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109. vuosikerta
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kaikista Oulun kirkoissa käytössä olevista uruista. 
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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Leirityötä
on kehitettävä 

Konkariohjaaja kannustaa 
kymmenvuotiaita oululaislapsia

ikimuistoiselle kymppileirille

Kerran 
elämässä

Kirkkoon kuuluvat kym-
menvuotiaat oululaisty-
töt ja -pojat ovat saaneet 
alkuvuonna postissa seu-

rakunnan kutsun kymppileiril-
le. Tulevana kesänä nelipäiväisiä 
leirejä järjestetään Rokuan lei-
rikeskuksessa kaksi, toinen ke-
säkuun lopussa ja toinen heinä-
kuun alussa. 

Oulujoen seurakunnan nuo-
risotyönohjaaja Pertti ”Purtsi” 
Putila kannustaa kaikkia täys-
kymppejä kokemaan ainutlaa-
tuinen leiri. 

Hiihtolomaviikkoon mennes-
sä ilmoittautuneita oli parisensa-
taa, viime kesänä leireihin osallis-
tui 360 lasta. 

Ensi kesän kymppileirille ehtii 
ilmoittautua huhtikuun puolivä-
liin saakka, Putila vinkkaa.

Kaverin kanssa 
samaan ryhmään
Majoitus puolijoukkueteltoissa 
Rokuan maastossa voi arveluttaa 
myös osaa vanhemmista. Kaikil-

la lapsilla ei ole kokemusta teltas-
sa nukkumisesta – edes omalla 
pihalla. 

Putila vakuuttaa, että mikäli 
leirillä on mukana kunnon ma-
kuupussi, ainakaan kylmyydestä 
ei teltassa tarvitse kärsiä. Lattialle 
tulevat kylmää ja kosteutta eristä-
vät suojakerrokset.

Yksin ei kenenkään leiriläisen 
tarvitse olla.

– Tutun kaverin kanssa pääsee 
aina samaan telttaan, siitä huo-
lehtiminen on myös meille vetä-
jille tärkeää.

Joka vuosi kymppileirillä on 
useita lapsia, joilla ei ole joukossa 
entuudestaan yhtään tuttua. Pu-

tilan mukaan leiri on erinomai-
nen paikka saada uusia kavereita. 

Konkariohjaaja kehottaa van-
hempia listaamaan ilmoittautu-
misen yhteydessä mahdollisim-
man paljon tietoa leiriläisestä. 

– Otamme tiedot huomioon 
leiriä ja ohjelmaa suunniteltaes-
sa. Esimerkiksi yksin tulevia lap-
sia laitetaan samoihin telttoihin 
ja ryhmiin.

Turvallisia aikuisia 
joka kylässä
Leirialue Rokualla jakautuu kol-
meen kylään. Joka kylässä on 
kaksi kyläpäällikköä, joiden oh-
jeiden mukaan isoset kuljettavat 
lapsiryhmiä ohjelmapaikoilla.

Leirillä on erilaisia teemapäi-
viä: musiikkia, eräjuttuja, askar-
telua, melontaa, pelejä, uintia. 
Mihinkään ohjelmaan ei pakote-
ta osallistumaan. 

Joihinkin juttuihin osallistu-
misen vanhemmat ovat voineet 
kieltää edeltäkäsin.

– Joka vuosi on muutamia lap-

 
toimitus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Pohjoisen Suomen koulut ovat tällä viikolla 

hiihtolomillaan. Näin näyttää olevan myös 

osa seurakuntien viikkotoiminnoista. 

Leirikeskuksissa lienee kuitenkin tavanomaista 

vilkkaampaa. 

Leiritoiminta on ollut viime vuosikymmeninä 

seurakuntatyössä menestystarina. Sesonki on 

ollut kiivaimmillaan koulujen loma-aikoina, kun 

leirikeskukset ovat täyttyneet rippileiriläisistä. 

Jos johonkin väliin on jäänyt tilaa, se on 

täytetty lasten ja nuorten leireillä. Sen jälkeen 

vielä eläkeläiset, perheet ja erityisryhmät ovat 

saaneet vuoronsa.

Leiritoiminnan suosion 

myötä maahamme on 

rakennettu suuri määrä 

leirikeskuksia. Lähes 

jokaisen seurakunnan on 

pitänyt saada omansa. 

Suurilla seurakunnilla 

ja seurakuntayhtymillä niitä on useita, Oululla 

nykyään kaikkiaan yhdeksän.

Leirikeskusten hankinta, kunnossa- ja 

ylläpito nielevät rahaa, varsinkin, kun tilojen 

tasovaatimuksia on hilattu kaiken aikaa ylöspäin. 

Taloustilanteen kiristyessä leirikeskuksista on 

tullut monille seurakunnille melkoinen rasite.

Nyt on aika selvittää perusteellisesti, mikä 

on leiritoiminnan nykytila ja tulevaisuus. Onko 

toiminta hiipumassa vai kasvussa? 

Sen jälkeen voidaan mitoittaa tilatarpeet ja 

etsiä niihin ratkaisut. Oma ja mahdollisimman 

hulppea leirikeskus ei saa olla itsetarkoitus.

Leirityö on ollut suosittua ja sitä perintöä ei 

pidä hukata. Itse työ on vaativaa, työajatkin 

epämukavat. Sen tähden työntekijöiden 

motivaatiosta on pidettävä erityisesti huolta, 

jotta heillä riittäisi paloa leirityön kehittämiseen. 

Meillä on monia työelämässä ja 

järjestötoiminnassa kouliintuneita 

seurakuntalaisia, jotka 

toimivat vapaaehtoistyössä. 

Heillä on laajat 

verkostonsa. Mitähän 

annettavaa heillä olisi 

leiritoimintaan?

HANNU OJALEHTO

Leirityön 
perintöä 
ei pidä 
hukata.
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Kymppileiri on pian kolmekymppinen
• Kymppileirejä järjestetään seurakunnissa ympäri maata. Oulussa  

ensimmäinen leiri pidettiin vuonna 1987.  

• Kesällä 2017 juhlitaan toiminnan kolmekymmenvuotista taivalta.  

Esimerkiksi Oulussa järjestetään tuolloin suurleiri, johon on tavoit-

teena saada mukaan 500 leiriläistä.

• Tulevan kesän leirin hinta 55 euroa sisältää matkat, majoituksen, 

ruoat, karkkipäivän karkit, ohjelman ja tapaturmavakuutuksen Ou-

lun seurakuntien jäsenille. Mukaan voi ilmoittautua osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi/kymppileiri.

• Kymppileireistä järjestetään perheille toukokuussa neljä tiedotusti-

laisuutta. Leirille ilmoittautuneille lähetetään leirikirje noin kolmea 

viikkoa ennen leiriä. 

Kuvittelen, kuka 
minä olisin, jos olisin 
turvapaikanhakija. 

Yksi leima pystyy paljoon

Kolumni

Kun satojen tuhansien ih-
misten vuolas virta vir-
tasi läpi Euroopan, kaik-
ki muuttui. Viime vuo-

desta lähtien on Suomessakin 
kuultu niin siunauksia kuin ki-
rouksia ja loputonta uutisvirtaa 
EU-politiikasta, kotoutumisky-
symyksistä, raiskaustilastoista 
ja katupartioista. 

Joku on muistanut muistut-
taa, että jopa Jeesus Nasareti-
lainen oli pienestä pitäen pako-
lainen.

Silläkin uhalla, että kaik-
ki mahdollinen on jo sanottu, 
teen ajatuskokeen. 

Kuvittelen, kuka minä olisin, 

jos olisin turvapaikanhakija. 
Nimikkeeni, turvapaikan-

hakija, on työläästi lausuttavaa 
hallintokieltä.  Se on määritte-
lemätön ja etäinen, mutta kui-
tenkin käyttökelpoinen liuden-
nus verrattuna jyrkältä kuulos-
tavaan pakolaiseen.

Olisin hyvää tilastojen täy-
tettä, median riittoisaa ruo-
kaa ja poliittisten palopuheiden 
polttoainetta. 

Tuntisin hädin tuskin ke-
tään, mutta silti jokaisella oli-
si varmat tiedot ja selkeä käsitys 
siitä, mitkä olivat syitäni lähteä 
etsimään turvaa. 

Yhden silmissä olisin turval-

lisuusuhka ja epäluotettava pa-
hantekijä. Joku toinen näkisi 
minussa uhrin – säälin ja avun-
annon kohteen. 

Kaltaisteni joukon kasvaes-
sa me kaikki tällä leimalla va-
rustetut muistuttaisimme yhä 
enemmän kasvotonta kappa-
letavaraa, jonka moraalista, oi-
keudellista, yhteiskunnallista 

ja taloudellista arvoa ja arvotto-
muutta mitattaisiin säännölli-
sesti julkisilla foorumeilla. 

Mutta kenellekään en enää 
olisi se joku, joka joskus jossain 
olin: kotikylän mukava maan-
viljelijä, kaikkien tuntema opet-
taja, pääkadun kauppias, puhe-
lias naapuri tai monilapsisen 
perheen isä. 

Menettämääni arkea – koti-
taloa, hikisiä työpäiviä, keskus-
teluja sukulaisten kanssa, kä-
velymatkaa lähimmälle toril-
le, lasten ääniä pihamaalla – ei 
enää olisi olemassa kenellekään. 

Yksikin leima riittää peittä-
mään ihmisen koko ihmisyyden. 

Yövalo tuo
turvallisuutta
Jokaisessa teltassa nukkuu 10–12 
lapsen lisäksi pari isosta. Teltassa 
palaa yövalo. 

– Ulkona on aina aikuinen yö-
valvoja, joka voi olla tarvittaessa 
saattamassa vaikka vessaan. 

Leirille voi ottaa mukaan 
oman unilelun sekä luettavaa tai 
pelejä. 

Kännykänkin saa tuoda halu-
tessaan mukanaan, mutta puhe-
limet pidetään teltoissa eikä niille 
ole latausmahdollisuutta.

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

Rokuan leirikeskuksessa järjestettävillä kymppileireillä pääsee myös uimaan. Kaikkea tekemistä on valvomassa aikuisia leiriohjaajia sekä isosia. Leirillä on myös omaa ensiapuhenkilökuntaa. 

Koska kymppileirejä on järjes-
tetty pian 30 vuotta, Putila tie-
tää että monen leiriläisen äiti tai 
isä on ollut aikoinaan myös itse 
kymppileirillä. 

Heidän muistojensa leirialue 
on kuitenkin muuttunut melkoi-
sesti.

– Rokua on remontoitu viime 
vuosina todella hienoksi, siellä ei 
hiekkakaan enää pölise, Putila 
markkinoi nauraen.

ELSI SALOVAARA

LASSI MÄKINEN
Kirjoittaja työskentelee 

viestintäpäällikkönä lähetys- ja 
kehitysyhteistyöjärjestö Fidassa. 

sia, jotka haluaisivat meloa. Em-
me voi kuitenkaan päästää heitä 
vesille, koska siihen ei ole huolta-
jilta lupaa, Putila kertoo.

Oma lukunsa kymppileirillä 
ovat nuotioiden ääressä vedetyt, 
partiolaisten kehittämät iltaohjel-
mat. Nuotiotulilla lauletaan, lei-
kitään, kilpaillaan ja harjoitellaan 
erilaisia huutoja. 

Noin 40 aikuista on turvaa-
massa leirin onnistumista. Nuo-
risotyöntekijöiden lisäksi paikal-
la on leiriapulaisia, isosia ja ensi-
apuhenkilökuntaa. 
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Muhoksella asuville ala-
ikäisille turvapaikan-
hakijoille on ryhdytty 
etsimään ystäväper-

heitä.  Kahdessa Nuorten Ystävien 
ryhmäkodissa asuu 10–16-vuoti-
aita nuoria.

Vastaava ohjaaja Pontus Häll-
fors kertoo, että ystäväperheitä 
tarvitaan, koska yksin tulleiden 
lasten läheisiä ihmisiä ovat usein 
ainoastaan toiset ryhmäkodin 
nuoret ja henkilöstö. 

Hällforsin mukaan ystäväper-
heeksi kelpaa normaali suomalai-
nen perhe, jossa arvot ovat koh-
dillaan. 

– Tutustumista helpottaa, kun 
asenne maahanmuuttoa kohtaan 
on avoin. Nämä nuoret tarvitse-
vat ennen muuta turvaa, turval-
lisia ihmisiä ympärilleen. 

Muut mediat

”Jo vääryys vallan saapi, se huutaa 
taivaaseen, se turmaa ennustaapi, vie 
kansat kurjuuteen.
Nyt viekas vilppi täällä on noussut 
kunniaan, on valhe vallan päällä ja 
vääryys voimissaan.”

ELIAS LÖNNROTIN 152 vuotta sitten 
suomentama virsi on iskevä 30 vuotta 
seurakuntakäytöstä poistamisen 
jälkeen. Mieleen on tullut, pitäisikö 
seuraavan kirkolliskokouksen palauttaa 
veisu kiltisti takaisin. Virsi 440 on 
kiinni ajassa.

Toimittaja Petri Laukka ruotii
 vastuullisessa asemassa olevien levittämää 

muunneltua totuutta 3.3. Kalevassa 

Kutsu ystäväksi kävi mu hoslaisille

– Ryhmäkodin nuorille olisi 
tervetullutta nähdä suomalaista 
yhteiskuntaa yhdessä uusien ys-
tävien kanssa.

Hällfors ei vetäisi rajaa siihen, 
että ystäviksi kelpaisivat parhai-
ten lapsiperheet. 

– Tutustutaan ja kahvitellaan 

ensin yhdessä. Ystävyys perheen 
ja nuoren välille syntyy, jos ke-
miat kohtaavat. 

Hällfors lisää, ettei kutsu ka-
veriksi koske vain muhoslaisia 
perheitä. Mukaan kelpuutetaan 
mieluusti myös naapurikunta-
laisia. 

Paavo To lo n e n Piispan  huumori 
elää yh ä pohjoisessa
Oulun hiippakunna n entisen piispan 
Hannes Leinosen sy ntymästä on 100 vuotta

Hannes Leinonen oli  
lestadiolaisen teologian 
omannut peruskonser-
vatiivi. Persoonallisen 

ja värikkään huumorinsa myö-
tä hän oli myös kansanomainen 
henkilö, kirkkohistorian profes-
sori Jouko Talonen valottaa vuo-
sina 1965–1979 Oulun piispa-
na toimineen kirkonmiehen per-
soonaa.

Vuonna 1986 poisnukkunut 
Hannes Leinonen toimi ennen 
piispanuraa pappina useissa poh-
joisen seurakunnissa. Häntä on-
kin kutsuttu Suomen pohjoisten 
kiveliöitten ja jokilaaksojen pai-
meneksi. 

Pohjois-Pohjanmaalta Paavolas-
ta kotoisin olleen Leinosen taustas-
sa yhdistyivät isän suvun vanhoil-
lislestadiolaisuus sekä äidin körtti-
läis-pietistinen hurskaus. 

7. maaliskuuta Leinosen synty-
mästä tuli kuluneeksi sata vuotta.

Oikeistolainen pärjäsi  
vasemmistokaupungissa
Nuorena ylioppilaana Hannes 
Leinosesta tuli vanhoillislesta-
diolainen. 1930-luvulla Leino-
nen kuului ajan hengen mukai-
sesti Isänmaalliseen kansanliik-
keeseen ja Akateemiseen Karja-
la-Seuraan.

– Leinosen tyyliä ja persoonaa 
kuvaa hyvin hänen sodanjälkei-
nen pappispestinsä Kemissä. Ke-
mi oli aatteeltaan vahvasti punai-
nen. Silti isänmaallis-oikeistolai-

Tutustumista 
helpottaa, kun asenne 
maahanmuuttoa 
kohtaan on avoin. 
Nämä nuoret 
tarvitsevat ennen 
muuta turvaa, 
turvallisia ihmisiä 
ympärilleen. 

Muotokuvan Kaarlo Johannes (Hannes) Leinosesta on maalannut 
pohjoissuomalainen kuvataiteilija Paavo Tolonen.
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Karjasillan kirkon urkujen ulkonäkö hivelee Ilmari Oikaraisen silmiä.Luultavasti 
juuri huumori ja 
kansanomaisuus 
vaikuttivat siihen, 
että Leinonen sai 
kirkossa laajan 
arvostuksen, vaikka 
jotkut pitivät häntä 
arkkikonservatiivin 
prototyyppinä.

Ihmisiä

Urutkin ovat yksilöitä

25-vuotias Ilmari Oikarainen saa kesään mennes-
sä käteensä kanttorin paperit Oulun seudun am-
mattikorkeakoulusta. Juuri valmistuneen lop-
putyön otsikkona oli Säestyssoitinten vuosisata. 

Oulun seurakuntayhtymän urut.
Lopputyössään Oikarainen esittelee kaikki seurakunnissa 

käytössä olevat urut yksi kerrallaan. Yhteensä esittelyjä on 27. 
Vanhimmat urut ovat 109 vuoden takaa. 

Aihe tuntui sopivalta, koska Oikarainen kuvailee itseään 
käytännön ihmiseksi. 

– Urut eroavat toisistaan niin paljon, että kanttorien on 
uuteen kirkkoon mennessään hyvä tietää, millaiset urut heil-
lä on vastassa.

Oikarainen tutustui kaikkiin urkuihin paikan päällä sel-
vittääkseen niiden tyypilliset ominaisuudet. Lisäksi hän mit-
tasi muun muassa soittojäykkyydet sekä soinnin desibelit. 

– Jotkut urut soivat kovasti soittajalle, mutta eivät kuulu lä-
heskään niin hyvin kirkkosaliin. Toisissa tilanne on taas päin-
vastainen, Oikarainen kuvailee.

Uruissa on myös virtakytkin, jonka sijaintipaikka ei ole 
aina looginen. Yleensä se on soittopöydän yhteydessä, mut-
ta joissain kirkoissa sitä voi joutua etsimään sakastista asti.

Paremmuusjärjestykseen Oikarainen ei Oulun urkuja lait-
tanut. Omaksi suosikiksi nousevat kuitenkin joukon uusim-
mat, Karjasillalle kolmisen vuotta sitten valmistuneet urut. 

– Nämä ovat hyvin soivat ja laadukkaasti tehdyt, perustelee 
kirvesmieheksi aikanaan valmistunut Oikarainen. 

Työnäkymiin tulevaisuudessa juuri kolmannen kerran 
isäksi tullut mies suhtautuu luottavaisesti. 

– Eiköhän se oma paikka jostain löydy.
 

ELSI SALOVAARA
 Lopputyö on osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/kirkot-ja-tilat

Kuva-arvoitus
Talvilomapuuhaksi toimitus teki kuva-arvoituksen lukijoille. 
Kerro meille, mitä näissä kuvissa on? 
Lähetä meille veikkauksesi 18. 3. mennessä joko sähköpostilla 
toimitus@rauhantervehdys.fi tai tekstiviestinä numeroon 044 5626 450.
Muista laittaa viestiin myös nimesi ja yhteystiedot.
Oikein vastanneiden kesken arvotaan kaksi elokuvalippua.

TEKSTI: RIITTA HIRVONEN 
KUVAT: HEIDI MAKKONEN

Kutsu ystäväksi kävi mu hoslaisille
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Uusia ihmissuhteita
menetettyjen tilalle
Ystäväperheitä alaikäisille ryh-
mäkotien turvapaikanhaki-
joille peräänkuulutetaan tällä 
viikolla Muhoksen seurakun-
nan kirkollisissa ilmoituksis-
sa.  Diakoniatyöntekijä Hanna 
Kaisto-Vanhamäki huomaut-
taa, ettei ystäväksi ryhtyminen 
”muualta tulleille” ole vanhem-
mille pitäjäläisille uusi juttu.

