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Maria on järkevälle ihmiselle vaikea pala.  Sivu 14.

”Mie en jännitä 
  kirkossa lukemista”,

sanoo Vaili Jämsä.
 Sivu 13.

Tanssiteos kutsuu 
autiomaahan. 

Sivu 8.
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lähetystyö on julistusta, 
ei käännytystä. 

Sivu 3.

Tuomasmessu 
palvelee ja hoitaa. 

Sivu 7.
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Suomessa parisuhteen ongelmiin haetan 
apua kuusi vuotta liian myöhään. Avioero-
ja otetaan vuosittain yli 13 000, olemme 
kansainvälisesti kärkisijoilla. Erään tutki-
muksen mukaan maassamme on irtaudut-
tu kristillisestä avioliittonäkemyksestä ja 
perinteestä, ja suhtautuminen eroihin on 
hyväksyvää.

Samalla elämme aikaa, joka tuntuu 
suorastaan pakottavan viettämään suu-
ria, näyttäviä häitä ison vierasjoukon ja 
monenlaisen humun keskellä. Nämä ovat 
kirkkohäitä, joihin varaudutaan ehkä jo 
vuotta aiemmin esimerkiksi varaamalla 
mieluinen kirkko vihkimisen paikaksi.

Noin 74 prosenttia suomalaisista hääpa-
reista halusi kirkollisen vihkimisen muu-
tama vuosi sitten kootun tilaston mukaan. 

Papin aamen on monelle parille ainoa 
oikea vaihtoehto avioliiton aloittamiselle. 
Luultavasti useimmat ottavat mielellään 
vastaan Jumalan siunauksen liitolleen ja 
kodilleen, mistä kristillisessä avioliittoon 
vihkimisessä on kyse.

On luontevaa, että kirkon yksi työmuoto 
on avioparityö eli ohjelmallisten iltojen, 
viikonloppujen, leirien sekä parisuhde-
messujen järjestäminen. Ne ovat parisuh-
detta tukevia tapahtumia, joissa palaute-
taan mieleen, miksi liitto haluttiin solmia 
juuri oman puolison kanssa. Parhaimmil-
laan erilaiset tapahtumat antavat osallis-
tujille tuoreita näkökulmia ja synnyttävät 
uusia voimavaroja matkalle, jota tehdään 
samassa veneessä.

Parisuhdetyö on seurakunnan puolelta 

suhteen ennaltaehkäisevää hoitoa ja sii-
hen osallistuvien puolelta vaivan näke-
mistä suhteen puolesta ja myös tärkeää 
yhteisen ajan ottamista kaiken muun tou-
hun keskellä. Ettei huomaamatta kasvet-
taisi erilleen.

Kyse ei ole perheneuvonnasta tai krii-
sinhoidosta. Niitäkin seurakunta kyllä tar-
joaa, eikä tämän tuen vastaanottamista 
kannata siirtää liian pitkälle.

Avioerojen ehkäisyyn panostaminen on 
tärkeää paitsi inhimillisten kärsimysten 
vähentämiseksi myös puhtaasti taloudel-
lisista syistä. Rahahuolet eivät kohenna 
kenenkään elämää.

ettei kasvettaisi erilleen

pirkko.paakki@
rauhantervehdys.suomi.net

e i taida piispojen työ olla help-
poa näinä aikoina. Heidän joh-
tamansa yhteisö on monien ris-

tipaineiden alla, ja kirkko ajautuukin 
yhteiskunnassa monesti puolustus-
kannalle. Kielteisistä asioista kirkos-
sa piirretään isoja otsikoita, kun taas 
onnistumiset ylittävät uutiskynnyk-
sen vain vaivoin. Se hyvä työ, mikä 
on seurakuntien toiminnassa arkea, 
ei loista lööpeissä. Niihin pääsevät 
kirkosta eroamiset sekä pappien kes-
kinäiset kahinat.

Sitä mukaa kun kulttuurien kirjo 
maassamme kasvaa, kirkon asema käy 
ahtaammaksi. Kristilliselle tunnustuk-
selle on tarjolla valtaisasti vaihtoehtoja, 
eikä isien usko yhtäkkiä olekaan erityi-
sen kiehtovaa. Uudet ja erikoiset idän 
tuulahdukset viehättävät juurettomia 
nuoria sukupolvia, jotka innokkaasti 
kyseenalaistavat vanhoja auktoriteet-
teja. Lisäksi tämä mainonnan aikakausi 
vääjäämättä muokkaa elämänkatsomus-
tamme suuntaan, jossa kuluttaminen 
on elämisen yksi olennainen sisältö. 
Kulutan, siis elän. Kuluttaja on kunin-
gas, ja myös arvojen markkinoilla voi 
valita mitä huvittaa.

Vuosituhantinen kirkko on päät-
tänyt selviytyä vapailla markkinoilla 
nykyaikaisin keinoin. Yrityksen tavoin 
se haistelee asiakkaidensa mieltymyk-
siä. Kirkon ovet avautuvat 
galluppien ja mediakohte-
lun talutuksella sille, mikä 

asiakasvirtoja miellyttää. Vastaavasti 
on vähin äänin karisteltava irti siitä, 
mistä asiakaskunta ei pidä. Kauppias 
ei tilaa myyntiin tavaraa, joka ei käy 
kaupaksi. Samoin ei kirkko metelöi 
ihmisen pahuudella tai anteeksi-
pyytämisen tarpeella - synnistä nyt 
puhumattakaan. Kirkon sormi ei saa 
osoittaa mihinkään, ja eihän oike-
astaan juuri koskaan tai missään tai 
milloinkaan ole mitään rajoja mille-
kään, jos asioita rakkauden laveasta 
näkökulmasta katsotaan.

Kirkko on uusien asiakkaiden hou-
kuttelemiseksi valmis uhraamaan joi-
takin vanhoja asiakkaitaan. Pieni nais-
pappeudesta itselleen kompastuskiven 
tehnyt ryhmä joutaa pihalle, sillä sen 
tuoma julkisuus karkottaa uusia kulut-
tajia. Rajansa silläkin, mitä kirkossa 
suvaitaan! Sitä paitsi suvaitsevaisuus 
mainossanana lienee varattu muihin 
tarkoituksiin, kuten suhtautumiseen 
samaa sukupuolta oleviin pariskuntiin? 
Kirkon markkinavaltauksen ongelma 
on, että uuden asiakkaan saaminen on 
yritykselle monin kerroin kalliimpaa 
kuin vanhan pitäminen. 

Mikä sitten neuvoksi, kun yhtäältä 
kirkolta penätään enemmän suolaa, ja 
toisaalta tarvitaan ajan hengen mukaisia 
uusia, makeita juttuja? Kuten alussa 
totesin, ei taida piispojen työ olla 

helppoa näinä aikoina. 
Onneksi kirkon kulma-
kivi kantaa.

Julkaisija rauhan Tervehdys ry.
 iSSN 0356-2840
 perustettu 1907
Kustantaja Suomen Kirkko-Mediat oy
levikki n. 105 400, 20 seurakuntaa
aikataulu ilmestyy torstaisin,
 kesällä joka toinen viikko.

vt. päätoimittaja pirkko paakki  (08) 5626 411
Toimittajat  riitta Hirvonen  (08) 5626 412
  Satu Kreivi-palosaari (08) 5626 410
Toimisto  Saila Juutilainen (08) 5626 400

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

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

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

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

Kirkon markkinat

Juha-Jaakko Sinikumpu, johtava lääkäri, oulu

Arja Huuskonen kirjoittaa Crux-lehden 
vuoden ensimmäisessä numerossa suo-
malaisten suhteesta kirkkoon.

Uskontopsykologian professori Owe Wik-
ström kysyy Kotimaa-lehden numerossa 
37/2005, mitä annettavaa kirkolla on onnellisille 
ihmisille. Moni voi hänen mukaansa hyvin 
ja viihtyy elämässään kaipaamatta mitään 
syvempää tarkoitusta. Wikström arvelee, että 
yksi syy kirkon ja sen jäsenten etääntymiseen 
on, että protestanttisissa kirkoissa harras-
tetaan liian paljon ahdistuksen teologiaa ja 
liian vähän onnellisuuden ja ilon teologiaa. 
Usein käsitellään aiheita: kuolema, kärsimys, 
katastrofi, diakonia. Wikströn kysyykin, mitä 
onnellinen ihminen näillä tekee.

Kirkossa on hänen mukaansa liian vähän 
tavalliseen, normaaliin elämään liittyvää 
pohdintaa. Kirkkoihin ei tulla mielellään 
tuomion pelossa vaan Kristuksen säteile-
vän ilon vuoksi.

Tiina Vilponen kirjoittaa kolumnissaan 
Etsijä-lehdessä (3/05) kokemuksistaan 
Kambodzhan maaseudulla.

Kohdattuani nuoria ja elinvoimaisia seu-
rakuntia olen samalla tähtäillyt kotimaahan. 
Suomessa silmiini osuu jotain, minkä kuuluisi 
olla lähtevälle kirkolle vierasta: sen sijaan, 
että vietäisiin Sanaa eteenpäin, ollaan jääty 

tarkistamaan kompassista suuntaa.
En usko, että oikeaa reittiä edes on: vain 

polkuja, joita kirkon täytyy kulkea. Suuntaa 
miettiessä on päässyt syntymään yhteisö, jonka 
jäsenet haluavat lähteä eri tahoille. Luotta-
muksen puute omaan näkyyn on hajottanut 
yhteyttä. Omat arvot on laitettu alennukseen, 
armon hinta on romahtanut. Kantamusten 
painosta on tullut raskaat kuljettaa.

Matkaa jatkamaan ovat tainneet päästä 
vain ne, jotka eivät ole pelänneet itsensä 
kadottamista.

Tuula-Liina Varis puhui kuningaskuluttajista 
Kansan uutisten Viikkolehdessä, joka ilmestyi 
17.3. Variksen aiheena on seksikauppa.

Epäilemättä ”asiakkaiden” valtaosa on suoma-
laisia miehiä. Ehkä heitä on tuttavapiirissäkin, 
sinun tai minun. Ainakin jonkun tuttaviin he 
kuuluvat, ovat jonkun poikia, veljiä, serkkuja, 
työkavereita, puolisoita ja isiäkin. Joitakin ei 
ehkä voisi kuvitellakaan tällaisiin puuhiin.

Mitä miehiä he oikein ovat? Mitä heidän 
päässään liikkuu?

Emme saa tietää. Seksikaupassa, rikol-
lisessakin, kuluttajansuoja on hoidettu 
paremmin kuin missään muussa bisnek-
sessä. Seksikaupassa kuluttaja on kuningas: 
hänen anonymiteettiään ja yksityisyyttään 
suojellaan kuin kruununjalokiviä.

aatoksia
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Käännyttäminen on 
mahdotonta
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Heppoiset 
tiedot kirkosta

Kalle Isokallio kirjoitti Ilta-Sanomissa 
27.2.: ”Kokonaisuudessaan kirkko keräsi 
viime vuonna veroja 850 miljoonaa 
euroa. Sillä summalla luulisi pystyvän 
tuottamaan vähäosaisille muitakin pal-
veluja kuin pari kertaa viikossa saarnan 
puolityhjässä kirkossa.”

Kylläpä on ”vähäosaisten puolustajalla” 
heppoiset tiedot kirkon  toiminnasta. Luet-
telen niistä muutamia: Lasten ja nuorten 
kerhot ja leirit, vanhustyö, vammaisten 
kerhot, kuorot ja musiikki, pyhäkoulut. 
Ajattelen myös kirkkomme lähetystyötä: 
Kymmenet koulutetut lähettimme tekevät 
vaikeissa olosuhteissa työtä juuri niiden 
”vähäosaisten” parissa.

Sinun kannattaisi mennä puolityh-

jään kirkkoosi miettimään, mikä on 
totuus. Miten viisaasti sanoikaan A. Kivi: 
”Tyhmyydelle minä olen vihainen kuin 
rakkikoira, mutta viisaus ei ole kaikille 
annettu.”

TYYNe TuruNeN

annetaan 
urkujen soida

Hyvä Hannu Niemelä. Rauhan Ter-
vehdyksessä 16.3. esitit toivomuksen, että 
virsilaulu ilman säestystä lisääntyisi.

Olen samaa mieltä kanssasi siitä, että 
seurakunnan veisuuta tulee kannustaa. 
Olen eri mieltä tuosta toiveestasi, koska 
kokemukseni mukaan urkusäestys ei 
haittaa seurakunnan veisuuta. Päin 
vastoin, olen pannut merkille, että moni 

epävarma laulaja rohkaistuu säestyk-
sen myötä.

Virsikirjauudistus kyllä aiheutti 
monelle hankaluuksia, kun se tuttu virsi 
ei ollutkaan enää tuttu. Hyvä säestys on 
ollut ensiarvoisen tärkeätä näiden uusien 
mutkien opiskelussa.

Mielestäni jumalanpalveluksen sisäl-
töä ei pitäisi muuttaa tähän suuntaan. 
Virsien säestys uruilla on luterilaisen 
jumalanpalvelusperinteen olennainen 
osa. Sitä vastoin muut soittimet voisi 
hyvin jättää pois jumalanpalveluksesta. 
Jos halutaan uutta: kuorojen moniäänistä 
virsilaulua voisi kehittää.

Annetaan urkujen soida, pitkäperjan-
tai on poikkeus. Kirkkomusiikki uruilla 
herkistää mieliä jumalanpalveluksen 
sanomalle.

aaro pelKoNeN

viikon 
kysymys

Kannatatko
lähetystyötä?

vastaa
rauhan Tervehdyksen

verkkojulkaisussa

www.nettirt.net

Lähetystyön vanha 
maine käännyttämisenä 
elää sitkeästi. 
Lähetystyön 
historiallisesta 
rasitteesta on tullut 
muuri uuden tiedon 
levittämiselle.

S uomen Lähetysseura (SLS) 
tutki vuonna 2000 suoma-
laisten asennetta lähetystyö-
hön. 60 prosenttia piti sitä 

kannatettavana ja tarpeellisena. 40 
prosentilla oli päinvastainen suh-
tautuminen. Negatiivinen asenne 
johtui heidän mielikuvastaan lähe-
tystyöstä käännyttämisenä.

Viime vuoden loppupuolella SLS 
halusi saada selville, mitä toimitta-
jat ajattelevat lähetystyöstä. Yli 70 
prosenttia suhtautui myönteisesti. 
Korkea luku ilahdutti lähetystyön 
ammattilaisia.

Mutta jälleen tutkimus paljasti 
lähetystyöntekijän kantavan har-
teillaan käännyttäjän mainetta. 
Suomalaisessa puheessa lähetys-
työn synonyyminä pidetään kään-
nyttämistä.

Suomen Lähetysseuran tiedotus-
päällikkö Eeva Kemppi-Repo on 
tästä pahoillaan, koska tietää asen-
teiden muuttamisen vaikeaksi.

Jos lähetystyö jää pelkojen ja en-
nakkoluulojen vangiksi, on vaikea 
päästä kertomaan lähetystyön to-
dellisesta sisällöstä.

ajatus käännyttämisestä
on kauhistuttava 

Ajatus käännyttämisestä kauhis-
tuttaa tämän päivän autonomista, 
individualistista ja vapausorientoi-
tunutta kansalaista, Eeva Kemppi-
Repo tietää.

Hän toivoo, että lähetystyöhön 
kielteisesti suhtautuvat kysyisivät 
itseltään, mihin heidän mielikuvansa 
pohjautuu, mistä se on peräisin.

-Voisiko oman tiedon paikkansa 

pitävyyttä testata jotenkin?, Kemp-
pi-Repo ehdottaa ja toivoo ihmi-
siltä avointa näe ja koe –asennetta 
lähetystyötä kohtaan.

Hengellinen julistus kuuluu lä-
hetystyöhön.

-Se on luovuttamattomasti läs-

nä lähetystyössä, mutta avunan-
tamista ei ehdollisteta uskoon. 
Hädänalaisen tilannetta ei käytetä 
hyväksi, eihän niin saa tehdä tääl-
lä Suomessakaan. Emmehän me 
epäile diakoniatyöntekijää siitä, 
että hän kasaa uskonnolliset asiat 

lähetysväki haluaisi eroon maineesta, että lähetystyössä lyödään köyhää ja kipeää raamatulla päähän.

heikon ja hauraan päälle ehdoksi 
avun antamiselleen. 

Ajatus käännyttämisestä on teo-
logisesti mahdoton. Kääntyminen 
on aina Jumalan suuri ihme. 

-Jos ihminen käännyttää, hän 
ei luota Jumalaan eikä siihen, et-

tä evankeliumin sisältö, sanoma 
armosta, toivosta, lohdutuksesta, 
köyhän täydellisestä ihmisarvosta, 
käännyttää – vetää puoleensa.

-Me emme ole tekemisissä kuol-
leen vaan hyvin elinvoimaisen uskon 
kanssa, Kemppi-Repo sanoo.

avunantamista ja 
uskomista 

ei saa liittää yhteen

Pastori Suvimarja Rannanka-
ri-Norjanen on SLS:n Thaimaan 
lähetti. Hän tuli suomalaisille te-
levisiosta tutuksi auttajahahmoksi 
Tsunami-katastrofin yhteydessä.

Rannankari-Norjanen kertoo 
rehellisesti joidenkin ulkomaa-
laisten lähetysjärjestöjen liittäneen 
Thaimaan jälleenrakennustyön yh-
teydessä avustustyön ja uskonnon 
yhteen asiattomalla tavalla. Hän on 
siitä pahoillaan.

Rannankari-Norjanen sanoo 
esimerkin, miten julistus liittyy 
lähetystyöhön hänen arjessaan. 
Kristityt pitävät Thaimaassa tur-
vakotia naisille. Sinne tuleville 
naisille kerrotaan, että talossa pi-
detään muun muassa aamu- ja 
iltahartaudet.  

-Hartaudet kuuluvat talon oh-
jelmaan, ja kaikki siellä asuvat 
osallistuvat näihin. Mutta koska 
heille kerrotaan tämä etukäteen, 
he voivat itse miettiä, haluavatko 
tulla tällaiseen paikkaan asumaan. 
Taloon ei ”huijata” ketään.

Rannankari-Norjasen mukaan 
hänen kuuluu auttaa kaikkia samalla 
tavalla. Jos sitten joku kiinnostuu 
kysymään, miksi hän tekee työtään, 
lähetystyöntekijä kertoo mielellään 
vakaumuksestaan.

-Suomalaiset pitävät uskonnolli-
sista asioista keskustelemista henki-
lökohtaisena. Näin ei ole useinkaan 
muualla maailmassa. Uskonnosta 
puhuminen  on esimerkiksi Thai-
maassa arkipäiväinen asia. Ihmi-
set enemmänkin ihmettelevät, jos 
joku ei usko.  

riiTTa HirvoNeN
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siäiseen su 26.3. klo 16-17.30. 
Ks. menot.
Lähetys- ja raamattupiiri ma 
27.3. klo 18.
Martantupa ti 28.3. klo 12.30.
Haapalehto-Myllyojan diako-
niapiiri ti 28.3. klo 18.
Perhekerho osallistuu pääsiäis-
vaellukseen ke 29.3. klo 9.30. 
Kirkkokuoroharjoitukset ke 
29.3. klo 18.
Seurakuntapiirin retki taide-
museoon ti 28.3. Linja-auto 
lähtee klo 11.10 seurakuntata-
lon pihalta.
Lapsikuoroharjoitukset to 
30.3. klo 16.45.-18.30.
Miesten raamattupiiri to 30.3. 
klo 19.

