ih-
misiin, jutella. Tarjolla kahvia 
lisukkeineen. Lisätietoja vs. 
nuorisotyönohjaaja Sanna 
Parkkinen, p. 050 3408 982.
Nuortenilta to 20.3. klo 
18, Tuiran kirkon nuorisoti-
la. Nuorten teemallinen il-
ta nuorisotilassa. Ilta alkaa 
varttikirkolla kirkossa. Lisä-
tietoja vs. nuorisotyönohjaa-
ja Sanna Parkkinen,  p. 050 
3408 982.
Nuorten retki Tampereelle 
Kirkon nuorisopäiville pe-su 
2.–4.5. Tuiran seurakunnan 
nuorten perinteinen Tam-
pereen retki yhdistyy tänä 
vuonna Oulun seurakuntien 
yhteiseen reissuun Kirkon 
nuorisopäiville Tampereelle. 
Retken hinta 60 euroa. Tui-
ran porukka, ilmoittautumi-

Kohtaamisilta 
keskiviikkona 26.3. klo 18 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. 

Ilta on avoin kohtaamispaikka, 
jossa on mahdollisuus tavata ja 
viettää aikaa yhdessä. Laulatta-
massa Pertti Haipola, mukana pas-
torit Riitta Louhelainen ja Jukka Kol-
monen. Tervetuloa iltakahville.

Hiljaisuuden retriitti 
pe–su 4.–6.4. Juuman leirikeskuksessa. 

Tervetuloa keväiseen Kuusamon Juumaan hiljenty-
mään hetkeksi hälinästä ja kiireestä. Hiljaisuuden ret-
riitissä on mahdollisuus hiljentyä pienen karhunkier-
roksen poluilla tai leirikeskuksen rauhassa. 
Retriitin hinta on 163 € / henkilö sisältäen täysihoidon 
ja yhteiskuljetuksen. 
Ilmoittautuminen 26.3. mennessä www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo. Retriitin vetävät Tuiran seurakunnan 
pastorit Juha Valppu ja Stiven Naatus. 

Lisätietoja: Juha, p. 044 3161 423 tai 
Stiven, p. 050 3104 990.

Taizé-rukoushetki 
torstaina 20.3. klo 18 Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Jätä hetkeksi kiire ja melu ja astu kappelin rauhaan. 
Rukoushetkessä on Taizé-lauluja, hiljaisuutta ja raa-
matuntekstejä. 

nen avoinna 16.3. saakka. Li-
sätietoja Sanna Parkkinen,  
p. 050 3408 982.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Taizé-rukoushetki to 20.3. 
klo 18–19, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Ks. ilmoitus.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 13.3. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Mukana dia-
koni Päivi Moilanen, p. 040 
5747 064.
Eläkeläisten kerho to 13.3. 
klo 13, Tuiran kirkko. 

Eläkeläisten kerho to 20.3. 
klo 13–14, Koskelan Palvelu-
keskus. 
Seniorien laulupiiri to 20.3. 
klo 13.30–15, Tuiran kirkko. 
Tule laulamaan yhteislauluja 
seniorien laulupiiriin. Ohjel-
massa arvontaa ja kahvitte-
lua. Tuotto menee Yhteisvas-
tuukeräykselle. Mukana Pir-
jo Mäntyvaara ja Paula Kyl-
lönen. Ks. ilmoitus.
Kohtaamisilta ke 26.3. klo 
18, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Ks. ilmoitus.
Hiljaisuuden retriitti pe–su 
4.-6.4., Juuman leirikeskus. 
Ks. ilmoitus.

Sats 7 – Elämää taivaasta 
sunnuntaina 30.3. klo 10 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Arja Savuoja Medialähetysjärjestöstä saarnaa 
messussa ja kertoo kirkkokahveilla lähetystyöstä 
kuvien kera. Myytävänä kirjoja.

Seniorien laulupiiri kevät 2014

Tuira 
torstaisin klo 13.30–15.00
~ 20.3., 10.4. ja 15.5. ~

Pyhä Tuomas
torstaisin klo 13.00–14.30
~ 27.3. ja 24.4. ~

Rajakylä
torstaisin klo 14.30–16.00
 ~ 3.4. ja 8.5. ~

Yhteinen kevätjuhla 
Tuirassa 15.5. klo 13.30

kanttori Pirjo Mäntyvaara, 044 3161576
diakonit Paula Kyllönen (Tuira), 040 7235880, 
Päivi Moilanen (Pyhä Tuomas), 040 5747064 
ja Sami Riipinen (Rajakylä) 040 5747149

Tervetuloa laulamaan yhdessä!

OMG-ilta 
lauantaina 15.3. klo 18–19 
Tuiran kirkossa. 

OMG?! Sitä ihmetellään kerran kuussa Tuiran kirkos-
sa. Illassa on luvassa musiikkia, draamaa, rukousta ja 
sanaa tutulla rennolla otteella. Iltaan kutsutaan eri-
tyisesti rippikoululaisia ja isoskoulutettavia, mutta 
tietysti kaikki ovat tervetulleita! Illan jälkeen kaaka-
ojatkot nuorisotilassa. 
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Erityisdiakonia
KeHitYSVaMMaiSet
Perhepiiri to 13.3. klo 12. Ryhmä vanhemmille, joilla 
on kehitysvammainen lapsi. Musisoidaan Taina-kant-
torin johdolla.
Keskustelukerho ti 18.3. klo 17, Heinätorin srk-talo. 
Avoin ryhmä kaikenikäisille kehitysvammaisille.
Olkkari-ilta ke 19.3. klo 17. Elokuvailta, lisätietoja An-
ne Kellokummulta, p. 040 5156 935.

KuuLoVaMMaiSet
Aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri 
to 13.3. klo 13.30, Keskustan seurakuntatalo. 
Ystäväilta to 13.3. klo 15.30, Palvelukeskus Runola. 
Viittomakielinen messu su 16.3. klo 12, Piispantalon 
tallikirkko. Toimittaa kuurojenpappi Urpo Luokkala.

NäKöVaMMaiSet
Näkövammaisten raamattu-ja keskustelupiiri to 13.3. 
klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sali. Pyhää kirjaa lu-
kien ja mietiskellen. Kahvittelua ja seurustelua unohta-
matta. Joka kerta avautuu jotain. Tule mukaan! Opasys-
tävä on vastassa klo 12.30 alkaen pihalla. 
Näköpiiri ti 18.3. klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sali. 
Kokoontuminen kahvittelun kera näkövammaisille ja lä-
heisille. Mukana Liisa Karkulehto Karjasillan seurakun-
nasta. Opasystävä on vastassa klo 12.30 alkaen pihalla. 

