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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Valtioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan oike-

usasiamies ovat maamme ylimmät laillisuuden val-

vojat. Rinta rinnan he valvovat, että virkamiehet 

hoitavat velvollisuutensa ja että maassa toteutuvat perus-

oikeudet ja ihmisoikeudet. 

Yksi aihepiiri, josta molemmille tehdään kanteluita joka 

vuosi, on kristillisen uskon näkyminen ja harjoittaminen 

kouluissa. Vähintään kerran vuodessa käydään vellova kes-

kustelu aiheesta, kun joku lainoppineista antaa ratkaisun 

heille tehtyyn kanteluun. 

Vaikka lait eivät ole muuttuneet, niiden tulkintojen 

perusteella tehdyt päätökset asiasta vaihtelevat suuresti. 

Esimerkiksi viime elokuussa annettiin päätös, jonka 

mukaan Suvivirren laulaminen koulun kevätjuhlassa ei tee 

juhlasta uskonnollista tilaisuutta, vaan kyse on perintees-

tä. Päätös tuli apulaisoikeusasiamieheltä. 

Tämän viikon maanantaina apulaisoikeuskansleri puo-

lestaan antoi päätöksen, jonka mukaan samainen Suvi-

virsi on jätettävä laulamatta – ainakin koulun tiloissa ja 

kouluaikana. Opetushallitus sai myös kehotuksen tarkis-

taa ohjeistustaan perinteisten ja uskonnollisten juhlien 

järjestämisestä. 

Kumpaa ratkaisua pitäisi uskoa? 

On erittäin kannatettavaa pyrkiä oppilaiden tasa-arvoi-

seen kohteluun. Yhdenkään lapsen ei tulisi joutua siirty-

mään käytävälle Suvivirren ajaksi. Lapsi tuskin itse sinne 

haluaakaan. Opettajan on hänet sinne kuitenkin passitet-

tava, jos vanhemmat ovat näin toivoneet.

Katsomuksellisesti neutraali, täysin uskonnoton koulu-

ympäristö on utopiaa. Kanteluiden tehtailemisen sijaan 

olisikin keskityttävä monikulttuurisen ja entistä suvaitse-

vamman yhteiskunnan rakentamiseen, jossa ei pelätä eri-

laisia vakaumuksia. 

Uskonnollisesti neutraali koulu on utopiaa

Muut mediat
SUoMen KUValeHti kertoo helsinkiläi-
sen lukion oppilaiden vapaaehtoistyön 
kurssista vanhusten parissa. Elina Yao on 
yksi kurssille osallistuneista.

"Aluksi Yaoa, kuten kaikkia lukiolai-
sia, ujostutti mennä ventovieraiden iäk-
käiden ihmisten luo. Useimmilla nuoril-
la ei ole mitään kokemusta vanhuksista. 
Omat isovanhemmat ovat vielä töissä tai 
asuvat kaukana.

Mutta jokainen on kurssin aikana huo-
mannut, että ihmisten kohtaamisessa on 
aina kyse samoista asioista: kun on utelias 
ja kiinnostunut, yhteinen sävel löytyy. Yao 
sanoo tulleensa kurssin myötä avoimem-
maksi, rohkeammaksi ja sosiaalisemmak-
si. Asioihin tulee myös uusia näkökulmia.

Kun Yao kertoo vanhuksille ikänsä, iä-
käs rouva huudahtaa: Voi, miten ihanaa 
– käyt koulua ja sinulla on harrastuksia-
kin! Minä menin sinun iässäsi sotaan. 
Olin lottana."

Suomen Kuvalehti 21.3.

etioPiaSSa oli täysin luonnollista kertoa 
uskoontulosta, koska se on ihan puhtaasti 
pakana-aluetta. Uskoon tuleminen ja va-
pautuminen on voimakas kokemus, joten 
ihmiset kertoivat sitä eteenpäin. Uutinen 
siitä, että on joku, joka on voimakkaampi 
kuin Saatana, on suuri.

Elina Tervonen
Kylväjä 3/ 2014

aiVan tiUKaSti en erota tämänpuoleista 
ja tuonpuoleista maailmaa toisistaan. Ih-
mettelen kuitenkin, miksi niin monet ha-
luavat tuoda uskon alueelle väkisin tiedon 
ja tieteellisen varmuuden. 

Minulle riittävät uskonnolliset tunte-
mukset, ja ihmettelen, miksi ne eivät rii-
tä muille. Minulla on samanlainen tunne 
Jumalasta kuin Paavalilla, joka sanoi, että 
"hänessä me liikumme, elämme ja olem-
me". 

Ja kyllä minusta uskonnollinen vakau-
mus sopii myös tieteentekijälle.

Sosiologi Antti Eskola 
Verkkolehti seurakuntalainen.fi 24.3.

 aatoksia

Kirkko saisi
kehua itseään

Minä tykkään meidän kir-
kosta ja uskon tietäväni ai-
ka paljon siitä kaikesta hy-
västä, mitä se on tehnyt en-

nen ja tekee nyt. 
Mistähän se johtuu, että niin mo-

net suomalaiset eivät tunnu sitä tietä-
vän. Osaksi tietysti laiskuudesta, osak-
si pinnallisesta informaatiosta, jota 
kouluissa kirkostamme saadaan.

Kirkko itse taitaa olla ujo kerto-
maan hyvistä töistään. Pitääkö se 
peeärrää humpuukina ja sopimatto-
man kaupallisena  imagolleen – tai pa-
remminkin sille imagolle, minkä kir-
kon työntekijät kuvittelevat kirkollaan 
olevan? 

Miksi kirkon edustajat ovat telkka-
rissa ja muilla julkisilla areenoilla niin 
lammasmaisia?  Eiväthän he noissa ti-
lanteissa aja omaa henkilökohtaista 
asiaansa tai kantaansa puolusta, vaan 
2000 vuotta vanhan suurenmoisen pe-
rinnön asiaa. 

Joo joo, sanon kahvittelukaverille, 
tiedän uskonsodat, miekoilla tehdyt 
pakkokäännytykset ja hirmuhallitsi-
joiden kumartelut. Perverssit politiik-
kaan sekaantuneet paavit. 

Mutta aniharva julmiin ristiret-
kiin osallistuneista tai kuninkaansa 
nimissä vääräuskoisia teurastaneista 
sotilaista oli lukutaitoinen. Hän ei it-
se tiennyt, mitä Raamattu kertoo Jee-
suksen sanoneen. Oli tuskin kuullut-
kaan Vuorisaarnasta. Aivan yhtä tietä-
mättömiä ovat Talibanin poikasotilaat 
Koraanin rauhanpolitiikasta ja Mu-
hammedin soittelevasta filosofiasta.  

Tietoon tarvitaan lukutaitoa.  Siitä-
kin on kirkkoamme kiittäminen. 

Kirkko saisi olla iloisen ylpeä it-
sestään. Ei sen tarvitse säikähtää, jos 
joukko ihmisiä jonkun kiukunpuus-

kan vallassa eroaa kirkosta.  Men-
kööt, mutta ei sitten pidä tulla vaati-
maan kirkolta palveluksia kun juhliin 
halutaan arvokkuutta. Hoitakoot ni-
meämisensä, suhteittensa laillistami-
set, kuolleittensa hyvästelyt.

Rippikoulussa pöljänkin olisi pitä-
nyt tajuta, että kirkossa on kysymys 
Jumalasta, hengellisestä elämästä, lä-
himmäisenrakkaudesta ja siihen liit-
tyvästä moraalista. 

Kirkkomme on 500 vuotta toimit-
tanut lukuisia tehtäviä, jotka muualla 
Euroopassa kuuluvat valtiolle. Esimer-
kiksi kirkkovihkimys ei muualla anna 
avioliitolle lain voimaa. 

Poliitikot päättäköön maallisista la-
eista harkintansa mukaan, mutta mi-
kään maallinen mahti ei saa painostaa 
kirkkoa toimimaan vastoin omaa mo-
raalikäsitystään.  

Minun kirkkoni ei laadussa kärsisi, 
jos se irrottautuisi valtion holhoukses-
ta. Kirkollisvero voitaisiin muuttaa jä-
senmaksuksi. Kirkkoa arvostavat liit-
tyisivät siihen ja maksaisivat realisti-
sen jäsenmaksun. Minä ainakin mak-
saisin, jopa enemmän kuin nyt mak-
san veroina. 

Maikki kiviharju-WiebeNga

ELSI SALOVAARA 
elsi.salovaara@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 
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Dom second hand 
antaa hyvän kiertää

Oulun keskustassa sijait-
sevan Vanhan pappilan 
yläkerrassa avautuu täl-
lä viikolla Dom second 

hand -putiikki, joka myy laaduk-
kaita kierrätystuotteita vaatteis-
ta sisustustuotteisiin. Se toimii 
myyntitiliperiaatteella.

– Asiakkaat tuovat myytäväk-
si esimerkiksi vaatteita. Myynti-
hinnasta puolet saa itselle ja puo-
let menee hyväntekeväisyyteen. 

Kyse ei siis ole siitä, että myyn-
tituotteet lahjoitettaisiin meil-
le. Vaikka niinkin saa tehdä, ker-
too Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan nuorisotyöntekijä Mari 
Tuokkola.

Ensimmäinen hyväntekeväi-
syyskohde on käynnissä oleva Yh-
teisvastuukeräys.

– Kohde vaihtuu neljä kertaa 
vuodessa. Tässä on vahvasti mu-
kana diakoninen ajatus, että aute-
taan eniten tarvitsevia. Meille voi 
myös ehdottaa kohdetta.

Putiikkiin on tarkoitus ottaa 
töihin kaksi pitkäaikaistyötöntä 
nuorta aikuista – ensimmäinen 
piakkoin ja toinen kesän kyn-
nyksellä.

– Toivoisin, että löytyisi hen-
kilö, joka on kiinnostunut kierrä-
tyksestä, Tuokkola sanoo.

Laatutuotteet
kiertoon helposti
Mari Tuokkola kertoo, että pu-
tiikkiin on helppoa ja turvallista 
tuoda tavaraa myyntiin.

– Täällä voi myydä myös kal-
liimpia tuotteita, joita ei raski vie-
dä tavalliselle kirpputorille.

Tuokkola toivoo, ettei kynnys 
nouse korkeaksi, vaikka tarjolle 

halutaan nimenomaan laaduk-
kaita vaatteita.

– Ihmiset osaavat kyllä itse va-
likoida. Esimerkiksi heräteostok-
set, jotka ovat jääneet syystä tai 
toisesta käyttämättömiksi, voi 
antaa meille myytäväksi.

Vähimmäismyyntiaika on 
kaksi kuukautta, eikä asiakkaal-
le koidu kustannuksia.

Tuokkola piti itse vuosia sitten 
samantyyppistä liikettä.

– Kun pääsin töihin seurakun-
taan, suljin liikkeen. Vieläkin ih-
miset joskus kyselevät, onko se 

edelleen olemassa. 
– On hienoa, että nyt saan yh-

distää nämä kaksi tärkeää asiaa, 
hengellisen työn ja kierrätyksen. 

Toimintaa nuorille ja
nuorille aikuisille
Dom second hand on osa seura-
kunnan nuorten ja nuorten ai-
kuisten toimintaa. Sen yhteyteen 
tulee myös oleskelutilat.

– Sinne voi aukioloaikoina tul-
la tapaamaan ihmisiä, rupattele-
maan kahvikupposen ääressä ja 
vaikka askartelemaan. Meillä on 

myös kangaspuut.
Tuokkolan mukaan tiloihin 

on suunnitteilla paljon muuta-
kin nuorille ja nuorille aikuisille 
suunnattua toimintaa.

– Esimerkiksi nuorten aikuis-
ten Kolomio-toiminta kokoontuu 
perjantaisin näissä tiloissa ja jat-
kossa myös moni pienryhmä.

Lähiruokaa
suoraan tuottajilta
Suunnitteilla on myös ruokapiiri.

– Ideana on, että sen kautta 
hankitaan luomu- ja lähiruokaa 
suoraan lähialueiden tuottajilta. 
Se tulee halvemmaksi kuin kau-
pasta ostaessa ja samalla tuetaan 

tuottajien toimintaa.
Piiriin voi liittyä pientä korva-

usta vastaan. Tilaukset tehdään 
sähköpostilla ja maksetaan tilil-
le. Tuokkola tilaa halutut tuot-
teet suoraan tuottajilta. Piiriläi-
set noutavat ruoat sovittuna ajan-
kohtana Vanhasta pappilasta.

kaTja kiiSkiNeN

Dom second handin avajaisia 
vietetään torstaina 27.3. kello 12–18 
Vanha pappilan vintillä osoitteessa 
Asemakatu 6, jonne on käynti 
sisäpihalta. Dom second hand on 
avoinna keskiviikosta perjantaihin 
kello 12–18.

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

Jarl Tauriainen auttaa Mari Tuokkolaa laittamaan putiikin avajaiskuntoon.

Mari Tuokkola ehostaa myyntituotteita.

Dom second handiin pääsee Vanhan 
pappilan sisäpihalta.

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden  
ja sisustustuotteiden putiikki avataan tänään. 

Avoinna ke–pe klo 12–18
Asemakatu 6, Oulu
vintti, käynti sisäpihalta

Oulunsalolaiset äänestävät kirkkoherrasta 
ensimmäistä kertaa yli 50 vuoteen

Toukokuun lopussa Oulun-
salon seurakuntaan vali-
taan uusi kirkkoherra. Vaa-
li toimitetaan sunnuntaina 

25. toukokuuta ja ennakkoon voi 
äänestää 19.–23. toukokuuta. 

Vaikka Oulun seurakunnis-
sa on viime aikoina pidetty use-
ampi kirkkoherranvaali, Oulun-
salon seurakunnassa vaali on en-
simmäinen yli 50 vuoteen, sil-
lä edellisen kerran on äänestet-
ty 1950-luvulla. Sen jälkeen avoi-
mena olleeseen kirkkoherran vir-
kaan ei ole ollut kuin yksi pätevä 
hakija, ja kirkkoherrat on valittu 
ilman vaalia.

Kirkkoherranvaali on Suo-
messa ainoa suora kansanvaali, 
jossa valitaan henkilö vakinai-

seen virkaan.
Oulun hiippakunnan tuomio-

kapituli on asettanut hakijois-
ta ensimmäiselle vaalisijalle Sa-
lon seurakunnan kappalaisen Ju-
ha Hekkalan. Toisella vaalisijal-
la on Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan kappalainen Ari-Pekka 
Metso ja kolmannella vaalisijalla 
Karjasillan seurakunnan kappa-
lainen Petri Satomaa. 

Vaalisijajärjestykseen vaikut-
tavat muun muassa hakijan kou-
lutus, kokemus ja tuomiokapitu-
lin arvioima sopivuus virkaan.

Oulunsalon seurakunnan 
kirkkoherra Tapio Kortesluoma 
siirtyy eläkkeelle huhtikuun alus-
ta. Virkaa tekevänä kirkkoherra-
na toimii Minna Salmi. 

kyselytunnit 
kirkkokahveilla
Kirkkoherran valitsevat seura-
kuntalaiset. Äänioikeutettuja 
ovat Oulunsalon seurakunnas-
sa maaliskuun puolivälissä läsnä 
olleet jäsenet, jotka täyttävät 18 
vuotta viimeistään varsinaisena 
äänestyspäivänä. Äänioikeutet-
tuja jäseniä on Oulunsalon seu-
rakunnassa 5 399.

Vaalisijoille asetetut ehdok-
kaat antavat vaalinäytteen eli 
saarnaavat ja toimittavat mes-
sun kolmena peräkkäisenä sun-
nuntaina Oulunsalon kirkossa. 
27.4. ääneen pääsee Juha Hekka-
la, 4.5. Ari-Pekka Metso ja 11.5. 
kuullaan Petri Satomaata. Vaali-
paneelia ei järjestetä, vaan kun-

kin vaalinäytteen jälkeen on kirk-
kokahvien yhteydessä ehdokkaan 
kyselytunti. 

Ehdokkaisiin voi tutustua in-
ternetissä osoitteessa www.ou-
lunseurakunnat.fi/vaali. Verkko-

sivuilta löytyy tietoa vaalista se-
kä kirkkoherraehdokkaiden ku-
vat ja blogit, joiden kautta voi tu-
tustua ehdokkaiden ajatuksiin. 
Kuvia on myös ehdokkaiden ko-
tialbumista. 

K at ja  K i i s k in e n

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on niin rajoittunut, saa äänestää 
kotonaan ennakkoäänestyksen aikana. Kotiäänestystä on pyydettävä viimeistään 
16.5. soittamalla virka-aikana kirkkoherranvirastoon, p. 08 514 2700.
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Qumranin
kääröjä
löytyi lisää
Yhdeksän avaamatonta Qum-
ranin kääröä on löydetty Isra-
elin muinaismuistoja hoitavan 
viranomaisen (Israel Antiqui-
ties Authority, IAA) varastosta. 
Tohtori Yonathan Adler löysi 
sattumalta pienten rukousko-
teloiden sisältä tekstinpalasia, 
joita ei ollut luetteloitu.

Kyseessä on yhdeksän pa-
rin sentin mittaista rukous-
koteloa, joita juutalaiset pitä-
vät otsallaan tai käsivarteen si-
dottuna.  Koteloiden sisällä on 
rukoustekstejä.

Tekstejä digitalisoidaan 
parhaillaan ja tämän projektin 
myötä uskotaan löytyvän vie-
lä lisää tutkimattomia tekstejä.  
Niiden ei kuitenkaan uskota 
sisältävän uusia paljastuksia.

Qumranin kääröt ovat 
joukko nahka- ja papyruskää-
röjä, jotka löydettiin 1949–
1956 Qumranin lähistön luo-
lista Kuolleenmeren läheltä.  
Ne sisältävät toisen temppeli-
ajan juutalaisuuden tekstejä, 
joista vain osa oli tunnettu ai-
emmin.

Kumppanuus-
kirkot
kokoontuvat
Luterilainen kirkko on kut-
sunut yhteisiin neuvottelui-
hin kansainvälisten kumppa-
nuuskirkkojensa edustajia eri 
puolilta maailmaa. Lähetys-
kumppanuusneuvotteluun on 
ilmoittautunut vieraita yli 30 
maasta. Tämä on ensimmäi-
nen kerta, kun kirkko on kut-
sunut koolle lähetysjärjestö-
jensä yhteistyökirkot. Kool-
le tulevat kirkot edustavat lu-
terilaisen lähetysnäkemyksen 
skaalaa laidasta laitaan.

Kokoukseen on tulossa lu-
kuisia piispoja ja kirkkojen 
presidenttejä. 

Tapahtumaan osallistuvat 
myös Kirkkojen maailman-
neuvoston, Luterilaisen maail-
manliiton ja Euroopan kirkko-
jen konferenssin pääsihteerit.

Neuvottelussa pohditaan 
kristinuskon ja lähetystyön ti-
laa sekä haasteita. Tavoitteena 
on kuulla kumppanuuskirk-
kojen edustajien ajatuksia yh-
teistyöstä ja työn painopistei-
den valinnasta.

Kansainvälinen lähetys-
kumppanuusneuvottelu käy-
dään Järvenpäässä 31.3.–3.4.

Paastoon kuuluva sovinto unohtui Venäjällä 

Samalla
pallolla

Huumevieroitukset työllistävät
suomalaislähettejä Hongkongissa 

Olisiko kirkosta rauhantekijäksi 
Ukrainan kriisissä?
Suomen ekumeenisen neuvoston 
pääsihteeri Heikki Huttunen 
arvioi Venäjän ortodoksisen 
kirkon vaikutusmahdollisuuksia
liian kevyiksi.

Presidentti Putin on esiin-
tynyt usein kirkollisissa ti-
laisuuksissa hartaana kris-
tittynä. Toimiva suhde val-

taan ei tee silti automaattisesti 
Venäjän ortodoksisesta kirkosta 
realistista ehdokasta sovinnonte-
kijäksi Venäjän ja Ukrainan vä-
lille. 

Näin arvioi Suomen ekumee-
nisen neuvoston pääsihteeri, isä 
Heikki Huttunen.

Hänen mukaansa kirkkoa kyl-
lä kuunnellaan Venäjällä, mutta 
juridisesti Venäjän perustuslais-
sa valtio ja kirkko on erotettu tiu-
kasti toisistaan. 

– Ne ovat kauempana toisis-
taan kuin mitä Suomen luterilai-
nen ja ortodoksinen kirkko ovat 
valtiosta, hän selventää.

Suurin osa venäläisistä sanoo 
olevansa ortodokseja, mutta vain 
pieni osa osallistuu aktiivisesti 
kirkon toimintaan.

Melske alkoi
paaston alussa
Heikki Huttunen muistuttaa, 
että aseiden kalistelu Ukrai-
nassa alkoi samaan aikaan, 
kun kirkkovuodessa käyn-

nistyi paaston aika. 
– Paastoon kuuluu 

olennaisesti sovinnon 
tekeminen, ortodok-
sinen isä toteaa.

– Jos tätä ajatte-
lee, voi tulla päätel-
mään, että kristin-
usko ei ole suuri 
vaikuttaja Venä-
jän johdossa ja 

kirkko on liian kevyt vaikuttaja 
venäläisiin päättäjiin, Huttunen 
pohtii mutta kysyy saman hen-
genvetoon:

– Kuunnellaanko kirkkoa 
muuallakaan, esimerkiksi länsi-
maissa?

Tasapainoilua
kirkon puolelta
Uutistoimisto Interfaxin mukaan 
Moskovan patriarkka Kirill – jota 
pidetään Putin liittolaisena – on 
todennut maaliskuun alussa, et-
tei kirkko asetu millekään puolel-

Kriisi Ukrainassa on lähentänyt maan kolmea ortodoksista kirkkoa toisiinsa. Kirkkoaiheiset kuvat ovat ukrainalaisista kirkoista. 
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Suomalaisten 
aloittama kristillinen 
huumevieroitustyö saa 
kiitosta Hongkongissa, 
kertovat Oulun 
Tuomiokirkkoseurakunnan 
nimikkolähetit.

