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Kr istus on tukenamme sairauden, kivun ja kärsimyksen keskellä.  Sivu 14.

Kuoro hehkuu
talvipuvussaan
Aila Knihtilä, Briitta Jurmu ja Kirsti Karhumaa
iloitsevat Sofia Magdalena -yhtyeen uudesta asusta.
Sivu 9.
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Kenen kainaloon hailuoto?
Sivu 3.

oulunsalon rauhanyhdistyksillä 
juhlavuosi.

Sivu 11.

Saarna kypsyy hitaasti.
Sivu 13. 
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Vapaaehtoisesti, ilman palkkaa tehtävä 
työ on Suomessa laajaa. Lukuisat yhdis-
tykset, järjestöt, seurakunnat ja kummit 
toimivat ihmisten, eläinten, luonnon tai 
rauhan puolesta. Tällaisten toimijoiden 
joukossa rauhanyhdistykset taitavat vie-
dä voiton.

Kun Oulunsalon rauhanyhdistys kertoi 
80-vuotisesta toiminnastaan viime vii-
kolla, esille tuli hämmästyttäviä lukuja. 
Vilkas toiminta onnistuu, kun vastuunkan-
tajia on paljon. Kymmenen toimikuntaa 
organisoi työn, johon itse kutakin kutsu-
taan vuorollaan.

Esimerkkinä mainitaan, että sunnun-
tai-illan seurat tarvitsevat yli 20 henkeä 
palvelemaan emäntinä, kassoilla, ulkoval-
vojina, kolehdinkantajina, seuraisäntinä, 

soittajina, esilaulajina ja sananpalvelijoina. 
Heidän lisäkseen tarvitaan vielä siivoojia 
puhdistamaan paikat seurojen jälkeen.

Kaikkein puhuttelevin luku, jonka rauhan-
yhdistyksen väki mainitsi, koskee yhdis-
tyksen ylläpitämää opetustyötä. Oulunsa-
lon kirkonkylän alueella on nimetty 200 
opettajaa huolehtimaan lasten ja nuorten 
opetuksesta päiväkerhoissa, pyhäkoulussa 
ja raamattuluokissa. Työn piirissä on yli 
800 lasta.

Tänä aikana, jolloin lasten kasvuympäris-
töä luonnehditaan huonommaksi kuin kos-
kaan, yhteisön vaivannäkö ja vastuunotto 
kasvavasta polvesta herättää huomiota. On 
sentään ihmisiä, jotka tarttuvat toimeen 
eivätkä tyydy päivittelemään.

Rauhanyhdistyksen lapsia ja nuoria halu-

taan tietysti juurruttaa omaan oppiin ja 
neuvoa heitä tekemään rajaa maailmalli-
seen menoon, mutta kasvatuksella on var-
masti yleisempääkin merkitystä. Se antaa 
luvan olettaa, ettei lestadiolaisnuoren 
suusta taida esimerkiksi kuulla sellaista 
kieltä, joka pilaa lähellä istuvien ruoka-
halun julkisella lounaspaikalla.

Nuorten vallattomuutta ja elämänkokei-
luja pitää ymmärtää, mutta ilman vanhem-
pien ohjausta kukaan ei saisi jäädä. Kaikki 
toiminta, joka saa nuoren tuntemaan, että 
hän on tärkeä, että hänet otetaan jouk-
koon mukaan ja hänestä pidetään huolta, 
on suuriarvoista.

Puhuttelevia lukuja

pirkko.paakki@
rauhantervehdys.suomi.net

K irjan ulkoinen olemus heijastaa 
omaa aikaansa. Moderni typo-
grafia muuttaa vanhan teoksen 

merkitystä. Esimerkiksi suuri kuvi-
tettu perheraamattu on muovannut 
monen lapsen käsitystä raamatun-
kertomuksista, jotka olivat kuin sa-
tuja. Kuitenkin pyhä kirja voi saada 
aikaan sekä hyvää että pahaa. Valtaa-
pitävät ovat ymmärtäneet sanan mer-
kityksen, ovathan kirjaroviot palaneet 
useina aikoina.

Olen seurannut, kuinka myös seura-
kunnassa on alettu käyttää kirjaa väli-
neenä. Karjasillan seurakunnassa on 
pyörinyt kirjallisuuspiiri, jonka vetäjä 
on selvästi tajunnut kirjan mahdolli-
suudet. Läsnäolijat voivat keskustella 
vaikeistakin asioista lukemiskoke-
muksen välityksellä. Vaikeaa asiaa ei 
tarvitse käsitellä henkilökohtaisella 
tasolla, vaan etäännyttäen.

Kirjallisuutta voi lähestyä erilais-
ten aihepiirien avulla, kuten erilaista 
lapsuutta, perhettä, sodan vaikutusta 
elämään tai kirjallisuuslajeittain kuten 
rikoskirjallisuutta. Dekkarit onkin 
mielenkiintoinen laji, koska rikoskir-
jallisuudesta on tullut yhteiskunnallista 
kirjallisuutta.

Etsiessäni netistä erilaisia kirjalli-
suuspiirejä törmäsin herrasmiesten 
kirjallisuuspiiriin. Neljä nuorta miestä 
on perustanut verkkopiirin, johon voi 
käydä arvostelemassa haluamansa 
kirjan. Mottona on nykyaikaisten 
miesten nykyaikaista kirjallisuutta. 
Mielikirjat ovat kuitenkin vanhoja, 
Tolkienin Taru sormusten herrasta 
ja Shirerin Kolmannen valtakunnan 
nousu ja tuho. Mutta kirjallisuus saa 
liikkeelle myös nuoret miehet. Samalla 
kirjallisuus yhdistää kaksi median 
välinettä, vanhan painetun sanan ja 
internetin.

Mielenkiintoista on miettiä, mistä 
tämä kirjallisuuspiiribuumi johtuu. 
Mielestäni yksi syy on se, että ihmisten 
sosiaaliseen kanssakäymiseen tarvitaan 
jotakin syvällisempää. Ihmisellä on tarve 
miettiä ja ruotia elämään ja kuolemaan 
liittyviä asioita keskenään.

 Mutta ei kannata ajatella liian syväl-
lisesti, tärkein syy taitaa olla kuitenkin 
painetun sanan lukeminen. Mikään 
ei voita hyvän kirjan lukemista, ja jos 
sen on joku muukin lukenut, siitä on 
hauska keskustella.

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

Kiehtova kirja

aila Joensuu, kirjastonhoitaja, Lumijoki

Helsingin Sanomat kertoi 27.3., että yri-
tysmaailman johtajat muovaavat identi-
teettiään ja hoitavat liikesuhteita kuntoi-
lemalla. Jutun otsikko oli Pomo liikkuu 
vaikkei ehtisikään.

Johtajuudesta kirjoittanut filosofi Maija-
Riitta Ollila vierastaa kuitenkin ajatusta 
siitä, että liikuntaa pitäisi harrastaa ennen 
muuta työelämän kasvaneiden vaatimus-
ten takia.

”Kunnosta huolehtiminen on ihmisen 
oikeus, ei velvollisuus”, painottaa itsekin 
aktiivisesti liikkuva Ollila.

Ollilan mukaan työ määrittää vapaa-
aikaa liikaa silloin, jos johtaja harrastaa 
metsästystä tai golfia siksi, että on johtaja. 
Liikunta ja työidentiteetti sekoittuvat Olli-
lan mukaan helposti nimenomaan talous-
elämän huipulla, jotka hoitavat urheilun 
lomassa bisneksiään.

Green card on johtajapiireissä yhtä pakol-
linen kuin ajokortti, ja Suomen naisjohta-
jatkin käyvät nyt Ruotsin mallin mukaisesti 
metsällä, Ollila sanoo.

Kirjat 1/2006 –lehdessä Pentti Sydänmaa-
lakka puhuu johtajuudesta. Hän kysyy, 
osaatko pysähtyä? Sydänmaalakan mie-
lestä älykäs itsensä johtaja osaa.

Älykäs itsensä johtaminen on itsetunte-

musta – omien tavoitteiden tiedostamista 
ja viemistä käytäntöön.

Muita voi johtaa hyvin vasta, kun osaa 
johtaa itseään. Johtajien lisäksi kaikkien 
muidenkin tulisi kehittää tätä taitoa.

Ihmisen tulee kyetä pysähtymään riittävän 
usein ja opetella rentoutumaan. Jo lyhyet 
katkot hektisestä arjesta antavat energiaa 
jatkaa oravanpyörässä. Kokonaan siitä ei 
tarvitse hypätä pois.

Vantaan Lauri –lehdessä 23.3. kirjoitettiin 
raamatullisesta pikkupurtavasta.

Floridan Orlandossa majaansa pitävä 
Daavidin talo on erikoistunut raamatulli-
siin terveystuotteisiin. Koska ihmisruumis 
on kristinuskon mukaan Pyhän Hengen 
temppeli, Daavidin talo –nettikauppa haluaa 
tarjota tuon temppelin hoitamiseen parhaita 
mahdollisia tuotteita,

Yksi kaupan herkuista on Kuningas Daa-
vidin pikkupurtava (King David´s  Treat). 
Koska Daavid oli rakastettu johtaja ja hänen 
nimensäkin merkitsee rakastettua, sama pätee 
tietysti myös hänen mukaansa nimettyyn 
karpalo-pähkinä –patukkaan. Sen muita 
aineosia ovat rusinat, auringonkukan sie-
menet, hunaja, mantelit, kurpitsan siemenet 
ja ruskea riisi.

aatoksia
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 Papit parannuksen 
tekoon?

 
Mielestäni kaikkien pappien kaikkialla 
olisi tehtävä parannus ja ryhdyttävä ju-
listamaan Sanaa kansalle selkeästi ”niin 
kuin on kirjoitettu”. Sillä kirkko ja sen 
työntekijät ovat joutuneet elämässään ja 
puheissaan ”harmaalle alueelle”. Tilanne 
on erityisen vakava hengellisessä mieles-
sä ja ikuisuutta ajatellen, sillä me tiedäm-
me, että valheen isä, saatana, viihtyy hy-
vin ja harhauttaa ihmisiä pois tieltä juu-
ri hämärässä valaistuksessa.

Uskoisin, että kirkkojemme pen-
kit täyttyisivät, kun pappi olisi jälleen 
”kansan kynttilä” ja loistaisi kirkkaasti 
evankeliumin valoa tässä muutoin niin 

pimenevässä maailman ajassa.  Ja olisi-
han se mahtava tulla kirkkoon, kun sen 
”äänitorvet (pasuunat) antaisivat selkeän 
äänen” niin, ettei kenenkään tarvitsisi 
eksyä ja jäädä pimeään harhailemaan.

Suomalaiset kirkot lyövät laimin tehtä-
vänsä, jokainen sukupolvi olisi evankelioi-
tava uudelleen. Jokaista sukupolvea uhkaa 
omat sunamit, aidsit, lintuinfluensat ja 
muut maailmanlopun merkit, niin että 
he ymmärtäisivät tehdä parannuksen ja 
käänyä Jumalan puoleen pelastuakseen 
ajallisilta uhkakuvilta ja mikä parasta aina 
iankaikkiseen autuuteen saakka.

Me ”uuspakanat” Suomessakin tun-
nemme kohta muslimien koraanin 
paremmin kuin kristittyjen Raama-
tun. Ja kun jotkut papit yhteisöineen 
ovat pyrkineet pitäytymään Sanassa ja 

kun ihmeitä ja merkkejäkin on alkanut 
tapahtua, niin piispat ovat nyt ja kautta 
historian ”erottaeet heidät synagoogis-
taan” (Joh.16:2). Tuoreimpia tapauksia 
ovat Timoteus-yhteisöt, Luther säätiö, 
Nokia herätys jne.

Jumalalle kiitos! On kuitenkin niitä, 
jotka julistavat Raamatun sanomaa 
pelastuksesta, joka on Jeesus Messiaan 
persoonassa ja ”Herra vaikuttaa heidän 
kanssansa ja vahvistaa sanan sitä seuraa-
vien merkkien kautta” (Mark.16:20), eli 
ihmisiä tulee uskoon, sairaita paranee ja 
kuolleita herää. 

PeKKa J. PieToLa, oULU
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h ailuodon seurakunnan liit-
tyminen Oulun tuomiokirk-
koseurakuntaan on mut-

kistunut. Oulun yhteinen kirkko-
neuvosto on vetänyt asian listoil-
taan pois.

Kirkkoneuvostosta liitosasia oli 
menossa alunperin Oulun yhteisen 
kirkkovaltuuston jo huhtikuun 3. 
päivän kokoukseen.

-Asia täytyy olla käsiteltynä Hai-
luodon kirkkovaltuustossa ennen 
kuin se on Oulun yhteisen kirk-
kovaltuuston listoilla lainkaan, 
selvitti marssijärjestystä yhteisen 
kirkkoneuvoston puheenjohtaja 
Juhani Lavanko.

Hailuodon kirkkovaltuustossa 
asia oli käsittelyssä vasta tiistai-
iltana.

Juhani Lavanko kieltää, että hän 
olisi yksin ollut päättämässä asian 
pois vetämisestä Oulun listoilta. 
Päätöksen takana oli koko kirk-
koneuvosto.

Lavanko sanoo, ettei näin ison 
asian kanssa voi kiirehtiä.

-On annettu ymmärtää, että liitty-
minen tuomiokirkkoseurakuntaan 
ei aiheuta muutoksia, vaikka toi-
minnallisestikin ajateltuna kaikki 
muuttuu. Tällaisista asioista on 
päätettävä ajan kanssa.

Juhani Lavanko huomauttaa, että 
jos esimerkiksi Hailuodon kunta 
päättäisi liittoutua Oulunsalon 
kanssa, olisi Hailuodon liittoutu-
minen tuomiokirkkoseurakuntaan 
purettava joka tapauksessa.

Hailuodon kunnasta kerrotaan, 
että se ei ole käynnistämässä liitos-
neuvotteluja sen enempää Oulun-
salon kuin minkään muunkaan 
kunnan kanssa.

Keskinen oulun
kannalla

Hailuodon vs. kirkkoherran Mat-
ti Keskisen elokuussa alkava pesti 

Hailuodon kirkkoherrana saattaisi 
jäädä lyhyeksi, mikäli päätös seura-
kunnan liittymisestä vuoden alusta 
Oulun tuomiokirkkoseurakuntaan 
saisi lainvoiman.

Liittymisen puolesta ratkaise-
van äänen Hailuodon seurakun-
nan kirkkoneuvostossa käyttänyt 
Keskinen ei ole pahoillaan omasta 
tilanteestaan, eikä pidä yhdistymistä 
ongelmana edes luotolaisten iden-
titeetin kannalta.

-Hailuotolaisten identiteetti vain 
vahvistuu tästä. Kaupunkiseura-
kunnalla on hyvin paljon opittavaa 
esimerkiksi luotolaisten yhteisölli-
syydestä, Keskinen kehuu.

Kun kirkkohallitus pitää avustus-
hanat kiinni, Matti Keskinen ei näe 
Hailuodolla minkäänlaisia mahdol-
lisuuksia selvitä taloudesta omin 
päin. Jo tällä hetkellä tuomiokirk-
koseurakunta huolehtii Hailuodon 
talous- ja rekisteriasioista.

T U L e Va  K i r K K o h e r r a  J a  h a i L U o d o n  K i r K K o Va LT U U S T o n
P U h e e n J o h Ta J a  o VaT  L i i T T Y M i S e n  K a n n a L L a

hailuodon seurakunnan
liittyminen ouluun mutkistui

Matti Keskinen aloittaa elokuun alusta hailuodon kirkkoherran virassa. Pesti saattaa jäädä lyhyeksi. 

-Minä en ole se, joka Hailuodon 
420 vuotta vanhan seurakunnan 
velkaannuttaa. Keskinen sanoo.

Hailuodon kirkkovaltuuston pu-
heenjohtaja Alpo Parrila on niin 
ikään seurakuntaliitoksen kannal-
la. Hän ihmettelee puheita liiasta 
kiirehtimisestä.

-Eihän aikatauluja ole lyötykään 
lukkoon. Tietoa seurakuntalaisille 
on kyllä annettu riittävästi järjes-
tämällä useita tiedotus- ja kuule-

mistilaisuuksia.
Parrila arvelee, että niin vanhan 

seurakunnan itsenäisyyden säilyt-
tämiseen suhtaudutaan väistämättä 
”tunteenomaisesti”, mutta  hän itse 
ei näe muita käypiä vaihtoehtoja 
kuin liittymisen.

-Kukaan liitoksen vastustajis-
ta ei ole sanonut, mistä ne rahat 
saadaan kun avustukset jatkuvasti 
pienenevät.

hailuodon
kappalaiseksi?

 Liittymisen jälkeen Matti Kes-
kisestä tulisi Hailuodon piirikap-
palainen.

-Kun minä lähden aikanaan eläk-
keelle, valittaisiin uusi kappalainen 
nimenomaan Hailuotoon, Keski-
nen torjuu pelkoja, joiden mukaan 
luoto uhkaa tulevaisuudessa jäädä 
tyystin vaille pappia.

Matti Keskisen mukaan myös 
maallikkopaikat hallinnossa säi-
lyvät lähes entisellään.

-Sitä muutos toki merkitsee, että 
sijaiset tulevat jatkossa tuomiokirk-
koseurakunnasta ja myös meidän 
Hailuodon työntekijöiden täytyy 
tarvittaessa työskennellä mantereen 
puolella, hän huomauttaa.

Kun hailuotolaisilta kysyttiin 
mielipidettä yhdistymisestä, jäi ää-
nestysprosentti alle kahdeksan. 28 
seurakuntalaista äänesti itsenäisen 
seurakunnan puolesta, ja 24 kan-
natti yhdistymistä.

-Seurakunnan työntekijät pitivät 
korrektina jättää äänestämättä tässä 
vaalissa, Keskinen kertoo.

Seurakuntajaon muutoksesta 
päättää seurakuntien lausunto-
jen perusteella lopullisesti kirk-
kohallitus.
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JUMaLanPaLVeLUKSeT
Tuomiokirkossa su 2.4. klo 
10 messu, toimittaa Pekka 
Rehumäki, avustaa Anna-Mari 
Heikkinen, urkurina Maija 
Tynkkynen. Kolehti terveys-
kasvatustyöhön Etiopiassa ja 
Aasian työalueilla, Kansanlä-
hetyksen kautta.
Heinätorin seurakuntatalossa  
su 2.4. klo 12 messu, toimittaa 
Martti Pennanen, saarnaa Tapio 
Pokka, kanttorina Anna-Mari 
Pietiläinen.

MUU ToiMinTa
Tuomiokirkko 
Kirkko avoinna päivisin klo 
12-13.
Aamupiiri la 1.4. klo 10 kryp-
tassa.
Opettajien raamattupiiri ti 4.4. 
klo 18 kryptassa.
Aamurukous ke 5.4. klo 8.30 
kryptassa.
Vanhan pappilan lähetyspiiri ke 
5.4. klo 14. Vierailu Oulun kau-
punginsairaalassa, osasto B2.
Keskiviikkoseurat ke 5.4. klo 
18, Jyrki Vaaramo.
Lauluyhtye Rajattomat, kon-
sertti ke 5.4. klo 20, pääsy-
maksu.

keskusTan seurakunTaTalo

Isokatu 17
Sana elää pe 31.3. klo 18 kou-
lutussalissa. 
Sinkkuilta pe 31.3. klo 18.30 
alasalissa.
Yksinäisyydestä yhteyteen la 
1.4. klo 18 kuorosalissa.
Sanan ja rukouksen ilta su 
2.4. klo 17 juhlasalissa, katso 
menot.
Kaatuneitten Omaiset ma 3.4. 
klo 12 alasalissa.
Päiväseurat ke 5.4. klo 12 
kuorosalissa.
Lähetyssoppi to 6.4. klo 10-
15.30 alasalissa. Klo 13 lauletaan 
paastonajan lauluja- ja virsiä 
Maija Tynkkysen säestyksellä.
Nuorten aikuisten lähetysilta 
to 6.4. klo 19 alasalissa. 
Raamattupiiri to 6.4. klo 14 
koulutussalissa. Olkaa vaiti, sillä 
Jumala puhuu.
Tuomiokirkkokuoro to 6.4. klo 
17 juhlasalissa.

inTiön seurakunTakoTi

Intiönpolku 2 
Tarinatupa ke 5.4. klo 13.
Perhekerho to 6.4. pääsiäiskirk-
ko tuomiokirkossa.
Ikäihmisten neuvola to 6.4. 
klo 12.

