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tietää

Kun Suunnittelet 
KaStetta, häitä 
tai hautajaiSia. 

OululaiSet Saivat 
uudet OpaSKirjat.

 Sivu 7.

vanhusten siirtelystä valitetaan. 
Sivu 3.

Kirkollinen satiiri on harvinaista herkkua. 
Sivut 8-9.

paastosta pidettävä kiinni, ilmo paananen sanoo. 
Sivu 13.
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Ei ole helppoa ikääntyä ja joutua toisten 
huollettavaksi. Eikä ole helppoa niilläkään, 
joiden vastuulla vanhusten hoito on. Täy-
tynee vain luottaa siihen, että heikkojen 
ja sairaiden hyväksi tehdään kaikki voi-
tava niillä resursseilla, jotka ovat käytet-
tävissä. Ja että vanhusten suoranainen 
laiminlyönti ja heitteillejättö on äärim-
mäisen harvinaista.

Viranomaisilta voidaan odottaa selkeitä 
suunnitelmia ja rahaa vanhustenhuoltoon, 
mutta mitä voidaan tehdä tilanteelle, jossa 
vanhuksen hyvinvoinnin uhka on aivan 
lähellä, omassa perhepiirissä?

Lyhyen ajan sisällä on taas saanut lukea 
uutisia, jotka kertovat oman lapsen tai 
lapsenlapsen kiusaamasta vanhuksesta. 
Alaikäinen poika kiristi mummolta rahaa 

kuukausien ajan, keski-ikäiset sisarukset 
häiriköivät äitinsä kodissa ja olivat aihe-
uttaa tälle häädön.

Uutiset kuulostavat tutuilta, ja tapa-
ukset ovat usein samankaltaisia. Niihin 
liittyvät rahantarve ja päihteet sekä vah-
vemman valta heikompaa kohtaan. Joskus 
myös nuoren mielenterveysongelmat saa-
vat vanhan pelkäämään.

On varmasti sydäntä raastavaa ilmoittaa 
poliisille lapsenlapsen uhkaavasta käytök-
sestä tai vaatia omille tyttärilleen lähes-
tymiskieltoa, jotta saa pitää kotinsa.

Miten puuttua tällaisiin tapauksiin, 
joita lienee paljoin enemmän kuin kos-
kaan tulee julkisuuteen? Kanssaihmisten 
vastuuseen vetoaminen ei taida auttaa, 
sillä perheen sisäiset asiat pysyvät useim-

miten salassa.
Kirkko on luonut oman vanhustyön stra-

tegiansa, jonka tehtävänä on muun ohessa 
puolustaa vanhusten ihmisarvoa ja edis-
tää vanhusten oikeudenmukaista kohtelua. 
Suunnitelman mukaan kirkon tulee ottaa 
vastuuta vanhusten perusturvallisuuden 
edistämisestä.

Kirkko on merkittävä toimija vanhusten 
parissa. Seurakunnissa kokoontuu lukuisia 
vanhuksille ja eläkeläisille tarkoitettuja 
piirejä ja kerhoja mielen virkistykseksi ja 
hengen ravinnoksi. Ne voisivat olla myös 
turvallisia paikkoja ainakin keventää miel-
tään läheisten aiheuttamissa huolissa.

entä jos uhka on lähellä?

pirkko.paakki@
rauhantervehdys.suomi.net

l apsuuteni runsaasta satuarse-
naalista on jäänyt mieleen kak-
si satua, jotka niiden lyhyyden 

vuoksi voin tässä kertoa - toinen su-
rullinen ja toinen jännittävä. Sallinette 
siis kappaleen henkilökohtaista men-
taalihistoriaa. 

Paikka: Kainuun syrjäkylä. Aika: 
1940-luvun viime vuodet. Perinneta-
rinoilla ja usein itse keksityillä saduilla 
oli lasten viihdyttämisessä merkittävä 
asema. Lasten rauhoittamiseksi unten 
maille isosisko oli keksinyt tepsivän 
keinon. Hän toisti useita kertoja eri-
laisin äänenpainoin vain yhtä lau-
setta: ”Ajattele, maailman pienin 
jänis on kuollut. Ajattele, maailman 
pienin jänis on kuollut”. Maailman 
pienimmän jäniksen surkean koh-
talon lievitti turvallinen iltarukous: 
Jos sijaltani en nousisi, taivaaseen ota 
tykösi. Aamen.

Toinen satu kuului näin: ”Kerran 
Väkevä Matti meni taivasta pohjaa-
maan, niin ”suksenkarina” oli kuu-
lunut”. Satu sisälsi kaikki stimuloivat 
jännitysnäytelmän ainekset: Väkevä 
Matti, tuo outo sankari, taivaan poh-
jaaminen - mitähän se tarkoitti, ja 
tuo suksenkarina! Kuka mahtoi olla 
hiihtäjä? 

Oulun runoruhtinas Franzén on 
tehnyt 13-vuotiaana viehättävän 
runon ”Aftonen” eli ”Ilta”. Siinä on 

kehyksenä Oulun maiseman elementit 
kohisevine koskineen. Työmies tulee 
kotiin väsyneenä, lapset virkeinä vas-
tassa. Kahlekoiran räksytys, lepakon 
suhahtava lento ladossa, rukin hyrinä, 
sen ääressä mummo, joka innostuu 
kertomaan lapsille tarinoita.

 Tämän suomentamani runoilijan 
ensimmäisiin kuuluvan Oulu-runon 
toiseksi viimeisessä säkeistössä

Vanhus alkaa vuolaan tarinansa:
rikas seikkailuista elämä,
ei lapset veistä enää heppojansa,
helppoa on hiljaa pysyä.
Jeesus käytti tehokkaasti kertomuksia 

opettaessaan ihmisiä. Siksikin lapset 
häntä rakastivat ja kapusivat hänen 
syliinsä. Raamatun tarina-aineisto ei 
vähennä sen totuusarvoa. Kosken-
haltija soitti Franzénille ja Topelius 
värkkäsi Oulussa koulussa ollessaan 
paperinukkeja, leikki tinasotilailla, 
luki ja varmaan sepittikin satuja. Voi 
vain aavistaa sadun merkityksen hei-
dän kasvukehityksessään.

Lasten elämään tulee sallia satu ja 
leikki myös tänään. 

Me aikuisetkin laulamme: ”Oi jospa 
kerran sinne Satumaahan päästä vois, 
sieltä koskaan lähtisi en linnun lailla 
pois…” Eläköön satu, eläköön mie-
lettömät unelmat sittenkin kun ne 
ovat karisseet. 

julkaisija rauhan tervehdys ry.
 iSSn 0356-2840
 perustettu 1907
Kustantaja Suomen Kirkko-Mediat Oy
levikki n. 105 400, 20 seurakuntaa
aikataulu ilmestyy torstaisin,
 kesällä joka toinen viikko.

vt. päätoimittaja pirkko paakki  (08) 5626 411
toimittajat  riitta hirvonen  (08) 5626 412
  Satu Kreivi-palosaari (08) 5626 410
toimisto  Saila juutilainen (08) 5626 400

hinnat: Seurakuntatilaus 7,54 e, Yksityistilaus 20,00 e
verkkojulkaisu:  www.nettirt.net     

postiosoite pl 102, 90101 Oulu
Käyntiosoite isokatu 19 B 13, 2. krs
puhelin (08) 5626 400
Fax  (08) 5626 444
toimituksen sähköposti:
toimitus@rauhantervehdys.suomi.net
etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.suomi.net 

ilmoitukset
Kotimaa-yhtiöt/ 
Sirkka-liisa hänninen 0207 54 2296,
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
paikalliset yritykset 
Maire laakso   (017) 361 6243
maire.laakso@dnainternet.net

painopaikka Oulu 2006 - Kaleva 
ulkoasu Mari lähteenmaa
jakeluhäiriöt ja -kiellot:
Kirkkomediat / asiakaspalvelu
p. 0207 54 2294 (ma-to)
Sähköposti: 
asiakaspalvelu@kirkkomediat.fi

Satumaa

toivo hyyryläinen, kirkkoherra, Yli-ii

Eero Voutilainen kehuu ekumeenisessa kar-
meliittaluostarissa Lohjalla viettämäänsä 
elämää Vantaan Laurissa 2.3.

-Luostarielämän säännöllinen elämän-
rytmi, neljä rukoushetkeä, yhteiset ateriat, 
kevyt työ, hiljaisuus ja yön syvä lepo herät-
tivät minut - ainakin hetkeksi -  elämäni 
mekaanisuuden unesta. Olin taas kerran 
uinahtanut elämän suorittajaksi ja huo-
lestujaksi. Olin ulkoisesti aktiivinen ja yli-
sosiaalinen, sisäisesti yksinäinen.

Rakkaudellisessa luostariyhteisössämme 
minut vapautti suorittamisen ja huolestu-
misen kahleista aito kohtaaminen. Kun 
kenenkään ei tarvinnut esittää mitään, vaan 
pelkkä ihmisenä ja itsenään oleminen riitti, 
syntyi ihmeellinen, hoitava ja vapauttava 
sielujen yhteys.

Hanna Boateng kertoo Hengellisessä Kuu-
kauslehdessä numero 3, miten ghanalaiset 
liittävät uskon jokapäiväiseen elämäänsä. 
Auton takaikkunassa voi olla teksti: Jeesus 
on pelastajani.

-Samanlaisin tekstein ihmiset nimeävät 
hyvin yleisesti liikeyrityksensä. Kuten ”Jee-
suksen veren -kauneussalonki”, Herra on 
minun paimeneni -kampaamo”, ”Jeesus 
on hyvä -kosmetiikkaliike” tai ”Jumalan 
armon puhelinkioski”.

Sunnuntaisin kirkot täyttyivät ihmisistä, 
ja kysymys kuului: Missä kirkossa sinä käyt? 
(Ei: Käytkö kirkossa?)

Kaisla Löyttyjärvi on Suomessa synty-
nyt tummaihoinen näyttelijä. Hän sanoo 
Kirkko ja kaupunki -lehdessä 1.3., että eri-
värisyyskin on suomalaisuutta. Ihmisten 
on pakko kohdata tämä tosiasia.

-Siviiliroolissaan sijaisopettajana Kaisla Löyt-
tyjärvi todistaa Suomen muuttumista suvait-
sevaisemmaksi ja kirjavammaksi. Parhaiten 
sopeutuvat lapset, joiden luokissa vilistävät 
pienet Jontut ja Muhikset rinta rinnan.

Joskus oppilaat kysyvät, ”mistä ope oot 
puoliksi” ja toteavat sitten ”aha” tekemättä 
siitä sen suurempaa numeroa. Se on vapaut-
tavaa, luonnollista ja paljon yksinkertai-
sempaa, kuin poliittisesti korrektit aikuiset 
vimmaisissa suvaitsemisyrityksissään anta-
vat ymmärtää.

Pekka Kolehmaisen mielestä ei ole merkityk-
setöntä toivottaa toiselle siunausta. Koleh-
mainen pakinoi Kahtamoisessa 2.3.

-Se mitä usein kutsumme elämässämme 
onneksi, tuuriksi tai vaikka varjelukseksi 
onkin mitä suurinta Jumalan hyvyyttä ja 
armoa kohdallamme. Itse kutsun sitä siu-
naukseksi.

aatoksia
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viikon 
kysymys

pelottaako 
vanheneminen 

sinua?

vastaa
rauhan tervehdyksen

verkkojulkaisussa

www.nettirt.net

-Huonokuntoisten 
vanhusten pallottelu 
terveyskeskuksen 
ja kodin välillä on 
todella yleistä ja täysin 
epäinhimillistä, kertoo 
läänin sosiaali- ja  
terveysneuvos Marja-
Leena Kärkkäinen.
-Tilanne on vaikeutunut 
nopeasti.

O ulun lääninhallitukseen saa-
puu jatkuvasti valituksia juu-
ri terveyskeskuksen ja kodin 

välillä pallottelusta.
-Hiljattain eräs nuori nainen ky-

syi minulta, että onko lainsäädäntö 
muuttunut, kun lapsille saa hoito-
paikan mutta vanhuksille ei enää 
millään. Se oli hätkähdyttävää, sillä 
laki ei ole muuttunut, Kärkkäinen 
jyrähtää.

Terveydenhuoltolain mukaan 
lääkäri päättää terveyskeskuksen 
vuodepaikkatarpeesta ja sosiaa-
lihuoltolain mukaan kunta tekee 
päätöksen vanhuksen palveluko-
tipaikasta.

-Tätä lakia rikotaan nyt jatku-
vasti. Kunnat eivät tee päätöksiä 
hoitopaikoista, eivät edes kielteisiä, 
vaikka heidän lain mukaan kuuluisi 
antaa päätös, jolloin hakija voi siitä 
myös valittaa.

Marja-Leena Kärkkäisen mukaan 
hoitopaikkaa hakeneiden omaisten 
kuuluu saada sekä arvio tilanteesta 
että päätös.

Jos kielteisiä päätöksiä tulee 
paljon, joutuvat toimihenkilöt ja 
luottamusmiehetkin vastaamaan 
tilanteesta.

Minne katosi
näkemys?

Marja-Leena Kärkkäinen ihmette-
lee, minne on nimenomaan kuntien 
sosiaalipuolelta kadonnut näkemys 
inhimillisestä vanhuudesta. 

-Asenteet ovat muuttuneet ikä-
vään suuntaan. Ennen kunnat jopa 
kilpailivat siitä, kenellä on kaunein 
vanhainkoti tai asiat parhaiten jär-
jestyksessä. Nyt vanhuksia pallo-
tellaan terveyskeskuksen ja kodin 
välillä tavalla, joka ei ole taloudel-
lista eikä inhimillistä.

Kärkkäinen arvelee, että osaltaan 
sosiaali- ja terveyspuolen yhteistyö 
on hämärtänyt sosiaalitoimen vas-
tuuta tilanteesta.

-Toivon, että omaiset ovat yh-
teydessä kunnan sosiaalitoimeen 
ja yhteydenotot myös kirjataan, 
sillä vastuu vanhustenhoidosta on 
yhä kunnalla.

Suuri ongelma on se, että tuki-
asuntoja eli eräänlaisia välimuotoja 
ei ole tarpeeksi.

-Hyvää elämää on se, että vanhus 
saa asua kotona mahdollisimman 
pitkään, mutta siinä vaiheessa, kun 
yöt eivät enää suju, on hoitopaikan 

oltava saatavilla.

Kun järjestelmä
ei tavoita

Toiminnanjohtaja Pirkko Karja-
lainen Vanhustyön Keskusliitosta 
arvioi, että hankalimmassa asemassa 
vanhusväestöstä ovat ne, jotka eivät 
ole hakeneet apua lainkaan. Heitä 
eivät viranomaisten järjestelmät 
välttämättä tavoita.

Toinen kiireellisesti apua tarvit-
seva ryhmä ovat iäkkäät omaishoi-
tajat, jotka toimivat niin voimiensa 
äärirajoilla, etteivät enää jaksa edes 
pyytää apua.

-Kolmas avuntarpeessa oleva 
ryhmä ovat ne vanhukset, joiden 
hoitovastuu on omaisilla, mutta he 
laiminlyövät hoidon, eivätkä ker-
ro edes ulkopuolisille vanhuksen 
avuntarpeesta.

-Jos epäilee tällaista, on paras 
ottaa yhteyttä kunnan sosiaalitoi-
mistoon, Karjalainen neuvoo.

Myös Pirkko Karjalainen myön-
tää, että kotona asuu tällä hetkellä 
sen kuntoisia vanhuksia, jotka eivät 
enää kotona pärjää.

vanhustensuojelulaki
ikärasistinen?

Vanhusten Turvakotiyhdistyksen 
Suvanto Ry:n projektisihteeri Leena 
Serpola ei pidä silloin tällöin esille 
nostettavaa ehdotusta vanhusten-
suojelulaista tarpeellisena.

-Ajatus erityisestä vanhustensuo-
jelulaista on ikärasistinen. Ei se, että 
on iäkäs, tee ihmistä kykenemättö-
mäksi päättämään asioistaan. Sen 
sijaan sairaudet voivat aiheuttaa 
sen, että tarvitsee erityistä apua. 
Siinä tapauksessa lainsäädäntö on 
jo riittävä.

Leena Serpola on projektissaan 
tutkinut erityisesti vanhusten kal-
toinkohtelua.

Tutkimusten mukaan vanhus-
palveluissa työskentelevät sosiaa-
lityöntekijät tapaavat usein yli 65 
-vuotiaita, jotka ovat joutuneet kal-
toin kohdelluiksi. Suomen vanhus-
ten turvakotiyhdistyksen tekemään 
kyselyyn vastanneista 70 % (222) 
ilmoitti työssään havainneensa yli 
65-vuotiaiden lähisuhteissa tapah-
tunutta kaltoin kohtelua.

Vastaajista lähes 90 % arvioi 
kaltoinkohtelutapauksia olleen 1-5 
tapausta viimeisen vuoden aikana. 
Kyselyn tulokset julkaistiin viime 
vuoden lopulla.

-Varsinaista heitteillejättöä ei 
ole tutkittu, koska siitä ei tieten-
kään ole saatavissa tilastoja. Jonkin 
verran ilmoituksia tulee potilas- ja 
sosiaaliasiamiesten kautta.

Myös Leena Serpola arvioi, että 
joissakin kunnissa ollaan riski-
rajoilla, onko palvelurakenteen 
osalta kyse jo vähintäänkin hoidon 
laiminlyönnistä.

-Hoidon laiminlyöntiä ja heit-
teillejättöä voi tapahtua joko vi-
ranomaisten tai koko palvelujärjes-
telmän taholta, tai sitten omaisten, 
mikäli hoitovastuu on heillä. Hoi-

K u n n i S S a  r i K O ta a n  l a K i a ,  K u n  h a e t u i S ta  h O i t O pa i K O i S ta  e i  t e h d ä  e d e S  p ä ä t ö K S i ä

vanhusten pallottelu 
on saatava loppumaan

huonokuntoisen vanhuksen pallottelu sairaalan ja kodin välillä ei missään nimessä ole sitä, mistä Yhteisvastuukeräys puhuu eli inhimillistä vanhuutta.

don laiminlyönti voi olla tahallista 
tai tahatonta.

Serpola huomauttaa kuitenkin, 
että on vaikea sanoa, missä menee 
hoidon laiminlyönnin raja, koska 
ikäihmisellä on myös täysi oikeus 
kieltäytyä hoidosta.

Satu Kreivi-palOSaari
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Päiväraamattupiiri ti 14.3. 
klo 12.
Mieskuoro Weljet, harjoitus ti 
14.3. klo 19.
Perhekerho ke 15.3. klo 9.30.
Seurakuntakerho to 16.3. 
klo 13.

Pyhän AndreAAn kirkko

Sulkakuja 8
Pyhäkoulu su klo 12.
Herännäisseurat su 12.3. klo 
15. Ks.menot.
Virsilauluilta su 12.3. klo 18. 
Ks.menot.
Perhekerho ke 13.3. klo 10.
Vox Andreas -kuoron harjoitus 
ke 15.3. klo 18.30.
Seurakuntakerho to 16.3. 
klo 12.
Kaakkurin lapsikuoron harjoi-
tus to 16.3. klo 16. 
Raamattupiiri to 16.3. klo 
18.30.

kAAkkurin toimintAkeskus

Sarasuontie 5
Perhekerho ma 13.3. klo 10.

kAukovAinion seurAkuntAtAlo

Hiirihaukantie 6
Mieskuoro TervasCanto, har-
joitukset to 9.3. klo 18.
Juttutupa ma 13.3. klo 12.
Diakoniapiiri ma 13.3. klo 17.
Oulun seudun virsikuoro ma 
13.3. klo 18.30.
Ystävänkamari ti 14.3. klo 12.
Lähetyspiiri ti 14.3. klo 18.
Perhekerho ke 15.3. klo 9.30.
Sudanilaisten raamattuopetus 
ke klo 18.
Kirkkotekstiilipiiri ke 15.3. 
klo 18.
Seurakuntakerho to 16.3. 
klo 13.
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat to 16.3. klo 18.30.

mAikkulAn seurAkuntAtAlo

Kangaskontiontie 9
Raamattupiiri to 9.3. klo 18.
Pyhäkoulu su klo 12.
Eläkeläisten keskustelukerho 
ma 13.3. klo 12.30.
Perhekerho ke 15.3. klo 9.30. 
Valokuvaus.
Maikkulan diakonia- ja lähe-
tyspiiri ke 15.3. klo 16.30.
Tenavakuoron harjoitus to 
klo 16.30.
Lapsikuoron harjoitus to klo 
17.30. 
Raamattupiiri to 16.3. klo 18.

lämsänjärven 
kAuPunkileirikeskus

Hiihtomajantie 2
Pyhäkoulu su klo 12.
Raamattupiiri to 16.3. klo 18.

Oulun seurakuntaviikko10.-16.3.2006

IHMEEN HYVÄ
MAINOSTOIMISTO.
Oulujoen seurakunnan uusi tunnus on yksi
monista Studio Ilpo Okkosen suunnittelemista logoista
ja liikemerkeistä. Lisätietoja www.studio-ilpo-okkonen.fi

juMalanpalveluKSet
Tuomiokirkossa: La 11.3. 
klo 10 sanajumalanpalvelus, 
saarnaa Jaakko Granlund, 
toimittaa Martti Pennanen, 
urkurina Maija Tynkkynen, 
Tuomiokirkkokuoro. Kolehti 
Sotaveteraanien hengelliseen 
työhön Pohjois-Pohjanmaan 
sotaveteraanipiirin kautta.
Su 12.3. klo 10 messu, toi-
mittaa Veijo Koivula, avustaa 
Jyrki Vaaramo, urkurina Maija 
Tynkkynen. Kolehti Israelissa ja 
palestiinalaisalueilla tehtävään 
työhön SLS:n kautta. 