OulujOen kirkkO

Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 28.3. klo 19. Puhujina 
Pekka Tuomikoski ja Timo 
Jurvelin.

Saarelan SeurakuntakOti

Poolakuja 1
Seurakuntapiiri ma 27.3. klo 13.
Perhekerho ke 29.3. klo 9.30.

SanginjOki

Seurakuntapiiri to 30.3. klo 12 
Nykyrillä, Sanginjoentie 626.

SanginSuun SeurakuntakOti

Sanginsuuntie 59
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 24.3. klo 19.
Rauhanyhdistyksen seurat su 
26.3. klo 17.
Porinapiiri ma 27.3. klo 11.
Diakoniapiiri ti 28.3. klo 12.
Perhekerho ke 29.3. klo 9.30.

talvikankaan mOnitOimitalO

Tuiskutie
Perhekahvila ti 28.3. klo 9.30. 

oulun seurakuntaviikko24.-30.3.2006

JuMalaNpalveluKSeT
Oulujoen kirkossa marian-
päivänä su 26.3. klo 10 messu, 
toimittaa Ilkka Mäkinen, saar-
naa Paavo Moilanen, kanttorina 
Talvikki Attila-Pekonen.
Hintan seurakuntatalossa 
marianpäivänä su 26.3. klo 12 
perhekirkko, toimittaa Ilkka 
Mäkinen, saarnaa Riitta Ken-
tala, kanttorina Lauri Nurk-
kala, Oulujoen seurakunnan 
lapsikuoro. 

Muu ToiMiNTa
Heikkilänkankaan 
SeurakuntakOti

Kyytipojantie 2
Pyhäkoulu su 26.3. klo 12.
Perhekerho ke 29.3. klo 9.30.

Hintan SeurakuntatalO

Hintantie 89
Nuorten ilta pe 24.3. klo 18. 
Jumala ja me ihmiset, opetus-
tuokio Ilkka Mäkinen.
Pyhäkoulu su 26.3. klo 12.
Seurakuntapiiri ma 27.3. klo 12.
Perhekerho ke 29.3. klo 9.30. 
Ulkoilua ja makkaranpaistoa.
Kuntopiiri ke 29.3. klo 18.
Kirkkokuoron harjoitukset ke 
29.3. klo 18.

HuOneSuOn SeurakuntakOti

Leväsuontie 19
Pyhäkoulu su 26.3. klo 12.
Kuntopiiri ma 27.3. klo 19.
Seurakuntapiirin retki taide-
museoon ti 28.3. Linja-auto 
lähtee klo 11 seurakuntakodin 
pihalta.
Perhekerho ke 29.3. klo 9.30.

Hönttämäen SeurakuntakOti

Ruotukuja 1
Perhekerho osallistuu pääsiäis-
vaellukseen Myllyojalla to 30.3. 
klo 10.30 (omilla kyydeillä).

madekOSki

Lähetys- ja raamattupiiri ko-
deissa ti klo 14, yhdyshenkilö 
Soila Närhi, puh. 5316 197.

metSOlan HOvi

Mäkituvantie 1
Seurakuntapiiri to 30.3. klo 14.

myllyOjan SeurakuntatalO

Koivumaantie 2
Pyhäkoulu su 26.3. klo 12.
Pääsiäisvaellus Matkalla pää-

JuMalaNpalveluKSeT
Tuiran kirkossa: Pe 24.3. klo 
18 saksankielinen jumalan-
palvelus.
Su 26.3. klo 10 messu, toimittaa 
Veijo Koivula, avustaa Risto 
Tuominen, kanttorina Heikki 
Jämsä. Psalmikuoro. EO:n opis-
kelijoiden kirkkopyhä. Kolehti 
nimikkolähettityöhön Suomen 
Luterilaisen Evankeliumiyhdis-
tyksen kautta. Kirkkokahvit ja 
Risto Tuomisen läksiäiset.
Klo 18 iltamessu, toimittaa Juha 
Huhtala, avustaa Pasi Kurik-
ka, kanttorina Heikki Jämsä. 
Kolehti nimikkolähettityölle 
Mordvassa Kansanlähetyksen 
kautta.
Ke 29.3. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Pasi Kurikka, kantto-
rina Sanna Leppäniemi. Kolehti 
yhteisvastuukeräykselle.
Pyhän Tuomaan kirkossa 
su 26.3. klo 12 Marianpäivän 
perhemessu, toimittaa Riikka 
Honkavaara, avustaa Lauri 
Kujala, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. Kolehti perheiden 

kasvatustehtävään ja van-
hemmuutta tukevaan työhön 
Suomen Setlementtiliitolle. 
Kirkkokahvit.
Pyhän Luukkaan kappelissa 
su 26.3. klo 10 messu, toimittaa 
Ulla Säilä, avustaa Katariina Pit-
känen, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Cassiopeia-kuoro, 
johtaa Sanna Törmälä. Kolehti 
ks. P.Tuomas.
Klo 15 English Service. Kolehti 
kansainväliselle työlle.
Pateniemen kirkossa su 26.3. 
klo 12 messu, toimittaa Riitta 
Louhelainen, avustavat Tarja 
Korpela ja Raili Toppinen, kant-
torina Raakel Pöyhtäri. Kolehti 
ks. Pyhä Tuomas. Naisten päi-
vän ateria ja tapahtuma.

Muu ToiMiNTa
tuiran kirkkO

Myllytie 5
Siioninvirsiseurat su 26.3. 
klo 15.
Lähetyspiiri ma klo 16.30.
Miestenpiiri ti klo 18, Olavi 
Karjalainen alustaa aiheesta 
Israel ajan kello.
Raamattupiiri ke klo 15.
Yhteinen lauluhetki ke 29.3. 
klo 19. Ks. menot.
Kirkkokuoro to klo 18.30.
Crossrosds-ilta pe 31.3. klo 19. 
Ks. menot.

PyHän tuOmaan kirkkO

Mielikintie 3
Lauluyhtye Ave Marian kon-
sertti su 26.3. klo 18.
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 5832 368.
Aikuisten korukivikerho ti 
klo 10-14
Perhekerho ke klo 9.30.
Kirkkolaulajat ke klo 18.
Seurakuntapiiri to klo 13.
Raamattu- ja keskustelupiiri 
to klo 15.
Pyhän Tuomaan Lapsikuorot 
to alkaen klo 17.
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 24.3. klo 18.30.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 30.3. klo 19, Olavi 
Voittonen ja Veikko Sivula.

PyHän luukkaan kaPPeli

Yliopistokatu 7
Hiljaisuuden ilta ma 27.3. 
klo 19.
Aamukahvit ti klo 10-11.
Aamurukous ke klo 7.45.
Perhekerho ke klo 9.30.
Evankeliset Opiskelijat ke 
klo 18.30, Tapio Pokka alustaa 
aiheesta Ottakaa voimaksenne 
Hänen väkevyytensä.
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 24.3. klo 18.30.
Nuorten kuoroharjoitus to 
30.3. klo 18.

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.
Naiset Pateniemen kirkolla 
26.3. alkaen klo 12 messulla ks. 
erillinen ilmoitus.
Perhekerho ke klo 9.30.

kOSkelan SeurakuntakOti

Koskelantie 86
Perheiden lähetyspiiri su 25.3. 
klo 14.
Juttutupa ti klo 11.
Perhekerho ke klo 9.30.

kuivaSjärven SeurakuntakOti

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

JuMalaNpalveluKSeT
Karjasillan kirkossa su 26.3. klo 
10 perhemessu, toimittaa Satu 
Saarinen, avustaa Nina Nie-
melä, kanttorina Juha Soranta. 
Kirkkokahvit yhteisvastuun 
hyväksi, järj. Pohjolan Pirteät. 
Kolehti nimikkolähetti Pirjo 
Lehtiniemen työn tukemiseen 
Etiopiassa Suomen Lähetysseu-
ran kautta.
Messun jälkeen mahdollisuus 
henkilökohtaiseen keskuste-
luun ja rukoukseen.
Kastellin kirkossa: Su 26.3. 
klo 14 perhemessu (huom 
aika), toimittaa Olavi Mäkelä, 
avustavat Katja Ylitalo, Pia 
Vaarala, kanttorina Taina Vou-
tilainen. Kirkkokahvit. Kolehti 
ks. Karjasilta.
Su 26.3. klo 18 viikkomessu, 
toimittaa Liisa Karkulehto, 
avustavat Anne Kellokumpu ja 
Paula Ojantakanen, kanttorina 
Riitta Piippo. 60-vuotiaitten 
juhla ja juhlakahvit.
Pyhän Andreaan kirkossa su 
26.3. klo 12 perhemessu, toi-
mittaa Petri Satomaa, avustavat 
Päivi Sutinen, Hanna Partanen, 
Jenni Koskenkorva ja Riitta 
Leppäluoto, kanttorina Taina 
Voutilainen. Pyhän Andreaan 
lapsikuoro, päiväkerholaiset. 
Kirkkokahvit. Kolehti ks. Kar-
jasilta.
Kaukovainion seurakuntata-
lossa: Su 26.3. klo 12 messu, 
toimittaa Vesa Pöyhtäri, kant-
torina Juha Soranta. Kolehti 
ks. Karjasilta.
Su 26.3. klo 18 arabiankielinen 
jumalanpalvelus.
Maikkulan seurakuntatalossa 
su 26.3. klo 12 vauvakirkko, 
toimittaa Virpi Sillanpää-Posio, 
avustavat Mirjami Dutton, Kati 
Moilanen ja Mari Jääskeläinen, 
kanttorina Riitta Piippo. Maik-
kulan tenava- ja lapsikuorot. 
Kirkkokahvit. Kolehti ks. Kar-
jasilta.

Muu ToiMiNTa
karjaSillan kirkkO

Nokelantie 3
Seurakuntakerho to 23.3. klo 
13.30. To 30.3. viikkomessu 
Kaukovainiolla.
Karjasillan diakonia- ja lähe-
tyspiiri ma 27.3. klo 12.
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.

kaStellin kirkkO

Töllintie 38
Seurakuntakerho to 23.3. klo 
13. To 30.3. viikkomessu Kau-
kovainiolla.
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 24.3. klo 18.
Kastellin kirkkokuoron har-
joitus ma klo 18.30.

Päiväraamattupiiri ti klo 12.
Mieskuoro Weljet, harjoitus 
ti klo 19.
Perhekerho ke klo 9.30.

PyHän andreaan kirkkO

Sulkakuja 8
Pyhäkoulu su klo 12.
Perhekerho ke klo 10.
Vox Andreas -kuoron harjoitus 
ke klo 18.30.
Seurakuntakerho to 30.3. 
klo 12.
Pyhän Andreaan lapsikuoron 
harjoitus to klo 16. 
Raamattupiiri to 30.3. klo 
18.30.

kaakkurin tOimintakeSkuS

Sarasuontie 5
Perhekerho ma klo 10.

kaukOvainiOn SeurakuntatalO

Hiirihaukantie 6
Mieskuoro TervasCanto, har-
joitus to 23.3. klo 18.
Diakoniapiiri ma 27.3. klo 
12-14. 
Oulun seudun virsikuoron 
harjoitus ma 27.3. klo 18.30.
Ystävänkamari ti klo 12.
Lähetyspiiri ti klo 18.
Perhekerho ke klo 9.30.
Sudanilaisten raamattuopetus 
ke klo 18.
Kirkkotekstiilipiiri ke klo 18.
Vanhusten viikkomessu to 
30.3. klo 12. Ks. menot.
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat to 30.3. klo 18.30.

maikkulan SeurakuntatalO

Kangaskontiontie 9
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 30.3. klo 18.

JuMalaNpalveluKSeT
Tuomiokirkossa: La 25.3. klo 18 
Tuomasmessu, toimittaa Ulla 
Säilä, saarnaa Matti Laurila, 
juontaa Tuulia Taskila, Amani-
kuoro, ks. menot.
Su 26.3. klo 10 messu, toimit-
taa Pekka Rehumäki, avustaa 
Jyrki Vaaramo, kanttorina 
Raimo Paaso, urkurina Maija 
Tynkkynen, Ynnin Pojat. Ko-
lehti Yhteisvastuukeräykselle. 
Radio Dei.
Intiön seurakuntakodissa su 
26.3. klo 12 perhemessu, toimit-
taa Jyrki Vaaramo, kanttorina 
Hanna Savela.

Muu ToiMiNTa
tuOmiOkirkkO 
Kirkko avoinna päivisin klo 
12-13.
Aamupiiri la 25.3. klo 10 
kryptassa.
Aamurukous ke 29.3. klo 8.30 
kryptassa.
Vanhan pappilan lähetyspiiri 
ke 29.3. klo 14.
Keskiviikkoseurat ke 29.3. klo 
18, Juhani Tervonen.

keSkuStan SeurakuntatalO

Isokatu 17
Sana elää pe 24.3. klo 18 kou-
lutussalissa.
Yksinäisyydestä yhteyteen la 
25.3. klo 18 kuorosalissa.
Päiväseurat ke 29.3. klo 12 
kuorosalissa.
Lähetyssoppi to 30.3. klo 10-
15.30 alasalissa.
Raamattupiiri to 30.3. klo 14 
koulutussalissa. Jesajan kirjan 
Uusi testamentti.
Tuomiokirkkokuoro to 30.3. 
klo 17 juhlasalissa.

intiön SeurakuntakOti

Intiönpolku 2 
Tarinatupa ke 29.3. klo 13.
Perhekerho to 30.3. klo 10. Sain 
sinulta tervettä kättä kaks.
Raamattupiiri to 30.3. klo 16, 
Ari-Pekka Metso.

HeinätOrin SeurakuntatalO

Aleksanterinkatu 71
Sunnuntaiseurat su 26.3. klo 
15, Juhani Seppänen.
Hopealanka ma 27.3. klo 13, 
Pekka Rehumäki. Toivonieme-
läiset vieraina.
Keramiikkakerho ti 28.3. klo 
16 varhaisnuorille.
Perhekerho ke 29.3. klo 10. Sain 
sinulta tervettä kättä kaks.
Miesten piiri ke 29.3. klo 18 
kerhohuoneessa.
Toiminta- ja keskustelukerho 
to 30.3. klo 10.30.

kajaanintie 1
Raksilan kerho to 30.3. klo 
13.40.

dOmuS BOtnica

Toivoniementie 1
Toivoniemeläisten vierailu ma 
27.3. Heinäpään Hopealangas-
sa, lähtö klo 12.40.

niittyarOn kerHOHuOne

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

meri-tOPPilan mOniPalvelu-
keSkuS

Kuivaamokatu 6
Perhekerho ke klo 9.30.

PalOkan PalvelutalO

Seurakuntakerho to 30.3. klo 
13.30.

tuiran PalvelukeSkuS

Kangastie 1
Seurakuntakerho ti 28.3. klo 14.

PyHäkOulut tuiran Seura-
kunta:
Hartaantie 12, su klo 12.

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

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Väinö Antero Jakkula 88 v, 
Paavo Matti Huovinen 64 v, 
Marjo Riitta Elisa Oittinen 
s. Oittinen 58 v, Eero Juhani 
Tanjunen 74 v.
Karjasilta: Veikko Matias Karvo 
90 v, Sandra Maria Ervasti s. 
Väisänen 87 v, Matti Oskari 
Leivo 79 v, Anna Vilhelmiina 
Viitanen s. Räisänen 75 v, Aimo 
Aulis Frondelius 74 v.  
Tuira: Veikko Nestori Heikki-
nen 81 v, Raimo Juha Nissinen 
53 v, Lempi Siviä Pelkonen s. 
Kokko 94 v, Lempi Maria Pohjo-
la s. Kursula 87 v, Ilma Johanna 
Kanniainen s. Salo 89 v, Erkki 
Ilmari Soini 53 v.

Karjasilta: Ilkka Tapani Tuulas-
aho ja Kati Johanna Koskinen.
Tuira: Aki Petteri Suomela ja 
Kaija Kristiina Teppo, Petri Ju-
hani Junttila ja Hanna Haapala, 
Jari Johannes Evälä ja Tiina 
Hannele Lahdenperä, Teemu 
Antero Vanninen ja Helena 
Kristiina Maaranto.
Oulujoki: Sampo Johannes 
Kangastalo ja Hanna-Leena 
Järvinen.

AVE MARIA
Marianpäivän laulukonsertti sunnuntaina

26.3. klo 18 Pyhän Tuomaan kirkossa.
Konservatorion laulajat, johtaa Ritva Lehtiniemi
Markus Vaara, urut ja piano. Ohjelma 5/3 euroa.
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sekä vakuutuksen. Vakuu-
tus koskee vain Oulun seu-
rakuntien jäseniä. Halukkaat 
voivat käydä Rukalla (25 km 
Juumasta). Rinnekulut eivät 
sisälly leirihintaan. Ohjelmassa 
askartelua, ulkoaktiviteetit, 
hartautta, laulua, leikkejä. 
Lisätietoa ohjaajilta: Maire 
Kuoppala, p. 040 5747124 
ja Jouni Heikinheimo  040 
7379643. Järj. Oulun seura-
kunnat/nuorisotyö

eloKuva-aiHeiNeN
ilTa

Crossroads-ilta Tuiran kir-
kolla pe 31.3. klo 19. Ilta 
koostuu puheista, musiikista 
ja rukouksesta. Kappalainen 
Pekka Rehumäki kysyy, onko 
Matrix Jeesus-leffa. Keskus-
telua elokuvan uskonnolli-
sista ulottuvuuksista. Illan 
jälkeen voi jäädä nauttimaan 
rennosta yhdessäolosta tee-
kupposen ääressä. 

perHeKivaa
YHTeiSvaSTuuN 

HYväKSi

Koko perheen yhteisvastuu-
tapahtuma la 1.4. klo 10-14 
Pateniemen kirkolla, Tas-
kisentie 3. Ohjelmassa mm. 
askartelua, kasvomaalausta, 
ongintaa, arpoja, hartausnäy-
telmä, tarkkuusammuntaa 
ja pienoisjunaradan esitte-
lyä. Mahdollisuus ostaa keit-
tolounas, mehua, kahvia ja 
pullaa. Klo 12 alkaen koira-
ajelua perheen pienimmille 
ja ulkoleikkejä. Tapahtuman 
tuotto Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi. Järjestää Tuiran 
seurakunta ja lastenohjaaja-
opiskelijat.

aarTeiTa 
Ja oNgiNTaa

Kaikenikäisten yhteisvas-
tuutempaus la 25.3. klo 13-
15 Myllyojan asukastuvalla, 
Jokivarrenpolku 5. Tapah-
tuman avaa seurakuntapas-
tori Ilkka Mäkinen. Myytä-
vänä arpoja, kahvia, pullaa, 
makkaraa ja mehua. Ohjel-
massa myös aarteen etsin-
tää ja ongintaa. Tapahtu-
man tuotto Yhteisvastuuke-
räykselle. Järjestäjänä Oulu-
joen seurakunta, Myllyojan 

vauvaT Ja NalleT
KirKKooN

Vietämme Marian ilmestys-
päivän vauvakirkkoa su 26.3. 
klo 12 Maikkulan seurakun-
tatalolla, Kangaskontiontie 
9. Ohjelmassa vauvaköröt-
telyä ja musiikkia. Vauvat 
kutsutaan alttarille siunat-
taviksi. Köröttele kirkkoon 
oma helistin ja nalle muka-
nasi! Mukana Maikkulan 
tenavakuoro ja lapsikuoro. 
Kirkkomehut ja kahvit.

vaNHuKSille MeSSu

Karjasillan seurakunnan dia-
koniatyö järjestää vanhusten 
viikkomessun Kaukovainion 
seurakuntatalolla (Hiirihaukan-
tie 6) 30.3. klo 12. Messun jäl-
keen tarjoamme lounaan.

