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Pilapiirros nauratti. Mies istuu ravintolapöy-
dän ääressä tyytyväisenä nautittuaan runsaan 
ja tyhjistä astioista päätellen monipuolisen 
aterian. Tarjoilijalle hän ilmoittaa: Kiitos, ei 
jälkiruokaa. Paastoan.

Joka vuosi laskiaissunnuntain tienoilla meitä 
muistutetaan pääsiäistä edeltävästä paas-
ton ajasta. Sen tarkoituksena olisi paitsi jät-
tää raskaat ruoat vähemmälle myös hiljentää 
elämäntahtia. Paaston aikana sopisi miettiä, 
mitä asenteitaan voisi tarkistaa parempaan 
suuntaan tai saattaisiko suorastaan luopua 
joistakin huonoista tavoistaan, esimerkiksi 
pahan puhumisesta tai turhanpäiväisestä 
rahan tuhlauksesta.

Paaston ajasta puhutaan myös seitsemänä 
vapaana viikkona, jolloin ei olla tavanomais-
ten käytöstapojen tai ajatusmallien, vaikkapa 

itsekeskeisyyden, kahleissa.
Hyvälle tottuneen ihmisen on vaikea kek-

siä asiaa, josta olisi kohtuullisen helppo luo-
pua, ellei terveys ole puntarissa. Ehkä se jäl-
kiruoka juuri ja juuri kuuluu tähän sarjaan. 
Mutta kielto, pakko tai velvollisuus eivät 
maistu hyviltä.

Terveyspaasto lienee monen ajatuksissa 
ajoittain. Hengellinen paasto, keskittyminen 
olennaisiin asioihin ulkopuolisen kehotuk-
sesta määrättynä aikana ja vielä auringon-
valon lisääntyessä ja kevään lähestyessä jää-
nee usein toteutumatta, vaikka asiaa yleensä 
pidettäisiin kannatettavana.

Joskus asioiden kääntäminen päälaelleen 
on riemastuttavaa. Uudesta näkökulmasta 
katsoen vaikeana pidetty asia näyttää toteut-
tamiskelpoiselta, eikä lopputulos ole entistä 

tavoitetta huonompi.
Paastonajan ehkä helpomman puolen on 

löytänyt Olli Seppälä, joka kertoo siitä maa-
liskuun Ilo-lehdessä: ”Ei kieltäydy jostakin 
vaan alkaa tehdä jotakin - hyvää, terveel-
listä tai hyödyllistä: Lenkkeile, ui, hiihdä, 
osallistu hyväntekeväisyyteen, käytä julkisia 
liikennevälineitä.”

Hyvä teko näyttää joskus mitättömän pie-
neltä, mutta saa kanssakäymisen sujumaan 
ja tuo vielä hyvää mieltä yllättävyydellään. 
Miten olisi oven avaaminen ostoskassia kan-
tavalle mummolle tai suuntamerkin näyttämi-
nen liikenteessä?

Vielä ehtii, paaston aikaa on jäljellä neljä 
viikkoa.

Miltä maistuisi paasto itsekeskeisyydestä?

pirkko.paakki@
rauhantervehdys.suomi.net

l uin lehdestä, että Helsingin Vali-
tuskuoro etsii jäseniä ja pyytää 
uusia valituksia kuorossa laulet-

taviksi. Nykytaiteen museo Kiasma on 
projektin takana.

Kuoroa tarvitaan ilmoituksen mu-
kaan siksi, että aina on jotakin valit-
tamisen aihetta ja että helpottaa kun 
saa sanoa, mikä harmittaa. 

Edes laulutaito ei ole välttämätön 
edellytys kuorolaiseksi pääsemiselle.

Niinpä esitän tässä nyt valituksen - 
siitä huolimatta ja nimenomaan sen 
vuoksi - että oululainen tuotanto on 
rajattu pois ohjelmistosta sillä teko-
syyllä, että kuoro laulaa helsinkiläis-
ten valituksia.

Oulussa sentään on harjoitettu va-
littamista tavattoman pitkään, eikä 
täällä ole tarvinnut kysellä narinoitten 
perään saati ryhtyä niitä yllyttämällä 
keksimään. Ettei vain joku Oulus-
ta eksynyt olisi tämän innovaation 
takana?

Jokainen tutuntuttu täällä tietääkseni 
pystyy luomaan uutta, ja paikallisten 
lehtien yleisöpalstoilta nähdään, mil-
lainen kansannurinan aarteisto meillä 
on. Hyvin sävelletynomaisiakin pur-
kauksia voi kuulla paikallisesta pus-
karadiosta. Enpä ihmettelisi, jos täällä 
olisi anonyymejä purnauskuorojakin, 
ei vain ole vielä ollut tarvetta nousta 
estradeille.

Maailmankirjallisuudessa 
on hienoja esimerkkejä kor-
kealentoisista valituksista.

Itkuvirsiä on laulettu maa-

ilman sivu, ja kansalla kuin kansalla 
on niitä tarustossaan. Raamatussakin 
on osa nimeltä Valitusvirret ja samalta 
suunnalta periytyy myös Jerusalemin 
itkumuuri.

Omasta Kalevalastamme voimme 
tarkastella vaikkapa Joukahaisen yri-
tystä laulaa Väinämöinen suohon. 
Siinäpä monivivahteinen purkaus 
dramaattisine loppuhuipennuksineen, 
johon Joukahainen saa kiedottua Ai-
no-siskonsakin.

Hienoja valitusversioita on myös 
kansanlauluissamme. Tässä näin äkkiä 
muistuu mieleen se reipas merihenki-
nen laulu, joka päättyy sanoihin ”me-
rimiehen muija ja kalamiehen koira 
ne yhdessä rannalla ruikuttaa. ”

Helsinkiläinen lähestymistapa va-
lituksiin on kovin kylmä ja tekninen. 
Kuorossa laulamista perustellaan sillä, 
että on tärkeää, että joku kuuntelee. 
Sehän voi vesittää koko valittamisen 
idean.

Ehkä Helsingissä kannattaisi nyt kii-
rehtimättä analysoida valitus-sanaa ja 
sen johdannaisia. Valitushan on samaa 
kuin esimerkiksi itku, parku, ulina, vi-
kinä. Se voi myös olla viranomaiselle 
osoitettu viesti tai ystävälle tai tutta-
valle osoitettu kohtelias pahoittelu, 
valittelu, anteeksipyyntökin. 

Valitus on aina tunnelatautunut, 
surusta, kiukusta, säälistä, 
ikävästä, kateudesta...

Á propos! Jos mille, niin 
Kateuskuorolle olisi ainek-
sia. Mitäpä jos...
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Mauri Vihko ennustaa Kotimaassa 10.3., 
että luterilaiseen kirkkoon kuluu 55-65 
prosenttia suomalaisista vuonna 2035, 
jos hyvin käy.

-Siihen vaikuttaa ainakin kolme seikkaa. 
Kirkosta eroaminen on lisääntynyt, ja trendi 
jatkunee. Eroajista merkittävä osa on nuorta 
väkeä, josta vain osa palaa kirkon jäseneksi. 
Ulkomaalaisväestön osuus kasvaa. 

Suomen evankelisluterilainen kirkko muut-
tuu kansankirkosta enemmistökirkoksi ja 
vuosisadan puoliväliin mennessä ehkä jopa 
suurimmaksi vähemmistökirkoksi.

Ulla Tuovinen näkee mieluisana tulevai-
suudenkuvana virsien olevan luovutta-
maton osa suomalaista kulttuuria. Juttu 
on Sana-lehdessä 9.3.

-Koska ihmiset osaavat virsiä, niitä lau-
letaan myös muualla kuin seurakunnan 
tilaisuuksissa, illanvietoissa, polttareissa, 
ystävien tapaamisissa. Virsiä lauletaan ja 
kuunnellaan. Enää ei ole ihme, jos taval-
lisella ”iskelmälevyllä” on muutama virsi 
muiden laulujen joukossa.

Tästä seuraa lauluteksteissä hengellisten ja 
maallisten kieli- ja mielikuvien sekamelska, 
mutta se koetaan pelkästään avartavana. Vir-
sien musiikillinen toteutus on monipuolista, 
niitä säestetään bändillä, uruilla, kanteleilla, 

kitaroilla ja jousiyhtyeillä. Virsiä uskalletaan 
laulaa myös ilman säestystä.

Hellin Torkki toivoo Siionin Lähetysleh-
dessä numero 3, että meillä olisi näkevät 
silmät, altis sydän ja uskallusta kohdata 
henkisesti sairaat lähimmäisemme.

-Ennen sanottiin, että käydään sairaita 
oppimassa. Ihminen, joka on joutunut 
taistelemaan henkisen sairauden kanssa, 
voi opettaa meille paljon. Hän uskaltaa olla 
aidosti oma itsensä ja on vähästä kiitollinen 
ja vilpitön ystävyydessään. 

Pyrkiessään olemaan avuksi huomaa-
kin usein saaneensa enemmän kuin on 
antanut.

Virpi Kurvinen kirjoittaa Uudessa Tiessä 
9.3., että kaikenlainen kärsimys on ihmi-
selle luontaisesti vastenmielistä.

-Kuitenkin niin hengellinen kuin luon-
nollinenkin kasvu tapahtuu kivun ja luo-
pumisen kautta. Kuinka voisimme kypsyä 
kohtaamaan vapauttavaa vanhuutta ja 
kuolemaa, ellemme anna niitä koskevien 
ennakkoahdistusten valmistaa meitä?

Jos meillä kristittyinä ei ole minkään-
laisia ahdistuksia ja kärsimyksiä, alamme 
nopeasti kuvitella olevamme muita ihmi-
siä parempia.

aatoksia



3

postia postia postia • rauhan tervehdys, pl 102, 90101 oulu

Hiljaisen viikonlopun pohjana 
kristilliset arvot

Toimittaja Satu Kreivi-Palosaaren Rau-
han Tervehdykseen (2.3.06) laatimas-
sa jutussa ”Retriittimarkkinat houkut-
televat erilaisia järjestäjiä liikkeelle” kä-
sitellään erämaaluontoon suunnitellun 
hiljaisen viikonlopun sisältöä. Mitä ys-
tävällisimmin tahdon oikaista ”Erämaa 
kutsuu ihmistä hiljaisuuteen” -tekstini 
(Mukavat Asiat 17.2.06) pohjalta teh-
tyjä tulkintoja.

Selvennettäköön, että kirkon ret-
riittiperinteestä poikkeavan hiljaisen 
viikonlopun järjestäjänä minä en hou-
kuttele ihmisiä harhaan enkä lukeudu 
teosofeihin. Ihmisen psyykkistä, fyysistä 
ja sosiaalista hyvinvointia palvelevan 
yritykseni toiminta pohjautuu eettisiin 
arvoihin, ihmisen kunnioittamiseen, vas-
tuullisuuteen, kestävään kehitykseen sekä 

rakkaudelliseen yhteistyöhön. 
Kreivi-Palosaaren kokoaman jutun 

väliotsikko ”Itämaiset uskonnot taus-
talla” antaa lukijan niin ikään ymmär-
tää, että toimintani perustuisi itämai-
siin uskontoihin. On aiheellista oikaista 
tämäkin tulkinta: työskentelyni pohjana 
ovat kristilliset elämänarvot. Arvostan ja 
kunnioitan myös evankelis-luterilaisen 
kirkon pitkää retriittiperinnettä.

Rentoutusohjaajakoulutuksessani 
meditointi on käsitelty yhtenä rentou-
tumisen työkaluna - ei mystisenä työs-
kentelynä - vaan ihmisen mielen sekä 
kehon rauhoittamisen ja hiljentämisen 
harjoitusmuotona. Vaikka meditoinnin 
historia ulottuukin Aasiaan ja olen siihen 
tutustunut, tähdennän, että en ohjaa 
meditointia itämaisten uskontojen, 
uskontokuntien tai filosofisten suunta-
uksien mukaisesti. Kristittynä eläminen 
ja uskominen Raamatun Jumalaan ovat 

lähtökohtani niin työ- kuin yksityiselä-
mässänikin.

Pienestä pitäen äitini on ohjannut 
minua hiljentymään kotiseutuni seu-
rapirtteihin ja kirkkoon. Luontoretkillä 
olen oppinut kunnioittamaan luontoa, 
kuuntelemaan myös luonnon ääniä ja 
hiljaisuutta. Äitini kirkko oli metsässä 
- niin minunkin. Luoja, erämaametsän 
rauha ja hiljaisuus ovat lohduttajiani 
surutyössäni - juuri nyt. Luoja kutsuu 
ihmistä monin tavoin. Tätä ilon sano-
maa vien omalta osaltani, rehellisesti ja 
kiitollisin mielin, eteenpäin.

Oulussa 7.3.2006 
Kunnioittavasti 

teiJa MarJo-riitta MaNNer 
FM, NLP Master, rentoutusohjaaja,
luonto- ja ympäristöalan opiskelija

viikon 
kysymys

tunnetko
itsesi
liian 

kiireiseksi?  

vastaa
rauhan tervehdyksen

verkkojulkaisussa

www.nettirt.net

Nähty lapsi voi hyvin
Sirkku Nivalan työtä on 
nähdä lapsi. Lapsityön 
diakoniatyöntekijöitä ei 
ole toistaiseksi muualla 
kuin Oulussa.

L apsityön diakoniatyönte-
kijä Sirkku Nivala pitää 
lapsia sylissä, lukee heille 
satuja, kyselee varovaises-

ti pienten kuulumisia. Hän on las-
ten turvallinen aikuinen. 

Lapsidiakoniaa tarvitaan, koska 
yhä useampi lapsi ei saa kokea ko-
tona vanhempiensa huolenpitoa 
ja hoivaa.  

Viime viikolla uutisoitiin lapsi-
perheiden kasvavasta ahdingosta. 
Tutkimus selvitti, että kirkon dia-
konia- ja kasvatustyöntekijöiden 
arvion mukaan lasten syrjäytymi-
nen on lisääntynyt viime vuosien 
aikana. Syrjäytymisen syitä ovat 
vanhempien päihteiden käyttö, 
mielenterveysongelmat ja perhei-
den taloudelliset vaikeudet.

Sirkku Nivala lisää heti, että ns. 
aivan tavallisissakin perheissä lapsi 
saattaa jäädä näkemättä.

-Jos vanhemmat tekevät paljon 
töitä, heillä on liian vähän aikaa 
lapsilleen, Nivala sanoo ja on pa-
hoillaan, että arki voi muodostua 
perheissä niin kiireiseksi, että  läs-
näoleva aikuinen puuttuu.

Aikuisen tuki saattaa puuttua 
lapselta myös, kun perhe hajoaa 
avioerossa tai kun vanhempi sai-
rastuu. Elämänkriisit syöksevät 
arjen raiteiltaan tilapäisesti tai 
pitkäaikaisesti.

lapsivastaanotoista
hyvä kokemus

Sirkku Nivala tekee työtä siellä, 
missä on hädän ääripää – lasten lä-
hellä. Hän työskentelee lastensuoje-
luasiakkaiden kanssa ja on mukana 
seurakunnan iltapäiväkerhossa. 
Nivala haluaa jatkaa lapsivastaan-
ottokokeilua. Sillä hän tarkoittaa, 
että diakoniatyöntekijän vastaan-
otolle tullut äiti tai isä voi jättää 
keskustelutuokion ajaksi lapsensa 

lapsidiakonin seuraan.
Sirkku Nivala toivoo, että tule-

vaisuudessa hän tekee mahdolli-
simman paljon perheissä parityö-
tä diakoniatyöntekijöiden kanssa. 
Kun hän keskittyy lapseen, aikuiset 
voivat olla rauhassa, ja lapsi saa 
oman kuuntelijansa ja puolesta-
puhujansa.

