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Pääkirjoitus

Hajoaminen vs. toisten sietäminen

Paastolle ehtii vielä

P

ollut viimeisen vuoden aikana enemmän

Joukkueen ei tarvitse olla tasapäinen, eikä sen

lööpeissä kuin Matti Nykänen parhaina päivi-

jäsenten klooneja toisistaan. Kaikkien pelaajien ei

V

nään. Kirkko sitä ja Kirkko tätä. Kaikilla riittää

tarvitse viettää vapaa-aikaansa yhdessä, tai edes

kautta sekä pyrkiä kasvamaan vastuullisempaan elämän-

asiasta sanomista ja eikä se haittaa vaikka välillä

tykätä toisistaan. Riittää, kun on yhteinen tavoite

tapaan ja luopumaan omastaan hädänalaisten hyväksi.

menee sekaisin, mikä on Kirkon omia tekosia, mi-

ja tunne siitä, että pääsee vaikuttamaan omassa

Luterilaisille paasto on vieraampi kuin esimerkiksi orto-

kä sen fanaattisten fanien tekosia.

joukkueessaan. Kentällä palloa potkivien ja naa-

dokseille, mutta tänä keväänä tavallisille pystykorvalute-

Kirkko ei ole kuitenkaan ole yksi henkilö vaan

purijoukkueenkin kannattajien tuntemien pelaa-

rilaisille on tarjolla puhuttelevia paastoherätteitä muun

epäyhtenäinen joukkue. Siksi kannattaisikin kut-

jien lisäksi joukkueeseen kuuluvat myös perheet,

muassa kirkon verkkosivuilla www.evl.fi, ja myös Rauhan

sua Kirkkoa terapioimaan joku kallispalkkainen

kaverit, kannustusjoukot, makkaranmyyjät ja jär-

Tervehdyksen facebook-sivuilla, www.facebook.com/rau-

konsultti. Sitä ennen käyttöön voisi kuitenkin

jestyksenvalvojat.

hantervehdys.

uoli vuotta ja taas kirkollisella kentällä kuo-

siin jakaantuminen tai yhteisen joukkuehengen

huu. Mystinen hahmo nimeltä "Kirkko" on

etsiminen.

aikka kirkkovuoden kulkuun kuuluva paasto alkoi
jo maaliskuun alussa tuhkakeskiviikkona, paastoajaksi ehtii yhä ryhtyä. Paaston aikana ihminen

voi katua syntejään, tutkiskella Jumalan pyhyyttä ja rak-

ottaa joukkuevalmentajien kovat konstit: Joko

Se, että joukkuehengen nimissä siedetään eri-

Toimitus on kerännyt sinne paaston tiukemmin tai löy-

pysyy joukkueessa ja sietää joukkuetovereitaan

laisuutta, ja erilaisia tapoja potkia palloa, ei ole

hemmin kuuluvia linkkejä. Niitä voi lukea ja kommentoida

tai lentää suihkun kautta ulos joukkueesta.

heikkoutta tai kompromissien tekoa, vaan ainoa

klikkaamalla tapahtumaa "Rauhan Tervehdyksen paasto"

toimiva selviytymistaktiikka.

ja sieltä vielä merkitsemällä "Osallistun".

Näyttää yhä enemmän siltä, että Kirkolla on
vaihtoehtoina joko täysin omiin divarijoukkuei-

Tämä vinkiksi Kirkolle.

Paasto ei ole erityisvelvollisuus vaan ihana oikeus.

Aatoksia

Muut lehdet

Äidin
kieli

Elämän juuret

Pahuus sentään

Toimituspäällikkö Marja Kuparinen
paastoaa.
”Pääsiäispaasto on yksityinen matka,
jolla on yhteinen päämäärä: halu keskittyä olennaiseen ja toive päästä lähemmäs
Jumalaa. Nyt on aika nähdä hyvät asiat.
Juuret ovat elämän lahja ja Jumalan
hyvä siunaus. Se, mistä tulen, mitä minulle on tapahtunut, missä juuri nyt olen
– ne kaikki kiinnittävät minut tähän päivään. Ne ovat muokanneet minua ja elämääni.
Juuret liittävät minut maahan, kansaan, työpaikkaani, omaan historiaani ja
tähän kirkkoon. Jos kymmenen käskyn
luetteloa sopisi laajentaa, lisäisin mielelläni uuden: rakasta juuriasi, sillä vain hyväksymällä ne muutos on mahdollinen.
Oma historiani, tapani suhtautua asioihin ja ylipäätänsä tutut keinoni selvitä elämästä merkitsevät vapauteni rajoja.
Olkoon paastoaskeleeni tällä viikolla
tarkkaavaisuus elämäni juurien suhteen.
Hyväksyn ne eletyn osana. Vastuu on asia
erikseen.”

Teologian tohtori Kari Kuulaa tuntuu
kiehtovan kristinuskon pimeämpi puoli.
”Kärsimyksen ja pahan olemassaoloa
maailmassa ei käy kiistäminen, ja se on
ongelma kristillisen jumalakuvan kannalta. Onko Jumala luonut myös pahan?
Miksi hyvä Jumala sallii pahan? Vai eikö Jumala pysty poistamaan sitä, vaikka haluaisi?
Ihmisten aiheuttamaa pahaa, kuten
sotia ja väkivaltaa, on perinteisesti selitetty sillä, että Jumala on halunnut luoda
ihmisen, jolla on vapaa tahto. Vapaa tahto voi vapaasti valita myös pahan. Mutta
miten selittää esimerkiksi luonnonkatastrofit tai sairaudet?
Teologit lienevät yksimielisiä siitä, että Jumala ei ole luonut pahaa, mutta edelleen ratkaisematta on se, mistä kaikki kokemamme ja näkemämme paha on peräisin.”

O

tsikossa on kaksi vahvaa sanaa – eräitä maailman vahvimmista. Reilu viikko sitten
osallistuin viittomakieliseen
messuun. Messu oli kaunis ja herkistyin kyyneliin asti, kieli tuli niin lähelle.
Äitini äidinkieli oli viittomakieli.
Huomasin kaipaavani häntä suuresti ja olen kiitollinen kaksikielisyydestäni, kuulevana sain olla väkevästi osa
”hiljaista seurakuntaa” yhteisen kielen
ansiosta.
Ihmiselle sanotaan olevan tyypillistä kielikyky, tarve ja kyky kommunikoida ja kehittää kieliä. Tuomo Huusko
pohti (RT 3.2.) saamen kielen asemaa ja
merkitystä. Viittomakieli on kohdannut – valitettavasti – samanlaista vastustusta.
Kuulovammaisia lapsia on kielletty viittomasta kuten saamelaisia lapsia
puhumasta saamea. Häpeällistä kumpikin. Nykyään molemmat kielet ovat
vähemmistökielen asemassa Suomessa,
onneksi. Kyse on ihmisen perusoikeudesta ja viittomakieli on niin sanotusti
luonnollinen kieli.
Suomalainen viittomakieli ansaitsee
vahvan aseman ja tunnustuksen. Japanin kriisiä seuratessa olen havainnut,
että kansalle uutisoitaessa asia tulkataan samanaikaisesti viittomakielelle.
Siis meillekin reilusti vaikkapa suureen
vaalikeskusteluun viittomakielen tulkki tai kaksikin paikalle!
Toki teksti-tv kertoo paljon, mutta
mikä estäisi? Samalla huomaan, ettei
puolueelleni taida olla omaa viittomaa.
Noh, asiaan löytynee ratkaisu, luonnollinen kieli kehittyy. Mieluusti näkisin myös, että viittomakieli kuuluisi
jollakin lailla perusopetukseen.
Teknologiaa käytetään sosiaali- ja
terveysalalla monella tavalla apuna,
konkreettisista apuvälineistä puhu-

mattakaan. Matkapuhelinten tekstiviestipalvelut ovat avanneet kokonaan
uusia ulottuvuuksia viittomakielisille.
Lapsena haaveilin ”jostakin laitteesta”, jolla äiti voisi lähettää kirjoitettua
tietoa ystävilleen. En ikinä uskonut, että näen sen päivän ja että se on puhelin!
Kuitenkin; matkapuhelinten tekstiviestit näkisin mieluusti kuuroille ilmaisina ja Kelan kustantamina kuntoutuspalveluina. On päivänselvää, että tekstiviestit helpottavat kuurojen ja
kuulevien kaikenlaista asioitten hoitamista. Viittomakieliselle se voi kuitenkin olla paljon merkittävämpi tapa hoitaa asioita.
Tekstiviestit ovat tuoneet tasa-arvoisuutta viittomakielisten ja suomenkielisten välille. Vastuumme yhteiskunnasta on yhteinen, mikä lisää yhteiskunnan tasavertaisuutta, koituu koko
yhteiskunnan hyväksi.
Viittomakielestä on vielä muistettava sekin, etteivät sitä käytä pelkästään
kuurot, vaan heidän perheenjäsenensä
ja tukiviittomia käyttävät. Tukiviittomat ovat varmasti vähentäneet maailmasta tuskastumista ja lisänneet oppimista, siis lisänneet hyvinvointia.
PIRKKO MATTILA

Kirjoittaja on perussuomalaisten
kansanedustajaehdokas ja
maakuntavaltuutettu Muhokselta.

Kirkko ja kaupunki 11/2001

Vastarannan Kiiski

Vantaan Lauri 11/2011
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Lähetysjärjestöjen tukien
arviointi halutaan lykätä syksyyn
Oulun seudun
seurakunnat eivät kiirehdi
poistamaan tukia Älä
alistu! -kampanjan
taustajärjestöiltä. Oulussa
puolueiden ryhmät
kaipaavat keskustelua
aiheesta.

O

ulun yhteisessä kirkkoneuvostossa käsitellään
tänään torstaina vuoden
2011 avustuksia Kirkon
Ulkomaanavulle ja kirkon lähetysjärjestöille.
Esityslistan mukaan lähetysjärjestöistä avustusmäärärahoja
ovat mahdollisesti saamassa Suomen Lähetysseura, Ilembula Tansania, Suomen Pipliaseura, Suomen Ev.-lut. Kansanlähetys, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (Sley), Lähetysyhdistys
Kylväjä ja Lähetysyhdistys Sanansaattajat.
Jaossa on yhteensä yli 260 000
euroa.

Sley ja Kansanlähetys
eheytyskampanjan takana
Vastikään suurta kohua herättäneessä kristillisen Nuotta-lehden
Älä alistu! -kampanjassa olivat
mukana Sleyn Nuorisotyö ja Kansanlähetyksen Nuorten maailma.
Arkkipiispa Kari Mäkinen
on arvioinut julkisuudessa, että
kampanjan ympärillä käyty keskustelu panee seurakuntia ottamaan kriittiseen tarkasteluun tuet kampanjassa mukana oleville
järjestöille.
Älä alistu! -kampanjan mukaan homo- ja biseksuaalisuudesta voi parantua uskon avulla.
Kampanja päättyi viime viikonvaihteessa. Lopettamista oli
toivonut muun muassa arkkipiispa Mäkinen.

Avustukset ovat
useita tuhansia euroja
Oulun yhteisen kirkkoneuvoston
esityksen mukaan Suomen Ev.lut. Kansanlähetys olisi saamassa tukea 14 415 euroa ja Suomen
Luterilainen Evankeliumiyhdistys
32 301 euroa.
Seurakuntayhtymän talousarviomäärärahat lähetysjärjestöille
jakautuvat seurakunnan oman lähetyskannatuksen mukaan. Tällaista käytäntöä suosittelee Kirkon lähetystyön keskus.
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja, tuomiorovasti Matti Pikkarainen ei aio itse nostaa kokouksessa esille keskustelua seurakuntayhtymän tukirahoista Kansanlähetykselle ja Sleylle.
– Korostan kuten arkkipiispa Mäkinenkin, että asioita ei tule katsoa vain yhden pienen kysymyksen kautta, vaan nähdä ky-

seisten järjestöjen tekemän työn
kokonaisuus, Pikkarainen sanoo.
Avustusasioiden valmistelijana kirkkoneuvoston kokouksessa
toimii yhtymäjohtaja Ilpo Kähkönen. Hän piti maanantaina mahdollisena, että Älä alistu! -kampanjasta seurannut julkinen keskustelu yltää yhteiseen kirkkoneuvostoon saakka, vaikka mitään
”erityisiä paineita” keskustelulle ei
Kähkösen mukaan ole tullut.

Vanhoja käytäntöjä
on pystyttävä muuttamaan
Rauhan Tervehdys kysyi myös
Haukiputaan, Muhoksen, Oulunsalon ja Kiimingin seurakuntien
viranhaltijoilta ja luottamushenkilöiltä, pitävätkö he tarpeellisena arvioida uudestaan seurakuntien tukea Älä alistu! -kampanjan
taustajärjestöille.
Haukiputaan seurakunnan
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Marja Manninen toteaa, että
Sleyn ja Kansanlähetyksen avustamisesta on hänen mukaansa
tarpeellista keskustella perusteellisesti ensi syksynä talousarviokäsittelyn yhteydessä.
– Asiasta täytyy puhua. Kampanja on aiheuttanut paljon pahaa
mieltä ihmisten parissa. Siksi tu-

Kampanja on
aiheuttanut paljon
pahaa mieltä. Siksi
tukien maksamista ei
voi kuitata jatkossa
esimerkiksi toteamalla,
että toimitaan kuten
aiemminkin.
Marja Manninen

Oulun yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee 31. maaliskuuta pidettävässä kokouksessa lähetysjärjestöille myönnettäviä avustuksia.

kien maksamista ei voi kuitata jatkossa esimerkiksi toteamalla, että toimitaan kuten aiemminkin.
Haukiputaan seurakunta avustaa tänä vuonna Kansanlähetystä
2 000 eurolla.

Syksy hyvä ajankohta
keskustelulle
Muhoksen lähetysjohtokunnan
puheenjohtaja, kirkkovaltuutettu
Liisa Ruottinen arvioi myös, että seurakunnan tukisummat nousevat esille aikaisintaan ensi syksynä talousarviokeskustelun yhteydessä.

Lähetysjohtokunta kokoontuu seuraavan kerran huhtikuussa, mutta Ruottisen mukaan ainakaan hän itse ei ole silloin innokas
nostamaan avustuksia keskustelunaiheeksi.
– Katsotaan ensin loppuun,
miten keskustelu jatkuu julkisuudessa. Toki tarvittaessa aiheesta
voi puhua jo ennen syksyä.
Muhoksen seurakunta tukee
tänä vuonna Kansanlähetystä 340
eurolla ja Sleytä 100 eurolla.
Oulunsalossa avustuksista ei
ole ainakaan toistaiseksi keskusteltu pappien keskuudessa. Seu-

rakunta tukee tänä vuonna 5 000
eurolla Kansanlähetyksen kautta Venäjällä sijaitsevaa Mordvan
kirkkoa.
Kiimingin kirkkoherra Pauli Niemelä uskoo, että seurakunnassa keskustellaan tukirahoista
ensi syksynä, mutta ei sitä ennen.
Niemelä haluaisi Pikkaraisen
tavoin arvioida eheytymiskampanjassa mukana olleita kristillisiä järjestöjä laajemminkin kuin
vain kohua herättäneen kampanjamateriaalin perusteella.
RIITTA HIRVONEN

Oululaisvaltuutetut eivät kannata ripeitä toimia

R

auhan Tervehdys selvitti
Oulun yhteisen kirkkovaltuuston taustaryhmien puheenjohtajilta, pitävätkö he
tarpeellisena keskustella Älä alistu! -kampanjan taustalla olevien
järjestöjen saamista tuista.
Kristillisten perusarvojen puolesta -ryhmittymän edustaja Arto Kivioja toteaa, ettei hän henkilökohtaisesti näe tällä hetkellä
tarvetta avustusten uudelleen arviointiin.
– Kampanjan perusviestissä
ei ollut mielestäni mitään väärää. Koska olen tutustunut kampanjaan vain median kirjoittelun
perusteella, en osaa sanoa, oliko
tuo ydinviesti tuotu kampanjassa esille jotenkin provosoivasti eli
oliko lähestymistavassa jotain ongelmallista.

– Jos oli, asiaan ei voi reagoida ottamalla kyseisiltä järjestöiltä
heti tuki pois.
Kristillisten perusarvojen puolesta -ryhmittymän yhdistävä tekijä on vanhoillislestadiolaisuus.
Toimivat seurakuntalaiset
-ryhmän puheenjohtaja Martti
Hannula ei myöskään koe, että
kampanja antaisi aihetta jonkinlaisiin suunnanmuutoksiin avustusten jakamisessa.
– Asiaan pitää ainakin perehtyä ensin kunnolla, ettei lähdetä
luulojen pohjalta keskustelemaan,
hän toteaa.
Toimivat seurakuntalaiset on
puolueisiin sitoutumaton ryhmä,
jonka joukkoon on kutsuttu esimerkiksi herätys- ja lähetysjärjestöjen jäseniä.
Kirkko keskelle arkea -ryh-

mittymän puheenjohtaja Antero
Aakko pitäisi keskustelua avustuksista aiheellisena.
– Asiaa käsitellään varmaankin
ensin yhteisessä kirkkoneuvostossa. Jos aihetta pidetään siellä tärkeänä, keskustelu jatkunee myöhemmin myös yhteisessä kirkkovaltuustossa.
Kirkko keskelle arkea -ryhmän taustavoimana on Suomen
Keskusta.
Kuunteleva kirkko -ryhmittymän puheenjohtaja Maria Portaankorva kokee, että kirkon
ylimmän johdon reaktio pitää ottaa vakavasti. Hän viittaa arkkipiispan arvioon, että seurakunnat
tulevat ottamaan kriittiseen tarkasteluun Älä alistu! -kampanjassa mukana oleville järjestöille
suunnatut tuet.

– Asiasta keskusteleminen olisi järkevää ja oikein. Arkkipiispan voimakas reaktio pitäisi olla
merkki myös paikallistasolla, että asiaa pitää käsitellä. Avoin keskustelu on kannatettavaa.
Kuunteleva kirkko -ryhmittymän takana on Kokoomus.
Yhteisen kirkkovaltuuston viides ryhmittymä Elävä seurakunta
– lähellä ihmistä on seurakuntalaisten muodostama laajapohjainen yhteenliittymä.
Sen puheenjohtaja Mikko
Raudaskoski ei tyrmää keskustelua määrärahoista. Hän kuitenkin pitää tärkeämpänä, että
tämän kaltaisia kampanjoita ei
järjestettäisi.
KAISA ANTTILA
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Postia

Arvaa!
Kuvat: Anni Kinnunen

Mikä rakennus uhmasi
vuoden 1882 tulipaloa?

Viime viikon kuvassa:
Kempeleen vanha kirkko
Kiitos kaikille osallistujille. Kirkon tornin tunnisti Matti Lahtinen, jonka oma
kädenjälki näkyy rakennuksen ympäristössä. Hän on tehnyt kirkon läheisyydessä olevan Muualle haudattujen
muistomerkin.
Kempeleen seurakunta oli kirkon rakentamisen aikaan Limingan suuren
emäseurakunnan kappeli, jolle myönnettiin lupa rakentaa saarnahuone. Kempeleläiset eivät tyytyneet rukoushuoneeseen, vaan
paikalle rakennettiin tornillinen kirkko vuosina 1688–1691. Kirkon suunnittelijana ja rakentajana toimi liminkalainen Matti
Joosepinpoika Härmä.
Marjo Häkkinen

Palautetta

Toimitus vastaa: Entinen toimittajamme Tytti Pääkkönen
on kirjoittanut hartaustekstin,
joka löytyy sivulta 11.

Julkaisija:

Rauhan Tervehdys ry.
ISSN 0356-2840
Perustettu 1907

Kustantaja:
Levikki:
n. 98 000, 14 seurakuntaa
Aikataulu: Ilmestyy torstaisin,
kesällä joka toinen viikko.

seen kuolemaan saakka. Puolueemme linja ei ole tämän
suhteen muuttunut.
Kristillisdemokraateille jokaisen ihmisen ihmisarvo on
kaiken päätöksenteon lähtökohta. Erityistä suojaa tarvitsevat ne, jotka eivät itse kykene puolustamaan oikeuksiaan,
onpa sitten kyseessä syntymätön lapsi tai heikkokuntoinen
vanhus.
Suomalainen yhteiskunta on
rakentunut kristillisille arvoille

ja
ne
ovat edelleen kestävä perusta niin lasten ja nuorten kasvatukselle,
perhepolitiikalle kuin rehellisen työn ja yrittämisen arvostukselle.
Päivi Räsänen

Puolueen puheenjohtaja (kd)

Vastine Sirkku Kiannolle

Arvaa! on Rauhan Tervehdyksen vuorovaikutteinen kuva-arvoituspalsta. Julkaisemme joka numerossa yhden seurakuntien rakennuksia tai esineistöä esittävän kuvan. Sinun tehtävänäsi on
tietää, mikä kohde on kyseessä.
Lähetä vastauksesi ja yhteystietosi viimeistään maanantaina 4.
huhtikuuta osoitteeseen arvaa.kuvasta@rauhantervehdys.fi. Jos
sinulla on paikkaan liittyvä mukava muisto tai tarina, liitä se
vastaukseesi.
Oikea vastaus ja parhaat tarinat julkaistaan seuraavassa numerossa. Osallistuminen kannattaa, sillä oikein vastanneiden kesken arvotaan kirja- tai levypalkinto.

• En ole aikoihin huomannut
"Jeesuksen pikku-sisaren", Tytti
Pääkkösen, kirjoituksia. Henki yhtyi hänen kanssaan, sillä
niissä tuli esille Jumalan johdatus ja todistus Jeesuksen todellisuudesta tänä päivänä. Toivomme, että hän vielä saisi todistaa lehdessänne.

Lähetä postia
Maksimissaan 2000 merkin mittaiset
tekstit voi toimittaa joko sähköpostilla
(toimitus@rauhantervehdys.fi) tai postitse
(PL 102, 90101 OULU). Kirjoittajan
yhteystiedot on liitettävä jokaiseen tekstiin.
Toimituksella on oikeus lyhentää
tekstejä tarvittaessa ja tehdä
niihin otsikot.

Kristillisdemokraatit puolustavat
elämää ja ihmisarvoa
Rauhan Tervehdys -lehdessä
(11/2011 24.3.) ehdokas Sirkku
Kianto esittelee poliittisia näkemyksiään. Pahoittelen sitä,
että kirjoituksessa leimataan
ikävällä tavalla herätysliikkeiden ja kirkkokuntien edustajat
"lahkolaisiksi".
Kirjoituksessa esiintyy näkemyksiä, jotka eivät edusta
puolueemme kantaa.
Puolustamme elämän kunnioittamista ja suojelemista hedelmöityksestä aina luonnolli-

31.3.–7.4.2011

RT:ssä 11/2011 kristillisdemokraatti Sirkku Kianto kirjoittaa: "Esiaviollinen seksi on tärkeää. Kumppaniehdokkaat kannattaa koeajaa mahdollisimman
monta kertaa ennen suuria lupauksia". Johan on aikoihin eletty!
Ihanko kaikki kumppaniehdokkaat ja mahdollisimman monta kertaa?
Minä ehdottaisin toisenlaista
mallia: Lienenkö ollut vielä rippikouluiässä, kun kuulin erään
papin sanovan saarnassaan, että
hyvää puolisoa pitää ruveta pyytämään Jumalalta hyvissä ajoin.
Ja minähän rupesin!
En tiedä, vaikuttiko tämä
minun rukoukseni Jumalaan,
mutta minuun itseeni se rupe-

suuksia. En tiedä, kun en tullut
aikanaan kokeilleeksi.
Eipä ole saatu syntymään kovinkaan lujia liittoja tuollakaan
vapaalla seksillä. Johan sitä on
kokeiltu useita vuosikymmeniä. Tärkeämpää olisikin tutustua ensin kumppaniehdokkaan
luonteeseen, tapoihin, tottumuksiin, mielipiteisiin ja periaatteisiin ja miettiä, mitä niistä
pystyy sietämään, mitä ei. Täydellisyyttähän emme voi toiselta vaatia missään suhteessa, koska emme itsekään ole täydellisiä.
VIENO MYLLYLÄ

ei kristillisdemokraatti
Haukipudas

Pokan vastaus Japani-jutun kritiikkiin
Viime viikon Rauhan Tervehdyksessä kritisoitiin yleisöpalautteessa toimittaja Pekka Helinin juttua, jossa haastateltiin
minua. Kritisoijan mukaan minä tai jutun kirjoittanut Pekka
Helin emme selvästikään olleet
perehtyneet Japanin uskontoon
tai kulttuuriin.
Kiitos arvoisalle palautteen
antajalle, olette lukenut lehteä
ajatuksen kanssa! Vastaan lyhyesti Japanista käsin.
Buddha-

• Viime viikon lehden lukijapalautteessa pidettiin hyvänä,
että Rauhan Tervehdys on "aikaisempaa enemmän kiinni tämänpuoleisessa elämässä." Minun mielestäni asian tulee olla juuri päinvastoin: seuraLähetä
kunnallisen lehden tulisi
palautetta
olla ennen kaikkea henOnko sinulla naseva mielipide,
gellinen, osoittaa tiekysymys tai kommentti?
tä Jumalan yhteyteen ja
Lähetä se meille palautesivumme
ravita hengellisesti.
kautta osoitteessa
www.rauhantervehdys.fi
tai sähköpostilla toimitus@
rauhantervehdys.fi.

