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Vastarannan Kiiski
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Pauli Juusela muistuttaa 1.3. Vantaan 
Laurin pääkirjoituksessa, että tutkimusten 
mukaan uskonto vaikuttaa myönteisesti 
ihmisen onnellisuuteen.

– Elämänarvoissa yksi keskeinen asia on 
uskonto – uskonnolliset ihmiset ovat kes-
kimäärin onnellisempia niin kotimaisissa 
kuin kansainvälisissä vertailuissa.

Kilpailuyhteiskunta vaikuttaa onnel-
lisuuden kokemiseen haitallisesti, koska 
sen oravanpyörässä ihmiset asettavat ta-
voitteensa aina vain korkeammalle. Kun 
läheisten ihmissuhteiden hoitamiselle ei 
työelämän pärjäämispaineissa ja pudotus-
pelissä jää aikaa, lisääntyvä vauraus ei tuo-
kaan onnea. Henkiset ongelmat lisääntyvät 
rikkaissa maissa.

Individualismilla on hyvätkin puolensa, 
mutta kun elämä muuttuu omaan napaan 
tuijottamiseksi, ihmisen onni ei siitä lisään-
ny, päinvastoin.

Helsingin Sanomissa 6.3. nimimerkki Yk-
sinhuoltajaäiti on huolissaan siitä, että 
vanhemmat ovat lastensa kasvattamisessa 
täysin voimattomia.

– Miten on mahdollista, että sivistysvalti-

ossa nimeltä Suomi laki kieltää oman lapsen 
kasvattamisen ja kurittamisen? Näin sallitaan 
alaikäisten lasten ja nuorten hyppiä aikuis-
ten – vanhempien, opettajien ja poliisin, siis 
auktoriteettien – silmille.

Nuoriso tupakoi, juo, harrastaa seksiä, 
näyttelee keskisormiaan, haistattelee, rikkoo, 
sotkee, häiriköi ja lintsaa koulusta kenen-
kään voimatta asialle mitään.

Nuoret tietävät kyllä oikein hyvin oikeu-
tensa tässä yhteiskunnassa, mutta velvolli-
suuksistaan he viis veisaavat.

Milloin muuten vietetään lasten ja nuor-
ten velvollisuuksien päivää?

Kuka ostaa, myy ja välittää nuorille al-
koholit, oluet ja tupakat kaupasta ja kuka 
antaa heille rahat niihin ostoksiin? Vastaus 
on: vanhemmat. Joko he eivät tiedä tai sitten 
he eivät edes halua tietää (lue: välitä) mitä 
heidän hellantelttunsa touhuavat iltaisin, 
viikonloppuisin ja jopa keskellä viikkoa, 
keskellä kirkasta koulupäivää!

– Olen itse etsinyt ja hakenut lastani kau-
pungin kaduilta kotiin, mutta minkäs teet, 
kun ei saa edes koskea omaan lapseensa, jotta 
hänet saisi kotiin jääkylmästä yöstä.

O len toiminut Oulussa uskon-
nonopettajana parin vuosi-
kymmenen ajan.

Viime aikoina on tullut esille ke-
hityssuuntia, jotka koetaan monella 
tavalla uhkaaviksi etenkin lukion 
laajaan yleissivistykseen tähtäävän 
tehtävän kannalta.

Olen nähnyt vuodesta toiseen, kuin-
ka suuri muutos oppilaissa tapahtuu 
lukion aikana. Kun he tulevat luki-
oon, mielessä väikkyy kenties rahakas 
ammatti ja mahdollisuuksien kirjo. Jo 
ensimmäisen syksyn aikana monet op-
pilaat huomaavat, että materiaalisten 
tavoitteiden, kuten esimerkiksi jatko-
opintokelpoisuuden ohella, ikään kuin 
syvempänä juonteena lukio-opintojen 
kudelmassa kulkevat itsensä tuntemisen 
ja henkisen kehityksen langat.

Eettisen käyttäytymisemme ja valin-
tojemme taustalla ovat taustaoletukset 
kuten esimerkiksi historia-, ihmis- ja 
jumalakäsitykset. Oppilaat tulevat näistä 
tietoisiksi, jolloin monet stereotypiat 
karisevat ja tilalle tulee kriittisyyttä ja 
itsensä tuntemista. He joutuvat uudella 
ja usein odottamatto-

malla tavalla itsensä kanssa silmäkkäin, 
osana suurempaa kokonaisuutta.

Nyt tätä ihmisenä kasvamisen ja 
viisastumisen traditiota, joita on 

siirretty ihmisiltä ihmisille, uhkaavat 
monet tehokkuuden ja taloudellisten 
intressien masinoimat uudistussuun-
nitelmat.

Eräänä tällaisena on lukion ja am-
mattikoulun yhdistelmä, jossa suori-
tettaisiin lukiosta vain ylioppilaskir-
joituksissa kirjoitettavien aineiden 
pakollisia kursseja. Ei ole vaikeaa ar-
vata, miten käy tässä mallissa laajan 
yleissivistyksen.

Kontaktiopetus, jossa oppilaat ovat 
suoraan tekemisissä opettajansa kans-
sa, koetaan kalliina ja osin jopa van-
hentuneena työskentelytapana. Myös 
palkkausjärjestelmän uudistukset ovat 
viemässä kontaktiopettamista ahtaam-
malle ryhmäkokojen yhä kasvaessa ja 
palkkauksen painopisteen mahdol-
lisesti siirtyessä projektiluontoiseen 
suuntaan.

Ongelman ydin ei ole opettajien 
työmahdollisuuksien kaventumisessa, 
se on paljon syvemmällä. Perinteinen 
opettaminen sisältää mahdollisuuden 
metodien moninaiseen käyttöön, se ei 
siis ole kehityksen este.

Kehityksen este on, kun opettaja ei 
tunne oppilaitaan, kun inhimillinen 
vuorovaikutus lakkaa toimimasta 
liian suurissa ryhmissä ja yksiköissä. 
Ei opiskelu ole teknistä suorittamista 
vaan parhaimmillaan ihmisenä kas-
vamista ja itsetuntemusta, joka on 
kaiken luovuuden ja uuteen sopeu-
tumisen lähde.

Elämme vaalien aikaa. Kannattaa siis 
tutkiskella vaaliehdokkaiden kantaa 
myös koulutusuudistuksiin.

Yleissivistyksen 
puolustus

marja-Kaisa Heikkinen, Tm, SuOL:n Oulun seudun pj.
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Väellä on väliä
Eduskuntavaalien alla kannattaa jälleen 
muistella, mikä merkitys päättäjillä on kir-
kon ja kristillisyyden aseman määrittelijöi-
nä. Viimeisten neljän vuoden ajalta löytyy 
kuvaavia esimerkkejä.

Ehkä hämmästyttävin hanke oli tekijänoi-
keuslain uudistus. Hallitus esitti, että juma-
lanpalvelusmusiikki olisi pitänyt saattaa te-
kijänoikeuksien piiriin. Jos laki olisi toteu-
tunut alkuperäisessä muodossaan, käytän-
nössä ylikansalliset mediayhtiöt olisivat voi-
neet rahastaa jumalanpalveluksien musiikil-
la 70 vuotta säveltäjän kuoleman jälkeen ja 
jopa rajoittaa tilaisuuksien musiikkisisältöä. 
Kapitalismi olisi tullut jumalanpalvelukseen 
ja Teoston lonkerot olisivat saaneet tukevan 
otteen urkulehterin kaiteista.

Onneksi esityksen tämä osa kuihtui edus-
kunnassa, vaikka muuten täysin epäonnis-
tuneeksi osoittautunut tekijänoikeuslaki 

voimaan tulikin.
Seurakuntalehtien osoitteettoman ja-

kelun laillisuudesta käytiin viimeinen suu-
ri vääntö. Perustuslakivaliokunta käveli vir-
kamiehen yli ja päätyi sananvapauden kan-
nalle.

Kirkon saama osuus yhteisöveron tuotos-
ta nousi keskusteluun useammankin kerran, 
mutta se sai pääosin olla rauhassa. Eduskun-
ta haluaa edelleen seurakuntien hoitavan 
hautausmaat.

Kunta- ja palvelurakenneuudistus puoles-
taan pakotti tarkastelemaan, miltä tulevai-
suuden seurakuntakartta näyttää. Kuntalii-
toksista kun koituu myös seurakuntien yh-
distymisiä.

Muitakin kirkon kannalta huomionarvoi-
sia asioita kuluneella kaudella oli esillä. Niis-
tä ehkä eniten herätti tunteita niin kutsuttu 
hedelmöityshoitolaki.

Melkoisen keskustelun aiheutti kiista ru-
kouspäiväjulistuksen perinteestä. Eduskun-
nan enemmistöhän päätti, että presidentin 
tehtäviin ei lailla kirjata rukouspäiväjulistuk-
sen antamista. Tarja Halonen kuitenkin jat-
koi perinnettä omasta tahdostaan – eku-
meenisena.

Päättäjien ja heidän valitsemiensa virka-
miesten taholta tuli muutamia iskuja kristin-
uskon harjoittamista ja ilmentymistä koh-
taan. Koulujen juhlista olisi pitänyt karsia 
virret muuan suvaitsevaisen rehtorin vaati-
muksesta.

Opetusministeriössä usean kristillisen 
koulun toimiluvat lensivät roskakoriin, kos-
ka näiden koulujen opetus ei ole ”moniar-
voista”.

Tänä keväänä suvivirsiä veisataan, mutta 
itsestäänselvyys se ei ole. Äänestäjien kan-
nattaa se muistaa.

aatoksia
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Kristitty, äänestä kristittyä!
Maaliskuun eduskuntavaalien lähestyessä on tärkeää muistaa, että 
tuolloin me äänestäjät annamme valtuudet 200 kansanedustajalle 
tehdä meitä kaikkia koskevia päätöksiä neljän vuoden ajan.

Arvot ohjaavat jokaisen ihmisen arkisia valintoja; mitä tuot-
teita ostamme ruokakaupasta, menemmekö illaksi lähipubiin 
vai lasten luokse kotiin, ostammeko uuden auton vai säästäm-
mekö rahat uuteen asuntoon. Kaikki nämä päätökset perustuvat 
arvoihimme. 

Eduskunta ja kansanedustajat eivät tee tässä asiassa poikkeusta. 
Jokaisella nykyisellä ja tulevalla kansanedustajalla on arvomaailma, 
jonka pohjalta he tekevät päätöksiä asioista, jotka taas vaikuttavat 
joko suorasti tai epäsuorasti myös meidän ja perheenjäseniem-
me elämään. 

Kristittyinä meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että an-
namme äänemme ehdokkaalle, jolle kristillisyys on muutakin kuin 
nimi seurakunnan jäsenrekisterissä. Varmista, että Sinä kristittynä 
annat äänesi ehdokkaalle, joka on juurtunut Kristukseen, sitou-
tunut paikallisseurakuntaan ja joka tekee päätöksiä Raamattuun 
ja rukoukseen nojaten. 

TanJa runSaLa
KriSTiTTY ääneSTäJä, OuLu

Tavoitteena terve ihminen 
terveessä ympäristössä
Asetamme useimmiten terveyden ensimmäiseksi, kun luettelem-
me arvokkaimpia asioita elämässämme. Pohdimmeko kuitenkaan 
usein terveyden sisältöä.

Mitä terveys-käsitteellä mielessämme tarkoitamme?
Terveyshän ei ole vain fyysistä terveyttä, liikunnallista toimin-

ta- ja työskentelykykyä.

Nyky-yhteiskunnassa korostetusti sisällytämme terveyteemme 
myös henkisen terveyden: toimintakyvyn aivojen tasolla. Tähän 
aivotoimintaan kuuluu myös tärkeä tunnetason terveys.

Kaikki tämä on meille hyvin henkilökohtainen ja suhteellinen 
terveyden arvomaailma. Voimme olla tyytyväisiä terveyteemme, 
vaikka mitään ehdotonta, absoluuttista terveyden tasoa emme ole 
saaneetkaan omaksemme.

Fyysisen ja psyykkisen terveyden lisäksi luterilainen kirkkom-
me puhuu kolmannesta ihmisen terveyden osa-alueesta, hengel-
lisestä terveydestä, joka saadaan lahjana uskon kautta Jeesukseen 
Kristukseen.

Otettuamme syntien anteeksiantamuksen lahjana vastaan Ju-
mala-suhteemme on absoluuttisesti terve, vaikka ruumiillinen 
minämme ei koskaan voisi ehdotonta terveyttä saavuttaakaan.

Fyysiseen ja psyykkiseen terveyteemme voimme itse pyrkiä 
vaikuttamaan terveillä elämäntavoilla. Esimerkiksi nauttimalla 
kemiallisia myrkkyjä sisäämme tuhoamme nopeasti tai hitaasti 
mutta varmasti terveyttämme.

Olemme oman terveytemme lisäksi vastuussa myös toisten 
ihmisten ja luonnon, koko ympäristömme terveydestä. Ihmi-
sellä on tässä Jumalan luomakunnassa erityisasema. Meidät on 
asetettu vastuullisiksi viljelijöiksi ja varjelijoiksi. Se on tehtävä, 
jonka suorittaminen vaatii arjessa toimimista ympäristön terve-
yden hyväksi.

Olemme itse myös riippuvaisia ympäristöstämme: terve ihmi-
nen tarvitsee terveen ympäristön.

Ympäristömme terveydestä huolehtimisen tulisi ilmetä ihmis-
suhteissa, rakkautena lähimmäisiämme kohtaan ja huolenpitona  
koko luomakunnasta. Ympäristökasvatus kuuluu osana kristilliseen 
kasvatukseen. Laaja-alaisena tavoitteena on hengellisesti, henkisesti 
ja ruumiillisesti terve ihminen terveessä ympäristössä.

Toimikaamme aktiivisesti  ympäristövastuun kantajina suo-
jelemalla ja varjelemalla Jumalan luomakuntaa itsessämme ja 
ympäristössämme.

maiJa KiViaHde, FT
HauKiPuTaan SeuraKunnan YmPäriSTöTYörYHmän JäSen

S uurin osa rippikouluista on 
maksullisia, kertoo seura-
kuntakasvatussihteeri Jar-
mo Kokkonen kirkkohal-

lituksesta.
Kun opetusministeriö antoi 

suosituksen, jonka mukaan pe-
ruskoulun opetuksen täytyy olla 
ilmaista, romahtivat kouluretki-
en määrät.

Koulu ei saa periä retkistä eril-
listä maksua.

Jarmo Kokkosen mielestä rippi-
koulujen kohdalla on kyse aivan 
eri asiasta.

– Koulunkäynti perustuu oppi-
velvollisuuteen ja on siinä mielessä 
eri asia kuin rippikoulu, joka on 
vapaaehtoinen. 

Kokkonen pitää kuitenkin tär-
keänä, että seurakunta mahdollistaa 
rippikoulun käymisen huomioimal-
la  nuorten ja heidän perheidensä 
tilanteen ja todellisuuden.

– Rippikoululaisia ei tule saattaa 
eriarvoiseen asemaan. Jos seura-
kunta tarjoaa selvästi kalliimpia 
rippikouluja, joiden kustannukset 
ovat esimerkiksi useita satoja euro-
ja, tulisi seurakunnassa olla myös 
mahdollisuuksia edullisempiin 
vaihtoehtoihin.

K a L L i i d e n  m aT K O J e n  r i n n a L L a  O n  Ta r J O T TaVa
a i n a  e d u L L i S i a  Va i H T O e H T O J a

rippikoululaisia ei saa saattaa
eriarvoiseen asemaan

Kaupunki- ja 
iltarippikoulut

usein maksuttomia

– Maksuttomia ovat usein esimer-
kiksi kaupunki- ja iltarippikoulut, 
Kokkonen toteaa.

Tavallinen rippikoulu ei tule perheille kovin kalliiksi. Oulussa leirimaksu on ollut 45 euroa.

Rippikoulussa seurakunta tar-
joaa ilmaiseksi opetuksen ja si-
sällön, henkilökunnan ja isoset. 
Kuluja muodostuu matkoista ja 
majoituksista, joista osa katetaan 
rippikoulumaksuilla.

90 prosenttia rippikouluista sisäl-
tää jonkin pituisen leirijakson.

–  Taustalla on yksinkertaisesti 
leirien suosio. Nuoret ja heidän 
vanhempansa pitävät leirielämää 
antoisana.

Esimerkiksi Oulussa on peritty 
leiririppikoulusta noin  45 euroa. 
Päivärippikoulun hinta on ollut 
17 euroa. Kiimingissä peritään 5 

euroa leiripäivältä, ja talvirippikou-
lupäiviltä 2,5, euroa, jos päivään 
kuuluu ruoka. 

Esimerkiksi juuri päättynyt 
hiihtorippileiri tuli maksamaan 
36 euroa.

Keskimääräinen rippikoulumaksu 
koko valtakunnassa on seurakun-
takasvatussihteerin mukaan noin 
60-90 euroa.

– Se ei ole kovin paljoa viikon 
leirijaksosta ja rippikoulun muista 
tilanteista. Jos perheessä on vaikea 
taloudellinen tilanne, seurakunta 
voi diakoniatyönsä kautta tulla vas-
taan rippikoulumaksuissa.

ulkomaille
isompi summa

Oulussa on ollut kallein rippikou-
lu ulkomaanrippikoulu, jonka hin-
nan päättävät kirkkoherrat erik-
seen. Yleensä se on ollut 700-750 
euroa. Talvi- ja vaellusrippileirit 
maksavat noin 110 euroa.

Jarmo Kokkonen toteaa,  että eri-
tyisrippikouluja on  paljon ja erilai-
sia, mutta suurin osa rippikouluista 
on kuitenkin ”tavallisia”.

– Rippikoulun suosio ja merki-
tys perustuu ennen kaikkea hyvään 
ilmapiiriin ja turvalliseen yhtei-
söllisyyteen, jossa on mielekästä 
pohtia elämän suuria kysymyk-
siä. Tämän toteutuminen ei vaa-
di erityisjärjestelyjä eikä kauaksi 
matkustamista. 

SaTu KreiVi-PaLOSaari

urut 
otettava

huomioon
Rauhan Tervehdykseen tuli 
lukijapalautetta Muhoksel-
ta koskien kirkkojen läm-
mönsäätelyä pakkasella. 
(RT 1.3.)

Soittaja oli huolissaan siitä, 
että urut menevät epäviree-
seen kirkon sisätilan  läm-
mönvaihtelun jälkeen.

Urkujensoiton lehtori Risto 
Ainali kertoo, että jos kirkko-
salin lämpöä pudottaa vaikka 
+15 asteeseen, urut todella 
menevät epävireeseen.

–  Urut viritetään aina tiet-
tyyn lämpöön, mutta oikea 
vire palaa, kun lämpö noste-
taan takaisin alkuperäiseen 
asteeseen.