Muu tOiMinta
tuomiokirkko 
Kirkko avoinna päivisin klo 
12-13.
Aamupiiri la 11.3. klo 10 
kryptassa.
Oulun Musiikkijuhlien kon-
sertti la 11.3. klo 21, vanhan 
musiikin yhtye Oliphant, liput 
12/10/8 e.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
kirkkoilta ti 14.3. klo 19, Pekka 
Kinnunen ja Kalevi Kärki.
Aamurukous ke 15.3. klo 8.30 
kryptassa.
Vanhan pappilan lähetyspiiri 
ke 15.3. klo 14. 2. Piet. 3. Herran 
tuleminen on varma, piispa 
Olavi Rimpiläinen.
Keskiviikkoseurat ke 15.3. klo 
18, Hannele Lusikka.

keskustAn seurAkuntAtAlo

Isokatu 17
Sana elää pe 10.3. klo 18 kou-
lutussalissa.
Luentosarja kolossalaiskirjeestä 
10.-12.3. juhlasalissa alkaen pe 
klo 18, Ari Lukkarinen.
Yksinäisyydestä yhteyteen la 
11.3. klo 18 kuorosalissa.
Siionin virsien lauluilta ti 
14.3. klo18.30 alasalissa, Veikko 
Kärnä.
Päiväseurat ke 15.3. klo 12 
kuorosalissa.
Lähetyssoppi to 16.3. klo 10-
15.30 alasalissa.
Raamattupiiri to 16.3. klo 14 
koulutussalissa. Tutkikaa Her-
ran kirjaa, lukekaa!
Tuomiokirkkokuoro to 16.3. 
klo 17 juhlasalissa.
Tansania-opintopiiri to 16.3. 
klo 17 koulutussalissa.

intiön seurAkuntAkoti

Intiönpolku 2 
Tarinatupa ke 15.3. klo 13.
Perhekerho to 16.3. klo 10. Oma 
enkelini.
Raamattupiiri to 16.3. klo 16, 
Matteus 13. ja 14. luku, Ari-
Pekka Metso.

heinätorin seurAkuntAtAlo

Aleksanterinkatu 71
Kaikenikäisten kohtaaminen 
su 12.3. klo 16 alasalissa, järj. 
Kansanlähetys.

Hopealanka ma 13.3. klo 14.
Keramiikkakerho ti 14.3. klo 
16 varhaisnuorille.
Lasten musiikkikerho ti 14.3. 
klo 16.30.
Perhekerho ke 15.3. klo 10. 
Oma enkelini.
Miesten piiri ke 15.3. klo 18 
kerhohuoneessa.
Toiminta- ja keskustelukerho 
to 16.3. klo 10.30, Pekka Re-
humäki.
Nuoret aikuiset to 16.3. klo 19, 
Juha Vähäkangas.

kAjAAnintie 1
Raksilan kerho to 16.3. klo 12.

juMalanpalveluKSet
Tuiran kirkossa: Su 12.3. klo 
10 messu, toimittaa Petteri 
Tuulos, avustaa Stiven Naatus, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Kolehti Israelissa ja palestii-

nalaisalueilla tehtävään lähetys-
työhön Suomen Lähetysseuran 
kautta. Radiointi Radio Dei.
Klo 18 iltamessu, toimittaa 
Riikka Honkavaara, avustaa 
Juha Huhtala, kanttorina Sanna 
Leppäniemi, mukana lauluryh-
mä. Kolehti kenttätoiminnan 
ja nuorisotyön tukemiseen 
Romano Missio ry:lle.
Ke 15.3. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Stiven Naatus, kant-
torina Heikki Jämsä. Kolehti 
nimikkolähettityöhön Suomen 
Lähetysseuran kautta.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
12.3. klo 12 messu, toimittaa 
Lauri Kujala, avustaa Risto 
Tuominen, kanttorina Tommi 
Hekkala. Kolehti ks. Tuira.
Pyhän Luukkaan kappelissa: 
Su 12.3. klo 10 messu, toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Nanna 
Helaakoski, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. Kolehti ks. Tuira.
Klo 15 English Service. Kolehti 
kansainväliselle työlle.
Pateniemen kirkossa su 12.3. 
klo 12 messu, toimittaa Juha 
Huhtala, avustaa Riitta Louhe-
lainen, kanttorina Sanna Leppä-
niemi. Kolehti ks. Tuira.

Muu tOiMinta
tuirAn kirkko

Myllytie 5
Lähetyspiiri ma klo 16.30.
Miestenpiiri ti klo 18, Niilo Pe-
sonen alustaa aiheesta  Paasto.
Raamattupiiri ke klo 15.
Eläkeläisten seurat to 16.3. 
klo 13, linja-auton reitti katso 
menot!
Kirkkokuoro to klo 18.30.

Pyhän tuomAAn kirkko

Mielikintie 3
Musiikkileikkikoulu Trilli ma 
klo 9-12 ja klo 16.30-18.30.
Tuiran kirkon Naiskuoro ma 
klo 18.30.
Musiikkileikkikoulu Trilli ti 
klo 10-12.30. Tiedustelut Anna 
Haanpää-Vesenterä p. 040 583 
2368.
Aikuisten korukivikerho ti 
klo 10-14.
Perhekerho ke klo 9.30.
Kirkkolaulajat ke klo 18.
Raamattu- ja keskustelupiiri 
to klo 15.
Pyhän Tuomaan Lapsikuorot 
to alkaen klo 17.

Pyhän luukkAAn kAPPeli

Yliopistokatu 7
Aamurukous ke klo 7.45.
Perhekerho ke klo 9.30.
Evankeliset Opiskelijat ke klo 
18.30, Kari Pitkäranta aiheesta 
Ihmisen tahto, Jumalan johto.

rAjAkylän seurAkuntAkoti

Tervakukkatie 2
Pyhäkoulu su klo 12.
Työttömien ateria ti klo 12.
Perhekerho ke klo 9.30.
Seurakuntakerho to klo 14.
Raamattupiiri to klo 18.

PAteniemen kirkko

Taskisentie
Pyhäkoulu su klo 12.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 
klo 18.
Perhekerho ke klo 9.30.

koskelAn seurAkuntAkoti

Koskelantie 86
Juttutupaa ei ole  ti 14.3.
Perhekerho ke klo 9.30.

juMalanpalveluKSet
Karjasillan kirkossa su 12.3. klo 
10 messu, toimittaa Satu Saari-
nen, avustaa Liisa Karkulehto, 
kanttorina Ilkka Järviö. Messun 
jälkeen mahdollisuus henki-
lökohtaiseen keskusteluun ja 
rukoukseen. Kolehti Israelissa ja 
palestiinalaisalueilla tehtävään 
työhön Suomen Lähetyssseuran 
kautta.
Kastellin kirkossa su 12.3. 
klo 10 messu, toimittaa Petri 
Satomaa, avustaa Jenni Kosken-
korva, kanttorina Taina Vouti-
lainen. Kolehti ks. Karjasilta.
Pyhän Andreaan kirkossa su 
12.3. klo 12 perhemessu, toi-
mittaa Petri Satomaa, avustavat 
Jenni Koskenkorva, kanttorina 
Taina Voutilainen. Kirkkokah-
vit. Kolehti ks. Karjasilta.
Kaukovainion seurakuntata-
lossa: Su 12.3. klo 12 messu, 
toimittaa Satu Saarinen, avustaa 
Liisa Karkulehto, kanttorina 
Ilkka Järviö. Kolehti ks. Kar-
jasilta.
Su 12.3. klo 18 arabiankielinen 
jumalanpalvelus.
Maikkulan seurakuntatalossa 
su 12.3. klo 12 messu, toimittaa 
Esa Nevala, kanttorina Eeva-
Maija Sorvari. Kolehti ks. 
Karjasilta.

Muu tOiMinta
kArjAsillAn kirkko

Nokelantie 3
Karjasillan diakonia- ja lähe-
tyspiiri ma 13.3. klo 12.
Perhekerho ke 15.3. klo 9.30.
Kirkkokuoron harjoitus ke 
klo 18.
Kirjallisuuspiiri ke 15.3. klo 18.
Raamattu- ja keskustelupiiri 
ke 15.3. klo 18.30.
Miesten raamattupiiri ke 15.3. 
klo 18.30. Mukana kappalainen 
Satu Saarinen.
Seurakuntakerho to 16.3. klo 
13.30.

kAstellin kirkko

Töllintie 38
Juttutupa ma 13.3. klo 12 Kau-
kovainion seurakuntatalolla.
Kastellin kirkkokuoron har-
joitus ma 13.3. klo 18.30.

juMalanpalveluKSet
Oulujoen kirkossa su 12.3. 
klo 10 messu, toimittaa Pentti 
Kortesluoma, saarnaa Pertti 
Lahtinen, kanttorina Talvikki 
Attila-Pekonen. 
Huonesuon seurakuntako-
dissa su 12.3. klo 12 messu, 
toimittaa Pertti Lahtinen, kant-
torina Talvikki Attila-Pekonen. 
Kirkkokahvit. 

Muu tOiMinta
heikkilänkAnkAAn 
seurAkuntAkoti

Kyytipojantie 2
Perhekerho ke 15.3. klo 9.30.

hintAn seurAkuntAtAlo

Hintantie 89
Lähteellä-teatteri esittää pie-
noisnäytelmän Rakkaat suku-
laiset ma 13.3. klo 12.
Perhekerho ke 15.3. klo 9.30.
Kuntopiiri ke 15.3. klo 18.

huonesuon seurAkuntAkoti

Leväsuontie 19
Pyhäkoulu su 12.3. klo 12.
Kuntopiiri ma 13.3. klo 19.
Perhekerho ke 15.3. klo 9.30.

hönttämäen seurAkuntAkoti

Ruotukuja 1
Perhekerho to 16.3. klo 9.30.

mAdekoski

Lähetys- ja raamattupiiri 
kodeissa ti 14.3. klo 14, yh-
dyshenkilö Soila Närhi, puh. 
531 6197.
Diakoniapiiri to 16.3. klo 12 
Sylvi ja Alvar Tuohinolla, Lou-
helantie 2.

myllyojA

Virsilauluilta ke 15.3. klo 
18.30 Marja ja Jorma Kärnällä, 
Tervastie 18. Kahvitarjoilu ja 
arvontaa yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi.

myllyojAn seurAkuntAtAlo

Koivumaantie 2
Pyhäkoulu su 12.3. klo 12.
Lähetys- ja raamattupiiri ma 
13.3. klo 18.
Haapalehto-Myllyojan diako-
niapiiri ti 14.3. klo 18.
Perhekerho ke 15.3. klo 9.30, 
paloauto vierailee (ulkovaa-
tetus).

Lähteellä-teatteri esittää pie-
noisnäytelmän Rakkaat suku-
laiset to 16.3. klo 13.
Miesten raamattupiiri to 16.3. 
klo 19.

PikkArAlA

Kaikenikäisten ulkoilutapah-
tuma Pikkaralassa Kortesluo-
man maneesilla (Pikkaralantie 
31) ti 21.3. klo 18-20. Ks. 
menot.

sAArelAn seurAkuntAkoti

Poolakuja 1
Perhekerho ke 15.3. klo 9.30.

sAnginsuun seurAkuntAkoti

Sanginsuuntie 59
Porinapiiri ma 13.3. klo 11.
Perhekerho ke 15.3. klo 9.30.

sAnginjoki

Virsilauluilta to 16.3. klo 18.30 
Hilma Ollilalla, Laukkalantie 6. 
Kahvitarjoilu ja arvontaa yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi.

tAlvikAnkAAn monitoimitAlo

Tuiskutie
Perhekahvila ti 14.3. klo 9.30. 

kuivAsjärven seurAkuntAkoti

Karppalantie 6
Pyhäkoulu su klo 12.
Perhekerho ke klo 9.30.
        
niittyAron kerhohuone

Purjehtijantie 4
Pyhäkoulu su klo 12.
Raamattupiiri ti klo 18.
Perhekerho ke klo 9.30.

meri-toPPilAn 
moniPAlvelukeskus

Kuivaamokatu 6
Perhekerho ke klo 9.30.

Pyhäkoulut Tuiran seura-
kunta:
Hartaantie 12, su klo 12.
Välivainion Rukoushuone pe 
10.3. klo 18.30.

Puuhakerho Intiössä, hau-
tausmaan huoltorakennus, 
kasvihuoneen kellari, ma ja 
ke klo 9.

Karjasilta: Juha Petteri Isomaa 
ja Suvi Heini Johanna Luoma, 
Marko Aarne Tapio Savolainen 
ja Taru Johanna Ketolainen, 
Lassi Johannes Karppinen ja 
Minna Kaisa Eveliina Pihlaja, 
Kaarlo Valtteri Airas ja Päivi 
Eveliina Rusko.
Tuira: Mikko Antero Paak-
kolanvaara ja Anna-Riikka 
Sinikka Lithovius, Heikki Sa-
muli Pulkkinen ja Jaana Anneli 
Kurki, Jaakko Juhani Kouri ja 
Maria Liisa Häkkilä, Ari-Pekka 
Sulkala ja Marjo Birgit Riipi, 
Juha-Pekka Matias Vikamaa ja 
Sanna Benita Porko.
Oulujoki: Johan Fredrik Westin 
ja Anu-Maria Niskanen, Olli 
Markus Pellervo Murtoperä ja 
Marja Johanna Kujala, Kimmo 
Aarre Juntunen ja Jenni Helena 
Pietilä, Marko Tapio Hyväri ja 
Hanna Terttu Tuomikoski.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Reijo Viljo Henrik Kolehmai-
nen 71 v, Martti Pekkala 84 v, 
Eino Viljami Iinatti 84 v, Eila 
Sisko Vierimaa 65 v.
Karjasilta: Raili Sisko Tuulikki 
Pyykkö s. Laitala 71 v, Martta 
Meriläinen s. Kumpulainen 
92 v, Hilma Heleena Isoniemi 
s. Tuomikoski 85 v, Harri Ossi 
Kourunen 48 v, Elvi Maria Koski 
s. Forsman 84 v. 
Tuira: Veikko Henrikki Nikkilä 
81 v, Rami Tapani Pietilä 32 
v, Lauri Kullervo Helve 77 v, 
Kerttu Kyllikki Lamberg 76 
v, Jukka Jaakko Kotilainen 40 
v, Iida Esteri Ukonmaanaho 
s. Tolonen 84 v, Hilma Elina 
Lappalainen 85 v, Elsa Kaarina 
Vatanen s. Ruotila 91 v, Eero 
Ilmari Sippari 59 v, Aune Maria 
Nousiainen s. Puhakka 76 v, 
Atso Ilmari Hamari 35 v.
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SeniOriraKKauS 

“Rakkausprofessori” Kaa-
rina Määttä puhuu seniori-
rakkaudesta su 19.3. klo 14 
Oulussa Keskustan seura-
kuntatalolla. Miten ikäänty-
neet rakastuvat ja rakastavat 
ja mitä rakkaus vanhemmalla 
iällä merkitsee? Järj. tuomio-
kirkkoseurakunta ja Kotiin-
päin-projekti.

KanSSaSi 
Surun

KOhtaaMiSeSSa 

Lohdutuksen sanoja ja säve-
liä Keskustan seurakuntako-
dissa, Isokatu 17, torstaina 23.3 
klo 18. Hannu Tarvas esittää 
Risto Kormilaisen runoja ja 
musiikkia. Yhteislaulua. Har-
taus ja juonto pastori Pekka 
Rehumäki. Ilta päättyy kah-
vitarjoiluun. Tilaisuus on 
maksuton.

SinKKujen 
teatteriretKi

Kemin kaupunginteatteriin 
la 18.3. Näytelmä on Kah-
den herran palvelija. Illalli-
nen. Lähtö klo 15 linja-auto-
aseman turistitolpalta, paluu 
ennen puoltayötä. Kaikki hin-
taan 25 euroa. Ilmoittaudu 
diakoniakeskukseen, p. 3161 
321 viim.10.3.

virSiKirja 
KanneSta 
Kanteen

Virsikirjan läpi laulaminen jat-
kuu Pyhän Andreaan kirkossa 
su 12.3. klo 18. Illan aikana 
lauletaan mm. kaikki kaste- 
ja ehtoollisvirret. Laulattajana 
kanttori Ilkka Järviö.

perheiden 
YhteiSvaStuu-

tapahtuMa

Pyhän Luukkaan kappelilla 
lauantaina 18.3. klo 10-14. 
Taika Petteri esiintyy ja opet-
taa jonglöörausta! Tapah-
tumassa on myös ongintaa, 
askartelua ja tarinan tekoa. 
Tarjolla pannukakkukah-
vit. Mahdollisuus makka-
ranpaistoon.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Ohto Sakarias Mielityinen, 
Otava Aaprami Puolitaival, 
Vilja Inkeri Takkunen.
Karjasilta: Minnea Eerika 
Lumpus, Onni Eemil Johannes 
Ranta, Enni Lyydia Jurvelin, 
Jonne Matti Juhani Koistinen, 
Manu Anselmi Liedes, Stella 
Vivian Lohi, Minea Matilda 
Mertaniemi, Sakari Niklas 
Oliver Määttä, Aada Olivia 
Vilhelmiina Nikula, Elisa Kris-
tiina Niskanen, Seela Helmiina 
Rehu,  Alvar Akseli Tapionpoi-
ka Ritvonen, Essi Hilja Ilona 
Toivonen.
Tuira: Lotta Marleena Pyyppö-
nen, Jade Aretta Tallgren, Viola 
Isadora Tallgren, Salla-Maria 
Aho, Nea Olivia Alakärppä, 
Leevi Harri Antero Alasuutari, 
Silja Emilia Eade, Eeli Matti 
Jarinpoika Heikkinen, Alina 
Margareta Junno, Jesse Leevi 
Johannes Korhonen, Linnea 
Liisa Maria Leinonen, Tuomo 
Mikael Leinonen, Kalle Veeti 
Petteri Mettovaara, Minna 
Emilia Ojantakanen, Siiri Anna 
Aurora Perätalo, Niko Leo Ju-
hani Päiveröinen, Niilo Akseli 
Benjamin Seppänen.
Oulujoki: Tobias Aarne Kas-
peri Anttila, Alma Inkeri Ha-
gelberg, Joona Mikael Hiukka, 
Lotta Aliisa Maaret Moilanen, 
Venla Kristiina Pöyskö, Viivi 
Fiia Ilona Salmela.

klo 17-20 Tuiran kirkolla, 
Myllytie 5. Ilmoittautumi-
nen ja lisätiedustelut: dia-
koniatyöntekijä Eeva Mer-
taniemi, p. 040 5747 092, 
viimeistään ma 20.3. 

nuOrten 
aiKuiSten ilta

Kuka vei juutalaisen kan-
san pois Egyptin orjuudesta 
kohti luvattua maata? Kuka ei 
päässytkään luvattuun maa-
han? Näihin Vanhan testa-
mentin tapahtumiin ja hen-
kilöön johdattaa meitä Kar-
jasillan seurakunnan nuo-
risotyönohjaaja Johannes 
“Jonne” Takaeilola torstaina 
16.3. klo 19 nuorten aikuis-
ten illassa Heinätorin seura-
kuntatalolla. Mukana myös 
pastori Juha “Vähis” Vähä-
kangas. Aloitamme alku-
hartaudella kirkkosalissa ja 
sen jälkeen siirrymme ala-
saliin kahvittelemaan, rupat-
telemaan ja kuuntelemaan 
alustusta.

retKi tuiran 
eläKeläiSille

Lähde Tuiran seurakun-
nan eläkeläisten talviselle 
retkelle Kemiin tiistaina 
28.3. Retkellä ruokailemme 
ravintola Hullun Myllyssä 
sekä käymme tutustumassa 
Lumilinnaan ja Jalokivigal-
leriaan. Matkan hinta 35 
euroa sisältää linja-auto-
kuljetuksen, ruokailun sekä 
pääsyliput. 

Linja-auton reitti: Tuiran 
kirkko klo 9, ajaa Kaarnatietä, 
Pyhän Tuomaan kirkko klo 
9.10, ajaa Emäpuuntietä, 
Koskelan seurakuntakodin 
pysäkki klo 9.20, Rajakylän 
seurakuntakoti klo 9.30, Pa-
lokan Palvelukeskus klo 9.40, 
Pateniemen kirkko klo 9.50. 
Palaamme takaisin Ouluun 
noin klo 17. Retken vetäjiksi 
lähtevät diakoniatyöntekijät 
Tuulia Kivisaari ja Päivi Moi-
lanen. Ilmoittautuminen 15. 
ja 16.3. klo 9-11 numeroon 
5314 616.

eläKeläiSten 
Seurat 

Tuiran kirkossa to 16.3. klo 
13. Seuroissa puhuvat pas-

15 Myllyojan asukastuvalla, 
Jokivarrenpolku 5. Tapah-
tuman avaa seurakuntapas-
tori Ilkka Mäkinen. Myytä-
vänä on lippuja ongintaan 
ja arvontaan, kahvia, pul-
laa, makkaraa ja mehua. 
Ohjelmassa myös aarteenet-
sintää. Tapahtuman tuotto 
menee Yhteisvastuukerä-
ykselle. Järjestäjänä Oulu-
joen seurakunta, Myllyo-
jan suuralueen yhteistyö-
ryhmä, Hintta-Parkkisen-
kankaan pienkiinteistöyh-
distys ja Hintan Martat.