TuoMiSelle
HYväSTiT

Risto Tuomisen läksiäisiä vie-
tetään Tuiran kirkossa 26.3. 
Marian ilmestyspäivän mes-
sun (klo 10) jälkeen alkavilla 
kirkkokahveilla. Tuominen 
lähtee Kestilän seurakunnan 
kappalaiseksi.

menot
Yllätysilmiö 

saapuu ouluun

KörTTiSeuraT
KirKolla

Siioninvirsiseurat Tuiran 
kirkolla su 26.3. klo 15. 
Tule laulamaan ja kuule-
maan sanaa. Ennen aloi-
tusta tulokahvit. 

Haipola 
laulaTTaa

Tervetuloa laulutilaisuu-
teen Tuiran palvelutaloon 
ti 28.3. klo 14, Kangastie 1. 
Pertti Haipola laulaa ja lau-
lattaa. Arvonta yhteisvas-
tuun hyväksi. Järjestää Tui-
ran seurakunta

SeuraKuNTaKerHoN
KeväT

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

YHTeiNeN lauluHeTKi

Ke 29.3. klo 19 Tuiran kir-
kon seurakuntasalissa, Myl-
lytie 5, järjestetään viikko-
messun yhteydessä kaikille 
laulamisesta kiinnostuneille 
yhteinen lauluhetki. Lau-
lamme tuttuja ja uusiakin 
hengellisiä lauluja kantto-
rin johdolla. Laulutuokion 
jälkeen on viikkomessu kir-
kossa klo 20. 

perHeeT JuuMaaN

Vietä perheesi kanssa pääsi-
äinen Juumassa! Perheleiri 
13.-17.4. Leirille voi osallis-
tua omin kyydein oman aika-
taulun mukaan. Ilmoittautu-
miset yhteisen seurakunta-
palvelun toimistoon, p. 3161 
347 ma-pe klo 9-16. Hinnat: 
kokoaika aikuiset 64 e, 4-18-
v. 40 e ja alle 4-v. ilmaiseksi.  
Vuorokausihinnat: Aikuiset 
16 e ja 4-18-v. 10 e ja alle 4 
-v. ilmaiseksi. Hinnat sisäl-
tävät majoituksen, ruokai-
lut ja ohjelman Juumassa 

suuralueen yhteistyöryhmä, 
Hintta-Parkkisenkankaan 
pienkiinteistöyhdistys ja Hin-
tan Martat.

MaTKa ilooN 
Ja SuruuN

Matkalla pääsiäiseen 26.3. 
klo 16-17.30. Myllyojan seu-
rakuntatalon tiloihin on 
rakennettu elämyksellinen 
vaellusreitti palmusunnun-
taista pääsiäisaamuun. Tule 
kohtaamaan pitkäperjan-
tain murhe ja pääsiäisaa-
mun riemu. Vaellus kestää 
n. 30 min. 

Kuppila eri
oSoiTTeeSSa

Kuppila toimii Isokatu 17:
n kuorosalissa perjantaisin 
(huom! muuttunut paikka) 
klo 13-15. Kuppilassa laulel-
laan, luetaan runoja, keskus-
tellaan ja silloin tällöin arvo-
taan jotain pientä. Tule kup-
poselle kahvia, kohtaamaan, 
keskustelemaan.

SiNKKuillaSSa
MuSliMeiSTa

Sinkkuilta pe 31.3. klo 18.30 
Keskustan seurakuntasalissa, 
Isokatu 17. Ulla Mäkinen 
alustaa aiheesta Muslimien 
kohtaaminen.

roKualla
pariSuHdeHuolToa

Oulun ev. -lut. seurakunnat 
järjestää parisuhteen rikas-
tuttamisviikonlopun Roku-
alla 5.-7.5. Viikonlopun 
aikana keskitytään parisuh-
teen positiivisten asioitten 
löytämiseen ja käyttöönot-
toon.  Hinta 82 euroa/pari. 
Mukaan voidaan ottaa vain 
rajoitettu määrä pareja ilmoit-
tautumisjärjestyksessä. Ilm. 
7.4. mennessä ja lisätietoja 
Heikki Kaikkoselta, p. 040 
502 5010.

SeuraT 

Heinätorin seurakuntakodin 
alasalissa, Aleksanterinkatu 
71, su 26.3. klo 15. Illan tee-
mana on Herran palvelijatar 
kiittää. Mukana Juhani Sep-
pänen ja Tapio Pokka.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Iiris Aurora Hurttia, Valdemar 
Viljami Immanuel Karttunen, 
Henna Aleksandra Siponen.
Karjasilta: Iina Minerva Lehto, 
Joonas Miko Matias Ahonen, 
Heta Elvia Mikola, Elsa Anna 
Kaarina Saarela, Inka-Maija 
Olivia Vaarala, Nelli Maija 
Karin Vass.
Tuira: Luka Benjamin Man-
ninen, Milo Mehmet Ardiç, 
Lassi Ilmari Heikkinen, Anniina 
Juulia Juntunen, Emmi Janika 
Olivia Juusola, Iiro Matias 
Karppinen, Jenna Kaarina 
Kauppi, Katariina Anna Elina 
Matero, Vilhelmiina Susanna 
Vuorre, Veeti Veikko Vähä-
kuopus.
Oulujoki: Joona Sihveri Hon-
kakunnas, Rene Kasper Käh-
könen.

Suuren suosion saavuttanut Tilkkutäkki-
konsertti pidetään Oulussa pe 24.3. klo 19 

Pohjankartanossa.
Lavalle nousee The Tilkkutäks -orkesteri 

tähtineen. Vanhoja riparilauluja laulavat mm. 
Kalle Smak-yhtyeestä, Jenni Vartiainen, Jo-
hanna Kurkela, Sansa, Pepe Johansson ja 
Tuure Kilpeläinen. Konsertit juontavat YleX:
n aamushowsta tutut Peltsi ja Juha ”Juha-
lahti” Lahti.

Konserteissa kuullaan levyn kappaleiden 
lisäksi aimo annos muita riparihittejä vuo-
sien varrelta.

Kaikkien aikojen rakkaimpia riparilauluja 
sisältävä Tilkkutäkki-albumi oli eittämättä yk-
si viime vuoden yllätysilmiöistä. Riparilaulut Tutut kuuluisuudet nostalgisoivat rippikoulujen iltanuotioilla 

tutuksi tulleita veisuja. 

kirkkaimpien kotimaisten tähtien esittäminä 
koskettivat voimakkaasti sekä nuorta rippileirin 
hiljattain kokenutta että jo kauan sitten rippi-
leirinsä käynyttä nostalgiahakuista yleisöä. 

Tilkkutäkin laulut on valittu rippileireillä jo yli 
30 vuoden ajan käytetystä Nuoren seurakunnan 
veisukirjasta eli ns. Punaisesta kirjasta. 

Markus Koskisen ja Sampo Haapaniemen 
uudelleen sovittamia kappaleita ovat mm. ”Tilk-
kutäkki”, ”Herra kädelläsi”, ”Kuljeta ja johda”, 
”Vaeltaja”, ”Kirkossa”, ”Tuu mun vaimoksein”, 
”Kumbayah” ja ”Toisen päivän iltana”.

Tilkkutäkki-konsertin lippujen hinta on 
10 euroa. Lippuja voi ostaa ennakkoon kirja-
kauppa Bibliasta. 

leluja kolehtiin
Ensi sunnuntaina 26.3. klo 14 Kastellin kirkon (Töl-
lintie 38) jumalanpalveluksessa voi antaa tavallista rei-
lumman kokoiseen kolehtihaaviin rahan sijasta hyvä-
kuntoisen lelun tai lastenkirjan.

Kerätyt tavarat myydään Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi järjestetyssä perhetapahtuman huutokaupassa 
Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa la 22.4.

Kastellin jumalanpalveluksen 26.3. toteuttavat 
kappalainen Olavi Mäkelä, päiväkerholaiset ja pyhä-
koululaiset.

N u o r e T

Kastellin kirkko, Töllintie 38
Nuorten ilta to klo 18.
Hjelppi-ryhmä to 30.3. klo 18. 
Pyhän Andreaan kirkko, Sulkakuja 8
Nuorten yökahvila pe 24.3. klo 20.
Nuorten ilta ti klo 18.
Meri-Toppilan monitoimikeskus, Paalikatu 19
Nuorten yökahvila pe 24.3. klo 20-23.
Hintan seurakuntakoti, Hintantie 89
Nuorten ilta pe 24.3. klo 18.

Tule pääsiäiseksi rokualle!
Kaikenikäisten perheleiri 14.-
17.4. seurakuntien leirikes-
kuksessa. Etusija on neuro-
logisten lasten perheillä. Lei-
rin hinta 60 euroa aikuinen 
ja 30 euroa yli 4-v lapsi. 

Leirille lähdetään omilla 
autoilla. Leirikirje postitetaan 

ennen leirin alkua. 
Vetäjinä toimivat diakonia-

työntekijät Mirva Kuikka 
ja Kirsi Karppinen. Ilmoit-
tautumiset diakoniakeskuk-
seen to 30.3. mennessä, p. 
3161321.

NeTTipappi
Keskustelukumppanisi, kun haluat kysyä 
tai pohtia jotain elämääsi liittyvää 
asiaa. voit myös kysyä käytännön 
seurakuntaelämään kohdistuvia 
kysymyksiä. Kysy osoitteessa:

www.nettirt.net
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Y H T e i N e N  d i a K o N i a

Kehitysvammaistyö
Varttuneiden porinapiiri ti 28.3. klo 13.15-14.15 Heinätorin seurakuntata-
lossa, Aleksanterinkatu 71.Keskustelukerho ti 28.3. klo 17-18.30 Heinätorin 
seurakuntatalossa, Aleksanterinkatu 71.

Kuulovammaistyö
Raamattupiiri ma 27.3. klo 13 Palvelukeskus Runolassa, Tuulaakitie 2.
Raamattu- ja virikepiiri ma 27.3. klo 14.45 Ratamotien ryhmäkodissa, 
Ratamotie 34.
Kuurojen lähetyspiiri ma 27.3. klo 17.30 Koskitie 19:ssä.
Lasten paikka- askartelua ja muuta mukavaa lapsille ma 27.3. klo 17.30 
Koskitie 19:ssä.
Huonokuuloisten päiväpiiri Aabrahamin poppoo ti 28.3. klo 13.30 
Kirkkokatu 5:ssä.

Näkövammaistyö
Raamattu- ja keskustelupiiri to 30.3. klo 13-14.30 Kirkkokatu 5, alaker-
rassa.

Päihdetyö
Naistenryhmä pe 24.3. klo 13 Kirkkokatu 5, alakerrassa.  
Tavoiteryhmä ei kokoonnu ma 27.3. 
Raamattupiiri ei kokoonnu 28.3.
Naistenryhmä ei kokoonnu pe 31.3.
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.

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

Arabian kielellä:
Kaukovainion seurakuntatalo, Hiirihaukantie 6: Su 26.3. klo 18 
arabiankielinen jumalanpalvelus. Ti 28.3. klo 18 arabiankielinen 
raamattutunti ja pyhäkoulu. Lisätietoa diakoni Amos Mangalta, 
p. 040 510 8529.

In deutscher Sprache:
Kirche in Tuira, Myllytie 5: Fr 24.03. um 18.00 Uhr Gottesdienst, 
Pastor H.-Martin Röker.

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

Su 26.3. klo 10 messu Oulun tuomiokirkosta, toimit-
taa Pekka Rehumäki, avustaa Jyrki Vaaramo, urku-
rina Maija Tynkkynen ja kanttorina Raimo Paaso. 
Ynnin Pojat laulaa. Virret: 323: 1-3, 126, 50, 52, 
228, 222 ja 323: 4-5.
Su 26.3. klo 11.25 radiopyhäkoulun pitää lasteno-

hjaaja Kirsi Isola aiheesta Marianpäivä.
 erilainen iltapäivä ma-pe klo 15-17
Ke 29.3. klo 16.15 merimieskirkon toiminnasta Oulussa kertoo johtava 
satamakuraattori Antti Härö.
To 30.3. klo 16.15 Pyhästä arkeen -sarjassa on aiheena Marian tehtävä 
ja minun tehtäväni.

 
Su 26.3. klo 9.45 radiopyhäkoulun pitää lasteno-
hjaaja Kirsi Isola aiheesta Marianpäivä.
Su 26.3. klo 10 messu Kemin kirkosta. Messun jäl-
keen Etappi-uusinnassa tutustutaan Oulun seura-

kuntien Kotiinpäin-projektiin. Ohjelman toimittaa Marja Blomster.
Ma 27.3. klo 17.05 Etapin aiheena on Elämän työ pappina, rovasti Heikki 
Hurskainen. Ohjelman toimittaa Laila Korkiakoski.

Radio-ohjelmien palautesähköposti merja.laaksamo@evl.fi

T ä M ä  v i r S i

(eNocH SoNToNga 1897. JaaKKo löYTTY 1985. 
uud. valioKuNTa virSiKirJaaN 1986.)

Pääkirjoitustoimittaja Pekka Mikkola Oulusta pitää monien hyvien virsien joukossa erityisesti vir-
restä 501 Kuule Isä taivaan.

Virressä on yksinkertaisen kaunis melodia, siinä on sanoma ja taustalla kiinnostava tarinakin. Sä-
velen teki vuonna 1897 eteläafrikkalainen Enoch Sontonga. Laulusta tuli viime vuosikymmenellä osa 
Etelä-Afrikan uutta kansallislaulua. Sellaisenaan se on myös Tansanian ja Sambian kansallishymni, 
ja meillä hiukan toisin sanoin lasten virsi.

Laulu on rukous, joka heijastaa maailmanlaajuista yhteisvastuuta: Kuule, Isä Taivaan pyyntö tää: 
Auta ettei kukaan yksin jää. Katso Isä lasta kärsivää, siunaa koko maailmaa.

Tämä virsi on myös vastapainoa niille lukemattomille virsille, joissa tähtäyspiste on laulajan oman 
sieluntilan tarkkailussa.

Tällä palstalla lukijat saavat kertoa lempivirsistään.

Harvinaista taidetta 
Karjasillan huutokaupassa
Kärppäpelaaja Lasse 
Kukkonen, Lintulan 
koulun oppilaat ja 
kaupunginvaltuutetut 
piirsivät Yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi.

p lay off –taistot ja oman ko-
din rakennustyömaa pitävät 
kärppäkapteeni, olympiaho-

peamitalisti Lasse Kukkosen kii-
reisenä. Rakennukselta löytyi kui-
tenkin lankunpala sekä lyijykynä, 
ja Kukkonen piirtää  aiheesta Mi-
nä vanhana.

Lautaan syntyy lennokas kuva 
talosta ja sen pihamaalla häärivästä 
iloisesta ukkelista.

Lasse Kukkosen piirros liittyy 
parhaillaan käynnissä olevaan 
Yhteisvastuukeräykseen, jonka 
teemana on Ihmisarvoinen van-
huus. Kukkosen työ on myytävänä 
Karjasillan kirkolla su 26.3. Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi järjestet-
tävässä huutokaupassa.

Lasse Kukkonen sanoo osallistu-
vansa mielellään vanhusten hyväksi 
tehtävään työhön.

-Aikaa on vain niukasti, mutta 
toisaalta, jos kaikki nipistäisivät 
omasta ajastaan hiukkasen, saisimme 
yhdessä paljon hyvää aikaan.

-Toivottavasti itsellä on vanhana 
perhesuhteet kunnossa, se on van-
huuden turva, 24-vuotias pelaaja 
miettii omaa kaukaista tulevai-

suuttaan. 
Kukkonen ei kehu 

piirustustaitojaan. Hän 
sanoo myytävän työn pal-
jastavan, ettei kärppäpuo-
lustaja ryhdy taiteilijaksi 
jääkiekkouran päätyttyä 
jonakin päivänä. 

Myös lapset ja 
valtuutetut
kuvittivat 

vanhuutensa

Lintulammen koulun ykkös-
ja kakkosluokkalaiset ovat piir-
täneet Lasse Kukkosen tavoin 
aiheesta Minä vanhana. Lasten 
koskettavat piirrokset ovat myytä-
vinä Kukkosen laudan kanssa ensi 
sunnuntain huutokaupassa.

Oulun kaupunginvaltuutetut 
taiteilivat tällä viikolla myös omat 
kuvansa vanhuudenpäivistään. 
Päättäjien piirrokset eivät ole huu-
tokauppatavaraa, mutta ne ovat 
nähtävillä sunnuntaina Karjasil-
lan kirkolla. 

Sen sijaan huutokaupattavana 
on Lasse Kukkosen ja lasten töiden 
lisäksi lastenkirjojen kuvittajan, tai-
telija Taruliisa Warstan serigrafiatyö 
kirjasta Silloin prinsessa itki. 

Meklarina tapahtumassa toimii 
Oulun taidemuseon vs. johtaja 
Elina Vieru.

riiTTa HirvoNeN

Karjasillan kirkossa (Noke-
lantie 39) on ennen huu-
tokauppaa klo 10 perhe-
messu. Jumalanpalvelus on 
tavallista messua lyhyempi 
ja siinä huomioidaan kai-
kenikäiset lapset. 

Messun jälkeen on kirk-
kokahvit ja mehut. Kah-
vit keittää yhteisvastuun 
hyväksi pohjolan pirteät 
–partiolippukunta.

lasten ja lasse Kukkosen 
piirustusten huutokauppa 
alkaa noin klo 11.15 kirk-
kokahvien lomassa.

Kakkosluokkalainen Jonne parta-
nen kulkee vanhana iloisesti pu-
nainen pipo päässä. 

Pari viikkoa sitten ensi-iltansa Kok-
kolassa saanut kohuttu monologiesi-
tys Maria Magdalena – eräs kärsi-
mysnäytelmä nähdään Oulussa tors-
taina 23.3. kello 14 ruotsalaisessa 
koulussa Sepänkatu 7:ssä.

Kokkolan ruotsinkielisen seurakun-
nan kirkkoherra Peter Kankkunen 
ei päästänyt esitystä seurakunnan 

Kohuttu Maria Magdalenan monologi oulussa torstaina
tiloihin, ja myös piispa Erik Vikström 
on kirjoittanut kirkkoherroille, että 
hän ei myöskään ottaisi näytelmää 
seurakunnan tiloihin.

Tekstin on kirjoittanut Marga-
reta Skanzen ja sen on ohjannut 
Johan Fagerudd.

 Näytelmää esittää Ylva Ekblad, ja 
sitä on tilattu runsaasti eri paikka-

kunnille. Ouluun esityksen tuottaa 
Svenska privatskolan. Lippu maksaa 
10 euroa. Maria Magdalena -mono-
logia on arvosteltu epäraamatulli-
seksi ja siihen sisältyvää eroottista 
kohtausta on pidetty liian rohkea-
na. Ruotsin kirkoissa näytelmää on 
esitetty ilman kohua. (SK-P)

lämmitä 
lähimmäistä 

-ilta 
Tuiran kirkolla, Myllytie 5, tiistaina 
28.3. klo 17. Vapaata yhdessäoloa, 
puhetta diakoniasta ja tilkkujen 
kutomista yhdessä tilkkupeitteisiin. 
Iltapala ja iltahartaus. 
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Tuomasmessu kuuluu 
kirkon kokeileviin 
erityisjumalanpalveluksiin. 
Se on saanut nimensä 
apostoli Tuomaasta, 
joka epäili Jeesuksen 
ylösnousemusta. 