Kuluva kevät on Suomen 
Lähetysseuran Hongkon-
gin toiminnan kannalta 
poikkeuksellisen merkit-

tävä. Tärkein yhteistyökumppa-
ni, Hongkongin evankelis-lute-
rilainen kirkko täyttää 60 vuot-
ta ja samalla kirkolle valitaan uu-
si piispa seuraavalle kolmevuotis-
kaudelle.  

Lähetysseuran vuonna 1970 
perustaman Ling Oin huumevie-
roituskeskuksen toiminnot ol-
laan myös siirtämässä Hongkon-
gin evankelis-luterilaisen kirkon 
vastuulle. 

– Toimintaperiaatteemme on, 
että etsimme, aloitamme ja tuem-
me uusia työmuotoja, jotka pyri-
tään siirtämään mahdollisimman 
pian paikallisten kumppaniem-
me hoidettavaksi, Oulun Tuo-
miokirkkoseurakunnan nimik-
kolähetit valottavat lähetystyön 
toimintamallia.

Ling Oin keskuksessa on tehty 
yli 40 vuoden aikana uraauurta-
vaa työtä hongkongilaisten nar-
komaanien kuntouttamisessa. 

– Tulokset ovat saaneet monet 
tukijat ja viranomaiset ulkomai-
ta myöten vakuuttuneiksi kristil-
lisen huumevieroitustyön tulok-
sista, he kertovat. 

Toiminnan siirto Suomen Lä-
hetysseuralta Hongkongin evan-
kelis-luterilaiselle kirkolle on vaa-
tinut usean vuoden työn. Valmis-
telutyö huipentui tammikuussa 
pidettyyn allekirjoitus- ja kiitos-
juhlaan. 

Siirto vapauttaa resursseja, joi-

– Olemme keskustelleet kirkon 
asiantuntijoiden kanssa manner-
Kiinan tarpeista esimerkiksi dia-
konia- ja huumevieroitustyöhön 
liittyen. Mahdollisuuksia on pal-

jon ilmassa ja olemme innostu-
neita kehittämään Lähetysseuran 
työtä kiinalaisessa maailmassa, 
lähetit kertovat.

Palstalla julkaistaan uskontoaiheisia 
uutisia sekä Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien nimikkolähettien 
kuulumisia eri puolilta maailmaa.

ta voidaan nyt kohdentaa muil-
le alueille ja työmuotoihin. Apua 
tarvitsevia ja syrjäytyviä ihmis-
ryhmiä Kiinan alueella riittää. 

Tulokset ovat 
saaneet monet 
tukijat ja 
viranomaiset 
ulkomaita myöten 
vakuuttuneiksi 
kristillisen 
huumevieroitus-
työn tuloksista.
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Paastoon kuuluva sovinto unohtui Venäjällä 

Arvot ja asenteet 
tekevät sanasta ruman
lasten kuullen on sopivaa puhua 
homoista, toteaa oulun yliopiston 
professori Harri Mantila.

– Mikään sana ei ole itsessään ruma tai kaunis. 
Sanan tyyliarvo määräytyy kokonaan yhteisön 
normeista, arvoista ja asenteista.

Näin vastaa Oulun yliopiston 
humanistisen tiedekunnan pro-
fessori Harri Mantila kysymyk-
seen, onko homo ruma sana. 

– Jos jonkun mielestä homo 
on ruma sana, se kertoo pelkäs-
tään siitä, että hänen mielestään 
homoseksuaalisuus on ruma ja 
kielteinen asia. 

Voiko lasten kuullen puhua 
homoista?

– Kielentutkijoilta kysytään usein, onko jo-
kin sana hyväksyttävä vai ei. Yksi auktoriteetti 
on silloin Kielitoimiston sanakirja. 

– Siellä kerrotaan hakusanan homo kohdal-
la vain sen neutraali merkitys, mitään erityis-
tä mainintaa sanan tyyliarvosta ei ole. Siksi sa-
naa voi hyvin käyttää missä tahansa tilantees-
sa, Mantila vastaa.

le poliittisessa kamppailussa. 
Kirill on pyytänyt rukoile-

maan maahan rauhaa ja siuna-
usta kaikille niille, jotka edistä-
vät rauhaa.

Heikki Huttunen näkee pat-
riarkan puheen tasapainottele-
vana.

– Venäjän kirkko haluaa rau-
haa. Ukrainalla ja Venäjällä on 
paljon yhteistä historiaa. 

– Kriisin paheneminen nykyi-
sestä olisi katastrofaalista myös 
kirkolle; ihmisille, joilla on su-
kulaisia molemmin puolin rajaa.

– Samalla Putin on Venäjän 
ortodoksiselle kirkolle myös hy-
vä liittolainen. 

– Venäjän ortodoksisen kir-
kon johdossa on uskoa siihen, et-
tä presidentin politiikka tuo kir-
kolle aiempaa suurempaa vakaut-
ta toimia venäläisten elämässä.

Sisäpolitiikka 
ulkopolitiikkaa tärkeämpi
Verkkolehti Kotimaa24:n haas-
tatteli viime vuoden elokuussa 
Heikki Huttusta Venäjän orto-
doksisen kirkon poliittisuudesta. 

Tuolloin Huttunen totesi, et-
tei kirkko ensisijaisesti toimi ul-
kopolitiikassa eikä pyri miellyt-
tämään länsimaita. 

Se kokee tärkeimmäksi tehtä-
väkseen etsiä itselleen merkityk-
sellistä roolia Venäjän nyky-yh-

teiskunnassa. 
Huttunen selventää, että li-

sääntyvä vakaus tarkoittaa kir-
koille – muillekin kuin ortodok-
siselle kirkolle – esimerkiksi mah-
dollisuutta järjestää kouluissa us-
konnonopetusta. 

Uskonnon opetus aloitettiin 
viime vuonna Venäjän kouluissa 
lähes 100 vuoden tauon jälkeen. 

TekSTiT: riiTTa hirvONeN

Venäjällä – ja myös muu-
alla Euroopassa – kris-
tinuskoon on yhdis-
tetty kansallisuusaate. 

Suomen ekumeenisen neuvos-
ton pääsihteeri isä Heikki Hut-
tunen kuvailee kauheaksi har-
haopiksi sitä, että kristinuskon 
ihanteet liitetään kiihkeään na-
tionalismiin.

– Uskonnon ei tule siunata 
ahdasta isänmaallisuutta, hän 
sanoo.

Huttusen mukaan uskon-
toon kuuluvan tiedon hallitse-
minen on tärkeää juuri siksi, et-
tei uskontoja käytetä väärin so-
tapropagandassa. 

Huttunen korostaa, ettei 
kristillisten kirkkojen luonne 
ole ensisijaisesti kansallinen, 
vaan maailmanlaajuinen.

Huttusen mukaan tämä nä-
kyy Suomessa esimerkiksi siinä, 
että katolilaiset haluavat käyt-
tää itsestään ilmaisua katolinen 
kirkko Suomessa eikä Suomen 
katolinen kirkko. 

Ahtaat rajat eivät kuulu kristillisyyteen

rukouksen 
muututtava teoiksi
Isä Heikki Huttunen, ovatko kir-
kot Venäjällä ja myös muualla Eu-
roopassa liian hiljaa ja kannan-
otoissaan varovaisia Venäjän toi-
mista Krimin niemimaalla?  

– Toisen maailmansodan ai-
kana Euroopassa ei herätty huo-
maamaan sitä pahaa, mikä koh-

distui juutalaisiin. Nyt ajattelen, 
että meitä vaivaa pikemminkin 
tiedon ja kiinnostuksen puute 
Ukrainaa kohtaan. 

– Me emme ajattele toisiamme 
maailmanlaajuisen perheen jäse-
ninä.

Huttusen mukaan kristityn on 
tärkeää kulkea toisessa kädessä 
Raamattu ja toisessa sanomalehti.

– Meidän tulee yrittää ymmär-
tää Ukrainan tapahtumia.  

– Rukouksiemme on myös 
muututtava teoiksi viimeistään 
silloin, jos ukrainalaisia pakolai-
sia alkaa tulla Suomeen turvaa 
hakemaan. 

– Itsekeskeinen välinpitämät-
tömyys on syntiä. Emme tiedä, 
mitä kaikkea Ukrainassa tapah-
tuu, mutta Syyrian sota on jatku-
nut jo kolme vuotta. 

– Syyrialaisten kokemat kau-
heudet tuntuvat kiinnostavan 
meitä vain puolittain ja osaamme 
taitavasti sulkea tapahtumat pois 
silmistämme, isä Heikki Huttu-
nen suree. 

Ortodoksipappi Heikki Huttunen 
on toiminut pitkään kirkkojen 
kansainvälisissä suhteissa esim. 
Kirkkojen Maailmanneuvostossa.

Erkki K
iiski

Kriisi Ukrainassa on lähentänyt maan kolmea ortodoksista kirkkoa toisiinsa. Kirkkoaiheiset kuvat ovat ukrainalaisista kirkoista. 

w w w. sxc . hu /  Ta t ya na Po s t ov y k

Voiko 
lasten 
kuullen 
puhua 
homoista?

Seksuaalisuus synnyttää
herkästi solvauksia
Kielitoimiston sanakirjan päätoimittaja Eija-
Riitta Grönros Kotimaisten kielten keskukses-
ta ei näe syitä sille, miksi homo-sanaa pitäisi 
käyttää arkaillen ja peläten. 

– Silloin kun sanaa käytetään sen var-
sinaisessa merkityksessä – eli tarkoitta-
massa  homoseksuaalia – siinä ei ole mi-
tään sopimatonta. 

– Sen sijaan sanan käyttö haukkuma-
sanana ja solvauksena ei ole suotavaa, 
niin kuin ei mikään nimittely yleensä-
kään kenenkään kuullen, Grönros sanoo.

Hän pohtii, miksi juuri homo-sanasta 
on syntynyt haukkumasana.

– Haukkumasanoja voi syntyä eri 
syistä ja niitä on erilaisia. Seksuaalisuus on 
yksi niistä aihealueista, jotka synnyttävät sol-
vauksia. 

Grönros huomauttaa, että esimerkiksi etni-
siin ryhmiin saatetaan kohdistaa solvauksia, 
mutta ne eivät toimi hänen mielestään yleisi-
nä haukkumasanoina.

riiTTa hirvONeN
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Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

Kuka voi olla ehdokas?
 
Kirkko tarvitsee juuri sinua. Luottamushen-
kilöillä on seurakunnassa todellista valtaa. 
Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri 
tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja 
miehiä.
 
Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon 
jäsen, joka

• täyttää 18 vuotta viimeistään 9.11.2014
• on seurakunnan jäsen viimeistään   
 15.9.2014
• antaa kirjallisen suostumuksen 
 ehdokkaaksi asettumisesta.

Avoinna 163 paikkaa

Marraskuun 9. päivänä järjestetään seura-
kuntavaalit. Oulussa valitaan 163 edustajaa 
seurakuntaneuvostoihin ja seurakuntien yh-
teiseen kirkkovaltuustoon. Syksyn vaaleihin 
haluamme hyviä ehdokkaita – Sinut.

Luottamushenkilönä saat

• näköalapaikan ja vaikutus-
 mahdollisuuden seurakunnan asioihin
• päätösvaltaa toimintaan ja talouteen

Kiinnostuitko?

Lisätietoa ehdokkaaksi asettumisesta ja 
valitsijayhdistyksen perustamisesta: 
www.oulunseurakunnat.fi/seurakunta-
vaalit ja www.seurakuntavaalit.fi.

Vaaleista lisätietoa antaa: 

Oulun seurakuntayhtymän vs. lakimies 
Krstiina Harjuautti, p. 050 438 9034 tai 
kristiina.harjuautti@evl.fi. 

Ehdokaslistat on jätettävä syyskuun 15. 
päivään mennessä oman seurakunnan 
kirkkoherranvirastoon.

Mihin hyvään sinä uskot? Asetu ehdolle, kun haluat vaikuttaa siihen, mihin hyvään kirkko rahoja ohjaa.

Asetu 
ehdolle 
ja tee kirkosta 
näköisesi.
SEURAKUNTAVAALIT 2014

ARINAN VAALI 2014
valitse kokemusta, näkemystä, uskallusta, osaamista

VAIKUTA OMISTAJAOHJAUKSEEN JA KÄYTÄ ÄÄNIOIKEUTTASI

ANTERO AAKKO
OULU, TUIRA
Myyn  johtaja

insinööri

64

ANTTI HUTTU-HILTUNEN
OULU, YLIKIIMINKI

Kasvatus  eteiden maisteri
apulaisjohtaja

74

MATTI KAKKO
OULU, YLI-II

Sairaalaneuvos
yht.maisteri

78

ARINAN EDUSTAJISTON VAALIT
Lähituotteita lähikauppaan ja jyrkkä ei 
Israelin tuotteiden boikotille.

Esa Paloniemi

asfalttikukka.blogspot.fi
52

• 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

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

Turvallisia vuokra-asuntoja 

VVO:n asunto on turvallinen asua ja asuminen on 
helppoa ja vaivatonta. Meiltä löydät kodin kaikkiin 
elämäntilanteisiin. Tutustu monipuoliseen vuokra-asun-
totarjontaamme Oulussa osoitteessa: www.vvo.fi tai tule 
käymään VVO-kotikeskuksessamme!

VVO-kotikeskus | Saaristonkatu 2 | 
90100 Oulu | Avoinna ma-ke, pe 8.30 
-15.30, to 10.30 - 15.30 |
Puh. 020 508 4900 | oulu@vvo.fi |
www.vvo.fi Y
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Sanasta ammennetaan 
Kellonkartanon kevätpäivässä

Kellonkartanon kevätpäi-
vän aiheena on ”Sinun 
puolestasi”.  Nämä tutut 
sanat kuulemme ehtoolli-

sella, kun pappi toteaa: ”Herram-
me Jeesuksen Kristuksen ruumis 
(veri), sinun puolestasi annettu 
(vuodatettu)”.  Kahteen sanaan 
kiteytyy yhden ihmisen kannal-
ta koko Raamatun ydinsanoma. 

Rakkaudettomuutensa ja 
oman kelvottomuutensa näkevä 
ihminen tajuaa, ettei hän kyke-
ne itseään pelastamaan. Hänelle 
tulee hätä, mistä löytyy apu. Kun 
Jumalan Henki johtaa etsijän ris-
tin ja Vapauttajan luo, avautuu 

uusi elämä. Tämä Jumalan hyvä 
tahto ja apu ovat läsnä ja taustal-
la kaikkialla Raamatussa ja se ei 
ammentamalla lopu, pikemmin-
kin lisääntyy. 

Kaukovainion kappelilla pi-
dettävä kevätpäivä alkaa lauan-
taina  29.3. kello 16 ja jatkuu kel-
lo 18 lauluseuroina. Sanasta am-
mentavat Tapio Pokka, Anja Rö-
pelinen ja Yrjö Vilhunen sekä 
pastori Nerguisaikhan Mongoli-
asta. Käytettävissä on myös uusi  
laulukirja Viisikielinen. Väliajal-
la tarjolla suolapalaa. 

MarTTi haNNuLa
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Leikkaa talteen!

  

Tekeekö Suvivirsi koulun kevätjuhlasta us-
konnollisen tilaisuuden? Tätä vatvotaan tä-
näkin vuonna.

Suomen luokanopettajien yhdistys ehti 
alkuviikosta tiivistää monen näkemyksen asiaan: 
näpit irti perinteistä!

Tiedotteessaan yhdistys aika lailla lyttää apu-
laisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen kannan-
oton, jonka mukaan Suvivirren laulaminen kou-
lussa on uskonnonvapauslain kannalta ongelmal-
lista. 

Opetushallitusta on kehotettu tarkistamaan 
kouluille annetut ohjeet uskonnollisten tilai-
suuksien järjestämisestä. Uskonnollisia tilaisuuk-
sia ovat muun muassa koulujen aamunavaukset 
ja päättäjäisjuhlat, joissa on virsiä, rukouksia tai 
muuta sisältöä, joka heijastaa uskonnollista vakau-
musta.

Luokanopettajien yhdistys ei pidä Suvivirren 
laulamista millään tavalla ongelmallisena.

Ennemminkin virsi edustaa jatkuvuutta. Kun 
moni asia ympärillä järkkyy, koulu tarvitsee jota-
kin pysyvää ja eheyttävää, tiedote muotoilee.

Valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka 
Viljanen Turun yliopistosta puolestaan on hok-
sauttanut, että apulaisoikeuskansleri on vain yk-
si auktoriteetti.  Auktoriteetti on myös eduskun-
nan perustuslakivaliokunta, jonka mukaan Suvi-
virsi on traditio.

Opetushallituksen opetusneuvos Pekka Iivo-
nen totesi viimevuotisessa suvivirsikeskustelussa, 
että ei liene olemassa mitään järkevää syytä, mik-
si Suvivirttä ei kouluissa laulettaisi. 

Mutta mitä sanoo kansa? Samaa mieltä opetus-
neuvoksen kanssa on esimerkiksi moni vauva.fi-si-
vustolla asiaa kommentoinut:

”Minusta virret on vain lauluja muiden joukos-
sa. Se, että sen laulaminen olisi jotain uskonnon-
harjoittamista, vaatii mielestäni sen, että itse us-
koo (Jumalaan tai mihin nyt ikinä). En minäkään 
muslimiksi muutu tai koe tulleeni käännytetyksi, 
jos joku lukee minulle Koraania.”

”Olen ateisti, mutta kyllä mielestäni Suvivirsi 
kuuluu kevätjuhliin. Eihän sitä tarvi virtenä miet-
tiä, vaan kevätjuhlalauluna. Silloin alkaa koululai-
silla kesä, kun Suvirsi on laulettu.”

Suvivirsi joutui syyniin apulaisoikeuskanslerin 
tutkittavaksi kantelun johdosta.

Jotenkin en ihmettelisi, vaikka kiista etenisi 
vielä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen rat-
kottavaksi. 

MiNNa kOLiSTaja

Sinappia

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

Pidetään 
perinteet

Keski-ikäisiä 
kutsutaan treffeille
Kohti iloista keski-ikää 
on teemana seuraavilla 
Pappilan treffeillä. 
illan alustajien Saila 
Kukkohovi-Jämsän ja 
Mikko Jämsän mielestä 
keski-ikäisen elämä voi 
olla mahtavaa.

Pappilan treffit ovat osa Ou-
lujoen seurakunnan ai-
kuistyötä. 

– Seurakunnissa on pal-
jon tarjontaa lapsille, nuorille ja 
eläkeläisille. Ajatuksenamme on 
tarjota jotain myös työikäisille, 
lehtori Riitta Kentala kertoo.

Kentalan mukaan aikuistyö 
on toistaiseksi projektiluontois-
ta. Tapahtumia ei ole viikoittain, 
vaan silloin tällöin järjestetään 
jotain. 

Keski-ikä valikoitui aiheeksi 
aikuistyötä suunnittelevassa työ-
ryhmässä – jossa siinäkin on mu-
kana useampi ikäluokan edusta-
ja. 

– Heittelimme ilmaan aja-
tuksia siitä, mitä keski-ikä meil-
le kullekin tuo tullessaan. Sitten 
jo mietimmekin, kenet saisim-
me alustamaan tilaisuutta, Ken-
tala kertoo.

Illan vetäjiksi pyydettiin Mik-
ko Jämsää ja Saila Kukkohovi-
Jämsää, jotka ovat oman seu-
rakunnan aktiiveja ja kokenei-
ta parisuhdekurssittajia. Pappi-
lan treffien toivotaankin tavoit-
tavan tällä kertaa erityisesti pa-
riskuntia. 

Treffit eivät ole kuitenkaan mi-
nikurssi, vaan ilta on tarkoitettu 
keväiseksi piristykseksi tavallisil-
le keski-ikäisille. Kokemusten ja-
kamisen lisäksi luvassa on vuoro-
vaikutteista toimintaa.

Illan vetäjien mielestä keski-
ikä on mahtavaa aikaa. 

– Tätä on odotettu. Lapset ovat 
muuttaneet kotoa ja saamme elää 
vapaasti. Työpäivän jälkeen voi 
ottaa nokoset tai mennä kahville 
ilman kiireitä, he toteavat.

Työelämässä keski-ikäinen 
tuntee jo omat vahvuutensa eikä 
enää stressaa kaikesta. 

– Krempatkaan eivät ole vielä 
oikein pahoja, Saila Kukkohovi-
Jämsä naurahtaa.

Musiikkiakin Pappilan tref-
feillä kuullaan, sillä kirkkokuoro-
laiset piipahtavat tuomaan tilai-
suuteen laulutervehdyksen omi-
en harjoitustensa jälkeen. Lopuk-

si nautitaan yhteinen iltapala.
Ensimmäiset Pappilan tref-

fit pidettiin viime sunnuntaina. 
Tuolloin aiheena olivat uskon iso-
isä ja isoäiti Aabraham ja Saara. 

– Koen tärkeänä, että tarjoam-
me myös raamattuluentoja, vaik-
ka ne eivät vedä niin kovasti vä-
keä, Kentala toteaa.

Treffejä aiotaan jatkaa syksyl-
lä. 

– Toisinaan meille tulee kyse-
lyjä, mitä meillä on tarjottavaa 
työikäisille. Nyt saa esittää toi-
veita, Kentala vinkkaa.

eLSi SaLOvaara

Pappilan treffit teemalla 
Kohti iloista keski-ikää 
ke 9.4. kello 18 Oulujoen pappilassa. 
Ideoita aikuistyöhön voi esittää 
Riitta Kentalalle, p. 040 5747094, 
riitta.kentala@evl.fi

Mikko Jämsä ja Saila Kukkohovi-Jämsä kehottavat pariskuntia nauttimaan keski-
ikäisen elämän parhaista puolista. 

Rauhan Tervehdys 
haastaa neulomaan torkkupeitteitä

Yhteisvastuukeräyksen kotimainen kohde 
on tänä vuonna saattohoito.
Rauhan Tervehdys -lehti ja Kempeleen seu-
rakunta järjestävät perjantaina  4. huhti-

kuuta tempauksen, jolla on tavoitteena tuoda sil-
mäniloa ja kodikkuutta saattohoitoa antaviin yk-
siköihin.