OulujOen 
nuOrten

laulurYhMä

Oulujoen seurakuntaan on 
perustettu uusi nuorten/nuor-
ten aikuisten lauluryhmä yli 
13 -vuotiaille. Tavoitteena 
on laajentaa ryhmää kuo-
roksi asti. Ohjelmistossa on 
lauluja klassisesta gospeliin. 
Samalla opettelemme luon-
nollista äänenkäyttöä ryh-
mässä ja yksilöllisesti. Yhte-
ystiedot kanttori/laulupeda-
gogi Talvikki Attila-Peko-
nen, p. 040 7400 511.

hiljaiSuuden 
retriitti 

Hiljaisuuden retriitti pide-
tään Rokualla 30.3.-2.4. tor-
stai-illasta sunnuntai-ilta-
päivään. Retriitin teemana 
on Lähetä valosi ja totuu-
tesi. Hiljaisuuden retriitin 
juuret ovat kirkon vanhassa 
perinteessä. Jeesus kehotti 
oppilaitaan menemään yksi-
näiseen paikkaan ja leväh-
tämään vähän. Retriittiin 
osallistujat sitoutuvat kes-
kinäiseen puhumattomuu-
teen. Yhdessäolo ei kuiten-
kaan ole äänettömyyttä ja 
erillisyyttä, vaan sen runko 
muodostuu ehtoollisen vie-
tosta, yhteisistä rukoushet-
kistä, aterioista, levosta ja 
ulkoilusta.

Retriitin hinta on 62 e ilman 
kuljetuksia. Lisätietoja saa 
retriitinohjaajilta, Katariina 
Pitkäseltä, p. 050 386 8677 tai 
Ulla Säilältä, p. 040 574 7129. 
Ilmoittautumiset Kristillisen 
kasvatuksen toimistoon, p. 
3161 347 perjantaihin 17.3. 
mennessä.

paavalin Kirje
KOlOSSalaiSille

Luentosarja kolossalaiskir-
jeestä 10.-12.3. Keskustan 
seurakuntatalon juhlasalissa, 
Isokatu 17. Raamattuopet-
tajana TK Ari Lukkarinen 
(SLEY). Kukin luento kes-
tää 45 minuuttia, jonka jäl-
keen on mahdollisuus kes-
kustella.

ruKOuS ja uSKO

Kansanlähetyksen järjestämä 
tilaisuus su 12.3. klo 16 Hei-
nätorin seurakuntatalossa, 
Aleksanterinkatu 71, puhu-
jana Taisto Pulkkinen.

menot

r ippikoulun käyneet muistavat Nuoren 
seurakunnan veisukirjan. Sen lauluja lau-
lettiin ja niihin kiinnyttiin niin, että sa-

nat ja sävel ovat muistissa vieläkin. Lauluista 
on tehty levy, niitä esittää bändi ja pitää kon-
sertteja. Yhteinen nimittäjä on Tilkkutäkki. Ou-
lussa järjestetään konsertti ja show.

Tilkkutäkki-konsertti alkaa Oulujoen kir-
kossa sunnuntaina 19.3. kello 18. Tilkku-bändi 
musisoi solisteina Juho Jormanainen ja näyt-
telijä Janne Raudaskoski. Kapellimestarina 
on Kari Veisterä, ja puheen pitää kirkkoherra 
Paavo Moilanen.

”On sängyn päälle levitetty 
tilkkutäkki suuri, 

hei sinä siellä juuri”

herännäiSSeurat

Pyhän Andreaan kirkossa su 
12.3. klo 15. Tervetuloa sanan 
kuuloon ja veisaamaan Sii-
onin virsiä.

eläKeläiSten 
leiri

Tule Rokualle eläkeläisten lei-
rille 3.-6.4. Etusijalla Karja-
sillan seurakuntalaiset. Lei-
rin hinta 55,50 euroa sisäl-
tää matkat, majoitukset, ruo-
kailun ja vakuutuksen srk:n 
jäsenille. Leirillä on mukana 
diakoniatyöntekijä Anne Kel-
lokumpu, p. 040 5747 162. 
Ilmoittautumiset Diakonia-
keskukseen 17.3. mennessä, 
p. 3161 321.

KirjalliSuuSpiiri

Uppoudumme suomalais-
ten naiskirjailijoitten maa-
ilmaan seuraavassa kirjalli-
suuspiirin kokoontumisessa 
ke 15.3. klo 18-20 Karjasillan 
kirkossa, seurakuntasaleissa 3-
4. Puhumme Virpi Hämeen-
Anttilan esikoisteoksesta 
Suden vuosi ja Anja Kaura-
sen kirjasta Ihon aika. 

MieSten raaMattupiiri

Karjasillan kirkolla keskiviik-
koisin klo 18.30 kokoontu-
vassa miesten raamattupii-
rissä on siirrytty lukemaan 
Roomalaiskirjettä. Ota oma 
Raamattu mukaan!

lapSiKuOrOn
KannatuSYhdiStYS

Pyhän Tuomaan lapsikuoron 
kannatusyhdistys ry:n vuo-
sikokous ja vanhempainilta 
torstaina 16.3. klo 19 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Vanhem-
mat ja muut kiinnostuneet, 
tervetuloa! Tiedustelut kuo-
rosta Raakel Pöyhtäriltä, p. 
040 574 7086 ja Anu Vuoren-
maalta, p. 040 522 8075.

peruSKurSSi
vapaaehtOiSille

Tule etsimään ”palvelun 
punaista lankaa”! Oulun seu-
rakuntien yhteinen vapaaeh-
toistyön peruskurssi la 25.3.-
su 26.3. klo 10-15 ja 28.-30.3. 

torit Riitta Louhelainen ja 
Stiven Naatus. Kanttorina  
Heikki Jämsä. Mukana ovat 
diakoniatyöntekijät Anne-
Mari Kyllönen ja Irma-Elina 
Mukari. Kahvitarjoilu! Linja-
autokuljetus on osallistujille 
ilmainen.

Linja-autoreitti: klo 12.00 
Pateniemen kirkko, klo 12.05 
Palokan palvelukeskus, klo 
12.10 Rajakylän seurakun-
takoti, klo 12.15 Koskelan 
seurakuntakodin pysäkki, 
klo 12.20 Koskelan palvelu-
keskus, klo 12.30 Hiidentien 
päätepysäkki, ajaa järvitietä, 
klo 12.35 Alppilan pysäkki, 
klo 12.40 Mäntykoti, klo 
12.45 Kangastien palvelu-
keskus, klo 12.50 Tuiran 
kirkko. Seurat päättyvät 
yhteiseen kahvihetkeen n. 
klo 14.30, minkä jälkeen 
paluukuljetus.

ulKOileMaan
ManeeSille

Kaikenikäisten ulkoiluta-
pahtuma Pikkaralassa Kor-
tesluoman maneesilla (Pik-
karalantie 31) ti 21.3. klo 18-
20. Alkuhartaus Pentti Kor-
tesluoma. Illan aikana pää-
set tutustumaan Hämäläisen 
tallissa Pollenpuhti -tuotan-
toon (luonnon oma lannoi-
teseos). Ohjelmassa talutus-
ratsastusta, makkaranpais-
toa, kahvia, mehua, pullaa 
ja arvontaa. Tuotto Yhteis-
vastuukeräykselle. 

näYtelMä
YhteiSvaStuulle

Lähteellä-teatteri esittää pie-
noisnäytelmän Rakkaat suku-
laiset. Näytelmän tapahtuma-
paikkana on maalaispirtti. 
Käsikirjoitus Seidi Valto-
kari, ohjaus Ester Alakopsa. 
Esityspaikat ja -ajat: Hintan 
seurakuntatalo ma 13.3. klo 
12, Myllyojan seurakuntatalo 
to 16.3. klo 13, Sanginsuun 
seurakuntakoti ma 20.3. klo 
12. Tilaisuudessa on kahvitar-
joilu ja arpajaiset Yhteisvas-
tuukeräyksen hyväksi.

YhteiSvaStuu-
teMpauS

Kaikenikäisten yhteisvas-
tuutempaus la 25.3. klo 13-

Liput iän mukaan: 10-19 -vuotiaat 1 euro, 
20-29 -vuotiaat 2 e, 30-39 -vuotiaat 3 e, 40-
49 -vuotiaat 4 e, 50-59 -vuotiaat 5 e ja yli 60 
-vuotiaat 1 e. 

Tuotto luovutetaan Yhteisvastuukeräyk-
selle!

tilkkutäkkishow
Alkuperäinen tilkkutäkkishow tulee 
Ouluun pe 24.3. klo 19. Esityspaikka 

on Pohjankartano.
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Su 12.3. klo 10 messu Tuiran kirkosta, toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Stiven Naatus, kanttorina 
Tommi Hekkala. Virret: 483, 361, 425, 225, 299 
ja 444: 2.  
Su 12.3. klo 11.25 radiopyhäkoulun pitää lasteno-
hjaaja Terttu Aakko aiheesta Rukous ja usko. 

erilainen iltapäivä ma- pe klo 15-17: Ke 15.3. klo 16.15 Tilkkutäkki-
ilmiö vetää ihmisiä messuihin ja konsertteihin. 
To 16.3. klo 16.15 Pyhästä arkeen -sarjassa kuulemme ajatuksia ruk-
ouksesta.  

 
Su 12.3. klo 9.45 radiopyhäkoulun pitää lasteno-
hjaaja Terttu Aakko aiheesta Rukous ja usko. 
Su 12.3. klo 10 messu Saloisten kirkosta. Messun 
jälkeen Etappi-uusinnassa on aiheena seurakunnan 
lähimmäispalvelu. Mukana ohjelmassa ovat Niina 

Pöyhtäri, Maija Sippala, Sylvi Vaarala ja Liisa Päivike Raahesta. Ohjel-
man toimittaa Risto Parttimaa.  
Ma 13.3. klo 17.05 Etappi tulee Ylivieskasta. Ohjelman toimittaa Jussi 
Leppälä.

Radio-ohjelmien palautesähköposti merja.laaksamo@evl.fi

Y h t e i n e n  d i a K O n i a

Kehitysvammaistyö
Nuorten ilta pe 10.3. klo 18-20 Kirkkokatu 5:ssä.
Varttuneiden porinapiiri ti 14.3. klo 13.15-14.15 Heinätorin seu-
rakuntatalossa, Aleksanterinkatu 71.Keskustelukerho ti 14.3. klo 
17-18.30 Heinätorin seurakuntatalossa, Aleksanterinkatu 71.

Kuulovammaistyö
Kuurojen lähetyspiiri ma 13.3. klo 17.30 Koskitie 19:ssä.
Lasten paikka – askartelua ja muuta mukavaa lapsille ma 13.3. klo 
17.30 Koskitie 19:ssä.
Viittomakieliset messut peruttu 19.3.
Työikäisten kuurojen leiri Rokualla 8.-9.4. aikuiset 20 euroa , alle 
18-v 10 euroa ja alle 4-v ei maksua. Ilmoittautuminen 22.3. men-
nessä 050 5913 657 / 3161 323 tai tekstipuhelimeen  373 200.

Näkövammaistyö
Kevätleiri 24.-26.3. Rokualla. Ilmoittautumiset 9.3. mennessä dia-
koniakeskukseen, puh. 3161 321 tai Kerttu / Paula, puh. 3161 322.
Näkövammaisten kerho ke 15.3. klo 13-14.30 Isokatu 17, alasa-
lissa.
Raamattu- ja keskustelupiiri to 16.3. klo 13-14.30 Kirkkokatu 5, 
alakerrassa.

Päihdetyö
Naistenryhmä pe10.3. klo 13 Kirkkokatu 5, alakerrassa.   
Tavoiteryhmä ma 13.3. klo 14.30 Kirkkokatu 5, alakerrassa.
Raamattupiiri ti 14.3. klo 13 Kirkkokatu 5:ssä, 3. krs.Naistenryh-
mää ei ole pe 17.3. Vasamon retken vuoksi.

Diakoniakeskus avoinna
ma, ti, to ja pe klo 9-16 ja ke klo 12-16.
Rauhan Tervehdys on mahdollista saada äänilehtenä.  
Tiedustelut p. 3161 321 tai 3161 322.

Erityisdiakoniatyö, Kirkkokatu 5, p. 3161 321.

K a n s a i n v ä l i n E n 
s E U R a K U n Ta Pa l v E l U 

i n t e r n at i O n a l  M i n i S t r Y

In English:
The Chapel of St Luke, Yliopistokatu 7: Sunday, March 12, at 3 
pm English Service and Sunday School. For more information, 
please contact Patrick Dickson, patrick.dickson@evl.fi or tel. 040 
524 2778. 
The bulletin of the International Christian Fellowship of Oulu 
(ICFO) and information as regards Bible studies is available 
online at: http://www.church.fi/oulu/

Arabian kielellä:
Kaukovainion seurakuntatalo, Hiirihaukantie 6: Su 12.3. klo 18 
arabiankielinen jumalanpalvelus. Ti 14.3. klo 18 arabiankielinen 
raamattutunti ja pyhäkoulu. Lisätietoa diakoni Amos Mangalta, p. 
040 510 8529.

In deutscher Sprache:
Kirche in Tuira, Myllytie 5: Der nächste Gottesdienst findet am 
Freitag, den 24.3. um 18.00 Uhr statt.

Oksman 
tuiran 

nuorisotyöhön
Tuiran seurakunnan nuoriso-
työnohjaajan virkaan on va-
littu Merja Oksman. Ensim-
mäiselle varasijalle valittiin 
Anna-Leena Ylänne ja toisel-
le varasijalle Paula Rosbacka. 
Virassa on kuuden kuukau-
den koeaika.

nuorten  netti/vaellusleiri 
posiolla 7.-9.4.

Saarisiula/Korouoma kutsuu vaeltamaan.
Kehittelemme ja tuotamme materiaalin nettisivuja varten. 

Leirin hinta  35 euroa! 
Ilmoittautumiset Yhteisen seurakuntapalvelun toimistoon, 
p. 3161 347 ma-pe klo 9-16 viim. 17.3. Lisätietoja antavat 

Maire ”Mono” Kuoppala, p. 040 574 7124, Tuulikki Ståhlberg, 
p. 040 574 7082, Petteri Tuulos, p. 040 531 3228 tai 

Kimmo Kieksi, p. 050 310 5001.

10-leiri
vuonna 1996 syntyneille rokualla 27.-30.6.
Hinta 35 euroa. Ilmoittautuminen kotiin tuleen kirjeen 

liiteosalla tai netissä: www.oulunseurakunnat.fi
Ilmoittautumisaika päättyy 31.3.!  Ilmoittautumisia ei 

oteta vastaan puhelimella!

vapaaehtoisille 
dementiatietoa

Seurakuntayhtymän diakonian 
vapaaehtoisten yhteistä koulutus-
sunnuntaita vietetään 2.4. Kastel-
lin kirkossa. Päivä alkaa messulla 
klo 10 ja jatkuu lounaalla. Sen jäl-
keen kuntakoordinaattori Liisa 
Kursula Oulun Seudun dementia-
yhdistys ry:n Muistipiste-projek-
tista kertoo dementiasta ja demen-
toituneen ihmisen kokemusmaail-
masta. Yhteinen päätöskahvi on n. 
klo 14. Ruokailun takia ilmoittau-
tuminen diakoniakeskukseen 24.3. 
mennessä, p. 3161 321.

Lisätietoja antavat Karjasillan 
diakoniatyöntekijät Mervi Keski-
nen, p. 040 7304119 ja Anne Kel-
lokumpu, p. 040 5747162.

Oulujoen seurakunta 
tekee valtakunnallista 
yhteisvastuuhistoriaa. 
Diakoniatyöntekijä 
Anu Fedotoff sai 
unohtaa kaiken 
muun diakoniatyön  
kolmeksi kuukaudeksi 
keskittyäkseen 
pelkästään 
Yhteisvastuukeräykseen.

O ulujoen seurakunnan rat-
kaisu on harvinainen – jos 
ei peräti ainutlaatuinen kir-

kossa. Diakoniatyöntekijät teke-
vät yhteisvastuuta seurakunnissa, 
mutta yleensä muun työnsä ohel-
la. Monen kokemus on, että yh-
teisvastuu lisää entuudestaankin 
kovaa työtahtia. 

Anu Fedotoff on organisoinut 
Oulujoella 11 vuotta yv-keräystä. 
Tänä keväänä hän voi tehdä sitä en-
simmäisen kerran vapaana muista 
työkiireistä.

Keskittyminen yhteen asiaan 
on synnyttänyt uusia ideoita yv:
n toteuttamiseen. Erityisesti Fe-
dotoffin työpanos näkyy lapsi- ja 
nuorisotyössä. Pikkaralan koulussa 
on yv-aiheinen piirustuskilpailu, 
nuoret keräävät rahaa Tilkkutäkki-
konsertissa ja lippailla eri puolilla 
isoa seurakuntaa. Paljon muutakin 
Oulujoella tehdään tänä vuonna 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Kirkkoherra sanoi 
heti ”kyllä”

Oulujoen kirkkoherra Paavo Moi-
lanen suostui heti työntekijöidensä 
ehdotukseen irrottaa Anu Fedotoff 

Yhteisvastuukeräykseen.
-Yv-keräys on luovuutta vaativa 

tapahtuma. Vanhojen keräystapojen 
rinnalle on hyvä synnyttää uutta, 
Moilanen sanoo ja kuvaa yhteis-
vastuuta ainutkertaiseksi väyläksi 
ilmentää seurakunnan uskoa.

Anu Fedotoff heittäytyy kauno-
puheiseksi kuvaillessaan, miten 
seurakunta hengittää kevään ajan 
Yhteisvastuukeräyksen tahtiin.

-Kun minun ei tarvitse tehdä 
muuta diakoniatyötä, voin olla 
yhteisvastuun sylissä.

Fedotoff ei ole asettanut itselleen 

ritaharjuun seurakuntatilat

taloudellisia paineita yv-keräykses-
tä, vaikka hän saakin tehdä nyt sitä 
kaikessa rauhassa.

-Rahalla ei tätä satsausta mitata. 
Tärkeintä on iloinen mieli. Minulle 
on tärkeää mennä ihmisten luok-
se kertomaan, että heidän apuaan 
tarvitaan.

Fedotoff korostaa lopuksi, ettei 
suinkaan tee yksin yhteisvastuuta 
Oulujoella.

-Kyllä tämä on edelleen monen 
ihmisen yhteistä tekemistä.

riitta hirvOnen 

diakoniatyöntekijä anu Fedotoffille palkattiin sijainen, jotta hän saa 
keskittyä tammi-, helmi- ja maaliskuun ajan Yhteisvastuukeräykseen.

n u O r e t

Kastellin kirkko Töllintie 38
Nuorten ilta to 16.3. klo 18.
Hjelppi-ryhmä to 16.3. klo 18.

Pyhän Andreaan kirkko 
Sulkakuja 8
Nuorten ilta ti 14.3. klo 18.

Oulujoki satsasi yhteisvastuuseen 
ainutkertaisella tavalla

Oulun ev.-lut. seurakunnat suun-
nittelevat seurakuntatilojen raken-
tamista uudelle Ritaharjun alueelle. 
Kirkkoneuvosto esittää huhtikuus-
sa kokoontuvalle yhteiselle kirkko-
valtuustolle, että se tekee myöntei-
sen periaatepäätöksen.

Yhtenä vaihtoehtona on sijoittaa 
seurakuntatilat kaupungin kanssa 
yhteisesti rakennettavaan  moni-
toimitaloon. Edellytyksenä on, 
että sakraalitilojen luonne saadaan 
selkeästi näkyviin. Toinen vaihto-
ehto on rakentaa seurakuntatilat 

erilliseen rakennukseen monitoi-
mitilojen lähelle.

Kirkkoneuvosto esittää yhtei-
selle kirkkovaltuustolle myös, että 
sopimus Ylikiimingin liittymisestä 
Oulujoen seurakuntaan hyväksy-
tään. Oulun muilta seurakunnilta 
sekä työympäristötoimikunnalta 
pyydettiin lausunto asiasta.

Oulun ev.-lut. seurakuntien 
yhteinen kirkkovaltuusto kokoon-
tuu päättämään asioista 3. huhti-
kuuta.
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O ulussa opiskeleva nuoripari 
kommentoi vihkiparin 10-
sivuista opasta. Ensimmäi-

senä kiitosta saa vihkosen kaunis 
ulkoasu. 

- Tämä on selkeä, ja äkkiä pystyy 
hahmottamaan, mitä asioita vih-
kosessa käsitellään. 

- Täältä selviää, mitä asioita pitää 
ennen häitä hoitaa, Sonja tuumii. 

Avioliiton esteiden tutkinta on 
molemmilla vähän hämärän pei-
tossa. Tiedetään, että sellainen 
pitäisi tehdä, mutta mihin pitäisi 
mennä, sinne missä on kirjoilla vai 
missä häät pidetään. Opas selvit-
tää, että tutkintaa on pyydettävä 
siltä väestörekisterin pitäjältä, 
jonka rekisterissä kihlapari on. 