Päätoimittaja
Janne Kankaala
opintovapaalla
Päätoimittaja (va): Elsi Salovaara
044 5626 447
Toimittaja:
Pekka Helin
044 5626 451
Toimittaja:
Riitta Hirvonen
040 5297 558
Harjoittelija:
Reetta Järvenpää 044 5626 452
Ulkoasu:
Mari Lähteenmaa 044 5626 448

si vaikuttamaan. Minä nähkääs
aloin katsella poikakavereita sillä silmällä, että olisikohan tuo
tai tuo se, minkä Jumala on minulle valinnut.
Kun sitten keväällä 1953 kylän nuoriso kokoontui ilta illan
jälkeen pelaamaan lentopalloa,
alkoi yhteispeli sujua yhden pojan kanssa muita paremmin. Joku muu huomautti oitis, jos minä tein virheen. Tämä vain lohdutteli: "Älä välitä, leikkiähän
tämä on". En minä tajunnut, että se oli rakkautta, ennen kuin
toiset alkoivat kiusoitella meitä. Pysyvä parisuhde on paljon
muutakin kuin seksiä. Ja liekö
tuossa terveiden nuorten ihmisten seksissä suuriakaan eroavai-

laisuus on uskontona hyvin
monimuotoinen sisältäen paljon laajemman spektrin erilaisia uskomuksia kuin konsanaan
kristikunnassa on löydettävissä.
Mainitsemanne Zen-buddhalaisuus on harvinaista tämän
päivän Japanissa, harrastajia on
2–3 prosenttia kansasta. Sen
vaikutus näkyy lähinnä Japanin taiteessa ja kulttuurissa. Zen
on tänään pikemminkin länsimaissa jalansijaa saanut buddhalaisuuden harrastusmuoto.
Kyseenalaistitte asiantuntemukseeni. Haastattelussa esittämäni ajatukset nousevat sekä
uskontotieteestä että ruohonjuuritasolta Japanista, omasta
elämänpiiristäni siellä.
Olen valmistunut Helsingin
yliopistosta uskontotiede pääaineena. Tutkin erityisesti japa-

Osoite: PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 9, 5. krs
Puhelin: (08) 5626 400 / 044 5626 450
Verkkojulkaisu: www.rauhantervehdys.fi
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi
Tilaukset: Kustannus-Oy Kotimaa / 020 754 2333
Tilaushinnat: Seurakuntatilaus 10,93 €, yksityistilaukset
30,00 € /vuosi, 20,00 € / 6 kk ja 15,00 € / 3 kk

nilaista kansanbuddhalaisuutta.
Olen asunut 10 vuotta Japanissa
tehden päätoimisesti sielunhoito- ja opetustyötä ”tavallisten”
buddhalais-shintolaisten japanilaisten parissa.
Elin läpi Koben suuren
maanjäristyksen vuonna 1995
ja sain osallistua sen jälkeiseen
henkiseen sekä hengelliseen jälkihoitotyöhön, joka jatkui vuosia. Lisätaustaa antaa myös itämaisen uskonnollisuuden harjoitus nuorempana ennen kuin
käännyin kristityksi.
Keskustelen mielelläni enemmänkin meille molemmille läheisestä aiheesta.

Ilmoitusvalmistus/vastaanotto:
Kustannus-Oy Kotimaa / Janne-Antti Latvala
PL 279, 00181 Helsinki
p. 020 754 2296,
faksi 020 754 2343
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä)

Tapio Pokka

teologian maisteri
diplomi-insinööri

Ilmoitusmarkkinointi:
Kustannus-Oy Kotimaa / Marita Lyyra
p. 040 729 2119, marita.lyyra@kotimaa.fi
Painopaikka: Kajaani –
Suomalainen Lehtipaino Oy
Jakeluhuomautukset:
www.posti.fi/palaute, p. 0200 71000
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Elsi Salovaara

Lue ja
kommentoi

www.rauhantervehdys.fi

Pahoinpitelijäpappi
ei menetä
virkaansa
Kovaa vauhtia oululaistuva Liisa
Alanampa vetää Oulun Seta ry:n
uutta hengellistä ryhmää. Se on avoin
kaikenikäisille seksuaalivähemmistöjen
edustajille, jotka haluavat keskustella
hengellisistä aiheista.

Puhetta taivaasta ja muusta

O

ulun Seta ry:n uusi hengellinen ryhmä on kokoontunut talven aikana
jo kaksi kertaa. Kerran
kuussa kokoontuvaan ryhmään
mahtuu lisää kaikenikäisiä osallistujia – ja vaikka vetäjiäkin.
Ryhmän toistaiseksi ainoa vetäjä Liisa Alanampa kertoo, ettei keskusteluaiheita ole rajattu, mutta lupaa, että "mihinkään
new age- tai tarot-juttuihin" ei
mennä.
– Viimeksi puhuimme taivaasta, ja mietimme millainen olisi oma päivämme taivaassa. Ajatukset heijastelivat aika hyvin sitä,
mitä kukin haluaisi tehdä elämässään ennen kuolemaansa.
Oulun Seta ry:n internetsivuilla ryhmän esitellään olevan "ihmisille jotka haluavat keskustella
uskosta, uskonnosta / uskonnois-

ta, sielusta, hengellisyydestä sekä
henkisyydestä".
Ryhmä on vertaisryhmä, eli se
on kohdistettu seksuaalivähemmistöjen edustajille.
Jokaisella kokoontumiskerralla kuullaan alustus, jonka jälkeen
aiheesta keskustellaan vapaasti.
– Keskustelu saa myös vapasti rönsyillä, hän toteaa nauraen.

Yhteydet seurakuntiin
vielä luomatta
Rovaniemeltä kotoisin oleva, ja
siellä vielä virallisesti kirjoilla
oleva, Alanampa ei tunne Oulun
seurakuntien työntekijöitä.
– Ehkä juuri siksi hän ei ole
tullut pyydettyä ketään seurakunnasta alustajaksi. Mutta ihan hyvin voisin pyytääkin.
Alanampa ei ole ollut aktiivinen jumalanpalveluksissa kävijä,

mutta hän on osallistunut erilaisiin sateenkaariväen kristillisiin
tapahtumiin.
– Olen ollut parina vuonna retriitissä ja käynyt myös sateenkaarimessuissa.
Toiseen kotikaupunkiinsa Ouluun hän kaipaisi enemmän seksuaalivähemmistöille suunnattuja tapahtumia.
– Uskon, että jos esimerkiksi
sateenkaarimessuja järjestettäisiin esimerkiksi kerran kuussa tai
parin kuukauden välein, niihin
kyllä riittäisi kävijöitä.

Usko on kantanut
yli vaikeuksien
Oma elämä kristittynä selkiytyi
25-vuotiaalle Alanampalle kolme-neljä vuotta sitten.
– Huomasin olevani kiinnostuneempi uskonnollisista asiois-

ta ja tunsin tietynlaista kaipausta. Mitään varsinaista herätystä en
kokenut.
Noin vuosi sitten elämää koetteli kriisi, kun läheinen isä kuoli äkillisesti. Siitä selviytymisessä
auttoi usko.
– Silloin tein heti tietoisen
päätöksen, että tästä mie en ainakaan ala syyttää Jumalaa, koska
voi olla, että lopuksi ei jää jäljelle
muuta kuin se usko.
Elsi Salovaara

Oulun Setan hengellinen keskusteluryhmä kokoontuu kerran kuussa maanantaisin kello 18 Setan
toimitiloissa osoitteessa Isokatu 47.
Käynti sisäpihalta. Seuraava kokoontuminen 18. huhtikuuta.

Maata kiertelemässä

Puhetta helvetistä

Y

ksi Yhdysvaltain suosituimmista nuorista pastoreista on työntänyt heinähankonsa kuumaa aiheeseen: kadotukseen. Pastori
Rob Bell, 40, on kirjoittanut kirjan, josta on noussut helvetillinen
meteli.
Bellin teos Rakkaus voittaa: kirja taivaasta, helvetistä ja jokaisen
maanpäällä eläneen kohtalosta tuli
kirjakauppoihin kaksi viikkoa sitten, mutta nostatti kritiikin aallon
jo ennen julkistamistaan.
Keskustelu on vetänyt pyörteisiinsä pappeja, teologeja ja kaikkia niitä, jotka seuraavat kristillisiä blogeja.
Bell väittää kirjassaan, että taivas on ja helvetti ovat valintoja,
joissa elämme juuri nyt. Jumala
antaa ihmisille sen, minkä he ha-

luavat. He voivat elää erossa Jumalassa, mitä voi kutsua helvetiksi tai pysyä hänen teillään, mitä
voi kutsua taivaaksi.
Bellin mukaan mitään ääretöntä ikuista rangaistusta ei ole
olemassakaan. Ihmisen elämä on
niin lyhyt, ettei sen aikana ehdi
ansaita ikuisuutta kadotuksessa.
Bellin mukaan Jeesus pelastaa
sellaisetkin, jotka eivät ole ikinä kuulleetkaan hänen nimeään.
Kirkot jotka eivät usko tähän,
ovat Bellin mukaan höplästä vedettyjä ja myrkyllisiä.
Belliä väitetään vääräksi profeetaksi. Hän saarnaa väitteiden
mukaan evankeliumia, jossa ei
todella ole Jeesusta. Hän myös
johtaa viattomat kadotukset.
Pastori Bell torjuu tylysti näkemykset, joiden mukaan hänen

evankeliumissaan ei ole Jeesusta.
Pastorin mukaan Jumala on rakkaus. Hän lähetti Jeesuksen maan
päälle näyttämään mitä rakkaus
on, Bell tähdentää.
Ihmisten tuomitseminen helvettiin on asia, joka ei kiinnosta
Belliä.
– Jumala tahtoo pelastaa jokaisen, pastori huomauttaa.
Uskalias näkemys saa huutia
Justin Taylorilta, joka edustaa
perinteisen näkemyksen tutkijoiden ja kirkonmiesten verkostoa.
Taylorin mukaan Bellin näkemykset ovat vaarallisia ja Jumalan
sanan vastaisia.
– Jos Bell ei usko ikuiseen rangaistukseen, silloin hän ei myöskään usko, että synti on loukkaus Pyhää Jumalaa kohtaan, Taylor sanoo.

Raamattu edustaa Taylorin
mukaan oikeaa opetusta ja varoittaa valheopettajista, jotka
näyttävät suurenmoisilta.
Nuoren pastorin näkemykset ovat saaneet myös hyväksyjiä.
Fullerin pappisseminaarin johtaja Richard Mouw kutsuu Bellin aikaansaannosta suureksi kirjaksi, joka mahtuu oikeaoppisen
kristinuskojen rajojen sisäpuolelle.
Mouwin mukaan anteliaan ja
kitsaan oikeaoppisuuden kesken
käydään taistelua.
– Kitsaat ihmiset haluavat lähettää monet helvettiin ja vain
harvat taivaaseen. Rob Bell kuitenkin jättää mysteeriksi, millä tavoin Jeesus tavoittaa ihmiset.
AFP, RELIGION NEWS SERVICE

Tuomiokapituli on päättänyt,
että kahdesta pahoinpitelystä
tuomion saanut pappi ei menetä pappisvirkaansa eikä häneen
kohdisteta muitakaan kurinpitotoimia. Hovioikeus piti voimassa käräjäoikeuden papille
antaman tuomion eikä korkein
oikeus myöntänyt valituslupaa.
Kapitulin esittelyssä todetaan: ”Pahoinpitelyt, joista N
on tuomittu, ovat tapahtuneet
7.6.2005 ja 4.2.2006, eli varsin
kauan aikaa sitten. Tuomiokapitulin tietoon ei ole tullut, että N olisi sittemmin käyttäytynyt papille sopimattomalla tavalla, eikä myöskään hänen viranhoidostaan ole esitetty huomautuksia tai valituksia. Näin
ollen N:n ei voida katsoa olevan KL 23:9 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ilmeisen sopimaton toimimaan pappina.
Perusteita määrätä N menettämään pappisvirkansa ei siten ole.”

KD: Emme lähde
Cat Walkille
Varsinais-Suomen eduskuntapuolueista vain kristillisdemokraattien ehdokkaat eivät varmuudella osallistu kansallispyhäkössä järjestettävään kansanedustajaehdokkaiden muotinäytökseen.
– Tuomiokirkko on kuitenkin Suomen kansallispyhäkkö,
se ei ole hyvä paikka, kristillisdemokraattien Varsinais-Suomen vaalipiirin vaalipäällikkö
Kimmo Jalonen sanoo.
Miltei mikä tahansa muu
paikka, muun muassa Tuomiokirkon portaat olisivat sopineet
kristillisdemokraateille.
Muiden eduskuntapuolueiden edustajia nähdään muotinäytöksessä. Varsinais-Suomen
vaalipiirin Perussuomalaisissa
päätös tosin on jätetty ehdokkaiden itsensä ratkaistavaksi ja
ketään ei ole vielä osallistumisensa vahvistaneiden joukossa.
Kenties tunnetuin muotinäytökseen osallistuja valtakunnallisesti on keskustan varapuheenjohtaja Annika Saarikko. Sen sijaan osallistumistaan pohtinutta, Turun piispana aiemmin toiminutta, varapuheenjohtaja Ilkka Kantolaa
(sd.) ei järjestäjien mukaan lavalla nähdä.
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SRK:N SUVISEURAT
LUMIJOELLA 1.-4.7.2011

Haluatko tarjota kotisi tai mökkisi vuokralle
suviseuravieraille tai vuokrata asuntovaunusi/-autosi Lumijoen seurapaikalle
vietynä 30.6.- 4.7.2011?
Ilmoita ilmaiseksi osoitteessa
www. suviseurat.fi/majoitus tai soita
arkisin klo 18-21 (la 9-12) puh. 044 3533346
ja 044 3533347 (asuntovaunut ja -autot)

Parantava rukous

Rukousilta Oulun
tuomiokirkossa sunnuntaina
3.4. klo 17.00
Rukoilemme puolestasi!
Oulun tuomiokirkkoseurakunta ja Rukousystävät ry

Pirkko
Jalovaara

Pipliaseura vie netissä
pääsiäisvaellukselle
Suomen Pipliaseura on avannut
uuden nettisivuston, jossa Raamatun tekstit ja taiteilija Annukka Laineen maalaukset johdattavat kuulijan pääsiäisen tapahtumiin. Sivusto osoite on www.paasiaisvaellus.fi.
– Pääsiäinen on kristinuskon
tärkein juhla. Haluamme nostaa
pääsiäisen raamatulliset tapahtumat ihmisten ulottuville, kertoo

Ostamme Kulta- Ja hOpea esineesi.

Maksamme sUOMen parhaan hinnan!
Nyt ylimääräiset esineet kiertoon.

Tilaa puhelimella tai kotisivuiltamme KULTAPUSSI jossa lähetät
esineesi meille turvallisesti. Lähetyksen saavuttua meille arvioimme
ja valokuvaamme esineet.
Maksamme summan välittömästi arviointitapahtuman jälkeen
tilillenne.
LÄHETYS ON VAKUUTETTU ja POSTIMAKSU MAKSETTU.
Teille ei tule mitään kuluja.

Ilmoitus
Rauhan tervehdys 31.3.2011
Limingan seurakunnassa avoinna
1-palstainen x 40 mm, mv, kristillisten yhdistysten ja

Määräaikainen seurakuntapastorin virka

ajalla 1.6.2011–31.12.2014.
Laskutus:
Katso ilmoitus www.oulunhiippakunta.evl.fi
Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä
PL 188
Yhdistykset
01301
Vantaa

OsUH ja Kristillinen OpintOKesKUs

www.kultatukku.fi, KIRKKONUMMI







Muut seurakunnat
Jumalan Lasten srk
To 31.3. klo 18 Miestenilta. Pe 1.4.
klo 18 Hannat, naisten yhteiskristillinen rukousilta. Su 3.4. klo 18
Ehtoolliskokous. Ti 5.4. klo 18.30
Yhteinen kokous Helluntaisrk
rukouspiirin kanssa Työväentalo,
Koskelantie. To 7.4. klo 18 Raamattupiiri. Su 10.4. klo 14 Robert
Curry vierailee, Työväentalo, Koskelantie. Ti 12.4. klo 18 Deborah ja
Kevin Martin vierailevat. Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

HAUKIPUTAAN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello
•
•
•
•

Su 3.4. klo 15.00 Hyvää Sanomaa
Iin Rukouspiirin Nuoret
Ti 5.4. klo 18.00 Rukouskokous
Matias Posio
Su 10.4. klo 15.00 Hyvää Sanomaa
Raimo Holappa
Ti 12.4. klo 18.00 Rukouskokous
Ari Leinonen
TERVETULOA!

Tuulimyllynkatu 18
www.jlsrk.net

Tilaisuudet to klo 18.30 ja la
klo 18.00, kts. tark. www.jlsrk.net
La 2.4. klo 18.00 ESA JAAKKOLA
TERVETULOA!

Juhlalliset Vesperit
Uskontunnustus
Redditio Symboli
Nasaretin Pyhän Perheen

srk:ssa, Liisantie 2, Oulu
paastonaikana
5.4. 8.4. ja 12.4. klo 18.00
ja messussa 10.4. klo 11.15
Tilaisuuden jälkeen
on kahvitarjoilu

Ruutin kirjan naiset ja Maria Jeesuksen haudalla ovat keskustelunaiheina keskiviikkona 6. huhtikuuta kello 18 Oulun NNKY:llä
(Isokatu 15). Ilta on otsikoitu
"Mitä itket, nainen?"
Pastori Minna Salmi on valinnut Vanhan testamentin naisista Ruutin kirjan naiset ensimmäisestä luvusta, jossa he tekevät
matkaa Moabista Betlehemiin ja
itkevät eron ja luopumisen itkua
– ja kuoleman surua.
Uudesta testamentista hän tarkastelee 2. pääsiäispäivän evankeliumitekstiä,
jossa Maria etsii Jeejärjestöjen
ilmoitussivulle.
susta haudalla. Tilaisuuteen ovat
kaikki tervetulleita. (RT)

Opiskelija- & NuOrteN
Ev.lut. Kansanlähetys
Ilmoituksen
lähettäjä:
Tapio Pokka/Kylväjä
aikuisteN
ilta
Koulukatu 41
Oulu Pe 1.4. klo 18.30
p.To044
0210 110
Öbergin talon alakerta
7.4. klo 19. Antti Härkönen & Miika
Klinga: Nepal -uskallatko lähteä.

Puhelinpalvelumme ma-pe klo 10-16,
p. 045 355 9203

Mitä itket,
nainen?

Suomen Pipliaseuran apulaispääsihteeri Martti Asikainen.
– Tarjosimme vastaavan palvelun jouluna, ja se herätti suurta mielenkiintoa. Yleisön pyynnöstä päätimme laatia sivuston
pääsiäisvaellukselle.
Sivustolta voi myös tilata Kristus-aiheisen pääsiäiskortin ja ilmoittautua Suomen Pipliaseuran
kansainväliseen työhön. (RT)

Paikkoja avoinna
Jo vuodesta 1999







 







SEUROJA

Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14.00
Tervetuloa.

OULUN SEUDUN
UUSHERÄYS

Aarre-ilta 11–14 vuotiaille. Su 3.4.
klo 10 Oulujoen kirkko ja pappila,
saarna ja Kansanlähetyspäivä, Lähetysjohtaja Timo Rämä. Tiistaisin
klo 18 Heinätorin srk-talon tiloissa
(käynti sisäpihalta) Matalan kynnyksen ilta 5.4. Diakonian synty ja 12.4.
Stefanoksen marttyyrius Su 10.4.
klo 12 Varikko-messu Pyhän
Andreaan kirkossa, Sulkakuja 8,
Saarna Kimmo Kieksi, juonto Rallu
Kemppainen. Rantsila To 31.3.
klo 19, Kotiseurat Ilkka Lehdolla,
Lehto 70, Vilho Harvala ja Rallu
Kemppainen. Tyrnävä Ma 4.4.
klo 18 srk-talo, Tule ja katso ”Jokaisella on lahjansa” Rallu Kemppainen. Kevätleiri 4– 6-luokkalaisille
8.–10.4. Siikajoen vanhassa pappilassa. Ilm. Sinikka Härköselle
sinikka.harkonen@lumijoki.fi tai
044 503 7080, Lisät. Pekka Siitonen 040 535 7567 Turkin matka
14.–21.5. lisät. http://pohjoispohjanmaa.sekl.fi

To 31.3. klo 20.30 NA- ja opiskelijailta
’Katekismus- ja lauluilta’. Pe 1.4. klo 19
Nuortenilta, Raitalantie 3. Su 3.4.
klo 16.30 Pyhäkoulu, klo 17 Seurat
Esko Leinonen. Tervetuloa!

TERVETULOA!

To 31.3. klo 19 Rukousilta, Anna-Liisa Björni,
Sirpa Saarela. Pe 1.4. klo 18 Varkki-ilta. Su 3.4.
klo 11 Ehtoolliskirkko & pyhäkoulu, Toni Väyrynen,
Risto Wotschke. Ti 5.4. klo 18 ALFA-kurssi. Ke 6.4. klo 18 Nuortenilta. To 7.4. klo 19
Lähde-ilta, Risto Wotschke, Sini Niemelä, God`s Bell, tarjoilu, aihe: lannistuminen.
www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Su 27.3. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. KANNATUSRYHMÄ
klo 13.00. Ma 28.3. Kotiliitto klo 13.00 + Veljesliitto klo 18.00.
OLET AINA TERVETULLUT TILAISUUKSIIN!

Pe 1.4. klo 18 Liftjr. Pe 1.4. klo 20 LIFT, Mikko
Saukkonen, Joni Ruokamo, The Rock that
doesn’t roll. Su 3.4. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, Hannu Orava, Heikki Kurki, Seurakuntakuoro. Su 3.4. klo 17 Church@78, International
Service, Neil Berry, Nicki Berry, Maiju & Leena.
Ma 4.4. klo 18 Sykarin kaivolla -ilta naisille. Ke 6.4. klo 19 Sana ja Rukous,
Ritva Himanka, Pasi Markkanen. To 7.4. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke
ja to klo 11–12. TERVETULOA!

www.ohsrk.fi

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas
Nuolihaukantie 4 A 6
puh. 045 134 7171
Kotikäynnit lähialueille.
Käteismaksu.

ILMAINEN NEUVO OY:n

Oikeudellinen puhelinpalvelu
0600 30 6060

Puhelun hinta 2,95 € min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo.

www.aarrearkku.fi

Ihmistä
etsimässä.
Kevään 2011
EDUSKUNTAVAALIT
lähestyvät.
Nyt sinulla on mahdollisuus
tavoittaa äänestäjät seurakuntalehden välityksellä.

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Kevätseurat su 3.4. Tuomiokirkko messu klo 10, Väinö
Simojoki. Rukoushuone, seurat
klo 13, Eeva Pouke, Pekka Siljander. Lauluseurat klo 14.30,
Jouko Lauriala. Seurat klo 16,
Mika Pouke, Niilo Karjalainen.
Tervetuloa!

31.3.–7.4.2011

Herättäjän kirkkopyhä: su 3.4. klo 10.00 messu Muhoksen kirkossa,
ruokailu ja seurat seurakuntatalolla.
Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: su 3.4. klo 18.30 Alpo ja Paula Salolla,
Punaherukkakuja 4 Oulunsalo, ke 6.4. klo 19.00 Elsa ja Reino Juntusella,
Rantakuja 15, Rantsila.
Luento: ti 5.4. klo 18.00 piispa Olavi Rimpiläisen luento, ”Koskimies,
ensimmäinen körttiläinen piispanistuimella”, keskustan seurakuntatalossa, Isokatu 17, Oulu.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 31.3. klo 18.00 Mimmu ja Tuomas Svärdillä, Seilitie 1 A 12 Toppilansaari, Oulu.

Kellonkartanon kevätpäivät
PE-LA 8.-9.4. Oulussa
Keskustan srk-talolla (Isok. 17)

Pe 8.4. 18 Evankeliumi – mikään ei ole tätä julkisempi!