– Kun 1980-luvulle Mu-
hokselle tuli nelisenkymmentä 
vietnamilaista, heidänkin ko-
tiutumistaan helpottivat pai-
kalliset ystäväperheet.

Kaisto-Vanhamäki tietää, et-
tä osa tuolloin syntyneistä kon-
takteista on säilynyt, vaikka iso 
määrä vietnamilaisia on muut-
tanut pois paikkakunnalta.

Kaisto-Vanhamäki kannus-
taa ystävyyteen turvapaikkaa 
hakevien nuorten kanssa, vaik-
ka tutustuminen herättäisi al-
kuunsa esimerkiksi epäröintiä, 
millä kielellä kommunikointi 
onnistuu.

– Elekieli on paras, ja nämä 
nuoret käyvät jo muhoslaista 
koulua.

Diakoniatyöntekijä kannus-
taa perheitä ennakkoluulot-
tomuuteen. Aito kiinnostus ja 
kunnioitus itselle vierasta kult-
tuuria kohtaan vievät eteenpäin 
niissäkin tilanteissa, joissa eri-
laiset tavat ja tottumukset koh-
taavat.

RIITTA HIRVONEN
Katso ilmoitus ystäväperheiden 

etsinnästä sivulta 19.

Piispan  huumori 
elää yh ä pohjoisessa
Oulun hiippakunna n entisen piispan 
Hannes Leinosen sy ntymästä on 100 vuotta

nen Leinonen tuli hyvin toimeen 
paikallisten ihmisten kanssa, Ta-
lonen kertoo.

Leinonen haavoittui vaikeasti 
jatkosodassa. Hän toipui, mutta 
sydämen ja selkärangan väliin jäi 
kranaatinsirpale muistoksi sodan 
ankaruudesta. 

Pian sodan jälkeen työteliäs 
Leinonen alkoi valmistella väi-
töskirjaa. Tutkimuksen kohtee-
na oli englantilainen, sosiaalista 
kristillisyyttä edustava anglikaa-
nipappi Frederick Denison Mau-
rice. Myöhemmin Leinonen tutki 
myös ripin historiaa.

Piispa jätti
vanhoillislestadiolaisuuden
Vanhoillislestadiolaisuuden ha-
jaannuksessa vuosina 1960–1961 
noin kaksi kolmasosaa liikkeen 
papeista siirtyi niin kutsutun elä-

mänsanalaisuuden piiriin. 
– Näin teki myös Hannes Lei-

nonen. Hän oli hajaannukses-
sa kuitenkin itsenäinen hahmo. 
Leinonen säilytti piispana hyvät 
välit niin vanhoillislestadiolai-
siin kuin muiden herätysliikkei-
den edustajiin. 

Talonen toteaa, että Leinoselle 
Raamattu oli Jumalan Sanaa, jon-
ka pyhät Jumalan ihmiset olivat 
kirjoittaneet Pyhän Hengen vai-
kutuksesta.

Kun naispappeuskysymys 
nousi 1970-luvulla Suomen evan-
kelis-luterilaisessa kirkossa aiem-
paa enemmän esiin, liittyi Leino-
nen vahvasti naispappeuden vas-
taiseen rintamaan. Kirkollisko-
kouksessa hänen iskulauseensa 
oli: enemmän kuin kansan ääntä,  
tulee kirkon kuulla Herran ääntä.

Leinonen osasi
huumorin viljelyn
Jouko Talosen mukaan Leinonen 
oli voimakas persoona. Leino-
sen vitsit ja sutkautukset sekä hä-
neen liitetyt kaskunomaiset tari-
nat elävät edelleen erityisesti Ou-
lun suunnalla.

– Leinosella oli oivaltavaa huu-
moria ja värikkäitä juttuja. Hän 
kulki omaa tietään, ehkä jopa 
"päin tulta", kuten sodan koke-
neet miehet olivat konkreettises-
ti tehneet. 

– Piispan vitsit olivat joskus 
hurjiakin. Hän oli tarvittaessa 
varsin suorasanainen. 

Piispana ollessaan Leinonen 
saattoi selvittää jotkut vaikeat ti-
lanteet värikkään huumorinsa 
avulla.

– Luultavasti juuri huumori ja 
kansanomaisuus vaikuttivat sii-
hen, että Leinonen sai kirkossa 
laajan arvostuksen, vaikka jotkut 
pitivät häntä arkkikonservatiivin 
prototyyppinä. Joidenkin mieles-
tä hän vastusti kaikkea uutta.

Leinonen kutsui piispojen vir-
ka-asuntoa Oulun Ojakadulla 
"raition majaksi”, poropaimenen 
majaksi. Koko hänen asuinaikan-
sa tuomiokapitulin talo oli ollut 
purkutuomion uhan alla ja tätä 
tilapäisyyttä syntyi kuvaamaan 
nimitys raition maja.

Värikäs persoona olisi 
nykymedian mieleen
Jotkut kaipaavat myös nykykirk-
koon lisää värikkäitä hahmo-
ja, joita myös media voisi nostaa 
esiin.

– Vähänkin avarakatseiset lu-
kijat olisivat Leinosesta aidosti 
kiinnostuneita, mutta ehkä jot-
kut tosikot olisivat raivoissaan.

– Sensaatiohakuisimpien mie-
lestä Leinonen voisi jopa joskus 
tarjota jutunaiheen, eikä suin-
kaan ilkeästä näkökulmasta. 

Nykymedia olisi Hannes Lei-
noseen erittäin tyytyväinen, pro-
fessori arvioi.

JUHANA UNKURI

1 2 3

4 5 6
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K a i s a  A n t t i l a

Unohdettu kristityn esikuva
Neitsyt Maria on luterilaisilta lähes kadonnut. Tutkijan 
mukaan nykypäivän ihminen voisi ottaa oppia Mariasta

Vuoden Saralla
on terveisiä
seurakunnille
Satu Haapanen (kuvassa) on 
valittu vuoden Saraksi. Oulun 
Naisunioni palkitsi hänet an-
taumuksellisesta ja monipuo-
lisesta työstä turvapaikanhaki-
joiden hyväksi.

Satu Haapanen on Oulun 
vastaanottokeskusten tukiyh-
distyksen perustaja ja aktiivi-
nen toimija yhdistyksessä. Yh-
distys toimii linkkinä vastaan-
ottokeskusten ja kansalaisten 
välillä. Se on järjestänyt esimer-
kiksi vaatekeräyksiä ja organi-
soinut suomen kielen opetusta 
vastaanottokeskuksissa. 

Vuoden Sara kiittää seura-
kuntia työstä turvapaikanha-
kijoiden hyväksi. 

– Herkkää korvaa tarvitaan 
edelleen, jotta seurakunnissa 
tiedettäisiin, miten asumisyk-
siköissä voidaan. Pitkä odotus-
aika rasittaa asukkaita ja erityi-
nen henkisen tuen tarve on sil-
loin, jos odotus päättyy kieltei-
seen turvapaikkapäätökseen.

Satu Haapanen pitää tar-
peellisena sitä, että seurakun-
nissa varaudutaan ja ollaan 
valmiita kohtaamaan se tilan-
ne, jossa kielteisen turvapaik-
kapäätöksen saaneet hakevat 
lopulta turvapaikkaa kirkosta.

Haapanen kysyy myös, oli-
siko seurakunnilla esimerkik-
si lähetystyön kontaktien avul-
la mahdollisuuksia auttaa nii-
tä turvapaikanhakijoita, jotka 
eivät ole saaneet kuukausien-
kaan jälkeen yhteyttä kotimaa-
han jääneisiin läheisiin. 

Oulun Naisunioni aloitti 
1987 vuoden Sara-kunniakir-
jan jakamisen Sara Wacklinin 
muistoksi.

Verkkolehti
päivittyy  
jo keskiviikkoisin
Rauhan Tervehdyksen verkko-
lehti löytyy osoitteesta www.
rauhantervehdys.fi. Uusin leh-
ti on luettavissa sivuilta usein 
jo keskiviikkona, päivää ennen 
paperilehden ilmestymistä. 

Verkkolehden Anna palau-
tetta -sivun kautta on helppo 
kertoa terveisiä toimitukselle. 
Näköislehtien arkisto ulottuu 
sivuilla vuoteen 2006, juttuar-
kisto vuoteen 2012.

Teologian tohtori Anja Ghiselli kertoi Martti Lutherin ajatuksia Mariasta helmikuussa Oulussa järjestetyssä Mannermaa-symposiumissa.

Ortodoksien ikonit ja roo-
malaiskatolisten Neitsyt 
Marialle omistetut kir-
kot puhuvat vahvasti 

heidän suuresta kunnioitukses-
taan Mariaa kohtaan. 

Luterilaisessa kirkossa Ma-
ria on sen sijaan unohtunut lä-
hes täysin. 

Martti Lutherin Maria-kuvaa 
tutkineen Anja Ghisellin mu-
kaan syy Marian unohtumiseen 
ei ole ainakaan Lutherissa.

– Luther kunnioitti, arvosti ja 
rakasti Mariaa. Hän näki Mari-
an ihmisen perikuvana ja kristi-
tyn esikuvana.

Ghiselli tietää, ettei Lutherin 
näkemys Mariasta juurikaan eroa 
katolisen kirkon näkemyksestä.

– Luther oli katolisen ja orto-
doksisen kirkon kanssa samaa 
mieltä perusasioista Marian suh-
teen. Hänelle Maria oli Jumalan-
synnyttäjä ja hän uskoi Marian 
ikuiseen neitsyyteen.

Kuin kuka 
tahansa
1500-luvulla katolisessa kirkossa 
oli nousussa kansanhurskaus, jo-
ka korosti Mariaa Lutherin mie-
lestä liiankin paljon.

– Maria korotettiin jopa niin 
korkealle, että hänellä ajateltiin 
olevan osa ihmisen pelastumi-
sessa. Luther halusi korjata tätä 
kansanhurskautta. Hän korosti 
sen sijaan sitä, että Maria oli kuin 
kuka vain ihminen.

– Lutherille oli tärkeää se, että 
Jumala ei valinnut Mariaa tämän 
erityisen ansioituneisuuden tai 
nöyryyden vuoksi. Mariasta tuli 
erityinen vasta Jumalan valinnan 
myötä, ei siksi että Marian persoo-
na olisi ollut jotenkin erityinen.

Vuosisatojen saatossa katoli-
nen kirkko on palannut korosta-
maan Marian ihmisyyttä. Luthe-
rin näkemykset eivät eroa juuri-
kaan nykypäivän katolisen kir-
kon opeista.

– Olen kuullut arvioitavan, et-
tä Maria voisi olla yhdistävä teki-
jä katolisen ja luterilaisen kirkon 
välillä, Ghiselli kertoo.

Kärsimysten 
äiti
Luther ihaili Mariaa hänen nöy-
ryytensä, uskollisuutensa ja sitou-
tuneisuutensa vuoksi. 

Maria luotti täysillä Jumalaan, 
vaikka hänen elämässään oli pal-
jon kärsimystä.

– Maria joutui kärsimään Joo-
sefin suuttumuksen avioliiton ul-
kopuolisen raskauden takia, syn-
nytyksen luolassa, maanpaon, 
Jeesuksen karkaamisen 12-vuoti-
aana sekä poikansa kärsimyksen 
ja kuoleman.

Kaikesta huolimatta Maria py-
syi uskollisena ja nöyränä Juma-
lan edessä.

– Marian voima kestää nämä 
koettelemukset kumpusivat hä-
nen rakkaudestaan Jumalaan, 
Ghiselli pohtii.

Ihmisen 
malli
Maria on hävinnyt luterilaisesta 
kirkosta pikkuhiljaa vuosisatojen 
aikana. Ghiselli arvioi, että Mari-
aa ei ole tarkoituksella häivytet-
ty, vaan hänet on vain unohdettu.

Opilliselta kannalta ei olekaan 
mitään estettä, miksi Mariaa ei 
voitaisi palauttaa luterilaiseen 
kirkkoon.

Ghiselli on puhunut Mariasta 
useiden vuosien ajan ja huoman-
nut, että luterilaisessa kirkossa on 
paljon Neitsyt Mariaan liittyviä 
ennakkoluuloja.

– Edelleen ollaan huolissaan esi-
merkiksi Maria-palvonnasta, vaik-
ka oikeasti sellaista ei ole missään 
kristillisessä kirkossa olemassa-
kaan. Katolisessa ja ortodoksisessa 
kirkossa puhutaan Marian kunni-
oittamisesta, ei palvomisesta.

– Maria ei ole äitijumala, eikä 
häntä tule rukoilla. Ennemmin-
kin hän on ihmisen malli, jonka 
rinnalle voimme asettua, Ghisel-
li muistuttaa.

Ensimmäinen askel Marian 
tuomisessa luterilaisuuteen on 
väärien käsitysten oikaiseminen 
ja aiheesta opettaminen. Ghiselli 
toivoo, että Mariaa nostettaisiin 
esiin myös muilla keinoin.

Esimerkiksi musiikki ja kuvat 
olisivat hyvä tapa tuoda Maria ta-
kaisin. Viime aikoina Maria-ai-
heinen musiikki onkin lisäänty-
nyt kirkossa.

Ei vain 
naisille
Varsinkin keskiajalla Mariaa pidet-
tiin naisen esikuvana. Naisihanne 
oli nöyrä ja alistuva, joten Maria-
kin nähtiin sen kuvan kautta. 

Nykypäivänä Maria koskettaa 
monia juuri naiseutensa ja äitiy-
tensä kautta.

Ghiselli haluaa korostaa, että 
Maria sopii kuitenkin esikuvaksi 
kaikille kristityille.

– Monelle ihmiselle on vaikeaa 
kääntyä Jumalan puoleen. Ajatel-
laan, että elämässä pitäisi pärjätä 
omin voimin. Aito nöyryys on to-
tuuden tunnistamista ja tunnus-
tamista.

– Tässä asiassa Maria on esiku-
va meille kaikille. Nöyryys, uskol-
lisuus ja sitoutuminen ovat sellai-
sia asioita, joista nykypäivän ihmi-
nen voisi ottaa oppia Mariasta.

KAISA ANTTILA

Marian ilmestyspäivää vietetään 
13. maaliskuuta.

Lutherin mukaan 
Mariasta tuli erityinen 
vasta Jumalan valinnan 
myötä, ei siksi että 
Marian persoona olisi 
ollut jotenkin erityinen.

Anja Ghiselli
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Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Lisätietoa:  toiminnanohjaaja mari.tuokkola@evl.fi  

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Palveluja tarjotaan 

Oulun kaupunginteat-
terin näyttelijä Tuu-
la Väänänen kuuntelee 
tarkasti.  Seurakuntien 

järjestämät, amatöörivoimin teh-
dyt pääsiäisvaellukset ovat hänel-
le uusi, kiinnostava asia. Tutum-
pia ovat isot, spektaakkelimaiset 
pääsiäisnäytelmät, kuten yli 20 
vuotta Helsingissä pitkäperjan-
tain iltana järjestetty Via Crucis 
-kuvaelma.

Ylinäyttelemisen
vaara on olemassa
Jo ensi viikolla muun muassa 
Oulussa alkavat perinteiset pääsi-
äisdraamat. Niissä esiintyvät seu-
rakuntien työntekijät yhdessä va-
paaehtoisten kanssa. Kuvaelmis-
sa eletään läpi Jeesuksen viimei-
siä aikoja. 

Pääsiäiseen sisältyy tunteiden 
koko kirjo syvimmästä tuskasta 
ristin juurella suurimpaan iloon 
tyhjän haudan edessä.

Ammattinäyttelijä neuvoo 
draaman esittäjiä olemaan tosia 
rooleissaan pääsiäisvaelluksilla. 

– Kun uskaltautuu oleman esi-
tyksessä läsnä ja tosissaan ja jol-
lakin tapaa uskoo aidosti siihen, 
että näin Jeesukselle todella ta-
pahtui, syntyy paras tulos. Ei pi-

Aito esitys syntyy vain 
uskomalla tarinaan

A r k i s t o  /  K a t j a  K i i s k in e n

Karjasillan kirkossa esitettiin pääsiäiskuvaelmaa keväällä 2012. Kuvassa ollaan viimeisellä ehtoollisella.

Muut seurakunnat

To 10.3. klo 19 Rukouilta, Martti Väyrynen, Musiikki: Jukka Wenström. 
Pe 10.3. klo 12 Varttikirkko & ruokajakelu, klo 19 EI Helmi-nuorteniltaa. 
Su 13.3. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saint’s Club, Petri Mettovaara, Mika 
Martinmäki. Su 13.3. klo 18 Israel-ilta, Pekka Tuominen, pastori Mika Pouke, 
aihe: Pesach, tarjoilu. Ke 16.3. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Varkki-ilta. Seu-
raava ALFA kurssi alkaa 20.3., lisätietoja www.oulu.svk.fi. Tervetuloa!

”Olkaa raittiin, valvokaa. Teidän vastustajanne,  
perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, 
etsien, kenen hän saisi niellä.” (1.Piet. 5:8)

La 12.3.2016 klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, raamattutunti ja saarna pastori Kai 
Arasola , klo 13 ruokailu, klo 14 ”Kristityn koti” Kai Arasola. La 19.3. klo 11 sapatti
jumalanpalvelus, GLOBAL YOUTH  DAY, saarna ja raamattutunti Mariel Pilois, klo 13 
ruokailu, klo 14 yhteinen evankeliointi . Ma-Pe klo 11 Aamun sana ja rukous.  
Tervetuloa, rakennutaan yhdessä.

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

 

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Su 13.3. klo 11 Jumalanpalvelus, Pasi 
Markkanen, Yrjö Kemppainen, Ahti Kurki. 
Lasten kokoukset ja seimi. Su 13.3. klo 17 Inter-
national Service. Ke 16.3. klo 19 Jumalan 
kohtaamisen ilta / Davar, Kari Ylitalo, Tarja 
Liljamo, Jari Virtanen. To 17.3. klo 12 Päiväpiiri. 

Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. La 12.3. klo 11-13 Leipää 
ja evankeliumia. T-C. Ma 14.3. klo 15-18 Majakka-kahvio. Ti 15.3. klo 18 
Majakka-ilta.  TERVETULOA!

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
To klo 13 Pelastusarmeija tutuksi. Tarkoitettu kaikille Pelastus-
armeijasta ja sen toiminnasta tietoa haluaville.
Su klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu. 
Jumalanpalveluksesta vastaa Raamattu- ja rukouspiiri.
Ma klo 13 Maanantaikerho.
Ti klo 10 hartaus, klo 10.30–13 Taukopaikka-kahvila.
Ke klo 17 Veljesliitto.
Kumppanuuskeräys 14.3.–10.4. keräämme lipaskeräyksellä 
varoja Pelastusarmeijan työlle meitä köyhemmissä maissa. 

Su 13.3. klo 18 Sunnuntain kokous, 
Kai Similä
Su 20 3. klo 12 (huom. aika) Sunnun
tain kokous, Seppo Männistö 
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

Su 13.3. klo 11.00
lÄHETYSTIlAISuuS
kE 16.3. klo 19.00

SANAN JA RukoukSEN IlTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

dä miettiä, miltä esityksessä pitäi-
si näyttää.

– Näyttämöillä tunteita hae-
taan harjoittelemalla. Suuri lii-
kutus tai iso ilo ei saisi tarkoittaa 
teattereissakaan itsestään selvästi 
isoja ilmeitä ja eleitä. 

– Emmekö me ihmiset todel-
lisuudessa pikemminkin usein 
kätke tunteemme. Jos loukkaan-
numme, lähdemme pois, ehkä jo-
pa hymyilemme, ja vasta takana-
päin tunteemme tulevat näkyville. 