Hei, me mennään naimisiin

Jos kumppanit ovat kirjoilla eri 
rekisterissä, käännytään jomman-
kumman rekisteripitäjän puoleen. 
Jukalla ja Sonjalla selvitys tapahtuu 
siis Oulussa.

- Lieneeköhän näitä vihkikeskus-
teluja enää, kysyy Sonja. Sellainen 
pitäisi varmaan sitten meidänkin 
varata.

pidemmän 
kaavan mukaan

Sonjalla ja Jukalla tulee olemaan 
perinteisen nykyaikaiset häät. Mitään 
stressiä ei kumpikaan suostu tule-
vasta juhlasta ottamaan. Hääpaikka 
on ollut varattuna hyvän aikaa, 

samoin juhlatila ja ruoat. Hääpu-
vut on ostettu ja vuokrattu.

Vihkikaavasta ei pari ole vielä 
päättänyt. Sen valinnasta syntyy-
kin keskustelua, oppaassa kun on 
esitelty myös ehtoollisen sisältämä 
morsiuskaava. 

- Ei sitä voi mennä ihan lyhyen 
kaavan mukaan. Tämä kun on ker-
ran elämässä -juttu. Niin, eiköhän 
näissä ole joustonvaraa. Voi ottaa 
peruskaavaan niitä asioita, joita 
haluaa, sulhanen pohtii.

Ranskalaisilla viivoilla kirjoitettu 
muistilista saa kiitosta, vaikkakin 
matematiikan opettajaksi lukeneen 
Jukan mielestä täsmällisempääkin 
olisi saanut olla.

- Muistilistan asiat olisivat voi-
neet olla vielä aikajärjestyksessä, 
että milloin viimeistään täytyy 
esimerkiksi pyytää esteiden tut-
kintaa.

Oliko opas riittävän kattava? 
Jotain pientä Jukka ja Sonja jäivät 
kaipaamaan.

- Siellä olisi voinut olla sellainen 
osio kuin häiden jälkeen. Siinä olisi 
kerrottu seurakunnan tarjoamasta 
avioliitto- tai perheneuvonnasta. 
Kuuluhan sekin osana elämään, 
ja silloin tietäisi, että kirkoltakin 
voi pyytää apua. No ehkä se on jo 
oman oppaan tarina, eikä sovi iloi-
sen juhlapäivän mietintöihin.

hanna KarKKOnen

- On mukava muuttaa yhteiseen kotiin ja jakaa arki toisen kanssa. 
Yhdessä se on paljon hauskempaa, ainakin vielä tuntuu siltä, jukka 
jylhä-Ollilla virnistää. vierellä tuleva vaimo Sonja.

Sonja Huiskonen ja Jukka Jylhä-Ollila sanovat 
toisilleen tahdon vajaan kuukauden kuluttua 
pääsiäislauantaina Pyhäjoen kirkossa. 
Ensimmäisen kerran Maata Näkyvissä -festareilla 
tavanneiden ratkaiseva käännekohta oli 
moottoripyöräreissu kavereiden kanssa Norjaan 
kesällä 2004. Toisessa kiinnostuksen ja ihastuksen 
herätti samanlainen huumorintaju. 
- Ollaan me muutenkin samanlaisia, 
mutta toisaalta kuitenkin sopivan erilaisia, 
Sonja ja Jukka naurahtavat. 

Oulun ev.lut. seurakunnat 
tarjoavat tiivistetyssä 
paketissa tietoa kirkollisten 
toimitusten järjestämiseen. 
Oppaat vihkiparille ja 
hautajaisjärjestelyihin 
ilmestyivät viime vuonna, 
kasteopas on tuorein. 
Se ilmestyi tammikuussa. 
Samaan sarjaan tehdyt 
oppaat ovat kattavammat 
ja selkeämmät kuin aiemmin.

uudistetut oppaat 
toimitusten järjestämiseen

K aste perustuu ylösnousseen Kris-
tuksen kirkolleen antamaan teh-
tävään, joka koskettaa kaikkia 

aikoja.

Kasteoppaassa on ohjeita vanhem-
mille liittyen esimerkiksi nimenantoon, 
kummeihin ja kastetoimitukseen. 
Sivuilla kerrotaan myös kastetoimi-
tuksen käytännön järjestelyistä.

Olet menettänyt läheisesi. Hänen kuo-
lemansa voi koskettaa ja järkyttää 
sinua syvästi. Vaikka olit ehkä osannut 
odottaa kuolemaa, se saattoi silti tulla 
yllätyksenä.

Läheisen kuoltua oppaassa selvite-
tään, miten toimia ennen ja jälkeen 
hautajaisten sekä kerrotaan muun 
muassa hautaan siunaamisesta ja tuh-
kaamisesta. Lyhyesti annetaan ohjeita 
myös hautamuistomerkeistä ja perun-
kirjoituksesta.

Kristillisen uskomme mukaan avio-
liitto on Jumalan asettama. Jumala on 
tarkoittanut ihmisen elämään toisen 
kanssa.

Vihkiparin oppaassa on tietoa vih-
kimisen varaamisesta, vihkikaavoista, 
häätavoista ja musiikista. 

Kaikissa esitteissä on juhlan jär-
jestäjän muistilista ja yhteystietoja, 

joista voi kysyä lisätietoja. Oppaisiin 
on kerätty myös lista Oulussa olevista 
paikoista, joissa erilaisia tilaisuuksia 
voi järjestää. 

- Kansien välistä löytyy selkeästi olen-
nainen sanoma ja käytännön tiedot. 
Toisaalta kaikkia toimituksia ajatellen 
myös kirkkolaista nousevat säännök-
set ja perinteiset tavat on tuotu esille, 
Oulun keskusrekisterin johtaja Veijo 
Koivula kertoo.

Oppaita saa keskusrekisteristä ja 
seurakunnista. Oppaat ovat myös selat-
tavissa sähköisenä Oulun seurakun-
tien internetsivuilla osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi

hanna KarKKOnen
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ilMOita rauhan 
tervehdYKSeSSä!

Valtakunnallinen ilmoitusmyynti
Kotimaa-yhtiöt/

Sirkka-Liisa Hänninen,
p. 0207 54 2296

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Paikallinen ilmoitusmyynti:
Maire Laakso, p. (017) 361 6243
maire.laakso@dnainternet.net

Pastori-kirjailija 
Teuvo V. Riikosen 
pakinakokoelma 
Lippa silmille ja liukuun - 
Johdatus kirkolliseen satiiriin 
on siinä mielessä harvinainen 
kristillinen kirja, että se 
edustaa kirjallisuuden-
lajiltaan satiiria. 

S avonlinnan kristillisen opiston rehto-
rina toimiva Riikonen ampuu kirjas-
saan täysilaidallisen pilkkaa ja ironiaa 
Suomen kirkolliselle kentälle. 

Kirjan takakansi neuvoo: Ei kannata ottaa 
liian vakavasti näitäkään juttuja. Niiden ta-
kana on rakkaus - pilke silmäkulmassa.

aroistakin aiheista
löytyy ironiaa

Riikosen kirjan aiheet ovat peräisin kir-
kollisesta elämästä, mutta aiheiden käsittely 
ei ole vakavaa. Kirjan alaotsikko Johdatus 
kirkolliseen satiiriin kertoo ytimekkäästi, 
mistä kirjassa on kysymys. 

Satiiri on kirjallisuudenlaji, jossa käsitel-
tävän aiheen puutteita, mielettömyyttä tai 
jonkun henkilön toimintaa arvostellaan 
esimerkiksi pilkan, parodian ja ironian 
keinoin. Riikosen kirja täyttää hyvin tämän 
määritelmän.

Kannattaa lukea esimerkiksi pakinat 
Naispappeuden väistämisohjeet, Suhteemme 
naispukkeuteen ja Hankalia tilanteita. Niissä 
käsitellään kirkkopoliittisesti tulenarkoja 
aiheita, naispappeutta ja ehtoollisen epää-
mistä piispalta. 

Maailmalla tunnetuin satiirinen opus on 
ehkäpä Jonathan Swiftin Gulliverin retket. 
Kirjaa voidaan pitää yhtenä kirjallisuuden 
klassikoista. 

Kristilliset kynäniekatkaan eivät ole tyystin 
vieroksuneet satiiria: kaikkien humanistien 
äidin Erasmus Rotterdamilaisen Tyhmyyden 
ylistys ja Narnia -kirjasarjasta tunnetun pro-
fessori C. S. Lewisin Paholaisen kirjeopisto 
ovat kelpo esimerkkejä tästä purevasta ja 
pilkkaavasta kirjallisuudenlajista. 

Suomessa ”kristillistä satiiria” ei ole juu-
rikaan harrastettu. Merkittävimmät edus-
tajat lienevät kirjailija Jaakko Heinimäki ja 
Riikonen itse.

Ovelasta aseesta
on vaikea valittaa

Satiirin yhtenä alalajina on totuttu pitämään 
poliittista satiiria, joka ottaa kohteekseen  

yhteiskunnallisia epäkohtia tai politiikan 
henkilöitä. Muun muassa TV1:llä pyörivä 
hupaisa animaatiosarja Itse valtiaat edustaa 
tätä satiirin alalajia. 

Riikosenkin kirja herättää ajattelemaan 
Suomen kirkkopolitiikkaa. Satiiri on kui-
tenkin kannanoton välineenä ovela; koska 
sitä ei ole tarkoitettu vakavasti otettavaksi, 
siihen on vaikea tarttua. Kuten Riikonen 
itse toteaa, kirjasta tuskin joudutaan Kala-
joen käräjille. 

Riikosen mielestä satiirissa on se hyvä puoli, 
ettei siihen voi tarttua kiinni. Hartausteks-
teistä ja opillisista teksteistä voi periaatteessa 
valittaa, että se opetti väärin, mutta satiiriin 

ei voi tarttua. Se tekee siitä ongelmallisen, ja 
sen takia se on vallanpitäjien kannalta po-
liittisena aseena vaikea. Olisihan se unelma, 
jos joku tekisi kirjasta kapituliin valituksen 
ja lukisi siellä kirjan kappaleita. Sehän se 
vasta hauskaa olisi!

Riikonen toteaa tästä satiirin puolesta yk-
sinkertaisesti ja osuvasti, että kun vallanpi-
täjille nauretaan, se riisuu heiltä aseet. 

Kaikkia ruoskitaan 
tasapuolisesti

Riikosen kirjaa suomintavälineenä voisi 

Kirkollinen satiiri 
       on harvinaista herkkua

luonnehtia yhdeksänhäntäiseksi kissaksi. Se 
on ruoska, joka ottaa isolta alueelta. 

Riikosen käsittelyn jälkeen suomineidon 
kirkollisesta selästä ei liioin löydy koske-
matonta kohtaa. Osansa saavat muiden 
muassa Riikonen itse, media, kirkollinen 
turhantärkeily ja kristinuskon opillisen si-
pulin kuorijat. 

Ivallisesti ilkamoiden esitetty pirullinen 
kritiikki saattaa myös toisinaan pistää hil-
jaiseksi.

-Satiiri on määritelty peiliksi, joista me 
näemme toisten kasvot, mutta emme omia. 
Kun näemme peilistä omat kasvot, se ei 
naurata. 
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Kirkollinen satiiri 
       on harvinaista herkkua

l u K e M i S ta

Kirkkohistoriaa sarjakuvana
Ketola, MiKKo & Rauhala, anssi: MaRian Koodi. 

Professori Anni Isotalon tutkimuksia. Kirjastudio 2006.

anteeksiantaminen - sisäisen 
ja ulkonaisen eheytymisen kruunu
anna-liisa ValtaVaaRa: ainaKo anteeKsi? Kirjapaja 2005

Matkalla ja perillä
ToMMy hellsten: Muutos. Kirjapaja 2005, 127s.

-Eräässä kirkkoherrojen kokouksessa 
tekstejäni oli kuulemma luettu. Kirkkoher-
rat olivat nauraneet, mutta piispa oli ollut 
hiljaa, Riikonen kertoo.

Riikosen mukaan joskus loukkaannutaan 
pakinoihin, joiden aiheet koskettavat Raa-
mattua. Luullaan, että kirjoittaja haluaa pil-
kata Raamattua. Kirjan pakinoissa Riikonen 
ei kuitenkaan tahdo pilkata uskon sisältöä 
eikä sitä teekään.

-Uskon sisältö ja vakaumus ovat jokaiselle 
pyhiä. En näe tarvetta lähteä ruotimaan niitä. 
Hengellisten liikkeiden kummallisuuksien 
ironisoiminen riittää. Näillä main menee 
mauttomuuden raja, kirjailija toteaa. 

huumoria 
vaikeistakin asioista

Satiiria pidetään vaikeana taitolajina. 
Vaatimus taidollisuudesta korostuu vieläpä 
enemmän, kun tehdään lähes haudanvakavaa 
kirkollista elämää naurunalaiseksi. Riikoselle 
satiiri on kuitenkin luonnollinen ja helppo 
tapa kirjoittaa:

- Satiiri on minulle persoonallinen tapa kä-
sitellä vaikeita asioita huumorilla ja luonteva 
tapa kirjoittaa ja työskennellä. On myös muita 
tapoja kirjoittaa. Satiiri on minulle helppo 
laji; Jos on aihe, saa lasketella täysillä. Se on 
kuin ajelisi moottoritien kuivalla pinnalla 
vitosvaihteella. Voi antaa mennä.

Suomen kirkollisesta elämästä on Rii-

kosen mukaan helppo löytää satiirikirjaan 
aiheita.

Kohta olisivat jo toisen satiirikirjan ai-
heet valmiina, jos vain haluaisi kirjoittaa, 
Riikonen tuumaa. 

palaute 
innoitti

Idea kirkollista satiiria sisältävän pakina-
kokoelman kirjoittamiseen juontaa juurensa 
Uusi Tie -lehdessä julkaistuihin satiirisiin 
pakinoihin. 

-Kun lehti pyysi kirjoittamaan satiirisia 
kirkkopakinoita, kysyin kolme kertaa: Olet-
teko tosissanne? Otatteko vastuun siitä?

Uudessa Tiessä alettiin julkaista pakinoi-
tani. Huomattuani palautteesta, että ihmiset 
lukevat niitä mielellään, heräsi ajatus kus-
tantajan kanssa kirjoitusten kokoamisesta 
kirjan muotoon, Riikonen sanoo. 

Teoksen 33 terävästä kirkkopakinasta 
kolmasosa on julkaistu aiemmin Uudessa 
Tiessä, kolmasosa muissa lehdissä. Loput 
ovat täysin uusia. Kaikki aiemmin julkais-
tut tekstit Riikonen on muokannut kirjaa 
varten uudestaan.

MarKuS partanen

Mitä yhteistä onkaan Dan Brownin 
”Da Vinci” -kirjalla, Ilkka Remek-

sen ”Nimessä ja veressä” -kirjalla ja 
tällä sarjakuva-albumilla ”Marian 
koodi”? Marian koodi -sarjakuva-
albumi yhdistää hauskalla ja mielen-
kiintoisella tavalla nämä teemat yhteen 
lisäten siihen suomalaisen kirkkohis-
torian tunnetuimman legendan, tari-
nan piispa Henrikistä ja Lallista.

Tarina alkaa hauskasti da Vinci-kirjan 
synnyttämästä turistimatkasta kirjan 
tapahtumapaikoille ja kertoo, miten 
matkaoppaana toimiva Anni Isotalo 
löytää outoja viitteitä omaan elämäänsä. 
Ratkaistakseen salaisuuden hän jou-
tuu keskelle juonitteluita, vaarallisia 
tilanteita ja sukutapaamiseen. 

Tarina vertailevan kirkkohistorian 
professorin Anni Isotalon tutkimuksista 

johdattaa lukijaa sujuvasti Ranskasta 
Skotlantiin, Helsingistä Tallinnaan ja 
Pohjanmaan lakeuksille.

Marian koodi -sarjakuva-albumi on 
piirtäjä Anssi Rauhalan ja käsikirjoittaja 
Mikko Ketolan ensimmäinen yhteis-
työ. Akatemiatutkija Mikko Ketola 
tietää mitä kirjoittaa ja leikkii siten 
ajatuksella ”entä jos piispa Henrikin 
ja Lallin kohtaaminen Köyliönjärven 
jäällä vuonna 1155 päättyi eri tavalla 
kuin on kerrottu”.  

Anssi Rauhalan taidokas ja rauhal-
linen kuvitus vie tarinaa eteenpäin 
juuri niin, että lukemisen ohella voi 
tarkkailla kuvitusta. Tarinassa kuvailtu 
teologinen tiedekunta ja kirkkohisto-
rian laitos tuottavat hupia niille, jotka 
tunnistavat esikuvia. 

juha vähäKangaS

anna anteeksi, älä laske. Millaiseksi 
maailmamme muuttuisikaan, jos/

kun lähtisimme tahdon päätöksellä 
tälle tielle?

Anna-Liisa Valtavaaran toinen teos 
ei ole jatkoa menestysteokselle Kiltte-
ydestä kipeät (Kirjapaja 2003), vaikka 
käsittelee vaikeaa, käytössä unohdettua, 
jopa pakastettua kipua, anteeksianta-
misen problematiikkaa. Kirjoittajan 
sielunhoitajan asenteesta välittyy vahva 
asiantuntemus ja kokemuksen ääni. 
Kirja kumoaa perinteisiä käsityksiä 
anteeksiantamisen monimutkaisesta 
luonteesta: Jos annan anteeksi, hyväksyn 
väärintekijän teon tai kun olen pyytä-
nyt ja antanut anteeksi, on asia kerralla 
selvä. Tai että vihaa ei saa tuntea tai 
pyytäkööt toiset ensin anteeksi.

Monipuolinen tietopaketti ohjaa 
ymmärtämään anteeksiantamatto-
muutta ja osoittaa tietä siitä ulos. Kirjasta 

löytyy luetteloita syistä ja seurauksista 
sekä tuttuja ja uusia sanoja. ”Anteeksi-
antamattomuuden aarrearkussa” säi-
lytämme katkeruutta, vihaa, loukattuja 
tunteita, oikeaa ja väärää syyllisyyttä ja 
omien päätösten tuhovoimaa.

Anteeksiantamista miettivää kirjoit-
taja kuvaa ihmiseksi, joka tienhaarassa 
katsoo viiteen suuntaan: unohda, kärsi, 
selitä, kosta tai anna anteeksi. Pro-
sessi alkaa siitä, kun loukattu luopuu 
anteeksiantamattomuudesta ja valitsee 
rehellisyyden ja totuuden eli valitsee 
vastuunoton.

Päällimmäiseksi nousee ajatus, 
että anteeksiantaja on aina voittaja 
ja Voittajan puolella. Hän vapautuu 
itse kahleistaan ja samalla vapauttaa 
häntä rikkoneen. 

Kirja on kattava ja lupaa paljon. 
Hyvät esimerkit katkaisevat alun tie-
topuolisen osan.

leena lehMuSpuu

tommy Hellsten on kirjoittanut 
monta menestyskirjaa. Hän on teo-

logi ja terapeutti, jolla on taito kirjoit-
taa nykyihmistä koskettavista asioista 
tuoreella ja hoitavalla tavalla. Hellste-
nin uusin kirja on hyvää jatkoa tälle 
kirjasarjalle.

Muutos on jollakin tavalla kuiten-
kin erilainen. Siinä vaihtelevat jatku-
vasti kirjailijan omat runot ja toisaalta 
muutosprosessin pohdinta. Runot ovat 
sinänsä hyvää luettavaa, mutta aina ei 
pääse jyvälle niiden syvimmästä tar-
koituksesta. Pohdiskelunkin suhteen 
joutuu toteamaan, että sitä ei kaikilta 
kohdiltaan pysty liittämään muutok-
sen teemaan.

Hellstenin kirjoissa Jumala on aina 
mukana, vaikkei Hänestä kovin paljoa 
puhuta. Jumalan etsimisestä kirjoittaja 
esittää hieman ristiriitaisia näkemyksiä. 

Lukijalle jää pieni epävarmuus siitä, 
tuleeko Jumalaa etsiä vai onko se tar-
peetonta. Paradoksit ja ristiriidat ovat 
toisaalta olleet Hellstenin lempiteemoja 
jo aiemmissakin kirjoissa.

Muutoksen keskellä oleva ihminen 
on matkalla. Matkalla olija on kuiten-
kin Hellstenin mukaan purjehtija, joka 
oikeastaan on perillä jo meren ulapalla. 
Tämä kuva sopii hyvin kristilliseen 
elämään, jossa kristitty elää Jumalan 
valtakunnassa kaksiulotteisesti: jo nyt 
- ei vielä. Muutosprosessissa olevaa 
Hellsten lohduttaa ja rohkaisee sillä, 
että kasvu ei lopu, jos siihen kerran 
suostuu.

