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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

”Rukous on paitsi pyytämistä ja kiittämistä myös sinuik-

si tulemista sen todellisuuden kanssa, jota emme aina 

voi hallita.”

Näin kiteyttää Espoon piispa Tapio Luoma viimeviik-

koisessa Twitter-viestissään. Ajankohtaista meille, jotka 

odotamme, mitä Ukrainan kriisissä seuraavaksi tapahtuu. 

Viime sunnuntain jumalanpalveluksissa rukoiltiin Kri-

min niemimaan asukkaiden puolesta ja toivottiin kriisiin 

väkivallatonta ja rauhanomaista ratkaisua. Myös Ukrai-

nan kirkot ovat toivoneet rukouksia rauhan puolesta. 

Esimerkiksi Ukrainan kreikkalaiskatolisen kirkon pää-

mies on todennut, että Ukraina tarvitsee ylitsevuotavaa 

armoa selvitäkseen tästä koettelemuksesta ja on pyytä-

nyt: Rukoilkaa Jumalalta rauhaa Ukrainaan.

Krimin autonomisen tasavallan parlamentti on aloit-

tanut valmistelut niemimaan irrottamiseksi Ukrainasta. 

Kansanäänestyksessä liki 97 prosenttia äänestäneistä 

kannatti Krimin liittämistä Venäjään. Venäjän president-

ti on jo allekirjoittanut päätöksen, jolla Venäjä tunnustaa 

Krimin itsenäiseksi valtioksi. Ukrainan ei aio hyväksyä Kri-

min irtautumista. 

Meissä pelko voi nostaa pintaan myös itsekkäitä aja-

tuksia. Millaisia taloudellisia seurauksia Ukrainan tapah-

tumilla on; riittääkö Suomessa esimerkiksi kaasua, kivi-

hiiltä ja öljyä, jos EU määrää talouspakotteita Venäjää 

vastaan? Mutta toistaiseksi useimpia taitaa eniten huo-

lettaa tieto siitä, että monet asiantuntijat pitävät sodan 

uhkaa todellisena.

Tiedot kiristyneestä tilanteesta Ukrainassa ovat saa-

neet levottomaksi muun muassa arkkipiispa Kari Mäki-

sen, joka on rukoillut: ”Jumalan edessä pyydän Ukrainaan 

juuri nyt tarvittavaa viisautta ja kärsivällisyyttä.”

Voimme todeta viime sunnuntain esirukouksen sanoin: 

Muistuta, että Sinä olet kanssamme myös pelon ja hädän 

keskellä. Syvennä luottamus siihen, että Sinä kuljetat läpi 

vaikeiden aikojen. 

Rukoilkaa Jumalalta rauhaa Ukrainaan

Muut mediat
NaiSteN PUolUStaMiNeN ohi naisten 
itsensä kokemusten on hypähdys ojasta 
allikkoon. Ollaan yhä tilanteessa, jossa 
naisilta viedään ääni.

Pastori Satu Kreivi-Palosaari 
Sielun Silmin -blogissa, Kaleva.fi 18.3.

Yli RaJoJeN voi ystävystyä ja rakastua-
kin, kunhan löytää toisesta aidosti ihmi-
sen.

Poliitikko Annika Saarikko, 
Sana-lehti 13.3.

Valo Ja ilo tulevat ylhäältä. Niitä ei ke-
nenkään tarvitse puristaa itsestään, vaan 
saamme olla Jumalan valon heijastimia. 
On mielenkiintoinen ajatus, että mustassa 
on kaikki värit, myös ilon keltainen.

Pastori Jukka Valkama, 
Kirkko&Kaupunki-lehti 12.3.

oliSiN KaiVaNNUt apua ahdistuksee-
ni, mutta en sitä saanut. Myöhemmin ta-
jusin, ettei lähipiirissäni kukaan osannut 
auttaa, koska minä olin aina ollut se aut-
taja.

Anneli Johansson, 
Vantaan Lauri -lehti 13.3.

USKo ei ole jotakin pysyvää ja muuttu-
matonta. Se ei ole päätös uskoa, että jo-
kin asia on olemassa. Usko on luottamus-
ta, alati muuttuvaa ja aaltoilevaa. Uskossa 
on aina läsnä myös epäusko.

Pastori Laura Vähäsarja, 
Esse-lehti 13.3.

iSieN Ja äitieN uskon siirtyminen uusil-
le sukupolville ei ole itsestään selvää ku-
ten se oli ennen. Sähköinen tiedonvälitys 
ja individualismin vahvistuminen ovat 
tuoneet tilanteen, jossa eletään ikään kuin 
”avoimilla henkisillä markkinoilla”. 

Rovasti Toivo Loikkanen 
blogissaan, Kotimaa24

 aatoksia

Kenen puolella 
Jumala on?

Olemme rippikoululaisten 
kanssa keskustelleet Ukrai-
nan tilanteesta ja pohtineet, 
mitä kaikkea voi seurata Kri-

min selkkauksesta. Onko Venäjä ken-
ties vaaraksi myös Suomelle? 

Myönnän, ettei tilanne minua kiin-
nosta erityisemmin, enkä ole siitä huo-
lestunut. Voin varmuudella sanoa, et-
tei kolmas maailmansota syty kohta, 
eikä Suomen tarvitse varautua sotaan. 
Hornetit saisivat pysyä maan kamaral-
la ja säästää kallista polttoainetta. 

Putin on taitava konkari. Hän tie-
tää, missä raja menee ja mitä hän voi 
tehdä ilman, että muut merkittävät te-
kijät ryhtyvät muuhun kuin suurien 
sanojen innokkaaseen 
käyttöön. 

Mutta koska rippi-
koululaiset olivat kiin-
nostuneita, ajattelin it-
sekin perehtyä asiaan 
paremmin lukemalla ja 
katsomalla uutisia. 

Enkä päässyt kovin 
pitkälle syvällisessä po-
liittisessa analyysissä. Huomioni ni-
mittäin kiinnittyi uutiskuviin, joissa 
kirkonmiehet kantoivat uskonnollisia 
symboleja, ikoneja, mielenosoittajien 
joukossa – sekä ukrainalaisten että ve-
näläisten puolella! 

Tietysti papistollakin voi ja saa ol-
la mielipide politiikasta. Kummallista 
on vain, kuinka ikoneja ja ristejä kan-
tamalla halutaan varmistaa Jumalan 
suosio tietylle osapuolelle tai vakuut-
taa muita, että Kaikkivaltias on aset-
tunut tukemaan juuri niitä, joiden 
joukossa symboli kulkee. 

Mieleeni palautui tarinoita en-
simmäisestä maailmansodasta, joi-
den mukaan enkelit, ristiretkeläiset 

tai muut taivaan sotajoukot taistelivat 
”omien” rinnalla. Omituista, jälleen 
kerran: sekä englantilaiset, että saksa-
laiset väittivät taivaallisen hallituksen 

tukeneen juuri heitä. 
Minulla on vaikeuksia 

ymmärtää, miksi taivaal-
linen byrokratia asettuisi 
sen enemmän Saksan kei-
sarikunnan kuin Britti-
imperiumin joukkoihin, 
saati sitten Venäjän tai 
Ukrainankaan puolelle. 

Jos Jumala on koko 
maailmankaikkeuden kehitysproses-
sin takana oleva voima, tämä voima 
tuskin huomioi 1800-luvun kansallis-
aatteiden pohjalta syntyneiden valti-
oiden onnettomia räpellyksiä. Kristus, 
joka on Kaikkivaltiaan myötätunnon 
ruumiillistuma, ei Uuden testamen-
tin mukaan ottanut kantaa valtiopro-
pagandaan, vaan oli ja on sorrettujen, 
ahdistuneiden ja ahdistettujen yksilöi-
den puolella. 

Jumala on sen puolella, jolla on sär-
kynyt sydän. Valtioilla ei ole sydäntä. 
Eikä ole kansakunnillakaan.

ÁRPÀD KOVÀCS
Oulun seurakuntien kansainvälisen työn pastori

MiNNa  KoliStaJa 
minna.kolistaja@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Voin varmuudella 
sanoa, ettei kolmas 
maailmansota syty 
kohta, eikä Suomen 
tarvitse varautua 
sotaan. 
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Kirkkojen Maailmanneu-
voston, Luterilaisen Maa-
ilmanliiton ja Euroopan 
Kirkkojen Konferens-

sin pääsihteerit vierailevat kuun 
vaihteessa Suomessa. Syynä ovat 
kansainvälistä kiinnostusta he-
rättäneet Suomen evankelislute-
rilaisen kirkon kansainväliset lä-
hetyskumppanuusneuvottelut. 

Mukaan on kutsuttu eri puo-
lilta maailmaa niiden yhteistyö-
kirkkojen edustajat, joiden kans-
sa kirkon lähetysjärjestöillä on 
yhteistyösopimus. Neuvottelui-
hin odotetaan vieraita 37 maasta.

Kokoontumisen tavoittee-
na on, että Suomen kirkon ja sen 
kumppanuuskirkkojen tehtävä 
osana Kristuksen maailmanlaa-

Kumppanuuskirkkojen edustajia vierailee Oulussa
juista kirkkoa selkiintyy.  

Kumppanuuskirkkojen edus-
tajilta halutaan kuulla, millaisia 
toiveita heillä on yhteistyön ke-
hittämisen ja työn painopistei-
den valinnan suhteen.

Kolme neuvotteluun osallistu-
jaa vierailee Oulussa edeltävällä 
viikolla. Oulun tuomiokirkossa 
27.–28.3. pidettävään Missio Aa-
siassa -seminaariin osallistuvat 
piispa Nelson Lakra ja opettaja 
Alice Ranjeeta Dungdung Inti-
asta sekä johtava pastori Nergui-
sakhan Mongoliasta. 

Lähetystyöntekijät Eeva ja Mi-
ka Pouke puhuvat henkilökohtai-
sista kontakteista ja lähetystyös-
tä Israelissa, Tapio Pokka kertoo 
missiosta Japanissa. Luterilaisen kirkon lapsia Laxmipurissa Etelä-Nepalissa.

 Seminaariin liittyy torstai-
na 27.3. kello 18 pidettävä kaikil-
le avoin Asiaa Aasiasta -ilta. Siel-
lä Alice Dungdung kertoo kir-
kon työn merkityksestä naisten 
ihmisoikeustilanteelle ja pasto-
ri Nerguisakhan julistustyöstä 
Mongoliassa.

Yleisötilaisuuden alkuhartau-
den toimittaa kappalainen An-
na-Mari Heikkinen ja musiikis-
ta vastaavat kanttori Péter Ma-
rosvári ja pastori Nerguisaikhan.

Seminaariin voi ilmoittautua 
maanantaihin 24.3. mennessä 
osoitteeseen matti.laurila@evl.fi 
tai p. 040 7446 055.

Seminaarin järjestävät Oulun 
tuomiokirkkoseurakunta ja Ou-
lun hiippakunta.

lähetystyökomennus 
voi päättyä pettymykseen
lähetystyöntekijät Riitta 
ja olavi Heino palasivat 
etuajassa afrikan 
Malawista Suomeen. 

Oulussa pitkään asunei-
den Olavi ja Riitta Hei-
non lähettikirje tämän 
vuoden alussa alkoi dra-

maattisesti: ”Tätä kirjettä ei ole 
ihan helppo kirjoittaa. Parasta 
mennä suoraan asiaan: Työkau-
temme Malawissa keskeytyy ja pa-
laamme Suomeen.”

Ennenaikainen lähtö Afrikas-
ta takaisin Suomeen oli lähetys-
työn konkarille, neljän Oulun 
seurakunnan nimikkolähetille 
Olavi ”Olkki” Heinolle valtaisa 
pettymys.

Näin siitä huolimatta, vaikka 
paluu nousi esille jo syksyllä. 

”Nyt on noustava
jaloilleen”
Tamperelaistuneet Olavi ja Riit-
ta lähtivät lähetystyöhön viime 
vuoden tammikuussa. Vielä sil-
loin suunnitelmissa oli kahden 

vuoden työrupeama noin 17 mil-
joonan asukkaan Malawissa ete-
läisessä Afrikassa. 

Heinojen tarkoituksensa oli 
toimia kouluttajina Malawin lu-
terilaisessa kirkossa.

Olavi Heino kertoo Rauhan 
Tervehdyksen lukijoille, että ti-
lanteen nollautumiselle on an-
nettava juuri nyt kunnolla aikaa. 
Katkeruus ja pettymys eivät saa 
jäädä epäonnistuneen työjakson 
päällimmäisiksi tunteiksi.

Heinot saapuvat nimikkoseu-
rakuntiensa vieraaksi palmusun-
nuntaina 13. huhtikuuta.

Naispappeus yksi
jarru yhteistyölle
Työn vaikeudet Malawissa näkyi-
vät myös Heinojen Facebook-si-
vujen viesteissä. Ystävät ja tutta-
vat lukivat muun muassa, ettei 
Malawin kirkko hyväksynyt Rii-
tan pappeutta.

hun kuin papin töihin. Toki mei-
dät kutsuttiin kouluttamaan.

"Malawin kirkko ei ole antanut 
meille vastuuta eikä velvollisuuk-
sia", Heinojen lähettikirjeessä al-
kuvuodesta harmiteltiin.

Yllättävä kotimatka
ei ole tavatonta
Riitta Heino piti blogia Tampe-
reen seurakuntayhtymän netti-
sivuilla Malawin komennuksen 
ajan. 

Helmikuun lopussa hän kir-
joitti: ”Pääsin käymään eräässä 
Malawin luterilaisen kirkon yli vii-
destäkymmenestä ruokintakeskuk-
sesta. Ulkomaalaisen avun turvin 
nämä keskukset ruokkivat 2–3 päi-
vänä viikossa seudun orvot ja köy-
hien perheen lapset. On vaikutta-
vaa käydä paikassa, missä on pal-
jon nälkäisiä lapsia.”

Töitä Malawissa olisi siis riittä-
nyt kaikille auttaville käsipareille, 
Heinot tunsivat.

Työkauden lopettaminen 
suunniteltua aikaisemmin on 
harvinaista, mutta ei tavatonta.

Lähetystyöntekijä saattaa jou-
tua yllättäen palamaan kotimaa-
han esimerkiksi terveydellisistä 
syistä. 

Joskus matkalaukku pakataan 
etuajassa lähetystyön ollessa jo-
tain aivan muuta kuin edeltäkä-
sin uskottiin.

Suomen Lähetysseuran ulko-
maantyön johtaja Rolf Steffans-
son kuvaa raskaaksi prosessiksi 
seurauksia, joita pettymys innol-
la aloitetussa tehtävässä usein ai-
heuttaa. 

Seura tarjoaa lähetystyönteki-
jöille tukea, jotta vaikeista tilan-
teista selvittäisiin uusiin tehtäviin 
kotimaassa tai ulkomailla.

RIITTA HIRVONEN 

Malawin 
kirkko ei ole 
antanut meille 
vastuuta eikä 
velvollisuuksia.

Riitta ja Olavi Heino pitävät mahdollisena, että Malawin kokemuksesta huolimatta 
he lähtevät joku päivä vielä lähetystyöhön. Heinot ovat olleet Tansaniassa eri 
tehtävissä 15 vuotta ennen työjaksoa Malawissa. 

Heinot siunattiin työhönsä syyskuussa 2013 Malawin pääkaupungin, Lilongwen tuomiokirkossa. Siunauksen toimitti piispa Bvumbwe.

Ku va t  H e in o j e n ko t ia l b u mi s t a

Heinojen toimenkuvista oli 
puhuttu etukäteen yhteistyökir-
kon kanssa, mutta asiat paikan 
päällä eivät menneet kuten oli 
suunniteltu.

– Siellä tiedettiin, että tulos-
sa oli kaksi pappia. Odottamatta 
Riitan pappeus – naispappeus – 
oli kirkolle ongelma. Mutta tämä 
oli vain yksi kanto kaskessa, Ola-
vi Heino haluaa korostaa.

– Olimme valmiita myös muu-

Su o m e n L ä h e t y s s e u ra /  P i r r e  S aa r i o
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Uskonnottomien 
määrä laskussa 
Maailman uskonnollinen 
kenttä on säilynyt viimeisen 
kymmenen vuoden aikana va-
kaana. 

Kahden suurimman us-
konnon, kristinuskon ja isla-
min, kannattajien prosentu-
aalinen määrä suhteessa koko 
maailman väestöön ei ole ra-
dikaalisti muuttunut. Näiden 
kahden uskonnon kannattajat 
muodostavat edelleen yhdessä 
maailman väestön enemmis-
tön. Maailmanlaajuisesti kris-
tittyjen ja muslimien määrä 
jatkaa kasvamistaan.

Kattavimpaa ja laajim-
paa uskontotilastointia ovat 
jo kolmenkymmenen vuoden 
ajan tuottaneet Barrettin tilas-
tot. Niiden mukaan uskonnot-
tomia laskettiin vuonna 2007 
olleen 12 prosenttia ja vuonna 
2014 hieman alle 10 prosenttia. 

Uskontojen kannattaji-
en määrän kasvua selittävät 
muun muassa kristittyjen ja 
muslimien sekä itsenäisten us-
konnollisten ryhmien voima-
kas kasvu.

Euroopassa perinteiset kris-
tilliset kirkkokunnat menettä-
vät jäseniään ja kannatustaan, 
kun taas itsenäiset ja etnises-
ti korostuneet kristilliset yh-
teisöt kasvavat voimakkaasti.

Känninen 
Nooa suututti 
amerikassa
Tuotantoyhtiö Paramount 
ja indie-ohjaajajana tunnet-
tu Darren Aronofsky ovat ol-
leet erimielisiä pian Suomen-
kin levitykseen saapuvan No-
ahin leikkauksesta ja markki-
noinnista.

Paramount huolestui jo 
tuotantovaiheessa siitä, miten 
kristityt yleisöt ottavat Noahin 
vastaan. Niinpä studio rekry-
toi osin kristityistä koostuvan 
koeyleisön, jolle elokuvasta 
esitettiin useita studion leik-
kaamia versioita.

New Yorkerin tietojen mu-
kaan viimeisin studioversio sai 
kristityiltä katsojilta kuitenkin 
huonomman arvion kuin oh-
jaajan versio elokuvasta.

Guardian kertoo, että koe-
yleisöä ärsytti erityisesti koh-
taus, jossa synkkämielinen 
Nooa juo itsensä humalaan – 
siitä huolimatta, että Nooa hu-
maltuu myös Raamatussa.

Erityisdiakonia muuttaa Myllytulliin

Oulun seurakuntien dia-
konisten erityispalvelui-
den toimipaikka vaih-
tuu. Muutto on käyn-

nissä parasta aikaa ja uusi osoi-
te Puusepänkatu 4 on voimassa 
maanantaista 24.3. alkaen. 

Tilat korvaavat kokonaisuu-
dessaan nykyiset Taka-Lyötyn ka-
tu 4:n toimitilat. 

– Muutamme toimintojemme 
kannalta paremmalle paikalle. 
Olemme myös lähempänä Isolla-
kadulla sijaitsevaa Keskustan seu-
rakuntataloa, kertoo diakonisten 
erityispalveluiden tiimiesimies 
Kari Rekilä.

Toiminnot jatkuvat normaa-
listi uusissa tiloissa, joissa ovat 
diakonisten erityispalveluiden 
työntekijöiden henkilökohtaiset 
vastaanotot. 

Puusepänkadulle muuttavat 
päihde- ja kriminaalityö, lapsi- 
ja perhetyö, kehitysvammais-, 

Oulun seurakuntien erityisdiakonia muuttaa Myllytulliin Hyvän mielen talon 
naapuriin. 

velusihteereitä. 
Erityisnuorisotyöntekijöiden, 

vanhustyön pastorin ja Palvele-

van Puhelimen toiminnanohjaa-
jan työpisteet löytyvät Keskustan 
seurakuntatalolta. 

– Puusepänkadulla toimii jär-
jestölähtöisiä toimijoita, kuten 
Hyvän mielen talo, joten sovim-
me hyvin tähän joukkoon, lapsi- 
ja perhetyön diakonina toimiva 
Rekilä iloitsee.

Muutto ei vaikuta diakonisten 
erityispalveluiden säännöllisiin 
ryhmätoimintoihin, jotka jatka-
vat nykyisissä tiloissaan. Näkö-
vammaiset kokoontuvat pääsään-
töisesti Caritaksen tiloissa ja ke-
hitysvammaisten kerhot Heinäto-
rin seurakuntatalossa. 

Ainoastaan päihde- ja kri-
minaalityön ryhmien kokoontu-
miset siirtyvät Taka-Lyötyn ka-
dulta Keskustan seurakuntatalol-
le. Ensimmäinen ryhmä kokoon-
tuu Isollakadulla jo tämän viikon 
perjantaina. 

Kädet ristiin rauhan puolesta
Suomen kirkoissa on 
hiljennytty muistamaan 
Ukrainan vaikeaa 
tilannetta. Rukouksissa 
varotaan sekaantumista 
suurvaltapolitiikkaan. 
Virossa kiitetään 
Jumalaa oman maan 
rauhallisuudesta.

Ukrainan kriisi on kuulu-
nut suomalaiskirkoissa 
rukouksissa. 

Kirkon johto pyysi vii-
me sunnuntaina kaikkia seura-
kuntia osallistumaan yhteiseen 
esirukoukseen Ukrainan puolesta.

Tuiran seurakunnan kappalai-
nen Stiven Naatus kertoo muis-
taneensa rukouksessa Ukrainaa 
myös edellispyhinä.  Naatus ru-
koili rauhanomaista ratkaisua 
tilanteeseen ja kärsivällisyyttä 
konfliktin ratkaisemiseen.

Suomen kirkon alttareilla lau-
sutuissa rukouksissa ei ilmaista 
kannanottoja eikä valita puolia 
asiaan, jonka kehittymistä koko 
Eurooppa seuraa sydän kurkussa.  

Viime sunnuntaina kirkois-
sa pyyntö Jumalalle kuului näin: 
”Pyydämme, että kutsut jokais-
ta ihmistä ja kaikkia kriisin osa-
puolia rauhaan, rakkauteen ja an-
teeksiantoon. Sovinnon tie on tu-
levaisuuden tie.”

Viime sunnuntaina myös Kaakkurin 
Pyhän Andreaan kirkossa rukoiltiin 
Ukrainan puolesta. Esirukouksen olivat 
tehneet rippikoululaiset. Auta Ukrainaa, 
kuului nuorten rukous.

näkövammais- ja kuulovammais-
työ. Lisäksi muutto koskee vapaa-
ehtoistyön koordinaattoria ja pal-

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

R i i t t a  H i r vo n e n
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Rokuan leirikeskuksen re-
montti on edennyt har-
jannostajaisvaiheeseen. 
Työmiehet vaihtuvat rip-

pikoululaisiin kesän kynnyksel-
lä, sillä työt valmistuvat touko-
kuun loppuun mennessä. En-
simmäinen rippikouluryhmä 
pääsee uusittuihin tiloihin 2. ke-
säkuuta. 

Kahdeksan miljoonaa euroa 
maksavassa rakennusprojektissa 
on peruskorjattu leirikeskuksen 
päärakennus. Lisäksi rakenteilla 
on uusi saunarakennus ja koulu-
tustila. Joitakin huonokuntoisia 
rakennuksia on purettu.

Remontoinnissa ja uuden ra-
kentamisessa on pyritty mahdol-
lisimman ekologisiin ratkaisui-
hin. Rokuan leirikeskus on esi-
merkiksi Oulun seurakuntien 
ensimmäinen maalämpökoh-
de. Myös esteettömyys on otettu 
huomioon. Alueen luonto on hy-

Uudistunut Rokua otetaan käyttöön kesäkuussa
vin erityislaatuinen ja herkkä ja 
sen säilyttäminen on huomioitu 
projektin aikana.