Kun Nivala aloitti viime kesänä 
työnsä, se ei tarkoita, että vasta sil-
loin jollakulla oli aikaa lapsille. 

-Lapsidiakoniaa tekevät seura-
kunnassa monet muutkin kuin 
minä. Lapsidiakonian tekijä voi olla 
lastenohjaaja tai nuorisotyönohjaa-
ja. Yhtä hyvin lapselle voivat olla 
läsnä kummit, naapurit, kaupan 
kassa tai kaverin vanhemmat, Ni-
vala luettelee ja kertoo muistavansa 
lapsuudestaan alakerran naapurin, 
joka viinereitä tehdessään kutsui 

”Lapsidiakonia ei ole uusi 
asia, eikä uusi menetelmä. 
Kuka tahansa voi nähdä 
lapsen. Lapsidiakoniaa 
on talonmiehen 
ystävällinen tervehdys 
rappukäytävässä. 
Ystävyyttä voi rakentaa 
pienillä keinoilla – ja 
yhtäkkiä lapsi saattaa 
rohkaistua puhumaan.”

SirKKu NivALA

r t / ta u s ta a

Yksi hyvä aikuinen riittää
• Lapsidiakonia näkee lapsen persoonan ja hädän. Vanhempia eikä lapsen kotiympäristöä saada 
useinkaan muuttumaan, mutta lapsen hädän lievittämiseksi voidaan silti tehdä paljon.
• Lapsidiakoniasta ryhdyttiin puhumaan lamavuosina. Seurakunnat järjestivät kaakaopyhäkoulu-
ja ja iltapäiväkerhoja lapsille, jotka kaipasivat huolenpitoa, osa jopa ruokaa.
• Lapsidiakonian sijaan seurakunnassa puhutaan nykyisin mieluimmin perhediakoniasta, koska 
lapsi on aina perheen jäsen. Lapsidiakonia tukee vanhemmuutta.
• Yksikin turvallinen ihmissuhde riittää suojaamaan lapsen.

lapset herkuttelemaan.
Ison perheen äiti uskoo pienten 

askeleiden suureen voimaan. Las-
ten hätä herättää herkästi voimat-
tomuuden. Ammattilaisen omana 
mottona on, että asian paljoudelle 
ei voi antaa tilaa, eikä käsiä nostaa 
pystyyn.

-Riittää, kun auttaa yhtä ker-
rallaan, hän ajattelee ja rohkaisee 
kaikkia näkemään lapsen.

riitta HirvoNeN

sirkku Nivalalle on tärkeää, että joku puhuu lasten puolesta aikuisten maailmassa. Hän tekee mielellään 
sitä työtä.
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Saarelan palvelukoti

Takalahdentie 11
Seurakuntapiiri ma 20.3. klo 13.

Saarelan Seurakuntakoti

Poolakuja 1
Perhekerho ke 22.3. klo 9.30.

SanginSuun Seurakuntakoti

Sanginsuuntie 59
Seurakuntapiirissä Lähteellä-
teatteri esittää pienoisnäytel-
män Rakkaat sukulaiset ma 
20.3. klo12.
Perhekerho ke 22.3. klo 9.30.

talvikankaan monitoimitalo

Tuiskutie
Perhekahvila ti 21.3. klo 9.30. 

Klo 15 English Service. Koleh-
ti kansainväliselle työlle.
Ke 22.3. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Veijo Koivula, kant-
torina Heikki Jämsä. Kolehti 
nimikkolähettityöhön Evan-
keliumiyhdistyksen kautta.
To 23.3. klo 9 viikkomessu, 
toimittaa Pasi Kurikka, kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki.
Pateniemen kirkossa su 19.3. 
klo 12 messu, toimittaa Riitta 
Louhelainen, saarna Anneli 
Kauppi, avustavat Matti Keto-
la ja Leena Haaga, kanttorina 
Heikki Jämsä. Kolehti ks. P. 
Tuomas.

Muu toiMiNta
tuiran kirkko

Myllytie 5
Lähetyspiiri ma klo 16.30.
Miestenpiiri ti klo 18, Riku-
Matti Järvi alustaa aiheesta 
Armo.
Raamattupiiri ke klo 15.
Eläkeläisten seurat to 16.3. 
klo 13.
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 5832368.
Aikuisten korukivikerho ti 
klo 10-14
Perhekerho ke klo 9.30.
Kirkkolaulajat ke klo 18.
Seurakuntapiiri to 23.3. klo 13.
Raamattu- ja keskustelupiiri 
to klo 15.
Pyhän Tuomaan Lapsikuorot 
to alkaen klo 17.

pyhän luukkaan kappeli

Yliopistokatu 7
Aamukahvit ti klo 10. 
Aamurukous ke klo 7.45.
Perhekerho ke klo 9.30.
Evankeliset Opiskelijat ke klo 
18.30, Veijo Koivula alustaa 
aiheesta Miten leivästä ja vii-
nistä tulee Kristuksen ruumis 
ja veri?

rajakylän Seurakuntakoti

Tervakukkatie 2
Pyhäkoulu su klo 12.
Työttömien ateria ti klo 12.
Perhekerho ke klo 9.30.

pateniemen kirkko

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

koSkelan Seurakuntakoti

Koskelantie 86
Juttutupa ti klo 11.
Perhekerho ke 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. Väli-
vainion Rukoushuone pe 17.3. 
klo 18.30.

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

kaakkurin toimintakeSkuS

Sarasuontie 5
Perhekerho ma klo 10.

kaukovainion Seurakuntatalo

Hiirihaukantie 6
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 16.3. klo 
18.30.
Oulun seudun virsikuoro ma 
20.3. klo 18.30.
Diakoniapiiri ma  20.3. klo 12-
14. Vieraina juttutupalaiset.
Ystävänkamari ti klo 12.
Lähetyspiiri ti klo 18.
Perhekerho ke klo 9.30.
Sudanilaisten raamattuopetus 
ke klo 18.
Kirkkotekstiilipiiri ke klo 18.
Seurakuntakerho to klo 13.
Mieskuoro TervasCanto, har-
joitus to 23.3. klo 18.

maikkulan Seurakuntatalo

Kangaskontiontie 9
Raamattuluokka pe 17.3. 
klo 18.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat pe 17.3. klo 19.
Pyhäkoulu su klo 12.
Eläkeläisten keskustelukerho 
ma klo 12.30.
Perhekerho ke klo 9.30. 
Maikkulan diakonia- ja lähe-
tyspiiri ke klo 16.30.
Tenavakuoron harjoitus to 
klo 16.30.
Lapsikuoron harjoitus to klo 
17.30. 
Raamattupiiri to klo 18.

lämSänjärven 
kaupunkileirikeSkuS

Hiihtomajantie 2
Pyhäkoulu su klo 12.
Raamattupiiri to 16.3. klo 18.
Ulkoilupäivä perheille su 19.3. 
alkaen klo 13. Ks. menot

oulun seurakuntaviikko17.-23.3.2006

JuMalaNpalvelukset
Karjasillan kirkossa su 19.3. 
klo 10 messu, toimittaa Juhani 
Lavanko, avustaa Mervi Keski-
nen, kanttorina Riitta Piippo. 
Kolehti päihde- ja kriminaa-
lityöhön Kirkkohallituksen 
kautta. Messun jälkeen mah-
dollisuus henkilökohtaiseen 
keskusteluun ja rukoukseen.
Kastellin kirkossa su 19.3. 
klo 10 messu, toimittaa Vesa 
Pöyhtäri, saarna Raimo Mä-
kelä, kanttorina Ilkka Järviö. 
Kastellin kirkkokuoro. Kolehti 
Kellonkartanon Ystävät ry:lle.  
Kellonkartanon Ystävät ry:n 
kevätpäivät.
Pyhän Andreaan kirkossa su 
19.3. klo 12 messu, toimittaa 
Mirjami Dutton, avustaa Sirpa 
Kemppainen, kanttorina Taina 
Voutilainen. Kirkkokahvit. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Kaukovainion seurakuntata-
lossa: Su 19.3. klo 12 messu, 
toimittaa Vesa Pöyhtäri, kant-
torina Juha Soranta. Kirkko-
kahvit. Kolehti ks. Karjasilta.
Su 19.3. klo 18 arabiankielinen 
jumalanpalvelus.
Maikkulan seurakuntatalos-
sa su 19.3. klo 12 sanajuma-
lanpalvelus, toimittaa teol. 
yo Mari Mutanen, kanttorina 
Riitta Piippo. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Caritas-Kodissa su 19.3. klo 
14 messu, toimittaa Heikki 
Keränen, kanttorina Hanna 
Savela.

Muu toiMiNta
karjaSillan kirkko

Nokelantie 3
Karjasillan diakonia- ja lähe-
tyspiiri ma klo 18. Ks. menot.
Perhekerho ke klo 9.30.
Kirkkokuoron harjoitus ke 
klo 18.
Raamattu- ja keskustelupiiri 
ke klo 18.30.
Miesten raamattupiiri ke klo 
18.30. Mukana seurakuntapas-
tori Juha Vähäkangas.
Seurakuntakerho to klo 
13.30.

kaStellin kirkko

Töllintie 38
Oulun Rauhanyhdistyksen 
kirkkoseurat pe 17.3. klo 19. 
Stiven Naatus ja Heimo Kuha.
Kellonkartanon Ystävät ry:
n kevätpäivät alkavat la 19.3. 
klo14 ja jatkuvat su 19.3. klo 
10 messulla.
Juttutupalaiset  ma 20.3. klo 12-
14 Kaukovainion seurakuntata-
lolla vieraina diakoniapiirissä.
Kastellin kirkkokuoron har-
joitus ma klo 18.30.
Päiväraamattupiiri ti klo 12.
Mieskuoro Weljet, harjoitus 
ti klo 19.
Perhekerho ke klo 9.30.
Seurakuntakerho to klo 13.

pyhän andreaan kirkko

Sulkakuja 8
Pyhäkoulu su klo 12.
Perhekerho ke klo 10.
Seurakuntakerho to 16.3. 
klo 12.
Pyhän Andreaan lapsikuoron 
harjoitus to klo 16. 
Raamattupiiri to 16.3. klo 
18.30.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat pe 17.3. klo 
18.30.

JuMalaNpalvelukset
Tuiran kirkossa: Su 19.3. 
klo 10 messu, liturgia Sti-
ven Naatus, saarna Olavi 
Voittonen, avustaa Hannu 
Ojalehto, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. Kolehti Oulun 
Rauhanyhdistyksen toimin-
nan tukemiseen. Oulun Rau-
hanyhdistyksen järjestämät 
kirkkokahvit ja sen jälkeen 
seurapuhe.
Klo 18 iltamessu, toimittaa 
Niilo Pesonen, Terhi-Liisa 
Sutinen, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. Kolehti nimikko-
lähetyskohteeseemme radio-
lähetystyöhön Istanbulissa 
Sanansaattajien kautta.
Ke 22.3. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Hannu Ojalehto, 
kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki. Kolehti Petroskoin kir-
kon rakentamiseen Kirkon 
Ulkomaanavun kautta.
Pyhän Tuomaan kirkossa 
su 19.3. klo 12 messu, toi-
mittaa Pasi Kurikka, avustaa 
Petteri Tuulos, kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki. 
Nuorten kuoro. Kolehti 
nimikkolähettityölle Suo-
men Lähetysseuran kautta. 
Kirkkokahvit.
Pyhän Luukkaan kappelis-
sa: Su 19.3. klo 10 messu, 
toimittaa Nanna Helaakoski, 
avustaa Juha Huhtala, kant-
torina Sanna Leppäniemi. 
Kolehti ks. P. Tuomas.

JuMalaNpalvelukset
Oulujoen kirkossa su 19.3. klo 
10 messu, toimittaa Antti Leske-
lä, saarnaa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Oulujoen kirkon kamarikuoro 
avustaa. Radio Dei. 
Tilkkutäkkikonsertti su 19.3. 
klo 18. Ks. menot.
Hintan seurakuntatalossa su 
19.3. klo 12 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Antti Leskelä, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 70-
vuotiaiden syntymäpäivät. 

Muu toiMiNta
heikkilänkankaan 
Seurakuntakoti

Kyytipojantie 2
Pyhäkoulu su 19.3. klo 12.
Perhekerho ke 22.3. klo 9.30.

hintan Seurakuntatalo

Hintantie 89
Nuorten ilta pe 17.3. klo 18. 
Jumalan silmissä kaunis – tytöt 
ja pojat, opetustuokio Miia 
Pussinen.
Pyhäkoulu su 19.3. klo 12.
Seurakuntapiiri ma 20.3. 
klo 12.
Perhekerho ke 22.3. klo 9.30.
Kuntopiiri ke 22.3. klo 18.
Gospelmessun harjoitukset to 
23.3. klo 18.

huoneSuon Seurakuntakoti

Leväsuontie 19
Pyhäkoulu su 19.3. klo 12.
Paastonajan kohtaaminen 
su 19.3. klo 14. Niilo Pesonen 
alustaa aiheesta Luopuminen 
osana ihmisen elämää. Mitä 
minulla on kylliksi? Mistä asi-
oista olen valmis luopumaan? 
Mistä asioista olen joutunut 
luopumaan? 
Kuntopiiri ma 20.3. klo 19.
Seurakuntapiir i  t i  21.3 . 
klo 12.
Perhekerho ke 22.3. klo 9.30.

hönttämäen Seurakuntakoti

Ruotukuja 1
Perhekerho to 23.3. klo 9.30.

laanilan palvelukeSkuS

Hoikantie 21-23
Seurakuntapiiri to 23.3. 
klo 14.

madekoSki

Diakoniapiiri to 23.3. klo 12 
Alvar ja Sylvi Tuohinolla, Lou-
helantie 2.
Lähetys- ja raamattupiiri ko-
deissa ti klo 14, yhdyshenkilö 
Soila Närhi, puh. 5316 197.

myllyojan Seurakuntatalo

Koivumaantie 2
Pyhäkoulu su 19.3. klo 12.
Lähetys- ja raamattupiiri ma 
20.3. klo 18.
Martantupa ti 21.3. klo 12.30.
Perhekerho ke 22.3. klo 9.30.
Kirkkokuoron harjoitukset ke 
22.3. klo 18.
Seurakuntapiiri to 23.3. klo 13.
Lapsikuoron harjoitukset to 
23.3. klo 16.45.-18.30.
Miesten raamattupiiri to 23.3. 
klo 19.

pikkarala

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

JuMalaNpalvelukset
Tuomiokirkossa su 19.3. klo 
10 messu, toimittaa Martti 
Pennanen, avustaa Anna-Mari 
Heikkinen, kanttorina Raimo 
Paaso, Oulun Laulu. Kolehti 
Suomen Setlementtiliitolle 
perheiden kasvatustehtävään. 
Radio Pooki.
Heinätorin seurakuntata-
lossa su 19.3. klo 12 messu, 
toimittaa Martti Pennanen, 
saarnaa Hannu Kippo, kant-
torina Hanna Savela, kirk-
kokahvit.