Kärsimyksen seuraaminen
oudoksuttaisi
Väänänen toteaa avoimesti vieras-
tavansa itse ajatusta siitä, että hän 
lähtisi seuraamaan Jeesuksen kär-
simystä kuvaavaa näytelmää.

– Kiduttaminen ja kärsimys 
ovat tätä päivää joka puolella. Ei-
kö meidän pitäisi olla pikemmin-
kin siitä huolissamme?

– Minusta tuntuisi vieraalta 
seurata Jeesuksen kärsimystä, el-
lei se aiheuttaisi itsessä reaktio-
ta. Jeesus oli hyväntekijä. Uhrin 
vuoksi toivoisin, että kaikki pää-
siäisnäytelmät synnyttäisivät kat-
sojissa herätystä: yritystä paran-
taa maailmaa.

– Jeesuksen kuolema ei voi ol-
la jonkinlainen kuittaus sille, et-
tä me ihmiset olemme pahoja ja 
teemme pahaa, Väänänen pohtii. 

RIITTA HIRVONEN

Oulun seurakuntien pääsiäisnäy-
telmistä on lisää tietoa tämän leh-
den sivuilla 10–16.
Limingan Via Dolorosa -vaelluk-
sen ensi-ilta on sunnuntaina 20.3. 
Kempeleen Kokkokankaan seu-
rakuntakeskuksessa on pääsiäis-
vaelluksen yleisöesitykset tiistaina 
22.3. kello 18 ja 18.30.

Tuula Väänänen kuvailee, että vasta 
tunteiden myötä näytelmiin tulee "lihaa 
luiden ympärille".

Hailuodon kirkossa saa 9. 
huhtikuuta ensi-iltan-
sa  näyttämöteos Häpeän 

miehet, jossa näyttelijöinä esiin-
tyy hailuotolaisia miehiä.

Anne-Maria Haapalan käsi-
kirjoittama ja ohjaama teos antaa 
kasvot ja äänen häpeän tunteille.    

Kulttuurissamme miehekäs 
mies hallitsee tunteensa, on he-
tero, halveksii homoseksuaaleja, 

peittää häpeänsä, hyväksyy fyysi-
sen voimankäytön ja pelkää pal-
jastaa heikkouksiaan. 

Teemoja ovat miehen yksinäi-
syys, puhumattomuus, syyllisyys 
ja häpeä sekä yksilön että yhtei-
sön tasolla. Teoksen miehet eri-
laisine elämänkohtaloineen tule-
vat kuulluksi omissa hautajaisis-
saan, jossa läsnä ovat vain pappi 
ja hautajaismusiikin esittäjät. 

Musiikista vastaavat muun 
muassa Markojuhani Rautavaa-
ra, Kirsi Lehtosaari ja Sinikka 
Ala-Leppilammen johtama Ou-
lunsalo Ensemble. Tanssista ja 
koreografiasta vastaa Tiina Sai-
nila ja tanssiryhmä Korpikomp-
pania. 

Lippuja voi ostaa ennakkoon 
K-market Marjakkaasta Hailuo-
dosta. 

Häpeän miehet esillä Hailuodon kirkossa
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Palautteet ohjelmista:  
p. 044 3161 563 / 
Mervi Päivärinta (ma–pe), 
Oulun seurakuntayhtymä,  
Radiostudio, 
PL 122, 90101 OULU.  
Ohjelmatiedot ja jutut verkossa:  
www.oulunseurakunnat.fi/
verkkokirkko

Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kerrotaan Oulun 
evankelis-luterilaisten seura-
kuntien pääsiäisen ajan mu-
siikkitapahtumista. Haastat-
telussa on Oulun tuomiokirk-
koseurakunnan kanttori Lau-
ri-Kalle Kallunki (kuvassa).  
Uusinta ke 16.3. klo 15.15.
 
Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 13.3. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa on aiheena enke-
li Gabrielin ja Maria-neidon 
kohtaaminen. Pyhäkoulun pi-
tää lastenohjaaja Auli Kipinä. 

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 13.3. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa on aiheena enke-
li Gabrielin ja Maria-neidon 
kohtaaminen. Pyhäkoulun pi-
tää lastenohjaaja Auli Kipinä. 
Musiikista vastaa lastenohjaa-
ja Sanna Pitkänen.
Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys klo 9.55–12.00. 
Kuultavissa myös osoitteessa 
www.radiodei.fi.
Klo 10 messu Oulujoen kir-
kosta.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.

Musiikista vastaa lastenohjaa-
ja Sanna Pitkänen.
Klo 10 jumalanpalvelus Kemin 
kirkosta. 

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi 
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 13.3. klo 10 jumalanpalve-
lus Oulun tuomiokirkosta ja  
Oulunsalon kirkosta.

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus maanantaista 
lauantaihin klo 6.15–6.25, toi-
nen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus maanantaista per-
jantaihin klo 18.50–19, lauan-
taisin klo 18.
Su 13.3. klo 10 jumalanpalvelus 
Nurmijärven kirkosta. Virret: 
50: 1,4,6; 51; 52: 1,2,5; 343: 1- ; 
334b: 1,5-6
 
YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin kel-
lo 15.10 ja uusintana maanan-
taisin kello 11.05. 

Pitkänlinjan muusikkoa, 
hanurinsoittaja Pert-
ti Haipolaa hieman ujos-
tuttaa viime viikolla saa-

mansa tunnustus. Näin hän to-
teaa itse.

Haipola asuu nykyisin puoli-
sonsa Anna-Liisan kanssa Ca-
ritas Matriitissa Oulun Tuirassa 
ja nyt palvelutalon monitoimi-
sali on nimetty hänen mukaan-
sa Pertin pirtiksi.

Kun tieto huomionosoituk-
sesta päätettiin, arvostettu viih-
detaiteilija koki – omien sanojen-
sa mukaan – kuin häntä olisi lyö-
ty pumpulilla päähän.

Hetken perästä Pertin pirt-
ti -nimitys kuitenkin kelpasi ar-
vostetulle muusikolle.

– Onhan se hienoa, että ihmi-
sille jaetaan tunnustuksia hei-
dän elinaikanaan. Moni patsas 
on pystytetty vasta pitkän ajan 
perästä sen jälkeen, kun kunni-
an saanut on jo maan povessa. 

– Tällä en tarkoita, että kuvit-
telisin itse saavani patsaan, lep-
poisa mies veisteli.

Pertin pirttiä juhlittiin viime 
viikolla, kun Caritas Matriitissa 
muisteltiin talon kaksivuotistai-
valta.

Nimityksiä on jaettu
säästeliäästi
Caritas-säätiön johtaja Heikki 
Keränen kertoi tilaisuudessa, et-
tä aiemmin säätiön omistamissa 
yksiköissä on annettu vain kolme 
muuta vastaavanlaista huomion-
osoitusta. Caritas-kodissa Taka-

Hanuristi sai ikioman tilan

Lyötyssä on nimetty aula vaikea-
vammaisen, talossa hetken aikaa 
ennen kuolemaansa asuneen Iik-
ka Heikkisen mukaan. 

Caritas-sairaalassa on neu-
vottelutila, joka on saanut nimen 
keskeisen Caritas-säätiön vaikut-
tajan, viime vuonna poisnukku-

neen Harry Sandelinin mukaan. 
Sairaalassa on lisäksi tila, joka 
on omistettu säätiön rakentami-
sesta vastanneelle, Taka-Lyötty 
Oy:n toimitusjohtajana palvel-
leelle Matti Kukkoselle. 

Caritas Matriiti on ikäihmi-
sille ja muille esteettömiä asun-
toja tarvitseville tarkoitettu pal-
velutalo. Caritas syntyi vuonna 
1998 Oulun seurakuntayhtymän 
perustaessa yhdessä paikallisten 
säätiöiden ja veteraani- ja vam-
maisjärjestöjen kanssa Caritas-
Säätiön. 

Säätiön tarkoituksena on edis-
tää diakonian hengessä vanhus-
ten ja vammaisten asumisoloja ja 
kuntoutusta.

RIITTA HIRVONEN

H e id i  M a k ko n e n

Pertti Haipola säesti Matriitin juhlissa Eila Niskalan laulua.

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Ke 16.3. klo 18 Oulun seudun 
Uusheräys ry:n vuosikokous
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Kaikki jäsenet tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Herättäjän päiviä: su 13.3 klo 10.00 messu Kestilän kirkossa ja seurat 
seurakuntakodissa, su 13.3 klo 10.00 messu Muhoksen kirkossa, ruokailu 
ja seurat seurakuntatalolla, su 13.3 klo 10.00 messu Oulunsalon kirkossa 
ja seurat Toimitalossa.
Herännäis-/ Siionin virsiseurat: to 17.3 klo 17.30 kirkkoneuvoston 
kokoushuoneessa Rovaniemellä, to 17.3 klo 18.00 Hanna-Leena ja Ilpo 
Mattilalla, Teerisalontie 7, Mattilanperä, Raahe, pe 18.3 klo 18.00 Sinikka 
ja Aimo Pietilällä, Taipaleenharju, Pudasjärvi.
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset: to 17.3 klo 18.00 Körttiksellä, Luoko-
tie 5 A 5, Oulu. Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 13.3. klo 16:30 Pyhäkoulu  
klo 17 Seurat Ari Juntunen. 
Ke 16.3. klo 14 Toimintapiiri.
To 17.3. klo 19 Nuortenilta.

Yhdistykset

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Hautauspalveluja

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Uutta kuntoutukseen
Olemme avanneet uudet,

täyden palvelun kuntoutustilat 
Oulun Taka-Lyötyssä:

• Fysioterapiaa • Toimintaterapiaa
• Ohjatut liikuntapalvelut

• Kuntosali  • Monitoimisali
• Terapia-allas

Ajanvaraus: 044 468 4271
Os. Kapellimestarinkatu 4.

www.caritaslaiset.fi

Onhan se 
hienoa, että 
ihmisille jaetaan 
tunnustuksia 
heidän 
elinaikanaan.

Pertti Haipola

Lauri-Kalle Kallunki 
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Maria on luottamuksen esikuva 
Iäkäs isomummo halusi luopua elämästä lupauksen varassa: ”Haluan taivaan kotiin vaa-
rin viereen.”

Monia lohduttaa sairautta vastaan kamppailussa läheisten ja ystävien lupaus esirukouk-
sesta ja sydämeen hienovaraisesti kirjoitettu lupaus armosta.

Neitsyt Maria sai enkeliltä pelottavan ja käsittämättömän viestin raskaudesta ja lapsesta 
ilman biologista isää. Hämmennyksestä ja suuresta pelosta huolimatta hän tarttui lupauk-
seen itseään suuremmalta Jumalalta. 

Mariasta tuli Lupausten lapsen äiti, Jumalan synnyttäjä. 
Millaisiin lupauksiin sinä turvaudut elämäsi vaikeuksissa, epäonnistumisissa, menetyk-

sissä, sairauksissa tai kuoleman edessä?
Nuorena miehenä Maria oli minulle – ja on edelleen nyt kun olen jo isoisä – Raamatun 

naisista hän, jota on vaikein inhimillistää, vaikein sanoittaa. 
Kun kaksikymmentä vuotta sitten maalasin ensimmäisen ja ainoaksi jääneen Juma-

lanäiti-ikonin, muistan sitä tehdessäni olleeni eri tavalla aralla mielellä kuin maalatessani 
Kristus-ikoneja. 

Ymmärrän sen nousseen omasta sisäisestä kriittisyydestäni, koska en ole ortodoksi tai 
katolinen. En mielestäni osannut riittävän teologisesti sisäistää maalaamaani. Ikoni kui-
tenkin valmistui ja lahjoitin sen äidilleni, synnyttäjälleni. 

Aavistelen arkuuteni puhua Mariasta tai maalata häntä nousevan alamittaisuuden koke-
muksesta. Marian heittäytyminen Jumalan varaan ja kiitollisuus tuskastakin huolimatta 
osoittaa minun vähäisen luottamukseni määrän ja tekee minusta armoa anelevan ja etsivän. 

Mariassa yhtyvät Jumalan työnä maa ja taivas salaisella tavalla. Marialle annettu lupaus 
sai täyttymyksen jouluyönä. 

Paavali sanoittaa lupauksen Jeesuksesta kansansa ja koko ihmiskunnan pelastajana: 
”Heistä (israelilaisista) on Kristus ihmisenä lähtöisin, hän, joka on kaiken yläpuolella, ikui-
sesti ylistetty Jumala.” ( Room. 9:5)

SEPPO VILJAMAA
Kalajoen rovastikunnan perheasiain  
neuvottelukeskuksen perheneuvoja

Sunnuntai 13.3.2016
Psalmi: Ps. 113:1-8
1. lukukappale: Jes. 7:10-14
2. lukukappale: Room. 9:2-8
Evankeliumi: Luuk. 1:26-38

Room. 9: 2-8
Minulla on sydämessäni raskas suru ja 
lakkaamaton tuska. Toivoisin suorastaan, 
että itse olisin kirottu ja erotettu Kristuksen 
yhteydestä, jos se vain auttaisi veljiäni, oman 
kansani jäseniä. Ovathan he israelilaisia, jotka 
Jumala on ottanut lapsikseen ja joille hän on 
antanut kirkkautensa. Heidän kanssaan hän 
on tehnyt liitot, heille hän on antanut lain, 
jumalanpalveluksen ja lupaukset. Heidän ovat 
kantaisät, heistä on Kristus ihmisenä lähtöisin, 
hän, joka on kaiken yläpuolella, ikuisesti 
ylistetty Jumala, aamen!
    Jumalan sana ei ole voinut raueta tyhjiin. 
Eivät kaikki israelilaiset kuulu tosi Israeliin, 
eivätkä kaikki Abrahamin jälkeläiset ole oikeita 
Abrahamin lapsia. Onhan sanottu: ”Vain 
Iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun lapsiksesi.” 
Tämä tarkoittaa, etteivät Jumalan lapsia ole 
luonnolliset jälkeläiset vaan että jälkeläisiksi 
luetaan lupauksen voimasta syntyneet lapset.

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

Sanan aika
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Chydenius ja Nyman  
musisoivat sunnuntaina Oulujoella

Menot Oulun seurakunnissa 10.–17.3.2016

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sovitaan Oulussa kunkin seurakunnan omassa 
kirkkoherranvirastossa. 
Kirkkoherranvirastot ovat avoinna kirkollisten 
toimitusten sopimista varten ma–pe klo 9–16. 

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
Isokatu 17, 90100 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 
Lapsi- ja perhetyön diakoni 
 Kari Rekilä, p. 050 5211 065
Kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Christa Moilanen-Hyttinen, 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
Erityisnuorisotyöntekijä
 Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyöntekijä
 Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
 Mari Tuokkola, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
 Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  
 puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Kansainvälisentyön pastori
   Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Vs. oppilaitospastori Terttu Laaksonen, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori
   Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581 (virkavapaalla)
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 toiminnanohjaaja
   Johanna Kari, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

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

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
 Hannele Lusikka p. 040 5797 806

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

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Adessa Oli-
via Heikkilä, Lumi Sofia Ro-
se Littler.
Haukipudas: Eetu Kale-
vi Haapala, Ulpu Evelin Ku-
jala, Ville-Veikko Kolehmai-
nen, Kasperi Joonatan Simi-
lä, Joona Emil Malmihuhta, 
Nuutti Hermanni Niemelä, 
Minka Leena Tuominen, 
Alvar Julius Puurunen, Lilja 
Amanda Vehkaperä, Nella 
Bettiina Tissari, Lilja Martta 
Linnea Heikkilä, Kimi Alek-
santeri Warppe, Matias Jaak-
ko Sebastian Ketola, Joona-
tan Pauli Viljami Peltoniemi.
Karjasilta: Jami Kristian 
Heikkinen, Inka Unna Amalia 
Hosionaho, Uula Iisak Huu-
ki, Liisi Elna Selina Juuti, Lilli 
Viola Mikkola, Joonas Oskari 

Pakanen, Saara Matilda Poh-
jonen, Siiri Tuulia Tiikkala.
Kiiminki: Niilo Arttu Aslak 
Stenberg, Silva Marjukka 
Hannula.
Oulujoki: Aatu Ilmari Jurve-
lin, Silja Hilma Johanna Kes-
ki-Korpi, Miro Olavi Koivu-
kangas, Aleksi Matias Tapa-
ni Kynsijärvi, Urho Vesa Ola-
vi Puolitaival.
Oulunsalo: Jade Isla Eliana 
Kalliokoski, Kiira Maria Kosu-
nen, Elias Jalmari Ranta-Esko-
la, Veikka Toivo Viljami Ranta-
Eskola, Vili Lauri Mikael Tarvas.
Tuira: Mila Helmi Vilhelmii-
na Heikkinen, Mikael Ante-
ro Ismail Hamad, Ellen Lin-
nea Kaukua, Neea Sofia Lumi-
kanta, Oskari Antinpoika Ma-
java, Miriam Kristiina Moila-
nen, Kimi Mikael Talvensaari, 
Teo Oliver Vierimaa.

Vihityt
Tuomiokirkko: Teemu-Topi-
as Taneli Rautio ja Henna-
Mari Pauliina Heikkilä, Hen-
rik Lauri Juhana Kytökangas 
ja Elisa Maria Illikainen.
Karjasilta: Mikael Joonatan 
Tolonen ja Brita Helmi Kal-
liokoski.
Kiiminki: Jorma Tapani 
Vehkalahti ja Minna Anne-
li Ojala.
Oulunsalo: Tomi Henrik Leh-
tola ja Ellariina Amalia Kos-
kela.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Helga Sofia 
Huotari 81, Iris Luttinen 86, 
Esa Oskari Matkaselkä 83, 
Heino Ahti Pentti 83, Raimo 
Antero Turunen 65, Esko Vil-
ho Weman 72. 

Haukipudas: Kauko Johan-
nes Liedes 81.
Karjasilta: Tuula Annikki In-
kala 69, Heikki Kalevi Nousi-
ainen 51, Vieno kaarina Pu-
taala 88, Katri Helena Py-
häluoto 54, Martta Annik-
ki Virkkala 88, Kalevi Ante-
ro Vähänen 84.
Kiiminki: Vieno Katariina Pil-
tonen 91, Esko Matias Runni 
47, Aimo Matti Oskari Soro-
nen 63.
Oulujoki: Mirja Annikki Ha-
lonen 80, Seija Aino Annik-
ki Nisula 75.
Oulunsalo: Ritva Inkeri Juo-
la 66.
Tuira: Liisa Hillevi Kurimo 85, 
Aino Marjatta Leppävuori 
70, Matti Kalevi Peuhkuri 69, 
Kaarlo Henrikki Pietola 88, 
Aarno Johannes Tuori 82.

L au ra  M a lm i vaa ra

Marianpäivänä 
13. maaliskuuta 
kello 14 Oulujo-
en kirkossa soi 

Kaj Chydeniuksen säveltä-
mä uusi laulukokoelma Pi-
dä kädestäni kiinni. Se sisäl-
tää yli kaksikymmentä lau-
lua, joiden tekstit ovat suo-
malaisten klassikkorunoi-
lijoiden käsialaa. Kokoel-
ma on saanut nimensä Sai-
ma Harmajan runosta Jää-
tyvä järvi.  

Harmajan lisäksi laulu-
jen tekstien takana ovat ru-
noilijat Aleksis Kivi, J.H. 
Erkko, V.A. Koskenniemi, 
Yrjö Kaijärvi, Lauri Vil-
janen, Aale Tynni ja Ei-
la Kivikk’aho, Marja-Lee-
na Mikkola, Aulikki Ok-

Leikkaa talteen!

sanen, Bengt Pohjanen, 
Marja Kurkela ja Jukka It-
konen.  Marianpäivän tee-
mojen äärelle johtavat eten-
kin Kantelettaren kehtolau-
lut ja Marja Kurkelan kir-
joittama Pietá. 