Muutos on kaunis kirja kannesta 
kanteen. Kirjan pohdiskelevaan luon-
teeseen sopii mainiosti, että se tarjoaa 
myös ulkoasullaan tilaisuuden hiljai-
suuteen ja kuuntelemiseen.

 
veijO KOivula
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Saarenkartanon har-
taus to 9.3. klo 14.30.
Sanajumalanpalvelus 
su 12.3. klo 15, Vesa 
Äärelä.
Eläkeliitto ti 14.3. klo 
11.
Päiväkerho ke 15.3. klo 9.30.
Musiikkikerho ke 15.3. klo 14.
Saarenkartanossa tapahtuu ke 15.3. 
klo 14. Pyykkipäivä ennenvanhaan, 
juontaa Sirkka Järvelä.
Perhekahvila to 16.3. klo 9.30.
Kirkkoherranvirasto on suljettu pe 
9.3. Virkatodistusasioissa voitte ottaa 
yhteyttä Oulun seurakuntien keskus-
rekisteriin puh. 3161 303.
To 16.3. klo 18 tiedotustilaisuus srk-
salissa. Yleisökyselyyn vastaamassa 
Oulun srk:ien edustajat. 
19.3. klo 11-16 kirkossa jäsenkyselyyn 
vastaaminen. 
Kirkkonevosto 21.3. klo 18.30, kirk-
kovaltuusto 28.3. klo 18.30.
Kuollut: Martta Annikki Tero 74 v.

Hailuoto

9. - 16.3.2006

Liminka

Kiiminki

Kempele

Haukipudas

seurakuntaviikko

NYT OPITTE KOTONANNE TANSSIMAAN!
HAUSKIN, NOPEIN JA HELPOIN TAPA OPPIA TANSSIMAAN ON 
LEENA & ÅKE BLOMQVIST VIDEO TAI DVD KASETIT
KASETTI 1 valssi, foxi, jive-fusku, jenkka, humppa, polkka, 
engl. valssi, cha cha, twist (sisältää 16 tanssia)
KASETTI 2 tango, jive, rumba, samba, hyppyjenkka, letkis, 
amer. valssi, arg. tango (sisältää 15 tanssia)
KASETTI 3 HUOM! JATKOKURSSI häävalssi, tango, engl. 
valssi, jive, samba, h.valssi, cha cha, masurkka (sisältää 11 tanssia)
VIDEO KASETIT à 42 € DVD à 45 € + 5 € TOIMIT.KULUT
TILAUKSET 040 5000 393 TAI email: tanssikoulu.blomqvist@co.inet.
www.tanssikoulublomqvist.

TANSSIKOULU LEENA & ÅKE BLOMQVIST
HELSINKI 040 5000 393 TAMPERE 040 70 51 010 LAHTI 0400 77 33 33

Messu kirkossa su 
12.3. klo 10, liturgia 
Heinonen, saarna Vä-
häkangas, kanttorina 
Pohjola. Konfirmoita-
vana hiihtolomarip-
pikouluryhmä.
Seurakuntakerho Jokivarren van-
hustentalolla ma 13.3. klo 13. Mikäli 
tarvitset kuljetuksen kerhoon, ota 
yhteyttä diakoniatoimistoon ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, puh. 5472 636.
Diakonia- ja lähetyspiiri Kellon srk-
kodissa ma 13.3. klo 14.
Kirkkoherranvirasto ja taloustoi-
misto suljettu ti 14.3. työntekijöiden 
virkistyspäivän vuoksi. 
Perhekerhoja ei ole ti 14.3.
Keskustelu- ja rukouspiiri Antti ja 
Kirsti Holmalla ke 15.3. klo 18.30.
Kristillisen paaston ryhmä to 16.3. klo 
18, srk-keskuksen pienryhmätilassa, 
Kirkkotie 10 B. Kiireen tuolla puolen, 
alustaa Helena Ylimaula.
Seurakuntaretki Posiolle Lapiosalmen 
eräleirikeskukseen 31.3.-2.4. Hinta 
täyshoidolla omin liinavaattein 100 
e/hlö 2 hh. Ohjelmassa ulkoilua ja hiih-
toa, vierailu Pentikin kahvikuppimu-
seoon ja mahdollisuus hiljentymiseen. 
Lisätietoja antavat Helena Ylimaula, p. 
040 5014 764 ja Heli Puuperä, p. 040 

5898 362. Ilmoittautumiset diakonia-
toimistoon, Kirkkotie 10, perjantaisin 
klo 9-11, p. 5472 636 viim. pe 17.3.
Haukiputaan seurakunta tarvitsee 
kesätyöntekijöitä seuraavasti: Hau-
tausmaa- ja puistotyöntekijöitä 
noin 5,5 kk:n ajaksi. Lisätietoja antaa 
puutarhuri Erkki Mikkonen, puh. 040 
560 1961. Leirikeskuksen apuemäntä 
sekä siivooja-keittiöapulainen noin 3 
kk:n ajaksi. Molemmilla hygieniapassi 
välttämätön. Lisätietoja antaa emäntä 
Marjatta Lalli, puh. 040 594 6285. 
Kirkonesittelijöitä ajalle 12.6.-23.7. 
ja 24.7.-31.8. Lisätietoja antaa pastori 
Martti Heinonen, puh. 040 581 2546. 
Työpaikkoja haetaan vapaamuotoi-
sella hakemuksella, joiden tulee olla 
perillä maanantaina 13.3. kello 14 
mennessä Haukiputaan seurakunnan 
taloustoimistossa, osoite Kirkkotie 10, 
90830 Haukipudas. Kuoreen on mer-
kittävä tehtävä jota haetaan. Samalla 
hakemuksella voi hakea useampaan-
kin tehtävään. Palkkaus KirVESTES:
n mukainen.
Nuorten kesätyöpaikoista tiedote-
taan myöhemmin keväällä, seuratkaa 
kirkollisia ilmoituksia.
Varhaisnuorten kerhoja ei ole hiih-
tolomaviikolla.
Nuorten toimintaa: Avoimia ovia ja 
nuorten raamista ei ole hiihtolomavii-
kolla. Avoimet ovet Kellon srk-kodissa 
ke 15.3. klo 18-20.
Aikuisrippikoulu 4., 9., 11., 16. ja 18.5. 
klo 17.30-20.30. Ilmoittautuminen 
kirkkoherranvirastoon 31.3. mennessä 
p. 5471 185.
Kehitysvammaisten Tuki ry:n äitipii-
ri srk-keskuksen neuvotteluhuoneessa 
ma 13.3. klo 18.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: seurat 
ry:llä su 12.3. klo 17, Jukka Kolmonen, 
Pentti Päkkilä, sisarpiiri ry:llä ti 14.3. 
klo 19, aiheena Elämän iloa arjessa, 
ompeluseurat Karannalla (Keijontie 
6) ke 15.3. klo 18.30. Kello: pyhäkou-
lut su 12.3. klo 12 Orava-Takkuranta 
Kälkäjällä, Kellonlammentie ja Hie-
talanmäki-Kiviniemi Kivelällä, Tup-
pisuontie 9,  Jokikylä: ompeluseurat 
Sirkka ja Vesa Jokitalolla pe 10.3. klo 
18.30, rippikoulun käyneiden nuor-
ten ilta ry:llä la 11.3. klo 19, alustus ja 
keskustelua, seurat ry:llä su 12.3. klo 
13, Heikki Saarikoski, Tuomo Tanhua, 
päiväkerho ry:llä ke 15.3. ja to 16.3.  
klo 17.30-19.
Kuollut: Tuula Sinikka Väärälä 80 v, 
Aaro Arvid Holsti 78 v.
Kastettu: Elias Jussi Jaakoppi Hauru, 
Senni Ella Karoliina Hepola, Venla 
Sofia Holappa, Heli Kaarina Sofia 
Vänskä.

Messu su 12.3. klo 10 
kirkossa. Toim. Tuis-
ku, avust. Riihimäki, 
kantt. Kirkkomäki. 
Varttuneet laulavat. 
Kolehti Suomen Lähe-
tysseuralle. Pyhäkoulu 
kirkossa saarnan aikana.
Latukirkko su 12.3. klo 14 Koivukarin 
majalla. Maja avoinna klo 11-15, jolloin 
yhteisvastuun hyväksi myytävänä kah-
via ja pullaa, mehua, makkaraa, arpoja. 
Euroja taskuun! Tervetuloa! Järj. Kem-
peleen seurakunta ja sotaveteraanit.
Että jaksaisin ensi viikkoon -messu su 
12.3. klo 17 vanhassa kirkossa (HPE). 
Työikäisten miesten piiri la 11.3. klo 
16 Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa.
Lähetysilta ti 14.3. kirkonkylän srk-
talolla klo 18. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri ke 15.3. klo 
12 Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa. Seurakuntapiiri to 16.3. klo 13 
kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Laskiasmyyjäisten tuotto oli yhteensä 
1142,10 e. Kiitokset kaikille osallis-
tuneille.
Perhekerhot kokoontuvat keskiviikkoi-
sin Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa, Vanhassa pappilassa, kirkonkylän 
seurakuntakodilla ja Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa klo 9.30-11. 
Kirkkokuoron harjoituksia ei ole 
ke 15.3. 
Miesten toimintailta ke 15.3. klo 19-
20. Keilavuoro Heinäpään keilahallissa 
(Isokatu 97). Ilmoittautuminen 13.3. 
mennessä ratavarausta varten Jaakko 
Tuiskulle: jaakko.tuisku@evl.fi tai 040 
770 3819.
Naisten piiri to 16.3. klo 18.30 kirkon-
kylän seurakuntakodissa.
Miesten piiri to 16.3. klo 18.30 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa.
Kempeleen seurakunnan yhteisvas-
tuu-CD:n julkistamiskonsertti su 
19.3. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Konsertissa kuullaan livenä 
cd:llä kuultavia lauluja.
Tasaus-myyjäiset Kirpputori Ilonpi-
sarassa ti 21.3. klo 14-17 kirkonkylän 
srk-talolla. Etukäteen voi tuoda 
lahjoituksena leivonnaisia, käsitöitä 
ja arpajaisvoittoja lähetyssihteerille 
kirkkoherranvirastoon.
Amanin konsertti pe 24.3. klo 19 
Kokkokankaan srk-talolla. Kolehti 
Tasaus-keräykseen. Tansanialaista 
moniäänistä laulua, senegalilaisia 
rumpuja ja eteläafrikkalaista bändi-
soitantaa oululaisen musiikkiryhmän 
esittämänä. 
Ilta kehitysvammaisten lasten huol-
tajille ke 29.3. klo 18 Muhoksen seu-
rakuntatalolla. Aiheena nuoren kotoa 
irtautuminen. Ilmoittautuminen 20.3. 
mennessä diakoniatyöntekijä Marja 
Posiolle, p. 040 770 7431.
Kantakaa toistenne taakkoja - syrjäy-
tyneet keskuudessamme. Rovastikun-
nallinen diakonian vapaaehtoisten kou-
lutus- ja virkistyspäivä la 1.4. klo 9-15 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa. 
Mukana pastori Sami Mustakallio. Il-
moittautuminen 23.3. mennessä Marja 
Posiolle, p. 040 770 7431.
Kirpputori Ilonpisara avoinna tiis-
taisin ja torstaisin klo 14-17 sekä 
lauantaisin klo 10-13. 
Varhaisnuoret: Toimintakerho kou-
luikäisille keskustan seurakuntatalolla 
ma klo 18-19.30. Toimintakerho  
2.-4. -luokkalaisille Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa ti klo 17.30-19. 
Tyttökerho 7-10 -vuotiaille Vanhassa 
pappilassa ke klo 16.30-18. Sekakerho 
1.-5. -luokkalaisille keskustan seura-
kuntatalolla ke klo 17-18.30. Monitoi-
mikerho kouluikäisille Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa ke klo 18-
19.30. Tyttökerho 8-10 -vuotiaille 
Vanhassa pappilassa  to klo 16.30-18.  
Sählykerho 4.-6. -luokkaisille pojille 
Ketolanperän koulun salissa to klo 
17-18. Koirakerho 10-12 -vuotiaille 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa 
pe klo 16-17.30. Kaakaokutsut 4.-6. 
-luokkalaisille torstaisin klo 14-16 
kirkon sivurakennuksessa. 
Nuoret: Nuorten ilta to 9.3. klo 19 Van-
hassa pappilassa. Päiväpappila ti 14.3. 

klo 14-17 Vanhassa pappilassa. Rippi-
koululaisten elokuvailta ke 15.3. klo 18 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa. 
Päivystys torstaisin klo 14-16.30 kes-
kustan seurakuntatalolla. Tilkkutäkki 
-konsertti pe 24.3. Oulussa. Ilmoittau-
tuminen 17.3. mennessä.
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, Nor-
dea-pankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10-12. 
Perhelentopallo lauantaisin klo 10.30-
12 kirkonkylän koululla. 
Kempeleen rauhanyhdistys: Su 12.3. klo 
17 seurat ry:llä. To 16.3. klo 19 kotiseurat 
radan itäpuoli Leena ja Simo Karjalai-
sella, Puukiipijäntie 8, länsipuoli Mia ja 
Jaakko Tahkolalla,  Eeronpolku 2.
Murron rauhanyhdistys: Su  12.3. klo 
12  ulkoilupäivä ry:llä, Paavo Ahola. Ma 
13.3. klo 18  sisarilta ry;llä.
Kastetut: Veli-Matti Johannes Louk-
kola, Marjo Kaisa Josefiina Siltakoski, 
Eetu Voitto Hermanni Pääkkönen, 
Frans Antto Matias Karjalainen, Eemil 
Ukko Matias Vuorinen.
Kuollut: Eero Antero Ruponen, 57 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele

Sanajumalanpalvelus 
su 12.3. kirkossa klo 
10, Oili Tuovinen, 
Marja Ainali. Kolehti 
Suomen Lähetysseu-
ralle Israelissa ja pales-
tiinalaisalueilla tehtävään työhön.
Iltakirkko su 12.3. klo 18 Jäälin seu-
rakuntakodilla, Oili Tuovinen, Jarkko 
Metsänheimo. Kolehti kuten yllä.
Kannuksen kirkkokuoron konsertti 
su 12.3.klo 13 seurakuntakeskuksessa, 
johtaa Sisko Hihnala. Kolehti oman 
seurakunnan musiikkityölle.
Rukouspiiri to 9.3. klo 18.30 Montin-
salissa, rukousta, Raamatun lukua ja 
esirukousta.
Omaishoitajat pe 10.3. klo 14 Jäälissä 
Kotirinteellä kotihoitotoimistossa.
Kuutamohiihto pe 10.3. klo 19-21 
Loukkojärvellä Loukolla. Saunomis- ja 
avantouintimahdollisuus. Myytävänä 
kahvia, pullaa ja makkaraa, tuotto 
Yhteisvastuukeräykselle.
Diakoniatyön vapaaehtoisten virkis-
tysleiri 11-12.3. Haukiputaan Isonie-
mellä. Lähtö klo 9.15 kunnanviraston 
pihasta.
Rauhan Sanan kotiseurat su 12.3. 
klo 14 Hilkka ja Iikka Perätalolla, 
Ukkolantie 22, Karl-Göran Välivaara, 
Reino Heikkilä.
Eläkeläisten musiikkikerho ma 13.3. 
klo 12 Lähimmäisen tuvalla.
Seurakuntakerho eläkeläisille ti 14.3. 
klo 13 Jäälin seurakuntakodilla, kul-
jetuspyynnöt Ulla Junttilalle, p. 040 
579 3247.
Lähetyspiiri ti 14.3. klo 13 Lähimmäi-
sen tuvalla, Helena Ylimaula.
Kirkkokuoro ti 14.3. klo 18.30 seura-
kuntakeskuksessa.
Puuhanaiset ti 14.3. klo 18 Kirkko-
pirtillä.
Hartaus ke 15.3. klo 14 Jaarankartanos-
sa, Erja Haho, Jarkko Metsänheimo.
Kristillisen paaston ryhmä ke 15.3. 
klo 18 Montin-salissa, Kiireen tuolla 
puolen, alustaa Helena Ylimaula. 
Päivätilaisuus to 16.3. klo 14 Vaili 
Jämsällä, Näsiäpolku 4, Ulla Junttila, 
tuotto Osmo ja Arja Harjulan työn 
tukemiseen.
Raamattupiiri to 16.3. klo 18.30 Lä-
himmäisen tuvalla.
Haluatko auttaa Sasha Antropovaa 
selkäleikkauskustannuksissa. Voit  
maksaa avustuksen Kuhmon seura-
kunnan Vienan Karjalan työn tilille 
Nordea 105830-102247 ja viitteeksi 
Sasha Antropovan leikkaukseen.
Päiväkerhoja ja lastenparkkia ei ole 
hiihtolomaviikolla.
Perhetyö: Iloinen perhekirkko su 
19.3. klo 13 seurakuntakeskuksessa, 
jonka jälkeen perhetapahtuma. Tilai-
suuksissa mukana Taika-Petteri.
Perheretki Kemiin la 25.3. Retki on 
tarkoitettu perheille, joissa on koulu-
ikäisiä lapsia. Hinta 10 euroa aikuisilta, 
4-12 v. 7 euroa, alle 4-v. ilmainen. 
Lisätietoja perhetyön nettisivuilta. 

Ilmoittautumiset 15.3. mennessä 
Saijalle, p. 040 560 9678.
Perhekahvila Jäälissä keskiviikkoisin 
klo 13 ja Kirkkopirtillä torstaisin klo 
13, perhekerho torstaisin Jäälin seura-
kuntakodilla klo 9.30 ja  Kirkkopirtillä 
perjantaisin klo 9.30. Hiihtoloma-
viikolla ei ole perhekahviloita eikä 
perhekerhoja.
Lastenparkki perjantaisin Jäälin seu-
rakuntakodilla klo 9-11.30. Ei 17.3.
Nuorisotyö: Hiihtolomaviikolla ei 
nuorten toimintaa eikä varhaisnuor-
ten kerhoja.
Nuorten ilta  to 16.3. klo 19 Jäälin 
seurakuntakodilla. Nuorten leiri Suve-
lassa 24.-26.3. rippikoulun käynneille 
nuorille. Ilmoittautumiset nuoriso-
työnohjaajille pe 17.3. mennessä.
Yhteisvastuu keräyslippaita - ja listo-
ja saa seurakunnan taloustoimistosta 
arkisin klo 9-15. Lisätietoja Ulla Junt-
tilalta, p. 040 579 3247.
Lähetyksen kirpputori avoinna ma 
-pe klo 10-17. Alekassillinen vaatteita 3 
euroa. (Paitsi erikseen hinnoitellut). Viri-
kekahvila avoinna ma-pe klo 8-16.30.
Rauhanyhdistys: Pyhäkoulu su 12.3. 
klo 12 Huttukylässä E. Tornbergillä, 
Alakylässä J. Holapalla ja O. Salmelalla, 
Tirinkylässä M. Impiöllä, Jäälissä J. 
Raumannilla, Laivakankaalla J. Han-
nulalla, kirkonkylässä Mutasella ja 
kirkkopirtillä. Seurat su 12.3. klo 17 
seurat seurakuntakeskuksessa, Pekka 
Tervo, Ilkka Alakärppä.
Kuollut: Tauno Olavi Saarijärvi 79 v., 
Saila Sirkka-Liisa Latomaa e. Irjala s. 
Hamari 66 v.
Kastettu: Ellinora Isabella Findlay, Kas-
per Veli Viljami Koivunen, Aatos Mikael 
Laurila, Alisa Olivia Luukkonen.