PäiHDetYö
Aamukahvihetki perjantaisin klo 9–10, Diakoniset eri-
tyispalvelut. Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros. Tarjoamme 
päivän sanan ja mukavan seuran lisäksi kahvia ja teetä, 
sämpylää, jugurttia, tuoremehua, hedelmiä. Lisätieto-
ja Tellervo Kianto, p. 040 7564 022.
Naistenryhmä perjantaisin klo 13–15, Diakoniset eri-
tyispalvelut, Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros.
Tavoiteryhmä maanantaisin klo 14.30–16, Diakoniset 
erityispalvelut. Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros. Keskus-
teluryhmä päihdeongelman kanssa kipuileville miehil-
le ja naisille. 

English Service on Sunday 16th of March at 4 pm. in St. 
Luke's Chapel. Sunday school for children. 
Englanninkieliset seurat su 16.3. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu lapsille.
Neulansilmä to 13.3. klo 17–19, Hönttämäen seurakun-
tatalo. Tyttöjen ja naisten kansainvälinen käsityökerho. 
Lisätietoja Sari Meriläinen, p. 040 5583 294 ja Katja Hai-
pus, p. 044 3161 459.

Kansainvälisyys

Lähetys
Cafe Krypta avoinna to 13.3. klo 11–15 Oulun tuomio-
kirkon kryptassa. Tarjolla itsetehtyjä makeita ja suolai-
sia leivonnaisia, neuleita ja muita käsitöitä. Tuotto vam-
maisten lasten ja nuorten koulutukseen Nepalissa Suo-
men Lähetysseuran kautta. 

Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma–ke, pe klo 10–14, 
Nokelantie 48 B, käynti Latokartanontien puolelta, p. 
044 3161 720. Puodista kirpputoritavaraa ja uusia pajan 
tuotteita, tarjolla myös kahvia. Pajassa tehdään käsitöi-
tä ja askarrellaan. Lahjoituksia otetaan vastaan. Terve-
tuloa vapaaehtoistoimintaan ja ostoksille! 

Raamatunkäännöstyötä Papua-Uudessa-Guineas-
sa pe 14.3. klo 12–13, Siipi, lähetyksen puoti ja paja. 
Tarja Oja-Viirret.

Puttaan Tuvassa avoimet ovet perjantaisin klo 12–14, 
osoitteessa Kirkkotie 10 E. Tule istahtamaan, nautti-
maan jokimaisemasta, tekemään käsitöitä tai lukemaan 
lehtiä. Lähetystyön käsityömyyntiä. 

Menot Oulun seurakunnissa 13.–20.3.2014

Kirkkoherranvirastossa
palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380.

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

Hailuoto
Seurakunnissa tapahtuu 6.–13.3.2014

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 
Martti Arkkila 
p. 040 5199 600
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

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

Messu su 16.3. klo 10 Piip-
polan kirkossa. Toimittaa 
Saila Karppinen, avustaa 
Paula Petäjäjärvi ja Sirkku 
Palola. Isosten siunaami-
nen tehtäviinsä. Vapaaeh-
toisten kirkkopyhä. Ruo-
kailua ja ohjelmaa seura-
kuntatalossa.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Nuorten aikuisten Raamis to 13.3. klo 18–19.30, Van-
ha pappila, Jössensali. 
Kolomio pe 14.3. klo 16.30–18, Keskustan seurakunta-
talo monitoimisali. Tule istahtamaan hetkeksi, rupatte-
lemaan ja halutessasi askartelemaan Kolomioon! 
Tuomioklubi pe 14.3. klo 19–23.59, Keskustan seura-
kuntatalo. Nuorten aikuisten yökahvila Tuomioklubi 
joka toinen perjantai, parittomilla viikoilla klo 19–24. 
Ilta sisältää keskustelua, rentoa yhdessäoloa, herkkuja 
ja musiikkia. Tervetuloa! 
Lenkkiryhmä to 20.3. klo 18–20, Keskustan seurakun-
tatalo. Lenkkiryhmä starttaa torstaisin parillisilla vii-
koilla. Käymme tunnin reippailulla, jonka jälkeen nau-
timme iltapalasta ja hartaudesta. Tervetuloa!

JäRJeStöt
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat  
to 13.3. klo 19, Rosaliina ja Jouni Tolvasella, Linnan-
maalla, os. Yliopistokatu 32 C 323. 
OPKOn opiskelijailta la 15.3. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Jumala orjan muodossa (Fil. 2), Arja Savuoja
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 17.3. klo 
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. Niko Seppä: The 
Ultimate Battle - Platon versus kirkkoisät.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 19.3. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Tarvitsevuus minussa, 
Raija-Elina Kauppila.
Uusheräyksen opiskelija- ja na-ilta to 20.3. klo 19, 
Paikka: Päivi Silvola, Rommakkokatu 30 C 17, Holliha-
ka. Jukka Nuutinen. 

Diakoniapiiri ti 18.3. klo 11 
Leena ja Veikko Heikkisellä 
Nurkkalassa Tavastkengällä. 
Eläkeliitto ti 18.3. klo 11 
Rantsilan srk-talossa. 

Kastettu: Saku Petri Be-
lov (Piippola).
Kuollut: Eino Ensio Turu-
nen 88 (Kestilä), Viljo Jo-
hannes Lunki 83 (Rantsi-
la), Raija Birgitta Kivijärvi 
55 (Kestilä), Marko Reijo 
Tapani Pirttisalo 31 (Py-
häntä.

Viikkotoiminta
Päiväpiiri 

maanantaisin klo 13.30–
15 palvelukoti 

Saarenkartanossa.
Aamukahvila 

keskiviikkoisin klo 
9–10.30 nuorisotila 

Luukulla.
Päiväkerho 

(3–5-vuotiaat) keskiviik-
koisin klo 9.30–11.30 
kirkon kerhotilassa.

Musiikkikerho 
koululaisille keskiviikkoi-

sin klo 14.30–15.30 
kirkolla.

Kaikenikäisten 
kaverikerho 

torstaisin klo 10–11.30 
kirkolla.

Kirkkokuoro 
torstaisin klo 18–19.30 

kirkolla.

Järjestäjät: Limingan taidekoulu, Oulun 
taidekoulu, Oulunsalon taidekoulu,  
Oulun lyseon lukio, Oulujoen seurakunta

Oulun kaupungin pääkirjastossa
18.3.–30.3.2014

Avajaiset 18.3. klo 18.  
Näyttelyn avaa kirkkoherra 

Satu Saarinen. 
Tervetuloa!

Vektoroitu YV-logo 2014

M: 100
Y: 81
K: 4

K A S V OT
- n ä y t t e l y

Lue juttu s. 8

Iltakirkko su 16.3. klo 
18. Toimittaa Timo Jun-
tunen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. 

Raamattu- ja rukousilta ti 
18.3 klo 18 Raili Haapalalla, 
Rantatie 64. 
Hartaus Saarenkartanossa 
to 20.3. klo 14.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 16.3. klo 14.30 Eeva Hol-
milla, Ojakuja 2.