Muu toiMiNta
tuomiokirkko 
Kirkko avoinna päivisin klo 
12-13.
Aamupiiri la 18.3. klo 10 
kryptassa.
Aamurukous ke 22.3. klo 8.30 
kryptassa.
Vanhan pappilan lähetyspiiri 
ke 22.3. klo 14.
Keskiviikkoseurat ke 22.3. 
klo 18, Matti Laurila.

keSkuStan Seurakuntatalo

Isokatu 17
Sana elää pe 17.3. klo 18 
koulutussalissa.
Yksinäisyydestä yhteyteen la 
18.3. klo 18 kuorosalissa.
Senior irakkaus, Kaar ina 
Määtän luento su 19.3. klo 
14 juhlasalissa.
Kaatuneitten Omaiset ma 
20.3. klo 12 alasalissa.
Päiväseurat ke 22.3. klo 12 
kuorosalissa, Ari Lukkari-
nen.
Lähetyssoppi to 23.3. klo 10-
15.30 alasalissa.
Raamattupiiri to 23.3. klo 14 
koulutussalissa. Hiskia Juma-
lan varjossa ja auringossa.
Tuomiokirkkokuoro to 23.3. 
klo 17 juhlasalissa.

intiön Seurakuntakoti

Intiönpolku 2 
Tarinatupa ke 22.3. klo 13.
Perhekerho to 23.3. klo 10. 
Jeesus paras lahjamme.

heinätorin Seurakuntatalo

Aleksanterinkatu 71
SLEY:n järjestämä lähetys-
koulu la 18.3. klo 12.
Hopealanka ma 20.3. klo 14.
Keramiikkakerho ti 21.3. klo 
16 varhaisnuorille.
Lasten musiikkikerho ti 21.3. 
klo 16.30.
Marian päivän virret ti 21.3. 
klo 18, Esko Laukkanen.
Syöpään sairastuneiden kes-
kusteluilta ti 21.3. klo 18, 
Hannele Lusikka.
Perhekerho ke 22.3. klo 10. 
Jeesus paras lahjamme.
Miesten piiri ke 22.3. klo 18 
kerhohuoneessa.
Toiminta- ja keskusteluker-
ho to 23.3. klo 10.30.
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat to 23.3. klo 18.30.

kajaanintie 1
Raksilan kerho to 23.3. klo 
13.40 lähtö tutustumaan 
Intiön hoivakoti in, Outi 
Vaarala.

aurinkokoti

Isokatu 93
Raamattupiiri ke 22.3. klo 
16, Pekka Rehumäki, Joh. 
14:15-31.

Karjasilta: Yrjö Vilhelm Rautio 
95 v, Sulo Veikko Kukkoaho 
72 v, Olavi Antero Kahlos 76 v, 
Lahja Katri Taivassalo s. Tapo-
nen 81 v,  
Tuira: Rauha Maria Tuomisto 
s. Tuomisto 96 v, Johan Kalevi 
Annala 76 v, Irja Vieno Lei-
nonen s. Tarvainen 84 v, Hilja 
Annikki Järvenpää s. Leinonen 
82 v, Helvi Annikki Sevander s. 
Loukkola 84 v, Elviira Kytö s. 
Karjalainen 74 v, Aune Orvokki 
Hukkanen 87 v.
Oulujoki: Väinö Jalmari Mä-
kelä 80 v.

Tuomiokirkkoseurakunta: Veli-
Pekka Johannes Lapinkangas 
ja Annukka Eveliina Luokkala, 
Ilkka Johannes Saukko ja San-
namari Annukka Kukkonen.
Karjasilta: Juho Tuomas Karhu-
maa ja Päivi Hannele Soronen, 
Aimo Tapio Kuiri ja Sirpa Bir-
gitta Rautiainen, Henri Tapio 
Mainio ja Anniina Iida Susanna 
Peltola.
Tuira: Sami Kristian Luukkonen 
ja Meeri Annika Latvalehto, 
Antti Juhani Näykki ja Piia 
Tuija Susanna Tolonen, Tuomo 
Seppo Olavi Pylkäs ja Katri Mari 
Johanna Heikkinen.
Oulujoki: Teemu Tapio Mehto-
nen ja Riikka Anneli Lamberg.

Tilkku-
täkki
Alkuperäinen 

tilkkutäkkishow 
tulee Ouluun. Esitys 

on pe 24.3. klo 19 
Pohjankartanossa.

Lippujen hinta on 10 
e. Lippujen myynti 
Bibliassa. Ryhmille 
varaukset yhteisen 

seurakuntapalvelun 
toimistosta: kati.
sarkkinen@evl.fi 
tai p. 3161 347.
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NaisteN ilta 

Öbergin talon alakerrassa 
Kirkkokatu 5 ma 20.3. klo 18. 
Yhdessäoloa ja mahdollisuus 
saunomiseen, omat pyyhkeet 
mukaan. Illassa mukana dia-
konissasairaanhoitajaopiske-
lija Paula Huuki.

autokuljetuksen, kinkerikah-
vit ja arvan. Tuotto Yhteis-
vastuukeräykselle. 
Linja-autojen reitit: 
Auto 1: Kangastien Palvelu-
keskus klo 12, Tuiran kirkko 
klo 12.10, Välivainio, Siir-
tolantie klo 12.20, Alppi-
lan pysäkki, Kaarnatie klo 
12.25, Hiidentien päätepy-
säkki klo 12.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko.
Auto 2: Koskelan Palvelu-
keskus klo 11.50, Koskelan 
seurakuntakodin pysäkki, 
Rajakylän seurakuntakoti 
klo 12, Palokan Palvelu-
keskus klo 12.10, Patenie-
men kirkko klo 12.20, Kui-
vasjärvi, Teron pysäkki klo 
12.30, Kaitoväylä, Yliopis-
tonkatu, Pyhän Luukkaan 
kappelin pysäkki klo 12.40, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Paluukyyti klo 14.30.

aika eNNeN 
Näköradiota

Vanhojen esineiden näyt-
tely Pyhän Luukkaan kappe-
lin seurakuntasalin puolella 
(Yliopistokatu 7) pe 17.3. klo 
11-17 ja la 18.3. perhetapah-
tuman ajan klo 10-14. Esinei-
den käytön arvaus yhteisvas-
tuun hyväksi. Esillä on Valo 
Verrosen ja Helmi Karjalaisen 
maalauksia vanhoista työme-
netelmistä. Helmi Karjalai-
nen on itse paikalla molem-
pina päivinä

tule oppiMaaN
JoNglöörausta

Perheiden yhteisvastuutapah-
tuma Pyhän Luukkaan kap-
pelilla lauantaina 18.3. klo 
10-14. Taika-Petteri esiin-
tyy ja opettaa jonglööra-
usta! Tapahtumassa on myös 
ongintaa, askartelua ja tari-
nan tekoa. Tarjolla pannu-
kakkukahvit, mahdollisuus 
makkaranpaistoon. 

lapset 
ratsastaMaaN

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 

10-19 -vuotiaat 1 e, 20-29 -
vuotiaat 2 e, 30-39 -vuoti-
aat 3 e, 40-49 -vuotiaat 4 e, 
50-59 -vuotiaat 5 e ja yli 60 
-vuotiaat 1 e. Tuotto Yhteis-
vastuukeräykselle!

seNiorirakkaudesta

Kasvatuspsykologian pro-
fessori Kaarina Määttä luen-
noi aiheesta Seniorirakkaus 
voimavarana su 19.3. klo 14 
Keskustan seurakuntatalossa. 
Miten ikääntyneet rakastu-
vat ja rakastavat sekä mitä 
rakkaus vanhemmalla iällä 
merkitsee? Tilaisuus on kai-
kenikäisille.

raaMattu 
papualaisille

Karjasillan kirkon koulu-
tussalissa ma 20.3. klo 18 
rovastikunnan lähetyssih-
teeri Emmi Korpi kertoo raa-
matunkäännöstyöstä Papua-
Uudella-Guinealla. Mukana 

menot
Nainen, kaunis 

Jumalan silmissä
Naiset pateniemen kirkossa su 26.3.

ri
it

ta
 H

ir
vo

N
eN

lähetyssihteeri Anna-Leena 
Häkkinen.

deMeNtiatietoa

Seurakuntayhtymän diako-
nian vapaaehtoisten yhteistä 
koulutussunnuntaita viete-
tään 2.4. Kastellin kirkolla. 
Aiheena dementia. Ruokai-
lun takia ilmoittautuminen 
diakoniakeskukseen 24.3. 
mennessä, p. 3161 321. Lisä-
tietoja antavat Karjasillan 
diakoniatyöntekijät Mervi 
Keskinen, p. 040 7304119 
ja Anne Kellokumpu, p. 040 
574 7162.

ulkoilupäivä

Kastellin alueen perheille 
ulkoilupäivä ja lasten hiihto-
kilpailu Lämsänjärven kau-
punkileirikeskuksessa su 19.3. 
alkaen klo 13 ilmoittautumi-
silla. Kahvi- ja mehutarjoilut, 
vapaaehtoinen maksu Yhteis-
vastuukeräykselle. Järjestäjinä 
Kastellin omakotiyhdistys ja 
Karjasillan seurakunta.

keski-tuiraN 
seurakuNtakerHo 

Tuiran kirkolla kokoontuu 
seuraavasti: To 23.3. klo 
13. To 6.4. teemme retken 
Kempeleeseen. To 20.4. klo 
13, kerhossa on arpajaiset. 
To 27.4. klo 13. To 4.5. klo 
13. To 18.5. klo 13. To 30.5. 
kerhojen kevätretki! Tiedus-
teluihin vastaa Irma-Elina 
Mukari, p. 040 5747 065. 
Ota ilmoitus talteen!

palveluN puNaiNeN 
laNka 

Oulun seurakuntien yhtei-
nen vapaaehtoistyön perus-
kurssi 25.-26.3. klo 10-15 ja 
28.-30.3. klo 17-20 Tuiran 
kirkolla, Myllytie 5. Ilmoit-
tautuminen ja lisätieduste-
lut: diakoniatyöntekijä Eeva 
Mertaniemi, p. 040 574 7092, 
viim. ma 20.3. 

autokYYti
kiNkeriNäYtelMääN

Näytelmä ”Vanhan ajan kin-
kerit” Pyhän Tuomaan kir-
kolla ke 22.3. klo 13. Käsioh-
jelma 5 euroa sisältää linja-

tallissa Pollenpuhti-tuotan-
toon (luonnon oma lannoi-
teseos). Ohjelmassa talutus-
ratsastusta, makkaranpais-
toa, kahvia, mehua, pullaa 
ja arvontaa. Tuotto Yhteis-
vastuukeräykselle. 

Maalais-
NäYtelMä

Lähteellä-teatteri esittää pie-
noisnäytelmän Rakkaat suku-
laiset. Näytelmän tapahtu-
mapaikkana on maalais-
pirtti. Käsikirjoitus Seidi 
Valtokari, ohjaus Ester Ala-
kopsa. Esityspaikka ja -aika 
on Sanginsuun seurakunta-
koti ma 20.3. klo 12. Tilai-
suudessa on kahvitarjoilu ja 
arpajaiset Yhteisvastuukerä-
yksen hyväksi.

oNgiNtaa Ja
aarteeNetsiNtää

Kaikenikäisten yhteisvas-
tuutempaus la 25.3. klo 13-
15 Myllyojan asukastuvalla, 
Jokivarrenpolku 5. Tapah-
tuman avaa seurakuntapas-
tori Ilkka Mäkinen. Myy-
tävänä on lippuja ongin-
taan ja arvontaan, kahvia, 
pullaa, makkaraa ja mehua 
sekä ohjelmassa myös aar-
teenetsintää. Tapahtuman 
tuotto menee Yhteisvastuu-
keräykselle. 

ouluJoeN NuorteN 
laulurYHMä

Oulujoen seurakuntaan on 
perustettu uusi nuorten/nuor-
ten aikuisten lauluryhmä 
yli 13-vuotiaille. Tavoit-
teena on laajentaa ryhmää 
kuoroksi. Ohjelmisto klas-
sisesta gospeliin. Opette-
lemme luonnollista äänen-
käyttöä ryhmässä ja yksilöl-
lisesti. Kanttori/laulupeda-
gogi Talvikki Attila-Peko-
nen, p. 040 7400 511.

tilkkutäkki-
koNsertti 

Oulujoen kirkossa su 19.3. 
klo 18. Tilkku-bändi musisoi, 
solisteina Juho Jormanainen, 
näyttelijä Janne Raudaskoski 
ja kapellimestari Kari Veis-
terä, puhe kirkkoherra Paavo 
Moilanen. Liput iän mukaan: 

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Aino Sofia Kerttula, Ella Maria 
Kerttula, Leevi Tapio Honkila, 
Luka Petter Anttoni Lahdelma, 
Eemeli Anttoni Tahvanainen.
Karjasilta: Otto Arttu Eemeli 
Haapaniemi, Milla Tuulia 
Hanhisuanto, Juudit Eliina 
Mirjami Jomppanen, Nea 
Ellen Peppiina Kaarela, Andre 
Kasimir Kanniainen, Benjamin 
Evert Christian Kemell, Julius 
Mauno Olavi Kesälahti, Otto 
Ville Johannes Kumpulainen, 
Julia Aurora Mattila, Anna Lyy-
dia Myllyniemi, Kaapo Hugo 
Petteri Ronkainen, Oona Sofia 
Sainsalo, Janne Juhani Timo-
nen, Teresa Eveliina Törmänen, 
Aapo Veikka Valtavaara.
Tuira: Samuli Veikko Mikael Pat-
ronen, Tiina Tuulikki Hyytinen, 
Mona Helmi Jessica Höglund, 
Titta-Riina Anneli Kolmonen, 
Senni Elisabet Komulainen, 
Robbie Roy Benjamin Lammas-
saari, Emma Katariina Pylkäs, 
Rasmus Maximilian Rimpinen, 
Lauri Juhani Turunen, Neea 
Saimi Sofia Vihlasvaara, Väinö 
Antti Jalmari Väyrynen, Pinja 
Sofia Ylisaari.
Oulujoki: Lily Victoria Fitzgib-
bon, Eeli Mikael Halttu, Aapo 
Toivo Johannes Karppinen, 
Emilia Jemina Laakkonen, 
Helmi Lyydia Sihvomaa.

Pääsiäiseksi 
Juumaan 

rauhoittumaan koko perheellä 13.-17.4.
Leirille voi osallistua omin kyydein oman aika-
taulun mukaan. Kysy lisää Maire Kuoppalalta, 

p. 040 574 7124 tai Jouni Heikinheimolta, 
p. 040 737 9643.

Ilmoittautumiset yhteisen seurakuntapalvelun 
toimistoon, p. 3161 347 ma-pe klo 9-16.

r a d i o - o H J e l M at

Su 19.3. klo 10 messu Oulujoen kirkosta, 
toimittaa Antti Leskelä, saarnaa Pentti 
Kortesluoma, kanttorina Lauri Nurk-
kala. Oulujoen kirkon kamarikuoro 
avustaa. Virret: 273, 438, 310, 232, 
ja 385: 5-6.  

Su 19.3. klo 11.25 radiopyhäkoulun pitää lastenohjaaja 
Outi Metsikkö aiheesta Risti.
Erilainen iltapäivä ma-pe klo 15-17: Ke 22.3. klo 16.15 
Keskiviikon kolumnistina on Maarit Peltoniemi. 
To 23.3. klo 16.15 Pyhästä arkeen -sarjassa kuulemme aja-
tuksia pahuudesta.
 

Su 19.3. klo 9.45 radiopyhäkoulun 
pitää lastenohjaaja Outi Metsikkö 
aiheesta Risti.
Su 19.3. klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta, toimittaa Martti Pen-

nanen, avustaa Anna-Mari Heikkinen, kanttorina Raimo 
Paaso. Oulun Laulu avustaa. Messun jälkeen Etappi-uusin-
nan toimittaa Jussi Leppälä.  
Ma 20.3. klo 17.05 Etapilla tutustutaan Oulun seurakun-
tien Kotiinpäin-projektiin. Ohjelman toimittaa Marja 
Blomster.