Keskiviikkona 12. maaliskuu-
ta pidetyissä harjannostajaisis-
sa arkkitehti Mikko Heikkinen 
kiitteli Oulun seurakuntia siitä, 
että ”suurimpaan kansallisaar-
teeseemme” eli lapsiin ja nuoriin 
halutaan panostaa tarjoamalla 
hienot puitteet upeassa ympäris-
tössä.

Tuomiorovasti Matti Pikka-
rainen laskeskeli, että Rokuan 
leirikeskukseen liittyy muistoja 
kymmenillätuhansilla oululai-
silla. 

1970-luvun alusta lähtien 
käytössä olleessa leirikeskuk-
sessa on ehtinyt käydä rippi-
leirin ainakin 25 000 oululais-
ta, ja kymppileireillä ja muilla 
leireillä kävijöitä on ollut pari-
kymmentätuhatta. Rokuan leirikeskuksen remontti on edennyt harjannostajaisvaiheeseen.  Työmiehet vaihtuvat rippikoululaisiin kesän kynnyksellä, 

sillä työt  valmistuvat toukokuun loppuun mennessä. Ensimmäinen rippikouluryhmä pääsee uusittuihin tiloihin 2. kesäkuuta.

Kädet ristiin rauhan puolesta
Rehellisyys kuuluu
rukoukseen
Stiven Naatus näkee, että ruko-
uksessa ei kuulu jakaa ihmisiä 
”vuohiin” ja ”lampaisiin”. Ru-
kouksessa kuuluu muistaa mui-
takin kuin tarinoiden hyviksiä, 
kuten pastori itse toteaa.

– Tilanteet Kiovassa ja Kri-
millä ovat aidosti monimutkai-
sia, kyse on suurvaltapolitiikasta. 
Voimme kertoa toki asiasta mieli-
piteemme muutoin, mutta ruko-
uksissa ei voi vetää mutkia suo-
riksi, hän pohtii. 

la läpinäkyvä, rehellinen ja avoin.
Myös arkkipiispa Kari Mä-

kisen Facebook-sivuilla maalis-
kuussa julkaistussa rukouksessa 
todettiin: ”Tiedot kiristyneestä 
tilanteesta Ukrainassa saavat mi-
nut levottomaksi.”

Suomalaispäättäjille
viisautta
Kirkkohallituksen ulkoasian joh-
taja Kimmo Kääriäinen pitää sel-
viönä sitä, että suomalaisten ru-
kouksissa arkaillaan suoria kan-
nanottoja, vaikka esimerkiksi iso 
osa Ukrainan ortodoksikirkkojen 
pappeja on tuominnut Krimin 
miehityksen ja kulkenut mieltä 
osoittavan kansan rinnalla. 

– Me Suomessa tiedämme Uk-
rainan tilanteesta sen, mitä kuu-
lemme tiedotusvälineiden kaut-
ta. Ylipäänsä tietomme Ukrainas-
ta on hämmästyttävän vähäistä, 
vaikka kyseessä on suuri Euroo-
pan maa. 

– Kun tiedot ovat puutteellisia, 
on parempi olla kannanotoissaan 
maltillinen, Kääriäinen toteaa.

Kääriäisen mukaan tämän-
hetkisessä tilanteessa suomalais-
ten on luontevaa rukoilla myös 
oman maan päättäjien ja polii-
tikkojen puolesta, sillä he etsivät 
osaltaan ratkaisua Venäjän ja Uk-
rainan väliseen kiistaan. 

– Rukoillaan heille viisautta 
ratkaisuihin, Kääriäinen kehot-
taa.

Myös Virossa Ukraina 
yhteinen rukousaihe
Viime sunnuntaina Tallinnan 
Pyhän Johanneksen kirkon oven 
edustalla pidettiin konsertti vä-

Kirkon Ulkomaanavun 
johtava teologinen asian-
tuntija Petri Merenlahti, 
onko rukous turhaa hurs-

kastelua ja sanahelinää, kun iso 
Venäjä tuntuu tekevän Ukrai-
nassa mitä haluaa?

– Ei ole, mikäli rukoilemme 
aidosti siksi, että Ukrainan kan-
san kohtalo liikuttaa sydämiäm-
me.

– Rukous on myötätunnon 
merkki. Niin kauan kuin osaam-
me asettua toisen ihmisen ase-
maan, näemme veljiemme kas-
vot ja toivomme hyvän ja oi-
keudenmukaisuuden voittavan, 
maailma on meille kaikille pa-
rempi paikka elää. 

– Jos myötätuntomme lop-
puu, tilalle tulee nopeasti kyy-
nisyys ja toivon sijaan valtaa saa 

epätoivo, maailman hätää työk-
seen näkevä Merenlahti sanoo.

Hän toteaa vielä, ettei ruko-
uksen sanoilla ole tässä tilan-
teessa niinkään väliä kuin sillä, 
että ylipäänsä ihmiset jaksavat 
rukoilla ukrainalaisten puolesta.

– Niille, joita muistamme Ju-
malan edessä rukouksissamme, 
myötäelämisellämme on tärkeä 
merkitys.

Rukous tekee maailmasta paremman

littömästi jumalanpalveluksen 
jälkeen. 

Tilaisuuden viesti oli seu-
rakunnan kirkkoherran Jaan 

Tammsalun mukaan yksiselittei-
nen: Olemme Ukrainan kansan 
kanssa ja toivomme heille vapaut-
ta. Ukrainalaiset eivät ole yksin.

Vastikään Ukrainan tilanne 
oli virallinen esirukousaihe myös 
kaikissa Viron luterilaisissa kir-
koissa arkkipiispa Andres Põde-
rin kehotuksesta.

Tammsalu kertoo, että aseiden 
kalistelu Krimillä herättää pelkoa 
virolaisissa. 

Rukous ei ole 
opetusta Jumalalle
Jaan Tammsalun mukaan viro-
laisten esirukouksissa pyydet-
tiin, että konflikti Ukrainassa 
rauhoittuisi ja Jumalan tahto to-
teutuisi.

– Minä asetun rukouksissani 
Ukrainan kansan puolelle, mutta 
en opeta Jumalaa hänen tahtonsa 
toteutumisessa. Rukouksemme 
sävy on sama kuin Jeesuksen ru-

kouksessa Getsemanessa: tapah-
tukoon sinun tahtosi.

– Emme tiedä, mitä virheitä eri 
osapuolet Ukrainassa ovat teh-
neet. Viimeaikaisia tapahtumia 
ei ole helppo ymmärtää. Samal-
la ajattelen kyllä, ettei Putinin tie 
ole Herran hyvä tie.

Tammsalu kertoo, että hänen 
seurakuntansa jumalanpalveluk-
sissa on rukoiltu myös Viron kan-
san puolesta ja kiitetty Jumalaa 
siitä, että oman maan itsenäisyys 
syntyi ilman verenvuodatusta. 

Ukraina ja Viro itsenäistyivät 
samana vuonna, 1991.

Pyhän Johanneksen seurakun-
ta Tallinnassa on usean suoma-
laisseurakunnan ystävyysseura-
kunta.

RIITTA HIRVONEN

Naatuksen mielestä suomalai-
sen rukous saa rehellisesti sisäl-
tää myös henkilökohtaisen, itsek-
käänkin, näkökulman myrskyi-
sään tilanteeseen: varjele kriisin 
leviämistä meidän maahamme.

– Rukouksissa saa tuoda pie-
nuuksiaan esille. Niistä ei tarvitse 
syyllistyä. Rukouksen on hyvä ol-

Suomalaisen 
rukous saa 
rehellisesti 
sisältää myös 
henkilökohtaisen, 
itsekkäänkin, 
näkökulman 
myrskyisään 
tilanteeseen: 
Varjele kriisin 
leviämistä meidän 
maahamme.

S a nna K r o o k

Tallinnan Pyhän Johanneksen 
seurakunnan kirkkoherra Jaan 
Tammsalu.

P i l l e - R i i n  P r e g e l
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Uusia vapaaehtoisia etsitään netissä

www.suurellasydamella.fi

Ilkka Kalmanlehto palaveerasi jokin aika sitten Oulussa Anu Kontion, Eeva-Marja Laitisen, Saila Luukkosen, Liisa Rahkolan ja Antti Härön kanssa Suurella sydämellä 
-sivustoon liittyen.

oulun seurakunnat 
luottavat 
valtakunnalliseen 
auttamissivustoon, 
pienemmissä 
seurakunnissa haetaan 
kevyempiä vaihtoehtoja. 

Valtakunnallinen Suurella 
sydämellä -vapaaehtoissi-
vusto on antanut Oulun 
seurakunnille yhden uu-

den työvälineen vapaaehtoisten 
rekrytoimiseen. Netissä toimi-
van palvelun avulla halutaan in-
nostaa yhä useampia ja eri-ikäi-
siä ihmisiä ryhtymään vapaaeh-
toistoimintaan.

Suurella sydämellä Oulu-si-
vulla on tällä hetkellä haettavana 
noin 70 vapaaehtoistyöpaikkaa. 
Uusimpina on ilmoitettu muun 
muassa autonkuljettajan, kahvin-
keittäjän ja gospelmessun soittaji-
en ja laulajien pestit.  

Vapaaehtoistoiminnan koor-
dinaattori Liisa Rahkola kertoo, 
että Oulun Suurella sydämellä 
-sivuston kävijämäärät ovat kas-
vaneet tasaisesti. Mukaan valta-
kunnalliseen palveluun lähdet-
tiin keväällä 2010. 

– Sivuston kautta olemme 
löytäneet muun muassa laula-
jia muistisairaille, työntekijöi-
tä Kryptan lähetyskahvilaan, ul-
koiluttajia vanhuksille ja näkö-
vammaisten Rauhan Tervehdyk-
sen lukijoita ja äänittäjiä, Rahko-
la kertoo.

Nuoria värvätään 
Facebookissa
Tällä hetkellä Oulun seurakun-
tayhtymän jokaisessa seurakun-
nassa on vähintään yksi työnte-
kijä, joka voi laittaa sivustolle il-
moituksia oman seurakuntansa 
vapaaehtoistehtävistä. 

Kun vapaaehtoistyöstä kiin-
nostunut henkilö ilmoittautuu 
tehtävään, menee siitä välittö-
mästi tieto tehtävästä vastaavan 
työntekijän sähköpostiin. Tä-
män jälkeen työntekijä ottaa yh-
teyttä vapaaehtoiseen tapaamis-
ta ja mahdollista tehtävään pereh-
dytystä varten.

Seurakunnan vapaaehtoisek-
si haluava voi edelleen ottaa yh-
teyttä myös suoraan työntekijöi-
hin esimerkiksi puhelimitse tai 
sähköpostilla tai katsoa uusim-
mat vapaaehtoistyöpaikat Rau-
han Tervehdyksessä julkaistavas-
ta ilmoituksesta. 

Seurakuntien nuorisotyös-
sä vapaaehtoisia värvätään täl-
lä hetkellä myös Facebookissa ja 
What'sapp-mobiiliviestipalve-
lussa, jonka avulla voi reaaliajas-
sa keskustella nuorten ja nuoriso-
ryhmien kanssa.

Kempele avasi oman 
vapaaehtoispalvelun
Kempeleen seurakunta pää-
tyi vuodenvaihteessa avaamaan 

oman vapaaehtoissivustonsa. 
Tärkeä syy sivuston perustami-
seen oli, että sen avulla saatiin 
näppärästi rekisteriin kolmensa-
dan vapaaehtoisen tiedot. Seu-
rakunnan vapaaehtoistoimin-
nan koordinaattori Minna Sor-
vala sanoo, että Kempele päätyi 
omaan sivustoon Suurella sydä-
mellä -palveluun liittymisen si-
jaan.

– Kun vertasimme hintoja ja 
palveluja, totesimme, että oma si-
vusto istuu seurakuntaamme pa-
remmin.

Sorvala sanoo, että uusi palve-
lu on vielä käynnistysvaiheessa. 
Paikkoja on avoinna kymmenen 
ja useampia yhteydenottoja sivus-
ton kautta on saatu.

–  Uskon, että kynnys lähteä 
vapaaehtoiseksi on matalampi, 
kun ennen ilmoittautumista voi 
tarkastella  avoinna olevia tehtä-
viä netissä, Sorvala sanoo.

Limingan seurakunnassa on 
suunnitteilla samanlainen rat-
kaisu kuin Kempeleessä: oma, 
kevennetty, juuri seurakunnan 
omiin tarpeisiin sopiva ohjelma. 

Vielä toistaiseksi vapaaehtoisten 
rekrytointi hoituu työntekijöiden 
kautta.

– Tällä hetkellä Suurella sy-
dämellä -sivusto on minusta lii-
an raskastekoinen näin pieneen 
seurakuntaan, arvelee diakonis-
sa Marika Kamps Limingan seu-
rakunnasta.

Myöskään Tyrnävän, Siikalat-
van ja Lumijoen seurakunnat ei-
vät ole ainakaan toistaiseksi läh-
dössä mukaan Suurella sydämel-
lä -sivustolle. 

– Lähivuosina palvelun käyt-

töönotto voi kuitenkin olla edes-
sä meilläkin, arvelee Tyrnävän 
seurakunnan diakoniatyöntekijä 
Salme Kinnunen. 

KATI LUOMA

Vapaaehtoistehtävistä saa tietoa 
myös Keskustan seurakuntatalon 
MeiJän Olokkarista (monitoimisali) 
torstaisin kello 16–18.
Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus 
Oulun kansalaisopistolla 28.– 29.3. 
Ilmoittautumiset www.varesverkosto.
fi  tai p. 044 7861 606.   

M inna Ko l i s t a ja

Suurella sydämellä on 
valtakunnallinen va-
paaehtoiseen auttami-
seen keskittyvä verkko-

sivusto, jota seurakunnat yh-
teistyökumppaneineen ylläpi-
tävät. 

Kyseessä on kirkon omista-
ma konsepti, johon yksittäiset 
seurakunnat tulevat halutes-
saan mukaan.

Palvelun ostava seurakun-
ta saa käyttöönsä Suurella sy-
dämellä -verkkosivuston ja 
-työkalupakin. Aloitusmaksu 
on 1500 euroa, minkä jälkeen 
kuukausittain tulee pienempiä 
kuluja ylläpidosta, päivitykses-
tä ja tiedonsiirrosta.  

Vuonna 2007 perustettu va-

Tampereella nuoret 
innostuivat auttamaan

alueelta mukana on Oulun seu-
rakuntayhtymä seitsemällä seu-
rakunnallaan.

Suurella sydämellä Suomi 
-verkoston kehittämisestä vas-
taava Ilkka Kalmanlehto paljas-
taa, että nyt palvelu on saamassa 
mukaan ensimmäiset valtakun-
nalliset yhteistyökumppaninsa. 

Uusien kumppaneiden nimet ei-
vät vielä ole julkisia.

Tampereen seurakunnissa dia-
konisesta vapaaehtoistyöstä vas-
taava Kalmanlehto sanoo, et-
tä Tampereella erityisesti nuo-
ret on saatu innostumaan va-
paaehtoistyöstä. Jopa kolman-
nes vapaaehtoistyöntekijöistä on 
20-30-vuotiaita ja reilusti yli puo-
let 20-40-vuotiaita.

– Olemme korostaneet nuoril-
le vapaaehtoistyön hyötyä opiske-
lupaikan ja uran valinnassa. Li-
säksi vapaaehtoistyö on ansiolu-
ettelossa yhtä hyvä lisä kuin oi-
kea työpaikkakin, Kalmanlehto 
kertoo.

KATI LUOMA

paaehtoispalvelu on saanut vuo-
sittain mukaan useita uusia seu-
rakuntia.

Tällä hetkellä palvelussa on 
Suomesta mukana lähes 40 paik-
kakuntaa. Uusimpina mukaan 
ovat tulossa Savonlinna, Hamina 
ja Riihimäki. 

Rauhan Tervehdyksen levikki-
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Viime viikolla kotiseurakunnastani soitet-
tiin minulle: kuinka jaksat läheisesi pois-
menon jälkeen? 

Kysymys yllätti, vaikka olin kuullut 
diakoniatyön käytännöstä tiedustella menetyksen 
kokeneilta omaisilta heidän vointiaan. Yhteyden-
otto tapahtuu parisen kuukautta läheisen kuole-
man jälkeen.

Kysymys puhelimessa tuntui hyvältä. Seura-
kunta välittää: konkreettisissa teoissa – puhelin-
soitossa – eikä pelkästään hengellisissä puheissa ja 
hartausteksteissä.

Diakoniatyöntekijän kuinka voit -kysymys 
muistuttaa myös siitä, että pärjäämistä surun het-
kellä, vaikeina aikoina, on luonnollista kysyä.

Ajattelen, että surevalle omaiselle ehkä vielä 
osaamme sanoa: otan osaa, mutta mitä, jos mene-
tys on työpaikka tai avioeron kautta rakkaus; ra-
kas ihminen.

Läheisen ihmisen, ystä-
vän, tuttavan tai naapurin 
suru hämmentää helpos-
ti. Mielessä pyörii epävar-
muus, mitä voi sanoa elä-
män järkkyessä totutul-
ta uomaltaan. Mitä voi pu-
hua, että ei sanoisi sellaista, mikä loukkaa tun-
gettelevaisuudellaan tai on liian heppoista myö-
täelämistä?

Monet ovat herkkiä itkemään. Silloin voi käydä 
niin, että lohduttajaa itseään alkaa itkettää. 

Itku ei ole paha asia. Kyyneleet ovat viesti vä-
littämisestä.

Se on ehkä hyvä muistaa, että lohduttajan ei 
kannata vyöryttää lohdutettavalle joukkoa omia 
kokemuksiaan. 

Empaattisuuden näyttäjä ottaa riskin: surevan 
täytyy ehkä saada kerrata menetystään uudes-
taan ja uudestaan. Ei kannata siis kysyä kuulumi-
sia, jos rehellinen, kenties perinpohjainen vastaus 
kiusaannuttaa.

Kun arki sujuu turvallisissa rutiineissa, tunteet 
pysyvätkin usein pinnan alla. Suurin osa ihmisis-
tä imee tunteiden vähättelyn ja kivettämisen pe-
rinnökseen melkeinpä äidinmaidossa. Tämä ei voi 
kuitenkaan olla tavoiteltava olotila.

Diakoniatyöntekijän kysymys herätti minut 
juuri siitä, että omia tunteitaan ei kannata pai-
naa piiloon. Surun iskiessä elämän ei tarvitse su-
jua mallikkaasti. 

Ikävän ja ihmetyksen ryteikössä saa tuntea 
vaikka minkälaisia tunteita: kauhua, vihaa, hel-
potusta, kaipausta.

Tunteitaan pitää voida kokea.
Hei kotiseurakunta, kiitos soitostanne.

RIITTA HIRVONEN

Sinappia

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

Saa kysyä: 
kuinka jaksat

Surun iskiessä 
elämän ei 
tarvitse sujua 
mallikkaasti. 

Uusia vapaaehtoisia etsitään netissä

Oululaiset Harri Pulk-
kinen ja Soili Kallio-
Pulkkinen ovat paitsi 
aviopari, myös toistensa 

parhaat ystävät. Kun toinen läh-
tee tekemään vapaaehtoistyötä, 
toinen ei jää kotiin odottamaan, 
vaan lähtee mukaan.  

Kirkkokahveja Pyhällä Andre-
aalla keitellessä pariskunnalla on 
tilaisuus keskustella kiivastahti-
sen työviikon jälkeen.

– Vapaaehtoistyö on meille 
paitsi hyvän mielen tuoja, myös 
laatuaikaa yhdessä, Soili Kallio-
Pulkkinen sanoo.

Seurakunnan vapaaehtois-
työ on ollut pariskunnan yhtei-
nen harrastus jo parikymmentä 
vuotta.

– Lähdimme mukaan Tuo-
masmessun suunnittelu- ja vas-
tuutehtäviin 1990-luvun alussa 
Jeesuksen jalanjälkien löytymi-
sen jälkeen.

Nykyään Harri ja Soili toimi-

”Vapaaehtoistyö on 
meille laatuaikaa yhdessä”

vat kirkkoisäntänä ja -emäntänä, 
kahvinkeitossa ja jumalanpalve-
lusten tekstinluvussa sekä kuulu-
vat Karjasillan seurakunnan Va-
rikkomessu- ja Majakkailtatii-
meihin.

Varikkomessu on kerran kuus-
sa Pyhän Andreaan kirkossa 
Kaakkurissa vietettävä uudistet-
tu, rennolla otteella toteutettu lu-
terilainen jumalanpalvelus, josta 
vastaavat pitkälti vapaaehtoiset. 

Majakkaillat taas ovat muun 
muassa musiikkiesityksistä, raa-

matunluvusta, keskustelusta ja il-
tapalasta koostuvia tapahtumia.

– Näissä tiimeissä pääsee te-
kemään monia erilaisia tehtäviä 
markkinoinnista käytännön jär-
jestelyihin ja messun toteutta-
miseen – juontamiseen, esiruko-
ukseen ja tekstinlukuun, Harri 
Pulkkinen kertoo.  

Soili toimii myös lähetystyön 
hyväksi ja Yhteisvastuukeräyk-
seen pariskunta osallistuu vuo-
sittain.

Sekä Soili että Harri ovat mo-
lemmat työelämässä, Soili on eri-
koishammaslääkäri ja Harri opet-
taja. Usein heidän työpäivänsä ja 
-viikkonsa ovat varsin kiireisiä. 
Mistä riittää energiaa vielä mo-
neen vapaaehtoistehtävään?

– Vapaaehtoistyö on meille 
voimavara. Se tuo hyvää mieltä 
paitsi itselle, myös muille, Soili ja 
Harri summaavat. 

KATI LUOMA

Vapaaehtoistyö 
tuo hyvää 
mieltä paitsi 
itselle, myös 
muille.

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

Harri Pulkkinen ja Soili Kallio-Pulkkinen ovat olleet mukana seurakunnan vapaaehtoistyössä jo parikymmentä vuotta. 
Kirkkokahvituksista huolehtiminen Pyhällä Andreaalla on yksi pariskunnan monista tehtävistä.
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Puhelinnumero: 0800 966 46 • Internet: www.sellina.fi

Siivouksesta 
– Hoivaan
Kaikkiin elämäsi vaiheisiin  
siivouksesta hoivaan

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 23.3. klo 8.45. Marianpäivän 
radiopyhäkoulun pitää lapsityön-
ohjaaja Kirsi Merenheimo-Mäen-
pää Tuiran seurakunnasta.
Aluelähetys klo 9.55–12:
Klo 10 sanajumalanpalvelus Ou-
lun tuomiokirkosta 
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon –
ohjelmassa vieraillaan Kokkipy-
häkoulussa Pateniemen kirkolla.
Ma 24.3. klo 18–18.30 Rukousra-
diossa Meänkielisen messun jär-
jestäjä pastori Satu Kreivi-Palo-
saari pohtii mikä merkitys omalla 
kielellä on hengellisyydessä. Alu-
eellinen lähetys. Esirukouspyyn-
nöt: www.oulunseurakunnat.fi/
rukousradio.

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

Valtakunnallinen luterilaisten 
seurakuntien Toivon päivä ma-
pe klo 15–17
Ke  26.3. klo 16.40 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa Satu Krei-
vi-Palosaari kertoo Meänkieli-
sestä messusta, joka järjestetään 
30.3. Karjasillan kirkossa.  