Kauppakeskus Zeppelinissä keskusaukiolla on 
seurakunnan ja RT:n yhteinen piste, jonne voit tul-
la valmistamaan 10 kertaa 10 sentin neuletilkun 
kello 10–18 välisenä aikana. Mikäli aikaa ja intoa 
riittää, voit viipyä pidempäänkin ja tehdä useam-
mankin neuletilkun.

Keskusaukiolla on sinua odottamassa lankaa ja 
sukkapuikkoja. Halutessasi voit ottaa kotoa mu-
kaan omat puikkosi.

Tilkkuja on myös mahdollista valmistaa jo en-
nakkoon kotona, tällöin tulee valita sama lanka ja 
sama valmiin tilkun koko kuin oheisessa neuletil-
kun ohjeessa.

Kotona on mahdollista tehdä ennakkoon myös 
virkkaamalla niin kutsuttuja isoäidinneliöitä, ko-
ko ja lanka samat kuin ohjeessa.

Kempeleen seurakunnan vapaaehtoiset ovat lu-
pautuneet kokoamaan tilkut torkkupeitteiksi.

neuletilkun ohje
Lanka: Novita Nalle, puikot: 3,5 mm
Valmiin tilkun koko: 10x10 cm

Tilkku neulotaan ainaoikeaa.
Luo 3 silmukkaa. 
1. kerros: Neulo kaikki silmukat oikein.
Tämän jälkeen aloita levennyskerrokset: Neu-
lo 1 oikein, lisää 1 silmukka, neulo kerros lop-
puun oikein.

Toista levennyskerroksen ohjetta niin monta 
kerrosta kunnes työn vinoreuna on 10 cm pitkä. 
Aloita sen jälkeen kavennukset. Kavennuskerros: 
Neulo 1 silmukka oikein, neulo 2 silmukkaa oi-
kein yhteen, neulo kerros loppuun oikein.

Toista kavennuskerroksia kunnes jäljellä on 3 
silmukkaa. Päättele silmukat.  Päättele langan-
päät.

Neliö syntyy siis kärjestä vinottain toiseen 
kärkeen. Joka toisella kerroksella työ kapenee tai 
levenee 1 silmukan verran toisesta reunasta: oi-
kealla puolella oikeasta reunasta, nurjalla puo-
lella vasemmasta.
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Terveys ja Hyvinvointi

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

Tervetuloa tilavaan
KAIJONHARJUN APTEEKKIIN

HELPPO TULLA!
tilaa pysäköidä ja mukava asioida

    

    

  

www.kai jonhar junapteekki . f i

Palvelemme:
ma–pe 8:30–19:00

la 9:00–16:00

Yhteystiedot:
Sammonkatu 14, Oulu

puh. 08 5561 591

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas

Kuivastie 21 as. 43, Tuira
puh. 045 134 7171

Kotikäynnit lähialueille.

AVOINNA:
ma-pe 8.30-21  la-su 10-21

Isokatu 45, 90100 Oulu
Puh. (08) 311 3112
Fax: (08) 311 6001

oulun.keskus.apteekki@
apteekit.net

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

• kotisairaanhoito
• hoiva ja huolenpito
 

• siivous ja kodinhoito
• lastenhoito

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

SARA WACKLIN-KOTISARA WACKLIN-KOTI
Koulukatu 4, p. 050 406 0653

RANTA-KASTELLIN PALVELUKESKUS
Rantakastellintie 6, p. 044-703 5198

Lounashinta 6,95

www.caritaslaiset.fi

Ajanvaraus 
netissä tai 

050 520 2383 

Lääkäritalomme palvelee 
Oulun keskustassa osoitteessa 
Mäkelininkatu 31.

Tervetuloa - Olemme täällä sinua varten.

Lääkäritalo  •  Työterveys  •  Kotilääkäri

Caritas Lääkäritalo tarjoaa sinulle monipuoliset ja kattavat 
terveyspalvelut. Palvelemme kaikenikäisiä vauvasta vaariin. 
Palveluihimme kuuluvat yleis- ja erikoislääkäreiden vastaan-
otto, työterveyshuolto sekä lääkärien kotikäynnit. 

Aidosti oululainen.

Ilmoittaja: 
Ota yhteyttä!

Pirjo Teva
020 754 2284, 
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.� 

radio Dei 106,9 Mhz, 
kaapeliverkossa 94,1 Mhz,
www.radiodei.fi
Su 30.3. klo 8.45. Radiopyhäkou-
lussa lastenohjaaja Marja Raati-
kainen Tuiran seurakunnasta pu-
huu aiheesta Elämän leipä.
Aluelähetys klo 9.55–12:
Klo 10 meänkielinen messu Kar-
jasillan kirkosta. Virret: 475: sä-
keistöt 1–3, 59, 417: säkeistöt 1 ja 
3, 511, 547, 225 ja 338.   
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa tutustutaan Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan Dom 
second handiin. Ks. juttu s. 3.
Ma 31.3. klo 18–18.30 Rukous-
radiossa syvennytään rukouk-
seen kirkon verkkotyössä. Haas-
tattelussa on verkkokeskustelija ja 
nuorisotyönohjaaja Mono Kuop-

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

pala Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnasta. Alueellinen lähetys. 
Esirukouspyynnöt: www.oulun-
seurakunnat.fi/rukousradio.

Luterilaisten seurakuntien Toi-
von päivä ma–pe klo 15–17
Ke 2.4. klo 16.40 Kurkistus kirk-
koon -ohjelmassa tutustutaan 
Asemakatu 6:en yläkertaan avat-
tuun tuomiokirkkoseurakunnan 
Dom second handiin.
 
radio Pooki 88,0 Mhz,  
kaapeliverkossa 89,5 Mhz,
www.radiopooki.fi
Su 30.3. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lu. Aiheena elämän leipä.

Klo 10 jumalanpalvelus Raahen 
kirkosta.

Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 30.3. klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta.

radio YLe 1, 90,4 Mhz, 
www.yle.fi/radio1 
Su 30.3. klo 10 jumalanpalvelus 
Korpilahden kirkosta Jyväsky-
lästä.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.

Suunnittele kempeleläinen lapanen
– Etsimme sellaista lapasmallia, 
joka on selvästi tunnistettavis-
sa Kempeleen seurakunnan lapa-
siksi värien ja kuvioinnin perus-
teella. Kuvion tulee perustua seu-
rakunnan logoon, Minna Sorva-
la Kempeleen seurakunnasta ker-
too. 

Kilpailun voittajamallista ryh-
dytään valmistamaan talkootyö-
nä lapasia myyntiin.

Mallilapaset tulee toimittaa 
pääsiäiseen mennessä kirkkoher-
ranvirastoon suunnittelijan ni-
mellä ja yhteystiedoilla varustet-
tuina. 

Mallin tulee olla muokatta-
vissa neuleohjeeksi, jotta vapaa-
ehtoiset voivat valmistaa niitä 
myyntiin. Ihanteellisinta olisi, 
että malli muuntautuisi helposti 
niin aikuisten kuin lastenkin ko-
koon. 

– Tekniikan suhteen voi käyt-
tää luovuutta. Seurakunnan lo-

gosta löytyy hyvä värimalli kir-
joneuletta varten, mutta on mah-
dollista toteuttaa kuviointi myös 
pintaneuleena tai vaikkapa jälki-
käteen kirjomalla, itsekin paljon 
käsitöitä tekevä Sorvala kuvailee. 

Yleisöäänestyksellä valittavan 
voittajalapasen suunnittelija saa 
käsityöaiheisen palkinnon. 

Lapasten myyntituotot lah-
joitetaan lähetystyölle, mutta 
tarkempi kohde on vielä avoin. 
Avustuskohdetta voi äänestää 
osoitteessa: www.kempeleenseu-
rakunta.fi/lahetys.
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Kun turvaverkko pettää,
kirkko auttaa

Suomessa on yhä enemmän 
ihmisiä, joita yhteiskun-
nan tukijärjestelmät eivät 
tavoita. Tätä mieltä ovat 

Diakoniatyöntekijöiden liiton 
puheenjohtaja Merja Korpela ja 
Karjasillan seurakunnan johtava 
diakoniaviranhaltija Nina Nie-
melä.

–  Ihmisiä putoaa turvaverkko-
jen läpi. Tällöin kirkko on useim-
miten se, joka on ottamassa kop-
peja, sanoo Merja Korpela.

Nina Niemelä huomauttaa, et-
tä ennen joka kunnassa oli työ-
voimatoimisto ja terveyskeskus 
omahoitajineen ja -lääkäreineen. 
Nykyinen keskittämisen malli on 
johtanut palvelukentän pirstaloi-
tumiseen. Mielenterveysongel-
mat, päihderiippuvuus ja talou-
delliset vaikeudet hoidetaan ku-
kin eri luukulla.

– Heikoilla oleva ihminen ek-
syy näistä yhteiskunnan viralli-
sista tukirakenteista, sanoo Nie-
melä. 

Merja Korpela huomauttaa, 
että esimerkiksi kunnan sosiaali-
toimi auttaa vain tiettyyn rajaan 
saakka. Jos vaikkapa työttömällä 
on velkaa, sitä ei huomioida toi-
meentulotukipäätöksessä. Tukea 
ei myönnetä, vaikka elämiseen ei 
jäisi rahaa pakollisten lyhennys-
ten jälkeen.

– Tällöin vaikeuksissa oleva ei 
saa virallisesti mistään apua. 

kriisissäkään 
apua ei aina saa
Myös yhteiskunnan taloudellinen 
tilanne ja julkisen sektorin sääs-
töt heikentävät ihmisten mahdol-
lisuuksia saada apua.

Korpelan tiedossa on tapauk-
sia, joissa esimerkiksi avioeron tai 
läheisen kuoleman kokenut ihmi-
nen on yrittänyt saada terveys-
keskuksesta lähetteen psykiatri-
selle poliklinikalle. Avun hakijal-
le on voitu todeta, ettei tämä ole 
riittävän sairas.

 – Tämä on järkyttävää. Kriisin 
kokenut ihminen tarvitsee apua, 
jottei hänen tilansa muuttuisi pa-
hemmaksi. 

Nina Niemelän asiakkail-
la Oulussa on samanlaisia koke-
muksia.

Yksinäisyyttä 
ja kipeitä eroja
Diakoniatyöntekijän luokse tullut 
ihminen arvostaa Niemelän mu-
kaan usein sitä, että saa tulla jut-
telemaan jollekin ”kokonaisena 
pakettina” ja jollakulla on aikaa 
kuunnella.

– Tällaisia paikkoja on nyky-
ään olemassa vähän.

Niemelä kertoo, kuinka ta-
loudellista apua hakenut ihmi-
nen saattaa pyytää, että saisi tul-
la uudestaan ihan vain keskuste-
lemaan.

– Yksinäisyys ja toisen ihmi-
sen tarve on suurta tänä päivänä.

Yksinäisten joukossa on Nie-
melän mukaan kaiken ikäisiä. 
Esimerkiksi pitkäaikaistyöttö-
mät sekä päihde- ja mielenterve-
ysongelmaiset suistuvat helposti 
pois luonnollisen kanssakäymi-
sen verkosta.

Joku taas saattaa tuntea itsensä 
yksinäiseksi, vaikka olisi muiden 
ympäröimä. 

– Yhä enemmän on myös nii-
tä ihmisiä, jotka kysyvät, mikä on 
kaiken merkitys, Niemelä kertoo.

Erityisesti pääkaupunkiseu-
dulla diakoniatyössä näkyvät en-
tistä enemmän paitsi yksinäisyys, 
myös tuoreet, hankalat avioerot. 
On tapauksia, joissa toinen van-
hempi ei halua olla lastensa kans-
sa enää missään tekemisissä eikä 
suotu maksamaan elatusmaksuja.

– Esiintyy myös kiusan teke-
mistä ja turhien lastensuojelu-
ilmoitusten tekemistä, Korpela 
kertoo.

Diakonia 
auttaa eteenpäin
Merja Korpela sanoo, että kirkon 
diakoniatyöllä on ennen kaikkea 
mahdollisuus paitsi kuunnella, 

Diakoniatyö
•	Diakoniatyö	on	kristillisen	ihmiskäsityksen	ja	lähimmäisenrakkau-

den pohjalta tapahtuvaa auttamista ja se kohdentuu erityisesti nii-

hin, joiden hätä on suurin. 

•	Diakonia-sana	tarkoitti	alun	perin	palvelemista,	erityisesti	 ruoka-

pöydän kattamista.

•	Diakoniatyöntekijän	puoleen	voi	kääntyä	kaikissa	elämän	vaikeis-

sa asioissa – käytännöllisen ja taloudellisen tuen tarpeessa, mutta 

myös yksinäisyyden, mielenterveysongelmien, päihteiden, ihmis-

suhdevaikeuksien ja elämän kriisien kohdatessa.

Lähde: evl.fi

Kirkkojärjestyksestä on esitetty pois-
tettavaksi pykälä, joka määrittelee 
muun muassa kanttorin ja diakonia-
työntekijän viran seurakunnissa pa-

kollisiksi. Esitys on käsittelyssä seuraavassa 
kirkolliskokouksessa toukokuussa.

Diakoniatyöntekijöiden liiton puheen-
johtaja Merja Korpela toivoo, ettei kirkon 
diakoniaa muutettaisi vain epämääräisek-
si vapaaehtoistyöksi. Hän huomauttaa, että 
diakoniatyöntekijät on nimenomaan kou-
lutettu ihmisten ongelmien kohtaamiseen. 

Korpela itse on erikoistunut psykiatri-
seen sairaanhoitoon ja kokenut siitä olevan 
paljon hyötyä omassa työssään. 

Tällä hetkellä diakoniatyöntekijät kui-

tenkin Korpelan mukaan kokevat, että dia-
koniatyötä ajetaan tietyllä tavalla alas sääs-
töjä etsittäessä.

– Kirkossa on vähän sitä ajatusta, että 
mihin diakoniatyöntekijöitä tarvitaan, kun 
on olemassa kaupungin sosiaalityö.

Kokemus on kuitenkin osoittanut, että 
joukko ihmisiä jää aina virallisen avun ul-
kopuolelle. Osalle ihmisistä diakoniatyö on 
jossain vaiheessa ainoa apu.

Korpelan mielestä on selvää, ettei sanaa 
voi olla ilman tekoja.

– Hyvä esimerkki tästä on Jeesus, joka ei 
kulkenut vain puhumassa, vaan auttoi ih-
misiä.

kaTi LuOMa

”Ei sanaa ilman tekoja”

myös luoda turvaverkostoja ja 
olla mukana avun hakemisessa.

– Me mietimme, miten ih-
minen selviää päivästä toiseen. 
Pelkkä sosiaalitoimistossa käyn-

ti ei auta ihmistä, jos kukaan ei 
kysy, mikä hänen kokonaistilan-
teensa on ja miten hän voi.

kaTi LuOMa

Ku va t  a r k i s t o :  S a nna K r o o k ,  Re i j a  Haa p a la in e n j a  S a nna Tu r u n e n

Yksinäisyys ja 
toisen ihmisen 
tarve on suurta 
tänä päivänä.

Karjasillan seurakunnan 
johtava diakoniaviranhaltija 

Nina Niemelä

Diakoniatyöntekijän luona apua hakevan tilannetta tarkastellaan kokonaisuutena.
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Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute 

@kotimaa.fi
020 754 2267

Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Muut seurakunnat

Yhdistykset

tapahtumat

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

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

Herättäjän päiviä: su 30.3. messu klo 10.00 Oulunsalon kirkossa ja seurat 
seurakuntatalossa, su 30.3. messu klo 10.00 Rovaniemen kirkossa ja  
seurat seurakuntakeskuksen juhlasalissa
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: to 27.3. klo 18.00 Pattijoen Pappilassa,  
su 30.3. klo 15.00 Tuiran kirkolla, Myllytie 5, Oulu, ti 1.4. klo 19.00  
Kaarina ja Hannes Juntusella, Rinnetie 2, Rantsila
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 27.3. klo 19.00 Helmi Borénilla,  
Koulukatu 41 as 11, Keskusta, Oulu
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

To 27.3. klo 18. Kasvun polku 
3/5. Kai Similä
Su 30.3. klo18. Sanan ja rukouk-
sen ilta. Jussi Pellikka. Gideonit.
To 3.4. klo 18 Rukousilta
Su 6.4. klo 18. Sanan ja rukouk-
sen ilta. Ehtoollinen. Mikael 
Estabrook, Kai Similä.
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

La 29.3. klo 15.00 Alfa-kurssi
Su 30.3. klo 11.00 JUMALANPALVELUS

Ma 31.3. klo 12.00 RUKOUSHETKI 
Pällissä

Ke 2.4. klo 19.00 SANAN JA  
RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Johanna Tunturipuro ja tiimi:
PROFEETALLISEN VARUSTAMISEN VIIKONLOPPU

pe 28.3. klo 18, la 29.3. klo 11, 14 ja 17
Perjantaisin klo 18 PYHÄN HENGEN ILTA

Maanantaisin klo 11.30 VARUSTAMO
Johanna tulossa ke 30.4. ja 28.5. klo 18

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! Jer. 29:11
OULUN ILMESTYSMAJA Siljonkatu 70

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 28.3. klo 19.30 Lift Up-ilta. La 29.3. klo 11-13 
Evankeliumia ja soppaa Toppila-Centerissä, 
Paakakatu 2. Su 30.3. klo 11 Jumalanpalvelus, 
Hannu Orava, Mika Keisu, Lassi Makkonen ja 
Jukka Ulkuniemi. Seimi, pyhäkoulu ja lastenkoko-
us. Su 30.3. klo 12 Oulun Helluntaiseurakunnan 

vuosikokous ja klo 13.30 Oulun helluntailähetys ry:n vuosikokous. Su 30.3. klo 
17 Church@78, International Service. Uusikatu 78. Ke 2.4. klo 19 Jumalan koh-
taamisen ilta, Hannu Orava, Pirjo Orava, Jouko Annala. To 3.4. klo 12 Päiväpiiri. 
Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

Su 30.3. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Vesa Pöyhtäri.
Ke 2.4. klo 14 Toimintapiiri.
Su 6.4. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Matti Rahja.
Tervetuloa!

Seurat su 30.3. klo 14.  
Arvi Uusitalo, Jaakko Rytisalo.
Rmt-piiri ma 31.3. klo 14. & 3K-ilta 
klo 18.30, Juha Muukkonen: koko 
VT saarnaa Jeesusta Kristusta.
Action & Bible, ti 1.4. klo 18,  
12-14 v. pojille.
Matkalauluseurat ke 2.4. Caritas-
kodin kappeli klo 14 – 15.
Op/Na-ilta to 3.4. Mika Syväniemi, 
E. Ravanderilla.

Tiistaisin klo 9-10 
Aamurukouspiiri + Kahvi.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

30.3. Su Jumalanpalvelus + lastentunti klo11.00. ja 
klo 13.00 Kannatusryhmä.

31.3. Ma Koti- ja veljespiiri klo 13.00.
OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT !

Ev.lut. Kansanlähetys, Oulu
Armolahjaseminaari pe 11.4. - la 12.4. Keskustan srk-talo Isokatu 17. 
Opettamassa Kansanlähetyksen liittohallituksen puheenjohtaja Tuomo 

Heikkilä. Raamattuun perustuva opetus hengellisistä lahjoista ja niillä palvele-
misesta seurakunnassa. Sitova ilmottautuminen 10.4. mennessä soitto tai teks-
tiviesti 044 447 7847. Leiri 5-7 luokkalaisille Siikajoen vanhassa pappilassa 
11.-13.4. Hinta 20 e. Ilm. 8.4. mennessä sinikka.harkonen@edu.lumijoki.fi tai 
tekstiviesti 044 503 7080 (jos soitat, niin klo 17 jälkeen). 
Lisät. Pekka Siitonen 040 535 7567.

To 27.3. klo 19 LÄHDE-ilta, Päivi Tuohimaa, pastori James Wamanga 
Ugandasta, tarjoilu. Pe 28.3. klo 18 Varkki-ilta. Su 30.3. klo 11 Aamukirkko, 
pyhäkoulu, Saint’s Club, Outi Huczkowski, Risto Wotschke, Korinttilaiskirje 
osa 15. Ti 1.4. klo 10-12, Äitimiitti & Taaperotapaaminen. Ke 2.4. klo klo 18 
Nuortenilta. 10.-11.4. Evankelista Timo Närhi. Tervetuloa!

Isokatu 32 B 90100 Oulu • puh. (08) 375 128

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg   Sampo Heikkilä

Hammassampo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

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

Siivouksesta  
– Hoivaan

Kaikkiin elämäsi vaiheisiin  
siivouksesta hoivaan

Palveluja tarjotaan

Karjasillan raamattuluento-
sarjan päätöstilaisuudessa 
kuullaan aiheesta Kristus 
Kaikkivaltias Kolossalais-

kirjeen valossa. Luennon pitää 
lääninrovasti Juhani Lavanko 
keskiviikkona 2.4. kello 18 Kar-
jasillan kirkossa.

 Lavangon mukaan antiikin ih-
minen pelkäsi kaaosta, kosmok-
sen hajoamista. Kolossan alueel-
la, nykyisessä Turkissa, maanjä-
ristykset ovat tavallisia. Maan-
järistyksiä pidettiin seuraukse-
na tasapainoa ylläpitävien vasta-
voimien järkkymisestä. Tämän 
vuoksi palvottiin enkeleitä, joilla 
uskottiin olevan valta pitää tasa-
painoa yllä.

 Suomessa maa ei juuri täräh-
tele. Silti Kolossan pelko saa ja-
lansijaa täälläkin. 

– Ajassa vellova ahdistus työl-
listää selvännäkijöitä. Horos-
kooppeja luetaan ahkerasti. Kuun 
kolmanneksitoista päiväksi sattu-
van perjantain lähestyminen koe-
taan uhkaksi. Taikausko rehottaa, 
Lavanko sanoo.

– Vastaus kaaospelkoon on 
turvautuminen Kristukseen. Hä-
nellä on kaikissa asioissa viimei-
nen sana sanottavana. Jumala on 
luonut koko todellisuuden Kris-
tuksen välityksellä. Hän pitää 
kaiken koossa, Lavanko toteaa.

