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Suomen luonnonsuojeluliiton hallituksen 
jäsen Leo Stranius kysyy Villi-lehden nu-
merossa 2/07, onko kirkolla velvollisuus 
ryhtyä ympäristöaktivistiksi.

 – Vuoden 2006 nuorisobarometrin tee-
mana oli uskonto. Selvityksen mukaan 
nuoria huolestuttaa erityisesti ilmaston-
muutos. Vaikka kirkko ei olekaan ehkä 
kaikille nuorille erityisen tärkeä instituu-
tio, huomattava osa nuorista pitää itseään 
kuitenkin uskonnollisena. Kirkolla ja sen 
nuorisotyöllä voisikin olla oma paikkansa 
maallisten ympäristöarvojen korostami-
sessa ja luonnon vaalimisessa. Esimerkik-
si rippileireillä voitaiisn painottaa entistä 
enemmän yksittäisten ihmisten valintoja 
ympäristökysymysten suhteen.

Nuorten ja miksei vanhempiekin sun-
nuntaisin tekemät ”pyhiinvaellusmatkat” 
kauppakeskuksiin eivät vain tuhoa yhtei-
söllisyyttä vaan luonnonvarojen liikakäy-
tön myötä koko luomakunnan. Kirkolla ja 
ympäristöjärjestöillä olisi paljon yhteistä 
tehtävää.

Sanansaattajassa 22.3. Kai Kortelainen 
kirjoittaa, että hengellisten tilaisuuksien 
suunnittelussa pitäisi lapset huomioida 
paremmin.

– Vähitellen ollaan onneksi pääsemässä 

asenteesta, jossa kitisevä kaksivuotia miel-
letään yksinomaan haittatekijäksi seura-
kuntaväen kokoontumisissa. Seuraava askel 
voisi olla jumalnpalvelusten ja hengellisten 
tapahtumien kehittäminen aidosti lapsiys-
tävälliseen suuntaan.

Suomen Viikkolehden numerossa 13/2007 
Hannu Lahtinen toteaa pääkirjoituksessaan, 
että länsimaiset tiedotusvälineet vaikene-
vat kristittyihin kohdistuvista vainoista 
kaukomaissa.

– Asiasta olisi tiedetty, jos olisi tahdottu. 
Paljastaakohan suhtautuminen kristittyjen 
huonoihin ihmisoikeuksiin sen tosiasian, 
ettei lännessä olla kauniista puheista huo-
limatta sittenkään oikeasti kiinnostuneita 
”kaukaisten” maiden oloista ja ihmisten 
kohtaloista. Kristittyjähän vainotaan etu-
päässä maissa, joissa ihmisoikeuksia ylei-
sestikin loukataan.

Kirkko ja koti -lehdessä 6/2007 opiskelija 
Aija Pirinen muistuttaa päättäjiä opinto-
tuen korotuslupauksista.

– Alhaisten tukien vuoksi joudumme 
käymään halvoissa partureissa ja ostamaan 
osan vaatteista alennuskoreista. Joidenkin 
kerrotaan jopa elävän ilman nettiä! Ihan 
hävettää sivistysvaltiossa!

k laus Härön elokuvassa Uusi ih-
minen käsitellään lähihistoriam-
me teemaa, jonka mieluummin 

unohtaisi kokonaan.
Elokuva sijoittuu Ruotsiin, mutta 

tarina voisi olla myös Suomesta. Siinä 
köyhän perheen epäkelvoksi leimattu 
tytär määrätään laitokseen ja pak-
kosteriloitavaksi, ettei tämä levittäisi 
huonoja geenejään eteenpäin.

Vaikka rotuhygienia usein yhdistyy 
mielessämme vain natsi-Saksan hir-
mutekoihin, saman opin sovelluk-
set vaikuttivat muuallakin. Vuosina 
1950–1970 Suomessakin steriloitiin 
pakolla noin kolmetuhatta naista ja 
kymmeniä miehiä.

Syinä saattoi olla heikkolahjaisuus, 
mielisairaus, irtolaisuus tai periytyväksi 
oletettu sairaus kuten epilepsia tai 
kuurous.

Pelkona oli, että ei-toivotut omi-
naisuudet yleistyisivät väestössä ja 
nämä tuottamattomat yksilöt lisäisivät 
yhteiskunnan kuluja estäen talouden 
kehitystä. Ihmisen tuli olla terve ja 
tuottava, naisen myös siveä.

Torjumalla epäsopivan aineksen 
lisääntyminen väestössä saataisiin aikaan 
tuo “uusi ihminen”, joka toisi muas-
saan koko kansakunnan menestyksen, 
vaurastumisen ja hyvinvoinnin.

Nämä ajat ovat onneksi ohitse. Pak-
kosterilointilait on niin Suomessa kuin 

Ruotsissakin jo aikaa sitten kumottu, 
eikä ketään sairauden perusteella es-
tetä avioitumasta. Jokainen ihminen 
on arvokas sellaisenaan ja lain edessä 
yhdenvertainen.

Meillä on vapaus ja tasa-arvo.
Vai onko näin kuitenkaan? Saa-

vatko nelikymppinen ja vanhus yhtä 
hyvää hoitoa reumaansa? Entä kaksi 
nelikymppistä potilasta, joista toinen 
on eläkkeellä mielenterveyssyistä?

Sikiödiagnostiikalla saadaan selville 
syntymättömän lapsen mahdollinen 
kehitysvamma, mutta tarjotaanko 
tässä tilanteessa neuvoja ja tukea, 
jotta perhe parhaiten voisi varau-
tua vammaisen lapsen syntymään ja 
rakastaa häntä?

Ei ainakaan ensimmäiseksi. Silloin 
tarjotaan aborttia.

Ja vaikka opiskelisimme nopeammin, 
menisimme heti valmistuttuamme 
töihin ja ahkeroisimme parhaamme 
mukaan, sekään ei riitä – pitää myös 
muistaa varoa lihomasta. Tämän mie-
lessä pitämiseksi on ehdotettu terveysk-
eskusmaksujen porrastamista niin, että 
ylipainoiset maksavat enemmän.

Uusi ihminen on edelleen terve, 
tehokas ja virheetön. Mutta onko 
hän onnellinen? Kokeeko hän itse 
olevansa arvokas, vai vain hänen saa-
vutuksensa?