Kirkkoherra Merja Jyrkkä 
virkavapaalla 5.4. saakka. 
Vs. kirkkoherrana kappalai-
nen Martti Arkkila.

lauantaina 15.3. klo 18 Kastellin kirkossa
Tuomasmessun teemana on rukous ja usko. 
Liturgina on Erja Järvi, saarnaa Jenni Siljander, 
avustajina Ilkka Mäkinen, musiikissa Esa Rättyä 
ja YA1. Lapsille pyhäkoulu sanaosan aikana. 
Kolehti Yhteisvastuukeräykselle. Vapaaehtoisten 
valmistamat kirkkokahvit leivonnaisineen 
tarjoillaan messun jälkeen. 
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www.hailuodonseurakunta.fi
lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma, ke, pe 
klo 9–14
Virasto suljettuna ma 
3.3. ja ke 5.3., avoinna 
pe 7.3. klo 9–14. P. 044 
7750 602 päivystää.

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

eurakunnissa tapahtuu 6.–13.3.2014

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Sanajumalanpalvelus 
su 16.3. klo 10 srk-ta-
lossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen.

Yhteystiedot
Kirkkoherranvirasto toimii ajanvarausperiaatteella 
suoraan työntekijöiden numeroista tai  p. 044 334 0380.
Virkatodistukset ja sukuselvitykset 
saat Oulun keskusrekisteristä, p. (08) 3161 300.

Kirkkoherra Timo Juntunen
p. 040 7430 371, timo.juntunen@evl.fi
Kanttori Kaisamarja Stöckell
p. 040 7430 381, kaisamarja.stockell@evl.fi
Diakonissa Marja Rantasuomela
p. 040 7430 382, marja.rantasuomela@evl.fi
Suntio Kari Tanskanen
p. 040 5858 010, kari.a.tanskanen@evl.fi

Lasten päiväkerhot nor-
maalisti viikosta 11 alkaen, 
lisätietoja kerhoista Siljalta 
p. 044 7750 601.
Perhekerhoa ei ole viikolla 
11, joten seuraava kerhoker-
ta to 20.3. klo 10. Aloitamme 
silloin pikkukirkolla kirkossa 
ja jatkamme kerhoa normaa-
listi pikkukirkon jälkeen srk-
talossa.
Pohjois-Pohjanmaan sota-
veteraanipiirin "Sukupol-
vet kohtaavat"-tapahtuma 
torstaina 13.3. Lumijoella. 
Ks. ilmoitus.
Ystävyyden talo pe 14.3. klo 
10 srk-talossa.
Lapsiparkki ke 19.3. klo 
12.30–14.30. Ilmoittautumi-
set joka kerralle erikseen p. 
044 7750 601.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 19.3. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 19.3. 
klo 18.30-20 srk-talossa.
Pikkukirkko to 20.3. klo 10 
kirkossa. Kaikkien lasten yh-
teinen lyhyt kirkkohetki. 
Rippikouluilta omalle ryh-
mälle to 20.3. srk-talossa. 
Ulkoläksynä Isä meidän -ru-
kous.
Friday club 0.–4.luokkalai-
sille pe 21.3. klo 18–19.30 
srk-talossa. Monenlaista toi-

Ystävänkammari ke 19.3. 
klo 10 Kestilän srk-kodissa.
Järvikylän diakonia- ja lähe-
tyspiiri ti 18.3. klo 11 Jorma 
ja Pirjetta Rahikkalalla.
Herättäjän seurat ke 19.3. 
klo 18.30 Maija-Liisa Yliklaa-
vulla, Laakkolantie 51, Pulk-
kila, Matti Nuorala, Timo 
Hakkarainen ja Martti Ark-
kila. 
Naistenpiiri pe 21.3. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
Diakoniapäivä la 22.3. klo 
10–14 Pulkkilan kappelin rip-
pikoululaisille Pulkkilan srk-
talossa ja la 22.3. klo 9–13 
Rantsilan kappelin rippikou-
lulaisille Rantsilan srk-talos-
sa yhteisvastuun merkeissä.
Kotiseurat su 23.3. klo 18 Lii-
sa ja Ilkka Lehdolla Rantsilas-
sa, Vilho Harvala. 
Laitoshartaudet: Hartaus su 
16.3. klo 14 Siikalatvan vuo-
deosastolla ja to 20.3. klo 14 
Kuurankukassa. Ehtoollishar-
taus pe 14.3. klo 13 Koivuleh-
dossa.  
Seurakuntakerho to 13.3. 

Yhteisvastuu-
tapahtumia
Sählyturnaus 
Hailuodon seurakunta haastaa yrityksiä, 
yhdistyksiä ja ystävä- ja peliporukoita 
sählyturnaukseen la 15.3. liikuntahallille. 
Peliporukassa pitäisi olla vähintään 5 henkilöä. 
Osallistumismaksu 30 € / 
porukka. 
Ilmoittautumiset ja 
lisätietoja turnauksesta: 
Marja p. 040 7430 382.

Yhteisvastuukah-
vila Luukulla 
(Luovontie 139) 
torstaisin klo 12–15. 
(to 13.3. srk-salissa 
kirppiksen 
yhteydessä!)

Vapaaehtoisten kirkkopyhä 
sunnuntaina 16.3. Piippolassa.

Messu klo 10 Piippolan kirkossa.
Isosten siunaaminen tehtäviinsä. Ruokailu ja ohjelmaa 

seurakuntakodissa.

Kesätyötä
Siikalatvan seurakunta hakee 16 vuotta 
täyttäneitä nuoria kesäaikaiseen puistotyöhön 
ja tiekirkkotoimintaan ajalle 25.6.–3.8.2014. 
Työ suoritetaan kahden (2) viikon jaksoissa, 
kolme (3) nuorta / kappeliseurakunta. 
Hakemukset, joissa merkintä kappelista 
viimeistään 31.3.2014 osoitteeseen 
Siikalatvan seurakunta, Taloustoimisto, 
Pappilankuja 6, 92620 PIIPPOLA 
tai sähköpostilla 
tarmo.myllykoski@evl.fi.

Pohjois-Pohjanmaan 
sotaveteraanipiirin 

"Sukupolvet kohtaavat"
-tapahtuma

torstaina 13.3. Lumijoella, 
jonka yhteydessä klo 12 kirkkokonsertti 

Lumijoen kirkossa, Oulun Sotaveteraanikuoro 
ja Lapin Sotilassoittokunta. 

Konsertin jälkeen seppeleenlasku sankarihaudalle. 

Tervetuloa kuuntelemaan!

