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Espoon seurakuntalehden Essen pääkir-
joituksessa 8.3. todetaan, että vanhuk-
semme ansaitsevat parhaan mahdollisen 
hoivan.

– Yhteiskuntamme selviytymiseen suur-
ten ikäluokkien vanhenemisen haasteista 
vaikuttaa suuresti se, millaisia päätöksiä 
heidän vanhuutensa varalta tehdään. Kaikki 
tietävät, että aktiivinen, itsestään huolehtiva 
vanhus on yhteiskunnalle edullisempi kuin 
passiivinen, kokonaan ulkopuolisen avun 
varassa elävä. Vanheneva ihminen myös 
itse arvostaa enemmän tulevaisuutta, jossa 
hänen valinnanmahdollisuutensa ja vaikut-
taminen omaan elämään säilyvät.

Kuka ratkaisee, mitä ihminen tarvitsee? 
Jokainen ihminen on oman elämänsä paras 
asiantuntija. Jos se asiantuntemus säilyy ja 
otetaan huomioon, päästään parhaaseen 
mahdolliseen lopputulokseen.

Ylhäältä päin ideoitu hallinto ei aina 
kohtaa ihmisen todellisia tarpeita. Pyrki-
mys luoda suuria yksiköitä vie usein myös 
päätöksiä kauemmaksi ruohonjuuritasol-
ta. Suurikin yksikkö voi kuitenkin toimia 
hyvin, jos se ottaa huomioon yksilön tar-
peen ja asiantuntemuksen päättää omasta 
elämästään.

Olli-Pekka Vilenius kirjoittaa  Suomen 
Viikkolehden numerossa 11, että siirty-
minen aktiivisesta työelämästä eläkeiän 
vapauteen voi onnistua hyvin tai siihen voi 
liittyä suuriakin sopeutumisvaikeuksia.

– Vielä nyt vanhusten alkoholinkäytöstä 
puhuminen on erityisen arka asia. Ajatte-
lemme ehkä ikääntymisen antavan jonkin 
maagisen suojan päihdeongelmaa ja riip-
puvuuden kehittymistä vastaan.

Ikä ei kuitenkaan vapauta meitä inhi-
millisyydestä. Itse asiassa ikääntyminen 
fysiologisine muutoksineen, sairauksineen 
ja lääkityksineen tekee meistä entistäkin  
haavoittuvampia alkoholihaittojen suhteen. 
Vanhuspalveluissa toimivat ovat saaneet 
lisääntyvässä määrin tutustua mummojen 
ja vaarien juomisongelmaan.

Elämme aikaa juuri ennen suuren so-
danjälkeisen todella ”märän ikäluokan” 
eläköitymistä.

Kirkonseutu-lehdessä 14.3. Asikkalan seu-
rakunnan lähetys- ja perhetyön sihteeri 
Pekka Pesonen perää maallikoille lisää 
vastuuta seurakunnissa.

– Työntekijät uupuvat työn paljoudesta, 
mutta arkailevat silti jakaa vastuuta maal-
likoille.

T aistelin kehitystä vastaan pitkään, 
mutta eihän siinä mikään autta-
nut. Luovuimme viimein lanka-

puhelimesta.
En tiennyt tarkkaan, miksi olin niin 

haluton luopumaan siitä, vaikka to-
siasiallisesti lankapuhelin oli soinut 
terhakasta piippolanvaariääntään 
enää aniharvoin. Oli järjetöntä mak-
saa pelkästä liittymästä samaan aikaan 
kun kuusihenkisessä perheessä kän-
nyköiden  moniääniset soittoäänet 
lauloivat kilpaa. 

Nyt kun elämää ilman lankapuhe-
linta on takana muutamia kuukausia, 
ymmärrän, miksi intuitiivisesti surin 
jo etukäteen.

Minulla on ikävä kaikkia heitä, jot-
ka vastasivat ennen puhelimeen, kun 
tavoittelin siskoa, ystävää tai vaikka 
työtoveria.

Saatoin vaihtaa sanaparin Samu-
lin kanssa. – No mitä kuuluu? – Eipä 
ihmeempiä. – Onko sulla ollut peli? 
– Eilen oli. – Miten meni? – Tein yhen 
maalin. – Onnea!  Onko äiti kotona? 
– Taitaa se olla.

Eivät ne ihmeellisiä keskusteluja ol-
leet, mutta juuri sellaisia pieniä läm-
pöisiä,  jotka tekevät tästä maailmasta 
kodikkaan  paikan.

Nyt tajuan, että en ole puhunut pit-
kään aikaan kenenkään 11-vuotiaan 
poikalapsen kanssa. En siskon miehen, 

enkä edes miehen siskon kanssa.
Ihmiset soittavat suoraan siihen 

kännykkään, mihin pitikin, ja samalla 
kaikki tuttavat, joiden kanssa oli haus-
ka jutella hetkinen, ovat elämästäni 
kadonneet.

Ei minulla ole heille välttämättä niin 
paljon asiaa, että asioikseni soittaisin, 
mutta en olisi halunnut kokonaan luo-
pua niistäkään ihmissuhteista.

Olen menettänyt myös ison joukon 
lasteni ystäviä. Ennen he soittivat lan-
kapuhelimeen, ja pysyin kutakuinkin 
kärryillä, onko bestis tänään Taija, 
Jossu, Hanski vai Jenna.

En enää.
Muuttunut puhelinkulttuuri vai-

keuttaa erityisesti uusperheen ihmis-
suhteiden muodostamista.

Uusiin sukulaisiin tutustuminen 
hidastuu, koska heidän kanssaan ei 
pääse juttusille luontevasti. Yleensä 
olemme aivan liian kiireisiä tavatak-
semme.

Uutiset kertovat, että 5-10 vuoden si-
sällä lankaverkko katoaa kokonaan.

Tällä hetkellä yhteys äitiini toimii 
lankapuhelimen välityksellä. Kuinka-
han paljon mummoja ja pappoja jää 
pimentoon, kun viimeinenkin piuha 
mummoloihin katkeaa?

Kännykän käytön opettelu ei ole 
kaikille enää mahdollista, eikä mark-
kinoille ole odotuksista huolimatta 
tullut tarpeeksi selkeitä malleja.

Kaikki lankapuhelinverkon häviä-
misen vaikutukset sosiaaliseen elä-
määmme eivät mahda edes olla vielä 
näköpiirissä.

Luulen, että vaikutukset ovat vielä 
suuremmat kuin se, että en tiedä, mitä 
Samulille kuuluu.
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Raittiussihteerit takaisin
Lamavuosien suuressa hallinnonuudistuk-
sessa kunnat saivat lisää päätösvaltaa päih-
detyön järjestämisen suhteen.

Tuohon asti monessa kunnassa päihteiden 
vaaroista valistivat raittiussihteerit. Heidän 
työhönsä saattoi kuulua monia muita aloja 
kuten kulttuuri- ja liikuntatoimen tehtäviä.

Hallinnonuudistus antoi kunnille entis-
tä vapaammat kädet tehtävien yhdistelemi-
seen.

Tätä vapautta kunnat mielellään käytti-
vät. Raittiussihteerien virkoja vähennettiin ja 
päihdetyön tehtäviä yhdistettiin etenkin va-
paa-aikatoimen ja hallinnon tehtäviin. Moni-
en pienten kuntien kannalta se näytti talou-
dellisesti järkevältä.

Kun kovin erilaisia tehtäviä siirretään yhden 
ihmisen vastuulle, on vaara, että osa niistä tu-
lee hutaisemalla hoidetuksi. Päihdetyön kan-

nalta se on ongelmallista, koska nykyisin alal-
la vaaditaan entistä enemmän erityistä am-
mattitaitoa.

Kuntien kannattaisi ryhtyä tutkimaan, mikä 
merkitys kokoaikaisilla raittiussihteereillä oli-
si päihdeongelmien ehkäisemisessä. Pienten 
kuntien pitäisi selvittää, olisiko niiden mah-
dollista perustaa keskenään yhteisiä virkoja. 
Näin pystyttäisiin ahtaankin talouden olois-
sa takaamaan tehtävien hoitaminen ammat-
timaisesti.

Päihdetyö on nykyisin alettu ymmärtää 
katkaisuhoidoksi, kuntouttamiseksi ja lasten 
huostaanotoiksi. Tämän ajattelun seuraukse-
na yhteiskunnan maksettavaksi kertyy vuo-
sittain hirvittävä lasku. Se ei näy pelkästään 
budjettien miinusmerkkeinä vaan myös inhi-
millisinä tragedioina.

Päihdetyöhön osallistuvat monet yksityiset 

tahot ja seurakunnat. Niiden osuus on kor-
vaamaton, mutta kunnat eivät saa vastuus-
taan karata.

Raittiustyön keskittäminen kunnan kokoai-
kaisen viranhaltijan harteille toisi useita etu-
ja. Kunnan viranhaltija pystyy toimivaltuuk-
sillaan parhaiten ohjaamaan päihdetyötä te-
keviä tahoja. Tällä hetkellä monissa kunnissa 
sosiaaliviranomaiset, lääkärit ja järjestöt teke-
vät päällekkäistä työtä. Joillakin paikkakun-
nilla ei ole saatu syntymään edes keskuste-
luyhteyttä eri toimijoiden välille.

Raittiussihteerit olisivat kunnan organisaa-
tion jäseninä ja virkavastuun alaisina hyviä 
puhemiehiä päättäjien suuntaan. He pystyi-
sivät pitämään päätöksenteossa raittiustyön 
puolta paremmin kuin järjestöt, jotka muu-
tenkin ravaavat jonoksi asti kunnanvirastoil-
la avustuksia hakemassa.

aatoksia
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Postia
mielipidepalstalle
Mielipidepalstalla julkaistaan luki-
joiden mielipiteitä. Tekstit voi toi-
mittaa joko sähköpostilla (janne.
kankaala@rauhantervehdys.suomi.
net), postitse (PL 102, 90101 OU-
LU) tai faxilla puh. (08) 5626 444. 
Kirjoittajan yhteystiedot on liitet-
tävä jokaiseen tekstiin. 

Toimituksella on oikeus lyhentää 
tekstejä tarvittaessa ja tehdä niihin 
otsikot. 

J os vanhemmalla on tar-
ve juoda itsensä humalaan 
joka viikonloppu, kyse on 
jo alkoholiongelmasta, vä-

hintäänkin käyttäytymisriippuvai-
suudesta, sanoo yhteiskuntatietei-
den tohtori  Maritta Itäpuisto Jy-
väskylästä.

Hän on tehnyt väitöskirjan al-
koholiongelmaisten vanhempien 
kanssa eläneiden lasten kerto-
muksista.

– Vaikka lasten näkökulmasta 
kyse ei ole enää normaalista alko-
holin käytöstä, vanhemmat kieltä-
vät ongelman sillä verukkeella, että 
hehän käyvät työssäkin.

Maritta Itäpuisto sanoo, et-
tä aikuisten juhlintakulttuurissa 
lapset joutuvat helposti vastuun-
kantajiksi.

– Lapset saattavat vaikka kesä-
mökillä pelätä, hukkuuko joku 
humalaisista aikuisista.

Itäpuisto pitää itsestään selvä-
nä turvallisuuskysymyksenä, että 
juhlaseurueissa on aina joku ajo-
kuntoinen. 

– Ikävää, että alkoholikylläisessä 
kulttuurissa raittius on jo poik-
keustila. Eräs ystävä kertoi, että 
häntä alettiin syrjiä raitistumisen 
jälkeen. Ei kutsuttu enää mukaan 
juhliin.

Turvallisuusrajaa
ei voi nimetä

– On mahdotonta nimetä rajaa, 
milloin alkoholinkäyttö lasten ai-
kana on turvallista. Jos isä käyttää 
alkoholia liikaa, saattaa lapsen elä-
mä romahtaa, kun näkee äidin yh-
den kerran humalassa.

Tutkimuksessa joku lapsi oli ko-
kenut erittäin ikävänä pelkästään 
sen, että toinen vanhemmista aina 
juhlapyhien aikana mökötti pöy-
dässä hiljaa tai ”sönkötti”.

–  Aikuisten juhlintaan kuuluvat 
usein kovaääninen nauraminen ja 
huutaminen, jotka yksistään voivat 
tuntua lapsesta pelottavilta ja ahdis-

L I I K A K ä Y T T ö  Y H ä  u S e A M P I e N  K O T I e N  O N g e L M A

Vanhempien juominen 
uhkaa lasten elämää

tavilta, tohtori Itäpuisto sanoo.
Ongelma ei ole juhlahumussa 

välttämättä itse alkoholi vaan se, 
ettei lapsen tilanteessa kokemaa 
hätää ja pelkoa huomata.

– Tärkeintä on kiinnittää huo-
miota alkoholinkäytön seurauksiin. 
Suomalaiset myös juovat yhä paljon 
rähinäviinaa, mikä aiheuttaa riitoja 

”Normaalikäyttäjiä”
”Suomalaisen lapsen elämä ei toden totta näytä onnelli-
selta aikuisten iloisen juhlahumun keskellä tai sen kään-
nyttyä pakottavaksi riippuvuudeksi: Lapset kokevat suo-
malaiskodeissa humalaisten vanhempien tekemää hen-
kistä ja fyysistä väkivaltaa. Lapsille ei välttämättä ole aina 
ruokaa kun rahat käytetään viinaan. Lapsia pidetään öi-
sin valveilla kuuntelemassa humalaisten hauskanpitoa tai 
heidät laitetaan esiintymään yöllisille vieraille.

On niin monta tapaa olla kuulematta ja näkemättä. 
Vedotaan ihannekäsityksiin vanhemmuudesta tai kodin 
onnesta. Alkoholinkäytössä niin harvakseltaan nauttivat 
kuin ronskimminkin ryyppäävät vetoavat siihen, että juuri 
he ovat normaalikäyttäjiä.”

Kolumnissaan Sivistyksemme mitta? YTT Maritta Itäpuisto. 
Hän on tutkinut alkoholiongelmaisten vanhempien kanssa 
eläneiden lasten kertomuksia. Lähde: www.lapsiasia.fi

Vaikka lapset eivät kokisi väkivaltaa tai turvattomuutta, heitä saate-
taan pitää öisin valveilla kuuntelemassa humalaisten hauskanpitoa tai 
heidät laitetaan esiintymään yöllisille vieraille.

ja väkivaltaa perheisiin.

Järjestöt
huolissaan

Järjestöt ovat laajana rintamana ha-
vahtuneet siihen, kuinka vanhem-
pien päihdeongelmat uhkaavat lap-

sen hyvää elämää Suomessa.
Myös Leena Valkosen Jyväs-

kylän yliopistolle taannoin teke-
mässä väitöskirjassa käy ilmi se, 
että lasten mielestä yksi hyvän 
vanhemman ominaisuus on, että 
hän ”ei juo eikä polta”. Valkonen 
kartoitti hyvän vanhemmuuden 
kriteerejä 5-6-luokkalaisten lasten 
kertomana. 

Vanhempien alkoholinkäyttö on 
yksittäinen vakavin lasten pahoin-
voinnin syy.

– Lasinen lapsuus -tutkimus-
ten mukaan satatuhatta lasta elää 
perheissä, joissa vanhempien 
päihteidenkäyttö aiheuttaa heille 
eriasteisia haittoja, totesi hiljattain 
sosiaali- ja terveysministeriölle te-
kemässään aloitteessa työryhmä, 
johon kuuluu lapsiasiainvaltuutettu 
Maria-Kaisa Aulan lisäksi edustus 
muun muassa A-klinikkasäätiöstä, 
Ensi- ja turvakotien liitosta, MLL:

stä ja Nuorten Ystävistä.
Aloite tähtää vanhempien alko-

holinkäytön vähentämiseen.
Ongelmia ei lapsille aiheuta 

yksinomaan vanhempien näkyvä 
”suurkulutus”. Myös vanhempien 
ajoittainen harkitsematon alkoho-
lin liikakäyttö luo turvattomuutta 
lasten kasvuympäristöön.

– Suomella ei ole varaa siihen, 
että huomattava osa lapsista kär-
sii vanhempiensa alkoholinkäytön 
haitoista, työryhmä herätteli.

– Sanotaan, että kansakunnan 
sivistyksen mitta on se, miten se 
kohtelee kaikkein heikoimpia. Mi-
ten siis voi olla mahdollista aikuis-
ten alkoholinkäytön myötä tai sen 
varjolla tehty julmuus lapsia koh-
taan? Miten ihmeessä me annamme 
tuollaisen tapahtua, puuttumatta, 
avaamatta ovia?, Maritta Itäpuisto 
on kysellyt.

SATu KReIVI-PALOSAARI

Postia • Rauhan Tervehdys, PL 102, 90101 Oulu

Oletko 
vammautunut nuorena?
Olen kasvatustieteen pääaineopiskelija Oulun yliopistosta ja 
tutkin gradussani liikunnallisesti vammautuneiden kokemuk-
sia sosiaalisista suhteistaan. Etsinkin nyt tutkimustani varten 
liikunnallisesti vammautuneita nuoria aikuisia, joilta toivoi-
sin apua graduni tekemiseen.

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää vammautuneiden 
omia kokemuksia siitä, miten sosiaaliset suhteet muuttuvat 
vammautumisen myötä ja toivoisinkin tutkimukseen osallis-
tujien kirjoittavan omin sanoin ”elämänkertansa” tarkastellen 
sosiaalisia suhteitaan.

Toivoisin nyt, että jos kuulut kohderyhmääni ja olisit kiin-
nostunut osallistumaan tutkimukseen, olisit ystävällinen ja 
ottaisit yhteyttä minuun, niin voin kertoa osallistumisesta 

tarkemmin.
Tutkimukseni osanottajat ovat nuoruusiässä, 18 vuoden 

molemmin puolin, vammautuneita ja vammautumisesta on 
kulunut noin 3–5 vuotta.

Kirjoitukset ovat luottamuksellisia, ja henkilötiedot pysyvät 
salassa. Tutkimuksessani en käytä nimiä eikä tutkimukseen 
osallistuvia tunnisteta siitä.

Jos kiinnostuit, voit ottaa yhteyttä sähköpostilla: sannahyr@
mail.student.oulu.fi tai puhelimitse 040-827 2665.

SANNA HYRY
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Jumalanpalvelukset Oulun kirkoissa

ToimipaikatKirkot

Talvi

Kevät

Kesä

Syksy

Joulu

Tuomiokirkko 
Kirkkokatu

Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39

Kastellin kirkko 
Töllintie 38

Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti

Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6

Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3

Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7

Pateniemen kirkko 
Taskisentie

Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2

Heinätorin seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2

Kaakkurin toimintakeskus 
Sarasuontie 5

Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86

Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4

Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1

Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19

Vanha pappila 
Isokatu 17

Vanha pappila, Ylikiiminki
Harjutie 5

Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

menot Oulussa Katso myös www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri.

Oulun tuomiokirkossa: La 
17.3. klo 18 tuomasmessu. 
Aiheena Yhteinen elämän 
leipä. Toimittaa Ulla Säilä, 
saarnaa Marja Kopperoinen. 
Mukana Amani-kuoro johta-
janaan Sari Aitta. Kolehti Sen-
egalin kasvatustyönprojektille 
Suomen Lähetysseuran kautta. 
Teejatkoilla Öbergissä Aikamme 
agricolat esittäytyvät. 
Su 18.3. klo 10 messu, toimit-
taa Jyrki Vaaramo, avustaa 
Ari-Pekka Metso, kanttorina 
Raimo Paaso, urkurina Maija 
Tynkkynen. Kolehti Intiassa 
tehtävään radiolähetystyöhön 
Sanansaattajien kautta.
Heinätorin seurakuntatalossa 
su 18.3. klo 12 messu, toimit-
taa Jyrki Vaaramo, kanttorina 
Hanna Savela.

Karjasillan kirkossa:  Su 
18.3. klo 10 messu, toimit-
taa Satu Saarinen, saarnaa 
Juhani Lavanko, avustavat Juha 
Vähäkangas ja Anu Kontio, 
kanttorina Riitta Piippo. Messu 
on tekstitetty kuulovammaisia 
varten. Kirkkokahvit. Kolehti 
Intiassa tehtävälle radiolähety-
styölle Sanansaattajien kautta. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
henkilökohtaiseen keskuste-
luun ja rukoukseen.
To 22.3. klo 12 vanhusten viik-
komessu. Messun jälkeen lou-
nas seurakuntasalissa. Päivään 
ei ilmoittautumista.
Kastellin kirkossa su 18.3. 
klo 10 messu, toimittaa Virpi 
Sillanpää-Posio, saarnaa Ilkka 
Puhakka, avustaa Liisa Kingma, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kastel-
lin kirkkokuoro. Kolehti ks. 
Karjasilta. 

Maikkulan kappelissa su 18.3. 
klo 12 messu, toimittaa Virpi 
Sillanpää-Posio, avustaa Juha 
Vähäkangas, kanttorina Riitta 
Piippo. Kirkkokahvit.
Pyhän Andreaan kirkossa su 
18.3. klo 12 messu,  toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa Sirpa 
Kemppainen, kanttorina Ilkka 
Järviö. Kirkkokahvit. Kolehti 
ks. Karjasilta.
Kaukovainion kappelissa su 
18.3. klo 12 messu, toimittaa 
Katariina Pitkänen, saarnaa 
Minna Ruuttunen, avustaa Esa 
Nevala ja Liisa Suorsa, kanttorina 
Juha Soranta. Körttiopiskeli-
joiden kuoro. Kirkkokahvit. 
Kolehti Herättäjä-Yhdistyksen 
opiskelijatyölle.