Tuntuu kuin matkalla kohti menest-
ystä olisimme unohtaneet jotain 
tärkeää. Missä vaiheessa onnellisuus 
tavoitteena korvautui bruttokansan-
tuotteen kasvulla, lähimmäisestä välit-
täminen kilpailukyvyllä ja eläminen 
suorittamisella? Meillä jokaisella on 
tässä maailmassa yksi ainutlaatuinen 
elämä. Se on arvokas, vaikka emme 
saisi aikaan mitään merkittävää.

lupa olla...ihminen
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Seurakuntalaiset, jotka kokevat äänestämisen kansalaisvelvolli-
suudekseen, saavat ravata äänestyskopissa myötäänsä. Kaikista 
eniten äänioikeuden käyttämiselle on tilaisuuksia tuomiokirkko-
seurakuntalaisilla. Lyhyen ajan sisään on valtiollisia, kunnallisia ja 
seurakunnallisia vaaleja.

Viime vuoden alkupuoliskolla valittiin tasavallan presidentti.
Syksyllä äänestettiin seurakuntavaaleissa ja niissäkin kahdella 

äänestyslipulla. Nyt vuorossa olivat eduskuntavaalit. 
Seuraavaksi tuomiokirkkoseurakuntalaiset valitsevat tuomioro-

vastin koko hiippakunnalle. Vaalit pidetään 13. toukokuuta. Sekin 
vaali on tärkeä. Ensi vuonna on vuorossa kunnallisvaalit.

Sen verran usein vaaleja pidetään, että sähköisen äänestämisen 
mahdollisuus alkaa näyttää koko ajan houkuttelevammalta jahka 
tietosuojaan liittyvät kysymykset saadaan ratkaistua.

Seurakunnallisten vaalien osalta sähköinen äänestäminen to-
dennäköisesti laskisi äänestäneiden keski-ikää muutamalla kym-
menellä vuodella.

Hiljainen viikko on alkamassa. Seurakunnissa  asiaan on paneuduttu sillä voimalla 
ja vakavuudella, minkä kristillisen maailman merkittävin juhla ansaitseekin.

Ahtisaarnoja,  musiikkitilaisuuksia ja  jumalanpalveluksia riittää ensi viikolla jo-
ka illalle.

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan Urkuvartit ovat jo klassikko.  Loistava tilaisuus 
pysähtyä toviksi kauniissa kirkossa vaikka ruokatunnin aikana.

Varttitunnissa voi sielussa tapahtua paljon.
Aika ajoin kuulee valitusta, että kirkollisveroille ei saa vastinetta.
Nyt ainakin saa. Sana ja sakramentit ovat seurakuntalaisille tarjolla joka ilta ym-

päri hiippakuntaa. Voiko sen enempää tarjotakaan?
On kirkollisveron maksajan aika miettiä, millaista tarjontaa haluaa hyödyntää.
Jos mieli ei ennättänyt paaston tunnelmaan, vielä ehtii pysähtyä.
Kärsimystien seuraaja pääsee sitä paitsi keskelle dramaattisia tapahtumia.
Luvassa on yllättäviä käänteitä, surua, tuskaa  ja lopulta myös ennen kokema-

tonta iloa.
Hiljainen viikko on elämysviikko. Seikkailijoidenkin kannattaa vaivautua.

Sähköä
äänestämiseen
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Y hteiskunnalle on syntynyt 
suurta vahinkoa siitä, ettei 
kokemuksen antamaa tie-
toa enää arvosteta, totesi  

rovasti Pentti Huhtinen Vanhuk-
sen hyvä arki -seminaarissa Oulus-
sa viime viikolla.

Tilaisuuden järjesti Diakonia-
ammattikorkeakoulun Pohjoisen 
yksikkö ja sen toimeksiantajana 
oli Kirkon sosiaalifoorumi.

Kun muuttoliikkeen myötä su-
kupolvet erkaantuivat toisistaan, 
voimistui raja uuden ja vanhan 
kulttuurin välillä.

– Aikaisemmin oli merkityksel-
listä kokemuksen antama tieto, 
entisten sukupolvien tieto maan-
viljelyksestä, metsien hoidosta, 
talojen rakentamisesta ja elämässä 
onnistumisesta.

Huhtinen totesi, että tilalle tuli 
uusi tieto ja sen myötä hiipinyt 
asenne: Vain uusi on hyvää. Perin-
teen avulla saadulle tiedolla ei ollut 
merkitystä. Hyppy vanhasta uuteen 
tapahtui liian nopeasti.

– Konkreettisesti olemme sen 
nähneet rakennuskulttuurissamme. 
Uimahallin katto sortuu, vaikka se 
perustuu sinänsä oikeisiin lujuus-
laskelmiin. Sama nopea muutos on 
ymmärtääkseni tapahtunut myös 
sosiaali- ja terveysalalla.

Huhtinen sanoi, että vielä pari 
vuosikymmentä sitten meillä oli 
hyvin positiivinen kuvitelma uudes-
ta  hyvinvointiyhteiskunnasta, joka 
poistaa vaikeudet ihmiselämästä. 
Yksilöllisen lähimmäisyyden arvo 
jäi toissijaiseksi.

– Todellisuus on myös tällä alalla 
paljastanut, että laskelmat eivät ole 
aina toteutuneet. Myös sosiaali- ja 
terveysalalla on syytä kysyä, olisi-
ko kokemuksen antamalla tiedolla 
ihmisyhteisöjen elämästä voinut 
olla enemmän käyttöä uusia mal-
leja luotaessa.

Huhtinen mainitsi esimerkik-
si niin jokapäiväisen asian kuin 
syömisen.

– Tutkimustiedon perusteella 
tiedetään, mikä on terveellinen 
ruokavalio. Mutta onko ruokailu 
vain energiavarastojen täydentä-
mistä? Varmaan kaikissa maailman 
kulttuureissa ruokailu on ollut myös 

r o va S t i  p e N t t i  H u H t i N e N  p o H t i  r a k e N N e M u u t o S ta  va N H u S t e N  k a N N a lta

Hyppy uuteen tapahtui liian nopeasti

sosiaalinen tapahtuma. Sen kautta 
on mitattu ystävyyttä ja viholli-
suutta. Sen avulla on vahvistettu 
rauhaa, osoitettu rakkautta, nau-
tiskeltu ja pidetty juhlaa.  Monelle 
vanhukselle syöminen on hyvin 
yksinäinen tapahtuma ja silloin ei 
ruoan terveellisyydestä jaksa pal-
joa iloita.

pelottaako
teitä?