T uomasmessu poikkeaa taval-
lisesta jumalanpalveluksesta 
muutamissa kohdin. Messu 

kestää sunnuntaiaamun palvelus-

S oila Lappalaiselle tuomas-
messu on ollut tärkeä reitti 
seurakuntayhteyteen. Hän 

on ollut mukana 2000-luvun alus-
ta. Tommi Yritys oli tekemässä 
messua jo 1990-luvulla. Välissä oli 
muutama vuosi, jolloin Tuomas-
messuja ei järjestetty, mutta sit-
ten toiminta sai uudestaan tuulta 
alleen Tommin ja hänen ystävän-
sä aloitteesta. 

Miehet menivät tuomiorovastin 
juttusille ja pyysivät seurakuntaa 
yhteistyöhön. Ulla Säilä löytyi 
vastuuhenkilöksi, ja monen iloksi 
messut jatkuivat.

- Ollaan iloisia, että Ulla on jak-
sanut tehdä tätä. Hän on hoitanut 
käytännön asioita ja ollut tukena, 
Soila ja Tommi kiittelevät.  

Soila muistaa olleensa ensim-
mäisen kerran vapaaehtoisena toi-
vottamassa ihmiset tervetulleiksi 
tuomiokirkon ovella. 

- Tehtäviin on kasvanut niin, 
että on voinut myöhemmin ottaa 
enemmän vastuuta. 

Soilaa nähdäänkin nykyään usein 
esirukoilijana tai juontajana. Teh-
tävät löytyvät silloisen tunnelman 
mukaan. 

- Koen tärkeänä saada tehdä jo-
tain. Messu tuntuu juhlavalta, kun 
on ollut sitä valmistamassa. 

Tommi kertoo olevansa ihminen, 
joka ei jaksa istua kauan paikoillaan 
vaan haluaa tehdä ja vaikuttaa asi-
oihin. Hänkin toteaa, että vastuu 
on tullut pienin askelin.

Tuomasmessua vietetään kerran 

kuukaudessa. Seuraavan teeman 
suunnittelu alkaa heti, kun edel-
linen on ohi.

- Joskus tuntuu, ettei suunnitte-
lupalaveriin jaksaisi lähteä, mutta 
joku vetää vaan mukaan. Voimia 
saa siitä, että joka kerta prosessi 
on erilainen, eri tekijät ja erilai-
nen messu. 

- Vaikka onkin palvelemassa 
ja valmisteleminen vie aikaa, on 
messussa ennen kaikkea vieraana 
ja hoidossa, Soila kertoo.

lämpöä 
ja yhteisöllisyyttä

Messun vahvuutena on vapaus 
ja musiikki. Soila ja Teemu ovat 
huomanneet, että tuomasmessu 
tunnetaan hyvin. Sen ideaa ei tar-
vitse selitellä. Sillä on myönteinen 
mielikuva.

- Siellä on tilaa erilaisille ihmi-
sille, ja lapset voivat liikkua tilai-
suuden aikana. Kirkossa on ääntä 
ja elämää. 

Palvelemassa ja hoidettavana

- Jos joku miettii, mikä olisi minun paikkani seurakunnassa, niin tässä 
voi kokeilla eri juttuja. Tuomasmessu antaa mahdollisuuden toimia. Ja 
mikä parasta, täällä eri-ikäiset seurakuntalaiset kohtaavat ja tutustu-
vat, tietävät Soila ja Tommi.

Tuomasmessusta löytyy rukousta ja musiikkia

- Sanoma on sama vanha, mutta 
puitteet uudet. Se täydentää seura-
kunnan tarjontaa, Teemu lisää.

Tuomasmessun penkille löytää 
usein sellaisia ihmisiä, jotka eivät 
muuten seurakunnan tilaisuuksiin 
eksy. Tuomiokirkkoon on helppo 
tulla tutkailemaan, mitä siellä ta-
pahtuu. Sosiaalisen elementin tuo 
messun jälkeen teejatkot, jotka 
luovat Soilan ja Teemun mielestä 
lämpöä ja yhteisöllisyyttä. 

Soila iloitsee, että on päässyt tu-
tustumaan henkilökohtaisesti seu-
rakunnan työntekijöihin, pappeihin 
ja diakoniatyöntekijöihin. He ovat 
tulleet läheisemmäksi.

Toiminta kaipaa uusia vastuun-
kantajia. 

- Ihmeenä on pidettävä sitä, että 
aina on tekijät löytyneet. 

- Tekisi mieli sanoa ihmisille, että 
ettekö tajua, tämä on hieno juttu 
ja on kiva olla yhdessä tekemässä, 
Soila hihkaisee.

HaNNa KarKKoNeN

ta kauemmin pääasiassa rukous-
osion vuoksi. Sen aikana on mah-
dollista liikkua kirkossa. Laulujen 
aikana pysähdytään rukoilemaan, 
kirjoittamaan rukouspyyntöjä tai 
hoitamaan sieluaan ja mieltään 
alttarilla. 

Tuomasmessu poikkeaa myös 
musiikiltaan, joka on kevyempää, 
vaihtelevampaa ja kokeilevampaa 
kuin tavallisissa jumalanpalve-
luksissa.

- En tiedä, onko hyvä vai huono 
juttu, kun meillä ei ole tuomas-
kuoroa. Joka messuun on haettava 

musiikki erikseen, mutta toisaalta 
juuri se mahdollistaa erityyppisiä 
messuja, oppilaitospastori, tuomas-
messuvastaava Ulla Säilä pohtii.

Lähiaikoina teemoina ovat ol-
leet muun muassa Siionin virret 
ja Taize-laulut.

Seurakuntalaiset 
tekevät messun

Tuomasmessu on kehitetty Suo-
messa, ja maailman ensimmäistä 
tuomasmessua vietettiin 10. huh-
tikuuta 1988 Agricolan kirkossa 

Helsingissä. Se löysi tiensä nope-
asti myös Ouluun. Aluksi väkeä 
oli paljon, mutta sitten toiminta 
hiipui. 2000-luvun alussa messut 
virisivät uudelleen, ja siitä lähtien 
tuomiokirkossa on järjestetty mes-
suja noin 7 kertaa vuodessa. 

Suomessa messuja vietetään lähes 
joka neljännessä seurakunnassa. 

Kevyemmän sisältönsä ja myö-
häisemmän ajankohtansa vuoksi 
messut ovat hyvin suosittuja eri-
tyisesti nuorten aikuisten ja lapsi-
perheiden parissa. Oulussa mukana 
on kaikenikäisiä ihmisiä. 

- Tuomasmessujen perusideana 
on, että niitä tekevät seurakunta-
laiset. Ihmiset palvelevat omine 
lahjoineen, ja jokaiselle löytyy 
tekemistä.

Vapaaehtoisten lisäksi messua 
on tekemässä kolme pappia ja dia-
koniatyöntekijää.

Seuraavaa tuomasmessua vietetään 
ensi lauantaina 25. päivänä. Silloin 
musiikista vastaa musiikkiryhmä 
Amani. Toukokuussa musiikki-
vuorossa on kehitysvammaisten 
kuoro Estottomat. 

HaNNa KarKKoNeN
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Tuomasmessua vietetään la 25.3. klo 18 tuomiokirkossa. 
Sen teemana on Kaikukoon ylistys. Messun toimittaa pastori 
ulla Säilä, pastori Matti laurila saarnaa. Juontajana on Tuu-
lia Taskila ja esirukousvastaavana Tommi Yritys. Musiikista 
huolehtii SlS:n kuoro amani Sari aitan johdolla. Messussa 
mukana myös projektipäällikkö peter Mwaitege Tansaniasta. 
Kolehti kerätään Suomen lähetysseuran Tasauskeräyksen 
kohteisiin kirkon terveydenhoitotyölle etiopiaan ja Kilvan 
alueen kyläkehitystyölle Tansaniaan.
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Jeesuksen 40 päivää 
autiomaassa on tanssija Antti 
Kairakarille huikea kertomus 
Raamatusta. Puusepän pojan ja 
Kiusaajan 11 jakeen mittainen 
draamallinen kohtaaminen 
yllytti Kairakarin tekemään 
aiheesta tanssiteoksen. 

S uomalaiset ovat olleet huonoja yh-
distämään tanssin ja uskonnon sa-
nattomat, intuitiiviset maailmat. Ke-
hollisuus nousee hitaan arkana esiin 

kristillisyydessä, kun sitä ovat vuosikymme-
nien ajan tallanneet allensa monet ankarat 
saarnamiehet. He julistivat ahtaasti ei vain 
tanssin synniksi vaan kaiken aistillisuuden 
jumalattomaksi.

Antti Kairakari, 24, ei halua elää näiden 
menneisyyden haamujen kanssa. Hän arvi-
oi pieneksi, mutta kenties äänekkääksi sitä 
kristittyjen joukkoa, joka yhä pelkää tanssin 
aistivoimaa. 

Kairakari haluaa löytää luterilaisesta kir-
kosta tunnetta, sokeaa luottamusta – heit-
täytymistä. -Minä en hae hurmahenkisyyttä 
vaan tavallisen meikäläisen tunnetta. Miksi 
kirkonmenojen jälkeen ei synny edes sel-
laista nostetta, jonka kokee hyvän eloku-
van jälkeen.

-Joskus olisi kiva heittäytyä rähmälleen, 
tanssija kuvailee kaipaustaan.

-Liikettä tarvitaan kirkossa siinä missä 
sanojakin tai kuvia. 

lähde autiomaahan!

Antti Kairakarin 40 päivää –tanssiteos kutsuu 
katsojansa Jeesuksen, enkeleiden, ihmisten ja 
saatanan kanssa autiomaahan. Esitys ei ole 
yksi yhteen Matteuksen raamatunjakeiden 
kanssa, eikä yleisön tarvitse tuntea kertomus-
ta voidakseen 
lähteä 

kes-
kelle 
erämaa-
ta.

Kenenkään 
ei tarvitse myös-
kään piinata itseään 
sillä, mitä Antti Kaira-
kari haluaa esityksellään 
sanoa.

-Katsojien kokemusten 
ei tarvitse olla yhteneväisiä. 
Minä tarjoan lähtötilanteen. 
40 päivää on minun tulkintaa-
ni. Tärkeintä on, että voin herät-
tää tunteen. 

Kairakarin ryhmän tanssijoille us-
konnollinen esitys on kenties ollut työ 
muiden joukossa, tai sitten se on ollut 
mahdollisuus kysyä, kuka Jeesus oikeas-
taan oli: puusepän perillinen, profeetta vai 
ihmisten Vapahtaja.

Tanssi herättää oikean tunteen

Kairakari sanoo, ettei hänellä itsellään ole 
selkää kuvaa Jeesuksesta. 

-30-vuotias mies lähtee asumattomaan maa-
han. Siellä hän ymmärtää valmiiksi annetun 
elämäntehtävänsä, ei lankea houkutuksiin 
vaan vastaa Jumalalle ”suostun”.

Kairakari myöntää, että tämä puhutte-
lee häntä. Jeesus oli silloin työuransa 

alussa niin kuin hän on nyt.

Helena Jäykkä puhuu mielellään tanssin 
intuitiivisesta, vaistonvaraisesta, maail-
masta. Sama ulottuvuus on myös uskon-
nossa. 

antti Kairakari hymyilee 
iloisesti omalle urakal-
leen: tanssijat yrittävät 
esittää 30 minuutissa 
Jeesuksen 40 päivää 
autiomaassa. esityk-

sen koreografia on 
hänen.

Jojo etsii
uutta yleisöä

Jojo Oulun Tanssin Keskuksen toimin-
nanjohtaja Helena Jäykkä etsii Antti Kaira-
karin esitykselle yleisöä seurakunnista. Hän 
on tehnyt tiedotuksellista yhteistyötä Oulun 
seurakuntien kanssa. Katsojien joukossa 
voisi olla niitä, joille tanssi ei ole itsestään 
selvä taiteenlaji.

Jäykälle uskonnollisuus taipuu helpos-
ti tanssiksi. Tanssia ja uskoa vetää yhteen 
niiden sanaton puoli. Syvimmät asiat ovat 
vähäsanaisia, Jäykkä ajattelee.

-Sanaton esitys antaa suuremman vallan 
rakentaa omaa merkitysten maailmaa kuin 
paljot sanat. Taiteessa ei ole edes olemas-
sa yhtä ainoaa oikeaa merkitystä. Tanssin 
keskellä voi rennosti ja rohkeasti haparoi-
da omia tuntemuksiaan. Ne kaikki, pelko, 
hämmennys, epäluulo, ihastus, ovat oikeita 
ja hyväksyttäviä.

-Tanssi ja taide yleensäkin on avara port-
ti omaan itseensä, taiteen ammattilainen 
kuvailee.

Helena Jäykkä viihtyy jumalanpalveluk-
sessa – ikiaikaisten virsien tunnelmassa. Hän 
tietää kuitenkin, että monet muut kaipaavat 
uusia risteymiä, jossa voi käsitellä ja kohdata 
itsessään olevaa hengellisyyttä. 

Voisiko yksi sellainen olla tanssin monien 
tulkintojen maailma.

riiTTa HirvoNeN

40 päivää –tanssiteos on Antti 
Kairakarin opinnäytetyö Oulun 
seudun ammattikorkeakouluun. 
Jojo Oulun Tanssin Keskus tuot-
taa esityksen ensi viikonloppuna, 
25.-26.3., Nuoriso- ja kulttuu-
rikeskuksessa. Molempien esi-
tysten jälkeen Nukulla on kes-
kustelutilaisuus, jossa yleisö 
tapaa mm. Antti Kairakarin ja 
tanssiteoksen teologisena asi-
antuntijana toimineen pastori 
Juha Vähäkankaan. Lauantaina 
25.3. esitys alkaa klo 19 ja sun-
nuntaina jo klo 16. Lippuja saa 
Nukun lippumyymälästä.
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40-päivää esityksessä tanssivat oulun ammattikorkeakoulun kansantanssilinjan opiskelijat.
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JUHLA-

TARJOUS!

Leikki-ikäisten ja pienten koulu-laisten oma lehti Lastenmaa täyt-tää 20 vuotta! Juhlan kunniaksiLastenmaa nyt juhlahintaan:

                              -lehdestä löytyy kiehtovia 
kertomuksia, opettavaisia tarinoita, kivoja uusia 
lauluja sekä iloisia runoja. Ja mikä tarkeintä, 
lapsi saa lehden kotiin omalla nimellä, 11 kertaa 
vuodessa!

Lehdessä on paljon mielekästä puuhailua, luke-
mista ja värikästä tutkittavaa. Lehden kristillinen 
arvomaailma on turvallinen ja luotettava. Lehden 
päätoimittaja on tunnettu kirjailija ja sanoittaja 
Anna-Mari Kaskinen.

LAHJATILAUKSEN SAAJA
NIMI

OSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

PUHELINNUMERO (MYÖS SUUNTA)

NIMI

OSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

PUHELINNUMERO (MYÖS SUUNTA)

TILAAJA / MAKSAJA

(Jos eri kuin tilaaja / maksaja)

KYLLÄ! Tilaan Lastenmaan juhlahintaan:

20 euroa / 12 kk
Kestotilaus*, joka jatkuu niin kauan kuin haluat, 
ensimmäisen vuoden jälkeen hintaan 39 euroa / 12 kk

Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 HELSINKI

LASTENMAA

MAKSAA

POSTI-

MAKSUN

(09) 4155 2333

Tilaukset myös 
puhelimitse

tilauspalvelut
@kotimaa.fi

www.kotimaa.fi
/tilaukset

sähköpostilla

tai netistä
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ENSIMMÄINEN VUOSI VAIN

VAIN UUSILLE TILAAJILLE!
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Hailuoto

23.-29.3.2006

Kiiminki

Kempele
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POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

PUHELINNUMERO (MYÖS SUUNTA)

HALUAN ILMAISEN NÄYTELEHDEN!

Osoitteita voidaan käyttää 
suora m

ark kinointi tarkoi-
tuk siin. Askel ei lunasta 
m

aksam
attom

ia kortteja.
LEIKKAA

IRTI, TÄYTÄ 

JA POSTITA!

ILMAINEN
NÄYTE-
LEHTI!

MUISTA KIINNITTÄÄ 

1 LK. POSTI-

MERKKI.

LEHTITILAUKSET: www.kotimaa.fi /tilaukset
TILAAJAPALVELU, (09) 4155 2333, tilauspalvelut@kotimaa.fi

Saarenkartanon eh-
toollishartaus to 23.3. 
klo 14.30.
Kirkkokuoro to 23.3. 
klo 18.30.
SPR:n verenluovutus 
srk-salissa pe 24.3.klo 
13-17.
Messu klo 10, Pekka Asikainen, Kirk-
kokuoro avustaa.
Jumalanpalveluksen jälkeen kirkko-
kahvit yhteisvastuun hyväksi ja kyse-
lytilaisuus liitosasiasta ja Hailuodon 
srk:n taloudesta
Pyhäkoulu su 26.3. klo 12.
Su 26.3. jumalanpalveluksen jälkeen 
kirkkokahvit yhteisvastuun hyväksi ja 
kyselytilaisuus liitosasiasta ja Hailuo-
don seurakunnan taloudesta.
Eläkeliitto ti 28.3. klo 11.
Kirkkovaltuusto ti 28.3. klo 18.30.
Päiväkerho ke 29.3. klo 9.30.
Saarenkartanossa tapahtuu ke 29.3. 
klo 14, Runoraati.
Musiikkikerho ke 29.3. klo 14.
Perhekahvila to 30.3. klo 9.30.