Ainali tähdentää, että kirkon 
lämpö täytyy nostaa ajoissa 
oikealle tasolle. Muuten hän 
pitää lämmön laskemista vii-
kolla hyvänä ratkaisuna.

– Jos kanttori on innokas 
harjoittelija, syntyy ongelmia 
tietenkin siitä, että hän ei pää-
sisi viikolla harjoittelemaan 
kylmempään kirkkoon. 

(SK-P)
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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.

Oulujoen kirkossa su 11.3. klo 
10 messu, toimittaa Paavo Moi-
lanen, saarna Pertti Lahtinen, 
kanttorina Annukka Palola. 
Sanginsuun seurakuntako-
dissa su 11.3. klo 12 sanaju-
malanpalvelus, toimittaa Pertti 
Lahtinen, kanttorina Annukka 
Palola.
Ylikiimingin kirkossa su 11.3. 
klo 10 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Olavi Isokoski. Kant-
torina Leo Rahko.

Oulun tuomiokirkossa: Su 
11.3. klo 10 messu, toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, avus-
taa Hanna-Maija Karjalainen, 
urkurina Maija Tynkkynen. 
Kolehti Israelissa ja pal-
estiinalaisalueella tehtävään 
työhön Suomen Lähetysseuran 
kautta.
Su 11.3. klo 18 ehtoolliskirkko, 
toimittaa Juha Vähäkangas, 
urkurina Maija Tynkkynen. Kut-
sutaan abiturientit mukaan. 
Intiön seurakuntakodissa su 
11.3. klo 12 messu, toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen.

Kastellin kirkossa su 11.3. 
klo 10 messu, toimittaa Vesa 
Pöyhtäri, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. Kirkkokahvit. Kolehti 
Israelissa ja palestiinalaisalueilla 
tehtävään työhön Suomen 
Lähetysseuran kautta.
Maikkulan kappelissa su 11.3. 
klo 12, messu.
Kaukovainion kappelissa su 
11.3. klo 12 messu, toimittaa 
Mirjami Dutton, avustaa Riina 
Moilanen, kanttorina Juha So-
ranta. Kolehti ks. Kastelli.

Tuiran kirkossa: Su 11.3. klo 
10 messu, toimittaa Harri 
Fagerholm, avustaa Pasi 
Kurikka, kanttorina Heikki 
Jämsä. Psalmikuoro. Kolehti 
Israelissa ja palestiinalaisalue-
illa tehtävään työhön Suomen 
Lähetysseuralle. Radiointi 
Radio Dei.
Su 11.3. klo 18 messu, toimit-
taa Nanna Helaakoski, avustaa 
Päivi Jussila, kanttorina Jukka 
Jaakkola. Kolehti Suomen Me-
rimieskirkon työlle.
Ke 14.3. klo 20 viikkomessu, toi-
mittaa Juha Valppu, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Kolehti 
nimikkolähettityölle Suomen 
Lähetysseuran kautta.

Pyhän Luukkaan kappelissa 
su 11.3. klo 10 messu, toimit-
taa Lauri Kujala, avustaa Päivi 
Jussila, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Kolehti ks. Tuira.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
11.3. klo 12 messu, toimittaa 
Juha Valppu, avustaa Riitta 
Louhelainen, kanttorina Jukka 
Jaakkola. Kolehti ks. Tuira.
Pateniemen kirkossa su 11.3. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Petteri Tuulos, kant-
torina Heikki Jämsä. Kolehti 
ks. Tuira.

Pyhän Andreaan kirkossa 
su 11.3. klo 12 messu, toimit-
taa Liisa Karkulehto, avustaa 
Esa Nevala, kanttorina Ilkka 
Järviö. Kirkkokahvit. Kolehti 
ks. Kastelli. 

Hartauselämä
Aamurukous ke 14.3. klo 7.45, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Sana elää raamattu- ja rukous-
ilta pe 9.3. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 10.3. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
-ilta la 10.3. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Päiväseurat ke 14.3. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Raamattupiiri ke 14.3. klo 16, 
Aurinkokoti, Isokatu 93. 
Keskiviikkoseurat ke 14.3. 
klo 18, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Erkki Aarnio.
Miestenpiiri ke 14.3. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Raamattupiirit:
Ti 13.3. klo 18, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Opettajien 
raamattupiiri.
To 15.3. klo 14, Keskustan 
seurakuntatalo. Anna-Mari 
Heikkinen.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 15.3. klo 18.30, 
Keskustan seurakuntatalo. 

karjasillan seurakunta

Herännäisseurat su 11.3. klo 
15, Kastellin kirkko. Tervetu-
loa viettämään yhteinen hetki 
Siioninvirsien ja lyhyiden seu-
rapuheiden parissa. 
Raamattupiirit:
Ti 13.3. klo 12, Kastellin kirk-
ko. 
To 15.3. klo 18, Maikkulan 
kappeli, Kastellin kirkko.
To 15.3. klo 18.30, Pyhän An-
dreaan kirkko.  
Miesten raamattupiiri ke 

14.3. klo 19, Kaukovainion 
kappeli. Mukana pastori Juha 
Vähäkangas.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 15.3. klo 18.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 15.3. klo 19, Kastellin 
kirkko. Pekka Kinnunen ja 
Heimo Kuha.

tuiran seurakunta

Miestenpiiri ti 13.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Keijo Nissilä 
alustaa aiheesta Jeesus, syntiem-
me sovittaja.
Raamattupiirit: 
To 15.3. klo 13, Tuiran kirkko, 
luentosali. Vetäjänä pastori 
Riitta Louhelainen.
To 15.3. klo 15, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkamari. 
To 15.3. klo 18, Niittyaron seu-
rakuntakodin kerhohuone. 

OulujOen seurakunta

Madekosken rauhanyhdis-
tyksen seurat su 11.3. klo 17, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Miesten raamattupiiri to 15.3. 
klo 19, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Ylikiimingin alue
Ilmestyskirjaluento to 8.3. 
klo 18, Vanhan pappilan Piis-
pan Kamari. Hannu Kippo 
vierailee.

musiikki ja kulttuuri
karjasillan seurakunta

Latino goes poem! su 18.3. klo 
18, Karjasillan kirkko. Latinalaisen 
Amerikan runoillassa esitetään 
läpileikkaus latinalaisen Amerikan 
vanhoista ja uusista suosikeista. 
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 2 
e Yhteisvastuukeräykseen. 
Kirjallisuuspiiri ke 21.3. klo 18, 

Kaukovainion kappeli. Jos olet 
etsinyt hyvää romaania, niin nyt 
etsiminen on päättynyt! Aiheina 
Carlos Ruiz Zafonin Tuulen 
varjo ja Bo Carpelan Finlandia-
palkittu Kesän varjot. 
Kinkerinäytelmä Elämää 
Oulujokivarressa su 11.3. klo 
17, Keskustan seurakuntatalo. 
Kirjoittanut Auli Välikangas, 
ohjaus Ester Alakopsa, puhe 
Hanna-Maija Karjalainen. 
Ohjelma 5 e sis. kahvitar-
joilun.

diakonia
Naisten ilta ma 12.3. klo 18, 
Öbergin talo. Yhdessäoloa, sau-
nomista ja iltahartaus. Heikki 
Kaikkonen kertoo sanoin ja 
kuvin pyhiinvaelluksestaan 
Espanjassa. 

karjasillan seurakunta

Ystävän kammari ti 13.3. klo 
12–13.30, Kaukovainion kap-
peli. Opiskelijoiden järjestämä 
virsilauluhetki.
Diakoniapiirit:
Ma 12.3. klo 12, Kaukovainion 
kappeli. 
Ke 14.3. klo 15, Maikkulan 
kappeli. 

tuiran seurakunta

Juttutupa ti 13.3. klo 10.30, Kos-
kelan seurakuntakoti. Huom. 
poikkeuksellinen aika. Vieraita 
Pyhältä Luukkaalta.
Työttömien ateria ti 13.3. klo 
12, Rajakylän seurakuntakoti. 
Käsityöryhmä ti 13.3. klo 14, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Diakonian puhelinajanvaraus 
avustusasioissa perjantaisin 
Tuiran kirkolla klo 9-11 p. (08) 
531 4616. Ajanvarausta ei ole 
9.3., 23.3., 6.4., 27.4. ja 11.5.

OulujOen seurakunta

Madekosken diakoniapiiri 
to 15.3. klo 12 Aune ja Teuvo 
Keinäsellä, Koivulantie 25. 

Yhteinen seurakuntapalvelu

NÄKÖVAMMAISET
Raamattu- ja keskustelupiiri to 
15.3. klo 13–14.30, Öbergin talo. 
Diakoniakeskuksen alakerran 
ryhmätila. 
KUULOVAMMAISET
Kuurojen lähetyspiiri ma 12.3. 
klo 17.30, Kuurojen yhdistys. 
Lasten paikka ma 12.3. klo 
17.30, Kuurojen yhdistys, Kos-
kitie 19.
Perheiden ja työikäisten 
kuurojen leiri 13.–15.4, Juu-
man leirikeskus. Ilm. leirille 
27.3. mennessä Eija Mukka p. 
040 591 2657 tai eija.mukka@
evl.fi.
Ystäväilta to 15.3. klo 16, Pal-
velukeskus Runola. Yhteinen 
ilta kaupungilla ja Runolassa 
asuville kuuroille. 
KEHITYSVAMMAISET
Kehitysvammaisten nuorten 
ilta pe 9.3. klo 18–20, Diakonia-
keskus. Yhdessäoloa ja mukavaa 
tekemistä.
Varttuneiden kehitysvam-
maisten porinapiiri ti 13.3. 
klo 13.15–14.15, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Kehitysvammaisten keskuste-
lukerho ti 13.3. klo 17–18.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
PÄIHDETYÖ
Päihdetyön naistenryhmä 
Vasamolla pe 9.3. klo 13. Ilm. 
ryhmissä.
Päihdetyön tavoiteryhmä ma 
12.3. klo 14.30, Öbergin talo. 
Päihdetyön raamattupiiri ti 
13.3. klo 13, Diakoniakeskus. 

Lähetys
Lähetyssoppi to 15.3. klo 
10–14, Keskustan seurakunta-
talo, alasali.
Vappukeitaan suunnitteluilta 
ke 14.3. klo 18, Keskustan seu-
rakuntatalo, ruokala. Vappukei-
das on perinteikäs vapputapah-
tuma, jonka tuotolla tuetaan 
SLS:n työtä.  Tervetuloa uudet 
ja vanhat talkoolaiset!

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Lähetyspiiri ke 14.3. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Pertti Heikinheimo.

karjasillan seurakunta

Kaukovainion lähetyspiiri 
ti 13.3. klo 18, Caritas-koti, 
Caritas-sali. 

tuiran seurakunta

Lähetyspiiri ma 12.3. klo 16.30, 
Tuiran kirkko. 

OulujOen seurakunta

Lähetys- ja raamattupiirit:
Ma 12.3. klo 18.30, Oulujo-
en kirkko, sakasti ja Hintan 
seurakuntatalo, väliaikaistila.
Ma 12.3. klo 18, Myllyojan seu-
rakuntatalo, ystävänkamari.
Ke 14.3. klo 14, Madekoskella 
kodeissa. Yhdyshenkilö Soila 
Närhi, puh. (08) 531 6197.

Lapset ja  
lapsiperheet
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Makasiininkadun pyhäkou-
lua ei ole su 11.3. Pyhäkoulu 
siirtyy Tuomiokirkon kryp-
taan periodipyhäkoulun ajaksi 
18.3.–15.4.

Päiväkerhot:
Ma 12.3. ja to 15.3. klo 12, Hei-
nätorin seurakuntatalo. 
Perhekerhot:
Ke 14.3. klo 10, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
To 15.3. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 

karjasillan seurakunta

Pyhäkoulu su 11.3. klo 12, 
Maikkulan kappeli. 
Pyhäkoulu on peruttu su 11.3. 
klo 12, Kaukovainion kappeli. 
Ip-pyhäkoulu to 15.3. klo 14.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerhot:
Ma 12.3. klo 10, Kaakkurin 
toimintakeskus. 
Ke 14.3. klo 9.30, Maikkulan 
kappeli, Kaukovainion kappeli 
ja Kastellin kirkko. 
Ke 14.3. klo 10, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

tuiran seurakunta

Koko perheen pikkukirkko su 
11.3. klo 15, Koskelan seura-
kuntakoti. Kirkko-, mehu- ja 
leikkihetki. 
Äiti-lapsi -kahvila to 15.3. klo 
12–14, Kahvelitien kerhotila 
Toppilansaaressa, Kahvelitie 19 
F.  Kahvit. Lapsille mahdollisuus 
leikkiin ja toimintaan. 
Pyhäkoulut:
Su 11.3. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Pk jumalanpalveluksen 
saarnan aikana.
Su 11.3. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti, Niittyaron seura-
kuntakoti, Pateniemen kirkko ja 
Kuivasjärven seurakuntakoti. 
Kansainvälinen pyhäkoulu su 
11.3. klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Perhekerhot: 
Ke 14.3. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti, Kuivasjärven 
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seurakuntakoti, Toppilan mo-
nipalvelukeskus, Pateniemen 
kirkko, Rajakylän seurakunta-
koti, Pyhän Tuomaan kirkko. 
To 15.3. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

OulujOen seurakunta

Perhekerhot:
Ke 14.3. klo 9.30, Hintan 
seurakuntatalo, Saarelan seu-
rakuntakoti, Sanginsuun seu-
rakuntakoti, Heikkilänkankaan 
seurakuntakoti, Huonesuon 
seurakuntakoti, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
To 15.3. klo 9.30, Hönttämäen 
seurakuntakoti.
Arkipyhäkoulu ke 14.3. klo 18, 
Heikkilänkankaan seurakunta-
koti. Opettajana Marja Autti p. 
040 588 1517.
Ylikiimingin alue
Perhekerho to 15.3. klo 10, 
Ylikiimingin vanha pappila. 

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten vakituisesti ko-
koontuvat kerhot löydät osoit-
teesta www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri.

Koululaisten hiippakunnal-
linen Virsi Visa ti 13.3. klo 12, 
Tuiran kirkko. Tervetuloa kan-
nustamaan kilpailijoita!

tuiran seurakunta

Luovan ilmaisun kurssin 1. 
kokoontuminen ma 12.3. klo 
17, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Löytöretki luovaan ilmaisuun 
ja Raamatun kertomuksiin. 
Kokoonnumme 8 kertaa kevään 
aikana. 10–13-vuotiaille. Tied. 
Tarja Kuivala p. 050 3716 254.

OulujOen seurakunta

Ylikiimingin alue
Varhaisnuorten toimintapäivä 
la 31.3. klo 10-16, Ylikiimingin 
koulukeskus, Harjunkaari ja 
kirkonkylän koulu. Toiminta-
pisteitä ja ohjelmaa 6-14 -vuoti-
aille. Mukaan kutsutaan kaikkia 
Oulujoen seurakunnan ja Iin 
rovastikunnan varhaisnuoria. 
Hinta 3 e, kyydityksen kanssa 
7 e. Hinta sis. myös ruokailun. 
Tied. ja ilm. viim. 15.3.  Pasi-
Tapio p. 0400 876 178.

nuoret
Nuortenilta ÜberÖberg ke 
14.3. klo 18–20, Öbergin talo. 
”Hei, millä mielellä tulit tänne 
tänään?” Mitä mielessä liikkuu 
ja mikä mieltä liikuttaa?
Grandeisoisleiri (uudet isoset) 
13–15.4., Rokuan leirikeskus. 
Karjasillan seurakunnan ja 
Tuomiokirkkoseurakunnan 
yhteisen isoiskoulutuksen leiri.
Uudet isoset majoittuvat leiri-
keskuksen vanhalla puolella. 
Ilm. 5.–30.3. www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumakalenteri 
tai p. (08) 316 1340. 
Grandeisoisleiri (vanhat iso-
set) 13.–15.4., Rokuan leirikes-
kus. Karjasillan seurakunnan 
ja Tuomiokirkkoseurakunnan 
yhteisen isoiskoulutuksen leiri. 
Vanhat isoset majoittuvat leiri-
keskuksen uudella puolella. Ilm. 
5.–30.3. www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri tai 
p. (08) 316 1340. 

karjasillan seurakunta

Cafe Andreas -nuortenilta ti 
13.3. klo 18–20.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. Vapaata oleilua, 
kahvittelua, laulua, pelejä ja 
rauhoittumista sanan ääreen 

arjen keskellä. 
Nuortenilta to 15.3. klo 18–
19.30, Kastellin kirkko. Ju-
tustelua ja purtavaa. Mukana  
nuorisotyönohjaaja. Lisätietoja 
Esa Harju p. 040 575 2713, Riina 
Moilanen p. 050 433 4102 ja 
Katja Ylitalo p. 040 831 5932. 

tuiran seurakunta

Nuorten raamattupiiri pe 9.3. 
klo 19, Kuivasjärven seura-
kuntakoti. 
Nuorten gospelryhmä ke 14.3. 
klo 18, Tuiran kirkko. Tule mu-
kaan laulamaan tuttuja ja vähän 
tuntemattomiakin gospel-
lauluja.Uusia laulajia otetaan 
mukaan! Tied. Kaisu Boutellier 
p. 040 5104529. 

OulujOen seurakunta

Avoimet ovet (avarit):
Ma 12.3. klo 20, Hintan seura-
kuntatalo
Ti 13.3. klo 19, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Ke 14.3. klo 19, Hönttämäen 
seurakuntakoti. 
To 15.3. klo 19, Saarelan seura-
kuntakoti ja Heikkilänkankaan 
seurakuntakoti. 

Opiskelijat ja  
nuoret aikuiset
SLEY:n ilta, nuoret aikuiset 
pe 9.3. klo 18.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. Hannu Kippo.
OPKOn ilta la 10.3. klo 19, 
Öbergin talo. Herran huoneen 
raunioilla, Lasse Marjokorpi.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 12.3. klo 
18.30, Lähetyskoti, Torikatu 9 A 
32. Terveiset Tansaniasta, Pentti 
Kortesluoma.
Abi-kirkko valmistuville su 
11.3. klo 18, Oulun tuomiokirk-
ko. Tule ja levähdä hetki! Mu-
kana nuorten musiikkiryhmä ja 
pastori Juha Vähäkangas.
Lutukan raamattupiiri ti 13.3. 
klo 16, yliopiston Tellus-kir-
jasto. Luonnontieteen opiske-
lijoille.
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 14.3. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Tuhlaaja-
poikia, Esa Polso.
Sarastus-kuoron harjoitukset 
ke 14.3. klo 19, Öbergin talo.
Rauhan Sanan ilta to 15.3. klo 
19, Koulukatu 10 C. 
Changemaker-ilta to 15.3. 
klo 18, Tuiran kirkko. Kevään 
tempauksen suunnittelua.

Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Hopealanka ma 12.3. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Tarinatupa ke 14.3. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Toiminta- ja keskustelukerho 
to 15.3. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 15.3. klo 12, 
Kajaanintie 1. 

karjasillan seurakunta

Eläkeläisten kerhot:
Ma 12.3. klo 12.30–14, Maik-
kulan kappeli. 
To 15.3. klo 12–14, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
To 15.3. klo 13, Kastellin kirkko. 
Teemme kuvamatkan Peruun 
pastori Juha Vähäkankaan 
kanssa.
Vanhuslinja ke 14.3. klo 9–11.  
Vanhuksille suunnattu puhelin-
päivystys p. 040 574 7157.
Karjasillan seurakunnassa 60 
vuotta v. 2007 täyttävien juhla 
su 15.4. klo 10–13, Karjasillan 
kirkko. Messun jälkeen juhla. 
Ilm. viim. 4.4 kirkkoherranvi-
rastoon p. 08 531 3200.

tuiran seurakunta

Senioreiden laulupiiri to 8.3. 
klo 12.30, Tuiran kirkko. Yh-
teislaulua ja kahvit.
Seurakuntakerho to 8.3. klo 14, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Vireyttä ja voimaa 75+ ryhmä 

to 22.3. klo 12, Lassintalon 
seniorikeskus. Järj. Lassintalon 
seniorikeskus ja Tuiran seura-
kunnan vanhustyö. Ryhmä on 
tarkoitettu Tuiran terveysase-
mapiirin alueen yli 75-vuo-
tiaille asukkaille. Jutustelua, 
kahvittelua, liikuntatuokio. 
Tiedustelut ja ilm. viim. 12.3. p. 
044 703 5154. Mukaan joustava 
asustus ja sisäkengät sekä 50 snt. 
kahvitteluun. 

OulujOen seurakunta

Seurakuntapiirit: 
Ma 12.3. klo 10, Hintan väliai-
kaistilat, Hintantie 89. 
Ma 12.3. klo 12, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
To 15.3. klo 13, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
To 15.3. klo 14, Hoikantien pal-
velutilat, Hoikantie 21–23.
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
12.3. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Martantupa ti 13.3. klo 12.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Ylikiimingin alue
Maanantaikuoro ke 14.3. klo 
10, Ylikiimingin seurakun-
tatalo.

Leirit ja retket
Koko perheen pääsiäisleiri 
5.–9.4.,  Juuman leirikeskus. 
Leirille voi osallistua omin kyy-
dein oman aikataulun mukaan. 
Hinnat: koko aika aikuisilta 
64 e, 4–18-vuotiailta 40 e, alle 
4-vuotiaat ilmaiseksi. Vuoro-
kausihinta aikuisilta 16 e ja 
4–18-vuotiailta 10 e. Hinta sis. 
majoituksen, ruokailut ja ohjel-
man sekä vakuutuksen Oulun 
ev.-lut. seurakuntien jäsenille. 
Halukkaat voivat käydä Rukalla 
(25 km Juumasta). Rinnekulut 
eivät sisälly leirihintaan. Ohjel-
massa askartelua, ulkoilua, har-
tautta, laulua, leikkejä ja pelejä. 
Ilm. yhteisen seurakuntapal-
velun toimistoon, p. (08) 3161 
340 ma-pe klo 9–16 tai netissä 
www.oulunseurakunnat.fi/ta-
pahtumakalenteri. Lisätietoa 
ohjaajilta: Pertti Putila, p. 040 
506 2883 ja Kaija Siniluoto, 
p. 050 524 9779. Leirin järj. 
Oulun ev.-lut. seurakuntien 
nuorisotyö. 
Veteraanileiri ti 10.4. klo 9 -pe 
13.4 klo 12, Rokuan leirikeskus. 
Leirin hinta 55,50 e sis. matkan 
ja täysihoidon. Ilm. viim. 20.3. 
p. (08) 316 1340.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Kaikenikäisten naisten leiri 
23.3.–25.3, Juuman leirikes-
kus. Leirin hinta aikuisilta 41 
e, 4–18-vuotiailta 27 e ja alle 
4-vuotiaat ilmaiseksi. Isoäidit, 
mummot, äidit ja tyttäret mu-
kaan yksin ja yhdessä. Tied. ja 
ilm. 10.3. mennessä,  Anna-
Mari Heikkinen p. 040 575 
2718 ja Heleena Hietala p. 050 
520 7757. 
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 15.3. klo 17, Keskustan 
seurakuntatalo. 

karjasillan seurakunta

Kastellin kirkkokuoron har-
joitus ma 12.3. klo 18.30, 
Kastellin kirkko. 
TervasCanto-kuoron harjoitus 
ti 13.3. klo 17.30, Kaukovainion 
kappeli. 
Mieskuoro Weljet ti 13.3. klo 
18.30, Kastellin kirkko. 
Karjasillan kirkkokuoron 
harjoitukset ke 14.3. klo 18, 

Karjasillan kirkko. Tervetuloa, 
myös uudet laulajat!
Pyhän Andreaan lapsikuoron 
harjoitukset to 15.3. klo 16, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Maikkulan tenavakuoron 
harjoitukset to 15.3. klo 16.30, 
Maikkulan kappeli. 
Maikkulan lapsikuoron har-
joitukset to 15.3. klo 17.30, 
Maikkulan kappeli. 

tuiran seurakunta

Uusia laulajia Harmonisen 
Laulun Ryhmään ti 27.2. klo 
18.30, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Ryhmä on toiminut syksystä 
2005 lähtien. Tied. Marja-Liisa 
Mustonen p. 041 550 7444. 
Lisätietoa www.harmoninen-
laulu.org
Pyhän Tuomaan Lapsikuoron 
vanhempainilta ja kannatus-
yhdistyksen vuosikokous pe 
16.3. klo 18, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kahvitarjoilu. Kuoro-
laisten vanhemmat tervetuloa!

OulujOen seurakunta

Lapsikuoroharjoitukset ma 
12.3. klo 16.45, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
Kirkkokuoroharjoitukset ke 
14.3. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo. 
Ylikiimingin alue
Lapsikuoro to 15.3. klo 17, Yli-
kiimingin seurakuntatalo. 
Kirkkokuoro to 15.3. klo 18.30, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

muut menot
Puuhakerho ma 12.3. klo 9, 
Intiö, hautausmaan huoltora-
kennus. 
Kivikerho ti 13.3. klo 10, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Kaikenikäisten yhteisvas-

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Miisa Sofia Kaarina Pakonen, 
Otto Veikka Olavi Hyväri.
Karjasilta: Milla Mari Eveliina 
Valkola, Vilmo Antero Törmälä, 
Anni Aino Eerika Törmä, Jami 
Aleksi Tuohino, Anni Sofia Tai-
valkoski, Laura Sofia Suvanto, 
Emmi Ilona Ohtamaa, Eemi 
Armas Mikael Mällinen, Kim-
mo Leonard Maunu, Joakim 
Lenni Sebastian Lohi, Edvin 
Reino Jalmari Lahti, Maria 
Katrina Kauppinen, Salla Alisa 
Katajamäki, Onni Eemil Johan-
nes Hatula, Mona Erica Isabella 
Haapaniemi, Jere Iisak Naasko, 
Svante Alek Aabraham Rasvala, 
Elle-Alina Annabella Tetri.
Tuira: Sofia Anna Lotta Sipola, 
Jesse Mikael Rivinoja, Viola 
Aleksandra Pyrrö, Emmi Maria 
Pernu, Atte Elias Mämmilä, Ai-
no Alina Fredrika Loukiainen, 
Jaakko Oskari Lankila, Julius 
Alexander Katajaharju, Rasmus 
Aukusti Järvenpää, Joonatan 
Onni Järvelä, Lauri Johannes 
Juppi, Elle-Maarit Jauhonen, 
Ella Katariina Ilmonen, Okko 
Eevert Huovinen, Maiju Aino 
Aliisa Hautala, Waltteri Risto 
Juhani Hannu, Mikael Heikki 
Antero Saviniemi, Olivia Saga 
Jemina Saari.
Oulujoki: Emma Kristiina 
Visuri, Niilo Mikael Törmi, 
Samuel Erik Söderman, Minttu 
Kristiina Suorsa, Mette Marja 
Aleksandra Rajakangas, Iisa 
Maaria Pikkuaho, Aada Hele-
na Kuosmanen, Vilho Veikko 
Ilmari Heikkinen.

Tuomiokirkko: Juha Henri 
Metsometsä ja Eeva Johanna 
Pauliina Pohjanen, Timo Juhani 
Haapakorva ja Kaisa Hannele 
Soukkala.
Tuira: Teemu Tapani Oikarinen 
ja Leena Margareta Ahonen, 
Teemu Juhani Vilmi ja Katja 
Annika Nikurautio, Mika Hen-
rik Johannes Kauppinen ja 
Merja Hanna Marjuska Kreivi, 
Ilpo Leo Arvid Orre ja Tanja 
Riitta Väänänen. 
Oulujoki: Kimmo Tapani 
Rantapirkola ja Laura Elina 
Luukinen.

Tuomiokirkko: Saara Kaarina 
Kekkonen s. Hiivala 66 v.
Tuira: Pirkko Anneli Rantala s. 
Jaakola 61 v, Oleg Pajunen 20 v, 
Minna Johanna Hämäläinen 
38 v, Liisa Agnes Lehtosaari-
Sukanen s. Lehtosaari 46 v, Helvi 
Lyyli Orvola s. Heikkilä 91 v, Elsa 
Marjatta Hernetkoski s. Ukkola 
78 v, Antti Niemelä 99 v, Anna 
Liisa Iisakka 58 v, Aarno Iivari 
Jounela 91 v.

tuu-ulkoilutapahtuma ke 
14.3. klo 18, Kortesluoman 
maneesilla Pikkaralassa, Pikka-
ralantie 31. Alkuhartaus Pentti 
Kortesluoma. Talutusratsas-
tusta, makkaranpaistoa, kahvia, 
mehua, munkkeja ja arvontaa. 
Voit tutustua Hämäläisen tal-
lissa Pollenpuhti-tuotantoon. 
Tuotto yhteisvastuukeräykselle. 
Autoparkki Pikkaralan Shel-
lillä.
Kirkkotekstiilipiiri ke 14.3. klo 
18, Kaukovainion kappeli. 
Rukousvaellus  pe 16.3. klo 18 
– 21 ja 17.3. klo 10 – 19, Maikku-
lan kappeli.  Rukousvaelluksella 
on neljätoista hiljentymispaik-
kaa, joissa viivytään omassa 
rauhassa, lukien ja rukoillen 
polulle laadittujen tekstien 
ohjaamana. 
Vapaaehtoisten koulutussun-
nuntai su 18.3. klo 10–14, Kar-
jasillan kirkko. Vanhuspsykiatri 
Pirjo Juhela puhuu aiheesta  
”Kun omat vanhemmat ikään-
tyvät – odotettavissa huolta ja 
avuttomuutta?”. Messu, kahvit 
ja luento, tilaisuus kaikille avoin. 
Järj. Karjasillan seurakunta ja 
NNKY.

Sururyhmä nuorensa 
menettäneille vanhemmille
alkaa ke 28.3. klo 18.30 Heinätorin seurakunta-
kodissa. Ryhmä kokoontuu keväällä viisi kertaa ja 
jatkuu syksyllä ryhmän sopimuksen mukaan.
On suositeltavaa, että menetyksestä on kulunut 
vähintään kolme kuukautta. Ryhmään voivat ilmoit-
tautua muutkin kuin oululaiset. Vetäjinä sairaan-
hoitaja Paula Alasuutari ja sairaalapastori Hannele 
Lusikka. Lisätietoja ryhmästä ja ilmoittautumiset 
21.3. asti p. 040 5797806 / Lusikka. 

Kansainvälisyys
English Service su 11.3. 
klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 11.3. klo 18, 
Kaukovainion kappeli.

KUULUTUS 

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa toimitetaan 13.5.–
14.5.2007 kirkkoherranvaali. 

Kirkkoherranvaalin vaaliluettelo pidetään valvonnan 
alaisena nähtävänä 15.3.2007 kello 9.00–13.00 ja 16.3.2007 
kello 15.00–19.00 Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kirk-
koherranvirastossa, osoite Isokatu 11 A 2. krs. 

Äänioikeutetuiksi vaaliluetteloon on merkitty kaikki vii-
meistään ensimmäisenä vaalipäivänä 13.5.2007 18 vuotta 
täyttäneet henkilöt, jotka on merkitty seurakunnan läsnä 
oleviksi jäseniksi viimeistään 70 päivää ennen ensimmäistä 
vaalipäivää, siis viimeistään 4.3.2007. 

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja kirkkoherra saa-
vat tehdä vaaliluetteloa koskevan oikaisuvaatimuksen 
seuraavasti: Seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaa-
timuksen sillä perusteella, että äänioikeus on ilman laillista 
syytä häneltä kielletty tai myönnetty toiselle ilman laillista 
perustetta. Kirkkoherra saa tehdä oikaisuvaatimuksen 
sillä perusteella, että joku on virheellisesti jätetty pois 
vaaliluettelosta taikka merkitty siihen äänioikeutta vailla 
olevaksi tai äänioikeutetuksi. Oikaisuvaatimusta ei voida 
perustaa muuttoon, joka on tapahtunut seurakuntaan alle 
70 päivää ennen ensimmäistä vaalipäivää. 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä vii-
meistään 20.3.2007 ennen klo 16 kirkkoherranvirastoon, 
osoite Isokatu 11 A 2. krs., 90100 Oulu. 

Vaalilautakunta kokoontuu käsittelemään mahdollisia 
oikaisuvaatimuksia 30.3.2007 klo 16.30 pidettävässä 
kokouksessa. 

Oulussa 2.3.2007

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan  
vaalilautakunnan puolesta

puheenjohtaja Jouko Arranto

esittelyssä
ajomies

Oulun musiikkijuhlilla esitel-
lään Victor Sjöströmin myk-
käklassikko Ajomies 13.3. kel-
lo 19 Madetojan salissa.

Pastori Pekka Rehumä-
ki esittelee elokuvan tuntia 
ennen sen alkua Madetojan 
ravintolassa.
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YV-VinKKi 

Tahdotko tehdä hyvää?
 
Hei nuoret ja kaikki nuorenmieliset, järjestäkää hankijalkapal-
loturnaus yhteisvastuun hyväksi suvun tai naapureiden kesken 
tai kaveripiirissä: vanhemmat vastaan lapset tai tytöt vastaan 
pojat – miten vain. Lipputulot voi lahjoittaa Yhteisvastuukerä-
ykseen. Oulun yhteisvastuun keräystili: 574136-2123726.

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu neljä 
seurakuntaa, yhtymän johto ja neljä palveluyk-
sikköä. Jäsenmäärä on noin 108 000. Päätoimisia 
työntekijöitä on noin 290.

www.oulunseurakunnat.fi

Haemme uusia osaajia

1. KAPPALAISEN VIRKA
Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa

Virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon 
suorittanut pappi (KJ 6:18). Viran palkkaus 
määräytyy hinnoitteluryhmän A 01 mukaan 
H 37 – H 39 (2 541 – 3 189 e/kk).
Tiedustelut: vs. kirkkoherra Martti Pennanen, 
p. 040 575 2715. Hakemukset osoitetaan Oulun 
hiippakunnan tuomiokapitulille, PL 85, Oja-
katu 1, 90101 Oulu.
Hakuaika päättyy 26.3.2007 klo 16.00. 
Virkamääräyksen antaa Oulun hiippakunnan 
tuomiokapituli.

KANTTORIN  
(B-KANTTORI) VIRKA
sijoituspaikka Oulun tuomiokirkko-
seurakunnassa 

Valitulta edellytetään piispainkokouksen 
11.2.2003 antaman päätöksen mukaista 
ylempää korkeakoulututkintoa (Kirkon 
säädöskokoelma 89). Palkkaus määräytyy hin-
noitteluryhmän A 04 mukaan H 32 – H 35 (2 
027 – 2 760 e/kk).
Tiedustelut: musiikkitiimin tiimivastaava 
urkuri Maija Tynkkynen, p. 040 574 7178.
Hakemukset osoitetaan Oulun hiippakunnan 
tuomiokapitulille, PL 85, Ojakatu 1, 90101 
Oulu.
Hakuaika päättyy 26.3.2007 klo 16.00. 
Virkamääräyksen antaa Oulun hiippakunnan 
tuomiokapituli.

VANHUSTYÖN  
PASTORIN VIRKA
sijoituspaikka yhteinen seurakuntapalvelu

Vanhustyön pastorilla tulee olla pappisvi-
hkimys ja sairaalasielunhoidon erityiskoulu-
tus tai hänen tulee sitoutua suorittamaan se. 
Kelpoisuusehdon täyttää myös henkilö, joka 
on saanut pappisvihkimyksen KJ 5 luvun 3 §:
n nojalla tai jos henkilö on oikeutettu toimit-
tamaan pappisvirkaa Suomen ev.-lut. kirkossa 
KJ 5 luvun 8 §:n nojalla. Palkkaus määräytyy 
hinnoitteluryhmän A 01 mukaan H 35 – H 37 
(2 319 – 3 024 e/kk).
Tiedustelut: johtava sairaalapastori Seppo Vil-
jamaa, p. 040 579 7808 tai yhteisen seurakunta-
palvelun johtaja Matti Pikkarainen, p. 040 550 
2932.
Virkamääräyksen antaa Oulun hiippakunnan 
tuomiokapituli.
Virka perustettu 12.2.2007, päätös saa lain-
voiman 22.3.2007.  

SEURAKUNTAPASTORIN 
MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA 
(09/2008 SAAKKA)
sijoituspaikka Oulujoen seurakunta, Ylikiim-
ingin alue

Kelpoisuusehtona on vähintään teologian 
maisterin tutkinto ja pappisvihkimys, myös, jos 
henkilö on saanut pappisvihkimyksen KJ 5 luvun 
3 §:n nojalla tai jos henkilö on oikeutettu toimit-
tamaan pappisvirkaa Suomen ev.-lut. kirkossa 
KJ 5 luvun 8 §:n nojalla. Palkkaus määräytyy 
hinnoitteluryhmän A 01 mukaan H 35 –  
H 37 (2 319 – 3 024 e/kk). 
Tiedustelut piirikappalainen Olavi Isokoski, p. 
040 730 0407.
Virkamääräyksen antaa Oulun hiippakunnan 
tuomiokapituli.

SEURAKUNTAMESTARIN 
VIRKA 
sijoituspaikka Tuiran seurakunta

Valitulta edellytetään soveltuvaa ammatil-
lista perustutkintoa tai käytännön ammat-
titehtävissä hankittua kokemusta. Palkkaus 
määräytyy hinnoitteluryhmän C 04 mukaan 
R 18 – R 19 (1 555 – 1 896 e/kk).
Tiedustelut tiimivastaava Tuula Välikangas, p. 
040 741 5991.