Kuudelle prosentille oululais-
vanhuksia on varattu laitospaik-
ka. Huhtinen pohti, kuinka lai-
tospaikka avautuu vanhukselle 
mittareiden avulla tehtyjen tutki-
musten perusteella. Mittarit mit-
taavat ennen kaikkea fyysistä suo-
riutumiskykyä. Mittaukset suorit-

taa asiantuntija.
– Oman henkilökohtaisen ko-

kemukseni perusteella olen ym-
märtänyt, että mittarit eivät ulotu 
tunnepuoleen tai sitten tunnepuo-
len tuloksilla ei ole painoarvoa. Ei 
kysytä esimerkiksi: Pelottaako teitä 
yksin asuminen?

Huhtinen jatkoi, että mittauk-
set eivät myöskään mittaa sitä 
lisääntyvää epävarmuutta, min-
kä esimerkiksi horjuvaksi käynyt 
liikkuminen aiheuttaa.

– Sain hiljattain läheltä seura-
ta tällaista prosessia, lisääntyvää 
yksinäisyyden pelkoa, joka sitten 
päättyi niin kuin ne usein päätty-
vät: kaatumiseen, lonkan murtu-
miseen, leikkauksiin ja kalliiseen 
hoitoon.

Huhtinen painottikin, että pa-

raskaan lyhytaikaisen kohtausti-
lanteen asiantuntemus ei korvaa 
sitä asiantuntemusta, joka pitkän 
aikaa läheltä seuranneella on, vaik-
ka tämän  asiantuntemus perustuu 
vain kuunteluun, katseluun ja nor-
maaliin järjen käyttöön.

– On siis kahta erilaista asiantun-
temusta, joiden olisi syytä kuun-
nella toisiaan.

Huhtinen epäili, että nykyään 
ajatellaan, että vanhus ikään kuin 
kuuluu yhteiskunnalle, ei enää 
lapsille.

rakenteiden tuettava
turvallisuutta

Jokin aika sitten opiskelijat haas-
tattelivat Oulun Rotuaarilla liikku-
via vanhoja ihmisiä. Kaikki haasta-

Rauhan Tervehdyksessä kerrottiin (RT 22.3.) isovanhem-
pien tietotekniikkapulmista.

Projektikoordinaattori Tiiu Honkala kertoo, että Oulun 
kaupungin TAITO Oulu 400 -ohjelman kansalaisohjaajat 
kouluttavat paitsi tietokoneen peruskäyttöön, myös esimer-
kiksi viestintäohjelmien, kuten skypen käyttöön.

– Suurin osa asiakkaistamme on juuri vanhempia ihmisiä. 
Tavoitamme tällä hetkellä kuitenkin vain osan heistä, ja mak-
suttomaan ohjaukseemme mahtuisi myös lisää ihmisiä.

Ohjauspisteitä on eri puolilla kaupunkia, muun muassa 
asukastuvilla, kirjastoilla ja palvelukeskuksissa.

– Ohjausta saa henkilökohtaisesti tai pienryhmissä, jolloin 
asiakas voi halutessaan koota pienen (esim. 6-10 henkilöä) 
ryhmän, joka on kiinnostunut samojen asioiden oppimi-
sesta, Honkasalo kertoo.

Sk-p

karjasillan seurakunnan kappa-
lainen Satu Saarinen Oulus-

ta pitää huolestuttavana merkki-
nä, että naispappeuden vastusta-
jia tukevassa miespappien adres-
sissa on mukana useita kirkkoher-
rojenkin nimiä.

– Se kertoo, että 20 vuotta sitten 
tehtyä päätöstä ei kunnioiteta vielä 
kirkon johtoportaassakaan.

Nimilistassa ovat mukana Oulun 
seudulta Karjasillan seurakunnan 
seurakuntapastori Patrick Dick-
son ja lähetystyöntekijä Tapio 
Pokka.

Karjasillan seurakunnan kappa-
lainen Satu Saarinen kertoo olevan-
sa on kiitollinen, että heidän oma 

esimiehensä ajaa asiaa.
– Kirkkoherra tekee asian kanssa 

koko ajan työtä. On selvää, että siitä 
ei tule mitään, että joku työntekijöis-
tä katsoo voivansa ilmoittaa, kenen 
kanssa työskentelee alttarilla.

Satu Saarinen kertoo, että seura-
kunnan käytännön elämässä kiista 
ei näy mitenkään. 

– Olemme saaneet työrauhan, ja 
kaikki papit ovat hyvissä keskuste-
luväleissä. Toivon, että tämä asia 
saataisiin viimein kuntoon. Meil-
lä on liian vähän aikaa ja voimia 
tuhlattavaksi kysymykseen, hän 
huokaa.

Saarinen uskoo, että heidän seu-
rakunnassaan ei voisi toistua Hy-

teltavat olivat olleet elämäänsä tyy-
tyväisiä, suorastaan onnellisia. He 
edustivat sitä vanhojen ryhmää, jo-
ka pystyi lähtemään ja pystyi tule-
maan omillaan toimeen. 

– Raja hyvän elämän ja vaikeaksi 
koetun elämän välillä tuleekin siinä 
vaiheessa, kun joutuu tunnusta-
maan itsensä avuttomaksi, joutuu 
turvautumaan toisten apuun.

Rovasti Pentti Huhtinen muistut-
ti, että jokaisen ihmisen kaipaama 
kokemus turvallisuudesta nousee 
viime kädessä ihmisen sisäisestä 
maailmasta.

– Ulkoisten rakenteitten ja val-
litsevan kulttuurin tehtävä on tu-
kea turvallisuutta. Että ihminen 
uskaltaisi luottaa siihen, että tulee 
ihmisarvoisesti kohdelluksi myös 
elämän viimeisessä vaiheessa, vaikka 
se maksaa yhteiskunnalle euroja.

Tämän pitäisi Huhtisen mukaan 
olla kaikille yhteinen huoli.