Kolossalaiskirje valottaa 
Kristusta raamattuluennolla

Kristus Kaikkivaltias. Ikonin on maalannut Petros Sasaki. 
Kirjaimet IC XC tulevat kreikankielisistä sanoista Jeesus Kristus. 
Sädekehän kreikkalaiset kirjaimet tarkoittavat sitä, kun Jumala sanoi Moosekselle 
palavan pensaan äärellä: "Minä olen se joka olen".

Re i j o  M a r jo maa



11   Nro 12     27.3.–3.4.2014

Aam. 8: 11-12
Koittaa aika - sanoo Herra Jumala -
jolloin minä lähetän maahan nälän.
En leivän nälkää,
en veden janoa,
vaan Herran sanan kuulemisen nälän.
Ihmiset hoippuvat mereltä merelle,
pohjoisesta itään he harhailevat
etsimässä Herran sanaa,
mutta eivät löydä.

1. Piet. 2: 1-3
Jättäkää kaikki pahuus ja vilppi, kaikki 
teeskentely ja kateus ja kaikki panettelu. 
Niin kuin vastasyntyneet lapset tavoitelkaa 
puhdasta sanan maitoa, jotta sen ravitsemina 
kasvaisitte pelastukseen. Olettehan te 
”maistaneet Herran hyvyyttä”.

Joh. 6: 24-35
Ihmiset nousivat veneisiin ja lähtivät 
Kapernaumiin etsimään Jeesusta.
    He löysivät Jeesuksen järven toiselta 
puolelta ja kysyivät häneltä: ”Rabbi, milloin 
sinä olet tullut tänne?” Jeesus vastasi: 
”Totisesti, totisesti: ette te minua sen tähden 
etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan 
siksi, että saitte leipää ja söitte itsenne 
kylläisiksi. Älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, 
vaan katoamatonta, sitä, joka antaa ikuisen 
elämän. Sitä teille antaa Ihmisen Poika, 
sillä Isä, Jumala itse, on merkinnyt hänet 
sinetillään.” He kysyivät: ”Mitä meidän tulee 
tehdä, että tekomme olisivat Jumalan tekoja?” 
Jeesus vastasi: ”Uskokaa häneen, jonka Jumala 
on lähettänyt. Se on Jumalan teko.”
    He sanoivat Jeesukselle: ”Minkä tunnusteon 
teet, että me sen nähtyämme uskomme 
sinuun? Mitä sinä teet? Meidän isämme söivät 
autiomaassa mannaa, niin kuin kirjoituksissa 
sanotaan: ’Hän antoi taivaasta leipää heille 
syötäväksi.’” Tähän Jeesus vastasi: ”Totisesti, 
totisesti: ei Mooses teille antanut taivaasta 
leipää, vaan todellista taivaan leipää teille 
antaa minun Isäni. Jumalan leipä on se, joka 
tulee taivaasta ja antaa maailmalle elämän.”
    He sanoivat: ”Anna meille aina sitä leipää.” 
Jeesus sanoi: ”Minä olen elämän leipä. 
Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole 
nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää 
koskaan ole janoissaan.”

Elämän leipä pitää 
taivaaseen johtavalla tiellä
Jeesus halusi vertauksellaan kuvata sitä, kuinka tärkeä Hän on ihmiselle. Jeesus on 
yhtä tärkeä sielullemme kuin ruoka on fyysiselle elimistöllemme. Silloin kun Jeesus 
vertasi itseään elämän leipään, leipä oli suurimmalle osalle ihmiskuntaa perusruokaa. 
Leipä piti hengissä, kun muutakaan ei ollut. Nykysuomessa leipä ei enää kuulu jokaisen 
ihmisen ruokavalioon. Monet saavat allergisia oireita viljatuotteista. Samaa voidaan kai 
sanoa Jumalan tarjoamasta elämän leivästä eli Jumalan sanasta. Useat katsovat voivansa 
paremmin ilman leipää – oli kyseessä sitten maallinen tai hengellinen leipä.

Jeesus tiesi, miksi ihmiset etsivät hänet käsiinsä. Vaikka Jeesuksen luo tulleet ihmi-
set olivat nähneet ruokkimisihmeen, he tulivat Jeesuksen luo pyytääkseen tältä vain lei-
pää. Suomessakin elää ihmisiä, joiden rahat eivät riitä asumiskustannuksien jälkeen edes 
leipään. Kun yhteiskunta ei auta, leipää tullaan hakemaan seurakunnista. Moni pysyy-
kin kirkossa lähinnä sen tekemän diakoniatyön vuoksi. Paljon eivät siis ihmisten tar-
peet ja motiivit ole Jeesuksen ajoista muuttuneet. Nykyisinkin ihmiset odottavat Juma-
lalta enemmän maallisia asioita ja ihmeitä kuin syntien anteeksiantoa ja Hänen meille 
antamiaan elämänohjeita. 

Jeesuksen elämän päätarkoitus ei ollut tehdä ihmeitä tai ruokkia ihmisiä vaan kuolla 
ristillä. Jumalan pyhyydestä ja oikeudenmukaisuudesta seuraa, että jokaista pahaa aja-
tusta ja tekoa täytyy seurata rangaistus. Jeesuksen mukaan kaikki ihmiset ovat syylli-
siä Jumalan edessä ja tarvitsevat ikuista leipää eli Jeesusta saadakseen ikuisen elämän 
kuoleman jälkeen. 

Ihminen ei elä pelkästä leivästä vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee 
(Matt.4:4 ). Kun oman pahuutensa tunteva ihminen syö päivittäin elämän leipää, levoton 
ja nälkäinen sielu tulee ravituksi. Hän saa kokea, että hänen syntinsä annetaan anteeksi. 
Hän saa lahjaksi sisäisen rauhan ja ikuisen elämän. Hän oivaltaa, että tätä leipää riittää 
jaettavaksi muillekin. Ihan tähteiksi asti! 

heLi MaTTiLa
diakoniatyöntekijä Tuiran seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 30.3.2014

Psalmi: Ps. 84: 6-10, 13
1. lukukappale: Aam. 8:11-12 tai 

2. Moos. 16:11-19, 31, 35
2. lukukappale: 1. Piet. 2:1-3

Evankeliumi: Joh. 6:24-35
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Tunnustus keventää kulkua
Virheensä tunnustaminen 
kuuluu kristityn arkeen.
Katumusta ja tunnustusta 
seuraa mielenrauha, 
piispa Arseni sanoo.

O
ulun metropoliitan teh-
täviä tällä hetkellä hoi-
tava Joensuun piispa 
Arseni, mitä asiaa olet-

te viimeksi katunut?
Ortodoksikirkon esipaimen ei 

pelästy suoraa kysymystä eikä pi-
dä sitä ilmeisesti edes tungettele-
vana. Hän vastaa opettavaisesti.

Ripin yksityiskohdat jäävät 
paljastumatta, mutta piispa Ar-
seni kertoo käyneensä rippi-isän-
sä luona viimeksi parisen viikkoa 
sitten. Hän tunnustaa syntinsä 
papille, rippi-isälleen, aina kir-
kollisen paaston aikaan.

Kristillisissä kirkossa alkoi 
helmikuussa pääsiäistä edeltä-
vä paaston aika. Ortodoksises-
sa kirkossa puhutaan suuresta 
paastosta.

Paastoon kuuluvat olennaisesti 
katumus ja synnintunnustus.

väärien tekojen 
luettelo on pitkä
Piispa Arseni opettaa, että ih-
minen tekee vääryyttä kolmeen 
suuntaan: suhteessa Jumalaan, 
lähimmäiseen ja itseensä.

Arsenin mukaan on syntiä 
epäillä Jumalan olemassaoloa. 
Myös taikausko ja magia ovat rik-
komuksia, joita ihmisen kuului-
si katua.

Lähimmäistään kohtaan ihmi-
nen rikkoo sanoin, teoin ja aja-
tuksin.

– Ihminen tekee myös tietä-
mättään syntiä, piispa lisää.

Pitkä on myös luettelo, mil-
lä tavoin ihminen tekee vääryyt-
tä itseään vastaan: ylensyömällä, 
tupakoimalla, jättämällä lepopäi-
vän pyhittämättä, olemalla liikaa 
töissä.

Piispa Arsenin mielestä kir-
koissa pitää olla selkeää opetusta 
siitä, mitkä asiat ovat syntiä.

– Opetus auttaa ihmisiä näke-
mään rikkomuksensa.

Suunnan oikaisemista
voi harjoitella
Eivätkö kaikki piispan esimerkit 
ole asioita, jotka kuuluvat enem-
män tai vähemmän tavallisen ih-
misen normaalielämään: pitäisi-
kö Jumalaa ryhtyä vaivaamaan 
ylipitkillä työpäivillä tai sen tun-
nustamisella, että sohva voittaa 
lenkkeilyt pimeässä illassa?

Piispa Arseni toteaa, että katu-
maan oppii, kuten kirjoittamaan 
tai lukemaan. Harjoittelemalla.

Näenkö ihmisten
arvokkuuden?
Esipaimen Arseni neuvoo, että 
katumusta voi harjoitella myös 
miettimällä päivään sisältyneitä 
kohtaamisia: olenko nähnyt ta-
paamisissani ihmisissä Kristuk-
sen? Miten olen suhtautunut hei-
hin?

– Onko se ollut tapa, jolla ha-
luaisin itse tulla kohdatuksi? piis-
pa Arseni haastaa tutkimaan it-
seään.

– Synnin ymmärtämiseen tar-
vitaan aikaa ja kasvua, hengelli-
sessä elämässä edistymistä. 

– Kun näkee puutteidensa sy-
vyyden, huomaa olevansa ihmi-
nen, jolle ei kuulu muiden tuo-
mitseminen vaan pelkästään pei-
liin katsominen.

katumusta
seuraa tunnustus
Katumukseen kuuluvat teot. Ih-
misen tulee pyytää anteeksi te-
kemiään vääryyksiä. Esimerkik-
si perheessä – riidan jälkeen – ka-
tuva pyytää anteeksi osuuttaan 
kiistassa.

Anteeksipyyntö on rehellinen 
tunnustus omista virheistä. Tun-
nustus ei sisällä ”meriselityksiä” 
töppäilylle saati vihjailuja toisen 
erheistä.

– Jokainen tekee parannusta 
omista rikkeistään. Ihmiset ovat 
vapaita valitsemaan, miten elävät 
Jumalansa edessä. 

– Tuomiolle ei käydä kenen-
kään kanssa käsikynkkää. Jokai-
nen on siinä tilanteessa yksin.

Tämän vuoksi piispa ei ym-
märrä kysymystä, tulisiko ny-
kyihmisten kollektiivisesti katua 
esimerkiksi sitä, että osa maapal-
lon väestöstä, kuten suomalaiset, 
elävät kaiken aikaa luonnonvaro-
ja tuhlaten.

– Ne, jotka elävät vastuutto-
masti suhteessa ympäristöön, 
ovat siitä henkilökohtaisesti vas-
tuussa, piispa tähdentää. 

Synnintunnusta ei
tarvitse arkailla
Luterilaisille rippi on hieman vie-
ras käytäntö, mutta piispa Arse-
nin kirkossa ripittäytyminen 
kuuluu aina paastonaikaan.

Esipaimen patistaa katuvaa 
reilusti synnintunnustukseen. 
Hän tietää, että ihmiset arkaile-
vat omien syntiensä ja sotkujensa 
tunnustamista.

– Me pidämme usein virhei-
tämme ainutlaatuisen suurina 
ja hävettävinä, mutta ripin vas-
taanottaja ei jää kauhistelemaan 
kenenkään viallisuutta.

– Rippipappi ei pidä ihmis-
ten asioita mielessään, sillä hän 
on vain synnintunnustuksen to-
distaja, ei sen vastaanottaja. Asi-
at tulevat toisesta korvasta sisään 
ja menevät synninpäästön jäl-
keen toisesta korvasta ulos, hän 
vakuuttaa.

Kenenkään maine ei mene re-
hellisyyden vuoksi.

virheitään ei
syytä salailla
Piispan mielestä rikkomuksiaan 
on hyvä pyytää nopeasti anteeksi 
siltä, ketä kohtaan on tehnyt vää-
rin. Jos aikaa kuluu, kiusaaja eh-
tii tulla väliin.

Piispa alleviivaa vanhan ope-
tuksen viisauden: sitä pahuutta, 
jota ei ole tunnustettu, sitä ei ole 
myöskään anteeksi annettu. Vää-
ryydet eivät jää taakse

Hän kertoo toisenkin kristilli-
sen sanonnan: Se enenee, mistä ei 
pyri tekemään parannusta.

– Jos et ole valpas, paha ajatus 
tekee pesän omaan mieleen. Torju 
se siis heti, kilvoittele, piispa Ar-
seni kannustaa.

katumus ja tunnustus
keventävät elämää
Anteeksi pyytäminen ei ole help-
poa, saati pahan kanssa jatkuva 
painiminen. Piispa Arsenin mu-
kaan katumus ja rikkeensä tun-
nustaminen ovat kuitenkin tie, 
jonka päässä on iso asia: syntin-
sä tunnustamalla voittaa pelas-
tuksen.

– Täällä ajassa palkintona on 
mielenrauha, tasapainoinen elä-
mä. Katumus kuuluu Jumalan 
mielen mukaiseen elämään, or-
todoksipiispa sanoo.

Esipaimen Arsenin mukaan 
katumus ei tarkoita epätoivoista 
märehtemistä vanhoissa asioissa.

– Tulevaisuuttamme emme 
tiedä ja menneisyyttämme em-
me voi muuttaa. Ainoa asia, jo-
hon voimme vaikuttaa, on tämä 
päivä. 

– Anteeksi pyydetyn asian saa 
jättää taakseen. Katumus ja tun-
nustus pyyhkivät pölyt harteilta. 
Matka jatkuu. 

– Kun elämme oikein, teem-
me hyvää henkilökohtaista histo-
riaamme.

Piispa Arseni kehuu synnin-
päästön loppusanoja: Mene rau-
haan.

Ne ovat hyviä sanoja, hän sa-
noo hymyillen.

riiTTa hirvONeN

Kun näkee 
puutteidensa 
syvyyden, 
huomaa 
olevansa 
ihminen, 
jolle ei kuulu 
muiden 
tuomitseminen 
vaan 
pelkästään 
peiliin 
katsominen.

Jos et ole 
valpas, paha 
ajatus tekee 
pesän omaan 
mieleen. 
Torju se 
siis heti, 
kilvoittele.

Yksi harjoittelukeino on miet-
tiä Isä meidän -rukousta tai Jee-
suksen vuorisaarnaa Uudessa tes-
tamentissa.

Piispa uskoo, että rukouksen 
tai suorapuheisen vuorisaarnan 
sanat antavat ajatuksia ja valotta-
vat sitä, mikä elämässä on syntiä. 
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Tunnustus keventää kulkua

Katkelmia 
Pyhän Andreas 
Kreetalaisen suuresta 
katumuskanonista

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Mistä alkaisin valittaa kurjan elämäni tekoja? 
Miten nyt aloittaisin valitusvirteni, Kristus? 
Laupeudessasi anna Sinä rikkomuksistani päästö.

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Tule, onneton ihmissielu, 
kaiken Luojan eteen syntisi tunnustaen,
hylkää entinen järjettömyys ja 
tuo Jumalalle katumuksen kyyneleet.

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Kaikkea ylempi Kolminaisuus, 
jota yhtenä kumarretaan, 
ota päältäni synnin raskaat kahleet ja 
laupiaana suo minulle katumuksen kyyneleet.
Ihmisistä eniten olen syntiä tehnyt, 
yksin minä olen syntiä tehnyt
Sinua vastaan; mutta Jumala, 
minun Vapahtajani, ole laupias luodullesi.

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Nautintoja tavoitellen olen saattanut elämäni 
onnettomuuksien sekasortoon ja häväissyt järkeni.

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Pahuuden myrsky piirittää minua, laupias Herra, 
mutta ojenna kätesi minulle niin kuin Pietarille.

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Vapahtaja, minä olen tahrannut olemukseni 
puvun ja särkenyt kuvasi ja kaltaisuutesi.

Armahda minua, Jumala, armahda minua.

Pyhä Andreas Kreettalaisen katumuskanoni kuuluu 
ortodoksien suuren paaston  alkuun.

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

Piispa Arseni rohkaisee ihmisiä rehellisyyteen peilin edessä. Itsensä voi laittaa tuomiolle ja pyytää anteeksi rikkomuksiaan, mutta 
toisten synteihin perehtymisen voi jättää.
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Menot Oulun seurakunnissa 27.3.–3.4.2014

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: 

Haukipudas: Jimi Mikael 
Henrik Säävälä, Niilas Jaakko 
Oliver Vänttilä, Jasper Johan-
nes Kaiponen.
Karjasilta: Tiitus Eino Johan-
nes Kylmäaho, Klaus Alarik 
Lyytikäinen, Aatu Onni Oli-
ver Mustonen, Viveca Luna 
Alissa Puusti, Veeti Verneri 
Rautio, Leo Lauri Viljami Sa-
vilaakso.
Kiiminki: Nooa Alvin Tuo-
mivaara, Väinö Johan Iisak-
ki Kokko.
Oulujoki: Ossi Aapeli Karvo-
nen, Topias Antti Juhani Kes-
kitalo, Jouka Vilhart Linnan-

mäki, Aatu Valtteri Pälsyn-
aho, Viivi Oona Amanda Ra-
laste, Olli Verneri Schrode-
rus, Saana Eerika Väänänen.
Oulunsalo: Elli Auroora Tyni, 
Kasperi Veikko Meriläinen.
Tuira: Aleena Helmi Ayten 
Antila, Aaro Johannes Haa-
pakoski, Eelis Kalervo Huh-
taniska, Sisu Lauri Henrikki 
Koppelo, Aatos Matti Ante-
ro Kujala, Roni Otso Cristian 
Kukkohovi, Sonja Kiia Alisa 
Lapinlampi, Elina Iida Maria 
Lindroth, Maria Sofia Orvok-
ki Pyykkönen, Neea-Emilia 
Adessa Pärkkä, Minttu Ame-
lia Vierimaa, Sofia Amanda 
Wondafrash.

Elvi Eliisabet Rantala 72, Sis-
ko Liisu Kaarina Ollila 69, Ta-
pio Pekka Antero Rautiai-
nen 46. 
Kiiminki: Juha Henrikki Hei-
no 65, Anna Esteri Kanniai-
nen 100, Esko Kalevi Siekki-
nen 73.
Oulujoki: Rauha Katariina 
Kuopio 97, Anni Marketta 
Jalo 80, Olavi Helmer Joki 79,
Pentti Armas Ståhl 68.
Tuira: Taito Rutanen 85, Vei-
jo Antero Ikola 78, Aune Jo-
hanna Vuoti 77, Aarno Erkki 
Antero Järvelä 57.

Vihityt
Karjasilta: Esa Markus Lepis-
tö ja Kaisa Maarit Kurtti.
Tuira: Sampo Pekka Tane-
li Mäkelä ja Helena Evelina 
Leppälä.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Arvo Alek-
santeri Tiainen 96, Aino Ma-
ria Annikki Reinikainen 92,
Sylvi Helena Irjala 86, Eero Il-
mari Yrttiaho 69.
Haukipudas: Anni Maria 
Jämsä 79.
Karjasilta: Heikki Oskari Vil-
kama 94, Ilmi Rauha Paarma 
93, Helmi Elviira Pohjola 85, 

sunnuntaina 30.3. klo 13 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Aikuisten pyhäkoulussa lauletaan, askarrellaan, 
rukoillaan ja jutellaan sekä ennen kaikkea 

liimataan lammastarroja tauluun. 
Pyhäkoulu aikuisille on rento ja retrohenkinen 

kohtaamispaikka. 
Pyhäkouluopettajina toimivat pastorit 

Päivi Jussila ja Stiven Naatus.

Meänkielinen messu 
Karjasillan kirkossa 30.3.
Innostuneen vastaanoton 

viime vuonna saanutta 
meänkielistä messua vie-
tetään jälleen Oulussa. 
Meänkielinen messu pi-

detään 4. paastonajan sun-
nuntaina eli leipäsunnun-
taina 30.3. kello 10 Karja-
sillan kirkossa. Messu on 
normaali ehtoollisjuma-
lanpalvelus, jossa Raama-
tun tekstit ja rukoukset se-
kä yksi virsi on käännetty 
meänkielelle. 

Meänkieltä puhutaan 
Pohjois-Ruotsissa Norrbot-
tenin läänissä. Se jakaan-
tuu Jällivaaran ja Tornion-
laakson murteisiin. Meän-
kieli on yksi Ruotsin viral-
lisista vähemmistökielis-
tä ja on siten tasa-arvoinen 
muun muassa suomen kie-
len kanssa. 

– Minusta on jo ittes-
tänsä puhuttelevaa, että 
meänkielistä messua vietet-

hään juuri leipäsunnuntai-
na, seurakuntapastori Satu 
Kreivi-Palosaari miettii.

– Meänkieliset on tot-
tunheet iänkaiken lähtem-
hään leivän perässä liikhee-
le, aina Amerikhaan saakka 
ja tietenki Ruothiin ja tän-
ne etehlään. Leipä on ol-
lu rohki lujassa ja ihmiset 
hullun sinnikoita sitä hom-
maahmaan, hän jatkaa.

Meänkielisessä messus-
sa käytetään suomeen tait-
tuvaa meänkieltä, jota on 
helppo ymmärtää ja joka on 
enemmän murre kuin kieli.

– Ruotsin alueella pu-
huttavalla meänkielel-
lä on selkeästi kielen ase-
ma. Ruotsin kirkossa on-
kin tehty paljon arvokasta 
työtä meänkielisen aineis-
ton kääntämiseksi, Kreivi-

Palosaari kertoo.
Meänkielisen messun 

toimittaa Satu Kreivi-Pa-
losaari, avustajina ovat 
Markku Palosaari, Olavi 
Mäkelä ja Mirjami Dutton 
sekä tekstin- ja esirukouk-
sen lukijoina Pekka Vuol-
lo ja Antti Raunio. Messus-
sa soittaa sahaa Sulo Räi-
nä, kanttorina toimii Riit-
ta Piippo. 