Radio-ohjelmien palautesähköposti 
merja.laaksamo@evl.fi

N u o r e t

Pe 17.3. klo 20-23 nuorten yökahvila Puolivälinkankaan 
nuorisotalolla. La 18.3. klo 15-18 isoskoulutus Tuiran 
kirkolla ja klo 18 nuortenilta Tuiran kirkolla.

Klo 12  Marianpäivän messu. Toimittaa Riitta Louhelainen, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri, avustajina Tarja Korpela, Raili Toppinen sekä 
eri ikäisiä naisia. Jumalanpalveluksessa lauletaan hengellisiä 
lauluja musiikkiryhmän säestyksellä

Klo 13  Lounas. Hinta 4 euroa, tuotto yv-keräykselle.
Klo 14  Nainen – kaunis Jumalan silmissä. Nainen tämän päivän 

esineellistävän, ulkonäköä ja pintaa korostavan yhteiskunnan 
ja kulttuurin keskellä. Mitä annettavaa kristillisellä 
ihmiskäsityksellä on naisen arkitodellisuuteen? Aiheeseen 
johdattelee pastori Tarja Korpela, minkä jälkeen naisten 
puheenvuoroja ja keskustelua.

Klo 15.30 Päätös 
Järjestää Tuiran seurakunta.
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oulun pipliaseuran 
vuosikokous 
Muhoksella

Oulun Pipliaseuran vuosikokous ja -juhla 
pidetään Muhoksella sunnuntaina 19.3. 
alkaen jumalanpalveluksella kirkossa ja 
sen jälkeen seurakuntatalossa.

Oulun Pipliaseura on Suomen Pip-
liaseuran aluejärjestö, joka taas on 
Suomen vanhin kristillinen järjestö ja 
mukana maailmanlaajuisessa Yhtyneet 
Raamattuseurat -järjestössä kääntäen ja 
toimittaen Raamattuja tarvitseville. 

Maailmassa on yli 6 000 kieltä. 
Näistä koko Raamattu on kuudella 
prosentilla. 

Nuorille aikuisille 
Cafe Crossroads

Nuorten aikuisten pyörittämä yhteiskristil-
linen Cafe Crossroads (Isokatu 11) tarjoaa 
perjantai-iltojen ratoksi mukavaa porinaa 
kahvikupposen äärellä, yhteistä hauskanpi-
toa ja välillä musiikkia tai puheita. 

Kahvila on seuraavan kerran auki 17.3. 
klo 10-00.30.

Cafe Crossroadsin toiminta on saanut 
alkunsa nuorten aikuisten tarpeesta löytää 
ravintolailloille vaihtoehdon tarjoava tapa 
viettää perjantai-iltaa. Toimintaa pyörittää yli 
20 vapaaehtoisen nuoren aikuisen joukko.

Oulun ev.-lut. seurakunnat tarjoavat 
iltoihin kahvitukset ja tilat, mutta muuten 
toiminta on tekijöistään kiinni.

iloinen perhetapahtuma kiimingissä
Kiimingin seurakunnassa on perinteisesti 
vietetty keväällä Iloista perhetapahtumaa 
yhteisvastuun hyväksi. Tänä vuonna se on 
19. maaliskuuta seurakuntakeskuksessa. 

Perhetapahtuma aloitetaan klo 13 per-
hekirkolla. Sen liturgina toimii ”Nalle-
pappi” Matti Keskinen ja saarnan pitää 
Taika-Petteri yhdessä Valtteri-Ankan 
kanssa. 

Perhekirkon jälkeen on kahvi- ja mehutar-
joilua, Taika-Petteri esittää taikatemppuja, 
jonglöörausta, vatsasta puhumista, akroba-
tiaa jne. Lopuksi on mahdollista harjoitella 
Taika-Petterin opastuksella jonglöörausta ja 
tasapainoilua. Iloisessa perhetapahtumassa 
on myös onnenpyörä ja arvontaa. Vapaaeh-
toinen ohjelma- ja kahviraha yhteisvastuun 
hyväksi.

Kevätpäivän tasauksen aikaan yö 
ja päivä ovat kaikkialla maailmas-
sa yhtä pitkät. Monet muut asi-
at eivät jakaudu yhtä oikeuden-
mukaisesti.

Suomen Lähetysseuran Tasaus-
keräys haastaa meidät tasaamaan 
hyvinvointia. Tänä keväänä keräyksen tuotto 
menee Tansaniassa ja Etiopiassa mm. luku-
taito- ja koulutustyöhön, seksuaali- ja ter-
veyskasvatukseen sekä aids-työhön.

kempeleessä
Kempeleen seurakuntatalon Kirpputori 

Ilonpisarassa on Tasaus-myyjäiset ti 21.3. 
klo 14-16. Myynnissä on leivonnaisia ja kä-

sitöitä, joita otetaan lahjoituksena 
vastaan ennen myyjäisten alkua. 
Paikalla voi nauttia myös vohve-
likahvit ja ostaa arpoja. 

Afrikkalaiseen tunnelmaan 
pääsee saman viikon perjantaina 
Kokkokankaan seurakuntatalol-

la, kun oululainen Amani-musiikkiryhmä 
esittää tansanialaista moniäänistä laulua se-
negalilaisten rumpujen ja eteläafrikkalaisen 
bändisoiton säestämänä. Klo 19 alkavaan 
konserttiin ei ole pääsymaksua eikä ikära-
joja. Kolehti kannetaan Tasaukselle.

 Tasaamisen merkeissä järjestetään ruismar-
japuuron ja ternimaitopannareiden myyntiä 
S-market Ahdin aulassa maanantaina 20.3. 
kello 11-13 sekä kello 16-18.

tasauspäivä

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 19, 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 informa-
tion as regards Bible studies is available online at: http://www.church.fi/oulu/

Arabian kielellä:
Kaukovainion seurakuntatalo, Hiirihaukantie 6: Su 19.3. klo 12 suomenkielinen juma-
lanpalvelus tulkattuna arabiaksi. Ti 21.3. klo 18 arabiankielinen raamattutunti ja pyhä-
koulu. 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.

onnellisuus on mahdollista

k astellin kirkolla puhutaan 18.-19.3. 
onnellisuudesta. Kellonkartanon 
kevätpäivien teemaan Onnellinen 

ihminen – kokouksia kaikille johdattelee 
rovasti Raimo Mäkelä. 

Lauantaina iltapäivällä klo 14 etsitään 
onnen aineksia ja vihollisia. Miten voidaan 
puhua onnellisesta ihmisestä, kun kärsimys 
on osa elämää? 

Lauantain iltatilaisuuden aiheena on Ilon 
lähteillä surun maailmassa. Perusajatuksena 
on, että ihminen on luotu iloitsemaan, ei 

suremaan. 
Sunnuntain teema Tie mielenrauhaan 

päättää yhteisen etsinnän. Mäkelä toteaa, 
että kaikissa myllerryksissä on mahdollista 
päästä rauhaan, ja säilyttää se ajautumatta 
välinpitämättömyyteen, itsekkyyteen ja 
vihaan. 

Tilaisuudessa laulaa Mieskuoro Tervas-
Canto.  Sunnuntaina klo 10 on jumalan-
palvelus, ja tilaisuus alkaa kello 13.

Järjestäjinä ovat Kellonkartanon ystävät 
ja Karjasillan seurakunta. 

Jumalan 
valo johtaa

Pyhän Hildegardin seuran järjestämä 
hengellinen tilaisuus sunnuntaina 19.3. 
klo 17 Heinätorin seurakuntatalon ala-
salissa, Aleksanterinkatu 71. Aiheena 
1000-luvulla eläneen nunna Hildegar-
din Scivias-kirjan näky Loistava. Alus-
tus, laulua ja keskustelua. 

t ä M ä  v i r s i

(erkki MelartiN 1923, dietriCH BoN HoeFFer 1944. 
suoM. aNNa-MaiJa raittila. virsikirJaaN 1986.)

Nuorisotyönohjaaja Aulikki Rinta-Säntti  Kiimingistä pitää erityisen rakkaana 
virttä 600, Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan.

- Virsi 600 tuo tällaisella kauniilla auringonpaisteellakin hyvin tunnelman esille. 
Virsi oli myös äidin lempivirsi, ja hän halusi sen laulettavan hautajaisissaan. Suvun 
juhlissa olemme laulaneet tätä virttä sittemmin sekä ilon että surun hetkillä.

Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan, olemme kaikki hiljaa kätketyt. Me saamme 
luottaa uskolliseen Luojaan, yhdessä käydä uuteen aikaan nyt.

tällä palstalla lukijat saavat kertoa lempivirsistään.

Y H t e i N e N  d i a k o N i a

Kehitysvammaistyö
Keskustelukerho ti 21.3. klo 17-18.30 Heinätorin seurakuntatalossa, Aleksanterinkatu 71.
Perheilta ke 22.3. klo 16.30-20 Hietasaaressa, Hietasaarentie 19. Sauna, ruokailu ym. ohjelmaa.
Ruokailu maksullinen, ilmoittaudu diakoniakeskukseen, puh. 3161 321.

Kuulovammaistyö
Viittomakieliset messut peruttu 19.3.
Kuurojen eläkeläisten päiväpiiri ke 22.3. klo 12 diakoniakeskuksessa, Kirkkokatu 5.
Työikäisten kuurojen leiri Rokualla 8.-9.4. aikuiset 20 euroa, alle 18-v 10 euroa ja alle 4-v ei 
maksua. Ilmoittautuminen 22.3. mennessä, p. 050 5913 657, 3161 323 tai tekstipuhelimeen 
373 200.

Näkövammaistyö
Raamattu- ja keskustelupiiri to 16.3. klo 13-14.30 Kirkkokatu 5, alakerrassa.

Päihdetyö
Naistenryhmää ei ole pe 17.3. Vasamon retken vuoksi.  
Tavoiteryhmä ma 20.3. klo 14.30 Kirkkokatu 5, alakerrassa.
Raamattupiiri ti 21.3. klo 13 Kirkkokatu 5:ssä, 3. krs.
Naistenryhmä pe 24.3. klo 13 Kirkkokatu 5, alakerrassa. 

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.

raimo Mäkelä
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Alkuvirsi 

-H yvä puhua nimenomaan alkuvir-
restä, se nimittäin  on ratkaisevas-
sa asemassa jumalanpalveluksessa. 

Alkuvirsi avaa pelin, selvittää kanttori Hannu 
Niemelä Haukiputaalta tyytyväisenä.

Hän on lupautunut avaamaan alkuvirren 
merkitystä jumalanpalveluksesta kertovan 
juttusarjan ensimmäisessä osassa.

-Hyvä alkuvirsi johdattaa päivän aihee-
seen. Nimenomaan johdattaa, ei tyhjennä 
koko pajatsoa.

Kirkkokäsikirja ehdottaa nykyään alku-
virreksi useampaakin vaihtoehtoa, kun niitä 
ennen oli ehdolla useimmiten vain yksi.

-On silti messuja, joihin mielestäni ei ole 
kuin yksi vaihtoehto alkuvirreksi. Jos me-
nisin kiirastorstai-illan messuun ja siellä ei 
laulettaisi alkuvirtenä virttä 300 Jeesuksen 
muisto ihana, olisin pettynyt.

Pitkäperjantain alkuun kuuluu Niemelän 
mukaan ehdottomasti virsi 67 Tulkaa kaikki 
katsokaatte piinaa rakkaan Herramme. Eikä  
juhannuspäivän messua voi aloittaa muulla 
kuin Jo joutui armas aika –virrellä.

-Mielestäni alkuvirren täytyy olla aika tuttu. 
Jos seurakunnan saa laulamaan alkuvirren 
aikana, laulu innostaa yleensä koko jumalan-
palveluksen ajan. Oikein outo ja vaikea virsi 
alussa voi puolestaan lamauttaa lauluinnon 
kokonaan sen messun ajaksi.

käsikirjan
mukaan

Hannu Niemelä kertoo, että hän mielel-
lään noudattaa pääsääntöisesti kirkkokäsi-

kirjan suosituksia alkuvirreksi, koska tekstit 
ja sävelet on mietitty hyvin tarkasti päivän 
aiheeseen sopiviksi.

-Valmiiksi ehdotettuihin virsiin on yleensä 
myös valmiita sovituksia tarjolla.

Alkuvirren voi korvata myös muulla mu-
siikkiesityksellä, mutta Niemelän mielestä 
muun musiikin käyttöä jumalanpalveluksen 
alussa tulee harkita erittäin tarkkaan. Hän 
itse on sillä kohtaa virren kannalla.

-Alkuvirren tehtävä on myös koota seu-
rakuntaa, ja se onnistuu parhaiten yhtei-
sellä virrellä.

Niemelä sanoo, että parasta on jos alkuvir-
si, kuten muutkin virret, mietitään messun 
toimittavan papin kanssa yhdessä. Jotkut 
papit haluavat itse valita virret, toiset taas 
antavat koko tehtävän kanttorille.

-Minä toivon aina yhteistyötä, jos se suin-
kin on mahdollista.

Niemelä kertoo, että virsien kanssa tulee 
pähkäiltyä hyvinkin paljon, varsinkin jos ne 
täytyy valita aivan yksin.

ääni leikkaa
kiinni

Varsinaisessa messutilanteessa kanttorin 
on huomattava monia asioita jo alkuvirren 
aikana. Monenkaan ääni, ainakaan suo-
malaisen miehen, ei ole parhaimmillaan 
sunnuntaiaamuna kymmeneltä, Niemelä 
huomauttaa.

- Täytyy pitää huolen siitä, ettei alkuvirsi 
lähde liian korkealta. Kirkkovieraiden ta-
poihin ei varmaankaan kuulu äänenaukai-

su. Transponointi on usein vähintäänkin 
suotavaa.

Loppuvirsi eroaa alkuvirrestä Niemelän 
mukaan siinä, että se ei saisi tuoda enää 
varsinaisesti mitään uutta aihetta esille. 
Loppuvirsi onkin usein hyvin kiitoksen 
sävyttämä.

Jos jumalanpalveluksen viimeinen vir-
si on ylistyksen paikalla oleva ylistysvirsi, 
on päätösmusiikkina silloin jotakin muuta 
musiikkia.

Seurakunnissa käytetään jonkin verran 
vuorolaulua kuoron kanssa, ja Niemelän 
mukaan se toimii monen virren kohdalla 
hyvin.

-Toivoisin, että virsilaulu ilman säestystä 
lisääntyisi. Seurakunta ottaa yleensä hienolla 
tavalla vastuun laulusta, kun kanttori lähtee 
käymään ehtoollisella.

Niemelä miettii, että seurakuntaa ei saisi 
väsyttää liian pitkillä virsillä. 3-5 säkeistöä 
on hänen mielestään sopiva määrä. Varsin-
kin alkuvirren pitää olla napakka.

satu kreivi-palosaari

uudessa viisiosaisessa juttusarjassa 
keskustellaan jumalanpalveluksen eri 
vaiheista. kanttori Hannu Niemelä kertoo 
nyt, miksi alkuvirsi on niin tärkeä. 

pa r H a i M M i l l a a N  J u M a l a N pa lv e l u k s e N  M u s i i k k i a  o N  M i e t t i M ä s s ä  M o N ta  p ä ä t ä

Alkuvirsi on ratkaiseva

alkuvirren latinankielinen nimi on ”introitus”, sisääntulo. se kuvastaa alkuvirren tärkeää asemaa, sanoo kanttori Hannu Niemelä.

sa
tu

 k
re

iv
i-

pa
lo

sa
ar

i

a l k u v i r s i

Jumalanpalvelus alkaa virrellä. Virttä voi edeltää siihen liittyvä urkukoraali tai 
vapaa alkusoitto.