– Ehkä meidän tulisi löytää 
syyttelyn ja pikaisten uudistus-
ohjelmien sijasta yhteinen suru ja 
yhteinen huoli siitä, että asiat ovat 
monista hyvistä yrityksistä huoli-
matta ajautuneet monella tavalla 
epäinhimilliseen suuntaan. Ehkä 
tämän tunteen pohjalta syntyisi 
myös korjaavaa kulttuuria, uutta 
kokonaisvaltaisempaa reflektiota 
siitä, mikä ihmiselämässä on toi-
vottavaa ja arvokasta.

Huhtinen uskoo, että se loisi 
turvallisuutta elämän loppupäätä 
lähestyttäessä. Että myös se elä-
mänvaihe, jolloin ollaan toisten 
hoivan varassa, olisi koettavissa 
arvokkaaksi elämänvaiheeksi.

Seminaarissa puhuivat myös 
professori Simo Koskinen La-
pin yliopistosta, professori Yrjö 
Tuppurainen Oulun yliopistosta, 
arkkitehti Leena Olsbo-Rusanen, 
yksikönjohtaja Kari Ruotsalainen 
ja projektikoordinaattori Liisa Kur-
sula. Puheenjohtaja toimi Taina 
Pitkänen-Koli.

Satu kreivi-paloSaari

kokemuksen antaman tiedon väheksyminen on tehnyt paljon vahinkoa yhteiskunnassa, arvioitiin kirkon so-
siaalifoorumin tilaisuudessa.

S a t u  S a a r i N e N :

Huolestuttavaa, että tukilistassa 
oli kirkkoherrojenkin nimiä

vinkään tapaus, jolloin naispappi 
joutui yllättäen väistymään.

pöyhtäri:
tuki lämittää

Pastori Vesa Pöyhtäri kertoo, et-
tä miespappien tuki on merkittä-
vä solidaarisuuden ele hänelle, ja 
lämmittää erittäin paljon.

– Vanhauskoisia olisi ollut listata 
enemmänkin, Oulun seudullakin 
heitä olisi ollut vielä kourallinen, 
mutta valitettavasti tieto listasta ei 
ollut tavoittanut kaikkia.

Satu kreivi-paloSaari

kansalaisohjaajat
auttava myös
isovanhempia
tekniikassa
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Oulujoen kirkossa su 1.4. klo 
10 messu, toimittaa Ilkka Mäki-
nen, saarna Paavo Moilanen, 
kanttorina Annukka Palola.
Ma 2.4. klo 19, hiljaisen viikon 
kirkkoilta, puhe Riitta Kentala, 
toimittaa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Lauri Nurkkala.
Ti 3.4. klo 20 hiljaisen viikon 
kirkkoilta, puhe Pertti Lahtinen, 
kanttorina Annukka Palola.
Ke 4.4. klo 19 hiljaisen viikon 
kirkkoilta, puhe Ilkka Mäkinen, 
Oulujoen ja Tuiran lapsikuorot, 
kanttorina Lauri Nurkkala.
To 5.4. klo 19 messu, toimittaa 
Paavo Moilanen, saarnaa Ilkka 
Mäkinen, Oulujoen kirkko-
kuoro, johtajana ja kanttorina 
Annukka Palola. 
Ylikiimingin alue
Ylikiimingin kirkossa: Su 1.4. 
klo 12 perhemessu. 
To 5.4. klo 19 messu, toimittaa 
Jouni Riipinen avustaa Kati 
Riipinen. Ylikiimingin kirkko-
kuoro, kanttorina Leo Rahko.

Oulun tuomiokirkossa: Su 1.4. 
klo 10 messu, toimittaa Hanna-
Maija Karjalainen, avustaa 
Ari-Pekka Metso, kanttorina 
Hanna Savela, urkurina Maija 
Tynkkynen. Kolehti seura-
kuntien musiikkitoiminnan 
tukemiseen, Suomen Kirkko-
musiikkiliitolle. Radio Pooki.
Ma 2.4. klo 19 messu, toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, kant-
torina Raimo Paaso. Tuiran 
kamarikuoro.
Ti 3.4. klo 19 messu, toimittaa 
Jyrki Vaaramo, saarnaa Olavi 
Voittonen, kanttorina Raimo 
Paaso.
Ke 4.4. klo 19 messu, toimit-
taa Hanna-Maija Karjalai-
nen, kanttorina Hanna Savela, 
Oulun Laulu.
To 5.4. klo 14 kiirastorstain 
messu, toimittaa Hanna-Maija 
Karjalainen, avustaa Anna-Mari 
Heikkinen, kanttorina Hanna 
Savela.
To 5.4. klo 19 kiirastorstain 
messu, toimittaa Jyrki Vaaramo, 
aavustaa Ari-Pekka Metso, 
urkurina Maija Tynkkynen, 
Katedraalikuoro.
Intiön seurakuntakodissa su 
1.4. klo 12 messu, toimittaa 
Hanna-Maija Karjalainen, 
kanttorina Raimo Paaso.

Karjasillan kirkossa: Su 1.4. 
klo 10 perhemessu, toimittaa 
Satu Saarinen, avustaa Nina 
Niemelä, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. Kolehti Gideoneille. 
Elvi ja Jaakko Lounela esit-
televät Sambian orpotyötä. 
Kirkkokahvit orpotyön hyväksi. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
henkilökohtaiseen keskuste-
luun ja rukoukseen.
Su 1.4. klo 19 Hiljaisen viikon 
rukoushetki, toimittaa Satu 
Saarinen, kanttorina Riitta 
Piippo.
Ma 2.4. klo 19 Hiljaisen viikon 
rukoushetki, toimittaa Satu Saa-
rinen, kanttorina Riitta Piippo, 
Eveliina Siitonen, viulu.
Ti 3.4. klo 19 Hiljaisen viikon 
rukoushetki, toimittaa Satu 
Saarinen, kanttorina Riitta 
Piippo, Jyrki Runsten, oboe.
Ke 4.4. klo 19 Hiljaisen viikon 
rukoushetki, toimittaa Juha 
Vähäkangas, kanttorina Riitta 
Piippo, Lotta-Maaria Mäkelä, 
saksofoni.
To 5.4. klo 19 messu, toimittaa 
Juhani Lavanko, avustavat Satu 
Saarinen, Kimmo Kieksi ja 
Anne Kellokumpu, kanttorina 
Juha Soranta. Karjasillan kirk-
kokuoro. Kolehti yhteisvastuun 
hyväksi.
Kastellin kirkossa: Su 1.4. klo 
10 messu, toimittaa Juhani 
Lavanko, avustaa Liisa Karku-
lehto, kanttorina Riitta Piippo. 
Kirkkokahvit. Kolehti ks. Kar-
jasilta.
Su 1.4. klo 18 Gospelmessu, 
toimittaa Juha Vähäkangas, 
saarnaa teol. yo Heikki Karp-
pinen, tekstinlukijana nuo-
risotyöohjaajaharjoittelija Petri 
Kolehmainen, musiikki Karja-