Tuiran kirkossa: Su 18.3. klo 10 
messu,  toimittaa Stiven Naatus, 
avustaa Hannu Ojalehto, kant-
torina Tommi Hekkala. Kolehti 
Intiassa tehtävälle radiolähetys-
työlle Sanansaattajien kautta. 
Kirkkokahvit, jonka jälkeen 
seurapuhe, Risto Nivala. 
Su 18.3. klo 18 messu, toimittaa 
Juha Huhtala, avustaa Nanna 
Helaakoski, kanttorina Marjo 
Irjala. Kolehti nimikkolähet-
tityölle Suomen Lähetysseuran 
kautta.
Ke 21.3. klo 20 messu, toimittaa 
Päivi Jussila, kanttorina Jukka 
Jaakkola. Kolehti Yhteisvastuu-
keräykseen.
Pyhän Luukkaan kappelissa: 
Su 18.3. klo 10 messu, toimit-
taa Lauri Kujala, avustaa Harri 
Fagerholm, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki. Sekakuoro 
Tuike. Kolehti ks. Tuira.

Su 18.3. klo 18 gospelmessu,  
toimittaa Ari Savuoja, kolehti 
oppilaitostyön kummioppi-
laalle. Iltapalatarjoilu.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
18.3. klo 12 messu, liturgia 
Päivi Jussila, saarna Samba 
Coulibaly Senegalista, tulkkina 
Marko Hanslian, avustavat Satu 
Saarinen ja Ulla Mäkinen, kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki. 
Kolehti Suomen Lähetysseuran 
työlle Senegalissa. Aikamme 
agricolat -juhla.
Pateniemen kirkossa su 18.3. 
klo 12 messu, toimittaa Riitta 
Louhelainen, avustaa Sanna 
Heikkinen, kanttorina Marjo 
Irjala. Kolehti ks. Tuira.

Oulujoen kirkossa su 18.3. 
klo 10 messu, toimittaa Antti 
Leskelä, saarnaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Oulujoen kirkon kamarikuoro. 
Radio Rei.
Hönttämäen seurakuntako-
dissa su 18.3. klo 12 sanaju-
malanpalvelus, toimittaa Ilkka 
Mäkinen, kanttorina Lauri 
Nurkkala. Kirkkokahvit. 
Ylikiimingin kirkossa su 
18.3. klo 10 messu,  toimittaa 
Olavi Isokoski. Kanttorina Leo 
Rahko.

Muut jumalanpalvelukset
Oulun ortodoksisessa katedraalissa su 18.3. klo 13 venäjänkielinen 
jumalanpalvelus. Rukouspalvelus kirkkoslaaviksi, kirkkoherra 
Raimo Kiiskinen, saarna lääninrovasti Arvo Soittu Inkerin ev.-lut. 
kirkosta. Kirkkokahvit ja mahdollisuus keskusteluun. 

Hartauselämä
Aamurukous ke 21.3. klo 7.45, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Vii-
kon tekstit, hiljaisuutta, yhteistä 
rukousta ja laulua.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Sana Elää raamattu- ja rukous-
ilta pe 16.3. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 17.3. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Kellonkartanon kevätpäivät 
17.-18.3. klo 12, Keskustan 
seurakuntatalo. Raamattuope-
tukset la klo 14 ja 16, su klo 13. 
Ilkka Puhakka evankelista.
Yksinäisyydestä yhteyteen 
-ilta la 17.3. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Virsi-ilta ti 20.3. klo 18, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toivevir-
siä, Esko Laukkanen.
Päiväseurat ke 21.3. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 21.3. 
klo 18, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Jaakko Granlund.
Miesten piiri ke 21.3. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Raamattupiiri to 22.3. klo 
14, Keskustan seurakuntatalo. 
Anna-Mari Heikkinen.

karjasillan seurakunta

Rauhanyhdistyksen raamattu-
luokka pe 16.3. klo 16.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. 

Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat: 
Pe 16.3. klo 18.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
To 22.3. klo 18.30, Kastellin 

kirkko. 
Raamattupiirit:
Ti 20.3. klo 12, Kastellin kirk-
ko. 
To 22.3. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
To 22.3. klo 18.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 21.3. 
klo 19, Kaukovainion kappeli. 
Raamattu ja keskustelupiiri 
ke 21.3. klo 18.30, Karjasillan 
kirkko. 

tuiran seurakunta

Miestenpiiri ti 20.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Virsi-ilta, Arvo 
Ågren.
Rauhanyhdistyksen Kuivas-
järven alueen ompeluseurat 
pe 16.3. klo 17, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Raamattupiirit: 
To 22.3. klo 13, Tuiran kirkko, 
luentosali. Pastori Riitta Lou-
helainen.
To 22.3. klo 15, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkamari. 
To 22.3. klo 18, Niittyaron 
kerhohuone. 
Naisten raamis to 22.3. klo 18, 
Pyhän Luukkaan kappeli.

OulujOen seurakunta

Miesten raamattupiiri to 22.3. 
klo 19, Myllyojan seurakun-
tatalo.
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 16.3. klo 19, Sangin-
suun seurakuntakoti. 

Musiikki ja kulttuuri
karjasillan seurakunta

Latino goes poem! su 18.3. 
klo 18, Karjasillan kirkko. 

Runoillassa esitetään läpileik-
kaus Latinalaisen Amerikan 
vanhoista ja uusista suosikeista. 
Vapaaehtoinen maksu 2 e 
Yhteisvastuukeräykseen.
Kirjallisuuspiiri ke 21.3. klo 
18, Kaukovainion kappeli. Jos 
olet etsinyt hyvää romaania, 
nyt etsiminen on päättynyt! 
Lue seuraavat kirjat: Carlos 
Ruiz Zafonin Tuulen varjo ja Bo 
Carpelanin Finlandia-palkittu 
Kesän varjot. Tule sanomaan 
oma mielipiteesi!

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Oulun Musiikijuhlien kon-
sertti Iltabarokki ma 19.3. 
klo 19, Oulun tuomiokirkko. 
Battalia-yhtye. Pääsymaksu 
12/10/8 e.
YV-yhteislaulutilaisuus su 
25.3. klo 14, Keskustan seu-
rakuntatalo. Tule laulamaan 
vanhoja koululauluja yhdessä! 
Kuulemme myös Seppo Vilja-
maan ja Liisa Valkolan laulua, 
säestäjänä Raimo Paaso. Kah-
vitarjoilu yhteisvastuulle.

tuiran seurakunta

Tuiran seurakunnan kantto-
reiden YV-konsertti pe 16.3. 
klo 20, Pyhän Tuomaan kirkko.  
Ohjelmassa yksinlaulua, viulu-
musiikkia, duettoja, mieskvar-
tettilaulua sekä urkumusiikkia. 
Musiikista vastaavat kanttorit 
Marjo Irjala, Tommi Hekkala, 
Jukka Jaakkola, Heikki Jämsä 
ja Lauri-Kalle Kallunki. 
Hengellisten laulujen ilta su 
18.3. klo 18, Rajakylän seura-
kuntakoti. Mukana kanttori 
Tommi Hekkala ja diakoni 

Riku-Matti Järvi.
Musiikkia ja maalauksia su 
18.3. klo 14, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Marja-Leena Rahkola 
laulu ja Oulunsalon Taide-
koulun Kamariorkesteri. Puhe 
kirkkoherra Hannu Ojalehto, 
maalaukset Anu Sandelin. Tule 
tukemaan hyväntekeväisyyttä, 
nauttimaan musiikista ja osta-
maan oma akvarelli. Ohjelma 
10 e sisältäen kahvitarjoilun. 
Ennakkomyynti yhdistysten 
jäseniltä. Järjestäjät SPR:n 
Oulun paikallisyhdistys ja 
Oulun Kansallinen Kulttuuri-
seura ry.

OulujOen seurakunta

Laulutuuli-maratoni pe 16.3. 
klo 18, Huonesuon seurakun-
takoti. Oletko laulutuulella? 
Tule laulamaan Laulutuuli-
laulukirja kannesta kanteen.  
Tule mukaan silloin kun sinulle 
sopii (kesto n. 6 h). Buffetti 
nuorten Missioklubille ja yh-
teisvastuulle. 
Virsilauluilta to 15.3. klo 18.30, 
Marja ja Jorma Kärnä, Tervastie 
18. Kahvitarjoilu ja arvontaa 
yhteisvastuulle.

Diakonia
karjasillan seurakunta

Diakoniatyön vastaanotto-
jen ajanvaraus ma 19.3. klo 
9–11, Karjasillan kirkko. p. 
531 3219.
Juttutupa ma 19.3. klo 13–15, 
Kastellin kirkko. Päiväkahvit. 
Aiheena elämänkaari.
Ystävän kammari ti 20.3. klo 
12–13.30, Kaukovainion kap-
peli. ”Oi muistatko vielä sen 

virren” opiskelijoiden järjestä-
mä virsilauluhetki.
Diakoniapiirit:
Ma 19.3. klo 16.30, Kaukovai-
nion kappeli. 
Ke 21.3. klo 15–16.15, Maikku-
lan kappeli. 

tuiran seurakunta

Juttutupa ti 20.3. klo 11, Kos-
kelan seurakuntakoti. 
Työttömien ateria ti 20.3. klo 
12, Rajakylän seurakuntakoti. 
Käsityöryhmä ti 20.3. klo 14, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Raamattupiiri to 22.3. klo 18, 
Rajakylän seurakuntakoti. 

OulujOen seurakunta

Haapalehto-Myllyojan dia-
koniapiiri ti 20.3. klo 18, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Vieraita Puolivälikankaan dia-
koniapiiristä.

Yhteinen seurakuntapalvelu

KEHITYSVAMMAISET
Keskustelukerho ti 20.3. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
KUULOVAMMAISET
Kirjoitustulkattu messu su 
18.3. klo 10, Karjasillan kirk-
ko.
Kuurojen eläkeläisten päivä-
piiri ke 21.3. klo 12, Öbergin 
talo. 
NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten kerho ke 
21.3. klo 13–14.30, Keskustan 
seurakuntatalo.
PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 16.3. klo 13, 
Öbergin talo. 
Tavoiter y hmä ma 19 .3 . 
Vasamolla. Ilmoittautuminen 

ryhmissä.
Päihdetyön raamattupiiri ti 
20.3. klo 13, Diakoniakeskus. 

Lähetys
Aikamme agricolat -juhla 
ja lounas su 18.3. klo 13, Py-
hän Tuomaan kirkko. Messun 
jälkeen nautimme yhteisen 
senegalilaisvaikutteisen lou-
naan. Raamatunkäännöstyöstä 
Senegalissa kertovat Samba 
Coulibaly, Malick Sy ja Suomen 
Lähetysseuran lähetti Marko 
Hanslian. Mukana myös Veikko 
Kärnä Oulun Pipliaseuras-
ta. Laulamme senegalilaisia 
lauluja. 
Lähetyssoppi to 22.3. klo 
10–14, Keskustan seurakunta-
talo, alasali. 

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Lähetyspiiri ke 21.3. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Päivi Jussila.

karjasillan seurakunta

Kaukovainion lähetyspiiri ti 
20.3. klo 18, Kaukovainion kap-
peli. Rukousilta lähetysjuhlien 
2008 puolesta.

tuiran seurakunta

Lähetyspiiri ma 19.3. klo 16.30, 
Tuiran kirkko. 

OulujOen seurakunta

Lähetys- ja raamattupiirit:
Ma 19.3. klo 18.30, Oulujoen 
kirkon sakasti.
Ma 19.3. klo 18, Myllyojan seu-
rakuntatalo, Ystävänkamari.
Ma 19.3. klo 18.30, Hintan seu-
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Tuomiokirkko: Juha Petri Ros-
berg ja Anu Pauliina Jakonen, 
Tomi Mikael Sarvanko ja Mirva 
Hannele Similä.
Tuira: Pasi Mika Antero Mel-
lanen ja Satu Elisabet Leinonen, 
Juha Antero Kauvosaari ja Tiina 
Marita Parkkinen, Mika Aulis 
Sakari Mäkipää ja Sari Pauliina 
Kokkonen, Jouni Allan Poiko-
nen ja Katja Anneli Kosunen.
Karjasilta :  Niko Tomas 
Salminen ja Anne Mirjami Jana-
tuinen, Juha Henrik Qvintus ja 
Maria Eveliina Laakkonen.
Oulujoki: Teemu Johannes 
Martikainen ja Mervi Annukka 
Jaako.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Viola Eveena Tihinen.
Karjasilta: Anton Benjami 
Kauppila, Elias Juho Mikael 
Eskola, Elli Olivia Ontero, 
Iiris Ilona Alaranta, Julia Mar-
iana Rahja, Miika Valtteri 
Luokkanen, Ronja Eveliina 
Kauvosaari, Sebastian Edvin 
Aleksanteri Kemell, Sofianna 
Elisabeth Utriainen.
Tuira: Aake Mikael Haukipuro, 
Aleksi Benjamin Minkkinen, 
Eemeli Akseli Pukari, Elias 
Juhani Lindroth, Fanni Martta 
Sofia Pekkola, Iiro Augusti 
Mäkelä, Janette Kristiina Jasmin 
Korvala, Jimi Forsman, Karo 
Oliver Jaakonpoika Simonen, 
Kiira Aino Maria Kaikkonen, 
Luukas Samuel Tervaskanto, 
Maisa Ilona Kiviahde, Oskari 
Henrik Benjamin Laurila, Ossi 
Antero Johannes Pellikka, Otso 
Johannes Korhonen, Riitu Mari 
Rebekka Kivisaari, Siiri Aurora 
Jylhä, Sofia Rovena Aleksandra 
Ollila, Sonja Anneli Kaartinen, 
Valtteri Juhani Kähönen.
Oulujoki: Eevi Helmi Helena 
Mikkonen, Jere Oskari Törmä, 
Lukas Kristian Österberg, Luna 
Hilma Helinä Sivonen, Maija 
Juliaana Tapaninen, Reino Art-
turi Airisniemi, Vanessa Enna 
Jesmiina Toivonen, Veeti Alvari 
Vänttilä.

Tuomiokirkko: Heikki Olavi 
Kokko 56 v, Maija Annikki 
Hamari s. Lämsä 68 v, Seppo 
Adiel Leveinen 64 v.
Tuira: Aino Fredriika Forsman 
s. Lillsund 95 v, Eija Liisa Väärälä 
s. Pätsi 55 v, Esko Juhani Tuulos 
78 v, Mikael Kokko 1 pv, Sakari 
Kokko 1 pv, Siiri Waenerberg s. 
Peuna 87 v, Veli Pekka Pesonen 
43 v.
Karjasilta: Aili Helena Virtanen 
80 v, Elsi Margit Jokelainen s. 
Lukkarinen 42 v, Mauno Antero 
Väyrynen 73 v, Yrjö Joonas 
Pesonen 77 v.
Oulujoki: Johan Henrik Valle 
66 v, Tyyne Margareeta Kokko 
s. Leipivaara 84 v.

Kansainvälisyys
English Service su 18.3. 
klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 18.3. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 
Богослужение на русском 
языке
Экуменическое Богослужение 
на русском языке в право 
славном соборе г. Оулу в 
воскресенье 18. марта 13.00. 
Раймо Киискинен, Арво 
Сойтту. Кофе, возможность 
беседовать.
D e u t s c h s p r a c h i g e r 
Gottesdienst ma 19.3. 
klo 18.30, Tuiran kirkko. 
Mit Pastor Hans-Martin 
Röker. Anschließend sind 
alle wieder herzlich einge-
laden zum gemeinsamen 
Kirchkaffee.

rakuntatalo, väliaikaistila.
Ke 21.3. klo 14, Madekoskella 
kodeissa. 

Lapset ja  
lapsiperheet
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Periodipyhäkoulu su 18.3. 
klo 15, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Myös kummit ja isovan-
hemmat ovat tervetulleita.
Päiväkerhot:
Ma 19.3. klo 12, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
To 22.3. klo 12, Heinätorin 
seurakuntatalo.
Perhekerhot:
Ke 21.3. klo 10, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
To 22.3. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 

karjasillan seurakunta

Pyhäkoulut:
To 22.3. klo 14.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. Tarkoitettu 
iltapäiväkerholaisille ja muille 
7-8-vuotiaille.
Su 18.3. klo 12, Maikkulan kap-
peli ja Kaukovainion kappeli. 
Perhekerhot:
Ma 19.3. klo 10, Kaakkurin 
toimintakeskus. 
Ke 21.3. klo 9.30, Maikkulan 
kappeli, Kaukovainion kappeli 
ja Kastellin kirkko. 
Ke 21.3. klo 10, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

tuiran seurakunta

Pyhäkoulu:
Su 18.3. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Pyhäkoulu on jumalan-
palveluksen saarnan aikana.
Su 18.3. klo 12, Niittyaron seu-
rakuntakoti, Pateniemen kirkko 
ja Rajakylän seurakuntakoti. 
Su 18.3. klo 15, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Kansainvälinen pyhäkoulu su 
18.3. klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Perhekerhot:
Ke 21.3. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti, Kuivasjärven seu-
rakuntakoti, Toppilan monipal-
velukeskus, Pateniemen kirkko, 
Rajakylän seurakuntakoti ja 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
To 22.3. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

OulujOen seurakunta

Perhekahvila ti 20.3. klo 9.30, 
Talvikankaan monitoimitalo, 
nuorisotila. 
Pyhäkoulut:
Su 18.3. klo 12, Hintan seura-
kuntatalo ja Myllyojan seura-
kuntatalo. 
Perhekerhot:
Ke 21.3. klo 9.30, Hintan 
seurakuntatalo, Huonesuon 
seurakuntakoti ja Myllyojan 
seurakuntatalo, Sanginsuun 
seurakuntakoti, Heikkilänkan-
kaan seurakuntakoti ja Saarelan 
seurakuntakoti. 

To 22.3. klo 9.30, Hönttämäen 
seurakuntakoti. 
OulujOen seurakunta

Ylikiimingin alue
Perhekerho to 22.3. klo 10, 
Ylikiimingin vanha pappila.

Varhaisnuoret
10+ toimintapäivä la 17.3. klo 
12–16, Öbergin talo. Uusi vanha 
tarina ja tuore videointi kutsu-
vat luovaan lauantaihin.

Nuoret
Nuortenilta ÜberÖberg ke 
21.3. klo 18, Öbergin talo. 
”-Virsin, lauluin, psalttarein, 
harpuin, huiluin, kantelein...” EI 
NIIN vaan rakenna oma soitin 
ja kajauta ilmoille uusi sävel.
Grandeisoisleiri (uudet isoset) 
13.-15.4., Rokuan leirikeskus. 
Karjasillan seurakunnan ja 
Tuomiokirkkoseurakunnan 
yhteisen isoiskoulutuksen leiri. 
Ilm. 5.-30.3.  www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumakalenteri 
tai p. (08) 316 1340.

karjasillan seurakunta

Cafe Andreas -nuortenilta ti 
20.3. klo 18, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Nuortenilta ke 21.3. klo 18, 
Maikkulan kappeli. Tervetuloa 
jutustelemaan ja pelailemaan! 
Purtavaa myös tarjolla!
Nuortenilta to 22.3. klo 18, 
Kastellin kirkko, alakerta. Ju-
tustelua ja purtavaa. Mukana 
on nuorisotyönohjaaja. 

tuiran seurakunta

Nuorten raamattupiiri pe 16.3. 
klo 19, Kuivasjärven seurakun-
takoti. 
Nuorten gospelryhmä ke 21.3. 
klo 18, Tuiran kirkko. Uusia 
laulajia otetaan mukaan! Li-
sätietoa Kaisu Boutellieriltä p. 
040 5104529.

OulujOen seurakunta

Nuortenilta pe 16.3. klo 18, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Osallistumme Laulutuuli-tilai-
suuteen yhdessä varhaisnuori-
sotyön kanssa. Katso tarkem-
min kohdasta varhaisnuoret.
Avoimet ovet (avarit). Pelejä, 
mukavia ihmisiä ja pientä 
tarjoilua:
Ma 19.3. klo 20, Hintan seura-
kuntatalo. 
Ti 20.3. klo 19, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Ke 21.3. klo 19, Hönttämäen 
seurakuntakoti. 
To 22.3. klo 19, Saarelan seura-
kuntakoti. 
To 22.3. klo 19, Heikkilänkan-
kaan seurakuntakoti. 