Messun jälkeen nauti-
taan yhdessä nuorten ai-
kuisten lähetysryhmän lait-
tamat kirkkokahvit rieska-
palan kera.

– Meänkieliseen mes-
suun ja kirkkokahveille 
ovat tervetulleita kaiken-
kieliset, Kreivi-Palosaari 
vinkkaa.

Meänkielinen messu lä-
hetetään myös Radio Dein 
Oulun taajuudella (106.9 
MHz ja kaapelissa 94,1 
MHz).

S a t u K r e i v i - Pa lo s aa r i

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden  
ja sisustustuotteiden putiikki avataan tänään. 

Avoinna ke–pe klo 12–18
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
Messu su 30.3. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Matti Pikkarainen ja avustaa 
Anna-Mari Heikkinen. Kant-
torina Elias Niemelä. Tuiran 
kamarikuoro. Kolehti ruoka-
turvan parantamiseen maa-
seudun kehitysohjelmien 
avulla kehitysmaissa. Lähe-
tys www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 30.3. klo 14, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Toi-
mittaa Matti Pikkarainen ja 
kanttorina Henna-Mari Sivu-
la. Tuomiokirkkokuoro.

Hartauselämä
Torstain raamattupiiri to 
27.3. ja 3.4. klo 13, Vanha 
pappila. Anna-Mari Heikki-
nen. 
Lähetyspiiri to 27.3. klo 14, 
Vanha pappila. Päivi Jussila.
Aamupiiri la 29.3. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 29.3. klo 18, Vanha pap-
pila. 
Elämän lähteellä – Sanan ja 
rukouksen ilta su 30.3. klo 
17, Heinätorin seurakuntata-
lo. Puhujana Leila Ikonen. Il-
ta koostuu Sanan julistukses-
ta – opetuksesta, puheista, 
laulusta ja ylistyksestä. Mah-
dollisuus rukouspalveluun.
Raamattupiiri ti 1.4. klo 18, 
Intiön seuraluntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 2.4. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 2.4. klo 

18, Vanha pappila. Ari-Pek-
ka Metso.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
2.4. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Tilaisuuden jär-
jestää Oulun NNKY ja Sina-
pinsiemen ry.
Lähetyspiiri to 3.4. klo 14, 
Vanha pappila. Markku Pa-
losaari.
Raamattupiiri to 3.4. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Jyrki 
Vaaramo.

Musiikki ja kulttuuri
Ks. ilmoitus.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisessa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 419, Keskustan 
seurakuntatalo.
Diakonian aamu ti 1.4. klo 
9, Keskustan seurakuntatalo. 
Maksuton aamupala alueen 
vähävaraisille ja työttömille. 
Paikalla diakoniatyöntekijä 
ja vapaaehtoiset emännät.
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 2.4. klo 11, Hei-
nätorin seurakuntakoti. Ruo-
kailun hinta 2 €.
Päihdetyön diakoni Riku-
matti Järven päivystys to 
3.4. klo 9–11, Keskustan seu-
rakuntatalo. 

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 30.3. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Ei ennakkoilmoittautumista, 
toiminta on maksutonta.
Intiön perhekerho to 27.3. ja 
3.4. klo 10, Intiön seurakun-
takoti. Perhekerhoon ei ole 

ilmoittautumista.
Heinätorin perhekerho ti 
1.4. klo 10, Heinätorin seura-
kuntatalo. Perhekerhoon ei 
ole ilmoittautumista.
Laulupuu, taaperoikäisten 
musiikkikerho to 3.4. klo 
15, Heinäpään seurakunta-
talo. Ilmoittautuminen las-
ten ohjaaja Tea Lakkalalle, 
p. 050 5207 757 tai tea.lak-
kala@evl.fi .

Varhaisnuoret
Kokkikerho 1.–3.-lk. tytöt ja 
pojat ti 1.4. klo 16.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. Ennak-
koilmoittautuminen nuoriso-
työnohjaaja Kaija Siniluoto, 
p. 050 5249 779. Kerho on 
osallistujille maksuton. 

Nuoret
Nuorten pelikahvila pe 28.3.  
klo 18–22 Isokatu 17, erityis-
nuorisotyön tilat. 
Nuorten avarit ke 2.4. klo 
18, Keskustan seurakunta-
talo/monitoimisali. Vapaata 
oleskelua parhaassa seuras-
sa. Avariohjaajina toimivat 
Tuomas ja Sussu.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Ks. ilmoitus s. 20.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 27.3. 
ja 3.4. klo 10.30, Heinäto-
rin seurakuntakoti. Kaikille 
eläkeläisille avoin, yhteinen 
kohtaamispaikka. Lisätieto-
ja diakoniatyöntekijä Kaisa 
Jaakkolalta, p. 040 730 4117. 
Eläkeläisten tarinatupa to 

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.

Tervetuloa 10-leirille! 
Leiri pidetään Rokuan leirikeskuksessa 

kahdessa osassa:
1. leiri 24.–27.6 Karjasilta, Tuira ja Haukipudas

2. leiri 28.6–1.7. Oulujoki, Kiiminki, Tuomiokirkko 
+Oulunsalo + Yli-Ii + Ylikiiminki

Ilmoittaudu 14.4. mennessä osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo

10-leiri on tarkoitettu vuonna 2004 syntyneille. Lei-
rillä majoitutaan puolijoukkueteltoissa, syödään 
runsaasti ja nautitaan monipuolisesta ohjelmasta. 
Leirillä jakaannutaan kyliin. Kylät rakentuvat lähtö-
kohtaisesti seurakuntien mukaan: 
1. leirin kylät: Karjasilta, Tuira ja Tuira + Haukipudas 
2. leirin kylät: Kiiminki, Oulujoki ja Oulunsalo + 
Tuomiokirkko + Yli-Ii + Ylikiiminki 
Kavereiden, jotka ovat eri seurakunnista tulee il-
moittautua saman seurakunnan kylään. Mikäli ka-
vereita on enemmän kuin kolme, ilmoittautuminen 
28.6.–1.7. Tuomiokirkkoseurakunnan kylään. (Nämä 
ohjeistukset helpottavat leirijärjestelyjä.) 
Leirin hinta on 55 euroa, hinta sisältää matkat, ma-
joituksen, ruuat, ohjelman ja tapaturmavakuutuk-
sen Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille. Leirimaksu 
maksetaan leirikirjeen mukana tulevalla viitepank-
kisiirrolla.

A r k i s t o

27.3. ja 3.4. klo 12.30, Intiön 
seurakuntakoti. Seurakun-
nan ja kaupungin yhteinen 
porinapiiri eläkeläisille. Ju-
tustelua kahvin lomassa. 

Muut menot
Ompeluseurat to 27.3. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
Yhteisvastuuruno-
jen julkistamisti-
laisuus su 30.3. Kes-
kustan seurakunta-
talo. Messu tuomiokirkossa, 

Meijän Olokkari 
torstaisin klo 16–18 

Keskustan seurakuntatalossa. 

Kaikille avoin 
seurakuntien 
vapaaehtoistyön 
järjestämä 
kohtaamispaikka 
Suurella Sydämellä 
-toiminnan pohjalta 
monitoimisalissa. 

jonka jälkeen runot julkiste-
taan kirkkokahvilla Keskus-
tan seurakuntatalolla, Iso-
katu 17.
Virsilauluilta ti 1.4. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Virsiä teemasta elämän leipä.
Silmukka ke 2.4. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Keskiviikon käsityö- ja askar-
telupiiri, jossa tehdään mo-
nenlaista myytävää lähetyk-
sen hyväksi. Anna-Mari Heik-
kinen.

Kerhot alkavat viikoilla 33 tai 34. Tarjoamme päiväkerhoja 
alle kouluikäisille lapsille, 3-vuotiaista ylöspäin. Oulujoen 
seurakunta järjestää lisäksi myös seurakunnan pikku-
kouluja.  

Tarkistathan tarkemmat kerhokohtaiset ikärajat ja tiedot  
oman seurakuntasi päiväkerhoilmoittautumislomakkeen 
yhteydestä. 
 
Syksyn päiväkerholaisille lähetetään omasta kerhoryhmästä 
postia. Kerho voidaan aloittaa, mikäli ryhmään ilmoittautuu 
vähintään kahdeksan lasta.
  
Ilmoittautumiset 1.–20.4.2014 ja lisätietoja 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.
 

Yhteystiedot seurakunnittain:
  
- Tuomiokirkkoseurakunta, Outi Metsikkö 050 5213380,  
outi.metsikko@evl.fi 
- Haukiputaan seurakunta, Outi Palokangas 040 5471472,  
outi.palokangas@evl.fi
- Karjasillan seurakunta, Mari Jääskeläinen 040 5747 109,  
mari.jaaskelainen@evl.fi
- Kiimingin seurakunta, Anne Schönberg 040 7431901,  
anne.schonberg@evl.fi 
- Oulujoen seurakunta, Saara Hietava 040 5755 353,  
saara.hietava@evl.fi / Maaret Sulkala 044 3161 654,  
maaret.sulkala@evl.fi
- Oulunsalon seurakunta, Hannele Heinonen 044 7453850,  
hannele.heinonen@evl.fi 
- Tuiran seurakunta, Kirsi Merenheimo-Mäenpää  
040 5747 106, kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi

Oulun ev.-lut. seurakuntien ja konservatorion 
puhallinorkestereiden 

perinteinen 
kevätkonsertti 

keskiviikkona 2.4. klo 19 Madetojan salissa. 
Vapaa pääsy – ohjelma 5 €.

Konsertissa soittavat kaikki neljä eritasoista puhal-
linorkesteria. Noin tunnin kestävä ohjelmaa sopii 

koko perheelle. Tervetuloa kuuntelemaan!
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Menot Oulun seurakunnissa 27.3.–3.4.2014

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 30.3. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Arto Neva-
la, saarna Jaakko Kaltakari, 
kanttorina Hannu Niemelä. 
Kehitysvammaisten kirkko-
pyhä su 6.4., messu klo 13 
kirkossa. Toimittaa Jari Flink, 
saarna Elina Hyvönen, kant-
torina Taina Voutilainen.

Hartauselämä
Rukouspiiri to 27.3. ja to 3.4. 
klo 18 srk-keskuksen neuvot-
teluhuoneessa.
Raamattupiiri ke 2.4. klo 18 
Puttaan Tuvalla.

Musiikki ja kulttuuri
Urkuvartti ke 2.4. klo 12.15 
srk-keskuksessa, Laura Räihä.
Lastenlauluilta to 3.4. klo 
18 srk-keskuksessa. Tule mu-
kaan laulamaan lasten hen-
gellisiä lauluja. Yhteislaulun 
lisäksi illassa esiintyvät seu-
rakunnan lapsikuoro ja viu-
listi Helmi Niemelä. Lapsille 
ongintaa pientä maksua vas-
taan. Tuotto Yhteisvastuuke-
räykselle.

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 30.3. klo 12 
Vakkurilassa. Pyhäkoulu kai-
kenikäisille lapsille kokoon-
tuu Vakkurilassa ja kestää n. 
45 min. Pienet lapset voivat 
osallistua saattajan kanssa. 
Pyhäkoulusta saa Messupas-
siin tarran.
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 28.3. klo 18 
Vakkurilassa. Rippikoululai-
set saavat korttiinsa merkin-
nän.
RaJu-ilta ke 2.4. klo 18.30 
Wirkkulassa. 
Nuorten leiri 16.–18.5. Iso-
niemen leirikeskuksessa. Lei-
ri on tarkoitettu rippikoulun 
käyneille ja ensisijaisesti hau-
kiputaalaisille nuorille. Leiri-
maksu 20 €. Ilm. 25.4. men-
nessä. Ilmoittautuneille lähe-
tetään kirjeitse tarkemmat 
tiedot. Lisätietoja Tarjalta, p. 
040 8245 861.

Seniorit
Seurakuntakerhot: ma 31.3. 
klo 13 Jokivarren vanhusten-
talolla, mukana Juha Sark-
kinen, ke 2.4. klo 13 Kellon 
srk-kodilla, mukana Helena 
Seppänen ja to 3.4. klo 13 
srk-keskuksessa. Kyydityk-
set niille, jotka muuten ei-
vät pääse, varattava, p. 044 

7310 232 maanantaisin klo 
9–11 tai kerhossa.

Yhteisvastuu
Yhteisvastuun lipaskeräys-
päivä pe 28.3. klo 10–18 
Haukiputaalla kauppojen 
edustalla ja klo 15–18 Kel-
lossa. 

Muut menot
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 €.
Juttukahvila ke 2.4. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla. 
Yhteisvastuusta kertomassa 
Juha Sarkkinen ja nuoriso-
työstä Janne Alakiuttu, kah-
viraha 2 € Yhteisvastuulle.
Guatemala-ilta ke 2.4. klo 18 
Kellon srk-kodilla. Paula Mä-
kelä kertoo kuvien kera mat-
kastaan Guatemalaan. Kah-
vi/teetarjoilu, vapaaehtoi-
nen kahviraha Kirkon Ulko-
maanavun kautta ihmisoike-
ustyöhön Guatemalassa.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat su 30.3. klo 14 
Kultasimpussa ja klo 17 kir-

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
Messu su 30.3. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Juha Tah-
kokorpi, avustaa Jaana Kon-
tio, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo 
Jäälin messu su 30.3. klo 
13 Jäälin kappelissa. Toimit-
taa Juha Tahkokorpi, avus-
taa Jaana Kontio, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo, viulis-
teja.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 3.4. klo 9 
Montin-salissa.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus  talou-
dellisissa asioissa vastaan-
otolle vain maanantaisin klo 
9–11 p. 040 7008 151 tai säh-
köpostilla. 
Naisten saunailta to 27.3. 
klo 18–20 Suvelan saunalla.
Juttunurkka ma 31.3. klo 10–
13. Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 31.3. klo 11–
12 Jäälin kappelilla. Aterian 
hinta 3 €
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 31.3. 
klo 10–11 Kolamäen 
kerhohuoneella.
Diakoniapiiri 
ma 31.3. klo 13–
14.30 Jäälin kap-
peli. Kädentai-
donryhmä.
Porinapiiri ma 
31.3. klo 13 Kola-
mäen kerhohuoneel-
la. Hengellinen keskustelu-

ryhmä.
Naisten kasvuryhmä ti 1.4. 
Suvelan saunalla.
Eläkeläisten seurakun-
takerho ke 9.4. klo 
12.30–15.30 seu-
rakuntakeskuk-
sessa (Hox! ti 
8.4.ei kerhoa). 
Osallistumme 
Kuulon ja näön 
päivään. Kahvi-
tarjoilu (ei ruokai-
lua). Kerholaisten kul-
jetuspyynnöt Jaanalle pe 
4.4. klo 14 mennessä, p. 040 
5793 248.

Kuorot
Ruskakööri pe 4.4. klo 10 
seurakuntakeskuksessa, joh-
taa Tuomo Nikkola.

Musiikki ja kulttuuri
Yv-lauluilta pe 4.4. klo 18 
Niemelän talossa, Ylikylän-
tie 115. Ohjelmassa yhteis-
vastuuinfo, kahvit, arpajai-
set ja yhdessä laulamista. 

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

klo 9.30–11. HUOM! 
Jäälissä ei perhe-

kerhoa 27.3. Jää-
lin kappelilla 
torstaina 3.4. Il-
ta perheille klo 
18–20. 

Perhekahvilat 
Kirkkopirtillä tiis-

taisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelilla perjan-

taisin klo 9.30–11.

YV-Lauluilta 
pe 4.4. klo 18 

Niemelän talossa, 
Ylikyläntie 115. 

Tervetuloa!

Esikkoryhmä tiistaina klo 
10–12 Jäälin kappeli.
Lastenparkki Jäälin kappelil-

la torstaisin klo 12.30–
15. Ilmoittautumi-

set parkkiin ma-
ke klo 8–11.30, 
p. 0400 835 374 
/ lastenohjaajat.
Pyhäkoulu su 
30.3. klo 12 Kirk-

kopirtillä 
Ensi syksyn päivä-

kerhoihin ilmoittaudu-
taan 1.–20.4. netissä www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo

Nuoret
Yökahvila perjantaina 28.3. 
klo 18.30–22 Jäälin Kappe-
lilla.

Lähetys
Sanan ja Rukouksen ilta 6.4. 
klo 18 Jäälin kappelilla. Mu-
kana puhumassa Salon seu-
rakunnasta seurakuntapas-
tori Pirkko ja evankelista 
Markku Koivunen. Illan ai-
heena on elämä uskossa ja 
armolahjat seurakunnassa. 
Lämpimästi tervetuloa! Kah-
vitarjoilu.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 30.3. klo 
17 seurat ry:llä, Pekka Soro-
nen, Pekka Aittakumpu

kossa, lauluseurat ke 2.4. klo 
18.30 ry:llä. Jokikylä: ompe-
luseurat pe 28.3. klo 18.30 
Marja-Helena ja Markku 

Laukka, Sipiläntie 5 sekä Päi-
vi ja Ari Luhtaniemi Hanhe-
lantie 51, seurat su 30.3. klo 
17 ry:llä.

Keväinen 
  konsertti 
lauantaina 29.3. klo 14 srk-keskuksessa. 

Beata Antikainen sello, Otto Antikainen viulu ja 
Katharina Groß piano. Konsertin ohjelmassa on 
mm. Mendelssohnin, Schumannin ja Piazzollan mu-
siikkia. Vapaa pääsy, ohjelma 5 € Yhteisvastuuke-
räykselle.

Beata Antikainen (s. 1993) aloit-
ti sellonsoiton Oulussa 5-vuotiaana 
Eeva-Marja Laitisen oppilaana.
Tällä hetkellä Beata opiskelee Sibe-
lius-akatemiassa Marko Ylösen joh-
dolla. Beata oli tämän vuoden Tu-
run sellokilpailujen finalisti.

Otto Antikainen (s. 1999) 
opiskelee viulunsoittoa 

Sibelius-Akatemian
 nuorisokoulu-

tuksessa.

Katharina Groß on syntynyt 
Saksassa v. 1990 
ja hän opiskelee pianonsoittoa 
Rostockin musiikkikorkeakoulussa.

Piispan keväinen 
sauvakävelytapahtuma 
keskiviikkona 9.4. klo 18 Jäälissä. 

Sauvakävelytapahtuma käynnistyy klo 17.30 osallistu-
mismaksujen keräämisellä. Varsinainen liikkeellelähtö 
tapahtuu klo 18 Jäälin kappelin (Rivitie 9) pihalta piis-
pan puheenvuoron ja lämmittelyjumpan jälkeen. Kä-
velijät voivat osallistua joko pieninä ryhminä tai ihan 
itsekseen. Hauskat asut sallittu, huomioliivi tai heijas-
tin on kuitenkin pakollinen. Kävelyreittejä on ehdolla 
3 km ja 6 km pituisena. Osallistumismaksu on aikuisil-
ta 10 €, lapsilta ja opiskelijoilta 2 €, joka sisältää läm-
pimän juoman kävelyn jälkeen. Tapahtumassa on lisäk-
si myynnissä arpoja sekä kahvia ja pullaa. Tervetuloa 
”sauvailemaan” piispan seurassa hyvän asian puolesta!

Kuulon ja näön päivä Kiimingissä
keskiviikkona 9.4. klo 12–16
Seurakuntakeskus, Kirkonniementie 6
•	 Apuvälinenäyttely	 avoinna	klo	12–16,	 apuvälineitä	

mahdollisuus kokeilla, ostaa tai tilata
•	 Mukana	kuulon	ja	näön	asiantuntijoita	sekä	vapaa-

ehtoisia esittelemässä palveluitaan ja toimintaansa
•	 Niksejä	näkövammaisen	arkeen
•	 Mahdollisuus	kuulon	testaukseen

klo 12–13 näyttelyyn tutustuminen
klo 13  tervetulotoivotus ja alkuhartaus
klo 13.15 luento ikäkuulosta
klo 14  kahvi
klo 14.30 luento ikääntyneen näöstä
klo 15.15–16  näyttelyyn tutustuminen

Kuulon ja näön päivään ovat tervetulleita ikäihmiset ja 
heidän läheisensä, työntekijät, opiskelijat, vapaaehtoi-
set ja kaikki aiheesta kiinnostuneet. Luentotilassa on 
induktiosilmukka. Vapaa pääsy.

Järjestäjät: Kuuloliitto ry, Näkövammaisten Keskusliitto 
ry ja OYS/Näkökeskus. Tapahtuma järjestetään yhdessä
Kiimingin seurakunnan diakoniatyön kanssa.

Syksyn 
päiväkerhoihin 

ilmoittaudutaan 
1.–20.4. netissä 

www.oulun-
seurakunnat.fi/

ilmo.
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Jumalanpalvelukset
Konfirmaatiomessu (erityis-
rippikoulu) la 29.3. klo 13, 
Kastellin kirkko. Toimittaa 
Elina Hyvönen, kanttorina 
Taina Voutilainen.
Meänkielinen messu su 
30.3. klo 10, Karjasillan kirk-
ko. Toimittaa Satu Kreivi-
Palosaari, avustavat Mark-
ku	 Palosaari,	 Mirjami	 Dut-
ton,  Jenni Koskenkorva, 
Pekka Vuollo ja Antti Rau-
nio, kanttorina Riitta Piip-
po.	 Radio	 Dei.	 Messun	 jäl-
keen mahdollisuus keskus-
teluun ja rukoukseen. Kirk-
kokahvit. Lue juttu s. 14.
Messu su 30.3. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Erja 
Järvi, avustaa Sirpa Kemp-
painen, kanttorina Juha So-
ranta. 
Messu su 30.3. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimit-
taa Liisa Karkulehto, avustaa 
Maija Konttinen, kanttorina 
Riitta Piippo.
Messu su 30.3. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Er-
ja Järvi, avustaa Sirpa Kemp-
painen, kanttorina Juha So-
ranta. 
Messu su 30.3. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimit-
taa Heikki Karppinen, avus-
taa Anna Savuoja,  kantto-
rina Eeva Holappa. Kolehti 
ruokaturvan parantamiseen 
maaseudun kehitysohjelmi-
en avulla kehitysmaissa Kir-
kon Ulkomaanavun kautta.