Laulut tulkitsee Taru 
Nyman, ja häntä säestää 
Kaj Chydenius, joka myös 
juontaa konsertin. Nyma-
nilla ja Chydeniuksella on 
takanaan pitkä yhteistyö. 
Edellistä kirkkokonsertti-

Oulun tuomiokirkkokuoro uudistuu 
Oulun tuomiokirkkoseurakuntaan kootaan uutta  
sekakuoroa.
Kuoro on tarkoitettu kuorolaulua jo aikaisemmin 
harrastaneille laulajille.
Kuoro rikastuttaa tuomiokirkkoseurakunnan juma-
lanpalveluselämää ja laulaa erilaisissa seurakunnal-
lisissa tilaisuuksissa. Kuoro on ensisijaisesti tarkoitet-
tu työikäisille laulajille. Kuorolaisilta odotetaan koh-
tuullista nuotinlukutaitoa. 
Koelauluista voi sopia kuoronjohtaja, kanttori Hen-
na-Mari Sivulan kanssa, henna-mari.sivula@evl.fi,  
p. 040 7450 160.

Tullista tullu -ilta 
tiistaina 15.3. klo 18 Kastellin kirkossa. 

Kaikille avo- ja palias- 
jalakasille sekä tullista tul-
leille yhteinen illanviet-
to, jossa kuulemme pu-
heenvuoroja, musiik-
kia ja saamme iltapalaa.  
Mikä sai tulemaan Ou-
luun? Millaiseen paik-
kaan tulit? Vaihtuiko ul-
kopuolisuus kotiutumi-
seksi? Miltä tulevaisuus 
näyttää? Puhujat kertovat oman koke-
muksensa, tullista tulleen tarinan. Mahdollisuus kes-
kusteluun ja kysymyksiin.
Puhujat: Kai Latvalehto (kuvassa), Göteborgissa lap-
suutensa viettänyt haukiputaalainen ex-muusikko 
ja opettaja. Laulu koti-ikävästä -dokumenttieloku-
van päähenkilö. Viimeistelee väitöskirjaa toisen su-
kupolven ruotsinsuomalaisesta identiteetistä. Sinik-
ka Lukkari, Karjalan evakko Oulun Iinatista. Äidinkie-
len opettaja, eläkkeellä. Kolmantena puhujana Oulus-
sa turvapaikkapäätöstä odottava turvapaikanhakija. 
Musiikki: Riitta Piippo ja ChapelBand. Yleisökeskuste-
lun jälkeen tarjolla iltapalaa. Juontaa kappalainen Er-
ja Järvi. Järjestäjä: Karjasillan seurakunta.

ohjelmaansa, Vain hiljaisel-
la on korvat kuulla, he esit-
tivät kymmenissä kirkois-
sa yhteensä viiden vuoden 
ajan.

Konserttiin on vapaa 
pääsy. Halutessaan voi os-
taa 10 euron hintaisen käsi-
ohjelman sekä Taru Nyma-
nin levyttämiä Chydeniuk-
sen musiikkia sisältäviä cd-
levyjä. Väliajalla on kahvi-
tarjoilu. 

– Näissä lauluissa ollaan 
syvien teemojen, elämän 
peruskysymysten, äärellä. 
Puhutaan Jumalan edessä 
olemisesta, ihmisyydestä ja 
vanhemmuudesta, kuvai-
lee Oulujoen seurakunnan 
kirkkoherra Satu Saarinen. 

 

Taru Nyman ja Kaj Chydenius tulkitsevat suomalaisten 
klassikkorunoilijoiden tekstejä.
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Ehtookellot 
ja iltarukous 
(Vesper) 
lauantaina 12.3. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa. 
Tule hiljentymään  lau-
antain ehtookelloihin
ja kirkon ikivanhaan 
laulettuun iltarukoushetkeen, vesperiin.  
Kesto noin 20 minuuttia. 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 13.3. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Salla Autere ja avustaa Ma-
ri Flink. Kanttorina Henna-
Mari Sivula ja urkurina Pé-
ter Marosvári. Suora lähetys: 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Messu su 13.3. klo 13 Intiön 
srk-koti. Toimittaa Salla Au-
tere ja kanttorina Péter Ma-
rosvári. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihdetyön aamukahavit to 
10.3. ja 17.3. klo 9–10 Keskus-
tan srk-talo.
Diakonian ajanvaraus ma 
14.3. klo 9–11 Keskustan srk-
talo. Ajanvaraus taloudelli-
sissa asioissa ma klo 9–11 pu-
helimitse 044 3161 419 tai 
käymällä paikan päällä, Iso-
katu 17.
Diakonian aamu ti 15.3. klo 
9–11 Keskustan srk-talo. Aa-
mupala tarjolla klo 10.30 as-
ti. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria ke 16.3. klo 11–
12.15 Heinätorin seurakun-
tatalo. Aterian hinta on 2 €.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a,
Keskustan srk-talo
Isokatu 17,
Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71,
Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2,
Vanha pappila  
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Itsemurhan kautta läheisensä 
menettäneiden sururyhmä
ke 16.3. klo 17.30–19.30 Oulun kriisikeskus, Tuirantie 1

Läheisen kuolema tuo mukanaan surua ja ikävää, 
mutta myös kysymyksiä, monesti syyllisyyttäkin. 
Ryhmässä voit käydä läpi läheisen itsemurhan kautta 
tapahtuneen kuoleman herättämiä ajatuksia ja 
tunteita. Yhdessä etsimme selviytymistä tukevia 
tekijöitä. Keskustelut ovat luottamuksellisia.
Kokoonnumme 10 kertaa 25.5. mennessä. Ryhmä 
on ammatillisesti ohjattu ja suljettu vertaistukiryhmä.
Osallistuminen on maksutonta, ilmoittautuminen ja 
sitoutuminen on välttämätöntä.
Ohjaajina toimivat sairaalapastori Juha Kyllönen, 
p. 040 5797 807 ja kriisityöntekijä Maija Kylmäniemi.
Lisätietoja sekä ilmoittautumiset viim. 11.3. p. (08) 
3120 611 (ma–pe klo 9–15). Järjestävät yhteistyössä 
Oulun seurakuntayhtymä ja Oulun kriisikeskus

Mielenterveyskuntoutujien 

retkipäivä 
torstaina 14.4. klo 9–16.30 Rokuan leirikeskuksessa.

Osallistumismaksu 15 € / henkilö. 
Lähtö Oulun linja-autoasemalta. 
Ilmoittautuminen päättyy 24.3. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen, p. 040 5747 181.
 

Tervetuloa virkistäytymään!

Freeim
ag

es

Harrastukset ja kerhot
Eläkeläisten kerho to 17.3. 
klo 12.30–14 Intiön srk-ta-
lolla, vieraana Ari Vitikai-
nen kertomassa työstään 
Kambodžassa.
Vanhan Pappilan lähetyspii-
ri to 17.3. Huom. poikkeuk-
sellinen aika klo 14. Vieraa-
na Ari Vitikainen.

Hoosianna! huudetaan

Lasten tuomasmessu
lauantaina 19.3. klo 18 Kastellin kirkossa
 
lapsi- ja nuorisokuorot 
aCorde ja Mido, 
joht. Anna Haanpää-Vesenterä 
Vilma Antila juontaa, 
Elena Karppinen ja 
Saara Heikkinen 
esirukouksessa.
Lapset ja nuoret 
kaikissa tehtävissä.
Rovasti Kaija Tiirola (kuvassa) saarnaa, 
Satu Kreivi-Palosaari liturgi.

Messussa siunataan virpomavitsat,
messun jälkeen lastenjuhlatarjoilu.

Tervetuloa!

Pienimuotoinen 

pääsiäis-
vaellus 

la 19.3. 
klo 14–18 

Heinätorin 
srk-talolla. 

Kaikille avoin 
yleisövuoro.  

Opastetut kierrokset 
lähtevät 

puolen tunnin välein 
klo 14 alkaen.

Kiirastorstai-
illan konsertti 
torstaina 24.3. 
klo 21–21.55 
Oulun tuomiokirkko. 

Dietrich Buxtehuden 
kantaatti Membra Jesu 
Nostri (Jeesuksen seit-
semän ruumiin osaa) 
BuxWV 75. Muhoksen 
kamarikuoro, kamarior-
kesteri, konserttimesta-
ri, Johanna Leponiemi, 
Miikka Lehtoaho, urut, 
solistit: Henna-Mari Si-
vula, Anna Happo, Outi 
Louhisalmi, sopraanot, 
Johanna Fiskaali, altto, 
Peter Marosvári, teno-
ri, Juha Hakulinen, bas-
so. Musiikinjohto Os-
si Kajava. Vapaa pääsy.  
Käsiohjelma 10 €.

Yhteisvastuuilta 
ti 15.3. klo 18 

Keskustan srk-talon 
monitoimisalissa. 

"Opettajana 
Ugandassa". 

Tervetuloa kuulemaan 
opettaja Aija Saaren 

vierailusta Ugandassa.
Tilaisuudessa 

kahvila Yhteisvastuu-
keräykselle.

Konserttiin vapaa pääsy. Ohjelma 15 euroa.

Lähikeräys oululaisen miehen hyväksi
Oulussa uutta elämäänsä tyhjästä aloitteleva iso 
ja pitkä mies tarvitsee tukevan sängyn. Keräys-
tavoite on 500 €. Lahjoita sopivaksi katsomasi  
summa ja auta miestä oman kodin alkuun.
Avun tarpeen on kartoittanut Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnan diakonityö. www.lahjoitaapua.fi/kohde/1021

Hiljainenviikko
Messu su 20.3. klo 10 Oulun tuomiokirkko. 
Messu su 20.3. klo 13 Intiön seurakuntakoti. 
Hiljaisen viikon maanantain pysäkki 
ma 21.3. klo 10–19 Oulun tuomiokirkko. 
Iltakirkko ma 21.3. klo 19 Oulun tuomiokirkko. 
Hiljaisen viikon tiistain pysäkki 
ti 22.3. klo 10–19 Oulun tuomiokirkko 
Iltakirkko ti 22.3. klo 19 Oulun tuomiokirkko. 
Iltakirkko ke 23.3. klo 19 Oulun tuomiokirkko. 
Messu to 24.3. klo 14 Oulun tuomiokirkko. 
Messu to 24.3. klo 19 Oulun tuomiokirkko. 
Sanajumalanpalvelus 
pe 25.3. klo 10 Oulun tuomiokirkko. 
Kuolinhetken hartaus 
pe 25.3. klo 15 Oulun tuomiokirkko. 
Pääsiäisyön messu 
la 26.3. klo 23 Oulun tuomiokirkko. 
Pääsiäispäivä messu su 27.3. 10 Oulun tuomiokirkko. 
2. Pääsiäispäivä messu 
su 27.3. klo 13 Heinätorin srk-talo. 
2. pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus 
ma 28.3. klo 10 Oulun tuomiokirkko. 
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sa torstaisin klo 9.30–11. 
Perhekahvilat viikosta 11 al-
kaen Kirkkopirtissä perjan-
taisin klo 9.30–11 ja Jäälin 
kappelissa maanantaisin klo 
9.30–11.  
Esikkoryhmä tiistaisin klo 
10–12 Jäälin kappelissa.

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 14.3. klo 
10–13 Jäälin kappelissa.
Diakoniapiiri ma 14.3. klo 
13–14.30 Jäälin kappelin 

perhekerhoja ei ole hiihto-
lomaviikolla.

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro srk-keskukses-
sa ma 14.3. klo 9.50 aamu-
hartaus, klo 10 tarjolla puu-
roa, leipää ja kahvia. Aamu-
pala on maksuton, halutes-
saan voi antaa vapaaehtoi-
sen maksun. Syönnin jälkeen 
keskustelun aiheena "Elä-
mässä voi selvitä vaikeuksis-
ta huolimatta", alustajana 
Matti Lipponen.

neuvotteluhuoneessa.
Naisten kasvuryhmä ti 15.3. 
klo 13, lähdetään keilaamaan 
Alppilaan. 
Varttikirkko ja nuorten Yö-
kahvila pe 18.3. klo 18.30–22 
Jäälin kappelissa
Suvelan lenkki – Naisten 
lenkkiryhmä ma 14.3. klo 
18–20 Suvelassa. Klo 18 läh-
detään lenkille, sitten sau-
naan. Pientä iltapalaa tar-
jolla. 
YV-myyjäiset ma 14.3. klo 

Menot Oulun seurakunnissa 10.–17.3.2016

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, 
Wirkkula
Kirkkotie 10

Martinniemen srk-koti 
Repolantie 2

Kellon srk-koti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

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 ja
hengelliset tilaisuudet

Perhemessu su 13.3. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Seija He-
lomaa, avustaa teol. yo Hen-
ri Artovaara, kanttorina Jark-
ko Metsänheimo.
Perhemessu su 13.3. klo 13 
Jäälissä. Toimittaa Seija He-
lomaa, avustaa teol. yo Hen-
ri Artovaara, kanttorina Sa-
ri Wallin.
Lähetyspiiri ti 15.3. klo 13 
Montin-salissa, Harri Isopah-
kala. Vieraana Ari Vitikainen 
Kambodžasta.
Raamattupiiri to 17.3. klo 10 
Montin-salissa.
Lähetyksen lauluilta to 17.3. 
klo 18 Eila ja Ahti Nousiaisel-
la, Terveystie 9 as 15.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11, p. 040 
7008 151. Huom! ma 21.3. ja 
28.3. ei ole päivystystä!
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 14.3. klo 
11–12  Jäälin kappelissa. Lou-
nas 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 14.3. 
klo 9.30–10.30 Kiimingin 
Vanhustentaloyhdistyksen 
kerhohuoneessa, Kivitie 1 E 
(käynti pihan puolelta).

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot viikosta 11 al-
kaen Kirkkopirtissä tiistaisin 
klo 9.30–11 ja Jäälin kappelis-

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 13.3. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Pekka Mus-
takallio, avustaa Jari Flink, 
kanttorina Eeva Holappa, 
musiikkiavustajana Milka 
Takkinen, huilu. Messun jäl-
keen pystykahvit kirkossa.
Rukouspiiri to 10.3. ja to 
17.3. klo 15 srk-keskuksessa.
Raamattupiiri ke 16.3. klo 18 
srk-keskuksessa.

Harrastukset ja kerhot 
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille to 10.3. klo 13 srk-kes-
kuksessa ja to 10.3. klo 13 
Kellon srk-kodilla. 
Diakonia- ja lähetyspiiri ma 
14.3. klo 14.30 Kellon srk-ko-
dilla. 
Lukupiiri ma 14.3. klo 18 srk-
keskuksen neuvotteluhuone 
Poijussa. Kirjana Alasalmi 
Päivi; Pajulinnun huuto.
Gospel-bändin harjoitukset 
ke 16.3. klo 18 Wirkkulas-
sa. Tule soittamaan musiik-
kia, jolla on tarkoitus! Bän-
di säestää seurakunnan Gos-
pel-messuja ja esiintyy eri-
laisissa tapahtumissa. Lisä-
tietoa Katri Haapakorvalta,  
p. 045 6576 122. 
Nuorten ilta pe 18.3. klo 18-
21 Wirkkulassa. Rippikoulu-
laiset saavat merkin oltuaan 
tunnin nuorten illassa. Illois-
sa aina jotain ohjelmaa. Tule 
ja katso, mitä milläkin kerral-
la tehdään! 

Lapset ja lapsiperheet
Varhaisnuorten kerhoja ja 

Kokoontuminen päättyy 
viimeistään klo 11.30. En-
nakkoilmoittautumista ei 
tarvita. Kaupan ylijäämäruo-
kaa tarvitsevat voivat ottaa 
yhteyttä diakoniatoimistoon 
ma klo 9–11, p. 044 7310 232.
Diakonian puhelinpäivystys 
maanantaisin klo 9–11 talo-
udellisen avun hakemiseksi  
p. 044 7310 232.

Muut menot
Matka pääsiäiseen. Obe-
rammergaun kärsimysnäy-
telmä multimediaesitykse-

nä to 17.3. klo 19 srk-keskuk-
sessa. Rovasti Matti Häkki-
sen multimediaesitys kertoo 
Oulu Sinfonian kannatusyh-
distys Pulssin matkasta halki 
Saksan katsomaan Oberam-
mergaun kärsimysnäytelmää 
vuonna 2010. Musta surma 
riehui Euroopassa 1600-lu-
vun alkuvuosikymmeni-
nä. Baijerissa, Etelä-Saksas-
sa Oberammergaun kyläläi-
set tekivät Jumalalle lupauk-

sen ryhtyä esittämään Kris-
tuksen kärsimysnäytelmää, 
jos kylä säästyisi kulkutau-
dilta. Näin kävikin. Nyt näy-
telmä on maailmankuulu. Si-
tä esitetään kymmenen vuo-
den välein edelleenkin pää-
osin kyläläisten omin voimin. 
Rauhanyhdistykset: Hau-
kipudas: seurat su 13.3. klo 
16 ry:llä. Jokikylä: seurat su 
13.3. klo 17 ry:llä, sisarilta ke 
16.3. klo 18.30 ry:llä.

Ilta perheille 
torstaina 17.3. klo 18–20 Jäälin kappelissa. 

Leppoisaa yhdessäoloa, askartelua, 
muskaria, hiljentymistä ja illan 

päätteeksi pientä iltapalaa. 
Tervetuloa!
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Miesten saunailta 
torstaina 17.3. klo 18 Suvelassa. 

Löylynheittäjänä toimii Arska Väyrynen.

18.30 Huttukylän nuoriso-
seuralla. Myytävänä mm. 
ihania kotileivonnaisia sekä 
arpoja Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 13.3. klo 
17 seurat ry:llä, Jukka Joen-
suu, Esko Mattila.

Marianpäivän säveliä -konsertti 
sunnuntaina 13.3. klo 16 srk-keskuksessa. 

Eeva Holappa laulu, 
Regina Hamarikivi oboe ja 

Maria Vesterinen piano
tulkitsevat Bachia ja Händeliä. 

Vapaa pääsy, 
ohjelma 5 euroa Yhteisvastuukeräykselle. 

Hernekeittoa 
soppatykistä 

to 17.3. klo 11–13 Kellossa S-marketin pihalla ja 
pe 18.3. klo 11–13 Martinniemen srk-kodin pihalla. 

Vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi. Klo 12 jälkeen keittoa voi ostaa 
omaan astiaan 5€ / litra, mikäli keittoa 

vielä on myytäväksi asti. 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

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 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta.

Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Marianpäivän perhemes-
su su 13.3. klo 10, Karjasillan 
kirkko. Kts. ilmoitus.
Messu su 13.3. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Liisa 
Karkulehto, avustaa Esa Ar-
belius, kanttorina Sirpa Ilves-
luoto. Kirkkokahvit.
Messu su 13.3. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Liisa Karkulehto, avustaa 
Ulla Mitrunen- Nyyssönen, 
kanttorina Sirpa Ilvesluo-
to. Musiikissa avustaa Pyhän 
Andreaan naiskuoro. Kirkko-
kahvit.
Messu su 13.3. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Satu Kreivi-Palosaari, kant-
torina Riitta Piippo. Kirkko-
kahvit.
Arabiankielinen hartaus su 
13.3. klo 15.30, Kaukovaini-
on kappeli. Hartaus on osin 
suomeksi. Teehetki hartau-
den jälkeen. Järjestäjinä  
sudanilaiset kristityt.