Opiskelijat ja  
nuoret aikuiset
Crossroads-ilta pe 16.3. klo 
19, Tuiran kirkko. Ilta koostuu 
puheista, musiikista ja rukouk-
sesta. Pastori Ari Savuoja puhuu 
kristityn kasvusta. Lopuksi 
rentoa yhdessäoloa teekuppo-
sen ääressä. 
Onko Jumala todella...? -ilta 
Oululaiselle ihmiselle la 17.2. 
klo 19, Karjasillan kirkko. Ks. 
erillinen ilmoitus.
Gospelmessu su 18.3. klo 
18, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Toimittaa Ari Savuoja, iltapa-
latarjoilu.
OPKOn ilta la 17.3. klo 19, 
Öbergin talo. 400 vuoden yksi-
näisyys (testamenttien välinen 
aika), Antti Leinonen.
Körttiopiskelijoiden kirk-
kopyhä su 18.3. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Katariina 
Pitkänen, Minna Ruuttunen, 
kirkkokahvit, klo 14 seurat. 
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 19.3. klo 
18.30, Lähetyskoti, Torikatu 9 
A 32. Omatunto, Heikki Num-
mijärvi.
Lutukan raamattupiiri ti 20.3. 
klo 16, yliopiston Tellus-kir-

jasto. Luonnontieteen opiske-
lijoille.
Sarastus-kuoron harjoitukset 
ke 21.3. klo 19, Öbergin talo. 
Uusia laulajia mahtuu vielä 
mukaan!
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 21.3. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Luterilai-
suuden löytöjä II / III: ehtoolli-
sen merkitys ja ehtoollisyhteys, 
Vesa Parpala.
Uusheräyksen opiskelijailta 
to 22.3. klo 19, Koulukatu 41. 
Ikävä, Vuokko Laurila.

Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Hopealanka ma 19.3. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Tarinatupa ke 21.3. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Toiminta- ja keskustelukerho 
to 22.3. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 22.3. klo 12, 
Kajaanintie 1. 

karjasillan seurakunta

Eläkeläisten kerho ma 19.3. klo 
12.30–14, Maikkulan kappeli. 
Seurakuntakerho ma 19.3. klo 
13.30–15, Caritas-koti. 
Vanhuslinja ke 21.3. klo 9–11. 
P. 040 574 7157. Vanhuksille 
suunnattu puhelinpäivystys.
Karjasillan seurakunnassa v. 
2007 60 vuotta täyttävien juhla 
su 15.4. klo 10–13, Karjasillan 
kirkko. Juhla alkaa messulla. 
Ilmoittautumiset viim. 4.4 
kirkkoherranvirastoon p. (08) 
531 3200.

tuiran seurakunta

Vireyttä ja voimaa 75+ ryhmä 
to 22.3. klo 12, Lassintalon 
seniorikeskus. Järj. myös Las-
sintalon seniorikeskus. Ryhmä 
on tarkoitettu Tuiran terveys-
asemapiirin alueen yli 75-vuo-
tiaille. Jutustelua, kahvittelua, 
liikuntatuokio. Tiedustelut 
ja ilm. viim. 12.3. p. 044 703 
5154. Mukaan joustava asus-
tus ja sisäkengät sekä 50 snt. 
kahvitteluun. 
Seurakuntapiiri Pyhän Tuo-
maan kirkolla to 22.3. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Seurakuntakerho to 22.3. klo 
14, Rajakylän seurakuntakoti. 

OulujOen seurakunta

Seurakuntapiirit:
Ma 19.3. klo 10, Hintan väliai-
kaistilat, Hintantie 89. 
Ma 19.3. klo 13, Saarelan Palve-
lukoti, Takalahdentie 11. 
Ti 20.3. klo 12, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
To 22.3. klo 13, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
To 22.3. klo 14, Metsolan Hovi, 
Mäkituvantie 1. 
Porinapiiri ma 19.3. klo 11, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
19.3. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Martantupa ti 20.3. klo 12.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Ylikiimingin alue
Seurakuntakerho ti 20.3. klo 
12, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. 
Maanantaikuoro ke 21.3. klo 
10, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. 

Leirit ja retket
Perheleiri 20.–22.4., Juuman 
leirikeskus. Asialliset asiat hoi-
detaan, mutta muuten ollaan 
kuin Ellun kanat. Liikutaan 
luonnossa sekä leikitään ja 
askarrellaan. Ilmoittautumi-
set netissä www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumakalenteri. 
Hinta aikuisilta 41 e, 4-18-vuo-
tiailta 27 e (sis.matkat, ruoka, 
majoitus). 
Sinkkujen perinteinen te-
atterimatka Kajaaniin pe 
23.3. Lähtö linja-autoaseman 
turistipysäkiltä klo 16. Hinta 

25 e (sis. matkat, teatterilipu 
ja -illallinen). Teatterikappale 
on Punainen viiva. Tied. p. 
040 412 8577. Ilm. viim. 20.3. 
Pääsiäisleiri 5.–9.4., Juuman 
leirikeskus. Koko perheelle! 
Leirille voi osallistua omin kyy-
dein oman aikataulun mukaan.
Ilm. p. (08) 316 1340. Hinnat: 
koko aika aikuisilta 64 e, 4-18-
vuotiailta 40 e, alle 4-vuotiaat 
ilmaiseksi. Vuorokausihinta 
aikuisilta 16 e ja 4-18-vuotiailta 
10 e. Hinnat sis. majoituksen, 
ruokailut ja ohjelman Juumassa 
sekä vakuutuksen Oulun ev.-
lut. seurakuntien jäsenille. Ha-
lukkaat voivat käydä Rukalla (25 
km Juumasta). Rinnekulut eivät 
sisälly leirihintaan. Tied. Pertti 
Putila, p. 040 506 2883 ja Kaija 
Siniluoto, p. 050 524 9779. 
Veteraanileiri 10.–13.4., Roku-
an leirikeskus. Hinta 55,50 e (sis. 
matkat ja täysihoito). Ilm. viim. 
ti 20.3. p. (08) 316 1340.
Perheiden ja työikäisten kuu-
rojen leiri 13.–15.4., Juuman 
leirikeskus. Ilm. viim. 27.3.  Eija 
Mukka 040 591 2657 tai eija.
mukka@evl.fi

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Ystävyysseurakuntavierailu 
14.–21.6. Unkarin Siófokiin. 
Hinta 500 e sis. lentomat-
kat, perhemajoitus ja ylläpito.  
Ilm. 21.3. mennessä p. (08) 316 
1401. Lisätietoja pastori Arpád 
Kovács p. 040 524 2778.

Kuorot ja  
yhdistykset
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Tuomiokirkkokuoron harjoi-
tus to 22.3. klo 17, Keskustan 
seurakuntatalo. 

karjasillan seurakunta

Kastellin kirkkokuoron har-
joitus ma 19.3. klo 18.30, 
Kastellin kirkko. 
TervasCanto-kuoron harjoitus 
ti 20.3. klo 17.30, Kaukovainion 
kappeli. 
Karjasillan kirkkokuoron 
harjoitukset ke 21.3. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Tervetuloa, 
myös uudet laulajat!
Maikkulan tenavakuoron 
harjoitukset to 22.3. klo 16.30–
17.15, Maikkulan kappeli. 
Pyhän Andreaan lapsikuoron 
harjoitukset to 22.3. klo 17, 
Pyhän Andreaan kirkko. Huom. 
aika! Esiinnymme surusemi-
naarissa klo 18.
Maikkulan lapsikuoron har-
joitukset to 22.3. klo 17.30–
18.15, Maikkulan kappeli. 

tuiran seurakunta

Pyhän Tuomaan Lapsikuoron 
vanhempainilta ja kannatus-
yhdistyksen vuosikokous pe 
16.3. klo 18, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kahvitarjoilu. 
Uusia laulajia Harmonisen 
laulun ryhmään ti 20.3. klo 
18.30, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Tiedustelut Marja-Liisa Mus-
tonen p. 041 5507444 lisätietoa 
www.harmoninenlaulu.org

OulujOen seurakunta

Lapsikuoroharjoitukset ma 
19.3. klo 16.45, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
Ylikiimingin alue
Lapsikuoro to 22.3. klo 17, Yli-
kiimingin seurakuntatalo. 
Kirkkokuoro to 22.3. klo 18.30, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Muut menot
Rukousvaellus pe 16.3. klo 
18-21 ja la 17.3. klo 10-19, 
Maikkulan kappeli. Varjele 
kynttiläsi tulta. Polulla on neljä-
toista hiljentymispaikkaa, joissa 
viivytään omassa rauhassa, 
lukien ja rukoillen laadittujen 
tekstien ohjaamana. 
Kellonkartanon kevätpäivät la 
17.3. klo 19, Karjasillan kirkko. 

Ks. erillinen ilmoitus! 
Tuomasmessu la 17.3. klo 
18, Oulun tuomiokirkko. Ks. 
jumalanpalvelukset!
Vapaaehtoisten koulutussun-
nuntai su 18.3. klo 10, Karjasil-
lan kirkko. Vanhuspsykiatri Pir-
jo Juhela puhuu ikääntymisen 
tuomista muutoksista. Aiheena 
Kun omat vanhemmat ikäänty-
vät, odotettavissa huolta ja avut-
tomuutta? Teemaa lähestytään 
keski-ikäisten aikuisten lasten 
näkökulmasta. Aloitamme 
messulla, jonka jälkeen kahvit 
ja luento. Tilaisuus on avoin 
kaikille. Järj. myös NNKY.
Kaatuneitten Omaiset ma 
19.3. klo 12, Keskustan seura-
kuntatalo. 
Puuhakerho ma 19.3. klo 9, 
Intiö, hautausmaan huoltora-
kennus. 
Kivikerho ti 20.3. klo 10, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Fransupiiri ti 20.3. klo 12, Myl-
lyojan seurakuntatalo. 
Puuhakerho ke 21.3. klo 9, 
Intiö, hautausmaan huoltora-
kennus. 
Kirkkotekstiilipiiri ke 21.3. klo 
18, Kaukovainion kappeli. 
Edessäsi kokonaisena -naisten 
ilta to 22.3. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Mikä koskettaa, mikä 
puhuttaa, mikä liikuttaa, mitä 
haluat jakaa? Tule viettämään 
iltaa keskustelun ja yhdessäo-
lon merkeissä! Tarjolla pientä 
purtavaa.
Lähteellä-teatterin pienois-
näytelmän Nokkosvihta to 
22.3. klo 13, Myllyojan seura-
kuntatalo. Käsikirjoitus Ilmari 
Turja. Ohjaus Ester Alakopsa. 
Kahvit ja arpa 5 e yhteisvas-
tuulle.
Kaikenikäisten yhteisvastuu-
tapahtuma la 24.3. klo 12, 
Myllyojan Asukastupa, Joki-
varrenpolku 5. Yhteislaulua, 
arpoa, kasvomaalausta, kahvia, 
munkkeja, mehua, makkaraa 
yms. poniratsastusta lapsille. 
Puhe Antti Leskelä. Järj.  myös 
Myllyojan suuralueen yhteis-
työryhmä.
Meitä on moneksi -naisten 
tapahtuma su 25.3. klo 12, Pat-
eniemen kirkko. Messu, mukana 
Tuiran kirkon naiskuoro. Yht-
einen ateria 5 e. Laske rimaa, 
sisko! alustus Raili Ojalehto. 
Tuotto Yhteisvastuukeräykselle 
ja seurakunnan lähetystyölle.
Kirkkopäivät Turussa 25.-
27.5. Pyhä yksinkertaisuus! 
Mitä kulttuuripääkaupunki 
Turku voi tarjota Suomen 
Siionille? Ota siitä selvää läht-
emällä kirkkopäiville Turk-
uun. Ohjelmaa myös nuorille! 
Hinta 40 e. Mukaan sopii 40 
ilm.järjestyksessä. Lisätietoja: 
www.kirkkopaivat.fi sekä Juha 
Vähäkangas 040 57 47 158, 
Anssi Putila 050 340 8982, Jouni 
Heikinheimo 040 737 9643 ja 
Jukka Kärkkäinen 040 57 47 
183. Ilm. viim. 11.5. netissä 
www.oulunseurakunnat.fi/
tapahtumakalenteri tai p. (08) 
316 1340.

Vaatteita 
vähävaraisille 
ilmaiseksi

20.–22.3. klo 9–15.30 
Raatin nuorisotalolla 
NMKY:n tiloissa.
Uusia, käytettyjä, pes-
tyjä ja eri ikäisille. Myös 
petivaatteita.
Oulun ev.-lut. seurakun-
nat, yhteiskuntatyö 
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Lapsen ja 
nuoren suru
Luento- ja keskustelutilaisuus 
22.3. klo 18 Pyhän Andreaan 
kirkolla. 
Luennoitsijana sairaalasi-
elunhoitaja Hannele Lusikka. 
Musiikista vastaavat Kaakkurin 
lapsikuoro ja kanttori Sanna 
Leppäniemi. Keskustelua. 
Kahvitarjoilu.

Evankelista ILKKA PUHAKKA lisäksi 
Keskustan seurakuntatalolla 
La 17.3.  klo 14 Kiitos, sanoista tärkein 
               klo 16 Anteeksi, sanoista kaunein 
Su 18.3.  klo 13 Rakas, sanoista merkityksellisin 
 
Kastellin kirkossa 
Su 18.3. klo 10 Messu, saarna Ilkka Puhakka                 

   

Onko Jumala todella…Onko Jumala todella…Onko Jumala todella…   
ilta oululaiselle ihmiselleilta oululaiselle ihmiselleilta oululaiselle ihmiselle   

   

   
la 17.3. klo 19 Karjasillan kirkkola 17.3. klo 19 Karjasillan kirkko  

Musiikki Nina ÅströmMusiikki Nina Åström  
  

Puhetta Jumalasta Puhetta Jumalasta   
Ilkka PuhakkaIlkka Puhakka  

  
Mukana musisoi Mukana musisoi 

CRBCRB  

Kellonkartanon ystävät ry,  
Karjasillan seurakunta & Oulun tuomiokirkkoseurakunta 

www.oulunseurakunnat.fi

Perjantaina 16.3.
Laulutuuli-maraton Huone-
suon seurakuntakodilla al-
kaen klo 18, kesto n. 6 tuntia. 
Laulamme Laulutuuli-kirjan 
kannesta kanteen. Buffetti.
Tuiran seurakunnan 
kanttoreiden YV-konsertti 
Pyhän Tuomaan kirkossa 
klo 20. Yksinlaulua, duettoja, 
mieskvartettilaulua, viulu- ja 
urkumusiikkia. 

Sunnuntaina 18.3.
Latinalaisen Amerikan 
runoilta klo 18 Karjasillan 
kirkossa. Ohjelma 2 e.

Torstaina 22.3.
Pienoisnäytelmä Nok-
kosvihta klo 13 Myllyojan 
seurakuntatalolla. Lähteellä-
teatteri. Käsikirjoitus Ilmari 
Turja, ohjaus Ester Alakopsa. 
Kahvit ja arpa 5 e.

Asiaa 
vanhempien 

ikääntymisestä
 

Vanhuspsykiatri Pirjo Juhela vie-
railee Oulussa sunnuntaina 18.3. 
Hän puhuu ikääntymisen tuomis-
ta muutoksista otsikolla Kun omat 
vanhemmat ikääntyvät - odotetta-
vissa huolta ja avuttomuutta? Juhela 
tarkastelee teemaa erityisesti keski-
iässä olevien aikuisten lasten näkö-
kulmasta, siitä mitä kaikkea omi-
en vanhempien ikääntyminen tuo 
tullessaan. Hän on myös kirjoitta-
nut kirjan aiheesta.

Tilaisuus alkaa klo 12 Karjasillan 
kirkossa. Ennen Juhelan esitystä 
vietetään kirkossa messua klo 10. 
Tilaisuuden järjestävät Karjasillan 
seurakunta ja Oulun NNKY.

 

eläkeläiset Suvelaan
Kiimingin seurakunta järjestää eläkeläisille leiripäivän Suvelan 
leirikeskuksessa ti 27.3. klo 10-16. Ohjelmassa on mm. laulua, 
pieniä kädentöitä, mukavaa yhdessä oloa ja ulkoilua. Joen ladulla 
halukkaat voivat hiihtää. Päivän hinta on 5 euroa. Leiripäivään 
järjestetään myös kuljetus. Ilmoittautumiset ja kuljetustilaukset 
23.3. mennessä kirkkoherranvirastoon, p. 8161 003.

Lea Heinaste kertoo 
naispapin työstä

Virolaisen Järva-Peetrin seurakunnan pastori Lea Heinaste vie-
railee Oulun ympäristössä maaliskuussa. Hän kertoo naispa-
pin työstään virolaisessa maaseutuseurakunnassa Tuglas-seu-
ran vuosikokouksen jälkeen maanantaina 19.3. klo 19 Oulun 
pääkirjaston maakuntakokoelmahuoneessa.

Lea Heinaste kertoo Viron kirkon vaikeuksista Pudasjärven 
seurakuntatalossa paikallisen naiskuoron Vox Margaritan mu-
siikkimatineassa tiistaina 20.3. klo 18. Sen jälkeen on mahdollista 
jatkaa iltaa ja yöpyä Aino Thauvón-Suitsin kotipappilassa Hil-
turannassa vaikkapa Gustav Suitsin runoja lukemalla. Tarkoitus 
on järjestää kimppakyytejä Oulusta Pudasjärvelle. 

Pastori Heinaste saarnaa marianpäivän jumalanpalveluksessa 
25.3. klo 10 Limingan kirkossa. Samana päivänä klo 12 Limingan 
seurakuntatalossa on tilaisuus kuulla Heinasten esitelmä nais-
papin työstä Viron maaseudulla. Ennen tilaisuutta naisryhmä 
Limingan Luulet tarjoaa kahvit, kolehti ja vapaaehtoinen kah-
vimaksu kerätään Järva-Peetrin seurakunnan hyväksi.

Lea Heinaste saarnaa ja esitelmöi viron kielellä, tulkataan 
suomeksi.

Merikosken Laulu Haukiputaalla
Merikosken Laulu pitää yhteisvastuukonsertin Haukiputaan seu-
rakuntakeskuksessa sunnuntaina 18.3. kello 18. Konsertin nimi 
on Lohdutuksen säveliä. Johtajana on Marita Pasanen.

Kuoro laulaa enimmäkseen suomalaisten säveltäjien tuttu-
ja hengellisiä lauluja. Konsertissa esiintyy myös kaksi kuoron 
pienempää kokoonpanoa. 10 ja 7 euroa maksavia lippuja saa 
ovelta tuntia ennen konserttia.

Merikosken Laulu perustettiin 60 vuotta sitten. Nyt kuoroon 
kuuluu nelisenkymmentä naislaulajaa.

Miesten Päivä 
Kiimingissä

Kiimingin Miesten Päivän suun-
nittelu aloitetaan torstaina 29.3. 
klo 17.30 seurakuntakeskuksessa. 
Suunnittelutilaisuus on avoin kai-
kille asiasta kiinnostuneille. Yleen-
sä Miesten Päivään kuuluu mo-
nenlaista ohjelmaa, joten mitään 
valmista runkoa ei ole olemassa. 
Miesten Päivää vietetään Kiimin-
gissä sunnuntaina 7.10. 

Musiikkia ja maalauksia 
hyväntekeväisyydelle

Pyhän Luukkaan kappelissa, Yliopistokatu 7, on sunnuntaina 
18.3. klo 14 hetki musiikille ja maalauksille.

Musiikista vastaavat Marja-Leena Rahkola, laulu, ja Oulun-
salon taidekoulun kamariorkesteri. Puheen pitää Tuiran kirk-
koherra Hannu Ojalehto. Tilaisuudessa esillä olevat maalaukset 
ovat Anu Sandelinin tekemiä.

Tule tukemaan hyväntekeväisyyttä, nauttimaan musiikista 
ja ostamaan oma akvarelli. Ohjelma maksaa 10 euroa sisältäen 
kahvitarjoilun.

Tapahtumassa ovat mukana Punaisen Ristin Oulun paikal-
lisyhdistys ja Oulun Kansallinen Kulttuuriseura ry. Ohjelmia 
voi ostaa ennakkoon yhdistysten jäseniltä.

Virolaisen Tarto Peetrin kirkon kamarikuoro konsertoi tors-
taina 22. maaliskuuta kello 18 Kiimingin seurakuntakeskuk-
sessa ja perjantaina 23. 3 kello 19.30 Pyhän Tuomaan kirkos-
sa Oulussa.

Kuoroon kuuluu 27 laulajaa. Kuoronjohtajana toimii Kris-
tiina-Maria Lorenz, joka tämän kamarikuoron lisäksi johtaa 
Tarto Peetrin kirkon sekakuoroa. Ohjelmisto koostuu hengel-
lisistä lauluista, joita harjoitellaan kerran viikossa. 

– Tarto Peetrin seurakunta toimii todella pienillä resursseilla. 
Seurakunnalla on yksi päätoiminen hengellisen työn tekijä, ja 
kun koko kirkkorakennuksen lämmittämiseen eivät rahat rii-
tä, lämmitetään vain sakasti, kuorovierailun puuhamies Sauli 
Ojalehto Jäälistä kertoo.

– Silti jumalanpalvelukset pidetään, pyhäkoulu toimii ja 
kuorot laulavat!

Tarto Peetrin kuoro laulaa muun muassa Sibeliusta, Maasaloa 
ja Taizè –lauluja. Vapaa pääsy.

Hiljenny 
rukouspolulla 

Maikkulan kappelilla, Kangaskon-
tiontie 9, voi hiljentyä Taivallus-ru-
kousvaelluksella perjantaina 16.3. 
ja lauantaina 17.3.

Rukousvaelluksella on neljätoista 
hiljentymispaikkaa, joissa viivytään 
omassa rauhassa lukien ja rukoillen 
polulle laadittujen tekstien ohjaa-
mana. Vaellus on sanaton. Polkua 
seurataan omaan tahtiin rukous-
alttarilta toiselle kulkien.

Rukouspolku on avoinna perjan-
taina 16.3. klo 18-21 ja lauantaina 
17.3. klo 10-19.