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 23.3.  klo 9.45 Marianpäivän 
radiopyhäkoulun pitää lapsityön-
ohjaaja Kirsi Merenheimo-Mäen-
pää Tuiran seurakunnasta.
Klo 10 jumalanpalvelus Kempe-
leen kirkosta.

Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtuaa-
likirkon videoarkistoon.
Su 23.3. klo 10 sanajumalanpalve-
lus Oulun tuomiokirkosta.
Klo 11 musiikkimatinea, esiinty-
jänä urkuri Péter Marosvári.
 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Su 23.3. klo 10 jumalanpalvelus 
Kalajoen kirkosta.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.

Palveluja tarjotaan

• 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

Hautauspalveluja

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Seuraavassa Kristus yhdistää 
illassa on aiheena ”Yhdes-
sä alamaiset”. Alamaisuus 
ei nykyisin ole muotia, pi-

kemminkin päinvastoin. Ihmi-
nen haluaa toteuttaa omaa itse-
ään ja pitää kiinni oikeuksistaan. 
Ei ole ihme, että tällä tiellä syntyy 
myös eripuraa.

Raamattu ohjaa toiseen suun-
taan: ”Alistukaa toistenne tah-
toon Kristusta totellen”  

Oikea alamaisuus on haastava 
ja hieno tavoite. Siinä ollaan lä-
hellä kristinuskon ydintä. Tällai-
sen suhteen löytänyt näkee elä-
mällään tarkoituksen ja jokaisen 
kanssaihmisen arvokkaana.

Päivän aiheeseen johdattelevat 
Mats Sundfors ja Martti Väyry-
nen.  

Tapahtuman rajat ylittävää 
luonnetta kuvastaa myös Oulus-
sa toimivan sudanilaisten ryh-
män musisointi ja ugandalaisen 
pastori James Wamangan pu-
heenvuoro. Ugandassa seurakun-
nan rukouksen uskotaan vaikut-
taneen muun muassa siihen, että 
aidsiin sairastuvien määrä on ra-
dikaalisti vähentynyt.

Sunnuntaina 23.3. Kaukovai-
nion kappelilla pidetään kello 16 
alkaen opetuspainotteinen jakso. 
Tarjoilutauon jälkeen painoa saa-
vat laulu ja rukous sekä lyhyet pu-
heenvuorot. Järjestäjinä ovat Ou-
lun seudun Kristus yhdistää -ver-
kosto ja Karjasillan seurakunta. 
Kaikki ovat tervetulleita.

MARTTI HANNULA

oikeaa alamaisuutta 
etsitään Kaukovainiolla Homoseksuaalisuus 

Raamatussa luennon aiheena

Veritas Forum järjestää 
yhdessä useiden kristil-
listen järjestöjen ja seu-
rakuntien kanssa aka-

teemisia keskustelutilaisuuksia 
maailmankatsomuksellisten ky-
symysten tiimoilta. 

– Veritas Forumin tarkoituk-
sena on tuoda elämän suuret ky-
symykset akateemiseen keskuste-
luun yliopistoissa, sanoo kertoo 
Veritas Forumin Suomen koordi-
naattori Markus Korri.

– Mukana on aina myös ei-
kristillinen näkökulma.  Halu-
amme tuoda keskustelun avoi-
meen keskustelupöytään yliopis-
tomaailmassa. Seurakunnat ja 
kristilliset järjestöt jatkavat dia-
logia omissa tilaisuuksissaan. 

– Kasvotonta keskustelua voi-
daan kyllä käydä somenkin vä-
lityksellä, mutta se ei useinkaan 
mahdollista ihmisten kohtaamis-
ta ja aitoa dialogia.

Korrin mukaan kampanjan 
tavoitteena on herättää ihmiset 
pohtimaan omaa maailmankat-
somustaan.

Oulun tilaisuus pidetään maa-
nantaina 24.3. kello 14. 

Aiheena on Estämässä vai 
edistämässä – Tieteen kehitys ja 
kristinusko. Paikkana on luen-
tosali L5 Oulun yliopistolla. Kes-
kustelijoina ovat teologian tohto-
ri, Helsingin yliopiston dosentti 
Juha Ahvio sekä filosofian toh-
tori, Oulun yliopiston yliopiston-
lehtori Maija Kallinen.

tieteen kehitys ja kristinusko
akateemisen keskusteluillan aiheena

Nyt on aika kaivaa neu-
lepuikot, virkkuukou-
kut ja langat esiin ja 
tehdä hyvää: Rauhan 

Tervehdys ja Kempeleen seura-
kunta järjestävät  4. 4. kello 10–
18 kauppakeskus Zeppelinis-
sä tempauksen, jossa valmiste-

taan villalangasta tilkkuja. Niis-
tä kootaan torkkupeitteitä, jot-
ka lahjoitetaan saattohoitoa an-
tavaan yksikköön. 

Tilkkuja voi tehdä myös ko-
tona. Mitta- ja materiaaliohjeet 
kotona tehtäviä tilkkuja varten 
julkaistaan 27.3. RT:ssä.

Yv-tempaus 4. huhtikuuta neuloen ja virkaten

w
w

w
.sxc.h

u / Em
m

a M
cC
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Karjasillan seurakun-
nan raamattuluento-
jen sarjassa käsitellään 
seuraavaksi homosek-

suaalisuutta Raamatussa. Lu-
ento on kaikille avoin ja se jär-
jestetään 26.3. kello 18 Karja-
sillan kirkolla.

Luennoitsijana on teolo-
gian tohtori ja Vanhan testa-
mentin eksegetiikan professo-
ri Martti Nissinen Helsingin 
yliopistosta.  Nissinen kuu-
luu ensimmäisiin teologeihin, 
jotka ovat lähteneet perehty-
mään homoseksuaalisuuteen 
Raamatussa tieteellisen tut-
kimuksen näkökulmasta. Hä-
nen tutkimuksensa tunnetaan 
ympäri maailmaa.

Nissinen korostaa, että on 
välttämätöntä pitää erillään 
se maailma, jossa Raama-
tun tekstit on kirjoitettu, ja se 
maailma, jossa Raamattua ny-
kypäivänä käytetään ja tulki-
taan. Raamatun ajan patriar-
kaalisessa maailmassa ihmiset 
elivät perheenpään, eli mie-
hen, johtamassa kotitalousyh-
teisössä.

Vaikka meidän yhteiskun-
nassamme pyritään tasa-ar-
voon, Raamatun ajan patriar-
kaalinen sukupuolentulkinta 
on edelleen voimassa suuressa 

osassa nykymaailmaa. Nissisen 
mukaan tämä ristiriita jakaa suu-
ria kirkkokuntia kahtia ja tuot-
taa ymmärtämisvaikeuksia niin 
ihmisten välillä kuin maailman-
politiikassa, etenkin naisen ase-
maan ja seksuaalioikeuksiin liit-
tyvissä kysymyksissä.

Luennon jälkeen on mahdol-
lista esittää kysymyksiä ja kes-
kustella aiheesta.

Käsitys parisuhteesta on 
muuttunut Raamatun ajoista
 Raamattu on syntynyt noin tu-
hannen vuoden aikana. Luen-
nolla käsiteltävä ajanjakso ulot-
tuu vuodesta 1100 eKr luvulle 50 

jKr. Käsite homoseksuaalisuudes-
ta ihmisen ominaisuutena syntyi 
vasta 1800-luvulla jKr.

Martti Nissisen erikoisaloihin 
kuuluu muun muassa sukupuo-
lisuus Raamatun syntykulttuu-
reissa. 

Hän on toiminut raamatun-
käännöskomitean kääntäjänä ja 
johtaa Suomen Akatemian huip-
puyksikköä “Pyhät tekstit ja tra-
ditiot muutoksessa”.

Neliosaisen luentosarjan vii-
meisen luennon pitää Karjasillan 
kirkkoherra Juhani Lavanko 2.4. 
kello 18. Sen otsikkona on Kris-
tus Kaikkivaltias Kolossalaiskir-
jeen valossa.
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Pyhäkoulu tekee omaa 
uskontoa tutuksi lapselle

Pyhän Luukkaan kappelissa 
on alkamassa lasten pyhä-
koulu.

– Tänään puhumme 
miehestä, joka oli sokea. Vaikka 
ei näkisi mitään, voi silti saada 
maailmasta aika hyvän käsityk-
sen, pienten ryhmän pyhäkou-
lunopettaja Maria Åvist sanoo.

Hän havainnollistaa asiaa lait-
tamalla pahvilaatikkoon liinan 
alle esineen, jota lapset saavat 
tunnustella ja arvata, mikä se on.

– Se on joku soitin, sanoo Mii-
ka saatuaan vastausvuoron viit-
taamalla.

Arvaus osuu oikeaan. Laati-
kossa on kulkushelistin.

Åvist kertoo lapsille Raama-
tun kertomuksen sokeasta Barti-
maioksesta.

– Bartimaios oli sokea, eikä 
voinut käydä töissä, Åvist sanoo.

– Mutta sehän voisi mennä töi-
hin taksilla, ehdottaa eräs poika.

Åvist toteaa, että tuohon ai-
kaan sokeiden oli vaikeaa saada 
töitä, joten he joutuivat kerjää-
mään.

Kertomus päättyy siihen, että 
Jeesus tekee Bartimaioksen nä-
keväksi.

Hartauden lopuksi lauletaan 
laulu Lasten virsi -kirjasta. Sitten 
lapset pääsevät askartelemaan ja 
leikkimään.

Mieluinen ja
odotettu tapahtuma
Kaksivuotias Samu Ruottinen 
askartelee korttia mummolleen, 
jonka kanssa on tällä kertaa saa-
punut pyhäkouluun.

tä, että jo pyhäkoulussa annetaan 
ehtoollisopetusta.

– Se on erittäin hyvä asia, sil-
lä ei tarvitse miettiä, osaanko itse 
antaa sitä riittävästi.

Myös Riikka Satomaa iloitsee 
ehtoollisopetuksesta.

– Nyt minäkin pääsen ehtool-
liselle, hän hymyilee.

Lapset ymmärtävät
jo yllättävän paljon
Myös isompien lasten ryhmässä 
on aiheena Bartimaios, mutta ai-
hetta käsitellään eri tavalla.

– Kokeilemme pareittain luot-
tamuskävelyä. Toisen silmät si-
dotaan ja toinen toimii oppaa-
na. Sitten vaihdetaan osia, kertoo 
kouluikäisten pyhäkouluopettaja 
Titta Pirkola.

Asiasta keskustellaan ja lapset 
saavat piirtää joko tästä aiheesta 

tai valita jonkin muun aiheen.
Pirkola kertoo, että jotkin ai-

heet ovat helpompia käsitellä 
kuin toiset.

– Onneksi on pyhäkoulun-
opettajien lehti, josta saa vink-
kejä.

Pyhän Luukkaan pyhäkoulua 
perustamassa ollut Hanna Lou-
nela toteaa, että lapset ymmärtä-
vät jo valmiiksi yllättävän paljon 
asioita.

– Puhuin kerran tuomiosun-
nuntaina siitä, kuinka lampaat 
erotetaan vuohista. Eräs lapsi 
sitten vain totesi reippaasti, että 
”niin, ne toiset meni sitten helvet-
tiin”, Lounela nauraa.

Monimuotoista
pyhäkoulutoimintaa
Pyhän Luukkaan pyhäkoulu on 
osa messua. Se pidetään joka sun-

nuntai koulujen lukuvuoden ai-
kana. Opettajina toimivat vapaa-
ehtoiset äidit.

– Alussa mukana oli yksi isä-
kin, mutta nyt vain äitejä. Olisi 
kiva saada mukaan myös miehen 
malleja, sanoo Hanna Lounela.

Hän kertoo etsineensä seitse-
misen vuotta sitten lapselleen py-
häkoulua, mutta sopivaa ei oikein 
löytynyt.

– Pateniemessä olisi ollut, mut-
ta se osui juuri päiväuniaikaan.

Niinpä Lounela otti yhteyttä 
seurakuntaan ja ehdotti, että Py-
hän Luukkaan kappeliin perus-
tettaisi oma pyhäkoulu, joka ko-
koontuisi messun sanaosan aika-
na.

– Alussa meitä oli neljä pyhä-
koulunopettajaa, mutta nyt jo 
kymmenkunta. Toiminta kas-
voi, kun lapset kasvoivat. Jaoim-

me pienet ja isot eri ryhmiin, jot-
ta isommatkin lapset jaksaisivat 
edelleen olla mukana.

Pyhän Luukkaan kappelis-
sa pidetään myös yöpyhäkoulu-
ja. Lapset menevät kappeliin lau-
antaina iltapäivällä, jolloin oh-
jelmassa on ulkoilua, askartelua, 
leikkejä ja iltahartaus. 

Yö vietetään patjoilla kerho-
huoneessa ja sunnuntaiaamuna 
avustetaan messussa.

Joka syksy pidetään messun 
jälkeen muutaman tunnin kes-
tävä pyhäkoululaisten toiminta-
päivä.

– Seurakunta antaa meille hy-
vin tilaa toimia ja ideoida toi-
mintaa. Vapaaehtoisiin luotetaan, 
Lounela kiittelee.

KATJA KIISKINEN

– Yleensä hän käy täällä äidin 
ja isän kanssa, mutta nyt kun olen 
käymässä täällä kaukaa eteläs-
tä, Samu halusi minut mukaan-
sa, kertoo Samun isoäiti Leena 
Ruottinen.

Myös neljävuotias Petra Sa-
tomaa käy säännöllisesti pienten 
ryhmässä ja hänen 11-vuotias iso-
siskonsa Riikka Satomaa isojen 
ryhmässä. Heidän äitinsä Pirita 
Satomaa kertoo, että pyhäkou-
lu on lapsille kovin mieluinen ja 
odotettu tapahtuma.

– Tulee lähdettyä kirkkoon 
helpommin, kun lapsetkin halu-
avat mukaan. Jos käymme jossain 
muualla kirkossa, eikä pyhäkou-
lua olekaan, on pettymys suuri.

Pirita Satomaa on iloinen sii-

tulee lähdettyä 
kirkkoon 
helpommin, 
kun lapsetkin 
haluavat 
mukaan.

Pirita Satomaa

Ku va t :  K a t ja  K i i s k in e n

Pyhäkoulunopettaja Maria Åvist on piilottanut laatikkoon esineen, jota Milja, Tatu, Maria ja Petra yrittävät arvata.

Vanhemmat lapset, jotka ovat jo saaneet ehtoollisopetusta, pääsevät aikuisten tavoin ehtoolliselle. Pienimmät lapset voi viedä 
siunattaviksi.

Leena Ruottinen auttaa pojanpoikaansa 
Samua säestämään laulua triangelilla.
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Muut seurakunnat

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Pirjo Teva 
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Yhdistykset

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

To 20.3. klo 19 Rukousilta, Tuomo Ruuska, Martti Väyrynen. Pe 21.3. klo 18 
Varkki-ilta (kodeissa). La 22.3. klo 10-13 Seurakunnan ulkoilupäivä Virpinie-
messä (omat eväät). Su 23.3. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saint’s Club, 
Juha Pätsi, Risto Wotschke, aihe: 1 Kor. 10. Ke 26.3. klo 13 Senioripiiri, 
klo 18 Nuortenilta. Tervetuloa!

Raamattupiiri Filippiläiskirjeestä Oulun adventti-
kirkolla maanantaina 24.3. ja 7.4. klo 18-19.15. 
Piirin vetäjänä pastori Juha Mikkonen. 
Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan ja löytä-

mään toivoa ja aarteita elämääsi Filippiläiskirjeestä! 
Jumalanpalvelus lauantaisin klo 11. Aamun Sana ja rukous ma-pe klo 11-12. 
Rukouksen ilta ke klo 18.30. Lisätiedot ks. oulu.adventist.fi

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

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 21.3. klo 18 Fresh-nuorten aikuisten ilta.  
Pe 21.3. klo 19.30 Lift Up-ilta. La 22.3. klo 11-14 
Rukouslauantai. Su 23.3. klo 11 Jumalanpalve-
lus, Ritva Himanka, Hannu Orava, Ahti Kurki. 
Seimi, pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 23.3. klo 17 
Church@78, International Service. Uusikatu 78.  

Su 23.3. klo 18 Israel-rukousilta. Ma 24.3. klo 18 Sykarin kaivolla-ilta naisille.  
Ke 26.3. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Pasi Markkanen, Pirjo Orava, Ahti 
Kurki. To 27.3. klo 12 Päiväpiiri.  Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.    
www.uskotv.fi   TERVETULOA!

To 20.3. Raamattupiiri klo 17.00.
Su 23.3. Rukouskokous klo 10.30 ja 

Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00.
Ma 24.3. Koti-veljesliitto klo 13.00.

Olet tervetullut tilaisuuksiin !

Herättäjän päiviä: su 23.3. messu klo 10.00 Muhoksen kirkossa, jonka 
jälkeen ruokailu ja seurat seurakuntatalolla, su 23.3. klo 13.00 messu 
Kestilän kirkossa, kirkkokahvit ja seurat seurakuntatalossa
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: su 23.3. klo 18.00 Vihannin seurakunta-
talolla, ti 25.3. klo 18.00 Maarit ja Antti Paavolalla, Seppäläntie 12, Tupos, 
Liminka, to 27.3. klo 18.00 Pattijoen Pappilassa 
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 27.3. klo 19.00 Helmi Borénilla, Koulu-
katu 41 as 11, Keskusta, Oulu
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 23.3. klo 13  
Lounasmyyjäiset.
Su 23.3. klo 15 Seurat  
Olavi Rimpiläinen
Tervetuloa!

Op/Na-ilta tänään klo 19. J. Nuuti-
nen. Silvolalla p. 050 412 7732. 
Seurat su 23.3. klo 14.  
Maija Aittola, Pasi Kurikka.
3K. ma 24.3. klo 18.30.  
Eeva Hukkanen, Mies ja nainen. 

Tiistaisin klo 9-10 
Aamurukouspiiri + Kahvi.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

La 22.3. klo 15.00 Alfa-kurssi
Su 23.3. klo 11.00 LÄHETYSTILAISUUS,

vieraita Kemin hell.seurakunnasta
Ma 24.3. klo 12.00 Rukoushetki 

Pällissä
Ke 26.3. klo 19.00 SANAN JA  

RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Maaliskuun lopulla paas-
ton keskellä vietetään 
riemullista Marian 
päivää. Se muistuttaa, 

että jouluun on taas vain yhdek-
sän kuukautta. 

Pyhäpäivän aiheena on enkeli 
Gabrielin ilmestyminen Marialle. 
Enkelin yllättävä viesti koski Jee-
suksen tulevaa syntymää.

Evankelista Luukas kertoo täs-
tä kaikesta noin 80 vuotta Jeesuk-
sen syntymän jälkeen. Innoittaja-
na ovat olleet tietyt tekstit Van-
hasta testamentista. 

Niiden avulla Luukas korostaa 
Marian roolia ja perustelee en-
kelin lupausta, jonka evankelista 
tietää jo toteutuneen. Muut evan-
kelistat eivät kerro tästä episodis-
ta mitään.

Marian ilmestyspäivää on juh-
littu kirkossa jo 300-luvulta lähti-
en, siitä saakka kun joulun ajan-
kohdaksi määriteltiin 25. joulu-
kuuta. 

Varsinaisesti juhlapäivä sai 
vauhtia 500-luvulla, josta lähti-
en se on ollut kytköksissä Marian 
profiilin nousuun varsinkin kato-
lisessa kirkossa. Sen dogmihisto-
ria tietää kertoa, että Maria olisi 
Jumalan synnyttäjä (v. 431) ja ai-
nainen neitsyt (v. 553). 

Myöhemmin katolisessa kir-
kossa korostettiin, että Maria olisi 
siinnyt ilman perisyntiä (v. 1854) 
ja että kuoltuaan hänet otettiin 
taivaaseen (v. 1950). Ei siis ihme, 
että Marialla on katolisessa kan-
sanhurskaudessa edelleen vahva 
rooli Taivaan valtiattarena.

Luterilaiselle kristitylle Maria 

Marian ilmestyspäivä 23. maaliskuuta

enkeli Gabriel 
ilmestyi Marialle

Haukiputaan seurakun-
ta toteuttaa sunnuntaina 
23.3. kello 16 Lasten mes-
sun Martinniemen seura-

kuntakodilla. Mukaan kutsutaan 
lapsia ja aikuisia – sellaisiakin, 
jotka eivät ole tottuneet käymään 
jumalanpalveluksissa.

Lasten messu on oikea juma-
lanpalvelus, mutta se on tavan-
omaista lyhyempi. Sen aikana ei 
tarvitse istua koko ajan paikoil-
laan, vaan tilassa saa liikkua. 
Kaikki yhteiset laulut ovat Lasten 
virsikirjasta.

Lapset ovat monella tavalla 
mukana myös messun toteutuk-
sessa: seurakunnan lapsikuoro 
laulaa, lapset tekevät osan sunti-

Martinniemessä 
vietetään Lasten messua

on tehtävistä, lukevat Raamattua 
ja näyttelevät saarnassa. 

Messun yhteisessä esirukouk-
sessa kaikki lapset ja aikuiset saa-
vat piirtää tai kirjoittaa paperille 
asian, jonka haluavat antaa Tai-
vaan Isän tietoon yhteisessä esi-
rukouksessa.

Messussa jaetaan ehtoollinen 
ja kaikki lapset ovat tervetulleita 
ehtoollispöytään. Ne lapset, jot-
ka ovat saaneet opetusta ehtool-
lisesta ja tulevat vanhemman tai 
kummin kanssa, saavat ehtoolli-
sen. Muille lapsille lausutaan siu-
naussanat, joiden kautta Taivaan 
Isä siunaa lapsia.

Lasten messun jälkeen on kai-
kille yhteiset lättykestit. 

L a i l a  J u n t t i

on usein ”vain” Jeesuksen äiti. 
Jeesus puolestaan on Marian poi-
ka, Jaakobin, Joosefin, Juudaksen 
ja Simonin veli, jolla oli ainakin 
kaksi siskoa (Mk 6: 3). 

Tämän takia kirkossamme ei 
ole tapana palvoa Mariaa. Välit-
täjäksi Jumalan ja ihmisen välil-
lä hyväksytään vain ja ainoastaan 
Kristus. 

Jeesuksen äidin rooli ja elä-
mäntehtävä on kuitenkin sen 

verran ainutlaatuinen, että sii-
hen kannattaa edelleen kiinnit-
tää huomiota. Maria – tavallinen, 
köyhä nainen – onkin usein nos-
tettu uskon asenteen esikuvaksi. 

Hänen kuuliaisuudestaan on 
paljon opittavaa: ”Minä olen 
Herran palvelijatar. Tapahtukoon 
minulle niin kuin sanoit.”

WILLE RIEKKINEN
emerituspiispa

Da nt e  Ga b r i e l  Ro s s e t t i  -  E c ce  A n c i l l a  D o min i ,  18 5 0
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Ps. 113: 1-8
Halleluja! Ylistäkää Herran nimeä,
ylistäkää, te Herran palvelijat!
  Siunattu olkoon Herran nimi nyt ja aina!
  Idän ääriltä kaukaiseen länteen saakka
  kaikukoon Herran nimen ylistys!
Herra on korkea, kaikkien kansojen valtias,
yli taivaitten kohoaa hänen kirkkautensa.
  Onko ketään Herran, meidän Jumalamme, 
vertaista?
  Hän istuu valtaistuimellaan korkeuksissa
  mutta näkee alas maan syvyyksiin.
Ei ole taivaassa, ei maassa
ketään hänen vertaistaan!
  Hän nostaa köyhän tomusta, hän kohottaa 
kurjan loasta
  ja asettaa hänet ylhäisten joukkoon, 
kansansa ylimysten vierelle.