Hartauselämä
Kristillinen meditaatio to 
27.3. ja 3.4. klo 16.15, Karja-
sillan kirkko.
Raamattupiiri to 27.3. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko.
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 27.3. klo 18, 
Kastellin kirkko.
Raamattupiiri to 27.3. ja 3.4. 
klo 18, Maikkulan kappeli.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 27.3. klo 18, Kau-
kovainion kappeli, pe 28.3. 
klo 18, Kastellin kirkko, pe 
28.3. klo 19, Maikkulan kap-
peli ja raamattupiiri ti 1.4. 
klo 18, Maikkulan kappeli
Healing Rooms rukouskli-
nikka ti 1.4. klo 18.30, Pyhän 
Andreaan kirkko.  
Raamattupiiri ti 1.4. klo 12, 
Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 1.4. klo 19, Karjasil-
lan kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
2.4. klo 18, Karjasillan kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri
Palmusunnuntain konsert-
ti su 13.4. klo 15, Karjasillan 
kirkko. Ks. ilmoitus.
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille uteli-
aille ke 23.4. klo 18, Kastellin 
kirkon pappila. Ks. ilmoitus. 

Diakonia
Aamupuuro to 27.3. ja 3.4. 
klo 9 , Kaukovainion kappeli. 
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 joko p. 
044 3161 579 tai paikan pääl-
tä Karjasillan kirkolta.
Diakoniapiiri ma 31.3. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Diakoniaryhmä ti 1.4. klo 14, 
Maikkulan kappeli. 

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

Lähetys
Hanna-ryhmä to 27.3. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 
Sukanvarsi ke 2.4. klo 14, 
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja.
Lähetyspiiri ti 1.4. klo 17.30, 
Kaukovainion kappeli. 

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu messun yhteydes-
sä Kastellin kirkolla su 30.3. 
klo 10–11.30. 

Varhaisnuoret
Seikkailu Siiranjärvellä 
ke–pe  11.–13.6. Siiranjär-
ven leirikeskus. Erähenki-
nen 1.–6.-luokkalaisten las-
ten kesäleiri. Leirillä seikkail-
laan, eletään leirielämää, 
leikitään, lauletaan, askar-
rellaan, hiljennytään Raa-
matun sanoman äärellä ja 
nautitaan hyvästä seurasta! 
Yövymme sisätiloissa, mut-
ta leirikeskus on varustelul-

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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a Raamattu-
luentosarja

Raamattuluennot Karjasillan kirkossa 2014

Keskiviikko 2.4. klo 18
Kristus Kaikkivaltias Kolossalaiskirjeen valossa

Kirkkoherra Juhani Lavanko

Tule jakamaan lukukokemuksiasi Kastellin kirkon 
pappilassa, kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 18. 

Siellä nähdään!

23.4.
Minna Lindgren: Kuolema Ehtoolehdossa

Arne Nevanlinna: Marie

14.5.
Mooses Mentula: Musta timantti

Alice Munro: Kerjäläistyttö

KIRJAVIRTAA
PAPPILASSA

Kirjallisuuspiiri lukevaisille uteliaille 
keskiviikkoisin klo 18–20

Kastellin kirkon pappilassa, Töllintie 38
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Palmusunnuntain konsertti 
sunnuntaina 13.4. klo 15 Karjasillan kirkossa. 
Pianotaiteilija, pianomusiikin lehtori (Oamk) 

Mikko Heininen soittaa passiomusiikkia 
Karjasillan kirkon flyygelillä. 

Ohjelmassa J.S. Bachin e-molli partita 
sekä Max Regerin Variaatiot ja 
fuuga Bachin teemasta op. 81.Yleisöllä on nyt tilaisuus osallistua runokilpailuun, jon-

ka voittaja sävelletään lauluksi ja kuullaan pääsiäis-
maanantaina 21.4. klo 15 alkavassa konsertissa Kar-
jasillan kirkossa. 
Runon säveltää nuori ukrainalaissyntyinen pianisti-
säveltäjä Tetyana Kushniruk, joka myös kantaesittää 
teoksen yhdessä sopraano Riikka Vuorijärven kanssa. 
Teosta on mahdollista esittää konserteissa myöhem-
minkin. 
Runon toivotaan olevan rakenteeltaan perinteinen, 
rytmikästä poljentoa noudattava ja pituudeltaan koh-
tuullinen. Sisällössä toivotaan kuvastuvan pääsiäisen 
riemu. Säveltäjä pidättää oikeuden käyttää runosta 
vain osaa, jos kokonaisuus niin vaatii. 

Lähetä runot su 6.4. mennessä osoitteeseen 
riikka.vuorijarvi@gmail.com.

Kirjoita pääsiäisruno 
sävellettäväksi

rUnoKilPailU!

taan eräkämppämäinen. Lei-
rille mahtuu 20 lasta. Hinta 
on 30 €, johon kuuluu mat-
kat, majoitus, ruoat, ohjelma 
ja tapaturmavakuutus Oulun 
ev.-lut. seurakuntien jäsenil-
le. Leirille etusijalla ovat Kar-
jasillan seurakunnan jäsenet. 
Ilmoittautumiset 20.5. men-
nessä netissä osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo. Lisätietoja Anna-Leena 
Ylänne, p. 040 8315 932 ja Ju-
ha Kivirasi, p. 040 5752 713.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 27.3. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 27.3. 
klo 13, Karjasillan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 3.4. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 

Muut menot
Kellonkartanon kevätpäivät 
la 29.3. Kaukovainion kappe-
lissa. Ks. ilmoitus s. 10.

Kirkkoväärtien ja vapaaehtoisten

Retki Hailuotoon
sunnuntaina 6.4.

Karjasillan seurakunta järjestää retken Hailuotoon. 
Retken ohjelmassa on messu Hailuodon kirkossa ja 
tutustumista alueen historiaan, lounas Ravintola Luo-
tossa sekä vierailu Anna Rapinojan galleriassa. 
Yhteiskuljetus lähtee Karjasillan kirkolta klo 8.30. Pa-
luu on saman päivän aikana. Retkelle voivat ilmoit-
tautua mukaan kaikki Karjasillan seurakunnan kirk-
koväärtit sekä vapaaehtoiset messu- ja kirkkokahvi-
tusavustajat. Retki on osanottajille ilmainen. 
Mukaan mahtuu 30 henkeä. Lisätietoa ja ilmoittau-
tumiset 2.4. mennessä Kimmo Kieksi, p. 050 3105 001 
tai kimmo.kieksi@evl.fi.
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Medialähetys-
järjestö 
Sanansaattajien 
kesäjuhlat 
14.–15.6. 
järjestetään 
Oulun 
Tuomiokirkossa
ja Keskustan 
seurakunta-
keskuksessa.

Tuomiokirkossa myydään istuinpehmusteita päivien aikana ajatuksella: kaikki erilai-
sia, kaikki samanarvoisia. Tehdään lähetystyötä näkyvästi! Tuo valmiit työsi Oulunsa-
lon kirkkoherranvirastoon kevään aikana!  Tarvittaessa ole yhteydessä lähetyssihteeri 
Kirsi Paavolaan, P. 044 5760 019.

Askartele, tuunaa, kudo, neulo, huovuta, 
virkkaa, ompele tai mitä ikinä keksitkin. 

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 27.3.–3.4.2014

Jumalanpalvelukset
Messu su 30.3. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, avustaa Ilkka 
Mäkinen, kanttorina Sanna 
Leppäniemi, Oulujoen kirk-
kokuoro. Kirkkokahvit Ou-
lujoen Pappilassa klo 11–14. 
Messu su 30.3. klo 12, Huo-
nesuon seurakuntakoti. Toi-
mittaa Satu Saarinen, avus-
taa Sanna Jukkola, kanttori-
na Sanna Leppäniemi. 
Sanajumalanpalvelus su 
30.3. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.
Sanajumalanpalvelus su 
30.3. klo 10, Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Leo Rahko.
Sanajumalanpalvelus su 
30.3. klo 12, Hintan seura-
kuntatalo. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, kanttorina Lauri 
Nurkkala. Kirkkokahvit. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. 040 7033 690. 
Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyöntekijään.
Diakonian aamu ma 31.3. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.
Diakonian aamu ti 1.4. klo 
9.30–10.30, Yli-Iin seurakun-
tatalo. Tarjolla maksuton aa-
mupuuro kaikenikäisille.
Diakoniailta ke 2.4. klo 18 
Olavi Viitalalla, Viitaperän-

tie 128, Tannila.

Musiikki ja kulttuuri
Laulukerho to 3.4. klo 10–12, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Aikuisten laulukerho to 3.4. 
klo 11, Yli-Iin seurakuntatalo.

Lähetys
Piispankamari pe 28.3. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-
tupa. Lähetyksen kirpputori-

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
Herättäjän kirkkopyhä su 
30.3. klo 10, Oulunsalon kirk-
ko. Messu, elämän leipä. Toi-
mittaa Outi Äärelä, avustaa 
Minna Salmi, kanttori Taru 
Pisto. Kirkkokahvit kirkossa 
ja seurat.

Hartauselämä
Hartaus to 27.3. klo 11.30, 
Teppola. Sauli Tuuli.
Hartaus ke 2.4. klo 13.30, Sa-
lonkartano. Jukka Joensuu.

Musiikki ja kulttuuri
Palmusunnuntain sävelhar-
taus pe 4.4. klo 20–21.30, 
Oulunsalon kirkko. Aava 
kuoro: johtaa Eeva-Maija 
Sorvari Seurakunnan mies- 
ja lapsikuoro johtaa Tuo-
mo Kangas sekä Soitinyh-
tye Antto ja Saara Vanhala 
viulu ja Timo Väyrynen sello 
osia Buxtehuden kantaateis-
ta ja muuta kuoro- ja soitin-
musiikkia Hartaus Pekka Kin-
nunen.

Lähetys
Lähetysilta ke 2.4. klo 18 toi-
mitalolla.

Lapset ja lapsiperheet
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja heidän hoito-
lapsilleen to 27.3. ja 3.4. klo 

9–10.30 Vattukuja 2. 
Perhekerho Repussa ti 1.4. 
klo 9.30–11, seurakunnan 
kerhotila Reppu. 
Salopään perhekerho ti 1.4. 
klo 9.30–11, Salonpään kylä-
talo. 

Nuoret
Päivärippikoulun nuorten 
ilta Repussa 4.4. klo 17. 
Taivalkosken rippikoulu-
ryhmän nuorten ilta Repus-
sa 9.4. klo 17.

Kuorot ja kerhot
Musiikkikerho to 27.3. ja 3.4. 
klo 15–16, Reppu. Tervetuloa 
alakoululaiset soittamaan ja 
laulamaan! Lisätietoja Taru 
Pistolta.
Uusi Ääni to 27.3. klo 18–20, 
Oulunsalon kirkko. 
Lapsikuoro 2.4. klo 17. Tie-
dustelut Tuomo Kangas, p. 
044 7453 857.
Mieskuoro ke 2.4. klo 18–19, 
Oulunsalon kirkko. Tiedus-
telut Tuomo Kangas, p. 044 
7453 857.
Uusi Ääni to 3.4. klo 18–20, 
Oulunsalon kirkko. 

Seniorit
Seurakuntakerho to 27.3. 
klo 11, Kauppiaantie 5. (Vii-
meinen kerho Kauppiaantiel-
lä). Riitta Markus-Wikstedt. 
Kyläkamarin lauluhetki 

kahvila avoinna perjantaisin.
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
31.3. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo, ystävänkamari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 31.3. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret_tapahtumat, 

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

Kakkumyyjäiset
perjantaina 11.4. klo 13–16 Myllyojan seurakuntatalossa.
Oulun seudun ammattiopiston Myllytullin yksikön leipu-
ri-kondiittori 2 opiskelijoiden leipomia maukkaita, sopi-
vankokoisia täytekakkuja myydään mukavaan hintaan. 
Mahdollisuus piipahtaa päiväkahveilla kakkupalan kera. 

Tapahtumien tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Pappilan treffit
                       Oulujoen pappilassa

 
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 30.3. klo 11–14 Oulujoen pappilassa. 
Poikkea nauttimaan kahvilan antimista jumalanpalve-
luksen jälkeen tai ulkoilun lomassa idylliseen miljööseen. 

löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, pyhäkoulu, perheker-
hot, perhekahvilat, muskarit 
ja nuorten kerhot.

Seniorit
Porinakerho ma 31.3. klo 
10, Vanhusten rivitalon ker-
hohuone. 
Eläkeläisten kerho ma 31.3. 
klo 13, Hintan seurakunta-
talo. 
Seurakuntakerho to 3.4. klo 
10, Huonesuon seurakunta-
koti. 
Eläkeläisten kerho to 3.4. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 3.4. 

Kehitysvammaisten Tuki ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 

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

ke 2.4. klo 12, Oulunsalon 
kirkko. Jukka Joensuu, Ta-
ru Pisto.
Lähetysilta ke 2.4. klo 18, 
Kauppiaantie 5.

Muut menot:
Kirkonkylän ry: Kodinilta su 
30.3. klo 16. Seurat su 6.4. 
klo 16 Eero Kinnunen, Jari 
Kupsala. Lauluseurat kodeis-
sa:  ti 1.4. klo 18.30 Soukalla, 
Maustetie. Kylänpuoli;  Sep-
päsellä, Nauriskujalla.

Earth Hour – paastonajan iltahartaus 
lauantaina 29.3. klo 20.15–20.45 

Oulujoen kirkossa. 

Earth Hour – rukoushetki. Pysähdymme ja 
hiljennymme paastonajan matkallamme. 

Tiedostamme luontoa kuluttavan 
elämäntapamme ja teemme siitä parannusta. 

Pimenevässä illassa jäämme Taivaan Isän 
suojaan. Musiikkia. 

Hartaus Ilkka Mäkinen. 

Perhemessu 
ja toimitalon 

uusien tilojen siunaaminen

Vietämme messun kirkossa su 6.4. klo 17. 
Messun jälkeen siirrymme siunaamaan 

toimitalon uudet tilat, 
tämän jälkeen tarjolla iltapalaa.

Perhemessussa on pappina Mari Flink, 
kanttorina Taru Pisto

ja avustamassa lastenohjaajat.  
Menossa mukana on myös musiikkikerho.

Tervetuloa!

klo 14, Hoikantien Palvelu-
tilat. 

Leirit ja retket
Oulujoen K-18-leiri pe–su 
25.–27.4. Juuman leirikeskus. 
Oulujoen seurakunnan täysi-
ikäisille nuorille. Ilmoittaudu 
osoitteessa www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo 10.4. men-
nessä. Lisätietoja saat jouni.
heikinheimo@evl.fi, p. 040 
7379 643.

Muut menot
Fransupiiri ti 1.4. klo 17, Myl-
lyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 2.4. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo. 

Yhteisvastuutapahtuma 
Kortesluoman maneesilla 
torstaina 3.4. klo 18. Ohjelmassa mm. talutusratsastusta 
makkaranpaistoa kahvitarjoilu arpajaiset ja muuta mu-
kavaa yhdessäoloa. Tervetuloa!
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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 30.3. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Matti Keto-
la, kanttorina Tommi Hekka-
la. Tuira 1 ja 2 -rippikouluryh-
mät osallistuvat messuun.
Kastemessu su 30.3. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Stiven Naatus, saar-
na Arja Savuoja, kanttorina 
Anu Arvola-Greus, Outi Kii-
veri, viulu. Pyhäkoulu saar-
nan aikana.
Messu su 30.3. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Niilo Pesonen, saarna Veik-
ko Kärnä, kanttorina Heikki 
Jämsä. Messun jälkeen Oulun 
Pipliaseuran vuosikokous.
Messu su 30.3. klo 12, Pa-
teniemen kirkko. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, avustaa 
Sanna Parkkinen, kanttorina 
Anu Arvola-Greus. Pyhäkou-
lu saarnan aikana. Päiväkou-
lu Koskela -rippikouluryhmä 
osallistuu messuun.
Sanan ja lähetyksen ilta-
messu su 30.3. klo 17, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Tapio Pokka, saarnaa Mon-
golian luterilaisen kirkon 
johtava pastori Nergui Saik-
han (tulkkina Mongolian lä-
hetti Mika Laiho).
Iltamessu su 30.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Ulla 
Mitrunen-Nyyssönen, avus-
taa Petteri Tuulos, kantto-
reina Raakel Pöyhtäri ja Pir-
jo Mäntyvaara.
Viikkomessu ke 2.4. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Pet-
teri Tuulos, kanttorina Heik-
ki Jämsä.

Hartauselämä
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 27.3. ja 3.4. klo 12.30, Tui-
ran kirkko. Vetäjänä pastori 
Riitta Louhelainen. 
Palokan palvelukeskuksen 
seurakuntakerho to 27.3. 
klo 13.30–15, Palokan pal-
velukeskus. Mukana pastori 
Jukka Kolmonen ja diakoni 
Heli Mattila. Lisätietoja He-
liltä, 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.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 28.3. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli.
Herännäisseurat su 30.3.klo 
15 Tuiran kirkko.
Miestenpiiri ti 1.4. klo 18, 

Tuiran kirkko. Keskustelua 
Miestenpiirin toiminnasta.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
2.4. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Lisätietoja Pasi Kurik-
ka, p. 040 5747 139.
Pateniemen, Herukan ja Ra-
jakylän raamattupiiri to 
3.4. klo 13–14.30, Patenie-
men kirkko. Lisätietoja pas-
tori Jukka Kolmoselta, p. 044 
3161 722.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. 044 3161 412. 
Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyönteki-
jään.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 27.3. ja 3.4. klo 
12, Rajakylän seurakuntako-
ti. Aterian hinta 2€. 
Työttömien ateria pe 28.3. 
klo 12–13, Pyhän Luukkaan 
kappeli.	 Diakonian	 vapaa-
ehtoisten valmistama lou-
nas 2 €.
Juttutupa ma 31.3. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Vierailemme Koskelan Jut-
tutuvassa. Lähtö Pyhän Luu-
kaan kappelin edestä klo 10. 
Lisätietoja diakonissa Saila 
Luukkonen, p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 31.3. klo 
10.30–12.30, Koskelan seura-
kuntakoti. Luukkaan Juttu-
tuvan vierailu Koskelan Jut-
tutuvassa. 
Diakoniapiiri ma 31.3. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 

Lähetys
Puutyökerho ma 31.3. klo 
9, Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa. 
Lähetyspiiri ma 31.3. klo 14, 
Tuiran palvelukeskus. Ko-
koonnutaan parillisilla vii-
koilla Pikku-pirtissä. 
Käsityökahvila ti 1.4. klo 12–
15, Koskelan seurakuntakoti. 
Tule tekemään yhdessä kä-
sitöitä lähetystyön tarpei-
siin. Opetellaan uusia ja ke-
hitellään vanhoja tekniikoi-
ta. Lankalahjoituksia ote-
taan vastaan. 

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalente-
ri/lapset ja lapsiperheet, löy-
tyvät päiväkerhot, pyhäkou-
lut, perhekerhot, varhaiskas-
vatuksen musiikkiryhmät ja 
nuorten kerhot.
Laulava lapsi to 3.4. klo 18, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Ks. 
ilmoitus.

Pääsiäisvaellus "Taulut ja 
laulut" ti 8.4. ja to 10.4., Py-
hän Tuomaan kirkko. Ks. il-
moitus.
Pieni pääsiäispaja kaiken-
ikäisille la 12.4. klo 13–15, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Tule askartelemaan virpo-
misoksia ja muita pääsiäisko-
risteita Seijan, Marja-Liisan 
ja Päivin kanssa Pyhän Luuk-
kaan kappeliin, Yliopistoka-
tu 7. Sisäänkäynti Erkki Koi-
so-Kanttilan kadun puolelta. 
 

Nuoret
Nuorten draamaryhmä to 
27.3. klo 18, Tuiran kirkon 
nuorisotila. Uudet jäsenet 
ovat tervetulleita! Ryhmää 
vetävät nuorisotyönohjaaja 
Marja Manelius, p. 040 5245 
944 ja pastori Jaakko Syyni-
maa.
Kaijonharjun nuokkarin Yö-
kahvila pe 28.3. klo 20, Kai-
jonharjun nuorisotila. Yö-
kahvila yhteistyössä kau-
pungin nuorisotoimen kans-
sa. Ylläriohjelmanumeroita, 
pientä purtavaa. Lisätietoja 
vs. nuorisotyönohjaaja San-
na Parkkinen, p. 050 3408 
982.
Nuorten avarit ti 1.4. klo 18, 
Kuivasjärven seurakuntako-
ti. Nuorten vapaamuotoi-
nen oleskeluilta Kuivasjär-
ven seurakuntakodilla. Tar-
jolla kahvia lisukkeineen. Li-
sätietoja vs. nuorisotyönoh-
jaaja Sanna Parkkinen, p. 050 
3408 982.
Nuortenilta to 3.4. klo 18, 
Tuiran kirkon nuorisotila. 
Teemallinen ilta nuorisoti-
lassa, ilta alkaa varttikirkolla 
kirkossa. Lisätietoja vs. nuori-
sotyönohjaaja Sanna Parkki-
nen, p. 050 3408 982.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Aikuisten pyhäkoulu su 
30.3. klo 13–14, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Ks. ilmoitus s. 
14.
 

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 27.3. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 27.3. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Tervetuloa. 
Kerhossa mukana diakoni 
Päivi Moilanen, p. 040 5747 
064. Osallistumme seniorien 
laulupiiriin.
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 3.4. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Tervetuloa. 
Kerhossa mukana diakoni 
Päivi Moilanen, p. 040 5747 
064.
Eläkeläisten Yhteisvastuu-
tapahtuma to 3.4. klo 13–
15, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Ikkunasta avautuu maailma 
– Eeva Heilalan runoja esittä-
vät Jenni Manninen, Irja Yli-
Marttila, Elma Koivunen ja 
Terttu Aakko. Musiikkia esit-
tää sahalla Sulo Räinä. Kahvi-
tarjoilu ja arvontaa. Käsioh-
jelma 5 €, sisältää linja-auto-
kuljetuksen ja kahvit. Tuotto 
Yhteisvastuukeräykselle. Lin-
ja-autoreitti: Klo 11.45 Pyhän 

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.