HeinäTorin seurakunTaTalo

Aleksanterinkatu 71
Hopealanka ma 3.4. klo 13.
Keramiikkakerho ti 4.4. klo 16 
varhaisnuorille.
Syöpään sairastuneiden kes-
kusteluilta ti 4.4. klo 18.
Virsi-ilta ti 4.4. klo 18 Agrico-
lan ja uskonpuhdistuksen ajan 
virsiä, Esko Laukkanen. 
Perhekerho ke 5.4. osallistuu 
pääsiäiskirkkoon tuomiokir-
kossa.
Hyvä kysymys -ryhmä ke 5.4. 
klo 17.30 takkahuoneessa.
Miesten piiri ke 5.4. klo 18 
kerhohuoneessa.
Toiminta- ja keskustelukerho 
to 6.4. klo 10.30. 
Myyjäiset  yhteisvastuun hy-
väksi to 6.4. klo 12-17.

aurinkokoTi

Isokatu 93
Raamattupiiri ke 5.4. klo 16, 
Pekka Rehumäki Joh. 15:1-17.

kajaaninTie 1
Raksilan kerho to 6.4. klo 
13.40.

myllyTulli

Makasiinikatu 6 B
Varhaisnuorten kerho ma 3.4. 
klo 17.
Varhaisnuorten kerho ti 4.4. 
klo 17.30.

JUMaLanPaLVeLUKSeT
Oulujoen kirkossa su 2.4. klo 
10 messu, toimittaa Pertti Lah-
tinen, saarnaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Talvikki Attila-Peko-
nen, Oulujoen kirkkokuoro.
Huonesuon seurakuntakodis-
sa su 2.4. klo 12 messu, toimittaa 
Ilkka Mäkinen, kanttorina 
Talvikki Attila-Pekonen. Kirk-
kokahvit.

MUU ToiMinTa
Heikkilänkankaan seurakun-
TakoTi

Kyytipojantie 2
Pyhäkoulu su 2.4. klo 12.
Perhekerho ke 5.4. klo 9.30. 
Ulkoilua ja makkaranpaistoa.

HinTan seurakunTaTalo

Hintantie 89
Nuorten lauluryhmän harjoi-
tukset pe 31.3. klo 16.
Gospelmessu ja isoskoulutus 
pe 31.3. klo 18. Juha Vähä-
kangas, Ilkka Mäkinen, Sirpa 
Toppinen ja Miia Pussinen.
Pyhäkoulu su 2.4. klo 12.
Seurakuntapiiri ma 3.4. klo 
12.
Perhekerho ke 5.4. klo 9.30.
Kuntopiiri ke 5.4. klo 18.
Kirkkokuoron harjoitukset ke 
5.4. klo 18.

Huonesuon seurakunTakoTi

Leväsuontie 19
Paastonajan kohtaamisia su 
2.4. messun jälkeen klo 13. Ks. 
menot.
Pyhäkoulu su 2.4. klo 12.
Kuntopiiri ma 3.4. klo 19.
Seurakuntapiiri ti 4.4. klo 12.
Perhekerho ke 5.4. klo 9.30.

HönTTämäen seurakunTakoTi

Ruotukuja 1
Perhekerho to 6.4. klo 9.30.

laanilan palvelukeskus

Hoikantie 21-23
Seurakuntapiiri to 6.4. klo 14.

madekoski

Diakoniapiiri to 6.4. klo 12
Sanginsuun seurakuntako-
dissa.
Lähetys- ja raamattupiiri ko-
deissa ti klo 14, yhdyshenkilö 
Soila Närhi, puh. 5316 197.

myllyojan seurakunTaTalo

Koivumaantie 2
Pyhäkoulu su 2.4. klo 12.
Lähetys- ja raamattupiiri ma 
3.4. klo 18.
Martantupa ti 4.4. klo 12.30.
Perhekerho ke 5.4. klo 9.30. 
Kirkkokuoroharjoitukset ke 
5.4. klo 18.
Seurakuntapiiri to 6.4. klo 13.
Lapsikuoroharjoitukset to 6.4. 
klo 16.45.-18.30.
Miesten raamattupiiri to 6.4. 
klo 19.

saarelan seurakunTakoTi

Poolakuja 1
Perhekerho ke 5.4. klo 9.30.

sanginsuun seurakunTakoTi

Sanginsuuntie 59
Seurakuntapiiri ma 3.4. klo 
12.
Perhekerho ke 5.4. klo 9.30.

Talvikankaan moniToimiTalo

Tuiskutie
Perhekahvila ti 4.4. klo 9.30. 

JUMaLanPaLVeLUKSeT
Karjasillan kirkossa su 2.4. 
klo 10 messu, toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustaa Vesa Pöyhtäri, 
kanttorina Taina Voutilainen. 
Radiointi Radio Dei. Kolehti 
terveyskasvatustyöhön Etio-
piassa ja Aasian työalueilla 
Suomen Ev.-lut. Kansanlähetys 
ry:n kautta.
Messun jälkeen mahdollisuus 
henkilökohtaiseen keskuste-
luun ja rukoukseen.
Kastellin kirkossa: Su 2.4. klo 
10 messu, toimittaa Juhani 
Lavanko, avustaa Mervi Keski-
nen, kanttorina Riitta Piippo. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Su 2.4. klo 18 gospelmessu, toi-
mittaa Juha Vähäkangas, avus-
taa Ilkka Mäkinen, Esa Rättyä, 
Seetri-gospelmusiikkiryhmä, 
teejatkot seurakuntasalissa. Ko-
lehti Yhteisvastuukeräykselle.
Pyhän Andreaan kirkossa su 
2.4. klo 12 messu, toimittaa 
Esa Nevala, avustaa Jenni Kos-
kenkorva, kanttorina Taina 
Voutilainen. Miestenkuoro. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Kaukovainion seurakunta-
talossa: Su 2.4. klo 12 messu, 
toimittaa Olavi Mäkelä, avustaa 
Vesa Pöyhtäri, kanttorina Han-
na Savela. Kirkkokahvit. Kolehti 
ks. Karjasilta.
Su 2.4. klo 18 arabiankielinen 
jumalanpalvelus.
Maikkulan seurakuntatalossa 
su 2.4. klo 12 messu, toimittaa 
Mirjami Dutton, kanttorina 
Riitta Piippo. Kolehti ks. Kar-
jasilta.
Tahkokankaan palvelukeskus 
su 2.4. sanajumalanpalvelus klo 
14, toimittaa Jonna Kalliokoski, 
kanttorina Riitta Piippo. 

MUU ToiMinTa
karjasillan kirkko

Nokelantie 3
Karjasillan diakonia- ja lähe-
tyspiiri ma 3.4. klo 18. Vieraana 
Etiopian nimikkolähetti Pirjo 
Lehtiniemi.
Perhekerho ke klo 9.30.
Kirkkokuoron harjoitus ke 
klo 18.
Miesten raamattupiiri ke 5.4. 
klo 18.30. Mukana  seurakunta-
pastori Juha Vähäkangas.
Raamattu- ja keskustelupiiriä 
ei ole ke 5.4., pidetään ke 12.4. 
klo 18.30.
Karjasillan seurakuntakerho 
osallistuu pääsiäisvaellukseen 
to 6.4. klo 13.30-14.

kasTellin kirkko

Töllintie 38
Juttutupalaiset ma 3.4. klo 12-
14 Kaukovainion seurakuntata-

lolla vieraina diakoniapiirissä.
Kastellin kirkkokuoron har-
joitus ma klo 18.30.
Päiväraamattupiiri ti klo 12.
Mieskuoro Weljet, harjoitus 
ti klo 19.
Perhekerho ke klo 9.30.
Seurakuntakerho to 6.4. klo 
13.

pyHän andreaan kirkko

Sulkakuja 8
Seurakuntakerho to 30.3. 
klo 12.
Raamattupiiri to 30.3. klo 
18.30.
Pyhän Andreaan lapsikuoron 
harjoitus to klo 16. 
Liikuntavammaisten kerho pe 
31.3. klo 13. Ks. menot.
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 31.3. klo 18.30.
Pyhäkoulu su klo 12.
Perhekerho ke klo 10.

kaakkurin ToiminTakeskus

Sarasuontie 5
Perhekerho ma klo 10.

kaukovainion seurakunTaTalo

Hiirihaukantie 6
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat to 30.3. klo 18.30.
Diakoniapiiri ma 3.4. klo 12-
14. Mukana juttutupa.
Ystävänkamari ti klo 12.
Lähetyspiiri ti klo 18.
Perhekerho ke klo 9.30.
Sudanilaisten raamattuopetus 
ke klo 18.
Kirkkotekstiilipiiri ke klo 18.
Mieskuoro TervasCanto, har-
joitus to 6.4. klo 18.

maikkulan seurakunTaTalo

Kangaskontiontie 9
Rauhanyhdistyksen raamattu-
luokka pe 31.3. klo 18.
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 31.3. klo 19.
Sanan ja toivelaulujen ilta to 
2.4. klo 18.
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 kaupunkileiri-
keskus

Hiihtomajantie 2
Pyhäkoulu su klo 12.

JUMaLanPaLVeLUKSeT
Tuiran kirkossa: La 1.4. klo18 
gospelmessu, toimittaa Nanna 
Helaakoski, avustaa Tuulikki 
Ståhlberg. Kolehti Leena Pasa-
sen nimikkolähettityölle.
Su 2.4. klo 10 messu, toimittaa 
Niilo Pesonen, avustaa Tarja 
Korpela, Kaisa Plomp, Tiina 
Huurre, kanttorina Tommi 
Hekkala. Kolehti terveyskasva-
tustyöhön Etiopiassa ja Aasian 
työalueilla Kansanlähetyksen 
kautta. Kirkkokahvit.
Klo 18 iltamessu, toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Terhi-Liisa 
Sutinen, kanttorina Tommi 
Hekkala. Kirkkolaulajat. Ko-
lehti Kirkon Ulkomaanavun 
katastrofiapuun.
Ke 5.4. klo 20 viikkomessu, 

toimittaa Riitta Louhelainen, 
kanttorina Lauri-Kalle Kallun-
ki. Kolehti oman seurakunnan 
nimikkolähettityölle Suomen 
Lähetysseuran kautta.
To 6.4. klo 19 ekumeeninen ju-
malanpalvelus, Paolo Berti. Tui-
ran kirkon seurakuntasalissa.
Pyhän Tuomaan kirkossa 
su 2.4. klo 12, toimittaa Niilo 
Pesonen, avustaa Riikka Hon-
kavaara, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. Naiskuoro. Kolehti 
ks. Tuira. Kirkkokahvit.
Pyhän Luukkaan kappelissa 
su 2.4. klo 10 messu, toimittaa 
Lauri Kujala, avustaa Päivi Jus-
sila, kanttorina Heikki Jämsä. 
Kolehti ks. Tuira.
Klo 15 English Service. Kolehti 
kansainväliselle työlle.
Ke 5.4. klo 20 viikkomessu, toi-
mittaa Veijo Koivula, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. 
Rajakylän seurakuntakodissa 
su 2.4. klo 12 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Riitta Louhelai-
nen, kanttorina Heikki Jämsä. 
Kolehti ks. Tuira. 
Pateniemen kirkossa su 2.4. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Nanna Helaakoski, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Kolehti ks. Tuira.

MUU ToiMinTa
Tuiran kirkko

Myllytie 5
Lähetyspiiri ma klo 16.30.
Pyhän Tuomaan diakoniapiiri 
4.4. klo 13.
Miestenpiiri ti klo 18, lau-
luilta.
Raamattupiiri ke klo 15.
Kirkkokuoro to klo 18.30.
Crossroads-ilta pe 31.3. klo 19. 
Ks. menot.

pyHän Tuomaan kirkko

Mielikintie 3
Musiikkileikkikoulu Trilli ma 
klo 9-12 ja klo 16.30-18.30.
Tuiran kirkon Naiskuoro ma 
klo 18.30.
Musiikkileikkikoulu Trilli 
ti klo 10-12.30. Tiedustelut 
Anna Haanpää-Vesenterä p. 
040 5832368.
Aikuisten korukivikerho ti 
klo 10-14
Diakoniapiiri ti 4.4. klo 13. 
Huom!, kokoontuu poikkeuk-
sellisesti Tuiran kirkolla luen-
tosalissa.
Harmonisen laulun ryhmä 
ti klo 18.
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 kirkko-
seurat to 30.3. klo 19, Olavi 
Voittonen ja Veikko Sivula.

pyHän luukkaan kappeli

Yliopistokatu 7
Aamukahvit ti klo 10-11.
Diakoniapiiri ti 4.4. klo 14.
Aamurukous ke klo 7.45.
Perhekerho ke klo 9.30.
Evankeliset Opiskelijat ke klo 
18.30, Petri Harju alustaa ai-
heesta Teloituspuun varjossa.
Nuorten kuoroharjoitus to 
6.4. klo 18.
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 31.3. klo 18.30.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 6.4. klo 19.

rajakylän seurakunTakoTi

Tervakukkatie 2
Pyhäkoulu su klo 12.
Työttömien ateria ti klo 12.
Perhekerho ke klo 9.30.
Seurakuntakerho to 6.4. klo 14.
Raamattupiiri to 6.4. klo 18.

paTeniemen kirkko

Taskisentie
Pyhäkoulu su klo 12.

Raamattu- ja rukouspiiri ti 4.4. 
klo 18-19.30.
Perhekerho ke klo 9.30.
Diakoniapiiri to 6.4. klo 13.
Koko perheen yv-tapahtuma la 
1.4. klo 10-14. Ks. menot.

koskelan seurakunTakoTi

Koskelantie 86
Juttutupa ti klo 12.
Perhekerho ke klo 9.30.

kuivasjärven seurakunTakoTi

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

niiTTyaron kerHoHuone

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

meri-Toppilan monipalvelu-
keskus

Kuivaamokatu 6
Perhekerho ke klo 9.30.

palokan palveluTalo

Seurakuntakerho to 30.3. klo 
13.30.

Pyhäkoulut Tuiran seura-
kunta:
Hartaantie 12, su klo 12. Väli-
vainion Rukoushuone pe 31.3. 
klo 18.30.

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

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Antti Samuli Hanhineva ja Satu 
Kaarina Isto.
Karjasilta: Teemu Antero Tuo-
himaa ja Maria Katariina Haa-
palahti, Miika Petteri Kaivorin-
ne ja Tiia Hannele Moilanen, 
Toni Roberto Pisano ja Virva 
Liisa Korhonen.
Tuira: Markus Kalervo Ilmonen 
ja Johanna Elisabeth Kukkonen, 
Reima Olavi Loukkola ja Eliisa 
Maria Pynnönen.

Karjasilta: Hilkka Inkeri Sau-
vola s. Siira 60 v.  
Tuira: Niilo Kullervo Oikarinen 
70 v, Mikko Kalervo Liisanantti 
8 v, Lasse Juhani Saarinen 67 
v, Jouko Kalervo Tapio 53 v, 
Jarkko Tapio Lämsä 37 v, Elma 
Kyllikki Nissinen s. Pätsi 78 v, 
Eino Elmer Nurmesniemi 71 v, 
Aune Meliida Matero s. Ventelä 
84 v, Arvi Juhani Vesamäki 66 v, 
Ari Juhani Myllyniemi 55 v, Aira 
Kyllikki Linsuri s. Aula 76 v.
Oulujoki: Raili Irene Virtanen 
s. Merenheimo 75 v.

JaKeLUhäiriöT/
JaKeLUKieLLoT

SUoMen KirKKo-MediaT oY 
aSiaKaSPaLVeLU

PUh. 0207 54 2294
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si päivää on kutsuttu kärsi-
myksen sunnuntaiksi. Erääs-
sä nuoren seurakunnan vei-
sussa pyydetään: ”Pidä mi-
nusta kiinni, kunnes kasvosi 
nään. Omin voimin nyt näin 
pääse en eteenpäin. Pidä mi-
nusta kiinni, kunnes kasvo-
si nään”. 
Olet tervetullut aloittamaan 
syvää paastonaikaa kanssam-
me gospelmessun sanan ja 
ehtoollisen avulla. Gospel-
messun toimittaa pastori 
Juha Vähäkangas, messus-
sa avustaa pastori Ilkka Mä-
kinen. Musiikista huolehtii 
nuorisomuusikko Esa Rät-
tyä Karjasillan gospelryh-
män kanssa. Gospelmessun 
jälkeen teejatkot seurakunta-
salissa. Kolehti kerätään Yh-
teisvastuukeräykseen. Gos-
pelmessu pidetään seuraa-
van kerran syyskuussa.

KirJaLLiSUUSPiiri

Kevään toiseksi viimeisessä 
kirjallisuuspiirissä 19.4. klo 
18-20 heittäydymme kristil-
lisen kirjallisuuden maail-
maan. Millaista se on? Bene-
dicta Idefeltin kirja Valo jota 
seurasin on Sisar Benedictan 
elämäntarkoitusmatka, kir-
ja, joka on päätetty kirjoit-
taa ystävien innostamana ja 
jossa hän käy uudelleen läpi 
elämänsä tapahtumia hengel-
lisestä näkökulmasta. Pasto-
ri  Erkki Jokisen kirja Idän-
kohtaus voitti viime vuon-
na vuoden kristillinen kirja 
-palkinnon. Kirjan motto-
na on ”lyhin tie tuntemat-
tomaan vie sydämen kaut-
ta. 44 kohtauspaikkaa Venä-
jän kautta”. Kirjallisuuspiiri 
tarjoaa foorumin, keskuste-
lupaikan kirjan lukemisesta 
syntyneille ajatuksille ja ky-
symyksille. Kirjallisuuspiiri 
kokoontuu Karjasillan kir-
kolla, seurakuntasali 4:ssä 
19.4. klo 18-20. Kirjallisuus-
piirin kevään viimeinen ko-
koontuminen on 24.5.

MiKä on oLennaiSTa?

Tiedätkö? Oletko aivan var-
ma? Et halua vaihtaa vasta-

LäheTYSiLTa

Nuorten aikuisten lähetysilta 
Keskustan seurakuntatalos-
sa, Isokatu 17, to 6.4. klo 19. 
Terveydenhoitaja Pirjo Leh-
tiniemi kertoo Tasauspäivän 
kohteeseen liittyen työstään 
Etiopiassa.

LäheTYSPäiVä

Te kuulutte Jumalan perhee-
seen. Rovastikunnan lähetys-
päivää vietetään su 2.4. Hei-
nätorin seurakuntatalossa, 
Aleksanterinkatu 71.
Messu klo 12, saarnaa Tapio 
Pokka, Lähetysyhdistys Kyl-

menot
ristin varjoja valkokankaalla

Kaksi elokuvaa oulun kaupunginkirjaston Pakkalan salissa sunnuntaina 9.4.

väjä. Saarnan aikana lapsille 
pyhäkoulu. Messun jälkeen 
keittolounas, jonka yhtey-
dessä on mahdollista antaa 
lahja lähetystyölle.
Jumalan perhettä lähellä ja 
kaukana n. klo 14. Yhteisen 
aloituksen jälkeen lapsille lä-
hetystyö-aiheista askartelua ja 
aikuisille keskustelutilaisuus 
otsikolla Lapsissa kirkon tu-
levaisuus-kirkossa lasten tu-
levaisuus – miten tukea van-
hempia lapsen kristillisessä 
kasvatuksessa. Kristillisestä 
kasvatuksesta kotimaassa ja 
ulkomailla kertovat Sambi-
an lähetit Elvi ja Jaakko Lou-
nela sekä Japanin lähetit Sä-
de ja Tapio Pokka. 

rUKoiLLaan YhdeSSä

Sanan- ja rukouksen illassa 
su 2.4. klo 17 Keskustan srk-
talon juhlasalissa, Isokatu 17. 
Raamattuopetus rovasti Martti 
Pennanen. Tilaisuudessa lau-
letaan ylistyslauluja, on yh-
teistä esirukousta, mm. kir-
joitetut rukouspyynnöt, se-
kä henkilökohtaista rukous-
palvelua sairaiden ja muuta 
apua tarvitsevien puolesta. 
Tule mukaan yksin tai yh-
dessä ystäväsi kanssa koke-
maan yhteyttä ja iloa Juma-
lan kasvojen edessä.

LiiKUnTaVaMMaiSTen 
Kerho 

Pyhän Andreaan kirkolla, 
Sulkakuja 8 pe 31.3. klo 13. 
Mukana Päivi Moilanen ja 
Sirpa Kemppainen.

PääSiäiSVaeLLUS 

Karjasillan kirkossa ti 4.4. 
klo 18 ja su 9.4. klo 12. Tu-
le seuraamaan Jeesuksen ja-
lanjälkiä palmusunnuntais-
ta pääsiäiseen.

GoSPeLMeSSU

Kevään viimeinen gospel-
messu pidetään Kastellin 
kirkossa 2.4. klo 18. Tuos-
ta sunnuntaista alkaa hiljai-
sen viikon loppuun ulottu-
va ns. syvä paastonaika. Sik-

usta? Mikä on kristinuskossa 
olennaista, keskeisinä, mis-
tä et luovu etkä tingi? Olet 
tervetullut keskustelemaan 
näistä vaikeista kysymyk-
sistä pastori Juha Vähäkan-
kaan ja teologiharjoittelija 
Maarit Maatraivan johdol-
la nuorten aikuisten iltaan 
Heinätorin seurakuntata-
lolle, Aleksanterinkatu 71, 
to 20.4. klo 19 alkaen.