Raamattuluentosarja
tiistaina 18.3. klo 19 Piippolan seurakuntatalossa.
Aiheena Efesolaiskirje, 
Martti Arkkila.

tiistaina 8.4. klo 19 
Rantsilan seurakuntatalossa. 
Aiheena 
Pietarin kirjeet,
Hannu Lauriala.

klo 13 Rantsilan ja pe 14.3. 
klo 10 Kestilän srk-talossa se-
kä tiistaisin klo 12 Väinölässä 
ja torstaisin klo 12 Pulkkilan 
srk-talossa.
Perhekerho ma 17.3. klo 10 
Pulkkilan srk-talossa, ma klo 
10 Nuppulassa ja ke klo 10 
Kestilän kerhokodissa. 
Päiväkerho to klo 10 Kesti-
län kerhokodissa, pe klo 10 
Pulkkilan kerhohuoneessa, 
pe klo 10 Pyhännän kerhoti-
lassa. Nuppukerhot ti klo 10 
ja to klo 10 ja 13 Nuppulassa.
Varhaisnuorten kerho to klo 
13.30 Kestilän kerhokodissa, 
ma klo 13.30 Pulkkilan ker-
hotilassa, ti klo 14.30 Pyhän-
nän kerhotilassa ja ti klo 15 
Hovin koululla, ke klo 15.30 
ja to klo 15.30 Tavastkengän 
koululla. Tyttökerho ma klo 
15.30 ja poikakerho to klo 
15.30 Nuppulassa. 
Kuorot: Kirkkokuoro ke klo 
18 Kestilän srk-kodissa. Ve-
teraanikuoro to klo 11 Piip-
polan srk-kodissa. Käsikello-
kuoro ke klo 9.30, lapsikuo-

ro to klo 15 ja kirkkokuoro to 
klo 16.30 Pulkkilan srk-talos-
sa. Veteraanikuoro to 20.3. 
klo 12 ja lapsikuoro to 20.3. 
klo 17 Pyhännän srk-talossa. 
Veteraanikuoro ke klo 11 ja 
kappelikuoro to 13.3. klo 19 
Rantsilan srk-talossa. 
Rauhanyhdistykset: Kesti-
lä: Ompeluseurat pe 14.3. 
ja 21.3. klo 19 ry:llä. Seurat 
su 16.3. klo 13.15 Pihlajis-
tossa. Pulkkila: Ompeluseu-

A
aro K

u
kko

h
o

vi

mintaa, raamattuopetusta ja 
nyyttärit. 
Rauhanyhdistys: Pe 14.3. klo 
19 nuortenilta A&E Kämäräi-
nen, raamattuluokka 5–6 lk 
Juha Klaavo ja 7–8 lk Jaak-
ko Klaavo. La 15.3. klo 18.30 

aikuistenilta ry:llä. Su 16.3. 
klo 12 pyhäkoulu I Eskola II 
Heinänen III Pitkänen ja klo 
15.30 seurat Lumilyhdyssä. 
Ma 17.3. klo 19 miestenilta 
ry:llä. Päiväkerho ry:llä ma, 
ti, ke ja to klo 17–18.30.

Raahen rovastikunnan 
lähetyspyhä

sunnuntaina 30.3. Pattijoella. 

Messu klo 12 Pattijoen kirkossa. 
Lähetyslounas 5 euroa. 

Jos haluat juhlaan mukaan, 
ota yhteys Martti Arkkilaan, p. 040 519 9600 

viimeistään ma 24.3.

Seurakunnan luottamushenkilöille ja työntekijöille

Seurakuntaseminaari
lauantaina 26.4. klo 9–15 

Rantsilan seurakuntatalossa.

Asiat
• Rakenneuudistus, lääninrovasti Tuomo Matala

• Mistä säästetään?

rat pe 21.3. klo 19 ry:llä. Py-
häntä: Lauluseurat ke 19.3. 
klo 18.30 Elisa ja Jarmo Pek-
karisella. Rantsila: Siikalat-
van rauhanyhdistysten yh-
teiset talvipäivät la 15.3. klo 
19 ry:llä. Alustus Siionin Lau-
lu 209 pohjalta, Urpo Luok-
kala. Talvipäivät jatkuvat su 
16.3. klo 13 ry:llä. Alustus Sii-
onin Laulu 309 pohjalta, Tar-
mo Väisänen. Ompeluseurat 
pe 21.3. klo 19 ry:llä.  
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www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe klo 9–15 
ke klo 9–14 ja 16–18

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

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

Ystävärengas to 13.3. klo 14 
mukana Alatemmeksen van-
hainkodilla hartaudessa. 
Lukupiiri aloittaa to 13.3. 
Lähetysvintillä klo 18. Hei-
di Köngäksen ”Hyväntekijä”. 
Puuroaamiainen eurolla pe 
14.3. klo 9–10.30 seurakun-
tatalolla. 
Via caelum -harjoitukset su 
16.3. klo 18 kirkossa.
Lähetysvintti ma 17.3. klo 
12.
Niittypirtin seurat ma 17.3. 
klo 13.
Perhekerho ti 18.3. klo 9.30–
11 seurakuntatalon pihalla. 
Ulkoilua, makkaranpaistoa, 
aarteenetsintää.
Perhekerho ke 19.3. klo 
9.30–11 Vanamon pihalla. 
Ulkoilua ja makkaranpaistoa.
Seurakuntakerho ke 19.3. 
klo 12 seurakuntatalolla.
Minna Canthiin tutustumis-
ta, mukana Limingan omia 
naisia.
Nuorten kuoro Celeste ke 
19.3. klo 17–18 kirkossa. 
Tähdet-kuoro ke 19.3. klo 17 
srk-talolla.
Neulekahvila ke 19.3. klo 
17.30 lähetysvintillä. Ritva 
Sassali.
Tukihenkilöilta ke 19.3. klo 

Avioliittoon vihitty: 
Aira Anneli (Okkonen) ja 
Aarne Antero Karppinen

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto 
aukioloajat:
ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 
9–17. 

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

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Konfirmaatiomessu su 
16.3. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Kimmo Helomaa 
ja Marja-Liisa Hautamä-
ki, kanttorina Hanna Kor-
ri, avustajina Kirsi Junnon-
aho ja isoset.

Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
riä ei ole to 20.3. Seurakun-
tapiiri to 20.3. klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Aamukahvila ma klo 10 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. 
Varhaisnuoret: www.kempe-
leenseurakunta/koululaiset. 
Isoshaku varhaisnuorten 
leireille on käynnissä 28.2.–
6.4. Hakemuksia saa viikko-
toiminnoista ja kirkkoher-
ranvirastosta.
Nuoret: Nuorten illat torstai-
sin klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Yöpappila pe 14.3. klo 20 
Vanhassa pappilassa. Rovas-
tikunnallinen Isos-seikkailu 
Kempeleessä 4.4.2014. Aloi-
tus vanhassa pappilassa 17.30 
päättyen noin klo 23 Kokko-
kankaan srk-keskukseen. Il-
moittautuminen kotisivuilla.
Kastetut: Aamos Silvo Zong-
Tang Kukkola, Lilja Kaarina 
Marianna Karjalainen, Jere 
Antero Ollikainen, Eerin Hil-
ja Wilhelmiina Haataja, Joel 
August Karvonen.
Vihitty: Jarmo Antti Olavi 