Vapaaehtoisten lipaskeräys 
perjantaina 11.4. klo 9–19 Tuiran alueella.
Voit valita itsellesi sopivan ajankohdan.
Keräyslippaat saa Tuiran kirkolta.
Lisätietoja Päivi Moilanen, p. 040 5747 064
ja Paula Kyllönen, p. 040 7235 880.
Lipaskerääjille tarjolla kahvit Tuiran kirkolla klo 9–19.

w
w

w
.sxc.h

u / B
en

jam
in Earw

icker

Vauva-aamut 
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.Barokkimessu

sunnuntaina 6.4. klo 12
Pyhän Tuomaan kirkossa

Maija Tynkkynen, urut
Oulunsalo Ensemble

kanttorit Anu Arvola-Greus, 
Pirjo Mäntyvaara 

ja Tommi Hekkala.

Pasi Kurikka, liturgi.

Lämpimästi tervetuloa!

Kivikerho 
tiistaisin klo 10–14 Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Tule opettelemaan korukivien hiontaa ja 
tekemään kivistä koruja. Kerhossa opastetaan al-

kuun. Kerho kokoontuu kirkon kellaritiloissa. 
Pääovelta oikealle kiertäen löytyy portaat alas.

Laulava lapsi 
torstaina 3.4. klo 18 Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Laulamme yhdessä lasten virsikirjasta 
pääsiäisaiheisia lauluja! Lauluhetki kestää 

noin puoli tuntia. 
Tervetuloa koko perhe, vauvasta vaariin.

Pääsiäisvaelluksella tu-
tustutaan Jeesuksen elä-
mään ja pääsiäisen ajan 
tapahtumiin Stiven Naa-
tuksen maalaamien tau-
lujen, draaman ja musii-
kin keinoin. Käsikirjoi-
tuksen on tehnyt Tert-
tu Aakko. Kierros kestää 
noin puoli tuntia. Kai-
kille avoimet kierrokset 
tiistaina 8.4. klo 12.20 ja 
12.40 sekä torstaina 10.4. 
klo 12.20 ja 12.40 Pyhän 
Tuomaan kirkolla.

Pääsiäisvaellus "Taulut ja laulut"
Pyhän Tuomaan kirkolla

Luukkaan kappeli, ajaa Kai-
toväylää, klo 11.50 Kuivas-
järvi (Karjakentän pysäkki), 
klo 11.55 Pateniemen kirkko, 
klo 12.05 Palokan palvelukes-
kus, klo 12.15 Rajakylän seu-
rakuntakoti, klo 12.20 Koske-
lan seurakuntakodin pysäk-
ki, klo 12.25 Tuiran palvelu-
keskus, klo 12.30 Tuiran kirk-
ko, klo 12.40 Metsolan karta-
no, klo 12.45 Pyhän Tuomaan 

kirkko. Paluukuljetus lähtee 
klo 14.45. 

Muut menot
Käsityökerho ma 31.3. klo 
12, Tuiran kirkko, Sumppu. 
Tule tekemään käsitöitä hy-
vään seuraan Tuiran kirkol-
le. Ota mukaan oma kahvi-
muki sekä lankaa ja virkkuu-
koukku.

Stiven N
aatu

s
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Sanajumalanpalvelus su 
30.3. klo 10 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa teol. yo 
Paula Petäjäjärvi, kantto-
rina Veijo Kinnunen.

Sanajumalanpalvelus su 
30.3. klo 13 Piippolan kir-
kossa. Toimittaa teol.yo 
Paula Petäjäjärvi, kantto-
rina Unto Määttä.

Iltakirkko su 30.3. klo 19 
Kestilän kirkossa. Toimit-
taa Elma Kesti, kanttorina 
Arja Leinonen.

Erityisdiakonia
KEHItYSVAMMAISEt
Keskustelukerho ti 1.4. klo 17, Heinätorin srk-talo. 
Avoin ryhmä kaikenikäisille kehitysvammaisille. Mu-
sisointia Taina-kanttorin johdolla.
Kehitysvammaisten kirkkopyhä su 6.4. klo 13, Hauki-
putaan kirkko. Messun toimittavat pastorit Elina Hy-
vönen ja Jari Flink, kanttorina on Taina Voutilainen. 
Messun jälkeen kahvitarjoilu viereisessä seurakunta-
keskuksessa. Oulusta linja-autoasemalta on yhteiskul-
jetus Haukiputaalle, ilmoittaudu ennakkoon Annelle, 
p. 040 515 6935.

KuuLOVAMMAISEt
Ystäväilta to 3.4. klo 15.30, Palvelukeskus Runola. 

NäKöVAMMAISEt
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 
27.3. klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sali. Pyhää kir-
jaa lukien ja mietiskellen. Kahvittelua ja seurustelua 
unohtamatta. Joka kerta avautuu jotain. Tule mu-
kaan! Opas ystävä on vastassa klo 12.30 alkaen pihalla. 

PäIHDEtYö
Naistenryhmä perjantaisin  28.3. klo 13–15, Keskus-
tan seurakuntatalon monitoimisalissa. Huom! Uusi ko-
koontumispaikka. 

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.
English Service on Sunday 30th of March at 4 pm. 
in St. Luke's Chapel. Sunday school for children. 
Englanninkieliset seurat su 30.3. klo 16 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu lapsille.

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 klo 11–16, Oulun tuomiokirkon 
kryptassa. Tarjolla itsevalmistettuja makeita ja suolai-
sia leivonnaisia, neuleita ja muita käsitöitä. Tuotto vam-
maisten lasten ja nuorten koulutukseen Nepalissa Suo-
men Lähetysseuran kautta. Tervetuloa!

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! 

Jeesuksen vertaukset pe 28.3. klo 12–13, Siivessä. Si-
napinsiemen, Anna-Mari Heikkinen 

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 27.3.–3.4.2014

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 27.3.–3.4.2014

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: 
Linda Sofia Margareta 
Hyvölä (Pulkkila), 
Selena Marketta 
Hiltunen (Pulkkila),
Aino Elisabet 
Vartiainen (Pyhäntä).
Kuollut: 
Anja Kaarina Hankonen 
e. Ristolainen 73 
(Piippola).

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.

Sanajumalanpalvelus su 
30.3. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Kaisamarja 
Stöckell.

Raamattu- ja rukousilta ti 
1.4. klo 18 Salli ja  Kalle Joen-
suulla, Salmenrannantie 226.

Nuorten aikuisten raamis to 27.3. klo 18–19.30, Van-
ha pappila, Jössensali. 
Kolomio pe 28.3. klo 16.30, Keskustan seurakuntatalo 
monitoimisali. Tule istahtamaan hetkeksi, rupattele-
maan ja halutessasi askartelemaan Kolomioon.
Tuomioklubi pe 28.3. klo 19–24, Keskustan seurakun-
tatalo. Joka toinen perjantai, parittomilla viikoilla. Il-
ta sisältää keskustelua, rentoa yhdessäoloa, herkku-
ja ja musiikkia. 
Sarastus-kuoron harjoitus ke 2.4. klo 18.30–20, Hei-
nätorin seurakuntakoti.
Lenkkiryhmä to 3.4. klo 18, Keskustan seurakuntata-
lo. Lenkkiryhmä starttaa keskustan seurakuntatalolta 
torstaisin parillisilla viikoilla. Käymme tunnin reippailul-
la, jonka jälkeen nautimme iltapalasta ja hartaudesta. 

JäRJEStöt
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat to 
27.3. klo 19, Helmi Borénilla, keskustassa, Koulukatu 
41 as 11. 
OPKOn opiskelijailta la 29.3. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Kristillinen johtaminen, Toni Eskola ja Antti Leinonen.
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 31.3. klo 
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. Juha Muukkonen: 
Koko Vanha testamentti saarnaa Kristusta – yksittäisiä 
kirjaimia myöten.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 2.4. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Mitä EO:n jälkeen? Jo-
hannes Häkämies.
Uusheräyksen opiskelija- ja na-ilta to 3.4. klo 19, Paik-
ka: Enni Ravander, Maahisentie 1 B 29, Puolivälinkan-
gas. Paulus Pikkarainen. 
Changemaker-viikonloppu 11.–13.4. Hietasaaren kau-
punkileirikeskus. Koulutusta Changemakerin toimin-
nasta ja ajankohtaisista teemoista, luovia työpajoja 
ja mukavaa yhdessäoloa, Changemakerin jäsenkoko-
us. Ensikertalaiselle ilmainen, muille 20 €. Lisätietoa 
ja ilmoittautumiset 1.4. mennessä internetissä: chan-
gemaker.fi.

Kirkkoherran 
puhelinpäivystys 
maanantaisin klo 9–13, 

p. 040 7430 371.

Isospäivä 
lauantaina 26.4. klo 14–20 Oulun tuomiokirkossa. 

Lämpimästi tervetuloa seikkailemaan 
Oulun keskustaan. 

Päivän ohjelma alkaa Oulun tuomiokirkossa klo 14, 
jonka jälkeen päivä jatkuu yhteisen isosseikkailun 

kautta Karjasillan kirkolle yhteiseen päätösjuhlaan. 
Päivän ohjelma päättyy n. klo 20. 

Ilmoittaudu mukaan toimintaan mahdollisimman 
pikaisesti, näin toimimalla varaat paikkasi 

seikkailuun. Muista merkitä oma seurakuntasi 
ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen 

on avoinna 18.4. saakka. 
Lisätietoja isospäivästä saat oman seurakuntasi 

nuorisotyönohjaajilta. Nähdään pian!

Asiaa Aasiasta -ilta
Oulun tuomiokirkossa

Torstaina 27.3. klo 18 
Alkuhartaus, Anna-Mari Heikkinen.
Kristinusko ja naisten asema Intiassa, opettaja  
Alice Ranjeeta Dungdung. 
Evankeliumi niille, jotka eivät tunne Jeesusta,  
johtava pastori Nerguisaikhan Mongoliasta. 
Päätössiunaus, piispa Nelson Lakra Intiasta.
Musiikkia, kanttori Péter Marosvári ja pastori  
Nerguisaikhan.
Tervetuloa!

 |  www.oulunseurakunnat.fi 

www.suurellasydamella.fi
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set joka kerralle erikseen, p. 
044 7750 601.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 2.4. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 2.4. 
klo 18.30–20 srk-talossa.
Yhteisvastuurynnäkkö eli li-
paskeräys kotien ovilla to 3.4. 
klo 18 alkaen. Ks. ilmoitus.
Leiri 5.–7.-luokkalaisille 11.–
13.4. Siikajoen vanhassa pap-
pilassa. Leiri alkaa pe klo 20 
ja päättyy su klo 13. Kaiken-
laista leiriohjelmaa: pelejä, 
musiikkia, hassuttelua ja raa-
miksia. Hinta 20 €. Ilmoittau-
tuminen 8.4. menn. sinikka.
harkonen@edu.lumijoki.fi tai 
tekstiviesti, p. 044 5037 080.
Tulossa: Messu su 6.4. klo 
10 kirkossa, liturgina Mark-
ku Tölli, saarnaa Pekka Sil-
jander ja kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen. Uus-
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www.hailuodonseurakunta.fi
lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma, ke, pe 
klo 9–14

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

eurakunnissa tapahtuu 27.3.–3.4.2014

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Sanajumalanpalvelus 
su 30.3. klo 18 srk-talos-
sa (huom! aika).  Toimit-
taa Olavi Palovaara ja 
kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen.

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

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

Uusien päiväkerholaisten 
ilmoittautuminen 4.–11.4. 
sähköpostitse silja.pihlaja-
niemi@evl.fi. Syksyn päivä-
kerhoihin otetaan 3 v. täyt-
täneitä ja 4–5-v. lapsia.
Lasten päiväkerhot normaa-
listi, lisätietoja kerhoista Sil-
jalta, p. 044 7750 601.
Perhekerho to 27.3. klo 10 
srk-talossa.
Virsilauluilta Yhteisvastuun 
hyväksi to 27.3. klo 18.30 srk-
talossa, kahvit ja arvontaa.
Lapsiparkki ke 2.4. klo 
12.30–14.30. Ilmoittautumi-

Kirkkoherra Merja Jyrk-
kä virkavapaalla 5.4. saak-
ka. Vs. kirkkoherrana Mart-
ti Arkkila.

Pyhännän kirkonkylän dia-
koniapiiri to 27.3. klo 13 Riit-
ta ja Jouni Laineella, Einon-
tie 5. 
Diakoniapäivä Yhteisvas-
tuun merkeissä la 29.3. klo 
9–13  Kestilän kappelin rip-
pikoululaisille Kestilän srk-
kodissa.
Eläkeliitto ti 1.4. klo 11 Rant-
silan srk-talossa. 
Herättäjän seurat ti 1.4. klo 
19 Kaarina ja Johannes Jun-
tusella, Rinnetie 2, Rantsila, 
Matti Nuorala ja Paula Petä-
jäjärvi. 
Ystävänkammari ke 2.4. klo 
10 Kestilän srk-kodissa.
Laitoshartaudet: Ehtoollis-
hartaus pe 4.4. klo 13 Nesto-
rissa. Hartaus pe 4.4. klo 14 
Kuurankukassa.
Seurakuntakerho ti klo 12 
Väinölässä ja to klo 12 Pulk-

Ompeluseurat 
keskiviikkona 2.4. klo 18 Liisa Iljanalla, Iljanantie 28. 

Jatketaan varainkeräystä chimes-kellosarjan 
täydentämiseksi. Arvontaa ja kahvitarjoilua 

(arvottavaa voi tuoda mukanaan). 

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

kilan srk-talossa sekä 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 ma 31.3. klo 
10 Pulkkilan kerho hiihtoma-
jalla.  
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: Kes-
tilä: Ompeluseuramyyjäi-
set pe 28.3. klo 19 ja seurat 

su 30.3. klo 19 ry:llä. Pulkki-
la: Raamattuluokka pe 28.3. 
klo 19, seurat ja nuortenilta 
la 29.3. klo 19.30 ry:llä. Py-
häntä: Seurat su 30.3. klo 16 
ry:llä. Lauluseurat ke 2.4. klo 
18.30 Arja Savolaisella. Rant-
sila: Ompeluseurat pe 28.3. 
klo 19 ja seurat su 30.3. klo 
18.30 ry:llä.

Kesätyötä   Siikalatvan seurakunta hakee 
16 vuotta täyttäneitä nuoria kesäaikaiseen puisto-
työhön 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, Talo-
ustoimisto, Pappilankuja 6, 92620 PIIPPOLA tai sähkö-
postilla tarmo.myllykoski@evl.fi.

Iltamusiikki
Pyhännän kirkossa sunnuntaina 30.3. klo 19

Hannu Virpi, urut
Ari Honkanen, laulu

heräyksen kirkkopyhään liit-
tyen messun jälkeen kirkko-
kahvit ja seurat srk-talossa. 
Kolehti lähetystyölle Uushe-
räyksen kautta.
Lumijoen – Limingan mies-
tenretki Kauppakeskus Tuu-
riin la 3.5. Lähtö Lumijoelta 
klo 6.30, paluu illalla. Lisätie-
toa ja ilmoittautumiset viras-
toon, p. 044 7750 600. 
Rauhanyhdistys: Pe 28.3. 
klo 19 raamattuluokka 5.–
6.-lk Töllillä ja 7.–8.-lk Niko-
lalla. Su 30.3. klo 12 Pyhä-
koulu I Pernulla II Tervolla ja 
III Kiviahteella. Ke 2.4. klo 19 
ompeluseurat S&E Hirvasnie-
mellä. To 3.4. klo 13 varttu-
neidenkerho E&A Viinikalla.
Kastettu: Kersti Esteri Hek-
kala.

Yhteisvastuurynnäkkö 
eli lipaskeräys kotien ovilla 
torstaina 3.4. klo 18 alkaen. 

Huom! Kerääjien kokoontuminen 
srk-talolle klo 17. 

Kerääjinä toimivat kaikki 
tämän vuoden rippikoululaiset 

sekä lisäksi toivomme 
vapaaehtoisia mukaan.

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

Kevään nuortenillat
pe 28.3. klo 15.30–17 Pulkkilan kerhotilassa
ti 1.4. klo 16.30–18 Pyhännän kerhotilassa

pe 11.4. klo 15.30–17 Kestilän kerhokodissa
ti 22.4. klo 17–18.30 Piippolan seurakuntakodissa

ma 28.4. klo 15–16.30 Rantsilan seurakuntatalossa

Rippikoulujen ryhmäytymislauantait
I leiri la 5.4. klo 9–14 

II leiri la 12.4. klo 9–14 
III leiri la 17.5. klo 9–14 

Paikka: Pulkkilan seurakuntatalo

Siikalatvan kinkerit 2014
Aihe: Kirkkovuosi (kuvin ja keskustellen)
Läksy: Katekismus kpl 3 ja 40 (3. käsky ja Raamattu) 
Virret: vanhat 230, 815, ehtoollislaulu ja 
uudet 164 ja 754.
Arpajaiset / kolehti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Tarjoilu alkaa puoli tuntia ennen alkamisaikaa. 

Kestilä: to 3.4. klo 18 Anni Määtällä, Lepolantie 
3, Saila Karppinen, Arja Leinonen ja Eeva-Liisa 
Kekkonen. 
Pulkkila: su 6.4. klo 13 Rauhanyhdistyksellä, 
Yrittäjäntie 7, Merja Jyrkkä, Unto Määttä ja Kirsti 
Hakkarainen.
Rantsila/Mankila: su 6.4. klo 18.30 Arja ja Eero 
Leinosella, Koskenkankaantie 36, Saila Karppinen, 
Arja Leinonen ja Eeva-Liisa Kekkonen.

Pääsiäisikkuna-konsertti 
sunnuntaina 13.4. klo 15 
Rantsilan kirkossa ja klo 18 
Piippolan kirkossa.
Paula Tapionmäki, laulu ja juonto.
Tapani Hyvönen, piano.
Tilaisuus on hajuton. Pyydämme 
osallistujia olemaan käyttämättä 
hajuvesiä ja voimakkaan 
tuoksuisia deodorantteja!
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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

Puuroaamiainen tarjolla eu-
rolla pe 28.3. seurakuntata-
lolla klo 9–10.30. Tervetuloa 
syömään ja juttelemaan!
Ystävärenkaan lauluharjoi-
tukset pe 28.3. klo 12 Lähe-
tysvintillä. Mukana diakonis-
sa Marika Kamps. 
Perhepartio Kotikololla su 
30.3. klo 15–16 (tarkemmat 
tiedot www.niittykarpat.fi).
Via caelum -harjoitukset su 
30.3. klo 18 kirkossa. 
Lähetysvintti ma 31.3. klo 12 
Lähetysvintillä. 
Omaishoitajien vertaisryh-
mä ma 31.3. klo 13–14.30 
seurakuntatalolla. Aiheena 
positiivinen ajattelu, muka-
na diakonissa Sinikka.
Hygieniapassikoe ma 31.3. 
klo 18 srk-talolla. Opiske-
lumateriaali netissä: www.
lupakokata.fi. Ilmoittaudu 
28.3. menn. Marika Kamps.
GospelGym ti 1.4. Vanamo-
salissa klo 18.30–19.30. 
Perhekerho ti 1.4. klo 9.30–
11 Seurakuntatalolla. Omat 
nallet mukaan!
Perhekerho ke 2.4. klo 9.30–
11 Vanamon Olohuoneessa. 
Lastenohjaaja Ari laulattaa.
Seurakuntakerho ke 2.4. klo 
12 seurakuntatalolla. Puhu-

Kastettu: Enni Ilona 
Haapa-aho.
Kuollut: Taimi Martta 
Pehkonen 86.

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto 
aukioloajat:
ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 
9–17.  Virasto avoinna 
ti 8.4. klo 9–11.

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

Leipäsunnuntain messu 
su 30.3. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Aino Pieskä ja 
Ilkka Tornberg, kanttorina 
Mika Kotkaranta, avusta-
massa Kirkonkylän vapaa-
ehtoiset.

Rokuan kylpylähotellissa. 
Ohjelmassa yhteistä ohjel-
maa, keskusteluja, ulkoilua, 
uintia ja lepoa. Omavastuu 
leiristä 70 €. Sitovat ilmoit-
tautumiset 30.4. mennessä, 
p. 040 7790 368 / Jaana He-
listen-Heikkilä.
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 6.4. as-
ti. Hakemuksia saa viikkotoi-
minnoista ja kirkkoherranvi-
rastosta.

Nuoret: Nuorten illat tors-
taisin klo 19 Vanhassa pap-
pilassa. Gospeljumalanpalve-
lus to 27.3. klo 19 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa (täl-
löin ei nuorten iltaa Pappi-
lassa). 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: Noel Luuka Ma-
nuel Kokko, Oula Aapeli Ai-
ras.
Kuollut: Laura Eliina Junnila 
s. Lukkaroinen 81.
Kempeleen rauhanyhdistys: 

Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Askeleet pe 28.3. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Perhekerhot www.kempe-
leenseurakunta.fi/perheet. 
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa.
Kirkkokuoro ke 2.4. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Työikäisten naisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri ke 2.4. 
klo 19 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ke 2.4. klo 18.30 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
to 3.4. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Seurakunta-
piiri to 3.4. klo 12 Kirkonky-
län srk-kodissa.
Omaishoitajien leiri 9.–11.6. 

taan tunteista, mukana Si-
nikka.
Tähdet-kuoro ke 2.4. srk-ta-
lolla klo 17.
Nuorten kuoro Celeste ke 
2.4. klo 17–18 kirkossa. 
Nuortenilta to 3.4. klo 18 
Nuorisonurkassa.
Kotiseurat su 6.4. klo 15 Ha-
verisilla (Linnukkatie 20), mu-
kana mm. Vilho Harvala lä-
hetysjärjestö Kansanlähetyk-
sestä.
Hyvänmielen päiväkahvit 
ti 8.4. klo 12 Lähetysvintillä. 