1. Moos. 3: 8-15
Kun iltapäivä viileni, he kuulivat Jumalan 
kävelevän puutarhassa. Silloin mies ja nainen 
menivät Jumalaa piiloon puutarhan puiden 
sekaan. Herra Jumala huusi miestä ja kysyi: 
”Missä sinä olet?” Mies vastasi: ”Minä kuulin 
sinun askeleesi puutarhassa. Minua pelotti, 
koska olen alasti, ja siksi piilouduin.” Herra 
Jumala kysyi: ”Kuka sinulle kertoi, että olet 
alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä 
kielsin sinua syömästä?” Mies vastasi: ”Nainen, 
jonka sinä annoit minulle kumppaniksi, antoi 
minulle sen puun hedelmän, ja minä söin.” 
Silloin Herra Jumala sanoi naiselle: ”Mitä 
oletkaan tehnyt!” Nainen vastasi: ”Käärme 
minut petti, ja minä söin.”
    Herra Jumala sanoi käärmeelle:
    - Koska tämän teit, olet kirottu.
    Toisin kuin muut eläimet,
    karja ja pedot,
    sinun on madeltava vatsallasi
    ja syötävä maan tomua
    niin kauan kuin elät.
    Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille
    ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille:
    ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi,
    ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän.

Luuk. 1: 39-45
Muutaman päivän kuluttua Maria lähti matkaan 
ja kiiruhti Juudean vuoriseudulla olevaan 
kaupunkiin. Hän meni Sakariaan taloon ja 
tervehti Elisabetia. Kun Elisabet kuuli Marian 
tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan 
ja hän täyttyi Pyhällä Hengellä. Hän huusi 
kovalla äänellä ja sanoi: ”Siunattu olet sinä, 
naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi 
hedelmä! Kuinka minä saan sen kunnian, että 
Herrani äiti tulee minun luokseni? Samalla 
hetkellä kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi 
hypähti riemusta kohdussani. Autuas sinä, 
joka uskoit! Herran sinulle antama lupaus on 
täyttyvä!”

Sydämeni riemuitsee Herrasta,
Herra nostaa minun pääni pystyyn.

No niin, leuka pystyyn vaan, ja rinta rottingille! Sinä olet minulle rakas, ja monella tapaa 
lahjakas ihminen. Minä tiedän sen, olenhan ne lahjat sinulle antanut. Minä en muista 
sinun mokiasi, en laske sinun virheitäsi, koska tahdon sinua armahtaa. Sinä olet merki-
tyksellinen minulle, ja tarpeeksi hyvä ihmiseksi. Pää pystyyn nyt, ja katse Kristukseen!

Mikä sinun pääsi on painanut niin alas? Pelkäätkö kohdata toisten katseet? Pelkäätkö 
katseissa asuvaa kovuutta, arvostelua ja pilkkaa? Vai oletko väsynyt, niin kovasti väsy-
nyt siihen kaikkeen, mitä elämässäsi kohtaat, mitä mukanasi kannat? 

Nosta pääsi, lapseni. Minä tulen sinua vastaan toisessa ihmisessä, ja kerron, että väli-
tän. Jätä nyt kuormasi tähän, älä kanna enää syyllisyyden taakkaasi metriäkään. Minä 
olen maksanut velkasi, sinun ei tarvitse enää ostaa hyväksyntää ja ystävyyttä yrittämällä 
niin kovasti. Anna minä vapautan sinut asioista, jotka kahlitsevat sinua. Rakkauteni 
poistaa pelkosi, kevätaurinko murtaa katkeruutesi. Anna menneiden murheiden jäädä 
menneisyyteen. Tänään on uusi päivä. 

Älä kuuntele syyttävää ääntä, joka painaa pääsi alas. Sinulla on Puolustaja, Pyhä 
Henki! Sinä olet minulle rakas! Sinä olet armahdettu ja arvokas. Nosta pääsi ja anna 
armon auringon lämmittää sydämesi.

Annan sinulle silmät nähdä uutta elämää ympärilläsi. Annan sinulle korvat kuulla 
tahtoni. Ole vaan ihan rauhassa, ja odota. Lepää tässä hetken, ja anna minun hoitaa levo-
tonta mieltäsi. Minulla on sinulle tehtävä, mutta tämä työ alkaa levosta. Saat olla rak-
kauteni välikappale, kun rakkauteni saa ensin hoitaa sinut kuntoon. Pääset vuorollasi 
nostamaan alas painettuja, ja lohduttamaan murheellisia. Saat jakaa sitä toivoa, minkä 
olet minulta saanut. Siis pää pystyyn nyt, ja katse Kristukseen!

KIRSI JäRVELIN
nuorisotyönohjaaja, Oulunsalon seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 23.3.2014

Psalmi: Ps. 113: 1-8
1. lukukappale: 1. Moos. 3:8-15

2. lukukappale: Gal. 4:3-7
Evankeliumi: Luuk. 1:39-45

w
w

w
.s

xc
.h

u 
/ 

P
ar

u
n 

B
at

ro



12    Nro 11     20.–27.3.2014

”Palveluntarjoajaa voi kilpailuttaa, yhteisöä ei”
Kallion kirkkoherra 
teemu laajasalo on 
saanut seurakuntalaiset 
mukaan pitämään kirkon 
ovia avoinna. Hänen 
mukaansa on luotava aito 
tarve seurakuntalaisten 
vastuunkannolle. 

Olen monennen polven 
helsinkiläinen, mutta 
Oulu-fani. Kävin muu-
tamia vuosia sitten pal-

jon Oulussa luennoimassa ja tu-
tustuin kivoihin ihmisiin. 

– Oulun alueen nousut ja las-
kut ovat olleet jotenkin hämmen-
täviä. Uskon Oululla olevan jat-
kossakin tiennäyttäjätulevaisuus, 
Teemu Laajasalo pohtii. 

Laajasalon mielestä erityises-
ti Oulun seurakuntaelämässä on 
hyvin kiinnostavia kasvoja. 

– Monilla papeilla on hienoja 
juttuja kehitteillä. Heissä on pal-
jon sellaista voimaa, josta voisi ot-
taa täällä etelässä mallia. 

– Oulusta löytyy myös rikas 
herätysliikeympäristö sekä todel-
la laajamittainen perusseurakun-
tatyö. Nämä luovat hienon cock-
tailin ja onnistumismahdollisuu-
det Ouluun, Laajasalo hehkuttaa. 

– Haasteita varmasti on, mut-
ta monimuotoisella porukalla 
voidaan kohdata monimuotoista 
porukkaa. Rauta rautaa hioo, ih-
minen hioo ihmistä. 

Seurakuntalaiset 
kirkon kasvoiksi
Teemu Laajasalo on toiminut 

Helsingin Kallion seurakunnan 
kirkkoherrana reilun vuoden. 

Sitä ennen hän toimi viiden 
vuoden ajan Agricola-projek-
tin toiminnanjohtajana. Helsin-
gin seurakuntayhtymän, Helsin-
gin tuomiokirkkoseurakunnan, 

Tuomasmessun ja Helsinkimis-
sion yhteisen hankkeen toimin-
nassa oli viikoittain 2 500–3 000 
kävijää. 

Hanke tavoitti hyvin myös 
nuoria aikuisia ja kirkosta vie-
raantuneita. 

Kahdenkymmenen palkatun 
työntekijän lisäksi toimintaa pyö-
ritti satakunta seurakuntalaista. 
Toiminta verkostoitui alueen yri-
tysten, eri järjestöjen ja kirkollis-
ten instituutioiden kanssa. 

– Agricola-projektissa luvat-
tiin tarkoituksella niin paljon, 
ettei sen toteuttaminen olisi ol-
lut mahdollista työntekijävoimin. 
Loimme siis aidon tarpeen seu-
rakuntalaisten vastuunkannolle. 

– Emme olisi pystyneet pitä-
mään kahviloita, kerhoja ja isoja 
messuja tai järjestämään erilaisia 

J an i  L au k kan e n

Meidän pitää 
oikeasti tarvita 
seurakuntalaisia. 
en käytä itse 
koskaan sanaa 
vapaaehtoinen, 
koska sen 
vastinpari on 
pakotettu. 
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”Palveluntarjoajaa voi kilpailuttaa, yhteisöä ei”
Karjasillan kirkkoherra Juhani Lavanko 

pitää kirkkotilassa olevaa rippituolia hy-
vänä ajatuksena. 

– Symbolisena eleenä se on muistut-
tamassa siitä, että kirkko on anteeksiannon ja 
armon paikka. 

– En vierasta myöskään ajatusta rippituolin 
konkreettisesta käytöstä. Itse asiassa täällä Ou-
lussa Myllyojan seurakuntatalolla on rippituo-
li. Sitä ei tosin ole otettu käyttöön, sanoo myös 
lääninrovastina toimiva Lavanko. 

Lääninrovastin yhtenä tehtävänä on seura-
kunnallisen elämän tukeminen ja kehittämi-
nen. 

Lavanko muistuttaa, ettei luterilaisuus ole 
rippikielteinen. 

– Jotkut voivat ajatella ripin olevan meidän 
kirkossamme käytössä vain lestadiolaisessa he-
rätysliikkeessä, mutta se ei pidä paikkaansa. 

– On tärkeää muistaa, ettei Lutherin kritiik-
ki kohdistunut rippiin vaan sen väärinkäyttöön.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa oli 
äskettäin kolmivuotinen jumalanpalveluselä-
män kehittämishanke, jossa oli mukana myös 

Oulun hiippakunnan seurakuntia. 
– Hankkeessa mietittiin myös kirkkotilan 

käytön kehittämistä. Tähän liittyen meillä Kar-
jasillan kirkossa on otettu käyttöön kastepuu. 

– Kun yhteisessä esirukouksessa muistetaan 
kastettuja, jokaiselle heistä laitetaan kastepuu-
hun nimellä varustettu lehti. Erilaiset symbolit 
antavat tilaa kokemukselliselle ja elämyksellisel-
le pyhän kohtaamiselle. 

Lavangon mukaan myös kirkon laajempi au-
kiolo on harkinnan arvoinen asia. 

– Tarve korostuu erityisesti sellaisissa kir-
koissa, joiden alueella liikkuu paljon ihmisiä. 

– Käytännön ongelmana on usein resurssi-
pula. Kirkkoa ei voi pitää auki, jos siellä ei ole 
valvomassa ketään työntekijää tai vapaaehtois-
ta seurakuntalaista.

Lavanko toteaa, että seurakuntien toimin-
taympäristöissä on eroja. 

– Jokaisen seurakunnan kannattaa pohtia, 
minkälaiset käytänteet toimivat parhaiten juu-
ri heidän alueellaan.

JUHANA UNKURI

Lääninrovasti kannattaa 
kirkkotilan käytön kehittämistä

tempauksia, jos seurakuntalaiset 
eivät olisi itse tehneet ja toteutta-
neet niitä. Näin myös seurakun-
talaiset tulivat kirkon kasvoiksi. 

Laajasalon mukaan tällä oli 
paitsi operatiivista myös missio-
logista merkitystä. 

– Meidän pitää oikeasti tarvita 
seurakuntalaisia. 

– En käytä itse koskaan sanaa 
vapaaehtoinen, koska sen vas-
tinpari on pakotettu. Se ei ku-
vaa mielestäni hyvää työnteki-
jää, taustoittaa Laajasalo Agrico-
la-projektia, joka on nyttemmin 
vakiintunut toimintamalli. 

Kirkolla on
hyvä lähtötilanne 
Monet näkevät kirkon tulevai-
suuden heikkona tai vähintään 
haastavana. Moni eroaa kirkos-

ta, talouden heikkenemisen myö-
tä toiminta uhkaa kärsiä ja niin 
edelleen. 

Laajasalo suhtautuu kirkon tu-
levaisuuteen optimistisesti. 

– Onnistumisen toivo on tär-
keämpi kuin epäonnistumisen 
pelko. Näin on myös kirkon tu-
levaisuutta pohdittaessa. 

– Meillä on lupaus taivaasta, 
edelleen loistavat resurssit ja ai-
nutlaatuinen historiallinen ase-
ma. Luulisi, että niillä voimme 
onnistua, jos Jumalalla ei erityi-
sesti ole jotain sitä vastaan. 

– Meillä on 21 000 työntekijää, 
joista harva on tullut rahan takia 
kirkkoon. Useimmilla on joku 
kutsumus tai kokemus siitä, että 
tämä työ on ainutlaatuisen tärke-
ää. Tällaista lähtötilannetta ei ole 
millään muulla organisaatiolla. 

Enemmän yhteisö 
kuin palveluntarjoaja
Kasvatustieteiden tohtori ja teolo-
gian maisteri Laajasalo, 39, vihit-
tiin papiksi 22-vuotiaana. 

Hän on tehnyt kirkollista työ-
uraansa pääkaupunkiseudulla. 
Ennen Agricola-pestiään Laajasa-
lo toimi Helsingin tuomiokirkko-
seurakunnan kasvatuksen ja nuo-
risotyön pastorina. 

Laajasalo arvostaa maalaisseu-
rakuntia ja niiden papistoa. 

– Kaupunkien pitäisi op-
pia maalaisseurakunnilta jotain 
olennaista – kuinka asemoidu-
taan yhteisöksi eikä palveluntar-
joajaksi. 

– Palveluntarjoajaa voi kilpai-
luttaa, yhteisöä ei. Isoissa kau-
punkiseurakunnissa pääsee pap-
pina liian helposti piiloon. 

Kirkon sisällä on käyty vii-
me vuosina kiistelyjä. Laajasalon 
mielestä energia pitäisi käyttää 
oleellisimpiin asioihin. 

– Erilaiset mallit eivät voi su-
lautua yhdeksi kirkoksi. Mutta 
ne voivat toimia yhdessä kirkossa 
rinnakkain. Sisällissota pitää lo-
pettaa. Meidän ei pitäisi käyttää 
energiaamme keskinäiseen riite-
lyyn vaan puhumiseen Jeesukses-
ta maailmalle. 

– Aina pitää olla kiinnostunut 
niistä, jotka eivät ole kiinnostu-
neita meistä. 

– Jeesus lähettää meidät niin 
kuin lampaat susien keskelle. Lii-

an usein taidamme olla lampai-
den keskellä keskenämme toi-
siamme nuuhkimassa. Meidän 
pitää mennä sinne, missä on vai-
keaa olla. 

Kallion kirkko 
on auki joka päivä
Laajasalo on ollut vuosien mit-
taan monessa mukana. 

Papintyönsä lisäksi hän on 
työskennellyt aiemmin didaktii-
kan lehtorina, etiikan ja uskon-
nonfilosofian tutkijana sekä kou-
lutusyrittäjänä.

Laajasalo on toiminut lisäk-
si viiden eri televisio-ohjelman 
käsikirjoittajana, toimittajana ja 
juontajana. 

Viimeksi Laajasalo on nähty 
YleLeaksissa Teemu Tammisalo-
na. Suulas teologi on kommentoi-
nut muiden vakiojäsenten ja vie-
raiden kanssa ajankohtaisia uuti-
sia ja tapahtumia. 

– Roolihahmo Teemu Tam-
misalolla ei ole mitään tekemis-
tä kirkkoherra Teemu Laajasa-
lon kanssa. Paitsi ulkoinen yhte-
neväisyys. 

– Telkkarivitsailu on harras-
tus, pieni henkireikä. Voisihan 
huonompiakin harrastuksia olla. 
Tai sitten ei, Laajasalo luonnehtii. 

Joskus on toivottu, että kirkot 
voisivat olla auki säännöllisesti. 

Laajasalo on tarttunut asias-
sa toimeen. Vuoden alusta alka-
en Kallion kirkko on ollut auki 

jokaisena arkipäivänä kello 7–21 
sekä viikonloppuisin ja pyhinä 
kello 9–19. 

Joka arkipäivä on kolme het-
kipalvelusta ja messu: kello 7.30, 
kello 12 ja kello 16, pieni viikko-
messu kello 18. Pappi on paikalla 
neljästä seitsemään.

– Kirkon aukipitäminen on-
nistuu, koska meillä on paljon 
seurakuntalaisia mukana. 

– Ovien avaamsien lisäksi he 
toivottavasti avaavat kohtaamis-
kanavat uusien ihmisten kanssa 
ja toimivat kirkon käyntikorttei-
na.

Uudistus onkin tuonut kym-
meniä uusia vapaaehtoisia päi-
vystäjiä, jotka mahdollistavat 
kirkon aukiolon. 

– Toivon, että saamme kirkko-
saliin jollakin aikataululla myös 
rippituolin. Se voi toimia ripit-
täytymismahdollisuuden lisäksi 
anteeksiannon symbolina. 

JUHANA UNKURI

Du Dii -thairavintola on Teemu 
Laajasalon kantapaikka 
kirkkoherranviraston lähellä. 
Ravintolassa on vain neljä istuinta 
ja se on kuin thaimaalainen 
katukeittiö. Sitä pyörittää 
Pedro, joka on innokas FC 
Barcelonan kannattaja. Kallion 
kaduilla hän kohtaa ehkä 
laajimman skaalan erilaisia 
ihmisiä kuin missään muussa 
Helsingin kaupunginosassa: vain 
puolet kuuluu ev.lut.kirkkoon, 
maahan muuttaneita on paljon, 
opiskelijoita on paljon, yksin 
asuvia on paljon, syrjäytyneitä 
riittää.

aina pitää olla 
kiinnostunut 
niistä, jotka 
eivät ole 
kiinnostuneita 
meistä.
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Menot Oulun seurakunnissa 20.–27.3.2014

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
Puusepänkatu 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: Oona Vilja 
Kristiina Huikari, Nooa Toi-
vo Olavi Lakkala, Otis Isol-
de Laurila, Kirsten Ilona Pit-
känen.
Haukipudas: Ellen Miriam 
Pohjola.
Karjasilta: Vilma Anniina 
Alavaikko, Frans Henrikki 
Hautamäki, Juola Niilo Au-
kusti, Roni Elmeri Kuha, Jas-
min Nella Olivia Laakkonen, 
Veeti Antero Mikkola, Roo-
pe Daniel Määttä, Aava Emi-
lia Piisilä, Väinö Eino Olavi 
Seppänen.
Kiiminki: Samuel Viljami 
Arola.
Oulujoki: Aada Lumi Tuulik-
ki Heikonen, Titta-Liisa Petra 
Elina Isokivijärvi, Emilio Ta-
pio Martinus Kantola, Han-

nu Aleksi Karvonen, Eedit 
Leila Irene Keski-Korpi, Topi 
Leander Laine, Leevi Jalma-
ri Niemelä.
Oulunsalo: Niilo Noel Nes-
tori Määttä, Iina Alina Kor-
kiakoski, Onni Eliot Haapsaa-
ri, Eeti Julius Huhtala, Vivian 
Ellida Koskelo, Eemil Matias 
Korkiakoski.
Tuira: Hilda Hertta Ilona 
Haapea, Alisa Serafiina Kei-
nänen, Jasper Jim Johannes 
Peräsarka, Artur Eloi Pires Da 
Silva, Elvi Loviisa Syri, Eemil 
Akseli Johannes Virkkala.

Vihityt:
Karjasilta: Antti Johannes 
Heikkilä ja Edla-Sofia Anet-
järvi, Leo Pauli Antero Lap-
palainen ja Marika Johan-
na Udd, Lari Paulus Lehto ja 
Marjut Anniina Mattila, Pet-

Sunnuntaina 23.3. kel-
lo 18 kuullaan vir-
siä ja joikuja Wim-
me Saaren ja Tapani 

Rinteen konsertissa Oulu-
joen kirkossa (Oulujoentie 
69).  Wimme Saari on maa-
ilmanmainetta saavutta-
nut saamelaismuusikko ja 
joikaaja. Tapani Rinne on 
muusikko, säveltäjä ja tuot-
taja, joka soittaa konsertis-
sa bassoklarinettia.

Wimme Saari on uudella 
tavalla yhdistänyt kristilli-
sen ja saamelaisen kulttuu-
rin perinteitä virsilaulan-
nalla, joka saa vaikutteita 
joikaamisesta. Konsertis-
sa kuullaan virsiä Saaren ja 
Rinteen uudelta Soabbi-le-
vyltä sekä lisäksi muutamia 
perinteisiä joikuja. 

Virsilauluun liittyy Saa-
rella monia muistoja lap-
suudesta saakka, sillä hän 

on kuullut ja laulanut virsiä 
lapsena kotona ja kirkossa. 

– Sekä virret että joiut 
ovat osa minua.

Saaren esittämät virret 
eivät kuitenkaan kuulos-
ta perinteisiltä virsiltä: Ää-
nenkäyttö virsien veisaa-
miseen tulee joikaamisen 
puolelta.

Oulun hiippakun-
nan saamelaissihteeri Er-
va Niittyvuopion mukaan 
Wimme Saari on tuonut 
rohkeasti virsiperinteen 
mukaan saamelaisuuteen. 

– Yhdistelmä ei ole itses-
tään selvyys, sillä joikaa-
mista on pidetty syntinä ja 
se on ollut kirkossa kiellet-

Saamelaisartisti Wimme Saari 
veisaa virsiä ja joikaa Oulussa 

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

92, Laura Eliisa Rantala 90.
Oulujoki: Niilo Antero Mer-
tala 87, Erkki Olavi Holappa 
87, Eero Matias Lohela 73.
Oulunsalo: Anna Maria Ko-
vanen 78.
Tuira: Kerttu Irene Merta-
la 93, Taavi Iisak Paavola 83, 
Voitto Aarre Hannes Karppa-
la 83, Aira Elsa Tuulikki Virk-
kunen 80, Veikko Johannes 
Kemppainen 79, Ritva Anne-
li Pitkäaho 60, Maarit Hanne-
le Pesola 53.

ty. Siitä on myös rangais-
tu: esimerkiksi Norjassa on 
1600-luvulla tuomittu ih-
misiä joikaamisen perus-
teella, Niittyvuopio kertoo. 

Oulujoen seurakunnan 
kirkkoherra Satu Saarinen 
iloitsee Wimme Saaren ja 
Tapani Rinteen musiikista 
ja tulevasta konsertista.

–Olen erityisen iloinen, 
että saamme heidät juu-
ri marianpäivänä Oulujo-
en kauniiseen ja akustisesti 
upeaa kirkkoon konsertoi-
maan. Marianpäivä on kei-
das paaston aikana ja saa-
melaisille erityisen tärkeä 
kirkkopyhä, Saarinen ku-
vailee. 

Konserttiin on 10 euron 
vapaaehtoinen ohjelma-
maksu. Konsertin järjestä-
vät Oulujoen seurakunta ja 
Oulun hiippakunnan saa-
melaistyö.