Kuorot: Kuorohar-
joituksia ei hiihtolo-
malla. 
Sanajumalanpalve-
lus su 12.3. klo 10 
kirkossa. Liturgina 
Aino Pieskä, saarnaa Jouni Heikkinen, 
kanttorina Jaana Pietiläinen. Virret: 
173, 124, 178:1-, 560. Muhoksen tor-
vipojat avustaa. Torvipojat esiintyvät 
jumalanpalveluksen jälkeen Ala-Tem-
meksen vanhainkodilla.
Arpapalkintoja yhteisvastuuarpa-
jaisiin otetaan ilolla vastaan, puh. 
5621226.
Liminkalaiset, kaiken ikäiset, haas-
tetaan tekemään pannulappu tai 
pannunalusta Yhteisvastuukeräyksen 
vanhusten hyväksi. Tuotokset myy-
dään 2 euroa/kpl mm. 17.3. Kultainen 
nuoruus -muisteloissa ja 22.3. Kolmen 
polven -laulutapahtumassa. Laita sana 
kiertämään! Lisätietoja Sinikka Ilmo-
nen, puh. 5621226.
Diakonissan vastaanoton ajanvaraus 
ma-ke-pe klo 9-10, puh. 562 1226.
Tulossa: Pe 17.3. klo 18.30 Kultainen 
nuoruus -muistelot seurakuntatalolla 
kaikenikäisille. Valokuva-arvaus, nuoret 
laulattavat vanhoja rippikoululauluja, 
vieraana koreografi-tanssija Vaatu Ka-
lajoki esittää Vielä, ym., yhtesivastuun 
hyväksi pannulappujen myyntinäyttely, 
järjestäjinä Limingan seurakunta ja LC 
Liminganlahti/Ladyt.
Perhekerhot: Huom! Viikolla 10 
perhekerhoja.
Perhekerhot: Ti 14.3. klo 9.30-11 
seurakuntatalossa. Taru Ylitapion oh-
jaama muskarituokio. Huom. Kevään 
ajan keräämme vapaaehtoista kolehtia 
Operaatio Ruutille (kummilapsitoi-
mintaa Intiassa). Tupoksessa ei kerhoa 
tällä viikolla.
Ke 15.3.klo 12 seurakuntakerho.
Saamme vieraita Tyrnävältä.
Ilta kehitysvammaisten lasten huol-
tajille ke 29.3. klo 18 Muhoksen seu-
rakuntatalossa. Aiheena Nuoren kotoa 
irtautuminen. Alust. pastori Elina Hy-
vönen/Rovastikunnan diakoniatyö. Il-
moittautuminen diakoniatoimistoon, 
p. 562 1226 ma 20.3. mennessä.
Naisten retki Rokualle la 25.3. Oh-
jelmassa ohjattua lumikenkäkävelyä, 
hiihtoa, kuntosalia, uintia. (Jos ha-
luat hoitoja tilaa etukäteen, p. 542 
3100)Lähtö Sarlotan nurkalta klo 9 
ja paluu n. klo 17.30. Hinta 30 e sis. 
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matkan, ruokailun, 2 kahvit, lumiken-
gät ja muun liikunnan. Tiedust. ja ilm. 
17.3. mennessä diakoniatoimistoon, 
p. 562 1226 /Sinikka ja Maisa. Huom. 
Miehille tulossa oma retki 29.4. 
Mahdoll. Kuhmoon. Siitä tarkemmin 
myöhemmin.
Ylistysilta 22.3. klo 19 srk-talolla.Vesa 
Salo puhuu aiheesta Rakkaus rakentaa 
– erilaisuuden kohtaaminen. Rukous-
palvelua ja pyhäkoulu.
Lähetystyö: Lähetyssihteeri vintillä 
(pappilan  piharakennus) maanan-
taisin klo 10-12. Tule tutustumaan, 
kutomaan, juomaan kahvit tai muuten 
vain juttelemaan.
Pyhäkoulutyö: Kirkonkylän pyhäkou-
lua ei ole 12.3. eikä Tupoksen pyhäkou-
lua 14.3. hiihtoloman vuoksi.
Päiväkerhotyö: Hiihtolomaviikolla, 
viikko 10, ei päiväkehoja. Päiväker-
hoissa valokuvaus viikolla 11.
Ke 15.3. klo 18 Rantakylän kappelissa 
Hiljaisuuden ilta ja ehtoollinen teemal-
la Opeta minua, Jumalani, auttajani.
Partiotyö: 9.-13.3. Markku Korhonen 
vapaalla.
Ti 14.3. Ala-Temmeksen partiolaiset 
kokoontuvat normaalisti koululla ellei 
toisin ilmoiteta. To 16.3. Tupoksen 
partiolaiset kokoontuvat Tupoksen 
koulun veistoluokassa normaalisti.
Partiotyön Tuki ry:n vuosikokous 
klo 18 Kotikololla. Esillä yhdistyksen 
sääntöjen muutos ja kämppäprojektin 
esittely sekä muut sääntöjen määrää-
mät asiat. Kahvi- ja mehutarjoilu. 
Puheenjohtaja Jukka Raitio.
Pe 17.3. kaikkien sudenpentujen hiih-
toretki opastuskeskuksen maastoon 
Virkkulan rantaan. Retki alkaa 17.30 
opastuskeskuksen nuotiopaikalta ja 
päättyy 20.30 samaan paikkaan. Läm-
pimät ulkoiluvaatteet päälle, evästä, 
lämmintä juotavaa  ja paistomakkaraa 
mukaan. Omat kyydit.  Vanhemmat 
tervetuloa retkelle mukaan. Lisätietoja 
saa laumanjohtajilta. 
Su 19.3. kirkkopalvelussa Metsäman-
sikat. Lippukunnan partiojohtajat 
toivotetaan tervetulleiksi jumalan-
palvelukseen muun partiopiirin ke-
vätkokousväen mukana. Kahvitarjoilu 
jumalanpalveluksen jälkeen seura-
kuntatalolla 11.45 kevätkokoukseen 
osallistuville, jonka jälkeen partio-
piirin kevätkokous. Lippukunnan 
partiojohtajien toivotaan osallistuvan 
kokoukseen runsaslukuisesti.
Pe 24.3. Make päivystää partiotoimis-
tossa klo 14-16. Lippukunnan hallitus 
partiotoimistossa klo 18-20. Su 26.3. 
kirkkopalvelussa Karpalot.
Rauhanyhdistys: Su 12.3 klo 11.30 
pyhäkoulut, klo 14 seurat Ala-Tem-
meksen vanhainkodilla ja 17 seurat 
ry:llä. Ke 15.3 klo 19 lauluseurat ry:
llä. Varttuneiden kerho ti. 14.3. klo 12 
rauhanyhdistyksellä.
Kastettu: Ville Valtteri Jämsä, Ari Ju-
hani Kiviniemi, Antti Ilmari Hannila, 
Aaro Matteus Hannila
Huom! Hautojen hoidot 1.1.2006 
lukien: Limingan seurakunnan kirk-
koneuvosto on päättänyt hautojen hoi-
dosta seuraavasti: Palveluvalikoima 
sisältää: Pitkäaikaiset hoidot viisi (5) 
tai 10 vuotta ja kesähoito. Kesähoidot 
ilmoitettava kirkkoherranvirastoon 
kunkin vuoden toukokuun loppuun 
mennessä, jonka jälkeen kesähoito-
sopimuksia ei enää kyseiselle kesälle 
tehdä. Sisältö (molemmissa sama): 
haudan peruskunnostus, haudan 
pinnan nurmi/hiekkahoito, kukat ja 
kukkien hoito. Kukkia yksi/hautasija, 
kuitenkin enintään kolme/hautakivi, 
kastelu, havutus syksyllä, jouluna 
kynttilä. Kynttilöitä yksi/hautasija, 
kuitenkin enintään kolme/hautakivi.
Ennen 1.1.2006 solmitut pitkäai-
kaissopimukset hoidetaan tehtyjen 
sopimusten mukaisesti.

Su 12.3. klo 10 sa-
najumalanpalvelus 
kirkossa, Tölli, kolehti: 
Raamattutyölle Gide-
onien kautta.
Gideonit vierailevat, 
jumalanpalveluksen jälkeen kirk-
kokahvit, jonka aikana lyhyt video 
raamattutyöstä Thaimaassa.
Klo 15 matalakynnys Korsuhovilla, 
huomaa aika ja paikka!
Ma 13.3. klo 10 perhekerho srk-ta-

lossa. Klo 15 lasten raamattukerho 
Lukkarinkankaalla.
Ti 14.3. klo 10 päiväkerho 3 -vuo-
tiaille Lukkarinkankaalla. Klo 12.30 
päiväkerho 4 -vuotiaille Lukkarinkan-
kaalla. Klo 15 herännäisseurat Kerttu 
Lehtosaarella.
Ke 15.3. klo 10 päiväkerho 5 -vuoti-
aille Lukkarinkankaalla. Klo 12 keski-
päiväkerho srk-talossa, Joh. 8:46-59. 
Klo 14 hartaushetki Lumilyhdyssä. 
Klo 14 kokkikerho Lukkarinkankaalla. 
Klo 18.30 kirkkokuoron harjoitukset 
srk-talossa.
To 16.3. klo 10 perhekerho srk-talossa. 
Klo 14 luontokerho Lukkarinkankaal-
la. Klo 14 hartaushetki Ala-Temmek-
sen vanhainkodissa.
Partio: Ti 14.3. Punatulkut srk-talolla 
klo 17-18.30. Meri- ja Metsähanhet 
keskiviikkoisin klo 18-20 Naskun 
laavulla. Katajanmarjat maanantaisin 
klo 17.30 kololla. Mesimarjat tiistaisin 
klo 17.30 kololla.
Diakoniatoimisto: Diakonissa Marjo 
on hiihtolomalla viikolla 10!
Lähetyskahvikonsertin tuotto oli 
486,95 euroa. Runsaat kiitokset esiin-
tyjille ja lahjoittajille.
Tulossa: Ilta kehitysvammaisten las-
ten huoltajille, ke 29.3. klo 18 Muhok-
sen srk-talolla. Aiheena: Nuorten kotoa 
irtautuminen. Kahvit, avauspuhe Elina 
Hyvönen, vanhempien puheenvuorot 
ja keskustelua. Muhoksen kirkkokuoro 
ja loppuhartaus. Ilmoittautuminen 
20.3. mennessä Marjolle, p. 045 638 
1973. Järjestää Limingan rovastikun-
nan diakoniatyö.
Tulossa: Nuorten leiri Pattijoen vete-
raanimajalla 17.-19.3. Alk. pe klo 20, 
päättyy su klo 11.30. Hinta 10 e. Ilmoit-
tautuminen Sinikalle 14.3. mennessä.
Yhteisvastuukeräys: la 25.3. on 
Lumijoella yhteisvastuurynnäkkö. 
Klo 12-15 ovat kerääjät liikkeellä 
joka paikassa. Ilmoittaudu kerääjäksi, 
apuasi tarvitaan! Ota yhteys virastoon 
tai johonkin työntekijään!
Rauhanyhdistys: Su 12.3 klo 12 
pyhäkoulu I ja II Jussilalla III Jaakko 
Klaavolla IV Esa Hirvasniemellä klo 
18 seurat ry:llä Esko Oksa ja Kari Hir-
vasniemi. Ma 13.3 klo 19 sisarpiiri  ry:
llä. To 16.3 klo 13 varttuneidenkerho 
Helli ja Vilho Kiviahteella Päiväkerhot 
ry:llä klo 17.30-19 I ti 14.3 II ke 15.3 
ja III to 16.3.
Kirkkoherranvirasto auki: ma, ke, 
pe klo 9-14. Huom! Suljettu hiihto-
lomaviikolla!
Yhteystietoja: virasto 387 172, ker-
hohuone 387 512, Markku Tölli 045 
6306073, Hilkka Haaraniemi 045 
6306081, Helena Ylilauri 045 6306082, 
Marjo Koski-Vähälä 045 6381973, seu-
rakunnan verkkosivu  http://lumijoki.
seurakunta.net
Kuollut: Eino Valtter Kamula, 90 v.
Vihitty: Juho Vilho Henrikki Viinikka 
ja Miia Maarit Kärkkäinen.

Su 12.3. klo 10 konfir-
maatiomessu kirkos-
sa, lit. Pekkala, saarna 
Kyllönen, kanttori Ka-
java. Kolehti Israelissa 
ja palestiinalaisalueil-
la tehtävään työhön, 
Suomen Lähetysseura ry:n kautta.
Ti 14.3. klo 11.30 Kylmälänkylän 
seurakuntapiiri kappelissa, Leena 
Leskelä ja diakonissaopiskelija Minna 
Mäkelä. Klo 13 hartaus Muhoksen pal-
velukodissa, Kyllönen. Klo 14 hartaus 
Sinisiivessä, klo 14.30 tk-sairaalassa ja 
klo 15 ryhmäkodissa, Heikkinen.
Ke 15.3. klo 11.30 keskipäivänkerho 
srk-talossa, Kyllönen. Klo 14 hartaus 
Toivola-kodissa, Heikkinen. Klo 17.45 
rukouspiiri srk-talon kappelihuonees-
sa, Marja Leena Savolainen. Klo 18.30 
Kauneimmat hengelliset laulut srk-
talossa, mukana kirkkokuoro, puhe 
Heikkinen. Tilaisuudessa kerätään 
kolehti Lähetysseuran kevään Tasaus-
kampanjan tukemiseen.
To 16.3. klo 13 hartaus Päiväkes-
kuksessa, Heikkinen. Klo 13 alkaen 
hartaushetket Jokirinteen palvelu-
kodeissa, Kyllönen. Klo 19 lähetysilta 
Saimi Saukkosella, Jussilantie 6 as 5, 
Heikkinen.
Kiitokset kaikille lähetystyön laski-
aislounaalla kävijöille ja arpapöytään 

Huh huh. Pudasjärveläinen 
Elvi Kipinä on ollut mukana 
Yhteisvastuukeräyksessä noin 
viidenkymmenen vuoden 
ajan. Kun keräys järjestetään 
tänä vuonna 56. kerran, Elvi 
Kipinä tarjoilee savulihaista 
yhteisvastuuhernekeittoa pitäjän 
K-kaupassa kahden euron 
huokeaan hintaan.

-P ikkutytöstä saakka, Elvi Kipinä ku-
vailee osallistumistaan Yhteisvastuu-
keräykseen. –Olin kerran pitäjän pa-

ras kerääjä. Kuljin talosta taloon jalan ja suk-
silla, yhteisvastuun tervaskanto muistelee ke-
räystään Yli-Iissä.

Puolen vuosikymmenen uskollisuudelle on 
selitys. Yv-kerääjä saa urakoinnistaan hyvää 
palautetta.

-Eräs mummu ei antanut rahaa, kun sitä ei 
hänellä ollut. Kiitin häntä kuitenkin kiinnos-
tuksesta. Mummoa nauratti kiitokseni, kun en 
mitään saanut, mutta haluan liikkua positiivi-
sella asenteella.

Kokenut kerääjä on huomannut muutoksen 
ihmisten osallistumisessa yv-keräykseen.

-Nyt sanotaan herkemmin ”ei”. Kovasydä-
misyyttä on enemmän.

Elvi Kipinä sai laskiaistiistaina kauhoa herne-
keittoa lautasille tiiviiseen tahtiin, kun osa haki 
kattilalla soppaa kotiin, ja toiset pysähtyivät 
syömään sitä ruokatunnillaan.

Pelkoa ruuan kesken loppumisesta ei ollut, 
sillä varhain aamulla Helena Harju oli keittänyt 
aamulla seurakuntatalon padoilla 140 litraa.

hyvässä keitossa
ui paljon sattumia 

15 kiloa hyvää, tuoretta lihaa ja 25 kiloa her-
neitä. Herneet pannaan likoamaan edellisenä 

Rokalla rahaa

iltana, ja keitto keitetään ehdottoman kypsäksi. 
Sekaan meiramia, maustepippuria ja suolaa. 
Sattumia keitossa pitää ehdottomasti olla.

Näin syntyy Helena Harjun mielestä hyvä 
rokka. Kokenut keittäjä ja yhteisvastuuvapaa-
ehtoinen olisi valmis kokeilemaan uusiakin 
reseptejä, mutta Pudasjärven yv-tempauksessa 
on jo vuosia luotettu perinteiseen yhteisvas-
tuuruokaan, hernekeittoon.

-Ei saa kangistua kaavoihin, uskalias kokeilija 
sanoo ja antaa piutpaut purkkihernekeitolle.

Pudasjärveläinen K-kauppias Harri Piipponen 
on viiden vuoden ajan lahjoittanut elintarvik-
keet seurakunnan yv-hernesoppaan. 

-Tämä on meidän osallistumista yhteiskun-
nalliseen vastuunkantoon.

Piipponen ei pidä ajatuksesta, että ruuan lah-
joittaminen on kauppiaalle mainoskikka.

-Minä mainostan sitä, että lähtekää muutkin 
kauppiaat Yhteisvastuukeräykseen mukaan. 

Piipposelle yv-keräyksessä mukana olemi-
nen on myös henkilökohtainen kannanotto 
kirkon tekemään työhön. Kauppias kertoo 
olleensa itse yhteisen hankkeen alullepanija.  
Hän tottui tekemään yhteistyötä seurakun-
nan kanssa ollessaan töissä Kestilässä ennen 
Pudasjärveä.

riitta hirvOnen

elvi Kipinä (oik.) tarjoaa yv-hernekeittoa kauppias harri piipposelle. 

40 vuotta vanhainkodilla työskennellyt 
helena harju osaa keittää isoja määriä 
ruokaa.
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Kirkkoherranvirasto p. ja fax 0207 109 
860, avoinna ma, ke  klo 9-12 ja  pe klo 
9-13, kirkkoherra Erkki Piri 0207 109 
861, talouspäällikkö Tarmo Myllykoski 
0207 109 852, toimistosihteeri Eija 
Holappa mm. virkatodistukset 0207 
109 867, Kestilän seurakuntatoimisto 
p. ja fax 0207109 865, Pulkkilan seura-
kuntatoimisto p. ja fax 0207 109 850, 
Pyhännän seurakuntatoimisto p. ja 
fax 0207 109 870, seurakuntatoimistot 
avoinna ma, ke ja pe klo 9-12. 
Rovasti Sulo Kauton sijaisena pastori 
Olavi Palovaara, p 050 5671 029.

Kestilä
Pe 10.3. klo 13 seu-
rakunnan ohjelmaa 
Pihlajistossa.
Su 12.3. klo 19 (huom. 
aika!) messu kirkossa, 
Palovaara, Määttä. Kolehti Israelissa ja 
palestiinalaisalueilla Suomen Lähetys-
seura tekemään työhön.
Huom! vko:lla 11 (13.-17.3.) ei ole 
perhekerhoa, varhaisnuortenkerhoja 
eikä lasten päiväkerhoa Marjan sai-
rasloman vuoksi.
Ti 14.3. klo 11 Järvikylän diakonia- ja 
lähetyspiiri Mustallakankaalla Hilkka 
ja Erkki Valtasella. Klo 19 kirkkokuoro 
seurakuntakodissa.
Ke 15.3. klo 13 hyvölänrantasten 
Pihlajistovierailu.
Tulossa: pe 17.3. klo 11 seurakun-
takerho, jossa vieraana Piippolan 
seurakukntakerholaisia, su 19.3. klo 
10 sanajumalanpalvelus, Piri, Kinnu-
nen, Gideonit avustavat ja esittelevät 
toimintaansa.
Lomalla: Eija 13.-19.3.
Rauhanyhdistys: Pe 10.3. klo 19 om-
peluseurat ry:llä. Su 12.3. klo 19 seurat 
ry:llä, Jorma Niinikoski. Pe 17.3. klo 
19 aikuisten iltapalailta Hovissa. La 
18 - su 19.3. Siikalatvan talvipäivät 
Piippolassa.

piippola
Su 12.3. klo 19 huom. 
aika, sanajumalan-
palvelus kirkossa, Piri, 
Määttä.
Ma 13.3. klo 11 vete-
raanikuoro, klo 12.15 kehitysvam-
maistenkerho, klo 13.30 hartaus 
Ponnarissa, 14.30 kirkkokuoro, 16.30 
Leskelänkerho.
Ti 14.3. klo 12 seurakuntakerho Väi-
nölässä, klo 14 HPE Vaarintalolla.
Ke 15.3. klo 10 virkistyspäivä Vaa-
rintalolla.
To 16.3. klo 16 tyttö ja poikakerho, klo 
18.30 siioninvirsiseurat Väinölässä.
Tulossa: seurakuntakerhon retki Kes-
tilään pe 17.3., lähtö klo10.30.
Laskiaistiistain yhteisvastuumyyjäis-
ten tuotto 368,55 e. Kiitos lahjoittajille, 
emännälle, ostajille ja kaikille mukana 
olleille!
Kuollut: Martti Olavi Nissinen 77 v.

pulkkila 
Su 12.3. klo 10 messu. 
Piri.
Ma 13.3. klo 19 omais-
hoitajien iltahetki.
Ke 15.3. klo 12 seura-
kuntakerho.
To 16.3. klo 10 perhekerho, klo 13 
kinkerit Hyvärilässä Matti ja Kerttu 
Pussisella ja kirkkokuoro klo 19 . Las-
kiaistiistain yhteisvastuumyyjäisten 
tuotto oli 340,50 e. Kiitos jokaiselle 
osallistuneelle; vapaaehtoisille ja 
lahjoittajille!
Rauhanyhdistys: su 12.3. klo 19 seurat 
ry:llä.
Kuollut: Maiju Raakel Rönkkömäki e 
Hassinen 66 v.

pyhäntä
Päiväkeskustoiminta: 
Viikolla 10 ei päiväkes-
kustoimintaa. 
Lapsi- ja nuorisotyö: 
Huom! vko:lla 11 (13.-
17.3.) ei ole askarte-
lukerhoa eikä lasten päiväkerhoa 
Marjan sairasloman vuoksi.
Su 12.3. klo 12 pyhäkoululaisten 
kirkkopyhän sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Erkki Piri, Olli Kinnunen.
Ma 13.3. klo 11-13 perhekerho ry:n 
tiloissa Kirkkotiellä, luvassa tuote-esit-
telyä. Klo 17.30 partiolippukunnan 
kevätkokous srk-talon kerhohuo-
neessa.
Ti 14.3. klo 18.30 seurakuntailta La-
mujoella Ahonpäällä, mukana Olavi 
Palovaara ja Enna Junno.
Ke 15.3. klo 11-13 päiväkerho srk-talon 
kerhohuoneessa ja klo 14 varttuneen 
väen kerho Ukonojan kerhohuoneessa 
(huom. paikka).
Rauhanyhdistys: Su 12.3. klo 16 seurat 
Ry:llä, Kari Ahola ja Matti Räihä. Ke 
15.3. klo 18.30 opistomyyjäiset ry:llä.
Laskiaispäivän tuotto 814 e.  Läm-
min kiitos emännille, lahjoittajille ja 
ostajille!
Papin sij. Olavi Palovaara, puh. 050 
567 1029.  Soita toimituksista ym. 
milloin vain! 
Kastettu: Otto Joonatan Limma.

t ä M ä  v i r S i

(tOiSintO KuOrtaneelta. tanSKalainen 1639. 
ruOtS. 1668, SuOM. n. 1683. virSiKirjaan 1692. 

uud. eliaS lönnrOt 1865)

Kanttori Hannu Niemelää Haukiputaalta koskettaa erityisesti 
virsi 619: Eijaa! Jo laulaa sielu kiitostansa.