Tuohino ja Annikka Sisko Ali-
Huokuna. Jani Lauri Ilmari An-
geria ja Noora Maria Nikula.
Kuollut: Naimi Maria Kolmo-
nen s. Oja 92.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Kirkkoseurat to 13.3. klo 19 
Pyhän Kolminaisuuden kirkko 
(kuunneltavissa seurakunnan 
nettisivuilta).Raamattul. pe 
14.3 klo 18 4-5 lk: Räihä, Tii-
lipojanpiha 9. 6-7lk Alakärp-
pä, Sadepisara 1. Oulun seu-
dun nuortenilta pe 14.3. klo 
19 Haukiputaan ry.llä.  Pyhä-
koulut su 16.3. klo 12 Paitu-
ri: Ahola, Lähetvainiontie 11 
Linnakangas: Airas, Metsä-
peikontie 10 Keskusta-Olli-
la: Ojala, Aittapolku 6 Sark-
kiranta: Kälkäinen, Horsmatie 
19 Kokkokangas-Haapamaa: 
Ojala, Taukopaikka 12. Seurat 
su 16.3 klo 16 ry:llä. Tiistaiker-
ho ti 18.3. klo 12 ry:llä. Koti-
seurat to 20.3. klo 18 itäpuo-
li: Hankintatie 2B (Karhumaa, 
Junttila).
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseuramyyjäiset pe 
14.3. klo 19 ry:llä. Kirkkopy-
hä su 16.3. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa.

Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamurukous ke klo 6 kirkos-
sa. 
Naisten raamattu- ja keskus-
telupiiri to 13.3. klo 18.30 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Askeleet pe 14.3. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Versot su 16.3. klo 16 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa.
Herännäisseurat su 16.3. klo 
18.30 Hilja Alasuvannolla, Ol-
lilantie 46.
Perhekerhot www.kempe-
leenseurakunta.fi/perheet. 
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa.
Kirkkokuoro ke 19.3. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Työikäisten naisten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ke 
19.3. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ke 19.3. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.

18 pappilan kahviossa. Dia-
konissa Marika Kamps.
Kirkkolaulajat ke 19.3. klo 
18.30 seurakuntatalolla.
Nuortenilta to 20.3. klo 18 
Nuorisonurkassa.
Isoshaku kesän leireille on 
alkanut. Hae 31.3. mennessä
www.liminganseurakunta.fi.
Hygieniapassikoe ma 31.3. 
klo 18 srk-talolla. Opiskelu-
materiaali: www.lupakoka-
ta.fi. Ilmoittaudu 28.3. men-
nessä marika.kamps@evl.fi, 
p. 044 7521 243.
Partio: Pe 14.3. lippukunnan 
hallitus Partiotoimistossa klo 
18–20. 15.–16.3. Sudenpen-
tuosaston yöretki seurakun-
tatalolla. Ma 17.3. Sampo-
jen kokous. Ti 18.3. Akeloi-
den kokous. Ke 19.3. Päivys-
tys partiotoimistossa klo 15–
17 ja Mafeking 7./13–14 Koti-
kololla klo 18–20.30. Lue li-

Konfirmaatiomessu su 
16.3. klo 10 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Juha Maalismaa, 
avustaa Paulus Pikkarai-
nen, diakoni Arto Pisilä, 
kanttori Marjo Irjala. 

Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi.

Paastonajan raamattuluentosarja 
"Vapauteen Kristus meidät vapautti" 
Valmistaudumme pääsiäiseen tutustumalla 
Raamatun Galattalaiskirjeeseen  neljänä paastonajan
tiistaina. Raamattuluennot järjestetään tiistaisin 
18.3., 25.3., 1.4. ja 8.4. klo 18 Kirkonkylän 
seurakuntakodilla. Lämpimästi tervetuloa!

Hiihtoloma-
viikolla 3.

Kaikenmaailman 
lastenjuhla
keskiviikkona 19.3. klo 17.20–19.30 Vanamossa 
(Kauppakaari 1, Tupos)
 
Koko perheelle tarkoi-
tettu lastenjuhla, jossa 
on kansainvälistä tun-
nelmaa. Ohjelman 
pääsymaksu lapsille 
3 €. Aikuiset pääse-
vät ilmaiseksi.
Maksullinen oh-
jelma sisältää ilta-
palan (limsalasilli-
nen ja sämpylä)  ja 
onginnan. Ilmaiseksi 
saa katsoa teatteriesityksen, kiertää 
temppuradalla ja pelata Afrikan tähti -peliä huoneen-
kokoisella pelilaudalla. Tarjolla on myös ilmaisia maisti-
aisia maailmalta. Aikuiset voivat ostaa basaarista kah-
via / teetä ja pullaa.
Illan tuotto käytetään kokonaisuudessaan nuorisotyön 
kummilapsen tukemiseen Venezuelassa.

w
w

w
.sxc.h

u / D
avid Sig

u
eira

Sanan ja rukouksen ilta 
sunnuntaina 16.3. klo 17 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa

Illan aihe: Rukous ja usko. 
Mukana Paulus Pikkarainen ja Moona Kinnunen. 
Musiikissa Versot. Illan juontaa Hilkka Kaikkonen. 

Rukouspalvelu. Lämpimästi tervetuloa! 

Yhteisvastuutapahtumia 
Talvitapahtuma su 16.3. klo 12–15 Juurussuon kyläta-
lolla. Luistelukenttä ja hiihtolatu. Kahvilassa myynnissä 
mm. hernekeittoa ja pannaria YV:n hyväksi.
Virsikirjamme rakkaimmat virret su 23.3. klo 18 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa
Kuorojen sovituksia  virsikirjamme rakkaimmista  virsis-
tä ja pääsemme myös itse laulamaan. Mukana Askeleet-
kuoro ja Varhaisnuorten kuoro (johtaa Marjo Irjala) ja 
Kirkkokuoro (johtaa Eija Savolainen). Leena Tervonen, 
huilu ja tenorisaksofoni ja Harri Hietala, saksofonit. Ve-
sa Äärelä, juonto. Kolehti Yhteisvastuukeräykselle.

Rovastikunnallinen lähetyspäivä 
sunnuntaina 30.3. klo 14–19 Utajärvellä
ks. www.kempeleenseurakunta.fi/564-rovastikunnan-
lahetyspaiva-utajarvella. Ilmoittautuminen 21.3. men-
nessä www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen 
tai  Minnalle 040 779 7705 tai Ollille 044 779 0017.

Limingan rovastikunnan lähetyspäivä 30.3. Utajärvellä 

"Lähetyskenttänä Tansania"
Limingasta tehdään retki lähetyspäiville. Lähtö seura-
kuntatalon pihasta klo 13. Tilaisuus päättyy kello 18 al-
kavaan messuun. Ilmoittaudu lähetyssihteerille p. 044 
752 1235 tai helena.ylimaula@evl.fi 21.3. mennessä.
Tilaisuudessa Tansanian työstä kertovat terveydenhoi-
totyössä olleet Ritva ja Mauri Niemi sekä opintomat-
kan Tansaniaan tehnyt rovastikunnan lähetyspappi Ai-
no Pieskä. Tilaisuudesta otetaan suora yhteys Pyhtilän 
nimikkolähettiperheeseen Skypen välityksellä. Hiippa-
kuntasihteeri Matti Laurila tuo lähetystyön ajankoh-
taisia kuulumisia.