Hakemukset vanhustyön pastorin virkaa, 
seurakuntapastorin ja seurakuntamestarin 
virkaan ensisijaisesti sähköisesti 26.3.2007 klo 
16 mennessä osoitteessa: www.oulunseurakun-
nat.fi > nyt > avoimet työpaikat.
Postitse hakemusten ansioluetteloineen (tai 
CV) tulee olla perillä 26.3.2007 klo 16 mennessä, 
osoite: Oulun seurakuntayhtymä, kirjaamo, 
PL 122, Isokatu 17, 90101 Oulu. Vanhustyön 
pastorin virkaan hakemus osoitetaan yhteiselle 
kirkkoneuvostolle, seurakuntapastorin virkaan 
hakemus osoitetaan Oulujoen seurakuntaneuv-
ostolle ja seurakuntamestarin virkaan hakemus 
osoitetaan Tuiran seurakuntaneuvostolle.
Kuoreen merkintä haettavasta virasta. Hake-
muksia ei palauteta.

Valittujen on ennen viran vastaanot-
tamista esitettävä hyväksyttävä lääkärin-
todistus sekä 1. kappalaisen, kanttorin, 
vanhustyön pastorin ja seurakuntapas-
torin viroissa lisäksi rikosrekisterilain  
6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteri-
ote.

Tarkempia tietoja avoimista viroista: www.
oulunseurakunnat.fi > nyt > avoimet 
työpaikat.

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 

Karjasillan seurakunnan kirkko-
herranvirasto suljettu 14.–15.3.
muuton vuoksi. Päivystävä pappi on tavattavissa kyseisinä 
päivinä Kaukovainion kappelissa, Hiirihaukantie 6 klo 9.30–12, 
p. 5313 213.

Kirkkoherranvirasto (Nokelantie 39) avoinna pe 16.3.2007 
alkaen normaalisti.

Lapsen ja nuoren suru
Luento- ja keskustelutilaisuus 22.3. klo 18, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

Luennoitsijana sairaalasielunhoitaja Hannele Lusikka. Musiikista 
vastaavat Kaakkurin lapsikuoro ja kanttori Sanna Leppäniemi. 
Keskustelua. Kahvitarjoilu.
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m aikkulan kirjaston lattial-
la 25 pientä kuulijaa istuu 
hiljaa, kun Karjasillan seu-

rakunnan pastori Virpi Sillanpää-
Posio kertoo Martti Murehtijasta. 
Martti nimittäin murehtii melkein 
kaikkea: hattuja, kenkiä, pilviä, sa-
detta ja jättikokoisia lintuja.

– Millainen olo on silloin, kun 
murehtii? kysyy Sillanpää-Posio 
lapsilta.

– Paha, kuuluu pojan vastaus.
Martin murheet onneksi katoavat, 

kun hän saa mummoltaan huoli-
nukkeja. Ne voi laittaa tyynyn alle, 
missä ne hoitavat Martin huolet 
pojan nukkuessa. Ja siitä lähtien 
Martti nukkuukin kuin tukki.

Sitten Sillanpää-Posio kysyy, mo-
nellako kuulijoista on unikaveri.

– Mulla on kolme!
– Mulla on nasu. – Niin mul-

lakin!
– Mulla unilammas.

Vaikeuksia kohti
kirjojen avulla

Oulun pääkirjasto on koonnut 
yhteen kymmeniä kirjoja, jotka 
sopivat tämän kevään Yhteisvas-
tuukeräyksen teemaan ”Ehjä lap-
sen mieli”. Oulun kirjastot voivat 
käyttää kirjoja vaikkapa juuri sa-
tutunneillaan. Maikkulan kirjas-
tossa luettiin Martti Murehtijan 
lisäksi Maailman pienin norsu ja 
Kun Ollin äiti unohti.

– Aluksi lapsen mieltä käsittelevä 
aihepiiri tuntui vaikealta lähestyä, 
mutta meille oli yllätys, miten paljon 
siitä löytyy lastenkirjoja, kertovat 
Virpi Sillanpää-Posio ja Maikkulan 
kirjastovirkailija Sinikka Kesti.

Martin huolet unohtuivat

Sillanpää-Posion mukaan on hyvä 
saada ihmisiä havahtumaan, että 
juuri kirjojen avulla on helpompi 
puhua lapsille vaikeista asioista.

– Jokaisessa perheessä on välillä 
huonoja päiviä. Vanhemmat voivat 
itsekin läpikäydä tuntemuksiaan 
näiden kirjojen kautta, Sillanpää-
Posio valaisee.

Usein lapsi reagoi perheen on-
gelmiin alkamalla hoitaa perhettä 
itse ja olemalla kovin kiltti. Esi-

merkiksi Olli soittaa kirjassa äidin 
työpaikalle.

– Kouluikäiset taas saattavat olla 
levottomia ja unohdella asioita, Sil-
lanpää-Posio ja Kesti pohtivat.

Lastenkirjallisuuden ei suinkaan 
tule vältellä vaikeita teemoja.

– Lapsi elää vahvasti kaikkia 
tunteita, ja kirjoissa kulkevat ni-
menomaan kaikki tunteet läpi, 
Sillanpää-Posio kuvaa.

Pastori Virpi Sillanpää-Posio 

Satuhetken aikana naurattikin.

lukee satuja myös Oulun pääkir-
jaston Satulauantaissa 24. maalis-
kuuta kello 13.

Keräys ehkäisee
ongelmia

Yhteisvastuukeräyksen teema Eh-
jä lapsen mieli kantaa huolta per-
heistä, joissa vanhemmilla on mie-
lenterveysongelmia. Keräyksen 
avulla halutaan ehkäistä ongel-
mien kierrettä eli niiden periyty-
mistä lapsille.

Suomalaisista joka neljäs kärsii 
mielenterveysongelmista jossakin 
elämänsä vaiheessa. On arvioitu, 
että jopa 60 prosenttia vakavaa 
masennusta sairastaneiden van-
hempien lapsista saattaa sairastua 
ennen 25. ikävuottaan.

Yhteisvastuukeräys on Suomen 
suurin vuosittainen kansalaiskeräys. 
Lisätietoa nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/yhteisvastuu.

minna PeLTOLa

Pastori Virpi Sillanpää-Posio kertoi lapsille maailman pienimmästä 
norsusta. ”maailmassa on tilaa sekä isoille että pienille”, hän totesi 
kuulijoilleen.

Eemillä on maailman paras keinu- 
ja kalakaveri. Se on hänen kurttu-
poskinen, ulkonakin tohvelit jalassa 
köpöttelevä mummonsa. Toisin kuin 
muilla aikuisilla, Eemin mummolla 
riittää aikaa hitaisiinkin leikkeihin. 
Kun mummo sairastuu, yhteiset lei-
kit vaihtuvat sairaalavierailuihin. 
Sitten mummo kuolee, ja Eemin 
kodin valtaa varovainen hiljaisuus 
perheenjäsenten koettaessa peittää 
surunsa toisiltaan. 

Oululaislähtöinen Päivi Franzon 
ei ole tarttunut esikoiskirjassaan 
helppoon aiheeseen.

– Siinä vaiheessa, kun minulta 
pyydettiin tätä tekstiä, puhuin nel-
jävuotiaan tyttäreni Annan kans-
sa paljon kuolemasta. Merkillistä 
oli, että kun  kirja kolmen vuoden 
prosessin jälkeen viimein ilmestyi, 
kuoli äidin äitini vain viikkoa ai-
kaisemmin.

Päivi sanoo, että jos jotakin hän 
haluaa kirjassaan opettaa, on sa-
noma vanhemmille: Älkää jättäkö 
lasta surun hetkellä ulkopuolelle. 
Se on vääränlaista lapsen ”sääs-
tämistä”.

Lapsille hän taas haluaa sanoa, 
että on tärkeää, että asioista puhu-
taan ja ne saavat nimen.

Kirjassa on hyvin vaikuttava kuvi-
tus. Sari Airolan kuvat synnyttävät 
voimakkaita tunnetiloja.

– Kun suru kasvaa ja jää möy-
kyksi sisälle, myös värit elämässä 

Surusaappaat kertoo mummon
kuoleman aiheuttamasta surusta

vähenevät.
Kieltenopettaja Päivi Franzon ta-

pasi kuvittaja Sari Airolan työssään 
Kouvolan ammattikorkeakoulussa, 
jossa myös Airola kävi vetämässä 
erään kurssin.

Osaisitko itse
paremmin?

Eräällä kahvitauolla Päivi Franzon 
ja Sari Airola juttelivat lastenkir-
joista. Päivi oli ilmaissut tyytymät-

tömyytensä useiden kirjojen keve-
ähköön tekstimaailmaan.

– Sari heitti, että osaisitko teh-
dä paremmin? Minä siihen, että 
totta kai...

Loppu onkin luettavissa kansissa. 
Lasten Keskus on pyytänyt samalta 
parilta jo toisen kirjan, joka ilmes-
tyy ensi syksynä.

– Se käsittelee uuden ystävän 
ja hänen erilaisuutensa kohtaa-
mista.

Päivi Franzon (os. Huhtinen) 
tapasi ruotsalaisen Johan-puoli-

Kirkko diakin 
osakkaaksi

Luterilainen kirkko ja Dia-
konia-ammattikorkeakou-
lu vahvistavat yhteistyötään. 
Kirkon keskusrahasto tulee 
Diakonia-ammattikorkea-
koulu Oy:n osakkaaksi. 

Kolmanneksella Diakista 
valmistuneista opiskelijois-
ta on yhteiskunnallisen pä-
tevyyden lisäksi kelpoisuus 
kirkon virkaan. Suurin osa 
näistä sosionomi-diakoneista, 
sairaanhoitaja-diakonissoista 
ja sosionomi-nuorisotyöoh-
jaajista sijoittuu seurakuntien 
palvelukseen.

Kirkko-
musiikki-

juhlat  
uudistuvat 

Kirkkomusiikkijuhlat uu-
distuvat ja laajenevat. Tar-
koitus on, että juhlilla olisi 
entistä kattavammin esillä 
seurakuntien musiikkielä-
män koko kirjo. Esimerkik-
si lasten ja nuorten sekä soi-
tinmusiikin osuuden toivo-
taan kasvavan juhlilla.

Vuonna 2012 järjestettä-
viä juhlia kutsutaan Kirkon 
musiikkijuhliksi. Sen jälkeen 
juhlat järjestetään joka nel-
jäs vuosi.

Kristittyjä 
yli kaksi 
miljardia

Koko maailman väestöstä 
kristittyjen osuudeksi arvi-
oidaan tänä vuonna  33,2 
prosenttia eli kristittyjä on 
2,2 miljardia. Viime vuon-
na prosenttiosuudeksi arvi-
oitiin 33. 

Kaikkiaan maailman väes-
tön määrä on 6,6 miljardia. 
Muihin uskontokuntiin ar-
vioidaan kuuluvan 4,4 mil-
jardia ihmistä.

Tutkimuksen mukaan 
muslimien osuus maailman 
väestöstä on 20,6 prosenttia eli 
islaminuskoisia on yhteensä 
1 360 miljoonaa. Hinduja on 
yhteensä 888 miljoonaa eli 
13,4 prosenttia maailman 
väestöstä. Uskonnottomia 
on 787 miljoonaa, prosent-
tiosuus koko väestöstä 12. 
Kiinalaisperäisten uskontojen 
kannattajia lasketaan olevan 
388 miljoonaa eli 5,9 pro-
senttia maailman väestöstä. 
Buddhalaisia arvioidaan ole-
van 5,8 prosenttia väestöstä 
eli 386 miljoonaa.

Tiedot perustuvat uskon-
tojen ja maailmanlähetyk-
sen suuntauksia koskevaan 
tutkimukseen. Sen mukaan 
muslimien määrä kasvaa 
maailmassa nopeimmin.  
Seuraavaksi nopeimmin 
kannatustaan lisäävät sikhit 
ja hindut.

Päivi Franzonin 
ja Sari airolan 
Surusaappaat kertoo 
vahvasta aiheesta, 
mummon menetyksen 
aiheuttamasta 
surusta.

sonsa aikanaan Reykjavikissa Is-
lannissa. Pariskunnalla on 7- ja 
10-vuotiaat lapset.

Perhe on asunut aluksi Ruotsissa, 
mutta nyt jo pitkään Kuusankos-
kella Kouvolan kupeessa.

– Että minä olen kaivannut Oulua 
ja jäyhiä oululaisia! hiihtolomalla 
kotipuolessa poikennut esikoiskir-
jailija nauraa.

SaTu KreiVi-PaLOSaari

– en ole suunnitellut kirjailijan, 
edes lastenkirjailija uraa, ker-
too kirjallisuutta rakastava Päivi 
Franzon, joka ammatikseen opet-
taa kieliä ammattikorkeakoulussa 
Kouvolassa.
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Neljä valokuvaajaa 
paneutui pyynnöstämme 
yhteisvastuukeräyksen 
aiheeseen Ehjä lapsen 
mieli.
Kerro meille, mitä 
ajatuksia kuvat 
herättivät sinussa: 
toimitus@rauhantervehdys.
suomi.net.

Juha Heimovirta
Oululainen valokuvaaja ja 
opiskelija Juha Heimovir-
ta (29) alkoi miettiä Ehjä 
lapsen mieli -teemaa ennen 
kaikkea vanhemman ja lap-
sen suhteen kannalta. Juhan 
mielestä aihe oli vaikea, vaik-
ka hän mielellään kuvaakin 
lapsia ja nuoria.

– Mietin kovasti, voiko 
huumorin avulla kertoa tästä 
aiheesta, mutta koska varsi-
naisen keräysaiheen taustalla 
on muun muassa vanhem-
pien mielenterveysongelmia, 
ei sekään lähestymistapa ole 
helppo. 

Juha sai Yhteisvastuukerä-
yksen aiheesta helpommin  
lapsen näkökulmaa esille. 

– Parasta olisi päästä ku-
vaamaan ihmisiä, jota asia 
todella koskettaa. Juha Hei-
movirta on aiemmalta amma-
tiltaan kuvankäsittelijä, mutta 
opiskelee nyt tietotekniikkaa 
Oulun yliopistossa. Hän on 
toiminut myös freelancer 
-kuvaajana vuosia.

riina nurminen
Valokuvaaja Riina Nurmi-
nen (20) Oulusta lähti miet-
timään kuvassaan sitä, kuin-
ka tärkeää lapselle on perhe. 
Vielä tärkeämpää on se, että 
on edes yksi aikuinen, joka 
on todella läheinen ja välittää 
lapsen hyvinvoinnista. Lap-
sen kehityksen kannalta tär-
keintä on turvallisuus.

– Kuvassa on vain yksi 
vanhempi, ja halusinkin 
kiinnittää huomiota myös 
siihen, että moni perhe on 
rikkoutunut, mikä luo tur-
vattomuutta lapsille.

Riina Nurminen on opis-
kellut ammattikoulussa ja 
lukiossa yhtä aikaa. Nyt hän 
toimii freelancer -kuvaajana, 
ja kuvaa yrityksessään kaik-
kea, mitä asiakkaat keksivät 
pyytää.

– Viime aikoina on ollut 
yllättävän paljon henki-
lökuvauksia. Pidän niistä. 
Olennaista on kuvaajan ja 
kuvattavan kontakti. Siitä 
riippuu, millainen kuvaus-
tilanteesta syntyy.

ehjä 
lapsen 
mieli
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nina Susi 
Pohjolan Sanomien valoku-
vaaja ja kuvatoimituksen esi-
mies Nina Susi (41) Kemistä 
ei pitänyt vaikeana saamaan-
sa kuva-aihetta Ehjä lapsen 
mieli. Itse asiassa Nina oli 
kuvannut jo aiemmin Poh-
jolan Sanomiin kyseisen ku-
van 46-vuotiaasta down-ai-
kuisesta Maijasta.

– Mietin, pitääkö olla down-
aikuinen, jotta löytää itsestään 
ehjän lapsen mielen vielä 46-
vuotiaana.

Nina ihastui ennen kaik-

Jukka-Pekka 
moilanen
Valokuvaaja Jukka-Pek-
ka Moilanen (30)  Oulus-
ta mietti Ehjä lapsen mieli 
-aihetta ensin jonkin taide-
aiheen – esimerkiksi tyhjän 
leikkikentän – kautta, mut-
ta päätyi lopulta kameransa 
kanssa päiväkotiin. Tämä pie-
ni poika oli leikkimässä yk-
sin leikkimatollaan. ”Enke-
likatse” kuvaa Jukka-Pekka 
kohtaamistaan pienen ku-
vattavan kanssa. Jukka-Pe-
kan mielestä on merkille-
pantavaa, että lapsi viihtyy 
leikeissä yksinkin, vaikka tar-
vitsee myös aikuisen huolen-
pitoa. Jukka-Pekka on opis-
kellut Länsi-Lapin Ammatil-
lisessa Instituutissa kuvatai-
teita. Hän innostui valoku-
vauksesta opintojen loppu-
vaiheessa ja teki lopputyön-
sä Kainuun  maisemista. Juk-
ka-Pekka valmistui kuva-
taiteilijaksi vuonna 2000 ja 
toimii yrittäjänä, freelancer 
-kuvaajana Oulussa.

kea Maijan loistavaan oma-
kuvaan, joka on yhtä aikaa 
ihan Maijan näköinen ja 
toisaalta kuin 4-5-vuotiaan 
lapsen kynästä.

– Down-ihmisten välit-
tömyys, ilo ja kyky nauttia 
elämästä puhuttelevat minua. 
He ovat omassa persoonas-
saan niin ehjiä ja elämässä 
kiinni.