Kanttorit 
konsertoivat 

yv:lle 
Tuiran seurakunnan kanttorit kan-
tavat neljännen kerran kortensa ke-
koon Yhteisvastuukeräyksen hy-
väksi. He pitävät yhteiskonsertin 
Pyhän Tuomaan kirkossa Puoli-
välinkankaalla, Mielikintie 3, per-
jantaina 16.3. klo 20.

Ohjelmassa on yksinlaulua, viu-
lumusiikkia, duettoja, mieskvartet-
tilaulua sekä urkumusiikkia. Mu-
siikista vastaavat kanttorit Marjo 
Irjala, Tommi Hekkala, Jukka 
Jaakkola, Heikki Jämsä ja Lauri-
Kalle Kallunki. Kaikki kanttorit 
esittävät myös soolonumeroita.

Aikamme agricolat Oulussa 
Su 18.3.  
Messu klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa (Mielikintie 3). Samba 
Coulibaly saarnaa, Marko Hanslian tulkkaa, liturgina Päivi Jus-
sila. Messun jälkeen lähetyslounas ja Aikamme agricolat -juhla. 
Mukana myös Veikko Kärnä Oulun Pipliaseurasta. 

  
Ma 19.3.  
Aikamme agricolat kielenkääntäjinä Senegalissa -vierailuluento 
klo 14–16 Oulun yliopistolla (sali HU 207, humanistinen tie-
dekunta, 2. krs., Linnanmaa). Senegalilaiset raamatunkääntäjät 
Samba Coulibaly ja Malik Sy kertovat raamatunkäännöstyöstä. 
Suomen Lähetysseuran lähetti Marko Hanslian tulkkaa.

Tapahtuman järjestäjinä Oulun ev.-lut. seurakunnat, Suomen 
Lähetysseura ja Oulun Pipliaseura. Sunnuntaina Limingan ro-
vastikunta viettää lähetyspyhäänsä Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Maanantaina järjestäjänä on Oulun yliopisto, Saksan, ranskan 
ja pohjoismaisten kielten laitos.

Tarto 
Peetrin 
kuoro
konsertoi
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K erkeäisiköhän Jeesus sa-
nomaan mitään siinä 
meidän seitsenminuut-
tisessa?, miettii oululai-

nen pitkän  linjan radiotoimittaja 
Hannu Tarvas. – Jeesus saattaisi 
pitää pitkiäkin monologeja.

Tarvas innostuu kovasti, kun hän-
tä pyydetään pohtimaan millainen 
radiohaastateltava Jeesus olisi.

– Saisikohan hänelle suoraan 
yhteyden, vai pitäisikö ensin soit-
taa opetuslapsille?, Tarvas käy läpi 
käytännöllisiä seikkoja.

– Apua, jos hän vain olisi hiljaa, 
ja piirtelisi sormellaan studion 
pöytään. Pitäisi alkaa äkkiä etsiä 
musiikkia. Se saisi varmaan olla 
aika rentoa.

Loppujen lopuksi Hannu Tarvas 
tulee siihen tulokseen, että Jeesus 
puhuisi – tosin hiljaisella äänellä – 
niin painavaa asiaa, että siitä riittäisi 
mainomista viikkotolkulla.

– Puskaradio ainakin puhuisi 
Jeesuksesta pitkään. Että mikähän 
ukko se oikein oli!

Mie olen
tämmönen

Tervolassa syntynyt 
Hannu Tarvas kuvai-

lee uskoaan niin kuin 
suomalainen mies vain 

voi tehdä.
– No mie olen... tämmönen. 

Käyn kirkossa aika harvoin, ru-
koilen etupäässä hädän hetkellä, 
mutta joskus on ehtoollispöytään 
mennessä päässä käynyt ajatus, että 
on se vain, että joku on niin uh-
rautunut. Että ei meistä vain olisi 
siihen ollut.

Kun Tarvas oli Unkarissa tuo-
miokirkkoseurakunnan ystävyys-
seurakunnan vieraana, hän koki 
erityisen väkevästi yhteisen juma-
lanpalveluksen.

– Laulettiin samaa säveltä, he 
omalla kielellään, me omalla. Sil-
loin tuntui aika ihmeelliseltä, et-
tä välimatkasta ja kielimuurista 
huolimatta oltiin yhdessä saman 
asian äärellä.

Toinen mieleen piirtynyt kirkko-
muisto liittyy tädin hautajaisiin. 

– Minulle sanottiin, että saan 
lähteä ruumishuoneelta kirkkoa 
kohti, kun kellot alkavat soimaan.  
Eivätkä ne alkaneet koskaan soida! 
Meni  maha jännityksestä sekaisin, 
kun mietin, mitä pitäisi tehdä.

Täti saatiin lepoon, ja Hannu 
sanoo vuosien päästä: – Kirkko 
saattaa olla yhtä aikaa suurten ar-
kisten tunteiden ja pyhien koke-

musten paikka.

Nöyryyttäminen
suututtaa

Jos Hannu Tarvaksen taskussa kul-
kisi aina yksi raamatunlause, se oli-
si Matt. 25: 45:

Silloin hän vastaa heille: ’Totises-
ti: kaiken, minkä te olette jättäneet 
tekemättä yhdelle näistä vähäisim-
mistä, sen te olette jättäneet teke-
mättä minulle.’

– Tämä raamatunkohta tulee 
mieleen yhä useammin. Yhteiskunta 
eriarvoistuu pelottavalla vauhdilla. 
Kaikista eniten minua suututtaa 
nuorten aikuisten nöyryyttäminen 
työmarkkinoilla. Heillä on intoa 
ja osaamista, mutta kun ei anneta 
mahdollisuuksia. Kirkkokin saisi 
puhua asiasta enemmän.

Hannu Tarvas toivoisi löytävänsä 
kirkon piiristä pappeja, jotka pu-
huisivat syrjään joutuvien puolesta 
suoraan ja tosissaan.

– Kirkon täytyy puhua ihmis-
arvosta, mutta täytyy sen antaa 
ihmisille leipääkin. Onneksi sen 
suuntaista on tässä hiippakunnassa 
tehtykin muun muassa akordira-
haston merkeissä.

Ristiriitainen
Lestadius

Hannu Tarvasta kiehtoo persoona-
na Lestadius. Hän on valmistellut 

H A N N u  TA R VA S  u S K O O ,  e T T ä  J u M A L A N  P O I K A
O L I S I  M I e L e N K I I N T O I N e N  R A D I O H A A S TAT e L TAVA

Puskaradio puhuisi 
Jeesuksesta pitkään

useita monologiesityksiä, eikä pi-
dä mahdottomana ajatuksena pa-
neutua joskus myös Lestadiuksen 
persoonaan.

– Lars Leevi oli ristiriitainen ja 
voimakas ihminen. Ehkä saman-
lainen omalla tahollaan oli myös 
Paavo Ruotsalainen.

Hannu Tarvas toivoo, että kir-
kon piiriin löytyisi suuria miehiä. 
Ja aiempaa enemmän myös iloa ja 
huumoria.  – Raamatussa sitä aina-
kin on. Miksihän papit vaikuttavat 
aina niin surullisilta?

Tarvas oli tuomiokirkossa, kun 
siellä pidettiin muistotilaisuus tsu-
namin uhreille.

– Se oli koskettava yhteisöllinen 
surun hetki.

Hän on kuitenkin ajatellut, että 
joskus voitaisiin kokoontua kirk-
koon myös iloitsemaan.

– Voisokohan kirkko järjestää 
kiitostilaisuutta, kun saatiin tän-
ne pohjoiseen monta hiihdon 
MM-mitalia. Kokoonnuttaisiin 
iloitsemaan!

Hannu Tarvas ei ole koskaan edes 
harkinnut kirkosta eroamista.

– Ihmisen pitäisi tietenkin olla 
myös epäilijä, mutta kun mie vain 
uskon. Että on siellä Joku.

Hannu nauraa, että sitä Jota-
kin hän lähestyy ainakin tiukoissa 
paikoissa.

– Mutisen joskus ennen esitystä, 
että anna sen mennä hyvin.

SATu KReIVI-PALOSAARI

Hannu Tarvas on todella huolissaan pätkätyökulttuurista ja nuorista, joille ei anneta työ-
elämässä edes mahdollisuutta onnistua.
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ekumenia 
puhuttaa 
Oulussa

– Ekumeeninen liike tavoit-
telee Kristuksen kirkon ”nä-
kyvää ykseyttä”, jolla tarkoi-
tetaan sitä, että eri kirkot voi-
vat viettää yhteistä jumalan-
palvelusta. Sen edellytyksenä 
on, että niillä on yhteinen us-
ko, yhteiset sakramentit sekä 
yhdessä tunnustettu pappis-
virka ja että niitä erottavat te-
kijät on keskenään sovitettu, 
selvittää teologisten asioiden 
sihteeri Martti Repo kirkko-
hallituksesta.

– Tämä päämäärä vahvistettiin 
viimeksi vuosi sitten pidetyssä 
Kirkkojen maailmanneuvos-
ton (KMN) yleiskokouksessa 
Brasilian Porto Alegressa. 
Päämäärä herättää kuiten-
kin keskustelua ja kritiikkiä 
sellaisten kirkkojen taholta, 
joiden mielestä kirkoilla on 
jo nyt Jumalan lahjana ykseys 
uskossa ja niiden tulee vain 
tavoitella sellaista toinen toi-
sensa tunnustamista, jossa ne 
voivat elää rinnakkain omat 
näkemyksensä säilyttäen. 

Revon mukaan malli on 
tuonut monet Keski-Euroopan 
protestanttiset kirkot keski-
näiseen yhteyteen, mutta se ei 
riitä ratkaisemaan kysymyksiä, 
jotka erottavat niitä Rooma-
lais-katolisesta kirkosta tai 
ortodoksisista kirkoista.

Martti Repo osallistuu Oulussa 
torstaina 15.3. järjestettävään 
seminaariin  ekumeniasta ja 
uskontodialogista. Alustaji-
na ja puheenvuoron pitäjinä 
ovat piispa Samuel Salmi, 
metropoliitta Panteleimon 
ja dosentti Jyri Komulainen 
Helsingin yliopistosta. Päivän 
viimeisessä osiossa kuuden 
eri kirkkokunnan edustajat 
keskustelevat paikallisen eku-
menian kysymyksistä.

Paneeliin osallistuvat lu-
terilaisen kirkon edustajien 
lisäksi edustajat katolisesta, 
ortodoksisesta, anglikaanisesta 
ja metodistisesta kirkosta sekä 
helluntaiseurakunnasta.

Porvoon 
Julistus

Martti Revon mukaan Suo-
men evankelis-luterilaisen 
kirkon ekumeeniset tavoit-
teet liittyvät KMN:n näkyvän 
ykseyden päämäärään. Niiden 
paras tähänastinen saavutus 
on nk. Porvoon julistus, jo-
ka tuo Pohjoismaiden ja Bal-
tian luterilaiset kirkot lähei-
seen yhteyteen Britannian ja 
Irlannin anglikaanisten kirk-
kojen kanssa. Porvoon julis-
tus on mahdollistanut lähei-
sen yhteistyön, jota tehdään 
Suomessa esimerkiksi suu-
rimmissa kaupungeissa eng-
lanninkielisten jumalanpalve-
lusten järjestämisessä.

Luterilaisten kirkkojen yh-
teistyöelin Luterilainen maail-
manliitto (LML) viettää parin 
viikon kuluttua 60-vuotisjuh-
liaan Ruotsin Lundissa. LML 
perustettiin toisen maailmanso-
dan jälkeen kanavoimaan USA:
n luterilaisista seurakunnista 
koottuja avustuksia Euroopan 
raunioituneiden luterilaisten 
maiden jälleenrakennukseksi. 
Monet Suomen Lapin poltetut 
kirkot pystytettiin uudelleen 
tämän avun turvin. 

SK-P
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H erkullista, että Joel Hallikaisen 
erään konserttikiertueen nimi on 
Huoliiko kukaan?

1990-luvulla  Joel Hallikaisen 
saattoi tavata keikalla satojen ja taas sato-
jen naisten ympäröimänä. Osa kiljui, mel-
kein pyörtyi.

Aika moni olisi huolinut.
– Ihailu ja palvonta ovat viesti ihmisten 

turvattomuudesta. Melkein jokaisella ihmi-
sellä on tarve löytää jokin kohde, joka on 
jotain enemmän kuin oma elämä juuri siinä 
hetkessä, Joel Hallikainen vakavoituu.

– Ei se ole huono asia, päinvastoin. Ihailu 
on kaunista ja vilpitöntäkin. Minun itseni 
vain oli artistina jossakin vaiheessa tärkeää 
ymmärtää, että se rakkaus, joka yleisön ja 
artistin kohtaamisessa parhaimmillaan on, 
ei tule minusta, vaikka on minussa. 

Hallikainen konsertoi viikon kuluttua Ou-
lun seudulla nimellä Rakkautta etsimässä.

Luonnekartta
Korinttilaiskirjeessä

Joel Hallikainen puhuu koko ajan rakkau-
desta. Usko on rakkauden löytämistä, hän 
sanoo.

– Jumala on rakkaus. Hänen luonnekart-
tansa löytyy Raamatun Korinttilaiskirjeestä. 
Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lem-
peä, rakkaus on kärsivällinen... Jos sellaista 
rakkautta saa kokea elämänsä aikana edes 
sekunnin ajan, sitä ei koskaan unohda.

Hallikainen sanoo hiljaisena, että hänellä 
on ollut sekuntinsa, toinenkin.

– Parasta, mitä minulle on tapahtunut, on 
se, että löysin turvattomuuteni.

Taitelija puhuu turvattomuudesta kuin 
suunnattoman suuresta aarteesta.

– Vasta sen tunnistamisen jälkeen aloin 
löytää itseäni. Nyt rikkinäisyyteni ja haavani 
ovat voimavarani. Nimenomaan kirkkoon 
uskallan tulla niiden kanssa turvallisesti. 
Muilla keikoilla olkoot esillä Hallikaisen 
paraatipuoli.

Hallikainen tietää, että turvattomuus 
pitää ihmistä liikkeessä. –  Mutta rakkaus 
pitää elossa!

Isätön viiden
lapsen isänä

Joel Hallikainen on kasvanut isättömänä, 
mutta on viiden lapsen isä itse.

– Aikamoinen paradoksi. Elämä on siitä niin 
käsittämättömän hieno juttu, että se antaa 
aina uusia, yllättäviä mahdollisuuksia.

– Se on lahjaa, että olen tässä ammatissa 
saanut pidettyä perheeni koossa. Vaimo on 
ollut pitkämielinen, jaksanut nähdä tietty-
jen kausien yli. Jaksanut siis nähdä koko 
ajan minut sinä ihmisenä, mikä minä oi-
keasti olen.

Joel Hallikaiselle musiikki ja esiintymi-
nen ovat koko elämä, ja senkin vaimo on 
hyväksynyt.

– Parisuhteessa on loppujen lopuksi ky-

J O e L  H A L L I K A I N e N  u S K A LTA A  T u O D A  K I R K K O K O N S e R T T I I N
N e  H A AVAT ,  J O I TA  M u I L L A  K e I K O I L L A  e I  PA L J A S T e TA

Turvattomuus ajaa meitä kaikkia
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Joel Hallikainen kokee kirkossa ja seurakuntakeskuksissa esiintymisen myös itselleen turvalliseksi ja terapeuttiseksi. 
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Turvattomuus ajaa meitä kaikkia
symys siitä, että minä tuon kumppanille 
oman rakkauden ikäväni ja saan vastalah-
jaksi hänen ikävänsä. Pettymyksiä voi seu-
rata, jos odottaa toiselta jotain enemmän, 
kuin itsellä on.

Eräässä  mielessä myös Kuurankukka on 
hengellinen laulu, Joel Hallikainen sanoo.

– Laulu kertoo kahden ihmisen välisesäa 
rakkaudesta ja rakkauden kaipuusta, mutta 
senkin takana on aina Jumala.

Yksi väkevästi hengellinen laulu on Halli-
kaisen mielestä Unto Monosen Satumaa.

Hallikainen kertoo nauttivansa itse suun-
nattoman paljon kirkkokonserteista, joissa 
hän esittää gospelmusiikkia.

– Ne ovat minulle antoisia ja terapeut-
tisia.

Syntisten
sairaala

Hieman yllättäen mies puolustaa kuivaksi 
moitittua pyhäaamun jumalanpalvelusta.

– Ehdottomasti sitä tarvitaan edelleen, 
mutta yhtä lailla tarvitaan esimerkiksi Tuo-
masmessuja. Me tulemme erilaisista tilan-
teista ja lähtökohdista kirkkoon, ja jokainen 
on oman uskonsa asiantuntija.

Joel Hallikainen on mieltynyt erityisesti 
siihen ajatukseen, että kirkko on syntisten 
sairaala.

– Siellä täytyy saada levätä ja kohdata 
rauhassa kipunsa.  En minä osaa ajatella 
kirkkoa rakennuksena pyhänä. Kirkossa voi 
kohdata Jumalan, ja se kohtaamisen hetki 
on aina pyhä.

Joel Hallikainen toivoo, että kaikki, jotka 
kirkollisveroa maksavat, vaatisivat rohkeasti 
kirkolta palveluja. – Päätösvalta pitäisi olla 
kirkon jäsenillä, ei virkamiehillä.

Joel Hallikainen  on itse tavattoman on-
nellinen hengellisen elämän pienistä suurista 
löydöistään. Suurinta on ollut löytää hänet, 
jota ”naulat pisti, pahuus ihmisten.”

– Anteeksi soi risti kaiken sen!  Onneni 
on olla Herraa lähellä on ilman muuta yksi 
lempivirsistäni.

SATu KReIVI-PAL0SAARI

Joel Hallikaisen konsertoi  Rakkautta etsimässä 
-teemalla  Kiimingin seurakuntakeskuksessa 
perjantaina 23.3. kello 19 ja Haukiputaan 
seurakuntakeskuksessa lauantaina 24.3. kello 
18. 10 euron hintaisia lippuja myydään tun-
tia ennen konserttia ovelta. Konsertin ajaksi 
on järjestetty lastenhoito. Lopuksi on tarjolla 
kahvit lähetystyön hyväksi.

Isättömänä kasvanut mies on itse viiden 
lapsen isä. – On siinä ollut paradoksia ker-
rakseen, Hallikainen myöntää.

g ospellaulajatar Nina Åström on sitä mieltä, ettei ih-
misen tarvitse tyytyä vähään.

Hän on huomannut, että monet etsivät onnea ih-
missuhteista, asunnoista, työpaikoista.

– Mutta ihminen on rakennettu sillä tavoin, että mikään 
maallinen ei riitä. Onni tulee vain siitä, kun ihminen löytää 
tarkoituksensa.

Mikä tuo tarkoitus on, sen voivat oululaiset kuulla omin kor-
vin, kun Nina Åström esiintyy Karjasillan kirkossa 17.3.

Tuolloin kuullaan musiikkia Ninan vasta julkaistulta le-
vyltä, joka kantaa nimeä Sielunmaisemani, Landscape of 
my Soul.

– Koen levyn erityisen läheiseksi senkin takia, että pit-
kästä aikaa sanoitin kappaleet itse. Suurin osa on myös 
omia sävellyksiäni, kertoo Nina, jota kuullaan levyllä myös 
pianistina.

Hän on myös itse tuottanut levyn.
Kokkolassa asuvan Ninan omintakeinen, pop-folk-gospe-

liksi luonnehdittu tyyli tuli laajemmin tutuksi vuonna 2000, 
kun hän edusti Suomea Eurovision laulukilpailussa.

Koti- ja ulkomaisten konserttiareenojen ohella Nina kier-
tänyt paljon muun muassa venäläisissä vankiloissa.

Laulajattaren tummasointinen ääni nostattaa helposti 
tunteet pintaan. Hän ei kuitenkaan sano olevansa pelkkien 
tunteiden tulkki, vaan rakkaus josta hän laulaa on jotain 
ihmistä suurempaa.

Nina Åström 
laulaa rakkaudesta

– Rakkaus on asenne. Se ei voi olla pelkkää tunnehuu-
maa, joka haihtuu. Vain jos se kestää arjen rasituksissa se 
on todellista. Rakkaus näkyy siinä, kuinka kohtelee kaikkia 
ihmisiä ympärillään.

Ninan mukaan ihmiskeskeisestä – siis itsekeskeisestä ja 
omistushaluisesta – rakkaudesta on jo olemassa ihan tar-
peeksi lauluja.

– Minä laulan Jumalan rakkaudesta, joka on ainoaa puh-
dasta rakkautta. Sellaista puhdasta myötätuntoa, jonka vä-
likappaleena ihminenkin voi olla.

Oulun konsertti liittyy tapahtumaan nimeltä ”Onko Ju-
mala todella.” Mitä Nina sanoisi ihmisille, jotka janoavat 
pitäviä todisteita Jumalan olemassaolosta?

Nina nauraa heleästi ja toteaa, että todisteet tulevat muita 
kanavia pitkin kuin järjen kautta.

– Ei todellakaan tarvitse olla tyhmä ollakseen kristitty. 
Olen itsekin käynyt läpi vaiheen, jossa yritin perustella Ju-
malan olemassaoloa järjellisesti. Mutta Jumalan rakkaus vain 
vakuutti. Jokainen voi kokea kuinka se muuttaa ihmistä, 
Nina Åström sanoo.