19 Kahvit ja Kellonkartanon ystävät ry:n vuosikokous

La 9.4. 14 Raamatun rosoiset ihmiset – ihmissuhdesolmuja

16 Raamatun rosoiset ihmiset – miksi Jumala sallii?
18 Kelepaanko Jumalalle? Sanan ja musiikin ilta.

Puhujana Sana-lehden päätoimittaja, Kansan
Raamattuseuran ex-johtaja rovasti Hannu Nyman
Olet lämpimästi tervetullut tilaisuuksiin!
Järj. Kellonkartanon ystävät ry, Tuomiokirkkosrk, Agricola-opintokeskus

Ota yhteyttä
ja kysy lisää!
Ilmoitusmarkkinointi
Marita Lyyra
(014) 641 481
040 729 2119
marita.lyyra@kotimaa.fi

Nro 12

31.3.–7.4.2011

7

Sinappia

Dream on

V

iime syksynä toteutin pitkäaikaisen unelmani interrailista. Seikkailin kolme viikkoa edes takaisin Eurooppaa, välillä ystävien kanssa, välillä yksin. Kotimatkan lähestyessä itkin, en halunnut palata tavalliseen elämääni. Viimeisellä junamatkalla Tampereelta Ouluun mietin tuskissani, mistä minä nyt
haaveilen.
Olen viettänyt varmaan puolet elämästäni jossain muualla kuin tässä todellisuudessa. Tunnen Keskimaan, Kiekkomaailman ja 2070-luvun Seattlen maisemat miltei paremmin kuin

oman kotikaupunkini. Puolisokseni kelpuuttaisin vaikka Dorian Grayn tai Harry Dresdenin. Minä en vain lue tarinoita, minä elän niitä.
Näen tapahtumat hahmojen silmin, kuulen ja
haistan kaiken, minkä hekin. Kun Harry Dresdeniä ammutaan, minuun sattuu.

nain päivänä asun Skotlannissa tai Walesissa,
pienessä ullakkohuoneistossa kolmen kissan
kanssa. Teen baaritöitä elääkseni ja aamuyön
pimeinä tunteina kirjoitan kirjaa.

Voin kuluttaa tuntikausia vain pitkälläni sängyllä tai lattialla (sohvalla, nurmikolla, kylpyammeessa…) haaveillen. Annan ajatusteni kuljettaa minua maailmasta ja tarinasta toiseen.
Jotkin haaveet tulevat mieleeni kirkkaampina
kuin toiset. Niistä kehittyy tavoitteita. Vielä jo-

Reetta Järvenpää

Sinappikolumneissaan Rauhan
Tervehdyksen toimitus ihastelee ja
ihmettelee maailman tapahtumia.

Tuomasmessuille uusi logo

O

ulun ev.-lut. seurakuntien Tuomasmessu on
saanut uuden logon,
jonka toivotaan auttavan Tuomasmessun näkyvyyttä ja tunnistettavuutta. Logon
on suunnitellut vapaaehtoistyönä
graafikko Lea Remes.
Logon erimuotoiset ja -väriset palat symboloivat eri tehtäviä. Jokainen messun toteutukseen osallistuva vapaaehtoinen,
seurakunnan edustaja ja messuvieras on osa valmista Tuomasmessua.
Logoa käytetään nyt ilmoitusten lisäksi messussa palvelevien
vapaaehtoisten rintamerkissä.
Tuomasmessu toteutetaan suurelta osin vapaaehtoisvoimin. Tämän kevään Oulun Tuomasmessujen suunnittelukokoukset, joihin kaikki toteuttamisesta kiinnostuneet ovat tervetulleita, järjestetään keskiviikkona 30. maaliskuuta kello 18 ja maanantaina
4. huhtikuuta kello 18 Kastellin
kirkossa.
Mukaan vapaaehtoiseksi pääsee myös lähettämällä sähköpostia Tuomasmessun vapaaehtoisten yhteyshenkilölle Tuulia Taskilalle osoitteeseen tuulia.taski-

Ke 23.3.
Läpinäkyvää
- klo 17-18.30 Kahvila Lapanen,
päätöksentekoa
Lampinsaari
- klo 19 tupailta Liisa ja Heikki Lumijärvellä,
perheiden,
Lumijärventie 1 B, Alpua
yrittäjyyden
Su 27.3.
- klopohjoisen
18 vaalitapahtuma
ja
Matkanivan kylätalolla,
Oulainen
puolesta.
Inkeri Kerola
kansanedustaja
inkeri.kerola@eduskunta.fi
www.inkerikerola.net
p. 050 511 3145
Maakunnan Parhaaksi ry

la@gmail.com.
Oulun Tuomasmessulle on perustettu myös omat Facebook-sivut.
Tuomasmessu on evankelisluterilaisen kirkon messu, jossa
rukouksella ja iloisella musiikilla on keskeinen sija ja jonne jokainen on iästään, taustastaan ja

elämäntilanteestaan riippumatta
tervetullut. "Epäilevät Tuomaat"
ja etsiskelijät ovat erityisen tervetulleita.
Seuraavat Oulun Tuomasmessut ovat lauantaina 16. huhtikuuta ja 21. toukokuuta kello 18 Kastellin kirkossa. (RT)

Kalajoella pyritään viikonlopun ajan
kohti rikkaampaa tunne-elämää
Kalajoen Kristillisellä Opistolla
järjestetään jälleen suosittu Lupa
tuntea -viikonloppu 8.–10. huhtikuuta.
Tunteet rikastuttavat elämää,
antavat sille väriä ja syvyyttä, ja
mikä parasta – tärkeitä tunne-elämän taitoja voi opetella vielä aikuisenakin.
Viikonlopun aikana aiheita
käsittelevät psykoterapeutti, kirjailija Mirja Sinkkonen, käytännöllisen teologian professori Paavo Kettunen sekä Krito-työn vastaava, diakonissa Paula Tähtinen.
Muusikko ja lauluntekijä Jukka Salminen vastaa musiikista ja

25

tuo esille myös omaa tarinaansa
Miehen matkakertomuksen muodossa.
Viikonlopun aikana puhutaan
itsetunnosta ja kysellään, Mitä aikuisuus on ja mitä omaksi itseksi
tuleminen tarkoittaa? Onko myös
lupa pettyä ja miten päästä pettymyksistä uuteen toivoon ja luottamukseen?
Terve ja epäterve syyllisyys sekä Anteeksianto syyllisyyteen vai
vapautus häpeästä? ovat myös tärkeitä viikonlopun teemoja.
Tunne-elämän kysymyksiin
keskittyvät viikonloput kuuluvat
Kalajoen Opiston kevääseen. En-

simmäinen, Elämän ikävä nimeltään, järjestettiin jo vuonna 2000.
Viikonloput on tarkoitettu sekä
ammattinsa puolesta kiinnostuneille että omaa tunne-elämäänsä
tasapainoisemmaksi ja rikkaammiksi toivoville.
Viikonloppuun mahtuu vielä
mukaan. Ilmoittautumiset Opiston toimistoon puhelimitse (08)
4639 200 tai toimisto@kkro.fi.
Koko ajan täysihoitohinta
kurssilla on 80–120 euroa majoituksen tasosta riippuen, ilman
majoitusta 62 euroa.
Luentokohtainen maksu osaaikaisille osallistujille. (RT)

Ihmisarvo ylittää aina markkina-arvon
Yrittämisestä on tehtävä yrittäjyyttä

4
Marko
Hoikkaniemi

13
Kai
Similä

Puhdasta ruokaa omalta maalta
On sairasta säästää terveydestä

7
Marja-Leena
Kemppainen

11
Antero
Metso

Laina syö lasten pöydästä
Koti Uskonto Isänmaa / Hem Tro Fosterland

14
Markku
Tauriainen

www.kdoulu.fi

16
Daisy
Öster

Perinne säästää luontoa
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Rauhan Tervehdys
esittelee tällä palstalla
tilaajaseurakuntien
uusia työntekijöitä ja
luottamushenkilöitä.

Elias Niemelä
Väliaikainen urkuri
Oulun
tuomiokirkkoseurakunta
Tärkeintä
elämässäni on
perhe, usko, urut, autot (Saab-merkkiset).
Rakkain raamatunkohtani on Ilmestyskirja.
Olen halunnut nykyiseen työhöni,
koska siinä saa olla tekemisissä urkujen kanssa, ja se tarjoaa esiintymismahdollisuuksia.
Esikuvani on urkujen puolella Kalevi Kiviniemi.
Harrastan mielelläni autojen rassaamista ja musiikin
kuuntelua.
Terveiset lukijoille: Tervetuloa urkukonserttiini Oulun
tuomiokirkkoon perjantaina 1.4. kello 20.
KAISA ANTTILA

Minna Kaikkosen, Perttu Koskisen ja Marjo Määtän yhteistyöllä syntyy nopeasti
laskiaispulla jos toinenkin.

Pullanpaistoa
ja yhdessäoloa
Kehitysvammaisten
nuorten aikuisten iltoja
järjestetään Oulussa
kerran kuussa. Tekemistä
on monenlaista, mutta
parasta illoissa on
yhdessäolo.

Y

Hilkka Männikkö
Ammatti: Peruskoulun luokanopettaja,
eläkeläinen.
Luottamustehtävä:
Oulujoen seurakuntaneuvoston jäsen, neuvoston edustaja lähetystyön johtokunnassa, Yli-Iin seurakuntapiirin piirineuvoston
jäsen.
Ehdokaslista: Toimivat seurakuntalaiset.
Haluan vaikuttaa kotiseurakunnassani siihen, että
Yli-Iin seurakuntapiirissä toiminta ja omaleimaisuus säilyvät Oulun seurakuntayhtymään liittymisen jälkeenkin.
Olemme perustamassa kasvatuksen, diakonian ja lähetyksen aloille toimintatiimejä työntekijöiden, vapaaehtoisten
ja muiden seurakuntalaisten välille. Haluan edistää avoimuutta ja luottamusta kaikkien kesken.
Kymmenen vuoden päästä kirkossa voidaan keskustella avoimesti uskosta, kunnioitetaan toisten mielipiteitä, eivätkä mitkään lasiseinät erota ihmisiä toisistaan.
Käydään ahkerasti kirkossa. Jumalanpalvelus on kaikkien huoltoasema. Ilo ja kiitos vallitsevat.
Minulle tärkeä raamatunkohta on Joh 13:34–35
(Rakkauden kaksoiskäsky).
Tärkeintä elämässäni on usko ja luottamus Jumalaan,
lapset, lastenlapset, seurakunta, ystävät ja kotiseutu. Ihailuni kohteita ovat lähetystyöntekijät, jotka vievät evankeliumia kaukaisiin maihin ja palvelevat kaikkein vähäosaisimpia.
Terveiseni lukijoille: Älkää antako kirkkotienne ruohottua. Tulkaa jumalanpalvelukseen, se on hyvä levähdyspaikka. Tulkaa ehtoolliselle. Kenenkään ei tarvitse pelätä
arvostelua. Tulkaa seurakunnan vapaaehtoiseksi. Siellä on
sytäviä. Siunausta kaikille!
KAISA ANTTILA

hdessä Tuomiokirkon kupeessa sijaitsevan Öbergin
talon huoneista vallitsee
kotoisa tunnelma. Kymmenkunta nuorta aikuista juttelee keskenään.
Vispikermakulho kulkee sylistä toiseen, kun illan osallistujat vaihtavat vispausvuoroa. Kehitysvammaisten nuorten aikuisten
illassa kaikki osallistuvat illan toteuttamiseen.
Kerran kuussa järjestettävä ilta kerää paikalle reilut kymmenen 18–40-vuotiasta kehitysvammaista.
– Tämä on sellainen olohuonemainen paikka, jossa saa olla ihan
rennosti, iltoja järjestävä diakoniatyöntekijä Kaisa Jaakkola kertoo.
– Jutustelun lisäksi yleensä syömme jotakin hyvää. Usein
meillä on myös jotain muuta ohjelmaa, hän kuvailee.

Illassa on aikaisemmin ollut
esimerkiksi erityisnuorisotyöntekijöitä puhumassa parisuhteesta ja seksuaalisuudesta. Ensi kerralla ryhmä aikoo mennä elokuvateatteriin. Tällä kertaa ilta kuluu pizzanpaiston ja laskiaispullien merkeissä.

Itsenäinen
joukko
Marjo Määttä, Minna Kaikkonen ja Perttu Koskinen istuvat
keittiön puolella täyttämässä laskiaispullia. Yhteistyö toimii saumattomasti: yksi halkaisee, toinen
lisää hillon ja kolmas laittaa nokareen kermavaahtoa.
Kolmikko tuntee toisensa
myös seurakunnan toiminnan
ulkopuolelta. He ovat tutustuneet ammattiopinnoissa keittiöalaa opiskellessaan. He ovat siis
ilmeisen hyvä porukka laskiaispullia valmistamaan.
– Tämä joukko on hyvin omatoiminen, Jaakkola huomauttaa.
– Lähinnä iltojen järjestelyissä täytyy huomioida, että esimerkiksi tietopaketit tulevat ymmärrettävällä selkokielellä. Jotkut tarvitsevat apua käytännön
asioissa, kuten vaikkapa veitsen
käytössä.

Palveluja tarjotaan

Hoivaa ja
Huolenpitoa
kaikkiin elämäsi vaiheisiin
siivouksesta kotisairaanhoitoon
Puhelinnumero: 0800 966 46 • Internet: www.sellina.fi

Iltaan osallistuneiden iloinen joukko. Takarivissä vas
Kaisa Jaakkola, Vesa Rousu ja Markus Määttä.

Useimmat illan osallistujista käyvät päivätöissä tai opiskelevat. Moni kehitysvammainen
käy niin kutsutuissa avotöissä.
Kaupunki maksaa heille työstä
korvaukseksi muutaman euron
palkkion päivässä. Lisäksi he saavat eläkkeen.

Tiivis
ryhmä
Mukana illassa oleva porukka
tuntee toisensa hyvin. He tekevät
yhdessä muutakin kuin juttelevat
tiistai-iltojen tapaamisissa.
– Olemme käyneet erilaisilla
retkillä tällä porukalla. Kävimme
esimerkiksi katsomassa Haukiputaan kotakirkkoa. Kerran kävimme Kiimingin Koitelissa pimeään
aikaan, Jaakkola kertoo.

Terveydenhoitoa

Magneettikuvaukset
Oulussa joka viikonloppu!
Kasarmintie 21:ssa. Tervetuloa!
Varaa aika kuvaukseen numerosta
0440 521 534.
Läheteasioissa Oulussa teitä auttaa

Sisätautien erikoislääkäri
Pertti Kuusela
Vastaanotto: Stockmann 4. krs,
varaa aika p. 08-333 339
Magneettikuvaukseen tarvitset
erikoislääkärin lähetteen.

Perustutkimus 259€ omavastuu
(mm. aivojen/pään tutkimus,
lannerangan tutkimus).

Seuraa toimituksen paastoa
www.facebook.com/rauhantervehdys
ja www.elossa.fi

Kuhmon

Lääkäripalvelu
Puh. (08) 652 1533
kuhmonlaakaripalvelu.fi
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Terveys ja hyvinvointi

APU VIRTSANKARKAILUUN
MediSet-tuotteet

Varmuusalusasut
Vuodesuojat
Uimahousut
Irtosuojat

Ympäristöystävälliset
Kestävät yli 200
pesukertaa
Mukavat
Huomaamattomat

verkkokauppa AVATTU!
avattu! www.divisa.fi
VERKKOKAUPPA
www.divisa.fi

jm Oulu Respecta Oy
Terttu Lilja Oy
Tilaa ilmainen esite
Tilaa ilmainen
0400
446
Kiviharjunlenkki
4, 040 348 8597esite
Hallituskatu
19, 08223
332 283
0400 223 446

Jalkahoitola KevytJalka
Ulla Flink
Jalkahoidon ammattitutkinnon suorittanut perushoitaja

Nyt uusia hoitoja saatavilla: Intialainen
päähieronta, apu sisäänkasvaneelle kynnelle
Ollilantie 6
Kempele
08 516Caritas
130
Caritas
Caritas

Tuirankartano
Kangastie 16, Oulu
Hyvinvointi
040 757 4122
Hyvinvointi
Hyvinvointi

•• fysioterapia
•• lymfaterapia
•• hieronta
fysioterapia www.kevytjalka.net
lymfaterapia
hieronta
• fysioterapia
• lymfaterapia
• hieronta
•• jalkojenhoito
•
liikuntaryhmät
•• kurssipalvelut
jalkojenhoito
•
liikuntaryhmät
kurssipalvelut
• jalkojenhoito • liikuntaryhmät • kurssipalvelut
Ajanvaraus
Ajanvaraus ja
ja tiedustelut
tiedustelut puh.
puh. 040
040 728
728 4759
4759
Ajanvaraus
ja
tiedustelut
puh.
040
728
4759
Lisää
osoitteessa
www.caritas-saatio.fi
Lisää
osoitteessa
www.caritas-saatio.fi
Lisää osoitteessa www.caritas-saatio.fi

semmalta lukien Minna Kaikkonen, Marjo Määttä, Heli Elsilä, Johanna Typpö ja Marika Kukkohovi. Eturivissä Petri Aho, Perttu Koskinen,

Tällä kertaa kuuma puheenaihe on keväällä järjestettävä leiri. Kehitysvammaisten leirille on
ilmoittautunut enemmän väkeä
kuin leirikeskukseen mahtuu.
Siitä, kuka sitten pääsee leirille ja
kuka ei, riitti paljon pohdintaa ja
keskustelua. On selvää, että tämä
porukka viihtyy yhdessä, ja on innoissaan mukana toiminnassa.
– Olemme halunneet pitää
kynnyksen näihin iltoihin mahdollisimman matalana, Jaakkola
kuvaa.
– Meillä on täällä luterilaiseen
kirkkoon kuuluvien lisäksi väkeä
myös vapaiden suuntien seurakunnista ja kokonaan kirkkoon
kuulumattomia ihmisiä.
Hengellinen puoli näkyy pienissä asioissa.
– Meillä voi olla esimerkiksi pappi vierailemassa. Toisinaan

meillä on jokin lyhyt hartaus tai
lopetamme Herran siunaukseen,
Jaakkola kuvaa.
– Hengelliset asiat eivät kuitenkaan ole iltojen koko sisältö.

Parasta on
olla yhdessä
Yhdessä tehdyt laskiaispullat
maistuvat kaikille. Lopuksi ne,
jotka eivät ole osallistuneet ruuanlaittoon, huolehtivat astioiden
tiskauksesta. Vapaaehtoisia ei
tarvitse etsimällä etsiä, vaan vastuun jakaminen onnistuu luontevasti.
Hyvin yhdessä toimiva porukka onkin se, joka houkuttelee ihmisiä paikalle.
– Täällä on hyvä henki. Tosin
draamaakin löytyy. Nuorten rakkauselämä voi olla välillä todella
räiskyvää, Jaakkola naurahtaa.

Kun illan osallistujilta kysyy,
miksi he tykkäävät käydä näissä
illoissa, vastaukset ovat selviä.
– Näkee kavereita, vastaa Perttu Koskinen.
– Saa olla yhdessä muiden
kanssa, Marika Kukkohovi selittää.
– Vaihtelua arkeen, kertoo
Markus Määttä.
Vesku Rousu, porukan naurattaja, tiivistää illan hengen hyvin.
– Parasta on, kun saa puhua
höpöjä ja naurattaa muita. Kun
muut nauravat, on itselläkin
hauskaa!

Caritas Hyvinvointi
OULU

KEMPELE

OULUNSALO

• fysioterapia
• toimintaterapia
• lymfaterapia
• jalkojenhoito
• liikuntaryhmät
• kurssipalvelut
• hieronta
• myös kotikäynnit
Ajanvaraus ja tiedustelut puh. 040 728 4759
www.caritas-saatio.fi

Teksti ja Kuvat:
KAISA ANTTILA

Keskiviikkona 6.4. ryhmä käy
elokuvissa. Seuraava kokoontuminen
Öbergin talosssa keskiviikkona 4.5.

Terveys ja hyvinvointi

ILMOIT
A
Ilmoitusmyynti Kotimaa-Yhtiöt
p. 040 729 2119, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
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Lukunurkka

Uutuus!

Sävel soikoon
-opas + cd

R

Vinkkejä ja ohjeita musiikin
hyödyntämiseen vapaaehtoisja ryhmätoiminnassa.

Tuttua ja tuntematonta

JakkaraJamit-cd:n istumatanssit
virkistävät mieltä ja kehoa.
Hinta 15 euroa + toimituskulut.
Tarjolla myös aiheeseen
liittyvää koulutusta.

Tiedustelut:
puh. (09) 7257 1178
tai riina.lilja@elakeliitto.fi
www.elakeliitto.fi

Marko Marttila: Ihminen Jumalan edessä.
Näkökulmia psalmien ja apokryfikirjojen
teologiaan. Kirjapaja 2011, 192 s.

Eläkeliitto ry tuottaa uusia
toimintamuotoja ikääntyvien
hyvinvoinnin tukemiseksi
sekä kouluttaa ja tukee
vapaaehtois- ja vertaistoimijoita työssään.

Koulutus

HAE. NYT.
Hae oma paikkasi syksyllä
alkaviin koulutuksiin:
•Sairaanhoitaja (AMK)
•Sosionomi (AMK) -diakoni
•Ylempi AMK-tutkinto,
Terveyden edistäminen,
Mielenterveys
Täytä hakulomake netissä
www.amkhaku.fi
12.4. mennessä.
Täydennyskoulutus
•Ryhmä työvälineenä 10 op
•Oma osaaminen näkyväksi 5 op
Lisätietoa koulutuksista
www.oulu.diak.fi
DIAKONIAAMMATTIKORKEAKOULU

Psalmit ovat Vanhan testamentin luetuimpia
ja tutuimpia kirjoja. Apokryfikirjat puolestaan
ovat varsinkin luterilaisille suomalaisille outoja,
lähes tuntemattomia. On mielenkiintoista tietää, että apokryfikirjat eivät jääneet pois Raamatuistamme luterilaisen, vaan englantilaisen
raamattuseuran teologian vaikutuksesta.
Valkealan kirkkoherra Marko Marttila on
perehtynyt Vanhan testamentin eksegetiikkaan
eli selitysoppiin – ja sitä varten täytyy osata kohtuullisen hyvin sen alkukieltä eli hepreaa. Marttila osaa asiansa. Sen lisäksi hänellä on taito kirjoittaa mielenkiintoisesti. Psalmien ja apokryfien maailma avautuu ymmärrettävällä ja kiinnostavalla tavalla.
Vanhan testamentin apokryfikirjoista on
vihdoinkin saatu ajan tasalla oleva suomennos.

Niinpä onkin nyt hyvä aika käydä niitä lukemaan ja tutkimaan. Marko Marttilan innostavan teoksen voi mainiosti ottaa siihen rinnalle apuvälineeksi.
Sirakin kirja lienee apokryfikirjoista siteeratuin. Sillä on liittymäkohtansa niin Uuteen
testamenttiin kuin suomalaiseen kaunokirjallisuuteenkin. Kirjalle nimensä antaneesta henkilöstä on monta muotoa, Marttila suosittelee
perustellusti käytettäväksi nimeä Ben Sira.
Veijo Koivula

Martin Marty: Kristitty maailma. Kristinuskon
globaali historia. The Christian World. Suom.
Juha Meriläinen. Kirjapaja 2010, 335 s.

Erilainen näkökulma
Martin Marty on amerikkalainen luterilainen
kirkkohistorioitsija, joka on kirjoittanut lukuisia teoksia. Niistä tosin vain harvoja on saatavilla suomenkielisinä käännöksinä.
Martyn teos on kokonaisvaltainen näkemys
kristinuskon ja kristillisen kirkon historiasta.
Suomalaisille lukijoilleen hän tuo siinä mielessä paljonkin uutta pohdittavaa, että hänen näkökulmansa ei ole eurooppalainen. Kirjassa käsitellään toki kirkon vaiheita Euroopassa, mutta painotukset löytyvät muista maanosista.
Varhaisen kirkon tehtävän Marty määrittelee kolmiosaiseksi: levittää sanomaa Kristuksesta, kirkon organisointi, uskontunnustusten
muodostaminen. Hän toteaa, että näissä keskeisissä asioissa eurooppalaisilla oli oma roolinsa, mutta kehityksen kannalta heillä oli johtava asema vain harvoin.
En voi allekirjoittaa Martyn näkemystä siitä,
joulun sijoittaminen nykyiselle paikalleen merkitsi vanhojen uskonnollisten tapojen sulaut-

tamista kristinuskoon.
Päinvastoin
oli kyse kristittyjen radikaalista rohkeudesta,
että he korvasivat pakanallisen juhlan Kristus-juhlalla. En myöskään kutsuisi evankeliumien kertomuksia Herrastamme ”tarinoiksi Jeesuksesta”.
Myös kirjan sanastossa on joitakin asioita, jotka on selitetty totutusta poikkeavalla tavalla. Vaikea sanoa, onko kyse amerikkalaisen
lähtökohdan erilaisuudesta vaiko mahdollisesta käännösvirheestä.
Kokonaisuutena Martyn teos on hyvä lisä
kirkon historiakuvausten joukkoon.
Veijo Koivula

Diak Pohjoinen, Oulu

Eetterissä

Radio Dei 106,9 MHz,
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Su 3.4. kello 9.55–12. Oulun
seurakuntien aluelähetys. Klo
10 messu Oulun tuomiokirkosta. Messun toimittaa Jyrki Vaa-

ramo, ja häntä avustaa Ari-Pekka Metso. Saarnan pitää Väinö
Simojoki. Kanttoreina ovat Henna-Mari Sivula ja Elias Niemelä. Virret: 205:1–5, 272, 202, 224,
59 sekä 330: säkeistöt 5 ja 6. Synnintunnustuksena luetaan virsikirjasta teksti 701. Klo 11.30 radiopyhäkoulussa puhuu lapsityönohjaaja Marjaana Lassi, aiheena on Elämän leipä. Klo 11.45
Kurkistus kirkkoon -ohjelmassa
kerrotaan J.S. Bachin Johannespassiosta. Tämä kirkkomusiikin
suurteos soi Oulun tuomiokirkossa palmusunnuntaina. Teok-

sen johtaa tuomiokirkkoseurakunnan kanttori Raimo Paaso.
Häntä haastattelee Heli Lomu.
Radio Dei Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
Ke 6.4. klo 15.40 Uskomaton Mies. Herättäjä-Yhdistyksen Keski-Suomen aluesihteeri
ja Herättäjäjuhlien järjestelijän
Osmo Kankaan kolumni.
To 7.4. klo 15.40 Viisi teesiä kirkosta. Toimittaja Helena Jaakkolan ajatuksia unelmiensa kirkosta.