MieSTen
raaMaTTUPiiri

Raamattupiirissä luetaan apos-
toli Paavalin kirjettä rooma-
laisille. Kokoontumiskerroil-
la luemme ja keskustelemme 
pari lukua kerrallaan. Olet 
tervetullut miesten raamat-
tupiiriin Karjasillan kirkol-
le, koulutussaliin joka keski-
viikko klo 18.30-20.

haUSKaa KoKo 
PerheeLLe

Koko perheen yhteisvastuu-
tapahtuma lauantaina 1.4. 
klo 10-14 Pateniemen kir-
kolla, Taskisentie 3. Ohjel-
massa mm. askartelua, kasvo-
maalausta, ongintaa, arpoja, 
hartausnäytelmä, tarkkuus-
ammuntaa ja pienoisjunara-
dan esittelyä. Mahdollisuus 
ostaa keittolounas, mehua, 
kahvia ja pullaa. Klo 12 alka-
en koira-ajelua perheen pie-
nimmille ja ulkoleikkejä. Ta-
pahtuman tuotto Yhteisvas-
tuukeräyksen hyväksi. Järjes-
tää Tuiran seurakunta ja las-
tenohjaajaopiskelijat.

KinKeri-
näYTeLMä 

Teatteri Tuutilulla esittää 
kinkerinäytelmän Elämää 
Oulujokivarressa maanan-
taina 3.4. klo 18 Tuiran kir-
kolla, Myllytie 5. Näytelmän 
on kirjoittanut Auli Välikan-
gas ja ohjannut Ester Alakop-
sa. Näytelmä toteutetaan 20 
vapaaehtoisen voimin. Noin 
30 minuuttia kestävän näy-
telmän roolihahmoja ovat 
mm pappi, lukkari, ruustin-
na, kylänvanhin, talon isäntä 

Klo 12.00 Avaus, pastori Pekka Rehumäki
Klo 12.05 V.P. Hänninen: Ristivalotetut
 - hyvät ja pahat elokuvassa Crash
Klo 12.30 Keskustelu
Klo 12.50 Tauko
Klo 13.00 Paul Haggis: Crash (USA 2005)
 108 min
Klo 14.50 Tauko
Klo 15.00 Rax Rinnekangas:
 Ihmisen kaipuusta itsensä tykö
Klo 15.30 Rax Rinnekangas:
 Zahara ja Urga (2005) 60 min
Klo 16.30 Keskustelu

P uhujista Pekka Rehumäki on Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan pastori. Veli-Pekka Hänninen on käsi-
kirjoittaja ja pastori. Hän on kirjoittanut kuunnel-

mia ja tv-sarjoja kuten Kylmäverisesti sinun. Hänen kir-
joittamansa ja Heikki Kujanpään ohjaama puolipitkä elo-
kuva Pieni pyhiinvaellus (2000) on palkittu kotimaassa ja 
ulkomaisilla festivaaleilla. Hännisen viimeisin käsikirjoitus 
Herra pelko muuttui tuotantoyhtiössä Riisutuksi miehek-
si, ja Hänninen sanoi irti sopimuksensa. Kirkon ja pappi-
en elämästä kertovan elokuvan sisältö ja henki eivät enää 
vastanneet Hännisen ajatusta.
Rax Rinnekangas on entinen oululainen, elokuvaohjaaja, 
valokuvaaja ja kirjailija. Hän on julkaissut yli 20 kirjaa se-
kä pitänyt yli 40 yksityistä näyttelyä kotimaassa ja maail-
malla. Viimeisin on San Sebastianissa Espanjassa järjestet-
ty valokuvanäyttely
Zerkalo (Peili), jonka yhteydessä esitettiin Andrei Tarkovs-
kin elokuvien sarja ja Rinnekankaan omia elokuvia.

Elokuva Crash kertoo Los Angelesista. Kaupungin pinnan 
alla ihmiset elävät pelkojensa ja ennakkoluulojensa verkos-

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Eelis Jaakko Mikael Isomaa.
Karjasilta: Jesse Elias Aleksi 
Häiväläinen, Jimi Robert Hen-
rik Hakalax, Eino Emil Jan-
nenpoika Hyyryläinen, Venla 
Viktoria Järvinen, Anni Riitta 
Komulainen, Iida Siirisofia 
Koskela, Lenni Valdemar Määt-
tä, Aino Vilhelmiina Taponen, 
Benjam Nikolas Tuomikoski, 
Matteus Eliel Tuomikoski, Siiri 
Sofia Tuovinen. 
Tuira: Eddy Kaino Olavi Jääs-
keläinen Lucas, Laura Emilia 
Sankala, Luukas Aaro Vilhelm 
Koskelo, Eemil Valtteri Hepo-
oja, Joose Elias Olavi Hyöky, 
Väinö Valtteri Kallio, Aurora 
Annabella Korhonen, Elias 
Nestori Laine, Katri Alina Liias, 
Niila Petteri Mattila, Anni Emi-
lia Outila, Juho Kasper Sallinen, 
Iiro Antero Saraniemi, Valtteri 
Juhani Tuohimaa, Minea Emilia 
Tuorila, Helmi Ella Agneeta Väi-
nämö, Milla Stiina Koskela.
Oulujoki: Riina Linnea Heik-
kinen, Aada Maria Heinonen, 
Siiri Lotta Eliisi Kylmänen, 
Hanna Maija Latvakoski, Kris-
tian Hermanni Littow, Joona 
Mikael Männikkö, Peppi Iida 
Maaria Palosaari, Emma Olivia 
Remes.

ja emäntä sekä rippikoulu-
laiset. Näytelmässä yhdistyy 
hengellinen vakavuus ja ky-
läläisten arkielämä. Esityksen 
ohjelma maksaa 5 euroa, si-
sältää kinkerikahvit ja arvan. 
Tuotto Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi.

PerheMeSSU 

Tuiran kirkossa vietetään 2.4. 
klo 10 perhemessua, johon 
kutsutaan erityisesti isovan-
hempia ja lastenlapsia. Mes-
sun jälkeen yhteisvastuulou-
nas, hinta aikuiset 6 e, lap-
set 3 e, sisältää porokeiton 
lisukkeineen, sekä pullakah-
vit ja mehut. 

KeSKi-TUiran 
SeUraKUnTaKerho 

Tuiran kirkolla kokoontuu 
seuraavasti: To 6.4. retki 
Kempeleeseen. To 20.4. klo 
13, arpajaiset. To 27.4. klo 
13. To 4.5. klo 13. To 18.5. 
klo 13. To 30.5. kerhojen 
kevätretki. Tiedusteluihin 
vastaa Irma-Elina Mukari, 
p. 040 5747 065. Ota ilmoi-
tus talteen!

CroSSroadS-iLTa

Tuiran kirkolla pe 31.3. klo 
19. Ilta koostuu puheista, 
musiikista ja rukouksesta. 
Kappalainen Pekka Rehu-
mäki puhuu aiheesta Onko 
Matrix Jeesus-leffa? Eloku-
van uskonnollisista ulottu-
vuuksista. Illan jälkeen voi 
jäädä nauttimaan rennos-
ta yhdessäolosta teekuppo-
sen ääressä. 

PaaSTonaJan 
KohTaaMiSia 

Huonesuon srk-kodissa su 
2.4. messun jälkeen klo 13. 
Luopuminen tehokkuus-
ajattelusta - kun mikään ei 
ole tarpeeksi, aiheesta alus-
taa Olavi Mäkelä. Paikal-
la ovat myös Oulujoen seu-
rakunnan työntekijät Ulla-
Maija Ruotsalainen ja Ilkka 
Mäkinen.

SinKKUiLTa

Keskustan seurakuntasalis-
sa, Isokatu 17, pe 31.3. klo 
18.30. Ulla Mäkinen alus-
taa aiheesta Muslimien koh-
taaminen.

naiSTen iLTa

Öbergin talon alakerrassa, 
Kirkkokatu 5, ma 3.4. klo 
18. Yhdessäoloa ja mahdol-
lisuus saunomiseen (omat 
pyyhkeet mukaan), keskus-
telua ja iltahartaus.

PariSUhdeTTa 
ParanTaMaan? 

Oulun ev.-lut. seurakunnat 
järjestää parisuhteen rikas-
tuttamisviikonlopun Ro-
kualla 5.-7.5. Viikonlopussa 
keskitytään parisuhteen po-
sitiivisten asioitten löytämi-
seen ja käyttöönottoon. Vii-
konlopun hinta on 82 euroa/
pari. Mukaan voidaan ottaa 
vain rajoitettu määrä pareja, 
ja viikonloppu täytetään il-
moittautumisjärjestyksessä. 
Ilmoittautumiset ja lisätieto-
ja: Heikki Kaikkonen, p. 040 
5025 010. Ilmoittautumisai-
ka päättyy 7.4.

MUSKariT
oULUJoeLLa

Oulujoen seurakunnan mus-
karit jatkuvat jälleen. Ko-
koontuminen Myllyojan 
seurakuntatalolla torstai-
sin alkaen 6.4., kausi jatkuu 
15.6. asti. Seuraavina päivinä 
ei ole muskaria: 13.4., 11.5. 
ja 25.5. Lukukausimaksu on 
36 e. Opettajana toimii Hel-
ena Englund-Siikaluoma, p. 
050 539 4145. 
Ryhmiä on kolme: Vauva-
muskari alle 1-vuotiaille (van-
hempi mukana), taapero-
muskari 1-2 -vuotiaille (van-
hempi mukana) ja muskari 
3-6 -vuotiaille (pärjäävät il-
man vanhempaa). Lisätietoja 
antaa Helena-opettaja, hän-
elle voi ilmoittautua 5.4. asti. 
Tervetuloa kaikki vanhat ja 
uudet kiinnostuneet!

sa. Paul Haggisin kirjoittamat henkilöt rakentavat suo-
jamuureja, mutta eivät voi välttää yhteentörmäyksiä. 
Kahden vuorokauden aikana ventovieraat jättävät jäl-
kensä toistensa elämään, kun rakkaus muuttuu häpe-
äksi ja oikeus vääryydeksi.
Zahara & Urga on kertomus pohjoisessa elävästä hiljai-
sesta pojasta, jolle eräänä päivänä erityinen luonnonva-
lo antaa toisen ihmisen äänen. Pojasta tulee valokuvaa-
ja, joka kulkee vuosia Euroopan eri kulttuureissa etsien 
valoa, joka auttoi häntä puhumaan. Hän päätyy Keski-
Venäjän aroniitylle, urgalle, jossa englantilainen valoku-
vaaja Andrew Powell on valokuvannut samanlaista va-
loa 60 vuotta aiemmin, Stalinin 30-luvulla. Aikuiseksi 
varttunut poika jäljittää Powellin vaiheita halki euroop-
palaisen ja afrikkalaisen lähihistorian päätyen mystiseen 
Zaharan taloon espanjalaisessa Afrikassa.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Järjestäjät Oulun tuomiokirkkoseurakunta ja Oulun 
Elokuvakeskus ry.
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Y h T e i n e n  d i a K o n i a

Kehitysvammaistyö
Keskustelukerho ti 4.4. klo 17-18.30 Heinätorin seurakuntatalossa, Alek-
santerinkatu 71.
Avotyöntekijöiden keskusteluilta ke 5.4. klo 17-18.30 Kirkkokatu 5:ssä.

Kuulovammaistyö
Kuurojen eläkeläisten päiväpiiri ke 5.4. klo 12 diakoniakeskuksessa, 
Kirkkokatu 5.
Ystäväilta to 6.4. klo 16 Palvelukeskus Runolassa, Tuulaakitie 2.

Näkövammaistyö
Näkövammaisten kerho ke 5.4. klo 13.-14.30 Isokatu 17, alasalissa.
Raamattu- ja keskustelupiiri to 6.4. klo 13-14.30 Kirkkokatu 5, alaker-
rassa.

Päihdetyö
Naistenryhmä ei kokoonnu pe 31.3.
Tavoiteryhmä ei kokoonnu pe 31.3.
Raamattupiiri ti 4.4. klo 13 Kirkkokatu 5:ssä, 3. krs.
Naistenryhmää ei ole pe 7.4. Vasamon retken vuoksi.

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

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, April 2, 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 2.4. klo 18 
arabiankielinen jumalanpalvelus. Ti 4.4. klo 18 arabiankielinen 
raamattutunti ja pyhäkoulu. Lisätietoa diakoni Amos Mangalta, 
p. 040 510 8529.

Venäjän kielellä:
Tuomiokirkko: Su 9.4. klo 12 ekumeeninen jumalanpalvelus, Aarre 
Kuukauppi.

r a d i o - o h J e L M aT

Su 2.4. klo 10 messu Karjasillan kirkosta, toimittaa 
Olavi Mäkelä , avustaa Vesa Pöyhtäri, kanttorina Taina 
Voutilainen.  Virret: 180, 274, 70, 59 ja 60. 
Su 2.4. klo 11.25 radiopyhäkoulun pitää lapsityön-
ohjaaja Aila Valtavaara. 
erilainen iltapäivä ma - pe klo 15-17:

Ke 5.4. klo 16.15 Keskiviikon kolumnistina on Pertti Haipola. 
To 6.4. klo 16.15 Pyhästä arkeen -sarjassa on aiheena kärsimys. 

Su 2.4. klo 9.45 radiopyhäkoulun pitää lapsityön-
ohjaaja Aila Valtavaara.
Su 2.4. klo 10 messu Pattijoen kirkosta. Messun jäl-
keen Etappi-uusinnassa on aiheena Elämän työ pap-

pina, rovasti Heikki Hurskainen. Ohjelman toimittaa Laila Korkiakoski.
Ma 3.4. klo 17.05 Etapin toimittaa Mervi Jutila Alavieskasta.

Radio-ohjelmien palautesähköposti merja.laaksamo@evl.fi

Kaakkurissa Pyhän Andreaan 
kirkossa esitetään hiljaisen 
viikon tiistaina 11.4. kello 
18 J.S. Bachin Johannespas-
sio. Teoksen esittäjistö on 
koottu pääosin oululaisista 
nuorista musiikin harrasta-
jista ja opiskelijoista. Kulu-
jen kattamiseksi esityksen 
yhteydessä myydään käsi-
ohjelmia (10/6 e). Esittäjät 
toivovat, että Johanneksen 
evankeliumin sanoma ja pää-
siäisen tapahtumat välittyisi-
vät kuulijoille mahdollisim-
man todellisina. Tämä lähes 
300 vuotta vanha musiikki 
tarjoaa siihen hyvän mah-
dollisuuden.

Oulussa viime syksynä järjestetty 
Kristuksen lähettiläinä -evankeli-
oimisvalmennus saa jatkoa lauan-
taina 8. huhtikuuta. Valmennus al-
kaa klo 12 Keskustan seurakunta-
talolla (Isokatu 17) ja päättyy klo 
19 alkavaan kristittyjen yhteiseen 
E4-rukousiltaan.

Tapahtuma on maksuton. Li-
sätietoja löytyy osoitteesta www.
evankelioi.net/oulunseutu.

Kaikille avoimen perusvalmennuk-
sen rinnalla koulutetaan valmenta-
jia, jotka saavat valmiudet opettaa 
viikonlopun sisällön omilla paikka-
kunnillaan, omissa seurakunnissaan 
tai pienryhmissään. Valmentajien 
osuus järjestetään samana päivänä 
klo 9–11.30 ennen varsinaisen val-
mennuksen alkua.

Valmennuksen tarkoituksena 
on rohkaista ja varustaa kristit-
tyjä puhumaan uskostaan avoi-
memmin.

Evankelioimisen jatkovalmen-
nuksen opetuksesta vastaavat val-
takunnallisen E4-prosessin pää-
sihteeri Arto Valkeapää Kansan 
Raamattuseurasta, E4-prosessissa 

Kesäretki tehdään 7.-10.7.
Opettelemme melomista, harjoittelemme kivikauden ajan 
tapoja, toteutamme jumalanpalveluksen ja käymme Juku-
Juku -maassa.

Retken hinta 70 euroa sisältää täysihoidon ja sisäänpää-
symaksut sekä Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille tapatur-
mavakuutuksen.

Retkelle otetaan 30 ensimmäistä ilmoittautunutta, vuonna 
1994 syntynyttä, ensin Karjasillan seurakunnan alueella asuvia 
ja jos paikkoja jää, myös muualta Oulusta.

Ilmottautumiset yhteisen seurakuntapalvelun toimistoon, 
os. Kirkkokatu 5, viimeistään 19.5., p. 3161 347 klo 9-17.

Lisätietoja: Katja Ylitalo, p. 040 8315 932 tai Mirjami Dut-
ton, p. 050 4620 759.

Kuunnellaan taivasta
Valtakunnalliset SLS:n lähetysjuhlat 9.-11.6. Jyväskylässä. Ou-
lun seurakunnat järjestää yhteisen matkan juhlille. Mukaan 
mahtuu 40 henkeä.

Matkan hinta hotellimajoituksineen n. 120 euroa/hlö. Tie-
dustelut ja ilmoittautumiset 28.4. mennessä Raija Korhoselle, 
puh. 040 574 7105.

n U o r e T

Kastellin kirkko Töllintie 38
Nuorten ilta to klo 18.

Hjelppi-ryhmä to 30.3. ja to 6.4. klo 18. 
Pyhän Andreaan kirkko Sulkakuja 8

Nuorten ilta ti klo 18.

e4-evankelioimis-
valmennus saa jatkoa

nuorisotyön inspiraattorina toimiva 
Jussi Miettinen Kansanlähetyksestä 
sekä E4-valmennuskoordinaatto-
ri ja opinto-ohjaajien kouluttaja 
Juha Parkkinen Jyväskylän yli-
opistosta.

Kristuksen lähettiläinä -evankeli-
oimisen jatkovalmennuksen järjestää 
Oulun seudun E4-aluetyöryhmä. 
Aluetyöryhmässä on jäseniä Oulun 
ev.-lut. seurakunnista, Oulun hel-
luntaiseurakunnasta, Oulun vapaa-
kirkosta ja Oulun adventtikirkosta. 
E4-aluetyöryhmän tavoitteena on 
kehittää evankelioimistyötä pai-
kallisella tasolla yhteistyössä seu-
rakuntien kanssa.

E4-prosessi syntyi tammikuussa 
2004 Espoon Dipolissa järjestetyssä 
nelipäiväisessä Suomen Evanke-
lioimiskongressissa (E4). Tämä 
Suomen historian laajapohjaisin 
evankelioimisen työkokous toi 
yhteen käytännöllisesti katsoen 
kaikki kristilliset tahot ja synnytti 
eri puolille Suomea E4-aluetyö-
ryhmiä edistämään oman alueensa 
tavoittavaa työtä.

Johannes-
passio

”Lapsen oikeudella”,  interaktii-
vista virsidraamaa on esitetty jo 
kymmenellä paikkakunnalla. Vii-
meinen esitys on lauantaina 8.4. 
klo 18.30 Oulun Tuomiokirkos-
sa. Tilaisuus on samalla Pohjois- 
Pohjanmaan maakunnallisten 
herättäjäseurojen aattoillan tilai-
suus. Seurat jatkuvat Oulun tuo-
miokirkkoseurakunnassa 9.4. klo 
10.00 messulla, jossa saarnaa He-
rättäjä –Yhdistyksen puheenjoh-
taja Ilkka Mattila.

Messu kuuluu myös valtakun-
nallisten veteraaniopettajapäivien 
ohjelmaan.

Käsikirjoituksen tekijä, ohjaaja 
ja papin osuuden esittäjä, Tuomo 
Ruuttunen on rakentanut koko-
naisuuden herännäisjohtaja Paavo 
Ruotsalaisen viiden lempivirren ja 
kirjeiden pohjalle. Pohjan Sotilas-
soittokunnan seitsikon, improvisaa-
tioryhmän ja virsikuoron esittämän 
musiikin ovat sovittaneet Juha ja 
Vesa Pisto. Eeva Kuivamäki lukee 
kirjekatkelmat ja kapellimestari 
Juha Pisto johtaa esityksen.

-Esityksen on nähnyt noin  
4 000 ihmistä, kertoo Tuomo Ruut-
tunen.

Virsidraamaa on esittämässä 
kaikkiaan noin 50 henkilöä.

Esitys sai ensi-iltansa Kajaanin 
kirkossa helmikuussa 2004. Oh-
jelmavihkonen on 10 euroa.

”Lapsen oikeudella” 
- virsidraama

vielä kerran oulussa
ouluun 500

veteraaniopettajaa

Oulussa vietetään 8. -9. huhtikuuta 
valtakunnallisia veteraaniopettaja-
päiviä. Päiville odotetaan noin 500 
veteraaniopettajaa ympäri Suomen. 
He pitävät vuosikokouksensa ja 
nauttivat kulttuuripainotteisesta 
ohjelmasta.

-Virsidraama on oiva osoitus sii-
tä, kuinka täällä Pohjanmaalla virsi 
elää ja voi hyvin, päiviä järjestelevä 
Heikki Marttila toteaa.