Messu kirkossa su 
26.3. klo 10, litur-
gia Kaltakari, saarna 
Nevala, kanttorina 
Niemelä.
Yhteisvastuulounas 
Kellon srk-kodissa su 
26.3. klo 11.30-13.30. Tarjolla riista-
käristystä, perunamuusia, puolukka-

hilloa, tuoresalaattia ja suolakurkkua, 
jälkiruokana marjakiisseliä. Aterian 
hinta aikuisilta 7 e, lapsilta 4-12 v. 3 e, 
alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. Ruoka on 
gluteenitonta ja vähälaktoosista. 
Seurakuntakerho Jokivarren van-
hustentalolla ma 27.3. klo 13. Mikäli 
tarvitset kuljetuksen kerhoon, ota 
yhteyttä diakoniatoimistoon ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, p. 5472 636.
Diakonia- ja lähetyspiiri Kellon srk-
kodissa ma 27.3. klo 14.
Kristillisen paaston ryhmä to 30.3. klo 
18, srk-keskuksen pienryhmätilassa, 
Kirkkotie 10 B. Herran palvelijatar, 
alustaa Helena Ylimaula.
Musiikkitoimintaa: Eläkeläisten 
musiikkipiiri srk-keskuksen moni-
toimisalissa tänään to 23.3. klo 13. 
Seurakunnan lapsikuoron harjoituk-
set Wirkkulassa tänään to 23.3. klo 17. 
Huom! Paikka. 
Seurakunnassamme on kanttorihar-
joittelijana 20.3.-9.4. kirkkomusiikin 
opiskelija Anna Stina Nyman.
Nuorten toimintaa: Avoimet ovet 
Kellon srk-kodissa keskiviikkoisin klo 
18-20 ja Martinniemen srk-kodissa 
torstaisin klo 18-20. Nuorten raamista 
ei ole pe 24.3.
Aikuisrippikoulu 4., 9., 11., 16. ja 18.5. 
klo 17.30-20.30. Ilmoittautuminen 
kirkkoherranvirastoon 31.3. mennes-
sä, p. 5471 185.
Parisuhdeilta teemalla Iloksi Arkeen 
Martinniemen srk-kodilla pe 7.4. klo 
18.30. Illalliskortin hinta 20 e/pari. Oh-
jelmassa illallinen, musiikkiohjelmaa, 
Iloksi arkeen -ajatuksia herättelemässä 
Saila Kukkohovi-Jämsä ja Mikko Jämsä 
sekä illan päätteeksi kahvit. Ilmoittau-

tumiset ja tieto erityisruokavalioista pe 
31.3. mennessä diakoniatoimistoon pe 
klo 9-11, p. 547 2636 tai Laila Ranta-
kokolle, p. 040 866 8319.
Suomen Lähetysseuran vuosijuhlat 
Jyväskylässä 9.-11.6. Majoitusta or-
ganisoiva taho vaatii sitovat majoi-
tusilmoittautumiset 30.4. mennessä. 
Jos lähdet ja tahdot hotelli- tai mo-
tellitasoista majoitusta, soitteletko 
lähetyssihteeri Ylimaulalle viimeistään 
26.4., p. 040 501 4764.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: 
alueompeluseurat pe 24.3. klo 18.30, 
eteläinen Heikki Räihällä (Sauvon-
suontie 4), pohjoinen Sami Lohella 
(Kauppilantie 5), pyhäkoulu su 26.3. 
klo 12, läntinen Pentti Raudaskoskella, 
itäinen Heikki Räihällä, pohjoinen 
Latvakoskella, seurat hoivaosastolla 
su 26.3. klo 16, Kalevi Teppola, ja srk-
keskuksessa klo 18, Heikki Tiirola, 
Juhani Kinnunen, raamattuluokka 
pe 31.3. klo 18.30, isot Parkkisella, 
pienet Karannalla. Kello: sisarilta 
Kurtilla to 30.3. klo 18.30. Jokikylä: 
raamattuluokka isoille ja pienille ry:
llä pe 24.3. klo 17.30, opistomyyjäiset 
ja -ompeluseurat ry:llä pe 24.3. klo 
18.30, pyhäkoulu su 26.3. klo 12: Ase-
makylä eteläinen Hannu Koivistolla, 
Asemakylä pohjoinen Sami Littowilla, 
keskikylä Sami Mehtälällä, Taipaleen-
kylä Kari Vengasaholla ja Vänttilänperä 
Pekka Paanasella,  ruokailu ja ulkoi-
lutapahtuma ry:llä su 26.3. klo 12.30, 
päiväkerho ry:llä ke 29.3. ja to 30.3. 
klo 17.30-19.
Kuollut: Eero Antero Similä 74 v., Milla 
Karoliina Pussinen 5 v.
Kastettu: Vappu Inkeri Anttila, Neea 
Tuulia Kolehmainen. 

Sanajumalanpalvelus 
Su 26.3. klo 10 kirkos-
sa. Toim. Silvast,  kantt. 
Kirkkomäki. Kirkko-
kuoro laulaa. Kolehti 
Suomen Merimies-
kirkolle. Pyhäkoulu 
kirkossa saarnan aikana.
Raamattutunti  su 26.3. klo 15 kirkos-
sa. Puhujana Jukka Partala Mouhijär-
veltä. Sanan ja rukouksen ilta klo 18. 
Mukana Jukka Partala, Tuomo Silvast, 
Kings Kids Isän Ihmeet -ryhmä esiin-
tyy. Rukouspalvelua ja kahvila. Versot 
harjoittelevat klo 17.
Lapsikuoron harjoitukset to 23.3. klo 
16.15 kirkonkylän seurakuntakodissa 
ja pe 24.3. klo 15 Kokkokankaan seu-
rakuntakeskuksessa.
Amanin konsertti pe 24.3. klo 19 
Kokkokankaan srk-talolla. Oululai-
nen Amani -musiikkiryhmä esittää 
afrikkalaista musiikkia. Konsertti on 
ilmainen. Kolehti kannetaan Suomen 
Lähetysseuran Tasaus-keräykseen. 
Mukana myös tasausvieras Peter 
Mwaitege Tansaniasta.
Työikäisten miesten piiri la 25.3. klo 
16 Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa.
Sairaalavierailuryhmän palaveri ti 
28.3. klo 13 keskustan seurakuntatalon 
kokoushuoneessa. Sairaalavierailu ti 
4.4. klo 13.
Perhekerhot kokoontuvat keskiviik-
koisin Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa, Vanhassa pappilassa, 
kirkonkylän seurakuntakodilla ja 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa klo 
9.30-11. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiriä ei ole ke 
29.3. eikä seurakuntapiiriä to 30.3. 
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 7707431.
Kirkkokuoron harjoitukset ke 29.3. 
klo 18.30 kirkonkylän seurakunta-
keskuksessa.
Oma hetki - omaishoitajien keskuste-
luryhmä to 30.3. klo 12.30-14 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa. 
Oulun konservatorion oppilaskon-

sertti to 30.3. klo 18 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa.
Naisten piiri to 30.3. klo 18.30 kir-
konkylän seurakuntakodissa. Mukana 
Tuomo Silvast.
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.
Rovastikunnan lähetyspäivä Terve-
yttä-Elämää-Sanaa su 2.4. Lumijoella 
klo 14-19. Ilmoittaudu 24.3. mennessä 
lähetyssihteerille, p.040 779 7705. 
Tulossa: Musiikin ja runon ilta su 
2.4. klo 17 kirkonkylän seurakun-
takodissa. Mukana Nonetti-ryhmä. 
Kahvitarjoilu.
Petri Laaksosen konsertti ke 5.4. klo 
19 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Lipun hinta 12 e. Osa tuotosta yhteis-
vastuulle. Lippuja voi ostaa ennakkoon 
kirkkoherranvirastosta.
Linja-autoretki Vihantiin Kirkon 
Ulkomaanavun järjestämään Toivon 
torstaihin to 20.4. Retki on ilmainen. 
Lähtö kirkonkylän srk-talolta klo 
8:30 ja paluu n. klo 17. Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset 7.4. mennessä Soile 
Pakkanen, p. 040 779 0367 tai Minna 
Sorvala, p. 040 779 7705. Tervetuloa 
kaikki kansainvälisestä diakoniasta ja 
kehitysyhteistyöstä kiinnostuneet!
Kirpputori Ilonpisara avoinna tiis-
taisin ja torstaisin klo 14-17 sekä 
lauantaisin klo 10-13. Kirpputori 
kiinni la 1.4.
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. Seka-
kerho 1.-5.-luokkalaisille keskustan 
seurakuntatalolla ke klo 17-18.30. Mo-
nitoimikerho kouluikäisille Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa ke klo 
18-19.30. Tyttökerho 8-10-vuotiaille 
Vanhassa pappilassa  to klo 16.30-18. 
Sählykerho 4.-6.-luokkaisille pojille 
Ketolanperän koulun salissa to klo 
17-18. Koirakerho 10-12-vuotiaille 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa 
pe klo 16-17.30. Kaakaokutsut 4.-6. 
-luokkalaisille torstaisin klo 14-16 
kirkon sivurakennuksessa. 
Nuoret: Nuorten ilta to 23.3. klo 19 
Vanhassa pappilassa. Wanhojenilta pe 
24.3. klo 20-24 Vanhassa pappilassa. 
Päiväpappila ti 28.3. klo 14-17 Van-
hassa pappilassa. Päivystys torstaisin 
klo 14-16.30 keskustan seurakunta-
talolla. 
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 24.3. 
klo 18  Raamattuluokka ala-aste Juha 
Paanasella, Teeripolku, yläaste Esko 
Pyhtilällä, Mesikämmenentie 16. Su 
26.3.klo 12 Pyhäkoulut ry:llä, Santa-
mäessä Haukipurolla, Salmikuja 3, 
Kokkokankaalla Tuomivaaralla, Tuo-
hinonkuja 12, Paiturinalueella Marja 
ja Juha Pulkkisella, klo 17 seurat ry:
llä. To 30.3. klo 19 kotiseurat radan 
länsipuolella Ulla ja Teuvo Räihällä, 
Niittyrannantie 109.
Murron rauhanyhdistys: Pe 24.3. klo 
19 lauluseurat Huhtalalla, Kari Ahola. 
La 25.3. nuorten retki Paljakkaan. La 
25.3. klo 19 raamattuluokka ry:llä. Su 
26.3. klo 12 pyhäkoulut Haapalaisella ja 
Hannilalla. Su 26.3. klo 16 seurat ry:llä, 
Olli Lohi ja Hannu Tuohimaa.
Kastetut: Emilia Ella Pauliina Alasalmi, 
Samuli Eino Elias Lassi, Viljam Edvard 
Takkinen, Julius Pekka Emil Schrode-
rus, Arttu Lassi Oskari Granlund, Ella 

Sofia Tolppi, Saku Henrik Pöyskö, Kiia 
Anneli Kristiina Aho.
Kuollut: Väinö Veikko Rinne, 78 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele

Messu Marian ilmes-
tyspäivänä su 26.3. kir-
kossa klo 10, Oili Tuo-
vinen, Ulla Junttila, 
Marja Ainali. Kolehti 
Pohjois-Pohjanmaan 
Kirkkomusiikkipiirille. Kirkkokuljetus 
pyynnöt kirkkoherranvirastoon 24.3. 
klo 14 mennessä, p. 816 1003.
Messun jälkeen Marian ilmestyspäi-
vän kirkkokahveilla (vapaaehtoinen 
kahviraha Yhteisvastuukeräykselle) 
Kiimingin seurakuntakeskuksessa 
aiheena Lutherin teesit Kiimingin 
seurakunnalle, professori Tuomo 
Mannermaa. 
Ei iltakirkkoa su 26.3. Jäälin seura-
kuntakodilla.
Paastonajan ja Marian ilmestyspäi-
vän laulullinen musiikkihetki su 26.3. 
klo 14 seurakuntakeskuksessa. Esiin-
tyjinä  Sirkka ja Ari Rautakoski, laulu 
ja Kaisa Alasaarela, piano. Musiikkia 
barokin ajalta, mm. aarioita Johan Se-
bastian Bachin Matteus-passiosta sekä 
D. Scarlatin pianomusiikkia. Muita 
säveltäjänimiä ovat mm. Ludvig van 
Beethoven ja Oskar Merikanto. Jär-
jestäjänä Kiimingin musiikkiyhdistys. 
Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa. 
Ystäväpiiri to 23.3. klo 14 Huttukylässä 
nuorisoseuralla, Erja Haho ja Jarkko 
Metsänheimo, kuljetuspyynnöt Erja 
Haholle, p. 0400 775 164.
Rukouspiiri to 23.3. klo 18.30 Lähim-
mäisen tuvalla, rukousta, raamatunlu-
kua ja esirukousta.
Seurakuntakerho pe 24.3. klo 9.30-11 
kirkkopirtillä perhekerhon vieraana.
Rauhan Sanan seurat su 26.3. klo 15 
Montin-salissa, Vesa Pöyhtäri.
Eläkeläisten musiikkikerho ma 27.3. 
klo 12 Lähimmäisen tuvalla
Seurakuntakerhoa ei ole ti 28.3. Jäälin 
seurakuntakodilla, vaan to 30.3. klo 
9.30-11 seurakuntakerholaiset ovat 
perhekerhon vieraana.
Lähetyspiiri ti 28.3. klo 13 Lähim-
mäisentuvalla.
Sururyhmä ti 28.3. klo 18 Montin-
salissa.
Puuhanaiset peruttu ti 28.3. 
Kirkkokuoro ti 28.3. klo 18.30 seura-
kuntakeskuksessa.
Hartaus ke 29.3. klo14 Jaarankartanos-
sa, Oili Tuovinen, Marja Ainali.
Psyykkisesti sairaiden omaisten 
ryhmä ke 29.3. klo 17 Lähimmäisen 
tuvalla.
Perhetyö: Perhekahvila Jäälissä kes-
kiviikkoisin klo 13 ja Kirkkopirtillä 
torstaisin klo 13, perhekerho torstaisin  
Jäälin seurakuntakodilla klo 9.30 ja 
Kirkkopirtillä perjantaisin klo 9.30.
Myyjäis-ja kirpputoritapahtuma la 
8.4 klo 9-13 Jäälin koululla. Pöydän 
vuokra: yksityiset ja koululuokat 5 
euroa ja toiminimi/yritys/yhdistys 10 
euroa. Pöytämaksut Yhteisvastuuke-
räykselle.
Nuorisotyö: Nuorten ilta  to 30.3. klo 
19 Jäälin seurakuntakodilla. Nuorten 
leiri Suvelassa 24.-26.3. rippikoulun 
käynneille nuorille. 
Yhteisvastuu keräyslippaita - ja listo-
ja saa seurakunnan taloustoimistosta 
arkisin klo 9-15. Lisätietoja Ulla Junt-
tilalta, p. 040 579 3247.
Sanan ja rukouksen ilta Jäälin seu-
rakuntakodilla su 2.4. klo 18 alkaen. 
Puheet: pastori Raimo Salonen, hpk:
n lähetyspastori Matti Laurila sekä 
todistuspuheenvuoro Kerttu Arkivuo. 
Musiikista vastaa kanttori Jarkko 
Metsänheimo kirkkokuorosta kootun 
ryhmän kanssa ja juontaa lähetyssih-
teeri Helena Ylimaula. Esirukouksia ja 
sielunhoitoa.
Suomen Lähetysseuran vuosijuhlat 
Jyväskylässä 9.-11.6. Majoitusta 
organisoiva taho vaatii sitovat majoi-
tusilmoittautumiset 30.4. mennessä. 
Jos lähdet ja tahdot hotelli- tai motel-
litasoista majoitusta, soitteletko läh.
siht. Ylimaulalle viimeistään 26.6., p. 
040 591 9785.
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Rauhanyhdistys: Raamattuluokat la 
25.3. klo 18 kyläpiireittäin Timo Ma-
lisella, Juha Lumilalla, Antti Bergillä, 
Antti Kälkäjällä. Pyhäkoulu su 26.3. 
klo 12 Huttukylässä S. Heikkilällä, 
Alakylässä H. Holmilla ja  P. Puurusella, 
Tirinkylässä A. Hekkalalla, Jäälissä U. 
Paukkusella, Laivakankaalla P. Lu-
kalla, kirkonkylässä P. Hintikalla ja 
kirkkopirtillä. Seurat su 26.3. klo 14 
Jaarankartanossa, Kauko Säkkinen ja 
klo 17 seurat seurakuntakeskuksessa, 
Esko Saukko, Kauko Säkkinen.
Vihitty: Martti Johannes Kokko ja Eija 
Orvokki Markus.
Kastettu: Olli Sakari Paukkunen, Nea-
Maria Juulia Niskanen, Reetta Emilia 
Keränen.
Kuollut: Jorma Antero Jaara 75v, Katri 
Raija Kyllikki Niemelä s. Salmu 64 v.
Kiimingin srk palvelee numeroissa: 
Telefax 8161 010, kirkkoherranvirasto, 
toimistosihteeri Kirsti Matilainen 
8161 003, 040 584 4406, kirkkoherra 
040 579 3246, kappalainen Arto Kouri 
040 5793245, kappalainen Markku 
Palosaari 040 861 1784 seurakunta-
pastori Oili Tuovinen 050 5588715, 
seurakuntapastori Raimo Salonen 
040 720 3246, kanttori Jarkko Met-
sänheimo 0400 487 187, kanttori 
Marja Ainali 0400 839 461, diakonissa 
Ulla Junttila 040 579 3247, diakonissa 
Erja Haho 0400 775 164, diakonissa 
Asta Leinonen 040 579 3248, nuori-
sotyönohjaaja Aulikki Rinta-Säntti 
040 743 1904, nuorisotyönohjaaja 
Seppo Meriläinen 040 743 1903, nuo-
risotyönohjaaja  Sanna Karjalainen 
040 577 0628, perhetyöntekijä Saija 
Kivelä 040 560 9678, lapsityönoh-
jaaja Birgitta Kontio 040 743 1901, 
lastenohjaaja Kirkkopirtti 040 743 
1902 lastenohjaaja Jääli 0400 835 374, 
lähetyssihteeri Helena Ylimaula 040 
591 9785, talousjohtaja Kati Yrttiaho 
040 576 4219, kirjanpitäjä Rauha 
Jokikokko 040 576 2187,                 ta-
loussihteeri Pirkko Palosaari 040 576 
2178, seurakuntamestari Hannu Ka-
java 040 579 3249, vahtimestari Paula 
Mikkonen 040 743 1906, vahtimestari 
Laila Backman 040 574 3057.