Radio Pooki 88,0 MHz,
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 3.4. klo 9.45 radiopyhäkoulussa puhuu lapsityönohjaaja
Marjaana Lassi, aiheena on Elämän leipä.
Su 3.4. klo 10 radiojumalanpalvelus Pattijoen kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi
Su 3.4. klo 10 messu Oulun tuomiokirkosta. Messun toimittaa
Jyrki Vaaramo, ja häntä avustaa
Ari-Pekka Metso. Saarnan pitää Väinö Simojoki. Kanttoreina

ovat Henna-Mari Sivula ja Elias Niemelä.
Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.
p. 044 316 1563 (ma-pe)

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
Su 3.4. klo 10 perhemessu Pyhän
Kolminaisuuden kirkossa. Toimittaa Jaakko Tuisku, avustaa
Paulus Pikkarainen, Juha Maalismaa ja Saija Kivelä, kanttorina
Marja-Liisa Jääskeläinen. Perhemessun aiheena on elämän leipä.
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Sunnuntai 3.4.
Päivän psalmi
Ps. 84:6–10, 13
1. lukukappale
Aam. 8:11–12 tai
2. Moos. 16:11–19, 31, 35
2. lukukappale
1. Piet. 2:1-3
Evankeliumi
Joh. 6:24–35

w w w. s x c . h u / C a r i n A r a u j o

Pärjääkö
vauva ilman maitoa?
Tajuammeko lainkaan, mikä Raamattu todellisuudessa on? Raamattu on Jumalan ruokaa lapsilleen. Kristitty ei pärjää ilman sitä. Kuinka moni meistä jättää mielellään
aamupalan, lounaan ja päivällisen väliin? Siitähän seuraa päänsärkyä, pinna kiristyy,
keskittymiskyky menee. Jumala tarjoaa meille nyt ruokaansa. Nyt on aika nauttia sitä,
vahvistua ja kasvaa Jumalan tuntemisessa.
Rukoilkaamme, että ymmärtäisimme Raamatun arvon. Pietari kehottaa tavoittelemaan puhdasta Sanaa niin kuin vauva tavoittelee maitoa. Raamattu on meille yhtä
tärkeä kuin äidinmaito vastasyntyneelle! Niin kuin vauva pääsee kiinni elämään maidon avulla, mekin pääsemme kiinni iankaikkiseen elämään uskomalla Raamatun kertomaan ilosanomaan.
Jos haluamme oppia tuntemaan Jumalan, lukekaamme hänen Sanaansa. Aika harva
meistä kuitenkaan tuntee suoranaista nälkää Raamatun puoleen. Olemme ihan tyytyväisiä omiin ruokavalioihimme ja tottumuksiimme. Vasta kun mistään muusta ei löydy
apua, raotamme Raamattua. Miksi näin? Raamatussahan kohtaamme elävän Jumalan,
Ihmeellisen Neuvonantajamme. Jeesus itse kehottaa meitä tavoittelemaan katoamatonta
ruokaa, sitä, joka antaa ikuisen elämän.
Jos sinä saat kokea nyt Jumalan Sanan nälkää, iloitse. Se nälkä ei ole sinusta itsestäsi
lähtöisin, vaan Jumala haluaa vetää sinua puoleensa. Nälkäaika kannattaa hyödyntää
ja nauttia Sanaa niin usein kuin sielu sietää. Jos taas Raamattu ei voisi vähempää kiinnostaa, rukoile Jumalaa, että hän avaisi sinulle Sanaansa.
Rukoilkaamme myös, että Jumala saisi tehdä sydämestämme hyvän maaperän, josta
Jeesus puhuu kylväjävertauksessaan. Jumalan Sana voi tuottaa meidän elämämme
kautta jopa 100 jyvää, 100 uutta Jumalan lasta. Sanassa on ihmeellinen voima.
Tytti Pääkkönen

Aam. 8:11–12
Herra sanoi Moosekselle: "Minä olen kuullut
israelilaisten valituksen. Sano heille näin: 'Tänään
iltahämärissä te saatte lihaa syödäksenne ja
aamulla leipää yllin kyllin. Silloin te ymmärrätte,
että minä olen Herra, teidän Jumalanne.'"
Illalla lensi leiriin viiriäisiä niin paljon, että
ne peittivät sen kokonaan. Aamulla oli maassa
leirin ympärillä runsaasti kastetta, ja kun kaste
oli haihtunut, oli autiomaassa jotakin hienoa ja
rapeaa, ohutta kuin kuura maan pinnalla. Tämän
nähdessään israelilaiset kyselivät toisiltaan:
"Mitä tämä on?" He eivät näet tienneet, mitä
se oli. Mooses sanoi heille: "Se on leipää, jonka
Herra on antanut teille ruoaksi. Ja näin on Herra
siitä määrännyt: Kerätkää sitä niin paljon kuin
tarvitsette: omer-mitallinen jokaiselle. Kukin
kerätköön niin monelle kuin hänen teltassaan
on ihmisiä." Israelilaiset tekivät niin ja keräsivät
sitä, kuka enemmän, kuka vähemmän. Mutta
kun he mittasivat sen omer-mitalla, ei enemmän
keränneellä ollut liikaa eikä vähemmän keränneellä
liian vähän, vaan jokainen oli saanut kerätyksi sen
verran kuin tarvitsi. Mooses sanoi heille: "Kukaan ei
saa jättää siitä mitään huomiseksi."
Israelilaiset antoivat sille ruoalle nimeksi
manna. Se muistutti korianterin siemeniä mutta
oli valkoista ja maistui hunajaleivältä. Israelilaiset
söivät mannaa neljäkymmentä vuotta, siihen
saakka, kun he tulivat asutuille seuduille. He söivät
sitä, kunnes tulivat Kanaaninmaan rajoille.

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

Koti ulkomailla
ja sydän Suomessa
listäminen edesauttaa myös paikallisiin tapoihin ja ihmisiin tutustumista. Kulttuurierot näkyvät arkipäivän asioissa. Markus kertoo pesseensä ikkunat aluksi itse,
kun kotiapulainen ei osannut. Apulaisen
oli hankala ymmärtää, minkä näköinen
on puhdas ikkuna. Yleinen siisteystaso on
toista kuin Suomessa.
Nepalissa syödään lähi- ja luomuruokaa.
Lihaa syödään vähän, ja liha on myös terveysriski, sillä elintarvikehygienia on puutteellista.
Tuukkasten mukaan kotiapulainen valmistaa todella herkullisia paikallisia ruokia, ja perheen ruokavalio on muuttunut
hyvin kasvispainotteiseksi. Erilaisia kasviksia on paljon tarjolla, ja ne ovat edullisia. Pokharan kaupoista löytyy ruisleipää
lukuun ottamatta kaikki tarpeellinen.

Kun perheen isän työ edellytti
muuttamista vieraaseen
kulttuuriin, koko perhe joutui
sopeutumaan. Tuukkaset tietävät,
miten Nepalissa selviää kolmen
pienen lapsen kanssa.

M

arkus Tuukkanen työskentelee
asiantuntijana suomalais-nepalilaisessa vesi- ja sanitaatioprojektissa. Muutto Nepaliin kolmen alle kouluikäisen lapsen kanssa oli
iso askel. Köyhä Nepal ei ole lapsiperheiden toivekohde.
Markuksen puoliso Kristiina Tuukkanen jäi keskimmäisen lapsen syntymän jälkeen hoitamaan lapsia kotiin. Tämä oli iso
päätös väitöskirjaansa tehneelle tutkijalle. Puolison ulkomaankomennus pidentää
työelämästä poissaloa entisestään ja lykkää
myös väitöskirjasuunnitelmia.
Kristiina ja Markus kokevat lasten kasvamisen ja kehittymisen seuraamisen niin
merkityksellisenä, että sanovat kuin yhdestä suusta, että muutto oli oikeasti hieno juttu. Niiden asioiden tilalle, mistä luovuttiin,
saatiin sitä tärkeintä: yhteistä aikaa.
Nepalissa perheyhteys on vahva. Suomessakin perhe on tärkeä, mutta työelämä imaisee aika monelta nuorelta perheeltä mehut, jolloin lapsille ei tunnu jäävän
riittävästi aikaa. Tuukkasten mukaan tässä olisi opittavaa nepalilaisilta.

kemmin kuin Suomessa. Lapset ovat myös
paljon ulkona ja keksivät omia leikkejä.
Isommat pojat käyvät englanninkielistä kansainvälistä koulua. Nepalin kieltä he oppivat koulu- ja leikkikavereiltaan.
Paras juttu on kuitenkin omassa pihapiirissä: Suomi-koulu, jota vanhemmat pojat
käyvät muutaman tunnin viikossa kahden
muun suomalaislapsen kanssa. Opettajana
on lähistöllä asuva suomalaisperheen äiti,
joka on työskennellyt Suomessakin opettajana. Omalla äidinkielellä saatu opetus
on arvokas asia.

Suomi-koulu
omalla takapihalla

Banaanipuu
takapihalla

Perheen pojat Aaro, Arttu ja Aarne ovat
iältään 7, 4 ja 2 vuotta. Päivät ovat täynnä touhua.
– Televisiota meillä ei ole, mutta lukemisen ja leikkien merkitys korostuu, Kristiina
kertoo. Satukirjoja pakattiin muuttokuormaan niin paljon kuin mahtui, ja Kristiina
on huomannut, että niiden parissa vietetään paljon aikaa.
– Kirjat luetaan tosi tarkkaan, paljon tar-

Tuukkaset asuvat kauniissa omakotitalossa Pokharan kaupungissa. Alue on vartioitu, sillä tuloerot ovat köyhässä maassa suuret. Pihalla kasvaa eksoottisia hedelmiä ja
banaanipuun ensimmäistä satoa odotetaan
jännityksellä.
Perheessä on kotiapulainen, joka siivoaa
ja tekee ruokaa. Paikallisten ihmisten työllistäminen on hyvä tapa auttaa, sillä työttömiä on Nepalissa paljon. Paikallisen työl-

Oman pihan banaanipuuta kastellaan ahkerasti.

Halu auttaa
vei maailmalle
Nepaliin muuton suurimpana kimmokkeena Markuksella oli halu vaikuttaa ihmisten elinolojen kehittämiseen. Aikaisemmin hän on työskennellyt muun muassa Itämeren kaasuputkihankkeessa. Moni voi muistaa hänet myös television Ekotähdet-sarjasta, jossa hän ohjasi julkkiksia
ekologisempiin valintoihin.
Kahden vuoden työkomennus yhteen
maailman köyhimmistä maista tarjoaa
mahdollisuuden auttaa sekä ihmisiä että ympäristöä. Vesi- ja sanitaatioprojektin konkreettinen hyöty on helposti nähtävissä.
Erilaisessa ympäristössä eläminen on
avartavaa niin aikuisille kuin lapsillekin.
Myös kotimaan hyviä puolia osaa arvostaa
enemmän. Moni asia, mikä on meille itsestään selvä, on muille vain kaukainen haave.
Suomesta Tuukkaset kaipaavat eniten
sukulaisia ja ystäviä. Vierailut lievittävät
ikävää, ja nytkin lasketaan jo öitä siihen,
kun isovanhemmat tulevat käymään. Se on
yhtä juhlaa!
TEKSTI JA KUVAT: HEIDI NISKALA

Koulumatkat Nepalin maaseudulla tehdään
kävellen ja ne voivat kestää useita tunteja.
Taustalla näkyy kohtuullisen siisti nepalilainen
maaseutukoulu.
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Siisti vessa mahdollistaa
tyttöjen koulunkäynnin

K

ukapa meistä voisi kuvitella, että
pitkä koulupäivä pitäisi selvitä ilman mahdollisuutta hoitaa luonnollisia tarpeitaan yksityisesti ja hygieenisesti? Ei kukaan. Nepalin maaseudulla vessojen puute on arkipäivää. Yllättävää kyllä,
se vaikuttaa suuresti nimenomaan tyttöjen
koulunkäyntiin.
Nepalin vuoristoisella maaseudulla oppilaat tulevat kouluun monen tunnin kävelymatkan takaa. Usein kouluissa ei ole lainkaan vessoja tai ne ovat niin alkeellisia, että varsinkaan tytöt eivät pysty niissä asioimaan. Yksityisyys puuttuu täysin. Tämä
asettaa tytöt epätasa-arvoiseen asemaan.
Viimeistään murrosikään tullessaan moni
tyttö jättäytyy pois koulusta, koska hei ei-

vät kuukautisten aikana voi hoitaa henkilökohtaista hygieniaansa mitenkään.
Yksi suomalais-nepalilainen kehitysyhteistyöhanke on toimivan vesi- ja sanitaatiojärjestelmän rakentaminen Nepalin maaseudulle. Markus Tuukkanen työskentelee
asiantuntijana Rural Water Supply and Sanitation Project–Western Nepal -projektissa, jonka tavoitteena on lisätä turvallisen
juomaveden ja vessojen saatavuutta.
Projekti käynnistyi vuonna 2008 alussa
ja tulokset ovat lupaavia. Se on myös innostanut Tuukkasta, joka kokee, että suhteellisen pienellä panostuksella voidaan tehdä
paljon hyvää. Vajaalla kymmenellä tuhannella eurolla saadaan yksi kyläkoulu toimivan vesi- ja vessajärjestelmän piiriin ja sitä

kautta kyläläisten hyvinvointia nostettua aivan eri tasolle.
Köyhyydestä johtuvat ongelmat rasittavat etenkin naisia. Puhdasta vettä ei ole
kaikkialla. Vettä täytyy hakea useita kertoja
päivässä. Vedenhaku on naisten tehtäviä, ja
kun vedenhakumatka kestää 3–5 tuntia, on
siihen käytetty aika poissa jostakin muusta,
esimerkiksi koulunkäynnistä.
Vesi- ja sanitaatioprojektin tavoitteena
on tukea kyliä siirtymisessä kestävän kehityksen pariin ja parantaa erityisesti maaseudun ihmisten toimeentuloa ja elämänlaatua. Tuukkasen edustamassa projektissa tieto viedään perille kouluttamalla kyläläisiä.
Omaehtoisuus on avainsana. Ihmiset täytyy saada tajuamaan, että vain he itse voivat

vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa. Miten, sen
kertovat nepalilaiset kouluttajat.
Vessan käyttäminen ei vaikuta ainoastaan terveyteen, vaan fiksusti suunniteltu vessa auttaa saamaan runsaampaa satoa omista viljelyksistä. Hyvä vessa on myös
ekologinen, eli se ei kuormita ympäristöä.
Markus Tuukkanen on vakuuttunut siitä, että kun ihmiset saadaan ymmärtämään
näiden asioiden merkitys, niin projekti maksaa itse itsensä lyhyessä ajassa takaisin kohonneena hyvinvointina, vähentyneinä sairastumisina ja taloudellisenakin tekijänä.
Hankkeen on määrä jatkua vuoden 2012
puoliväliin asti. Suomen Ulkoministeriö tukee hanketta.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Messu su 3.4. klo 10, Oulun
tuomiokirkko. Toimittaa Jyrki Vaaramo ja avustaa AriPekka Metso. kanttoreina
Aino Juntunen ja Elias Niemelä. Saarna Väinö Simojoki. Radiointi radio Dei ja lähetys www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 3.4. klo 12, Heinätorin seurakuntatalo. Toimittaa Jyrki Vaaramo ja kanttori
Aino Juntunen.

Karjasillan seurakunta
Viikkomessu to 31.3. klo 18,
Karjasillan kirkko. Toimittaa
Kimmo Kieksi, kanttorina Sirpa Ilvesluoto. Teehetki.
Messu su 3.4. klo 10, Karjasillan kirkko. Toimittaa Olavi
Mäkelä, avustaa Reino Tanjunen, saarnaa Esa Lipasti,
kanttorina Ilkka Järviö. Rautatieläisten kirkkopyhä. Kirkkokahvit. Messun jälkeen
mahdollisuus keskusteluun
ja rukoukseen.
Messu su 3.4. klo 10, Kastellin kirkko. Toimittaa Heikki
Karppinen, avustaa Marjukka Hamari, kanttorina Riitta
Piippo. Kirkkokahvit.
Messu su 3.4. klo 12, Kaukovainion kappeli. Toimittaa
Kimmo Kieksi, avustaa Marjukka Hamari, kanttorina Ilkka Järviö. Kirkkokahvit.
Messu su 3.4. klo 12, Maikkulan kappeli. Toimittaa Anu
Ojala, kanttorina Riitta Piippo. Kirkkokahvit.
Messu su 3.4. klo 12, Pyhän
Andreaan kirkko. Toimittaa
Heikki Karppinen, kanttorina Sirpa Ilvesluoto. Kirkkokahvit.
Gospelmessu su 3.4. klo 18,
Kastellin kirkko. Toimittaa
Juha Vähäkangas, Esa Rättyä
ja gospelryhmä YA1.
Viikkomessu to 7.4. klo 18,
Karjasillan kirkko. Toimittaa
Kimmo Kieksi, kanttorina
Riitta Piippo. Teehetki.

Tuiran seurakunta
Messu su 3.4. klo 10, Pyhän
Luukkaan kappeli. Toimittaa
Päivi Jussila, avustaa Merja
Oksman, kanttorina Tommi
Hekkala. Kuivasjärvi 1 -ripppikouluryhmä osallistuu.
Messu su 3.4. klo 10, Tuiran
kirkko. Toimittaa Riitta Louhelainen, avustaa Harri Fagerholm, kanttorina Riitta
Ojala.
Sanajumalanpalvelus su
3.4. klo 12, Pateniemen kirkko. Toimittaa Lauri Kujala,
avustaa Anna-Leena Ylänne,
kanttorina Laura Kumpula.
Pateniemi 1 ja 2 -rippikouluryhmät osallistuvat.
Messu su 3.4. klo 12, Pyhän
Tuomaan kirkko. Toimittaa
Pasi Kurikka, avustavat Sanna Jukkola ja Anna-Leena
Häkkinen, kanttorina Tommi
Hekkala.
Messu su 3.4. klo 12, Rajakylän seurakuntakoti. Toimittaa Juha Tahkokorpi, avustaa Harri Fagerholm, kanttorina Riitta Ojala.
Messu su 3.4. klo 17, Pateniemen kirkko. Toimittaa Tapio
Pokka, avustaa Säde Pokka.
Iltamessu su 3.4. klo 18, Tui-

Elsi Salovaara

ran kirkko. Toimittaa Helena
Paalanne, avustaa Sanna Jukkola, kanttorina Laura Kumpula. Messussa käytössä alkoholiton ehtoollisviini.
Viikkomessu ke 6.4. klo 20,
Tuiran kirkko. Toimittaa Jukka Kolmonen, kanttorina
Tommi Hekkala.

Oulujoen seurakunta

Messu su 3.4. klo 10, Oulujoen kirkko. Toimittaa Jukka
Joensuu, saarnaa Timo Rämä, kanttorina Sanna Leppäniemi.
Messu su 3.4. klo 12, Hintan
seurakuntatalo. Toimittaa
Jukka Joensuu, kanttorina
Sanna Leppäniemi. 80 -vuotiaiden syntymäpäiväjuhla.

Rukous
Rakas Jumala. Kiitos että saamme kohdata sinut
Sanassasi. Anna meidän ymmärtää Raamatun
arvo. Anna meille janoa ja nälkää Sanasi puoleen.
Anna sen ravita meitä ja johdattaa totuutesi tielle.
Jeesuksen nimessä, aamen.

Ylikiiminki
Sanajumalanpalvelus su
3.4. klo 10, Ylikiimingin kirkko. Toimittaa Olavi Isokoski,
kanttorina Leo Rahko.

Yli-Ii
Sanajumalanpalvelus su 3.4.
klo 12, Yli-Iin kirkko. Toimittaa Olavi Isokoski, kanttorina
Leo Rahko.

Hailuoto
Messu su 3.4. klo 10 kirkossa. Toimittaa Arpad Kovacs, kanttorina Kaisamarja
Stöckell.

Haukipudas
Messu su 3.4. klo 10 kirkossa. Toimittaa Sami Puolitaival, saarna Jaakko Kaltakari, kanttorina Else Piilonen.
Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 3.4.
klo 16 Martinniemen seurakuntakodilla. Toimittaa Leena Brockman, kanttorina Else
Piilonen. Kirkkokahvit.
Gospelmessu pe 1.4. klo 18
kirkossa.

Kempele
Perhemessu su 3.4. klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Toimittaa Jaakko Tuisku,
avustaa Paulus Pikkarainen,
Juha Maalismaa ja Saija Kivelä, kanttorina Marja-Liisa Jääskeläinen. Perhemessun aiheena on elämän leipä.
Kuuntele jumalanpalvelukset
suorana netistä: www.evl.fi/
srk/kempele.

Kiiminki
Messu su 3.4. klo 10 kirkossa. Toimittaa Miia Seppänen,
avustaa Erja Haho, kanttorina Jarkko Metsänheimo, poikakuoron Junnut / A-K Pitkänen.
Hannuksen kyläkirkko su
3.4. klo 13 Hannuksen koululla. Toimittaa Miia Seppänen, kanttorina Marja Ainali.

Liminka
Elämän leipä -messu su 3.4.
klo 10 kirkossa. Toimittaa Anna-Maari Ruotanen, kanttorina Mika Kotkaranta. Leipien siunaaminen, avustaa lähetysväki.
Kaikenikäisten Kansanlaulukirkko su 3.4. klo 15 Vanamossa. Toimittaa Anna-Maari Ruotanen, musiikista vas-

taa Ari Natunen ja varpuset.
Mukana Nallekarhu ja päiväkerholaiset. Kahvitarjoilu.

väkuoro. Herättäjän kirkkopyhä, ruokailu ja seurat seurakuntatalossa.

lu ja juhla seurakuntakodissa.

Lumijoki

Oulunsalo

Sanajumalanpalvelus su 3.4.
klo 15 kirkossa, toimittaa
Markku Tölli ja kanttorina
Juha Pöykkö. Lyhennetty kesto, sopii myös lapsiperheille,
ei erikseen pyhäkoulua.

Messu su 3.4. klo 10 kirkossa.
Toimittaa Vesa Äärelä, kanttorina Tuomo Kangas.

Jumalanpalvelukset klo 10
Rantsilassa ja klo 13 Kestilässä.