Opettajien ohjelmassa on lisäk-
si muun muassa oulunsalolaisten 
oppilaiden esittämä Merirosvo-
seikkailu ja Kuusiluodon lukion 
draamaryhmän ”Aitoja ajatuksia” 
–runosikermä. Myös Markus H. 
Korhonen puhuu ja Pohjankar-
tanon oppilaskuoro laulaa.

Pääjuhlassa puhuu professri Jukka 
Sarjala. Kempeleen Musarit laulavat 
laususikermän Jussi Rasinkankaan 
säveliin. Päivien ohjelmatoimikun-
taan kuuluva opettaja Juhani Ko-
nola on sanoittanut laulut. 

SaTU KreiVi-PaLoSaari

Kiiminkiläinen eeva Kuivamäki on 
lukenut  virsidraaman kirjekatkel-
mat. –Tämä on ollut hieno koke-
mus minulle, hän kertoo.

oletko syntynyt vuonna 1994? 
Lähde 12-vuotiaiden kesäretkelle!

Sa
TU

 K
re
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Pa
Lo
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ar
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Oulugospel pärähtää soimaan tänä 
vuonna 3.-5.11. Avoimella kilpai-
lulla etsitään jälleen sopivaa tapah-
tumajulistetta. Voittaja palkitaan 
ehdotuksestaan 100 eurolla.

Julisteen tehtävänä on markki-
noida Oulugospelia. Siitä tulee il-
metä tapahtuman nimi, ajankohta 
ja paikka sekä ohjelman pääkohdat. 
Julistetta tai sen osia käytetään myös 
tapahtuman internetsivuilla. Voitta-
jan tulee työstää juliste kirjapainon 
edellyttämään muotoon. 

Kilpailuehdotukset toimitetaan 
tasokkaana värikopiona tai säh-
köisesti pdf-muodossa 19.4.06 
mennessä osoitteeseen: Oulun 
seurakuntayhtymä, Yhteinen seu-

Pöyhtäri 
valittiin 
Tuiraan

Tuiran seurakunnan seura-
kuntaneuvosto valitsi Raa-
kel Pöyhtärin ylempää kor-
keakoulututkintoa tai vas-
taavaa tutkintoa edellyttä-
vään kanttorin virkaan. Va-
rasijalle valittiin Sanna Lep-
päniemi.

Seurakunnna lastenohjaajan 
toimi julistettiin haettavaksi 
12.5. mennessä. Toimi tulee 
avoimeksi Terttu Aakon jää-
dessä eläkkeelle 1.8. alkaen.

Tuiran nuorisotyö järjestää varjoista va-
loon -tapahtuman lauantaina 1.4. klo 
15 alkaen Tuiran koululla, os. Koskitie 
27. Ohjelmassa draamaa, laulua, puhet-
ta, tanssia sekä bändinä Pro Fide. Ta-
pahtumassa myydään euron hintaisia 
arpoja yhteisvastuun hyväksi, pääpal-
kintona kännykkä. Illan päättää gos-
pelmessu Tuiran kirkossa klo 18. Ti-
laisuuksiin on vapaa pääsy. 

Varjoista valoon

Oulussa järjestetään 
keskiviikkona 5.4. 
kaupunginkirjaston 
Pakkalan salissa 
koko päivän kestävä 
teemaseminaari 
kirkollisen 
kulttuuriperinnön 
hoidosta. 

 

T eemapäivän tarkoitukse-
na on nostaa kirkon kult-
tuuriperintö esiin, innos-

taa sen hoitamiseen ja antaa 
myös käytännön neuvoja teh-
tävään. 

Tilaisuus on suunnattu eten-
kin seurakuntien työntekijöille 
mutta myös hiippakunnan ko-
tiseutuväelle, sillä paikallismu-
seoissa on säilytettävänä myös 
seurakuntien käytöstä poista-
mia esineitä.

Päivä järjestetään Oulun tuo-
miokapitulin, Pohjois-Pohjan-
maan maakuntamuseon ja Kirk-
kohallituksen yhteistyönä.

esineistö on
arvokasta

Seminaariin tuovat tervei-
sensä Oulun tuomiokapituli 
ja Pohjois-Pohjanmaan maa-
kuntamuseo. Museoviraston 
erikoistutkija Marja Terttu 
Knapas pohjustaa päivän tee-
maa nostamalla esiin seurakun-
tien hallussa olevan esineistön 
kulttuurihistoriallisen arvon ja 
merkityksen. 

Kirkko on usein pitäjän van-
hin rakennus, ja seurakuntien 
hallussa olevat taideteokset, 
kirkkotekstiilit ja ehtoollisväli-
neet voivat olla paikkakunnan 
vanhinta säilynyttä esineistöä. 
Kirkkohallituksen museoalan 
tutkija Nina Lempa kertoo 
esineinventoinnista ja selvittää 
keskusrahaston konservointi-
avustuksen hakumenettelyä.

Pohjoismaisen konservaattori-
liiton konservaattorit selvittävät 
esineistön hyvää käsittelyä, säi-
lytystä ja konservointia. Tekstii-
likonservaattori, konservoinnin 
lehtori Anna Häkäri puhuu 
kirkkotekstiileistä. Oulun tai-
demuseon taidekonservaattori 
(AMK) Päivi Kyllönen esittelee 
kirkkotaiteen konservointia ja 
kertoo taideteosten tutkimisesta. 
Konservaattoriliiton puheen-
johtaja Jari Heinonen antaa 
ohjeita kirkollisen metalliesi-
neistön hoitoon.

 

esimerkki
Piippolasta

Alueellisen panoksen teema-
päivään tuo Siikalatvan seu-
rakunnan kirkkoherra Erkki 
Piri, joka kertoo Piippolan 
kirkon museokokoelmasta ja 
sen aikaansaamisesta. 

Oulun seurakuntayhtymässä 
tehdyn inventointityön perus-
teista puhuu rovasti Risto Lai-
tila Oulusta ja seurakuntayh-
tymän esineistöinventoinnin 
suorittaja, filosofian maisteri 
Kirsi Schali esittelee jo tehtyä 
työtä ja siitä seurakunnille koi-
tuvaa hyötyä.

 

Teemapäivä kirkollisen 
esineistön hoidosta
ja inventoinnista

rakuntapalvelu/Rättyä, Kirkkokatu 
5, 90100 Oulu, tai: esa.rattya@evl.
fi. Lisätietoja antaa seurakuntayhty-
män nuorisomuusikko Esa Rättyä, 
puh. 040 574 7125.

 
Oulugospel on Oulun evankelis-

luterilaisten seurakuntien jokavuo-
tinen hengellisen nuorisomusiikin 
tapahtuma, joka on vakiinnuttanut 
paikkansa Suomi–gospelin tapah-
tumien kärjessä. Maan ykkösgos-
pelartistit ja paikalliset voimat tar-
josivat viime vuoden tapahtumassa 
konsertteja, gospeljumalanpalve-
luksia ja festivaalitunnelmaa noin 
3 000 vieraalle.

ideoi juliste oulugospelille!

h uonot tiet ja vain lautalla 
ylitettävä joki tekivät Tansa-
nian rannikolla sijaitsevasta 

Kilwan alueesta eristyneen ja köy-
hän. Ihmiset eivät pystyneet hank-
kimaan tuloja esimerkiksi kaup-
paamalla niitä maan pääkaupun-
gissa Dar es Salaamissa.

Syrjäisten kylien elintaso, vil-
jelysmenetelmät ja koulusivistys 
ovat näihin saakka jääneet jälkeen 
muun maan kehityksestä.

-Nyt silta on ollut olemassa pari 
vuotta, Kilwassa asuva Peter Mwai-
tege kertoo. Hän työskentelee Tan-
ganjikan kristillisessä pakolaisavussa 
johtamassa projektia, joka tähtää 
alueen kehittämiseen.

Koulutus on avainasia

Peter Mwaitege mainitsee koulu-
tuksen avainasiaksi alueen elinehto-
jen parantamisessa. Koulutus auttaa 
ymmärtämään köyhyyteen johtaneet 
syyt sekä havaitsemaan ihmisten 
vahvuudet ja heikkoudet.

-Tansaniassa on koulupakko. 
Jos vanhemmat eivät sitä nouda-
ta, kun heillä ei ole varaa hankkia 
lapselleen koulupukua, heitä voi 
uhata rangaistus.

-Mitä tehdä, kun vaihtoehtoina 
ovat koulupuku tai perheen ruoka, 
Peter Mwaitege kysyy.

Kilwan alueella on 95 kylää. Osassa 
niistä on kartoitettu kylien tarpeet 
ja mahdollisudet ja kyläpäälliköitä 
on koulutettu.

Uudistus on monissa paikoissa 
alkanut juuri koulutuksesta. Luku-
taitoluokat kiinnostavat erityisesti 
naisia. Myös miesten ja naisten 
yhteisiä pienprojekteja on synty-
nyt. Ryhmissä tehdään käsitöitä 
tai maataloustöitä. Jossakin kylässä 
on rakennettu yläasteen luokkia, 
toisessa taas suunnitellaan kylä-
klinikkaa.

Tuloksia odotettava kauan

Suomen Lähetysseura aloitti yh-
teistyön Kilwa-projektissa tämän 

vuoden alussa. Työtä tukee myös 
Tansanian luterilainen kirkko.

Kilwan asukkaat ovat muslimeja. 
Uskontoa tai kansallisuutta ei Peter 
Mwaitegen mukaan kysytä, Tan-
ganjikan kristillinen pakolaisapua 
auttaa kaikkia syrjäytyneitä.

Ensi vuoteen mennessä avus-
tusprojektiin pyritään saamaan 25 
kylää. Projektia on tarkoitus jatkaa 
vuoteen 2012 saakka ja saada 60 
prosenttia asukkaista avun piiriin. 
Vasta tuolloin muutoksen parempaan 
ajatellaan olevan näkyvissä.

PirKKo PaaKKi

Peter Mwaitege vieraili viime vii-
kolla Oulun hiippakunnan seu-
rakunnissa kertomassa Suomen 
Lähetysseuran Tasaus-kampan-
jasta. Kampanjan tarkoituksena 
on parantaa kehitysmaiden ih-
misten elinoloja.

Kilwassa opetellaan lukemaan
Tansanialainen Peter Mwaitege, 38, on saanut yliopistossa metsäalan koulutuksen.

Pi
rK

Ko
 P

aa
KK

i



8

iLMoiTa 
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TerVehdYKSeSSä!
Valtakunnallinen 
ilmoitusmyynti
Kotimaa-yhtiöt/

Sirkka-Liisa Hänninen,
p. 0207 54 2296

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

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

Pa LV e L U h a K e M i S T o

Ei paljastuksia, ei uutta 
totuutta, ei edes radikaalia 
raamatuntulkintaa. Margareta 
Skantzen kirjoittama 
pienimuotoinen näytelmä 
”Maria Magdalena, den 
första aposteln” kiertää 
paastonaikana ruotsinkielistä 
rannikkoseutua Loviisasta 
Ouluun. Ylimääräistä mainosta 
esitykselle toi porttikielto 
Kokkolan ruotsinkielisen 
seurakunnan tiloihin. 

Y ksinäytöksisen, noin 40 minuutin 
pituisen monologin on Johan Fager-
uddin ohjauksessa valmistanut Vasa 

teaternin näyttelijä Ylva Ekblad. ”Maria 
Magdalena” on paastonaikaan hyvin sopiva 
teksti, kärsimysnäytelmä, jossa matkataan 
hilpeän pyhiinvaeltajajoukon kanssa pää-
siäisjuhlille, mutta joudutaankin keskelle 
väkivaltaisia tapahtumia.

Vaikka tarina kerrotaan Maria Mag-
dalenan kautta, sen rakenne noudattelee 
tuttua evankeliumikertomuksen kaavaa. 
Siitä on mielestäni aivan turha etsiä vaih-
toehtoista Jeesus-kuvaa tai uutta uskon-
tulkintaa.

Magdalasta kotoisin

Maria Magdalena eli Magdalan kaupun-
gista kotoisin oleva Maria oli evankeliumit-
radition mukaan yksi niistä naisista, jotka 
Galileassa liittyivät Jeesuksen opetuslapsiin. 
Hänestä tuli Jeesuksen ylösnousemuksen 
ensimmäinen todistaja, tässä merkityksessä 
siis todella ensimmäinen apostoli. 

Missään ei kerrota, kuinka hän alun perin 
kohtasi Jeesuksen, mutta hänet mainitaan 
silti toisistaan riippumattomissa traditioissa 
jokaisessa neljässä kanonisessa evankeliu-
missa. Magdalan Maria on siis todellinen 
historian henkilö. 

Kotipaikka Magdala oli suhteellisen suuri 
kaupunki Gennesaretin järven luoteisrannalla. 
Siellä oli mm. hippodromi, joten kaupun-
gin noin 40 000 asukkaasta valtaosa lienee 
ollut ei-juutalaisia. Näiden keskuudessa 
Magdalalla oli huono maine. Rabbiininen 
perinne pitää kaupungin myöhempää ro-
mahdusta nimenomaan moraalisen rappion 
seurauksena. 

Ulkopuolinen haaveilee 
perheestä

Omana aikanaan nimi Magdalan Maria ei 
siis välttämättä herättänyt pelkästään myön-
teisiä ajatuksia. Mikä hänestä kirjoitetussa 
näytelmässä sitten on niin loukkaavaa, ettei 
sitä voi esittää seurakunnan tiloissa? 

Ehkä se kohta, jossa pääsisäisjuhlille mat-
kaava Maria haaveilee perhe-elämästä ja 

lapsesta Jeesuksen kanssa. Tilanne on kieltä-
mättä kiusallinen, jos nimittäin on tottunut 
pitämään Raamatun henkilöitä muina kuin 
todellisina ihmisinä. Ihastuminen kuuluu 
draaman kaareen, keskeisenä teemanaan 
Marian kasvutarina pakonomaisesta juhli-
jasta ylösnousemuksen todistajaksi. Se tekee 
hänestä uskottavan ihmisen, samoin kuin 
se, että hän on mustasukkainen Betanian 
vahvalle sisarusparille Martalle ja Marialle, 
joiden luona Jeesus käy mielellään. 

On totta, että tällaiset yksityiskohdat ovat 
kirjailijan itselleen ottamia vapauksia, mut-
ta entä sitten? Onhan meillä Luukkaassakin 
traditio syntisestä naisesta, se jossa tämä kas-
telee Jeesuksen jalat kyynelillään ja kuivaa 
ne hiuksillaan. Ei Luukas salaa, että tilanne 
asettaa Jeesuksen kunniallisten ihmisten 
silmissä outoon valoon. Onko sitten niin 
vaikea ymmärtää, että vauhdikkaasti elänyt 
mutta yhteisön ulkopuolelle jäänyt Magda-
lan Maria haaveilee normaalista, kunnialli-
sesta perhe-elämästä. Ymmärrämmehän me 
kiivasluonteisia miesopetuslapsiakin, jotka 
Jerusalemia lähestyessään ajautuivat lähes 
avoimeen valtataisteluun. 

Puhutteleva passiodraama

Monologi on hyvällä maulla toteutettu. 
Ylva Ekblad on 40 minuuttia näyttämöllä 
lähestulkoon pelkän tekstin varassa. Musiikki 
on viitteellistä, näytöksiä vain yksi. Ekblad 
on Fageruddin kanssa työstänyt esityksen, 
joka on uskollinen evankeliumikertomuksil-
le. Kieli on yksinkertaista, lähes niin karua, 

että se tuo mieleen Pär Lagerkvistin. 
Ekblad on vähäeleisen intensiivinen. Kun 

teksti on sisäistetty, ei yleisöä tarvitse kosis-
kella. Niukka ilmaisu saa tukea säästeliäästi 
käytetystä modernista musiikista. Tulokse-
na on puhutteleva passiodraama, uskottava 
kertomus, jossa ylösnousemus pistää kaiken 
uusiksi. Marialle se merkitsi sitä, ettei hän 
saanut enää koskettaa Jeesusta. Tämä tun-
nettu Johanneksen evankeliumin yksityis-
kohta saa uutta mieltä monologin luomassa 
kontekstissa.

Valitettavasti näytelmä jäi meillä kieli-
muurin taakse. Oulun esityksessä suurin osa 
yleisöä oli Svenska Privatskolanin oppilaita 
ja opettajia, joukossa harvoja ulkopuolisia 
kiinnostuneita. 

Katsellessani ”Maria Magdalenaa” tuli 
mieleen hurskas toivomus, että kalabaliikki 
sen ympärillä johtaisi alkuperäislähteille eli 
evankeliumikertomusten lukemiseen. Olen 
aika pessimistinen sen suhteen, että ennak-
koluuloiset asenteet auttaisivat kulttuurista 
kiinnostuneita lähestymään Raamattua. 

Sen sijaan näytelmä itse voi herättää ym-
märtämään, että evankeliumien ihmiset 
ovat lihaa ja verta, samanlaisia kuin mekin. 
uskon, että sellainen vie luontojaan evanke-
liumeiden lukemiseen. 

Margareta Skantze: Maria Magdalena 
Monologi: Ylva Ekblad
Ohjaus: Johan Fagerudd
Svenska privatskolan 23.3.2006

PeKKa rehUMäKi 

Mariasta, hyvällä maulla
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Linjakas ja yksinkertainen. 
Huikaisevan tyylikäs on Sofia 
Magdalena-yhtyeen uusi 
esiintymispuku. Yhtyeen 
perustajajäsen, sopraano Aila 
Knihtilä hymyilee esitellessään 
omaa asuaan. 
- Hihat ovat aivan upeat, 
tulevat kauniisti esille, kun 
kädet pitelevät laulukansioita.

K uorolaisten asu vaatii paljon. Sen on 
oltava kaikkien esiintyjien vartaloil-
le sopiva, niukka ja yhtyettä korosta-

va, kestävä ja mukava päällä. Siinä on olta-
va väljyyttä ja siihen pitäisi pystyä pukeu-
tumaan omin avuin. 

Osa naisista on ollut aluksi allergisia pu-
vun punaiselle värille. Knihtilä myöntää, 
että uusi vaate vaatii totuttelemista, mutta 
sävy sopii mainiosti sekä yhtyeelle että ym-
päristöön eli kirkkoon, jossa esiintymiset 
suurimmalta osaksi ovat. 

Knihtilä kertoo, että kuoron miehet ovat 
jaksaneet kuittailla siitä, että heillä on samat 
puvut kesät talvet. Miehille oli tarkoitus teh-
dä rusetti tai taskuliina samasta punaisesta 
kankaasta, mutta pakka loppuikin kesken. 
Ajatusta ei ole kuitenkaan vielä haudattu ja 
voi olla, että miesväkikin saa uutta ilmettä 
myöhemmin keväällä. 

Samaa kangasta kuin piispan 
matkaviitassa

Puvut ovat Oulun Kaupunginteatterin pu-
kusuunnittelijan Pasi Räbinän käsialaa. Hän 
esitteli kuorolaisille vajaata kymmentä luon-
nosta, joista naiset valitsivat yhteispäätök-

- Lauluyhtye on nimetty Kustaa III 
puolison Sofia Magdalenan mukaan, 
jolta myös Oulun tuomiokirkko on saa-
nut nimensä.

- Perustettu vuonna 1991. Yhtyeen 
perustajajäseninä toimivat Kirsti Karhu-
maa, Aila Knihtilä, Markku Liukkonen 
ja Aki Uusitalo. 

- Nykyisin kokoonpanoon kuuluu 12 
laulajaa, 6 naista ja 6 miestä.

- Johtajana toimii Oulun Tuomiokir-
kon kanttori Raimo Paaso.

- Sofia Magdalenan toiminnan tavoittee-
na on alusta asti ollut Oulun tuomiokir-
kon musiikki- ja jumalanpalveluselämän 
rikastuttaminen. 

- Ohjelmistoon kuuluu musiikkia kai-
kilta vuosisadoilta. Jean Sebastian Bachin 

elämäniloista väriä
Sofia Magdalenan asuissa

sellä omimmalta tuntuneen mallin. Knihtilä 
tilasi useita kangasnäytteitä erilaisista puna-
sävyisiä villakankaista ympäri Suomen. Niis-
tä löytyi upea villainen georgette. 

-Kangas on hyvin laskeutuvaa. Lanka on 
koholla ja pinta on eloisa, Knihtilä kertoilee 
tunnustellessaan pukunsa helmaa.

Korostuskangas helman etuosassa on 
luonnonsilkkiä. Ja sattumalta se on samaa 
kangasta kuin piispa Samuel Salmen mat-
kaviitan vuori. 

Puvut ompeli Malla Äijälä, ja yhteistyös-
sä koko projektin ajan oli ompelijan kanssa 
niin suunnittelija kuin yhtyekin.