Alkuvirsi on läntisen messuperinteen introituspsalmin evankelinen vastine, 
mutta se siirtyi 1700-luvulla yleisesti ripin alkuun, pois alkuperäiseltä paikaltaan 
Herra, armahda -laulun edeltä. Alkuvirren tehtävänä on johdattaa seurakunta 
pyhäpäivän keskeiseen sisältöön. Siten sen merkitys jumalanpalveluksen koko-
naisuudessa on tärkeä. Evankeliumikirjassa onkin suositukset kunkin pyhäpäi-
vän alkuvirreksi. Aamuvirsien tai yleisesti jumalanpalvelukseen liittyvien virsien 
valinta saattaa olla joskus paikallaan. Parempi kuitenkin on, että alkuvirsi liittyy 
erityisesti alkavaan jumalanpalvelukseen.

Lähde: Jumalanpalveluksen opas.
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Hailuoto

16.-22.3.2006

Liminka

Kiiminki

Kempele

Haukipudas

seurakuntaviikko

000

Tiedotustilaisuus 
srk-salissa to 16.3. klo 
18. Yleisökyselyyn vas-
taamassa Oulun seura-
kuntien edustajat.
Kirkkokuoroa ei ole 
to 16.3.
Hailuodon seurakunnan kirkollisten 
palvelujen turvaamisesta jäsenkysely 
kirkossa su 19.3. klo 11-16.
Pyhäkoulu su 19.3. klo 12.
Messu su 19.3. klo 18, Matti Keskinen.
Päiväpiiri ti 21.3. klo 13.
Kirkkoneuvosto ti 21.3. klo 18.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 21.3. klo 
18.30 Esteri Mattilalla Marjaniemen-
tie 121.
Päiväkerho ke 22.3. klo 9.30.
Musiikkikerho ke 22.3. klo 14.
Aamukahvila to 23.3. klo 9.
Saarenkartanon ehtoollishartaus to 
23.3. klo 14.30.

Sanajumalanpal-
velus kirkossa su 
19.3. klo 10, liturgia 
Vähäkangas, saarna 
Kaltakari, kanttorina 
Pohjola.
Sanajumalanpalve-
lus Martinniemen srk-kodissa su 
19.3. klo 12, Kaltakari, kanttorina 
Niemelä, Kirkkokuoro Haukiputaan 
Laulu. Jumalanpalveluksen jälkeen 
kirkkokahvit.
Päällystöliiton evp-yhdistyksen pe-
rinnepäivä Haukiputaalla pe 17.3. 
Seppeleenlasku sankarihaudalla klo 
10.30, hartaustilaisuus kirkossa klo 
11, puhe pastori Risto Tuominen. 
Sotilassoittokunnan konsertti klo12 
srk-keskuksessa. 
Seurakuntakerho srk-keskuksen 
monitoimisalissa to 16.3. klo 13 ja 
Kellon srk-kodissa ke 22.3. klo 13. 
Mikäli tarvitset kuljetuksen kerhoon, 
ota yhteyttä diakoniatoimistoon ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, puh. 547 2636.
Eläkeläisten juttukahvila Martinnie-
men srk-kodilla to 16.3. klo 13-14.30. 
Pidämme arpajaiset Yhteisvastuukerä-
yksen hyväksi. Halutessasi voit tuoda 
arvottavaa. Juttukahvilassa on alussa 
hartaushetki, jonka jälkeen kahvit ja 
vapaata keskustelua. Verenpaineen 
mittausta klo 13.30-14.30. Mikäli 
tarvitset kuljetuksen kerhoon, ota 
yhteyttä diakoniatoimistoon ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, puh. 547 2636.
Kristillisen paaston ryhmä to 23.3. klo 
18, srk-keskuksen pienryhmätilassa, 
Kirkkotie 10 B. Tuhlaajapojan paluu, 
alustaa Laila Rantakokko.
Hiihto- ja ulkoilupäivä mielenvirkey-
deksi Isollaniemellä ma 20.3. klo 12-16. 
Ilmoittaudu Helille, p. 040 589 8362 
tarjoilun järjestämistä varten.
Raamattupiiri srk-keskuksen monitoi-
misalissa ke 22.3. klo 18.30 (Hepr. 9.).
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. 
040 501 4764 ja Heli Puuperä, p. 040 
589 8362. Ilmoittautumiset diakonia-
toimistoon, Kirkkotie 10, perjantaisin 
klo 9-11, p. 547 2636 viim. pe 17.3.
Musiikkitoimintaa: Seurakunnan 
lapsikuoron harjoitukset srk-kes-
kuksessa tänään to 16.3. klo 17. 
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
harjoitukset Kellon srk-kodissa tänään 
to 16.3. klo 18. Eläkeläisten musiikki-
piiri srk-keskuksen monitoimisalissa 
to 23.3. klo 13.
Nuorten toimintaa: Avoimet ovet 
Kellon srk-kodissa keskiviikkoisin klo 
18-20 ja Martinniemen srk-kodissa 
torstaisin klo 18-20. Nuorten raamis 
Wirkkulassa perjantaisin klo 18.
Varhaisnuorten rovastikunnallinen 
toimintapäivä Kellon koulukeskukses-
sa la 1.4. klo 10.30-16.30. Ilmoittautu-
miset kirkkoherranvirastoon to 23.3. 
mennessä, p. 547 1185. Päivän hinta 10 
e, sis. vakuutuksen, materiaalit ja kaksi 
ruokailua. Lisätietoja toimintapäivän 
ohjelmasta Ulla Nyyssöseltä, p. 0400 
766 603 ja Pekka Rintamäeltä, p. 040 
543 6960.
Aikuisrippikoulu 4., 9., 11., 16. ja 18.5. 
klo 17.30-20.30. Ilmoittautuminen 
kirkkoherranvirastoon 31.3. mennes-
sä, p. 547 1185.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: raa-
mattuluokka pe 17.3. klo 18.30, isot 
Koivumäellä, pienet Nevalalla, pyhä-
koulut su 19.3. klo 12, läntinen Keith 
Haksolla, itäinen Pekka Kiviojalla, 
pohjoinen Jyrki Lukalla, seurakun-
tailta ry:llä su 19.3. klo 17, Jaakko 
Kaltakari. Kello: raamattuluokka ry:
llä pe 17.3. klo 17.30, huutokauppa-
ompeluseurat ry:llä pe 17.3. klo 18.30, 
pyhäkoulut su 19.3. klo 12 Orava-
Takkuranta Takkulalla, Alamäki 4 
ja Hietalanmäki-Kiviniemi Rehulla, 
Uhanperäntie 18, seurat ry:llä su 19.3. 
klo 17, Olavi Voittonen Lauri Ylisiurua. 
Jokikylä: päiväkerho ry:llä to 16.3. 
klo 17.30-19, raamattuluokka isoille 
ja pienille  ry:llä pe 17.3. klo 17.30, 
alueompeluseurat pe 17.3. klo 18.30 
Pauliina ja Marko Lahtisella, Kirsi 
ja Tommi Myllynevalla sekä Toini ja 
Paavo Saarijärvellä, pyhäkoulut su 
19.3. klo 12: asemakylä eteläinen Seppo 
Ketolalla, asemakylä pohjoinen Ilkka 
Parkkilalla, keskikylä Tapio Pakasella, 
Taipaleenkylä Juha Holmalla ja Väntti-
länperä Asko Viljamaalla, seurat ry:llä 
su 19.3. klo 17, Pekka Sippola, Teuvo 
Tanhua, yhteiskerho (kelkkakerho) 
ry:llä to 23.3. klo 17.-18.
Kuollut: Eero Alfred Mäkelä 85 v., 
Lauri Rafael Peussa 79 v., Mirjam 
Aliina Meriläinen 78 v., Jussi Elmer 
Granroth 19 v.
Avioliittoon kuulutettu: Sami Juhani 
Ruuska ja Heidi Helinä Liedes. Teemu 
Antero Tuohimaa ja Maria Katariina 
Haapalahti.
Kastettu: Isla Amanda Ahvenlampi, 
Aleksi Niko Juhani Laukka, Jenna 
Maria Ilona Jämsä ja Milla Eerika 
Aleksandra Loukusa.

Messu su 19.3. klo 10 
kirkossa. Toim. Riihi-
mäki, avust. Juntunen, 
kantt. Savolainen. Ko-
lehti Suomen Idäntyö 
UP:lle. 70- ja 75- vuo-
tiaiden kutsujumalan-
palvelus jatkuen juhlalla kirkonkylän 
seurakuntakodilla. Pyhäkoulu kirkos-
sa saarnan aikana.
Seurakunnan Turvassa paremmassa 
CD:n julkistamiskonsertti su 19.3. 
klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. CD:n hinta on 15 e ja tuotto 
menee kokonaisuudessaan Yhteis-
vastuukeräykselle. CD:tä voi ostaa 
kirkkoherranvirastosta ja yhteisvas-
tuutapahtumista.
Lapsikuoron harjoitukset to 16.3. klo 
16.15 kirkonkylän seurakuntakodissa 
ja pe 17.3. klo 15 Kokkokankaan seu-
rakuntakeskuksessa.
Naisten piiri to 16.3. klo 18.30 kir-
konkylän seurakuntakodissa. Mukana 
Markku Korpela.
Miesten piiri to 16.3. klo 18.30 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa.
Tasaus-myyjäiset Kirpputori Ilonpi-
sarassa ti 21.3. klo 14-17 kirkonkylän 
srk-talolla. Etukäteen voi tuoda lahjoi-
tuksena leivonnaisia, käsitöitä ja arpa-
jaisvoittoja lähetyssihteerille kirkkoher-
ranvirastoon. Leivonnaisiin tarvitaan 
seuraavat merkinnät: valmistuspäivä, 
valmistusaineet ja leivonnaisen nimi. 
Ystäväpalveluilta ti 21.3. klo 18 kir-
konkylän seurakuntakodissa. Uudet 
ja vanhat ystävät tervetuloa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri ke 22.3. 
klo 12 Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa. Seurakuntapiiri to 23.3. klo 
13 kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Seurakunta- ja päiväpiirin retki Mu-
hokselle seurakuntakerhon vieraaksi 
ke 29.3. Retken hinta 7 e (sis. ruokailun). 
Lähtö: kirkonkylän seurakuntakoti klo 
10, Kokkokankaan seurakuntakeskus 
klo 10.10 ja Honkasen monitoimitalo 
klo 10.15. Ilmoittautumiset 23.3. men-
nessä Sirkku Määttä, p. 040 779 0368 
tai Marja Posio, p. 040 770 7431.
Perhekerhot kokoontuvat keskiviikkoi-
sin Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa, Vanhassa pappilassa, kirkonkylän 
seurakuntakodilla ja Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa klo 9.30-11. 
Kirkkokuoron harjoitukset ke 22.3. 
klo 18.30 kirkonkylän seurakunta-
keskuksessa.
Varttuneiden harjoitukset to 23.3. 
klo 14.30 kirkonkylän seurakunta-
kodissa.
Kirpputori Ilonpisara avoinna tiis-
taisin ja torstaisin klo 14-17 sekä 
lauantaisin klo 10-13. 
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 -syr-
jäytyneet keskuudessamme. Rovasti-
kunnallinen diakonian vapaaehtoisten 
koulutus- ja virkistyspäivä la 1.4.06 
klo 9-15 Kokkokankaan seurakun-
takeskuksessa. Mukana pastori Sami 
Mustakallio. Ilmoittautuminen 23.3. 
mennessä Marja Posiolle, p. 040 770 
7431.
Kevätkauden sururyhmä alkaa ke 
12.4. klo 17.30-19 kirkonkylän seura-
kuntakodissa. Ryhmä kokoontuu viisi 
kertaa. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
31.3. mennessä Sirkku Määttä, p. 040 
779 0368 tai Timo Riihimäki, p. 040 
779 0308.
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. 
Varhaisnuortenilta 10-15 -vuotiaille 
pe 17.3. klo 19 Jussi-Pekalla, Jyvätie 6. 
Ohjelmassa raamattuhetki, pelailua 
ja iltapala.
Nuoret: Nuorten ilta to 16.3. klo 19 
Vanhassa pappilassa. Yöpappila pe 
17.3. klo 20-24 Vanhassa pappilassa. 
Päiväpappila ti 21.3. klo 14-17 Vanhassa 
pappilassa. Päivystys torstaisin klo 14-
16.30 keskustan seurakuntatalolla. Tilk-
kutäkki -konsertti pe 24.3. Oulussa. 
Ilmoittautuminen 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: Pe 17.3. 
klo 18 englanninkielinen raamattu-
luokka ry:llä. Su 19.3.klo 12 Pyhä-
koulut ry:llä, Santamäessä Annolalla, 
Rytitie 20, Kokkokankaalla Kreivillä, 
Leppäkuja 2, Paiturinalueella Pauliina 
ja Tapani Turpeisella, klo 17 opistoilta 
ja seurat ry:llä. To 23.3. klo 19 koti-
seurat radan itäpuoli Paula ja Tuomo 
Taskilalla, Haukkasuontie 4.
Murron rauhanyhdistys: Pe 17.3. klo 
18.30 opistoilta ry:llä, Jukka Kolmo-
nen. La 18.3. klo 19 yläasteikäisten 
nuorten ja heidän vanhempien yhtei-
nen keskusteluilta ry:llä. Su 19.3. klo 12 
pyhäkoulut Timlinillä ja Lampelalla. Su 
19.3. klo 16 seurat ry:llä, Juha Paananen 
ja Olavi Hyry.
Kastetut: Sami Konsta Petteri Erk-
kilä.
Vihitty: Mikko Olavi Lakso ja Sanna 
Kaarina Kiljo. Marko Juhani Mäkitalo 
ja Mari Susanna Hautala.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele

Konfirmaatiomessu 
su 19.3. kirkossa klo 
10, Markku Palosaari, 
Seppo Meriläinen, 
Jarkko Metsänheimo, 
kirkkokuoro. Kolehti 
Suomen Lähetysseuran tasauspäi-
vätempaukselle.
Iloinen perhetapahtuma su 19.3.  klo 
13 seurakuntakeskuksessa. Tilaisuus 
alkaa Iloisella perhekirkolla, mukana 
Nalle-pappi Matti Keskinen, saarna 
Taika-Petteri ja Valtteri-Ankka. Kirkko-
kahvien jälkeen Iloinen Perhetapahtu-
ma, esiintyjänä Taika-Petteri. Jonglöö-
rausopetusta, onnenpyörä ja arpajaiset. 
Tuotto Yhteisvastuukeräykseen.
Iltakirkko Jäälin messuna su 19.3. klo 
18 Jäälin seurakuntakodilla, Markku 
Palosaari, Marja Ainali, naisten lau-
luryhmä. Kolehti kuten yllä.
Päivätilaisuus to 16.3. klo 14 Vaili 
Jämsällä, Näsiäpolku 4, Ulla Junttila, 
tuotto Osmo ja Arja Harjulan työn 
tukemiseen.
Raamattupiiriä ei ole to 16.3.
Tasauspäivän puuron ja ternimai-
topannukakun myyntiä ma 20.3. 
S-Market Ahdin aulassa klo 11-13 ja 
16-18, puurolitra maksaa 2 e ja pannari 
1,50 e, omiin astioihin. Voi syödä myös 
paikan päällä .
Diakoniapiiri ma 20.3. klo 12.30 Jäälin 
seurakuntakodilla.
Eläkeläisten virkistyspäivä ti 21.3. 
klo 11-15 Suvelassa. Hinta 5 euroa 
(sisältää ruuan ja kahvin).  Kuljetus 
Jäälin seurakuntakodilta  klo 10.45, 
muutoin pyynnön mukaan soittamalla 
kirkkoherranvirastoon, p. 816 1003.
Seurakuntakerhoa ei ole ti 21.3., vaan 
pe 24.3. klo 9.30-11 kirkkopirtillä 
perhekerhon vieraana.
Kirkkokuoro su 19.3. klo 9 harjoi-
tukset kirkossa, ti 21.3. klo 18.30 
seurakuntakeskuksessa.