Muhos

Rovastikunnallinen kehitysvammaisten kirkkopyhä su
3.4. Kestilässä. Messu klo 13
kirkossa. Toimittaa Erkki Piri,
avustaa Reijo Tuomola, kanttorina Arja Leinonen. Ruokai-

Messu su 3.4. klo 10 kirkossa. Toimittaa Jouni Heikkinen, saarnaa Matti Nuorala,
kanttorina Ossi Kajava, päi-

Siikalatva
Kestilä

Piippola, Pulkkila &
Pyhäntä

Rantsila
Kappelineuvostojen yhteinen kirkkopyhä su 3.4. Rantsilassa. Messu klo 10 kirkossa.
Toimittaa Merja Jyrkkä, saarna Erkki Piri, kanttorina Arja Leinonen. Kaikkien kappelineuvostojen yhteinen tilaisuus seurakuntatalossa.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 3.4.
klo 10 Tyrnävän kirkossa. Toimittaa Outi Pohjanen, kanttorina Heikki Lumiaho. Leipäsunnuntain perhekirkko. Päiväkerholaisten leipoman Elämän leivän siunaaminen.
Sanajumalanpalvelus su 3.4.
klo 12 Temmeksen kirkossa.
Toimittaa Outi Pohjanen,
kanttorina Heikki Lumiaho.
Leipäsunnuntain perhekirkko. Päiväkerholaisten leipoman Elämän leivän siunaaminen. Lounas Temmeksen seurakuntatalolla. Vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuulle.
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enot Oulussa 31.3.–7.4.2011
Hartauselämä
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Torstain raamattupiiri to
31.3. klo 14, Vanhan pappilan Rovastinsali. Luemme
heprealaiskirjettä. Anna-Mari Heikkinen.
Raamattupiiri to 31.3. klo 15,
Intiön seurakuntakoti. Piirin
vetäjä Jyrki Vaaramo.
Hartaus to 31.3. klo 18.30,
Kuntotalo. Anna-Mari Heikkinen.
Aamupiiri la 2.4. klo 10, Vanha Pappila, Sipiläsali.
Yksinäisyydestä yhteyteen
la 2.4. klo 18, Vanha pappila, Sipiläsali.
Parantava rukous -rukousilta su 3.4. klo 17, Oulun tuomiokirkko. Rukoilemme puolestasi! Järjestäjinä Oulun
tuomiokirkkoseurakunta ja
Rukousystävät ry.
Sanan ja rukouksen ilta su
3.4. klo 17, Keskustan seurakuntatalo. Rovasti Leila Ikonen puhuu Kärsimysten merkityksestä. Lauletaan ylistyslauluja ja virsiä yhdessä ylistysryhmän kanssa. Illan päätteeksi on mahdollisuus henkilökohtaiseen rukouspalveluun yhdessä rukouspalvelijoiden kanssa.
Opettajien raamattupiiri ma
4.4. klo 16, Vanha pappila, Sipiläsali.
Hartaus ke 6.4. klo 14, Aurinkokoti. Tiina Kinnunen.
Hartaus ke 6.4. klo 15, Senioritalo. Tiina Kinnunen.
Raamattupiiri ke 6.4. klo 17,
Heinätorin seurakuntatalo.
Keskiviikkoseurat ke 6.4. klo
18, Vanha pappila. Ossi Ylipekkala.
Hiljaisuuden rukoushetki ke
6.4. klo 19, Oulun tuomiokirkon krypta. Järjestäjinä tuomiokirkkoseurakunnan lisäksi myös Oulun NNKY ja Sinapinsiemen ry.
Torstain raamattupiiri to
7.4. klo 14, Vanhan pappilan
Rovastinsali. Luemme heprealaiskirjettä. Anna-Mari
Heikkinen.
Raamattupiiri to 7.4. klo 15,
Intiön seurakuntakoti. Piirin
vetäjä Jyrki Vaaramo.
Hartaus to 7.4. klo 18.30,
Kuntotalo. Tiina Kinnunen.
Ompeluseurat to 7.4. klo
18.30–21, Heinätorin seurakuntatalo.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 31.3. klo
17.30, Pyhän Andreaan kirkko.
Raamattupiiri to 31.3. klo 18,
Maikkulan kappeli.
Torstai-illan raamattupiiri
to 31.3. klo 18, Kastellin kirkko.
Rauhanyhdistyksen ompeluseurat to 31.3. klo 18, Kaukovainion kappeli.
Ilosanomapiiri to 31.3. klo
18.30–20, Karjasillan kirkko. Ilosanomapiiri - Kohtaamisia Jeesuksen kanssa. Piiri
kokoontuu torstaisin viikkomessun jälkeen n. klo 18.45.
Lisätietoa Virpi 041 5244 424.
Rauhanyhdistyksen raamattuluokka pe 1.4. klo 18,
Maikkulan kappeli.
Rauhanyhdistyksen ompeluseurat pe 1.4. klo 18, Kas-

tellin kirkko.
Rauhanyhdistyksen ompeluseurat pe 1.4. klo 19, Maikkulan kappeli.
Rauhanyhdistyksen seurat Pyhän Andreaan kirkko
su 3.4. klo 18, puhujat Olavi
Voittonen ja Niilo Nissilä.
Rauhanyhdistyksen seurat
su 3.4. klo 18, Pyhän Andreaan kirkko.
Rauhanyhdistyksen kirkkoseurat ti 5.4. klo 19, Karjasillan kirkko. Olavi Voittonen ja
Pauli Pasanen.
Pappilan Raamattupiiri ke
6.4. klo 11, Kastellin kirkko.
Miesten raamattupiiri ke
6.4. klo 18–19.30, Karjasillan
kirkko. Löydä oma näkökulmasi Raamattuun miesten
raamattupiirissä! Mitä kysymyksiä Raamatusta haluan
jakaa, mistä asioista kaipaan
keskustelua? Minkälaisia näkökulmia samaan tekstiin
löytyy kun sitä lukee yhdessä? Aloita Raamatun tutkiminen tänään ja tule mukaan.
Raamattupiiri to 7.4. klo 18,
Maikkulan kappeli.
Ilosanomapiiri to 7.4. klo
18.30–20, Karjasillan kirkko. Ilosanomapiiri - Kohtaamisia Jeesuksen kanssa. Piiri
kokoontuu torstaisin viikkomessun jälkeen n. klo 18.45.
Lisätietoa Virpi 041 5244424.

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 31.3. klo
12.30, Tuiran kirkko. Raamattupiiri kaikenikäisille kokoontuu torstaisin Sumpussa. Vetäjinä Riitta Louhelainen p. 040 5850 818 ja Arja
Suomela.
Raamattu- ja rukousilta to
31.3. klo 18, Tuiran kirkko.
Kokoonnumme Tuiran kirkolla tilassa nimeltä Sumppu.
Rauhanyhdistyksen ompeluseurat to 31.3. klo 18.30,
Tuiran kirkko.
Rauhanyhdistyksen kirkkoseurat to 31.3. klo 19, Pyhän
Tuomaan kirkko.
Kuivasjärven alueen ompeluseurat pe 1.4. klo 18.30, Pyhän Luukkaan kappeli.
Raamattupiiri ti 5.4. klo 13,
Niittyaron seurakuntakoti.
Miestenpiiri ti 5.4. klo 18,
Tuiran kirkko. Juhani Tervonen alusta aiheesta "Ihminen
vankilassa".
Raamattu- ja lähetyspiiri ke
6.4. klo 17, Pyhän Tuomaan
kirkko. Ystävänkamarissa,
mukana Pasi Kurikka.
Raamattupiiri to 7.4. klo
12.30, Tuiran kirkko. Raamattupiiri kaikenikäisille kokoontuu torstaisin Sumpussa. Vetäjinä Riitta Louhelainen p. 040 5850 818 ja Arja
Suomela.
Rauhanyhdistyksen kirkkoseurat to 7.4. klo 19–21, Pyhän Luukkaan kappeli.
Pateniemi-Herukka suuralueen ja Rajakylän yhteinen
raamattupiiri ti 12.4. klo 18,
Pateniemen kirkko. Lisätietoja Heli Mattila p. 040 5747
145.

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen kirkkoseurat su 3.4. klo 17, Oulujoen kirkko.
Rauhanyhdistyksen kirkkoseurat ke 6.4. klo 19–21, Ou-

lujoen kirkko.

Ve l i - P e k k a V i k l u n d

Musiikki ja kulttuuri
Lohdutuksen säveliä ja toivon sanoja su 3.4. klo 15,
Heinätorin seurakuntatalo.
Raamatun tekstejä, runoja,
hiljentymistä ja musiikkia sinulle, joka kaipaat elämääsi lohdutusta ja toivoa surusi keskelle. Mukana sairaalapastori Juha Kyllönen ja kirkkomuusikko Taina Voutilainen.

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Urkukonsertti Elias Niemelä, urut pe 1.4. klo 20, Oulun
tuomiokirkko. Konsertissa
kuullaan mm. ranskalaista urkumusiikkia Joseph Bonnelta
ja Charles-Marie Widorin sävelin sekä J.S.Bachin musiikkia. Ohjelma 5 euroa yhteisvastuulle. Lue Elias Niemelän
Uusi Kasvo -haastattelu s. 8.
Virsi-illat ti 5.4. klo 18, Heinätorin seurakuntatalo. Virsiä aiheesta aamu ja ilta, Esko Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
Konsertti su 3.4. klo 15, Karjasillan kirkko. Riikka Vuorijärvi, laulu. Irina Kamalova,
piano. Ohjelmassa J.S. Bachin ja Händelin musiikkia. Ohjelma 5 € Yhteisvastuulle.
Kirjavirtaa Pappilassa! Kirjallisuuspiiri lukevaisille
ke 20.4. klo 18–20, Kastellin
kirkko. Elina Hirvonen: Kauimpana kuolemasta JA Marjane Satrapi: Persepolis – iranilainen lapsuuteni.

Tuiran seurakunta
KappeLive -konsertti la 2.4.
klo 19, Pyhän Luukkaan kappeli. Artistivieraana Tommi
Kalenius Duo. Lue juttu s.16.

Oulujoen seurakunta
Ylikiiminki
Virsi-ilta to 31.3. klo 18.30,
Eeva ja Erkki Pöysköllä Rantapirtissä. Mukana Sanna Leppäniemi, Lauri Nurkkala ja
Leo Rahko Tilaisuuden tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Lohdutuksen säveliä
ja toivon sanoja
kaikille sureville

P

ääsiäisen sanomaa muistellessa
yhä useamman ajatukset kohdistuvat myös henkilökohtaisiin menetyksiin. Suru tarvitsee
lohdutuksekseen kevätauringon lisäksi myös puhetta ja keskustelua muiden
kanssa.
Yhdessä toipumiseen ja uuden toivon heräämiseen johdattelevat myös
seurakuntien järjestämät tapahtumat.
Tulevana sunnuntaina 3. huhtikuuta itseään voi hoitaa Lohdutuksen säveliä ja toivon sanoja -musiikkitapahtumassa Heinätorin seurakuntatalolla,
osoitteessa Aleksanterinkatu 71.
Kello 15–17 järjestettävässä tapahtumassa on tarjolla Raamatun tekstejä,
runoja, hiljentymistä ja musiikkia surun keskelle sekä lohdutusta elämään.
Tilaisuus on avoin kaikille sureville ja lohdutusta kaipaaville, olipa suru tuore tai vaikka vielä käsittelemätön. Tapahtumaan osallistuville jaetaan käsiohjelma, josta löytyvät kappaleiden sanoitukset, mukana voi lau-

laa halutessaan.
Sairaalapastori Juha Kyllösen mukaan tapahtuman ajatuksena on oman
surun tunteen peilaaminen ja tapahtuman tavoitteena luoda puitteet surun käsittelylle esimerkiksi musiikin
kautta.
– On todella tärkeää, että surun keskellä oleva ihminen tuntee yhteyttä,
sen, että ei ole surunsa kanssa yksin,
sairaalapastori Juha Kyllönen toteaa.
Kyllösen lisäksi tapahtumassa ovat
mukana myös sairaalapastori MarjaLeena Tahkola ja kirkkomuusikko Taina Voutilainen.
Pääsiäisajan tunnelmissa ollaan
myös Paaston ja kärsimysajan musiikki-illassa Oulujoen kirkossa tiistaina
5. huhtikuuta kello 19–20. Illan aikana kuullaan Oulun konservatorion
kirkkomusiikin opiskelijoiden soittoa
ja yksinlaulua. Tilaisuudessa lauletaan
myös yhteislauluja. Musiikki-iltaan on
vapaa pääsy.

Diakonia
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Diakonian ajanvaraus vastaanotolle maanantaisin klo
9–11, p. (08) 3161 405.
Työttömien ruokailu keskiviikkoisin klo 11–13, Öbergin talo.

Karjasillan seurakunta

Diakonian ajanvaraus maanantaisin klo 9–11 p. (08)
5313 219 tai Karjasillan diakoniatoimistolta.
Aamupuuro torstaisin klo
9–10, Kaukovainion kappeli.
Maksuton puuroaamiainen,
joka sisältää puuroa, leipää,
kahvia ja teetä.
Ystävän kammari ti 5.4. klo
13, Kaukovainion kappeli. Vapaamuotoinen kohtaamispaikka, jossa kahvitellaan,
keskustellaan ja hiljennytään
hartauteen.

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus taloudellisen tuen hakemista varten maanantaisin klo 9–11
Tuiran kirkko p. (08) 531 4616.
Muissa asioissa keskusteluajasta tai kotikäynnistä voi
sopia suoraan oman alueen
diakoniatyöntekijän kanssa.
Työttömien ruokailu to 31.3.
klo 12–13, Rajakylän seurakuntakoti. Aterian hinta 2€
Lisätietoja diakoni Sami Riipinen p. 040 5747 149.
Palokan palvelukeskuksen
eläkeläisten kerho to 31.3.
klo 13.30–15, Palokan palvelukeskus. Lisätietoja Heli
Mattila p. 040 5747 145.
Työttömien ruokailu pe 1.4.
klo 12–13, Pyhän Luukkaan
kappeli. Ruokailun hinta 2 €.
Lisätietoja Saila Luukkonen
p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 4.4. klo 11,
Koskelan seurakuntakoti. Lisätietoja diakonissa Eeva-

Marja Laitiselta p. 040 5157
267.
Diakoniapiiri ma 4.4. klo 14,
Pyhän Luukkaan kappeli.
Työttömien ruokailu to 7.4.
klo 12–13, Rajakylän seurauntakoti. Aterian hinta 2€ Lisätietoja diakoni Sami Riipinen
p. 040 5747 149.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maanantaisin klo 9–11, Myllyojan
seurakuntatalo, p. (08) 5313
519.
Madekosken diakoniapiiri
to 31.3. klo 12, Sanginsuun
seurakuntakoti.
Runo- ja virsilauluilta Oulujoen pappilassa ke 6.4. klo
18, Oulujoen pappila. Runo- ja virsilauluilta Oulujoen
pappilassa 6.4. klo 18. Mukana Teuvo Päkkilä, runot sekä
Riitta Kentala ja Lauri Nurkkala. Kahvitarjoilu ja arvontaa Yhteisvastuun hyväksi.

Yhteiset 		
seurakuntapalvelut
kehitysvammaiset
Perhepiiri to 31.3. klo 12–
13.30, Caritas. Ryhmä vanhemmille, joilla on kehitysvammainen lapsi.
Nuorten aikuisten ilta ke
6.4. Ryhmäläisten kanssa sovittu tapaaminen elokuvateatteri Starissa. Lue juttu ryhmän toiminnasta s. 8–9.

kuulovammaiset
Hyvä tietää-luento pe 1.4.
klo 9.30, Keskustan seurakuntatalo.
Aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri ti 5.4.
klo 13.30, Diakoniakeskus.

näkövammaiset
Näkövammaisten raamattuja keskustelupiiri to 31.3. klo
13–14.30, Caritas-kodilla, Caritas-sali. Opasystävä on vas-
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M i k ko H a r m a

tassa pihalla pääoven läheisyydessä klo 12.30 alkaen.

päihdetyö
Tavoiteryhmä ma 4.4. klo
14.30–16, Diakoniakeskus.
Diakoniakeskus Taka-Lyötyn
katu 4 2.kerros

Lähetys

Tommi Kalenius
Duo lauantaina
KappeLivessä

K

evätkauden viimeisessä KappeLivessa artistivieraana esiintyy Tommi Kalenius Duo. Kalenius on akustista kitaraa soittava laulaja ja
lauluntekijä. Kaleniuksen duokaverina musisoi kosketinsoittaja Antti Suonio.
Valtakunnallisilla radioaalloilla Kalenius on tehnyt itseään tunnetuksi singleillään Me ollaan ja Vieläkö rakkaus kantaa. Singlet löytyvät albumilta Ihminen on ihmisiä, joka julkaistaan 6. huhtikuuta. Uuden albumin sisältöä kuullaan jo KappeLive-konsertissa.
Lauluntekijänä Kaleniuks pitää tärkeänä, että
kappaleista löytyy sisältöä ja vaikka vähän paatostakin.
– Haluan liittyä siihen Hectorin ja Juicen perintöön, että ei pyritä ihan vaan viihdyttämään, vaan
myös halutaan antaa yleisölle ajateltavaa, Tommi
Kalenius sanoo.
Tommi Kaleniuksen musiikillinen historia löytyy gospelin kentällä, mutta viime vuosina muusikko on kunnostautunut myös ammattimaisena laulunkirjoittajana toisille artisteille.
KappeLive-konsertteja on järjestetty Pyhän
Luukkaan kappelissa jo yli kahden vuoden ajan.
Kukin artistivieras rakentaa aina itsensä näköisen
konsertin.
Kevään viimeinen KappeLive-konsertti järjestetään lauantaina 2. huhtikuuta kello 19 Pyhän Luukkaan kappelissa. KappeLive-konsertti on ilmainen
ja kestää noin tunnin.

Lähetyssoppi - myyjäiset ja
kahvila torstaisin klo 10–14,
Isokatu 11, Elohuone. Tuoreita leivonnaisia, kotitekoisia hilloja ja mehuja, käsitöitä, arpoja yms. Tuotto Oulun
ev.lut. seurakuntien lähetystyölle. Klo 13 Tasaus-ohjelmatuokio, Tellervo Kilpelänaho. Myytävänä myös nepalilaisia koruja Tasauksen hyväksi.
Siipi – lähetyksen puoti ja
paja ma–ke, pe klo 10–14, Siipi, lähetyksen puoti ja paja.
Puodista käytettyjä astioita,
liinavaatteita, koruja, kirjoja,
polkupyöriä sekä pajan tuotteita, tarjolla myös kahvia
yms. Pajassa tehdään käsitöitä, korjataan pyöriä ja askarrellaan. Lahjoituksia otetaan
vastaan, p. 044 316 1720.
Lähetystovi pe 1.4. klo 12–
13, Siipi, lähetyksen puoti ja
paja. Pyhän rajoilla, AnnaMari Heikkinen.
Vappukeitaan suunnittelu
ti 5.4. klo 17, Keskustan seurakuntatalo. Vappukeidas on
lähetystyön perinteikäs vapputapahtuma, jonka tuotolla tuetaan Oulun seurakuntien nimikkolähettien ja Suomen Lähetysseuran työtä. Tule mukaan suunnittelemaan
ja toteuttamaan tämän kevään Vappukeidasta.

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Lähetyspiiri to 31.3. klo 14,
Vanha pappila. Pekka Rehumäki.
Lähetyspiiri to 7.4. klo 14,
Vanha pappila. Maire Heikkinen.

Karjasillan seurakunta
Lähetyspiiri ti 5.4. klo 17.30,
Kaukovainion kappeli.

Tuiran seurakunta
Lähetyspiiri ma 4.4. klo 14,
Tuiran kirkko. Huomaa uusi aika. Lisätietoja Tarja OjaViirret p. 040 5747 172.

Oulujoen seurakunta

Kevätretki Raattaman
Vuontispirtille 16.–20.4.
Lähde hiljentymään hangille Raattaman Vuontispirtille. Tunturihotelli Vuontispirtti on Pallas-Ounastunturin
kansallispuiston maisemissa. Tuomiokirkkoseurakunnan
järjestämällä retkellä on mahdollisuus hiihtää pitempiä
ja lyhyempiä hiihtomatkoja sekä ulkoilla lähimaastossa.
Pitemmillä matkoilla on mukana eräopas.
Retken hinta 2 hh 265 €, 1 hh 300 €. Hinta sisältää aamiaisen, retkieväät, päivällisen ja matkat sekä tapaturmavakuutuksen Oulun ev.-lut. seurakuntien jäsenille. Retkelle mahtuu 46 henkilöä. Mukana diakoniapappi Jyrki
Vaaramo ja diakonissa Kirsi Karppinen.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 1.4.
arkisin p. (08) 3161 340 tai www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo. Matkasta voit tiedustella Kirsi Karppiselta p. 040
5747 181.

Raamattu- ja lähetyspiiri ma
4.4. klo 18, Myllyojan seurakuntatalo. Kokoonnumme
Ystävän kamarissa.
Raamattu- ja lähetyspiiri ma
4.4. klo 18.30, Oulujoen pappila. Piirin vetäjä Terhi Sirén.

Ylikiiminki
Lähetyksen kirpputorikahvila pe 1.4. klo 11, Piispankamari, entisellä kunnantalolla. Kupponen kahvia ja jotain pientä ostettavaa kirpputorilta. Lähetyksen hyväksi voi myös valmistaa ja lahjoittaa myyntiin eri artikkeleita. Parsintapalvelua puhtaille villavaatteille.

Yli-Ii
Lähetysilta ti 5.4. klo 18, Yli-

Iin seurakuntakoti. Aiheesta Israel kertoo lähetti Eeva
Pouke. Huomaa päivä!

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkouluissa lasta kuljetetaan lapsentajuisesti tutustumaan kristilliseen uskoon ja
rakastavaan Jumalaan. Pyhäkouluun ei tarvitse ilmoittautua ja se on osallistujille maksuton.
Perhekerhoihin lapsi tulee
yhdessä huoltajan kanssa.
Kerho alkaa yhteisellä hartaushetkellä.
Kaikki pyhäkoulut ja perhekerhot löytyvät osoitteesta
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Taidepyhis ma 4.4. klo
14.30–16, Metsokankaan
koulu. Ryhmään otetaan 10
1–3-luokkalaista lasta.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot löytyvät osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri.

Nuoret
Nuorten Livechat Church
su 3.4. klo 18–21, http://
irc-galleria.net/community/3232444. Tervetuloa keskustelemaan ja pohtimaan.
Tule mukaan ja ota kantaa.
Illan aiheena on kaste.

Karjasillan seurakunta
Wanhojen Isosten Olohuone to 31.3. klo 18–20.30, Kastellin kirkko. Kutsutaan kaikkia Karjasillan seurakunnan
Wanhoja Isosia omaan Olohuoneeseen kaksi kertaa
kuukaudessa torstai-iltaisin
klo 18-20.30. Olohuone sijaitsee joko Kastellin kirkon pappilassa. Olohuoneen sisustuksesta päätätte itse! Lämpimästi tervetuloa juuri sellaisena kuin olet! Lisätietoja
saat Jenniltä p.044-3161 452.
Yökahvila Cafe Andreas pe
1.4. klo 18–22, Pyhän Andreaan kirkko. Pyhän Andreaan
kirkolla aukeaa joka toinen
perjantai yökahvila Cafe Andreas klo 18-22. Tervetuloa
uudet rippikoululaiset, isoset ja kaikki asiasta kiinnostuneet nuoret mukaan tekemään kahvilasta teidän näköistänne. Jokaisella kahvilakäynnillä mahdolllisuus osallistua myös hartauteen. Kahvilassa mukana joukko vieraita odottavia kahvila-avustajia. Lisätietoja kahvilan toiminnasta tai avustajaksi pääsemisestä saa Karjasillan seurakunnan nuorisotyönohjaajilta.
Nuortenilta ti 5.4. klo 18–
20.30, Pyhän Andreaan kirkko. Tervetuloa mukaan! Luvassa loistavaa seuraa, oleilua, pelailua ja hiljentymistä. Nuortenillat on tarkoitettu yläasteikäisille ja sitä vanhemmille nuorille.

Tuiran seurakunta
Päikkärit ke 6.4. klo 14–17,
Tuiran kirkko. Lisätietoja Terhi-Liisa Sutinen p. 040 7245
446.
Nuortenilta ke 6.4. klo
18.30, Tuiran kirkko.

Raamis to 7.4. klo 17, Tuiran
kirkon nuorisotila. Nuorten
oma ja perinteinen Raamis
Tuiran kirkolla. Tule mukaan
etsimään ja löytämään! Lisätietoa Raamiksen toiminnasta saat nuorisotyönohjaaja
Merja Oksmannilta, merja.
oksman@evl.fi

Oulujoen seurakunta
Yökahvila pe 1.4. klo 19, Hintan seurakuntatalo.

Nuoret aikuiset
Aalef-ilta su 3.4. klo 17, Hintan seurakuntatalo. Raamatun käyttöohjeet, alustus
Kimmo Kieksi. Toiminnan järjestävät Oulujoen seurakunta ja Suomen lähetysseura.
Alfa-kurssi - tutki elämän
tarkoitusta ti 5.4. klo 18–
20.30, Elohuone. Tutki elämän tarkoitusta! Alfa-kurssi
on mahdollisuus kenelle tahansa tutustua kristinuskoon
mukavalla ja rennolla tavalla.
Se on paikka, jonne on helppo tulla, kysyä kysymyksiä,
tutkia erilaisia aiheita ja etsiä vastauksia yhdessä.
Matalan kynnyksen ilta ti
5.4. klo 18, Heinätorin seurakuntatalo.

opiskelijajärjestöt:
Oulun körttiopiskelijoiden
ja nuorten aikuisten seurat
to 31.3. klo 18. Seurat Mimmu ja Tuomas Svärdillä, Seilitie 1 A 12, Toppilansaari
OPKOn ilta la 2.4. klo 19,
Öbergin talo. Kärsimys ja
Kaikkivaltias Jumala, Jorma
Aspegren
3-K ilta ma 4.4. klo 18.30.
Marko Visuri: 2. korinttolaiskirje ja lohdutuksen Jumala

Seniorit
Vanhukset vaaliteemana
-keskustelutilaisuus to 31.3.
klo 14, Keskustan seurakuntatalo.

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Eläkeläisten kerho to 31.3.
klo 10.30, Heinätorin seurakuntatalo. Kerhossa hiljennytään ja keskustellaan eri teemoista.
Eläkeläisten kerho to 31.3.
klo 12, Kajaaninkatu 1. Seurakuntakerho, jossa hiljennytään ja keskustellaan ajankohtaisista asioista.
Senioripäivä ma 4.4. klo 11,
Heinätorin seurakuntatalo.
Mahdollisuus verenpaineen
mittaukseen. Ruokailu 4€.
Eläkeläisten kerho ma 4.4.
klo 12.15, Heinätorin seura-

kuntatalo. Yhdessä hiljennymme ja keskustelemme
ajankohtaisista teemoista.
Tarinatupa ke 6.4. klo 13, Intiön seurakuntakoti.
Eläkeläisten kerho to 7.4.
klo 10.30, Heinätorin seurakuntatalo. Kerhossa hiljennytään ja keskustellaan eri teemoista.
Eläkeläisten kerho to 7.4.
klo 12, Kajaaninkatu 1. Seurakuntakerho, jossa hiljennytään ja keskustellaan ajankohtaisista asioista.