Tuiran kirkossa: Su 1.4. klo 10 
messu, toimittaa Juha Huhtala, 
avustaa Riitta Louhelainen, 
kanttorina Jukka Jaakkola. 
Kolehti seurakuntien musiik-
kitoiminnan tukemiseen, Suo-
men Kirkkomusiikkiliitto ry. 
Radio Dei.
Su 1.4. klo 18 messu, toimittaa 
Nanna Helaakoski, avustaa 
Päivi Jussila, kanttori Heikki 
Jämsä. Kolehti Yhteisvastuu-
keräykseen.
Ma 2.4. klo 19 hiljaisen viikon 
iltajumalanpalvelus, toimittaa 
Juha Valppu, kanttori Heikki 
Jämsä.
Ti 3.4. klo 13 messu, johon 
kutsutaan erityisesti vanhuk-
sia, toimittaa Hannu Ojalehto, 
avustavat Harri Fagerholm, 
Paula Kyllönen, Aino-Liisa 
Ilkko. Kanttorina Marjo Irjala.
Ti 3.4. klo 19 hiljaisen viikon 
iltajumalanpalvelus, toimittaa 
Riitta Louhelainen, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki.
Ke 4.4. klo 19 hiljaisen viikon 
iltajumalanpalvelus ja ehtool-
linen kirkkokäsikirjan vanhan 
kaavan mukaisesti, toimittaa 
Harri Fagerholm, avustaa Pasi 
Kurikka, kanttorina Heikki 
Jämsä.
To 5.4. klo 19 kiirastorstain 
messu, toimittaa Helena Paa-
lanne, avustavat Hannu Oja-
lehto, Stiven Naatus, kanttorina 
Jukka Jaakkola. Jousikvartetti 
Junnun Jouset.
Pyhän Luukkaan kappelissa: 
Su 1.4. klo 10 messu, toimittaa 
Harri Fagerholm, saarna Stiven 
Naatus, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki, kolehti ks. Tuira 
klo 10.

sillan gospelryhmä Esa Rättyän 
johdolla. Kolehti Yhteisvastuu-
keräykseen. Teejatkot.
To 5.4. klo 18 messu, toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustaa Esa 
Nevala, kanttorina Ilkka Järviö. 
Kastellin kirkkokuoro. Kolehti 
ks. Karjasilta.
Pyhän Andreaan kirkossa: Su 
1.4. klo 12 perhemessu, toi-
mittaa Petri Satomaa, avustaa 
Hanna Partanen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. Lapsikuoro 
mukana. Kirkkokahvit. Kolehti 
ks. Karjasilta.
To 5.4. klo 18 messu, toimittaa 
Mirjami Dutton, avustavat Petri 
Satomaa ja Sirpa Kemppainen, 
kanttorina Sanna Leppäniemi. 
Eeva-Marja Laitinen, sello. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Maikkulan kappelissa: Su 1.4. 
klo 12 messu, toimittaa Kimmo 
Kieksi, avustaa Mirjami Dut-
ton, kanttorina Else Piilonen. 
Kolehti ks. Karjasilta.
To 5.4. klo 18 hiljaisuuden 
messu, toimittaa Virpi Sillan-
pää-Posio, avustaa Mari Jääs-
keläinen, soitin- ja lauluryhmä, 
kanttorina Riitta Piippo.
Kaukovainion kappelissa: Su 
1.4. klo 12 perhekirkko, toi-
mittaa Vesa Pöyhtäri, avustaa 
Olavi Mäkelä, kanttorina Riitta 
Piippo. Kirkkokahvit. Kolehti 
ks. Karjasilta.
To 5.4. klo 18 messu, toimittaa 
Vesa Pöyhtäri, avustavat Juha 
Vähäkangas ja teol. yo Heikki 
Karppinen, kanttorina Juha 
Pöykkö. Kolehti ks. Karjasilta.
Tahkokankaan palvelukeskus 
to 5.4. klo 13 sanajumalanpalve-
lus, toimittaa Jonna Kalliokoski, 
avustaa Elina Hyvönen, kantto-
rina Sanna Leppäniemi.

To 5.4. klo 19 kiirastorstain 
messu, toimittaa Päivi Jussila, 
avustaa Lauri Kujala, kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki. 
Sekakuoro Tuike.
Pyhän Tuomaan kirkossa: Su 
1.4. klo 12 messu, toimittaa 
Riikka Honkavaara, avustaa 
Helena Paalanne, kanttorina 
Marjo Irjala, lapsikuoro. Kolehti 
ks. Tuira klo 10. Palmusunnun-
tai perheille.
To 5.4. klo 19 kiirastorstain 
messu, toimittaa Nanna Helaa-
koski, avustaa Juha Valppu, 
kanttorina Heikki Jämsä.
Pateniemen kirkossa: Su 1.4. 
klo 12 messu, toimittaa Hannu 
Ojalehto, avustaa Stiven Naatus, 
kanttorina Jukka Jaakkola. 
Kolehti Pateniemen Rauhan-
yhdistyksen toiminnan tuke-
miseen.
To 5.4. klo 19 kiirastorstain 
messu, toimittaa Riitta Louhe-
lainen, avustaa Juha Huhtala, 
kanttorina Tommi Hekkala.

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.