Eeva R inn e

ri Johannes Timlin ja Anniina 
Elisabet Lohi.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Aino Eliina 
Törmälä 93, Ilmi Airikki Sirk-
ka Liisa Punttala 92, Salli Jo-
hanna Karhu 88, Eino Emil 
Forsberg 87, Matti Sarviaho 
77, Sinikka Inkeri Södö 75.
Haukipudas: Sari Anne Mar-
jaana Anttila 47.
Karjasilta: Kalle Olavi Lehti-
nen 93, Tyyne Linda Lantto 

DOM

An

na hyvän kiertää

Asemakatu 6
vintti, käynti sisäpihalta

Avoinna
ke-pe 12-18

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden ja 
sisustustuotteiden putiikki 
Avajaiset to 27.3. klo 12–18

Vanha pappila, Asemakatu 6, Oulu
vintti, käynti sisäpihalta
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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
Sanajumalanpalvelus su 
23.3. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Anna-Mari 
Heikkinen ja avustaa Hanna-
Maija Ollanketo. kanttorina 
Péter Marosvári ja urkurina 
Elias NIemelä. Kolehti nuori-
so- ja opiskelijatyöhön. Lähe-
tys www.virtuaalikirkko.fi ja 
Radio Dei.
Sanajumalanpalvelus, per-
hekirkko su 23.3. klo 14, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Toi-
mittaa Hanna-Maija Ollan-
keto ja kanttorina Péter Ma-
rosvári.

Hartauselämä
Torstain raamattupiiri to 
20.3. ja 27.3. klo 13. Anna-
Mari Heikkinen. 
Lähetyspiiri to 20.3. klo 14, 
Vanha pappila. Väinö Simo-
joki.
Raamattupiiri to 20.3. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo. 
Sana elää pe 21.3. klo 18, 
Vanha pappila. Matka halki 
Raamatun jatkuu Jeesuksen 
seurassa.
Aamupiiri la 22.3. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto. 
Opettajien raamattupiiri 
ma 24.3. klo 16, Vanha pap-
pila. 
Raamattupiiri ti 25.3. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 26.3. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 

Keskiviikkoseurat ke 26.3. 
klo 18, Vanha pappila. Pent-
ti Huhtinen.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
26.3. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Tilaisuuden 
järjestää Oulun NNKY ja Si-
napinsiemen ry.
Lähetyspiiri to 27.3. klo 14, 
Vanha pappila. Päivi Jussila.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisessa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11, 
p. 044 3161 419, Keskustan 
seurakuntatalo.
Diakonian aamu ti 25.3. klo 
9, Keskustan seurakuntatalo. 
Maksuton aamupala alueen 
vähävaraisille ja työttömille. 
Paikalla diakoniatyöntekijä 
ja vapaaehtoiset emännät.
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 26.3. klo 11, Hei-
nätorin seurakuntakoti. Ruo-
kailun hinta 2 €.

Lapset ja lapsiperheet
Kouluikäisten lasten per-
heleiri Luurinmutkassa pe–
su  4.–6.4. klo 14, Leirikes-
kus Luurinmutka. Lisätietoja: 
Kaija Siniluoto, p. 050 5249 
779 tai Mari Tuokkola, p. 044 
7881 392, Jouko Lankinen, p. 
044 3161 577.
Pyhäkoulu su 23.3. klo 12, 
Heinätorin seurakuntata-
lo. Pyhäkoulu on lasten oma 
kirkko, jossa saa oppia tun-
temaan Taivaan Isää, hiljen-
tyä, leikkiä, askarrella ja puu-
hailla monenlaista muiden 
lasten kanssa. Pyhäkouluun 
voi tulla 4 vuotta täyttäneet, 

pienimmille toivomme oman 
aikuisen mukaan, mutta ko-
ko perheenkin voimin voitte 
osallistua. Ei ennakkoilmoit-
tautumista ja toiminta on 
maksutonta.
Intiön perhekerho to 20.3. 
ja 27.3. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti Perhekerhoon ei 
ole ilmoittautumista.
Heinätorin perhekerho ti 
25.3. klo 10, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Perhekerhoon 
ei ole ilmoittautumista.
Laulupuu, taaperoikäisten 
musiikkikerho to 20.3. klo 
15, Heinäpään seurakuntata-
lo. Ilmoittautuminen lasten 
ohjaaja Tea Lakkalalle, p. 050 
5207 757, tea.lakkala@evl.fi.

Varhaisnuoret
Kokkikerho 1.–3.-lk. tytöt ja 
pojat ti 25.3. klo 16.30, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Ker-
hossa kokkaillaan niin suo-
laisia kuin makeitakin herk-
kuja. Ennakkoilm. nuoriso-
työnohjaaja Kaija Siniluoto, 
p. 050 5249 779. Osallistujille 
maksuton. 

Nuoret
Nuorten avarit ke 26.3. klo 
18, Keskustan seurakunta-
talo, monitoimisali. Vapaa-
ta oleskelua parhaassa seu-
rassa! Avariohjaajina toimi-
vat Tuomas ja Sussu.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Ks. ilmoitus s. 20.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 20.3. 

Musiikkimatinea 
sunnuntaina 23.3. klo 11 Oulun tuomiokirkossa. 
Musiikkimatineassa soi urkumusiikki, jota esittää tuo-
miokirkon urkuri Péter Marosvári.

Urkukonsertti ilman urkukappaleita 
perjantaina 28.3. klo 20 Oulun tuomiokirkossa. 
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan vs. kanttori Elias Nie-
melä ei soita konsertissaan ainuttakaan urkukappalet-
ta, sillä kaikki kuultavat kappaleet ovat uruille sovitet-
tuja, alunperin orkesterille tai muille instrumenteille sä-
vellettyjä kappaleita mm. Jean Sibeliukselta, Heino Kas-
kelta, Manuel de Fallalta sekä Abraham Hatsaturjanil-
ta. Vapaa pääsy.

J. S. Bach: Johannes-passio 
sunnuntaina 13.4. klo 19 Oulun tuomiokirkossa. 
J. S. Bach (1685–1750): Johannes-passio BWV 245 
OAMK:n kamarikuoro Oulun Katedraalikuoro Péter Ma-
rosvári, tenori (evankelista ja aariat) Sampo Haapanie-
mi, bassobaritoni (Jeesus) Henna-Mari Sivula, sopraano 
Teppo Lampela, kontratenori Aarne Pelkonen, baritoni 
Oulun Kamariorkesteri Teoksen johtaa Olli Heikkilä. Va-
paa pääsy. Käsiohjelma 15 €, tuntia ennen kirkon pää-
ovelta. Järjestää Tuomiokirkkoseurakunta.

ja 27.3. klo 10.30, Heinäto-
rin seurakuntakoti. Kaikille 
eläkeläisille avoin, yhteinen 
kohtaamispaikka. Lisätieto-
ja diakoniatyöntekijä Kaisa 
Jaakkolalta, p. 040 730 4117. 
Eläkeläisten tarinatupa to 
20.3. ja 27.3. klo 12.30, Inti-
ön seurakuntakoti. Seura-
kunnan ja kaupungin yhtei-
nen porinapiiri eläkeläisille. 
Jutustelua kahvin lomassa. 

Vartti Psalmien kirjaa 
Siiven suojassa ti 22.4. klo 12–12.15.

Lukijana Juha Vähäkangas. Vapaa pääsy!

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. 

Meijän Olokkari 
torstaisin klo 16–18 

Keskustan seurakuntatalossa. 

Pääsiäisen alla, hiljaisella viikolla 

Lapin hangille
 
Seinäjoen seurakunta järjestää hiihtoreissun Lappiin 
juuri ennen pääsiäistä, viikolla 16 (12.–19.4.). 
Ladut ovat hiihtokunnossa ja Tievatuvan täysihoidos-
sa voit tehdä eväät aamupalalta ja palata retkeltäsi il-
lalla saunomaan ja päivälliselle. Tievatuvan kappelissa 
vietetään hiljaisen viikon iltahetket. 
Matkan hinta 2-hengen huoneessa 600 €, 4-hengen 
huoneessa 500 €, Metsäpaavon kämpässä 450 €. 
Matkan järjestää Seinäjoen seurakunta. Matkan 
johtajana on pastori Helena Turja. 
Ilmoittautuminen mahdollisimman pian,
p. (06) 4184 230.

 

 

RUKOILLEN ETEENPÄIN 
- RUKOILLAAN SEURAKUNNAN  
  JA KOTISEUDUN PUOLESTA 

Sunnuntaina 23.3. klo 16 alk. 
Kristittyjen yhteinen Kristus yhdistää –tapaht. 
Kaukovainion kappelilla (Hiirihaukantie 6)  

 
 

Aihe: YHDESSÄ ALAMAISET 

 
 

 
 
 

Olet lämpimästi tervetullut!   

 

Järjestäjinä: Oulun seudun Kristus yhdistää -verkosto  

                                                                                               ja Karjasillan seurakunta 

YKSIKIN RUKOUS 
VAIKUTTAA 

OHJELMASSA:  

Klo 16: Opetusta  
Klo 18: Yhteinen rukousilta 

 

Opetusta mm. Mats Sundfors, Martti Väyrynen, ... 
 

Mukana myös pastori James Wamanga Ugandasta 
 

Musiikissa sudanilaisten ryhmä, Heikki Jämsä 

 

Tauolla tarjoilua. 

Kaikille avoin 
seurakuntien 
vapaaehtoistyön 
järjestämä 
kohtaamispaikka 
Suurella Sydämellä 
toiminnan pohjalta 
monitoimisalissa. 
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Muut menot
Silmukka ke 26.3. klo 10, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Keskiviikon käsityö- ja askar-
telupiiri, jossa tehdään mo-
nenlaista myytävää lähetyk-
sen hyväksi. Anna-Mari Heik-
kinen.
Ompeluseurat to 27.3. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
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Menot Oulun seurakunnissa 20.–27.3.2014

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
Messu su 23.3. klo 10 kirkos-
sa, toimittaa Leena Brock-
man, saarna Martti Heino-
nen, kanttorina Hannu Nie-
melä. Haukiputaan Kirkon 
Kamarikuoro.
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.

Hartauselämä
Rukouspiiri to 20.3. ja to 
27.3. klo 18 srk-keskuksen 
neuvotteluhuoneessa.
Kellonhovin hartaushetki 
ke 26.3. klo 13.30 Kellonho-
vin kerhohuoneessa. Muka-
na Hannu Niemelä.

Musiikki ja kulttuuri
Keväinen konsertti la 29.3. 
klo 14 srk-keskuksessa. Bea-
ta Antikainen sello, Otto 
Antikainen viulu ja Kathari-
na Groß piano. Vapaa pääsy, 
ohjelma 5 € Yhteisvastuuke-
räykselle.

Lapset ja lapsiperheet
Martinniemen iltaperhe-
kerho ke 26.3. klo 17.30 Mar-
tinniemen srk-kodilla. Ilta-
perhekerho on lasten ja ai-
kuisten yhteinen kerho, jos-
sa lauletaan, leikitään, as-
karrellaan, kahvitellaan ja 
hiljennytään. Perhekerhoon 
ei ole ilmoittautumista vaan 

sinne voi tulla silloin kun it-
selle sopii.
Lapsiparkki Martinniemen 
srk-kodilla pe 28.3., 25.4. ja 
23.5. Kellon srk-kodilla pe 
11.4., 9.5. ja 30.5. sekä Mak-
suton lapsiparkki on avoin-
na klo 9–12 välisenä aikana 
ja se on tarkoitettu kaikille 
haukiputaalaisille lapsiper-
heille. Lapsiparkkiin pitää il-
moittautua edelliseen keski-
viikkoon mennessä, p. 045 
6577 426. 
Perhekerhot: Kellon srk-koti 
torstaisin klo 9.30–11 ja Joke-
lan vanha koulu perjantaisin 
klo 10–11.30. Vakkurilan per-
hetupa perjantaisin klo 9.30–

11.30. Perhekerhot ja perhe-
tupa ovat aikuisten ja lasten 
yhteisiä kerhoja, joihin ei ole 
ilmoittautumista.

Nuoret
Nuorten ilta pe 21.3. klo 18 
Vakkurilassa. Rippikoululai-
set saavat korttiinsa merkin-
nän.
RaJu- ilta ke 26.3. klo 18.30 
Wirkkulassa. 
Nuorten leiri 16.5.–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 

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 23.3. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Pauli Niemelä, avustaa Riina 
Moilanen, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo.  
Jäälin messu su 23.3. klo 
13 Jäälin kappelissa, toimit-
taa Pauli Niemelä, kanttori-
na Jarkko Metsänheimo, Poi-
kakuoron Junnut, johtaa Ulla 
Metsänheimo.

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 24.3. klo 
10–13. Jäälin kappelilla. Kai-
kenikäisten kohtaamispaik-
ka. 
Työttömien ja pienitu-
loisten ruokailu ma 
24.3. klo 11–12 
Jäälin kappelilla. 
Aterian hinta 3 €
Työttömien ja 
pienituloisten 
aamupuuro ma 
24.3. klo 10–11 Ko-
lamäen kerhohuo-
neella. 
Mielenterveyskuntoutujien 
omaisryhmä ti 25.3. klo 13–
15 Montin-salissa.
Naisten kasvuryhmä ti 25.3. 
klo 14 Suvelan saunalla. 
Omaishoitajien ryhmä ke 
26.3. klo 13–14.30 Jäälin 

kappelin neuvotteluhuone. 
Ryhmä on vertaistukiryhmä 
omaistaan kotona hoitaville.
Naisten saunailta to 27.3. 
klo 18–20 Suvelan saunalla. 

Kuorot ja kerhot
Ruskakööri pe 21.3. klo 10 
seurakuntakeskuksessa, joh-
taa Tuomo Nikkola.
Kirkkokuoron harjoituspäi-
vä la 22.3. alkaen klo 9.30 Su-
velassa.

Musiikki ja kulttuuri
YV-Lauluilta pe 21.3. klo 18 
Eila ja Pentti Honkasella, Kii-
minkijoentie 1105. Ohjel-
massa yhteisvastuuinfo, kah-
vit, arpajaiset ja yhdessä lau-
lamista. 
Bach-konsertti la 22.3. klo 
19 Kiimingin seurakuntakes-
kuksessa. Ks. ilmoitus.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot Kirkkopirtillä 
maanantaisin klo 9.30–11 ja 

Jäälin kappelilla tors-
taisin klo 9.30–11. 

Perhekahvi-
lat Kirkkopirtil-
lä tiistaisin klo 
9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla 

perjantaisin klo 
9.30–11.

Esikkoryhmä tiistai-
na klo 10–12 Jäälin kappeli.

Lastenparkki Jäälin kappelil-
la torstaisin klo 12.30–15. Il-
moittautumiset parkkiin ma-
ke klo 8–11.30, p. 0400 835 
374/ lastenohjaajat.
Pyhäkoulu su 23.3. klo 12 
Kirkkopirtillä.

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

Kiiminkijoentie 
1105 

Nuoret
Nuorten ilta 26.3. klo 18–
19.30 Suvelassa.

Lähetys
Lähetyksen lauluilta ke 
26.3. klo 18 Anneli ja Sauli 
Ojalehdolla, Mäkitie 22.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 23.3. 

kirjeitse tarkemmat tiedot. 
Lisätietoja Tarjalta, p. 040 
8245 861.

Seniorit
Kevätpäivän keikaus van-
hemmalle väelle to 20.3. 
klo 11–13.30 srk-keskukses-
sa. Tilaisuus alkaa lounaalla 
klo 11 ja jatkuu ohjelmallisel-
la osuudella, mm. yhteislau-
lua, lasten esityksiä, musiik-
kia ja arvontaa. Tilaisuuden 
lopuksi keikauskakkukahvit. 
Lounaan tuotto 10 € / hlö Yh-
teisvastuukeräykselle.

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 5–12 v. 5 €, alle 
5-vuotiaat ilmaiseksi. Ruoka 
on laktoositonta ja gluteeni-
tonta.

Muut menot
Kellon diakonia-lähetyspii-
ri ma 24.3. klo 14.30–16, Kel-
lon seurakuntakoti. Käsitöi-
tä, keskusteluja ja kahvitte-
lua hyväntekemisen merkeis-
sä.
Naisten aamukahvit la 29.3. 
klo 9.30–11 Kellon srk-kodil-
la. Tule piipahtamaan kaup-
pareissulla tai aamulenkillä 
keväiselle keitaalle. Tarjolla 
aamukahvin ohessa musiik-
kia ja puhetta. Kanssasi ovat 
ainakin Tiia Tolvanen, Ee-
va Pouke, Leena Brockman, 
Outi Palokangas, Johanna 
Kerola.
Puttaan Tuvan avoimet ovet 
perjantaisin klo 12–14. Terve-
tuloa päiväkahville tai -teel-
le ja tapaamaan toisia Tuval-
le tulijoita. Keittolounaspäi-
vä pe 28.3. klo 11–14, siskon-
makkarakeitto 5 €.
Ry:n toimintaa: Haukipu-
das: seurat su 23.3. klo 17 
ry:llä. Kello: ompeluseurat 
pe 21.3. klo 18.30 ry:llä, seu-
rat su 23.3. klo 17 ry:llä. Joki-
kylä: toimintatorstai to 20.3. 
ry:llä klo 18 päiväkerho, raa-
mattuluokka, ompeluseurat.

Bach-konsertti
lauantaina 22.3. klo 19 Kiimingin seurakuntakeskuksessa.

Esiintymässä Tuike-kuoro ja Oulunsalo Ensemblen soitinryhmä, 
Niina Ylikulju, urut, johtaa Raakel Pöyhtäri. 

Solisteina Anu Arvola-Greus, altto, Veli-Matti Rautakoski,
tenori ja Tommi Hekkala, baritoni. 
Yksinlaulu Paulus Kälkäjä, baritoni.

Yhteisvastuun lipaskeräyspäivä 
perjantaina 28.3. klo 10–18 Haukiputaalla kauppojen edustalla ja klo 15–18 Kellossa. 
Ilmoittaudu lipaskerääjäksi ja varaa sinulle sopiva keräysaika Laila Juntilta p. 040 
8668 319, laila.juntti@evl.fi. Lippaiden hakemiset ja palautukset Puttaan Tuvalta, 
Kirkkotie 10 C.  Tule mukaan Yhteisvastuun Arjen enkeliksi!

Ennakkotietona: Piispan 
keväinen sauvakävelytapahtuma 

Jäälissä ke 9.4. klo 18. 

Tästä tarkemmin seuraavan viikon lehdessä!

klo 17 kodinilta ry:llä, alus-
tus Matti Niemelä.

Rauhan sana su 23.3. klo 15 
seurat Montin-salissa.
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Seimen ääreltä  
ristin juurelle

Kuva: Stiven Naatus

Runoilta  
Kastellin kirkossa 

su 23.3.2014 klo 18

Jumalanpalvelukset
Perhemessu su 23.3. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Ks. ilmoi-
tus.
Messu su 23.3. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Esa Ne-
vala, avustaa Seppo Meriläi-
nen, kanttorina Riitta Piippo. 
Messu su 23.3. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Satu Kreivi-Palosaari, avus-
taa Seppo Meriläinen, kant-
torina Juha Soranta. 
Messu su 23.3. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa 
Esaa Nevala, kanttorina Riit-
ta Piippo. 
Perhemessu su 23.3. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ks. 
ilmoitus.

Hartauselämä
Kristillinen meditaatio to 
20.3. ja 27.3. klo 16.15, Kar-
jasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 20.3. ja 27.3. 
klo 18, Maikkulan kappeli.
Raamattupiiri ti 25.3. klo 12 
Kastellin kirkko.
Miesten raamattupiiri ke 
26.3. klo 18, Karjasillan kirkko.
Raamattupiiri to 27.3. klo 
12, Pyhä Andreaan kirkko.
Pappilan raamattupiiri to 
27.3. klo 18, Kastellin kirkko.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 21.3. klo 19, Kas-
tellin kirkko ja ompeluseurat 
to 27.3. klo 18 Kaukovainion 
kappeli.

Musiikki ja kulttuuri
Seimen ääreltä ristin juurel-
le -runoilta su 23.3. klo 18, 
Kastellin kirkko. Ks. ilmoitus.

Diakonia
Aamupuuro to 20.3. ja 27.3. 
klo 9, Kaukovainion kappeli. 
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 24.3. klo 13, Karjasillan 
kirkko. 
Diakoniapiiri ma 24.3. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Diakoniaryhmä ti 25.3. klo 
14, Maikkulan kappeli.
 

Lähetys
Sukanvarsi ke 26.3. klo 14, 
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja. 
Hanna-ryhmä to 27.3. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 
Lähetyspiiri ti 25.3. klo 
17.30, Kaukovainion kappeli.

Lapset ja lapsiperheet
Kaakkurin olohuone ke 
26.3. klo 14.30, Pyhän Andre-
aan kirkko. Vertaistukiryhmä 
yhden vanhemman perheille. 
Ks. ilmoitus.

Varhaisnuoret
Donkkis Big Night -toimin-
tailta 6–13-vuotiaille pe 21.3. 
klo 17.30, Maikkulan kappeli. 
Ks. ilmoitus.

Nuoret
Toisen vuoden isoskoulutus 
to 20.3. klo 17, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Karjasillan seurakunnan 
toisen vuoden isosleiri pe–
su 21.–23.3., Juuman leirikes-
kus. Mukaan mahtuu 20 en-
simmäisenä ilmoittautunut-
ta toisen vuoden isosta. jos 
et päässyt kevätkauden en-
simmäiselle leirille mukaan 
ole nopea ja ilmoittaudu täl-
le toiselle leirille heti! Lisätie-

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

toja saat kysymällä Jenniltä, 
p. 044 3161 452 tai jenni.kos-
kenkorva@evl.fi.
Karjasillan seurakunnan en-
simmäisen vuoden Isosleiri 
pe–su 21.–23.3., Juuman lei-
rikeskus. Mukaan mahtuu 30 
ensimmäisen vuoden isosta 
ilmoittautumisjärjestykses-
sä. Lisätietoja voi kysellä An-
nalta, p. 044 5747 167.
ToivonSatama-nuortenilta  
ke 26.3. klo 18, Pyhän Andre-
aan kirkko.
 

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 20.3. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho ma 24.3. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Seurakuntakerho ma 24.3. 
klo 13, Caritas-Koti, juhlasali. 
Ystävän kamari ti 25.3. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 
Eläkeläisten kerho to 27.3. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 27.3. 
klo 13, Karjasillan kirkko. 

Muut menot
Puhetta pyhiinvaellukses-
ta ti 25.3. klo 18, Karjasil-
lan kirkko, seurakuntasali. 
Oletko kiinnostunut pyhiin-
vaelluksesta Espanjassa tai 
muualla Euroopassa? Cami-
novaelluksensa tehnyt Jan-

Donkkis Big Night -toimintailta 
6–13-vuotiaille perjantaina 21.3. klo 17.30 
Maikkulan kappelissa. 

Ohjelmassa raamattuopetusta, 
nukketeatteria, musiikkia, toi-
mintapisteitä, kilpailuja ja kisai-
luja sekä nyyttärit, joihin jokai-
nen voi halutessaan tuoda pientä 
naposteltavaa. Illan päätteeksi arvo-
taan palkintoja. Vapaa pääsy. Tervetu-
loa! Illan järjestäjä on Pohjois-Pohjan-
maan Ev. lut. Kansanlähetys. Lisätietoja 
Maisa Valtanen, p. 044 4477 881, 
p-pohjanmaa.juniorit@sekl.fi.

ne Honkanen kertoo pyhiin-
vaelluksesta, näyttää kuvia 
ja esittelee soveltuvia varus-
teita.
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. Lattiakuvailloissa ra-
kennamme kaksi lattiakuva-
kertomusta, lasten- ja aikuis-
ten kertomuksen. Molem-
missa kertomuksissa on sa-
ma aihe, lasten kertomus to-
teutetaan käyttäen yksinker-
taisempaa kieltä. Lattiakuva-
kertomuksissa on tärkeää yh-
teinen kokemus ja raamatun-
kertomusten siirtäminen tä-
hän päivään ja tähän het-
keen, jokaisen osallistujan 
omaksi kokemukseksi. Ker-
tomuksen jälkeen nautimme 
yhdessä iltapalaa.
Vapaaehtoiseksi pääsiäis-
näytelmään  7.–11.4. Karja-
sillan kirkolle. Rooleja ja teh-
täviä voi vastaanottaa niin 
kahvinkeittäjästä enkeliin, 
opetuslapseen kuin lavasta-
jaankin. Lisätietoja ja ilmoit-
tautuminen seurakuntapas-
tori Mirjami Duttonille p. 
044 3161 473, mirjami.dut-
ton@evl.fi.