Knihtilä kertoo, että kuoropuvut uusitaan 
noin kerran kymmenessä vuodessa. Sofia 
Magdalenan edelliset sinisävyiset talvipuvut 
otettiin käyttöön1990-luvun alkupuolella, 
joten uudistus tuli tarpeeseen. Kesäasuna 
yhtyeellä on vaalea silkkinen tunika ja hame, 
jotka valmistuivat vuonna 2003. 

Velvoittavasta vaatteesta 
pidettävä huoli

Knihtilä myöntää, että puvun väri on totu-
tusta poikkeava, mutta pitää itse sitä vain 
hyvänä juttuna. 

oulun tuomiokirkon Sofia 
Magdalena -kamarikuoro 

- Eihän se ole räväkkä kirkkaan punainen 
vaan pompeijin punainen, sellainen elämän-
iloinen väri. Ja merkitseehän sana punainen 
vanhassa venäjän kielessä kaunista.

Arvokas puku vaatii huolellista hoitamis-
ta. Pölyt voi pyöräyttää pois talvella lumella 
ja säännöllinen tuulettaminen on hyväksi. 
Onneksi villa puhdistaa itse itsensä. Knihtilä 
tulee viemään pukunsa kemialliseen pesuun, 
vaikka kotikonsteinkin asua saisi pestä. Pu-
vun alla käytetään aluspaitaa, ettei iho ole 
heti vuorta vasten. 

Helmikuun alussa käyttöön otetun talvi-

asun täytyy olla moneen tilaisuuteen sopiva, 
sillä Suomen talven esiintymiskausi kestää 
yli puoli vuotta. 

Esiintymisasu on iso hankinta ja velvoit-
tava vaate, kuten Knihtilä luonnehtii. Sitä ei 
voi käyttää muualla kuin Sofia Magdalenan 
esiintymisissä, vaikka se menisi iltapuvusta 
monessa juhlassa. Puvun kanssa koristau-
dutaan tyyliin sopivin kengin ja koruin ku-
ten kaulakoruin tai rintaneuloin. Ne tuovat 
asukokonaisuuteen persoonallisuutta. 

hanna KarKKonen

tuotannolla on kuitenkin merkittävä ase-
ma. Kantaohjelmistoon kuuluvat myös 
suomalaiset kansankoraalit.

- Esiintyy pääsääntöisesti Oulun tuo-
miokirkossa ja muissa Oulun kirkoissa. 
Yhtye myös avustaa tarvittaessa juma-
lanpalveluksissa. Lisäksi konsertoidaan 
vuosittain maakunnissa.

- Yhtye on tehnyt muutamia esiintymis-
matkoja ulkomaille. Vuoden 2002 alussa 
yhtye osallistui Oulun hiippakunnan piis-
pan Samuel Salmen delegaatiossa Roo-
man matkalle, jonka aikana yhtye esiintyi 
muun muassa Pyhän Henrikin messussa 
sekä Paavin yleisellä vastaanotolla.

- Yhtyeen levytykset: Aurinkomme 
ylösnousi, 2003. Nyt kristikunta rie-
muitse! 2005.

hihat ovat esiintymisasun kaunis ja tärkeä yksityiskohta.
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Hailuoto

30.3.-5.4.2006

Kiiminki

Kempele

Haukipudas

seurakuntaviikko

000

OSTETAAN PUHELINOSAKKEITA
Ostamme käteisellä eri puhelinyhtiöiden osakkeita
(Oulun Puhelin ym.) Maksamme reilun hinnan ja 

huolehdimme kauppakirjoista ym. tarvittavista 
asiakirjoista. Soita puh. 040 589 5322 

Sanajumalanpalvelus 
su 2.4. klo 18. 
To 30.3. klo 9.30 per-
hekahvila.
To 30.3. klo 18.30 
kirkkokuoron kevät-
kokous ja harjoitukset.
Pe 31.3. klo 19 parisuhdemessu Tyr-
nävän kirkossa ja iltapala seurakunta-
keskuksessa. Lastenhoito on järjestetty. 
Illan järjestää Limingan rovastikunnan 
avioparisuhdetyöryhmä.
La 1.4. klo 15 Kuusamon Mieslaula-
jien konsertti kirkossa, johtaa Alpo 
Viitala.
Su 2.4. klo 12 pyhäkoulu.
Su klo 16 rippikoulun kirkkomusiikin 
opetus ja osallistuminen sanajumalan-
palvelukseen.
Ti 4.4. klo 13 päiväpiiri, pitää Leena 
Ketola.
Ti 4.4. klo 18.30 raamattu- ja rukous-
piiri Raili Haapalalla, Rantatie 64.
Ke 5.4. klo 9.30 päiväkerho.
Ke 5.4. klo 14 musiikkikerho.
To 6.4. aamukahvila klo 9.
To 6.4. Saarenkartanon hartaus klo 
14.30.
To 6.4. kirkkokuoro klo 18.30.

Messu kirkossa su 
2.4. klo 10, liturgia 
Vähäkangas, saarna 
Tervonen, kanttorina 
Anna Stina Nyman. 
Seurakunta tarjoaa 
vanhuksille ilmaista kirkkokyytiä. 
Ilmoittautumiset diakoniatoimistoon 
perjantaina 31.3. klo 9-11. 
Hiljaisuuden päivä su 2.4. alkaen 
klo 9 Wirkkulassa johdatuksella hil-
jaisuuteen, klo 10 messu kirkossa. 
Hiljaisuuden päivä loppuu n. klo 15 
rukoushetkeen kappelissa. Hiljaisuuden 
päivään osallistujat sitoutuvat keski-
näiseen hiljaisuuteen. Päivään kuuluu 
lounas ja kahvi, joista peritään 5 e. 
Ilmoittautumiset 28.3. mennessä Maria 
Vähäkankaalle, p. 040 563 3366 tai Laila 
Rantakokolle, p. 040 866 8319.
Seurakuntakerho srk-keskuksen 
monitoimisalissa to 30.3. klo 13 sekä 
Kellon srk-kodissa ke 5.4. klo 13. 
Mikäli tarvitset kuljetuksen kerhoon, 
ota yhteyttä diakoniatoimistoon ajan-

varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, p. 5472 636.
Eläkeläisten juttukahvila Martinnie-
men srk-kodilla to 30.3. klo 13-14.30. 
Juttukahvilassa on alussa hartaushetki, 
jonka jälkeen kahvit ja vapaata kes-
kustelua. Verenpaineen mittausta klo 
13.30-14.30. Mikäli tarvitset kuljetuk-
sen kerhoon, ota yhteyttä diakonia-
toimistoon  ajanvarausvastaanotolle 
perjantaisin klo 9-11, p. 5472 636.
Raamattupiiri srk-keskuksen monitoi-
misalissa ke 5.4. klo 18.30 (Hepr. 10).
Kristillisen paaston ryhmä to 6.4. klo 
18, srk-keskuksen pienryhmätilassa, 
Kirkkotie 10 B. Miksi on niin raskasta 
kantaa?, alustaa Laila Rantakokko.
Kehitysvammaisten Tuki ry:n äiti-
piiri srk-keskuksessa ke 5.4. klo 18.
Musiikkitoimintaa: Seurakunnan 
lapsikuoron harjoitukset srk-kes-
kuksessa tänään to 30.3. klo 17. 
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
harjoitukset srk-keskuksessa tänään 
to 30.3. klo 18.
Nuorten toimintaa: Elokuvailta 
Wirkkulassa ke 5.4. klo 18, avoimet 
ovet Kellon srk-kodissa keskiviikkoisin 
klo 18-20 ja Martinniemen srk-kodissa 
torstaisin klo 18-20. Nuorten raamis 
Wirkkulassa perjantaisin klo 18.
Aikuisrippikoulu 4., 9., 11., 16. ja 18.5. 
klo 17.30-20.30. Ilmoittautuminen 
kirkkoherran-virastoon 31.3. men-
nessä, p. 5471 185.
Perhekerhot tiistaisin kirkonkylällä, 
Kappelitie 8, klo 9.30-11 ja Martin-
niemen srk-kodissa, Repolantie 2, klo 
9.30-11 torstaisin Jokelan vanhalla 
koululla klo 10-11.30 ja Kellon srk-
kodissa klo 9.30-11 sekä 12-13-30.
Parisuhdeilta teemalla Iloksi Arkeen 
Martinniemen srk-kodilla pe 7.4. klo 
18.30. Illalliskortin hinta 20 e/pari. Ohjel-
massa illallinen, musiikkiohjelmaa, Iloksi 
arkeen -ajatuksia herättelemässä Saila 
Kukkohovi-Jämsä ja Mikko Jämsä sekä 
illan päätteeksi kahvit. Ilmoittautumiset 
ja tieto erityisruokavalioista pe 31.3. 
mennessä diakoniatoimistoon pe klo 
9-11, p. 547 2636 tai Laila Rantakokolle, 
p. 040 866 8319.
Koko perheen ulkoilutapahtuma 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi kirkon-
kylällä Torpanmäessä su 9.4. klo 12-14. 
Tarkempia tietoja ensi viikon lehdessä.
Yhteisvastuulounas 26.3. Kellon seu-
rakuntakodissa tuotti 833 e. Kiitokset 
kaikille eri tavoin mukana olleille! 
Arvonnassa osuivat voitot seuraavasti: 
torkkupeitto Susanna Seppänen, herk-
kukori Aino Vehkaperä, poppanaliina 
(iso) Anna- Maija Teppola, poppana-

liina (pieni) Emilia Haataja, lasienkeli 
Elsa Rissanen, laukku Aili Kuokkanen, 
t-paita Marjo Halonen, sukat Annikki 
Vanhakangas, keksilajitelma Pentti 
Lepistö ja pääsiäissuklaat Raakel Pöyh-
täri. Onnittelut voittajille!
Suomen Lähetysseuran vuosijuh-
lat Jyväskylässä 9.-11.6. Majoitusta 
organisoiva taho vaatii sitovat majoi-
tusilmoittautumiset 30.4. mennessä. 
Jos lähdet ja tahdot hotelli- tai 
motellitasoista majoitusta, soitteletko 
lähetyssihteeri Ylimaulalle viimeistään 
26.4., p. 040 501 4764.
Kirkkoneuvoston ja -valtuuston 
viimeisimpien kokousten pöytä-
kirjat ovat luettavissa jatkossa Hau-
kiputaan seurakunnan kotisivuilta 
internetistä.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: raa-
mattuluokka pe 31.3. klo 18.30, isot 
Parkkisella, pienet Karannalla, seurat 
ja laulutuokio ry:llä su 2.4. klo 14, 
Arto Nevala, alueompeluseurat ke 5.4. 
klo 18.30, eteläinen Oiva Yrttiaholla 
(Myllytie 112) ja pohjoinen Timo 
Hannukselalla (Martinniementie 
99), Kello: sisarilta Kurtilla tänään 
to 30.3. klo 18.30, raamattuluokka 
Leinosella, Käpylänkuja 22, pe 31.3. 
klo 17.30, ompeluseurat ry:llä pe 
31.3. klo 18.30, pyhäkoulut su 2.4. 
klo 12 Orava-Takkuranta Tynillä, 
Lääninkuja ja Hietalanmäki-Kiviniemi 
Kankaanpäällä, Kuokkamaankaarre, 
seurat ry:llä su 2.4. klo 17, Kalle Lohi, 
Timo Jurvelin, Jokikylä: raamat-
tuluokka isoille ja pienille ry:llä pe 
31.3. klo 17.30, ompeluseurat Eeva 
ja Kari Kaunistolla pe 31.3. klo 18.30, 
pyhäkoulu su 2.4. klo 12: Asemakylä 
etel. Erkki-Pekka Rehulla, Asemakylä 
pohj. Jukka Karikkaalla, keskikylä 
Timo Lehtisaarella, Taipaleenkylä Kari 
Aitto-ojalla ja Vänttilänperä Reima 
Niemelällä, seurat ry:llä su 2.4. klo 
17, Aarno Haho, Tapani Alakärppä, 
päiväkerho ry:llä to 30.3., ke 5.4. ja 
to 6.4. klo 17.30-19.
Kuollut: Taisto Eemeli Keränen 59 v., 
Aarno Sakari Hietala 50 v., Outi Maria 
Vainio 20v.
Kastettu: Aleksi Mikael Kaan, Noora 
Marianna Kemppainen, Miika Alfred 
Nissilä, Aada-Maria Parkkila, Joonas 
Petteri Korkalo.

Messu su 2.4. klo 10 
kirkossa. Toim.Juntu-
nen,  avust. Riihimäki, 
kantt. Savolainen. 
Kolehti Suomen Ev.lut. 
Kansanlähetys ry:lle. 
Pyhäkoulu kirkossa 
saarnan aikana.
Musiikin ja runon ilta su 2.4. klo 
17 kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Mukana Nonetti-ryhmä. Johtaa dir. 
mus. Tibor Garanvölgyi, solistit Anja 
Garanvölgyi ja Eljas Ulvinen, lausunta 
Heljä Rahikkala. Kahvitarjoilu yhteis-
vastuun hyväksi.
Herännäisseurat su 2.4. klo 18.30 Tarja 
ja Juha Maalismaalla, Kokkokaarto 17. 
Mukana Timo Juntunen, Jouni Haataja 
ja Veikko Kärnä.
Lapsikuoron harjoitukset to 30.3. klo 
16.15 kirkonkylän seurakuntakodissa 
ja pe 31.3. klo 15 Kokkokankaan seu-
rakuntakeskuksessa.
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
Kempeleen seurakunnan Turvassa 
paremmassa CD:tä yhteisvastuun 
hyväksi on myytävänä 15 e:n hintaan 
kirkkoherranvirastossa ja kevään 
yhteisvastuutapahtumissa.
Perhekerhot kokoontuvat keskiviik-

koisin Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa, Vanhassa pappilassa, 
kirkonkylän seurakuntakodilla ja 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa klo 
9.30-11.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri ke 5.4. 
klo 12 Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa. Pääsiäisaiheinen askar-
telu. Seurakuntapiiri to 6.4. klo 13 
kirkonkylän seurakuntakeskuksessa. 
Vieraita Tuirasta.
Petri Laaksosen konsertti ke 5.4. klo 
19 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Lipun hinta 12 e. Osa tuotosta yhteis-
vastuulle. Lippuja voi ostaa ennakkoon 
kirkkoherranvirastosta.
Kirkkokuoron harjoitukset ke 5.4. 
klo 18.30 kirkonkylän seurakunta-
keskuksessa.
Varttuneiden harjoitukset to 6.4. 
klo 14.30 kirkonkylän seurakunta-
kodissa.
Että jaksaisin ensi viikkoon -messu su 
9.4. klo 17 vanhassa kirkossa (HPE).
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 yv-kerääjät, kirppisläiset ja 
muut diakonian ja lähetyksen vapaa-
ehtoiset!
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 seurakunta-
kodissa. Ryhmä kokoontuu viisi kertaa. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 31.3. 
mennessä Sirkku Määttä, p. 040 779 0368 
tai Timo Riihimäki, p. 040 779 0308.
Varhaisnuoret: Toimintakerho kou-
luikäisille keskustan seurakuntatalolla 
ma klo 18-19.30. Toimintakerho  
2.-4. -luokkalaisille Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa ti klo 17.30-19. 
Tyttökerho 7-10 -vuotiaille Vanhassa 
pappilassa ke klo 16.30-18. Sekakerho 
1.-5. -luokkalaisille keskustan seura-
kuntatalolla ke klo 17-18.30. Monitoi-
mikerho kouluikäisille Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa ke klo 18-
19.30. Tyttökerho 8-10 -vuotiaille 
Vanhassa pappilassa to klo 16.30-18. 
Sählykerho 4.-6.- luokkaisille pojille 
Ketolanperän koulun salissa to klo 
17-18. Koirakerho 10-12 -vuotiaille 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa 
pe klo 16-17.30. Kaakaokutsut 4.-6. 
-luokkalaisille torstaisin klo 14-16 
kirkon sivurakennuksessa.
Nuoret: Nuorten messu to 30.3. klo 
19 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Rippikoulun lähetyspäivä la 1.4. klo 
9-15 kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Päiväpappila ti 4.4. klo 14-17  Vanhassa 
pappilassa. Päivystys torstaisin klo 14-
16.30 keskustan seurakuntatalolla.
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, 
Nordea-pankin alakerrassa keskiviik-
koisin klo 10-12. 
Perhelentopallo lauantaisin klo 10.30-
12 kirkonkylän koululla.
Kempeleen rauhanyhdistys: Pe 31.3. 
klo 18 raamattuluokka ala-aste Henry 
Koivukankaalla, Katintie 13, yläaste 
Jukka Haapsaarella, Aropolku. Su 2.4. 
klo 12 pyhäkoulut ry:llä, Santamäessä 
Myllylällä, Niittyrannantie 91, Kokko-
kankaalla Laurilalla, Kokkokankaantie 
169, Paiturinalueella Laila ja Reijo 
Kimpimäellä, klo 17 seurat ry:llä. To 
6.4. klo 19 kotiseurat radan länsipuo-
lella Jenni ja Seppo Tahkolalla, Kaisla-
kuja 2 B, itäpuolella Pekka ja Pauliina 
Karvosella, Porttilyhdynkuja 1.
Murron rauhanyhdistys: La  1.4. klo 
19 raamattuluokka ry:llä. Su  2.4. klo 12 
pyhäkoulut Koivukankaalla ja Musta-
järvellä. Su  2.4. klo 16 seurat ry:llä.
Kastetut: Jami Konsta Petteri Erkkilä, 
Iiris Enni Elisabeth Huttunen, Josefina 
Meea Matilde Kangas, Rikhartti Eeron-
poika Kreivi, Janne Toivo Johannes 
Lauronen, Teea Josefiina Haapea, 
Maiju Anniina Heikkinen, Ella Sofia 
Turunen, Jennina Aleksandra Aurora 
Koski, Eetu Juhani Sipola.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele

Sanajumalanpalvelus 
su 2.4. kirkossa klo 
10, Matti Keskinen, 
Jarkko Metsänheimo. 
Kolehti terveyskasva-
tustyöhön Etiopiassa 
ja Aasian työalueilla, Suomen Ev.lut. 
Kansanlähetys ry.
Seurakuntakerho to 30.3. klo 9.30 
Jäälin seurakuntakodilla, perhekerhon 
vieraana.
Kaatuneitten Omaisten ilta to 30.3. 
klo 17 seurakuntakuntakeskuksessa.
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, juontaa lähetyssih-
teeri Helena Ylimaula. Esirukousta ja 
sielunhoitoa.
Diakoniapiiri ma 3.4. klo 12.30 Jäälin 
seurakuntakodilla.
Seurakuntakerho ti 4.4. klo 13 
Montin-salissa. Kuljetuspyynnöt Ulla 
Junttilalle, p. 040 579 3247.
Puuhanaiset ti 4.4. klo 18 Kirkko-
pirtillä.
Kirkkokuoro ti 4.4. klo 18.30 seura-
kuntakeskuksessa.
Rukouspiiri ti 4.4. klo 18.30 Lähim-
mäisen tuvalla, rukousta, Raamatun 
lukua ja esirukousta. Huom! Muut-
tunut aika!
Hartaus ke 5.4. klo 13 Jäälissä Kotirin-
teellä, Raimo Salonen.
Hengellisen paaston ryhmä ke 5.4. 
klo 18 Montin-salissa, Ulla Junttilan 
aiheena on Miksi on niin raskasta 
kantaa?
Omaishoitajat to 6.4. klo 14 Lähim-
mäisen tuvalla.
Pääsiäisaskarteluilta eläkeläisille to 
6.4. klo 17 Kolamäessä vanhustentalon 
kerhohuoneessa.
Perhetyö: Perhekahvila Jäälissä 
keskiviikkoisin klo 13 ja Kirkkopir-
tillä 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.
Onko sinulla koruja, jotka voisit 
lahjoittaa Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi? Korut myydään myyjäiskirp-
putoritapahtumassa 8.4. Lahjoitukset 
voi tuoda kirkkoherranvirastoon 7.4. 
mennessä.
Nuorisotyö: Nuorten ilta  to 30.3. klo 
19 Jäälin seurakuntakodilla.
Yhteisvastuu keräyslippaita - ja listo-
ja saa seurakunnan taloustoimistosta 
arkisin klo 9-15. Lisätietoja Ulla Junt-
tilalta, p. 040 579 3247.
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 26.4., p. 
040 501 4764. 
Lähetyssihteeri Helena Ylimaulan 
puhelinnumero 040 591 9785 pois-
tuu käytöstä 1.4. ja käytössä on vain 
numero 040 501 4764.
Rauhanyhdistys: Pyhäkoulu su 
2.4. klo 12 Huttukylässä Juujärvellä, 
Alakylässä Moilasella ja Haholla, 
Tirinkylässä Siepillä, Jäälissä S. 
Kakolla, Laivakankaalla Nikulalla, 
kirkonkylässä Ohtamaalla ja kirkko-
pirtillä. Seurat su 2.4. klo 17 seurat 
seurakuntakeskuksessa, Pentti Jäntti, 
Paavo Marttila.
Kastettu: Helli Amalia Holappa, Jessica 
Moona-Sofia Lusikka, Oskari Leevi 
Henrikki Nikkinen, Helmi-Maaria 
Elisabet Pietiläinen, Netta Emilia 
Sarviaho.
Kuollut: Fanni Maria Lehto s. Kokko 
90 v.
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Takkinen, Lääkkö, Kela, Anttila, 
Päätalo... 