Karjasillan seurakunta
Seurakuntakerho ti 5.4. klo
14, Höyhtyän palvelukeskus, Mummonkammari. Yhteinen hartaus- / keskusteluhetki päiväkahvin lomassa
niin palvelukeskuksessa asuville kuin lähiympäristöstä
tuleville eläkeläisille.
Eläkeläisten kerho ma 4.4.
klo 12–13.30, Maikkulan kappeli. Kohtaamispaikka eläkeläisille. Keskustellaan, juodaan kahvit ja lauletaankin
välillä. Kokoonnutaan ruokasalissa.
Eläkeläisten kerho to 7.4.
klo 12–14, Pyhän Andreaan
kirkko.
Eläkeläisten kerho to 7.4.
klo 13, Kastellin kirkko.
Eläkeläisten kerho to 7.4.
klo 13.30, Karjasillan kirkko.
Vapaamuotoinen yhdessäolon hetki kahvitellen, keskustellen ja hartauteen hiljentyen.

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten kerho to 31.3.
klo 13, Tuiran kirkko. Yhteyshenkilö Aino-Liisa Ilkko p.
040 7510 064.
Eläkeläisten kerho to 31.3.
klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko. Yhteyshenkilö Päivi Moilanen p. 040 5747 064
Eläkeläisten kerho to 31.3.
klo 14, Metsolanhovi
Eläkeläisten kerho to 7.4.
klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko. Yhteyshenkilö Päivi Moilanen p. 040 5747 064
Seniorien laulupiiri to 14.4.
klo 13.30, Sanginsuun seurakuntakoti. Seniorien laulupiiri kokoontuu Sanginsuun
seurakuntakodilla. Vieraanamme on Pudasjärven eläkeläisten laulupiiri. Ohjelmassa yhteislaulua, kahvitarjoilu ja arvontaa Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Mukana Paula Kyllönen, Lauri-Kalle Kallunki ja Jukka Jaakkola.
Kokoonnumme Tuiran kirkolle klo 13.00, josta kyyditykset Sanginsuulle. Tervetuloa!
Kuljetus eläkeläisten messuun Tuiran kirkkoon tiistai-

Vanhukset vaaliteemana
-keskustelutilaisuus
torstaina 31.3. klo 14
Keskustan seurakuntatalossa

Oulun seurakuntien vanhustyö järjestää yhteistyössä
Senioriliikkeen kanssa kaikille avoimen keskustelutilaisuuden, jonka aiheena on Vanhukset vaaliteemana.
Mukana keskustelemassa on yksi edustaja jokaisesta
nykyisen eduskunnan puolueesta. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan!
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na 19.4. klo 13. Messun jälkeen on yhteinen kahvihetki, jonka jälkeen paluukuljetus n. klo 14.45. Linja-autokuljetus on osallistujille ilmainen. Linja-autoreitti 1:
klo 12.05 Palokan palvelukeskus, klo 12.10 Rajakylän seurakuntakoti, klo 12.20 Koskelan seurakuntakodin pysäkki, klo 12.25 Koskelan palvelukeskus, klo 12.35 Tuiran palvelukeskus, klo 12.45 Tuiran
kirkko. Linja-autoreitti 2: klo
12.10 Pateniemen kirkko, klo
12.15 Kuivasjärvi, Karjakentän
pysäkki, klo 12.20 Ajaa Kaitoväylää, Yliopistonkadun pysäkki, klo 12.30 Hiidentien
päätepysäkki, ajaa Järvitietä,
klo 12.35 Ajaa Kaarnatietä,
Alppila, klo 12.45 Tuiran kirkko. Lämpimästi tervetuloa

Oulujoen seurakunta
Seurakuntakerho to 31.3.
klo 10, Huonesuon seurakuntakoti.
Eläkeläisten kerho to 31.3.
klo 13, Myllyojan seurakuntatalo.
Eläkeläisten kerho ma 4.4.
klo 10.15, Sanginsuun seurakuntakoti. Olemme retkellä
Ylikiimingissä.
Eläkeläisten kerho ma 4.4.
klo 12, Hintan seurakuntatalo.
lkäihmisten kuntopiiri ma
4.4. klo 18, Huonesuon seurakuntakoti.
Aikuisten kuntopiiri ke 6.4.
klo 17, Hintan seurakuntatalo.
Seurakuntakerho to 7.4. klo
10, Huonesuon seurakuntakoti.
Eläkeläisten kerho to 7.4. klo
13, Myllyojan seurakuntatalo.
Eläkeläisten kerho to 7.4. klo
14, Hoikantien palvelutilat .

Ylikiiminki
Laulukerho to 31.3. klo 10,
Ylikiimingin seurakuntatalo.
Ohjelmassa yhteislaulua ym.
ja lauluun sekä musiikkiin liittyvää toimintaa.
Laulukerho to 7.4. klo 10,
Ylikiimingin seurakuntatalo.
Ohjelmassa yhteislaulua ym.
ja lauluun sekä musiikkiin liittyvää toimintaa.
Eläkeläisten kerho ma 4.4.
klo 11, Ylikiimingin seurakuntatalo.

Yli-Ii
Yli-Iin torstaikerho to 31.3.
klo 11, Yli-Iin seurakuntatalo.

Leirit ja retket
Pääsiäisen perheleiri, kouluikäisille lapsille ja heidän
perheilleen 21.–25.4. Juuman leirikeskus, Kuusamo.
Matkat Juumaan omin kyydein. Leirin vuorokausihinnat: aikuinen 27 €, opiskelija ja 11–18-v. 23,50 ja 4–10v. 15,50 alle 4-v. maksuton.
Sisältää, majoituksen, ruoat,
petivaatteeet, ohjelman Juumassa ja vakuutukset Oulun
ev.-lut. seurakuntien jäsenille. Ilmoittautumiset leirille,
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai p. (08) 3161 340. Lisätietoja leiristä Jouni Heikinheimo 040 737 9643 tai Maire Kuoppala 040 574 7124.
Retki Tampereelle 27.–29.5.
Retki on tarkoitettu 10–14
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-vuotiaille oululaisille tytöille ja pojille. Käymme Pandan
tehtaanmyymälässä, Vaajakoskella, Jyväskylässä. Lauantaina vietämme viisi tuntia Särkänniemessä. Sunnuntaina osallistumme jumalanpalvelukseen Ylöjärven kirkossa. Yövymme ja ruokailemme Tampereen seurakuntien leirikeskukessa, Torpassa. Retken hinta on 150 €
/ retkeläinen. Retken hintaan
sisältyy bussimatka, majoitus, ruokailut, sisäänpääsymaksut tutustumiskohteisiin
sekä tapaturmavakuutus oululaisille ev.-lut. seurakuntien jäsenille. Retkelle otamme 45 retkeläistä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset yhteisten seurakuntapalvelujen toimistoon,
p. (08) 3161 340 (ma–pe klo
9–16) tai www.oulunseurakunnnat.fi/ilmo viimeistään
6.5. mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään retkikirje.
Lisätietoja retkestä Esa Harjulta, 040 575 2713 tai esa.
harju@evl.fi.
Seurakuntaretki Solovetskiin 18.–21.8. Lähde mukaan seurakuntaretkelle Solovetskin luostariin ja Vienan Karjalaan. Matkan hinta
on noin 490 euroa riippuen
matkalaisten määrästä. Hinta sisältää kuljetuksen turistibussilla, majoitukset, ruokailut, opastetun kokopäivävierailun Solovetskin saarelle, sekä viisumit vakuutuksineen. Sitovat ilmoittautumiset 5.4. mennessä osoitteessa
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai Yhteiseen seurakuntapalveluun, p. (08) 316 1340.
Tiedustelut matkanjohtaja
Pentti Kortesluoma, p. 040
575 2716. Etusijalla ovat Oulujoen seurakunnan jokivarsien alueen jäsenet. Matkajärjestelyistä vastaavat Koskilinjat ja Turun Neva Tours.

Karjasillan seurakunta
Hiljaisuuden retriitti 29.4.–
1.5. Rokuan leirikeskus. Retriitin teemana on "Rauha sinulle". Retriitin ohjaavat Ulla Säilä ja Marjukka Hamari. Retriitti alkaa perjantaiiltana klo 19 ja päättyy sunnuntaina noin klo 16. Retriitin hinta on 65€. Hintaan sisältyy majoitus yhden hengen huoneissa täysihoidolla.
Matkat omin kyydein. Ilmoittautuminen 15.4. mennessä Yhteisten seurakuntapalvelujen numeroon 08 3161
340 tai sähköisesti osoitteessa https://www.oulunseurakunnat.fi/ilmoittautumiset.
Retriitin osallistujat saavat
kirjeen myöhemmin. Lisätietoja: Marjukka 040 575 2710
ja Ulla 040 543 7070.

Tuiran seurakunta
Veteraanileiri 2.–5.5. Rokuan
leirikeskus. Leirin hinta 64 € sisältää matkat, ruokailut ja vakuutukset Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille. Ilmoittautuminen 8.4. mennessä p. (08)
3161 340 tai www.oulunseurakunnat.fi. Tiedustelut diakoniatyöntekijöiltä Saila Luukkonen p. 040 5747 092 ja Paula
Kyllönen p. 040 7235 880.
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Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista löydät
lisätietoa www.oulunseurakunnat.fi/kalenteri.

Muut menot
Kaatuneitten omaiset ma
4.4. klo 12, Keskustan seurakuntatalo.
Koskimies – ensimmäinen
körttiläinen Oulun piispanistuimella -luento ti 5.4. klo
18–20, Keskustan seurakuntatalo. Luentosarja herännäisyydestä Oulun seudulla. Luentosarjan neljäs luento. Luennoitsija: Olavi Rimpiläinen
Silmukka ke 6.4. klo 13–16,
Vanha pappila. On tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tulla juttelemaan, viettämään aikaa yhdessä, tekemään omia käsitöitä, tai kä-

sitöitä yhdessä sovittuun tarkoitukseen
Vapaaehtoistyön kevätkokoontuminen Koskelassa ke
6.4. klo 17, Koskelan seurakuntakoti. Klo 17 aloitamme yhdessäolon makkaranja lätynpaistolla ulkona. Klo
18 Harri Fagerholm puhuu aiheesta Hengellinen paasto.

Nokelantie 48 B, käynti
Latokartanontien puolelta.
Avoinna
ma–ke, pe
klo 10–14.

Varhaisnuoret
” On hienoa olla
täyskymppi…”
28.6. –1.7. Rokuan
leirikeskuksessa raikuu
10-laulu, kun tänä vuonna
10 vuotta täyttävät tytöt ja
pojat leireilevät. Leirillä
asutaan kylissä, nukutaan
teltoissa, lauletaan, ja
osallistutaan monipuoliseen
ohjelmaan lähetyksen, musiikin, erä-juttujen ja
liikunnan merkeissä – unohtamatta kylien välisiä
kisailuja tai hassuja iltaohjelmia. Leiri tarjoaa
seikkailua, uusia kokemuksia ja tuttavuuksia.
Oletko sinä mukana?
Ilmoittautua voi osoitteessa:
www.oulunseurakunnat.fi/ilmoittautumiset.
Ilmoittautuminen leirille päättyy 29.4.
Lisätietoja: 10leiri.oulu@evl.fi

Vapaaehtoisia avustajia tarvitaan
Pyhiinvaellus laista evankeliumiin
Jumalan voideltua seuraten
sunnuntaina 3.4. klo 11.45
Keskustan seurakuntatalossa.
Tilaisuus alkaa kryptan kirkkokahvin jälkeen.
Mukana Jaakko Lounela.

Toimintaa
lapsille
Helmimuskarit jatkuvat
Pyhän Andreaan kirkolla
Maanantaina
- klo 17 Tenavahelmet
(3–4-vuotiaat yhdessä vanhemman kanssa)
- klo 17.35 ja klo 18.10 Perheen helmet I ja II
(koko perhe)
Ohjaajana toimii Markus Patrikainen.
Tiistaina
- klo 17 Vauvahelmet
(alle vuoden vanhat vanhemman kanssa)
- klo 17.35 Taaperohelmet
(1–2-vuotiaat yhdessä vanhemman kanssa)
- klo 18.10 Muksuhelmet
(2–3-vuotiaat yhdessä vanhemman kanssa)
Ohjaajana toimii Laura Vaattovaara.
Kevätkauden muskarimaksu on 40 euroa/lapsi.
Toisesta lapsesta on 50 % sisaralennus.
Ilmoittautumiset joko sähköpostitse, marjaana.
lassi@evl.fi tai tekstiviestillä, p. 040 5747 108.

Isä-lapsi -parkki
maanantaisin klo 17–19
avoin päiväkoti Vihreä Talo, Uusikatu 27.
Isä-lapsi -parkki on tarkoitettu alle
kouluikäisille lapsille ja heidän isilleen. Illoissa
ei ole suunniteltua ohjelmaa, vaan vapaata
yhdessäoloa. Ohjaajina Kari Rekilä ja Ville
Pahkin. Parkki toteutetaan yhteistyössä Oulun
ev.-lut. seurakuntien ja Oulun kaupungin
perhepalvelun kanssa. Kevätkauden viimeinen
kokoontuminen on maanantaina 30.
toukokuuta.

10-leirille Rokualle 28.6.–1.7.
10-leiri on vuonna 2001 syntyneiden suurleiri.
Leirille kokoontuu vuosittain noin 300
10-vuotiasta. Seurakunnan työntekijöitä ja isosia
on yhteensä noin 80, ja he huolehtivat elämästä
telttakylissä ja leiriohjelmasta
Leirimme tarvitsee onnistuakseen myös reippaan
joukon aikuisia avustajia: ruokahuoltoon,
apuohjaajia erilaisille toimintarasteille sekä muihin
huoltotehtäviin leirialueella.
Tarjoamme sinulle unohtumattoman
suurleirikokemuksen tärkeän tehtävän merkeissä
ja tietysti matkat, sisämajoituksen kahdenhengen
huoneissa, ruokailut ja vakuutuksen.
Lähde mukaan tekemään kanssamme
ikimuistoista leiriä tämän vuoden kympeille!
Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Sanna Parkkinen, p. 040 8211 979 tai
sanna.parkkinen@evl.fi.

Virsi-ilta

torstaina 31.3. klo 18.30 Eeva ja Erkki Pöysköllä Rantapirtissä. Mukana Sanna Leppäniemi, Lauri Nurkkala ja Leo Rahko.

Urkukonsertti

perjantaina 1.4. klo 20 tuomiokirkossa.
Urkurina toimii Elias Niemelä. Konsertissa kuullaan
mm. ranskalaista urkumusiikkia Joseph Bonnelta ja
Charles-Marie Widorin sävelin sekä J.S.Bachin musiikkia. Ohjelma 5 euroa Yhteisvastuulle.

Runo- ja virsilauluilta

keskiviikkona 6.4. klo 18 Oulujoen pappilassa.
Mukana Teuvo Päkkilä, runot sekä Riitta Kentala ja
Lauri Nurkkala. Kahvitarjoilu ja arvontaa Yhteisvastuun hyväksi.
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Menot Oulussa 31.3.–7.4.2011
Ve l i - P e k k a V i k l u n d

Kulttuuria

Elämän polku

Konsertti
sunnuntaina 3.4. klo 15, Karjasillan kirkko.
Riikka Vuorijärvi, laulu. Irina Kamalova, piano.
Ohjelmassa J.S. Bachin ja Händelin musiikkia.
Ohjelma 5 euroa Oulun kristilliselle koululle.

Paaston ja kärsimysajan musiikki-ilta
tiistaina 5.4. klo 19, Oulujoen kirkko. Illan aikana
kuullaan Oulun konservatorion kirkkomusiikin
opiskelijoiden soittoa ja yksinlaulua. Tilaisuudessa
on myös yhteislauluja. Vapaa pääsy.

Kirjavirtaa Pappilassa!
Kirjallisuuspiiri lukevaisille
keskiviikkona 20.4. klo 18–20, Kastellin kirkko.
Elina Hirvonen: Kauimpana kuolemasta JA
Marjane Satrapi: Persepolis –iranilainen lapsuuteni.

Kastetut:

luoto, Lilli Johanna Väänänen, Hugo Benjami Ylimäki.
Tuira: Niko Aukusti Annala,
Mette Sofia Honkanen, Ilona
Tiitu Julia Kehusmaa, Veeti Olavi Antero Laurila, Milja Sofia Lyytikäinen, Jasper
Matti Mikael Matikainen,
Joel Mauno Tapani Mäkikyrö, Maximus Johannes Orava,
Atte Patrik Pahkala, Hilla Helena Kaarina Palosaari, Aino
Emilia Partanen, Noel Elmo
Oliver Takalo, Matilda Maija Sofia Torvela, Niko Valtteri
Kristian Virtanen.

Tuomiokirkko: Lilja Kaija Elina Kallioinen
Karjasilta: Iivari Aarre Aikio,
Saana Olivia Alhainen, Aava Vivian Anttila, Nooa Onni Leonard Heikkilä, Venla
Aada Emilia Huhtamäki, Alisa Elsa Eveliina Kitkala, Niila
Hermanni Muoniovaara, Ada
Emilia Mäkäräinen, Linnea
Helmi Maria Ronkainen, Hugo Matti Seppä, Luca Benjamin Siuruainen, Terho Tapio
Säkkinen, Jesse Ilmari Terva-

Tarvitsetko apua pienissä
kodin korjausaskareissa?
Ripa löysällä, sarana
vinkuu, taulu kaipaa
seinälle…
Ota yhteys talkooryhmään
Heikki Kaikkoseen
040 502 5010.
Huom! Emme suorita muuttoja.

Oulujoki: Martti Aukusti
Ahola, Pihla Aliisa Isojärvi,
Daniel Aukusti Karttunen,
Saana Hilda Elisabet Railo,
Eliel Viljami Vartiainen.

Vihityt:
Karjasilta: Mika Heikki Kitkala ja Jatta Maria Kristiina
Pohjola.

Kuolleet:

vi Tolonen 65.
Karjasilta: Eila Inkeri Kaleton
s. Jämsä 72.
Tuira: Pentti Johannes Kiuttu
84, Fanny Sofia Laurinaho s.
Lampela 96, Eeva Elviira Partanen s. Halonen 87, Terttu
Annikki Rantapelkonen 83,
Erkki Jaakko Rusanen 77.
Oulujoki: Väinö Olavi Järvinen 87, Tauno Johannes Poutanen 88, Elsa Leena Turtinen
s. Markkanen 84.

Tuomiokirkko: Vappu Laukkanen s. Lahti 94, Eino Uole-

Kirkkoherranvirastot
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
p. (08) 316 1401
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932

Tuiran seurakunta
Myllytie 5, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 4600
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Hannu Ojalehto p. 0400 681 833

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki, p. (08) 8177 008
avoinna sopimuksen mukaan
Kappalainen Olavi Isokoski p. 040 7300 407

Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3200
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3500
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Jouni Riipinen p. 044 3161 719

Yli-Iin seurakuntapiiri
Elatuspellontie 4 a 2, 91200 Yli-Ii, p. (08) 3161 411
avoinna ma, ti, to, pe klo 9–13
kappalainen Pertti Lahtinen p. 040 719 7931.

Neuvonta ja vaihde
p. (08) 316 1300,
www.oulunseurakunnat.fi,
etunimi.sukunimi@evl.fi

Kirkolliset toimitukset

Virkatodistukset

Päivystävä sairaalapastori

Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 90100 Oulu, 1. kerros
p. (08) 316 1410,
pappi.oulu@evl.fi

Keskusrekisteri, Isokatu 9, p. (08) 316 1303
avoinna ma–pe klo 9–16

24h / vrk p. 040 570 7033

Tilavaraukset

Diakoniatyön erityispalvelut: näkö-, kuulo- ja
kehitysvammaistyö sekä päihde- ja kriminaalityö.
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. 08 3161321
avoinna ma-pe klo 9–16

Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavaraukset
kirkkoherranvirastoista ma-pe klo 9–16.

Diakoniakeskus

Kirkot
Karjasillan kirkko 		
Nokelantie 39

Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6

Oulun tuomiokirkko
Kirkkokatu

Pateniemen kirkko
Taskisentie

Pyhän Luukkaan kappeli
Yliopistokatu 7

Tuiran kirkko 		
Myllytie 5

Kastellin kirkko 		
Töllintie 38

Maikkulan kappeli 		
Kangaskontiontie 9

Oulujoen kirkko 		
Oulujoentie 69

Pyhän Andreaan kirkko
Sulkakuja 8

Pyhän Tuomaan kirkko
Mielikintie 3

Yli-Iin kirkko

Toimipaikat

Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89

Oulujoen pappila		
Oulujoentie 72

Sarasuon päiväkoti
Sarasuontie 5

Vanha pappila 		
Asemakatu 6

Elohuone,		
Isokatu11

Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19
Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Rajakylän 		
seurakuntakoti		
Tervakukkatie 2

Siipi – lähetyksen 		
puoti ja paja		
Nokelantie 48

Vanha pappila		
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Heikkilänkankaan 		
seurakuntakoti		
Kyytipojantie 2

Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86
Kuivasjärven 		
seurakuntakoti 		
Karppalantie 6
Lämsänjärven 		
kaupunkileirikeskus
Hiihtomajantie 2

Rokuan leirikeskus		
Salmisentie 300, Rokua

Myllyojan seurakuntatalo
Koivumaantie 2
Niittyaron 		
seurakuntakoti		
Purjehtijantie 4

Saarelan seurakuntakoti
Poolakuja 1

Siiranjärven 		
eräleirikeskus		
Vaarakyläntie 208, 		
Taivalkoski

Heinätorin 		
seurakuntatalo 		
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren 		
kaupunkileirikeskus
Hietasaarentie 19

Intiön seurakuntakoti
Intiönpolku 2
Juuman leirikeskus		
Juumantie 126, 93850 Käylä
Keskustan seurakuntatalo
Isokatu 17

Sanginsuun 		
seurakuntakoti		
Sanginsuuntie 59

Toppilan 			
monipalvelukeskus
Paalikatu 19

Ylikiimingin kirkko
Kirkkotie

Vasamon leirikeskus
Vasamontie 55, 		
Ylikiiminki
Ylikiimingin 		
seurakuntatalo		
Harjutie 5, Ylikiiminki
Öbergin talo		
Kirkkokatu 5
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Kaisa Anttila

Kiimingissä
kävi vieraita Virosta
Vanha ystävyys
Kiimingin
seurakunnan ja
Tarton Peetriseurakunnan välillä
sai jatkoa viime
viikonloppuna,
kun virolainen
kirkkoherra saapui
vierailulle.

T

änä vuonna Kiimingin seurakuntaan
tutustuivat uudet silmät, kun Peetrin uusi kirkkoherra saapui vaimonsa kanssa tutustumaan
ystävyysseurakuntaan.
Ants Tooming ja hänen
vaimonsa Mari Tooming
viihtyivät vierailulla hyvin.
– Olemme saaneet erittäin lämpimän vastaanoton, Ants hymyilee.
Vierailun ohjelmaan

kuului muun muassa neuvotteluja yhteistyöstä, seurakuntaan ja alueeseen tutustumista sekä makkaranpaistoa Koitelinkoskella. Vieraista piti huolta kielitaitoinen luottamushenkilö Sauli Ojalehto.

Vapaaehtoistyö
kunniassaan
Peetri on yksi Tarton neljästä luterilaisesta seurakunnasta. Tartto on yli 100
000 asukkaan kaupunki,
ja Peetri onkin yksi Viron
suurimmista seurakunnista. Jäsenmäärän laskeminen ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista.
– Ilmoitamme seurakunnan koon kolmena eri
lukuna, Ants selittää.
– Niitä, jotka on joskus
kastettu tai konfirmoitu
seurakuntaamme, on noin
5 000. Jäsenmaksun maksaneita jäseniä on 786.

Hailuoto

Kirkkoherra kertoo, että maksun maksaminen ei
kuitenkaan vielä takaa täysiä oikeuksia.
– Esimerkiksi vaaleissa saa äänestää vasta sitten,
jos on sekä maksanut jäsenyydestä, että toiminut seurakunnassa muuten esimerkiksi käymällä ehtoollisella. Tällaisia jäseniä Peetrissä on noin 400.
Tarttolaiset Mari ja Ants Tooming vierailivat Kiimingissä viime viikonloppuna.
Yksi suurimmista eroista Viron ja Suomen luterilaisten kirkkojen välillä on kiksi ammatiltaan musii- virallisesti ystävyysseura- vaihtoon, Ojalehto kertoo.
se, että Suomen kirkolla on kinopettaja ja vapaa-ajal- kuntia.
Ants toivottaa vieraat
verotusoikeus. Tasaiset tu- laan hän johtaa seurakun– Yhteistyöhän on kuu- tervetulleeksi. Ennen kolot mahdollistavat monta nan kuoroa.
lunut monenlaisia vierailu- timatkaansa hän toivottaa
sellaista asiaa, mistä lahjoija, Sauli Ojalehto kertoo.
vielä ystävyysseurakuntatusten varassa toimiva Vi- Lisää vierailuja
Seuraava matka on lu- laisille iloista mieltä.
ron kirkko ei uskalla haa- luvassa
vassa jo tulevana kesänä,
– Olkaa kiitollisia siitä,
veillakaan.
Kiimingin ja Peetrin seura- kun Kiimingin seurakun- mitä Jumala on teille anta– Toiminta perustuu hy- kuntien yhteistyöllä on pit- nan diakoniaväki lähtee nut, hän muistuttaa.
vin vahvasti vapaaehtoisuu- kät perinteet. Aluksi vie- Tarttoon.
teen. Olen ainoa vakituinen railut olivat epävirallisia,
– Olemme ideoineet
KAISA ANTTILA
työntekijä seurakunnas- mutta vuonna 2006 seura- myös muita yhteistyötaposamme, Ants selittää.
kunnat allekirjoittivat so- ja. Mietimme esimerkikVaimo Mari on esimer- pimuksen, joka teki heistä si mahdollisuutta kanttori-

www.hailuodonseurakunta.fi
Kirkkokuoro to 31.3. klo
18.30.
Pyhäkoulu su 3.4. klo 12.
Raamattu- ja rukousilta ti
5.4. klo 18 Kyllikki ja Seppo
Viitaluomalla, Länsivainiontie 25.