Yhteisvastuunallet 
Toivo ja Ilta 
odottavat lippaan kans-
sa lahjaasi Yhteisvas-
tuulle ABC Tupoksessa 
ja Limingan apteekissa 
vielä maaliskuun ajan. 
Lahjoitus onnistuu myös 
seurakunnan tilille:
FI20 5233 0820 0157 80 
Viesti: yv-keräys 2014

sää: www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Varttu-
neiden kerho to 13.3. klo 12 
ry:llä. Oulun seudun nuorte-
nilta pe 14.3. klo 18.30 Hau-
kiputaan ry:llä ja raamattu-
luokka (5-6) klo 18.30 ry:llä. 
Raamattuluokka (7-8) la 
15.3. klo 18.30 ry:llä. Pyhä-
koulut su klo 12 ja seurat klo 
14 Niittypirtin palvelutalol-
la sekä klo 16 ja 17.30 seurat 
ry:llä. Perhekerho to 20.3. 
klo 10.30 ry:llä. Talvimyyjäi-
set pe 21.3. klo 18 ry:llä.

Vuosi on hikoiltu, nosteltu koipia
Meininki rento ja asenne oikia!

Sen kunniaks vedetään 
tuplaten gymiä

ja välissä kuullaan
mietteitä syviä

Tule tutustumaan
GospelGymiin

to 20.3. klo 17.30–20
Tupoksen Vanamosaliin

Jumppa: Riitta Lielahti / Lasten pyhis: Pekka Siitonen

Jipun hengellinen lauluilta 
perjantaina 21.3. klo 18 
Kokkokankaan srk-keskuksessa

Jippu on suomalainen laulaja-laulunteki-
jä. Tervetuloa kuulemaan matkasta ristin 
luo ja siitä rakkaudesta joka meidät lo-
pulta parantaa. "Hänen haavojensa kaut-
ta me olemme pelastetut". Vapaa pääsy.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. 08 5331 284. 
fax. 08 5332 887

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kastettu: Voitto Johan 
Schmitt, Hugo Alex Jo-
hannes Tolppa. 
Kuollut: Kaarlo Henrik 
Juvani 83.

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

p. (08) 5640 600
tyrnava@evl.fi

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

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Kastettu: Eeli Kyösti Aa-
peli Hekkala, Anni Ida 
Karoliina Kemilä, Allan 
Teodor Kinnunen.

Hartaushetket to 13.3. klo 
13 Mikevan palvelukodeissa, 
Jouni Heikkinen.
Hartaus to 13.3. klo 14 Hel-
min kodissa, Simo Pekka Pek-
kala. 
Hartaus pe 14.3. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heik-
kinen.
Perhepyhäkoulu su 16.3. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa.
Aikuisten raamattupiiri su 
16.3. klo 18 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10.
Hartaus ma 17.3. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heikki-
nen.
Sanginjoen seurakuntapiiri 
ti 18.3. klo 12 Marja-Liisa ja 
Esko Holapalla, Leena Leske-
lä, Simo Pekka Pekkala.
Luottamushenkilöiden ja 
työntekijöiden yhteinen 
suunnitteluilta ti 18.3. klo 
18 seurakuntatalossa. 
Keskipäivänkerho ke 19.3. 
klo 11.30 seurakuntatalossa. 
Nautitaan yhteisvastuulou-
nas ja Leena Leskelä kertoo 

tämän vuoden Yhteisvastuu-
keräyksestä. 
Rukouspiiri ke 19.3. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen. 
Kylmälänkylän seurakun-
tapiiri to 20.3. klo 11. Jouni 
Heikkisen aiheena ehtoolli-
nen – kuolemattomuuden 
juoma. 
Lähetyslauluilta to 20.3. klo 
19 Kaija-Leena ja Pentti Poh-
jolalla, Laitilantie 225, Jouni 
Heikkinen. 

Messu su 16.3. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Timo Lii-
kanen, kantto-
ri Aino Jun-
tunen. Rau-
hanyhdistys-
ten kirkko-
pyhä.
Messu su 
16.3. klo 12 
Temmeksen srk-
talolla. Toimittaa 
Timo Liikanen, kantto-
ri Aino Juntunen. Mark-
ku-suntion läksiäisjuh-
la messun jälkeen Tem-
meksen srk-talolla.

RaaTuu  to 13.3. klo 18 Tem-
meksen srk-talolla.

Hartaus ma 17.3. klo 14 
Kotolassa.

Murto-Ojaky-
lä-Juurussuon 
diakoniapii-
ri ke 19.3. klo 
10.30 Murron 
kerhotilassa.

Nuttupiiri to 
20.3. klo 17 srk-

talon takkahuo-
neessa.

Toivevirsi-ilta su 23.3. klo 18 
Temmeksen srk-talolla.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-

Sanajumalanpalvelus su 
16.3. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekka-
la, kanttorina Ossi Kajava.

Yhteisvastuuhiihto 
Murron valaistulla ladulla torstaina 
20.3. klo 18–19.
Ohje hiihtoa varten: Hiihtäjä, joka on hankkinut itsel-
leen sponsoreita, kiertää omaan tahtiin reilun 
1 km mittaista latua tunnin ajan. Sponsori (esim. yksi-
tyinen henkilö) maksaa sopimansa kierroshinnan hiih-
täjälle Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Jos Murrossa ei ole tarpeeksi lunta, siirtyy tapahtu-
ma pidettäväksi to 24.4. kirkonkylän urheilukentäl-
le. Laji vaihtuu silloin juoksuksi tai kävelyksi, miten 
kukin haluaa.
Lisätietoja Timolta, p. 044 7372 611

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

Muistojen 
tulva VI – tarinoita 
Tyrnävän seurakun-

nasta -kirjaa saatava-
na kirkkoherranviras-

tosta. Kirjan hinta 
17 euroa.

Saavu valo!
sunnuntaina 16.3 klo 18 

Tyrnävän kirkossa 

Sävellys Petri Laaksonen. 
Sanat ja runot Anna-Mari Kaskinen.

Toteutus: 
Kuoro, joht. Taina Voutilainen. 

Bändi, joht. Esa Rättyä
Runojen lausunta: 

Marjukka Hamari ja Juha Vähäkangas.

sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Vapaaehtoisten peruskurs-
si 4.–5.4. Tyrnävän srk-talolla. 
Varaa päivät jo kalenteriisi, li-
sätietoja seuraavassa lehdessä.
Nuoret: Yökahvila pe 14.3. 
klo 18-23 Nuokkarilla. Nuor-
tenilta ti 18.3. klo 18 Tem-
meksen srk-talolla. Pizzailta!
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Su 16.3. klo 10 kirkkopyhä 
Tyrnävän kirkossa. Messun 
jälkeen ruokailu ry:llä. Klo 
14.30 hartaus Villa Tyrnissä 
ja klo 16 opistoseurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Lau-
luseuramyyjäiset pe 14.3. klo 
19 ry:llä. Su 16.3. klo 10 kirkko-
pyhä Tyrnävän kirkossa ja klo 
16 opistoilta ja seurat ry:llä.