Kuorot: To 23.3. klo 
16 Tähdet, klo 18 
kirkkolaulajat srk-ta-
lolla. Ma 27.3. lapsi-ja 
nuorisokuoron har-
joitukset Tupoksen 
koululla klo 16-17. Kaikki laulamisesta 
kiinnostuneet 7-12-vuotiaat tytöt ja 
pojat, tervetuloa!
Hartaus to 23.3. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Naisten retki Rokualle la 25.3. Lähtö 
Sarlotan nurkalta klo 9, jos ilmoittau-
tuneita on tullut tarpeeksi.
Messu su 26.3. klo 10 kirkossa. Liturgia 
ja saarna Ilkka Tornberg, kanttorina 
Mika Kotkaranta. Virret: 256:1-3, 
130, 343:1-3, 51, 186:1 ja 6, 52:1-, 229, 
50:1 ja 6. Kolehti Järva-Peetrin kirkon 
restaurointiin Virossa.
Omaishoitajien päiväkahvit ma 27.3. 
klo 12 srk-talolla. Iloa arkirutiineihin, 
mukana Helena Tornberg, Maisa ja 
Minna.
Niittypirtin kerho ma 27.3. klo 13.30, 
mukana Sinikka.
Ystävänrengas ma 27.3. klo 14 srk-
talolla, Maisa.
Siioninvirsiseurat ti 28.3. klo 19 Leena 
ja Tapani Leppäluodolla, Myllykuja.
Yhteisvastuukeräys ti 28.3. Tupokses-
sa. Rippikoululaiset keräävät yhteisvas-
tuuta illalla niillä alueilla, joissa ei ole 
paikallista kerääjää.
Seurakuntakerho ke 29.3. klo 12 srk-
talolla, ohjailee Eeva.
Tuikut -liikuntaryhmä kouluikäisille 
tytöille ja pojille aloittaa seurakun-
tatalolla ke 29.3. klo 17.30-18.30. 
Ryhmässä liikutaan vauhdikkaasti 
musiikin soidessa ja jutellaan tärkeistä 
asioista ja siitä, millainen Jumala on. 
Tule mukaan Tuikkuihin!
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. 5621226 ma 20.3. mennessä.
Raamattu-ja rukouspiiri ke 29.3. 
klo 18.30 Tarja ja Eero Juvosella, 

Jukantie.
Hartaus to 30.3. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Diakonissan vastaanoton ajanvaraus 
ma-ke-pe klo 9-10, p. 562 1226.
Rovastikunnallinen koulutuspäivä 
Kantakaa toistenne taakkoja – syrjäyty-
neet keskuudessamme su 1.4. klo 9-15 
Kokkokankaalla. Tarkoitettu diakoni-
ajohtokunnille ja kaikille diakonian 
vapaaehtoistyöntekijöille. Mukana 
pastori Sami Mustakallio. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset diakoniatoimis-
toon, p. 5621 226.
Lähetystyö: Lähetyssihteeri vintillä 
(pappilan  piharakennus) maanan-
taisin klo 10-12. Tule tutustumaan, 
kutomaan, juomaan kahvit tai muuten 
vain juttelemaan. Tulossa Rovastikun-
nallinen lähetyspäivä Lumijoella su 2.4. 
klo 14-19. Ilm. 27.3. mennessä, p. 040 
838 3222 ruokailun takia.
Perhekerhot: Ti 28.3. klo 9.30 – 11 seu-
rakuntatalolla. Tupoksessa ei kerhoa.
Pyhäkoulutyö: su 26.3. klo 15 pyhä-
koulu Koti-Pietilässä ja ti 28.3. klo 18 
Tupoksessa Kimpimäellä. 
Lasten raamiskerho ti 28.3. klo 17 
Martinmäellä.
Nuorisotyö: Isoskoulutus to 23.3. klo 
18.15-19.45 Koti-Pietilässä.
Partiotyö: Pe 24.3. Make päivystää par-
tiotoimistossa klo 14-16. Lippukunnan 
hallitus partiotoimistossa klo 18-20. Su 
26.3. Kirkkopalvelussa Karpalot. Ma 
27.3. Kärppäkäräjät Kotikololla klo 
18-19.30. Pe 31.3. Make ei päivystä. 
Ota tarvittaessa yhteyttä sähköpos-
tilla markku.korhonen@evl.fi. Su 2.4. 
Kirkkopalvelussa Mustikat.
Rauhanyhdistys: Pe 24.3. klo 18.30 
kodinseurat Maija ja Martti Yrjänällä 
sekä Riitta ja Markku Mustosella. Su 
26.3. klo 11.30 pyhäkoulut ja klo 14 
seurat ry:llä. Ti 28.3. klo 12 varttu-
neiden kerho ry:llä. Ke 29.3. klo 19 
lauluseurat ry:llä.
Vihitty: Harri Sakari Pummila ja Anne 
Kristiina Jurvelin sekä Tuomo Tapio 
Jäntti ja Hanna Leena Kämäräinen.
Kastettu: Johannes Elias Huhtakangas, 
Stella Maria Johansson, Kimi Kasperi 
Keränen, Eeli Ernesti Sanaksenaho ja 
Atte Johannes Sippala.
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 23.3. klo 10 per-
hekerho srk-talossa. 
Klo 14 luontokerho 
Lukkarinkankaalla.
Pe 24.3. klo 14 kirk-
koneuvoston kokous 
virastossa.
La 25.3.  klo 12-15 Yhteisvastuu-
rynnäkkö, jolloin yhteisvastuukerää-
jämme ovat liikkeellä kylällä ja kylän 
tuntumassa, kodeissa ja kauppojen 
pihoilla. Ihan perimmäiset kylän-
nurkat jätämme kiertämättä, mutta 
jokaisella on mahdollisuus osallistua 
keräykseen maksamalla myös suoraan 
seurakunnan tilille 574119-27433 
viestillä: Yhteisvastuukeräys. Rynnä-
kön aikana seurakuntatalolla toimii 
yhteisvastuukahvila! Kahvia, mehua, 
lättyjä, makkaranpaistoa, arvontaa, 
myyntiä - yhteisvastuun hyväksi! 
Tervetuloa kahvittelemaan! Otamme 
mielellämme vastaan arpavoittoja tai 
vaikka leivonnaisia myytäväksi.
Su 26.3. klo 18 (Huom.aika!) Marian 
ilmestyspäivän iltamessu kirkossa, 
liturgina Markku Tölli, saarnaa Timo 
Riihimäki, kolehti: Lumijoen rauhan-
yhdistykselle.
Ma 27.3. klo 10 perhekerho srk-ta-

p ekka Simojoki on kirjoittanut tärkeän 
säkeen lauluunsa Rakkaus on lahja Ju-
malan. Koko laulu on rakkauden ylis-

tystä Jumalan lahjana, mutta se sisältää myös 
tärkeän viestin ihmisten jokapäiväiseen käyt-
töön: Rakkauden avulla voi voittaa vaikeita-
kin esteitä.

Simojoen laulu sisältyy Nuoren seurakunnan 
veisukirjaan, joka on antanut aineksia Tyrnä-
vällä pidettävään parisuhdemessuun. Kirjasta 
lauletaan monille rippikouluajoista tuttuja 
”tilkkutäkkilauluja”. Niiden ansiosta parisuh-
demessu saa nuorekkaan ilmeen, vaikka se on 
tietysti kaikenikäisille pariskunnille sopiva.

Tyrnävän kappalainen Teemu Isokääntä ja 
Kempeleen kappalainen Jaakko Tuisku muis-
tuttavat, että hengelliset laulut ovat myös ruko-
usta. Messussa niihin on melko helppo päästä 
mukaan bändin ja apulaulajien johdatuksella. 
Yhtyeessä kappalaiset soittavat kitaraa. Muina 
instrumentteina ovat basso sekä kosketin- ja 
lyömäsoittimet.

Jaakko Tuisku lupaa, ettei hän tee messun 
saarnasta kuivaa ja tylsää, päin vastoin sen on 

pa r i S u H d e M e S S u  T Y r N ä v ä l l ä

”anna meille voimaa rakastaa”
tarkoitus olla puhutteleva. Parisuhteen hoi-
tamiseen hän ei anna valmiita keinoja, mutta 
haluaa korostaa ymmärrystä ja jakamista.

-Sekä hyvät että huonot päivät kuuluvat pa-
risuhteeseen. Päällimmäisiksi haluaisin jättää 
toivon tunteen ja ilon omasta rakkaudesta, 
Jaakko Tuisku sanoo.

Teemu Isokäännän mielestä vihkitilanteessa 
puhutaan tärkeistä asioista, anteeksiantami-
sesta ja Jumalan rakkaudesta. Niiden voimaan 
kannattaa luottaa juhlan jälkeenkin, samoin 
yhteiseen rukoukseen, jolla liitolle haetaan 
siunausta vihkimisessä.

lastenhoito järjestetty
Parisuhdemessu alkaa Tyrnävän kirkossa 

perjantaina 31.3. kello 19. Mukaan kutsutaan 
sekä avioliitossa olevia että seurustelevia pare-
ja. Messun jälkeen siirrytään seurakuntatalolle 
iltapalalle, joka on maksuton. Lapset voi tuoda 
hoitoon seurakuntatalolle.

pirKKo paaKKi

Tyrnävän parisuhdemessua ovat järjestämässä eija Salmenhaara, Teemu isokääntä ja Jaakko Tuisku.
pi
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UUdet

Muhos

Oulunsalo

lossa. Klo 15 lasten raamattukerho 
Lukkarinkankaalla.
Ti 28.3. klo 10 päiväkerho 3-vuoti-
aille Lukkarinkankaalla. Klo 12.30 
päiväkerho 4-vuotiaille Lukkarin-
kankaalla. 
Ke 29.3. klo 10 päiväkerho 5-vuotiaille 
Lukkarinkankaalla. Klo 12 keskipäivä-
kerho srk-talossa, Mark. 12:1-12. Klo 
14 hartaushetki Lumilyhdyssä. Klo 
14 kokkikerho Lukkarinkankaalla. 
Klo 18.30 kirkkokuoron harjoitukset 
srk-talossa.
To 30.3. klo 10 perhekerho srk-talos-
sa. Klo 13.15 hartaushetki Limingan 
terveyskeskuksen sairaalassa.  Klo 14 
luontokerho Lukkarinkankaalla. 
Partio: Ti 28.3. 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. 
Rippikoulu: Kaikki rippikoululaiset 
(myös muualla leirinsä käyvät) tule-
vat yhteisvastuurynnäkköön la 25.3. 
seurakuntatalolle klo 12.
Tulossa: rovastikunnan lähetyspäivä 
Lumijoella su 2.4. klo 14-19. Lähetys-
päivä alkaa klo 14 kahveilla ja jatkuu 
teemalla  Terveyttä-Elämää-Sanaa. Klo 
17 on ateria ja klo 18 kirkkoilta  Lapset-
Nuoret-Lähetys. Mukana lähetyspäiväs-
sä mm Pirjo Lehtiniemi, Liisa Kingma, 
Jaakko Lumme, Pekka Siitonen.
Diakoniatoimisto: Diakonissa-Mar-
jon tavoitat parhaiten puhelimitse, p. 
387512/045 638 1973.
Tulossa: Kantakaa toistenne taakkoja 
- rovastikunnallinen diakonian va-
paaehtoisten koulutus- ja virkistys-
päivä La 1.4. klo 9-15 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. Tilaisuuteen 
kutsutaan palvelujohtokuntalaiset ja 
kaikki diakoniatyön vapaaehtoistyötä 
tekevät Limingan rovastikunnasta. 
Marjolta lisätietoa tarkemmasta 
ohjelmasta. Sitova ilmoittautuminen 
ruokailua varten Marjolle to 23.3. 
mennessä, p.045 638 1973. 
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.
Rauhanyhdistys: Pe 24.3 klo 19 raa-
mattuluokka K Hirvasniemellä. Mari-
anpäiväseurat 25.-26.3. La 25.3. klo 18 
alustus 1 Timot. 6:6 Alpo Pikkarainen 
iltahartaus Leo Karhumaa. Su 26.3. klo 
12 historiikki ja seurat Alpo Pikkarainen 
ja Leo Karhumaa klo 16.30 hartaus lumi-
lyhdyssä Alpo Pikkarainen  klo 18 messu 
kirkossa Timo Riihimäki ja Markku Tölli 

ja iltahartaus ry:llä Ali Viinikka. To 30.3 
klo 13 varttuneidenkerho Hilja ja Ahti 
Anttilalla. Päiväkerhot ry:llä klo 17.30-
19 I ti 28.3 II ke 29.3 III to 30.3.
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

Su 26.3. klo 10 juma-
lanpalvelus kirkossa, 
lit. Heikkinen, saarna 
rovasti Jouko Lauriala, 
kanttori Kajava, kirk-
kokuoro. Herättäjän 
kirkkopyhä, kolehti 
Herättäjä-Yhdistykselle. Jumalanpal-
veluksen jälkeen ruokailu ja herättäjän 
seurat srk-talossa, Lauriala. 
La 25.3. Hyvänolon päivä naisille 
klo 12-15 srk-talossa. Tuote-esittelyä 
ja myyntiä. Alustuksia mm. naisen 
hyvinvoinnista, vyöhyke- ja aroma-
terapiasta. Pääsymaksu 5 e sisältää 
tarjoilun, tuotto Yv-keräykselle. 
Diakoniaopiskelija Tuija Leinonen 
työharjoittelussa seurakunnassamme 
20.3.-12.5.
Ma 27.3. klo 12 Sanginjoen seurakun-
tapiiri Marja-Liisa ja Esko Holapalla.
Ti 28.3. klo 11.30 Kylmälänkylän seu-
rakuntapiiri kappelissa, Pia Heikkinen 
ja Tuija Leinonen. Arvonta! Klo 13.30 
hartaus palveluasunnoilla ja klo 14 
Sinisiivessä, Pekkala. Klo 17 aikuisten 
raamattupiiri srk-talon kappelihuo-
neessa, Pekkala. Klo 19 iltahartaus 
Rokualla, Heikkinen.
Ke 29.3. klo 11.30 keskipäivänkerho 
srk-talossa. Saamme vieraita Kem-
peleestä. Huom! ruokailu jo klo 11. 
Arvonta! Klo 13 hartaus Päiväkeskuk-
sessa, Kyllönen. Klo 14 Rivilän kerho, 
Pia Heikkinen ja Tuija Leinonen. Klo 
17.45 rukouspiiri srk-talon kappeli-
huoneessa, Marja Leena Savolainen. 
Klo 18 rovastikunnallinen ilta kehi-
tysvammaisten lasten huoltajille Mu-
hoksen srk-talossa. Aiheena Nuoren 
kotoa irtautuminen. Tied. ja ilm. Pia 
Heikkinen, p. 040 547 0784.
To 30.3. klo 14 hartaus palvelukoti 
Armiitassa, Pekkala. Klo 19 kinkerit 
Eija ja Kaarlo Saarenpäällä, Hyrkkään-
mäentie 39, Heikkinen, Kajava.

Su 2.4. Limingan rovastikunnan lähe-
tyspäivä Lumijoella klo 14 alkaen. Tied. 
ja ilm. lähetyssihteeri Anja Hämäläiselle 
24.3. mennessä, p. 040 562 9131.
Kuorot: Ke 29.3. klo 17 lapsikuoron 
ja klo 18.30 kirkkokuoron harj. srk-
talossa. 
Lapset/perheet: Perhekerhot tiistaisin 
klo 9.30-11.30 srk-talossa ja Päivärin-
teen srk-salissa, keskiviikkoisin klo 13-
15 Nuokkarilla ja torstaisin klo 10-12 
Laitasaaren rukoushuoneella.
Nuoret: Päivystys nuorisotoimistolla 
pe 24.3. klo 14-16, p. 533 1201. Yö-
kahvila Nuokkarilla la 25.3. klo 20-24. 
Nuorten raamattupiiri su 26.3. klo 12-
13 srk-talossa. Koulupastoripäivystys 
yläasteella ja lukiolla to 30.3. klo 10.45-
12.15. Nuortenilta to 30.3. klo 17-18.30 
Päivärinteellä. Nuorisotyönohjaajat 
Rainer Väänänen, p. 040 585 1057 ja 
Tuula Väänänen, p. 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 nuor-
tenilta pe 24.3. ja kesä II pe 31.3. klo 
18-19.30 srk-talossa. 
Laitasaaren rukoushuone: Aamu-
rukous ma klo 6.30. Perhekerho to 
klo 10-12.
Rauhanyhdistys: Pe 24.3. klo 19 opis-
toilta ry:llä. La 25.3. klo 19 nuortenilta 
ry:llä. Su 26.3. klo 12 pyhäkoulut: kk 
Heikkilä, Korivaara Sivula, Pälli Oikari-
nen, Suokylä Rautakoski. Klo 14 seurat 
tk-sairaalassa ja klo 18 ry:llä. Ma 27.3. 
klo 18 päiväkerho. Pe 31.3. klo 19 seurat 
kirkossa ja kirkkokahvit ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdistys: Pe 24.3. klo 
18.30 raamattuluokka ja klo 19 ompelu-
seurat. La 25.3. klo 19 nuortenilta Mu-
hoksen ry:llä. Su 26.3. klo 12 pyhäkoulu 
Tokolalla ja V-H ja H Mikkosella.
Kuollut: Linni Katariina Lunki e 
Kaski 93 v.
Kastettu: Alisa Beata Katriina Mik-
konen, Lumi Eedit Julianna Murto, 
Onni Eero Juhani Raappana, Veikka 
Petteri Vimpari.
Seurakunnan kotisivu: www.evl.
fi/srk/muhos

Seur akuntaker ho 
srk-talolla to 23.3.  
klo 11, Lauri Kotila  ja 
Lahja Rautiola.
Teppola to 23.3. klo 
11.30, Tapio Kortes-

luoma.
Tilkkutäkkilaulujen ilta pe 24.3. 
klo 18.30 Simojoella, Suosirrintie 7. 
Lisätietoja Vesa Äärelältä, p. 044 745 
3858.
Amanin konsertti  pe 24.3. klo 19 
Kempeleessä Kokkokankaan srk-talol-
la. Oululainen Amani -musiikkiryhmä 
esittää afrikkalaista musiikkia, kon-
sertti on ilmainen. Kolehti kannetaan 
Suomen Lähetysseuran Tasaus -ke-
räykseen. Mukana myös tasausvieras 
Peter Mwaitege Tansaniasta.
Juhlamessu su 26.3. klo 10, lit. Tapio 
Kortesluoma, saarnaa rovasti Pekka 
Kinnunen, Salonpään rauhanyhdis-
tyksen 80-vuotisjuhlat ja Oulunsalon 
kirkonkylän rauhanyhdistyksen 70-
vuotisjuhlat. 
Pyhäkoulut sunnuntaisin Pitkä-
kankaan päiväkodilla, srk-talolla ja 
Salonpään kerhotilassa klo 12.
Pyhäkouluopettajien kokoontuminen 
su 26.3. seurakuntatalolla klo 18.
Arki-illan hartaus maanantaisin kir-
kossa klo 19-19.30.
Repussa gospelia maanantaisin klo 17.
Reppu avoimet ovet 10-13 -vuotiaille 
tiistaisin klo 14 -17. Tyttö- ja poikakerho 
10-13 -vuotiaille tiistaisin klo 18 - 19.
Reppu nuortenilta torstaisin klo 
18.30.
Reppu auki nuorille pe klo 20 - 01.
Vanhempi-lapsipiiri srk-talolla ti 28.3. 
klo 12.30, lauluja ja loruja. 
Lasten taidenäyttely seurakuntatalolla  
ti 28.3. klo 18.
Virsilaulupiiri Varjakassa, Keskipiirin 
kerhotilat (Keskipiirintie 1 ) ti 28.3. klo 
13.30 Lauri Kotila.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
29.3. klo 13.30 Lauri Kotila.
Ilta kehitysvammaisten lasten huol-
tajille ke 29.3 klo 18 Muhoksen seura-
kuntatalossa. Aiheena nuorten kotoa 
irtautuminen. Alust. pastori Elina 
Hyvönen, rovastikunnan diakoniatyö. 
Ilmoittautuminen kirkkoherranviras-
toon, p. 514 2700 ma 20.3. mennessä 
tai Päiville, p. 044 7450 3853.
Seurakuntakerho srk-talolla to 30.3.  
klo 11, Lauri Kotila ja Lahja Rautiola.
Kempele vuodeosasto to 30.3 klo 13, 
Vesa Äärelä.
Häämusiikki-ilta kirkossa pe 31.3. 
klo 19.
Diakonian vapaaehtoisten koulu-
tus- ja virkistyspäivä Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa Kempeleessä 
la 1.4. klo 9-15.
Jumalanpalvelus su 2.4. klo 10, Sami 
Mustakallio, lit. Vesa Äärelä.  
Rovastikunnan lähetyspäivä Lumi-
joella  su 2.4. klo 14-19. Terveyttä-
Elämää-Sanaa. Ilmoittaudu lähetys-
sihteerille, p. 040 779 7705, pe 24.3. 
mennessä.
Herännäisseurat Kempeleessä su 2.4. 
klo 18.30 Tarja ja Juha Maalismaalla 
Kokkokaarto 17.
Salonpään ry: pe 24.3. klo 18.30 opis-
toilta ja myyjäislauluseurat Merja ja 
Leevi Raappanalla. Su 26.3. klo 13.30, 80 
-vuotisjuhla ja seurat kirkonkylän ry:llä. 
Su 2.4. klo 14 päiväseurat ry:llä.
Oulunsalon ry: la  25.3. klo 19 juhla-
seurat, ry, puheenvuoro Uskovaisena 
muuttuvassa ajassa, Jouko Haapsaari, 
seurapuhe Aarno Sassi. Su 26.3. klo 10 
juhlajumalanpalvelus kirkossa saarna, 
Pekka Kinnunen, klo 13.30 Oulunsalon 
kirkonkylän rauhanyhdistyksen 70-
vuotisjuhla ja Salonpään rauhanyhdis-
tyksen 80-vuotisjuhla ry:llä. Ti 28.3. klo 
19 lauluseuroja kodeissa: Kylänpuoli: 
Markku Seppänen, Nauriskuja 14. 
Karhuoja: Matti Lääkkö, Pahajärventie 

56. To 30.3. klo 18.30 vuosikokous ry:
llä, klo 18.30 kehitysvammaisten kerho 
ry:llä. Su 2.4 klo 12 raamattuluokka, 
ryhmä 1, raamattuluokka, ryhmä 2: 
Kylänpuoli ja Keskikylä, ry, Karhuoja, 
Jouko Korkiakoski, Karhuojantie, klo 
17 seurat ry, Jouko Haapsaari, Erkki 
Alasaarela. Ti 4.4. klo 19 lauluseuroja 
kodeissa: Kylänpuoli, Esko Toljamo, 
Vihannestie 11.
Tulossa: Pääsiäisvaellus srk-talon 
ympäristössä, vaellus avoinna kai-
kille ke 12.4. klo 16-18. Ota mukaan 
hautakynttilä, voit ostaa sen myös 
paikanpäältä Lähetyksen hyväksi.
Oulun sotaveteraanikuoron kirk-
kokonsertti Oulunsalon kirkossa su 
9.4. klo 15.
Kastetut: Aleksi Niilo Juhani Puolitai-
val, Melisa Adeliina Pelkonen, Valtteri 
Juhani Tuohimaa, Veeti Aleksanteri 
Kotikangas. 
Kuolleet: Matti Henrikki Rautio.