Hartaus ke 22.3. klo 13 Jäälissä Koti-
rinteellä, Oili Tuovinen.
Hengellisen paaston ryhmä ke 22.3. 
klo 18 Montin-salissa, Ulla Junttilan 
aiheena Tuhlaajapojan paluu, ainako 
anteeksi.
Ystäväpiiri to 23.3. klo 14 Huttukylässä 
nuorisoseuralla, Erja Haho, Jarkko 
Metsänheimo, kuljetuspyynnöt Erja 
Haholle, p. 0400 775 164.
Rukouspiiri to 23.3. klo 18.30 Lähim-
mäisen tuvalla, rukousta, Raamatun-
lukua ja esirukousta.
Perhetyö: Perheretki Kemiin la 25.3. 
Retki on tarkoitettu perheille, joissa 
on kouluikäisiä lapsia. Hinta 10 
euroa aikuisilta, 4-12 v. 7 euroa, alle 
4-v. ilmainen. Lisätietoja perhetyön 
nettisivuilta. Ilmoittautumiset 20.3. 
mennessä Saijalle, p. 040 569 678. 
Perhekahvila Jäälissä keskiviikkoisin 
klo 13 ja Kirkkopirtillä torstaisin klo 
13, perhekerho torstaisin Jäälin seura-
kuntakodilla klo 9.30 ja  Kirkkopirtillä 
perjantaisin klo 9.30. Huom! Kirkko-
pirtillä ei ole perhekerhoa 17.3.
Lastenparkki perjantaisin Jäälin seu-
rakuntakodilla klo 9-11.30. Ei 17.3.
Nuorisotyö: Nuorten ilta  to 16.3. klo 
19 Jäälin seurakuntakodilla. Yökahvila 
pe 17.3. klo 18.30-22 seurakuntakes-
kuksessa. Nuorten leiri Suvelassa 24.-
26.3. rippikoulun käynneille nuorille. 
Ilmoittautumiset nuorisotyönohjaa-
jille pe 17.3. mennessä.
Yhteisvastuu keräyslippaita – ja 
listoja saa seurakunnan taloustoimis-
tosta arkisin klo 9-15. Lisätietoja Ulla 
Junttilalta, 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.
Seurakunnan kesätyöpaikat haetta-
vana 25.4.2006 mennessä, hakemuksia 
netistä  www.evl.fi/srk/kiiminki/linkit 
tai taloustoimistosta.
Rauhanyhdistys: Nuorten ilta yläas-
teikäisille la 18.3. klo 19 kirkkopirtillä. 
Pyhäkoulu su 19.3. klo 12 Huttukylässä 
P. Runtilla, Alakylässä J. Peltokorvella ja  
E. Mäenpäällä, Tirinkylässä U. Häklillä, 
Jäälissä J. Kemppaisella, Laivakankaalla 
P. Korkalalla, kirkonkylässä P. Puolitai-
paleella ja kirkkopirtillä. Seurat su 19.3. 
klo 17 seurat seurakuntakeskuksessa, 
Simo Saarikoski, Esko Mattila.
Vihitty: Pasi Ensio Mäkikyrö ja Sirpa 
Tellervo Talvensaari.
Kastettu: Maisa Anttuuna Paakkari, 
Olli Sakari Paukkunen, Oskari Antti 
Matias Puolakanaho,Saara Marja Elina 
Ruokola, Aada-Maria Auroora Simon-
taival, Sofia Salla Maria Yli-Pyky.

Kuorot: to 16.3. klo 
16. Tähdet, ei kirkko-
laulajien harjoituksia
Sanajumalanpalvelus 
su 19.3. klo 10 kirkossa. 
Liturgina, saarnaa Ilk-
ka Tornberg, kanttorina Mika Kotkaran-
ta.Virret: 273, 58:2,3, 438, 274:1-,305:7,8. 
Vietämme samalla lähetyksen kevään 
Tasauspäivää. Perinteiseen tapaan tuo 
leipää tullessa; leivät myydään jp:n 
jälkeen lähetystyön hyväksi.
Arpapalkintoja yhteisvastuuarpajaisiin 
otetaan ilolla vastaan, puh. 562 1226.
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. 562 1226.
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., yhteisvastuun 
hyväksi pannulappujen myyntinäyttely, 
järjestäjinä Limingan seurakunta ja LC 
Liminganlahti/Ladyt.
Vapaaehtoisten tukihenkilöilta ke 
22.3. diakoniatoimistossa. Aiheena 
Mitä on minun paaston aikani?
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Muhos

Lumijoki
Oulunsalo

Rovastikunnallinen parisuhdemessu 
Anna meille voimaa rakastaa pe 31.3. 
Tyrnävän kirkossa. Messun jälkeen 
iltapala seurakuntatalolla. Tule yhdessä 
puolisosi kanssa hiljentymään ja lau-
lamaan punaisen veisukirjan tutuksi 
tulleita lauluja. Lastenhoito järjestetty.
Perhekerhot: Ti 21.3. klo 9.30–11 seu-
rakuntatalolla ja ke 22.3. klo 9–10.30 
Tupoksen Tuiskun tiloissa. Molemmis-
sa kerhoissa valokuvaus.
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 haluat 
hoitoja tilaa etukäteen, p. 542 3100). 
Lähtö Sarlotan nurkalta klo 9 ja paluu 
n. klo 17.30. Hinta 30 e, sis. matkan, 
ruokailun, 2 kahvit, lumikengät ja muun 
liikunnan. Tiedust. ja ilm. 17.3. men-
nessä diakoniatoimistoon, p. 562 1226 / 
Sinikka ja Maisa. Huom. Miehille tulos-
sa oma retki 29.4. Mahdoll. Kuhmoon. 
Siitä tarkemmin myöhemmin.
Rovastikunnallinen koulutuspäivä 
Kantakaa toistenne taakkoja – syrjäy-
tyneet keskuudessamme  su 1.4. klo 
9–15 Kokkokankaalla. Tarkoitettu 
diakoniajohtokunnille ja kaikille 
diakonian vapaaehtoistyöntekijöille. 
Mukana pastori Sami Mustakallio. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset dia-
koniatoimistoon, p. 562 1226.
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: su 19.3. klo 15. py-
häkoulu Koti-Pietilässä ja ti 21.3. klo 
18 Tupoksessa. Lasten raamiskerho ti 
21.3. klo 17.
Partiotyö:  To 16.3. Tupoksen partio-
laiset kokoontuvat Tupoksen koulun 
veistoluokassa normaalisti. Partiotyön 
Tuki ry:n vuosikokous klo 18 Kotikololla. 
Esillä yhdistyksen sääntöjen muutos ja 
kämppäprojektin esittely sekä muut 
sääntöjen määräämät asiat. Kahvi- ja 
mehutarjoilu.  Puheenjohtaja Jukka 
Raitio. Pe 17.3. Kaikkien sudenpentujen 
hiihtoretki 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. Kirkkopal-
velussa Metsämansikat. Lippukunnan 
partiojohtat toivotetaan tervetulleiksi 
jumalanpalvelukseen muun partiopiirin 
kevätkokousväen mukana. Kahvitarjoilu 
jumalanpalveluksen jälkeen seura-
kuntatalolla 11.45 kevätkokoukseen 
osallistuville, jonka jälkeen partiopiirin 
kevätkokous. Lippukunnan partiojohta-
jien toivotaan osallistuvan kokoukseen 
runsaslukuisesti. Pe 24.3. Make päivystää 
partiotoimistossa klo 14-16.  Lippukun-
nan hallitus partiotoimistossa klo 18-20. 
Su 26.3. kirkkopalvelussa Karpalot.
Kastettu: Mikael Ari Juhani Kivi-
niemi.
Kuolleet: Alli Johanna Taipaleenmäki 
e. Sippola 73 v 8 kk 18 pv, Alma Jo-
hanna Loponen e. Taipaleenmäki 70 
v 10 kk 15 pv, Aino Martta Grip 81 v 
4 kk 2 pv,  Osmo Kullervo Keränen 73 
v 7 kk 8 pv
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.

To 16.3. klo 10 per-
hekerho srk-talossa. 
Klo 14 luontokerho 
Lukkarinkankaalla. 
Klo 14 hartaushetki 
Alatemmeksen van-
hainkodissa.
Su 19.3. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Aino Pieskä, kolehti: Suomen 
Lähtetysseuralle, Israelissä ja palestii-
nalaisalueilla tehtävään työhön.
Ma 20.3. klo 10 perhekerho srk-ta-
lossa. Klo 15 lasten raamattukerho 
Lukkarinkankaalla.
Ti 21.3. klo 10 päiväkerho 3 -vuotiaille 
Lukkarinkankaalla. Klo 12.30 päivä-
kerho 4 -vuotiaille Lukkarinkankaalla. 
Klo 18 rippikouluilta kirkossa.
Ke 22.3. klo 10 päiväkerho 5 -vuotiaille 
Lukkarinkankaalla. Klo 12 keskipäi-
väkerho srk-talossa, Joh. 8:46-59. Klo 
14 hartaushetki Lumilyhdyssä. Klo 14 
kokkikerho Lukkarinkankaalla. Klo 18.30 
kirkkokuoron harjoitukset srk-talossa.
To 23.3. klo 10 perhekerho srk-talossa. 
Klo 14 luontokerho Lukkarinkankaalla. 
Partio: Ti 21.3. Ketut srk-talolla klo 
17-18.30. Meri- ja Metsähanhet kes-
kiviikkoisin klo 18-20 Naskun laavulla. 
Katajanmarjat maanantaisin klo 17.30 
kololla. Mesimarjat tiistaisin klo 17.30 
kololla. Huom! kaikkien sudenpentujen 
hiihtoretki perjantaina 17.3. opastus-
keskuksen maastoon Virkkulan rantaan. 
Retki alkaa klo 17.30 opastuskeskuksen 
nuotiopaikalta ja päättyy klo 20.30 
samaan paikkaan. Lämpimät ulkoilu-
vaatteet päälle, evästä, lämmintä juotavaa 
ja paistomakkaraa mukaan. Omat kyydit. 
Vanhemmat tervetuloa retkelle mukaan. 
Lisätietoja saa laumanjohtajilta.
Diakoniatoimisto: Diakonissa-Mar-
jon tavoitat parhaiten puhelimitse, 
p.387512/045 638 1973.
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, puh 045 638 
1973. Järjestää Limingan rovastikun-
nan diakoniatyö.
Kantakaa toistenne taakkoja - rovasti-
kunnallinen diakonian vapaaehtoisten 
koulutus- ja virkistyspäivä la 1.4. klo 
9-15 Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa. Tilaisuuteen kutsutaan palvelu-
johtokuntalaiset ja kaikki diakoniatyön 
vapaaehtoistyötä tekevät Limingan 
rovastikunnasta. Marjolta lisätietoa 
tarkemmasta ohjelmasta. Sitova ilmoit-
tautuminen ruokailua varten Marjolle to 
23.3. mennessä, p. 045 638 1973. 
Anna meille voimaa rakastaa -pari-
suhdemessu pe 31.3. klo 19 Tyrnävän 
kirkossa, jonka jälkeen iltapala seura-
kuntatalossa. Tule yhdessä puolisosi 
kanssa hiljentymään ja laulamaan 
kanssamme punaisen veisukirjan 
tutuksi tulleita lauluja. Lastenhoito 
järjestetty seurakuntatalolla. Järj. 
Limingan rovastikunnan aviopari-
työryhmä.
Nuorten leiri Pattijoen veteraanima-
jalla 17.-19.3. alk. pe klo 20, päättyy su 
klo 11.30. Hinta 10 e. Ilmoittautumi-
nen Sinikalle 14.3. mennessä.
Yhteisvastuukeräys: la 25.3. on Lu-
mijoella yhteisvastuurynnäkkö klo 
12-15, jolloin yhteisvastuukerääjäm-
me (rippikoululaiset ja mahdolliset 
vapaaehtoiset) kiertävät ympäri kylää 
lippaiden ja listojen kanssa. Annahan 
tukesi keräykselle! Ihan perimmäiset 
kylännurkat jätämme kiertämättä, 
mutta ihan jokaisella on mahdollisuus 
osallistua keräykseen maksamalla 
myös suoraan seurakunnan tilille 
574119-27433 viitteellä Yhteisvastuu-
keräys. Rynnäkön aikana seurakun-
tatalolla toimii Yhteisvastuukahvila! 
Lättyjä, makkaraa, arvontaa, myyntiä 
yhteisvastuun hyväksi! Tervetuloa 
kahvittelemaan! Otamme mielelläm-
me vastaan arpavoittoja tai vaikka 
leivonnaisia myytäväksi.
Rauhanyhdistys: Pe 17.3 klo 19 ko-
tiompeluseurat Eila ja Kyösti Karjulal-
la Matti Tölli. Su 19.3 klo 12 pyhäkoulu 
I ja II M Kiviahde III K Hirvasniemi IV 
Oksa. Päiväkerhot ry:llä klo 17.30-19. 
I ti 21.3 II ke 22.3 III to 23.3.

Kirkkoherranvirasto auki: ma, ke, 
pe klo 9-14. 
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: Anna Liisa Kamula s Karp-
pinen, 82 v.