Nina Susi on valmistunut 
valokuvaajaksi Lahden Muo-
toiluinstituutista. Pohjolan 
Sanomissa hän on työsken-
nellyt vuodesta 1990.

ehjä 
lapsen 
mieli

TeKSTiT:
SaTu KreiVi-PaLOSaari
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osallistumisestanne 30.3. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, p. 5614 500.
Varhaisnuoret: Kokkokankaan seu-
rakuntakeskus: maanantaisin klo 
17.30-18.30 Toimintakerho 7-10 
-vuotiaille tytöille ja pojille, tiistai-
sin klo 16.30-17.30 Sekakerho 9-12 
-vuotiaille, keskiviikkoisin klo 17.30-
18.30 Toimintakerho 8-11 -vuotiaille 
tytöille, ja klo 16-17.30 Koirakerho 
9-13 -vuotiaille, torstaisin klo 18-19 
Kansainvälisyyskerho 7-12 -vuotiaille,. 
Vanha pappila: tiistaisin klo 17-18 
Monitoimikerho 8-11 -vuotiaille 
pojille ja tytöille, keskiviikkoisin klo 
16.30-18 sekakerho 10-12 -vuotiaille. 
Keskustan seurakuntatalo: maanan-
taisin klo 18-19.30 Monitoimikerho 
3-6 -luokkalaisille tytöille ja pojille. 
Nuoret: Nuorten ilta to 8.3. klo 19 Van-
hassa pappilassa. Tyttöjen ilta K-13 ke 
14.3. klo 18.30 Vanhassa pappilassa. 
Päiväpappila tiistaisin klo 14-17 Van-
hassa pappilassa. Päivystys torstaisin 
klo 14-16.30 keskustan seurakuntata-
lolla. Nuorten peli-ilta keskiviikkoisin 
Kempelehallilla klo 17-18. 
Rippikoulu: 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-
deapankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10-12. 
Perhelentopallo lauantaisin klo 9-11 
kirkonkylän koululla.
Kempeleen rauhanyhdistys: Su 11.3. 
klo 12 pyhäkoulut: Paituri, Saara ja Olli 
Hintsalalla, Kokkokangas, Mustosella, 
Köykkyrintie 1, Santamäki, Ojalalla, 
Peltomiehentie 40,  Keskusta-Ollila, 
Kujalalla, Katintie 7, klo 16   seurat ry:
llä. To 15.3. klo 19 kotiseurat radan 
itäpuolella Jouni Korhosella, Puukii-
pijäntie 7, länsipuolella Irma ja Ahti 
Pulkkisella, Pulkkisentie 13. Pe 16.3. 
klo 18  Yhteinen raamattuluokka 
englanniksi ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Su 11.3. 
ulkoilupäivä ry:llä, Paavo Ahola.
Kastetut: Hilma Alina Siipola, Alissa 
Aurora Pesonen, Sinna Emilia Pietilä, 
Nea Maria Nissilä, Roni Aslak Mikael 
Sarajärvi, Netta Maria Hekkanen, 
Niklas Hannu Juhani Scheib.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

Tupoksen toimitilan Vanamon ruokasali on saanut uudet liinat. Limin-
gan toimintakeskuksessa 90 senttimetrin pituiset ripsiliinat kutoi Paa-
vo Vappula. Työn suunnitteli ja ohjasi annikki Salmela. Yhdeksää liinaa 
käytetään lähinnä juhlatilanteissa.

Messu su 11.3. klo 10 
kirkossa. Toim. Tuis-
ku, avust. Liikanen, 
kantt. Jääskeläinen. 
Kolehti Suomen Lähe-
tysseuralle, Israelissa ja 
palestiinalaisalueilla 
tehtävään työhön.
Raamattutunti su 11.3. klo 14 kirkossa 
ja Sanan ja rukouksen ilta klo 17 
kirkossa. Puhujana ja vieraana Jukka 
Partala Mouhijärveltä. Esirukouspal-
velua ja kahvila. 
Perhehetki su 11.3. klo 15 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa. Teemana 
Älä pelkää. Perhehetki on lyhyt (20 
min.) lapsille ja perheille tarkoitettu 
hartaushetki, jossa voi istua pehmeästi, 
leikkiä ja laulaa.
Herännäisseurat su 11.3. klo 18.30 Esa 
ja Pia Rättyällä, Marjasuontie 22.
Varhaisnuorten kuoroja ei ole to 8.3. 
eikä pe 9.3. 
Ystäväpalveluilta ti 13.3. klo 18 Kir-
konkylän seurakuntakodissa. Vieraana 
Helena Mällinen Kempeleen Mielen-
terveysneuvolasta.
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. Perhekerhoa 
ei ole pe 9.3.
Päiväpiiriä ei ole 14.3. eikä seurakun-
tapiiriä 15.3. Eläkeläisten kevätretki 
Liminkaan ke 14.3. Vierailemme Li-
mingan seurakunnan eläkeläisten pii-
rissä. Ruokailu menomatkalla Helmen 
Pirtissä. Retken hinta 10 e. Linja-auto: 
Kirkonkylän seurakuntakoti klo 10.10, 
Kokkokankaan seurakuntakeskus klo 
10.20 ja Honkasen monitoimitalo 
klo 10.25. Ilmoittautumiset viim. 
9.3. mennessä Soile Pakkanen, p. 040 
779 0367.
Oma hetki -omaishoitajien keskuste-

18-20 ja Aseman nuokkarilla (entinen 
eskari) to klo 18-20, gospel-ryhmä 
Vakkurilassa tiistaisin klo 18-20. 
Elokuvailta nuorille Wirkkulassa ma 
12.3. klo 18.30.
Rauhanyhdistys: seurat ry:llä su 11.3. 
klo 17, Pekka Tervo, Juhani Pitkälä, 
eläkepiiri srk-keskuksen monitoimi-
salissa ti 13.3. klo 13, sisarpiiri ry:llä 
to 15.3. klo 18.30, alustus aiheesta Ilo 
lapsesta, nyyttikestit, Jokikylä: raamat-
tuluokka isoille ja pienille ry:llä pe 9.3. 
klo 17, alueompeluseurat pe 9.3. klo 
18.30 Päivi ja Sami Littowilla, Elina ja 
Jussi Rehulla sekä Raili ja Timo Kar-
sikkaalla, seurat ry:llä su 11.3. klo 13,  
Pertti Sinervo, Jukka Tervo, päiväkerho 
ry:llä to 15.3. klo 17.30-19, Kello: om-
peluseurat pe 9.3. klo 18.30, seurat ry:
llä su 11.3. klo 17, Hannes Virrankari, 
Juhani Palola, pyhäkoulut su 11.3. klo 
12 Orava-Takkuranta Jokelalla, Kel-
lontie 89 ja Hietalanmäki-Kiviniemi 
Jaakkolalla, Uistintie 5.
Kuollut: Sylvi Esteri Kuivala 77 v.
Avioliittoon kuulutettu: Marko 
Kalevi Kynkäänniemi ja Miia Marika 
Perätalo.
Kastettu: Jenni Tuulia Malinen, Aleksi 
Matias Kärenaho, Ninni Reetta Maria 
Säävälä, Patrik Johannes Erkkilä, Arttu 
Helmeri Åman, Noora Alisa Paasikivi 
ja Akseli Kalle Kalervo Nikkilä. 

luryhmä Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa to 15.3. klo 12.30. Aiheena 
Omaishoidontukiasiat, vieraana 
Helena Lehtosaari Kempeleen kunnan 
kotihoidosta.
Kirkkokuoron harjoitukset  ke 14.3. 
klo 18 kirkonkylän seurakuntako-
dissa.
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.
Kirpputori Ilonpisara avoinna ti ja 
to klo 14-17, la klo 10-13. Kirppiksen 
järjestely- ja muutostöiden ajan re-
monttiale, tuotteet 10 snt-1 euro. Tule 
tekemään löytöjä!
Tulossa: Tasaus-myyjäiset 22.3. 
lahjoituksia (käsitöitä, leivonnaisia, 
arpavoittoja) voi tuoda kirkkoherran-
virastoon lähetyssihteerille.
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.
Järjestämme tänä vuonna yhteiset 
syntymäpäiväjuhlat 70- ja 75 -vuo-
tiaille keväällä ja syksyllä. 
Kevään juhlapäivä alkaa messulla 
15.4. klo 10 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa ja syksyn juhlapäivä 
ilmoitetaan myöhemmin Rauhan 
Tervehdyksessä. Jumalanpalveluksen 
jälkeen on juhlatilaisuus kirkonkylän 
seurakuntakodilla. Toivomme toisen 
juhla-ajankohdista sopivan Teille. 
Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan 

Su 11.3. klo 10 sanaju-
malanpalvelus, Minna 
Salmi ja kanttorina 
Eeva-Maija Sorvari. 
Ma 12.3. klo 13 päi-
väpiiri Saarenkarta-
nossa.
Ti 13.3. klo 9.30 perhekerho.
Ti 13.3. klo 11 Eläkeliitto seurakun-
tasalissa.
Ti 13.3. klo 18 yleisöluento seura-
kuntasalissa THM Harri Kankareen 
aiheena: 1. Eutanasia - Elämän ja 
kuoleman kysymys, 2. Hoitotahdon 
merkitys ja 3. Saattohoidon haasteita: 
omaisten kokemuksia saattohoidosta. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa. Hailuodon 
kunta ja seurakunta.
Ke 14.3. klo 9.30 päiväkerho ja mu-
siikkikerho klo 14.45
Ke 14.3. klo 14 Kartanossa kajahtaa. 
Pentti Haapala esittää filmejä, jotka 
on kuvattu 1960- ja 1970- luvulla 
Hailuodossa. Tutut maisemat ja tuttuja 
henkilöitä.
To 15.3. klo 18.30 kirkkokuoro.
Su 18.3. klo 10 messu. Hailuodon seu-
rakunta 420 vuotta ja kirkko 35 vuotta. 
Seurakuntaan muuttaneet kutsutaan 
tutustumaan. Kirkkokahvit.  
Su klo 12 pyhäkoulu.  
Su klo 14.30 rauhanyhdistyksen seu-
rat Pertti Virpillä.

8.–15.3.2007 seurakuntaviikko

Hailuoto

Kempele

Haukipudas
Messu kirkossa su 
11.3. klo 10, litur-
gia Tervonen, saarna 
Kaltakari, kanttorina 
Pohjola. Konfirmoi-
tavana hiihtoloma-
leirin rippikouluryhmä. 
Sanajumalanpalvelus Martinniemen 
srk-kodissa su 11.3. klo 12, Heinonen, 
kanttorina Pohjola. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen kirkkokahvit.
Seurakuntakerho Jokivarren van-
hustentalolla ma 12.3. klo 13, Kellon 
srk-kodissa ti 13.3. klo 13 sekä srk-kes-
kuksen monitoimisalissa to 15.3. klo13. 
Mikäli tarvitset kuljetuksen kerhoon, 
ota yhteyttä diakoniatoimistoon  ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, p. 5472 636.
Lähetyspiiri srk-keskuksen pienryh-
mätilassa ti 13.3. klo 13.
Kirkkoherranvirasto ja taloustoi-
misto suljettu ke 14.3. työntekijöiden 
virkistyspäivän vuoksi.
Roomalaiskirjeen luentosarja jatkuu 
Kellon srk-kodissa ke 14.3. klo 18 ai-
heella Kaste ja usko, Pekka Siljander. 
Luentosarja liittyy Agricolan juhlavuo-
den ohjelmaan. Luentosarjan seuraavat 
luennot ovat Kellon srk-kodissa ke 
28.3. sekä Martinniemen srk-kodissa 
ke 11.4. ja ke 27.4. Luennoitsijoina 
ovat Haukiputaan seurakunnan papit. 
Tervetuloa Roomalaiskirjeen sanoman 
äärelle yhdessä keskustelemaan Raa-
matun sanomasta. 
Juttukahvila Martinniemen srk-ko-
dissa 15.3. klo 13-14.30. Juttukahvilassa 
on alussa hartaushetki, jonka jälkeen 
kahvit ja vapaata keskustelua. Tervey-
denhoitaja mittaamassa verenpainetta 
klo 13.30-14.30. Mikäli tarvitset kulje-
tuksen kerhoon, ota yhteyttä diakonia-
toimistoon ajanvarausvastaanotolle 
perjantaisin klo 9-11, p. 5472 636.
Merikosken Laulun yhteisvastuu-

konsertti Lohdutuksen säveliä srk-
keskuksessa su 18.3. klo 18, johtaa 
Marita Pasanen. Liput 10/7 e tuntia 
ennen konserttia ovelta.
Joel Hallikaisen Rakkautta etsimässä 
-konsertti srk-keskuksessa la 24.3. klo 
18. Ohjelma 10 e. Lastenhoito järjes-
tetty, varaa hoito 16.3. mennessä, p. 
040 5014 764. Konsertin jälkeen kahvit 
lähetystyön hyväksi.
W. A. Mozartin Requiem srk-kes-
kuksessa ke 16.5. klo 20. Lipunmyynti 
alkaa ma 12.3., liput 10 e, Kiiminkijoen 
opiston toimistosta ja kirkkoherran-
virastosta. 
Soile Isokosken ja Marita Viitasalon 
konsertti srk-keskuksessa to 2.8. 
klo 20. Lipunmyynti alkaa ma 12.3., 
liput 30 e. Lippuja myy Kiiminkijoen 
opiston toimisto, kirkkoherranvirasto 
sekä Oulussa Stockmann-palvelupiste. 
Konsertin järjestää Kiiminkijoen opis-
to ja Haukiputaan seurakunta.
Kehitysvammaisten Tuki ry:n kevät-
kokous srk-keskuksen monitoimisalis-
sa to 15.3. klo 18.
Haukiputaan ja Kiimingin seurakun-
tien yhteinen vapaaehtoisten virkis-
tysleiri Kiimingin Suvelassa 17.-18.3. 
Leiri alkaa la klo 11 tulokahvilla ja 
päättyy su klo 14 lähtökahviin. Oh-
jelmassa mm. ulkoilua, yhteislaulua, 
vierailija, sunnuntaina osallistuminen 
jumalanpalvelukseen. Hinta 10 e/h. 
Ilmoittautumiset ruokavalioineen dia-
koniatoimistoon pe klo 9-11, p. 5472 
636 tai Ulla Junttilalle Kiiminkiin, 
p.040 579 3247 viim. ma 12.3.
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.
Kirkkovaltuuston kokous Wirkkulas-
sa to 22.3. klo 18. Kokouksen asialuette-
lo on  nähtävänä kirkkoherranviraston 
ilmoitustaululla 13.3.-22.3. Kokouksen 
tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä 
kirkkoherranvirastossa 26.3.-26.4. 
Kirkkoherranvirasto on avoinna ma-
pe klo 10-14 ja  to klo 15-17.
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.
Perhekerhot eivät kokoonnu hiihto-
lomaviikolla (vko 10). Perhekerhot 
jatkuvat viikolla 11: Vakkurilassa tiis-
taisin klo 9.30-11, Kellon srk-kodissa 
torstaisin klo 9.30-11 ja klo 12-13.30, 
Jokelan vanhalla koululla torstaisin klo 
10-11.30 ja Martinniemen srk-kodissa 
perjantaisin klo 9.30-11.
Varhaisnuoret: hiihtolomaviikolla 
(vko 10) ei ole varhaisnuorten kerhoja 
eikä avoimia ovia. 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. Raamattu-
kerho varhaisnuorille srk-keskuksen 
pienryhmätilassa ti 13.3. klo 17-18.
Nuoret: hiihtolomaviikolla (vko 10) ei 
ole avoimia ovia eikä gospel-ryhmää. 
Avoimet ovet Kellon srk-kodissa ke 
klo 18-20, Vakkurilassa to klo 17.30-
19.30, Martinniemen srk-kodissa to klo 
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massa esiintyy Soiva Siili.
Perhekerho  ja perhekahvila viikolla 
10 talvilomalla.
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.
Rauhanyhdistys: Pyhäkoulu su 
11.3. klo 12 Alakylässä Peltokorvella 
ja Kaistolla, Huttukylässä Ollilalla, 
rauhanyhdistyksellä, Kirkonkylässä ja 
kirkkopirtillä, Tirinkylässä Käkelällä. 
Seurat su 11.3. klo 17 rauhanyhdistyk-
sellä, Veikko Sivula, Pekka Asikainen.
Kastettu: Minja Aleksandra Ahonen, 
Penni Pioni Mäntylä, Valma Olivia 
Peltokorpi, Tuomas Antero Pyttynen, 
Miika Sameli Tölli, Lusy Christine 
Gillings.
Kuollut: Elle Sofia Koistinaho s. Viik 86 
v., Anna Liisa Iisakka e. Kääriä 58 v.

Kuoroharjoituksia ei 
ole 8.3. Seuraavat har-
joitukset normaalisti 
to 15.3.
Sanajumalanpalve-
lus su 11.3. klo 10 
kirkossa, saarna ja liturgia Aino Pieskä, 
kanttorina Hanna Korri. Virret: 273, 
56:8-10, 438, 385:1-, 324:5-6. Kolehti 
Israelissa ja palestiinalaisalueilla teh-
tävään työhön Suomen Lähetysseuran 
kautta.
Pyhäkoulut: Koti-Pietilän pyhäkoulua 
ei ole su 11.3. Tupoksessa pyhäkoulu 
ti 13.3. klo 17.30 Kimpimäellä, Koti-
lehto 1B.
Omaishoitajat ja Ystävärengas ma 
12.3. klo 12 srk-talolla. Kun muisti 
pettää, vieraana Maarit Lampela Ou-
lun Seudun Dementiayhdistyksestä, 
Maisa ja Sisko.
Tupoksen Olohuone ti 13.3. klo 14-
15.30 Vanamossa, kokoustilat alaker-
rassa (opastus pääovelta). eri ikäisten 
kohtaamispaikka, kahvi ja mehutar-
joilu, Kyllikki, Maisa ja Sisko.
Raamattu-ja rukouspiiri ti 13.3. klo 
18.30  srk-talolla.
Seurakuntakerho ke 14.3. klo 12 srk-
talolla. Saamme vieraita Kempeleen 
seurakunnasta.
Nuorten Palveluryhmä vierailee ke 
14.3. Alatemmeksen vanhainkodissa. 
Lähtö diakoniatoimistosta klo 15.30. 
Uudet kiinnostuneet, ilmoittakaa Sini-
kalle tulostanne, p. 044 7521 226.
Virtaa välillämme -suhdekurssi alkaa 
ke 14.3. klo 18 Tupoksen Vanamossa. 
Vielä tilaa, älä arkaile! Soita heti Sini-
kalle, p. 044 7521 226.
Nuorten ja nuorten aikuisten raamat-
tupiiri ke 14.3. klo 18 lähetysvintillä.
Rovastikunnan diakoniajohtokun-
tien koulutuspäivä to 15.3. klo 18 
Tupoksen Vanamossa. Ilmoittautu-
minen 12.3. klo 11 mennessä, p. 040 
7521 226.
Lähetyssihteeri vintillä maanantaisin 
klo 12-14.
Tulossa: Rovastikunnan lähetyspäivä 
Oulussa su 18.3. klo 12 Pyhän Tuomaan 
kirkossa. Messu ja klo 13.30 Aikamme 
Agricolat -lähetysjuhla. Vieraina sene-
galilaiset Malick Sy ja Zamba Coulibaly. 
Kyydin tarvitsijat, yhteys lähetyssihtee-
riin, p. 040 8383 222.
Ajanvaraus diakoniatoimistoon: 
Tupos ma ja to klo 9-10 Marja-Liisa 
Hautamäki, p. 044 7521 227. Kirkon-
kylä Sinikka Ilmonen ke ja pe klo 9-10, 
p. 5621 226 tai 044 7521 226.
Perhekerhot: Ti 13.3. klo 9.30-11 
Kotikololla. Proviisori Saila Toukomies 
kertoo aiheesta Tavallisimpien lasten-
vaivojen itsehoito. Ke 14.3. klo 9.30-11 
Vanamossa. Lähetystyöstä kertomassa 
Pepi Sihvonen.
Nuoret: Ke 14.3. klo 18-20 Nuorten 
ilta Nuortenkololla. Ke 21.3. klo 18 
Gospelmessu kirkossa. Messun jälkeen 
kahvi- ja teejatkot srk-talolla.
Partio: Ma 12.3. Kärppäkäräjät 3. 
Kotikololla klo 18-19.30. Vetäjänä 
Olli Lahdenperä. Ti 13.3. Vaeltajien, 
erätyttöjen ja -poikien talkoot par-
tiokämpällä klo 18. Ilmoittautuminen 
Hannulle 12.3. mennessä. Kaikki 
mukaan. Ti 13.3. Kaikki poikavartiot 
Liisan linnaan, Korhoselle, Lännen-

Liminka

Kiiminki

L imingan pappi Kimmo Helomaa kaivaa 
kirkon apusakastin kaapista esille puisen 
ristin sekä pitkän puuvarren päähän istu-

tetun kynttilän. Sakastin hyllyltä löytyy Evan-
keliumikirja.