Hengelliset tilaisuudet 
Hanna rukousryhmä to 10.3. 
klo 18, Kastellin kirkko.  
Maikkulan raamattupiiri to 
10.3. ja 17.3. klo 18, Maikku-
lan kappeli.
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 15.3. klo 13, Kastellin 
kirkko. 
Lähetyspiiri ti 15.3. klo 
17.30, Kaukovainion kappeli. 
Illoissa on rukousta, ajankoh-
taista lähetystyöstä,  vierai-
lijoita, kahvit ja yhdessäoloa 
yhteisen asian äärellä.
Miesten keskusteluilta ti 
15.3. klo 18, Maikkulan kap-
pelin takkahuone.
Raamattupiiri ke 16.3. klo 
18, Karjasillan kirkon koulu-
tussali. 
Raamattupiiri to 17.3. klo 
18, Kastellin kirkko. 
Herättäjäyhdistyksen seu-
rat su 20.3. klo 15, Karjasil-
lan kirkko.
Rauhanyhdistys: Ompelu-
seurat pe 18.3. klo 18.30 Py-
hän Andreaan kirkko ja klo 
19 Maikkulan kappeli. Kirk-
koseurat pe 18.3. klo 19 Kas-
tellin kirkko, puhujina Timo 
Riihimäki ja Veli Tuomivaara.
 

Marianpäivän perhemessu 
sunnuntaina 13.3. klo 10 Karjasillan kirkossa.

Messun toimittaa Kimmo Kieksi, avustajina Maija Hy-
vönen ja Auli Kipinä, kanttorina Riitta Piippo. Musiikis-
sa mukana myös Elmo Pietilä (sello), Sylvi Pietilä (viulu) 
ja Greta Hovi-Pietilä (viulu).

Messun jälkeen on tarjolla kirkkolounas ja -kahvit. Mes-
suun kutsutaan kaikki Karjasillan seurakunnassa vuon-
na 2015 kastetut vanhempineen, kummeineen ja iso-
vanhempineen. Kastetuille olemme järjestäneet henki-
lökohtaisen valokuvauksen. Kuvauksesta huolehtii Stu-
dio Salama. Valokuvaus on ilmainen ja saat valokuvan 
heti mukaasi. 

Harrastukset ja kerhot 
Isoshaku 2016 Karjasillan 
seurakunnan rippikoululei-
reille ja 10-leirille on avoin-
na 4.3.–1.4. Valinnoista il-
moitetaan la 23.4. isospäi-
vässä ja isoskoulutusleirillä. 
Mikäli et pääse kumpaakaan 
paikalle kuulemaan valin-
noista, ota rohkeasti yhteyt-
tä Tiinaan, p. 040 5747 167 
tai Jenniin, p. 044 3161 452 
ja kysy rohkeasti mille leiril-
le olet tullut valituksi.
”Lempeys on syli rakkau-
den” -runoilta  su 13.3. klo 
18, Kastellin kirkko. Runoja 
uskosta, toivosta ja rakkau-
desta. Runoja itkusta, kivusta 
ja kärsimyksestä. Runoja esit-
tävät Hilja Alasuvanto, Maija 
Karppinen, Pirjo Kauppinen, 
Rita Kumpulainen, Hilkka Pat-
ja, Aila Valtavaara ja Juha Vä-

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

häkangas. Kanttorina Riitta 
Piippo. Vapaaehtoinen ohjel-
mamaksu Yhteisvastuukerä-
ykseen. Vapaa pääsy! 
Eläkeläisten kerho ma 14.3. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Keskustelukerho.
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 14.3. klo 13, Karjasillan 
kirkko. 
Diakoniaryhmä ti 15.3. klo 
14, Maikkulan kappeli.  
Eläkeläisten kerho to 17.3. 
klo 13, Kaukovainion kappeli. 
Nuorten avoimet ovet ylä-
koululaisille to 17.3. klo 17, 
Kaukovainion kirjasto (Hiiri-
haukkatalo). 

Lapsille ja
lapsiperheille

LähetysSeikkailuPyhis su 
13.3. klo 10, Kastellin kirkko. 
LuontoPyhis su 13.3. klo 15, 
Lämsänjärven leirikeskus.  
Pääsiäisnäytelmä perheille 
ma 14.3.  klo 18, Pyhän An-
dreaan kirkko. Kts. ilmoitus. 
Pappilan parkki to 17.3. klo 
13, Kastellin kirkon pappila.  

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro pe 11.3. ja 18.3. 
klo 9, Pyhän Andreaan kirkko. 
Aamupuuro to 17.3. klo 9, 
Kaukovainion kappeli.

Pääsiäisnäytelmä 
perheille 

maanantaina 14.3. klo 18 Pyhän Andreaan kirkossa.

Tervetuloa katsomaan koko perheen 
pääsiäisnäytelmää. Näytelmässä seurataan 

Jeesuksen viimeisiä elämänvaiheita 
palmusunnuntaista pitkäperjantain kautta 

pääsiäisaamuun. Kutsumme pääsiäisen 
sanoman äärelle kaiken ikäiset. Näytelmän 

kesto on noin 25 min. Näytelmään ei tarvitse 
ilmoittautua ja se on maksuton. 

Kiirastorstai 24.3.                                          
Messu klo 19 Karjasillan kirkko  
(Liisa Karkulehto, Kamarikuoro Melodiam)
Messu klo 19 Kastellin kirkko (Erja Järvi)
Messu klo 19 Pyhän Andreaan kirkko  
(Ulla Mitrunen-Nyyssönen, Pyhän Andreaan naiskuoro)
Messu klo 19 Kaukovainion kappeli (Kimmo Kieksi)
Messu klo 19 Maikkulan kappeli  
(Olavi Mäkelä, ChapelBand)

Pitkäperjantai 25.3.                                              
Sanajumalanpalvelus klo 10 Karjasillan kirkko  
(Esa Nevala, Jenni Koskenkorva ja Riitta Piippo)
Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki klo 15  
Karjasillan kirkko (Esa Nevala)

Pääsiäisyö la 26.3.                                                 
Pääsiäisyön messu ja ateria klo 23 Karjasillan kirkko  
(Kimmo Kieksi, Weljet mieskuoro, pääsiäisateria)

Pääsiäispäivä su 27.3.                                           
Messu klo 10 Karjasillan kirkko  
(Maija Hyvönen, Karjasillan kirkkokuoro, kirkkokahvit)
Messu klo 10 Kastellin kirkko  
(Juha Vähäkangas, kirkkokahvit)
Perhemessu klo 12 Pyhän Andreaan kirkko  
(Heikki Karppinen, kirkkokahvit)
Messu klo 12 Kaukovainion kappeli  
(Maija Hyvönen, Karjasillan kirkkokuoro, kirkkokahvit)
Kappelimessu klo 12 Maikkulan kappeli  
(Erja Järvi, ChapelBand, kirkkokahvit)

2. Pääsiäispäivä ma 28.3.                                         
Messu klo 10 Karjasillan kirkko  
(Liisa Karkulehto)

Kuin pääsiäisen koitto
Jo säteittesi alla puhkeaa kevät maan. (vk 101)

Kärsimystiellä 
-lukupassio hiljaisella viikolla 

ma 21.3. / ti 22.3. / ke 23.3. klo 19 
Karjasillan kirkossa.

Kärsimystiellä on hiljaisen viikon lukupassiosarja. 
Lukupassioissa luetaan Jeesuksen maallisen elämän 
viimeiset tapahtumat Matteuksen, Markuksen ja 
Luukkaan evankeliumeista. Kärsimystiellä-lukupas-
sioiden lukutapa on yksinkertainen ja koruton. Lu-
kijoina ovat pappi ja seurakuntalaiset. Evankeliumi-
tekstien välissä lauletaan Jeesuksen kärsimystiehen 
liittyviä – myös harvemmin laulettuja – virsiä ilman 
säestystä. Tervetuloa hiljentymään, tervetuloa rukoi-
lemaan. Seuraamaan Kristusta, joka jakaa myös si-
nun kärsimyksesi.

Musiikkitilaisuudet 
Sävelhartaus 
to 17.3. klo 19, Pyhän Andreaan kirkko. Esiintyy Kama-
rikuoro Melodiam johtana Johan Myllynen. Musiikin ja 
runon vuoropuhelua, ohjelman runkona Mikko Kinnu-
sen "Seitsemän sanaa ristillä"-runokokonaisuus. Kuoro- 
ja yhteislaulua, urkumusiikkia. Vapaa pääsy. Loppuhar-
taus pastori Esa Nevala.

Oi, katso Golgataa! -iltamusiikki 
la 19.3. klo 18, Pyhän Andreaan kirkko. Oulun konser-
vatorion kirkkomuusikot esiintyvät Christian Ahlsko-
gin johdolla, laulusolistina Ahti Alatalo. Kuoro- ja yk-
sinlaulua sekä urkumusiikkia. Vapaa pääsy, ohjelma-
maksu 10 euroa.

Palmusunnuntain laulukonsertti 
su 20.3. klo 17, Karjasillan kirkko. Esko Jurvelin ja lau-
lunoppilaat laulavat pääsiäisajan lauluja urkujen säes-
tyksellä. Vapaa pääsy, ohjelmamaksu 10 euroa.   
Pääsiäispäivän sellokonsertti 
su 27.3. klo 18, Pyhän Andreaan kirkko. Esiintyy Juha-
na Ritakorpi. Vapaa pääsy. Ohjelmamaksu 10 euroa.

Pietari-oratorio 
ma 28.3. klo 18, Karjasillan kirkko. Cantio Laudis -kuo-
ro, Oulun Kamariorkesteri, johtajana Olli Heikkilä.  
Vapaa pääsy, ohjelmamaksu 10 euroa.
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 13.3. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Satu 
Saarinen, avustaa Ilkka Mä-
kinen, kanttorina Lauri Nurk-
kala. Nuorisokuoro aCorde, 
Anna Haanpää-Vesenterä, 
Riitta Rahko säestää. Radi-
ointi Radio Dei. 
Messu su 13.3. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Anja Hyyry-
läinen. Kirkkokuoro. 
Messu su 13.3. klo 12, Yli-
kiimingin kirkko. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi.

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerho ma 14.3. 
klo 12, Sanginsuun srk-koti. 
Eläkeläisten kerho ma 14.3. 
klo 13, Hintan srk-talo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 14.3. klo 18, Myllyojan 
srk-talo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 14.3. klo 18.30, Oulujo-
en pappila.  
Eläkeläiskerho ti 15.3. klo  
1,0 Ylikiimingin srk-talo.  
Fransupiiri ti 15.3. klo 17, 
Myllyojan srk-talo.  
Neulansilmä ti 15.3. klo 17, 
Hönttämäen srk-koti.  
Eläkeläiskerho ke 16.3. klo 
13, Myllyojan srk-talo. Vart-
tuneen väen kohtaamispaik-
ka kahvikupin äärellä. Vie-
tämme yhteistä kerhokertaa 
yhdessä Huonesuon ja Iin 
kerhojen kanssa. Ohjelmassa 
hartaus Pertti Lahtinen, ruo-
kailun hinta 10 € ja arpajaiset 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89,
90650 Oulu
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Oulujoen 
seurakunta

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

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 10.–17.3.2016

yhteisvastuun hyväksi. 
Lähetysilta ke 16.3. klo 18, 
Yli-Iin srk-talo.  
Torstaikerho ja Tasauspäi-
vän puuro to 17.3. klo 11–
12.30, Yli-Iin srk-talo. Ohra-
puuroateria Tasaustapahtu-
man hyväksi 6 €, kahvi ja pul-
la 2 €. Hartaus ja kevään tie-
toisku.
Hartaus to 17.3. klo 14.15 
Metsolan Hovi, Mäkituvan-
tie 1. 
Piispankamari pe 18.3. klo 
11, Ylikiimingin asukastupa, 
Harjutie 18.   

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

Pysäkki
Kauppiaantie 5

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 13.3. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Päivi 
Liiti, saarnaa Jouni Riipinen, 
avustaa Virpi Luotolampi. 
Herättäjän kirkkopyhä, kirk-
koväärtinä Kalevi Laurila. 
Kirkkokahvit Toimitalossa.
Marianpäivän perhemessu 
su 13.3. klo 17 Oulunsalon 
kirkko. Ks. ilmoitus. 
Hartaus ke 16.3. klo 13.30 Sa-
lonkartano, Jukka Joensuu, 
Eeva Maija Sorvari. 
Seurakuntakerhoa ei ole to 
17.3. ks. Soppatorstain ilmoi-
tus.  
Hartaus to 17.3. klo 11.30 
Teppola, Päivi Liiti, Pirjo 
Mäntyvaara. 

Lähetys
Pieni Lähetyspuoti su 13.3. 
kirkkokahvien aikaan Toi-
mitalon Yläsalissa. Ostamal-
la jaat yhteistä hyvää  maa-
ilmalla.
Matka Suomen Lähetys-
seuran lähetysjuhlille Vih-
tiin pe–su 10.–12.6. Matkan 
hinta 110 €, alle 12-vuoti-
aille lapsille 60 €. Matka si-
sältää matkan ja majoituk-
sen hotelli Korpilammessa  
2 hh:sa aamiaisineen. Lisä-
tietoja: www.lahetusjuhlat.
fi tai matkan johtajilta. Si-
tova ilmottautuminen 27.4. 
mennessä: Ulla Mäkinen,  
p. 040 506 5511 tai Anneli 
Nieminen, p. 040 574 7105.
Lähetysilta ke 16.3. klo 18 
Pysäkillä. Aiheena mm. Lä-
hetysjuhlat Vihdissä ja Pie-

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11 joko p. 040 
703 3690 tai käymällä pai-
kan päällä kyseisenä päivä-
nä Myllyojan srk-talossa, Koi-
vumaantie 2. Keskustelu- ja 
muissa asioissa voi ottaa yh-
teyttä alueen diakoniatyön-
tekijään.
Diakonian aamu ma 14.3. 
klo 10.30–12 Myllyojan srk-
talo. Kaikenikäisten kohtaa-

ni Lähetyspuoti. Iltapalatar-
joilu. Vapaaehtoinen maksu 
Jaider-pojan koulunkäynnin 
turvaamiseen Kolumbiassa. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Vattukujan perhekerho ma 
14.3. klo 9.30 Toimitalolla.
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille to 17.3. klo 9 
Toimitalolla. 
Repun perhekerho to 17.3. 
klo 9.30. 
Lapsiparkki to 17.3. klo 
12.30–15 Varjakan kylätalol-
la. Ilmoittautuminen saman 

Elämälle – hyväntekeväisyyskonsertti 
lauantaina 12.3. klo 16 Oulujoen kirkossa. 
Oopperalaulaja,  tenori Jyrki Anttila esittää kauneim-
pia hengellisiä lauluja, mm. Armolaulu, Volgalaulu, 
Hän suuri on sekä  O. Merikannon parhaimpia laulusä-
vellyksiä.  Säestäjänä Markus Vaara. Lipun hinta 15 €. 
Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Laulua ja lyriikkaa yhteisvastuun hyväksi 
sunnuntaina 13.3. klo 18 Ylikiimingin srk-talossa.  
Hannu Tarvas esittää runoja  ja Anja Hyyryläinen 
säestää lauluja ja virsiä. Kahvitarjoilu.

Yhteisvastuuilta 
tiistaina 15.3. klo 18 Keskustan srk-talossa. 
"Opettajana Ugandassa", monitoimisalissa. Tervetuloa 
kuulemaan opettaja Aija Saaren vierailusta Ugandassa. 
Tilaisuudessa kahvila.

Ugandailta 
to 17.3. klo 18 Myllyojan srk-talossa. 
Ohjelmassa terveisiä Ugandasta, Anu Fedotoff. Lapsi-
kuoro A corde johtaa Anna Haanpää-Vesenterä ja Ou-
lujoen kirkkokuoro johtaa Sanna Leppäniemi. Runoja  
Marja-Leena Ylikarjula ja Teuvo Päkkilä. Yhteislaulua.  
Illan juontaa Hannu Tarvas. Tarjolla kanakeittoa, leipä 
ja juoma sekä kahvitarjoilu. Vapaaehtoinen maksu 5 €. 
Arpoja. Tuotto Yhteisvastuukeräykselle. 

viikon keskiviikkoon mennes-
sä. Lisätietoja/ilmoittautumi-
set: Susanna Kairamo, p. 044 
3161 467 ja Anne-Mari Koivu, 
p. 044 7453 869.

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä: Su 13.3. klo 16 opistoil-
ta ja seurat ry:llä, Jari Hintsa-
la, Toivo Määttä. Ke 16.3. klo 
12 varttuneiden kerho ry:llä. 
Pe 18.3. maalismyyjäiset klo 
17 ruokailu ja tavaroiden vas-
taanotto, klo 18.30 myyjäi-
set. Salonpää: Su 13.3 klo 16 
seurat ry:llä. 

Marianpäivän perhemessu 
sunnuntaina 13.3. klo 17 Oulunsalon kirkossa.

Messu kaikenikäiselle, 
mutta lasten ehdoilla ja lapsilähtöisesti. 

Kutsumme erityisesti vuoden 
aikana kastettuja perheineen, 

saat mukaasi oman kastepuun lehden. 
Messun jälkeen kirkkokaakaot kirkossa.
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Pidä kädestäni kiinni – Kaj Chydeniuksen lauluja 
sunnuntaina 13.3. klo 14 Oulujoen kirkossa.  

Lue juttu s. 10

Kanssasi Maria 
tiistaina 15.3. klo 18 Oulujoen pappilassa. 
Tervetuloa hiljaisuuden iltaan Neitsyt Marian ja Jeesus-
lapsen kuvien äärelle. Marianpäivä on keidas paaston 
keskellä. Sen jälkeen paasto ja katumusaika jatkuvat. Vä-
ritämme kukin oman kuvamme, hiljaisuuden vallitessa. 
Ennen hartauteen ryhtymistä kuulemme viriketekstin. 
Väritettävät kuvat on tehnyt ikonimaalauksen harras-
taja, osa kuvista on ikonipohjia. Työskentely sopii kai-
ken ikäisille!

Hintan iltaperhekahvila 
keskiviikkona 16.3. klo 18 Hintan srk-talossa. 
Iltaperhekahvilassa voi leikkiä, seurustella ja osallistua 
yhteiseen tekemiseen. Kevään illat ovat: 16.3., 13.4. ja 
11.5. Lisätietoja: Anu Suomalainen, p. 040 5881 543.

Kahvilapuoti 
torstaina 17.3. klo 13 Myllyojan srk-ta-
lossa. Pienellä rahalla saa kahvia, tee-
tä ja pientä purtavaa. Lisäksi löytyy 
valikoima käsitöitä ja lahjatavaroita. 
Tuotto jaetaan puoliksi diakonian ja lä-
hetyksen kesken. Kevään aikana otetaan 
nimiehdotuksia vastaan kahvilapuodissa.

mispaikka aamupalan mer-
keissä. Aamupala on maksu-
ton. Mukana seurakunnan 
työntekijä ja vapaaehtoisia. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 

löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, perhekerhot ja nuor-
ten kerhot.
Saarelan kerho 2.–4.-lk to 
17.3. klo 17–18.30 Saarelan 
srk-koti. 
Lisää alakouluikäisten ker-
hoja: www.oulunseurakun-
nat.fi/oulujoen-koululais-
ten-kerhot.

Kyläkamari 
ma 14.3. klo 11–14 seurakunnan 
uusi toimitila Pysäkki, Kauppiaantie 5. 
Käynti sisäpihan puolelta. Paikalla myös SPR:n  
Terveyspointti, jossa voit käydä esim. mittauttamas-
sa verenpaineesi. 

Diakonian aamupuuro 
ti 15.3. klo 9–10. Diakonian aamupuuro on tarkoitet-
tu vähävaraisille ja yksinäisille oulunsalolaisille.  
Puuron lisäksi ateriaan kuuluu leipä lisukkeineen, 
kahvi tai tee.