M onet tämän päivän oulunsalolaiset 
löytävät tuttuja nimiä ja sukunsa his-
toriaa Oulunsalon rauhanyhdistysten 

historiikista, jonka Pekka ja Pentti Kinnu-
nen kirjoittivat rauhanyhdistysten juhlavuo-
den kunniaksi. Salonpään rauhanyhdistys on 
toiminut 80 vuotta ja kirkonkylän rauhanyh-
distys 70 vuotta.

Rauhanyhdistysten vaiheista kerrotaan 
ihmisten ja heidän toimintansa kuvauksina 
sekä haastatteluina, ja kirjaa elävöittää poik-
keuksellisen laaja kuvamateriaali, jonka kokosi 
Erkki Alasaarela. Kuvat kertovat esimerkiksi, 
että viime vuosisadan alkupuolella seuravieraat 
olivat enimmäkseen varttunutta väkeä, vaikka 
lapsiakin toki oli mukana.

Valokuvat vanhoista rakennuksista muistut-
tavat, millaisissa paikoissa ennen kokoonnut-
tiin. Oulunsalon suviseuroista vuonna 1982 
kerrotaan kuvin ja sanoin.

Pilkkanimi ei pelottanut

Kun lestadiolaisuus 1860-luvulla levisi 
Oulun kautta Oulunsaloon, lestadiolaisuus 
oli pilkkanimi. Papisto suhtautui herätykseen 
varautuneesti ja syytti liikettä eriseuraiseksi 
lahkokunnaksi. 

Liike ei kuitenkaan laantunut vaan kasvoi, 
ja vuonna 1912 ryhdyttiin Salonpäähän raken-
tamaan ensimmäistä seurahuonetta. Varjakan 
sahan ansiosta Salonpäähän oli muodostunut 

oulunsalon 
rauhanyhdistyksillä 

juhlavuosi  

kunnan toinen asutuskeskus. Vuoden 1925 
lopulla järjestäydyttiin ja perustettiin Oulun-
salon Rauhanyhdistys.

Säännöissä mainitaan yhdistyksen tarkoi-
tukseksi mm. pitää paikkakunnalla Raamatun 
ja apostolisen opin perusteella esitelmiä sekä 
hartauskokouksia, joihin kaikilla on vapaa 
pääsy. Samoin pidetään sunnuntaikoulua las-
ten opettamiseksi Raamatun tuntemisessa ja 
hengellisten laulujen laulamisessa.

Kaikki tehdään yhdessä

Seurat sekä lapsi- ja nuorisotyö ovat rau-
hanyhdistysten tärkeimpiä toimintamuotoja 
edelleen. Sunnuntai-illan seuroihin kokoon-
tuu kirkonkylällä, jossa jäseniä on noin 550, 
viitisensataa sanankuulijaa. Arkisin seuroja 
pidetään myös kodeissa.

Pyhäkoulussa käy noin 350 lasta ja päiväker-
hossa noin 80 lasta. Raamattuluokkatyö aloi-
tettiin vuonna 1974 tukemaan kouluopetusta, 
koska uskontotuntien määrä oli vähentynyt ja 
opetuksen raamatullinen perusta ohentunut. 
Raamattuluokkiin osallistuu sunnuntaisin 
noin 70 varhaisnuorta. Nuorille on omia kes-
kusteluiltoja.

Opettajia puolestaan on noin 200.
Salonpäässä, jossa rauhanyhdistyksen jäsenmäärä 

130, toiminta on suhteessa yhtä vilkasta. 
Juhlavuoden kunniaksi Kirkonkylän toimita-

loa on saneerattu. Salonpään toimitalon perus-
korjaus on loppusuoralla. Sekä toimintaa että 
rakennuksia rauhanyhdistysten jäsenet pitävät 
perinteisesti yllä talkoovoimin.

PirKKo PaaKKi

oulunsalon kirkonkylän rauhanyhdistyksen sali on usein täynnä väkeä. Kunnostuksessa sali 
on saanut modernin ilmeen.
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iKuorot: To 30.3. klo 
16 Tähdet, klo 18 
kirkkolaulajat srk-
talolla.
Hartaus to 30.3. klo 
14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Limingan rovastikunnan parisuhde-
messu Anna meille voimaa rakastaa 
pe 31.3. klo 19 Tyrnävän kirkossa, 
jonka jälkeen iltapala seurakuntata-
lossa. Tule yhdessä puolisosi kanssa 
hiljentymään ja laulamaan kanssamme 
punaisen veisukirjan tutuksi tulleita 
lauluja. Lastenhoito järjestetty seura-
kuntatalolla.
Latukirkko su 2.4. klo 11 yhteisvastuun 
merkeissä Luontokeskuksessa. Juma-
lanpalveluksen jälkeen nokipannu kah-
vit, maksu omantunnon mukaan sekä 
hiihtoretki lahdelle. Järj. seurakunta 
ja Lionit. Virret: 80:1-2, 79:9-10, 78, 
501:1-, kuntoilijan virsi 471-sävelmä. 
Kolehti terveyskasvatustyöhön Etio-
piassa ja Aasian työalueilla Suomen 
Ev.lut. Kansanlähetys ry:n kautta.
Kahvipusseista koreja –koulutus ja 
talkoot ti 4.4. n. klo 14-16 seurakun-
tatalolla (eläkeläisten kerhon jälkeen). 
Tule opettelemaan korin tekoa, joko 
omaksi iloksi tai diakoniatyön hy-
väksi. Tiedust. diakoniatoimisto, p. 
5621226/Maisa.
Seurakuntakerho ke 5.4. klo 12 srk-
talolla. Valmistautuminen pääsiäiseen, 
mukana Sinikka.
Tuikut-liikuntaryhmä ke 5.4. klo 
17.30-18.30  srk-talolla.
Diakonissan vastaanoton ajanvaraus 
ma-ke-pe klo 9-10, p. 5621226.
Mitä lahjaksi: Diakoniatoimistosta 
ostettavissa yhteisvastuu-sydänessuja, 
patakintaita, sydänmukisetti, pehmo-
heijastin ym.
Lähetystyö: Limingan rovastikunnal-
linen lähetyspäivä Lumijoella su 2.4. 
klo 14-19. Tulossa: Valtakunnalliset 
lähetysjuhlat Jyväskylässä 9.-11.6. 
Ilmoittaudu huhtikuun aikana ma-
joituksen ja yhteiskuljetuksen vuoksi 
lähetyssihteerille, p. 040 8383 222.
Nuorisotyö: Isoskoulutusleiri 31.3.-
2.4. Iso-Melanen Paltamo. Osallistujille 
on laitettu leirikirje. Isoskoulutus 6.4. 
klo 18.15-19.45 Koti-Pietilässä. Ker-
honohjaajakokous ke 5.4. klo 15.30 
nuorisotalolla. Pääsiäisaskartelukurssi 
ke 5.4. klo 16.30-18.45 nuorisotalolla. 
Järj. srk, 4H ja kunnan nuorisotoimi. 
Pääsiäisaskartelukurssi on avoin kai-
kenikäisille. Materiaalimaksu 3 euroa 
(4H:n jäsenet 2 euroa). Kerhonohjaa-
jille maksuton.
Perhekerhot: Ti 4.4. klo 9.30 – 11 
seurakuntatalolla.  Ke 5.4. klo 9-10.30  
Tupoksen Tuiskun tiloissa. Hiljaisella 
viikolla (15) ei perhekerhoja.
Pyhäkoulutyö: su 2.4. klo 15 pyhä-
koulu Koti-Pietilässä ja ti 4.4. klo 18 
Tupoksessa Kimpimäellä. 
Lasten raamiskerho ti 4.4. klo 17 
Martinmäellä.
Partiotyö: Pe 31.3. Make ei päivystä.  
Ota tarvittaessa yhteyttä sähkö-
postitse markku.korhonen@evl.fi. 
Su 2.4. Kirkkopalvelussa Mustikat.  
3.-4.4. Make vapaalla. Pe 7.4. Make 
päivystää partiotoimistossa klo 14-
16. Jotos 06 suunnittelukokous 1. 
varjoille partiotoimistossa klo 17.  Su 
9.4. Kirkkopalvelussa Tuomenmarjat. 
10.-17.4. Hiljainen viikko. Viikolla ei 
ole partiotoimintaa. Hiljennymme 
yhdessä pääsiäisen viettoon.
Rauhanyhdistys: Pe 31.1. klo 18.30 
raamattuluokka (7-8) ry:llä. La 1.4. 
klo 18.30 raamattuluokka (5-6) ry:llä 
ja nuortenilta klo 18.30 Aila ja Jarmo 
Alakärpällä. Su 2.4. klo 11.30 pyhä-
koulut, klo 14 seurat Alatemmeksen 
vanhainkodilla ja klo 17 seurat ry:llä. 
Ke 5.4. klo 19 tiedotus-ja tutustumisilta 
uusille Limingan Siionin asukkaille 
ry:llä.
Tulossa: Ylistysilta su 9.4. seurakun-
tatalolla alkaen klo 17. Israel-teema, 
vieraana Seppo Seppälä. Lapsille omaa 
ohjelmaa.
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.
Kuollut: Touko Valtteri Junno 17 v 9 
kk 27 pv.
Kastettu: Stella Maria Johansson, 
Werner Eeliel Härmä, Thomas Niko 
Mikael Karvonen, Peppi Maria Linnea 
Nopanen, Iida Katariina Oinas, Henri 
Pekka Einari Ojanperä ja Sonja Aman-
da Eleonoora Saarela.
 

To 30.3. klo 10 perhe-
kerho srk-talossa. Klo 
13.15 hartaushetki 
Limingan terveyskes-
kussairaalassa. Klo 14 
luontokerho Lukka-
rinkankaalla. 
Pe 31.3. klo 8 alkaen tilintarkastus 
virastossa. Klo 18-19.30 varhaisnuor-
ten kerho Lukkarinkankaalla. Klo 20 
Gospel-Cafe kirjaston nuorisotilassa. 
Tarjolla gospelmusiikkia, kahvia ja 
pieniä puheenvuoroja. Lisätietoja saa 
Sinikka Prokkolalta.
Su 2.4. sanajumalanpalvelus kirkossa, 
Tölli, kolehti: Suomen Ev.lut.Kansan-
lähetys ry:lle.
Rovastikunnan lähetyspäivä Lumijo-
ella. Lähetyspäivä alkaa klo 14 kahveilla 
ja jatkuu teemoilla Terveyttä (Jaakko 
Lumme), Elämää (Pirjo Lahtiniemi), 
Sanaa (Liisa Kingma). Klo 17 on ateria 
ja klo 18 kirkkoilta Lapset-Nuoret-
Lähetys, mukana kirkkoillassa mm. 
Maarit ja Pekka Siitonen, nuoria ja 
varhaisnuoria.
Ma 3.4. klo 10 perhekerho srk-talossa. 
Klo 15 lasten raamattukerho Selkäin-
aholla, Honkatie 6.
Ti 4.4. klo 10 päiväkerho 3-vuoti-
aille Lukkarinkankaalla. Klo 12.30 
päiväkerho 4-vuotiaille Lukkarin-
kankaalla. 
Ke 5.4. klo 10 päiväkerho 5-vuotiaille 
Lukkarinkankaalla. Klo 14 hartaushet-
ki Lumilyhdyssä. Klo 14 kokkikerho 
Lukkarinkankaalla. Klo 18.30 kirkko-
kuoron harjoitukset Lumilyhdyssä 
(huom.paikka!).
Partio: Ti 4.3. Punatulkut srk-talolla 
klo 17-18.15 ja Ketut srk-talolla klo 
18.30-19.45. Sudenpentujen laumail-
lat päättyvät tältä keväältä! Meri- ja 
Metsähanhet keskiviikkoisin klo 18-20 
Naskun laavulla. Katajanmarjat maa-
nantaisin klo 17.30 kololla. Mesimarjat 
tiistaisin klo 17.30 kololla. 
Diakoniatoimisto: Diakonissa-Mar-
jon tavoitat parhaiten puhelimitse, p. 
387512/045 638 1973.
Anna meille voimaa rakastaa -pari-
suhdemessu pe 31.3. klo 19 Tyrnävän 
kirkossa. Tule yhdessä puolisosi kanssa 
hiljentymään ja laulamaan kanssamme 
punaisen veisukirjan tutuksi tulleita 
lauluja. Messun jälkeen iltapala seu-
rakuntatalossa. Lastenhoito järjestetty 
seurakuntatalolla. Järjestää Limingan 
rovastikunnan avioparityöryhmä.
Tulossa: J.S. Bachin Johannespassio 
Lumijoen kirkossa hiljaisen viikon 
maanantaina klo 19. Vapaa pääsy, 
ohjelma 10 e aikuiset, 6 e opiskelijat 
(ohjelmatuloilla katetaan esityksestä 
koituvia kustannuksia). Musiikin johto 
Miklos Spanyi, Karjasillan seurakun-
nan passiokuoro, kamariorkesteri ja 
nuoret solistit.  
Rauhanyhdistys: Pe 31.3. klo 19 raa-
mattuluokka Altti Aspegrenilla ja klo 
19 nuortenilta Ilpo Kämäräisellä. Su 
2.4. klo 12 pyhäkoulu I ja II Pernulla 
III Vainikaisella ja IV T Karjulalla klo 
18 seurat ry:llä Kyösti Karjula ja Teuvo 
Tanhua. Päiväkerhot ry:llä klo 17.30-
19 I ti 4.4. II ke 5.4. III to 6.4.
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.

oulunsalolaista seuraväkeä 1930-luvulla.
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Paavo Mattilan tehtävänä oli huolehtia 
opaskyltit suviseurapaikalle vuonna 1982.
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UUdet

Oulunsalo
Seur akuntaker ho 
srk-talolla to 30.3. 
klo 11, Lauri Kotila 
ja Lahja Rautiola. Ks. 
erill. ilmoitus Oulun-
seutu -lehdestä. 
Kempele, vuodeosas-
to to 30.3. klo 13, Vesa Äärelä.
Häämusiikki-ilta kirkossa pe 31.3. 
klo 19. 
Diakonian vapaaehtoisten koulu-
tus- ja virkistyspäivä la 1.4. klo 9-15, 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa 
Kempeleessä.
Jumalanpalvelus su 2.4. klo 10, Sami 
Mustakallio, lit. Vesa Äärelä. Kirkko-
kahvit seurakuntatalolla jumalanpal-
veluksen jälkeen. 
Rovastikunnan lähetyspäivä Lumi-

joella su 2.4. klo 14-19. Terveyttä-
Elämää-Sanaa. 
Herännäisseurat Kempeleessä su 2.4. 
klo 18.30 Tarja ja Juha Maalismaalla, 
Kokkokaarto 17. Pe 14.4. Pitkäper-
jantain herännäisseurat klo 18.30 
Kempeleen kirkossa.
Pyhäkoulut sunnuntaisin Pitkä-
kankaan päiväkodilla, srk-talolla ja 
Salonpään kerhotilassa klo 12.
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 
4.4. klo 12.30, vierailija, kantoliina-
esittely.
Turinapiiri Varjakassa, Keskipiirin 
kerhotilat (Keskipiirintie 1 ) ti 4.4. 
klo 13.30.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
5.4. klo 13.30, Vesa Äärelä. 
Lähetysilta pappilassa 5.4. klo 18, 
mukana Vesa Äärelä.
Äitien ilta kanttorilassa, Minttukuja 
3:ssa, 5.4. klo 18.30-20.
Seurakuntakerho srk-talolla to 6.4. 
klo 11, kerhossa mukana rovasti Pekka 
Kinnunen.
Teppola to 6.4. klo 11.30, Vesa Äärelä.
Virsilauluilta kirkossa to 6.4. klo 19.
SPR:n ensiapu 2 -kurssi ykkösen 
käyneille 7.-9.4. Repussa (Lunkintie 
3). Alkaa pe 7.4. klo 17. Ilmoittautumi-
nen 3.4. mennessä Kirsille, p. 040 772 
0373. Järj. Oulunsalon seurakunnan 
nuorisotyö. Hinta 20 e, seurakunnan 
työntekijöille ja vapaaehtoistyössä 
mukana oleville ilmainen.
Messu su 9.4. klo 10.
Oulun sotaveteraanikuoron kirk-
kokonsertti Oulunsalon kirkossa su 
9.4. klo 15. 
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.
Kastettu: Veeti Aleksanteri Kotikangas, 
Rasmus Oliver Taskila, Eetu Oskari 
Ollikainen.
Vihitty: Antti Juhana Haapsaari ja 
Anna-Kaisa Maria Tikkanen.
Salonpään ry: Su 2.4. klo 14 päiväseu-
rat ry:llä. Su 9.4. klo 17 seurat ry:llä.
Oulunsalon ry: To 30.3 klo 18.30 
vuosikokous, ry, klo 18.30 kehitysvam-
maisten kerho, ry. Su 2.4 klo 12 raamat-

Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntakodis-
sa su 2.4. klo 10, Lantto, 
Kukkurainen, Jaakkola. 
Eläkeläisten musiik-
kipiirin kirkkopyhä. 
Kirkkokahvit Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi.
Pyhäkoulu terveyskeskuksen Toivolas-
sa  su 2.4. klo 13.30, pyhäkoululaiset 
perheineen tervetuloa.
Lähetystyö: Lähetystalkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon yläkerrassa ma 
3.4. klo 18.
Kirpputori talkootuvassa ke 5.4. klo 
10-14.
Diakonia: Omaishoitajat Palvelukes-
kuksessa ma 3.4. klo 11. 
Koillismaan omaishoitajien leiri Tai-
valkosken Saijassa 26.-27.4. Lisätietoja 
ja ilmoittautumiset 18.4. mennessä 
Leena Saarikoskelle, p. 040 539 6402.
Naistenpäivät 22.-23.4. Jumalan hyvä 
tahto elämässäsi. Mukana laulaja-
evankelista Sari Behm. Ohjelmasta 
ilmoitamme myöhemmin.
Kuorot: kirkkokuoro to 30.3. klo 18, 
lapsikuoro ke 5.4. klo 17, Vox Mar-
garita ke 5.4. klo 18 ja eläkeläisten 
musiikkipiiri ke 5.4. klo 13.
Rippikoulutyö: Konfirmaatioharjoi-
tukset seurakuntakodissa pe 31.3. klo 
15.30-16.30 (Hilturannan talviryhmä) 
ja ke 5.4. klo 15.30-16.30 (maatalous-
oppilaitoksen talviryhmä, huom! myös 
tämän ryhmän loppukoe, lukekaa 
katekismuksen alleviivaukset!).
Nuorisotyö: Iltakahvila Rönö avoinna 
pe 31.3. klo 18-22 seurakuntako-
dissa.
Varhaisnuorisotyö: Varkkari-Rönö 
(4.-6.-luokkalaisille) avoinna pe 31.3. 
klo 16.30-18 seurakuntakodissa.
Lähtö varhaisnuorten toimintapäi-
vään Haukiputaalle la 1.4. klo 9 seu-
rakuntatalolta. Reissun hinta on 10 e, 
joka maksetaan linja-autoon tullessa. 
Varaa tasaraha. Takaisin palaamme 
n. klo 17.30. Lisätietoja antaa Riikka 
Pahkala, p. 040 5714 636.
Perhekerho Puhoksen koululla ma 
3.4. klo 10-13. Seurakuntakodilla ei 
ole perhekerhoa ti 28.3.
Kaiu, kaiu lauluni! -konsertti, kant-
torit Keijo Piirainen, laulu ja Jukka 
Jaakkola, piano, konsertoivat kirjas-
tossa ti 4.4. klo 19. Ohjelmassa on 
suomalaisten säveltäjien yksinlauluja. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy, kahvien 
ja arpajaisten tuotto menee Yhteisvas-
tuukeräykseen.
Rauhanyhdistykset: Opistoilta Sara-
kylässä Taisto Mannisella pe 31.3. klo 
19. Seurat Kurenalan ry:llä su 2.4. klo 
17, P Ihme, T Kauhanen.
Lauluseurat Sarakylässä Asser Nurme-
lalla su 2.4. klo 19.
Avioliittoon vihitty: Juha-Pekka Ojala 
ja Sara Emilia Tammela.
Kastettuja: Ronja Odessa Ojala ja Katri 
Emilia Sarajärvi.
Haudattu: Suoma Helena Sarala 77 v. 
ja Paavo Henrikki Kuusiniva 80 v.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma- pe 
klo 9-14, p. 882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi@evl.fi, 
työntekijät: etunimi.sukunimi@evl.fi. 
Seurakunnan kirkolliset jo maanan-
taisin nettisivuilla:www.pudasjarvi.
fi/seurakunta.