–Näitä kaikkia tarvitaan tulevassa gospelmes-
sussa. Mutta ei ole tarkoitus, että pappi tai joku 
muu seurakunnan työntekijä kantaa ne kirkko-
saliin. Sen tehtävän haluamme luovuttaa seura-
kuntalaisille, hän painottaa.

Parin viikon kuluttua pidettävän gospelmes-
sun suunnittelu on hyvässä vauhdissa, mutta 
monenlaisia tehtäviä on vielä jaossa.

– Kuoroon mahtuu lisää laulajia ja tekstinlukua 
on tarjolla. Kulkue, joka tuo sisälle ristin, kynt-
tilän ja kirjan ja myös muodostettava.

– Etsimme näihin tehtäviin monenikäisiä 
seurakuntalaisia, Kimmo Helomaa kuuluttaa. 
Gospelmessun perusajatus on, että ihmiset myös 
vaikuttaisivat messun sisältöön, esimerkiksi sii-
hen, millaisia lauluja lauletaan ja millaiset esiru-
koukset valitaan, pastori sanoo.

Saarnasta hän paljastaa, että se sisältää draa-
man aineksia. Sitäkään työntekijä ei siis toteuta 
yksin.

ilosanoma kaikille

Gospelmessu tulee tällä kertaa olemaan nuor-
ten näköinen sen vuoksi, että soittajat on koot-
tu hyvissä ajoin, ja he ovat nuoria. Laulut sen 
sijaan ovat Kimmo Helomaan mukaan ”perus-

G O S P e L i a  K a i K e n i K ä i S i L L e  L i m i n G a S S a

Kuka kantaisi ristiä?
tilkkutäkkikamaa”.

– Niitä lauluja ovat jo nykyisten rippikoulu-
alaisten ja isosten vanhemmat laulaneet rippi-
koulussa ”punaisesta kirjastaan”. Olisi mukava, 
jos he osallistuisivat gospelmessuun nuortensa 
kanssa.

– Uskon, että laulut ovat jollakin tasolla mo-
nille tuttuja ja yhdistävät sukupolvia, Kimmo 
Helomaa ajattelee.

Gospelilla on alun perin tarkoitettu lähin-
nä Yhdysvaltojen mustan väestön rytmikästä, 
kristillistä kuoromusiikkia. Puhumme myös 
negrospirituaaleista. Sana gospel tarkoittaa evan-
keliumia. Siksi sanoituksissa on syvää sisältöä ja 
Raamattuun  pohjautuvaa julistusta.  

– Meillä lauletaan kai Suomi-gospeliksi nimi-
tettävää ja suomalaiseen makuun sopivaa ryt-
mikästä hengellistä musiikkia. Se on mielletty 
osaksi kristillistä nuorisokulttuuria. Sellaiseksi 
gospelia ei tarvitse rajoittaa.

– Gospel on evankeliumia kaikille helppojen 
sävelkulkujen ja tarttuvien melodioiden säestyk-
sellä. Jonkinlainen kepeys ei tuhoa sanomaa vaan 
pikemminkin ilmaisee kirkkoomme toivottua 
iloa ja kiitosmieltä.

PirKKO PaaKKi

Gospelmessu Limingan kirkossa keskiviikko-
na 21.3. kello 18. Lähde mukaan toteuttamaan 
sitä. Soita Kimmo Helomaalle, p. 044 7521 235 
keskiviikkoon 14.3. mennessä.

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

Kimmo Helomaa kutsuu liminkalaisia gospelmessuun avustamaan mm. kulkueessa näiden 
esineiden kantamisessa. 

tie 84, Alatemmes. Harjoittelemme 
tutkimusmatkaa varten. Alkaa 17.30. 
Korhosen postilaatikolta. Päättyy 
samassa paikassa klo 20.30. Lämmin 
ulkoiluasu, partiohuivi, sukset, sauvat, 
eväät, lämmintä ja kylmää juotavaa, 
taskulamppu, muistiinpanovälineet, 
istuinalusta ym. Vetäjinä Tapsa ja Make. 
To 15.3. Kaikki tyttövartiot Liisan lin-
naan. Samat ohjeet kuin pojillakin. Pe 

16.3. Make päivystää 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 sään-
töjen 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. Lippu-
kunnan kotisivut www.niittykarpat.
fi. Partiotoimisto, Markku Korhonen,  
markku.korhonen@evl.fi, 562 1223 tai 
044 752 1223. 
Rauhanyhdistys: Su 11.3. klo 14 seurat 
Alatemmeksen vanhainkodilla ja klo 
17 seurat ry:llä. Varttuneiden kerho ti 
13.3. klo 12 ry:llä.
Kastettu: Juho Matias Anttila, Sampo 

Sanajumalanpalve-
lus kirkossa su 11.3. 
klo 10, Raimo Sa-
lonen, tekstinlukija 
Jukka Pätsi, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo. 
Kolehti Suomen Lähe-
tysseuran Israelissa ja palestiinalaisalu-
eilla tehtävään työhön. Kirkkokahvit 
seurakuntakeskuksessa.
Sanajumalanpalvelus su 11.3. klo 
13 Jäälin seurakuntakodilla,  Raimo 
Salonen, Jarkko Metsänheimo. Kolehti 
kuten yllä.
Huilukonsertti su 11.3 klo 18, Pienikin 
on kaunista, Eero Blomberg esittää 
soolohuilumusiikkia Kiimingin seura-
kuntakeskuksen salissa vapaaehtoinen 
ohjelma 4 e.
Rauhan Sanan seurat su 11.3. klo 15 
Montin-salissa, Heino Kouva.
Diakoniapiiri ma 12.3. klo 12.30 Jäälin 
seurakuntakodilla ja klo 18 Kolamäessä 
vanhustentalon kerhohuoneessa.
Omaishoitajat ma 12.3. klo 14 Jäälin 
seurakuntakodilla.
Eläkeläisten seurakuntakerho ti 
13.3. klo13 seurakuntakeskuksessa. 
Kuljetuspyynnöt Eeva Mertaniemelle, 
p. 040 5793248.
Kaatuneitten Omaisten ilta ti 13.3. 
klo 17 Montin-salissa.
Viikkomessu ke 14.3. klo 14 Jaarankar-
tanossa, Pauli Niemelä, Marja Ainali.
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.
Lähetystyön kirppiksellä, Tervystie 2, 
alennusmyynti. Kassillinen vaatteita 2 
euroa 23.3. saakka.
Joel Hallikaisen Rakkautta etsimässä 
-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.
Tarton seurakunnan kamarikuoron 
ja Kiimingin kirkkokuoron konsertti 
Kiimingin seurakuntakeskuksessa 
torstaina 22.3. klo 18.
Diakonian vapaaehtoisten viikon-
loppuleiri 17.-18.3. Suvelassa. Leiri 
alkaa lauantaina klo 11 ja päättyy 
sunnuntaina klo14. Leirin hinta 10 e. 
Ilmoittautumiset 12.3. mennessä Ulla 
Junttilalle, p.  040 579 3247 tai kirkko-
herranvirastoon, p. 8161 003.
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, p. 040 579 3247.
Perhetyö: Perheretki Vuokattiin la 
17.3. Retken hinta: aikuiset 15 euroa, 
lapset 4-12 v. 10 euroa ja alle 4 v. ilmai-
nen. Lähtö klo 7.30 Alakylästä, klo 7.40 
Kiimingistä seurakuntakeskuksesta, 
klo 7.50  Jäälin seurakuntakodilta. Pa-
luu illalla n. klo 19-20. Vielä muutama 
paikka vapaana. Soita Saija Kivelälle, p. 
040 5609 678 tai saija.kivela@evl.fi.
Virtaa välillämme-suhdekurssille 
mahtuu vielä muutama pari. Pikaiset 
ilmoittautumiset 13.3. Saijalle puhe-
limitse.
Iloinen perhetapahtuma su 25.3. klo 
15 seurakuntakeskuksessa, tapahtu-
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klo 9.30-11.30 srk-talossa ja Päivärin-
teen srk-salissa sekä torstaisin klo 10-12 
Laitasaaren rukoushuoneella.
Varhaisnuoret: Pääsiäisleiri 7-13-
vuotiaille Koortilassa viikolla 13 
(viikonloppuna). Tarkemmat tiedot 
myöhemmin. 
Nuoret: Nuortenilta ke 14.3. klo 
17-18.30 Päivärinteen srk-salissa. 
Koulupastoripäivystys to 15.3. klo 
10.45-12.15 yläasteella ja lukiolla. 
Päivystys nuorisotoimistolla pe 16.3. 
klo 14-16, p. 533 1201. Nuorisotyön-
ohjaajat Tuula Väänänen, puh. 040 
524 6534 ja Rainer Väänänen, puh. 
040 585 1057.
Rippikoulut: Talvirippikoulun konfir-
maatio su 11.3. klo 10 kirkossa. Päivä-
rippikoulun teemallinen nuortenilta to 
15.3. klo 18-19.30 srk-talossa.
Laitasaaren rukoushuone: Aamuru-
kous maanantaisin klo 6.30. Perheker-
ho torstaisin klo 10-12. Seurakuntapiiri 
ti 13.3. klo 12, Sari Mustonen.
Rauhanyhdistys: Pe 9.3. klo 19 raa-
mattuluokka ja ompeluseurat ry:llä. 
Su 11.3. klo 12 yhteinen pyhäkoulu 
ja seurat ry:llä. Klo 18 seurat ry:llä. 
Ma 12.3. klo 18 päiväkerhot ry:llä. 
Ti 13.3. klo 13 lauluseurakerho Eine 
Puhakalla, Jussilantie 16. Ke 14.3. klo 
10 perhekerho ry:llä. 
Laitasaaren ry: Pe 9.3. klo 18.30 raa-
mattuluokka Päivärinteen srk-salissa 
ja klo 19 ompeluseurat ry:llä. Su 11.3. 
klo 12 pyhäkoulut A. Karhumaalla ja 
Carlsonilla.
Kuollut: Tyyne Annikki Leskelä e 
Karppinen 78 v, Olavi Johannes Karp-
pinen 92 v.
Vihitty: Ismo Tapio Heikkuri ja Pinja 
Heidi Helena Rinne. 
Kastettu: Arttu Joel Kristian Lehtola, 
Henna Maria Hannele Silenius, Jenna 
Kaarina Heikkuri, Justus Benjamin 
Kälkäjä, Mikael Nikodemus Karp-
pinen, Petrus Hermanni Toljamo, 
Sanni Anniina Tiikkaja, Tomas William 
Mettovaara, Tuomas Olavi Sebastian 
Plaketti. 
Muhoksen srk:n kotisivu: www.evl.
fi/srk/muhos

Hiihtolomaviikolla 
ei ole päivä-, perhe-, 
kokki-, sähly eikä kes-
kipäiväkerhoa, par-
tiokokouksia eikä 
myöskään keskivii-
kon hartaushetkeä 
Lumilyhdyssä. 
Su 11.3. klo 10 messu  kirkossa, rovasti 
Jouko Lauriala, kolehti Raamattulähe-
tystyöhön Gideonien kautta. Ehtoollis-
ta ei ole tänään Lumilyhdyssä. Messun 
jälkeen kirkkokahvit, gideonit näyttä-
vät kuvia Etiopian lähetyskentiltä. 
Ti 13.3. klo 10 3-v päiväkerho, klo 12.30 
4-v päiväkerho.
Ti 13.3. klo 18-19 sählykerho 4-8 
-vuotiaille liikuntahallilla. Jos sinulla 
on oma maila, ota se mukaan. Lopuksi 
pieni hiljentymishetki.
Ke 14.3. klo 10 5-v päiväkerho, klo 
12 keskipäiväkerho srk-talossa (Joh. 
6:1-15), klo 14 hartaushetki Lumi-
lyhdyssä.
To 15.3. klo 10 perhekerho srk-talossa, 
klo 14 kokkikerho kerhohuoneessa. 
Klo 18 palvelujohtokunnan jäsenille ja 
varajäsenille koulutusilta Vanamossa, 
Tupoksen uudessa toimitalossa, ilmoit-
taudu Marjolle.
Partio: Ti 13.3. ei ole laumailtoja.  Ket-
tujen ja Punatulkkujen leiri 16.-17.3. , 
lisätietoja ja leirikirje Telleltä. 
Rauhanyhdistys: Su 11.3 klo 12 py-
häkoulu I=T Karjula II=H Vanhala 
III=Koivula klo 18 seurat ry:llä Juhani 
Lepistö ja Teuvo Tanhua. Ma 12.3 klo 
18.30 aikuistenilta ry:llä. Päiväkerho 
ry:llä klo 17.30-19 I ti 13.3 II ke 14.3 
III to 15.3. To 15.3 klo 13 varttuneiden-
kerho Aune Kaistolla.
Virasto avoinna: ma, ke, pe klo 9-14.
Yhteystiedot: Virasto 387 172, pastori 
045 630 6073, diakonissa 045 638 1973, 
suntio 045 630 6081, talouspäällikkö 
045 630 6081, kerhohuone 387 512, 
kotisivu: lumijoki.seurakunta.net 

Pudasjärvi

KOPIOI TÄSTÄ 
KIRKOLLISIIN:

Kestilä

Piippola 

Pulkkila 

Pyhäntä

w w w . j u h a s i r v i o . f i

Leipää ja elämää
Pohjois-Suomeen!

Usko tai älä, poliittinen 
päätös on aina arvovalinta. 
Olen jututettavissa ja jaan vaali-
leipää to 8.3 klo 13 Linnanmaan 
Prismassa ja klo 15 Rotuaarilla.

Juha Sirviö
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Lumijoki

Muhos

Oulunsalo

Su 11.3. klo 10 konfir-
maatiomessu kirkos-
sa, lit. ja saarna Kyllö-
nen, kanttori Kajava, 
ehtoollisessa avustaa 
nuorisotyönohjaaja 
Tuula Väänänen. Ko-
lehti Israelissa ja palestiinalaisalueilla 
tehtävään työhön, Suomen lähetysseu-
ran kautta. Klo 16 raamattuopetusilta 
srk-talon kappelihuoneessa. Aiheena 
Jumalan lupauksia Psalmeissa, Pepi 
Sihvonen, Liisa ja Ben Kingma.
Ti 13.3. klo 10.30 Kylmälänkylän 
seurakuntapiiri kappelissa, Kyllönen. 
Klo 12 Laitasaaren seurakuntapiiri 
rukoushuoneella, Sari Mustonen, 
yhteisvastuuasiaa. Klo 13 hartaus 
Muhoksen palvelukodissa ja klo 13.30 
palveluasunnoilla, Heikkinen. Klo 18 
aikuisten raamattupiiri srk-talon 
kappelihuoneessa, Pekkala. 
Ke 14.3. klo 11.30 keskipäivänkerho 
srk-talossa, Heikkinen. Klo 17.45 ru-
kouspiiri srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen. 
To 15.3. klo 13 hartaus ja ehtoollinen 
Päiväkeskuksessa, Kyllönen. Klo 19 
lähetysilta Ritva Rannalla, Ratatie 13, 
Heikkinen.
Diakoniatyön johtokunnan jäsenten 
koulutus to 15.3. klo 18 Tupoksella. 
Ilmoittautumiset Sari Mustoselle viim. 
9.3., puh. 040 547 0784.
Tulossa: Su 18.3. klo 13 ekumeeninen 
rakkauden ateria srk-talossa.
Lähetystyö: Su 18.3. klo 12 rovastikun-
nan lähetyspäivä ja Aikamme Agricolat 
– lähetysjuhla Pyhän Tuomaan kirkos-
sa Oulussa. Tied. lähetyssihteeri Anja 
Hämäläinen, puh. 040 562 9131.
Kuorot: Ke 14.3. klo 10.30 päiväkuo-
ron, klo 17 lapsikuoron ja klo 18.30 
kirkkokuoron harj. srk-talossa.
Lapset/perheet: Perhekerhot tiistaisin 

Oskari Harrinpoika Halonen, Heleia 
Helinä Olivia Hietamäki, Rilla Aune 
Linnea Jutila,  Joel Olavi Lotvonen ja 
Santeri Einari Petteri Saraniemi.
Vihitty: Paavo Johannes Laukkanen ja 
Sanna Maaria Kaiponen.
Kuollut: Olavi Villehard Tuominen 83 
v 10 kk 11 pv ja  Reino Matias Hauta-
mäki 87 v 11 pv.
 