RIIKKA VuORIJäRVI

Nina Åström ja Ilkka Puhakka esiintyvät lauantaina 17.3. kello 
19 Karjasillan kirkossa tilaisuudessa ”Onko Jumala todella”. 
Teejatkoilla musisoi CRB.
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Rakkaus on asenne, sanoo Nina Åström.
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-konsertti Kiimingin seurakuntakes-
kuksessa pe 23.3. klo 19. Ohjelma 10 
euroa. Lastenhoito järjestetty. Varaa 
hoito 16.3. mennessä, p. 040 5014 764. 
Tilaisuuden jälkeen kahvit lähetystyön 
hyväksi.
Hiljaisuuden viikonloppu 24.-25.3. 
Suvelassa. Aloitamme lauantaina klo 12 
ja päätämme yhdessäolon sunnuntaina 
klo 12.30. Mukana diakonissat Leena 
Saarikoski ja Ulla Junttila. Hinta 15 e. 
Ilmoittautumiset pe 16.3 mennessä 
Ulla Junttilalle, 040 5793 247.
Eläkeläisten leiripäivä ti 27.3. klo 
10-16 Suvelassa. Leiripäivän hinta 
5 e. Leiripäivään on mahdollisuus 
saada kuljetus. Ilmoittautumiset ja 
kuljetuspyynnöt pe 23.3. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, p. 8161 003.
Yhteisvastuumyyjäiset pe 30.3. klo 
10-18 S-Market Ahdissa.
Perheiden ulkoilutapahtuma su 1.4. 
klo 14-16 Jäälissä Tarhanmäellä.
Perhetyö: Iloinen perhetapahtuma su 
25.3. klo 15 seurakuntakeskuksessa, 
tapahtumassa esiintyy Soiva Siili.
Pizzaa ja parisuhdetta-ilta pe 30.3. klo 
18.30 Montin-salilla. Illan aiheena pari-
suhteen vaiheet. Alustaa Hannu Kippo. 
Lastenhoito järjestetty Kirkkopirtillä. 
Ilmoittautumiset 23.3. mennessä Saija 
Kivelälle, p. 040 5609 678
Perhekerho tiistaisin Kirkkopirtillä 
sekä torstaisin Jäälin seurakuntakodilla 
klo 9.30-11.
Perhekahvila tiistaisin Jäälin seura-
kuntakodilla sekä torstaisin Kirkko-
pirtillä klo 13-14.30.
Nuorisotyö: Nuorten avoimet ovet 
Alakylän nuorisoseuralla tiistaisin klo 
17-20. Yökahvila pe 16.3. klo 19-23, 
seurakuntakeskuksessa. Rippikoulu-
konsertti su 18.3. klo 14 seurakunta-
keskuksessa.
Rauhanyhdistys: Nuorten ilta pe 16.3. 
klo 18 rauhanyhdistyksellä. Pyhäkoulu 
su 18.3. klo 13 Alakylässä Häklillä ja 
Vänttilällä, Huttukylässä Hekkalalla, 
rauhanyhdistyksellä kirkonkylässä 
kirkkopirtillä ja Saukolla, Tirinkylässä  
Kotajärvellä Seurat su 18.3. klo 14 
Jaarankartanossa, Kari Kainua ja klo 
17 rauhanyhdistyksellä, Timo Jurvelin, 
Pauli Niemelä.
Kastettu: Selja Ilona Alakärppä, Otto 
Iivari Isopahkala, Niklas Petteri Joke-
la, Jyri Mauri Kortesalmi, Iida Sofia 
Kutilainen, Aliisa Maria Kärkkäinen, 
Tuike Tähti Aurora Lahtela, Moona 
Aurora Ylilehto.
Kuollut: Sylvi Elisabet Kontio 90 v., 
Elsa Marjatta Näppä s. Karjalainen 63 
v., Seija Sisko Kontio 67 v., Vilho Armas 
Koskela 91 v.

15.–22.3.2007 seurakuntaviikko

Hailuoto

Kempele

Haukipudas

Kiiminki

To 15.3. klo 18.30 
kirkkokuoro.
Su 18.3. klo 10 messu, 
mukana kirkkokuoro, 
rippikoululaiset avus-
tavat. Seurakunta 420 
vuotta ja kirkko 35 vuotta. Hailuotoon 
muuttaneet kutsutaan tutustumaan. 
Kirkkokahvit. Klo 12 pyhäkoulu. Klo 
14.30 rauhanhdistyksen seurat Pertti 
Virpillä.
Ma 19.3. klo 13 päiväpiiri Kirkon-
mäellä.
Ti 20.3. klo 10 aamukahvila Luukulla. 
Klo 18 raamattu- ja rukousilta Leena 
Ketolalla, Marjaniementie 85.
Ke 21.3. klo 9.30 päiväkerho Kirkon-
mäellä.
To 22.3. klo 14.30 Saarenkartanon 
hartaus. Klo 18.30 kirkkokuoro.
Pe 23.3. klo 18 naisten ilta Metsäs-
tysmajalla.
Su 25.3. klo messu, avustaa FM, teol.yo. 
Samuel Mäkinen. Klo 17 lähetyksen 
lauluilta Kirkonmäellä. Kuvia vaelluk-
selta Santiago de Compostelaan.
Suntio on vuosilomalla 13.-30.3. Si-
jaisena Kari Tanskanen, jonka tavoittaa 
suntion puhelimesta 040 585 8010.
 

Sanajumalanpalve-
lus kirkossa su 18.3. 
klo 10, liturgia Hei-
nonen, saarna Nevala, 
kanttorina Niemelä. 
Rippikoululaisten 
kirkkopyhä. Juma-
lanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit 
srk-keskuksessa. 
Seurakuntakerho srk-keskuksen mo-
nitoimisalissa tänään to 15.3. klo 13. 
Mikäli tarvitset kuljetuksen kerhoon, 
ota yhteyttä diakoniatoimistoon ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, puh. 5472 636.
Juttukahvila Martinniemen srk-
kodissa tänään 15.3. klo 13-14.30. 
Juttukahvilassa on alussa hartaushetki, 
jonka jälkeen kahvit ja vapaata keskus-
telua. Terveydenhoitaja mittaamassa 
verenpainetta klo 13.30-14.30. Mikäli 
tarvitset kuljetuksen kerhoon, ota 
yhteyttä diakoniatoimistoon ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, puh. 5472 636.
Musiikki: Seurakunnan lapsikuoron 
harjoitukset srk-keskuksessa to 15.3. 
klo 17. Kirkkokuoro Haukiputaan 
Laulun harjoitukset srk-keskuksessa 
to 15.3. klo 18.30. 
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
Kiittää saan -cd-levyä myyvät kuo-
rolaiset, Haukiputaan kirkkoherran-
virasto, Haukiputaan Kirja ja Lahja, 
Oulussa Kirjakauppa Biblia ja Musiik-
ki-Kullas. Cd:n hinta on 18 e. Eläke-
läisten musiikkipiiri srk-keskuksen 
monitoimisalissa to 22.3. klo 13.
Rukousilta Kellon srk-kodissa pe 16.3. 
klo 18.30, Heinonen.
Yhteisvastuulounas Kellon srk-ko-
dissa su 18.3. klo 11.30-13.30. Tarjolla 
lihamureke, perunat ja kastike, juures-
kuutiot, tuoresalaatti, puolukkahillo, 
leivät ja ruokajuomat, jälkiruokana 
kinuskikerma, kahvi. Aterian hinta 
aikuisilta 7,5 e, lapsilta 4-12 v. 3 e, alle 
4 -vuotiaat ilmaiseksi.
Merikosken Laulun yhteisvastuu-
konsertti Lohdutuksen säveliä srk-
keskuksessa su 18.3. klo 18, johtaa 
Marita Pasanen. Liput 10/7e tuntia 
ennen konserttia ovelta.
Diakonia- ja lähetyspiiri Anna-Liisa ja 
Kaarlo Kallisella, Raamattuopistontie 
22, ti 20.3. klo 18.
Mielenterveydeksi hiihto- ja ulkoilu-
päivä Isollaniemellä ke 21.3. klo 12-16. 
Ilmainen salaatti- ja makkaratarjoilu 
sekä kahvit. Hartaus yhteiseksi aluksi. 
Ilmoittautumiset tarjoilun järjestä-
miseksi Helille, p.040 5898 362 tai 
sähköpostilla: heli.puupera@evl.fi 
viim. ma 19.3.
Raamattupiiri srk-keskuksen mo-
nitoimisalissa ke 21.3. klo 18.30. (2. 
Piet 1. luku).
Joel Hallikaisen Rakkautta etsimässä 

-konsertti srk-keskuksessa la 24.3. klo 
18. Ohjelma 10 e. Lastenhoito järjes-
tetty, varaa hoito 16.3. mennessä, puh. 
040 5014 764. Konsertin jälkeen kahvit 
lähetystyön hyväksi. Liput tuntia en-
nen konserttia ovelta.
Tuhkimo -teatterinäytös Yhteisvas-
tuukeräyksen hyväksi Teatterikuopal-
la su 25.3 klo 16 yhteistyössä Kiimin-
kijoen opiston ja Nurkkanäyttämön 
kanssa. Liput 8/10 e ja perhelippu 25 
e (2 lasta ja 2 aikuista). Lippuja voi 
ostaa Kiiminkijoen opiston toimis-
tosta, kirkkoherranvirastosta ja Oulun 
kaupunginteatterin lipputoimistosta. 
Lipputuloista lahjoitetaan puolet 
Yhteisvastuukeräykselle.
W. A. Mozartin Requiem srk-kes-
kuksessa ke 16.5. klo 20. Liput 10 e 
Kiiminkijoen opiston toimistosta ja 
kirkkoherranvirastosta. 
Perhekerhot: Vakkurilassa ti klo 9.30-
11, Kellon srk-kodissa to klo 9.30-11 ja 
klo 12-13.30, Jokelan vanhalla koululla 
to klo 10-11.30 ja Martinniemen srk-
kodissa pe klo 9.30-11.
Varhaisnuoret: 6-luokkalaisten 
avoimet ovet: Martinniemen srk-ko-
dissa to klo 15-17, Aseman nuokkarilla 
(entinen eskari) to klo 15-17 ja Kellon 
srk-kodissa ke klo 15-17. 
Nuoret: Avoimet ovet Kellon srk-
kodissa ke klo 18-20, Vakkurilassa 
to klo 17.30-19.30, Martinniemen 
srk-kodissa to klo 18-20 ja Aseman 
nuokkarilla (entinen eskari) to klo 18-
20. Martinniemen srk-kodilla ei ole 6-
luokkalaisten ja nuorten avoimia ovia 
to 22.3. Gospel-ryhmä Vakkurilassa ti 
klo 18-20. Gospelkirkko Vakkurilassa 
su 18.3. klo 18. Raamattukerho nuo-
rille srk-keskuksen pienryhmätilassa 
ti 20.3. klo 17-18.
Rauhanyhdistys: sisarpiiri ry:llä tä-
nään to 15.3. klo 18.30, alustus aiheesta 
Ilo lapsesta, nyyttikestit, lauluseurat 
ry:llä pe 16.3. klo 18.30, pyhäkoulu su 
18.3. klo 12, läntinen Arto Nevalalla, 
itäinen Sauli Myllysellä, pohjoinen 
Juhani Latvakoskella, seurakuntailta 
ry:llä su 18.3. klo 14, alustus Niilo 
Rauhala, lauluseurat ry:llä ke 21.3. 
klo 18.30, Jokikylä: päiväkerhot ry:llä 
ke ja to klo 17.30-19, raamattuluokka 
isoille ja pienille ry:llä pe 16.3. klo 17, 
myyjäiset srk-keskuksessa la 17.3. klo 
14 ja iltaohjelma klo 18, illan aiheena 
pääsiäisajan virsiä ja siioninlauluja, il-
tahartaus Juha Kaarivaara, pyhäkoulut 
su 18.3. klo 12: Aki Sarajärvellä, Tero 
Hanhisuannolla, Jukka Jokitalolla, Tero 
Vänskällä ja Pekka Paanasella, seurat 
ry:llä su 18.3. klo 17, Pentti Päkkilä, 
Paavo Tahkola Kello: myyjäiset ry:llä la 
17.3. klo 13, pyhäkoulut su 18.3. klo 12 
Orava-Takkuranta Kaltakarilla, Takku-
rannantie ja Hietalanmäki-Kiviniemi 
Saarella, Raamattuopistontie 32. 
Kuollut: Sirkka Silja Niskanen 73 v., 
Kosti Kullervo Soronen 72 v., Olli 
Jorma Kupiainen 47 v ., Päivi Susanna 
Parhi-Riikola 32 v.
Avioliittoon kuulutettu: Lauri Kris-
tian Eilola ja Kaisa Anni Katariina 
Kurvinen.
Kastettu: Anni Aurora Tefke, Miska 
Kalle Arvid Kortesalmi, Juhani Matias 
Mikael Kanniainen, Sofia Aila Helena 
Jaara.

Messu su 18.3. klo 10 
kirkossa. Toim. Puoli-
taival, avust. Riihimä-
ki, kantt. Jääskeläinen. 
Kirkkokuoro avustaa. 
Kolehti Sanansaattajat 
ry:lle Intiassa tehtäväl-
le radiolähetystyölle.
Runon ja musiikin ilta su 18.3. klo 
18 Kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Nonetti -lauluyhtye, joht. dir. mus. 
Tibor Garanvölgyi. Heljä Rahikkala 
lausunta. Kahvitarjoilu Yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi.
Yhteisvastuukeräys jatkuu huhti-
kuun loppuun asti. Keräyslippaita 
saa edelleen Kirkonkylän diakonia-
toimistosta.
Alfa-kurssi kokoontuu kevään ajan 
12.3.-14.5. maanantaisin Kirkonkylän 
seurakuntakodissa, Kirkkotie 11, klo 

18-20.30. 
Varhaisnuorten kuorojen harjoituk-
set Kirkonkylän seurakuntakodissa 
to 15.3. klo 16.30-17.30 ja pe 16.3. 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa 
klo 15-16. 
Nuortenaikuisten kuoron harjoi-
tukset pe 16.3. klo 18 Kirkonkylän 
seurakuntakodissa.
Naisten piiri to 15.3. klo 18.30 Kir-
konkylän seurakuntakodissa. Mukana 
Timo Riihimäki.
Miesten piiri to 15.3. klo 18.30 Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa. 
Mukana Timo Liikanen.
Kirkkoherranvirasto ja muut toimis-
tot suljettu ke 21.3.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Perhekerhot kokoontuvat keskiviik-
koisin Vanhassa pappilassa, Kirkon-
kylän seurakuntakodilla ja Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa klo 9.30-11 
sekä tiistaisin, keskiviikkoisin ja per-
jantaisin klo 9.30-11 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. Perhekerhoja 
ei ole ke 21.3.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri ke 21.3. 
klo 12 Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa, vieraana konsultti Eija 
Keränen. Aiheena aivojen hyvinvointi 
– ulkoiset ja sisäiset voimavarat. Seura-
kuntapiiri to 22.3. klo 13 Kirkonkylän 
seurakuntakeskuksessa.
Kirkkokuoron harjoituksia ei ole ke 
21.3. klo 18 Kirkonkylän seurakun-
takodissa.
Varttuneiden harjoitukset to 22.3. 
klo 14.30 Kirkonkylän seurakunta-
kodissa.
Kirpputori Ilonpisara avoinna ti ja to 
klo 14-17, la klo 10-13.
Tasaus-myyjäiset to 22.3. lahjoituksia 
(käsitöitä, leivonnaisia, arpavoittoja) 
voi tuoda kirkkoherranvirastoon 
lähetyssihteerille.
Että jaksaisin ensi viikkoon -messu 
su 25.3. klo 17 vanhassa kirkossa 
(HPE).
Ylivilkas lapsi ja lennokas aikuinen 
-luentotilaisuus tarkkaavaisuushäi-
riöisen (ADHD) elämästä lapsuudesta 
aikuisuuteen Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa ma 26.3. kello 19.
Varhaisnuoret: Kokkokankaan seu-
rakuntakeskus: ma klo 17.30-18.30 
Toimintakerho 7-10 –vuotiaille tytöille 
ja pojille, ti klo 16.30-17.30 Sekakerho 
9-12 –vuotiaille, ke klo 17.30-18.30 
Toimintakerho 8-11 –vuotiaille ty-
töille ja klo 16-17.30 Koirakerho 9-13 
–vuotiaille, to klo 18-19 Kansainvä-
lisyyskerho 7-12 –vuotiaille. Vanha 
pappila: ti klo 17-18 Monitoimikerho 
8-11 -vuotiaille pojille ja tytöille, ke klo 
16.30-18 sekakerho 10-12 –vuotiaille. 
Keskustan seurakuntatalo: ma klo 
18-19.30 Monitoimikerho 3-6 –luok-
kalaisille tytöille ja pojille. 
Nuoret: Nuorten ilta to 15.3. klo 19 
Vanhassa pappilassa. Yöpappila pe 
16.3. klo 20-24 Vanhassa pappilassa. 
Päiväpappila ti klo 14-17 Vanhassa 
pappilassa. Päivystys to klo 14-16.30 
keskustan seurakuntatalolla. Nuor-
ten peli-ilta ke Kempelehallilla klo 
17-18. 
Rippikoulu: YK5; Nuorten ilta to 1.3. 
klo 18 Vanhassa pappilassa, muut kaksi 
käyntiä maaliskuun aikana torstaisin 
klo 19. YK6; Nuorten ilta to 15.3. klo 
18 Vanhassa pappilassa, muut kaksi 
käyntiä huhtikuun aikana torstaisin 
klo 19.
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, Nor-
dea-pankin alakerrassa ke klo 10-12. 
Perhelentopallo la klo 9-11 kirkon-
kylän koululla.
Kempeleen rauhanyhdistys: To 15.3. 
klo 19 kotiseurat radan itäpuolella 
Jouni Korhosella, Puukiipijäntie 7, 
länsipuolella Irma ja Ahti Pulkkisella, 
Pulkkisentie 13. Pe 16.3. klo 18  Yhtei-
nen raamattuluokka englanniksi ry:llä. 
La 17.3. klo 12-14 päiväkerho ry:llä. Su 
18.3. klo 12 pyhäkoulut Paituri, Laila 
ja Reijo Kimpimäellä, Kokkokangas, 
Laurilalla, Kokkokankaantie 169, 
Santamäki, Hannulalla, Rytitie 29  Kes-
kusta-Ollila, Penttilällä, Vihiluodontie 
533, klo 16 seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe 16.3. klo 
19  lauluseurat Vihelällä, Jukka Kolmo-
nen. La 17.3. klo 19 raamattuluokka 

ry:llä. Su 18.3. klo 12 pyhäkoulut: 
Kolmosella ja Hannu Aholalla. Su 18.3. 
klo 16 opistoilta ja seurat ry:llä, Jukka 
Kolmonen
Kastetut: Raakel Martta-Lyydia Suni, 
Arttu Hermanni Karppinen, Lari Petri 
Komulainen, Emma Maaria Ylitervo.
Kuollut: Kaarlo Kalervo Kolehmai-
nen, 69 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

Konfirmaatiomessu 
su 18.3. klo 10 kirkos-
sa, Markku Palosaari, 
Seppo Meriläinen, 
tekstinlukija Ant-
ti Koski, kanttorina 
Marja Ainali. Kolehti 
Intiassa tehtävälle radiolähetystyölle, 
Sanansaattajat ry.
Sanajumalanpalvelus su 18.3. klo 
13 Jäälin seurakuntakodilla, Markku 
Palosaari, kanttorina Jarkko Metsän-
heimo. Kolehti kuten yllä.
Pyhäkoulu su 18.3. klo 12 kirkko-
pirtillä.
Gospelmessu pe 16.3. klo 18 kir-
kossa.
Ystäväpiiri to 15.3. klo 14 Huttuky-
lässä nuorisoseuralla, mukana Jouni 
Kokkoniemi. Kuljetuspyynnöt Ulla 
Junttilalle, p. 040 5793247.
Kirkkokuoro to 15.3. klo 18.30 seura-
kuntakeskuksessa.
Rukouspiiri to 15.3. klo 18.30 Lähim-
mäisen tuvalla, rukousta, raamatunlu-
kua ja esirukousta.
Diakonian vapaaehtoisten viikonlop-
puleiri 17-18.3 Suvelassa. Leiri alkaa 
lauantaina klo 11ja päättyy sunnun-
taina klo14. Leirin hinta 10 e. 
Lähetyspiiri 20.3. klo 12 Lähimmäisen 
tuvalla.
Eläkeläisten seurakuntakerho ti 
20.3. klo 13 Jäälin seurakuntakodilla, 
kuljetuspyynnöt Erja Haholle, p. 0400 
775 164. 
Tarton seurakunnan kamarikuoron 
ja Kiimingin kirkkokuoron konsertti 
torstaina 22.3 klo 18. Kiimingin seu-
rakuntakeskuksessa. Kahvitarjoilu 
ja arvontaa Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi. 
Eläkeläisten seurakuntakerho Alaky-
län nuorisoseurantalolla to 22.3. klo 
12. Kuljetuspyynnöt Erja Haholle, p. 
0400 775 164
Hartaus to 22.3.klo 13 Koivuleh-
dossa.
Joel Hallikaisen Rakkautta etsimässä 
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Liminka

D iakonissaopiskelija Sisko Muikku har-
joittelee tulevan alansa töitä Limingan 
seurakunnassa. Toissa viikolla takana oli 

seitsemän työpäivää, edessä loput kahdeksas-
ta viikosta.