Hartauselämä
Aamurukous ke 4.4. klo 7.45, 
Pyhän Luukkaan kappeli.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Sana elää raamattu- ja rukous-
ilta pe 30.3. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 31.3. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
-ilta la 31.3. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Sanan, rukouksen ja ylistyksen 
ilta su 1.4. klo 17, Keskustan 
seurakuntatalo. Raamattu-
opetus Leena Lehmuspuu, 
ylistyslauluja, rukouspalvelua. 
Tilaisuuteen voi jättää kirjoitet-
tuja esirukouspyyntöjä.
Virsi-ilta ti 3.4. klo 18, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Kärsimyk-
sen ja kuoleman virsiä, Esko 

Laukkanen.
Päiväseurat ke 4.4. klo 12, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Miesten piiri ke 4.4. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 

karjasillan seurakunta

Rauhanyhdistyksen raamat-
tuluokka pe 30.3. klo 17.30, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 30.3. klo 19, Maik-
kulan kappeli. 
Raamattupiirit:
Ti 3.4. klo 12, Kastellin kirkko. 
To 5.4. klo 18.30, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 4.4. 
klo 19, Kaukovainion kappeli. 

tuiran seurakunta

Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 30.3. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli.

OulujOen seurakunta

Rauhanyhdistyksen seurat 
pe 30.3. klo 19, Sanginsuun 
seurakuntakoti.
Ylikiimingin alue
Hiljaisen viikon kirkkoilta ma 
2.4. klo 19, Ylikiimingin kirkko. 
Toimittaa Olavi Isokoski, kant-
torina Sari Wallin.
Hiljaisen viikon kirkkoilta ti 
3.4. klo 19, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko.

Musiikki
J.S. Bach Johannespassio su 
1.4. klo 18, Oulun tuomiokirk-
ko. Johtaa Ari Angervo, Oulu 
Festivo, Oulunseudun ammat-
tikorkeakoulun kamarikuoro, 
Tuomas Katajala, evankelista; 
Markku Liukkonen, Jeesus; 
Mikko Salakari, tenori; Raimo 
Paaso, basso; Nelli Nyman, 

sopraano; Essi Luttinen, altto. 
Ohjelma 20/10 euroa.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Hiljaisen viikon urkuvartit 
Oulun tuomiokirkossa: 
Ma 2.4. klo 12.15. J.S.Bachin 
muunnelmia Tutkimaan, oi 
Jeesus, auta -virren teemaan, 
Maija Tynkkynen.
Ti 3.4. klo 12.15. ”Oi Jumalan 
Karitsa”, paastonajan urkuko-
raaleja, Maija Tynkkynen.
Ke 4.4. klo 12.15. ”Oi rakkain 
Jeesukseni” paastonajan urku-
koraaleja, Maija Tynkkynen.

karjasillan seurakunta

Opinnäytekonsertti to 29.3. 
klo 19, Pyhän Andreaan kirkko. 
Pääsiäisajan musiikkia: mm. 
virsiä, lauluduettoja ja urku-
koraaleita. Oulun konservato-

rion kirkkomusiikin opiskelijat 
Laura Pennanen ja Anna-Kaisa 
Juusola esiintyvät. 

tuiran seurakunta

Hiljaisen viikon iltamusiikki 
Pyhän Tuomaan kirkossa: 
Ma 2.4. klo 19, kanttori Tom-
mi Hekkala ja Kirkkolaulajat 
esittävät kärsimysajan kuoro-
musiikkia.
Ti 3.4. klo 19, kuullaan Raimo 
Hirvasniemen yksinlaulua. 
Urkurina on kanttori Jukka 
Jaakkola. Hartauden toimittaa 
pastori Petteri Tuulos. 
Ke 4.4. klo 19, ohjelma koostuu 
kanttori Marjo Irjalan ja kant-
tori Sari Wallinin esittämistä 
laulu- ja urkumusiikista. Har-
tauden toimittaa pastori Juha 
Huhtala. 
Riemu syttyy -teoksen kanta-
esitys pe 13.4. klo 20, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Niilo Rauha-

lan tekstiin sävelletty pääsiäisai-
heinen laulusarja sekakuorolle, 
baritonille, uruille ja pianolle. 
Teoksen on säveltänyt Tuiran 
seurakunnan kanttori Lauri-
Kalle Kallunki. Sekakuoro Tuike 
säveltäjän johdolla. Baritoniso-
listina Timo Perkkiö. Piano- ja 
urkuosuudet Emilia Heikkilä. 
Vapaa pääsy. 

OulujOen seurakunta

Yhteisvastuumatinea su 22.4. 
klo 17, Myllyojan seurakun-
tatalo. Kansallisromanttista 
musiikkia esittää Oulujoen 
kirkon kamarikuoro sekä yk-
sinlaulua Sirkka Rautakoski ja 
Anu Kunnari, säestys Taru Pisto, 
runolausuntaa Sari Kokkonen. 
Kahvitarjoilu yhteisvastuulle.
Ylikiimingin alue
Virsi-ilta pe 30.3. klo 19, Anita 
ja Eino Virkkula, Pekkalantie 
8. Laulamme virsiä harmonin 
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Tuomiokirkko: Maria Alisa 
Amelia Moilanen, Viinu Maaria 
Taskinen, Aake Juhani Vuok-
ila.
Karjasilta: Silja Amanda Saa-
rikoski, Saana Mari Vähäsarja, 
Juulia Josefiina Alenius, Markus 
Tapani Ehrola, Vappu Anni 
Alina Heikkinen, Eerika Sara 
Maarit Immonen, Veera Vil-
helmiina Korteniemi, Pinja 
Alisa Kämäräinen, Silja Kerttu 
Susanna Leiviskä, Sampo Mat-
ias Lindroth, Luukas Eliel 
Oikarinen, Marikki Anna 
Olivia Pöykkö, Emil Jussi Risto, 
Romeo Oliver Sassi, Valtteri 
Oskar Siurua.
Tuira: Heta Matleena Aikio, 
Miro Mikael Haapakoski, 
Eeva Matilda Hannu, Touko 
Jeremias Heikkilä, Lassi Pet-
teri Hämäläinen, Eeli Kasper 
Isokoski, Luukas Otto Antero 
Juusti, Lumimarja Anniina 
Karjalainen, Onni Aarni Akusti 
Karvonen, Kalle Heikki Juhani 
Kemi, Juuso Tapio Keskikuru, 
Sebastian Aksel Koberg, Lyyli 
Milja Maria Larinen, Jesse 
Juhani Lasanen, Julia Johanna 
Lasanen, Taika Tuulia Mikko-
nen, Nina Kristiina Nummila, 
Rasmus Aleksanteri Outinen, 
Milja Eliina Pihlajaniemi, 
Oiva Vihtori Pyhänniska, Juho 
Antero Siltakoski, Tarmo Veikko 
Tapio Tuominen, Saku Petteri 
Voutilainen, Jesse Samuli Vouti-
lainen, Atte Valtteri Väliheikki, 
Topi Juhani Piirainen.
Oulujoki :  Veikka I lmari 
Kansanniva, Oskari Juhani 
Kokkoniemi, Konsta Aukusti 
Kosola, Aapo Oskari Laurila, 
Neea Johanna Lehtiniemi, 
Mila Ada Emilia Meriläinen, 
Nikolas Aukusti Paloniemi, 
Ella Ilona Pihlajaniemi, Eeli 
Salomon Pöyhtäri, Helmi Fiona 
Tuomaala, Vanessa Sandra Sofia 
Väliaho.

säestyksellä. Leo Rahko. Kahvi-
raha Yhteisvastuukeräykselle.