Lapsi- ja nuorisotyö, 
erill. ilm seurakun-
tasivulla Oulunsalo 
-lehdessä.
Seur akuntaker ho 
seurakuntatalolla to 
8.3. klo 11, Minna 
Salmi, Päivi Pulkkinen. Kerhon alussa 
mukana Hilkka Ahonen, Piehingin 
marjoista.
Konfirmaatiomessu kirkossa su 11.3. 
klo 10, Vesa Äärelä, eht. av. nuoriso-
ohjaaja Sanna Korhonen. Kolehti Isra-
elissa ja palestiinalaisalueilla tehtävään 
työhön, Suomen Lähetysseura ry.
Herättäjän kotiseurat Su 11.3. klo 
18.30, Esa ja Pia Rättylällä, Marjasuon-
tie 22, Kempele.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
14.3. klo 13.30, Lahja Rautiola.
Seurakuntakerhon retkipäivä. Ruo-
kailu ravintola Hilikussa ja käynti 
kauppahallissa. Lähtö srk-talolta  klo 
10.15.
Körö, körö kirkkoon.  Tule vauvan 
kanssa köröttelemään, loruilemaan ja 
laulelemaan perinteisiä laululeikkejä ja 
vähän uuttakin. Kokoonnumme seu-
rakuntatalolla kevään aikana kolmena 
keskiviikkona 14.3, 11.4 ja 9.5. klo 
18-19.30. Ilmoittautuminen kirkko-
herranvirastoon, p. 514 2700. Avoinna 
ma-pe 9-13 sekä ma, ke  16-18. (ks. erill.
ilmoitus Oulunsalo -lehdestä)
Hartaustilaisuus Teppolassa to 15.3. 
klo 11.30, Minna Salmi. 
Kirkkovaltuuston kokous seurakun-

tatalolla 13.3. klo 18.30.
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.
Salonpään ry: 11.3. seurat ry:llä klo 
17, Hannu Tuohimaa, Aarno Sassi. 
Lauluseurat ja opistomyyjäiset to 15.3. 
klo 18.30 ry:llä.
Oulunsalon kk:n ry. Su 11.3. klo 12 
raamattuluokka I ry, raamattuluokka 
II: Kylänpuoli ja Keskikylä; ry. Kar-
huoja; Jouko Koskelo klo 17 seurat 
ry, Aarne Ronkainen, Matti Lääkkö 
Ti 13.3. klo 19 lauluseuroja kodeissa: 
Karhuoja: Matti Lääkkö, Pahajärventie 
Keskikylä: Jorma Väyrynen, Hätälän-
kuja 5. To 15.3. klo 18:30 miesten neliö 
Umpimähkässä. Su 18.3. klo 12 raa-
mattuluokka I, ry raamattuluokka II: 
Kylänpuoli ja Keskikylä; ry Karhuoja; 
Heino Määttä klo 17 seurat ry, Erkki 
Vähäsöyrinki, Pertti Lahtinen.
Laskiaistiistain 20.2. Yv -tapahtumi-
en tuotto oli 1730 e. Lämmin kiitos 
kaikille vapaaehtoisille ja tilaisuuksiin 
osallistujille. 
Kastettu: Aaro Juhani Väisänen, Kalle 
Jermu Einari Seppänen.
Vihitty: Henri Sakari Mattila ja Roosa 
Maria Lahtinen.
Kuollut: Anna Katriina Niskanen  44 v, 
Tuula Hillevi Annunen  48 v, Pekka 
Juhani Rajala  44 v.
Joukko seurakuntalaisia valmistaa 
käsitöitä diakoniatyön ja Kylä Ka-
maritoiminnan hyväksi onko sinulta  
jäänyt käyttämättömiä villalankoja, 
kangaspaloja, virkkauslankoja tms. 
Otamme niitä ilolla vastaan diakonia-
toimistossa. Voit myös soitella Lahjalle, 
puh. 044 745 3848. 

Konfirmaatiojumalan-
palvelukset kirkossa su 
11.3. Hilturannan leiri-
läiset klo 10, Kyllönen, 
Väyrynen, Piirainen ja 
maatalousoppilaitok-
sen leiriläiset klo 13, Kukkurainen, 
Väyrynen, Piirainen, Sarakylän kap-
pelikuoro. Rippikoululaisten tulee olla 
kirkolla klo 9 ja klo 12.
Kirkkotaksi seurakuntakodin pihasta 
klo 9.30 ja 12.30, edestakainen kyyti 
3 e.
Lähetystyö: Kirpputori talkootuvassa 
ke 14.3. klo 10-13. Paljon hyviä läm-
pöisiä villasukkia, kahvia, arpoja ja 
leivonnaisia. Puhtaita ja ehjiä vaatteita 
otetaan vastaan.
Diakoniatyö: Ystävänkammari seu-
rakuntakodissa ti 13.3. klo 10-12, 
lauluseurat. 
Kipuryhmä seurakuntakodissa ke 
14.3. klo 18. Kuljetuspalveluista kerto-
massa taksiautoilija Tapio Poijula.
Livon kyläpäivässä 14.3. mukana 
diakonissat Leena ja Henna.
Koillismaan omaishoitajien leiri 
25.-26.4. Kuusamossa Soiviossa. Ilm. 
13.4. mennessä Leena Saarikoskelle, p. 
040 539 6402.
Borovoihin ensi kesän leirille 10.-
16.7. tarvitaan vapaehtoisia työnte-
kijöitä. Jos olet kiinnostunut, ilmoit-
taudu kirkkoherranvirastoon 30.3. 
mennessä.
Hiljaisuuden viikonloppu naisille 
Kiimingin Suvelassa 24.-25.3. Mu-
kaan mahtuu myös pudasjärveläisiä. 
Lisätietoja Leena Saarikoskelta, p. 040 
539 6402.
Yhteisvastuukerääjiä tarvitaan vielä 
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Siikajoki
Siikajoen seurakunta-
toimisto/palvelupiste 
on suljettu viikolla 10 
eli 5.3. – 9.3. sekä myös 
seurakunnan päiväker-
hot että perhekerho 
hiihtolomalla vkolla 10. Yhteydet 
virkatodistus-, toimisto- yms. asioissa 
pyydämme ottamaan Ruukin kirkko-
herranvirastoon sen aukioloaikoina eli 
ma – pe klo 9-12, puh. 010 4250 270. 
Muina aikoina sopimuksen mukaan.
Su 11.3. klo 16 sanajumalanpalvelus 
seurakuntatalolla. Seurakuntapastorin 
sijainen Seija Helomaa.
Ti 13.3. klo 12 talvisodan päätty-
mispäivän hartaushetki ja seppelten 
lasku sankarihaudoille. Reino Tanju-
nen. Huomio! 13.3. ei seurakunnan 
päiväkerhoja, päiväkerho-ohjaaja 
koulutuksessa.
Ke 14.3. klo 14.15 lapsikuoro seura-
kuntatalolla.
To 15.3. klo 16.30 kirkkokuoro Ruukin 
seurakuntatalolla.
To 15.3. klo 13 diakonia- ja lähetyspiiri 
seurakuntatalolla ja klo 16.15-18.15 
seurakunnan rippikoulu seurakun-
tatalolla.
Diakonissa Sirkka Koivu tavattavissa 
seuraavan kerran Puistolan toiminta-
tuokiossa ma 19.3. klo 13-14. Mah-
dolliset kotikäynnit voitte sopia Sirkka 
Koivun kanssa, soittamalla numeroon 
050 4694 774.
Rauhanyhdistys: Pe 9.3. klo 19.30 raa-
mattuluokka Janne Käkelällä. Su 11.3. 
klo 12 pyhäkoulut ry:llä ja Sauli Top-
pilalla sekä klo 14 tupaantuliaisseurat 
Erja ja Kimmo Toppilalla. Ti 13.3 klo 
12 aikuisten kerho Pauli Toppilalla. To 
15.3. klo 17.30 päiväkerho ry:llä.
Siikajoen palvelupiste avoinna to – pe 
klo 10-14. Puh. 241 113 tai toimis-
tosihteeri 044 3438 148. Muina aikoina 
sopimuksen mukaan.

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, talouspäällikkö 
Tarmo Myllykoski p. 0207 109 852, 
toimistosihteeri Eija Holappa p. 0207 
109 867, kanslisti Toini Anttila p. 0207 
109 878.
Seurakuntatoimistot avoinna ma, ke ja 
pe klo 9 - 12. Kestilän seurakuntatoi-
misto p. ja fax 0207 109 865 , Pulkkilan 
seurakuntatoimisto p. ja fax 0207 109 
850 , Pyhännän seurakuntatoimisto p. 
ja fax 0207 109 870.
Lähetyssihteeri Anneli Laukkanen on 
tavattavissa keskiviikkoisin klo 9 - 11 
Piippolassa kirkkoherranvirastossa, p. 
0207 109 860.
Piispa Samuel Salmi toimittaa piis-
pantarkastuksen Siikalatvan seura-
kunnassa 16. - 18.03. Piispanmessu ja 
yleinen tarkastus Pyhännän kirkossa 
su 18.3. klo 12.
Yhteisvastuulounas seurakunta-
kodilla. Tarkastus alkaa Kestilän 
kirkossa 16.03. klo 9  hartaudella, 
johon myös seurakuntalaiset ovat 
tervetulleita. Piispa toimittaa mes-
sun Pyhännän kirkossa su 18.3. klo 
12, muissa Siikalatvan seurakunnan 
kirkoissa ei ole tänä pyhänä jumalan-
palveluksia. Kirkkokyytiä tarvitsevat 
voivat ottaa yhteyttä seurakuntatoi-
mistoihin.

Kestilä
Pe 9.3. klo 13 seu-
rakunnan ohjelmaa 
Pihlajistossa.
Su 11.3. klo 19 (huom. 
aika!) messu kirkossa, Palovaara ja 
Kyöstilä. Kolehti Suomen Lähetys-
seuran työlle Israelissa ja palestiina-
laisalueilla.
Ti 13.3. klo 11 - 13.30 päiväkerho ja 
klo 15.30 - 17 Sudarikerho kerho-
kodissa.
Ke 14.3. klo 11 Järvikylän diakonia- ja 
lähetyspiiri Leppiniemessä Kaarina ja 
Kalevi Niirasella. Klo 13 hyvölänran-
tasten Pihlajistovierailu.
To 15.3. klo 11 - 13.30 perhekerho, 
klo 15.30 - 17 sekakerho ja klo 17.30 
- 19 nuorten teemailta yläasteikäisille 
(rippikoululaisille merkintä).
Pe 16.3. klo 9 Siikalatvan seurakunnan 
piispantarkastuksen alkuhartaus 
Kestilän kirkossa, seurakuntakerho-
laiset osallistuvat ja siirtyvät kirkon 
jälkeen kahville kerhokodille. Piispan-
tarkastusmessu Pyhännän kirkossa 
su 18.3 klo 12, johon rippikoululaiset 
osallistuvat.
Kuollut: Tyyne Lilja Lievonen s. Piippo 
91 v, Väinö Erkki Lahti 78 v ja Kerttu 
Emiilia Alasalmi s. Haapaniemi 88 v.

Piippola 
Su 11.3. klo 12 sa-
najumalanpalvelus 
kirkossa, Palovaara ja 
Kyöstilä. Kolehti Suo-
men Lähetysseuran työlle Israelissa ja 
palestiinalaisalueilla.
Ma 12.3. ei veteraanikuoroa eikä 
kirkkokuoroa, kanttori lomalla. Klo 
12.15 kehitysvammaisten kerho 
seurakuntakodissa. Klo 18 Piippolan 
kappelineuvoston kokous seurakun-

takodilla.
Ti 13.3. klo 10 alkaen tulevaan piis-
pantarkastukseen liittyen Siikalatvan 
seurakunnan talouden ja hallinnon 
tarkastus. Klo 19 yhteiset siioninvir-
siseurat Väinölässä, mukana Jouni 
Riipinen.
Ke 14.3. klo 10 - 12 virkistyspäivä 
Vaarintalolla, vieraana kunnanjohtaja 
Aimo Lehmikangas.  Klo 16 tyttö- ja 
poikakerho seurakuntakodilla.
Tulossa: piispantarkastusmessu Py-
hännän kirkossa su 18.3 klo 12, 
johon rippikoululaiset osallistuvat. 
Seurakuntakerhon retki Haapavedelle 
ti 27.3., ilmoittautumiset Sailalle, p. 
0207 109 856.
Rauhanyhdistys: Siikalatvan pitäjien 
yhteiset talvipäivät Pyhännän ry:llä 
10.-11.3., kts. ohjelma Pyhännän ry:n 
ilmoituksista.
Kastettu: Lyydia Amanda Koskelo.

Pulkkila 
To 8.3. klo 19 kirkkokuoron vuosiko-
kous srk-talolla.
Su 11.3. sanajuma-
lanpalvelus klo 10, 
Kautto.
Ke 14.3. klo 12 srk-
kerho.
To 15.3. klo 9 lähtö 
perhekerhon retkelle Ouluun Poh-
jois-Pohjanmaan museoon ja Koira-
mäen lapset näyttelyyn. Museomaksu 
1e/hlö. Ilm. 13.3. mennessä Sailalle, 
p.040 573 7988,
klo 13 Koivulehdon ehtoollishartaus, 
klo 16 tyttö- ja poikakerho, klo 19 
kirkkokuoro.
Pe 16.3. klo 14 päiväkerho, klo 18 
nuortenilta kunnan nuorisotiloissa.
Tulossa: piispantarkastusmessu Py-
hännän kirkossa su 18.3. klo 12, johon 
rippikoululaiset osallistuvat. Huom! 
kinkerit alkavat viikolla 12.
Kastettu: Jimi Johan Hyytinen.  
Rauhanyhdistys: Siikalatvan pitäjien 
yhteiset talvipäivät Pyhännän ry:llä 
10.-11.3., ks. ohjelma Pyhännän ry:n 
ilmoituksista.

Pyhäntä
Hiihtoloman johdosta 
ei  vk:lla 10 ole kerhoja 
paitsi, to 8.3. klo 11 - 13 
perhekerho ja klo 17 
partio kerhohuonees-
sa. Huom. kuoroja ei 
ole tällä viikolla.
Pe 9.3. klo 18 kappelineuvoston ko-
kous seurakuntatoimistossa.
Su 11.3. klo 18 (huom. aika!) messu 
kirkossa, liturgia ja saarna Erkki Piri 
avustaa Sulo Kautto. Kolehti SLS:lle 
Israelissa ja palestiinalaisalueilla tehtä-
vään työhön. Klo 14.30 ehtoollishar-
taus Pulkkilan vuodeosastolla, Kautto 
ja Kinnunen.
Ma 12.3. klo 11 - 13 MLL:n perhekah-
vila kerhohuoneessa. Klo 16 - 17.30 
salaisuuksien kaivos -kerho kerho-
huoneessa. Klo 18.30 kirkonkylän dia-
koniapiiri Ukonojan kerhohuoneella, 
tarjoilee Vappu Paldanius.
Ti 13.3. lukupiirit klo 9 Kirkkotien 
kerhohuoneessa ja klo 11 Ukonojan 
kerhohuoneessa. Klo 19 yhteiset 
siioninvirsiseurat Piippolassa Väi-
nölässä.
Ke 14.3. klo 11 - 13.30 päiväkerho ja 
klo 12 varttuneen väen kerho seura-
kuntatalolla. Klo 17 - 18.30 nuorten 
teemailta yläasteikäisille.
To 15.3. klo 12 veteraanikuoro, klo 
17 lapsikuoro ja klo 18 kirkkokuoro 
seurakuntatalolla. Klo 15.30  aarre-
arkkukerho ja klo 17 partio kerho-
huoneessa.
Tulossa: pe 16.3. piispa Samuel Salmi 
seurueineen vierailee klo 13.15 Pyhän-
nän kunnassa ja klo 14.30 Rakennus-
tuotteella ja Rakennuskartiolla, klo 17 

Siikasalo

Tyrnävä

Rantsila

Siikalatva

useille alueille Kurenalla ja sivukylillä. 
Kevät on jo pitkällä ja illat valoisia, 
joten tule hakemaan keräyslista ja poik-
kea sen kanssa naapureissa, näin voitte 
yhdessä tukea lapsia, joiden perheessä 
on mielenterveysongelmia.
Nuorisotyö: Iltakahvila Rönö pe 16.3. 
klo 18-22 seurakuntakodissa.
Varhaisnuorten leiri 3.-6. luokkalai-
sille Hilturannassa 16.-17.3. Leiri on 
ilmainen. Ilmoittautumiset pe 9.3. 
mennessä kirkkoherranvirastoon, p. 
882 3100.
Varhaisnuorten toimintapäivä 7-
13 -vuotiaille 31.3. Ylikiimingissä. 
Toimintapäivä on ilmainen. Sitovat 
ilmoittautumiset ma 12.3. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, p. 882 3100. 
Leiristä ja toimintapäivästä lisätietoja 
saa Tiinalta, p. 040 571 4636.
Perhekerho seurakuntakodissa ti 13.3. 
ja to 15.3. klo 10-13.
Pyhäkoulua ei ole ensi sunnuntaina.
Kuorot: Sarakylän kappelikuoro to 8.3. 
klo 18.30, eläkeläisten musiikkipiiri ke 
14.3. klo 13, Vox Margarita ke 14.3. 
klo 18.30, lapsikuoro to 15.3. klo 17 
ja kirkkokuoro to 15.3. klo 18.
Tulossa: Naistenpäivät Hilturannassa 
14.-15.4.
Rauhanyhdistykset: Seurat Kurenalan 
ry:llä su 11.3. klo 17, A Lääkkö, K 
Hirvasniemi. Lauluseurat  Yli-Livolla 
Aini ja Lauri Koivukankaalla su 11.3. 
klo 18, A Niskasaari.
Kastettu: Elle-Alina Annabella Tetri,  
Hannele Eeva Maaria Kummala ja 
Emilia Ada Sofia Niskasaari.
Avioliittoon vihitty: Toni Johannes 
Nurmela ja Kirsi Marjukka Illikai-
nen.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 
klo 9-14, p. 882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@
evl.fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi. 

To 8.3. klo 12.30 vir-
silaulua Laura Soinin 
kotona, Välitie 3 as 5. 
Kahvitarjoilu. Vapaa-
ehtoinen kahviraha 
Urkujen korjausra-
hastoon.
Su 11.3. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Lauriala ja Leinonen. Ko-
lehti Israelissa ja palestiinalaisalueilla 
tehtävään työhön, Suomen Lähetys-
seura. Jumalanpalveluksen jälkeen 
lähetystilaisuus seurakuntatalolla. 
Lähetyskahvit ja -arpoja sekä kuvia 
Israelista.
Ma 12.3. klo 10-12 perhekerho Pallerot 
Nuppulassa.
To 15.3. klo 13 seurakuntakerho 
Rauhalan kerhohuoneella.
Kuorot:  Ti 13.3. klo 18.30 kirkkokuo-
ro Rantsilan Laulu seurakuntatalolla 
(huom. päivä muuttunut). Ke 14.3. klo 
11 veteraanikuoro, klo 15 tyttökuoro 
Stellat ja klo 16 poikakuoro Stellat 
seurakuntatalolla. To 15.3. klo 14 
Hovin Stellat Hovin koululla. 
Kerhot: Ti 13.3. 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 
(Huom! Muuttunut aika).
Ke 14.3. 3-4 -vuotiaiden nuppukerho 
Nuppulassa klo 10-12 ja Mankilan 
varhaisnuoret klo 14.15-16. Pe 16.3. 
Nuppukerho 5-vuotiaille Nuppulassa 
klo 10-12.
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. 
Rauhanyhdistys: Pe 9.3. klo 19 
ompeluseurat ry:llä. Pe 16.3. klo 19 
opistomyyjäiset ry:llä. 
Kastettu:  Charlotta Eveliina Mart-
tila.
Kuollut: Sulo Rudolf Hankonen, 
100 v.