Kyseessä on kolmannen vuoden opiskelijan 
’oikea’ työharjoittelu. Ensimmäisen kerran Sis-
ko Muikku tutustui Liminkaan opintojen al-
kuvaiheessa.

– On tärkeää päästä melko varhain katsomaan, 
millaista seurakunnan työ on. Jotkut lähtevät 
opiskelemaan alaa suoraan lukiosta ilman ko-
kemusta työelämästä.

– Itse olin ollut työharjoittelussa lähihoitaja-
opintojen vuoksi, mutta minullekin seurakunta 
oli uusi tuttavuus, Sisko kertoo.

Hänen mielestään ensimmäisen kolmen viikon 
tutustumisjakson aikana opiskelijalle luultavasti 
selviää, onko hän hakeutunut oikealle alalle.

Opastukseen on aikaa

Sisko Muikulla oli etukäteen myönteinen kuva 
seurakunnasta. Sen hän oli saanut Kempeleessä 
käydessään viiden lapsensa kanssa perhekerhois-
sa ja tutustuessaan diakoniatyöntekijöihin.

– Olin kyllä lukenut uutisia seurakuntien huo-
nosta työilmapiiristä ja kiusaamisesta, mutta 
en siitä säikähtänyt enkä ole sellaisesta mitään 
merkkejä nähnyt. En siis tällä kokemuksella pys-
ty esittämään mitään teräviä arvosteluja työstä 
seurakunnassa, Sisko nauraa.

Hän pystyy kutienkin vertaamaan työharjoit-
telua seurakunnassa ja sairaalamaailmassa. Siitä 
seurakunta ansaitsee pisteet.

– Olen saanut neuvoja ja opastusta sekä aikaa 
ohjaajaltani. Se ei johdu väljästä aikataulusta, sil-
lä meillä on ollut melkoinen kiire ensimmäisellä 
viikolla. Omakin kalenterini tuli heti täyteen.

Työkokemus on vahvistanut Sisko Muikun 

Harjoittelu ohjaa 
oikealle alalle

ajatusta, että hän haluaa työskennellä seura-
kunnassa.

– Olen saanut olla monenlaisessa mukana. Äsken 
valmistin toimintakeskuksen kehitysvammaisille 
hetken, jossa kuuntelimme musiikkia ja katselim-
me videokuvana kauniita talvimaisemia.

– Seuraavaksi tapaan tänään rippikoululaisia. 
Huomiseksi laadin aamunavauksen lukiolle. 
Saan tavata lapsia, nuoria, aikuisia ja eläkeläisiä 
sekä olla mukana, kun diakoniatyöntekijällä on 
asiakas vastaanotolla.

– Harjoitteluun kuuluu myös kotikäynti 
perusteellisen valmistutumisen jälkeen, Sisko 
kertoo.

Kokemukset talteen

Päivät ovat erilaisia ja työt monipuolisia. Siskon 
mielestä oman luovuuden käyttö on erityisen 
mielekästä. Ja jos ihmisten huolet tuntuvat ras-
kailta, mahdollisuus auttaa heitä on ilo.

Hän aikoo ottaa työharjoittelusta kaiken irti. 
– Pyrin olemaan aktiivisesti mukana kaikessa 

eteen tulevassa ja ryhtyä rohkeasti itsenäisiin 
juttuihin, esimerkiksi hartauksien ja kerhojen 
pitoon. Kuuntelen ja teen muistiinpanoja.

Sisko pitää harjoitteluajastaan oppimispäi-
väkirjaa, jotta kaikki koettu ja opittu tallentuu 
vastaisen varalle.

– Jospa saisin käyttää osaamistani jonkin pie-
nen seurakunnan diakonissana, Sisko Muikku 
toivoo.

PIRKKO PAAKKI

Vuosittain yli tuhat opiskelijaa suorittaa luterilai-
sen kirkon seurakunnissa työharjoittelun tai työs-
säoppimisjakson. Kirkon ammatteihin kouluttau-
tuu yli 5 000 opiskelijaa ammatillisissa oppilaitok-
sissa sekä yliopistoissa.

Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty!
Toiveremontti

(08) 535 0500
Vesalantie 2,
Oulu www.rustholli.fi

Ilmainen
remonttiarvio
kotonasi

Keittiöt,
saunat,
kylpyhuoneet,
huoneisto-
remontit

Avaimet
käteen
-kotiremontit
luotettavasti

Ihmisten kohtaaminen on Sisko Muikun mielestä juuri hänen alaansa.
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Kuoroharjoitukset: 
To 15.3. Tähdet klo 
16 ja kirkkolaulajat 
klo 18 srk-talolla.
Sanajumalanpalve-
lus su 18.3. klo 10 
kirkossa, saarna ja liturgia Kimmo 
Helomaa, kanttorina Mika Kotkaranta. 
Kolehti Intiassa tehtävälle radiolähe-
tystyölle Sanansaattajat ry:n kautta.
Rovastikunnan lähetyspäivä Oulussa 
su 18.3. klo 12 alkaen messulla Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Klo 13.30 Aikamme 
Agricolat -lähetysjuhla. Vieraina sene-
galilaiset Malick Sy ja Zamba Coulibaly. 
Kyydin tarvitsijat, yhteys lähetyssihtee-
riin, puh. 040 8383 222.
Pyhäkoulut: Su 18.3. klo 15 Koti-Pieti-
lässä. Tupoksessa pyhäkoulu ti 20.3. klo 
17.30 Kimpimäellä, Kotilehto 1B.
Vapaaehtoistyön tukihenkilöilta ma 
19.3. klo 18 diakoniatoimistossa. Aihe 
Elämän kasvupisteet. Mukana Sinikka 
Ilmonen ja opiskelija Sisko Muikku.
Seurakuntakerho ke 21.3. klo 12 
srk-talolla, ohjelmasta vastaa Aino 
Kangas.
Gospelmessu ke 21.3. klo 18 kirkossa. 
Messun jälkeen kahvi-ja teejatkot 
srk-talolla.
Nuorten ja nuorten aikuisten raa-
mattupiiri ke 21. 3. klo 18 lähetys-
vintillä.
Lähetyssihteeri vintillä maanantaisin 
klo 12-14.
Ylistysilta su 25.3. klo 18 srk-talolla. 
Vieraana Isän Ihmeet ryhmä (Kings 
Kids) Oulun seudulta.
Kevään Tasauspäivää vietetään su 
25.3. Marianpäivänä jumalanpalve-
luksen yhteydessä. Perinteiseen tapaan 
tuo leipää tullessasi, leivät myydään 
jumalanpalveluksen jälkeen lähetys-
työn hyväksi.
Ajanvaraus diakoniatoimistoon: 
Tupos ma ja to klo 9-10 Marja-Liisa 
Hautamäki, puh. 044 7521 227. Kir-
konkylä Sinikka Ilmonen ke ja pe klo 
9-10, puh. 5621 226 tai 044 7521 226.
Perhekerhot: Ti 20.3. klo 9.30-11 
Kotikololla. Partylite kynttilä- ja lah-
jatavara-esittely, Aino Puronkari. Ke 
21.3. klo 9.30-11 Vanamossa.
Nuoret: Nuorten lähetysvintti ti 20.3. 
klo 16.30-18. Kerhonohjaajien kokous 
ke 21.3. klo 15.15 Nuokkarilla. Ke 21.3. 
klo 18 Gospelmessu kirkossa. Messun 
jälkeen kahvi-ja teejatkot srk-talolla.
Partio: To 15.3. Kaikki tyttövartiot 
Liisan linnaan. Pe 16.3. Make päi-
vystää partiotoimistossa klo 14-16.  
Hallitus Lumpeella klo 18-20. Su 18.3. 
kirkkopalvelussa Lumikot. Partiotyön 
Tuki ry:n vuosikokous ke 21.3. klo 
18.30 Kotikololla. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat. Puheenjohtaja 
Jukka Raitio. Pe 23.3. Make päivystää 
partiotoimistossa klo 14-16. La 24.3. 
Vaeltajien Kotatalkoot kämpällä alkaen 
klo 10. Ilmoittautuminen ja tiedustelut 
Hannu Luukinen.
Lippukunnan kotisivut www.niit-
tykarpat.fi. Partiotoimisto/Markku 
Korhonen. markku.korhonen@evl.fi 
, 5621 223 tai 044 7521 223. 
Rauhanyhdistys: Pe 16.3. klo18.30 
raamattuluokka (7-8) ry:llä ja klo 18.30 
nuortenilta Minna ja Aki Pitkälällä. 
La 17.3. klo 11 myyjäiset ry:llä ja klo 
18.30 raamattuluokka (5-6) ry:llä. Su 
18.3. klo 11.30 pyhäkoulut ja klo 13 
seurat Niittypirtin palvelutalolla sekä 
klo 17 seurat ry:llä. Ke 21.3. klo 19 
sisarilta ry:llä.
Kastettu: Kiia-Eerika Matleena Lu-
hasto.

Lumijoki
To 15.3. klo 10 per-
hekerho srk-talossa. 
Klo 14 kokkikerho 
kerhohuoneella. Klo 
18 palvelujohtokun-
nan jäsenille ja vara-
jäsenille koulutusilta 
Tupoksen Vanamossa.
Su 18.3. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Tölli, kuoro avustaa, kolehti 
Intiassa tehtävälle radiolähetystyölle 
Sanansaattajat ry:n kautta. 
Ma 19.3. klo 18.30 siioninvirsiseurat 
pappilassa, tervetuloa veisaamaan, 
mukana laulajia Oulusta. 
Ti 20.3. klo 10-11.30 yhteinen päivä-
kerho 3-v. ja 4-v., Pekka Siitonen tulee 
kertomaan lähetystyöstä.  Huom! 4-
vuotiailla ei ole kerhoa klo 12.30-14.30. 
Klo 18-19 sählykerho 4-8 -vuotiaille 
liikuntahallilla. Jos sinulla on oma 
maila, ota se mukaan. Lopuksi pieni 
hiljentymishetki.
Ke 21.3. klo 10 5-v. päiväkerho, klo 14 
hartaushetki Lumilyhdyssä.
To 22.3. klo 10 perhekerho srk-talossa. 
Klo 14 kokkikerho kerhohuoneella. 
Klo 18 kirkkoneuvoston kokous 
virastossa.
Aikamme Agricolat -tapahtuma 
su 18.3. Oulussa pyhän Tuomaan 
kirkossa alkaen messulla klo 10. Klo 
13 lounas, jonka jälkeen aikamme 
Agricolat -juhla. 
Tulossa: Varhaisnuorten leiri (4.-6. 
lk) 30.3.-1.4. Siikajoen kalastuskunnan 
majalla. Ilmoittautumiset 27.3. men-
nessä kirkkoherranvirastoon, puh. 387 
172, lisätietoja Pekka Siitoselta puh. 
040 5357 567.
Rauhanyhdistys: Pe 16.3. klo 19 raa-
mattuluokka Saarniolla. Su 18.3. klo 
12 pyhäkoulu I=Pernu II=Myllynen 
III=Pitkänen. Päiväkerho ry:llä klo 
17.30-19 I ti 20.3 II ke 21.3 III to 
22.3.
Virasto avoinna: ma, ke, pe klo 9-14.
Yhteystiedot: Virasto 387 172, pastori 
045 6306 073, diakonissa 045 6381 973, 
suntio 045 6306 081, talouspäällikkö 
045 6306 081, kerhohuone 387 512, 
kotisivu: lumijoki.seurakunta.net 
Kuollut: Elsa Maija-Liisa Annunen, 67 
v. ja Jukka Onni Eino Niinimaa, 41 v.

Muhos
Su 18.3. klo 10 messu 
kirkossa, lit. ja saar-
na Heikkinen, kant-
tori Kajava. Kolehti 
Intiassa tehtävään 
radiolähetystyöhön, 
Sanansaattajat ry. Klo 
13 ekumeeninen rakkauden ateria 
srk-talossa. Klo 18 virsiä ja visailua 
-tapahtuma yhteisvastuun hyväksi 
srk-talossa. Ohjelmassa mm. virsien 
veisuuta, leikkimielinen virsiaiheinen 
tietokilpailu, arvontaa. Yhteisvastuu-
tuotteita myytävänä. Ohjelma 5 euroa, 
sis. tarjoilun.
Pe 16.3. klo 19 seurat kirkossa.
La 17.3. klo 12-15 peruskorjatun 
Koortilan toimintakeskuksen käyt-
töönottojuhla ja avoimet ovet. Kah-
vitarjoilu. Tervetuloa tutustumaan 
uusittuihin tiloihin!
Ma 19.3. klo 13 hartaus Päiväkeskuk-
sessa, Pekkala.
Ti 20.3. klo 10.30 Kylmälänkylän 
seurakuntapiiri kappelissa, Ossi Ka-
java ja päiväkuoro. Klo 12 Sanginjoen 
seurakuntapiiri Marja-Liisa ja Esko 
Holapalla, Kyllönen. Klo 14.30 hartaus 
tk-sairaalassa ja klo 15 ryhmäkodissa, 
Heikkinen. Klo 18 aikuisten raamat-
tupiiri srk-talon kappelihuoneessa, 
Pekkala. 
Ke 21.3. klo 11.30 keskipäivänkerho 
srk-talossa, Kajavan Ossi laulattaa 
paastonajan virsiä ja lauluja. Klo 14 
hartaus Toivola-kodissa, Pekkala. Klo 
17.45 rukouspiiri srk-talon kappeli-
huoneessa, Marja Leena Savolainen. 
Klo 18 naisten messu kirkossa, ro-
vasti Elina Hyvönen, kanttori Kajava, 
naisten lauluryhmä. Messun jälkeen 
kirkkokahvit srk-talossa.
To 22.3. klo 13 alkaen hartaushetket 
Jokirinteen palvelukodeissa, Kyllönen. 
Klo 14 hartaus palvelukoti Armiitas-
sa, Pekkala. Klo 19 kinkerit Aaro ja 
Martti Similällä, Mäntyrannantie 76, 
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Leipää ja elämää
Pohjois-Suomeen!

Usko tai älä, poliittinen 
päätös on aina arvovalinta. 
Olen jututettavissa ja jaan vaali-
leipää 15.3 klo 15.00 Rotuaarilla.

Juha Sirviö
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Tapani Tölli, kansanedustaja,
Kirkkohallituksen seurakunta-

rakennetyöryhmän jäsen
www.tapanitolli.net

Sillanrakentaja
Tapani arvostaa sitä työtä, jota
ikääntynyt sukupolvi, erityisesti
veteraanisukupolvi, on tehnyt.
Kirkkohallituksen seurakunta-
rakennetyöryhmän jäsenenä
Tapani on ollut sillanrakentaja
valtiovallan ja kirkon välillä.
Tapanille on tärkeää, että myös
vähäosaisista lähimmäisistä huolehditaan.

Yrjö Koskimäki, kanttori-urkuri (eläk.)
Ylivieska

37ANNA ÄÄNESI
VAIKUTTAA YLI
HUOMISEN

Heikkinen.
Lähetystyö: Su 18.3. klo 12 rovastikun-
nan lähetyspäivä ja Aikamme Agricolat 
- lähetysjuhla Pyhän Tuomaan kirkossa 
Oulussa. Tied. lähetyssihteeri Anja 
Hämäläinen, puh. 040 562 9131.
Kuorot: Ke 21.3. klo 17 lapsikuoron 
ja klo 18.30 kirkkokuoron harj. srk-
talossa.
Lapset/perheet: Perhekerhot tiistaisin 
klo 9.30-11.30 srk-talossa ja Päivärin-
teen srk-salissa sekä torstaisin klo 10-12 
Laitasaaren rukoushuoneella. Ti 20.3. 
perhekerhojen yv-lounas srk-talossa.
Varhaisnuoret: Pääsiäisleiri 7-13-
vuotiaille Koortilassa 31.3.-1.4. Leirin 
hinta 20 e. Tied. ja ilm. viim. to 22.3. 
kirkkoherranvirastoon puh. 533 
1284. 
Nuoret: Yöseukkari la 17.3. klo 18-23 
srk-talon nuortentilassa. Nuortenilta 
ke 21.3. klo 17-18.30 Päivärinteen srk-
salissa. Koulupastoripäivystys to 22.3. 
klo 10.45-12.15 yläasteella ja lukiolla. 
Päivystys nuorisotoimistolla pe 23.3. 
klo 14-16 p. 533 1201. Nuorten ilta-
kirkko la 24.3. klo 18 kirkossa. Kaikki 
rippikoululaiset mukaan. Isoskoulu-
tusleiri Koortilassa 24.-25.3. alkaen 
la klo 10. Nuorisotyönohjaajat Tuula 
Väänänen, puh. 040 524 6534 ja Rainer 
Väänänen, puh. 040 585 1057.
Rippikoulut: Kesä I -rippikoulun 
teemallinen nuortenilta to 22.3. klo 
18-19.30 srk-talossa.
Laitasaaren rukoushuone: Aamu-
rukous maanantaisin klo 6.30. Per-
hekerho torstaisin klo 10-12. Rau-
hanyhdistys: Pe 16.3. klo 19 seurat 
Muhoksen kirkossa, puhujana Kari 
Päkkilä. La 17.3. klo 19 alueellinen 
nuortenilta Ylikiimingissä. Su 18.3. klo 
12 pyhäkoulut: kirkonkylä Kangastie, 
Korivaara Leinonen, Pälli J. Pitkänen, 
Suokylä Korhonen. Klo 17 seurat ry:llä. 
Ma 19.3. klo 18 päiväkerhot ry:llä. Ke 
21.3. klo 10 perhekerho ry:llä. 
Laitasaaren ry: Pe 16.3. klo 19 miesten 
ilta Koortilassa. La 17.3. klo 19 alueelli-
nen nuortenilta Ylikiimingissä. Su 18.3. 
klo 12 ja 18 seurat ry:llä.
Kuollut: Pentti Richard Putaala 79 v.
Vihitty: Jaakko Tapio Rikkola (Utajärvi 
evl) ja Anna Helena Kesti, Juha Jalmari 
Lapinkangas (Yli-Ii evl) ja Noora Ka-
tariina Pitkänen. 
Kastettu: Fanni Eveliina Valkonen.
Muhoksen srk:n kotisivu: www.evl.
fi/srk/muhos

Seurakuntakerhon 
r e t k i p ä i v ä  1 5 . 3 . 
Ruokailu ravintola 
Hilikussa ja käynti 
kauppahallissa. Lähtö 
srk-talolta klo 10.15.
MLL:n perhetupa 
Repussa torstaisin klo 10-12.30.
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La 24.3. rippikoulua, lähtö Lamulle 
klo 11 linja-autolla seurakuntakodilta, 
paluu samana iltana, rippikoululaiset 
osallistuvat myös su 25.3. klo 12 juma-
lanpalvelukseen.
Tulossa: Seurakuntakerhon retki 
Haapavedelle ti 27.3., ilmoittautumi-
set Sailalle, p. 0207109 856
Kastettu: Veikka Johannes Seppälä, 
Jose Matias Säärelä ja Aapo Veikko 
Viljami Filppula.

Pulkkila 
To 15.3. klo 13 Koivu-
lehdon ehtoollisharta-
us, 19 kirkkokuoro.
Pe 16.3. klo 14 päivä-
kerho, klo 18 nuor-
tenilta kunnan nuo-
risotilalla.
La 17.3. klo 13 piispa vierailee Pulk-
kilan kirkossa, kirkon rakennustoimi-
kunta ja Pulkkilan kappelineuvosto 
mukana.
Su 18.3. klo 12 piispanmessu Pyhän-
nän kirkossa ja yleinen piispantarkas-
tus. Rippikoululaiset osallistuvat. Kts. 
tarkemmin Pyhännän ilmoituksista. 
Lähtö srk-talon pihalta klo 11.10. Pulk-
kilan kirkossa ei jumalanpalvelusta.
Ke 21.3. klo 12 srk-kerho.
To 22.3. klo 10 perhekerho, klo 16 
tyttö- ja poikakerho, klo 19 kirk-
kokuoro.
Tulossa: Kevään kinkerit alkavat: 
ti 20.3. klo 18 kirkonkylän kinkerit 
Anni Arolalla, ke 21.3. klo 13 Viitasten 
kinkerit Korpelassa Martti Partasel-
la, to 22.3. klo 9 koululaiskinkerit 
kirkonkylän ala-asteella, to 22.3. klo 
11.30 Laakkolan kinkerit Aulis ja Elina 
Hiltusella, Laakkolan ala-aste osallis-
tuu, pe 23.3. klo 13 Vornan kinkerit 
Juha ja Marjo Saukolla, ti 27.3. klo 19 
Hyvärilän-Latvan kinkerit Hyvärilän 
vanhalla koululla, Alli Visurilla, ke 
28.3. klo 10 Palvelupäiväkinkerit srk-
talolla. Kinkeriaiheena on luominen 
ja syntiinlankeemus. Kinkeriläksyinä 
virret 455:1-3 ja 391:1,2,10 sekä seu-
raavat kohdat Raamatusta: 1 Moos. 1: 
1, 27, 31; 1 Moos. 3:1, 23-24 ja Room. 
3:23-24.Tulkaapa suurella joukolla 
mukaan. Läksyjä ei kuulustella kuin 
koululaisilta, joten mukaan uskaltaa 
senkin tähden. Monissa seurakunnissa 
kinkeriperinne on katkennut ja sen 
mukana menetetty jotain korvaama-
tonta. ”Varjele tapaa, niin tapa varjelee 
sinua”!
Kastettu: Iida Maria Toppila.