Marianpäivän perhemessu
sunnuntaina 23.3. klo 10 Karjasillan kirkossa.

 
Messun toimittaa Olavi Mäkelä, 

avustajina Liisa Karkulehto, Marjaana Lassi ja 
Mari Jääskeläinen. 

Musiikista vastaa Juha Soranta yhdessä 
Karjasillan kirkkokuoron kanssa.

Messun jälkeen tarjolla on kirkkolounas kahveineen 
sekä Studio Salaman järjestämä valokuvaus 

Karjasillan seurakunnassa vuonna 2013 kastetuille 
ja heidän vanhemmilleen ja kummeilleen. 

Olet lämpimästi tervetullut!

Mukana ovat Maija Karppinen,  Saara Juntumaa, Ai-
no Ylifrantti, Hilja Alasuvanto, Nuusa Parkkinen, Eeva-
Kaarina Sarastamo ja Juha Vähäkangas, virsiä säestä-
mässä Ilkka Järviö. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu Yh-
teisvastuulle. Vapaa pääsy.

Perhemessu 
sunnuntaina 23.3. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa.

Toimittaa Petri Satomaa, avustaa Päivi Sutinen, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kolehti nuoriso- ja 

opiskelijatyöhön Herättäjäyhdistyksen kautta.

Kaakkurin olohuone 
keskiviikkona 26.3. klo 14.30 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Vertaistukiryhmä yhden vanhemman perheille. Ta-
paamisessa tarjotaan kaikille pientä purtavaa. Ryhmä 
on maksuton. Ryhmän järjestää Oulun Seudun Yhden 
Vanhemman Perheet ry yhteistyössä Karjasillan seura-
kunnan kanssa. 
Lisätietoja: yhdistyksen toimistolta, p. 044 3690 844, 
oulunseudunyvp@gmail.com tai seurakunnan työnte-
kijöiltä Marjaana Lassi, p. 040 5747 108 ja Päivi Rahja, 
p. 044 3161 457. 

Pääsiäisnäytelmä 
keskiviikkona 9.4. klo 18 Karjasillan kirkossa. 
Pääsiäisnäytelmä on kuvaelma, jossa seurataan Jeesuk-
sen viimeisiä elämänvaiheita Raamatun sanoman mu-
kaisesti. Näytelmän ovat käsikirjoittaneet seurakunnan 
omat työntekijät. Näytelmä kulkee palmusunnuntain, 
Golgatan ja tyhjän haudan tapahtumien kautta nyky-
päivään saakka. Näytelmässä kuullaan ja koetaan se-
kä Jeesuksen omia sanoja että hänen ystäviensä kerto-
muksia ensimmäisen pääsiäisen tapahtumista.
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Raamattu-
luentosarja

Raamattuluennot Karjasillan kirkossa 2014

 Keskiviikko 26.3. klo 18
Homoseksuaalisuus Raamatussa

Professori Martti Nissinen. Lue juttu s. 8.
 

Keskiviikko 2.4. klo 18
Kristus Kaikkivaltias Kolossalaiskirjeen valossa

Kirkkoherra Juhani Lavanko
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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 20.–27.3.2014

Jumalanpalvelukset
Konfirmaatiomessu su 23.3. 
klo 10, Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Antti Leskelä, avusta-
vat Riitta Kentala, Pertti Pu-
tila, kanttorina Lauri Nurkka-
la, Gaudiate -kuoro. Talvirip-
pikoulun konfirmaatio. Kirk-
kokahvit Oulujoen Pappilas-
sa klo 11–14.
Messu su 23.3. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Anja Hyy-
ryläinen, kirkkokuoro. Kirk-
kokahvit. 
Messu su 23.3. klo 10, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Leo 
Rahko, kirkkokuoro. 
Messu su 23.3. klo 12, Hin-
tan seurakuntatalo. Toimit-
taa Pekka Nuutinen, avus-
taa Riitta Kentala, kanttori-
na Lauri Nurkkala. 

Hartauselämä
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 25.3. klo 19, Myl-
lyojan seurakuntatalo. Keijo 
Nissilä, Heimo Kuha.

Diakonia
Virsilauluilta to 20.3. klo 18, 
Juho ja Leena Karhu, Toi-
vasentie 28. Mukana Riitta 
Kentala ja Sanna Leppänie-
mi. Kahvitarjoilu ja arvon-
taa. Tuotto yv-keräykselle. 
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 040 7033 
690. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Diakonian aamu ma 24.3. 

klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Maksuton aa-
mupala kaikenikäisille, mu-
kana seurakunnan työnteki-
jä ja vapaaehtoisia.
Diakonian aamu ti 25.3. klo 
9.30–10.30, Yli-iin seurakun-
tatalo. Tarjolla maksuton aa-
mupuuro kaikenikäisille.
Diakoniapiiri to 27.3. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 

Lähetys
Piispankamari pe 21.3. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-
tupa. Lähetyksen kirpputori-
kahvila avoinna perjantaisin.

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 23.3. klo 10 Oulun-
salon kirkossa. Toimittaa Ma-
ri Flink, kanttori Tuomo Kan-
gas. Päivärippikoulun jp.

Hartauselämä
Seurakuntakerho to 20.3. 
klo 11, Kauppiaantie 5. Riit-
ta Markus-Wikstedt, Jukka 
Joensuu.
Hartaus ke 26.3. klo 12.45, 
Caritas talo. Jukka Joensuu.
Hartaus ke 26.3. klo 13.30, 
Salonkartano. Jukka Joen-
suu.
Hartaus to 27.3. klo 11.30, 
Teppola. Sauli Tuuli.

Seniorit
Virsilaulupiiri ti 25.3. klo 11, 
Kerttu Piiraisella, Puistolan-
tie 2A as 1. 
Seurakuntakerho to 27.3. 
klo 11, Kauppiaantie 5. Riit-
ta Markus-Wikstedt. 

Lapset ja lapsiperheet
Perhepyhäkoulu su 23.3. ja 
27.4. klo 12–13.30, Pitkäkan-
kaan kerhotila Reppu. Per-
hepyhäkoulussa on yhdessä-
oloa kera hartauden, laulun, 
leikin ja kahvittelun.
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja heidän hoitolapsil-
leen to 20.3. klo 9–10.30. 
Perhekerho Repussa ti 25.3. 
klo 9.30–11, seurakunnan 
kerhotila Reppu. 
Salopään perhekerho ti 
25.3. klo 9.30–11, Salonpään 
kylätalo. 

Kuorot ja kerhot
Uusi Ääni to 20.3. klo 18–20, 
Oulunsalon kirkko. 
Lapsikuoro 26.3 klo 17.
Mieskuoro ke 26.3. klo 18–
19, Oulunsalon kirkko. Mies-
kuoro Tiedustelut Tuomo 
Kangas.
Musiikkikerho to 20.3. ja 
27.3. klo 15–16, Reppu. Ter-
vetuloa alakoululaiset soitta-
maan ja laulamaan! Lisätie-
toja Taru Pistolta.
Uusi Ääni to 27.3. klo 18–20, 
Oulunsalon kirkko. 

Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
24.3. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo, ystävänkamari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 24.3. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

Seniorit
Eläkeläisten kerho ma 24.3. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho ma 24.3. 
klo 13, Hintan seurakuntatalo. 
Seurakuntakerho ti 25.3. klo 
10–11.30, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 
Torstaikerho to 27.3. klo 11, 

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."

sunnuntaina 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.

SINUN PALVELIJASI. 
SINUN VALINTASI.

OULUNSALON 
SEURAKUNNALLE VALITAAN 

UUSI KIRKKOHERRA 
Varsinainen vaalipäivä

sunnuntaina 25.5.2014 Oulunsalon kirkko

Ennakkoäänestys 19.–23.5.2014

Tarkemmat tiedot vaaleista ja ehdokkaista netissä! 
www.oulunseurakunnat. /vaali

Ehdokkaan kyselytunti on kunkin vaalinäytteen jälkeen kirkko-
kahvien yhteydessä Oulunsalon seurakunnan Toimitalolla.

1. vaalisija Salon seurakunnan 
kappalainen Juha Hekkala su 27.4.2014 klo 10.
2. vaalisija Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
kappalainen Ari-Pekka Metso su 4.5.2014 klo 10.
3. vaalisija Karjasillan seurakunnan 
kappalainen Petri Satomaa su 11.5.2014 klo 10.
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Vaalinäytepäivät Oulunsalon kirkossa:

Teatteri Tuutilullan Yhteisvastuutilaisuus
torstaina 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. 

Pappilan treffit
 Oulujoen pappilassa

 
Uskon isoisä ja uskon isoäiti

Abraham ja Saara
Marianpäivänä su 23.3. klo 16

Alustavat Riitta Kentala ja Ilkka Mäkinen.
Pientaä purtavaa ja veisuuta.

 
Iloisesti kohti keski-ikää

Mikael Agricolan päivänä ke 9.4. klo 18
Alustavat Saila Kukkohovi-Jämsä ja Mikko Jämsä.

Iltaveisuu Oulujoen kirkkokuoro, johtajanaan Sanna 
Leppäniemi. Lopuksi iltapala.

Yhteisvastuukahvila 
sunnuntaina 3.3. klo 11–14 Oulujoen pappilassa. 
Poikkea nauttimaan kahvilan antimista 
jumalanpalveluksen jälkeen tai ulkoilun lomassa 
idylliseen miljööseen. Tuotto Yhteisvastuukeräykselle. 

Tasauksen tapahtuma 
torstaina 27.3. klo 10–13 Yli-Iin seurakuntatalossa. 

Uunipuuroruokailu, myyjäiset ja arvontaa. 
Tuotto tasauksen hyväksi. Tervetuloa!

Yli-Iin seurakuntatalo.

Muut menot
Fransupiiri ti 25.3. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
26.3. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo. 

Kansainvälisyys
Neulansilmä to 27.3. klo 17–

19, Hönttämäen seurakunta-
talo. Tyttöjen ja naisten kan-
sainvälinen käsityökerho. Li-
sätietoja Sari Meriläinen, p. 
040 5583 294 ja Katja Haipus, 
p. 044 3161 459.

Musiikki ja kulttuuri
Laulukerho to 27.3. klo 10–
12, Ylikiimingin seurakunta-
talo.

Kehitysvammaisten Tuki ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 

ma 31.3. klo 18 Caritas-talolla, Pappilantie 5. 

Musiikki ja kulttuuri
Iltamusiikki su 23.3. klo 19, 
Oulunsalon kirkko. Ks. ilmoi-
tus.

Muut menot
Rauhanyhdistysten toimin-
taa: Kirkonkylän ry:  Myy-
jäistavaroiden vastaanot-
to ja ruokailu pe 21.3. klo 17 
ja myyjäiset klo 18.30. Seu-
rat su 23.3. klo 16 Esa Kurke-
la ja Juhani Lepistö. Yhteiset 
lauluseurat ry:llä  ti 25.3. klo 
18.30. Varttuneiden kerho ke 
26.3. klo 12.

Iltamusiikki
sunnuntaina 23.3. klo 19 Oulunsalon kirkossa.

Pirjo Mäntyvaara, laulu, Raakel Pöyhtäri, continuo 
sekä Tuuli Leppänen, sello.

Hartaus Jukka Joensuu.
Ohjelmassa Bachin alttoaariakantaatti

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

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 23.3. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Pasi Kurik-
ka, avustavat Tuulikki ja Ilk-
ka Kronqvist, kanttorina Pir-
jo Mäntyvaara. Seniorien 
laulupiiri.
Messu su 23.3. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Jonna Piirainen, avusta-
vat Päivi Jussila, Anu Ojala ja 
Kirsi Merenheimo-Mäenpää, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Kuoro D’amen. Kas-
tepuun käyttöön-
otto. Pyhäkoulu 
saarnan aikana.
Konfirmaatio-
messu su 23.3. 
klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Toimittaa ja kon-
firmoi Petteri Tuulos, 
avustavat Tuulikki Ståhlberg, 
Anu Ojala ja Jaakko Syyni-
maa, kanttorina Anu Aar-
vola-Greus. Talvikoulu 1 Yl-
läs-rippikouluryhmän kon-
firmaatio.
Sanajumalanpalvelus su 
23.3. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, kanttorina Pir-
jo Mäntyvaara.
Englanninkielinen messu 
(saarna myös suomeksi) su 
23.3. klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Toimittaa Ari Savu-
oja. Kirkkokahvit takkahuo-
neessa.
Iltamessu su 23.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Päi-
vi Jussila, avustaa Ulla Mit-
runen-Nyyssönen, kanttori-
na Anu Arvola-Greus. Lapsi-
kuoron vanhemmista koos-
tuva kuoro ja Riikka Pulkki-
nen, trumpetti.
Viikkomessu ke 26.3. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Anu Ojala, kanttorina Tom-
mi Hekkala.

Hartauselämä
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 20.3. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. Vetäjänä pastori Riit-
ta Louhelainen.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 21.3. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Miestenpiiriä ei ole ti 25.3. 
klo 18, Tuiran kirkko. 
Tule lukemaan Raamattua 
ke 26.3. klo 17.30, Tuiran 
kirkko. Kokoonnumme jo-
ka toinen keskiviikko ennen 
viikkomessua.
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 27.3. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. Vetäjänä pastori Riit-
ta Louhelainen.
Palokan palvelukeskuksen 
seurakuntakerho to 27.3. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. Mukana pastori Juk-
ka Kolmonen ja diakoni Heli 
Mattila. Lisätietoja Heliltä, p. 
040 5747 145.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 27.3. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 27.3. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Keijo Nissi-
lä, Timo Aho.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. 044 3161 412. 
Muissa asioissa yhteys oman 

alueen diakoniatyöntekijään.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 20.3. ja 27.3. klo 
12, Rajakylän seurakuntako-
ti. Aterian hinta 2€. 
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 20.3. klo 13–
14.30. Paikalla pastori Pette-
ri Tuulos ja diakoni Heli Mat-
tila. Kevään 2014 aikana dia-
koniapiirit pidetään piiriläis-
ten kodeissa. Lisätietoja ja 
ajo-ohjeita saa diakoni He-

li Mattilalta, p. 040 5747 
145.

Työttömien ate-
ria pe 21.3. klo 
12–13, Pyhän 
Luukkaan kap-
peli. Diakonian 
vapaaehtoisten 

valmistama lou-
nas 2 €.

Juttutupa ma 24.3. klo 
10–11, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Kohtaamispaikka kai-
kenikäisille! Tarjolla hartaus 
ja kahvia viikon aluksi. Lisä-
tietoja diakonissa Saila Luuk-
konen, p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 24.3. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti. 
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ke 26.3. klo 
10, Tuiran kirkko. Tilaisuus 
maksuton.

Lähetys
Puutyökerho ma 24.3. klo 9, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa.
Käsityökahvila ti 25.3. 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/kalenteri/ 
lapset ja lapsiperheet, löy-
tyvät päiväkerhot, pyhäkou-
lut, perhekerhot, varhaiskas-
vatuksen musiikkiryhmät ja 
nuorten kerhot.
Iltaperhekerho pe 21.3. klo 
18, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Ks. ilmoitus.

Nuoret
Nuortenilta to 20.3. klo 18, 
Tuiran kirkon nuorisotila. Ilta 
alkaa varttikirkolla kirkossa. 
Lisätietoja vs. nuorisotyön-
ohjaaja Sanna Parkkinen, p. 
050 3408 982.
Nuorten avarit ke 26.3. klo 
18, Tuiran kirkon nuorisoti-
la. Mahdollisuus pelailla, po-
rista, viettää aikaa yhdessä. 
Tarjolla myös kahvia ja lisuk-

keita. Lisätietoja vs. nuoriso-
työnohjaaja Sanna Parkki-
nen, p. 050 3408 982.
Nuorten Draamaryhmä to 
27.3. klo 18, Tuiran kirkon 
nuorisotila. Kiinnostaako 
näytteleminen, improvisaa-
tioteatteri, muu teatteri-il-
maisu tai kenties lavastajan 
tai maskeeraajan rooli? Uu-
det jäsenet ovat tervetullei-
ta! Ryhmää vetävät nuori-
sotyönohjaaja Marja Mane-
lius, p. 040 5245 944 ja pas-
tori Jaakko Syynimaa.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

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

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 20.3. klo 
13, Koskelan Palvelukeskus. 
Seniorien laulupiiri to 20.3. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Tule 
laulamaan yhteislauluja.  Oh-
jelmassa arvontaa ja kahvit-
telua. Tuotto Yhteisvastuuke-
räykselle. Mukana Pirjo Män-
tyvaara ja Paula Kyllönen.
Eläkeläisten kerho ti 25.3. 
klo 14, Tuiran palvelukeskus. 
Ohjelmallinen päivätuokio 
talossa ja sen lähialueilla asu-
ville eläkeläisille. Hartaus ja 
kahvitarjoilu.
Eläkeläisten kerho to 27.3. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
Seniorien laulupiiri to 27.3. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Tule laulamaan 
yhteislauluja kanttori Pirjo 
Mäntyvaaran säestyksellä. 
Hartaus ja kahvitarjoilu.
Eläkeläisten kerho to 27.3. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kerhossa mukana diakoni 
Päivi Moilanen, p. 040 5747 
064. Osallistumme seniorien 
laulupiiriin.
Eläkeläisten yhteisvastuu-
tapahtuma to 3.4. klo 13–
15, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Ks. ilmoitus.

Muut menot
Lämmitä lähimmäistä -ilta 
vapaaehtoisille ti 25.3. klo 17 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Kohtaamisilta ke 26.3. klo 
18, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Ks. ilmoitus.
Hiljaisuuden retriitti pe–su 
4.–6.4. Juuman leirikeskuk-
sessa. Tervetuloa keväiseen 
Kuusamon Juumaan hiljen-
tymään hetkeksi hälinästä ja 
kiireestä. Hiljaisuuden retrii-
tissä on mahdollisuus hiljen-
tyä pienen karhunkierroksen 
poluilla tai leirikeskuksen 
rauhassa. Retriitin hinta on 
163 € / henkilö. Maksu sisäl-
tää täysihoidon ja yhteiskul-
jetuksen. Ilmoittautuminen 
26.3. mennessä www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmo. Lisätie-
toja: Juha, p. 044 3161 423 tai 
Stiven, p. 050 3104 990.

Iltaperhekerho 
perjantaina 21.3. klo 18–19.30 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Iltaperhekerho seuraavina perjantai-iltoina: 21.3, 25.4 
ja 16.5. Aloitamme yhteisellä hiljentymisellä, leikim-
me, askartelemme ja syömme yhdessä iltapuuron. 
Perhekerhossa mukana lastenohjaaja Tiina Huurre, p. 
044 3161 733 ja lapsi- ja perhetyönsihteeri Anu Han-
nula, p. 044 3161 718. Olette lämpimästi tervetullei-
ta koko perheellä!

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.

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. 

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.

Eläkeläisten 
yhteisvastuutapahtuma 
torstaina 3.4. klo 13–15 Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Ikkunasta avautuu maailma – Eeva Heilalan runoja
esittää Jenni Manninen, Irja Yli-Marttila, 
Elma Koivunen ja Terttu Aakko. 
Musiikkia esittää sahalla Sulo Räinä. 
Kahvitarjoilu ja arvontaa. 
Käsiohjelma 5 €, sisältää linja-autokuljetuksen 
ja kahvit. Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Linja-autoreitti:
klo 11.45 Pyhän Luukkaan kappeli, ajaa Kaitoväylää, 
klo 11.50 Kuivasjärvi (Karjakentän pysäkki), 
klo 11.55 Pateniemen kirkko, 
klo 12.05 Palokan palvelukeskus, 
klo 12.15 Rajakylän seurakuntakoti, 
klo 12.20 Koskelan seurakuntakodin pysäkki, 
klo 12.25 Tuiran palvelukeskus, 
klo 12.30 Tuiran kirkko, 
klo 12.40 Metsolan kartano, 
klo 12.45 Pyhän Tuomaan kirkko.
Paluukuljetus lähtee klo 14.45.
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Vauva-aamu 
Rajakylän seurakuntakodilla
Vauva-aamu on perheen ensimmäiselle alle vuoden 
ikäiselle vauvalle ja vanhemmille tarkoitettu ryhmä, 
jossa puuhailemme eri teemojen mukaan, hiljenn-
ymme alttarin äärellä, kahvittelemme, juttelemme ja 
syömme piltit. Ryhmä alkaa tiistaina
15.4. klo 10–11.30, kokoontumisia on 
yhteensä kuusi kertaa. Ryhmään otetaan 
10 perhettä. Sitovat ilmoittautumiset 
maaliskuun aikana
Anu Hannulalle, 
p. 044 3161 718.

Olet 
lämpimästi 
tervetullut 

kaikkiin 
tapahtumiimme!
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Messu su 23.3. klo 10 
Pulkkilan kirkossa. Toimit-
taa Martti Arkkila, kant-
torina Unto Määttä.
Messu su 23.3. klo 10 
Rantsilan kirkossa. Toimit-
taa Saila Karppinen, kant-
torina Arja Leinonen. 
Messu su 23.3. klo 13 
Kestilän kirkossa. Toimit-
taa Veikko Kärnä, avustaa 
Leena Räsänen. Kanttori-
na Veijo Kinnunen. Herät-
täjän päivä, kirkkokahvit 
ja seurat seurakuntako-
dissa. 
Messu su 23.3. klo 13 Piip-
polan kirkossa. Toimittaa 
Martti Arkkila, kanttorina 
Unto Määttä.
Messu su 23.3. klo 13 Py-
hännän kirkossa. Toi-
mittaa Saila Karppinen, 
kanttorina Arja Leinonen. 
Huom. kellonaika! 

Erityisdiakonia
KeHitYSVaMMaiSet
Jumalanpalvelus pe 21.3. klo 13, Tahkokangas, juhlasali. 
Varttuneiden porinapiiri ti 25.3. klo 13.15, Heinätorin 
srk-talo. Eläkkeellä olevien kehitysvammaisten kerho.
Keskustelukerho ti 25.3. klo 17, Heinätorin srk-talo. 
Avoin ryhmä kaikenikäisille kehitysvammaisille.

KuuLoVaMMaiSet
Kuurojen eläkeläisten päiväpiiri ke 26.3. klo 13, Kes-
kustan seurakuntatalo. 

NäKöVaMMaiSet
Näkövammaisten raamattu-ja keskustelupiiri to 27.3. 
klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sali. Pyhää kirjaa lu-
kien ja mietiskellen. Kahvittelua ja seurustelua unoh-
tamatta. Joka kerta avautuu ja jotain. Tule mukaan! 
Opas ystävä on vastassa klo 12.30 alkaen pihalla. 

PäiHDetYö
Naistenryhmä perjantaisin klo 13–15, Keskustan seu-
rakuntatalon monitoimisalissa. HUOM! Uusi kokoon-
tumispaikka! Kappalainen Anna-Leena Häkkinen vie-
railee. 
Päihdetyöntekijän päivystys tiistaisin klo 9–11. HUOM! 
Uusi osoite. Puusepänkatu 4, 2 kerros.
Tavoiteryhmä ti 25.3. klo 13.30–15, Keskustan seura-
kuntatalon monitoimisali. Keskusteluryhmä päihdeon-
gelman kanssa kipuileville miehille ja naisille. HUOM! 
Tavoiteryhmän uusi kokoontumispaikka ja aika! Ter-
vetuloa! Lisätietoja Diakonissa Tellervo Kianto, p. 040 
7564 022.