Kässykerho
ke 16.3. klo 13–15.  Askartelu- ja käsityökerho aikuisil-
le Käsityökerhon ohjaajana toimii Sirkka Jalonen. 
Lisätietoja: Riitta, p. 044 7453 848 ja Katriina,  
p. 044 7453 853.

Soppatorstai 17.3. klo 12 Pysäkin sisäpihalla.
Valmistamme herkullista hernekeittoa, tuotto yhteis-
vastuun hyväksi. Voit ruokailla paikan päällä Pysäkin 
sisätiloissa tai ostaa mukaasi. Hinnat 3 € / annos ja  
5 € / litra.

Palmusunnuntain sävelhartaus
Giovanni Pergolesi: Stabat Mater
20.3. klo 19 Oulunsalon kirkossa
Pirjo Mäntyvaara, sopraano ja 
Eeva Maija Sorvari, altto
Naiskuoro Aava
Soitinyhtye
Hartaus Jukka Joensuu
Ohjelma 5 euroa Yhteisvastuulle.

Yhteydenotot ja 
ilmoittautumiset: 
Kanttori Pirjo Mäntyvaara, 
p. 044 7453 849, 
pirjo.mantyvaara@evl.fi

Repun musiikkikerhon 
Palmusunnuntai-projekti
Esiintyminen
Palmusunnuntain 
messussa 20.3. klo 10.

Harjoitukset Repussa 
torstaina 17.3. ja 
perjantaina 18.3. 

klo 15–16
Kaikki 

alakoululaiset 
TERVETULOA 

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

Päivystävä pappi
p. 044 7884 059
tavattavissa 
ma–pe klo 10–14

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan srk-koti
Koskelantie 86

Rajakylän srk-koti
Tervakukkatie 2

Palokan srk-koti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 13.3. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jaak-
ko Syynimaa, Juhani Pitkä-
lä, saarna, kanttori Tommi 
Hekkala. Rauhanyhdistyk-
sen kirkkopyhä. Messun jäl-
keen kirkkokahvit ja seura-
puhe, Timo Määttä. 
Messu su 13.3. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Anna-Leena Häkkinen, 
avustaa Päivi Jussila, kant-
tori Laura Räihä. Pyhäkoulu 
saarnan aikana. 
Sanajumalanpalvelus su 
13.3. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Toimittaa Anu 
Ojala, kanttori Laura Räihä.  
Messu su 13.3. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toimit-
taa Anna-Leena Häkkinen, 
avustaa Päivi Jussila, kantto-
ri Tommi Hekkala.  
Iltamessu su 13.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa He-
lena Paalanne, avustaa Soi-
li Pitkänen, kanttori Heikki 
Jämsä. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
kirkkoseurat ti 15.3. klo 19, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Han-
nu Ojalehto ja Timo Aho. 
Viikkomessu ke 16.3. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, kanttori 
Tommi Hekkala. 
Viikkomessu ke 16.3. klo 20, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Toimittaa Veijo Koi-
vula.  
Oulun Rauhan-
yhdistyksen 
ompeluseu-
rat to 10.3. klo 
18.30, Tuiran 
kirkko. 
Hartaus pe 11.3. 
klo 14.30, Caritas 
Matriiti, Valtatie 37, 
2. kerros. 
Teologinen keskusteluilta 
ke 16.3. klo 18, Koskelan seu-
rakuntakoti. Helsingin saksa-
laisen seurakunnan pastori 
Hans-Christian Beutel. 

Harrastukset ja kerhot 
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 10.3. ja 17.3. klo 12.30, Tui-
ran kirkko, Sumppu. Vetäjinä 
pastori Riitta Louhelainen ja 
Leo Tolonen.  
Seniorien laulupiiri to 10.3. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Lau-
lamme yhteislauluja kantto-
ri Tomi Heilimon säestyksel-
lä. Arvontaa yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi. Mukana 
Paula Mikkonen. 
Sanaa teekupin äärellä to 
10.3. klo 17–18.30, Palokan 
seurakuntakoti. Iltaryhmä, 
jossa pohditaan ja keskustel-
laan hengellisistä asioista, ja 
luetaan Raamattua. Illan ai-
kana tarjotaan myös teetä. 
Lisätietoja antaa alueen dia-
koni Heli Mattila, p. 040 5747 
145. Seuraavat kerrat: 31.3., 
21.4. ja 26.5.
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 10.3. ja 17.3. klo 17, Raja-
kylän seurakuntakoti. Vetä-
jänä toimii Jarmo Luoto. Tar-
kemmat tiedot pastori Riit-
ta Louhelainen, p. 040 5850 
818.  
Käsityökerho pe 11.3. klo 
9.30–11.30 Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari. 
Puutyökerho ma 14.3. ja ke 

16.3. klo 9, Siipi – lähetyksen 
puoti ja paja, Nokelantie 48 
B, kellaritila. 
Diakoniapiiri ma 14.3. klo 
10–11.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Tiedustelut diakoni 
Päivi Moilanen, p. 040 5747 

064. Kokoonnumme 
poikkeuksellisesti 

aamupäivällä al-
kaen klo 10. 
Käsityöker-
ho ma 14.3. 
klo 12, Tuiran 
kirkko, Sump-

pu.
Lähetyspiiri 

ma 14.3. klo 14–
15.30, Tuiran palve-

lukeskus, Kangastie 1. Ko-
koonnutaan kahvikupin ää-
relle keskustelemaan lähe-
tystyön asioista. 
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
15.3. klo 10–14, Pyhän Tuo-
maan kirkko, kellaritila. Pää-
ovelta kierretään kirkkoa oi-
kealle kunnes löytyy portaat 
kellariin. 
Käsityökahvila ti 15.3. klo 
12–15, Koskelan seurakun-
takoti.
Käsityökerho ke 16.3. klo 15, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
16.3. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari. 
Tuiran seurakunnan nuor-
ten avarit ke 16.3. klo 18–
21, Tuiran kirkko, Maininki-
sali. Avarit on avoimien ovien 
toimintaa keskiviikkoiltaisin 
Tuiran kirkon nuorisotilassa.  
Illat koostuvat yhdessä pelai-

lusta ja hyvästä seurasta. Illat 
ovat päihteettömiä ja ener-
giajuomavapaita. Lisätie-
toja illoista Anssi Putilalta,  
p. 050 3408 982 tai anssi.pu-
tila@evl.fi.
Seniorien laulupiiri to 17.3. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Laulamme yhteislauluja 
kanttori Tomi Heilimon säes-
tyksellä. Mukana diakoni Päi-
vi Moilanen. 
Eläkeläisten kerho to 17.3. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Osallistumme seniorien 
laulupiiriin. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus  
talou dellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 044 
3161 412. Muissa asioissa yh-
teys oman alueen diakonia-
työntekijään.
Diakonian ateria to 10.3. 
ja 17.3. klo 12–13, Rajakylän 
seurakuntakoti.
Seurakunnan avoin kahvila 
pe 11.3. klo 12–15, Palokan 
seurakuntakoti. Kahvilassa 
on tarjolla kahvi/ tee ja pieni 
purtava. Kahvilassa voit tava-
ta alueella asuvia eri-ikäisiä 
ihmisiä sekä Tuiran seurakun-
nan työntekijöitä. Seuraavan 
kerran kahvila on auki 1.4.
Diakonian aamupala ma 
14.3. klo 10–11, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Diakonian aamupala Tuiras-
sa ke 16.3. klo 10–11, Tuiran 
kirkko. Seuraava aamupala 
Tuirassa 6.4.

Kohtaamisilta Rajakylässä 
keskiviikkona 30.3. klo 17.30 
Rajakylän seurakuntakodissa. 

Illassa mukana pastorit 
Riitta Louhelainen 
ja Soili Pitkänen. 

Ilta on kaikille avoin 
kohtaamispaikka, jossa on

 mahdollisuus tavata ja 
viettää aikaa yhdessä 

sekä laulaa 
toivelauluja kanttori 

Laura Räihän johdolla.

Retki Liminkaan Via Dolorosa 
-kärsimysvaellukselle 
sunnuntaina 20.3. kello 18–21.30. 

Lähdemme linja-autoaseman 
tilausajolaiturista klo 18. Palaamme 
samaan paikkaan noin klo 21.30. 
Retken hinta 26 euroa (sis. matkan, 
lipun ja vakuutuksen Oulun ev.lut. 
seurakuntien jäsenille). 
Maksu kerätään matkalla. 

Sitovat ilmoittautumiset 10.3. 
mennessä matkanjohtajille 
sähköpostitse:  tarja.oja-viirret@evl.fi 
tai kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi 
tekstiviestillä: Kirsi Merenheimo-Mäenpäälle, 
p. 040 574 7106

Seurakunnan 
avoin kahvila 

perjantaina 11.3. 
klo 12–15 
Palokan 

seurakunta-
kodissa. 

Jeesus kuoli ristillä, 
mutta nousiko 

hän myös kuolleista?
Sitä pohtii Pilatus ja joukko opetuslapsia 
kevään jännittävimmässä musikaalissa. 

Esitykset pääsiäisenä Tuiran kirkossa 
lauantaina 26.3. klo 16 ja 20 sekä 

sunnuntaina 27.3. klo 16 ja 20. 

Säveltäjä Outi-Mari Karppinen, 
sanoittaja & käsikirjoittaja Terhi-Liisa Sutinen, 

ohjaaja Tuukka Myllymäki.
Vapaa pääsy, ohjelmamaksu ovella.

Järjestää Tuiran seurakunta.

Lähetystyöntekijä Ari Vitikainen 
Suomen Lähetysseurasta vierailee

ma 14.3. klo 13 Tuiran kirkon Suvantosalissa
ti 15.3. klo 13 Kiimingissä 
ke 16.3. klo 11 Tuomiokirkon kryptassa 
to 17.3. klo 12.30 Intiössä
to 17.3. klo 14 Vanhassa pappilassa

Ari Vitikainen on 
työskennellyt lähetys- 
ja kehitysyhteistyön 
tehtävissä Kambodzassa. 
Tule kuulemaan ja 
katsomaan työn 
arkipäivästä ja 
juhlahetkistä.

Pääsiäisvaellus 

Laulut ja taulut 
keskiviikkona 16.3. Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Vaelluksella kuljetaan läpi Jeesuksen elämän syn-
tymästä ylösnousemukseen maalattujen taulujen, 
draaman ja laulujen kautta. Yhden ryhmän kier-

ros kestää noin 20–30 minuuttia. Ryhmät lähtevät 
klo 10 ja 10.20. Sisäänkäynti vaellukselle on Erkki 

Koiso-Kanttilan kadun puolelta.
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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

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Seurakuntapastori 
Juha Luokkala
p. 040 0386 983

Diakonissat
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Vs. nuorisotyönohjaaja
Niko Maarala 
p. 040 5083 403

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista tai 
p. 044 3340 380.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset 
Oulun 
keskusrekisteristä, 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

SMenot Oulun seurakunnissa 10.–17.3.2016

Messu su 13.3. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Timo 
Juntunen, kanttorina Ta-
neli Setälä. 

Kirkkoherra Merja Jyrkkä 
lomalla 14.–20.3., sijaisena 
Juha Luokkala. 
Lankapiiri ma 14.3. klo 17 
Pulkkilan kerhokodissa.
Porinapiiri ke 16.3. klo 13 
Rantsilan srk-talossa.
Hyvölänrannan diakonia-
kylätoimikunnan vierailu 
ke 16.3. klo 14 Pihlajistossa.
Tavastkengän diakonipiiri 
ke 16.3. klo 12 Marja Leena 
ja Matti Kemppaisella.
Syöpäkerho ke 16.3. klo 
12.30 Rantsilan srk-talossa.
Seurakuntakerho ke 16.3. 
klo 10 Pyhännän, to 17.3. klo 
13 Rantsilan ja pe 18.3. klo 
10 Kestilän srk-talossa sekä 
tiistaisin klo 12 Väinölässä 
ja torstaisin klo 12 Pulkkilan 
srk-talossa.
Perhekerho ma klo 10 Nup-
pulassa, ke klo 10 Kestilän 
kerhokodissa ja ke klo 10 
Pulkkilan kerhokodissa sekä 
ti 15.3. klo 10 Pyhännän srk-
talossa. 
Päiväkerho ti klo 10 Kesti-
län kerhokodissa, to 17.3. klo 
10 ja pe 18.3. klo 10 Pulkki-
lan kerhokodissa, to 17.3. klo 
10 ja klo 13 Nuppulassa, pe 
18.3. klo 10 ja klo 13 Pyhän-
nän kerhotilassa.  
Varhaisnuoret ma klo 14.30 
Pulkkilan kerhokodissa, ti klo 
14.15 Kestilän kerhokodissa, 
ti klo 14.30 Pyhännän kerho-
tilassa, ke klo 16.30 Piippo-
lan srk-kodissa, to 17.3. klo 
15.30 Tavastkengän koululla, 
to 17.3. klo 15.30 Hovin kou-
lulla. Tyttökerho ma klo 15 ja 

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

"What is it right to 
teach about human 
rights?" 
Ke 16.3. klo 12–14. 
Oulun yliopisto, sali 
L6, Linnanmaa. Ve-
ritas Forumin kans-
sa yhteistyössä jär-
jestetty yleisöluen-
to (vain englannik-
si). Luennoi ihmisoi-
keusfilosofi ja oike-
usteologian tohto-
ri David McIlroy. Do 
all human beings 
have human rights? 
Why? Can we resolve all our moral dilemmas using 
the idea of human rights? Can we rely on human 
rights as a sufficient framework for our common life?
Welcome to listen and participate in public discussi-
on! Free admission. The events are held in English. Ar-
ranged by: Veritas Forum Finland with OPKO and Ou-
lun ev.lut. seurakunnat. More info: www.veritasfo-
rum.fi
Oulun yliopiston ekumeeninen pääsiäishartaus ti 
22.3. klo 15–16 Pyhän Luukkaan kappeli, Yliopistoka-
tu 7. Puhe metropoliitta Elia, toimittavat kirkkoher-
ra (ort.) Marko Patronen ja yliopistopastori Ari Savuo-
ja. Musiikki: huilua soittaa Oulun ev.lut. seurakuntien 
soittokunnan ja musiikkikoulun toiminnan-ohjaaja Jo-
hanna Kari, urut kirkkomuusikko Taina Voutilainen, 
ekumeeninen lauluryhmä: metropoliitta Elia, Marko 
Patronen, Taina Voutilainen, kanttori Helena Matsi, 
kanttori Juhani Matsi ja kanttori Anu Arvola-Greus. 
Hartauden jälkeen paaston ajan kirkkokahvit ja -teet 
seurakuntasalissa. Kaikki ovat tervetulleita, erityisesti 
opiskelijat ja henkilökunta!
Seuraava Luukas-messu pidetään pe 1.4. klo 19. Sen 
suunnittelu on käynnissä Facebookissa ryhmässä "Luu-
kas-messu". Siellä voit antaa ideasi ja kommenttisi yh-
teiseen käyttöön! Parhaiten vaikutat, kun tulet paikal-
le jo klo 17.30, jolloin alamme työstää messun osat val-
miiksi. Messua junailevat diakonissa Saila Luukkonen ja 
yliopistopastori Ari Savuoja. Tervetuloa mukaan, koska 
juuri sinä tiedät, millainen on hyvä messu!

JÄRJESTÖT
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 16.3. klo 18.30 Py-
hän Luukkaan kappeli, Yliopistokatu 7. Teemana: Paa-
valin kirje roomalaisille / meille. Puhe: Harri Joensuu. 
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset to 17.3. klo 18 
Körttiksellä, os. Luokotie 5 A 5, Oulu. Seurat. Mukana 
opiskelijapastori Raisa Jarkkola. 

Viikoittaiset
kerhot

Viikoittaiset kerhot 
ja aamiainen tauolla 

hiihtolomaviikolla 10.

Päiväkerho (3–5-v.) 
keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 

kerhohuoneessa.

Viisasten kerho 
keskiviikkoisin klo 13–14 

Saarenkartanossa.

Koululaisten 
chimes-ryhmä 
keskiviikkoisin 

klo 14.30–15.30 kirkolla.

Kaverikerho 
torstaisin klo 10–11.30 

srk-salissa ja 
kerhohuoneessa.

Kirkkokuoro 
torstaisin klo 17 

kirkolla.

Chimes-yhtyeen harjoituk-
set ma 14.3. klo 17.50 kirkossa.
Eläkeliitto ti 15.3. klo 11 srk-
salissa. Vieraana sivistystoi-
menjohtaja, rehtori Hannu 
Haataja.

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISET
Olkkari-ilta ke 16.3. klo 17–19 nuorille kehitysvammai-
sille aikuisille (18–40-v.) mukavaa tekemistä ja yhdessä-
oloa. Lisätietoja diakonissa Christalta, p. 040 5156 935.
Perhepiiri to 17.3. klo 12–13.30, Vanha pappila. Kehi-
tysvammaisten vanhemmille tarkoitettu vertaisryhmä. 
Vanha pappila, Jössen sali. Lisätietoja diakonissa Chris-
talta, p. 040 5156 935.

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 
17.3. klo 13–14.30 Caritas-sali, Kapellimestarinkatu 2. 
Tule lukemaan maailman suosituinta ja vaikuttavin-
ta kirjaa! Keskustelun lomassa juomme myös kahvit. 
Opasystävä on vastassa klo 12.30 alkaen pääoven lä-
heisyydessä.

KUULOVAMMAISET
Ystäväilta to 10.3. klo 15.30, Palvelukeskus Runola. 
Mukavaa yhdessäoloa, ohjelmaa, vierailijoita, harta-
us ja kahvit. Kodeissa asuvat viittomakieliset, tervetu-
loa yhteiseen illanviettoon Runolan asukkaiden kanssa.
Runolan raamattupiiri ti 15.3. klo 13, Palvelukeskus Ru-
nola. Tuttuja raamatun tekstejä, rukousta ja keskustelua.
Hyvä tietää -luento pe 18.3. klo 9.30 Keskustan seura-
kuntatalo. Ajankohtaista ja tärkeää tietoa elämän eri 
alueilta. Kuurojenpappi Leila Ikosen johdolla keskus-
tellaan mitä tehdä surun kohdatessa. Mitä hautajaisiin 
liittyviä asioita on hoidettava? Mitä teen? Minne me-
nen? Kuka auttaa surevaa?

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 11.3. ja 18.3. klo 13–15, Monitoimisa-
li, Keskustan srk-talo. Päihderyhmä naisille.
Naistenryhmän ja Tavoiteryhmän retki Vasamolle ma 
14.3. Etukäteisilmoittautuminen ryhmissä.
Päihdetyöntekijä Tellervo Kiannon päivystysvas-
taanotto tiistaisin klo 9–11, Keskustan srk-talo. Käy-
tettävissä myös luottamuksellisia keskusteluja ja sie-
lunhoitoa varten. Soita ja varaa aika, p. 040 7564 022 
tai tellervo.kianto@evl.fi.
A-leiri ma–pe 4.–8.4. Juuman leirikeskus, Kuusamo. 
Leiri päihdeongelmaisille. Ilmoittautuminen leirille 
14.–18.3. (viikko 11) Tellervo Kiannolle, p. 040 7564 022.

Avoinna ma, ti, ke, pe klo 10–14 
sekä la 12.3. klo 10–14 

Nokelantie 48 B
(Höyhtyän ostoskeskuksen vieressä) p. 044 316 1720

Kirpputori • uusia neuleita 
• puutöitä • kahvila   Lähetystyön hyväksi

Worship Service in Arabic on every Sunday at 3.30 pm 
in Kaukovainio Chapel (Address: Hiirihaukantie 6). Tea-
fellowship after the service. Arabiankielinen hartaus 
Kaukovainion kappelilla sunnuntaisin klo 15.30. Harta-
us on osin suomeksi. Teehetki hartauden jälkeen. Järjes-
tää sudanilaiset kristityt.