Marian ilmestyspäivä, 
ehtoollisjumalanpalve-
lus seurakuntakodissa 
su 26.3. klo 10, Kukku-
rainen, Piirainen ja Vox 
Margarita.
Sarakylä: Marian ilmestyspäivä, eh-
toollisjumalanpalvelus kappelissa su 
26.3. klo 10, Kyllönen, Jaakkola, kap-
pelikuoro. Jumalanpalveluksen jälkeen 
kirkkokahvit ja marianpäiväjuhla.
Muistakaa mahdollisuus käyttää 
taksikyyditystä jumalanpalvelukseen, 
matkan hinta edestakaisin 3 e.
Yhteisvastuun merkeissä Riemuhiih-
to Rajamaan rannassa ti 28.3. klo 17. 
Yritykset ovat haastaneet seurakunnan 
työntekijöitä hiihtämään. Tule katso-
maan ja kannustamaan. Hiihtopaikalla 
myytävänä nuotiomakkaraa ja mehua 
yhteisvastuun hyväksi.
Pyhäkoulu Tuohikodissa su 26.3. 
klo 13, pyhäkoululaiset perheineen 
tervetuloa.
Lähetystyö: Kirpputori talkootuvassa 
ke 29.3. klo 10-14.
Kuorot: Lapsikuoro ke 29.3. klo 
17., Vox Margarita ke 29.3. klo 18. 
ja kirkkokuoro to 23.3. klo 18 ja to 
30.3. klo 18.
Rippikoulutyö: Konfirmaatioharjoi-
tukset seurakuntatalolla pe 31.3. klo 
15.30-16.30 (Hilturannan talviryhmä) 
ja ke 5.4. klo 15.30-16.30 (maatalous-
oppilaitoksen talviryhmä).
Varhaisnuorisotyö: Varkkari-Rönö 
(4.-6.-luokkalaisille) avoinna pe 24.3. 
klo 16.30-18 seurakuntatalolla.
Nuorisotyö: Iltakahvila Rönö avoinna 
pe 24.3. klo 18-22 seurakuntatalolla.
Lähde rovastikunnalliseen varhais-
nuorten toimintapäivään la 1.4. 
Haukiputaalle. Ohjelmassa kaiken-
laista tekemistä ala-asteikäisille. Hinta 
10 e (sis. kyydit, ruoan ja ohjelman). 
Ilmoittautumiset kirkkoherranviras-
toon, p. 882 3100. Lisätietoja antaa 
Riikka Pahkala.
Perhekerho Puhoksen koululla ma 
27.3. klo 10-13 ja seurakuntakodilla 
ti 28.3. klo 10-13.
Rauhanyhdistykset: Ompeluseurat ry:
llä pe 24.3. klo 18. Opistoilta ry:llä su 
26.3. klo 17. Sarakylässä raamattuluok-
ka Iivari Jurmulla pe 24.3. klo 19.
Haudattu: Hilja Katariina Kuusiniva 
87 v, Toivo Takkinen 63 v ja Erkki 
Laurila 44 v.
Kastettu: Juho Aleksi Kristian Huus-
kola.
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K iiminkiläinen Vaili Jäm-
sä rykäisee, ja aloittaa 
tekstinluvun. 

Hän pitää taukoja, ja korottaa 
ääntään, kun asia sitä vaatii.

Raamatun lukukappale 
elää.

Seurakunnan vastaus ”Juma-
lalle kiitos” tulee sydämen 
pohjasta.

-Mie vähän kattelen sitä tekstiä 
etukäteen, mutta en kauheasti  
tankkaa, Vaili vakuuttaa.

Kun hänen perheensä muutti 
Kiiminkiin Kouvolasta vuonna 
1984 löysi Vaili Jämsä paikkansa 
jumalanpalveluksen avustajana 
Ponnonmäen kylätoimikunnan 
edustajana.

-Parhaimilhaan mie olen 
ollut lukemassa kolmena pyhänä 
peräkkäin, Vaili kehaisee.

Hän on kotoisin Äkäsjoki-
suulta ja murre tulee ”hoon 
päältä” niin kuin hän ei olisi 
päivääkään ollut poissa koti-
seudultaan.

Raamatunluku on Vailille 
tuttua jo lapsuudesta. Silloin 
hän varttui kasvattiäidin hoi-
vissa.

-Iso-Äiti pani meät joka sun-
nuntai lukehmaan almanakasta 
raamatunkappalheen.

Vaili Jämsä myöntää, että 
hän vielä nykyisinkin kai-
vaa ison perheraamatun aika 
ajoin esille.

-Kato, jos mie en käsitä papin 
saarnaa, mie koitan lukea sitä 
tekstiä itte uuestaan.

Kun Vaili oli 5-vuotias, hän 
sai jo näyttää lukutaitonsa koti-
kylän kinkereillä. 

-Mie nousin pikku jakkaralle 
ja sanoin, että annapa ko mie 
lukasen.

radiossa
saakka

Maa- ja kotitalousteknikon 
tehtävissä 4H:ssa työskennel-

lyt Vaili Jämsä on harjoitellut 
lukemista, tai oikeastaan lau-
sumistakin, myös nuoruus- ja 
aikuisvuosinaan.

-Mie kävin kaksivuotisen 
Paimion opiston ja siellä minua 
laukotethiin lausumassa joka 
paikassa. Kouluttaja tuli Turun 
teatterista saakka.

-Olen mie veikkosten ollut 
kaksi kertaa ratiossaki.

Vaili Jämsä tykkää lukea 
Raamatun lukukappaleita seu-
rakunnalle, koska uskonasiat 
ovat olleet muutenkin aina 
osa elämää.

-Iso-Äiti oli älyttömän suo-
rasananen. Hän saattoi sanoa 
vaikeastikin, mutta ei aiheet-
tomasti. Samhaan pöythään 
katethiin paikka rengile ja 
isännälle.

Vaili Jämsä sanoo, että näky-
mätön Jumala elää ihmisen 
sydämessä ja korvien välissä. 
Mitä ihminen haluaa, ker-
too siitä, mikä hänen juma-
lansa on. 

-Minun Jumala on vahvempi 

ko mie. Jos mie tehen väärin, 
mie saan pyytää antheeksi ja 
saanki antheeksi.

Iso-Äiti luki Vailille Ilmes-
tyskirjaa, kun hän oli nuori 
tyttö. 

-Hän paasasi muun muassa,  
että loppu on lähelä ko ihmiset 
menevät taihvaankappalheisiin. 
Ja sano se monta muutaki asiaa, 
jotka näkyvät totteutuvan.

Vaikka Vaili Jämsä on innokas 
seurakuntalainen, hän ei kuulu 
mihinkään ryhmittymään.

-Jokhainen kantaa kuule itte 
syntinsä, net ei kuulu muile. 
Ihmiset pittää hyväksyä ihmi-
sinä.

SaTu Kreivi-paloSaari 

Tässä viisiosaisessa juttu-
sarjassa keskustellaan juma-
lanpalveluksen eri vaiheista. 
Kiiminkiläinen maallikko vaili 
Jämsä kertoo, millaista on 
osallistua raamatun luku-
kappaleiden lukemiseen 
jumalanpalveluksessa.

K i iMiNKiläiSelle  vail i  JäMSälle  JuMalaNpalveluKSeN 
luKupulpeTT i  oN  KäYNYT  TuTuKSi  Ja  raKKaaKSi

”Joskus luin kolmena 
pyhänä peräkkäin”

vaili Jämsä on lukenut seurakunnalle raamattua viisivuotiaasta saakka.

Rantsila

Siikajoki

Siikalatva

Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 
9-14, p. 882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi@evl.fi, 
työntekijät: etunimi.sukunimi@evl.fi. 
Seurakunnan kirkolliset jo maanan-
taisin nettisivuilla: www.pudasjarvi.
fi/seurakunta

To 23.3. klo 19 vir-
silauluilta kirkossa. 
Kaikki rippikoululai-
set ja Rantsilan Laulu 
mukaan! Tilaisuuden 
jälkeen kahvitarjoilu 
ja arvontaa seurakun-
tatalolla urkurahaston hyväksi. 
Pe 24.3. klo 19 Tilkkutäkkikonsertti 
Pohjankartanossa Oulussa. Lähtö toril-
ta klo 17.30. Osallistuminen on maksu-
tonta. Reissu sisältää linja-autokyydin 
ja konserttilipun. Mukaan mahtuu 40 
ensimmäistä. Järjestelyt toteutetaan 
Henrin ja Torstin muistokonserteista 
saaduilla tuloilla. Ilmoittautumiset 
Minnalle, p. 044 518 1141. 
La 25.3. klo 13 Paavo Marttilan synty-
mäpäiväjuhlat seurakuntatalolla.
Su 26.3. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Lauriala ja Leinonen. Kolehti 
Regina Hantikaisen työlle Etiopiassa, 
Suomen Lähetysseura. Jumalan-
palveluksen jälkeen tasauspäivän 
lähetystilaisuus seurakuntatalolla. 
Kuvia tasauskohteista. Lähetyskahvit 
ja -arpoja.
Kuorot: To 23.3. klo 14 Hovin Stellat 
Hovin koululla. Ke 29.3. klo 11 vete-
raanikuoro, klo 13 Pienet Stellat ja 
klo 15 Isot Stellat seurakuntatalolla. 
To 30.3. klo 14 Hovin Stellat Hovin 
koululla ja klo 19 Rantsilan Laulu seu-
rakuntatalolla. Huom. kaikki laulutai-
toiset: Sekä lapsi- että kirkkokuoroon 
toivotaan lisää laulajia.
Kerhotoiminta: Ma klo 10-12.30 
Perhekerho Pallerot seurakuntatalolla 
ja klo 14-16 Hovin kerho kouluikäi-
sille.Ti klo 10-11.30 Hovin kerho 3-5 
-vuotiaille, klo 13.15-15 Sipolan kerho 
kouluikäisille ja klo 16-18 tyttökerho 
Nuppulassa. Ke klo 10-12 kirkonkylän 
kerho 3-5 -vuotiaille Nuppulassa ja 
klo 14.15-16 Mankilan kerho kou-
luikäisille. 
Rauhanyhdistys: La 26.3. klo 12.30 
seurat ry:llä, Jari Latvala. Pe 31.3. 
klo 18.30 lähetysseurat seurakun-
tatalolla, Pekka Nurmela ja Erkki 
Raudaskoski.
Kuollut: Helvi Elsa Ojanaho s. Mik-
konen, 88 v.
Avioliittoon kuulutettu: Timo Mark-
ku Olavi Lampela ja Tarja Kaisa 
Siltala.

Marian ilmestyspäi-
vänä su 26.3. klo 12 
perhekirkko kirkossa. 
Tanjunen. Mukana 
seurakunnan päiväker-
holaiset ja pyhäkoulu-
laiset. Kirkkokahvit.
Muistattehan, että kesäaika alkaa 
Marian ilmestymispäivästä.
Ti 28.3. klo 13 virsihetki Puistolassa ja 
klo 18 seurakuntakuoro srk-talolla.
Ke 29.3. klo 14 lapsikuoro srk-ta-
lolla.
To 30.3. klo 13 diakonia- ja lähetys-
piiri srk-talolla ja klo 19 Siikajoen 
4H-yhdistyksen vuosikokous srk-
talolla. 
Rauhanyhdistys: To 23.3. 17.30 
päiväkerho ry:llä. Pe 24.3. klo 18.30 
ompeluseurat Kari Hyvärillä. La 25.3. 
klo 19.30 raamattuluokka Kimmo 
Tauriaisella. Su 26.3. klo 12 pyhäkou-
lut Juho Nikolalla ja Lauri Lepistöllä 
sekä klo 18 seurat ry:llä. Ma 27.3. klo 
19 myyjäisvalmisteluilta ry:llä. Ke 
29.3. klo 18.30 ompeluseurat ry:llä. To 
30.3. klo 17.30 päiväkerho ry:llä.
Tulevaa: To 6.4. päiväkerholaisten 
(3, 4 ja 5-vuotiaat) valokuvaus alka-
en klo 10  srk-talolla ja n. klo 10.45 
perhekerhon ja muiden halukkaat 
kuvaukseen. 3-4 vuotiaiden kerhoa 
ei ole ko. päivänä. Perhekerho klo 
13 saakka.
Oulun Veteraaniopettajien yhdistys 
on saanut tehtäväkseen järjestää
valtakunnalliset veteraaniopetta-

japäivät 8.-9.4. Yhdistys järjestää 
la 8.4. klo 18.30 kirkkoillan Oulun 
Tuomiokirkossa. Teemana Lapsen 
oikeudella - virsidraama. Haluamme 
tarjota kaikille arvokasta ja kulttuu-
ripitoista ohjelmaa, osaamista Oulun 
seudulta. 
Kastettu: Edith Aleksandra Haikara 
ja MIlka Talvikki Kurtti.
Tiedoksi: Siikajoen seurakunta selvit-
telee ensisijaisesti seurakuntayhtymä 
-vaihtoehtoa. Siunattua paastonaikaa 
kaikille. Kotiseurakunta.
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 seura-
kuntatoimisto p. ja fax 0207 109 850, 
Pyhännän seurakuntatoimisto p. ja 
fax 0207 109 870, seurakuntatoimistot 
avoinna ma, ke ja pe klo 9-12. Rovasti 
Sulo Kauton sijaisena pastori Olavi 
Palovaara, p 050 5671 029.
Ke 29.3. klo 18 kirkkoneuvoston 
kokous Piippolan srk-kodilla.

Kestilä 
Pe 24.3. klo 13 seu-
rakunnan ohjelmaa 
Pihlajistossa. Klo 18 
siioninvirsiseurat 
sisarentalossa.
Su 26.3. klo 10 messu kirkossa, Pa-
lovaara, Kinnunen. Kolehti Karjalan 
työlle.
Ti 28.3. klo 10.30 - 12.30 perhekerho 
kerhokodissa, perhekahvila esittely. Klo 
15.30 - 17 askartelukerho ja klo 17.30 
- 19 sudarikerho kerhokodilla. Huom. 
ei kirkkokuoroa, Unto lomalla.
To30.3. 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 24.3. klo 19 opis-
tomyyjäiset ry:llä.
Kastettu Tomi Ilmari Tuomaala.

piippola
To 23.3. klo16 tyttö- ja 
poikakerho.
La 25.3. klo 9 rippi-
koulu.
Su 26.3.klo 12 (huom. 
kesäaika alkaa) Marian ilmestyspäivän 
messu, rovasti Kaarlo Hirvilammi, 
Pekka Kyöstilä. Kolehti Yhteisvas-
tuukeräykselle. Klo19 virsilauluilta 
srk-kodilla, Kyöstilä.
Ma 27.3.klo 16.30 Leskelänkerho.
Ti 28.3. klo 12 seurakuntakerho 
Väinölässä.
To 30.3. klo 16 tyttö- ja poikakerho.
Unto -kanttori lomalla 16.3-31.3.
Rauhanyhdistys: Su 26.3. klo 15 
seurat ry:llä.
Tulossa: omaishoitajien virkistyspäivä 
6.4. Ilmoittautumiset Ailalle, p. 0207 
109 856 ruokailua varten.
Kastettu: Jesse Jaakko Ilmari Top-
pinen.

pulkkila
To 23.3. klo 10-11.30 
perhekerho. Klo 12 
Vornan kinkerit Pentti 
ja Pirkko Jarvalla. Klo 
19 kirkkokuoro srk-
talolla.
Pe 24.3. klo 13-14.30 lasten päiväkerho 
srk-talolla. Klo 13 kinkerit Kuuselassa 
Eero ja Elvi Viiolla. Klo 18 nuortenilta 
srk-talolla.
Su 26.3. klo 10 messu kirkossa. Klo 
12-16 rippikoulua srk-talolla.
Ke 29.3. klo 10 palvelupäivä srk-
talolla.
To 30.3. klo 10-11.30 perhekerho srk-
talolla. Klo 18 yhteisvastuutempaus 
srk-talolla. Kirkkokuoroa ei ole.
Tulossa: 6.4. Siikalatvan srk:n yhteinen 
omaishoitajapäivä Piippolassa. Kyytiä 
ja ruokailua varten ilmoittaudu Kirstil-
le 31.3. mennessä, p. 040 5083 403.
Rauhanyhdistys: Pe 24.3. klo 19 raa-
mattuluokka ry:llä. La 25.3. klo 19.30 
nuortenilta ry:llä. Su 26.3. seurat ry:llä, 
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Lektio = Raamatun lukukappale.
Seurakuntalaisille kuuluu jumalanpalveluksessa ensimmäisen 

ja toisen lukukappaleen lukeminen. Näissä tehtävissä seura-
kuntalaiset toteuttavat kasteessa saatua yhteistä pappeutta. 
He eivät avusta pappia, vaan palvelevat koko seurakuntaa.

Jumalanpalveluksessa lukukappaleen lukija ilmoittaa raa-
matunkohdan. Seurakunta kuuntelee istuen.

Lukukappale tai sen osa voidaan laulaa (kantillaatio tai teks-
timotetti). Vastaussanat ”Tämä on Jumalan sana”  ”Jumalalle 
kiitos”  voidaan myös lausua tai laulaa.

Vastauksena lukukappaleeseen voi olla psalmi, virsi, laulu, 
soitinmusiikkia tai hiljainen mietiskely.

Lähde: Jumalanpalveluksen opas.
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sanan aika

Jumala,

lähetä enkelisi 

lasta toivovan

lapsettoman luo,

kuiskaa ilosanomasi

omaa

   vauvaa

        kaipaavalle.

on Marian ilmestyspäivä ja sen nimeksi on annettu Herran palvelijatar. Tämän 
pyhäpäivän aiheena on enkeli Gabrielin ilmestyminen neitsyt Marialle ilmoittamaan 
Jeesuksen syntymisestä. Marian saamassa lupauksessa näkyy Jumalan armon 
koko rikkaus. Päivän psalmi Ps. 113:1-8,1.lukukappale 1.Sam. 2: 1-2, 6-9, 
2.lukukappale Room. 8: 1-4, evankeliumi Luuk. 1: 46-55.

ensi sunnuntai

Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat 

horjuisivat,

minun rakkauteni sinuun ei järky.