Pyhäntä
To 15.3. klo 12 vete-
raanikuoro, klo 17 
lapsikuoro ja klo 18 
kirkkokuoro seura-
kuntatalolla. Klo 15.30  
Aarrearkkukerho ja 
klo 17 partio kerhohuoneessa.
Pe 16.3. piispa Samuel Salmi seuru-
eineen vierailee klo 13.15 Pyhännän 
kunnassa ja klo 14.30 Pyhännän 
rakennusteollisuuden parissa. Seurue 
ruokailee Rakennustuotteen ruokalas-
sa klo 17. Piispa vierailee Nestorissa klo 
18 ja iltahartaus, mukana myös asessori 
Pauli Niemelä ja khra, lääninrovasti 
Erkki Piri. 
Su 18.3. klo 12 piispanmessu  Pyhän-
nän kirkossa, Samuel Salmi, saarna 
khra Erkki Piri, tekstinlukijat: Seppo 
Tissari ja Enna Junno, avustavat papit: 
Martti Arkkila ja Sulo Kautto, risti-
kulkue. Mukana kirkkokuoro ja nuo-
risokuoro johtajana Veijo Kinnunen, 
urkurina Unto Määttä ja kanttorina 
Pekka Kyöstilä, huilumusiikki Juulia 
Ervasti. Siikalatvan kaikki rippikou-
lulaiset osallistuvat! Kolehti Yhteis-
vastuukeräykselle. Muissa Siikalatvan 
seurakunnan kirkoissa ei ole tänä 
pyhänä jumalanpalveluksia. Ylei-
nen tarkastus kirkossa heti messun 
jälkeen, yv-lounas seurakuntakodilla, 
jossa lounaan jälkeen jaetaan ansio-
merkkejä Pyhännän kappeliseurakun-
nan luottamushenkilöille ja työnte-
kijöille. Kaikkien rippikoulunuorten 
ruokailu ry:llä.
Ma 19.3. klo 11-13 MLL:n perhekah-
vila kh, klo 16-17.30 salaisuuksien 
kaivos-kerho kh , klo 19 Lamujoen 
diakoniapiiri Riitta ja Kari Kopo-
lalla.
Ti 20.3. lukupiiri Kirkkotien kh klo 9 
ja Ukonoja klo 11.

alkaa Kestilän kirkossa pe 16.03. klo 
9 hartaudella, johon myös seura-
kuntalaiset ovat tervetulleita, tämän 
jälkeen seurue siirtyy koululle, klo 
11.15 työntekijäneuvottelu Kestilän 
seurakuntakodissa, jonka jälkeen piis-
pa seurueineen siirtyy Pyhännälle. La 
17.3. klo 10 piispa tapaa seurakunnan 
kaikki luottamushenkilöt ja työnte-
kijät Piippolan seurakuntakodissa. 
Tarkastus jatkuu klo 14 Pulkkilan 
kirkossa ja seurakuntakodissa, klo 15 
Kestilässä vankilavierailu sekä klo 17 
Maalaiskartano Pihkalassa.
Piispa toimittaa messun Pyhännän 
kirkossa su 18.3. klo 12, saarna Erkki 
Piri, tekstinlukijat: Seppo Tissari ja 
Enna Junno, avustavat papit: Martti 
Arkkila ja Sulo Kautto, ristikulkue. 
Mukana kirkkokuoro ja nuorisokuoro 
johtajana Veijo Kinnunen, urkurina 
Unto Määttä ja kanttorina Pekka 
Kyöstilä, huilumusiikki Juulia Ervas-
ti. Kaikki Siikalatvan seurakunnan 
rippikoululaiset osallistuvat. Kolehti 
Yhteisvastuukeräykselle. Yleisen tar-
kastuksen jälkeen yhteisvastuulounas 
seurakuntakodissa sekä ansiomerkkien 
jako Pyhännän kappeliseurakunnan 
luottamushenkilöille ja työntekijöil-
le. Muissa Siikalatvan seurakunnan 
kirkoissa ei ole tänä pyhänä jumalan-
palveluksia. Kirkkokyytiä tarvitsevat 
voivat ottaa yhteyttä seurakuntatoi-
mistoihin. 

Kestilä
To 15.3. klo 11-13.30 
perhekerho, klo 15.30-
17 sekakerho ja klo 
17.30-19 nuorten tee-
mailta yläasteikäisille 
(rippikoululaisille merkintä).
Pe 16.3. klo 9 Siikalatvan seurakunnan 
piispantarkastuksen alkuhartaus 
Kestilän kirkossa, seurakuntakerho-
laiset osallistuvat ja siirtyvät kirkon 
jälkeen kahville kerhokodille, hartau-
den jälkeen piispa seurueineen siirtyy 
koulun vieraaksi. Klo 11.15 työnte-
kijäneuvottelu (kaikki työntekijät) 
seurakuntakodilla.
La 17.3. klo 10 piispa tapaa kaikki 
työntekijät ja luottamushenkilöt 
Piippolan seurakuntakodilla. Piispa 
vierailee klo 15 Kestilän vankilalla ja 
klo 17 Maalaiskartano Pihkalassa.
Su 18.3. klo 12 piispanmessu ja yleinen 
tarkastus Pyhännän kirkossa, rippi-
koululaiset osallistuvat, kts. tarkemmin 
Pyhännän ilmoituksista. Kirkkokyytiä 
tarvitsevat ottakaa yhteyttä seurakun-
tatoimistoon.
Ti 20.3. seurakuntaretki Palta-
moon, lähtö klo 10.30 seurakunta-
kodilta. Ilmoittautumiset Leenalle, p. 
0207109869 tai seurakuntatoimistoon, 
p. 0207109865. Klo 11-13.30 päivä-
kerho ja klo 15.30-17 Sudarikerho 
kerhokodissa.
Ke 21.3. klo 10-13 ystävänkammari 
kerhokodissa. Klo 12 päihdeväen 
virkistysiltapäivä Selkälässä.
To 22.3. klo 15.30-17 puuhakerho 
kerhokodissa.
Tulossa: Pe 23.3. klo 9 alkaen yh-
teisvastuun hyväksi S-marketissa 
kahvitarjoilu sekä myytävänä arpoja 
sekä koululaisten värittämiä kasseja. 
Klo 13 ehtoollishartaus Pihlajistossa, 
Olavi Palovaara. La 24.3. klo 9-14 
rippikoulua, kuulustellaan 10 käskyä 
ja Herran siunaus.
Rauhanyhdistys: pe 23.3. klo 19 opis-
tomyyjäiset ry:llä. 
Kuollut: Pentti Juhani Halonen kir-
konkylältä 61 v.

Piippola 
La 17.3. klo 10 piispan 
tarkastukseen liittyen 
seurakunnan kaikki 
luottamushenkilöt ja 
työntekijät Piippolan 
seurakuntakodissa
Su 18.3. klo 12 piispanmessu ja 
yleinen piispantarkastus Pyhännän 
kirkossa, rippikoululaiset osallistuvat, 
kts. tarkemmin ylhäältä ja Pyhännän 
ilmoituksista. Kirkkokyytiä tarvitsevat 
ottakaa yhteyttä seurakuntatoimis-
toon.
Ma 19.3. klo 11 veteraanikuoro ja 
klo 14.30 kirkkokuoro seurakunta-
kodissa.
Ti 20.3. klo 12 seurakuntakerho seu-
rakuntakodissa.
Ke 21.3. klo 16  tyttö- ja poikakerho 
seurakuntakodissa.

20.3. klo 16.30-17.15.
Perhekerho: seurakuntakodissa to 
15.3. ja ti 20.3. sekä to 22.3. klo 10-
13.
Pyhäkoulu Honkakodissa su 18.3. 
klo 13.
Rauhanyhdistykset: Kurenalan ry:llä 
lauluseurat  to 15.3. klo 19 ja seurat su 
18.3. klo 17 (K. Vuokila ja S.Leppänen). 
Sarakylä: Käsityöilta Anssi Nurmelalla 
pe 16.3. klo 19 ja lauluseurat Sarakylän 
kappelissa su 18.3. klo 19.
Haudattu: Martta Pesälä 83 v.
Avioliittoon vihitty: Viljo Matias Petä-
jäjärvi ja Emilia Sisko Illikainen.
Kirkkoherranvirasto avoinna maa-
nantaista perjantaihin 9-14, puhelin 
8823 100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@
evl.fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi. 

Hartaustilaisuus Teppolassa to 15.3. 
klo 11.30, Minna Salmi. 
Kitarapiirit kokoontuvat torstaisin, 
klo 16-17 alkajat ja klo 17-18 jatkajat, 
sekä perjantaisin klo 16-17, Repussa. 
Oma kitara mukaan.
Reppu auki nuorille perjantaisin klo 
19-24.
Messu kirkossa 18.3. klo 10, Minna 
Salmi, Eläkeliiton kirkkopyhä. Kirk-
kokahvit. Kolehti Intiassa tehtävälle 
radiolähetystyölle, Sanansaattajat ry. 
Rovastikunnan lähetyspäivä Oulussa 
su 18.3. klo 12 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Messu ja Aikamme Agricolat 
-lähetysjuhla. Ilmoittaudu lähetyssih-
teerille, p. 040 779 7705 kyydityksiä 
varten 13.3. mennessä.
Pyhäkoulut srk:talolla, Minttukujalla 
ja Salonpäässä su 18.3. klo 12. 
Perhekerho seurakuntatalolla ti 20.3. 
klo 12.30. Erilaisia ajatuksia äitiydestä, 
vierailija.
Reppu auki varhaisnuorille tiistaisin 
klo 14-16.
Reppu ti klo 17 puuhakerho 7-9 -
vuotiaille ja klo 18 puuhakerho 9-13 
-vuotiaille.
Perhekerho Minttukujalla ke 21.3. 
klo 9. Erilaisia ajatuksia äitiydestä, 
vierailija.
Parkkipaikka seurakuntatalolla ke 
21.3. klo 9, vierailija kirjastosta. 
Ke 21.3. ei omaishoitajien keskuste-
luryhmää. Ryhmä seuraavan kerran 
18.4., jolloin retki Ouluun (tarkemmat 
tiedot myöhemmin).
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
21.3. klo 13.30, Minna Salmi. 
Konservatorion kuoron iltamusiikki 
kirkossa ke 21.3. klo 10, joht. Tuomo 
Nikkola.
Seurakuntakerho seurakuntatalolla to 
22.3. klo 11. Lahja Rautiola.
Reppu to klo 19 Nuortenilta yli 14-
vuotiaille. (Lasse)
Tilkkutäkkilaulujen ilta pe 23.3. klo 
18.30 Murajalla, Ruiskuja 3.
Messu kirkossa su 25.3. klo 10, Minna 
Salmi. Kolehti: Yhteisvastuukeräys.
Pyhäkouluja ei ole 25.3.
Hiljaisuuden messu kirkossa su 25.3. 
klo 17.
Herättäjäseurat su 25.3. klo 18.30 
Oulunsalon vanhassa Pappilassa, 
Pappilantie 28.
Yleisöluento: Itsetuntoa hoitava sana, 
seurakuntatalolla ma 26.3. klo 18.30. 
Psykologian lisensiaatti Arto Mik-
kola Jyväskylästä luennoi. Iltakahvi 
klo 18-18.30, maksu diakoniantyön 
tukemiseen.
Vapaaehtoistyötekijän ilot ja surut 
kristittynä kasvamisen näkökulmasta 
seurakuntatalolla ti 27.3.  klo 9-12. 
Arto Mikkola luennoi. Ilmoittau-
tumiset kirkkoherranvirastoon ke 
21.3. mennessä, puh. 5142 700. Muut 
tiedustelut Lahja Rautiola, puh. 044 
7453 848 tai Päivi Pulkkinen puh. 044 
7453 853.
Virsilaulupiiri Anja Hentun kotona, 
os. Harjapäänkuja 32, ti 27.3. klo 12.30. 
Minna Salmi.
Kastettu: Ella Annika Karoliina Heik-
kinen, Isla Elvia Hämäläinen, Elina 
Kerttu Katariina Kaila, Anni Maria 
Tuovila,  Eetu Matias Eerik Jylhä, 
Valtteri Eemil Augusti Kukkola, Fanni 
Anna Beata Yli-Suvanto, Ohto Eelis 
Vähäsöyrinki.
Vihitty: Matias Henrikki Moilanen ja 
Miina Karoliina Koskelo.
Joukko seurakuntalaisia valmistaa 
käsitöitä diakoniatyön ja KyläKama-
ritoiminnan hyväksi. Onko sinulta  
jäänyt käyttämättömiä villalankoja, 
kangaspaloja, virkkauslankoja tms. 
Otamme niitä ilolla vastaan diakonia-

Pudasjärvi

Rantsila

Siikalatva

To 15.3. klo 13 seura-
kuntakerho Rauhalan 
kerhohuoneella.
Su 18.3. klo 10 messu 
kirkossa, Olavi Palo-
vaara ja Eeva Varo-
nen. Kolehti Intiassa 
tehtävälle radiolähetystyölle, Sanan-
saattajat ry. 
Ma 19.3. klo 10-12 perhekerho Pallerot 
Nuppulassa.
Ti 20.3. klo 11 eläkeliitto seurakun-
tatalolla.
Kuorot: To 15.3. klo 14 Hovin Stellat 
Hovin koululla. Ke 21.3. klo 11 vete-
raanikuoro, klo 15 tyttökuoro Stellat 
ja klo 16 poikakuoro Stellat seura-
kuntatalolla. To 22.3. klo 19 Rantsilan 
Laulu seurakuntatalolla.
Kerhot: Pe 16.3. Nuppukerho 5-vuo-
tiaille Nuppulassa klo 10-12. Ma 19.3. 
klo 14-16 Hovin varhaisnuoret Hovin 
koululla. Ti 20.3. Hovin nuppukerho 
3-5 -vuotiaille klo 10-11.30 ja Sipolan 
varhaisnuoret klo 13.15-15 sekä Tyt-
tökerho Nuppulassa klo 15.30-17.30. 
Ke 21.3. 3-4 -vuotiaiden nuppukerho 
Nuppulassa klo 10-12 ja Mankilan 
varhaisnuoret klo 14.15-16.
Isoset: Isoset kokoontuvat Nuppulassa 
torstaina 15.3. klo 16.30-18.30.
Rippikoulu: La 17.3. klo 9-11.15 rip-
pikoulua Nuppulassa, lapsi- ja nuori-
sotyönohjaaja Tanja Helenius.
Nuoret: To 22.3. klo 17-19 nuortenilta 
Nuppulassa. Osallistumisesta saa rip-
pikoulumerkinnän. 
Tulossa: Ti 27.3. klo 16-20 askartelu- 
ja kirppisilta seurakuntatalolla. Pää-
siäisaskartelua. Yhteisvastuuarpoja. 
Tyttökerholaiset pitävät kahviota. 
Kirppispöydän hinta 2 e/pöytä. Pöy-
tävaraukset, puh. 044 518 1171 (Eeva-
Liisa) tai 250 143 (virasto). 
Su 1.4. klo 19 Petri Laaksosen kon-
sertti kirkossa.
Rauhanyhdistys: Pe 16.3. klo 19 opis-
tomyyjäiset ry:llä. Su 18.3. klo 18.30 
seurat ry:llä, Hannu Aitto-oja. Ti 20.3. 
klo 19 veljien ilta ry:llä.
Avioliittoon kuulutettu: Saila Sinikka 
Uhre ja Timo Herman Tauriainen.
Avioliittoon vihitty: Anna-Kaisa 
Ojantakanen ja Jere Kalevi Haapajärvi 
sekä Kaisa Marja Räisälä ja Kyösti 
Vilhelmi Näsänen.

Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntako-
dissa su 18.3. klo 10 
Holmström, Kukkurai-
nen, Piirainen, Jurmu. 
Luottamushenkilöiden 
ja työntekijöiden yhteinen kirkkopyhä, 
luottamushenkilöiden siunaaminen 
tehtäväänsä.
Musiikkimatinea ti 20.3. klo 18 seu-
rakuntakodissa, Järva-Peetrin seura-
kunnan pastori Lea Heinaste kertoo 
Viron kirkon vaiheista. Musiikista 
vastaa Vox Margarita-kuoro ja Keijo 
Piirainen. Kahviraha Järva-Peetrin 
seurakunnalle.
Lastenlaulukonsertti seurakuntako-
dissa pe 23.3. klo 18, Marjut Kossi ja 
Taina Marja-aho. Konsertin päätteeksi 
kahvia, mehua ja pullaa yhteisvastuun 
hyväksi.
Tulossa: Marianpäivän musiikki-
matinea seurakuntakodissa su 25.3. 
klo 17.
Kuorot: lapsikuoro to 22.3. klo 17, 
kirkkokuoro to 22.3. klo 18 ja Sarakylän 
kappelikuoro to 22.3. klo 18.45.
Lähetystyö: Kirpputori talkootuvassa 
ke 21.3. klo 10-13. Lähetystalkooilta La-
karin koulun käsityötalon yläkerrassa 
ma 19.3. klo 18.
Diakoniatyö: Ystävänkammari seu-
rakuntakodissa ti 20.3. klo 10-12, 
kylvämme pääsiäisruohoa, ota pieni 
kylvöastia mukaan. Kuulovammais-
ten kerho seurakuntakodissa ke 21.3. 
klo 11, mukana kuntoutussihteeri 
Tiina Maija Leinonen. Koillismaan 
omaishoitajien leiri 25.-26.4. Kuusa-
mossa Soiviossa. Ilm. 13.4. mennessä 
Leena Saarikoskelle, p. 040 539 6402. 
Borovoihin ensi kesän leirille 10.-16.7. 
tarvitaan vapaehtoisia työntekijöitä. 
Jos olet kiinnostunut, ilmoittaudu 
kirkkoherranvirastoon 30.3. men-
nessä.
Nuorisotyö: Rönö pe 16.3. klo 18-
22. 
Varhaisnuorisotyö: Varhaisnuorten 
kerhot: ke klo 17.30-19 Kokkikerho 
srk-talo, kirpputori; to klo 15.30-17 
Monitoimikerho Rönössä; to klo 
15.30-16.30 Liikuntakerho Lakarin 
koululla; to klo 15.30-16.30 Monitoi-
mikerho Hirvaskosken koululla; to 
klo 18-19.30 Monitoimikerho Livon 
koululla.
Satumuskari seurakuntakodissa ti 

toimistossa. Voit myös soitella Lahjalle, 
puh. 044 7453 848. 
Salonpään ry: Lauluseurat ja opis-
tomyyjäiset to 15.3. klo 18.30 ry:llä. 
Lauluseurat Kurunlahdella to 22.3. 
klo 18.30. Raamattuluokka la 24.3, 
nuoremmat Räihällä klo 18, isommat 
Viljamaalla klo 19.30. Seurat ry:llä 
su 25.3. klo 14, Harri Hyväri, Lauri 
Karhumaa.
Oulunsalon kk:n ry: To 15.3. klo 
18.30 miesten neliö Umpimähkässä. 
Su 18.3. klo 12 raamattuluokka I, 
ry, raamattuluokka II: Kylänpuoli ja 
Keskikylä; ry Karhuoja; Heino Määttä, 
ja klo 17 seurat ry, Erkki Vähäsöyrinki, 
Pertti Lahtinen. Ti 20.3. klo 19 laulu-
seuroja kodeissa: Karhuoja: Pekka 
Kinnunen, Pahajärventie. To 22.3. 
klo 17:30 sisarpiirin vierailu SRK:lle, 
Uusikatu 28, lähtö omilla autoilla ry:
ltä. Su 25.3. klo 12 raamattuluokka I, 
ry, raamattuluokka II: Kylänpuoli ja 
Keskikylä; ry, Karhuoja; Eero Ilkko, klo 
17 kodin ilta, ry, Evankeliumi kodin 
arjessa, Erkki Alasaarela.

Kirkkoherranvirasto, Piippola p. ja 
fax 0207 109 860, avoinna ma ja pe 
klo 9-12 ja ke klo 13-17, kirkkoherra 
Erkki Piri p. 0207 109 861, talouspääl-
likkö Tarmo Myllykoski p. 0207 109 
852, toimistosihteeri Eija Holappa p. 
0207 109 867, kanslisti Toini Anttila 
p. 0207109 878. Seurakuntatoimistot 
avoinna ma, ke ja pe klo 9 -12. Kestilän 
seurakuntatoimisto p. ja fax 0207109 
865, Pulkkilan seurakuntatoimisto p. 
ja fax 0207 109 850, Pyhännän seura-
kuntatoimisto p. ja fax 0207 109 870. 
Lähetyssihteeri Anneli Laukkanen on 
tavattavissa keskiviikkoisin klo 9-11 
Piippolassa kirkkoherranvirastossa p. 
0207109 860.
Rovastikunnan retki 10.-13.7. Vienan 
Karjalaan (Uhtua, Paanajärvi, Kemi), 
tarkempia tietoja Leena Räsänen, p. 
0207109 869.
Piispa Samuel Salmi toimittaa 
piispantarkastuksen Siikalatvan 
seurakunnassa 16.-18.03. Tarkastus KIRKOLLISeT JATKuu S. 15
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Herra, minun on usein niin vaikeaa 

luottaa sinuun.