Diakonia
karjasillan seurakunta

Omaishoitajien vertaistuki-
ryhmä pe 30.3. klo 12.30–14, 
Kaukovainion kappeli. Aiheena 
omaishoitajan erilaiset roolit.
Juttutupa ma 2.4. klo 13–15, 
Kastellin kirkko. Päiväkahvit. 
Käydään kevään aikana keskus-
tellen läpi elämänkaarta.

tuiran seurakunta

Tuiran diakonian vapaaehtois-
ten ryhmä pe 30.3. klo 14, Tui-
ran kartano, Kielokoti-osasto. 
Työttömien ateria ti 3.4. klo 12, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Käsityöryhmä ti 3.4. klo 14, 
Rajakylän seurakuntakoti. 

Yhteinen seurakuntapalvelu 
NÄKÖVAMMAISET:
Näkövammaisten kerho ke 
4.4. klo 13–14.30, Keskustan 
seurakuntatalo.
KUULOVAMMAISET:
Eläkeläisten päiväpiiri ke 4.4. 
klo 12, Öbergin talo. 
PÄIHDETYÖ:
Päihdetyön tavoiteryhmä ma 
2.4. klo 14.30, Öbergin talo. 
Päihdetyön raamattupiiri ti 
3.4. klo 13, Diakoniakeskus.

lähetys
karjasillan seurakunta

Sambian orpotyö su 1.4. klo 
11.30, Karjasillan kirkko. Elvi 
ja Jaakko Lounela kertovat 
Karjasillan uudesta nimikko-
kohteesta perhemessun (klo 
10) jälkeen kirkkokahvilla, jossa 
vapaaehtoinen lahja Sambian 
orpotyölle Sley:n kautta.
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
3.4. Hiljainen viikko, ei piiriä.

OulujOen seurakunta

Lähetys- ja raamattupiirit:
Ma 2.4. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo, ystävänkamari.
Ma 2.4. klo 18.30, Oulujoen 
kirkko. Sakastissa.
Ma 2.4. klo 18.30, Hintan seu-
rakuntatalo, väliaikaistila.
Ke 4.4. klo 14, Madekoskella 
kodeissa.

lapset ja  
lapsiperheet
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Periodipyhäkoulu su 1.4. 
klo 15, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Tervetuloa yksin tai 
yhdessä, myös kummit ja iso-
vanhemmat.

karjasillan seurakunta

Mummon ja vaarin pysäkki la 
31.3. klo 15, Pyhän Andreaan 
kirkko. Pääsiäinen lähestyy. 
Pensselit heilumaan. Maalaus-
kamppeet päälle.
Pyhäkoulut: 
Su 1.4. klo 12, Maikkulan kap-
peli ja Kaukovainion kappeli. 
To 5.4. klo 14.30, Pyhän Andre-
aan kirkko, iltapäiväkerholaisil-
le ja kaikille 7-8-vuotiaille.
Perhekerhot:
Ke 4.4. klo 9.30, Karjasillan 
kirkko ja Kaukovainion kappeli. 
Perhekerho on aikuisten ja las-
ten kohtaamispaikka. 

tuiran seurakunta

Pyhäkoulut:
Su 1.4. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Pyhäkoulu jumalan-
palveluksen saarnan aikana.

Su 1.4. klo 12, Pateniemen kirk-
ko, Rajakylän seurakuntakoti ja 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Su 1.4. klo 15, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Kansainvälinen pyhäkoulu su 
1.4. klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 

OulujOen seurakunta

Pyhäkoulu su 1.4. klo 12, Myl-
lyojan seurakuntatalo. 

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

karjasillan seurakunta

Tampereen retki 18.–20.5. 
10–14-vuotiaille. Käymme 
Pandan tehtaanmyymälässä, 
Tampereen YLE/TV2:n televi-
sio-studiolla ja pukuvarastossa, 
Amurin työläismuseokorttelis-
sa, Särkänniemessä ja jumalan-
palveluksessa. Majoitus ja ruo-
kailu Tampereen seurakuntien 
leirikeskuksessa. Retken inta 
120 e (sis. matkat, majoitus, 
ruokailut, sisäänpääsymaksut 
sekä vakuutus Oulun ev.-lut. 
seurakuntien jäsenille). Retkelle 
otamme 45  ilm.järjestyksessä. 
Ilm. viim. 30.4. (08) 3161 340.

Nuoret
Kirkkopäivät Turussa 25.–
27.5.  Ohjelmaa myös nuorille. 
Hinta 40 e. Mukaan sopii 40 
ilm. järjestyksessä. Lisätietoja 
www.kirkkopaivat.fi. Ilm. viim. 
11.5 www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri tai p. 
(08) 316 1340. 