Gospeljumalanpalvelus 
to 27.3. klo 19 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa.
Messu su 30.3. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Liturgi Teemu Rii-
himäki, saarna Moona 
Kinnunen, avustaa Pau-
lus Pikkarainen, diakoni 
Jaana Helisten-Heikkilä, 
kanttori Marjo Irjala. Py-
häkoulu saarnan aikana. 
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 ti klo 18 
Kirkonkylän srk-kodilla.  1.4. Lupaus ja laki 
(Gal.3:15 - 4), 8.4. Kristityn vapaus (Gal. 5-6)

Tavallinen perhe? 
Matalan kynnyksen keskustelusarja erilaisista perheistä. 
Keskiviikkona 2.4. kello 18, Kokkokankaan srk-keskukses-
sa. Aiheena yhden vanhemman perhe. Kahvitarjoilu. Las-
tenhoito järjestetty.

Perheretki Ranuan eläinpuistoon 
Lähtö kello 9 kirkkoherranvirastolta (Tiilitie 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 sisältävät matkan, pääsy-
lipun ja lounasbuffetin. Ilmoittautuminen 28.3. mennessä 
www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.

Seurakunnan lapaskilpailu: katso lisää www.kempeleen-
seurakunta.fi/571-lapasten-suunittelukilpailu-ja-aanestys

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. 

Senegalilaiset 
Pape Diouf ja Ndongo Fall

 torstaina 3.4. klo 18 Limingan seurakuntatalolla 
kertomassa mm. sereerenkielisestä 

raamatunkäännöstyöstä. 

Tulkkina tilaisuudessa on Marketta Filppa. 
Tervetuloa kuulemaan ja kyselemään 

Senegalin kuulumisia!

Mielenterveyskuntoutujien 
avoin vertaisryhmä. Aihee-
na pääsiäinen. Mukana Ma-
rika Kamps, p. 044 7521 243 
ja Maire Taikina-aho, p. 050 
4302 023.
Partio: ke 2.4. päivystys Par-
tiotoimistossa klo 15–17. Ma-
fecafe Partiotoimistossa klo 
17–18.
Mafeking 8./13–14 Kotikolol-
la klo 18–20.30. Tarkemmat 
tiedot toiminnasta: www.
niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Varttu-
neiden kerho to 27.3. klo 12 
ry:llä. Kodinseurat pe 28.3. 
klo 18.30 Anni ja Sampo Koi-
vukankaalla sekä Heli ja Mar-
kus Säkkisellä. Pyhäkoulut su 
30.3. klo 12 ja seurat klo 16 
ja 17.30 ry:llä. Perhekerho to 
3.4. klo 10.30 ry:llä ja sisaril-
ta klo 19 ry:llä. Nuortenilta 
pe 4.4. klo 18.30 ry:llä ja raa-
mattuluokka (7.–8.) klo 18.30  
ry:llä. Oulun seudun It am-
mattilaisten ilta la 5.4. ry:llä 
ja raamattuluokka (5.–6.) klo 
18.30  kodeissa. Pyhäkoulut 
su 6.4. klo 12 ja seurat klo 16 
ja 17.30 ry:llä.Varttuneiden 
kerho to 10.4. klo 12 ry:llä.

Omaishoitajien leiri 
9.–11.6. Rokuan kylpylähotellissa 

Ohjelmassa: yhteistä ohjelmaa, keskusteluja, ulkoilua, 
uintia, lepoa. Omavastuu leiristä  70 €. 

Sitovat ilmoittautumiset 30.4. mennessä 
p. 044 7521 226 / Ilmonen

Limingan	rovastikunta,	Diakoniatyö

Petri Laaksonen 
"Anna minun mennä"
-konsertti 
tiistaina 8.4. klo 19 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
 
Ohjelmamaksu 10 euroa. 
Hartauspuhe vt. kirkkoherra 
Vesa Äärelä. 
Tuotosta osa Yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi.

Sammuta valot ilmaston puolesta
Kempeleen seurakunta osallistuu 
Earth Hour -tapahtumaan la 29.3. klo 20.30–21.30.  
Hartaushetki klo 20.30 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Mukana Olli Seikkula.

Lauluseurat to 27.3. klo 18 
ry:llä. Lauluraamattuluokka 
pe 28.3. klo 18 ry:llä. Pyhä-
koulut: su 30.3. klo 12 Paitu-
ri: Paaso, Linnakangas: Kuk-
kola, Prinssinkuja 9, Keskus-
ta-Ollila: Hintsala, Leilitie 
4 Sarkkiranta: Limma, Pap-
pilanniitty 8 Kokkokangas-
Haapamaa: Aulakoski, Pat-
ruunanpiha 3. Seurat su 30.3. 

klo 16 ry:llä. Tiistaikerho ti 
1.4. klo 12 ry.llä.
Murron rauhanyhdistys: Ko-
dinilta pyhäkoulupiireittäin 
pe 28.3. klo 19. Ketolanpe-
rä: Hannila S&T,Vanha Mur-
to: Hannila A&T, Uusi Murto: 
Kreivi K&K, Tuulipurto: Ke-
ränen L&T, Peuranniemi: La-
pinkangas R&V. Kodinilta su 
30.3. klo 13 ry:llä.

Leipäsunnuntain 
messu 

30.3. klo 10 
Limingan kirkossa.                                                                                         

Tuo messuun tullessasi 
leipomuksia,                                                        

jotka siunataan ja 
messun jälkeen 

voit ostaa                                            
niitä mukaasi 

lähetystyön hyväksi.
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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: Viljami Matti 
Mikael Heilimä.
Kuollut: Eeva Tikkanen s. 
Siira 92.

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

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

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

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Kastettu: 
Helga Matilda Lauronen.

Ehtoolliskirkko to 27.3. klo 
13.30 Mikevan palveluko-
deissa, Simo Pekka Pekkala, 
Ossi Kajava. 
Earth hour – Valon hetki la 
29.3. klo 20.30 seurakunta-
talossa. 
Perhepyhäkoulu su 30.3. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa. 
Hartaus ti 1.4. klo 13.30 Pu-
hakan palveluasunnoilla, Si-
mo Pekka Pekkala. 
Keskipäivänkerho ke 2.4. 
klo 11.30 seurakuntatalossa. 
Ehtoollinen – kuolematto-
muuden juoma, Jouni Heik-
kinen.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
2.4. klo 13 Päiväkeskuksessa, 
Simo Pekka Pekkala. 
Rukouspiiri ke 2.4. 
klo 17.45 srk-talon 
kappelihuonees-
sa, Marja Leena 
Savolainen. 
Hartaus ja eh-
toollinen to 
3.4. klo 14 Hel-
min kodissa, 
Jouni Heikkinen.
Lähetyslauluilta to 
3.4. klo 18.30 Mirjam ja 
Markku Kesäniemellä, Ähky-
läntie 28, Anja Hämäläinen, 
Simo Pekka Pekkala. 
Kuorot: Ke 2.4. klo 17 lap-

sikuoro ja klo 18.30 kirkko-
kuoro srk-talossa. 
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
srk-talossa ja Kylmälänkylän 

kappelissa sekä klo 
10–12 Päivärin-

teen srk-salissa, 
keskiviikkoi-
sin klo 12.30–
14.30 Päivä-
rinteen srk-
salissa ja tors-

taisin klo 10–
12 Laitasaaren ru-

koushuoneella. Per-
hepyhäkoulu su 30.3. klo 

11.30–12.30 srk-talon ala-
kerrassa. 
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys torstaisin 

Sanajumalanpalvelus 
su 30.3. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttori Heik-
ki Lumiaho. Suutarinky-
lä-Ylipään diakoniapiiri-
läiset avustavat.
Sanajumalanpalvelus 
su 30.3. klo 12 Temmek-
sen srk-talolla. Toimittaa 
Outi Pohjanen, kanttori 
Heikki Lumiaho.

RaaTuu  to 27.3. klo 18 Tem-
meksen srk-talolla.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 2.4. klo 
10.30 Murron kerhotilassa.
Hartaus to 3.4. klo 13 Män-
tyrinteellä. Kappelin diako-
niakylätoimikunta tarjoaa 
kahvit.
Nuttupiiri to 3.4. klo 17 srk-
talon takkahuoneessa.
Seurakuntakerho tiistaisin 

klo 12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Nuoret: Nuortenilta pe 28.3. 
klo 18 Tyrnävän srk-talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Tyrnävän ry järjestää myyjäi-
set la 29.3. klo 16 Jyväskylän 
ry:llä. Su 30.3. seurat klo 14 
Lepolassa sekä seurat ja uu-
sien tyrnäväläisten ilta klo 
16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Ko-
dinilta pe 28.3. klo 19 pyhä-
koulupiireittäin. Ketolanpe-
rä: Hannila S&T, Vanha Mur-
to: Hannila A&T, Uusi Murto: 
Kreivi K&K, Tuulipurto: Ke-
ränen L&T, Peuranniemi: La-
pinkangas R&V. Kodinilta su 
30.3. klo 13 ry:llä.

Messu su 30.3. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Jou-
ni Heikkinen, kanttorina 
Ossi Kajava. 

klo 11–12.15 yläkoululla ja lu-
kiolla. Päivystys nuorisotoi-
mistolla pe 28.3. klo 16–18. 
Raamattupiiri rippikoululai-
sille su 30.3. klo 12–13 srk-ta-
lon alakerrassa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 27.3. klo 18.30 ompelu-
seurat kodeissa: A-S. ja A-J. 
Ervasti, Aino ja Olavi Kerä-
nen. La 29.3. klo 19 raamat-
tuluokka-iltakylät: 4–6-lk 
Romppainen ja 7–8-lk Pöyk-
kö. Su 30.3. klo 12 pyhäkou-
lut: kk-Anttila J. Toljamo, Ko-
rivaara Alasaarela, Pälli Löp-
pönen, Suokylä J. Karhumaa. 

Ma 31.3. klo 18 päiväkerhot 
ry:llä. To 3.4. klo 18.30 om-
peluseurat ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 28.3. klo 19 ompelu-
seurat ry:llä. La 29.3. klo 10 
päiväkerho ry:llä. Klo 19 raa-
mattuluokka-iltakylä Pöyk-
kö. Su 30.3. klo 12 pyhäkou-
lut: Hyrkki Saartoala, Laita-

saari Riekki, Huovila Louhi-
salmi. Klo 17 seurat ja uusien 
laulujen ilta ry:llä. 

Raamattupiiri 
kaiken ikäisille joka 

toinen tiistai 
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 

su 6.4. klo 10

radiokirkko 
Yleradio 1:n 
taajuudella.

Liturgina 
Timo Liikanen, 

saarna 
Outi Pohjanen.

Tyrnävän seurakunta ja Vares-verkosto järjestävät yhteistyössä 
niin uusille kuin "vanhoillekin" vapaaehtoistoimijoille koulutuspäivät 
4.–5.4. Tyrnävän seurakuntatalolla.
Tarkoituksena on tarjota uusille ja vasta vapaaehtoistoiminnan aloittaneille 
peruspaketti vapaaehtoistyön perusteista. Lisäksi tarjolla on myös nk. 
"vanhoille" vapaaehtoistoimijoille 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

Gospel-
laulujen 

ilta 
keskiviikkona 9.4. klo 18 

Temmeksen seurakuntatalolla. 

Lisätietoja illasta seuraavassa lehdessä.

Laitasaaren 
rukoushuone: 
Aamurukous 
maanantaisin 

klo 6.30.

To
n

i 
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Omaishoitajien leiri  
9.–11.6. Rokuan kylpylähotellissa 

Ohjelmassa: yhteistä ohjelmaa, keskusteluja, 
ulkoilua, uintia, lepoa. 

Omavastuu leiristä  70 €. 
Sitovat ilmoittautumiset 30.4. mennessä 

Leena Leskelä p. 040 5470 785.

Tervetuloa! 
Limingan	rovastikunta,	Diakoniatyö

Earth hour – Valon hetki 
-tapahtuma 

lauantaina 29.3. klo 20.30-21.30
Muhoksen seurakuntatalolla

Ohjelma:
• Ilmastonmuutoksen vaikutus 

arktisen alueen luontoon 
(diasarja, Martti Kiviharju)

• luontoaiheisia virsiä ja lauluja 
(kanttori Ossi Kajava)

• kirjanäyttely 
(Muhoksen kunta/kirjasto)

• teetarjoilu 

Tervetuloa! 

Vapaaehtoistoiminnan 
peruskoulutus

w w w.t o im e k s i . f i

Ristin tie –
varjoista valoon 

-pääsiäisnäytelmä

esitetään 
palmusunnuntaina 

13.4. klo 18 ja 
keskiviikkona 
16.4. klo 19 

Tyrnävän kirkossa
 ja kirkonpihalla.
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Palautetta  www.rauhantervehdys.fi/ palaute    toimitus@rauhantervehdys.fi     facebook.com/rauhantervehdys

Viime viikon uutisemme Riitta 
ja Olavi Heinon lähetyspestin 
yllättävästä päättymisestä Ma-
lawissa sai aikaan komment-
tivyöryn Kotimaa24:n uutis-
sivustolla.
 
Suomen Lähetysseura toimi yli-
mielisesti. Yhteentörmäyksiä 
syntyy, kun ei ajoissa oteta riit-
tävällä vakavuudella huomioon 
vastaanottajamaan kirkon nä-
kemyksiä.

Kari-Matti Laaksonen 

Teologiseen muutokseen ei saa 
kiristää. Ja kullakin yhteistyö-
kirkolla lienee oikeus esittää toi-
vomuksia heidän tuekseen lähe-

JUlKaiSiJa Rauhan Tervehdys ry. 
ISSN 0356-2840. Perustettu 1907. 
KUStantaJa             
leViKKi noin 98 000 kpl, 14 seurakuntaa: Hailuo-
to, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos,  Siikalatva 
ja Tyrnävä sekä Oulu (Haukipudas, Karjasilta, 
Kiiminki, Oulujoki, Oulun tuomiokirkkoseurakunta, 
Oulunsalo ja Tuira).  
ilMeStYMinen Lehti ilmestyy 43 kertaa vuodes-
sa torstaisin, kesällä joka toinen viikko. 
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.

Piispa haastaa sauvakävelylle 

Rauhan Tervehdys -lehti on seurakuntalehti, joka on sitoutunut 
evankelis-luterilaisen kirkon sanomaan ja arvopohjaan. Lehti on 
perustettu vuonna 1907 ja se on keskeinen osa seurakuntien viestintää. 
Lehti jaetaan koteihin tällä hetkellä Oulun seudulla 14 seurakunnan 
alueella ja sen levikki on noin 100 000 kappaletta. Lehteä julkaisee 
Rauhan Tervehdys ry. Lisätietoja www.rauhantervehdys.fi.  

Etsimme Rauhan Tervehdys -lehdelle ja sen verkkojulkaisulle

Päätoimittajaa
Tehtävässäsi vastaat seurakuntalehden lukijoille sen sisällöstä ja luo-
tettavuudesta sekä siitä, että lehti seuraa julkaisijayhteisön asettamia ta-
voitteita. Johdat lehden ja sen verkkojulkaisun toimitustyötä sekä osal-
listut myös itse toimittajana lehden sisällön tuottamiseen. Työskentelet 
pienen toimitustiimin esimiehenä vastaten työn organisoinnista ja joh-
tamisesta, sisäisestä viestinnästä sekä muista hallinnollisista tehtävistä. 
Lehden avainhenkilönä ylläpidät ja kehität yhteistyötä tilaajaseurakun-
tien ja muiden sidosryhmien kanssa. 

Odotamme sinulta kokemusta vastuullisista journalistisista tehtävistä 
ja niiden menestyksekkäästä hoitamisesta. Sinulla on selkeä ja johdon-
mukainen tapa ilmaista asioita kirjallisesti ja soveltuva koulutus tukee 
tältä osin työssä menestymistäsi. Esimiehenä odotamme sinulta innos-
tavaa otetta, kykyä toimia yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa sekä 
sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin pitkällä tähtäimellä. Haluat osallis-
tuttaa muita, mutta myös itse osallistua tekemiseen aktiivisesti. Arvos-
tamme seurakunnallisen ja kirkollisen toiminnan sekä yhteiskunnalli-
sen elämän tuntemusta. 

Lisätietoja tehtävästä antaa Mercuri Urvalissa Johanna Massa, puh. 
040 144 3333. Lähetä hakemuksesi ja CV:si palkkatoivomuksineen 
10.4.2014 mennessä osoitteessa www.mercuriurval.fi.  

Paikkoja avoinna

Jukka Takalo kieltäytyi esiintymästä 19.3. 
Keskustan seurakuntatalossa Oulussa pide-
tyssä Yhteisvastuukonsertissa sen vuoksi, et-
tä häntä oli kielletty laulamasta laulua ”Jo-

kainen on vähän homo”. Kiellosta oli päättänyt 
lehtitietojen mukaan diakoniatyöntekijöiden tii-
mi tiiminvetäjän esityksestä.

Laulun esityskielto kertoo sitkeistä ennakko-
luuloista. Me kristitythän kerromme olevamme 
lähimmäisiä rakastavia ja suvaitsevaisia ihmisiä. 
Mutta sentään on jotain rajoja. Yksi raja on sa-
nan homo-kohdalla.  Se aiheuttaa paniikkijarru-
tuksen ja seuraukset seurakunnan kannalta ovat 
ikäviä. Hyvän tekeminen jää kielteisen julkisuu-
den varjoon. 

Jukka Takalon laulussa lauletaan suvaitsevai-
suuden ja elämän monimuotoisuuden hyväksymi-

nen puolesta. Jokainen on vähän homo – jokaisella 
meillä on omat erityispiirteensä. ”Ei taivaskaan ole 
mustavalkoinen”, kuten laulussa sanotaan.

Jukka Takalo asuu Haukiputaalla ja tekee pal-
jon yhteistyötä eri tahojen, mm. Martinniemen 
koulun ja Martinniemen kyläyhdistyksen kans-
sa. Hän on esiintynyt monissa Haukiputaan seu-
rakunnan tilaisuuksissa. Jokaisessa esiintymises-
sään hän on ottanut huomioon paikala olevat ih-
miset ja osannut valita laulunsa sen mukaisesti.

irja LahDeNSivu
yhteisen kirkkoneuvoston jäsen

Haukiputaan seurakunnan lähetystyön 
johtokunnan varapuheenjohtaja

PirkkO TähTeLä
Haukiputaan seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen

yhteisen kirkkovaltuuston varajäsen

antakaa ennakkoluulojen kukkien kukkia?

rauhan tervehdys, Pl 102, 90101 ouluPostia

tettävistä työntekijöistä. Lähe-
tystyön pitää olla yhteistyötä, ei 
sanelua.

Sami Tammisalo

Tuiran seurakunnan tilauu-
distukset (RT 13.3.) herättivät 
huolta muun muassa Patenie-
men kirkon kohtalosta.

Olen asunut Herukassa viitisen 
vuotta ja käynyt Pateniemen 
kirkossa useamman kerran vuo-
dessa. Ennen kävin kirkossa ker-
ran viidessä vuodessa. 

Nyt olen kuullut, että kirkko 
on niin huonossa kunnossa, että 
sitä ei voisi enää käyttään. 

Jos kirkko joudutaan purka-
maan, niin toivottavasti uusi 
kirkko, seurakuntalaisten ko-
koontumispaikka olisi täällä Pa-
teniemessä.

Kaisu Similä

On parempi on purkaa/myydä 
ylimääräisiä kirkkorakennuk-
sia kuin muita seurakuntatiloja. 

Asian ydin on siinä, että seu-
rakuntakodissa voi järjestää 
myös jumalanpalveluksia, mut-
ta kirkossa voi pitää ainoastaan 
jumalanpalveluksia. 

Etelä-Suomessa kirkkoja on jo 
myytykin, ja näin saatu tuotta-
maton tila hyötykäyttöön. Kan-
natan samaa myös Oulussa.

Nettipalaute 24.3.

Voimia ja Jumalan siunausta 
Heinon perheelle! Mutta tosiaan 
näyttää siltä, että malawilaisil-
ta puuttuu todellakin nöyryys. 
Miksi me tuhlaamme sinne ra-
hojamme? Tehköön siellä muut 
lähetystyötä, ei siellä lähetyksen 
saralta kellään työt lopu.

Albert Heikkilä

Heinojen kirjoituksia seuran-
neena jäi sellainen tuntuma, et-
tä malawilaiset hiukan kompas-
tuivat omaan nilkkaansa. Voiton 
veivät afrikkalaiset toimintata-
vat, henkilösuhteet, kirkon omat 
valtataistelut eikä pidä väheksyä 
rahan liikkeitäkään. 

Heli Lindroos

Keskiviikkona 9.4. kello 18 
käynnistyy Jäälissä keväi-
nen sauvakävelytempaus, 
jota johdattaa Oulun hiip-

pakunnan piispa Samuel Salmi. 
Kiimingin seurakunnan järjestä-
mä tapahtuma on kaikille avoin. 

Kävelemään voi tulla yksin tai 
ryhmässä. 

– Kutsumme mukaan yrityk-
siä, työ- ja kaveriporukoita, per-
heitä ja kaikkia kiinnostuneita, 
sanoo Kiimingin seurakunnan 
diakoniatyöntekijä Erja Haho. 

– Jokainen voi haastaa jonkun 
mukaan – työkaverin, ystävän tai 
naapurin. Osallistujat voivat ha-

lutessaan pukeutua hauskasti. 
Huomioliivi tai heijastin on kui-
tenkin pakollinen. 

Tapahtuma alkaa kello 17.30 
osallistumismaksujen keräämi-
sellä lähtöpaikalla Jäälin kappe-
lin pihalla (Rivitie 9). Ennakkoil-
moittautumista ei ole. 

Kello 18 on piispan tervehdys-
puheenvuoro ja Kiimingin Ur-
heilijoiden vetämä alkuverryttely. 
Valittavissa on kolmen tai kuuden 
kilometrin pituinen kävelyreitti.

Tapahtumaan on aikuisilta 10 
euron ja lapsilta 2 euron osallis-
tumismaksu, joka sisältää lämpi-
män juoman kävelyn jälkeen. 

K
atja K

iiskin
en

Riitta ja Olavi Heinon kokemuksista 
kerrottiin 20.3. ilmestyneessä Rauhan 
Tervehdyksessä.