Erityisdiakonian palvelut ovat muuttaneet Myllytul-
liin Puusepänkadulle. Lue juttu sivulta 4.

English Service on Sunday 23th of May at 4 pm. in St. 
Luke's Chapel. Sunday school for children. 
Englanninkielinen messu (saarna myös suomeksi) su 
23.3. klo 16 Pyhän Luukkaan kappelissa. Kaksikielinen 
pyhäkoulu lapsille.
Neulansilmä to 27.3. 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
Matka Suomen Lähetysseuran valtakunnallisille lä-
hetysjuhlille pe–su 6.–8.6. "Veden äärelle" Vaasaan. 
Lähtö pe 6.6. klo 12. Oulusta linja-autoaseman tilaus-
ajolaiturista, paluu su 8.6. n. klo 20. Matkan hinta 100 
€ sisältää linja-automatkan ja majoituksen 2 hh:ssa 
Omenahotellissa, alle 12-vuotiaat lapset 50 €. Hinta si-
sältää matkan, majoituksen sekä vakuutuksen Oulun 
ev.-lut. seurakuntien jäsenille. Huom! hotellissa ei aa-
miaistarjoilua, mutta huoneissa jääkaappi, mikroaal-
touuni ja vedenkeitin. Lisätietoja ohjelmasta www.la-
hetysjuhlat.fi tai matkanjohtajilta Ulla Mäkinen, p. 040 
5065 511 ja Kirsi Paavola, p. 044 5760 019. Lauantaina 
mahdollisuus käydä Wasalandiassa, hinta n. 16 €. Sito-
vat ilmoittautumiset 16.5. mennessä www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo. Ilmoittautuneille lähetetään retkikirje. 

Cafe Krypta torstaisin 20.3. klo 11–16, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Tarjolla itsevalmistettuja makeita ja suolai-
sia leivonnaisia, neuleita ja muita käsitöitä. Tuotto vam-
maisten lasten ja nuorten koulutukseen Nepalissa Suo-
men Lähetysseuran kautta. Tervetuloa!

Anna kymppi Lasten pankkiin! La 22.3. klo 11–16 
Cafe kryptan pannukakku-, vohveli- ja myyjäispäi-
vä. Myytävänä kahvia, teetä, kaakaota, pannukak-
kua ja vohveleita, sekä Silmukkalaisten ja muiden va-
paaehtoisten tekemiä käsitöitä. Kymmenellä eurolla 
lapsi Tansaniassa saa lääkärissäkäynnin. Tuotto Suo-
men Lähetysseuran kautta. Myyjäisvieraina Valkove-
näjältä,  suurruhtinatar Elisabetin luostarin väkeä. 
He myyvät luostarin tuotteita. pääsiäismunia, iko-
neja, krusifikseja yms. luostarin hyväntekeväisyystoi-
minnan hyväksi. 

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! 

Terveyspäivä pe 21.3. klo 10–12 Siivessä. Tietoa ko-
titapaturmien ehkäisystä, verenpaineen mittausta. 
Mukana terveysalan lehtori ja laillistettu ravitsemus-
terapeutti. 
Jeesuksen vertaukset pe 21.3. klo 12–13 Siivessä. Ka-
donnut hoperaha, Raija Nissinen
Siipi avoinna myös la 22.3. klo 10–14. 

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

Keittolounaspäivä pe 28.3. klo 11–14, siskonmakka-
rakeitto 5 €.

Menot Oulun seurakunnissa 20.–27.3.2014

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 20.–27.3.2014

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

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Kastettu: Oona Vilja Kris-
tiina Huikari (Piippola), 
Hugo Taneli Albertiino 
Visuri (Pulkkila).
Kuollut: Eino Mikael Kyl-
lönen 88 (Piippola), El-
vi Annikki Lyytinen e. 
Aho 75 (Pulkkila), An-
nikki Seppä 78 (Pyhäntä 
/ Kiuruveden ortod. srk.), 
Hilma Sofia Grönfors 76 
(Rantsila), Lauri Eerikki 
Ristimaa 76 (Rantsila) ja 
Sirkka-Liisa Niilekselä e. 
Tamola 65 (Pulkkila).

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.

Marian ilmestyspäivän 
messu su 23.3. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Timo Jun-
tunen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. Kirkkokuo-
ro avustaa ja kirkkokah-
vit yv-keräyksen hyväk-
si. Messun suora lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi.

Eläkeliitto ti 25.3. klo 11 srk-
salissa.
Kuolleet: Tyyne Susanna 
Krekilä 92, Anni Inkeri Heik-
kala 88 ja Eeva Liisa Marjat-
ta Tausta 66.

Taizé-rukoushetki to 20.3. klo 18–19, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Jätä hetkeksi kiire ja melu ja astu kappelin rau-
haan. Rukoushetkessä on Taizé-lauluja, hiljaisuutta ja 
raamatuntekstejä. 
Lenkkiryhmä to 20.3., Keskustan seurakuntatalo. Lenk-
kiryhmä starttaa Keskustan seurakuntatalolta torstai-
sin parillisilla viikoilla torstaina klo 18–20. Käymme tun-
nin reippailulla, jonka jälkeen nautimme iltapalasta ja 
hartaudesta. 
Kolomio pe 21.3. klo 16.30–18, Keskustan seurakun-
tatalon monitoimisali. Tule istahtamaan hetkeksi, ru-
pattelemaan ja halutessasi askartelemaan Kolomioon! 
Punainen lanka – neuletapaaminen ti 25.3. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo / monitoimitila. Tervetuloa 
neulomaan, virkkaamaan, kirjomaan tai tekemään jo-
tain muita käsitöitä yhdessä muiden samanhenkisten 
kanssa. Mahdollisuus myös opetella uusia tekniikoita, 
tai opetella tekemään sen kuuluisan kantapään. Väli-
neitä ja materiaaleja löytyy, mutta voit tuoda mukanasi 
omat tarvikkeet. Omilla kädentaidoilla voi myös osallis-
tua tekemään hyvää: valmistuneita töitä voi lahjoittaa 
yhdessä valittuun hyväntekeväisyyskohteeseen. Lisä-
tietoja voi kysellä Tiina Siloaholta, tiina.siloaho@evl.fi. 
Sarastus-kuoron harjoitus ke 26.3. klo 18.30–20, Hei-
nätorin seurakuntakoti.
Nuorten aikuisten Raamis to 27.3. klo 18–19.30, Van-
ha pappila, Jössensali. 

JärJeStöt
Uusheräyksen opiskelija- ja na-ilta to 20.3. klo 19, 
Paikka: Päivi Silvola, Rommakkokatu 30 C 17, Holliha-
ka. Jukka Nuutinen. 
Evankelisten nuorten aikuisten ilta pe 21.3. klo 18–21, 
Heinätorin seurakuntatalo. Rippi, Hannu Kippo.
OPKOn opiskelijailta la 22.3. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Aivot ja Jumala, Aki Hietaharju.
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 24.3. klo 
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. Pentti ja Eeva Huk-
kanen: Mies ja nainen.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 26.3. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Iloitsen, kun kohtaan 
kuolemani; Jouko Heikkinen.
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat to 
27.3. klo 19, Helmi Borénilla, Keskustassa, Koulukatu 
41 as 11. 
Changemaker-viikonloppu pe 11.4.–su 13.4, Hieta-
saaren kaupunkileirikeskus. Koulutusta Changema-
kerin toiminnasta ja ajankohtaisista teemoista, luovia 
työpajoja ja mukavaa yhdessäoloa, Changemakerin jä-
senkokous. Ensikertalaiselle ilmainen, muille 20 e. Li-
sätietoa ja ilmoittautumiset 1.4. mennessä internetis-
sä: changemaker.fi

Yleisöllä on nyt tilaisuus osallistua runokilpailuun, jon-
ka voittaja sävelletään lauluksi ja kuullaan pääsiäis-
maanantaina 21.4. klo 15 alkavassa konsertissa Karja-
sillan kirkossa. Runon säveltää nuori ukrainalaissyntyi-
nen pianisti-säveltäjä Tetyana Kushniruk, joka myös 
kantaesittää teoksen yhdessä sopraano Riikka Vuo-
rijärven kanssa. Teosta on mahdollista esittää kon-
serteissa myöhemminkin. Runon toivotaan olevan ra-
kenteeltaan perinteinen, rytmikästä poljentoa nou-
dattava ja pituudeltaan kohtuullinen. Sisällössä toi-
votaan kuvastuvan pääsiäisen riemu. Säveltäjä pidät-
tää oikeuden käyttää runosta vain osaa, jos kokonai-
suus niin vaatii. Lähetä runot su 6.4. mennessä osoit-
teeseen riikka.vuorijarvi@gmail.com.

Kirjoita Pääsiäisruno 
sävellettäväksi

RUNoKilPailU!
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Rippikouluilta omalle ryh-
mälle to 20.3. klo 18 srk-ta-
lossa, ulkoläksynä Isä meidän 
-rukous.
Friday club 0.–4.-luokkalai-
sille pe 21.3. klo 18–19.30 
srk-talossa. Luvassa monen-
laista toimintaa, raamattu-
opetusta ja nyyttärit. 
Omien käsitöiden ilta ma 
24.3. klo 17–19 srk-talossa. 
Lapsiparkki ke 26.3. klo 
12.30–14.30. Ilmoittautumi-
set joka kerralle erikseen, p. 
044 7750 601.
Kuoroharjoitukset ke 26.3. 
klo 18.30–20 srk-talossa.
Virsilauluilta yhteisvastuun 
hyväksi to 27.3. klo 18.30 
srk-talossa, kahvit ja arvon-
taa.

Tulossa: Omaishoitajien lei-
ri 9.–11.6. Rokuan kylpylä-
hotellissa. Ohjelmassa: yh-
teistä ohjelmaa, keskustelu-
ja, ulkoilua, uintia ja lepoa. 
Omavastuu leiristä 70 €. Si-
tovat ilmoittautumiset 30.4. 
mennessä Marjolle, p. 045 
6381 973. Järj. Limingan ro-
vastikunnan seurakunnat, 
diakoniatyö.
Rauhanyhdistys: Marian-
päiväseurat 22.–23.3. La 
22.3. klo 18 seurat ry:llä. Su 
23.3. klo 12 seurat ry:llä, klo 
18 messu kirkossa ja klo 20 
seurat ry:llä. Ma 24.3. klo 10 
puurokerho Hekkalalla. Päi-
väkerho ry:llä ma, ti, ke ja to 
klo 17–18.30.
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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 20.–27.3.2014

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Marianpäivän iltames-
su su 23.3. klo 18 kirkos-
sa. Toimittaa Markku 
Tölli, saarnaa Pekka Sip-
pola ja kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen, 
messu- ja palvelutiimi.

Lasten päiväkerhot normaa-
listi, lisätietoja kerhoista Sil-
jalta, p. 044 7750 601.
Pikkukirkko to 20.3. klo 10 
kirkossa. Kaikkien lasten yh-
teinen lyhyt kirkkohetki. 
Perhekerho to 20.3. klo 10. 
Aloitamme pikkukirkolla kir-
kossa ja jatkamme kerhoa 
normaalisti pikkukirkon jäl-
keen srk-talossa.

Naistenpiiri pe 21.2. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
Kotiseurat su 23.3. klo 18 
Liisa ja Ilkka Lehdolla, Kar-
hukankaantie 540, Rantsi-
la, Vilho Harvala. Vapaaeh-
toinen kahviraha Kaija Mar-
tinin työlle Kansanlähetyk-
sen kautta.
Lankapiiri ma 24.3. klo 17 
Pulkkilan kerhohuoneessa.
Pyhännän kirkonkylän dia-
koniapiiri to 27.3. klo 13 Riit-
ta ja Jouni Laineella, Einon-
tie 5. 
Diakoniapäivä yhteisvas-
tuun merkeissä la 22.3. klo 
10–14 Pulkkilan kappelin 
rippikoululaisille Pulkkilan 
srk-talossa, la 22.3. klo 9–13 
Rantsilan kappelin rippikou-
lulaisille Rantsilan srk-talos-
sa ja 29.3. klo 9–13  Kestilän 
kappelin rippikoululaisille 
Kestilän srk-kodissa.
Laitoshartaudet: Hartaus to 
20.3. klo 14 Kuurankukassa. 
Virsihetki ke 26.3. klo 12 ja 

Yhteisvastuukahvila 
Luukulla 
(Luovontie 139) torstaisin klo 12–15. 

Kiitos
vapaaehtoisille, lahjoittajille ja ostajille. 

Tuotto yhteisvastuulle
Piippolassa laskiaistiistaina 554 € 

Pulkkilassa laskiaistiistaina 528,60 €
Pyhännällä laskiaissunnuntaina 572,40 € 

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.

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

ehtoollishartaus ke 26.3. klo 
13 Nestorissa.  
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12 Väinölässä ja torstai-
sin klo 12 Pulkkilan srk-talos-
sa sekä ke 26.3. klo 12 Pyhän-
nän, to 27.3. klo 13 Rantsilan 
ja pe 28.3. klo 10 Kestilän srk-
talossa.
Perhekerho ma klo 10 Nup-
pulassa, ke klo 10 Kestilän 
kerhokodissa ja ti 25.3. klo 
10 Pyhännän kerhotilassa.
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.
Varhaisnuortenkerho 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-ta-
lossa. Veteraanikuoro to klo 
12 ja lapsikuoro to klo 17 ja 
mieskuoro to 27.3. klo 18.30 
Pyhännän srk-talossa. Vete-
raanikuoro ke klo 11, lapsi-
kuoro ke klo 16.30 ja kappe-
likuoro to 27.3. klo 19 Rantsi-
lan srk-talossa
Rauhanyhdistykset: Kestilä: 
Ompeluseurat pe 21.3. klo 19 
ry:llä. Seurat su 23.3. klo 12 
ry:llä, Esa Saukko ja Olli-Pek-
ka Telkki. Ompeluseuramyy-

A a r o Ku k ko h ov i

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?

jäiset pe 28.3. klo 19 ry:llä. 
Pulkkila: Ompeluseurat pe 
21.3. klo 19 ry:llä. Pyhäkou-
lu su 23.3. klo 12 ja seurat 
klo 19 ry:llä. Raamattuluok-
ka pe 28.3. klo 19 ry:llä. Seu-
rat ja nuortenilta la 29.3. klo 
19.30 ry:llä. Pyhäntä: Harta-
us su 23.3. klo 13 Nestorissa 
ja seurat klo 16 ry:llä. Laulu-
seurat ke 26.3. klo 18.30 Sei-
ja ja Markku Pakasella. Rant-
sila: Ompeluseurat pe 21.3. 
klo 19 ry:llä.  Seurat su 23.3. 
klo 18.30 ry:llä. Ompeluseu-
rat pe 28.3. klo 19 ry:llä. 

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

Iltamusiikki
Pyhännän kirkossa sunnuntaina 30.3. klo 19

Hannu Virpi, urut
Ari Honkanen, laulu

Virtuaalikirkkolähetykset
Hailuodon kirkosta 2014
www.virtuaalikirkko.fi
Su 23.3.  Marianpäivän messu klo 10
Su 20.4.  Pääsiäispäivän messu  klo 10
Su 25.5.  Rukoussunnuntai sanajp  klo 10
Su 22.6.  2. sunnuntai helluntaista sanajp klo 18
Su 10.8.  9. sunnuntai helluntaista sanajp klo 10
Su 14.9.  14. sunnuntai helluntaista  sanajp  klo 10
La 1.11. Pyhäinpäivän sanajp  klo 10
Su 14.12. Kauneimmat joululaulut  klo 18
Ke 24.12. Jouluaaton kirkko  klo 16

Kirkkoherran puhelinpäivystys 
maanantaisin klo 9–13, p. 040 7430 371.

A r k i s t o  /  K a i s a ma r ja  St ö c ke l l
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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. 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

GospelGym yksivuotistai-
paleen tuplajumppa to 20.3. 
klo 17.30–20 Tupoksen Vana-
mosalissa.
Jumppa: Riitta Lielahti, las-
ten pyhis: Pekka Siitonen.
Nuortenilta to 20.3. klo 18 
Nuorisonurkassa
Via caelum-harjoitukset su 
23.3. klo 18 kirkossa. 
Lähetysvintti ma 24.3. klo 
12–14 Lähetysvintillä.
Hyvänmielen päiväkah-
vit peruttu ti 25.3. Seuraa-
van kerran kokoonnutaan 
8.4. klo 12 pappilan pihapii-
rin vintillä pääsiäisen tunnel-
missa!
Perhekerho ti 25.3. klo 9.30–
11 seurakuntatalolla.
Siioninvirsiseurat ti 25.3. 
klo 18 Maarit ja Antti Paavo-
lan kodissa Tupoksessa, Sep-
päläntie 12. 
GospelGym ti 25.3 Vanamo-
salissa klo 18.30–19.30. 
Perhekerho ke 26.3. klo 
9.30–11 Vanamon Olohuo-
neessa.
Seurakuntakerho ke 26.3. 
klo 12 seurakuntatalolla.
Hartaus Aino-pappi ja mu-
kana Leena.
Nuorten kuoro Celeste ke 
26.3. klo 17–18 kirkossa.
Tähdet-kuoro ke 26.3. klo 17 
seurakuntatalolla.
Isoskoulutusta ensimmäi-
sen ja toisen vuoden isosil-

Kastettu: Vili Verneri 
Kurtelius, Lasse Jaakko 
Juhani Luosujärvi, Iida 
Adeliina Savolainen.
Kuollut: Anna Tuovi 
Ojanperä, 91.

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

Messu su 23.3. klo 10 kir-
kossa. Katso oheinen il-
moitus!

utajarvella. Ilmoittautumi-
nen 21.3. mennessä www.
kempeleenseurakunta.fi/il-
moittautuminen tai Minnal-
le, p. 040 7797 705 tai Ollille, 
p. 044 7790 017.
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.kem-
peleenseurakunta/koululai-
set. Isoshaku varhaisnuorten 
leireille on käynnissä 28.2.–
6.4. Hakemuksia saa viikko-
toiminnoista ja kirkkoher-
ranvirastosta.

Nuoret: Nuorten illat tors-
taisin klo 19 Vanhassa pap-
pilassa. Yöpappila pe 28.3. 
klo 20 Vanhassa pappilas-
sa. Rovastikunnallinen isos-
seikkailu Kempeleessä 4.4. 
Aloitus vanhassa pappilassa 
17.30 päättyen n. 23 Kokko-
kankaan srk-keskukseen. Il-
moitt. kotisivuilla.
Kastetut: Sofia Valentina 
Korhonen, Sara Anna Leena 
Vuotso, Sara Julia Pellikka, 
Ella Anneli Sipilä, Sisu Matti 
Juhani Karkulehto.
Vihitty: Toni Matias Kar-
naranta ja Niina Katariina 
Romppainen.

Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot www.kempe-
leenseurakunta.fi/perheet. 
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa.
Hovintien palvelukeskuksen 
kahvihetki ja ulkoilutus ma 
24.3. klo 13. Mukana palve-
luryhmä.
Työikäisten miesten raa-
mattu- ja keskustelupiiri 
ma 24.3. klo 18.30 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa.
Kirkkokuoro ke 26.3. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
to 27.3. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Seurakunta-
piiri to 27.3. klo 12 Kirkonky-
län srk-kodissa.
Rovastikunnallinen lähe-
tyspäivä su 30.3. klo 14–19 
Utajärvellä ks. www.kem-
peleenseurakunta.fi/564-ro-
vastikunnan-lahetyspaiva-

le ke 26.3. klo 18 Nuorisonur-
kassa.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
26.3. klo 18.30 lähetysvintil-
lä.
Kirkkolaulajat ke 26.3. klo 
18.30 seurakuntatalolla.
Puuro-aamiainen tarjolla 
eurolla pe 28.3. seurakunta-
talolla klo 9–10.30, tervetu-
loa syömään ja juttelemaan!
Ystävärenkaan lauluharjoi-
tukset pe 28.3. klo 12 Lähe-
tysvintillä. Mukana diakonis-
sa Marika Kamps.
Hygieniapassikoe ma 31.3. 
klo 18 srk-talolla. Opiske-
lumateriaali netissä: www.
lupakokata.fi. Ilmoittaudu 
28.3. menn. Marika Kamps.
Partio: Päivystys partiotoi-
mistossa ke 26.3. klo 15–17. 
Tarkemmat tiedot toimin-

Marianpäivän messu su 
23.3. klo 10 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Vesa Äärelä, avus-
taa Juha Maalismaa, dia-
koni Saija Kivelä, kantto-
ri Eija Savolainen. 
Gospeljumalanpalvelus 
to 27.3. klo 19 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa
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!

su 23.3. klo 10 kirkossa. 
Naisten kirkkopyhä. 

Toimittaa 
Marja-Liisa Hautamäki 

ja Aino Pieskä, 
kanttorina Hanna Korri, 

avustajina Helena 
Hakkarainen, 

Sinikka Ilmonen, 
Marika Kamps, 

Tuija Mourujärvi, 
Tytti Puranen,  

Celeste-kuoro ja 
Alatemmeksen 

jumalanpalvelusryhmä. 
Messun jälkeen 

ehtoollinen 
Niittypirtillä.

Tavallinen perhe? 
Matalan kynnyksen keskustelusarja erilaisista perheistä 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa.  Tule keskustele-
maan ja jakamaan ajatuksia yksinhuoltajuudesta, uusper-
heen arjesta, äiti- tai isäpuolena olemisesta, uusperheen 
lapsista, mistä vain! Kahvitarjoilu. Lastenhoito järjestetty.
keskiviikkona 26.3. kello 18 
aiheena uusperheen haasteet ja voimavarat.
keskiviikkona 2.4. kello 18 
aiheena yhden vanhemman perhe.

Perheretki Ranuan eläinpuistoon 
lauantaina 5.4. Lähtö kello 9 kirkkoherranvirastolta (tiili-
tie 1) ja paluu klo 17. Hinnat: 1 aikuinen ja 1 lapsi 40 €, 2 
aikuista ja 1 lapsi 65 €, 2 aikuista ja 2 lasta 85 €, 1 aikuinen 
ja 2 lasta 60 €, 1 aikuinen ja 3 lasta 80 €. Hinnat sisältä-
vät matkan, pääsylipun ja lounasbuffetin. Ilm. 28.3. men-
nessä www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.

Rikasta minua! -parisuhdekurssi 25.–27.4. 
Luurinmutkan leirikeskuksessa Utajärvellä.
Katso lisää www.kempeleenseurakunta.fi/aikuiset. 
Lisätiedot sekä ilmoittautumiset 28.3.mennessä 
Saija Kivelälle, p. 040 7790 375. 

Limingan rovastikunnan lähetyspäivä 30.3. Utajärvellä 

"Lähetyskenttänä Tansania"
Limingasta tehdään retki lähetyspäiville. 

Lähtö seurakuntatalon pihasta klo 13. 
Tilaisuus päättyy kello 18 alkavaan messuun. 
Ohjelmasta tarkemmin viime viikon lehdessä. 