Kansainvälisyys – In English
English Worship Service, englanninkielinen hartaus 
su 13.3. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli. Kansainvälis-
ten ihmisten viikoittainen kokoontuminen. Weekly gat-
hering for international people.  Service every Sun at 4 
pm in St. Luke’s Chapel. Kaksikielinen pyhäkoulu, Sun-
day school for children. Kirkkokahvit, coffee fellowship. 
Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa.

Sanginsuun seurakuntakoti
keskiviikkoisin kevään ajan klo 18
Wednesdays 6 P.M. during spring

Rukoushetki     Evening prayer

Tervetuloa kaikki!    Welcome everyone!

Oulujoen seurakunta, Oulun seurakuntien kansainvälinen työ

Lähetys
Lähetystovi pe 11.3. klo 12–13 Siivessä. Mitä lähetystyö 
saa aikaan maailmassa? Kuinka lähetystyö rakentaa yh-
teyttä ja kutsuu rukoukseen. Kimmo Kieksi.
Pyhän Elisabethin luostarin myyntinäyttely la 12.3. 
klo 10–14 Siivessä. Pyhän Elisabethin luostarin nunnat 
esittelevät ja myyvät keramiikkaa ym. tuotteitaan. Luos-
tari sijaitsee Minskissä Valko-Venäjällä. Se on perustet-
tu vuonna 1999 ja sielä asuu yli 100 nunnaa. Luosta-
ri tarjoaa hengellistä, diakonista ja sosiaalista palvelua 
erityislapsille, psyykkisesti ja fyysisesti sairastuneille se-
kä asunnottomille. Toiminnan rahoittamiseksi erilaisissa 
työpajoissa valmistetaan ompelutöitä, kynttilöitä, puu-, 
kivi- ja takorautatuotteita sekä keramiikkaa. Nyt näitä 
tuotteita on saatavana Siivessä.
Lähetystovi pe 18.3. klo 12–13 Siivessä. Mitä lähetystyö 
saa aikaan maailmassa? Kuinka lähetystyö käyttää elo-
kuvaa evankelioinnin välineenä (tapaus Sinema Leo). 
Paula Rosbacka.
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www.hailuodonseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto suljettuna 
hiihtolomaviikon 
7.–11.3. 
Virasto avoinna
ma ja ke klo 9–14 ja 
pe klo 9–12

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 10.–17.3.2016

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Päiväkerhoja ei ole hiihto-
lomaviikolla vko 10. Lisätie-
toa kerhoista Siljalta, p. 044 
7750 601.
Perhekerho to 17.3. klo 10 
srk-talossa. 
Lähetysilta ma 14.3. klo 
18.30 srk-talossa. ”Muuka-
laiset keskellämme”, alustus 
Liisa Kingma, keskustelua ja 
rukousta. Pullakahvit nimik-
kolähettien hyväksi.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 16.3. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 16.3. 
klo 18.30–20 srk-talossa.
Rippikouluilta oman leirin 
väelle to 17.3. klo 16 srk-ta-
lossa. Muista opetella jokin 
ulkoläksyistä!
Friday club 0.–4.-luokkalai-
sille pe 18.3. klo 17.30–19 
srk-talossa ja Friday night 
4.–6.-luokkalaisille pe 18.3. 
klo 19–20.30 srk-talossa. 
Rauhanyhdistys: Marianpäi-
väseurat 12–13.3. La 12.3. klo 
18 seurat ry:llä. Su 13.3. klo 
12 seurat ja ruokailu ry:llä, 
klo 18 messu kirkossa, klo 
19.30 seurat ry:llä. Ma 14.3. 
klo 10 puurokerho I&R Lau-
rilalla. Ke 16.3. klo 19 ompe-
luseurat Pigillä. Päiväkerho 
ry:llä ti, ke ja to klo 17–18.30.

poikakerho ti klo 15 Nuppu-
lassa. 
Nuortenilta ma 14.3. klo 17 
Piippolan srk-kodissa ja ti 
15.3. klo 17.30 Kestilän ker-
hokodissa.
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuo-
ro ke klo 17 srk-talossa. Pulk-
kila: To 17.3. kirkkokuoro klo 
13.30, Stellat klo 15.15 ja kä-
sikellot klo 18.30 srk-talossa. 
Pyhäntä: To 17.3. veteraani-
kuoro klo 12, nuorisokuoro 
klo 14.30 ja lapsikuoro klo 
17.45 srk-talossa. Rantsila: 
Veteraanikuoro ke klo 11 ja 
lapsikuoro ke klo 15.15 srk-
talossa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Lähetysseurat su 13.3. klo 
19 Lea ja Petri Pikkaraisel-
la, Mikko Tahkola. Pyhäntä: 
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Messu su 13.3. klo 10 Kestilän kirkossa. 
Liturgia Merja Jyrkkä, saarna Sauli Typpö. 
Kanttorina Pekka Kyöstilä. Kirkkokahvit ja 
Herättäjän seurat seurakuntatalossa.
Messu su 13.3. klo 13 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Ulla Koskelo.

Jumalanpalvelukset

Marianpäivän iltamessu 
su 13.3. klo 18 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 
saarnaa Jaakko Kaltakari, 
kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen, messutiimi 
avustaa.
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Kastettu: 
Seela Aurelia Hämäläinen (Kestilä), 
Miko Eerik Petteri Långström (Pulkkila)
Kuollut: 
Anna Irja Jarva e. Huttunen 89 (Piippola), 
Toini Kaarina Kurkinen 85 (Kestilä)

Kastettu: 
Irina Anneli Hekkala, 
Aarni Pekka Juhani Tornio, 
Toivo Samuel Mäkitalo
Kuollut: 
Aino Maria Kukkohovi 86, 
Aarne Ilmari Kerttula 80, 
Saimi Signe Karjalainen 97,
Jorma Matias Koivula 89

Kutsu juhlatalkoisiin
Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat 2.–4.9. Piippolassa
Seuraavin työpisteisiin tarvitaan vapaaehtoisia
- makkaranpaisto
- lätynpaisto
- kahvipisteet
- keittiö
- liikenteen ohjaus
- info ja lipunmyynti
- lähetystori
- järjestyksen valvonta
- lastenhoito
Talkoomuonitus: 2 h työtä => pullakahvit, 5 h työtä => 
ateria ja pullakahvit.

Ilmoittaudu joko suoraan seurakunnan työntekijöil-
le tai www.vapaaehtoispankki.fi/siikalatvanseurakun-
ta. Vapaaehtoispankkiin on linkki myös seurakunnan 
kotisivulta: www.siikalatvanseurakunta.fi. Ilmoittau-
tua voit myös sähköpostitse siikalatva@evl.fi tai puhe-
limella, p. 040 5528 989. 

Kesätyötä 
Siikalatvan seurakunta hakee 16 vuotta täyttäneitä 
nuoria kesäaikaiseen puistotyöhön ja tiekirkkotoimin-
taan kesä-heinäkuulle 2016. Työ suoritetaan kahden (2) 
viikon jaksoissa, kolme (3) nuorta / kappeliseurakun-
ta. Hakemukset, joissa merkintä kappelista viimeistään 
15.4.2016 osoitteeseen Siikalatvan seurakunta, Talous-
toimisto, Pulkkilantie 11, 92600 Pulkkila 
tai sähköpostilla 
tarmo.myllykoski@
evl.fi. 
Tiedustelut 
p. 0400 164 675.

Hartaus su 13.3. klo 11 Nes-
torissa. Seurat su 13.3. klo 16 
ry:llä, Simo Joentakanen ja 
Tarmo Leppälä. Lauluseurat 
ke 16.3. klo 18.30 Eija ja Art-
tu Kamulalla. Rantsila: Om-
peluseurat pe 11.3. klo 19 
rauhanyhdistyksellä. Seurat 
su 13.3. klo 17 ja 18.30 seu-
rakuntatalossa, Heikki Hyvä-
ri ja Atso Saukko.
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YV-lipaskeräys
perjantaina 18.3. 

klo 14–16 Kestilässä.
Kerääjinä 

rippikoululaiset.

Rippikouluilta 
oman leirin väelle 

torstaina 17.3. klo 16 srk-talossa. 
Muista opetella jokin ulkoläksyistä!

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

Pääsiäismyyjäiset 
torstaina 24.3. klo 12 Piippolan 
seurakuntakodissa. Myytävänä leivonnaisia, 
arpoja ja kahvit. Tuotto lähetystyölle. 
Karjalanpiirakoita voi tilata etukäteen 
p. 044 576 3119 Leena Hyytinen ma 21.3. mennessä. 

Haetaan 
PERHEMAJOITUSPAIKKOJA
Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat järjestetään 2.–4.9. 
Piippolassa. Yksityishenkilöt voivat majoittaa lähetysjuh-
lille tulevia vieraita tai antaa oman talonsa tai mökkin-
sä vieraiden käyttöön. Jos haluat ottaa vieraita vastaan, 
niin anna majoitettavien määrä, majoituspaikka sekä yh-
teystietosi kirkkoherranvirastoon, p. 040 5528 989. 

Limingan rovastikunnan 
lähetyspäivä Hailuodossa 

sunnuntaina 3.4.

Jos jääkulkua ei ole 
lautta lähtee Hailuotoon klo 13.30.

Ruokailu seurakuntasalissa alkaen klo 14.

Ohjelma alkaa klo 15.15.
Ohjelmassa mm. 

maahanmuuttajavieras Osama Al-Ogaili, 
kansainvälisen työn pappi Árpàd Kovàcs

puhuu aiheesta kirkkoturva, 
Rovasti ja Hulttiot esiintyvät.

Kahvit klo 17.30 ja messu klo 18.

Takaisin mantereelle klo 20 lautalla. 

Ilmoittautumiset lähetyspäivään 24.3. mennessä 
osoitteeseen marja.rantasuomela@evl.fi

Tulossa
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Ikämiesten raamattu- ja 
keskustelupiiri ke 16.3. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-

kuksessa.
Eläkeläisten pii-

rit: Päiväpii-
ri to 17.3. klo 
12 Kokko-
kankaan srk-
keskukses-
sa ja  Seura-
kuntapiiri to 

17.3. klo 12 Kir-
konkylän srk-ko-

dissa. 
Varttuneet to 17.3. klo 

14 Kirkonkylän srk-kodissa.
Askeleet to 17.3. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Varhaisnuoret: www.kem-
peleenseurakunta.fi/koulu-
laiset.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa. 
Ei 10.3.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. 
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Pyhäkoulut su 13.3. klo 12 Sa-
vela, Pajulinnuntie 31, Santa-
mäki, Puolitaival, Linnalam-
mentie 9, Linnakangas, Göös, 

Konfirmaatiomessu su 
13.3. klo 10 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Paulus Pikkarai-
nen, avustaa Juha Maa-
lismaa, messudiakoni 
Antti Ristkari, kanttori 
Taru Pisto.
Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon juma-
lanpalvelukset suorana 
netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi

Seurakunnissa tapahtuu  10.–17.3.2016

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe 
klo 9–15, ke klo 11–18
p. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500

Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
Kirkkoherranviraston 
aukioloajat 
ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, 
to klo 9–17.

Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
P. 044 7790 041

www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: ti, to, pe klo 14–17, 
Tiilitie 1. 
Ruokapankki Manna ti klo 
17–19 Kirkonkylän srk-kodil-
la ja Asukastuvalla. 
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot: Pyhän Kol-
minaisuuden kirkko: to klo 
9.30–11. Vanha Pappila ti 

Sururyhmään viimeinen il-
moittautumispäivä to 10.3. 
p. 044 7521 226. 
Kierrätystori avoinna to 
10.3. klo 15 Lähetysvintin 
alakerrassa. 
Aamupuuro ja ruokajake-
lu pe 11.3. srk-talolla. 
Aamupala eurol-
la klo 9–10.30. 
Kauppojen lah-
joittamaa ruo-
kaa jaossa klo 
10 alk. 
Yhteisvas-
tuun lipaskerä-
ys la 12.3. klo 10–
16 huoltoasemien ja 
Halpa-Hallin edessä. Tule 
mukaan keräämään vähäva-
raisille nuorille. Voit olla tun-
nin tai pari, yksin tai kaksin. 

Hiihto-
lomaviikolla 

7.–11.3. 
ei ole päivä- ja 

perhekerhoja eikä 
varhaisnuorten 

kerhoja ja 
kuoroa.

Pukeudu hauskasti, niin saat 
hymyjä aikaan! Ota yhteys 
diakonissa Marika Kampsiin.
ESIKKO-ryhmä. Ensimmäisen 
lapsen saaneiden vanhempi-
en ja vauvojen ryhmä ma 
14.3. klo 9.30 Lähetysvintillä. 
Mukana diakoni Ritva Sassa-
li ja neuvolan perhetyönteki-
jä Erja Vainiokangas. 
Lähetysvintti ma 14.3. klo 
12. Katsomme dokumentti-
elokuvan Hosainan kuurojen 
koulusta Etiopiassa.
Niittypirtin kerho ma 14.3. klo 
13 Vanhusten palvelutalossa.
Perhekerho ti 15.3. klo 9.30–
11 srk-talolla. 
Hyvän mielen päiväkahvit ti 
15.3. klo 12 Kotikololla. Avoin 

mielenterveyskuntou-
tujien ryhmä. 

Gospel Gym ti 
15.3. klo 19 
Vanamon sa-
lissa.
Perhekerho 
ke 16.3. klo 
9.30–11 Vana-

mon Olohuo-
neessa. 

Seurakuntakerho 
eläkeläisille ke 16.3. klo 

12 srk-talolla. Vietämme ai-
voviikkoa, aivoterveysinfoa 
kasvatustiet.lis. Anni Näyhä.

Marianpäivän messu su 
13.3. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa ja saarnaa Aino 
Pieskä, Kanttorina Tii-
na Saukkoriipi-Haapala, 
avustamassa Sinikka Ilmo-
nen. Messussa laulaa lau-
luyhtye. Messun jälkeen 
Kirkkokammarissa kahvit 
ja Maria-aiheisia runoja ja 
lauluja; Outi Härmä ja Tii-
na Saukkoriipi-Haapala.

Hiihtoloman 
vuoksi viikolla 10 

ei ole päivä- ja 
perhekerhoja, 

partiokokouksia, 
seurakuntakerhoa 

eikä kuoroja.

klo 9.30–11. Keskustan srk-
talo: ti klo 9.30–11. Kokko-
kankaan seurakuntakeskus: 
ti klo 9.30–11 ke klo 
9.30–11 ja pe klo 
9.30–11 (perhe-
päivähoitajien 
ja hoitolasten 
ryhmä).  
Kirkkokuo-
ro to 10.3. klo 
18 Kirkonky-
län srk-kodissa.
Lapsiparkki 
Kokkokankaan srk-
keskuksessa ma 14.3. 
klo 9–11.30. Hinta 5 € / ker-
ta, maksetaan paikan päällä. 
Omat eväät mukaan. Varaa 
paikka lapsellesi: Enni Ravan-
der,  p. 0400 279 881 ja Satu 
Alaluusua, p. 044 7790 037.
Oma Hetki -ryhmän ja muis-
tiryhmän retki Luurinmut-
kaan ma 14.3.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ma 14.3. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Hanna-rukouspiiri ti 15.3. 
klo 18 Keskustan srk-talon 
kokoushuoneessa.

Paastonajan raamattuluentosarjan 
viimeinen kokoontuminen 
ke 16.3. klo 18 Kirkonkylän srk-kodilla.

Kastettu: 
Onni Niilo Juhani 
Matinlompolo

Seurakuntaretki eläkeläisille 
torstaina 7.4. Ouluun. Teatterilla Seniorisoppa ”Koulu-
tie” – tarinoita kansa- ja oppikouluajoilta laulujen tah-
tiin. Soppatarjoilu. Lopuksi vierailu Oulun katolisessa kir-
kossa. Lähtö klo 9.30 S-Marketin edestä, paluu n. klo 15.
Hinta noin  20 €. Ilm. 11.3. mennessä, p. 044 7521 226.

Kastetut: 
Eetu Ville Mikael Turu-
nen, Milko Kristian Ho-
lappa, Anni Emilia Saa-
rakkala
Kuollut: Eeva Annikki 
Mikkola s. Korento 87
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Lentopalloturnaus 
yhteisvastuun hyväksi 
la 23.4. klo 9 alkaen Limingan liikuntahallilla. Joukkuees-
sa pitää olla vähintään 3 naista yhtä aikaa kentällä. Mies-
pelaajista yksi pelaaja saa olla 2. sarjan pelaaja ja muut 
alemmissa tai puulaakipelaajia. Naisille ei ole sarjarajoi-
tusta. Osallistumismaksu 60 € / joukkue, joka maksetaan 
8.4. mennessä Limingan seurakunnan tilille FI20 5233 
0820 0157 80. Viestiin merkintä: YV-lentopalloturnaus 
2016. Ilmoittautumiset ja tiedustelut 8.4. mennessä 
diakoni Ritva Sassalille sähköpostilla: ritva.sassali@evl.fi 

TOSIKKO-ryhmä toisen lapsen
saaneille perheille. Tule pohtimaan lapsiperheen ja 
parisuhteen arkea  samassa elämäntilanteessa olevien 
kanssa! Ryhmä käynnistyy maanantaina 4.4. klo 17.30 
Tupoksen Vanamon Olohuoneessa 2. kerros. Tapaami-
sia yhteensä viisi. Lastenhoitaja on paikalla. 
Ilmoittautumiset: perhetyöntekijä Erja Vainiokangas,  
p. 044 4973 684, erja.vainiokangas@liminka.fi, diakoni 
Ritva Sassali, p. 044 7521 227, ritva.sassali@evl.fi

Kuorot ke 16.3. klo 17 Celes-
te kirkossa ja Tähdet seura-
kuntatalolla, klo 18.30 Minka 
kirkossa ja Kirkkolaulajat srk-
talolla (vuosikokous).
Ystävärengas to 17.3. klo 14 
mukana Alatemmeksen van-
hainkodilla hartaudessa. 
Kierrätystori avoinna to 
17.3. klo 15 Lähetysvintin ala-
kerrassa.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
16.3. klo 18.30 Heiskarilla, 
Rännärintie 5. 
Aamupuuro ja ruokajakelu 
pe 18.3. klo klo 9 alkaen. 
Vapaehtoisten ilta seurakun-
tatalolla to 31.3. klo 18 alka-

Seurakuntaretki 
Hengen uudistuksen 
kesäjuhlille Riihimäelle 5.–7.8.
Retken hinta n. 200 euroa (riippuen 
lähtijämäärästä).  Hinta sis. bussimatkat ja 
hotellimajoituksen aamiaisella 2 hh/huoneissa. 
Ilmoittautumiset www.kempeleenseurakunta.fi/
ilmoittautuminen tai arkisin klo 9–15, p. 044 7790 016/ Sari

Iltaperhekerho 
torstaina 17.3. klo 17.30 Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa. Maaliskuun iltaperhekerhossa askarrel-
laan pääsiäiseksi jotain kivaa diakoniatyöntekijä Soi-
len sekä lastenohjaajien kanssa. Iltaperhekerhoon 
mahtuu 25 perhettä ilmoittautumisjärjestyksessä. 
www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen. 
Ilmoittautuminen 13.3. saakka.
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Toiminnallinen isovanhempi-lapsenlapsi leiripäivä  
la 9.4. Luurinmutkan leirikeskuksessa
Lähtö klo 9 Keskustan srk-kodilta ja paluu noin klo 17.  
Hinta: lapset 5 € ja aikuiset 10 € (sis. bussimatkat, ruuat 
ja ohjelman). Ilmoittautuminen sähköisesti 1.4. mennes-
sä www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen. Per-
hettä kohden max. 3 lasta jotta mahdollisimman moni 
perhe pääsisi mukaan. Lisätiedot Soile Pakkanen, p. 040 
7790 367 tai Leena Hintsala, p. 040 7790 365.