Surulla on siivet 
sunnuntaina 16.3. klo 14 Muhoksen seurakuntatalossa

Ohjelmassa runoja ja musiikkia 
Esiintyjät: Teija Anneli, runot ja lausunta
Kari J. Hartikainen, laulu  
Jari Suomalainen, viulu
Niilo Kiviniemi, säestys 
Tuotemyyntiä ja arvontaa.
Ohjelma 10 €, sis. kahvitarjoilun.                        

Surulla on siivet- tilaisuus sisältää runoja ja musiikkia 
surusta unohtamatta kuitenkaan toivon näkökulmaa. 
Tilaisuuden tuotto menee Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi, suomalaisen saattohoidon kehittämiseen.

Kuorot: Ke 19.3. klo 17 lapsi-
kuoro ja klo 18.30 kirkkokuo-
ro srk-talossa. 
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
srk-talossa ja Kylmälänkylän 
kappelissa sekä klo 10–12 
Päivärinteen srk-salissa, kes-
kiviikkoisin klo 12.30–14.30 
Päivärinteen srk-salissa ja 
torstaisin klo 10–12 Laitasaa-
ren rukoushuoneella. Perhe-
pyhäkoulu su 16.3. klo 11.30–
12.30 srk-talon alakerrassa.

Nuoret/rippikoulut: Kou-
lupastoripäivystys torstai-
sin klo 11–12.15 yläkoulul-
la ja lukiolla. Nuortenilta 
to 13.3. klo 17–18.30 Päivä-
rinteen srk-salissa. Päivystys 
nuorisotoimistolla pe 14.3. 
klo 16–18 ja nuortenilta klo 
18–19.30 srk-talon alakerras-
sa. Raamattupiiri rippikoulu-
laisille su 16.3. klo 12–13 srk-
talon alakerrassa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 13.3. klo 18.30 ompelu-
seurat kodeissa: Jenni ja Kei-
jo Pitkänen, Susanna ja Rai-
mo Romppainen. Pe 14.3. 
klo 18 leirikeskuspäivä ry:llä. 
La 15.3. klo 19 nuortenilta T. 

Kinnunen ja raamattuluok-
ka-iltakylät: 4–6-lk Kalliokos-
ki ja 7–8-lk V-H. Mikkonen. 
Su 16.3. klo 12 pyhäkoulut: 
kk-Anttila Pirnes, Korivaa-
ra Terho, Pälli Spets, Suoky-
lä Jokitalo. Klo 17 seurat ja 
laulutuokio ry:llä. Ma 17.3. 
klo 18 päiväkerhot ry:llä. To 
20.3. klo 18.30 ompeluseu-
rat ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 14.3. klo 19 ompe-
luseurat ry:llä. La 15.3. klo 
10 päiväkerho ry:llä. Klo 19 
nuortenilta Kinnunen ja raa-
mattuluokka-iltakylä Mik-
konen. Su 16.3. klo 12 pyhä-
koulut: Hyrkki Puolitaival, 
Laitasaari Parviainen, Huovi-
la Paaso. Klo 17 seurat ry:llä. 

Limingan rovastikunnan lähetyspäivä Utajärvellä   

"Lähetyskenttänä Tansania"  
sunnuntaina 30.3. klo 14 seurakuntatalolla 

(os. Pappilantie 2)

* Kahvit ja alkuhartaus, kirkkoherra Heikki Nissinen 
* Terveydenhoitotyössä Tansaniassa, sairaanhoitaja 
Ritva Niemi ja lääkäri Mauri Niemi Oulainen
* Tietoa ja terveisiä Tansaniasta, rovastikunnan lähe-
tyspappi Aino Pieskä, nimikkolähetit, Joona-lähetti
* Lähetystyön ajankohtaiset kuulumiset, hiippakun-
tasihteeri pastori Matti Laurila
* Musiikkia, arpajaiset, kirjamyyntiä
* Ruokailu klo 17, vapaaehtoinen maksu Utajärven 
seurakunnan nimikkotyölle Tansaniassa
* Messu kirkossa klo 18, saarna Matti Laurila, litur-
gia Heikki Nissinen ja pastori Olli Seikkula, kanttorina 
Anna-Mari Tuovinen, avustajina rovastikuntien seu-
rakunnat ja Utajärven kirkkokuoro, kolehti Nyakaton 
luterilaiselle koulutuskeskukselle Tansaniaan

                  Tervetuloa - Karibuni sana!      

Ilmoittautumiset  pe 21.3. mennessä p. 040 5629 131 
/ Anja Hämäläinen

Raamattupiiri 
kaiken ikäisille joka 

toinen tiistai 25.3., 8.4., 
22.4., 6.5., ja 20.5. 

klo 18 Tyrnävän 
srk-talon 

takkahuoneessa. 
Milla Sämpi avaa 

keskustelua 
Mailis Janatuisen 

raamattukysymysten 
pohjalta.

Kirpputori 
torstaina 13.3. klo 11–14 Tyrnävän srk-talolla
Perhekerholaiset voivat tulla myymään ja ostamaan 
vaatteita, leluja, pelejä. Pöytämaksu 2 €. Myyntituo-
ton saat itsellesi. Kahviossa myös edullista tarjottavaa.
Varaa pöytä Meijulta, p. 044 7372 615 tai Nellalta, p. 
044 7372 616 tai perhekerhossa. Pöydän varanneet voi-
vat tulla laittamaan pöytää klo 10. Tervetuloa!

Tyrnävän kirkosta 
lähetetään 6.4.

radiokirkko 
Yleradio 1:n taajuudella. 
Harjoittelemme yhdes-

sä radiokirkon virsiä 
ma 24.3. klo 19 Tyrnä-

vän kirkossa. Tervetuloa 
mukaan laulamaan!

Virret: 534:1,4,5; 292:3; 
479: 2,4,5; 436, 391:1, 

275:3.
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J u t t u s a r j a s s a 

käs i t e l l ää n 

a ih e i t a ,  j o i l l a  vo i 

o l l a  m e r k i t y s t ä 

a i ku i s e n e lä mäs s ä .älä revi silmääsi irti

Matteuksen evanke-
liumin kuuluisin 
osuus on vuorisaar-
na, jossa Jeesus puhuu 

väkijoukoille. Vuorisaarnassa on 
kohta, joka on herättänyt hyvin 
paljon hämmennystä.