Ilmoittaudu lähetyssihteerille p. 044 752 1235 tai 
helena.ylimaula@evl.fi 21.3. mennessä. 

nasta löydät www.niittykar-
pat.fi.
Rauhanyhdistys:. Talvimyy-
jäiset pe 21.3. klo 18 ry:llä. 
Raamattuluokka (5.–6.) la 
22.3. klo 18.30 ry:llä. Pyhä-
koulut su 23.3. klo 12 ja seu-
rat klo 14 Limingan kirkos-
sa sekä klo 16 ja 17.30 seurat 
ry:llä. Varttuneiden kerho to 
27.3. klo 12 ry:llä. Kodinseu-
rat pe 28.3 klo 18.30 Anni ja 
Sampo Koivukankaalla sekä 
Heli ja Markus Säkkisellä. Py-
häkoulut su 30.3. klo 12 ja 
seurat klo 16 ja 17.30 ry:llä.

Yhteisvastuunallet Toivo ja Ilta 
odottavat lippaan kanssa lahjaasi yhteisvastuulle 

ABC Tupoksessa ja Limingan apteekissa vielä 
maaliskuun ajan. 

Kiitos!

Yhteisvastuulahjoitus onnistuu myös 
Limingan seurakunnan tilille:

FI20 5233 0820 0157 80 Viesti: yv-keräys 2014

Jipun hengellinen lauluilta 
perjantaina 21.3. klo 18 
Kokkokankaan srk-keskuksessa
Jippu on suomalainen laulaja-laulunteki-
jä. Tervetuloa kuulemaan matkasta ris-
tin luo ja siitä rakkaudesta joka meidät 
lopulta parantaa. "Hänen haavojensa 
kautta me olemme pelastetut". 
Vapaa pääsy.

Virsikirjamme rakkaimmat virret 
su 23.3. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.
Kuulemme kuorojen sovituksia virsikirjamme rakkaimmis-
ta  virsistä ja pääsemme myös itse laulamaan. Mukana As-
keleet-kuoro ja Varhaisnuorten kuoro (johtaa Marjo Irja-
la) ja Kirkkokuoro (johtaa Eija Savolainen). Leena Tervo-
nen, huilu ja tenorisaksofoni ja Harri Hietala, saksofonit. 
Vesa Äärelä, juonto. Kolehti Yhteisvastuukeräykselle.

Kuollut: Anna Maria Madet-
oja s. Niemelä 87.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Kotiseurat to 20.3. klo 18 itä-
puoli: Hankintatie 2B (Karhu-
maa, Junttila). Aviopuolisoil-
ta pe 21.3. klo 19 ry:llä. Raa-
mattul. pe 21.3. klo 18 4.–
5.-lk Kukkola, Prinssinkuja 
9. Nuorten laskettelureissu 
la 22.3. Pyhäkoulut: su 21.3 
klo 12 Paituri: Tahkola S & I, 
Patotie Linnakangas: Karvo-

nen, Porttilyhdynkuja 1 Kes-
kusta-Ollila: Hanhela, Teppo-
lantie 222 Sarkkiranta: Lam-
pela, Kuovikuja 2 Kokkokan-
gas-Haapamaa: Jokelainen, 
Taukopaikka 2. Seurat su 
23.3 klo 16 ry:llä. Perheker-
ho ke 26.3. klo 10–12 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 21.3. klo 19, 
Tikankorventie 4, Tyrnävä. 
Seurat su 23.3. klo 16 ry:llä.

Marian ilmestyspäivän messu 
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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: Väinö 
Olavi Petteri Kurimus, 
Sina Emelie Lappalainen. 

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

Kastetut: Julius Antero 
Oliver Bask, Sylvi Lyydia 
Määttä, Alvar Eliel Kakko 
Kuollut: Pirjo Helena 
Heikkinen s. Määttä 61.

Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 20.3. klo 11 kappelis-
sa, Jouni Heikkinen. 
Lähetyslauluilta to 20.3. klo 
19 Kaija-Leena ja Pentti Poh-
jolalla, Laitilantie 225, Jouni 
Heikkinen. 
Perhepyhäkoulu pe 21.3. 
klo 9–9.30 Päivärinteen seu-
rakuntasalissa.
Herättäjän kirkkopyhä su 
23.3. Messun jälkeen ruo-
kailu ja Marianpäivän seu-
rat srk-talossa, puhujina Ul-
la Säilä, Pentti Liimatta, Jou-
ni Heikkinen. 
Ompeluseurat ma 24.3. klo 
18 srk-talon kappelihuonees-
sa diakonia- ja lähetystyön 
hyväksi. 
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 25.3. klo 12 rukoushuo-
neella. Ossi Kajavan kanssa 
lauletaan paastonajan lau-
luja ja virsiä.
Hartaus ti 25.3. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heik-
kinen.
Omaishoitajien ryhmä ti 
25.3. klo 13.30 Päiväkeskuk-
sen takkahuoneessa, Leena 
Leskelä, Sari Stenroth.  
Niittypirtin seurakuntapiiri 

ke 26.3. klo 13, Hanna Kais-
to-Vanhamäki, Simo Pekka 
Pekkala.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
26.3. klo 14 Koivu- ja Tähti-
kodeissa, Jouni Heikkinen. 
Rukouspiiri ke 26.3. 
klo 17.45 srk-ta-
lon kappeli-
huoneessa, 
Marja Leena 
Savolainen. 
Ehtoolliskirk-
ko to 27.3. klo 
13.30 Mikevan 
palvelukodeissa, 
Simo Pekka Pekka-
la, Ossi Kajava. 
Kuorot: Ke 26.3. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
srk-talossa. 
Lapset ja perheet: Perhe-
kerhot tiistaisin klo 9.30–
11.30 srk-talossa ja Kylmä-
länkylän kappelissa sekä klo 

Konfirmaatiomessu su 
23.3. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttori Heik-
ki Lumiaho. Rippikoulu-
ryhmä I.

Nuttupiiri to 20.3. 
klo 17 srk-talon 
takkahuonees-
sa.
Hartaus pe 
21.3. klo 11 Elä-
keliiton ker-
hossa Temmek-
sellä, pe 21.3. klo 
13.30 Lepolassa ja 
ke 26.3. klo 15 Villa 
Tyrnissä.
RaaTuu  to 27.3. klo 18 Tem-
meksen srk-talolla.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-

talon takkahuoneessa.
Nuoret: Nuortenilta pe 21.3. 
klo 18 Tyrnävän srk-talolla. 
Rippikouluryhmä III:n tee-
mailta ma 24.3. klo 17 Tyr-
nävän srk-talon takkahuo-
neessa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 

Lauluseurat to 20.3. klo 
19 Ikolassa Keskiky-

läntie 26. Seurat 
su 23.3. klo 16 
ry:llä.
Murron rau-
hanyhdistys: 
Lauluseurat pe 

21.3. klo 19 Ti-
kankorventie 4. 

Seurat su 23.3. klo 
16 ry:llä.

Marianpäivän messu su 
23.3. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Jouni Heikkinen, 
saarnaa rovasti Ulla Säi-
lä, kanttorina Ossi Kaja-
va, Oulun seudun virsi-
kuoro. Herättäjän kirk-
kopyhä. 

Muistojen 
tulva VI – tarinoita 
Tyrnävän seurakun-

nasta -kirjaa saatava-
na kirkkoherranviras-

tosta. Kirjan hinta 
17 euroa.

10–12 Päivärinteen srk-salis-
sa, keskiviikkoisin klo 12.30–
14.30 Päivärinteen srk-salissa 
ja torstaisin klo 10–12 Laita-
saaren rukoushuoneella. Per-

hepyhäkoulu pe 21.3. klo 
9–9.30 Päivärinteen 

seurakuntasalis-
sa. Esikot–ryhmä 
ke 26.3. klo 10–
11.30 srk-talon 
alakerrassa per-
heille, joille on 

syntynyt ensim-
mäinen lapsi. 

Nuoret/rippikou-
lut: Koulupastoripäivys-

tys torstaisin klo 11–12.15 ylä-
koululla ja lukiolla. Päivystys 
nuorisotoimistolla pe 21.3. 
klo 16–18 ja nuortenilta klo 
18–19.30 srk-talon alakerras-
sa. Raamattupiiri rippikoulu-
laisille su 23.3. klo 12–13 srk-
talon alakerrassa. Nuortenil-
ta to 27.3. klo 17–18.30 Päivä-

rinteen srk-salissa.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. Seurakuntapii-
ri ti 25.3. klo 12. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: To 20.3. klo 18.30 om-
peluseurat ry:llä. Pe 21.3. klo 
18.30 sisarilta ry:llä. La 22.3. 
klo 19 raamattuluokka-ilta-
kylät: 4.–6.-lk Antila ja 7.–8.-
lk E. Tihinen. Su 23.3. klo 12 
pyhäkoulut: kk-Anttila Tihi-
nen, Korivaara Hyväri, Pälli 
Soronen, Suokylä Kaarlejär-
vi. Klo 14 seurat terveyskes-
kuksessa. Klo 17 seurat kir-
kossa, kahvit ry:llä. Ma 24.3. 
klo 18 päiväkerhot ry:llä. Ti 
25.3. klo 13 lauluseurakerho. 

Klo 18.30 veljesilta ry:llä. To 
27.3. klo 18.30 ompeluseurat 
kodeissa: A-S. ja A-J. Ervasti, 
Aino ja Olavi Keränen. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 21.3. klo 18.30 yhtei-
nen sisarilta Muhoksen ry:llä. 
La 22.3. klo 10 päiväkerho 
ry:llä. Klo 19 raamattuluok-
ka-iltakylä Tihinen. Su 23.3. 
klo 12 pyhäkoulut: Hyrkki 
Räisänen, Laitasaari Puroila, 
Huovila Lehto. Klo 17 kirk-
koseurat, jonka jälkeen kirk-
kokahvit Muhoksen ry:llä. Ti 
25.3. klo 13 lauluseurakerho.

Kaikille avoimet ompeluseurat 
maanantaina 24.3. klo 18 srk-talon kappelihuoneessa 
diakonia- ja lähetystyön hyväksi. 
Ompeluseuroissa valmistettuja sukkia, lapasia, pipoja 
sekä erilaisia pikku lahjaksi sopivia tuotteita on myös 
myytävänä. Tulot käytetään oman seurakunnan dia-
koniatyöhön, kuten ikäihmisten leiripäiviin ja lapsiper-
heiden virkistykseen. Tiedustelut Hannalta, p. 040 5470 
784 tai hanna.kaisto-vanhamaki@evl.fi

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.

Tyrnävän kirkosta 
lähetetään 6.4. 

radiokirkko 
Yleradio 1:n taajuudella. 

Harjoittelemme 
yhdessä radiokirkon 
virsiä ma 24.3. klo 19 

Tyrnävän kirkossa. 
Tervetuloa mukaan 

laulamaan!
Virret: 534:1,4,5; 
292:3; 479: 2,4,5; 
436, 391:1, 275:3.

Perhekerhojen
yhteisvastuulounas
tiistaina 25.3. klo 11 seurakuntatalolla

Lounaalla tarjotaan perunamuusia ja lihapullia 
sekä jälkkäriksi vohveleita!

Hinta aikuisilta 5 €, lapsilta 2 €, 
alle 2-vuotiaat ilmaiseksi.

Ilmoittautuminen perhekerhoissa tai Sirpalle, 
p. 050 3093 565  perjantaihin 21.3. mennessä.

Sinä voit auttaa!
Lounaan tuotto tilitetään Yhteisvastuukeräykselle!

Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus
Tyrnävän seurakunta ja Vares-verkosto järjestävät yhteistyössä niin uusille kuin "van-
hoillekin" vapaaehtoistoimijoille koulutuspäivät 4.–5.4. Tyrnävän seurakuntatalolla.
Tarkoituksena on tarjota uusille ja vasta vapaaehtoistoiminnan aloittaneille peruspa-
ketti vapaaehtoistyön perusteista. Lisäksi tarjolla on myös nk. "vanhoille" vapaaehtoi-
sille tietojen päivitystä ja yhteistä jakamista eri vapaaehtoissektoreilta.
Koulutuspäivät ovat perjantaina 4.4. klo 17–20 ja lauantaina 5.4. klo 9.30–15.
Kouluttajina toimivat: Annukka Oksman-Hiukka / Vares-verkosto ja 
Salme Kinnunen / Tyrnävän seurakunta
Lisätietoja ja ilmoittautumiset viimeistään 2.4. mennessä 
Salmelle, p. 044 7372 631 tai salme.kinnunen@evl.fi 

Tyrnävän seurakunta &  Vares 

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k

Toivevirsi-ilta 
sunnuntaina 23.3. klo 18 Temmeksen srk-talolla. 

Tule toivomaan ja laulamaan yhdessä mielivirsiäsi. 
Myytävänä kahvia, mehua ja leivonnaisia sekä arpoja. 

Arpavoittoja otetaan mielellään vastaan. Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.
 Illassa mukana Korsukuoro, joten komeaa laulantaa tiedossa.

Koulupastori-
päivystys 
torstaisin 

klo 11–12.15
 yläkoululla ja 

lukiolla. 
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Oululaiset lippukun-
nat ja kaikki näiden 
partiolaiset kiittä-
vät Oulun seurakun-

tayhtymää partiotoiminnal-
le osoitetusta tuesta: yhtymä 
päätti että päätoimisen nuo-
risotyönohjaajan/partio toimi 
kasvatuksen erityispalveluis-
sa jatkuu, kun nykyinen toi-
menhaltija jää eläkkeelle en-
si kesänä.  

Partiolaiset iloitsevat myös 
siitä, että jokaiseen seurakun-
taan koulutetaan partioyh-
dyshenkilö, joka voi toimia 
partiotoiminnan tukena hen-
gellisessä kasvatuksessa. 

Partiossa perinteisesti 
kaikki johtajat ovat vapaaeh-
toisia, joten juuri tästä syystä 
seurakunnan osoittama tuki 
rohkaisee jatkamaan vapaa-
ehtoisena työskentelyä.

Partio on seurakunnan 
työala. Suomen Partiolai-
set – Finland Scouter ry:n  ja 

kirkon yhteistyösopimuksen 
mukaisesti  lippukunnat tar-
joavat Suomen evankelis-lu-
terilaisen kirkon tunnustuk-
sen mukaista hengellistä kas-
vatusta. 

Emme halua olla pelkäs-
tään saavana osapuolena, vaan 
haluamme olla ihanteidemme  
mukaisesti mukana seura-
kunnan toiminnassa mahdol-
lisuuksiemme mukaan. 

KELOPOJAT RY, 
KIIMINGIN VIRKUT RY, 

KOKKOPARTIO RY, 
KOSKIVEIKOT RY, 

OULUN METSäNKäVIJäT RY, 
OULUN VALPPAAT RY, 

OULUNSALON NORRET RY, 
PATENIEMEN 

POLUNPOLKIJAT RY, 
POHJAN VEIKOT,  

POHJOLAN PIRTEäT RY, 
PUTAAN VILKKAAT RY, 

TERVAPARTIO RY, 
TOIMARIT RY 

Seurakunnan tuki rohkaisee

Palautetta  www.rauhantervehdys.fi/ palaute

Tuiran pohjoiset tilat tuomi-
olla -jutussa (RT 13.3.) kerrot-
tiin Oulun seurakuntien tilo-
jen karsimissuunnitelmista. 
Lukijapalautteen mukaan uu-
den rakentaminen on turhaa. 

• Kaikkein järkevintä oli-
si purkaa tyhjillään olevia ja 
energiaa valtavasti tuhlaavia 
kirkkorakennuksia. Ei niitä 
parin mummon kerran kuus-
sa tapahtuvan virsien veisuun 
takia kannata säilyttää. Mak-
savatkin järkyttävästi. Pur-
kuun vaan turhat pyhätöt. En-
nemmin tai myöhemmin tä-
mä vaihtoehto tulee kuiten-
kin eteen. Mutta jälleen ker-
ran puuttuu päättäjiltä rohke-
us tehdä väistämätön – ennen 
kuin pakon edessä.

Nettipalaute 13.3.

• Oulun seurakuntayhtymä 
aikoo kuulemma tasapainot-
taa talouttaan myymällä van-
hoja rakennuksia ja rakenta-
malla tilalle lisää uusia. Tulos 

= +-0. Siihen on kaksi ratkai-
sua: 1) kirkollisveron korotus; 
2) Samuel Salmen vaatimus, 
että seurakuntatyötä tehdään 
palkatta.

Nettipalaute 13.3.

• Mitä ihmettä? Luinko tosi-
aan oikein? Aikovatko seura-
kunnat rakentaa lisää raken-
nuksia? Millä rahalla? Kenel-
le? Seurakuntien jäsenmää-
rät ja verotulot tippuvat vuosi 
vuodelta ja Oulussa aiotaan ra-
kentaa kirkolle lisää rakennuk-
sia! O sancta simplicitas!

Nettipalaute 13.3.

Toimituksen kolumnipalstal-
le tuli kiitoksia tunnetta ar-
keen tuoneista teksteistä.

• Sinapissaan Mihin minä 
kuulun? (RT 13.3.) Katja Kiis-
kinen kirjoittaa: ”Olen silti on-
nellinen siitä, että olen saanut 
tutustua näihin kaikkiin ihmi-
siin ja olla osa tätä yhteisöä.”

Tyttö pukee lauseensa aivan 

uuteen muotoon: Ei pidä surra 
sitä, mitä ei enää ole, vaan iloi-
ta siitä mitä on ollut. 

Aivan oikea ajattelutapa 
tämän ajan maailmassa kes-
tää kaikki tuleva. Hän myös 
osaa tulkita lauseen aivan oi-
kein: ”Älä sure sitä mitä sinul-
ta puuttuu vaan ole onnellinen 
siitä mitä olet saanut”.

Älkää siis päästäkö tuol-
laista tyttöä irti sinappituu-
bin varresta! Sinappia-kolum-
ni kaipaa aina tunnepuoleista 
lähestymistä arkielämän asi-
oihin!

Hannu Vilponen

• Olipa ihana teksti kiitollisuu-
desta Elsi Salovaaran ”Se kaik-
kein helpoin lista” (RT 20.2.). 
Minulla on kotonani kivi, joka 
muistuttaa pikkulapsen jalka-
pohjaa. Olen aiemminkin joka il-
ta kiittänyt päivästä. Jutun luet-
tuani otin tuon kiven yöpöydäl-
leni ja käyn sen kanssa oman lis-
tani läpi.

Kainuulaisrouva

Koko kirkon yhteiseen verk-
kopalveluun tähtäävä han-
ke on edennyt siihen, että 
ensimmäisten pilottiseu-

rakuntien Keravan ja Oulun seu-
rakuntien verkkopalvelujen ko-
keiluversiot on nähtävillä inter-
netissä. Kokeiluversiot eivät vielä 
löydy hakukoneilla, vaikka ovat-
kin julkisessa verkossa.

Oulun seurakuntien versioon 
voi tutustua osoitteessa http://tes-
ti.oulunseurakunnat.fi.production.
ambientia.fi/etusivu.

Sivusto otetaan käyttöön 
vasta loppuvuodesta
Kokeiluversio ei korvaa Oulun 
seurakuntien verkkosivustoa. 

Tuttu sivusto on edelleen toi-
minnassa ja palvelee entiseen ta-
paan. Uusi verkkopalvelu on tar-
koitus ottaa käyttöön tämän vuo-
den lopussa. 

Koekäytössä olevassa Oulun 
seurakuntien verkkopalvelus-

oulun seurakuntien uusi 
verkkosivusto on koekäytössä

h t t p : / / t e s t i . o u lu ns e u ra ku nna t . f i . p r o d uc t i o n . a m b ie n t ia . f i /e t u s i v u
sa kaikilla seurakuntayhtymään 
kuuluvilla seurakunnilla on omat 
sivut.

Maalis–huhtikuun ajan kestä-
vän kokeiluvaiheen aikana verk-
kopalvelusta toivotaan komment-
teja ja palautetta sen viimeistele-
mistä varten.

Osa palvelun sisällöistä on jo 
paikoillaan, mutta uusia ominai-
suuksia ja sisältöjä täydennetään 
jatkuvasti. 

Seurakuntien tapahtumien ja 
viikkotoiminnan näkyvyyttä on 
parannettu sekä seurakuntalais-
ten että työntekijöiden toiveiden 
pohjalta.

Yhteisellä palvelulla
saadaan säästöjä
Tulevaisuudessa koko kirkko löy-
tyy yhden osoitteen takaa. 

Vaikka seurakunnat sulautu-
vat yhteiseen palveluun, niiden 
tiedot ovat edelleen omilla si-
vuillaan. 

Seurakunnat tai -yhtymät päi-
vittävät itse sivustolle omat tie-
tonsa. Ne voivat vaikuttaa sivus-
tojensa ilmeeseen ja valita, kuin-
ka paljon muokkaavat itse tai ot-
tavat valmiina.

Palvelussa on myös valtakun-
nallisesti tuotettua hengellistä si-
sältöä.

Verkkopalvelu tuo seurakun-
nille säästöjä, sillä niiden ei tar-
vitse enää kilpailuttaa ulkopuoli-
sia palveluntarjoajia. Myös työai-
kaa säästyy.

Verkkopalveluun liittyminen 
on seurakunnille vapaaehtoista 
ja ilmaista. Ne saavat itse päät-
tää liittymisestään omassa aika-
taulussaan.

Tulevaisuudessa palveluun su-
lautuu myös Evl.fi-sivusto.

Verkkopalvelun on toteutta-
nut valtakunnallinen seurakun-
tien verkkohanke.
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JaKelU Itella Oyj:n jakamana osoitteettomana 
ilmaisjakeluna tilaajaseurakuntien alueella. 

toiMitUS 
Vt. päätoimittaja Minna Kolistaja, p. 040 5297 558. 
Toimitussihteeri Elsi Salovaara, p. 044 5626 447. 
Toimittajat Riitta Hirvonen, p. 044 5626 450, Katja 
Kiiskinen, p. 044 5626 449, 
Kati Luoma, p. 044 5626 456, 
Pekka Helin (vuorotteluvapaa 30.6.2014 asti). 
Ulkoasu Mari Lähteenmaa. 
SäHKöPoStit etunimi.sukunimi@rauhanter-
vehdys.fi. 
osoite PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 17 (4. krs). 
PUHeliN (08) 5626 400 / 044 5626 450. 

VeRKKoJUlKaiSU Ja NäKöiSleHti 
www.rauhantervehdys.fi. 
Facebook www.facebook.com/rauhantervehdys. 
tilaaMiNeN Ja oSoitteeNMUUtoKSet 
Kotimaa Oy asiakaspalvelu, p. 020 7542 333, 
asiakaspalvelu@kotimaa.fi. 
tilaUSHiNNat Seurakunnille 10,35 € + alv 10% 
/ kotitalous, yksityistilaukset: 1 vuosi 32 €, 6 kk 22 
€, 3 kk 15 € + alv 10 %. 
JaKelUHUoMaUtUKSet Jos et ole saanut 
lehteä, tai se on tullut myöhässä, ota yhteyttä: 
jakelupalaute@kotimaa.fi. Jos et halua ilmaisjake-

luja, ilmoita nimesi ja osoitteesi p. 0200 71000 tai 
www.posti.fi/palaute. 
ilMoitUStilaN MYYNti 
Kotimaa Oy / Pirjo Teva 020 754 2284, 040 680 
4057, pirjo.teva@kotimaa.fi. Huom. ilmoitustila 
varattava 8 pv ennen lehden ilmestymistä. 
ilMoitUSteN ValMiStUS Ja VaStaaNotto 
Kotimaa Oy / Lisbeth Sarkkinen, p. 020 7542 273, 
faksi 020 7542 343, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä).        
           Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
           neuvoston jäsen.