To 30.3. klo 13 seu-
rakuntakerho Rau-
halassa.
Su 2.4. klo 10 sanaju-
malanpalvelus seura-
kuntatalossa. Kolehti 
terveyskasvatustyöhön Etiopiassa ja 
Aasian työalueilla, Suomen ev. lut. 
Kasanlähetys ry. Jumalanpalveluksen 
jälkeen rauhanyhdistyksen laulu-
pyhäkoulu seurakuntatalossa sekä 
rippikoulua Nuppulassa.
Ti 4.4. klo 11 eläkeliitto seurakuntata-

lossa, hartaus Hannu Lauriala.
Ke 5.4. klo 18 omaishoitajailta 
Nuppulassa. Mukana Tarja Pietarila-
Heikkinen.
To 6.4. klo 19 kirkkovaltuusto Rantsi-
lan kirjaston monitoimisalissa.
To 6.4. klo 16-20 pääsiäisaskartelu- ja 
kirppistapahtuma seurakuntatalolla. 
Pöytävaraukset (2 euroa/pöytä) Min-
nalta, p. 044 518 1141. 
Su 9.4. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Lauriala ja Leinonen. Kolehti 
seurakuntien musiikkityön tukemi-
seen, Suomen Kirkkomusiikkiliitto. 
Jumalanpalveluksessa avustavat Isot 
ja Pienet Stellat. Jumalanpalveluksen 
jälkeen kirkkokahvit seurakuntata-
lossa. Tulot lapsikuorotyölle.
Ma 17.4. toisena pääsiäispäivänä klo 
10 sanajumalanpalvelus Mankilan 
rukoushuoneella. Kolehti Mankilan 
rukoushuoneyhdistykselle. Jumalan-
palveluksen jälkeen kirkkokahvit ja 
rukoushuoneyhdistyksen yleinen 
kokous. Asioina: vuosikokousasiat, 
yhdistyksen uudet säännöt ja yhdis-
tyksen rekisteröiminen. Toivotaan eri-
tyisesti kyläläisten runsasta osanottoa 
rukoushuoneen toiminnalle tärkeään 
kokoukseen.
Kuorot: To 30.3. klo 14 Hovin Stellat 
Hovin koululla ja klo 19 Rantsilan 
Laulu seurakuntatalolla. Ke 5.4. klo 11 
veteraanikuoro, klo 13 Pienet Stellat, 
klo 15 Isot Stellat ja klo 19 Rantsilan 
Laulu seurakuntatalolla. To 6.4. klo 14 
Hovin Stellat Hovin koululla. Huom. 
kaikki laulutaitoiset: Lapsi- että kirk-
kokuoroon 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.
Huom. To 6.4. kirkkoherranvirasto 
suljettu vuosiloman takia.
Rauhanyhdistys: Pe 31.3. klo 18.30 
lähetysseurat seurakuntatalolla, Pekka 
Nurmela ja Erkki Raudaskoski. Ke 5.4. 
klo 13 varttuneiden kerho ry:llä. Pe 7.4. 
klo 19 ompeluseurat ry:llä.
Kuollut: Anne-Maria Kylmänen e 
Korkala e Tokkari, 35 v.

To 30.3. klo 13 dia-
konia- ja lähetyspiiri 
srk-talolla ja klo 19 
Siikajoen 4H-yhdis-
tyksen vuosikokous 
srk-talolla.
Su 2.4. klo 17 huom. aika! jumalanpal-
velus kirkossa, Tanjunen ja klo 19
virsi-ilta pappilassa. Tule veisaamaan 
ja tutustumaan Martti Lutherin virsi-
aarteistoon.
Ti 4.4. klo 13 virsihetki Puistolassa.
Ke 5.4. klo 14 lapsikuoro srk-talolla.
To 6.4. päiväkerholaisten (3, 4 ja 5-
vuotiaat) valokuvaus alkaen 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 valta-
kunnalliset veteraaniopettajapäivät 
8.-9.4. Yhdistys järjestää la 8.4. klo 
18.30 kirkkoillan Oulun tuomiokir-
kossa. Teemana Lapsen oikeudella 
- virsidraama. Haluamme tarjota 
kaikille arvokasta ja kulttuuripitoista 
ohjelmaa, osaamista Oulun seudulta.
Tulevaa: To 20.4. klo 9.30-15.45 Toi-
von torstai, kansainvälisen diakonian 
koulutuspäivä kaikille kansainvälisestä 
diakoniasta ja kehitysyhteistyöstä 
kiinnostuneille. Koulutuspäivä on il-
mainen. KUA tarjoaa ateriat. Vihannin 
srk-talo, Onnelantie 10. Ilmoittautu-
minen Kirkon Ulkomaanapuun 12.4. 
mennessä. Karita Linden-Lemmetille, 
p. (09)1802 427 tai mailto: karita.
linden-lemmetti@evl.fi.
Rauhanyhdistys: To 30.3. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. Pe 31.3. klo 19.30 
raamattuluokka Jouko Pietarilalla. La 
1.4. klo 19 alueellinen nuortenilta Pat-
tijoen ry:llä. Su 2.4. klo 13 seurat ry:llä. 
To 6.4. klo 17.30 päiväkerho ry:llä.
Kiitos kaikille vastuunkantajille 

seurakunta.net
Avioliittoon kuulutettu: Ari Kalevi 
Korkala ja Satu Liisa Hannele Lakso.
Kastettu: Aku-Oskari Saastamoinen 
ja Helmi Aino Ilona Eskola.

Muhos
Su 2.4. klo 10 juma-
lanpalvelus kirkossa, 
lit. ja saarna Pekkala, 
kanttori Kajava. Ko-
lehti Suomen ev.-lut. 
Kansanlähetykselle. 
Klo 14 jumalanpalvelus Rokualla, 
Pekkala, Kajava. Klo 14 paastonajan 
ekumeeninen rakkauden ateria 
srk-talossa, Heikkinen. Klo 14 alkaen 
Limingan rovastikunnan lähetyspäivä 
Lumijoella. Tied. ja ilm. lähetyssihtee-
rille, p. 040 562 9131.
Pe 31.3. rovastikunnallinen pari-
suhdemessu Tyrnävän kirkossa klo 
19, jonka jälkeen iltapala srk-talossa. 
Lastenhoito järjestetty.
Ti 4.4. klo 12 Laitasaaren seurakun-
tapiiri rukoushuoneella. Ossi Kajavan 
aiheena pääsiäisajan musiikki. Klo 
17 aikuisten raamattupiiri srk-talon 
kappelihuoneessa, Pekkala.
Ke 5.4. klo 11.30 keskipäivänkerho 
srk-talossa. Ossi Kajava laulattaa 
pääsiäisajan lauluja, mukana myös 
lapsikuoro. Klo 14 hartaus Toivola-
kodissa, Pekkala. Klo 17.45 rukouspiiri 
srk-talon kappelihuoneessa, Marja 
Leena Savolainen. 
To 6.4. klo 13 kinkerit Päiväkeskuk-
sessa, Heikkinen. Aiheena lähetystyö. 
Klo 13 alkaen hartaus ja ehtoollinen 
Jokirinteen palvelukodeissa, Pekkala. 
Klo 16-17.30 diakoniatyön pääsi-
äismyyjäiset srk-talossa. Myytävänä 
leivonnaisia, käsitöitä, arpoja. Tuotto 
Yv-keräykselle. Klo 19 lähetysilta 
Marjatta ja Toivo Salosella, Kursuntie 
9, Heikkinen.
Kuorot: Ke 5.4. 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. 
Pääsiäisvaellus järjestetään srk-talolla 
viikoilla 14-15. Tuolloin ei ole normaa-
leja päivä- ja perhekerhoja. Vaellukseen 
osallistuvat seurakunnan kerholaiset, 
perhepäivähoidossa ja päiväkodeissa 
olevat lapset sekä koululuokkia. Tar-

kemmat aikataulut jaettu kerholaisten 
mukana. 
Nuoret: Päivystys nuorisotoimis-
tolla pe 31.3. klo 14-16 puh. 5331 
201. Yökahvila Nuokkarilla la 1.4. 
klo 20-24. Koulupastoripäivystys 
ammattiopistolla (PAO) ke 5.4. klo 
11-12. Nuortenilta to 6.4. 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 7.4. men-
nessä perjantaisin klo 14-16. Voitoista 
on ilmoitettu puhelimitse.
Rippikoulut: Kesä II teemallinen 
nuortenilta pe 31.3. ja kesä III pe 7.4. 
klo 18-19.30 srk-talossa. 
Laitasaaren rukoushuone: Aamu-
rukous ma klo 6.30. Seurakuntapiiri 
ti 4.4. klo 12, Kajava. Perhekerho to 
klo 10-12.
Rauhanyhdistys: Pe 31.3. klo 19 seurat 
Muhoksen kirkossa ja kirkkokahvit 
ry:llä. Su 2.4. klo 12 pyhäkoulut: kk 
Hoppa, Korivaara Hyväri, Pälli Tihi-
nen, Suokylä Räisänen. Klo 13 seurat 
Kylmälänkylän kappelissa ja klo 17 ry:
llä. Ma 3.4. klo 18 päiväkerho. Ti 4.4. 
klo 13 lauluseurakerho Elsa Parviaisella 
Jokirinteellä.
Laitasaaren rauhanyhdistys: La 1.4. 
klo 11 päiväkerho. Su 2.4. klo 13 
seurat ry:llä.
Kuollut: Laura Sanelma Mäkelä e 
Salmi 80 v.
Kastettu: Onni Pietari Myllyniemi.
Seurakunnan kotisivu: www.evl.
fi/srk/muhos

tuluokka, ryhmä 1, ry, 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.
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Kirkkoherranvirasto p. ja fax 0207 109 
860, avoinna ma, ke  klo 9-12 ja  pe klo 
9-13, kirkkoherra Erkki Piri 0207 109 
861, talouspäällikkö Tarmo Myllykoski 
0207 109 852, toimistosihteeri Eija 
Holappa  mm. virkatodistukset 0207 
109 867, Kestilän seurakuntatoimisto 
p. ja fax 0207109 865, Pulkkilan seura-
kuntatoimisto p. ja fax 0207 109 850, 
Pyhännän seurakuntatoimisto p. ja 
fax 0207 109 870, seurakuntatoimistot 
avoinna ma, ke ja pe klo 9-12. Rovasti 
Sulo Kauton sijaisena pastori Olavi 
Palovaara p 050 5671 029.
Pe 31.3. klo 14 työntekijäkokous 
Pulkkilassa.

Kestilä
To 30.3. klo 10 - 12 las-
ten päiväkerhon aa-
muryhmä ja klo 12.30 
- 14.30 päiväryhmä 
kerhokodissa.
Pe 31.3. klo 11 seurakuntakerho seu-
rakuntakodissa, klo 13 seurakunnan 
ohjelmaa Pihlajistossa. Su 2.4. klo 
10 sanajumalanpalvelus kirkossa, 
Risto Tuominen, Unto Määttä. Ko-
lehti Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen 
terveyskasvatustyöhön Etiopiassa ja 
Aasiassa. Klo 12 - 15 koko perheen 
talvimyllerrys Maksinharjulla, järjes-
tävät kunta 4H, MLL ja seurakunta, kts. 
tarkemmin kuntaitedotteesta.
Ti 4.4. klo 10.30 - 12.30 perhekerho 
kerhokodissa, MLL. Klo 15.30 - 17 
kokkikerho ja 17.30 - 19 isokokkis 
kerhokodissa. Klo 19 kirkkokuoro 
seurakuntakodissa.
Ke 5.4. klo 10 - 13 ystävänkam-
mari kerhokodissa. Klo 16 - 17.30 
käsikellokuoro seurakuntakodissa, 
lisätietoja kanttori Unto Määttä, p. 
0207 109 862.
To 6.4. klo 10 lasten päiväkerhon 
aamuryhmä ja klo 12. päiväryhmä 
kerhokodissa. Huomio! kaikkien 
päiväkerholaisten ryhmäkuvaus 
kerhokodilla klo12
Tulossa: ti 11.4. klo 9.15 lasten hiljai-
senviikon kirkkohetki. Klo 13 hiljai-
senviikon ehtoolliskirkko, avustajaa 
tai kyytiä tarvitsevat ottakaa yhteys 
seurakuntatoimistoon, p. 0207 109 865 
tai Leena Kestilä-Niiraseen, p. 040 7627 
625, kirkon jälkeen piirakkakahvit seu-
rakuntakodissa. Ks. kuntatiedotteessa 
tarkemmin.
Rauhanyhdistys: Pe 31.3. klo 19 om-
peluseurat ry:llä. Su 2.4. klo 13 seurat 
ry:llä, Vesa Lahti, Tapio Mustonen. Pe 
7.4. klo 19 ompeluseurat ry:llä.

Piippola 
Su 2.4. klo 19 (huom.
aika!) sanajumalan-
palvelus  kirkossa, 
Hannu Lauriala, Unto 
Määttä. Kolehti ter-
veyskasvatustyöhön 
Etiopiassa ja Aasian työalueilla, Suo-
men Ev. lut. Kansanlähetys ry.
Ma 3.4. klo 12 veteraanikuoro 
Väinölässä. Klo 14.30 kirkkokuoro 
srk-kodilla.  Klo 16 alkaa Saintskuo-
ro (käsikello)srk-kodilla. Klo 16.30 
Leskelänkerho.
Ti 4.4. klo 12 seurakuntakerho Väi-
nölässä.
To 6.4. klo 11 omaishoitajien virkistys-
päivä. Klo 16 tyttö- ja poikakerho.
7.-9.4. rippikoululeiri.

Pulkkila 
To 30.3. klo 18 yhteis-
vastuutempaus seura-
kuntatalolla.
Pe 31.3. klo 12-13.30 
(huom!aika) lasten 
päiväkerho seurakun-
tatalolla.
Su 2.4. klo 10 messu kirkossa.
Ke 5.4. klo 12 seurakuntakerho seu-
rakuntatalolla.
Rauhanyhdistys: Pe 31.3. raamattu-
luokka ry:llä. Su 2.4. klo 11.30 pyhä-
koulu, klo 19 seurat ry:llä 
Kuollut: Arto Aappo Pinolehto 58 v. 
Toivo Johannes Rantakangas 75 v.

Siikalatva

Tyrnävä

Sellaisena pyhäaamuna, kun 
kappalainen Harri Fagerholm 
saarnaa, hän nousee ylös jo 
aamukuudelta. Kun koira on 
ulkoilutettu, on aika kirjoittaa 
saarna puhtaaksi.

-Minä kirjoitan saarnan aina 
paperille, Fagerholm kertoo.

Miehen tuntevat toki tietä-
vät, että ei Fagerholm paperia 
saarnatessaan tarvitse, eikä mis-
sään tapauksessa ”lue” saarnaa. 
Mutta olemassa se on.

Saarnan kirjoitusvaihetta 
edeltää aina syvällinen valmis-
tautuminen aiheeseen.

-Ensin täytyy ottaa selville, 
mistä kirkko on päättänyt, että 
sinä pyhänä puhutaan. Sen jäl-
keen katson tekstiin liittyvät 
selitysteokset ja muun sopivan 
materiaalin. Viikon aikana aihe 
saa sitten elää takaraivossa omaa 
elämäänsä.

Harri Fagerholm kertoo, että 
viikon tapahtumat nivoutuvat 
usein jollakin tavalla saarnaan, 
samoin luonnollisesti pinnalla 
olevat ajatukset.

-Minä olen kuitenkin sen kou-
lukunnan miehiä, että saarnan 
tulee mielestäni käsitellä asiaa, 
ei esimerkiksi itseäni.

Aiheen löytäminen ei olekaan 
ongelmallista.

-Kun uskontunnustuksen 
lukee, tietää aika pitkälle, mistä 
saarnaa.

Fagerholm kuuntelee itse 

mielellään sellaisia saarnoja, 
jotka ovat saarnoja, eivät esi-
telmiä.

-Eero Huovisen saarna kirk-
kopäivillä sisälsi asiaa ja uskal-
lusta. Se oli todella saarna.

Harri Fagerholmin mukaan 
saarnatuoliin on turha viedä 
sellaista, minkä tietää vain 
repivän. Raamatusta nousee 
se, mikä on oikein ja jokainen 
meistä kuulee sen omaan elä-
määnsä peilaten.

-Saarnan pitää puhua siitä, 
miten voi pelastua.

oman elämän
kysymyksiä

Kuulija kuitenkin tulee kirk-
koon usein isojen, raskaidenkin, 
asioiden kanssa.

Harri Fagerholm myöntää, 
että oma vaikeutensa on löytää 
ne sanat, jotka kohtaavat kirk-
kovieraan oman elämän kysy-
mykset juuri sillä hetkellä.

-Sanotaan, että sama saarna 
voi herättää ja paaduttaa, hän 
muistelee. 

–Jonkun verran saarnaa pys-
tyy toki saarnatilanteessakin 
kohdentamaan.

Kappalainen huomauttaa, 
että joskus saarnan jälkeen käy 
harmillisesti ilmi, että esimer-
kiksi kuuluvuuden kanssa on 
ollut ongelmia.

-Jos ihminen ei kuule kun-
nolla, saattaa hän tulla saarnasta 
vain vihaiseksi.

Harri Fagerholmin saarna 
kestää 15 minuuttia. Eikä hän 
katso kellosta aikaa.

-En laita ikinä aamuisinkaan 
kelloa soimaan, ja silti jopa 

saarna-aamuina herään auto-
maattisesti kuudelta, 31 vuotta 
pappina toiminut paljastaa.

Fagerholm myöntää, että 
myös kuulijoiden herpaantu-
neesta ilmeestä ja olemuksesta 
näkee, koska on aika siirtyä 
uskontunnustukseen.

-Mielellään saarna loppuu 
jo ennen kuin väki ehtii her-
paantua.

Fagerholm hymähtää, että 
vaikka jotakin sellaista jäisi pois, 
jota hän oli aikonut sanoa, ei 
menetys yleensä ole korvaa-
maton.

ei kai pappikaan
pysty pilaamaan...

Joskus saattaa kuulla kirkon 
ovella tai muussa yhteydessä 
kuulijan lausahtavan, että ”piti 
tyhjänä lähteä” tai ”en saanut 
mittään”.

Harri Fagerholmin on vaikea 
ymmärtää näkökantaa ainakaan 
silloin, jos kyse on ehtoollisju-
malanpalveluksesta.

-Jos Jumala on itse juhlassa 
läsnä, antaa ihmiselle itsensä, 
ei kai sitä pysty pappikaan 
pilaamaan!

Onnistunut saarna onkin 
Harri Fagerholmin mielestä 
sitä, että ihminen saa armon 
varassa levähtää, ja suunnata 
askeleensa vapaasti kohti ehtool-
lispöytää.

-Se on koko jumalanpalve-
luksen ja myös saarnan täh-
täyspiste.

SaTU KreiVi-PaLoSaari

Tässä viisiosaisessa juttusar-
jassa keskustellaan jumalan-
palveluksen eri vaiheista. Tui-
ran seurakunnan kappalainen 
harri Fagerholm pohtii nyt 
saarnaa.

KaPPaLainen harri FaGerhoLM KerToo, eTTä TaKaraiVoSSa
Saarna-aineKSeT eLäVäT ViiKon aiKana oMaa eLäMäänSä

”Pitää puhua siitä,
miten voi pelastua”

Kappalainen harri Fagerholm pitää aika selkeänä saarna-asiaa. Uskontunnustus antaa saarnaan oikeat nuotit.
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S a a r n a

Jumalanpalveluksessa saarna sijoittuu Raamatun luvun ja kirkon 
yhteisen uskon tunnustamisen väliin. Tällä on sekä  käytännöllinen 
että periaatteellinen merkitys.

Saarnalla on oltava sekä asianmukainen sisältö että muoto.
Ilman sisältöä saarna ei voi täyttää tehtäväänsä, oli puhe miten 

nokkelaa tai tehokasta tahansa. Ilman harkittua ja taidokkaasti toteu-
tettua muotoa sisältörikaskin saarna voi jäädä ymmärtämättä.

Evankeliumin ja uskontunnustuksen väliin sijoittuva saarna on 
osa yhteistä uskon perintöä. Yhteinen uskontunnustus on sekä 
seurakunnan vastaus kuulemaansa että mittapuu, jota vasten saar-
nan sisältö ikään kuin asetetaan. Ekumeenisten uskontunnustusten 
sanoissa saarnaajan oma usko, kuulijoiden usko ja kirkon yhteinen 
usko lomittuvat toisiinsa.