”Teille on opetettu tämä käs-
ky: Älä tee aviorikosta. Mutta 
minä sanon teille: jokainen, joka 
katsoo naista niin, että alkaa hi-
moita häntä, on sydämessään jo 
tehnyt aviorikoksen hänen kans-
saan. Jos oikea silmäsi viettelee si-
nua, repäise se irti ja heitä pois. 
Onhan sinulle parempi, että me-
netät vain yhden osan ruumiista-
si, kuin että koko ruumiisi joutuu 
helvettiin. Ja jos oikea kätesi viet-
telee sinua, hakkaa se poikki ja 
heitä pois. Onhan sinulle parem-
pi, että menetät vain yhden jäse-
nen, kuin että koko ruumiisi jou-
tuu helvettiin.”

Ennen kuin käymme selittä-
mään näitä rajuja sanoja, on syy-
tä asettaa ne yhteyteensä, vuori-
saarnan kokonaisuuteen. Millai-
nen on vuorisaarna?

Vuorisaarna on 
koottu palasista
Vastaus löytyy Turusta. Åbo Aka-
demin Uuden testamentin ekse-
getiikan professori Kari Syreeni 
on tehnyt väitöskirjansa aiheesta.

– Vuorisaarna (Matt 5–7) on 
hyvin huolellisesti kokoonpantu 
puhe, joka perustuu Jeesuksen sa-
noihin ja Matteuksen seurakun-
nan opetusperinteeseen. 

– Luukkaan evankeliumissa on 
niin sanottu kenttäsaarna (Luu-
kas 6:20–49), joka on lyhyempi, 
mutta sisältää samoja Jeesuksen 
sanoja. Sen rakennekin on hyvin 
samanlainen kuin vuorisaarnas-
sa: alussa ovat autuaaksi julistuk-
set ja lopussa vertaus talonraken-
tajista, Syreeni kertoo.

Hänen mukaansa useimmat 
tutkijat olettavat, että molempi-
en puheiden taustalla on yhteinen 
lähde (niin sanottu Logia-lähde). 

Luukas näyttää säilyttä-
neen lähteensä melkein sellaise-
naan, kun taas Matteus on lisän-
nyt huomattavasti muualta, ku-
ten Markukselta ja omasta seu-
rakuntaperinteestään saamaan-
sa aineistoa.

Vuorisaarnaa ei ole ehkä kos-
kaan pidetty sellaisena kuin se 
Matteuksessa esitetään. Saarna ei 
ole syntynyt yhtenäisenä, vaan se 
on koottu eri yhteyksistä.

– Pier Paolo Pasolinin eloku-
vassa Matteuksen evankeliumi 
(1964) esitetään suurin osa vuo-
risaarnaa yhtenä puhejaksona.

– Ohjaaja on kuitenkin jaka-
nut puheen moneen otokseen, 

joissa maisemat ja ympäristö 
vaihtuvat. Tämä on hyvä tapa ha-
vainnollistaa, miten Matteus on 
koonnut eri yhteyksistä tulleita 
Jeesuksen sanoja.

Jeesuksen sanat 
ovat kärjistyksiä
Aviorikoksesta puhuva kohta 
(Matt 5:27–30) on Syreenin mu-
kaan osa niin sanottuja antitee-
seja, joissa toistuu kaava: ”olette 
kuulleet sanotuksi – mutta mi-
nä sanon teille”. Logia-lähteessä 
ja kenttäsaarnassa ei tätä vastak-
kainasettelua ole, joten antiteet-
tinen rakenne saattaa olla Mat-
teuksen muotoilema. 

Matteus korostaa, että Jeesuk-
sen opetus on lain ja profeetto-
jen, siis Vanhassa testamentissa 
ilmoitetun Jumalan tahdon täyt-

tymys (Matt 5:17–20), mutta sa-
malla radikaalisti uutta verrat-
tuna tuon ajan kirjanoppineiden 
laintulkintaan.

Viettelyksestä puhuu myös 
Markus 9:42–50, ja Matteus lie-
nee käyttänyt tätä lähteenä koh-
taa muotoillessaan. Markuksen 
sanoja maan suolasta Matteus on 
käyttänyt jo aikaisemmin vuori-
saarnassa, Matt 5:13. 

Markuksella viettelyksistä va-
roittaminen ei Syreenin mukaan 
liity nimenomaan aviorikokseen. 

– Emme siis tiedä, missä yhtey-
dessä Jeesus on sanansa esittänyt. 
Sinänsä ne sopivat erilaisiin tilan-
teisiin, joissa on houkutus mene-
tellä väärin. 

– Vuorisaarna, varsinkin se 
mikä on yhteistä Luukkaan kent-
täsaarnan kanssa, on varhaisinta 

jos oikea silmäsi 
viettelee sinua, 
repäise se irti 
ja heitä pois. 
onhan sinulle 
parempi, että 
menetät vain 
yhden osan 
ruumiistasi, 
kuin että koko 
ruumiisi joutuu 
helvettiin. 

Vuorisaarna

 ja jos 
oikea kätesi 
viettelee 
sinua, hakkaa 
se poikki ja 
heitä pois. 
onhan sinulle 
parempi, 
että menetät 
vain yhden 
jäsenen, kuin 
että koko 
ruumiisi 
joutuu 
helvettiin.

Vuorisaarna

ja siten luotettavinta Jeesus-tradi-
tiota. Kyseinen vuorisaarnan koh-
ta on liioittelevan, ehdottoman il-
maisutapansa puolesta samanlai-
nen kuin se evankeliumiaineisto, 
jota yleensä pidetään aitona.

Jeesuksen sanat ovat hätkäh-
dyttäviä, mutta niitä ei Syreenin 
mukaan pidä käsittää kirjaimel-
lisesti. Ne ovat hyperbolia, mie-
leenpainuvia kärjistyksiä. 

– Ei kenenkään silmässä esi-
merkiksi voi olla tukkia, vaik-
ka Jeesus kehottaa ottamaan sen 
pois (Matt 7:3-5)! 

Onko oikea  
vasenta parempi?
Toisaalta, Jeesuksen opetusta ei 
pidä Syreenin mukaan myöskään 
vesittää. 

Ajatuksena on, että jos viette-
lys johtaa pois pelastuksen tieltä, 
on parempi kärsiä ajallista vahin-
koa kuin joutua kadotukseen.

Jeesus puhuu nimenomaan oi-
keasta silmästä ja oikeasta kädes-
tä, ei vasemmasta. Voisiko tässä 
olla jokin piilomerkitys, jota ny-
kyinen lukija ei tunne?

– En usko, että ”oikean” sil-
män ja käden mainitsemiseen 
liittyy erityistä symboliikkaa. 
Markukselta maininta puuttuu. 
Oikea puoli on yleisesti käsitetty 
paremmaksi tai arvokkaammak-
si puoleksi, Syreeni huomauttaa.

Vuorisaarnan kohtaa ei pidä 
Syreenin mukaan ymmärtää sek-
suaalikielteiseksi. Sanat tarkoitta-
vat toisen aviopuolison himoitse-
mista eivätkä ne siten koske nor-
maalia ihmisten kanssakäymistä.

Pekka heLiN

S aa ra  Tu o m e la