-Tässä virressä sävel ja julistus kohtaavat upealla tavalla. Vir-
ressä on jotain sellaista, että ihan liikuttuu. Virsi ei edes liity 
mihinkään henkilökohtaisen elämän tilanteeseen, mutta var-
sinkin toinen säkeistö Jo enkö saisi laulaa riemuissani/ja muistaa 
määränpäätä matkallani/ elämää toista / se murheet poistaa./ Jo 
kirkas voitonkruunu sieltä loistaa on hieno. Toivon, että tämä 
virsi lauletaan joskus hautajaisissani.  

tällä palstalla lukijat saavat 
kertoa lempivirsistään.

Siikalatva

Siikajoki

Tyrnävä

Rantsila

Pudasjärvi

Oulunsalo

lahjoituksia tehneille!
Tulossa: La 25.3. Hyvänolon päivä 
naisille klo 12-15 srk-talossa. Tuote-
esittelyä ja myyntiä. Alustuksia mm. 
naisen hyvinvoinnista, vyöhyke- ja 
aromaterapiasta. Pääsymaksu 5 e, 
tuotto Yhteisvastuukeräykselle. Ke 
29.3. klo 18 rovastikunnallinen ilta 
kehitysvammaisten lasten huoltajille 
Muhoksen srk-talossa. Tied. ja ilm. Pia 
Heikkinen, puh. 040 547 0784.
Kuorot: Ke 15.3. klo 17 lapsikuoron 
harj. srk-talossa. Klo 18.30 kirkko-
kuoro.
Lapset/perheet: Perhekerhot tiistaisin 
klo 9.30-11.30 srk-talossa ja Päivärin-
teen srk-salissa, keskiviikkoisin klo 13-
15 Nuokkarilla ja torstaisin klo 10-12 
Laitasaaren rukoushuoneella. 
Nuoret: Koulupastoripäivystys Koivi-
kossa ke 15.3. klo 11-12. Isoskoulutus 
17.-19.3. Oulun Hietasaaressa. Lähtö 
srk-talolta pe klo 18, paluu su klo 
14.15. Nuorisotyönohjaajat Rainer 
Väänänen, puh. 040 585 1057 ja Tuula 
Väänänen, puh. 040 524 6534.
Rippikoulut: Talvirippikoulun va-
lokuvaus su 12.3. klo 8.15 alkaen ja 
konfirmaatio klo 10.
Partio: Lumilinko-leiri 18.-19.3. 
Paljakassa Karhuvartiolle ja Ba-
naanikärpäsille. Lähtö la klo 8 srk-
talolta, paluumatka alkaa su klo 17. 
Leirikirjeet jaossa. Tied. Riitta, puh. 
040 573 3315.
Laitasaaren rukoushuone: Aamu-
rukous ma klo 6.30. Perhekerho to 
klo 10-12.
Rauhanyhdistys: Pe 10.3. klo 19 raa-
mattuluokka ja ompeluseurat ry:llä. Su 
12.3. klo 12 ja klo 18 seurat ry:llä. Ma 
13.3. klo 18 päiväkerho. Ti 14.3. klo 13 
lauluseurakerho Kangastiellä, Veden-
kuja 9. Ke 15.3. klo 19 veljesilta. La 18.3. 
klo 11 ylivieskalaisten myyjäiset.
Laitasaaren rauhanyhdistys: Pe 10.3. 
klo 18.30 raamattuluokka ja klo 19 om-
peluseurat. La 11.3. klo 11 päiväkerho. 
Su 12.3. klo 12 pyhäkoulut Korkalalla 
ja Männiköllä.
Vihitty: Pekka Tapani Putaala ja Merja 
Soile Sinikka Vihattula.
Kastettu: Kiira Ireene Kaukola.
Seurakunnan kotisivu: www.evl.
fi/srk/muhos

Seur akuntaker ho 
srk-talolla to 9.3.  klo 
11, Tapio Kortesluoma 
ja Lahja Rautiola.
Teppola to 9.3 klo 
11.30, Tapio Kortes-
luoma.
Messu, talvirippikoulun konfirmaa-
tio su 12.3 klo 10, Vesa Äärelä, Kirsi 
Järvelin.
Pyhäkoulu seurakuntatalolla su 12.3. 
klo 12, yhteispyhäkoulu. Salonpään ja 
Pitkäkankaan pyhäkoululaiset myös 
tervetuloa!
Hiihtolomaviikolla (vk 10), ei ole 
lastenkerhoja, vanhempi-lapsipiiriä 
eikä parkkipaikkaa.
Hiihtolomaviikolla Reppu on kiin-
ni! Varhaisnuorten kerhot eivät 

kokoonnu.
Arki-illan hartautta ei ole 13.3.
Repussa ei ole gospeliltaa ma 13.3.
Vanhempi-lapsipiiri srk-talolla ti 
14.3. klo 12.30, diakoniatyöntekijän 
vierailu.
Turinapiiri Varjakassa ti 14.3. klo 
13.30.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
15.3. klo 13.30, Vesa Äärelä.
Seurakuntakerho srk-talolla to 16.3. 
klo 11, Vesa Äärelä.
Messu, aikuisrippikoulun konfirmaa-
tio su 19.3. klo 10, Vesa Äärelä.
Kuutamohiihdon taukopaikka Um-
pimähkässä, la 18.3. klo 18-24. 
Nuotiotulilta kuumia makkaroita ja 
nokipannukahvia. Kuumaa mehua 
ja muhkeita munkkeja. Tuotto Yh-
teisvastuukeräykselle. Poikkea kodan 
lämpimään tunnelmaan!
Perhekirkko, hiljaisuuden messu, 
gospelryhmä. Su 19.3. klo 16, Vesa 
Äärelä.
Isoiskoulutus peruskurssi rippi-
koululeireille 24. - 26.3. Lisätietoja 
ja ilmoittautuminen 20.3. mennessä 
Kirsille, p. 040 772 0373.
Herännäisseurat su 19.3. klo 18.30 
Marja-Liisa ja Martti Kauhasella, 
Honkakuja 19.
Salonpään ry: Seurat pe 10.3. klo 18.30 
Katri ja Antti Lääköllä. Seurat su 12.3. 
klo 17 Umpimähkässä,  la 18.3. klo 11 
myyjäiset Kalajoen ry:llä.
Oulunsalon ry: Su 12.3 klo 12 raamat-
tuluokka, ryhmä 1, Vilho Hyytinen, 
Maustetie 42 raamattuluokka, ryhmä 
2: Kylänpuoli ja Keskikylä; Jari Kup-
sala, Lanttukuja 13 Karhuoja; Antti 
Korkeakoski, Visakoivunkuja 16,  klo 
18 seurat kirkossa Matti Pennanen, 
Pertti Lahtinen, ma 13.3. klo 18.30 
raamatun kertomuksiin perehtyminen 
Erkki Alasaarelalla, Karhuojantie 209, 
Pekka Kinnunen, ti 14.3. klo 19 lau-
luseuroja kodeissa: Keskikylä: Mauno 
Linnanmäki, Purjotie 6 A 3 Karhuoja: 
Aimo Haukipuro, Hailuodontie, to 
16.3. klo 14 seurat Salonkartanossa, 
Mauno Linnanmäki klo 18.30 miesten 
neliö Umpimähkässä, la 18.3. klo 12  
seurat Teppolassa Erkki Alasaarela, su 
19.3. klo 12 raamattuluokka, ryhmä 
1 Pekka Kinnunen, Pahajärventie 15 
raamattuluokka, ryhmä 2: Kylänpuoli 
ja Keskikylä; Tuomo Tuomikoski, 
Kuminakuja Karhuoja; Eero Ilkko, 
Niittykuja 10, klo 18 seurat kirkossa, 
Jyrki Vaaramo, Jorma Vuorma.
Kastetut: Arvi Isotalus, Nila Tatu 
Matias Mannermaa.
Vihityt: Marko Tapio Hyväri (Tre 
Messukylä)ja Hanna Terttu Tuomi-
koski.

Ehtoollisjumalanpal-
velus  seurakuntako-
dissa su 12.3. klo 10, 
Kyllönen, Piirainen.
Kirpputori yhteisvas-
tuun hyväksi järjeste-
tään la 18.3. seurakuntatalolla. Tutkipa 
kaappisi, jos löytäisit vaatteita tai 
tavaraa lahjoitettavaksi kirpputorille. 

Lahjoituksia otetaan vastaan ma 6.3. 
alkaen kirkkoherranvirastoon ma-pe 
klo 9-15 tai kaupungin nuorisotiloille 
ma-pe klo 13-21. Lisätietoja 040 752 
43 87, Marko Väyrynen tai 040 571 46 
36, Riikka Pahkala.
Lähetystyö: Kirpputori talkootuvassa 
ke 15.3. klo 10-14. Poiketkaapa kahville 
ja tuoreelle pullalle. Keskiviikkoaamui-
sin pullatalkoisiin seurakuntatalon 
keittiölle mahtuu mukaan.
Diakonia: Kipuryhmä seurakunta-
kodissa ke 15.3. klo 18. Kadonneen 
Ilon löytäminen, Antti Kemppainen. 
Nyyttikestiarpajaiset. 
Kuulovammaisten kerhon kirkkoret-
ki Tyrnävälle su 19.3. Mukaan mahtuu 
myös muita. Lähtö klo 8 Sivakasta. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen Leena 
Saarikoskelle, p. 040 539 6402.
Yhteisvastuukerääjiä tarvitaan vielä 
usealle keskustan alueelle ja monelle 
sivukylälle! Keräyslistoja voi noutaa 
kirkkoherranvirastosta. 
Borovoihin ensi kesän leirille 5.-10.7. 
tarvitaan vapaehtoisia työntekijöitä. Jos 
olet kiinnostunut, ilmoittaudu kirkko-
herranvirastoon 15.3. mennessä
Kuorot: Lapsikuoro ke 15.3. klo 17 ja 
Vox Margarita ke 15.3. klo 18.
Varhaisnuorisotyö: Varkkari-Rönö 
suljettu pe 10.3. 
Lähde rovastikunnalliseen varhais-
nuorten toimintapäivään la 1.4. 
Haukiputaalle. Ohjelmassa kaiken-
laista tekemistä ala-asteikäisille. Hinta 
10 e (sis. kyydit, ruoan ja ohjelman). 
Ilmoittautumiset kirkkoherranviras-
toon, p. 882 3100. Lisätietoja antaa 
Riikka Pahkala.
Nuorisotyö: Nuorten kahvila Rönö 
suljettu pe 10.3. 
Perhekerho Puhoksen koululla ma 
13.3. klo 10-13 ja seurakuntakodilla 
ti 14.3. klo 10-13.
Rauhanyhdistykset: Seurat Kurenalan 
ry:llä su 12.3. klo 17, Eero Illikainen, 
Jukka Jaakkola, Kollajalla Pauli Pähti-
lällä su 12.3. klo 13, Seppo Leppänen, 
Timo Luokkanen. Opistomyyjäiset ja 
seurat Ervastissa Arja ja Olli Ervastilla 
pe 17.3. klo 19.
Haudattuja: Kalle Törrö 73 v. ja  Niilo 
Hemmilä 73 v.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma-pe 
9-14, p. 882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi@evl.fi, 
työntekijät: etunimi.sukunimi@evl.fi. 
Seurakunnan kirkolliset jo maanan-
taisin nettisivuilla:www.pudasjarvi.
fi/seurakunta.

Su 12.3. klo 10 sa-
najumalanpalvelus 
seurakuntatalolla, vs. 
kirkkoherra Hannu 
Lauriala ja Reeta Jäntti. 
Kolehti oman seu-
rakunnan diakonia-
työlle.
To 16.3. klo 13 seurakuntakerho 
Rauhalassa.
Pe 17.3. arkipyhäkoulu klo 9 Tenava-
rinteellä ja klo 10 Lastentalolla.
Su 19.3. klo 10 messu seurakuntata-
lolla, Lauriala ja Leinonen. Messun 
jälkeen Israel -tilaisuus ja lähetyskahvit 
ja -arpoja.
Tulossa: To 23.3. klo 19 virsilauluilta 
kirkossa. Kaikki rippikoululaiset ja 
Rantsilan Laulu mukaan! Tilaisuuden 
jälkeen kahvitarjoilu ja arvontaa seura-
kuntatalolla urkurahaston hyväksi. 
Kuorot: Ke 15.3. klo 11 veteraanikuo-
ro, klo 13 Pienet Stellat ja klo 15 Isot 
Stellat seurakuntatalolla. To 16.3. klo 14 
Hovin Stellat Hovin koululla ja  klo 19 
Rantsilan Laulu seurakuntatalolla.
Lapsikuorolaiset lähdetään kuutamo-
hiihdolle pe 10.3. klo 19 Yli-Porkasta, 
jos tarvitset kyydin, soita Arja-kant-
torille perjantaina aamupäivällä, p. 
044 518 1151.
Kerhotoiminta: Ma klo 10-12.30 Per-
hekerho Pallerot seurakuntatalolla ja 
klo 14-16 Hovin kerho kouluikäisille. 
Ti 10-11.30 Hovin kerho 3-5 -vuo-
tiaille, klo 13.15-15 Sipolan kerho 
kouluikäisille ja klo 16-18 Tyttökerho 
Nuppulassa. Ke klo 10-12 kirkonkylän 
kerho 3-5 -vuotiaille Nuppulassa ja 
klo 14.15-16 Mankilan kerho kou-
luikäisille. 
Rauhanyhdistys: Ke 15.3. klo 18.30 
sisarilta ry:llä. Pe 17.3. klo 19 opisto-
myyjäiset ry:llä.
Kuollut: Heimo Matias Porkka, 83 v.

Huom! Virasto avoin-
na to 9.3. klo 9 - 14 sekä 
suljettu pe 10.3. 
Pe 10.3. klo 18 Vuok-
kiniemen Marttojen 
konsertti Komppa-
linnassa. Tilaisuus alkaa klo 17 
kirpputoritapahtumalla, arpajaisilla 
ja kahvilla.
Tarkempaa tietoa Siikasanomissa. 
Tilaisuuden järjestelyistä vastaa Kes-
seli ry, Siikajoen kunta, kulttuuri- ja 
vapaa-aikatoimi sekä seurakunnan 
diakonia- ja lähetystyö. 
Seurakuntamme osallistuu rovasti-
kunnalliseen Vienan Kemin avustus-
työhön vuosittain. Yhdyshenkilönä 
toimii diakonissa Leena Räsänen 
Kestilän seurakunnasta. 
Su 12.3. klo 12 sanajumalanpalvelus 
srk-kodilla.
Ma 13.3. klo 12 talvisodan päättymis-
päivän hartaushetki ja seppelten
lasku sankarihaudoille. Kahvit pap-
pilassa.
Ti 14.3. klo 13 virsihetki Puistolassa ja 
klo 18 seurakuntakuoro srk-kodilla.
Ke 15.3. klo 12 diakonia- ja lähetyspii-
ri ja klo 14 lapsikuoro srk-kodilla.
Su 19.3. alkaen klo 12 keskikylän ja 
muiden kylien yhteiset kinkerit ja
sanajumalanpalvelus srk-kodilla. 
Kinkerikahvit. Virret 485 ja 486. Ai-
heena lähetys- ja diakonia. 
Yhteisvastuu 2006 keräyksen koh-
teena ja aiheena on tänä vuonna 
erityisesti vanhukset. Keräyskohteet 
ulkomailla Uganda, Sambia ja Angola 
sekä kotimaamme vanhukset. YV 2006 
keräykseen voi  osallistua haluamallaan 
summalla osoittamalla sen seurakun-
nan tilille Op Siikajoki 542 406-41100 
merkillä YV 2006 tai listakeräykseen. 
Yhteisvastuuasioissa voit ottaa yhte-
yden kanttori Yrjö Nissiseen, p. 044 
5241 209.  
Siikajoen seurakunnan kotisivu: 
www.siikajoenseurakunta.fi
Rauhanyhdistys: Pe 10.3. klo 18.30 
ompeluseurat ry:llä. Su 12.3. klo 12 
pyhäkoulut Simo Nikolalla ja Timo 
Jaakolalla sekä klo 18 seurat ry:llä.
Ke 15.3. klo 18.30 ompeluseurat Juha 
Haholla. To 16.3. klo 17.30 päiväkerho 
ry:llä.

To 9.3. klo 11.30 Mur-
to-Juurussuon diako-
niapiiri Eila Materolla, 
Miinanmutka 10. Klo 
14 hartaus Ala-Tem-
meksen vanhainko-
dilla.
Su 12.3. klo 10 messu 
Tyrnävän kirkossa, 
Ikonen. Kolehti Is-
raelissa ja palestiina-
laisalueilla tehtävään 
työhön, Suomen Lä-
hetysseura ry.
Ti 14.3. ei seurakuntakerhoa. Klo 19 
Ilosanomapiiri Tyrnävän srk-talolla.
Ke 15.3. klo 13 hartaus Peltolan pal-
velukeskuksessa.
Ke 15.3. seurakuntakerhon retki 
Liminkaan ja Kempeleeseen. Lähtö 
Tyrnävän srk-talolta klo 11 ja paluu 
n. klo 17.30. Vieraillaan Limingan 
seurakuntakerhossa, ruokaillaan ABC:
llä ja käydään Zeppelinissä. Osallistu-
mismaksu 2 euroa/kerholainen ja 12 
euroa/ei kerholainen, sis. kyydin, kah-
vin ja ruokailun. Ilm. khranvirastoon, 
p. 564 0600.
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To 16.3. klo 11.30 Markkuu-Ängesle-
vän diakoniapiiri Maija-Liisa ja Raimo 
Mannisella, Loortintie 12.
To 16.3. klo 17 yhteisvastuutapahtuma 
kirkonkylän urheilukentän ja kaukalon 
maastossa. Ohjelmassa mm. Hippohiih-
dot, hevosajelua ja kilpailuja. Buffetti ja 
arvontaa yhteisvastuun hyväksi.
Kuorot: Ke 15.3. klo 17 lapsikuoro ja klo 
19 kirkkokuoro Tyrnävän srk-talolla.
Tulossa: Virsilauluilta ke 22.3. klo 19 
yhteisvastuun hyväksi Temmeksen 
srk-talolla. Rovastikunnallinen ilta 
kehitysvammaisten lasten huoltajille 
ke 29.3. klo 18 Muhoksen srk-talossa, 
aiheena nuorten kotoa irtautuminen. 
Ilm. 20.3. mennessä Riitalle, p. 044 737 
2630. Rovastikunnallinen koulutus- ja 
virkistyspäivä diakonian vapaaehtoi-
sille la 1.4. klo 9-15 Kempeleessä Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa, 
mukana Sami Mustakallio. Ilm. 23.3. 
mennessä Riitalle, p. 044 737 2630.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: Su 12.3. klo 
16 seurat ry:llä, Juhani Lepistö. Ke 15.3. 
klo 12 Keskiviikkokerho ry:llä. La 18.3. 
sisarpiirin retki Rokuallle, lähtö ry:ltä 
klo 11. Ilm. vetäjälle. Murto: Su 12.3. 
klo 12 ulkoilupäivä ry:llä, Paavo Ahola. 
Ma 13.3. klo 18 sisarilta ry:llä.
Kastettu: Miska Everi Kokkonen, Mico 
Benjamin Nissinen, Venla Aurora 
Puronkari.

Kaupunkineuvos 
Ilmo Paananen kertoo 
hieman hymyssä suin, 
kuinka hänen isoisänsä, 
seurakuntadiakonian 
luojan Otto Aarnisalon 
kuolinpäivää esitettiin 
muutama vuosi sitten 
ns. pyhimyskalenteriin 
diakonian päiväksi. 
Kalenteria ei syntynyt, 
mutta pyhimys suvussa 
tuntuisi Paanasesta 
mielenkiintoiselta 
ajatukselta.

i lmo Paananen johti Oulun kau-
punkia 17 vuoden ajan, vuo-
sina 1974-1990. Kun hän tu-

li Oulun kaupungin palvelukseen 
Mikkelin lääninhallituksesta, har-
va tiesi kovin tarkasti miehen men-
neisyydestä. Kristillistä vakaumus-
taan hän ei peitellyt, jos ei sitä pa-
hemmin korostanutkaan.

Paananen syntyi perheeseen, jossa 
kunnioitettiin kristillisiä arvoja – ja 
erityisesti sitä, että ihmisarvoiset 
elämänmahdollisuudet kuuluvat 
kaikille. Ilmo Paanasen isoisä Otto 
Aarnisalo perusti ja johti elämän-
työnään Suomen Kirkon Sisälähe-
tysseuraa.

Isänsä Viljo Paanasen kanssa Il-
mo Paananen on ollut perustamassa 
Kehitysvammaliittoa. Molemmat 
miehet työskentelivät Aarnisalon 
tavoin Sisälähetyseurassa. Ilmo 
Paananen johti lähes 20 vuotta 
Vaalijalan keskuslaitoista, joka on 
Suomen vanhin ja suurin kehi-
tysvammalaitos. Vaatimattoman 
oloinen mies saa kerrottua pitkien 
keskustelujen jälkeen toimineensa 
puheenjohtajana ryhmässä, joka laati 
nykyisen kehitysvammalain. 