JeS. 54:10

Ja niin kuin Herran äiti

myös kirkko Kristuksen

voimaa ja valtaa vailla,

on kehto laupeuden.

Se tehdään köyhäksi.

Kun siltä kaikki puuttuu,

sen voimattomuus muuttuu

ylistysvirreksi.

vK 52:5

Herran 
piikanen

Mistä ihmeestä Jumala keksikin, että nuoresta tytöstä tulee Va-

pahtajan äiti ilman meidän miesten apua? Oliko hän tutkinut 

itämaista kuningasideologiaa, jossa voittamaton hallitsija syntyy 

neitseestä? Vai oliko lukenut Vanhan testamenttinsa tarkkaan, 

jossa Septuagintassa, kreikankielisessä käännöksessä, maini-

taan neitsyt? Vai antoiko arvoituksen, jota kansa ei ymmärrä, 

kirkkokaan ei osaa selittää ja jolle biologit hymyilevät vinosti? 

Tutkijakin sai papit kiinni tämän uskonkohdan epäilystä. Ju-

malan äiti ja Jumalan synnyttäjä, armahda meitä! 

Nämä raskausasiat saavat miehen neuvottomaksi. Sen hetken 

muistaa, kun aikanaan tuli tieto, että raskaus on alkanut. Hymy 

ei häipynyt kasvoilta ja työkaverit ihmettelivät, kunnes saivat 

tietää, että ihan järjissään se kuitenkin vielä on vaikka puhuukin 

sekavia. Synnytysvalmennuksenkaan käyminen ei auta siihen, 

että vain nainen synnyttää, mies voi ihmetellä. Synnytyssalissa 

voi pitää vaimoa kädestä ja yrittää olla pyörtymättä. 

Maria on järkevälle ihmiselle vaikea pala. Tulee mieleen: voi 

tyttöraasu. Onhan näitä teiniraskauksia nähty ja päivitelty. Har-

va se päivä terveydenhoitajan vastaanotolle tulee nuori nainen, 

joka itkua tuhertaen ei osaa selittää, kuinka tässä nyt näin kävi. 

Siinä elämä muuttuu ja nuoruus on takana. Mutta Jeesuksen 

äiti kuuntelee enkelin viestiä Jumalalta ja saa hämmennyksel-

tään sanotuksi: ”Tapahtukoon minulle, niin kuin sanoit, olen 

Herran palvelijatar”.

Raamatun kertomuksessa ei elämöidä Marian kohtalolla eikä 

alennuta selittelemään huhupuheita Marian salarakkaasta tai 

kertomaan yksityiskohtia. Pyhä Henki tuli hänen ylleen ja Kor-

keimman voima verhosi hänet. Siinä se: uskon pyhä salaisuus, 

Jumalan ihme, pelastuksen sanoma. Enkeli siinä tarvittiin asi-

alle, että Maria edes jotenkin asian olisi sulattanut. Hän häm-

mentyi, vaan ei paennut; kyseli eikä kiukutellut; pohti asiaa ja 

ymmärsi olevansa Jumalan välikappale.

Maria puhkesi kiittämään Jumalaa. Jumalan kansan jäsene-

nä hänelle alkoi valjeta, että ennustukset kävivät toteen. Juma-

la oli kuin olikin uskollinen. Varmaan Maria mietti, pitikö sen 

juuri hänen kauttaan tapahtua. Silti hän suostui. Ja totta se on: 

kaikki sukupolvet ovat ylistäneet Marian ihmettä. Me luterilai-

set kiitämme vähän vaimeammin, mutta silti vakaasti. Yhdes-

sä kristikunnan kanssa kumarramme uskon pyhää salaisuutta 

ja kiitämme Jumalaa, joka antoi meille Vapahtajan neitsyestä. 

Emme ymmärrä, emme käsitä, mutta tartumme ihmeeseen 

tämän armottoman ajan keskellä: ”Maria, Herran piikanen, 

Kyrie eleison”.
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Paavo Ahola, Vesa Kumpula.
Kuollut: Impi Katri Karppinen e 
Väyrynen 84 v.

pyhäntä
Rippikoulua ei ole la 
25.3.
Marian ilmestyspäivä, 
su 26.3. klo 12 sanaju-
malanpalvelus kirkossa, 
Olavi Palovaara, Veijo 
Kinnunen.  Klo 18 käsikelloilta kir-
kossa, Seppo Kirkinen ja käsikellokuoro 
Dolce Kuopiosta. Vapaa pääsy.
Ma 27.3. klo 11-13 perhekerho ry:n 
tiloissa Kirkkotiellä.
Ti 28.3. klo 18.30 srk-ilta Tavastkengäl-
lä Tiina ja Arto Mikkosella, Palovaara 
ja Junno.
Ke 29.3. klo 12 varttuneen väen kerho 
Ukonojan kerhohuoneessa.
To 30.3. klo 12 veteraanikuoro, klo 
17 lapsikuoro ja klo 18 kirkkokuoro 
kirkossa.
Rauhanyhdistys: La 25.3. klo 19 seurat 
ja lauluilta Ry:llä.  Ke 29.3. klo 18.30 
lauluseurat Eija ja Arttu Kamulalla.

Tyrnävä
To 23.3. klo 10.30 har-
taus Mäntyrinteellä. 
Klo 11.30 Murto-Juu-
russuon diakoniapiiri 
Soile ja Pekka Sirviöllä, 
Pellontaus 5.
To 23.3. klo 19 kon-
sertti Tyrnävän kir-
kossa, barokin ja renes-
sanssiajan musiikkia 
huilulla ja kitaralla. 
Annaleena Puhto ja 
Ilkka Virta.
Su 26.3. klo 10 messu Tyrnävän kir-
kossa, saarna Juhani Seppänen, liturgia 
Isokääntä. Kolehti Suomen Merimies-
kirkko ry:lle. Messun jälkeen kirk-
kokahvi ja Armoa tarjolla-tilaisuus 
srk-talolla, mukana Juhani Seppänen 
Suomen Raamattuopistosta. Armoa 
tarjolla-tilaisuus klo 18 Temmeksen 
srk-talolla, mukana Juhani Seppänen 
ja Leila Ikonen.
Ti 28.3. klo 12.45 seurakuntakerho 
Tyrnävän srk-talossa.
Ke 29.3. klo 13 hartaus Peltolan pal-
velukeskuksessa.
To 30.3. klo 11.30 Markkuu-Ängesle-
vän diakoniapiiri Annikki Ylitalolla, 
Villentie 14 C 8. Klo 19 kirkkomusiik-
ki-ilta Temmeksen kirkossa.
Pyhäkoulu su 26.3. klo 12 Murron 
päiväkodilla, opettajana Katja Jussila.
Kuorot: Ke 29.3. klo 17 lapsikuoro 
ja klo 19 kirkkokuoro Tyrnävän srk-
talolla.
Nuoret: Nuortenilta pe 24.3. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla.
Perheretki Juorkunan Rekihoviin 
Utajärvelle la 1.4. Lähtö klo 8.15 Tem-
meksen meijerin aukiolta ja klo 8.30 
Tyrnävän srk-talolta. Hinta yli 12 v 20 
euroa ja 5-12 v 10 euroa, sis. matkan, 
ruokailun ja ohjelman. Mahdollisuus 
käydä kuntosalilla ja poroajelulla 
sekä pilkkiä, uida, pulkkailla. Sitovat 
ilm. 24.3. mennessä khranvirastoon, 
p. 564 0600.
Rovastikunnallinen koulutus- ja vir-
kistyspäivä diakonian vapaaehtoisille 
la 1.4. klo 9-15 Kempeleessä Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa, mukana 
Sami Mustakallio. Ilm. 23.3. mennessä 
Riitalle, p. 044 737 2630.
Rovastikunnallinen lähetyspäivä 
Lumijoella su 2.4. klo 14-19.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: To 23.3. 
klo 19 lauluseurat Heikki Lumiaholla. 
Su 26.3. klo 14 seurat Lepolassa ja klo 
16 seurat ry:llä, Kauko Kämäräinen. 
Ke 29.3. klo 12 Keskiviikkokerho ry:
llä. Murto: Pe 24.3. klo 19 lauluseurat 
Huhtalalla, Kari Ahola. La 25.3. nuor-
ten retki Paljakkaan, klo 19 raamattu-
luokka ry:llä. Su 26.3. klo 12 pyhäkoulu 
Keräsellä, P. Syrillä, M. Illikaisella ja J 
Lepistöllä, klo 16 seurat ry:llä, Olli Lohi 
ja Hannu Tuohimaa.
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suurta seurakuntaa tai seu-
rakuntayhtymää sekä Kirk-
kohallitus.  

Tavoitteena on, että säätiötä 
perustamassa olleet seura-
kunnat myöntäisivät säätiölle 
vuosittain 0,17 euroa yhtä 
jäsentään kohti. Vuodessa 
on tarkoitus saada kerätyksi 
400 000 euroa. Suurten seu-
rakuntien ohella myös pie-
nemmät seurakunnat, jär-
jestöt ja yhdistykset voivat 
tukea säätiötä haluamillaan 
summilla.

-Tukea annetaan valtakun-
nallisille ja ammattimaisesti 
toteutetuille tasokkaille hank-
keille. Kyse ei ole varsinaisesti  
harrastelijoiden tukemisesta, 
säätiön asiamies Juha Raja-
mäki totesi.

SaTu Kreivi-paloSaari 

S e u r a K u N N aT

pa lv e l u H a K e M i S T o

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN 

OMAISUUS

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

KULTAKORUJA HALVALLA 
JA REHELLISESTI 
PAINON MUKAAN

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

OULUN  KULTA

Panttilainakonttori Oy

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 374 239
Avoinna 

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

Y H d i S T Y K S e T

pa i K K o J a  av o i N N a

v u o K r aT Tava N a
Sunnuntai hiljaisuudessa

Sanaa ja rukousta Jäälissä

KirKolTa raHaa TeleviSio-,  radio- Ja uuSMediaoHJelMiiN

”Tärkeitä asioita ei käsitellä vain pyhäaamuna”

viime syksynä perustettu 
Kirkon mediasäätiö ja-

kaa ensimmäiset apurahan-
sa tänä keväänä.

Oulussa kokoontui perjan-
taina kiinnostunut joukko 
pohjoisen Suomen tuottajia 
ja alan toimijoita kuulemaan 
tietoa uudesta rahoitusta-
hosta.

Mediasäätiön tavoitteena 
on tukea uskontoa, elämän-
katsomusta, arvoja ja eettisiä 
kysymyksiä käsittelevien ohjel-
mien tuottamista televisioon, 
radioon ja uusmediaan.

-Kirkon omaa hartausohjel-
matuotantoa tarvitaan, mutta 
tärkeitä asioita ei käsitellä 
vain pyhäaamuna, selvitti 
Kirkon mediasäätiön asia-
mies, toimituspäällikkö Juha 
Rajamäki.

Hän huomautti, että rea-

lity-ohjelmien aikoina, jolloin 
häpäisy ja naurunalaiseksi 
tekeminen ovat suosiossaan, 
ihmistä arvostava tuotanto 
tarvitsee erityisellä tavalla 
tukea päästäkseen esille.

Säätiö jakaa avustuksia 
ohjelmantekijöille kaksi ker-
taa vuodessa. Tänä vuonna 
hakupäivät ovat 11. huhti-
kuuta ja 26. syyskuuta.

-Toivon tietysti, että poh-
joisen osaajat saavat potista 
omansa, koska esimerkiksi 
Oulun seurakuntayhtymä 
rahoittaa toimintaa 30 000 
eurolla, säätiön hallitukseen 
kuuluva viestintäpäällikkö 
Sakari Korpi totesi.

-Tiedän, että alan osaamista 
on pohjoisessa paljon.

Mukana säätiössä on myös 
Rovaniemen seurakunta. 
Mediasäätiön perustivat 24 

Kirkon mediasäätiön asia-
mies, toimituspäällikkö 
Juha rajamäki kertoi, että 
tv- jumalanpalvelusten kat-
sojamäärät ovat yllättäen 
kasvussa. Myös kirkon tie-
dotusväen tuottama pisara-
ohjelma on saanut myön-
teistä palautetta katsojilta.

duettoja Kiimingissä

Käsikellokuoro pyhännällä

limingassa koulutusta

lutherin teesit Kiimingille?

Hiihto kasvattaa yv-pottia

Eräs kaikkein arvostetuimmis-
ta Luther –tutkijoista, pro-
fessori Tuomo Mannermaa 
puhuu sunnuntaina Kiimin-
gissä aiheesta Lutherin teesit 
nykyajan suomalaiselle seura-

kunnalle. Mannermaan puhe 
marianpäivän kirkkokahveil-
la su 26.3. noin klo 11. Kirk-
kokahvit juodaan Yhteisvas-
tuukeräyksen hyväksi. 

Sunnuntaina 26.3. klo 14 on 
Kiimingin seurakuntatalos-
sa paastonajan ja marianpäi-
vän laulullinen musiikkihet-
ki. Ohjelmassa on musiikkia 
barokin ajalta, mm. aarioita 
Johan Sebastian Bachin Mat-
teus-passiosta sekä D. Scar-
lattin pianomusiikkia. Mui-
ta säveltäjänimiä ovat mm. 

Ludvig van Beethoven ja Os-
kar Merikanto. 

Musiikkihetken esiintyjät 
ovat Oulun seudun ammat-
tikorkeakoululta: musiikki-
pedagogit, kirkkomusiikin 
opiskelijat Sirkka Rauta-
koski ja Kaisa Alasaarela 
sekä kirkkomusiikin lehtori 
Ari Rautakoski.

Kärsimyksen sunnuntaina 
2.4. vietetään Sanan ja ru-
kouksen iltaa Jäälin seura-
kuntalossa kello 18 alkaen 
Psalmin 40 mukaan teemalla 
Herra kuulee huutoni.

Puheenvuoroja käyttävät 
pastori Raimo Salonen ja hiip-
pakunnan lähetyspastori Matti 
Laurila, ja todistuspuheenvuo-
ron pitää Kerttu Arkivuo.

Musiikista vastaa kanttori 
Jarkko Metsänheimo kirk-
kokuorosta kootun ryhmän 
kanssa. Illan juontaa lähetys-
sihteeri Helena Ylimaula.

Tilaisuudessa voi jättää 
esirukouspyyntöjä. Myös 
henkilökohtaiseen sielun-
hoitoon on mahdollisuus. 
Tilaisuudessa on tarjolla 
iltakahvit.

Hiljaisuuden päivää viete-
tään Haukiputaalla su 2.4. 
Hiljaisuus alkaa johdatuk-
sella klo 9 Wirkkulassa. Sen 
jälkeen osallistutaan messuun 
Haukiputaan kirkossa. 

Päivään kuuluu lounas ja 

kahvi (5 euroa). 
Hiljaisuus päättyy klo 15 

rukoushetkeen kappelissa. 
Ilmoittautumiset Maria 

Vähäkankaalle, p. 040 5633366 
tai Laila Rantakokolle, p. 0500 
373224 ti 28.3. mennessä.

Limingan rovastikunnan dia-
koniatyö järjestää vapaaeh-
toisille koulutus- ja virkistys-
päivän la 1.4. klo 9-15 Kok-
kokankaan seurakuntakes-
kuksessa. 

Aiheena on Kantakaa tois-
tenne taakkoja - syrjäytyneet 

keskuudessamme. Puhu-
javieraana on pastori Sami 
Mustakallio. 

Aikaa on myös kokemus-
ten jakamiselle. 

Päivä sisältää ruokailun, 
kahvit ja ehtoollishartau-
den. 

Kuopiolainen käsikellokuo-
ro Dolce esiintyy Pyhännän 
kirkossa sunnuntaina 26.3. 
kello 18.

Dolcessa on 14 soittajaa, 
iältään 14-20 -vuotiaita. Käsi-
kellokuoroa johtaa kanttori 
Seppo Kirkinen.

Soitettaessa pronssiset kel-
lot laitetaan pöydille pia-
nonkoskettimien tavoin. 
Jokainen soittaa 2-8 kelloa. 
Dolcella on käytössään viiden 
oktaavin käsikellosarja eli 61 
kelloa sekä neljän oktaavin 
chimes-sarja. 

Yhteisvastuutempaus Rie-
muhiihto järjestetään Pu-
dasjärven Rajamaanran-
nassa ti 28.3. klo 17. Rie-
muhiihdolla haastetaan 
yrityksiä mukaan yhteis-
vastuuseen. Firmat voivat 
maksaa joko 10 euroa tai 
haastamansa hiihtäjän (tai 
hiihtäjien) hiihdettyjen 
kierroksien mukaan. 

Hiihto tapahtuu kunnia-
kierroksen tapaisesti, eli 
seurakunnan työntekijät 
ovat haastettavia hiihtäjiä. 
Yksi kierros maksaa 1 e. 

Hiihtoaikaa on yksi tunti 
ja kierroksen pituus on 0,5 
km. Haasteet voi ilmoittaa 
kirkkoherranvirastoon, p. 
8823100, pe 24.3. klo 14 
mennessä. 

Hiihtopaikalla myytä-
vänä makkaraa ja mehua 
Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi.

Tarkempia tietoja tapah-
tumasta saa pastori Perttu 
Kyllöseltä, p. 040 8657259 
tai sähköpostitse perttu.
kyllonen@evl.fi. 
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• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

LAKIASIAT
KALLE PYRHÖNEN KY

Varatuomari Kalle Pyrhönen
Rautatienkatu 9, 90100 OULU

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

- perunkirjoitukset - perinnönjaot - testamentit - oikeudenkäynnit

§ §

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

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

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit, 
myös maksuttomat oikeudenkäynnit

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

Vaihda
takuuikkunat!
MYÖS RAHOITUKSELLA!

puh. 020 7690 114

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille. 

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

SIURUANTIE 347 93100 PUDASJÄRVI

HAUTAKIVET- L ISÄKAIVERRUKSET

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

Maikkulan

Pyhän Luukkaan kappeli, 
Yliopistokatu 7: Su 26.3. klo 
10 messu. Su 26.3. klo 15 Eng-
lish Service. Ke 29.3. klo 7.45 
aamurukous.
Öbergin talo, Kirkkokatu 5: 
Ti 28.3. klo 18 opiskelijoiden ja 
nuorten aikuisten talvitiistai.
Tuomiokirkko: La 25.3. klo 18 
tuomasmessu.
Tuiran kirkko, Myllytie 5: Su 
26.3. klo 18 messu. Ti 28.3. klo 
18.30 ison kirjan ilta.
Huom. Jos olet kiinnostunut 
opiskelijoiden Saksan matkasta 
22.-29.8.2006, ilmoittaudu 
maaliskuun loppuun mennessä 
oppilaitosdiakoni Salla Tuomi-
selle, p. 040 574 7132.

o p i S K e l i J a M e N o T

M u u T  S e u r a K u N N aT

JaKeluHäiriöT/
JaKeluKielloT

SuoMeN KirKKo-MediaT oY 
aSiaKaSpalvelu

puH. 0207 54 2294