Su 19.3. klo 10 messu 
kirkossa, lit. Heikki-
nen, saarna rovasti 
Veikko Kärnä, kanttori 
Kajava. Kolehti Oulun 
Pipliaseuralle. Messun 
jälkeen kirkkokahvit 
srk-talossa. Diakuvia Kiinan läh.työstä 
ja Oulun Pipliaseuran vuosikokous. 
Ma 20.3. klo 13 hartaus Päiväkeskuk-
sessa, Heikkinen.
Ti 21.3. klo 12 Laitasaaren seurakun-
tapiiri rukoushuoneella, Heikkinen, 
vieraita Osuuspankista. 
Ke 22.3. klo 11.30 keskipäivänkerho 
srk-talossa, Heikkinen. Vieraana 
nimikkolähetti Pirjo Lehtiniemi. Klo 
17.45 rukouspiiri srk-talon kappeli-
huoneessa, Marja Leena Savolainen.  
La 25.3. Hyvänolon päivä naisille klo 12-
15 srk-talossa. Tuote-esittelyä ja myyntiä. 
Alustuksia mm. naisen hyvinvoinnista, 
vyöhyke- ja aromaterapiasta. Pääsymak-
su 5 e, tuotto Yv-keräykselle. 
Tulossa: Ke 29.3. klo 18 rovastikunnalli-
nen ilta kehitysvammaisten lasten huol-
tajille Muhoksen srk-talossa. Tied. ja ilm. 
Pia Heikkinen, puh. 040 547 0784.
Kuorot: Ke 22.3. klo 17 lapsikuoron ja klo 
18.30 kirkkokuoronharj. srk-talossa. 
Lapset/perheet: Perhekerhojen yh-
teisvastuukerho ti 21.3. srk-talossa 
alkaen klo 9.30. Tilaisuudessa tarjotaan 
lounas (kasvisbroilericouscous/riisi, 
hedelmäkiisseli, leipä ja juomat), hinta 
4 euroa/aikuiset, 1 euro/lapset, alle 2 
v ilmainen. Lounaan tuotto Yhteisvas-
tuukeräykselle. Kaikkien päiväkerho-
laisten yhteinen yhteisvastuukerho 
ti 21.3. klo 13-15 srk-talossa. Kerhon 
kirkkohetkessä kerätään kolehti Yv-
keräykselle. Molemmissa kerhoissa 
mukana lähetystyöntekijä Pirjo Leh-
tiniemi, joka kertoo etiopialaisesta 
elämästä sanoin, kuvin ja esinein.
Nuoret: Isoskoulutus 17.-19.3. Oulun 
Hietasaaressa, lähtö srk-talolta pe klo 
18, paluu su klo 14.15. Yökahvila 
Nuokkarilla la 18.3. klo 20-24. Nuor-
tenilta ke 22.3. klo 18 srk-talossa, 
nuorisotyön harjoittelijat Suvi Kerkelä 
ja Minnamaija Putkivaara. Koulupas-
toripäivystys yläasteella ja lukiolla to 
23.3. klo 10.45-12.15. Nuortenilta to 
23.3. klo 17-18.30 Päivärinteellä. Kesä 
I-rippikoulun teemallinen nuortenil-
ta pe 24.3. klo 18-19.30 srk-talossa. 
Päivystys nuorisotoimistolla pe 24.3. 
klo 14-16, puh. 5331 201. Nuoriso-
työnohjaajat Rainer Väänänen, puh. 
040 585 1057 ja Tuula Väänänen, puh. 
040 524 6534.
Marco-projektin arpajaispalkinnot 
saa noutaa nuorisotoimistolta 24.3.-
7.4. perjantaisin klo 14-16. Voittaneille 
ilmoitetaan puhelimitse voitosta.
Rippikoulut: Kesä -I teemallinen 
nuortenilta pe 24.3. klo 18-19.30 
srk-talossa. 
Tulossa: Pe 31.3. rovastikunnallinen 
parisuhdemessu Tyrnävän kirkossa 
klo19, jonka jälkeen iltapala srk-ta-
lolla. Tule yhdessä puolisosi kanssa 
hiljentymään ja laulamaan punaisen 
veisukirjan tutuksi tulleita lauluja. 
Lastenhoito järjestetty paikalla. 
Su 2.4. Limingan rovastikunnan 
lähetyspäivä Lumijoella, alkaen klo 
14. Tied. ja ilm. lähetyssihteerille 24.3. 
mennessä, puh. 040 562 9131.
Partio: Sudarileiri 24.-25.3. Ranta-Ke-
milässä. Tied. Katilta tai Sirpalta.
Laitasaaren rukoushuone: Aamuruko-
us ma klo 6.30. Seurakuntapiiri ti 21.3. 
klo 12. Perhekerho to klo 10-12.
Rauhanyhdistys: La 18.3. klo 11 Yli-
vieskalaisten myyjäiset ry:llä. Su 19.3. 
klo 12 pyhäkoulut: kk S. Hannuksela, 
Korivaara Räisänen, Pälli Lohi, Suokylä 
Parviainen. Klo 17 seurat ry:llä. Ma 
20.3. klo 18 päiväkerho. Ke 22.3. klo 19 
sisarilta. Pe 24.3. klo 19 opistoilta. 
Laitasaaren rauhanyhdistys: La 18.3. 
klo 11 päiväkerho. Su 19.3. seurat klo 

12 ja klo 18.
Kastettu: Vilja Peppiina Oikarainen.
Seurakunnan kotisivu: www.evl.
fi/srk/muhos

Seur akuntaker ho 
srk-talolla to 16.3  klo 
11, Vesa Äärelä.
Kuutamohiihdon 
taukopaikka Umpi-
mähkässä, la 18.3. klo 
18-24. Nuotiotulilta 
kuumia makkaroita ja nokipannukahvia. 
Kuumaa mehua ja muhkeita munkkeja. 
Tuotto Yhteisvastuukeräykselle. Poikkea 
kodan lämpimään tunnelmaan!
Messu, aikuisrippikoulun konfir-
maatio su 19.3. klo 10 Vesa Äärelä, 
Kirsi Järvelin.
Perhekirkko, hiljaisuuden messu, 
ehtoollinen, gospelryhmä su 19.3. klo 
16, Vesa Äärelä.
Pyhäkoulua ei ole su 19.3. Kaikki 
pyhäkoululaiset tervetuloa perhekirk-
koon klo 16!
Herännäisseurat su 19.3. klo 18.30 
Marja-Liisa ja Martti Kauhasella, 
Honkakuja 19.
Vanhempi-lapsipiiri srk-talolla ti 21.3. 
klo 12.30, Marian päivä.
Turinapiiri Varjakassa, Keskipiirin 
kerhotilat (Keskipiirintie 1) ti 21.3. 
klo 13.30.
Parkkipaikka perhepäivähoitajille 
ja lapsille ke 22.3. klo 9 seurakunta-
talolla.
Omaishoitajat, keskusteluryhmä ko-
koontuu pappilassa ke 22.3. klo 12. 
Aamukirkko seurakuntatalon salissa 
ke 22.3. klo 10, laulamme ja hiljenn-
ymme yhdessä, Vesa Äärelä.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
22.3 klo 13.30, Vesa Äärelä.
Lähetysilta pappilassa ke 22.3. klo 18, 

Tapio Kortesluoma.
Seurakuntakerho srk-talolla to 23.3. 
klo 11, Lauri Kotila.
Teppola to 23.3. klo 11.30, Tapio 
Kortesluoma.
Tilkkutäkkilaulujen ilta pe 24.3. klo 
18.30 Simojoella, Suosirrintie 7. Lisätie-
toja Vesa Äärelältä, p. 044 745 3858.
Isoiskoulutus, peruskurssi rippi-
koululeireille 24.-26.3., lisätietoja ja 
ilmoittautuminen 20.3. mennessä 
Kirsille, p. 040 7720 373.
Juhlamessu su 26.3. klo 10 Pekka 
Kinnunen, av. Tapio Kortesluoma, 
Salonpään rauhanyhdistyksen 80-vuo-
tisjuhlat ja Oulunsalon kirkonkylän 
rauhanyhdistyksen 70-vuotisjuhlat. 
Pyhäkouluopettajien kokoontuminen 
su 26.3. seurakuntatalolla klo 18.
Ilta kehitysvammaisten lasten huol-
tajille ke 29.3. klo 18 Muhoksen seu-
rakuntatalossa. Aiheena Nuorten kotoa 
irtautuminen. Alust. pastori Elina 
Hyvönen, rovastikunnan diakoniatyö. 
Ilmoittautuminen kirkkoherranviras-
toon, p. 5142 700,  ma 20.3. mennessä 
tai Päiville, p. 044 7450 3853.
Salonpään ry: La 18.3 klo 11 myyjäiset 
Kalajoen ry:llä, su 26.3. klo 13.30 80-vuo-
tisjuhlat ja seurat kirkonkylän ry:llä.
Oulunsalon ry: 16.3. klo 14 seurat Sa-
lonkartanossa Mauno Linnanmäki, klo 
18.30 miesten neliö Umpimähkässä, la 
18.3. klo 12 seurat Teppolassa Erkki 
Alasaarela, su 19.3. klo 12 raamattu-
luokka, ryhmä 1 Pekka Kinnunen, 
Pahajärventie 15 raamattuluokka, 
ryhmä 2: Kylänpuoli ja Keskikylä; 
Tuomo Tuomikoski, Kuminakuja Kar-
huoja; Eero Ilkko, Niittykuja 10, klo 18 
seurat kirkossa, Jyrki Vaaramo, Jorma 
Vuorma, ma 20.3. klo 13 varttuneiden 
kerho ry:llä, ti 21.3. klo 19 lauluseuroja 
kodeissa: Karhuoja: Juhani Korkiakos-
ki, Madetojankuja 23, la 25.3. klo 19 juh-
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sanan aika

on 3. paastonajan sunnuntai. Sen aiheena on Jeesus, pahan vallan 
voittaja. Tämän viikon raamatuntekstit laittavat ihmisen miettimään, 
kenen puolella hän on. Päivän psalmi on Ps. 25: 11-20. Ensimmäisenä 
lukukappaleena luetaan Jer. 7: 23-26 ja toisena lukukappaleena 1.Joh. 
5: 18-20. Evankeliumi on Joh. 8: 46-59.

ensi sunnuntai

Jeesus, me janoamme saada kuulla,

että pahalla on voittaja.

Auta meitä tekemään hyvää.

Mitä epäilevämpi, yksinäisempi olen, 

sitä siunatumpi.

kaisa raittila

Älkää osallistuko pimeyden töihin: ne eivät kanna 

hedelmää. Tuokaa ne päivänvaloon.

eFesolaiskirJe

Ystävä on 
minun puolellani

Ala-asteella käydään vilkasta keskustelua ystävyydestä. 

Hyvän ystävän ominaisuuksina lapset mainitsevat luotet-

tavuuden ja kiltteyden. ”Hyvä ystävä on sellainen, jolle voi 

kertoa salaisuudetkin. Hyvä ystävä ei petä eikä juoruile. 

Hyvä ystävä on valmis puolustamaan kiusaajia vastaan.”

Ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Tarvitaan väkeä, joka 

puolustaa, auttaa, tukee ja lohduttaa. Tarvitaan ihmisiä, 

joiden kanssa jaetaan elämän matkan tapahtumia – onnel-

lisia ja satuttavia. 

Jeesuksella oli paljon ystäviä, mutta myös runsaasti vas-

tustajia. He moittivat häntä pakanaksi ja valehtelijaksi. 

Vaikka Jeesus totesi kunnioittavansa Jumalaa ja kirkasta-

vansa hänen kunniaansa, se ei riittänyt. Kuka sinä muka 

olet? Mikä luulet olevasi?

Kaikissa evankeliumeissa korostuu Jeesuksen täydelli-

nen yksinäisyys. Ystäviä ja kansanjoukkoja oli läsnä sil-

loin, kun sairaat paranivat. Monenlaiset ihmeet keräsivät 

paikalle uteliaita. Hädän hetkellä läheisimmätkin pötkivät 

pakoon, ja ystävät karttoivat häntä.

Jeesuksesta oli kuitenkin sekä ystäväksi että auttajaksi. 

Hän on ihmisen elämän eläneenä ihmisen ystävä - kipujen 

mies ja sairauden tuttava. Ylösnousseena Hän on armahtaja 

ja syntiemme sovittaja, puolustajamme Jumalan edessä. 

Hän on armollinen, hän on uskollinen.

pirkko poisuo

kirkkokuoroa, Unto lomalla.
Ke 22.3. klo 10 - 13 ystävänkammari 
kerhokodilla.
To 23.3. klo 10 - 12 päiväkerhon aamu-
ryhmä ja klo 12.30 - 14.30 päiväker-
hon päiväryhmä kerhokodilla., huom. 
päiväryhmässä muutama vapaa paikka 
vuosina 00 - 02 syntyneille, tiedustelut 
Marjalta, p. 040 7427 669.
Rauhanyhdistys: Pe 17.3. klo 19 aikuis-
ten iltapalailta Hovissa. La 18 - su 19.3. 
Siikalatvan talvipäivät Piippolassa. Pe 
24.3. klo 19 opistomyyjäiset ry:llä.
Kuollut: Aili Amanda Moilanen s. 
Kemppainen 79 v.

piippola 
To 16.3. klo 16 tyttö- 
ja poikakerho, klo 
18.30 siioninvirsiseu-
rat Väinölässä.
Pe 17.2 klo 10.30 lähtö 
srk-kerhon retkelle Kestilään.
La 18.7. rippikoulu srk-kodilla.
Su 19.3. klo 12 messu kirkossa, Piri, 
Kyöstilä. Kolehti: Gideonit.
Ma 20.3. klo 16.30 Leskelänkerho.
Ti 21.3. klo 12 seurakuntakerho 
Väinölässä.
To 23.3. klo 16 tyttö- ja poikakerho.
Rauhanyhdistys: Siikalatvan yhteiset 
talvipäivät Piippolan ry:llä, la 18.3. klo18 
Kuuliaisuus, Mauno Mustapää, talvipäivät 
jatkuvat su 19.3. klo 13.30, Uskonelämän 
hoitaminen, Kauko Kämäräinen.

pulkkila 
To 16.3. klo 13 kinkerit 
Hyvärilässä Matti ja 
Kerttu Pussisella. Klo 
19 kirkkokuoron
harjoitukset seurakun-
tatalolla.
Pe 17.3. klo 11 Laakkolan kinkerit 
koululla. Klo 18 nuortenilta seura-
kuntatalolla.
Su 19.3. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa.
Ti 21.3. klo 10 lasten päiväkerho seu-
rakuntatalolla. Klo 13 ystävyysseura 
vanhustentalolla.
Ke 22.3. klo 12 srk-kerhon retki Vihan-
tiin. Ilm. Kirstille, p. 040 508 3403, klo 
16  tyttökerho seurakuntatalolla.
To 23.3. klo 10 perhekerho seura-
kuntatalolla.
Tulossa: Vornan kinkerit 23.3. klo 12 
Pentti ja Pirkko Jarvalla. 24.3. klo 13 
kirkonkylän kinkerit Kuuselassa, Eero 
ja Elvi Viiolla.
Kastettu: Jesse Toni Yrjö Jokela.
Rauhanyhdistys: Pe 17.3. klo 19 ompe-
luseurat Laina ja Matti Jylhänkankaal-
la. La 18.3. ja su 19.3. Siikalatvanalueen 
talvipäivät Piippolan ry:llä.

pyhäntä
Su 19.3. klo 12 sana-
jumalanpalvelus kir-
kossa, Janne Kopponen 
ja Veijo Kinnunen ja 
13.30 hartaus palve-
lukeskus Nestorissa, 
Jouko Limma.
Ma 20.3. klo 11-13 perhekerho Tavas-
tkengällä, klo 15-16.30 kokkis 0-6 lk:
ille srk-talon kerhohuoneessa, klo 17-
18.30 Tavastkengän kerho koululla.
Ti 21.3. klo 18.30 seurakuntailta 
Huttusilla, kirkonkylä.
Ke 22.3. klo 11-13 päiväkerho srk-talon 
kerhohuoneessa, klo 14 hartaus Kuuran-
kukassa, Olavi Palovaara, klo 19 siionin-
virsiseurat kirkossa (huom. paikka).
To 23.3. klo 12 veteraanikuoro, klo 
17 lapsikuoro ja klo 18 kirkkokuoro 
kirkossa (huom. paikka).
Rippikoulusta ilm. ensi viikon lehdessä.
Rauhanyhdistys: Ke 22.3. klo 18.30 
lauluseurat Lea ja Jouko Limmalla.
Vihitty: Mikko Artturi Pohjola Ou-
lunsalosta ja Hannele Kaisa Kyllikki 
Mustonen Siikalatva/Pyhäntä.

Pudasjärvi

rantsila

Siikajoki

Siikalatva

Tyrnävä

laseurat ry:llä, Uskovaisena muuttuvassa 
ajassa, Jouko Haapsaari, Aarno Sassi, 
su 26.3. klo 10 juhlajumalanpalvelus 
kirkossa, saarna Pekka Kinnunen, su 
26.3. klo 13.30 Oulunsalon kirkonkylän 
rauhanyhdistyksen 70-vuotisjuhla ja 
Salonpään rauhanyhdistyksen 80-vuo-
tisjuhla ry:llä, ti 28.3. klo 19 lauluseuroja 
kodeissa: Kylänpuoli: Markku Seppänen, 
Nauriskuja 14.
Kastetut: Agnes Adele Valtari, Aino An-
neli Ronkainen, Silja Henna Katariina 
Korpela, Valtteri Aleksanteri Vatanen, 
Juska Markus Kiiskinen, Emma Juulia 
Mätäsaho.
Vihitty: Jukka Tapio Timlin ja Hanna 
Lea Hiltunen, Olli Martti Johannes 
Karsikas ja Merja Hannele Anttila.

Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntakodis-
sa su 19.3. klo 10, Kuk-
kurainen, Puhakka.
Pyhäkoulu seurakunta-
kodissa su 19.3. klo 12.
Kirpputori yhteisvastuun hyväksi 
järjestetään la 18.3. seurakuntatalolla. 
Tutkipa kaappisi, jos löytäisit vaatteita 
tai tavaraa lahjoitettavaksi kirpputoril-
le. Lahjoituksia otetaan vastaan ma 6.3. 
alkaen kirkkoherranvirastoon ma-pe 
klo 9-15 tai kaupungin nuorisotiloille 
ma-pe klo 13-21. Lisätietoja, p. 040 752 
4387/Marko Väyrynen tai p. 040 571 
4636/Riikka Pahkala.
Lähetystyö: Kirpputori talkootuvassa 
ke 22.3. klo 10-14. Lähetystalkoilta La-
karin koulun käsityötalon yläkerrassa 
ma 20.3. klo 18.
Diakoniatyö: Kuulovammaisten ker-
hon kirkkoretki Tyrnävälle su 19.3. 
Mukaan mahtuu myös muita. Lähtö 
klo 8 Sivakasta. Lisätietoja ja ilm. Leena 
Saarikoskelle, p. 040 539 6402.
Kuulovammaisten kerho seurakun-
takodissa ke 22.3. klo 11, mukana 
järjestösihteeri Heli Vatja.
Lähimmäiset seurakuntakodissa ti 
21.3. klo 18.
Kuorot: Lapsikuoro ke 22.3. klo 17, Vox 
Margarita ke 22.3. klo 18, Sarakylän 
kappelikuoro ke 22.3. klo 18.30, eläke-
läisten musiikkipiiri ke 22.3. klo 13. ja 
kirkkokuoro to 23.3. klo 18.
Lähde rovastikunnalliseen varhais-
nuorten toimintapäivään la 1.4. 
Haukiputaalle. Ohjelmassa kaikenlaista 
tekemistä ala-asteikäisille. Hinta 10 e (sis. 
kyydit, ruoan ja ohjelman). Ilmoittau-
tumiset kirkkoherranvirastoon, p. 882 
3100. Lisätietoja antaa Riikka Pahkala.
Varhaisnuorisotyö: Varkkari-Rönö 
(4.-6.-luokkalaisille) avoinna pe 17.3. 
klo 16.30-18 seurakuntatalolla.
Nuorisotyö: Iltakahvila Rönö avoinna 
pe 17.3. klo 18-22 seurakuntatalolla.
Perhekerho Puhoksen koululla ma 
20.3. klo 10-13 ja seurakuntakodilla 
ti 21.3. klo 10-13.
Rauhanyhdistykset: Lauluseurat Sara-
kylän kappelissa su 19.3. klo 19. Opisto-
myyjäiset ja seurat Ervastissa Arja ja Olli 
Ervastilla pe 17.3. klo 19. Myyjäisseurat 
Jongulla Arja ja Urpo Illikaisella pe 24.3. 
klo 19. Ompeluseurat ry:llä pe 17.3. klo 
18. Seurat ry:llä su 19.3. klo 17, Kullervo 
Riekki ja Pekka Kyllönen.
Haudattu: Sonja Margit Penttilä 78 v, 
Pentti Jussila 74 v ja Rauno Johannes 
Niemelä 75 v.
Vihitty: Arttu Markus Saukkonen ja 
Elina Marjatta Vengasaho.
Kastettu: Rebekka Juulia Tornberg.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma-pe 
klo 9-14, p. 882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi@evl.fi, 
työntekijät: etunimi.sukunimi@evl.fi. 
Seurakunnan kirkolliset jo maanan-
taisin nettisivuilla:www.pudasjarvi.
fi/seurakunta.

To 16.3. klo 13 seu-
rakuntakerho Rau-
halassa.
Pe 17.3. arkipyhäkoulu 
klo 9 Tenavarinteellä ja 
klo 10 Lastentalolla.
Su 19.3. klo 10 messu 
seurakuntatalolla, Lauriala ja Leino-
nen. Kolehti Israelissa ja palestiina-
laisalueilla tehtävään työhön, Suomen 
Lähetysseura. Messun jälkeen Israel-
tilaisuus ja lähetyskahvit ja -arpoja.
Ti 21.3. klo 11 Eläkeliitto seurakunta-

talolla, hartaus Hannu Lauriala.
To 23.3. klo 19 virsilauluilta kirkossa. 
Kaikki rippikoululaiset ja Rantsilan 
Laulu mukaan! Tilaisuuden jälkeen 
kahvitarjoilu ja arvontaa seurakunta-
talolla urkurahaston hyväksi. 
La 25.3. klo 13 Paavo Marttilan synty-
mäpäiväjuhlat seurakuntatalolla.
Kuorot: To 16.3. klo 14 Hovin Stellat 
Hovin koululla ja klo 19 Rantsilan 
Laulu seurakuntatalolla. Keskiviik-
kona 22.3. klo 11 veteraanikuoro, klo 
13 Pienet Stellat ja klo 15 Isot Stellat 
seurakuntatalolla. To klo 14 Hovin 
Stellat Hovin koululla. 
Kerhotoiminta: Kaikkien kerholaisten 
valokuvaus ti 21.3. klo 10 (huom. 
päivä vaihtunut!). Mahdollisuus 
myös sisarus- ja perhekuviin. Ma 
klo 10-12.30 Perhekerho Pallerot 
seurakuntatalolla ja klo 14-16 Hovin 
kerho kouluikäisille. Ti 21.2. peruttu 
Hovin kerho 3-5-vuotiaille ja Sipolan 
kerho kouluikäisille valokuvauksen 
takia. Tyttökerho on normaalisti 
klo 16-18 Nuppulassa. Ke klo 10-12 
kirkonkylän kerho 3-5 -vuotiaille 
Nuppulassa ja klo 14.15-16 Mankilan 
kerho kouluikäisille. 
Huom. To 16.3. kirkkoherranvirasto on 
suljettu koulutustilaisuuden vuoksi. 
Rauhanyhdistys: Pe 17.3. klo 19 opis-
tomyyjäiset ry:llä. La 18.3. ja su 19.3. 
talvipäivät Piippolassa. Su 19.3. klo 
18.30 seurat ry:llä, Olli-Veikko Nis-
kakangas. Ke 22.3. klo 13 varttuneiden 
kerho ry:llä.
Kuollut: Aili Hilja Keränen s. Mälli-
nen, 100 v.

Su 19.3. alkaen klo 12 
keskikylän ja muiden 
kylien yhteiset kin-
kerit ja sanajumalan-
palvelus srk-kodilla. 
Kinkerikahvit. Virret 
485 ja 486. Aiheena lähetys- ja dia-
konia. Yhteisvastuu 2006 keräyksen 
kohteena ja aiheena on tänä vuonna 
erityisesti vanhukset. Keräyskohteet 
ulkomailla Uganda, Sambia ja An-
gola sekä kotimaamme vanhukset. 
Yv 2006 keräykseen voi osallistua 
haluamallaan summalla osoittamalla 
sen seurakunnan tilille Op Siikajoki 
542406-41100 merkillä YV 2006 tai 
listakeräykseen. Yhteisvastuuasiois-
sa voit ottaa yhteyden kanttori Yrjö 
Nissiseen, p. 044 5241 209.
Ma 20.3. klo 18 naistenpiiri pappilassa.
Ti 21.3. klo 13 virsihetki puistolassa sekä 
klo 18 seurakuntakuoro srk-talolla.
Ke 22.3. klo 14 lapsikuoro srk-talolla.
Rauhanyhdistys: To 16.3. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. Pe 17.3. klo 19.30 
raamattuluokka Timo Jaakolalla. La 
18.3. klo 11-14 koko perheen ulkoilu-
tapahtuma Kirkkokukkulalla. Su 19.3. 
klo 13 seurat ry:llä. To 23.3. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä.
Siikajoen seurakunnan kotisivu: 
www.siikajoenseurakunta.fi

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 seu-
rakuntatoimisto 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 17.3. klo 11 seu-
rakuntakerho, jossa 
vieraana Piippolan 
seurakuntakerholaisia. 
Klo 13 seurakunnan 
ohjelmaa Pihlajistossa.
Su 19.3. klo 10 sanajumalanpalvelus, 
Piri, Kinnunen, Gideonit avustavat ja 
esittelevät toimintaansa. Kolehti Gide-
oneitten toiminnan tukemiseen.
Ti 21.3. klo 10.30 - 12.30 perhekerho 
kerhokodissa, MLL. Klo 15.30 - 17 
kokkis ja klo 17.30 - 19 isokokkis 
kerhokodilla. Klo 19.30 - 20.30 Toivo-
nuortenilta kerhokodilla. Huom. ei 

To 16.3. klo 11.30 
Markkuu-Ängeslevän 
diakoniapiiri Maija-
Liisa ja Raimo Manni-
sella, Loortintie 12.
To 16.3. klo 17 yh-
teisvastuutapahtuma 
kirkonkylän urheilu-
kentän ja kaukalon 
maastossa. Ohjelmassa 
mm. Hippohiihdot, 
hevosajelua ja kilpai-
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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 atY H d i s t Y k s e t

Kauppurienkatu 19 
• 90100 Oulu 

• Puh. (08) 311 3837
Avoinna ma 10–18, 

ti-pe 10-17, la 10–15.
www.sutinenky.fi

KAIKKI ALAN 
KEHYSTYSTYÖT

Sutisen
Taide- ja 
Kehystysliike

luja. Buffetti ja arvontaa yhteis-
vastuun hyväksi.
Pe 17.3. klo 10.30 hartaus 
Sotainvalidien palvelutalolla, 
klo 13.30 ehtoollishartaus 
Lepolassa.
Su 19.3. klo 10 sanajumalanpal-
velus Tyrnävän kirkossa, Ikonen.  
Klo 12 messu Temmeksen kir-
kossa, Ikonen. Kolehti Tyrnävän 
4H-yhdistykselle. Messun jäl-
keen Temmeksen kinkerit Erkki 
Saksiolla, Saksiontie 1.
Ma 20.3. klo 13 hartaus Puna-
hilkka-kodissa.
Ti 21.3. klo 12.45 seurakunta-
kerho Tyrnävän srk-talossa.
Ke 22.3. klo 9.30-11.30 Kymp-
pisynttärit, tänä vuonna 10 
vuotta täyttäville, Tyrnävän srk-
talossa. Klo 19 virsilauluilta 
Temmeksen srk-talolla, tuotto 
yhteisvastuulle.
To 23.3. klo 10.30 hartaus 
Mäntyrinteellä. Klo 11.30 
Murto-Juurussuon diakonia-
piiri Soile ja Pekka Sirviöllä, 
Pellontaus 5.
To 23.3. klo 19 konsertti Tyrnä-
vän kirkossa, barokin ja renes-
sanssiajan musiikkia huilulla 
ja kitaralla. Annaleena Puhto, 
huilu ja Ilkka Virta, kitara.
Pyhäkoulu su 19.3. klo 12 Mur-
ron päiväkodilla, opettajana 
Katja Jussila.
Kuorot: Ke 22.3. klo 17 lapsi-
kuoro Tyrnävän srk-talolla.
Nuoret: Nuortenilta pe 17.3. klo 
18 Tyrnävän srk-talolla.

Tulossa: Rovastikunnallinen ilta 
kehitysvammaisten lasten huol-
tajille ke 29.3. klo 18 Muhoksen 
srk-talossa, aiheena Nuorten 
kotoa irtautuminen. Ilm. 20.3. 
mennessä Riitalle, p. 044 737 
2630. Rovastikunnallinen kou-
lutus- ja virkistyspäivä diakonian 
vapaaehtoisille la 1.4. klo 9-15 
Kempeleessä Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa, mukana 
Sami Mustakallio. Ilm. 23.3. men-
nessä Riitalle, p. 044 737 2630.
Anna meille voimaa rakastaa-
parisuhdemessu pe 31.3. klo 
19 Tyrnävän kirkossa, jonka 
jälkeen iltapala srk-talolla. 
Tule yhdessä puolisosi kanssa 
hiljentymään ja laulamaan 
kanssamme punaisen veisukir-
jan tutuksi tulleita lauluja. Las-
tenhoito järjestetty srk-talolla. 
Järj. Limingan rovastikunnan 
avioparityöryhmä.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: To 
16.3. klo 19 lauluseurat Toivo 
Ikolalla. Pe 17.3. klo 19 nuorte-
nilta Keijo Töllillä. Su 19.3. klo 
16 seurat ry:llä, Jari Launonen. 
Murto: Pe 17.3. klo 18.30 opis-
toilta ry:llä, Jukka Kolmonen. 
La 18.3. klo 19 yläasteikäisten 
nuorten ja heidän vanhempien-
sa keskusteluilta ry:llä. Su 19.3. 
klo 12 pyhäkoulut Katiskalla, J. 
Paasolla, Leppälällä ja Ylikos-
kella, klo 16 seurat ry:llä, Juha 
Paananen ja Olavi Hyry.
Kastettu: Hilja Helene Ala-
salmi.

Pyhän Luukkaan kappeli, Yliopis-
tokatu 7: Su 19.3. klo 10 messu. Su 
19.3. klo 15 English Service. Ke 22.3. 
klo 7.45 aamurukous. Öbergin talo, 
Kirkkokatu 5, ti 21.3. klo 18 opiske-
lijoiden ja nuorten aikuisten talvi-
tiistai. Heinätorin seurakuntakoti, 
Aleksanterinkatu 71, to 16.3. klo 19 
nuorten aikuisten ilta. Huonesuon 
seurakuntakoti, Leväsuontie 19, su 
19.3. klo 14 paastonajan kohtaus-
paikka. Tuiran kirkko, Myllytie 5: 
Su 19.3. klo 18 messu. Ti 21.3. klo 
18.30 ison kirjan ilta. Huom. Jos olet 
kiinnostunut opiskelijoiden Saksan 
matkasta 22.-29.8.2006, ilmoittaudu 
maaliskuun.

o p i s k e l i J a M e N o t
Tuomiokapituli kutsui pap-
pisasessorin vaalissa enim-
mät äänet saaneen Tuiran 
seurakunnan kappalainen 
Niilo Pesosen Oulun hiip-
pakunnan tuomiokapitulin 
pappisasessoriksi 1. huhti-
kuuta 2006 alkavalle kolmi-
vuotiskaudelle.

Tuomiokapituli pyytää 

pesosesta pappisasessori
Rantsilan seurakunnan kirk-
kovaltuuston aloitteesta lau-
sunnon sekä Oulun ev.-lut. 
seurakuntayhtymän yhtei-
seltä kirkkovaltuustolta et-
tä Limingan seurakunnan 
kirkkovaltuustolta Rantsilan 
seurakunnan yhdistymis-
mahdollisuuksista kyseisiin 
seurakuntiin.
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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 

OULUN SIIVOUSPALVELUOULUN SIIVOUSPALVELU
Valikoimaamme kuuluvat muun muassa:

* kotisiivoukset
* suursiivoukset
* peruspesut ja vahaukset
* rakennus- ja saneeraussiivoukset

Tutustu palveluihimme nettisivuillamme tai
soita!

p. 0400 519 159 / 0400 571 159
info@oulunsiivouspalvelu.fi
www.oulunsiivouspalvelu.fi

Yleis- ja erikois lääkäreiden vastaanotot.
Ajokortti ym. todistukset.

Nopeasti ja edullisesti!
Ajanvaraus (08) 520 4200

LÄÄKÄRIKESKUS
ZEPPELIN
Zeppelinintie 1, PL 51, 90451 Kempele
www.laakarikeskuszeppelin. /
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