Entinen kansanedustaja ja kau-
punginjohtaja, nykyinen eläkeläinen 
sanoo, ettei voi mitenkään kerskailla 
aktiivisella osallistumisella kirkon 
diakoniatyöhön, mutta ajatus hyvän 
tekemisen tärkeydestä on selkäran-
gassa. Elämän olennainen tarkoitus 

Yhteisvastuullisuus edelleen tärkeä arvo
löytyy hetkissä, kun pystyy olemaan 
toisen ihmisen apuna.

Kehotusta paastoamiseen
ei saa unohtaa

Kirkkovuodessa meneillään ole-
van paastonajan kehotus antaa jo-
tain itsestä toisten hyväksi on Ilmo 
Paanaselle tuttu. 

Kirkkotekstit puhuvat juhlavasti 
omastaan uhraamisesta. Hieman 
pessimistisesti Paananen arvioi 
paastonajan olevan realismia yhä 
harvemmalle. Ajatuksellaan hän 
ei kuitenkaan tarkoita, että kirk-
ko voisi iskeä tällä kohdin kintaat 
naulaan ja jättää rohkaisematta 
paastoamiseen.

-On tärkeää, että kirkko pitää kiin-
ni paastosta. Vaikka paastoamisen 
muodot voivat olla vieraita, se ei 
mielestäni tarkoita, että nykypäivän 
ihmiset ovat paastoamisen takana 
oleville ajatuksille kylmiä.

Yksi merkki tästä on suomalais-
ten luottavainen suhtautuminen 
Yhteisvastuukeräykseen. 

-Yhteisvastuukeräyksen kohdalla 
ei ole noussut esille epäilys, minne 
rahat menevät. 

Diakoniatyötä tekee satapäinen 
työntekijäjoukko. Vaikka näin on, 
Ilmo Paananen toivoo, ettei kansa-
laisten osallistumisen tärkeys kirkon 
diakoniatyöhön unohdu. 

-Palkattujen virkamiesten ole-
massaolo ei vapauta meitä lähim-
mäisvastuusta. Diakoniatyötekijöitä 
voidaan pitää ”saavutettuna etu-
na”. Tällainen mielikuva synnyttää 
tunteen, että asiat ovat hoidossa 
eikä meidän tarvitse kantaa arjessa 
huolta heikoimmista.

Paananen huolehtii, onko kirkon 
diakoniatyö institutionalisoitunut 
vuosien saatossa ja häipynyt ihmis-
ten näköpiiristä.

Kovat arvot 
pääsevät julkisuuteen

Ilmo Paananen palaa ajatuk-
seen, onko ihmisten arvomaailma 
koventunut viime vuosina. Hän 
myöntää, että ainakin kovat arvot 
näyttäytyvät julkisuudessa yhteis-
vastuullisuutta enemmän. Irtisano-
minen on uutinen, henkilökunnan 

palkkaaminen ei.  
-En usko kuitenkaan kylmyyden 

ja kovuuden suureen esiinmarssiin. 
Välinpitämättömyys ei ole suoma-
laisen enemmistön arvomaailmaa. 
En pysty näkemään, että ihmisten 
asenteissa olisi tapahtunut valtava 
muutos.

Hän myöntää, että tämän päivän 
nuorille vauraan maan edut tuntu-
vat olevan itsestäänselvyys. Tämä 
harmittaa Karjalan siirtolaista ja 
rintamaveteraania.

-Kaveria tarvitaan edelleen. Koh-
tuuttomuus ja ahneus pitää nähdä 
torjuttavina elämänmalleina. Yli-
suuret optiot ovat esimerkki ahne-
udesta. On kovin huono asia, jos 
niiden jakamisesta tulee malli, jota 
sopii laajemminkin seurata. 

Monet vastustavat avun anta-
mista ulkomaille niin kauan kun 
omassakin maassa on köyhyyttä. 
Ilmo Paananen uskaltaa olla eri 
mieltä.

-Suhteellisuutta pitää olla. Suu-
rin hätä on kehitysmaissa. Milloin 
meillä on kuoltu nälkään? Suoma-
laisilla täytyy olla kansainvälinen 

Kun ilmo paananen muuttaa kesällä etelä-Suomeen, muuttokuormaa täyttävät lukuiset painavat kirjalaatikot. 

p iispa Samuel Salmi suo-
ritti piispantarkastuksen 
Pudasjärvellä 3. ja 5. maa-

likuuta. Tarkastukseen osallis-
tuivat myös asessori Niilo Peso-
nen, lääninrovasti Raimo Kar-
vonen ja notaari, pastori Mir-
jami Dutton.

Perjantaiaamuna piispa seuru-
eineen vieraili Pudasjärven kau-
pungintalolla, Rimminkankaan 
koululla ja Kontiotuotteella sekä 
tutustui kirkkoon ja kappeliin.  
Illalla olivat vuorossa neuvottelut 
seurakunnan työntekijöiden ja 
luottamushenkilöiden kanssa.

Sunnuntaina jumalanpalve-
luksen jälkeen piispa toimitti 
yleisen piispantarkastuksen. 
Kirkkokahvien jälkeen piispa 
jakoi luottamushenkilöille ja 
työntekijöille seurakuntatyön 

piispa tarkasti pudasjärven
ansiomerkkejä pitkäaikaisesta 
työstä seurakunnan hyväksi.  
Pyhäkoulunopettajia muistettiin 
ansiomerkein uskollisesta palve-
lusta kirkon lapsityössä.

ansiomerkkien 
saajat

Kultaisen ansiomerkin 30 
vuoden työstä saivat luottamus-
henkilöt Aino Tolkkinen ja Saimi 
Kaipainen sekä työntekijät Juhani 
Luokkanen, Eeva Mäntykenttä ja 
Terttu Pohjola.

Hopeinen ansiomerkki 20 
vuoden työstä jaettiin seuraaville 
luottamushenkilöille: Hukari Ju-
hani, Jurmu Iivari, Kangasniemi 
Anneli, Komulainen Elsa, Kujala 
Tauno, Niemelä Eero, Niskasaari 
Arvo, Perttu Aaro, Pietilä Sinik-

vastuu niistä ihmisistä, joilla ei ole 
minkäänlaista turvaverkkoa.

politiikka ei
ole koventunut 

Käynnissä oleva Yhteisvastuu-
keräys on nostanut esille yksinäi-
set vanhukset. Paananen miettii, 
unohtuuko yksittäinen kansalainen 
kunnallisessa päätöksenteossa.

-Politiikan tekeminen ei ole men-
nyt kovempaan suuntaan, mutta 
nykyinen vastuunkantaminen ja 
vallankäyttäminen vaatii tekijöiltään 
enemmän kuin ennen. Solidaarisuus 
on vahvasti esillä, mutta kaikkeen ei 
ylletä. Oulun vanhustenhuolto on 
mennyt minun ajoistani eteenpäin, 
mutta kun yritetään tehdä niin pal-
jon, edessä on niukkuutta.

Entinen kaupunginjohtaja, polii-
tikko ja kirkkoneuvos uskaltaa puhua 
samassa lauseessa kristillisyydestä 
ja politiikan tekemisestä. 

-Nehän sivuavat toisiaan. Suo-
malaisella ja koko eurooppalaisella 
hyvinvoinnilla on kristillinen pohja, 
vaikka näin ei yleisesti nähdä. 

-On hyvä, että kirkko näkyy ja 
kuuluu suomalaisessa yhteiskun-
nassa. Kirkon esillä olemisesta val-
tiopäivät on yksi esimerkki. Meidän 
piispojamme kuunnellaan.

Paananen luettelee esimerkkejä 
kuunnelluista piispoista: Mikko 
Juva, John Vikström ja nyt Juk-
ka Paarma. 

-Myös Eero Huovisen ajatukset on 
noteerattu hyvin julkisuudessa.

Lämsänjärven rauhallisella ri-
vitaloalueella asuva eläkeläinen 
harmittelee, että kirkko on ollut 
viime aikoina otsikoissa negatii-
visissa yhteyksissä. 

-Se on harmi, jos ei nähdä mitä 
kirkko on naispappeuskiistojen ja 
oppikeskustelujen takana. Nykyinen 
kirjoittelu häivyttää ja vieraannut-
taa ihmisiä kirkosta.

Paanasen perheessä tapahtuu isoja 
muutoksia ensi kesänä. Ilmo Paa-
nanen muuttaa silloin puolisonsa 
kanssa Lahteen – lähemmäksi lapsi-
aan. Yli 30 mukavaa vuotta Oulussa 
on pian heille historiaa.

riitta hirvOnen

ka, Pikkuaho Mirja, Piri Arja, 
Puurunen Terttu, Putula Liisa , 
Raitamaa Pirkko, Tihinen Paavo, 
Timonen Heikki ja Törrö Marja-
Leena sekä seuraaville työnteki-
jöille: Holmström Oskari, Koivu-
luoma Eija, Kukkurainen Juha, 
Kummala Raija, Lantto Heikki, 
Lehmikangas Anja, Luokkanen 
Marja-Sinikka, Puhakka Maire, 
Riekki Juha, Riekki Pentti, Saa-
rikoski Leena ja Uusi-Illikainen 
Sirkka.

Pronssisen ansiomerkin (10 v) 
saivat luottamushenkilöt Ahonen 
Esko, Hemmilä Tarja, Hökkä Antti, 
Illikainen Mauri, Kerälä Seppo, 
Lehto Jukka, Lohilahti Kerttu, 
Loukusa Vuokko, Mustakangas 
Sirkka, Nivala Kaisa, Pikkuaho 
Paavo, Puhakka Risto, Tihinen 
Airi Tuulikki, Tiirola Pirkko, 
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Timonen Tuulikki jaTolkkinen 
Kyllikki sekä työntekijät Jaakkola 
Jukka, Saarijärvi Tarja, Tuohimaa 
Timo ja Väyrynen Marko.

Pyhäkouluopettajat saivat 
ansiomerkkejä seuraavasti: 30 
vuoden työstä Pirkko Tiirola, Ir-
ja Pesälä, Elsa Ronkainen, Pekka 
Lehto, Maija-Liisa Lehto, Lasse 
Puurunen, Maija Kummala, Ii-
vari Jurmu, Eeva Puhakka, Risto 
Hanhisuanto, Yrjö Ervasti, Lau-
ri Koivukangas, Sinikka Pietilä 
ja Raili Ylä-Tuuhonen sekä 20 
vuoden työstä Anneli Hirvas-
niemi, Maija Siliämaa, Marketta 
Sarajärvi, Rauni Kummala, Jaak-
ko Jurmu, Ritva Illikainen, Eija 
Seppälä, Liisa Aho, Taimi Perttu, 
Elvi Ylilehto, Taina Luokkanen, 
Kerttu Luokkanen, Terttu Puu-
runen ja Marja Lantto. 
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sanan aika

aiheena on rukous ja usko. nimitys reminiscere (= muista minua) tulee 
päivän antifonista (ps. 25: 6). jeesus taisteli pimeyden valtoja vastaan 
myös parantamalla sairaita ja antamalla synnit anteeksi. tähän toimintaan 
liittyivät rukous ja usko.
tekstit: päivän psalmi ps. 25: 1-10, 1. lukukappale 1. Moos. 32: 23-32, 
2. lukukappale jaak. 1: 2-6. evankeliumi luuk. 7: 36-50.

ensi sunnuntain

Herra, 

paranna

hänet.

Enää ei myöskään tarvitse esittää kysymystä, 

kumpi parantaa: Jumalalle osoitettu rukous vai 

lääketiede. Nyt kokeillaan lääketieteen uusinta 

hoitomuotoa, kantasolukeräystä. Nyt etsitään 

kantasoluja, pakastetaan niitä ja rukoillaan – ja 

todella rukoillaan, että ne lähtevät kasvamaan.

pirKKO jalOvaara SYöpäSairaan vuOteen äärellä 
KirjaSSaan MuutOKSen päiväKirja 

(ruKOuS-KuStannuS 1996)

Kevät

toi oksanhankaan

talven

auringon,

lämpö aukaisi 

silmunnokan.

Ja se punarinta lauloi.

riStO raSa

Katso lintuja!
Jossakin elämäni vaiheessa olin niin masentunut ja ahdistunut, että olin 

valmis tekemään mitä tahansa saadakseni apua.

Olin valmis jopa soittamaan ystäville, tunnustamaan tilani ja rukoile-

maan heiltä neuvoja. Minunlaiselleni juuri se ei ollut helppoa.

Hanki jotkin pillerit, sanoi eräs tavoittamistani ihmisistä. Kyllä tuohon 

on keksitty lääkkeitä. 

Pettyneenä laskin luurin alas. Neuvo tuntui niin kylmältä, vaikka jälki-

käteen ajateltuna ei se tietenkään hullumpi ollut.

Tartuin puhelimeen uudelleen. Nyt tiedän, mitä teet!, innostui toinen 

ystäväni.

Kävele joka päivä neljä kilometriä yhteen suuntaan ja sitten takaisin. 

Varmasti tepsii.

Tuhahdin turhautuneena, vaikka nyt ymmärrän, että sekin neuvo oli 

mitä mainioin.

Sillä hetkellä en saanut siitä kuitenkaan apua.

Soitin kolmannelle ystävälle, en kuitenkaan enää edes toiveissa saada 

apua. Kumpahan saisin vähän aikaa jonkun kanssa höpöttää ahdistusta 

karkuun.

Ääni toisessa päässä sammalsi, niin kuin osasin jo odottaa. Mutta ei 

onneksi niin paljoa, että se olisi puhelua estänyt.

Tälle ystävälle uskalsin sanoa suoraan, että päin helvettiä tämä elämä 

menee. 

Ei huvita mikään, ei sitten mikään.

-Kuulepa, ääni puhelimessa aloitti epävarmasti. -Minulla on sinulle 

hyvä neuvo.

En ehtinyt sanoa, että kiitos vaan, ”hyviä neuvoja” on tullut jo tarpeeksi, 

kun ystävä tokaisi.

-Katso lintuja!

Olin hiljaa pitkän tovin. Nyt se on mennyt lopullisesti sekaisin, mutta 

hän vain  jatkoi.

-Katsele lintuja, kaikessa rauhassa. Talitiaisia, punatulkkuja. 

Elämäni omalaatuisin tunne alkoi levitä jäseniini.

Katso lintuja! Minun ei tarvitse tehdä mitään, edes sitä kävelylenkkiä, 

jos en jaksa. Ei turruttaa itseäni lääkkeillä, jos lääkäri ei sitä aivan välttä-

mättömäksi katso.

Minä saan olla olemassa. Saan katsoa lintuja.

Elämän kuluttaman ihmisen karhea ääni tuli kuin suoraan taivaasta: 

”Katsokaa lintuja, eivät ne kylvä eivätkä niitä...”

Ei vaatimuksia, ei suorituksia. Kaiken tämän sanoi hän, jonka on täytynyt 

saada paljon anteeksi. Joka rakastaa paljon – siltä minusta tuntui.

Kiitollisena lopetin puhelun. Ystävä jäi jatkamaan päiväuniaan.

Herra, onhan hänen uskonsa pelastanut hänet?

Minut se pelasti, ainakin hetkeksi.

Satu Kreivi-palOSaari
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S e u r a K u n n at

pa lv e l u h a K e M i S t O

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN 

OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, moottori-
 kelkat, säilytys lämpimässä hallissa
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava 
 arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- osaomistus- ja asumisoikeus-
 asunnot
- soittimet, elektroniikka, taide, jne

KULTAKORUJA HALVALLA 
JA REHELLISESTI 
PAINON MUKAAN

- uusia ja kunnostettuja 
 käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 4 e
- korjataan koruja, tilaustöitä
- ostetaan puhelinosakkeita,
 rahat heti käteen

OULUN  KULTA

Panttilainakonttori Oy

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 374 239
Avoinna 

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

jaKeluhäiriöt/
jaKeluKiellOt

SuOMen KirKKO-Mediat OY 
aSiaKaSpalvelu

puh. 0207 54 2294

M u u t  S e u r a K u n n at

nettipappi
Keskustelukumppanisi, kun 

haluat kysyä tai pohtia jotain 
elämääsi liittyvää asiaa. 

voit myös kysyä käytännön 
seurakuntaelämään

kohdistuvia kysymyksiä.
Kysy osoitteessa:

www.nettirt.net

Y h d i S t Y K S e t

O p i S K e l i j a M e n O t

Pyhän Luukkaan kappeli, 
Yliopistokatu 7: Su 12.3. klo 
10 messu. Su 12.3. klo 15 Eng-
lish Service. Ke 15.3. klo 7.45 
aamurukous. Öbergin talo, 
Kirkkokatu 5: Ti 14.3. klo 18 
opiskelijoiden ja nuorten aikuis-
ten talvitiistai. Tuiran kirkko, 
Myllytie 5: Su 12.3. klo 18 messu. 
Ti 14.3. klo 18.30 ison kirjan ilta. 
Huom !  Jos olet kiinnostunut 
opiskelijoiden Saksan matkas-
ta 22.-29.8.2006, ilmoittaudu 
maaliskuun loppuun mennessä 
oppilaitosdiakoni Salla Tuomi-
selle, p. 040 574 7132.

SeniOriraKKauS

sunnuntaina 19.3. klo 14.00
Keskustan seurakuntatalon juhlasalissa

Miten ikääntyneet rakastuvat ja rakastavat sekä mitä 
rakkaus vanhemmalla iällä merkitsee?

Lapin yliopiston kasvatuspsykologian professori 
Kaarina Määttä pitää luennon seniorirakkaudesta - 
sen iloista, surusta ja merkityksestä sellaisena kuin 

suomalaiset siitä kertovat. 

Kaikenikäiset, tervetuloa!

S e u r a K u n n at

tuo tavaraa pudasjärven 
yv-kirpparille

Pudasjärven seura-
kuntatalolla järjes-
tään yhteisvastuun 
hyväksi kirpputori 
maaliskuun 18. päi-
vänä klo 10-16. Kirp-
putorille voi lahjoittaa vaat-
teita ja pientavaroita (kirjoja, 
lehtiä, esineitä), joita ei itse 
enää tarvitse.

Lahjoituksia voi tuoda etu-
käteen kirkkoherranvirastoon 
tai kaupungin nuorisotilalle 
aukioloaikoina.

Myydyistä vaatteista 
ja tavaroista saadut 
rahat menevät koko-
naisuudessaan tämän 

vuoden Yhteisvastuu-
keräykseen. Mahdolliset 

jäljelle jäävät lahjoitetaan 
eteenpäin. Kirpputorin yhte-
ydessä toimii myös Yhteis-
vastuu-kahvila.

Yhteisvastuu-kirpputo-
rin järjestää seurakunnan 
nuorisotyö yhteistyössä eri 
tahojen kanssa.

Kannuksen kirkkokuoro 
Kiimingissä

Kannuksen kirkkokuoro laulaa 12.3. sunnuntai-aa-
mun jumalanpalveluksessa Kiimingin kirkossa ja 
konsertoi seurakuntakeskuksessa klo 13.

Kuoro on perustettu jo vuonna 1922. Nykyisin 
siinä on 34 nuorekasta laulajaa. Kuoroa johtaa kant-
tori Sisko Hihnala. Viime vuonna kuorolta ilmestyi 
Minun maani- niminen CD-levy, joka on kuoron 
kolmas äänite. Kuoro on tehnyt konserttimatkoja 
kotimaan lisäksi Ruotsiin, Norjaan, Viroon, Unkariin, 
Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Turun valtakunnallisilla 
laulujuhlilla vuonna 2001 Kannuksen kirkkokuoro 
osallistui kuorokatselmukseen sijoittuen kolmen 
palkitun kuoron joukkoon.
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• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

LAKIASIAT
KALLE PYRHÖNEN KY

Varatuomari Kalle Pyrhönen
Rautatienkatu 9, 90100 OULU

Puh. 311 4492, fax 311 4508, GSM 044 563 1558
www.lakiasiat-pyrhonen.fi

- perunkirjoitukset - perinnönjaot - testamentit - oikeudenkäynnit

§ §

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

Kirkkokatu 4 A 12, 90100 Oulu
puh. 377 191 ja 0400 687 201, fax. 377 091,

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit, 
myös maksuttomat oikeudenkäynnit

PERUNKIRJOITUKSET
ja muut lakiasiainpalvelut VUOSIEN 
KOKEMUKSELLA. Tarvittaessa myös 
kotonanne iltaisin ja viikonloppuisin.
Varatuomari H. Luukkonen, 
Uusikatu 23 A 4, puh. 339 962.

Vaihda
takuuikkunat!
MYÖS RAHOITUKSELLA!

puh. 020 7690 114

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille. 

Anjanmutka 5, 90830 Haukipudas. 
GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

SIURUANTIE 347 93100 PUDASJÄRVI

HAUTAKIVET- L ISÄKAIVERRUKSET

p. O400-891 974
T I L A A    E S I T E !

�������������������
������������������

����������������

����������������

�����������
�����������������������

����������������
�������������

�������������������
����������������

Netissä ruokalista: ETRAINFO.FI  Pohjankartanon takana, Tuulimyllynkatu 18, puh. 333 607.  RAITTIUS ALKAA RAVINNOSTA!

AVOINNA MYÖS SUNNUNTAISIN
Pieni ,  edull inen myymälä avattu.  Nouda kasvisreseptit  ja erikoisraaka-aineet meiltä.  Terveydeksi ! K

A
SV

ISRUOKA
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Palvelemme sunnuntaina klo 12-15 ja maanantaista perjantaihin klo 11-15! Kirkkolounas lauantaina klo 12-14.

pa i K K O j a  av O i n n a