Nestorissa, jossa iltahartaus klo 18. Su 
18.3. klo 12 piispanmessu kirkossa, jo-
hon Siikalatvan kaikki rippikoululaiset 
osallistuvat. Yleinen tarkastus kirkossa 
messun jälkeen, yv-lounas seurakunta-
kodilla, jossa lounaan jälkeen jaetaan 
ansiomerkkejä Pyhännän kappeli-
seurakunnan luottamushenkilöille 
ja työntekijöille. Messussa avustavat 
kirkkokuoro ja nuortenkuoro ja muut 
Siikalatvan seurakunnan papit.
Rauhanyhdistys: Talvipäivät: la 10.3. 
klo 18 seurat ry:llä, Sulo Kautto ja 
Samuli Riekki, klo 20.30 nuorten ilta 
ja iltakylä ry:llä, alustuspuheenvuoro: 
synnintunnustus ja tunnonpuhdistus, 
Erkki Piri. Su 11.3. klo 13 alustus ja 
keskustelu ry:llä, Samuli Riekki. Klo 18 
messu kirkossa, Piri ja Kautto. Messun 
jälkeen klo 20.15 päätösseurat ry:llä. 
Ke  14.3. klo 18.30 opistomyyjäiset 
ry:llä. Su 18.3. ennen piispanmessua 
piispa seurueineen vierailee ry:llä klo 
10 aamupalalla. Klo 18.30 seurat ry:llä, 
Erkki Kautto ja Petri Silver.

Murto-Ojakylä-Juu-
russuon diakoniapiiri 
to 8.3. klo 11.30 Mur-
ron kerhohuoneessa, 
Kivikausi 2 B 11.
Sanajumalanpalvelus 
su 11.3. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa, saar-
na Juhani Seppänen 
Suomen Raamattuo-
pisto, liturgia Ikonen. 
Kolehti Israelissa ja 

palestiinalaisalueilla tehtävään työhön, 
Suomen Lähetysseura ry. Seurakun-
tatalossa jp:n jälkeen kirkkokahvi ja 
päivätilaisuus teemalla Jumala tuntee 
pelkosi, Juhani Seppänen.
Raamattu- ja keskustelupiiri su 11.3. 
klo 16 Tyrnävän srk-talolla.
Seurakuntakerho ti 13.3. klo 12.30 
Tyrnävän srk-talolla.
Hartaus ke 14.3. klo 13 Peltolan pal-
velukeskuksessa.
Ängeslevä-Markkuun diakoniapiiri 
to 15.3. klo 11.30 Kaarina ja Paavo 
Matinollilla.
Hartaus to 15.3. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Yhteislauluilta to 15.3. klo 18 Tyrnä-
vän srk-talolla.
Rovastikunnallinen diakoniatyön 
johtokuntien koulutus to 15.3. klo 18 
Tupoksen Vanamossa. Ilm. 12.3. klo 11 
mennessä Riitalle, p. 044 7972 630.
Temmes: Raamattuilta ma 12.3. klo 18 
Temmeksen srk-talolla, teema pelätä ja 
rakastaa Jumalaa - mitä se on, Juhani 
Seppänen.
Kuorot: Kirkkokuoro ke 14.3. klo 19 
Tyrnävän srk-talolla, lapsikuoro to 
15.3. klo 16 Temmeksen srk-talolla.
Perheretki Pudasjärvelle Syötekes-
kukseen la 24.3. Lähtö klo 8.30 Tyrnä-
vän srk-talolta. Hinta aikuiset 14 euroa, 
4-12 v 8 euroa, alle 4 v ilmainen, sis. 
linja-automatkat, ruokailun ja ulkoilua 
Syötekeskuksessa, uinnin Puikkarissa. 
Ilm. 14.3. mennessä kunnan Sentraa-
liin, p. 55871 215.
Tulossa: Yhteisvastuu-ulkoiluta-
pahtuma la 17.3. klo 12 alkaen kir-
konkylän urheilukentän ja kaukalon 
maastossa.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: To 8.3. 
klo 19 lauluseurat ry:llä. Su 11.3. 
klo 16 seurat ry:llä, Martti Nuorala, 
Timo Poikkimäki. Ma 12.3. klo 19.15 
sisarpiiri ry:llä. Murto: Su 11.3. ulkoi-
lupäivä ry:llä.
Kuollut: Juho Ossian Pelkonen 58 v. 
Kastettu: Jenni Juulia Behm, Jasper 
Aleksi Lepistö.

Piispa tarkastaa 
Siikalatvan

Siikalatvan seurakunnassa pidetään piis-
pantarkastus 16.-18. 3. Tarkastuksen 
alkuhartaus on klo 9.00 Kestilän kir-
kossa. Mukana ovat kaikki työnteki-
jät, luottamushenkilöiden edustus ja 
myös seurakuntalasia.

Kello 10 piispa seurueineen tekee kou-
luvierailun Kestilän koulukeskukseen 
ja kello 13.15 he tapaavat Pyhännän, 
Kestilän, Pulkkilan ja Piippolan kuntien 
edustajia Pyhännän kunnantalolla.

Klo 18 piispan seurue saapuu pal-
velukeskus Nestoriin ja tapaa myös 
sodan veteraaneja. Nestorissa on ilta-
hartaus ja iltatee.

Lauantaina piispa tapaa Piippo-
lan seurakunnan työntelijöitä sekä 
tutustuu Pulkkilan kirkon remont-
tisuunnitelmiin. Kestilään hän tekee 
vankilavierailun.

Sunnuntain ohjelmassa on Pyhän-
nän, Kestilän, Pukkilan ja Piippolan 
Rauhanyhdistysten edustajien tapaa-
minen. Sunnuntaina kello 12 alkaa piis-
panmessu Pyhännän kirkossa, mukana 
ovat Siikalatvan  seurakunnan tämän 
vuoden rippikoululaiset. Kirkossa ta-
pahtuu yleinen piispantarkastus.

Yhteisvastuulounaan yhteydessä 
jaetaan ansiomerkit Pyhännän luot-
tamushenkilöille.
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sanan aika

Jeesus ajoi mykästä miehestä pahan hen-

gen pois Jumalan voimalla. Ihmeteko oli 

merkkinä siitä, että Jumalan valtakunta 

oli lähestynyt ihmisiä. Muutamat tapah-

tuman näkijöistä sanoivat Jeesuksen toi-

mivan paholaisen voimalla, muutamat 

taas kiusasivat Jeesusta ja vaativat hänel-

tä merkkiä taivaasta. Jeesus näki ihmisten 

ajatukset ja johdatti keskustelun koske-

maan valtakuntia ja sanoi: ”Jokainen val-

takunta, joka jakautuu ja taistelee itseään 

vastaan, tuhoutuu, ja talot sortuvat toinen 

toisensa päälle.”

Maailmassa on olemassa hengellisesti 

kaksi valtakuntaa taistelussa toisiaan vas-

taan: Jumalan valtakunta ja paholaisen 

valtakunta. Omine juonineen ja suun-

nitelmineen paholainen – ”väkevä mies” 

– toimii pyrkien säilyttämään vallassaan 

olevat ihmiset ja voittamaan joukkoihin-

sa vielä uusia vankeja. 

Jeesuksessa ja hänen teoissaan Jumalan 

valtakunta on päässyt taistelussa voitol-

le. Hän on riisunut ”väkevältä mieheltä” 

Sunnuntain aihe on Jeesus, Pahan vallan 

voittaja. Päivän psalmi on Ps. 25: 11-20, 

1. lukukappale Sak. 3: 1-5 ja 2. lukukap-

pale Ef. 5: 1-11. Evankeliumi on Luuk. 

11: 14-23 (24-26).

Taistelun voittaja

3. paastonajan sunnuntai on latinankielisel-
tä nimeltään Oculi (’minun silmäni’). Tällä 
viitataan päivän antifoni-psalmiin, jossa sa-
notaan: ”Minun silmäni katsovat alati Her-
raan, hän päästää jalkani ansasta.”

Belsebul käsitettiin ”perkeleiden päämiehek-
si”. Tätä ilmausta lähellä on VT:ssa esiintyvä 
Baal-Sebub. Hän oli Ekronissa palvottu filis-
tealaisten jumala, josta israelilaisilla oli hyvin 
negatiivinen käsitys. Vapaasti suomennettu-
na Belsebul tarkoittaa joko ”maan herraa” tai 
”kärpästen herraa”. Juutalaiset tulkitsivat pa-
kanallisen Belsebulin edustavan Paholaista. 
Merkittävää on, että VT:ssa Juudan kunin-
gas Ahasja lähetti miehensä kysymään Ekro-
nin jumalalta Baal-Sebulilta, paranevatko hä-
nen vammansa – Ahasja oli nimittäin pudon-
nut kattohuoneestaan ikkunasäleikön läpi ja 
loukkaantunut pahoin. Profeetta Elia kui-
tenkin keskeytti viestinviejien kyselymatkan 
ja vaati heitä tilille: ”Eikö Israelissa muka ole 

Jumalaa, kun teidän pitää käydä kuulemassa 
Ekronin jumalaa Baal-Sebulia?”

Jeesuksen kielenkäyttö oli ”ota tai jätä” -tyyp-
pistä. Hän ajoi pahan hengen pois mykästä 
miehestä. Tämä aiheutti paitsi suurta häm-
mästystä, myös epäilyksiä. Jeesus ei voinut 
missään nimessä hyväksyä hänen toimintansa 
yhdistämistä Paholaisen tekoihin. Siksi epäi-
lijät tarvitsivat näyttävän opetuksen. Jeesus 
käytti selkeää kieltä. Mykässä miehessä oli pa-
ha henki. Siksi olisi ollut ihmeellistä, jos Pa-
ha itse jakautuisi ja taistelisi itseään vastaan 
poistaakseen ”oman henkensä”! 

Jeesus tahtoi myös osoittaa, että hänen edus-
tamansa voima oli jotain aivan muuta kuin 
maallista valtaa. Hengelliseen auktoriteettiin 
ei voi suhtautua välinpitämättömästi. Tätä 
korostaakseen hän sanoi: ”Joka ei ole minun 
puolellani, on minua vastaan.” Tämä ei var-
masti jättänyt ketään kylmäksi.

Luukkaan mukaan Jeesus käytti vertaukses-
sa ”linnanherraa” Matteuksen ja Markuksen 
”väkevän miehen” sijaan. Linnanherran hah-
mo onkin osuva kuva nimenomaan Belsebu-
lille, pääpaholaiselle.

PeKKa TuOmiKOSKi

”Äläkä saata meitä kiusaukseen, 

vaan päästä meidät pahasta, 

Sillä sinun on valtakunta

ja voima ja kunnia

iankaikkisesti.”

– paholaiselta aseet ja varusteet ”Jumalan 

sormella”: Jumalan Hengellä ja sanalla. 

Näihin varusteisiin Jumalan valtakun-

nan sotilaat turvautuvat tänäkin päivä-

nä taistelussa vihollisarmeijan hyökkä-

yksiä vastaan. Tässä taistelussa kukaan ei 

voi olla puolueeton. ”Joka ei ole minun 

puolellani, on minua vastaan, ja joka ei 

yhdessä minun kanssani kokoa, se hajot-

taa”, sanoi Jeesus.

Jumala osoitti rakkautensa mykälle mie-

helle ja kaikille ihmisille omassa Pojassaan, 

joka voitti synnin ja kuoleman vallan ris-

tinkuolemallaan ja ylösnousemisellaan. 

Näin Hän valmisti ihmisille tien synnin 

maasta taivaaseen. ”Joka uskoo minuun 

elää, vaikka olisi kuollut, eikä yksikään, 

joka elää ja uskoo minuun ikinä kuole.” 

Tämä Jumalan valmistaman vanhurskau-

den merkki riittää meille.

arVO niSKaSaari

KirKKOVaLTuuSTOn PuHeenJOHTaJa

PudaSJärVi
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Pa LV e L u H a K e m i S T O

m iksi aina pitäisi pär-
jätä yksin? 

Seinän takana voi 
olla mukava naapuri, lähellä 
ystävä, pienen matkan päässä 
sukulainen tai puhelimella 
tavoitettavissa oleva viralli-
sempi auttaja.

– Nykyään ei kehdata vai-
vata tai huolestuttaa muita 
omilla tarpeilla tai huolilla. 
Asioiden jakaminen ja yh-
teisöllisyys on vähentynyt, 
Sirkka Viitala Oulun krii-
sikeskuksesta sanoo.

Asia on keksitty kääntää 
päinvastaiseksi. Jokainen lä-
heinen tai ystävä voi tarjou-
tua auttamaan muita vaikka 
lähettämällä leikkimielisen 
lahjakortin ja ehdottamalla 
itseään apuriksi kotitöihin 
tai lastenvahdiksi.

Lahjakortti juhlistaa Suo-
men Mielenterveysseuran 
110-vuotista toimintaa. Kam-
panjaa mainostetaan Oulussa 
linja-autopysäkeillä viikolla 
10. Ydinsanoma on: Älä anna 
tavaraa, anna itsesi.

rasti ruutuun

– Konkreettisen avun anta-
minen on hyvä idea, Sirk-
ka Viitala ja toinen Oulun 
kriisikeskuksen työntekijä 
Minna Pelkonen ajattelevat. 
”Tavallinen” välittäminen 
toisesta merkitsee vastuun 
ottamista läheisten henki-
sestä hyvinvoinnista ja luo 
yhteisöllisyyttä, jolla tiede-
tään olevan terveyttä tuke-
va vaikutus.

Kortti tervehtii vastaanotta-
jaa iloisesti Töttöröö, ilmoit-
taa lähettäjän olevan apuri ja 
valmiina hommiin. 

Jos kortin vastaanottaja ei 
tarvitse apua siivoukseen tai 
pihatöihin, hän voi ilahtua 
kyläilystä, lenkkeilystä tai 
elokuvissa käynnistä.

Kortteja myyvät aluksi 
postit ja paikalliset mielen-
terveysseurat tapahtumis-
saan. Vastaanottaja irrottaa 
kortista palautettavan osan 
ja ilmoittaa lähettäjälle rasti 
ruutuun -periaatteella, mil-
lainen ehdotus ja milloin 
hänelle sopii.

Lahjakortti - uusi tapa 
olla ystävä

Soita apua

Oulun kriisikeskus on Oulun 
seudun Mielenterveysseuran 
ylläpitämä toimintamuo-
to. Keskus auttaa yllättävis-
sä traumaattisissa tilanteis-
sa ja elämänkriiseissä.

– Ihmisen ei tarvitse olla 
koko elämän mullistavas-
sa kriisissä, hän voi soittaa 
meille pienemmissäkin huo-
lissa. Selvittelemme tilannetta 
ensin puhelimessa, usein jo 

Tämä juliste kertoo mielenterveysseuran korttikampanjasta Oulun bussipysäkeillä viikolla 
10, minna Pelkonen (vas.) ja Sirkka Viitala esittelevät.

se auttaa.
– Tapaamisen voimme 

sopia parin päivän sisällä, 
Sirkka Viitala sanoo.

Toiminnassa on mukana 
myös vapaaehtoisia tuki-
henkilöitä.

Kriisikeskuksen palveluita 
ei ole tarkoitettu vain oulu-
laisille, sinne on lupa soittaa 
mistä vain. Soittaja voi myös 
halutessaan esiintyä nimet-
tömänä.

PirKKO PaaKKi

Suomen Mielenterveysseu-
ran korttikampanjaan voi 
tutustua internetosoitteessa 
www.mielenterveysseura.fi 
sekä kampanjan omalla verk-
kosivulla www.annaitsesi.
fi, jonka kautta voi lähettää 
sähköisiä kortteja.

Kiimingin kirkossa pidetään 
huilukonsertti sunnuntaina 
11.3. alkaen kello 18. Ou-
lun konservatorion huilun-
soiton opettaja Eero Blom-
berg soittaa J.S. Bachin, A. 

näe ja 
kuule hyvin
Hyvän näkemisen ja 
kuulemisen päivä jär-
jestetään Oulun pääkir-
jaston Pakkalan salissa  
keskiviikkona 14.3. klo 
10-14. Asiaa ikäkuulos-
ta, prof. Martti Sorri ja 
muutoksista ikääntyvi-
en silmissä ja näkemises-
sä, el. Aura Falck. Tilai-
suuden järjestävät Kuu-
rojen Palvelusäätiön Se-
niori-ohjelma ja Näkö-
vammaisten Keskuslii-
ton senioripalvelut.

Tuiran asukastuvan avajaisia 
vietetään sunnuntaina 11.3. 
klo 13.30 alkaen Tuiran ui-
malan kahvilarakennukses-
sa. Ohjelmaa esittävät Pert-
ti Haipola, Halli-Trio ja Ma-

Su 11.3. klo 10 messu Tuiran kirkosta, toimittaa Harri Fagerholm, 
avustaa Pasi Kurikka, kanttorina Heikki Jämsä. Psalmikuoro.
Su 11.3. klo 11.25 Lasten radiopyhäkoulussa Terttu Aakko pu-
huu rakkauden lähteestä.
Toivon iltapäivä ma-pe klo 14-17:
Ke 14.3. klo 15.45 Naisen allakassa kuullaan pastori Liisa Kar-
kulehdon ajatuksia.

To 15.3. klo 15.45 Kasvun paikka -ohjelmassa pohditaan, pitäisikö lasten tietokone-
pelaamiselle asettaa rajat, haastateltavana Timo Posio.

Su 11.3. klo 9.45 Lasten radiopyhäkoulussa Terttu Aakko puhuu 
rakkauden lähteestä.
Su 11.3. klo 10 messu Raahen kirkosta.
Jumalanpalveluksen jälkeen edellisen maanantain Etappi-ohjel-
man uusinta, raahelainen pastori Harri Joensuu kertoo tuoreita 

terveisiä Kamerunista. Ohjelman toimittaa Risto Parttimaa Raahesta. 
Ma 12.3. klo 17.05 Etappi-ohjelmassa tuore aviopari Erja ja Miika Koskela Mervi Ju-
tilan vieraina.

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

r a d i O - O H J e L m aT

Stamitzin, F. Kuhlaun ja C. 
Debussyn huilusävellyksiä. 
Konsertin nimi on Pieni on 
kaunista.

Konserttiin on vapaa pääsy. 
Ohjelma maksaa 4 euroa.

Huilumusiikkia Kiimingissä

detojan lukion tyttökvintetti 
Grande Sound. Ennen ava-
jaisia järjestetään hiihtokil-
pailut lapsille klo 12 uima-
rannan alueella.

Tuira saa asukastuvan
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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.

Y H d i S T Y K S e T

m u u T  S e u r a K u n n aT

liisa.jaakonsaari@eduskunta.fi

www.liisajaakonsaari.net, p.050 5113036

LIISA JAAKONSAARI

8

SDP Oulu

KOKEMUS
on

varmista jo ennakkoon 7.-13.3.

VAHVUUSVAHVUUS

Oulun Lähetys-
seurakunta

Sanan, ylistyksen ja 
rukouksen illat säännöl-
lisesti sunnuntaisin klo 
16. Myllytullin koululla, 

Kirkkokatu 1.  
Olet sydämellisesti 

tervetullut!

O P i S K e L i J a m e n O T

Katso lisää menoja sisäsivujen 
Opiskelijat ja nuoret aikuiset 
kohdasta.