Päiväpiiri ke 6.4. klo 10 Saarenkartanossa.
Kaverikerho to 7.4. klo 10
srk-salissa.
Kirkkokuoro to 7.4. klo
18.30.

Lumijoki
Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki
Virasto avoinna:
ma, ke, pe klo 9–14

M i k ko P a l o s a a r i

Virasto
08 387 172
Kirkkoherra
045 2369 094
Talouspäällikkö
045 6306 082
Kerhohuone
08 387 512
Kirkko
08 387 336
Srk-talo
08 387 395
Suntio
045 6306 081
Diakonissa
045 6381 973

Kirkkoherranvirastossa
päivystys maanantaisin
klo 9.30–12.
Muina aikoina palvelu
mobiilivaihteen kautta
numerosta 08 8100 565.
Virkatodistukset ja
sukuselvitykset Oulun
keskusrekisteristä
p. 08 3161 300.

lumijoki.seurakunta.net

Diakoniatyöntekijän
vastaanotto tiistaisin
klo 9–10 kirkon
sakastissa.
Työntekijöiden
numerot:
Kirkkoherra
040 7430 371
Kanttori
040 7430 381
Diakonissa
040 7430 382
Suntio
040 5858 010

lumijoki.seurakunta.net
Päiväkerhot ja perhekerho Ota yhteys Marjoon p. 045
6381 973.
jatkuvat normaalisti.
Kokkikerho to 31.3. klo 14, Diakonia: Marjon tavoitat
puhelimitse p. 045 6381 973.
ryhmä A.
Metsähanhet torstaisin klo Tulossa: Yhteisvastuulounas
18 Naskun laavulla, mikäli ei pe 8.4. klo 11–13.30 srk-talolla. Tarjolla lohikiusaus (kalatekstarilla toisin ilmoiteta.
Ystävyyden talo pe 1.4. klo allergikoille jauhelihakiusaus), tuoresalaatti, etikkapu10 srk-talolla.
Hartaushetki Lumilyhdyssä najuuri, ruokajuomat ja leipä, jälkiruokana korvapuuske 6.4. klo 14.
tikahvit. Hinta 8 € / 4€.
Kuoro ke 6.4. klo 18.30
Arvontaa.
srk-talolla.
RauhanyhdisSeurakuntailta
tys: Pe 1.4. klo
to 7.4. klo 18.30
Tulossa
19 raamattusrk-talolla. Ai"miesten retki",
luokka 5–6 lk
he: Pääsiäiskts.Limingan
Nikula ja 6–7
symboliikkaa
kirkollisista
lk A&A Aspeja askartelua
ilmoituksista.
gren. Su 3.4.
kaikenikäisille,
klo 12 pyhäkouSiljan vetämä illu I A&E Kämäräita. Rippikoululainen II Myllynen III
set mukaan.
Hyry. Ma 4.4. klo 19 sisarRippikoulu: Rippikoululaiset (oma ryhmä) osallistu- piiri ry:llä. Päiväkerho ry:llä
vat seurakuntailtaan to 7.4. ma, ke klo 17–18.30 ja ti, to
klo 17.30–19.
klo 18.30 srk-talolla.
Yhteisvastuukeräys: Halu- Kastettu: Kalle Aarne Ensio
aisitko toimia arkienkelinä Pietilä ja Jimi Henrik Johanja kerätä lipaskeräystä? Osa nes Kärkkäinen.
alueista vielä kiertämättä.

Kevätleiri
Matin läksiäiset
Kirkkoherra Matti Keskisen läksiäisia vietettiin
viime sunnuntaina.Juhlamessuun osallistui yli
sata seurakuntalaista. Messun jälkeen ruokailtiin
ja muistettiin Mattia moni tavoin ja toivotettiin
onnellisia eläkepäiviä. Lopuksi juotiin vielä
juhlakahvit.

4.–6.-luokkalaisille 8.–10.4. Siikajoen vanhassa
pappilassa, alkaa pe klo 20 ja päättyy su klo 13
ruokailuun. Kaikenlaista actionia: musiikkia,
hauskaa, pelejä, raamiksia, hyvää ruokaa. Mukaan
makuupussi, lakana, tyynyliina, saunakamppeet,
Raamattu, jos on. Hita 10 €. Ilmoittautuminen ti 5.4.
mennessä Sinikka Härköselle, sinikka.harkonen@
lumijoki.fi tai 044 5037 080, lisätietoja Jussi
Härkönen puh 044 0927 825 tai Pekka Siitonen puh
040 5357 567. Järj. Lumijoen seurakunta.
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Haukipudas

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 10–14
to klo 10–17
p. (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi
Rukouspiiri to 31.3. ja to 7.4.
klo 18 Puttaan Tuvassa.
Nuorten ilta pe 1.4. Vakkurilassa gospelmessu jälkeen.
Nuorten illat on tarkoitettu
rippikoulun käyneille nuorille.
Perheen päivä su 3.4. Martinniemen srk-kodilla. Ruokailu klo 14, lastentrubaduuri Seppo Kuusikko laulaa ja
laulattaa klo 14.45, askartelutuokio, sanajumalanpalvelus klo 16, toimittaa Leena Brockman, kanttorina Else Piilonen, jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit.
Seurakuntakerho eläkeläisille ma 4.4. klo 13 Jokivarren vanhustentalolla, ke 6.4.
klo 13 Kellon srk-kodilla sekä to 7.4. klo 13 srk-keskuksessa, hartaus ja kakkukahvit isossa salissa Puttaan Tuvan yksivuotissyntymäpäivän
kunniaksi. Kerhosta voi mennä pienissä porukoissa tutustumaan Puttaan Tupaan. Kuljetuspyynnöt diakoniatoimistoon perjantaisin klo 9-11 p.
08 5472 636.
Lähetyspiiri ti 5.4. klo 13 Puttaan Tuvassa (Kirkkotie 10 C).
Raamattupiiri ke 6.4. klo 18
Puttaan Tuvassa.
Raamattupiiri ke 6.4. klo 18
Puttaan Tuvassa (Apt 4).
Juttukahvila kaikenikäisille
to 7.4. klo 13 Martinniemen
srk-kodilla, vieraana Jukka
Takalo. Kuljetuspyynnöt diakoniatoimistoon perjantaisin
klo 9-11 p. 08 5472 636.
Kehitysvammaisten kirkko-

pyhä su 10.4. alkaen klo 10
jumalanpalveluksella Iin kirkossa, jonka jälkeen ruokailu ja ohjelmaa Iin srk-kodilla. Ilm. diakoniatoimistoon
p.08-5472 636 perjantaisin
klo 9-11. Ilmoittautumisen
yhteydessä kerro kyyditystarpeesi ja ruokavaliosi.
Hakuaikaa jatkettu: LEIRIKESKUKSEN KEITTIÖ- JA SIIVOUSTYÖNTEKIJÖITÄ tarvitaan kesäksi (n. 3 kk). Hygieniapassi välttämätön. Lisätietoja emäntä Marjatta Paavo-

la p. 040 5946 285. Työpaikkoja haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemusten tulee olla perillä ma
4.4. klo 14 mennessä Haukiputaan seurakunnan taloustoimistossa, os. Kirkkotie 10,
90830 Haukipudas. Kuoreen
on merkittävä tehtävä, jota
haetaan. Aiemmat hakemukset otetaan huomioon.
Perhekerhot: Jokelan vanhalla koululla tiistaisin klo 1011.30, Kellon srk-kodissa torstaisin klo 9.30-11, Martinnie-

Kauneimmat
hengelliset laulut
-konsertti
torstaina 7.
huhtikuuta klo 19
Haukiputaan
seurakuntakeskuksessa
Mukana Haukiputaan
Kirkon Kamarikuoro,
seurakunnan Lapsikuoro sekä paikallisia
solisteja.
Vapaa pääsy.
Ohjelma 2 euroa
yhteisvastuulle.

tu:
Hakuaikaa jatket

Leirikeskuksen keittiö- ja
siivoustyöntekijöitä
tarvitaan kesäksi (n. 3 kk). Hygieniapassi välttämätön.
Lisätietoja emäntä Marjatta Paavola p. 040 5946 285.
Työpaikkoja haetaan vapaamuotoisella hakemuksella.
Hakemusten tulee olla perillä ma 4.4. klo 14 mennessä
Haukiputaan seurakunnan taloustoimistossa, os.
Kirkkotie 10, 90830 Haukipudas.
Kuoreen on merkittävä tehtävä, jota haetaan. Aiemmat
hakemukset otetaan huomioon.
17.30 ry:llä, myyjäiset la 2.4.
men srk-kodissa perjantaisin
klo 12 ry:llä, pyhäkoulu su
klo 9.30-11 sekä kirkonkylän
Vakkurilassa perjantaisin klo
3.4. klo 12 Kosamolla ja Ojalalla, päiväkerho ma 4.4. klo
10-11.30. Perhekerhoon ei
ole ilmoittautumista.
17.30 ry:llä, Jokikylä: isojen
ja pienten raamattuluokka
Suomen vanhoillislestadiolaisen rauhanyhdistys
pe 1.4. klo 17.30 ry:llä,
ry:n seurat la 2.4.
äitien ja isien ilklo 15 ja su 3.4.
ta la 2.4. klo
18 ry:llä, pyklo 12 Kellon
Puttaan Tuvan
srk-kodilla.
häkoulut su
toiminnan
3.4. klo 12,
Rauhanyh1-vuotissynttäreitä
päiväkerdistyksen
vietetään to 7.4. klo 12–15
toimintaa:
hot ti 5.4 ja
(Kirkkotie 10 C). KakkuHaukipuke 6.4 klo
kahvit, arpoja myytävänä,
das: raamat17.30 ry:llä.
klo 13 yhteislauluhetki
tuluokka pe
Kastet1.4. klo 18.30
tu: Eetu Eery:llä, Jussilanrik Kokkonen,
peräntie 34, ry:n
Linnea Matleena
Luukkonen, Juuso Pekkirkkopyhän jumalanpalka Vierimaa, Jaajo Matias
velus su 3.4. klo 10 kirkossa,
yhteispyhäkoulu ja ruokaiErkkilä, Olivia Aino Helmiina
lu su 3.4. klo 12 sekä seurat Luokkala.
klo 13.30 ry:llä, lauluseurat
Kuolleet: Liisa Matilda Kivike 6.4. klo 18.30 Tarja ja Jyrki
niemi 88, Elli Eufemia Koskinen 87.
Huovisella, Lenkkitie 4, Kello:
raamattuluokka pe 1.4. klo

Kempele

Kirkkoherranvirasto
avoinna
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17
p. 08 561 4500
fax. 08 561 4555
Postiosoite
PL 28
90441 Kempele
Käyntiosoite
Tiilitie 1
90440 Kempele

www.evl.fi/srk/kempele
Askeleet pe 1.4. klo 18 Kirkonkylän srk-kodissa.
Seitsemän kirjettä seurakunnalle
Että jaksaisin ensi viikkoon
- Ilmestyskirja avautuu, miniluento ja keskustelua
–ilta su 3.4. klo 18 Kokkokantorstaina 31.3. klo 18.30
kaan srk-keskuksessa. GosKirkonkylän
seurakuntakodissa.
pelia ja ajatuksia elämästä.
Lapsille pyhäkoulu. Iltateetä
Illan aiheesta Pelko pois Pergamosta 2:12-17
nyyttikestiperiaatteella. Viealustaa Pekka Rehumäki. .
raana Matti Laurila.
Nuttukerho ma klo 18 Kirkonkylän srk-kodissa.
Kirkonkylän srk-kodissa.
Kirpputori Ilonpisara avoinAamurukous keskiviikkoisin
Oma Hetki –omaishoitajien na ti ja to klo 14–17, la klo
klo 6 kirkossa.
keskusteluryhmä to 7.4. 10–13.
Perhekerhot kokoontuklo 12.30–14 Kokko- Varhaisnuorten kerhot ks.
vat: ti, ke klo 9.30–
kankaan srk-kes- kotisivuilta www.evl.fi/srk/
11 Kokkokankaan
kuksessa. (Tar- kempele/nuorisot_kerhot.
srk-keskuksessa
Että jaksaisin
vittaessa kul- htm.
ja pe klo 9.30–
ensi viikkoon -ilta
jetus Kirkon- Varhaisnuorten
leiri
11 Kokkokansunnuntaina 3.4. klo
kylän srk-ko- 4–6-luokkalaisille 15.–17.04.
kaan srk-kes18 Kokkokankaan
dilta klo 12.15) Luurinmutkassa yhteistyöskuksessa perseurakuntaVarhaisnuorsä kunnan nuorisotyön kanshepäivähoitakeskuksessa.
ten
kuorot sa. Leirillä on tiedossa leikjille ja heidän
8–14-vuotiailkiä, laulua, pelailua, Raamahoitolapsilleen.
le Pyhän Kolminai- tun äärellä hiljentymistä ja
Ke ja to klo 9.30–11
suuden kirkossa to klo paljon muuta. IlmoittautumiVanhassa pappilassa, Ke
15.30–16.15 ja Kokkokan- nen 8.4. mennessä kirkkoherklo 9.30–11 Kirkonkylän srkkaan srk-keskuksessa pe
ranvirastoon, p. 5614 500.
kodilla ja ti klo 9.30–11 (perklo 15–16.
Leirin hinta on 28
hepäivähoitajille ja heidän
Päihdeongeleuroa 1. lapseshoitolapsilleen) Kirkonkylän
maisten ja ykta, sisaralensrk-kodilla. Ti ja pe klo 9.30–
Oma Hetki –
sinäisten päinus 2. lap11 Pyhän Kolminaisuuden kiromaishoitajien
vätoiminta
sesta 50 %
kossa.
keskusteluryhmä
ja seuraaVeikon vaEläkeläisten piirit: Päiväpiiri
torstaina 7.4. klo
vista lapsislinta arkisin
ke 6.4 klo 12 Kokkokankaan
12.30–14 Kokkokanklo 9–14, Kuta 75 %.
srk-keskuksessa. Diakoniskaan seurakuntarikkatie 3.
Nuoret:
sa Nita Nahkala kertoo Bankeskuksessa.
AamukahviNuorten ilta
ladeshin matkastaan. Seurato klo 19 Vanla työttömilkuntapiiri to 7.4. klo 12 Kirhassa pappilasle, eläkeläisille ja
konkylän srk-kodissa. Aiheesa. Yöpappila pe 1.4.
kaikille, joilla on päina on teemakeskustelu sanovisin aikaa maanantaisin klo klo 20 Vanhassa pappilasmalehtien ajankohtaisista ai10–12 Kirkonkylän srk-kodis- sa. Nuorten pelivuoro ti klo
heista.
sa.
16.30 Kirkonkylän koululla.
Kirkkokuoro ke 6.4. klo 18

Naisten runo- ja
musiikkitapahtuma

la 2.4.11 klo 14
Kokkokankaan srk-keskuksessa
Salaattilounas,
jonka tuotto yhteisvastuulle
Myytävänä yhteisvastuutuotteita
Lämpimästi tervetuloa!
Järj. Kempeleen seurakunta

Päivystys Zeppelinissä pe klo
16–19.
Perhelentopallo la klo 9–11
Kirkonkylän ala-asteella.
Kastetut: Manuel Hugo Helmeri Paaso, Lukas Benjamin
Pulkkinen, Oliver Aleksanteri Manninen.
Kuollut: Tyyne Katariina Vierimaa s. Kanala 90.
Kempeleen rauhanyhdis-

tys: Raamattuluokat pe 1.4.
klo 18 Pienemmät: Tolonen,
Teppolantie 212. Isommat
(6–8lk): Englanninkielinen
raamattuluokka ry:llä. Pooki seurat su 3.4. klo 17 ry:llä
Murron rauhanyhdistys:
Lauluseurat pe 1.4. klo 19
Annu ja Tapani Hannilalla,
Murrontie 88 c. Seurat su 3.4.
klo 16 ry:llä.
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Kiiminki

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 9–16
puh. 040 584 4406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi
Työntekijöiden
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@
evl.fi
Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki

www.kiiminginseurakunta.fi.
Kirkkoherra Pauli Nieme- ten ilta to 7.4. klo 17.30–19 Kevät Keikaus 14.4. klo 15–
lä osittaisella virkavapaalla Montin- sali. Teemalla voi- 18 Jäälin seurakuntakodilla.
1.2.–31.5.2011 ja virkavapaal- maannu ja virkisty.
Talutusratsastusta (2 €), onla 1.6.–31.8.2011.
Eläkeläisten seurakuntaker- nenpyörä, toimintapisteitä,
Yhteisvastuukeräys 2011 ho ti 5.4. klo 11-12,30 Alaky- arpajaiset. Buffetista kahvia,
torjuu nuorten yksinäisyyt- län nuorisoseurantalolla. Kul- munkkeja, makkaroita. Tuottä Suomessa ja Mosambikis- jetuspyynnöt ma klo 12 men- to Yhteisvastuukeräykselle.
sa. Ole arkienkeli ja auta yk- nessä Seijalle 040 5793 247.
Tervetuloa!
sinäinen nuori muiden
DiakoniatyöntekiOlohuone yksin- ja yhteisjoukkoon. Tule lijän ajanvaraus huoltajille to 7.4 klo 18–20
paskerääjäksi tai
Kevät
sekä kotikäyn- kirkkopirtillä. Vertaistukea
vapaaehtoiseksi
tipyynnöt: Er- yhden vanhemman perheilKeikaus
erilaisiin tapahja Haho (Kk) le, kahvittelun ja keskuste14.4. klo 15–18
tumiin. Lisätie0400 775 164 lun lisäksi voi olla myös muuJäälin
toja Jaana Kontai Seija Lom- ta ohjattua toimintaa. Vetäseurakuntatiolta.
ma (Kk) 040 jinä Pirkko Keskitalo ja mahkodilla.
Messu su 3.4. klo
579 3247 ja Jaa- dollisuuksien mukaan seura10 kirkossa, toimitna Kontio (Jääli) kunnan perhetyöntekijä Riitaa Miia Seppänen,
040 579 3248.
na Moilanen.
avustaa Erja Haho, kanttori- Naisten Kasvuryhmä ke 6.4. Miesten saunailta to 7.4 klo
na Jarkko Metsänheimo, poi- klo 14. Lähdemme Raksilan 19.30 Suvelassa. Löylynheitkakuoron Junnut/A-K Pitkä- uimahalliin tai vaihtoehtoi- täjänä Eino Alila.
nen.
sesti kuntosalille. Kuljetus Esikkoryhmä ti 5.4 klo 10–12
Hannuksen kyläkirkko su kimppakyydein. Tieduste- Jäälin seurakuntakoti.
3.4. klo 13 Hannuksen kou- lut ja ilmoittautuminen Seija Perhekerhot Kirkkopirtillä ja
lulla, toimittaa Miia Seppä- Lomma 040 5793 247.
Jäälin seurakuntakodilla torsnen, kanttorina Marja Ainali.
Sanan ja rukouksen ilta su
3.4. klo 18 Jäälin seurakuntokoti, Terttu Rautiainen-MuKoululaulujen yhteislaulutilaisuus
lari ja Marja Ainali.
seurakuntakeskuksessa
Juttunurkka ma 4.4. klo 10–
13. Jäälin seurakuntakodilUrkuri Lauri-Kalle Kallunki tulee säestämään ja improla. Kaikenikäisille tarkoitettu
visoimaan koululaulujen tilaisuuteen sunnuntaina 3.4.
juttupaikka.
klo 18 Kiimingin seurakuntakeskuksessa.
Työttömien ja pienituloisIllan lauluvalikoimaan sisältyy vanhoja koululauluja muun
ten eläkeläisten ruokailu
muassa Honkain keskellä, Laps Suomen, Tuuli hiljaa henma 4.4. klo 11–12 Jäälin seukäilee, Leivo, Synnyinmaan laulu, Arvon mekin ansaitsemrakuntakodilla. Aterian hinme, Saunavihdat ja Äidin sydän. Yhteislaulujen lomassa
ta 2 €.
Lauri-Kalle Kallunki soittaa seurakuntakeskuksen uusilla
Lauluilta ke 6.4. klo 18 Nieuruilla improvisaatioita laulujen teemoista. Tilaisuuden
melän talossa Ylikyläntie 115,
kolehti kerätään Yhteisvastuun hyväksi.
Marja Ainali ja Jaana Kontio.

taisin klo 9.30–11.30.
Perhekahvilat Kirkkopirtillä ja Jäälin seurakuntakodilla
perjantaisin klo 9.30–11.
Lasten parkki: Lastenparkki
Jäälin seurakuntakodilla tiistaisin klo 12–15. Ilmoittautumiset parkkiin maanantaisin
klo 15 mennessä p. 0400 835
374 / lastenohjaajat.
Yökahvila pe 1.4. klo 18.30–
22 seurakuntakeskus.

Kastetut: Henni Johanna
Autio. Kalle Werneri Kentala. Kiia Angelica Piri. Roosa Magdaleena Putkonen.
Martha Anni Emilie Richards.
Minea Aida Eerika Hautakoski. Aini Josefiina Vihelä.
Vihitty: Hannes Heikki Hermanni Määttä ja Jenniina
Hanna Maaria Kuisma.
Kuollut: Seija Marjatta Määttä s. Tuomaala 61.
Kaisa Anttila

Diakoniatyön vapaaehtois-

Liminka

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi
Äitiverkko tänään to 31.3. klo
13–15 Vanamossa.
Kuorot: Tähdet to 31.3. klo 16–
17 srk-talolla. Kirkkolaulajat ke
6.4. klo 18–20 srk-talolla.
Rippikoulutyö: Kesä 3-ryhmän
opetus la 2.4. klo 12–17 1. pappilan salissa. Omat eväät mukaan! Kesä 3 -ryhmän urkuopetus su 3.4. klo 10–12 kirkos-

Kirkkoherranvirasto
ma, ti, to ja pe klo
9–15 ke klo 9–14 ja
16–18
p.