Teppolantie 280, Keskusta-
Ollila, Lumijärvi Pyhäkoulu, 
Paituri, Ojala, Taukopaikka 
12, Kokkokangas-Haapamaa. 
Seurat klo 16 ry:llä.

Murron rauhanyhdistys: Ko-
dinilta su 13.3. klo 16 ry:llä. 
Sisarilta ma 14.3. klo 18 ry:llä.

Neulekahvilan 

koruilta
torstaina 17.3. klo 17.30 

Lähetysvintillä. 
Tehdään koruja erilaisis-
ta materiaaleista. Voit 

tuoda mukanasi nappe-
ja, klipsejä, helmiä tai 
muuta pientä tavaraa 
kierrätysperiaatteella. 

Tarjolla iltatee ja Agrico-
la-leivoksia, joita voi os-

taa myös mukaan. 
Tuotto lukutaitotyöhön 

Pipliaseuran kautta.
Lisätietoja: 

hanna.korteniemi@evl.fi

en. Mukana Vares-koulutta-
ja Oulusta. Tervetuloa vanhat 
vapaaehtoiset sekä uudet, jot-
ka miettivät vapaaehtoistoi-
mintaan alkamista. Ilm. 24.3. 
menn.tarjoilun vuoksi. Lisät. 
diakonissa Marika Kamps.
Partio: Koulujen hiihtolomal-
la ei partiokokouksia. Ma 14.3. 
Sampojen kokous klo 18–20. 
Ke 16.3. Päivystys Partiotoi-
mistossa klo 15–17. Mafeking 
7./15–16 klo 18–20.  Vj-oppi-
laat paloasemalla, vj-jatko ja 
kadetit Kotikololla. Eräpartio-
luokan koulutus Kotikololla 

klo 20–20.30. Tarkemmat tie-
dot toiminnasta löydät www.
niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Su 13.3 
klo 14 seurat Alatemmeksen 
vanhainkodilla sekä klo 16 ja 
17.30 seurat ry:llä. Ke 16.3 klo 
19 sisarilta ry:llä. To 17.3 klo 
12 varttuneiden kerho ry:llä.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17.
p. 08 5331 284. 

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos
Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810
Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

Facebook
Muhoksen seurakunta
Muhoksen seurakun-
nan perhetyö
Muhoksen seurakun-
nan varhaiskasvatus

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

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

p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen, 
044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen,
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

Konfirmaatiomessu su 
13.3. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pek-
kala, saarnaa rovasti Pert-
ti Heikinheimo, kanttori-
na Timo Ustjugov, Oulun 
seudun virsikuoro. 

Messu 
sunnuntaina 13.3. klo 10

 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa 

Timo Liikanen, 
kanttori Riitta Ojala. 

Suntio Tomi Leinosen 
tehtävään 

siunaaminen. 
Juhla messun jälkeen 

seurakuntatalolla.

Hartaus ja ehtoollinen to 
10.3. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Jouni Heikkinen.
Hartaus to 10.3. klo 14 Hel-
minkodissa, Jouni Heikkinen.
Lähetyslauluilta to 10.3. klo 
18.30 Liisa ja Olavi Ruottisel-
la, Kaupinkuja 31, Jouni Heik-
kinen.
Perhepyhäkoulu su 13.3. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa.
Aikuisten raamattupiiri su 
13.3. klo 17 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10.
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 15.3. klo 12 rukoushuo-
neella. Marja-Kaisa Heikki-
sen aiheena Koortilasta Kirk-
kosaareen.
Hartaus ti 15.3. klo klo 14 tk-
sairalan b-osastolla ja klo 15 
ryhmäkodissa, Jouni Heikkinen.

Kastettu: 
Lumi Inkeri Kemppainen, 
Konsta Kalervo Melamies, 
Magdaleena 
Mirjami Pusula, 
Minea Aliisa Sarajärvi, 
Valtteri Reino 
Matias Torvinen

Nuttupiiri to 10.3. klo 17 Tyr-
nävän srk-talolla.
Hartaus ke 16.3. klo 15 Vil-
la Tyrnissä.
Raamattu- ja tuumailupiiriä 
ei ole to 17.3. Seuraava ko-
koontuminen to 24.3. klo 19 
kiirastorstain messussa kir-
kossa.
Seurakuntakerho tiistaina 
klo 12.30 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talolla.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisil-
le vähävaraisille maanantai-
sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan, niin 
kauan kuin kasseja riittää.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Myyjäiset la 12.3. klo 16 Kok-
kolan ry:llä. Su 13.3. harta-
us klo 14.30 Villa Tyrnissä ja 
opistoseurat klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Kodinilta su 13.3. klo 16 
ry:llä. Sisarilta ma 14.3. klo 
18 ry:llä.

Hartaus ke 16.3. klo 13.30 
Laurinkodissa ja klo 14 Ma-
tinkodissa, Soile Tuusa.
Rukouspiiri ke 16.3. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Iltahartaus to 17.3. klo 19 
Rokualla, Tuula Väänänen.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 10–11 seurakunta-
talon alakerrassa. 
Kuorot: Ke 16.3. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
seurakuntatalossa.  
Lapset/perheet: Perheker-
hot seurakuntatalossa ti klo 
9.30–11.30, Päivärinteen 
seurakuntasalissa ti klo 10–
12 ja Laitasaaren ry:n tilois-
sa ke klo 12.30–14.30 sekä 
Laitasaaren rukoushuoneel-
la to klo 10–12. Kylmälänky-
län kappelissa perhekerho 
pe klo 9–11 vapaaehtoisvoi-
min. Perhepyhäkoulu su 13.3. 

klo 11.30–12.30 srk-talon ala-
kerrassa.
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja lu-
kiolla. Talvirippikoulun kon-
firmaatio su 13.3. klo 10 kir-
kossa. 
Laitasaaren rukoushuone: 

Perinteinen 
Yhteisvastuuhiihto

tiistaina 15.3. klo 18 Murron valaistulla ladulla.

Kierretään omaan tahtiin reilun kilometrin mittaista 
latua tunnin ajan. Hiihtäjä hankkii itselleen 

sponsoreita, yksittäisiä henkilöitä tai yrityksiä. 
Sponsori maksaa lupaamansa kierroshinnan 
mukaan tai könttäsumman. Tuotto menee 

Yhteisvastuu-keräykseen. Lapsille on lyhyempi latu. 
Kaikki hiihtoon osallistuneet lapset palkitaan.

Puffetti on Murron koululla. 
Tule koko perheellä hiihtämään ja kannustamaan 

hiihtäjiä sekä nauttimaan puffetin antimista. 

Lisätietoja Salmelta, p. 044 7372 631 
tai salme.kinnunen@evl.fi
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Kastettu: Anni Karoliina Mankinen, Niilo Artturi 
Määttä, Oiva Aarre Oskari Törmänen
Avioliittoon vihitty: Janne Matias Vuolteenaho ja 
Henna Kristiina Siitonen
Kuollut: Veikko Johannes Djerf 92, 
Aino Sofia Karttunen s. Keskiaho 79

Lähde kanssamme
kokemaan Via Dolorosa 
-kärsimysvaellus
Liminkaan tiistaina 22.3. Vaellus kestää 
alle kaksi tuntia ja toteutetaan ulkona. 
Lähtö klo 11.15 Tyrnävän srk-talolta ja 
paluu n. klo 14.30. Seurakunta järjes-
tää kyydin, mikäli vähintään 10 henki-
löä lähtee mukaan. Osallistumismaksu 
15€ sisältää lipun ja kyydin. Sitovat il-
moittautumiset 14.3. mennessä khran-
virastoon, p. 044 7372 610.

Herättäjän kirkkopyhä 
sunnuntaina 13.3. alkaen klo 10 messulla kirkossa. 
Messun jälkeen ruokailu ja Marianpäivän seurat 
seurakuntatalossa, puhujina Pertti Heikinheimo, 
Pentti Liimatta, Marja-Kaisa Heikkinen, Jouni Heikkinen. 
Musiikkia esittää Oulun seudun virsikuoro. 

Tuomasmessun suunnittelupalaveri 
torstaina 17.3. klo 18 srk-talon kappelihuoneessa. 
Kaipaamme lisää vapaaehtoisia suunnittelemaan ja 
toteuttamaan helatorstaina 5.5. pidettävää yhteistä 
musiikkipainoitteista tuomasmessua. Voit tiedustella 
toiminnastamme pastori Soile Tuusalta, p. 044 4866 723.

Passiomusiikkia Muhoksen kirkossa 
keskiviikkona 23.3. klo 19.
D. Buxtehuden kantaatti Mempra Jesu Nostri 
(Jeesuksen seitsemän ruumiin osaa). Muhoksen kirkko/
kamarikuoro, kamariorkesteri, konserttimestari, Johan-
na Leponiemi, Miikka Lehtoaho, urut, solistit: Henna-Ma-
ri Sivula, Anna Happo, Outi Louhisalmi, sopraanot, Johan-
na Fiskaali, altto, Peter Marosvári, tenori, Juha Hakulinen, 
basso. Musiikinjohto Ossi Kajava. Ohjelmamaksu 10 €.

Haluaisiko teidän perhe 
alkaa ystäväperheeksi? 
Muhoksella asuvat ala-
ikäiset turvapaikanha-
kijat (iältään 10–16-vuo-
tiaita) tarvitsisivat uusia 
ihmissuhteita menetet-
tyjen, kotimaahan jää-
neiden tilalle. Olisiko 
teidän perheellä tähän 
mahdollisuuksia? Mikäli 
kiinnostus asiaan herää, 
ota yhteyttä Hanna-dia-
koniin mahdollisimman 
pian joko tekstiviestillä 
tai soittaen numeroon 
040 5470 784.

sunnuntaina 3.4. klo 18 
Muhoksen kirkossa. 
Lippu 15 euroa. 
Lipunmyynti 
seurakunnasta: 
taloustoimisto viikko 11 
ja kirkkoherranvirasto 
viikot 12 ja 13 iltapäivisin 
sekä kirkosta tuntia 
ennen konserttia. 
Käteismaksu.
www.petrilaaksonen.net

Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Seurakuntapiiri ti 
15.3. klo 12. Perhekerho tors-
taisin klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Su 13.3. klo 14 seurat ry:llä. 
Ma 14.3. klo 18 päiväkerhot 
ry:llä. To 17.3. klo 18.30 raa-
mattupiiri ry:llä.

Nuorten ateria
Kiirastorstaina 24.3. klo 16 Tyrnävän srk-talolla.
Tule kokkailemaan ja ruokailemaan yhdessä ehtoollisen 
asettamisen päivänä! Yhteinen iltamme päättyy juma-
lanpalvelukseen Tyrnävän kirkossa (alkaa klo 19). 
Ilmoittautumiset pe 18.3. klo 16 mennessä Jossulle, p. 044 
7372 632 tai johanna.rantala@evl.fi. (Ateria järjestetään 
mikäli ilmoittautuneita on vähintään 4). Tervetuloa mu-
kaan! Järj. Jossu ja Anitta-emäntä.

Lasten pääsiäishartaus 
to 17.3. klo 9.30 ja 10.30 Tyrnävän kirkossa. 
Kirkossa  pääset mukaan jännittävään seikkailuun selvit-
tämään miksi sitä pääsiäistä juhlitaan ja laulamaan tuttu-
ja pääsiäislauluja. Tervetuloa koko perheellä!

Toivevirsi-ilta                
sunnuntaina 13.3. klo 18 Temmeksen srk-
talolla. Tule toivomaan ja laulamaan yhdes-
sä mielivirsiäsi. Myytävänä kahvia, mehua 
ja leivonnaisia sekä arpoja. Arpavoittoja otetaan mie-
lellään vastaan. Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.
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Päivän työ

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Palstalla Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien työntekijät kertovat 
lukijoille omasta työpäivästään.

Seurakunnan emännälle Anitta Korkiakoskelle 
tuli hyvä mieli siitä, kun hän sai tavata 

torilla tyrnäväläisiä ja tarjota heille 
itse valmistamaansa keittoa

Tyrnävän seurakunta on tarjonnut jo kolmena 
vuonna peräkkäin tyrnäväläisille toripäivän. 
Siihen on kuulunut keittolounas ja torilla on 
voinut tavata seurakunnan työntekijöitä.

Valmisteluni tämänvuotiseen toripäivään alkoi hy-
vissä ajoin: jo edellisenä päivänä keitin lihat, kuorin 
perunat ja hankin kaikki tarvittavat tavarat. 

Työpäiväni alkoi kello 8.30. Edellispäivänä keitetyt 
lihat piti leikata ja perunat pilkkoa.

Sain nuorisopuolen työntekijöitä 
avukseni leipien valmistamiseen. Apu 
oli tarpeen, koska keittoa piti tehdä yli 
200 henkilölle.

Lihakeiton tarjoilu alkoi yhdeltätois-
ta torilla seurojentalon kahviossa. Ruo-
kaa oli tarjolla aina iltapäivälle saakka. 
Ruokailijoita kävi jälleen noin pari- 
sataa henkilöä. 

Keiton lisäksi torilla oli kahvia jälkiruuaksi. To-
ripäivään kuuluu myös makkaranpaistoa ja arpojen 
myyntiä Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Lapset saavat 
iloita omasta ohjelmastaan.

Päivä oli antoisa. Ehdin tavata suuren määrän tyr-
näväläisiä.

Työni jatkui siivouksella. Järjestelin vielä tarjoilut 
isoisten palaveriin ja riparilaisten vanhempainiltaan.  

Kotiin lähdin hieman ennen iltakuutta.
Minulla oli hyvä mieli päivän töistä.

Apu oli 
tarpeen, 
koska keittoa 
piti tehdä 
yli 200 
henkilölle.

Kirjoita meille!  Postia-palstalla julkaisemme lukijoiden mielipiteitä ja tekstejä. Mikäli haluat 
tekstisi lehteen, muista laittaa mukaan nimesi ja yhteystietosi. Tekstejä voidaan poikkeustapauksissa 
julkaista nimimerkillä, mutta silloinkin toimituksen tiedossa on oltava kirjoittajan yhteystiedot. 
Toimituksella on oikeus tarvittaessa käsitellä kirjoituksia.

Parhaimpia hetkiä työssä-
ni ovat hyvät keskustelut 
nuorten kanssa. Joskus 
kesken jutustelun nuoren 

puhelin soi: äiti tai isä soittaa. 
Hetkessä puhelias ja naura-

vainen nuori muuttuu vaitonai-
seksi teinimörökölliksi. Muuta-
malla sanalla hän hoitaa pu-
helun loppuun ja jatkaa sitten 
iloista keskustelua kanssani.

Aina silloin tällöin joku ky-
syy minulta, miten oikein pär-
jään nuorten kanssa. Olen hie-
man ihmetellen kysynyt, mik-
si en pärjäisi. Olen saanut tehdä 
töitä ihmisten kanssa, jotka ovat 
vastuullisia, kohteliaita ja hyvin 
huumorintajuisia.  Ja nämä val-
loittavat persoonat ovat – usko-
kaa tai älkää – teini-ikäisiä. 

Oikeastaan olen ensimmäi-
sen kerran hukassa nyt, kun 
omat lapseni ovat murrosiän 
kynnyksellä. Kotona ammatti-
kasvattajakin huomaa kuolevai-
suutensa. Rajat pitää olla, mutta 
mihin ne laitetaan. Pitkää pin-
naa tarvitaan. Saako sitä jostain 
lisää? 

Olen huomannut, että elä-
mä lasten kanssa on täynnä vai-
heita. Kun yksi vaihe jää taak-
se, toinen odottaa jo kulman ta-
kana.

Mutta murrosikä ei ole mi-
kään puhkeava hammas. Joskus 

Murrosikä ei ole puhkeava hammas

Miltä minusta 
tuntuisi, jos huoleni 
ja kysymykseni 
kuitattaisiin 
sanomalla, että 
”sinä nyt vain olet 
siinä iässä”? 

tävänä on karistaa tämä harha-
luulo pois. 

Murrosikäisen nuoren käy-
tös kuitataan usein sanomalla, 
että ”sinä nyt vain olet siinä iäs-
sä”. Elämän kriisit eivät kuiten-
kaan pääty teinivuosiin. Miltä 
minusta tuntuisi, jos huoleni ja 
kysymykseni kuitattaisiin sano-
malla, että ”sinä nyt vain olet 
siinä iässä”? 

Jokainen haluaa tulla näh-
dyksi omana itsenään. Ihmistä 
ei pitäisi määritellä ikänsä tai 
minkään muunkaan seikan pe-
rusteella. Koska jokainen ihmi-
nen, myös laumasieluinen teini-
ikäinen, on yksilö. 

Etsin kerran sopivaa virttä 
koululaisjumalanpalvelukseen. 
Mietin, mikä voisi sopia kai-
kenikäisille koululaisille. Löy-
sin tutun virren, joka alkaa sa-
noilla: ”Jeesus, sinä itsekin olet 
ollut pieni.” 

Päätin kokeilla, miltä kuu-
lostaisi, jos sanan pieni korvaisi 
sanalla teini.

Teinikin on tärkeä.
Teinikin voi tuoda
ympärilleen lämpöä
hyvää mieltä luoda.

MARIA POHJOLA
Limingan seurakunnan 

nuorisotyönohjaaja

toivon, että olisi. Silloin voisin 
varmuudella tietää, että aikam-
me kitistyämme tulos olisi hy-
vä ja palkintona helpottunut 
hymy. 

Kerran eräs nuori määritteli 
murrosiän ajaksi, jolloin van-
hemmat muuttuvat aivan ou-
doiksi. Meitä vanhempia vas-
taus vähän hymyilyttää.  Entä-
pä, jos se onkin totta? Ainakin 
vähän. 

Me aikuiset, nuoruuden lä-
pikäyneinä, jotkut jopa siihen 
jämähtäneinä, olemme nuo-
ruuden parhaita asiantuntijoi-
ta. Voimme kokemuksen sy-
vällä rintaäänellä kertoa, mis-
tä kenkä milloinkin puristaa. 
Varmastikaan emme unohda 
mainita, miten maailma pyö-
rii ja kuinka täällä täytyy elää. 

Lapsi elää lapsuutensa aja-
tellen, että hänen vanhempan-
sa ovat kaikkivoipia ja kaikki 
tietäviä. Nuoruusvuosien teh-

Postia toimitus@rauhantervehdys.fi



Lutherin mannaa  
on tarjolla 
Rauhan Tervehdyksessä 
3.3.2016 nimimerkki "Lut-
herin manna kiinnostaisi" 
kaipaili luettavaksi  Luthe-
rin teoksia.

• Martti Lutherin teoksia 
löytyy runsaasti esimerkiksi 
Oulun yliopiston kirjastosta 
Linnanmaalta ja Oulun kau-
pungin pääkirjastosta torin 
rannasta.

Entinen kirjastotyöntekijä

Palautetta www.rauhantervehdys.fi/palaute

• Minulta joutaisi kiertoon 
3-osainen kirjasarja Lutherin va-
litut teokset. Mikäli kiinnostaa, 
jätä yhteystietosi toimitukseen. 
Sovitaan sen jälkeen, miten saat 
kirjat käsiisi.

Juhani

• Martti Lutherin teoksia et-
sivälle tiedoksi, että edullisesti 
niitä löytyy antikvariaateista. 
Netinkin kautta voi hankkia, 
esimerkiksi www.antikka.net.

Kaisu Nevasaari Oulusta