Uskon sinun pystyvän, vaan en aina 

usko sinun haluavan.

On vaikea ajatella, että on sinun 

rakkautesi arvoinen.

Niin usein pahoitan mielesi, niin 

usein teen väärin.

Mutta sinä et ajattele kuten minä.

Sinun rakkauttasi ei voi, eikä 

tarvitse ansaita.

Sinä annat anteeksi, sinä unohdat, 

joka päivä.

Kiitos sinulle siitä, joka päivä. 

elämän leipä
Nälättääkö? Nälkä taitaa olla aika eksoottinen kokemus monelle meistä. Toki 
tunnemme makean nälkää ja suolaisen nälkää. Mutta koko päivä ilman ruokaa 
on harvinaista suomalaisille. Meidän nälkämme ei ole ruuan nälkää vaan enem-
män rakastetuksi tulemisen ja hyväksynnän nälkää.

Israelin kansan luottamusta Jumalaan koeteltiin monissa tilanteissa matkalla 
kohti luvattua maata. Kansa pääsi karkuun Egyptin sotavoimia kävelemällä pu-
naisen meren yli. Janoinen kansa sai vettä ihmeellisesti kalliosta. Siltikin kansa 
pelkäsi ja napisi. Aina löytyi jotakin valittamista, Jumalan johdatukseen luot-
taminen oli vaikeaa.

Kuulostaapa tutulta. Itsestäni löydän samanlaisen uskon. Aina vaan huolehdin 
ja hätäilen, vaikka saisin päivittäin kokea Jumalan johdatusta ja huolenpitoa.

Israelin kansa pelkäsi kuolevansa nälkään erämaavaelluksensa aikana. Juma-
la kuitenkin piti heistä huolta. Iltaisin laskeutuivat suuret viiriäisparvet kansan 
ruuaksi. Aamuisin maahan satoi kummallista ainetta, jota voitiin kerätä leiväksi. 
Tämä manna säilyi vain päivän, joten sitä ei voinut kerätä varastoon. 

Jeesus sanoi olevansa elämän leipä. Kuka ikinä tätä leipää syö, ei ole koskaan 
nälkäinen. Jeesus kertoi antavansa ruumiinsa ja verensä meidän puolestamme, 
eläväksi leiväksi. Tätä muistelemme aina ehtoollisella käydessämme. 

Onko siis niin, että Jeesukseen uskovan elämä on huoletonta, jos hän saa elä-
män leipää. Kai se voisi olla, jos jaksaisimme luottaa. Jeesus on luvannut pitää 
meistä huolta joka ikinen päivä.

Meille ei riitä jokapäiväinen leipä. Tahtoisimme saada paljon rahaa ja tavaraa, 
kauneutta, terveyttä, menestystä ja vaikutusvaltaa. Ja siltikään emme ole tyyty-
väisiä. Haluamme enemmän kuin tarvitsemme. Haluamme kaiken heti ja hel-
posti. Odotamme elämän olevan kivaa. Ajattelemme jotakin olevan vialla, jos 
se ei ole sitä.

Jeesus, elävä leipä, tulee ravinnoksemme joka päivä. Elämämme on edelleen-
kin täynnä iloja ja suruja, onnistumisen ja epäonnistumisen kokemuksia. Jeesus 
ei poista heikkouttamme eikä tee meistä synnittömiä. Mutta joka päivä saamme 
kokea hänen läsnäoloaan elämän keskellä. Jeesus ei ota pois ongelmia, vaan hän 
opettaa meille luottamusta ongelmien keskellä. Joka päivä tarvitsemme hänen 
apuaan. Se ei ole aina kivaa. Vaikka Herra antaa meille joskus vain kapean lei-
vän ja niukasti vettä, niin ei hän sitten enää kätkeydy. Hän näyttää meille tien, 

ja sanoo, että kulkekaa sitä. 

KIRSI JäRVeLIN
NuORISOTYöNOHJAAJA

OuLuNSALO

K eskellä paastonaikaa sijaitseva ”puolipaastosunnuntai” kehottaa iloitsemaan (laetare = iloit-
kaa). Jeesus ilmoittaa itse olevansa elämän leipä. Ruokkimisihme sisältyy kaikkiin neljään 
evankeliumiin. Markuksella ja Johanneksella ruokkimisihme ja veden päällä kävely kerro-

taan peräkkäin. Johanneksella korostuu erityisesti näkökulma, jonka mukaan ihmiset olisivat tahto-
neet ahneuksissaan tehdä Jeesuksesta maallisen kuninkaan ilmaisen leivän ja ihmeiden toivossa.

Keväällä ruoho kukoisti Galileanjärven itärannan rinteillä. Tiberiaanjärvi oli uudempi nimi ja 
korosti Herodes Antipaan Rooman keisari Tiberiuksen kunniaksi Galileanjärven rannalle perusta-
man Tiberiaan kaupungin arvoa. Elettiin maaliskuun loppua vastaavaa aikaa. Nisan-kuun 14. päi-
vä, juutalaisten pääsiäinen, oli lähellä. Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että tuon päivän iltaan 
mennessä juutalaiset kodit oli tyhjennettävä kaikista jauhotuotteista! Ennen juhlaa Jeesus kuitenkin 
järjesti varsinaiset leipäjuhlat.

Kaksisataa denaaria oli ruokaan riittämätön summa. Myös viisi ohraleipää ja kaksi kalaa oli näy-
tetty Jeesukselle sen osoittamiseksi, ettei mitään jaettavaa ollut. Ohraleivillä ruokkiminen tunnetaan 
myös 2. Kuningasten kirjasta, jossa Elisa ruokki 100 miestä 20:lla ohraleivällä. Ohraleipä oli hyvin 
halpa-arvoista ruokaa. Ohraa käytettiin karjanrehuna. Siitä valmistettua leipää söivät UT:n aikana 
orjat ja köyhät – rangaistukseksi myös kehnot sotilaat. Jeesuksen jakama ruoka kelpasi kuitenkin 
hyvin nälkäiselle kansalle.

Kunnon juutalaisen isännän tavoin Jeesus pitää ruokarukouksen ennen syöntitapahtumaa. Poika 
kiittää taivaallista Isää. Kylläisen ruokailun jälkeen ruoan tähteet kerätään. Sekin on vanha juutalainen 
pöytätapa – mitään ei heitetä hukkaan. 12 koria tähteitä korostaa ihmeen suuruutta ja lisää kansan 
kunnioitusta Jeesusta kohtaan. Jeesus kuitenkin vetäytyy vuorelle yksinäisyyteen, sillä hänestä ei ole 

tuleva sellaista kuningasta kuin useimmat ruokitut olisivat toivoneet.

PeKKA TuOMIKOSKI

Ensi sunnuntain aihE on Elämän 
lEipä. päivän psalmi on ps. 84: 6-10, 
13, 1. lukukappalE 5. moos. 8: 2-3 
ja 2. lukukappalE 1. kor. 10: 1-6. 
EvankEliumi joh. 6: 1-15.
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Su 18.3. klo 10 messu Oulujoen kirkosta, toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, saarnaa Antti Leskelä, 
kanttorina Lauri Nurkkala.
Su 18.3. klo 11.25 Lasten radiopyhäkoulus-
sa pastori Virpi Sillanpää-Posio kertoo elä-
män leivästä.
Toivon iltapäivä ma-pe klo 14-17:

Ke 21.3. klo 15.45 Naisen allakka. Kulttuurien yhteentörmäyksiä 
ja erilaisuuden rikkautta perheessämme, sairaanhoitaja Ritva-Lee-
na Katanashon kokemuksia.
To 22.3. klo 15.45 Mitä ihmettä tehdä sisarkateudelle? Kasvun paik-
ka -ohjelmassa Marja Blomsterin vieraana terveydenhoitaja ja per-
heenäiti Riitta Elomaa.

Su 18.3. klo 9.45 Lasten radiopyhäkoulus-
sa pastori Virpi Sillanpää-Posio kertoo elä-
män leivästä.
Su 18.3. klo 10 messu Ylivieskan kirkosta.
Jumalanpalveluksen jälkeen edellisen maa-
nantain Etappi-ohjelman uusinta. Tuore avio-

pari Erja ja Miika Koskela Mervi Jutila vieraina.
Ma 19.3. klo 17.05 Etappi-ohjelmassa vieraana Raudaskylän Kris-
tillisen Opiston rehtori Jukka Hautala, keskustelua kirkon elämän 
ajankohtaisnäkymistä. Toimittaa Jukka Harvala Ylivieskasta.

Radio-ohjelmien palautteet: radiostudio.oulu@evl.fi

R A D I O - O H J e L M AT

P irkko ja Antero Harila ovat 
oivallisia liikunnan manne-
kiineja. Kahdeksas vuosikym-

men on alkanut, jalka nousee ke-
peästi, ryhti on suora, ylipainos-
ta ei tietoakaan, eivätkä kuntosa-
lin vempaimet tuota heille kum-
moistakaan vastusta.

Antero Harila tosin jätti taan-
noin tavallisen kuntosalin, jottei 
innostuisi kilpailemaan nuorien 
kuntoilijoiden kanssa lihasvoiman 
käytössä. 

Nyt pariskunta suuntaa kerran 
viikossa Tuiran Lassintalolle. Sen 
seniorikeskuksen kuntosali on 
avoin kaikille 65 vuotta täyttäneille 
Tuiran terveysasemapiirin alueella 
asuville.

– Täällä on joka arkipäivä kun-
tosalivuoroja joko itsenäisesti 
harrastaville tai ohjaajan kanssa 
toimiville, liikuntakoordinaattori 
Satu Karppinen kertoo.

Huhtikuussa 2004 käynnisty-
nyt toiminta on tuiralaisille il-
maista.

Liikettä tekonivelellekin

– Kuntosaliharjoittelu tekee hy-
vää periaatteessa kaikille, jopa te-
konivelen saaneille. On vain pi-
dettävä huoli siitä, etteivät liik-
keet tuota kipua. Jokaisen on lii-
kuttava oman kuntonsa mukaan, 
kuunneltava itseään, Satu Karppi-
nen tähdentää.

Ohjatuilla vuoroilla ohjaaja pitää 
langat käsissään ja katsoo kellosta, 
milloin yhtä liikettä on harrastettu 
minuutin ajan. Sitten vaihdetaan 
laitetta.

Satu Karppinen mainostaa myös 
tasapainoryhmiä, sillä heikentynyt-
tä tasapainoastiakin voi elvyttää. 
Kuntosalilla sitä varten on ole-

massa laite, mutta kotonakin voi 
harjoitella.

– Yhdellä jalalla seisominen tai 
vaikkapa astioiden tiskaaminen 
yhden jalan varassa on hyvä har-
joitus, myös maton reunaa pitkin 
käveleminen. Kun lihakset samalla 
voimistuvat, alkavaan kaatumiseen 
pystyy ehkä reagoimaan nopeam-
min kuin ilman harjoitusta.

Kuuluu arkeen
Hariloille monipuolinen liikuta 
on arkipäivän asia, jo lapsuudesta 
juontava tapa. Esimerkiksi monen 
kilometrin koulumatka oli taitet-
tava omin neuvoin, ei ollut auto-
ja lapsia kuljettamassa.

– Nyt hiihdämme tai sauvakäve-
lemme, joskus uimme. Jos kotona 
olevat käsipainot tai kuminauhat 
unohtuvat lenkkien jälkeen käyt-
tämättömiksi, kuntosalilla viimeis-
tään venytellään.

Pirkko Harila kehuu myös joogaa 
hyvänä tapana venytellä.

Pariskunnan kesät kuluvat mökin 
monipuolisissa puuhissa, mutta 
syksyllä alkava kuntosaliharrastus 
paljastaa, millaisia lihaksia kesällä 
ei tarvittu. 

uusia harrastuksia
Uusien liikuntaharrastusten hank-
kimista ei kannata pelätä, vaikka 
ikää olisi kertynyt, Pirkko Harila 

Liikkeellä kaiken ikää

vakuuttaa. Taannoisella kylpylä-
reissulla he kokeilivat keilaamista 
ja innostuivat.

– Tosi hauskaa! Vaikka muu-
taman päivän päästä uudenlaisen 
liikkeen vaikutus tuntui toisen jalan 
lihaksissa, rouva tuumaa.

Antero Harila puolestaan muistaa, 
että heittokäsi kipeytyi, koska pallo 
tuntui alkuun  raskaalta.

Satu Karppinen vakuuttaa, että 
sekä keilaamisen että kuntosalihar-
joittelun voi aloittaa, vaikka istuisi 
pyörätuolissa.

Hariloiden uudeksi harrastuk-
seksi saattaa tulla vesikävely. Se 

voimistaa lihaksia, mutta säästää 
niveliä liialta rasitukselta.

Vireyttä ja voimaa

Jos liikunta on hyväksi terveydel-
le niin on myös sosiaalinen kans-
sakäyminen.

– Tuolla salissa käy kova porina, 
Satu Karppinen viittaa kuntosaliin 
päin. Siellä yksi eläkeläisten ryhmä 
harjoittaa samalla lihaksiaan.

Kaikki ovat samaa mieltä siitä, 
että henkinen ja ruumiillinen hy-
vinvointi kulkevat käsi kädessä.

Hyvinvointiin pyritään myös 
Lassintalolla alkavassa uudessa 
ryhmässä, jonka nimi on Vireyttä 
ja voimaa 75+. Suunnilleen tä-
mänikäisille halutaan löytää uusia 
ystäviä ja uutta kipinää kunnosta 
huolehtimiseen.

Ryhmä kokoontuu kahdeksan 
kertaa. Alkajaisiksi juodaan kahvit, 
ja seurakunnan diakoniatyöntekijä 
johdattelee keskustelun toivottuun 
aiheeseen.

– Ensimmäisellä keralla tutus-
tumme toisiimme. Kyselen, mistä 
ryhmäläiset ovat kiinnostuneita, 
Tuiran seurakunnan diakonissa 
Paula Kyllönen sanoo.

Porinontiin ja kahvitteluun käy-
tetään tunnin verran, sitten seuraa 
liikunnallinen tuokio.

PIRKKO PAAKKI

Vireyttä ja voimaa 75+ ryhmä 
kokoontuu ensimmäisen kerran 
Lassintalon seniorikeskuksessa 
torstaina 23.3. kello 12-14. Tie-
dustelut p. 044 703 5154.

Ke 21.3. klo 11 päiväkerho ja klo 16.30 
Tavaskengän kerho koululla. Klo 13.30 
hartaus Kuurankukassa, Kautto ja 
Kinnunen.
To 22.3. klo 11-13 perhekerho, klo 
15.30-17 aarrearkku-kerho ja klo 17 
partio kerhohuoneessa. Klo 12 vete-
raanikuoro, klo 17 lapsikuoro ja klo 18 
kirkkokuoro seurakuntakodissa. 
Rauhanyhdistys: Su 18.3. klo 10 piis-
pan seurue aamupalalla Pyhännän 
ry:llä, paikalla Siikalatvan Rauhan-
yhdistysten edustus. Muu ohjelma 
kts. ylempää. Klo 18.30 seurat ry:llä, 
Erkki Kautto ja Petri Silver. Ke 21.3. 
klo 18.39 lauluseurat Mirja ja Risto 
Korsulaisella. 
Kuollut: Veikko Ensio Kervinen kir-
kolta 81 v, Lauri Ensio Rimpeläinen 
Nestorista 86 v ja Toivo Iisakki Pirtti-
salo (Järvenpästä) 59 v.
Kastettu: Lauri Veikka Juhani Saa-
ranen.

Siikasalo
Siikajoki
To 15.3. klo 13 dia-
konia- ja lähetyspiiri 
seurakuntatalolla sekä 
klo 16.15-18.15 seu-
rakunnan rippikoulua 
seurakuntatalolla ja klo 16.30 kirkko-
kuoro Ruukin seurakuntatalolla.
Su 18.3. klo 10 maakirkko Rapulassa, 
jonka jälkeen rippikoulua klo 11-16, 
klo 16 jälkeen päivä jatkuu rippikou-
lulaisten vanhempien tilaisuudella 
Rapulassa.
Ma 19.3. klo 13-14. diakonissa Sirkka 
Koivu tavattavissa Puistolan toimin-
tatuokioissa. Mahdolliset kotikäynnit 
voitte sopia Sirkka Koivun kanssa soit-
tamalla numeroon, p. 050 4694 774.

Ti 20.3. klo 13 virsihetki Puistolassa, 
Yrjö Nissinen. Klo 18 Siikajoen 4H:n 
vuosikokous seurakuntatalolla. 
Ke 21.3. klo 14.15 lapsikuoro seura-
kuntatalolla, Yrjö Nissinen.
To 22.3. klo 16.30 kirkkokuoro Ruukin 
seurakuntatalolla.
Tulevaa: Marianpäivänä su 25.3. klo 
12 sanajumalanpalvelus seurakunta-
talolla, Reino Tanjunen.
Rauhanyhdistys: To 15.3. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. Pe 16.3. klo 18.30 
ompeluseurat ry:llä. La 17.3. klo 19 
alueellinen nuortenilta Saloisissa. Su 
18.3. klo 12 pyhäkoulut Kalevi Kivinie-
mellä ja Pertti Myllymäellä sekä klo 17 
seurakuntailta ry:llä. Ma 19.3. klo 19 
sisarilta Minna ja Markku Haholla. Ke 
21.3. klo 18.30 ompeluseurat ry:llä. To 
22.3. klo 17.30 päiväkerho ry:llä.
Siikajoen palvelupiste avoinna to-pe 
klo 10-14. Puh. 241 113 tai toimistosih-
teeri 044 3438 148. Muina aikoina 
sopimuksen mukaan.

Tyrnävä
Ängeslevä-Markkuun 
diakoniapiiri to 15.3. 
klo 11.30 Kaarina ja 
Paavo Matinollilla.
Yhteislauluilta to 15.3. 
klo 18 Tyrnävän srk-
talolla.
Hartaus ja ehtoolli-
nen pe 16.3. klo 13.30 
Lepolassa.
Yhteisvastuu-ulkoi-
lutapahtuma la 17.3. 
klo 12 alkaen kirkon-
kylän urheilukentän ja kaukalon maas-
tossa. Ohjelmassa mm. Hippo-hiihdot, 
hevosajelua ja nappulakaukisnäytös. 
Puffetti ja arvontaa yhteisvastuun 

hyväksi.
Messu su 18.3. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa, Isokääntä. Kolehti Intiassa 
tehtävälle radiolähetystyölle, Sanan-
saattajat ry.
Rovastikunnan lähetyspäivä Oulussa 
Pyhän Tuomaan kirkossa, Mielikintie 
3, su 18.3. klo 12. Messu ja aikamme 
Agricolat -lähetysjuhla. Tied. Anna-
Liisa Koskenniemi, p. 040 5451 474.
Kymppisynttärit ti 20.3. klo 9.30 
Tyrnävän srk-talolla.
Seurakuntakerho ti 20.3. klo 12.30 
Tyrnävän srk-talolla.
Hartaus ke 21.3. klo 13 Punahilkka-
kodissa.
Murto-Ojakylä-Juurussuon dia-
koniapiiri to 22.3. klo 11.30 Eila 
Materolla.
Temmes: Sanajumalanpalvelus su 
18.3. klo 12 Temmeksen kirkossa, Iso-
kääntä. Raamattu- ja keskustelupiiri 
su 18.3. klo 16 Temmeksen srk-talolla. 
Hartaus to 22.3. klo 10.30 Mäntyrin-
teellä. Herättäjän seurat to 22.3. klo 
18.30 Isokoskella, Haurukyläntie 16. 
Toivevirsi-ilta su 25.3. klo 16 Tem-
meksen srk-talolla.
Kuorot: Lapsikuoro to 15.3. klo 16 
Temmeksen srk-talolla. Kirkkokuoro 
ke 21.3. klo 19 Tyrnävän srk-talolla.
Nuoret: Nuortenillat, ke 21.3. klo 18 
Temmeksen srk-talolla, to 22.3. klo 18 
Murrossa, Kivikausi 2 B 11. Kerho-
nohjaajien palaveri su 18.3. klo 16-18 
Tyrnävän srk-talolla.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: To 15.3. klo 
19 lauluseurat Mika Töllillä. Su 18.3. 
klo 16 seurat ry:llä. Murto: Pe 16.3. klo 
19 lauluseurat Vihelällä, Jukka Kolmo-
nen. La 17.3. klo 19 raamattuluokka 
ry:llä. Su 18.3. klo 12 pyhäkoulut 
Puurusella, Marinilla, Simonsonilla 
ja Lohella, klo 16 opistoilta ja seurat 
ry:llä, Jukka Kolmonen.
Kuollut: Martta Helli Vähänen 92 v.
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Jalkaprässi on tuttu väline Pirkko Harilalle ja soutulaite Antero Harilalle.
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Myllyojan 

Maikkulan

• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

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

O P I S K e L I J A M e N O T

Katso lisää menoja sisäsivujen 
Opiskelijat ja nuoret aikuiset 
kohdasta.

PA LV e L u H A K e M I S T O

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100
Avoinna

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

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 €
- korjataan koruja, tilaustöitä

- ostetaan puhelinosakkeita, päivän
 hintaan, rahat heti puhtaana käteen