Lähde: Jumalanpalveluksen opas

Pyhäntä
La 1.4. klo 9 -14.45 rip-
pikoulua ry:n tiloissa 
Kirkkotiellä (huom. 
paikka!), Tutustumme 
seurakuntaan -vihkot 
ja muistiinpanovälineet mukaan.
Su 2.4. klo 12 messu kirkossa, Janne 
Kopponen, Veijo Kinnunen.
Ma 3.4. klo 11-13 perhekerho ry:n 
tiloissa Kirkkotiellä ja klo 15-16.30 
kevään viim. kokkis srk-talon kerho-
huoneessa.
Ma 3.4. klo 18.30 Lamujoen diakonia-
piiri Viljo Mahosenaholla.
Ti 4.4. klo 18.30 srk-ilta kirkonkylällä 
Aino ja Martti Huttusella, Junno ja 
Palovaara.
Ke 5.4. klo 11-13 päiväkerho srk-talon 
kerhohuoneessa.
To 6.4. klo 11 virsihetki Nestorissa, klo 
12 veteraanikuoro, klo 17 lapsikuoro 
ja klo 18 kirkkokuoro kirkossa.
Rauhanyhdistys: Su 2.4. klo 16 seurat 
ry:llä, Seppo Jokelainen ja Jorma Poik-
kimäki, sekä ke 5.4. klo 18.30 lauluseu-
rat Eveliina ja Risto Mätäsaholla.
Partiolaiset! Irman ja Päivin ryhmä 
peruttu pääsiäiseen asti. Hei, päivä-
keskuskerholaiset! Kerhot ja toiminta 
peruttu toistaiseksi. Irma toivottaa 
hyvää kevättä kaikille!
Kastettu: Juuso Matias Mattila.

Markkuu-Ängesle-
vän diakoniapiiri to 
30.3. klo 11.30 Annikki 
Ylitalolla, Villentie 14 
C 8.
Kirkkomusiikki-ilta 
to 30.3. klo 19 Tem-
meksen kirkossa.
Eläkeliiton kerho pe 
31.3. klo 11 Temmek-
sen srk-talolla.
Hartaus pe 31.3. klo 
13.30 Kotolassa.
Anna meille voimaa rakastaa -pari-
suhdemessu pe 31.3. klo 19 Tyrnävän 
kirkossa, jonka jälkeen iltapala srk-
talolla. Tule yhdessä puolisosi kanssa 
hiljentymään ja laulamaan kanssamme 
Punaisen veisukirjan tutuksi tulleita 
lauluja. Lastenhoito järjestetty srk-
talolla.
Sanajumalanpalvelus su 2.4. klo 10 
Tyrnävän kirkossa, Isokääntä.
Messu su 2.4. klo 12 Temmeksen 
kirkossa, Isokääntä. Kolehdit terveys-
kasvatustyöhön Etiopiassa ja Aasian 
työalueilla, Suomen Ev.lut. Kansan-
lähetys ry.
Seurakuntakerho ti 4.4. klo 12.45 
Tyrnävän srk-talolla.
Murto-Juurussuon diakoniapiiri to 
6.4. klo 11.30 Lyyli Tuomella, Kota-
kankaantie.
Hartaus to 6.4. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Pyhäkoulu su 2.4. klo 12 Murron päi-
väkodilla, opettajana Katja Jussila.
Kuorot: Ke 5.4. klo 17 lapsikuoro ja klo 
19 kirkkokuoro Tyrnävän srk-talolla.
Nuoret: Nuortenilta pe 31.3. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla, ti 4.4. klo 18 
Murron koululla ja ke 5.4. klo 18 
Temmeksen srk-talolla.
Rovastikunnallinen lähetyspäivä 
Lumijoella su 2.4. klo 14-19.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: To 30.3. 
klo 19 lauluseurat Reijo Niskasaarella. 
Su 2.4. klo 16 seurat ry:llä, Mauno Lin-
nanmäki. Ma 3.4. klo 19.15 sisarpiiri ry:
llä. Murto: Pe 31.3. klo 19 lauluseurat 
Peterillä. La 1.4. klo 19 raamattuluokka 
ry:llä. Su 2.4. klo 12 pyhäkoulu Parta-
sella, Kuitulalla, Räsäsellä ja Kujalalla 
sekä klo 16 seurat ry:llä.
Kastettu: Alina Marja Anneli Holopai-
nen, Elina Katariina Hummasti, Aada 
Alisa Linnea Kansanaho, Iikka Antero 
Katiska, Aatu Johannes Kokkonen, 
Thomas Daniel Korkala, Elias Samuel 
Niemi, Ville Joonatan Similä.
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Marianpäivän perhekerhosta!
Siikajoen seurakunnan kotisivu: 
www.siikajoenseurakunta.fi
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sanan aika

Oi Jumala, jos palvon Sinua helvettisi pelosta,

silloin polta minut helvetissäsi,

ja jos palvon Sinua paratiisisi tähden,

silloin sulje sen portti minulta.

Mutta jos palvon Sinua vain Sinun itsesi tähden,

silloin älä kiellä minulta kasvojasi.

naiSMYSTiKKo raBi’äh  aL’-adaWiYa

on myös kärsimyksen sunnuntai. Se on saanut nimityksen judica (= hanki minulle oikeutta)  
päivän antifonin alusta (Ps. 43: 1). Tästä sunnuntaista alkaa hiljaisen viikon loppuun ulottuva ns. 
syvä paastonaika. Juuri siksi päivää on sanottu kärsimyksen sunnuntaiksi (dominica passionis). 
Jeesuksen aikalaiset eivät ymmärtäneet hänen olemustaan ja tehtäväänsä, mutta ”kivestä, jonka 
rakentajat hylkäsivät”, oli tuleva kivi, jolle Jumalan  seurakunta rakentuu. Jeesus on uuden 
liiton välittäjä. Hän on kuollut kootakseen yhteen kaikki hajallaan olevat Jumalan lapset. Päivän 
psalmi Ps. 43: 2-5, 1. lukukappale: Jes. 29:13-16, 2. lukukappale 1.Piet. 2: 4-10, evankeliumi 
Mark. 12: 1-12. 

ensi sunnuntai

Sappea ja etikkata

hänen juodakseen he toi

pilkkaa tehden katkerata:

”Alas astukoon jos voi!”

Kellä vaiva sellainen,

ollut on kuin Jeesuksen!

VK 67:3

Katson lapseni kipua ja tempomista valintojen 

edessä.

Mielelläni kantaisin siitä osan.

Mutta en voi enää valita puolestasi. En voi elää 

puolestasi.

Voin vain saatella, etsiä kulloinkin sopivan etäi-

syyden kulkea rinnalla, tulla tueksi kun pyydät.

Niin vaikea on kasvaa, lapsen ja äidin.

Niin kipeää on tulla omaksi itsekseen.

Ja niin suunnaton ilo. Se jatkuu läpi elämän.

TYTTi iSSaKainen,
SinUSSa Minä KaSVoin,

SLeY-KirJaT

Sairauden
viiltävä totuus

Kohtuullinen kuntoilija Anttu oli koko ikänsä, neljäkymmentäviisi vuotta ollut. 

Kohtuuihminen kaikessa muutenkin. Konepajayrittäjän työpäivä oli usein pitkä, 

mutta Anttu piti työstään. Talvisin hiihtolenkki maistui työpäivän päälle ren-

touttavalta. Viikonloppuisin perheen kanssa saattoi sitten tehdä pitemmän-

kin laturetken. 

Anttu piteli ylävatsaansa, joka oli parin kuukauden ajan ollut ajoittain hyvin-

kin kipeä. Kai sitä pitäisi käydä tutkituttamassa, mutta kun tilaukset painavat 

päälle ja uusista pitäisi tehdä kustannuslaskelmia. Keväämmällä, keväämmällä, 

Anttu ajatteli ja tuijotti lukuja tietokoneen päätteeltä.

Seuraavana yönä kivut yltyivät niin koviksi, että aamulla ei Antusta ollut 

työhön lähtijäksi. Särkylääkkeen voimin hän teutaroi vuoteessa vielä aamu-

päivän, kunnes oli pakko lähteä päivystykseen. Tutkimuksiin ja tippaan mies 

joutui oikopäätä. Olihan sairauden mahdollisuus käynyt Antun mielessä joskus, 

mutta pian ajatus oli pyyhkiytynyt pois. Eihän tässä ikääkään vielä nimeksi-

kään. Ei tässä sairastamaan nyt joutaisi. Nyt kuitenkin kävi pahin mahdolli-

nen mielessä: syöpä.

Vatsalaukusta löytyi kasvain, jonka laadun varmistaisivat tarkemmat tutki-

mukset. Anttu oli yllättävän rauhallinen. Tietysti mieleen iskivät monet  kysy-

mykset: miksi juuri minulle piti käydä näin? Tässäkö elämä olisi? Mitä kuo-

leman jälkeen? Äidin opettama iltarukous tuli välittömästi mieleen: ”Levolle 

lasken Luojani, armias ole suojani. Sijaltain jos en nousisi, taivaaseen ota tykösi.” 

Anttu katsahti sinisenkirkkaalle taivaalle. Siellä sydämen pohjalla äidin tuttu 

iltarukous oli kulkenut vuosikymmenet. Kai se Jumala oli pitänyt hänestäkin 

huolen. Kai pitäisi jatkossakin.

Hiljainen huokaus oli Antun vastaus Jumalan puoleen.

Jokainen meistä on elämänsä aikana joskus sairastanut. Toiset ovat joutu-

neet kokemaan hyvinkin vakavia sairauksia ja kamppailemaan elämän ja kuo-

leman rajoilla pitkäänkin. Vakava sairaus vie aina kriisiin. Sen nostattamat 

tunteet ovat niin voimakkaita, ettemme osaa tai jaksa käsitellä niitä hallitusti, 

eikä tarvitsekaan. 

Sairauden kourissa tarvitsemme rakastavia ja kuuntelevia ihmisiä. Jumalan 

työtoveruus tulee juuri heissä ilmi. Uudelleen ja uudelleen samojen asioiden 

kuunteleminen ja kertaaminen voivat tuntua läheisistämme työläiltä, mutta 

auttavat sairasta hänen ahdistuksessaan. Jumala vaikuttaa täällä maailmassa 

myös monipuolisen ja uuden lääketieteen sekä hoitojen kautta ihmisen kai-

kinpuoliseksi hyvinvoinniksi ja terveydeksi.

Kärsimystielle lähtevä Kristus on tukenamme sairauden, kivun ja kärsimyk-

sen keskellä. Hän ulottaa apunsa meidän raihnaisuuteemme,  pelkoihimme ja 

masennukseemme.

Psalminkirjoittajan neuvo elämän transit-hallissa rohkaisee toivoon: ”Odota 

Jumalaa! Vielä saan kiittää häntä, Jumalaani, auttajaani.” (Ps. 43:5)

riSTo KorMiLainen
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S e U r a K U n n aT

Pa LV e L U h a K e M i S T o

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN 

OMAISUUS

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

KULTAKORUJA HALVALLA 
JA REHELLISESTI 
PAINON MUKAAN

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

OULUN  KULTA

Panttilainakonttori Oy

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 374 239
Avoinna 

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

JaKeLUhäiriöT/
JaKeLUKieLLoT

SUoMen KirKKo-MediaT oY 
aSiaKaSPaLVeLU

PUh. 0207 54 2294

Y h d i S T Y K S e T

i

KAIKKI ALAN 
KEHYSTYSTYÖT

Sutisen
Taide- ja 
Kehystysliike

Haukiputaan seurakunta 
kutsuu pariskuntia yhteisel-
le leppoisalle parisuhdeillal-
liselle perjantaina 7.4. kello 
18.30 Martinniemen seura-
kuntakodille. Illallinen ra-
kentuu teemalle ”Iloksi ar-
keen”. Ruoan lisäksi tarjol-
la on musiikkiohjelmaa, ou-
lulaisen pariskunnan Saila 

”Sinulle, 
Ystävä!”

Petri Laaksosen konsertti al-
kaa Kempeleen Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa keski-
viikkona 5.4. klo 19.

Ohjelma 12 e. Ennakko-
myynti Kempeleen kirkko-
herranvirastossa ja kirkon 
aulassa ennen konserttia. 
Konsertin tuotolla tuetaan 
Yhteisvastuukeräystä.

rajaton 
ouluun

Lauluyhtye Rajaton kiertää 
Suomea ja konsertoi kirkoissa. 
Hiljaa -nimen saaneen kiertu-
een konsertit tarjoavat yhty-
een jäsenten omia sävellyksiä 
ja juuri Rajattomalle sävellettyä 
ja sovitettua musiikkia.

Hiljaa-konserttei on Oulun 
tuomiokirkossa keskiviikko-
na 5.4. kello 20. Liput 20 e 
Lippupalvelusta.

Vapaus ja ilo 
työelämässä 
Kansainvälinen Kristillinen 
Kauppakamari ICCC järjes-
tää Oulussa 1.4. seminaarin, 
jossa käsitellään vapautta ja 
iloa työelämässä.

Seminaari on la 1.4. Heinä-
torin srk-talossa, Puistokatu 
21. Tilaisuus on maksuton. 
Tarkka ohjelma löytyy osoit-
teesta www.iccc.fi <http://
www.iccc.fi>

Parisuhdeillallinen
haukiputaalla

Kiimingin seurakunnan kas-
vatustyön väki järjestää myy-
jäis- ja kirpputoritapahtu-
man Jäälin koululla lauan-
taina 8.4. klo 9-13. Kirppu-
torille voi tulla myymään 
tarpeettomaksi käyneitä ta-
varoita, käsitöitä tai edusta-
miaan myyntituotteita. Ar-
pajaiset järjestää seurakun-
ta. Tapahtumassa on myös 
kahvio sekä seurakuntanuor-
ten järjestämä Tilkkutäkki -
jukebox. 

Pöydän hinta yksityisiltä, 
koululuokilta ja järjestöil-
tä 5 euroa, toiminimiltä ja 

T ä M ä  V i r S i

(PirKKo haLonen 1986 (1.SäK) 1984 (2.SäK), 
VirSiKirJaan 1986.)

 
Liisa Kortti Juorkunasta muistaa koululaistensa lem-

pivirren 499, Jumalan kämmenellä, josta tuli hänenkin 
lempivirtensä.

Jäätyäni eläkkeelle sain laulaa tätä virttä omalle äidilleni 
hiljaa sairaalan vuoteen vierellä. Äidin kanssa samassa 
huoneessa oli useampiakin vanhuksia.  Erään kerran 
äidin vuoteen vierestä kuului pieni pyyntö: ”Saa sitä 
laulaa kovempaakin, jotta mekin kuulemme.” Toteutin 
ilomielin pyynnön. Muutaman hetken kuluttua Jumala 
otti pois pyytäjän ja äitini vähän myöhemmin.

Kaikille paikkoja riittää, kaikille paikkoja on, Jumalan 
kämmenellä ei kukaan ole turvaton.

Tällä palstalla lukijat saavat 
kertoa lempivirsistään.

499

Oulun hiippakunnan tuo-
miokapituli järjestää viime 
keväänä saadun kannusta-
van palautteen innostama-
na toistamiseen valmennus- 
ja kertauskurssin teologisiin 
tiedekuntiin pyrkiville. 

Toukokuun 3.-4. päivinä 
tuomiokapitulin tiloissa pi-
dettävä kurssi valmentaa sekä 
Joensuun että Helsingin teolo-
gisten tiedekuntien pääsyko-
keisiin. Valmennuskurssi on 
osa ”teologin koulutuspolku” 
-nimistä hiippakunnan kou-
lutusohjelmaa, jolla tuetaan 
teologian opiskelijoita opin-
tojen aikana sekä papistoa 
ammatillisen täydennyskou-
lutuksen keinoin.

Valmennuskurssi on suun-
nattu lukio-opintonsa päät-
täneille. Kurssi painottuu 
pääsykoekirjallisuuden ja 

Kirkkoneuvosto hyväksyi 
Haukiputaan seurakunnan 
ja Partiolippukunta Putaan 
Vilkkaat ry:n taustayhtei-
sösopimuksen. Sen myötä 
vahvistetaan lippukunnan 
ja seurakunnan pitkään jat-
kunutta yhteistyötä tilojen, 
kaluston ja toiminnan osal-
ta. Taustayhteisösopimuksen 
allekirjoitus tapahtuu Yrjön-
päivän juhlassa, joka pide-
tään seurakuntakeskukses-
sa 19.4. klo 18.

Kirkkoneuvosto hyväksyi 
seurakunnan taidetyöryhmän 
esityksen, että seurakunta 
hankkii taidetta seuraavasti: 
kirkonkylän lapsi- ja nuori-
sotyön tiloihin taidemaalari 
Ritva Larun enkeliaiheisen 
taulusarjan ja Kellon seura-

Kaiu, kaiu 
lauluni

Pudasjärven seurakunnan kant-
torit Keijo Piirainen, laulu ja 
Jukka Jaakkola, piano, konser-
toivat Pudasjärven kirjastossa 
tiistaina 4.4. klo 19.  Ohjelmas-
sa on suomalaisten säveltäjien 
yksinlauluja. Tilaisuuteen on 
vapaa pääsy, kahvien ja arpa-
jaisten tuotto menee Yhteis-
vastuukeräykseen.

Tuo myytävää Jäälin 
kirpputorille

yrityksiltä 10 euroa. 
Voit myös lahjoittaa laa-

tikoihin ja korurasioihin 
kertyneitä korujasi myytä-
väksi tapahtumassa. Korut 
voi toimittaa myyjäispäivään 
mennessä kirkkoherranvi-
rastoon.

Kaikki tulot luovutetaan 
Yhteisvastuukeräyksen hy-
väksi.

Pöytien varaus ja etukäteis-
maksu kirkkoherranvirastoon 
31.3. mennessä. Lisätietoja 
perhetyöntekijä Saija Kive-
lältä, p. 040 5609 678, saija.
kivela@evl.fi.

Kukkohovi-Jämsän ja Mik-
ko Jämsän herättelemiä aja-
tuksia arjen iloista sekä illan 
päätteeksi kahvit.

Parisuhdeillalliselle ilmoit-
tautuminen sekä tiedot erikois-
ruokavaliosta 31.3. mennessä 
diakoniatoimistoon kello 9-11 
p. 5472636 tai Laila Ranta-
kokko 040-8668319. 

Seurakunta ja Putaan 
Vilkkaat yhteistyöhön

kuntakodin kahvioon arten-
omi Martta Heinosen taide-
tekstiilin Kohtaaminen. 

Kirkkoneuvosto päätti, että 
kirkkoon kuulumaton hen-
kilö voidaan siunata hautaan 
kirkossa, jos omaiset tai muut 
vainajan hautauksesta huoleh-
tivat sitä pyytävät. Siunausta 
ei kuitenkaan toimiteta, jos 
vainaja on selvästi ilmaissut 
tahtovansa toisin. Kirkkoa ei 
luovuteta ei-kristillisten ja 
uskonnottomien hautausten 
pitopaikaksi. 

Kirkkoneuvosto hylkäsi 
Frosteruksen pappilaa kos-
keneen tarjouksen ja päät-
ti ilmoittaa myöhemmin 
keväällä uusien tarjousten 
jättämisestä.

 

Valmennuskurssi
teologisiin tiedekuntiin 

pyrkiville
pääsykoetta tukevan tieto-
uden käsittelyyn. Kurssille 
otetaan enintään 20 opiske-
lijaa. Etusija osallistumiseen 
on Oulun hiippakunnan 
alueelta tulevilla.

Ilmoittautuminen 13.4. 
mennessä Anneli Sillanpääl-
le, p. 5358 550 tai anneli.sil-
lanpaa@evl.fi. Kurssimaksu 
20 euroa maksetaan 26.4. 
mennessä Oulun hiippakun-
nan tuomiokapitulin tilille 
110730-642268.

Lisätietoja kurssin kou-
luttajilta: Piispan teologinen 
sihteeri Timo Helenius, timo.
helenius@evl.fi, 044 755 5552. 
Kasvatuksen hiippakunta-
sihteeri Pekka Asikainen, 
pekka.asikainen@evl.fi, 044 
755 5553. Vt. notaari Helena 
Paalanne, helena.paalanne@
evl.fi, 044 755 5512.
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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 

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

Nopeasti ja edullisesti!
Ajanvaraus (08) 520 4200

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

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

����������������

����������������

�����������
�����������������������

����������������
�������������

�������������������
����������������

Myllyojan 

Maikkulan

o P i S K e L i J a M e n o T

Pyhän Luukkaan kappeli, 
Yliopistokatu 7: 
Su 2.4. klo 10 messu 
Su 2.4. klo 15 English Service
Ke 5.4. klo 7.45 aamurukous
Ke 5.4. klo 18.30 opiskelijaseu-
rakunnan seurat
Öbergin talo, Kirkkokatu 5:
Ti 4.4. klo 18 talvitiistai
Kastellin kirkko, Töllintie 38:
Su 2.4. klo 18 gospelmessu
Hintan kirkko, Hintantie 89:
Pe 31.3. klo 18 gospelmessu
Huonesuon seurakuntakoti, 
Leväsuontie 19:
Su 2.4. klo 14 paastonajan koh-
tauspaikka
Tuiran kirkko, Myllytie 5:
Pe 31.3. klo 19 Crossroads
La 1.4. klo 18 gospelmessu
Su 2.4. klo 18 messu
Ti 4.4. klo 18.30 ison kirjan ilta

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