08 562 1200
044 752 1220
fax. 08 562 1235
Käyntiosoite
Pappilantie 6
91901 Liminka

sa. Kesä 2 -ryhmäläiset! Kesä 3
-ryhmän opetukset ovat korvaustunteja, jos olit poissa opetuksesta 26.2. tai 20.3.
Nuorisotyö: Nuorten raamis
to 31.3. klo 16.30–18 pappilan
vintillä. Nuortenilta to 31.3.
klo 18–20 Tupoksen nuokkarilla. Nuorten palveluryhmä kokoontuu ke 6.4. klo 15.15 Nuo-

risoNurkkaan. Nuortenilta to
7.4. klo 18–20 Nurkassa.
Diakoniatyö: Omaishoitajien
vertaisryhmä kaikille omaistaan hoitavalle 4.4. klo 13 seurakuntatalolla. "Minun paastonaikani". Rakennamme omat
rukoushelmet, mukana Sinikka, lisätietoja p. 044 7521 226
Hyvänmielen päiväkahvit
5.4. klo 12 Vintillä, Pappilan
pihapiirissä."Rukoushelmet"
apuna mielenrauhoittumisessa, mukana diakonissa Sinikka
ja psykologi Antti.
Seurakuntakerho 6.4. klo 12
seurakuntatalolla. "Kasvitieteilijä ja pappi" rov. Markku Niku
kertoo Lars Levi Laestadiuksesta. Kaikkille asiasta kiinnostuneille.
Vapaaehtoistyön tukihenkilöilta to 7.4. klo 18 seurakuntatalolla mukana Sinikka.
Tulossa Vertaisryhmä huostaanoton kokeneille isovanhemmille 5.5.–31.5. viisi kokoontumista. p. 044 7521 226
Diakonissojen vastaanotot:
Kirkonkylä/diakonissa Sinikka
Ilmonen, p. 044 752 1226. Tupos/diakonissa Nita Nahkala, p.
044 752 1240.
Lähetystyö: Lähetysvintti ma
4.4. klo 12–14 yhdessäoloa käsitöiden, kahvittelun ja juttelun
merkeissä.
Perhekerhot: Koti-Pietilässä ti
5.4. klo 9.30–11. Yhdessäoloa.
Vanamossa ke 6.4. klo 9.30–11.
Pupujen seikkailurata Vanamosalissa.
Partio: Päivystys partiotoimistossa pe 1.4. klo 14–16. Mafe-

king partiotoimistossa ke 6.4.
klo 17-18. Päivystys partiotoimistossa pe 8.4. klo 15-17.
Rauhanyhdistys: Kodinseurat
pe 1.4. klo 18.30 Seija ja Markku Aholalla sekä Marja ja Timo
Sippalalla sekä raamattuluokka (7–8) klo 18.30 ry:llä. Raamattuluokka (5–6) la 2.4. klo
18.30 ry:llä. Pyhäkoulut su 3.4.

klo 11.30 ja seurat klo 17 sekä
18.30 ry:llä.Varttuneidenkerho
to 7.4 klo 12 seurakuntatalolla.
Kastettu: Adelia Elea Aurora
Ahola, Jose Valtteri Hökkä, Heta Elisabet Koivukangas.
Kuollut: Anna Elisabet Niemelä 102.
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S
Muhos

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 10–13
ja ke myös klo 16–17
Käynti- ja
postiosoite:
Muhostie 7 B
91500 Muhos
p. (08) 533 1284
fax. (08) 533 1284
Kirkkoherra
040 5525 810
Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 533 1174,
fax 08 533 1174

Hartaus ja ehtoollinen to
31.3. klo 13.30 Mikevan palvelukodeissa, Simo Pekka
Pekkala, Ossi Kajava.
Hartaus to 31.3. klo 14 Vire
kodissa, Pekka Kyllönen.
Lähetysilta to 31.3. klo 19
Raili ja Kalle Männiköllä, Jussinkuja 8, Jouni Heikkinen.
Herättäjän kirkkopyhän
ruokailu ja seurat su 3.4.
messun jälkeen seurakuntatalossa, puhujina Matti Nuorala ja Jouni Heikkinen.
Pyhäkoulu su 3.4. klo 11.30–
12.30 seurakuntatalon alakerrassa.
Rauhanyhdistyksen seurat
su 3.4. klo 17 kirkossa.
Aikuisten raamattupiiri ti
5.4. klo 16.30 srk-talon kappelihuoneessa, Simo Pekka
Pekkala.
Keskipäivänkerho ke 6.4.
klo 11.30 seurakuntatalossa. Aiheena sosiaaliset
etuudet, Leena Leskelä, Salme Kuivala.
Virsilaulutuokio ke 6.4. klo
13 Päiväkeskuksessa, Ossi Kajava.
Niittypirtin kerho ke 6.4. klo
13.30, Simo Pekka Pekkala.
Rukouspiiri ke 6.4. klo 17.45
srk-talon kappelihuoneessa,
Marja Leena Savolainen.
Iltahartaus to 7.4. klo 19 Rokualla, Pekka Kyllönen.
Yhteisvastuun lipaskeräys järjestetään muhoslaisten kauppaliikkeiden edustalla pe 8.4. klo 10–18 välisenä aikana.
Kuorot: ke 6.4. klo 17 lapsi-

www.muhoksenseurakunta.fi

kuoro ja klo 18.30 kirkkokuo- Laitasaaren rukoushuone:
Aamurukous maanantaisin
ro seurakuntatalossa.
Lapset ja perheet: Perheker- klo 6.30. Perhekerho torstaihot tiistaisin klo 9.30–11.30 sin klo 10–12.
seurakuntatalossa ja Päivä- Muhoksen rauhanyhdistys:
rinteen seurakuntasalissa se- To 31.3. klo 19 ompeluseurat
kä torstaisin klo 10–12 Laita- Hanhisuannolla, Suokyläntie
46 ja Karppisella, Mesaaren rukoushuoneelsimarjantie. 1.–
la. Ti 5.4. klo 11.30
3.4. nuorten
perhekerhojen
leiri. Su 3.4.
yhteisvastuuHerättäjän
klo 12 pylounas srkkirkkopyhän ruokailu
häkoulut:
talossa. Esija seurat su 3.4.
kirkonkykot -ryhmä
messun jälkeen
lä Toppike 6.4. klo
seurakuntatalossa,
nen, Antti10–11.30
puhujina
la Lehtola,
perheille,
Matti Nuorala ja
Korivaara
joille on synJouni Heikkinen.
Alasaarela,
tynyt ensimPälli Löppömäinen lapsi, ainen, Suokylä O.
heena kirjat.
Keränen. Klo 17 seuNuoret: Koulupastoripäivystys yläkoululla ja lu- rat kirkossa ja kahvit ry:llä.
kiolla torstaisin klo 11–12.15. Ma 4.4. klo 17.30 ja 18.30 päiPäivystys nuorisotoimistol- väkerhot ry:llä. To 7.4. klo 19
la pe 1.4. klo 15–17. Nuorte- ompeluseurat ry:llä.
nilta pe 1.4. klo 18–19.30 srk- Laitasaaren rauhanyhdistalon alakerrassa. Yökahvi- tys: Pe 1.4. klo 19 ompeluseula Valopilikku la 2.4. klo 19– rat ry:llä. 1.–3.4. nuorten lei24 Nuokkarilla. Raamattupii- ri. Su 3.4. klo 12 pyhäkoulut:
ri nuorille ja rippikoululaisil- Hyrkki Holappa, Paatelanle su 3.4. klo 12–13 srk-talon kuja 22, Laitasaari T. Parviaialakerrassa. Hermes-ryhmän nen, Takatalontie 80, Huovila
harjoitukset su 3.4. klo 13–15 Hanhisuanto, Ritolankuja 28.
Klo 17 seurat Muhoksen kirsrk-talon alakerrassa.
Partio: La 2.4. klo 10–16 kossa. Ti 5.4. klo 17.30 päiväpartiokolon kevätsiivous, kerho ry:llä.
samalla tutustumme va- Kastettu: Luka Jeremia
rusteisiin ja välineisiin sekä Spets.
suoritamme varusteille pe- Vihitty: Juho Tapio Pakanen
rushuollon. Tarkoitettu kai- ja Raakel Margareeta Pinokille johtajille, tuleville joh- niemi.
tajille, tarpojille ja asiasta Kuollut: Oma Lilja Keinänen
s. Malinen 71.
kiinnostuneille.

Oulunsalo

Kirkkoherranvirasto
08 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13

31.3.–7.4.2011

www.oulunsalonseurakunta.fi
Pyhäkoulut Salonpäässä ja vat su 3.4. klo 12. Alustus Ilari
Kinnunen, seurat klo 17 IlaRepussa su 3.4. klo 12.
Herännäisseurat su 3.4. klo ri Kinnunen, Lauri Karhumaa.
18.30 Paula ja Alpo Salolla, Myyjäiset Salonpään ry:llä
Punaherukkakuja 4, Oulun- 8.4. Alkaa iltapalalla klo 18.
Kirkonkylän ry: Raamattusalo.
Perhekerhot Repussa keski- luokka I su 3.4. klo 12 ry, raaviikkoisin klo 9.30–11 ja Sa- mattuluokka II Kylänpuoli ja
lonpäässä klo 9–10.30. Park- Keskikylä ry. Karhuoja; Jussi Koskelo, seurat klo
kikerho
Vattukujalla
16 Esko Sääskilahkeskiviikkoisin klo
ti, Pertti Lahti9–10.30.
nen, ry. LauluValokuvaus
seuroja
Repun perheValokuvaus
kodeissa: ti
kerhossa ke
Repun
5.4. klo 18.30
6.4. Kuvaaperhekerhossa
Kinnusella,
massa Studio
ke 6.4.
Pahajärventie
J. Ollila. Muut
Keskikylä ry.
kerhot kuvattu
Oulun seudun
viikolla 12.
nuortenilta la 9.4.
KyläKamarin lauklo 18 Kiimingin ry:llä
luhetki ke 6.4. klo 12.
Hartaus ke 6.4. klo 13.30 Sa- Raamattuluokka I su 10.4. klo
lonkartanossa. Riitta Mar- 12 ry, raamattuluokka II Kylänpuoli ja Keskikylä ry. Karkus-Wikstedt.
huoja; Ismo Autio, seurat klo
Lähetysilta peruttu 6.4.
Seurakuntakerho to 7.4. klo 16 Tapani Kopsa, Juhani Le11 seurakuntatalolla. Riitta pistö ry.
Kastetut: Pekka Samuli
Markus-Wikstedt.
Salonpää ry: Kevätseurat Kauppinen, Anna Elsa Kristiila 2.4. klo 18 ry. Alustus Yr- na Juuti.
jö Pirnes. Kevätseurat jatkuKYLÄKAMARISSA TAPAHTUU
Teematiistai tiistaina 5.4. klo 12
Aiheena terveysasiat.
Kaikille avoin KyläKamarin tukiryhmän kokous
tiistaina 5.4. klo 13 Teematiistai-ohjelman jälkeen.
Tervetuloa keskustelemaan!

Seurakuntakerhossa

torstaina 7.4. klo 11
Herättäjäjuhlien 2011
pääsihteeri,
diakoni Riku-Matti Järvi kertoo Oulussa
järjestettävien Herättäjäjuhlien valmisteluista.

1

Tervetuloa!

Papinjärven pilkkikilpailu
lauantaina 2.4. klo 11–13 Papinjärvellä Oulunsalossa.
Osallistumismaksu 5 € / hlö menee lyhentämättömänä
Yhteisvastuukeräykseen. Kolme sarjaa: aikuiset, nuoret 13–18 v-vuotiaat ja lapset alle 13 vuotta. Joka sarjan kolme parasta saavat mitalit, lisäksi paras saalismäärä saa Papinjärvi-pystin. Lisäksi tavarapalkintoja. Paikalla myös makkaran, kahvin ja munkin myyntiä. Tervetuloa!
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Siikalatva

www.siikalatvanseurakunta.fi

Kestilä

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, to, pe klo 9–13
p. 020 7109 860
siikalatva(at)evl.fi
Seurakuntatoimistot
Kestilä, Pulkkila,
Pyhäntä ke klo 9–12
Rantsila ma, ti, ke
klo 9–12
Kirkkoherra,
lääninrovasti
Erkki Piri
p. 020 7109 861
Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 020 7109 731
Perttu Kyllönen
p. 020 7109 871
Reijo Tuomola
p. 020 7109 866

Seurakuntakerho pe 1.4. klo
10 srk-kodissa.
Ompeluseurat pe 1.4. klo 19
ry:llä.
Seurat su 3.4. klo 13.15 Pihlajistossa ja klo 14 ry:llä, Aarno Sassi.
Ystävänkammari ke 6.4. klo
10 kerhokodissa.
Keskustelupiiri ke 6.4. klo
18.30 pappilassa
Kirkkokuoro to klo 19 srk-kodissa (ei 7.4.).
Kerhot: Päiväkerho to klo 11,
varkkarikerho ti klo 15, perhekerho ke 13.4. klo 10 kerhokodissa.
Kastettu: Aku Aaron Kurkinen.
Vihityt: Elias Samuel Verronen ja Raili Maria Nauha.
Kuollut: Kauko Henrik Tihinen 73.

Piippola
Seurakuntakerho ti 5.4. klo
12 Väinölässä.
Lauluseurat to 7.4. klo 18
Leena ja Johannes Hyytisellä, mukana Merja Jyrkkä.
Veteraanien lauluryhmä to
klo 11 srk-kodissa (ei 7.4.).
Varhaisnuoret ti klo 16 srkkodissa.
Kastettu: Viivi Helmi Hannele Ikola ja Anni Elina Belov.

Pulkkila
Hyvärilän kinkerit pe 1.4.
klo 19 Iida Jokelaisella, Hyväriläntie 16.
Raamattuluokka pe 1.4. klo
19 ry:llä.

Pyhäkoulu su 3.4. klo 11
ry:llä.
Seurat su 3.4 klo 19 ry:llä, Aaro Vatanen.
Ystävyysseura ke 6.4. klo 13
vanhustentalossa.
Hartaus pe 8.4. klo 13 Koivulehdossa.
Ompeluseurat pe 8.4. klo 19
Hilkka ja Kauko Kämäräisellä.
Seurakuntakerho to klo 12
srk-talossa. Kerhossa 7.4. vieraana Rantsilan Syöpäkerho.
Kirkkokuoro to klo 13.30 srktalossa (ei 7.4.).
Kerhot: Varhaisnuoret to klo
16, päiväkerho pe klo 10 ja
perhekerho ma 4.4. klo 10
kerhohuoneessa.

Pyhäntä
Lauluseurat pe 1.4. klo 18.30
Korsulaisella.
Seurat su 3.4. klo 16 ry:llä, T
Riihimäki ja R Lumiaho.
Hartaus to 7.4. klo 14 Kuurankukassa.
Lauluseurat pe 8.4. klo 18.30
Kinnusella.
Kirkonkylän diakoniapiiri
ma 11.4. klo 18.30 Leena Piipolla, Akanrinne 2.
Perhekerho ti 12.4. Ahvenjärven rannalla. Yhteislähtö
klo 10 srk-talolta omilla kyydeillä.

Kuorot:
Veteraanikuoro
to klo 12, lapsikuoro to klo
16.30, kirkkokuoro to klo 18
ja nuorisokuoro ke klo 17 srktalossa.
Kerhot: Puuhakerho to klo
12.15 alakoululla. Varhaisnuoret to klo 14.30 ja päiväkerho pe klo 10 srk-talon kerhotilassa. Päiväkerho ke klo
10 Tavastkengän koululla.

5.4. klo 10 liikuntahallilla.
Pikku nuput to klo 10 ja klo
13 Nuppulassa. Hovin Nuput
pe klo 10 Hovin koululla.
Varhaisnuoret to klo 15.30
Hovin koululla ja ti klo 14.30

Rantsila
Seurakuntakerho to 31.3.
klo 13 Rauhalassa.
Kotiseurat to 31.3. klo 19
Liisa ja Ilkka Lehdolla, Vilho
Harvala ja Merja Jyrkkä.
SRK:n lähetysseurat pe 1.4.
klo 18.30 ry:llä.
Eläkeliitto ti 5.4. klo 11 srktalossa.
Veteraanikuoro ke 6.4. klo
11 ja Stellat klo 17 srk-talossa.
Siioninvirsiseurat ke 6.4.
klo 19 Elsa ja Reino Juntusella, Rantakuja 15, Sauli Typpö
ja Merja Jyrkkä.
Syöpäkerholaiset to 7.4. vierailu Pulkkilan seurakuntakerhoon. Lähtö klo 11.30 srktalon pihasta. Mennään yhteiskyydeillä.
Perhekerho Pallerot ma klo
10 Nuppulassa.
Päiväkerhot: Isot Nuput ti

Tasauspäivän kahvilat

tuottivat 180,10€ Pulkkilassa ja 175,50€ Pyhännällä.
Lämmin kiitos ahkerille räiskäleiden paistajille, leipojille,
lahjoittajille, ostajille ja kaikille mukana olleille.

Siikalatvan
haudanhoitosopimukset
Seurakunta tekee 5 ja 10 vuoden haudanhoitosopimuksia sekä kesähoitosopimuksia. Talouspäällikkö ja seurakuntamestarit ottavat vastaan sopimuspyyntöjä toukokuun loppuun saakka, jonka jälkeen sopimuksia vuodelle
2011 ei tehdä. Yhteydenotot Kestilä talouspäällikkö Tarmo Myllykoski, p. 020 7109 852, Piippola Heikki Rosenberg p. 020 7109 863, Pulkkila Risto Raine-vaara p. 020
7109 855, Pyhäntä Heikki Niilekselä p. 020 7109 875 ja
Rantsila Mauno Kallio p.020 7109 735.
Hoitosopimuksen sisältö: haudan pinnan nurmi- tai hiekkahoito, kukat ja kukkien hoito sekä kastelu. Sopimuksen
hinta perustuu sovittuun kukkien lukumäärään. Omaisten tuomat lisäkukat hoidetaan. Lisämaksusta saa jouluna kynttilän haudalle.

Kappelineuvostojen
yhteinen kirkkopyhä

Jumalanpalvelus sunnuntaina 3.4. klo 10 Rantsilan
kirkossa. Kirkkokahvit ja kappelineuvostojen yhteinen
tilaisuus seurakuntatalossa.

Tyrnävä

www.tyrnavanseurakunta.fi
Murto-Ojakylä-Juurussuon
diakoniapiiri to 31.3. klo
10.30 Kauttarannassa.
Nuttuilta to 31.3. klo 17-19.
Tervetuloa taas ”nuttuilemaan” seurakuntatalon takkahuoneeseen.
Seurakuntakerho ti 5.4. klo

12.30 Tyrnävän seurakuntatalolla.
Hartaus to 7.4. klo 14 Alatemmeksen vanhainkodilla.
Aamukammari keskiviikkoisin klo 9–10.30 Tyrnävän
seurakuntatalon takkahuoneessa.

Tyrnävän rauhanyhdistys:
Myyjäiset pe 1.4. ry:llä alkaen ruokailulla klo 18.30. Seurat su 3.4. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys:
Lauluseurat pe 1.4. klo 19 Annu ja Tapani Hannilalla, Murrontie 88 c. Seurat su 3.4. klo
16 ry:llä.
Kastettu: Lassi Niilo Antero
Hyväri.
Kuollut: Katri Esteri Pekkala
s. Mällinen 82.

Ikäihmisten toimintapäivä

torstaina 31.3. klo 10–14 Tyrnävän seurakuntatalolla
Teemana turvallisuus. Vierailijoina mm. poliisi ja palotarkastaja. Päivään sisältyy myös yhteislaulua, ilmainen ruokailu ja kahvi. Maksua vastaan mahdollisuus
leikkauttaa hiuksia ja ostaa kampaamotuotteita.
Kyytiä tarvitsevat voivat 28.3. mennessä ottaa yhteyttä Terttu Kalliseen 050 4018584. Kyydistä perittävä
maksu 2 euroa yhteen suuntaan.
Järjestävät: Tyrnävän kunta ja seurakunta, Lakeuden
Palveluyhdistys ja Villa Tyrni.

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 9–14
lisäksi to klo 15–17
p. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi

LUENTOSARJA

Kirkkoherra
Timo Liikanen
p. 044 7372 611
Kappalainen
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612
Käynti- ja postiosoite
Mankilantie 1
91800 Tyrnävä
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
044 7372 630
Salme Kinnunen
044 7372 631

Mankilan koululla. Tyttökerhot ma klo 13.15 ja 15.15 Nuppulassa.
Avioliittoon kuulutettu: Kimi Henrik Sivula ja Iida Maria Alanko.

Leipäsunnuntain perhekirkko
sanajumalanpalvelus sunnuntaina 3.4. klo 10
Tyrnävän kirkossa, toimittaa Outi Pohjanen,
kanttorina Heikki Lumiaho.
Päiväkerholaisten leipoman Elämän leivän
siunaaminen.

Yhteisvastuu-lounas

sunnuntaina 3.4. klo 13 Temmeksen seurakuntatalolla. Vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuulle.

Leipäsunnuntain perhekirkko
sanajumalanpalvelus sunnuntaina 3.4. klo 12
Temmeksen kirkossa, toimittaa Outi Pohjanen,
kanttorina Heikki Lumiaho.
Päiväkerholaisten leipoman Elämän leivän
siunaaminen.

Metsäkirkko Markkuulla

sunnuntaina 3.4. klo 18, toimittaa Outi Pohjanen.
Metsäkirkolle vievä metsätie alkaa Muhostien
varresta, Palontien vastakkaiselta puolelta. Iltakahvit.
Järj. Markkuun seudun kyläyhdistys.

”Tule
ja
katso”
– Jeesuksen
opetuslapset
maanantaina 4.4.
klo 18–19.30
Tyrnävän
seurakuntatalolla.
Kouluneuvos
Raili Kemppainen
luennoi aiheesta
Jokaisella
on lahjansa.
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Nuoren rokkarin traaginen tarina
Kirja Surujeni juuret –
Anton Laurila kertoo
kolmekymppisen rokkarin
elämäntarinan syntymästä
tähän päivään asti. Juha
Heinonen on kirjoittanut
teoksen haastattelujen
pohjalta, jälkisanat
ovat päähenkilön omaa
käsialaa. Perjantaina
kirjan päähenkilö saapuu
konsertoimaan Ouluun.

K

irja alkaa kahdella kohtauksella Antonin elämästä.
Ensimmäinen on itsemurhayrityksen jälkeinen, painajaisten täyttämä matka Berliinistä kotiin. Toisessa pieni poika
odottaa isäänsä hakemaan hänet
viettämään päivää kanssaan. Isä

ei koskaan tule.
Antonin, syntyjään Niko Anton Rapakko, tragedia alkaa hänen vanhemmistaan. Äidin isä
on viinaan menevä ja väkivaltainen. Äiti rakastuu nuoreen rumpalipoikaan, jonka rock-elämä vie
ensin toisten naisten matkaan, ja
lopulta pois Antonin ja tämän isosiskon elämästä.
Antonin lapsuus on täynnä
kiusaamista, pelkoa ja pettymyksiä. Musiikista hän löytää pakopaikan maailman julmuudelta,
ja isän ostaman rumpusetin seurassa kuluu useita tunteja päivässä. Hetken aikaa hän soittaa black
metal -yhtye Ripturedissa, mutta
genren kliseet eivät tunnu hyvältä, joten bändi saa jäädä.

Kristittyjen
teetuvalle
Satunnaisen kohtaamisen kautta

Anton löytää itsensä kristittyjen
nuorten perustamasta teetuvasta.
Teetuvalla käy viettämässä aikaa
nuoria useista eri seurakunnista,
ja ensimmäistä kertaa elämässään
Anton tuntee olonsa hyväksytyksi. Teetuvalta löytyy myös soittokavereita.
Antonin musiikilliset kunnianhimot ovat kuitenkin suurempia kuin pikkukaupungin
gospelbändi, ja tie vie Tampereelle. Ison kaupungin gospelpiirit eivät ole niin hyveellisiä, kuin uskoisi ja pian viina vie nuorta miestä.
Yhteydet vanhoihin ystäviin ja
seurakuntaan katkeavat yksi toisensa jälkeen Antonin viettäessä
viinanhuuruista ja julkisuushakuista elämää. Mikään määrä alkoholia ei kuitenkaan täytä sielua
raastavaa tyhjyyttä.

Goottirockbändi
perustetaan
2000-luvun alussa Him lyö itsensä läpi Suomessa ja Euroopassa.
Himin inspiroimana Anton perustaa goottirockbändin nimeltä
Feiled. Yhtye menestyy ihan kivasti, mutta toivottua supertähteyttä ei Antonille heru. Lopulta
hän kilahtaa ja yrittää itsemurhaa
berliiniläisessä hotellissa.
Itsemurhayritystä seuraavina
päivinä Anton saadaan hoitoon,
ja sairaalahuoneen lattialla maatessaan hän päästää suustaan epätoivoisen rukouksen, ensimmäistä kertaa vuosiin: ”Jeesus, jos olet
siellä, auta minua!” Tuosta mur-

tuneen miehen parahduksesta alkaa ruumiin ja psyykkeen paraneminen.
Surujeni juuret on oikeastaan
varsin tyypillinen kääntymyskertomus. Päähenkilö valuu – ensin
hitaasti, mutta koko ajan kiihtyvällä vauhdilla – kohti pimeyttä
ja rymähtää lopulta pohjalle. Kun
kaikki on jo menetetty, löytyy usko Jumalaan, minkä avulla päästään takaisin kiinni elämään.

Ei saarnaa,
ei moralisointia
Heinonen ei juurikaan sorru
saarnaamaan tai moralisoimaan.
Tekstin sävy on toteava, eikä esimerkiksi perheväkivallan, satanistisen elämäntavan tai rockelämän pimeämmän puolen yksityiskohdilla mässäillä turhaan,
mikä on mukava poikkeus rokkarielämänkertojen joukossa.
Välillä Heinonen unohtuu
pohtimaan todellisen uskon olemusta tai sitä, oliko jokin Antonin
näky tai painajainen peräisin Taivaasta vai jostain muualta.
Ajoittain kirjan kieli on suoraan sanottuna huonoa, esimerkiksi aikamuoto saattaa vaihtua
kesken lauseen. Tarina on kuitenkin mielenkiintoinen, ja kohtaukset Antonin elämästä piirtyvät voimakkaina ja puhuttelevina
kuvina lukijan mieleen.
Muistan katselleeni joskus teinivuosinani Feiledin promokuvia ja todenneeni laulajan olevan
varsin söpö. En olisi uskonut, että kauniiden kasvojen takaa voi

paljastua sellainen määrä tuskaa,
katkeruutta ja ongelmia. Karua.
Surujeni juurista jää lopulta varsin positiivinen olo. Vaikka kyseessä on tarina uskon löytämisestä, lukijaa ei kuitenkaan
pyritä käännyttämään. Sen sijaan
kirja haastaa lukijan pohtimaan
suhtautumista omaan itseensä
ja ympäröivään maailmaan. Se
myös muistuttaa varsin tehokkaalla tavalla, ettei kaikki ole aina sitä, miltä näyttää, ja vahvan ja
hiotun julkisivun takaa voi paljastua rappiota ja pimeyttä.
Reetta Järvenpää

Anton Laurila keikalla Oulussa
Cross Cafessa (Isokatu 11) perjantaina 1. huhtikuuta kello 21.