karjasillan seurakunta

Cafe Andrea -yökahvila pe 30.3. 
klo 20–23.59, Pyhän Andreaan 
kirkko. Yhdessäoloa, pelejä  
laulujen ja Sanan äärellä. 
Cafe Andreas -nuortenilta ti 
3.4. klo 18–20.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 

tuiran seurakunta

Varjoista valoon -tapahtuma 
la 31.3. klo 15–17, Tuiran 
koulu. Ohjelmassa draamaa, 
tanssia, puhetta, yhteislaulua 
housebändin säestyksellä ja gos-
pelia. Esiintyjinä tanssiryhmä 
Elliots ja raskaampaa gospelia 
soittava Pater Noster. Myyn-
nissä arpoja yhteisvastuulle 1 
e/kpl. Pääpalkintona kännykkä! 
Erityisesti Tuiran seurakunnan 
rippikoululaisille ja isosille. 
Vapaa pääsy. Lisätietoja Terhi-
Liisa Sutiselta, p. 040 724 5446, 
terhi-liisa.sutinen@evl.fi. 
Isostoiminnan leiri 20.–22.4., 
Rokuan leirikeskus. Aihe: Raa-
mattu II. Ilm. viim. 5.4. Merja 
Oksmanille, p. 040 524 5944, 
merja.oksman@evl.fi. Kerro 
ilmoittautuessasi nimesi, säh-
köpostiosoitteesi, puhelinnu-
merosi, ruoka-aineallergiasi ja 
sen oletko isoskoulutettava vai 
seniorinuori. 
Isostoiminnan leiri 4.–6.5., 
Hietasaaren kaupunkileirikes-
kus. Aihe: luova ilmaisu II. Ilm. 
viim. 13.4. Merja Oksmanille, p. 
040 524 5944 merja.oksman@
evl.fi. Kerro ilmoittautuessasi 
nimesi, sähköpostiosoitteesi, 
puhelinnumerosi, ruoka-aine-
allergiasi ja sen oletko isoskou-
lutettava vai seniorinuori.

OulujOen seurakunta

Avoimet ovet (avarit). Pelejä, 
mukavia ihmisiä ja pientä 
tarjoilua:
Ma 2.4. klo 20, Hintan seura-
kuntatalo. 
Ti 3.4. klo 19, Sanginsuun seu-
rakuntakoti. 
Ke 4.4. klo 19, Hönttämäen 
seurakuntakoti. 
To 5.4. klo 19, Saarelan seura-
kuntakoti.
Ylikiimingin alue
Nuorten kirkkoilta ke 4.4. klo 

18, Ylikiimingin kirkko. Toi-
mittaa Olavi Isokoski, saarna 
Pasi-Tapio Soini, kanttorina 
Leo Rahko.

opiskelijat ja  
nuoret aikuiset
Yliopiston ekumeeninen pää-
siäishartaus ke 4.4. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Toimit-
taa kirkkoherra (ort.) Raimo 
Kiiskinen ja yliopistopastori Ari 
Savuoja. Voirinkelikahvitus.
Sarastus-kuoron harjoitukset 
ke 4.4. klo 19, Öbergin talo. 
Uusia laulajia mahtuu vielä 
mukaan! Johtaa Noora Kataja 
p. 040 741 1331.
OPKOn ilta la 31.3. klo 19, 
Öbergin talo. Entä jos ei kiin-
nosta – elävää musiikkia, maal-
likkosaarnaaja. 
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 2.4. klo 
18.30, Lähetyskoti, Torikatu 9 A 
32. Rukousilta, Esteri Kankaala 
ja Sirkku Leinonen.
Lutukan raamattupiiri ti 3.4. 
klo 16, yliopiston Tellus-kir-
jasto. Luonnontieteen opiske-
lijoille.

Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Tarinatupa ke 4.4. klo 13, Intiön 
seurakuntakoti. 

karjasillan seurakunta

Eläkeläisten kerho to 5.4. klo 
13.30, Karjasillan kirkko.
Vanhuslinja ke 4.4. klo 9–11. 
P. 040 574 7157. Vanhuksille 
suunnattu puhelinpäivystys. 
Karjasillan seurakunnassa v. 
2007 60 vuotta täyttävien juhla 
su 15.4. klo 10–13, Karjasillan 
kirkko. Juhla alkaa messulla. 
Ilm. viim. 4.4 kirkkoherranvi-
rastoon p. (08) 531 3200.

tuiran seurakunta

Messu vanhuksille ti 3.4. klo 13, 
Tuiran kirkko. Linja-autoreit-
ti1: klo 12.05 Palokan palvelu-
keskus, klo 12.10 Rajakylän seu-
rakuntakoti, klo 12.20 Koskelan 
seurakuntakodin pysäkki, klo 
12.25 Koskelan palvelukeskus, 
klo 12.35 Mäntykoti, klo 12.40 
Kangastien palvelukeskus, klo 
12.50 Tuiran kirkko. Linja-au-
toreitti 2: klo 12.10 Pateniemen 
kirkko, klo 12.15 Kuivasjärvi, 
Teron pysäkki, klo 12.20 ajaa 
Kaitoväylää, Yliopistonkatua, 
klo 12.30 Hiidentien päätepy-
säkki (Puolivälinkangas). klo 
12.35 Kaarnatien pysäkki (Alp-
pila), klo 12.45 Tuiran kirkko. 
Messun jälkeen kirkkokahvit. 
Paluukuljetus n. klo 14.45.
 
OulujOen seurakunta

Myllyojan seurakuntapiiri to 
29.3. klo 13, Myllyojan seura-
kuntatalo. 
Hoikantien seurakuntapiiri to 
29.3. klo 14, Hoikantien palve-
lutilat, Hoikantie 21-23. 
Liikuntavammaisten kerho 
pe 30.3. klo 13, Myllyojan 
seurakuntatalo. Hartaus Antti 
Leskelä
Ylikiimingin alue
Maanantaikuoro ke 4.4. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

leirit ja retket
Nuorten netti -vaellusleiri 
pe 27.4.–1.5. klo 18, Juuman 
leirikeskus. Lumi, Vaellus, Netti, 
Videointi. Hinta alle 18 v. 30 
e ja yli 18 v. 60 e (sis. matkat, 
majoitus, ruoka, ohjelma ja 
vakuutus Oulun ev.-lut. seu-
rakuntien jäsenille). Lisäinfoa 
maire.kuoppala@evl.fi ja kim-
mo.kieksi@evl.fi.

karjasillan seurakunta

Kaikenikäisten leiri Kauko-
vainolaisille 5.–6.5. Rokuan 
leirikeskus. Yhteyttä toisiimme 
ja yhteyttä Taivaan Isään. Ohjel-
maa myös lapsille. Hinnat: 25 

e aikuinen, 18 e 4–18 v, alle 4 
v ilmainen. Hinta sis. matkat, 
täysihoidon ja vakuutuksen srk:
n jäsenille. Ilm. 19.4. mennessä 
p. (08) 316 1340. Lisätietoja Vesa 
Pöyhtäri, 040 574 7167 tai Heidi 
Karvonen, 040 575 2710.

tuiran seurakunta

Perheleiri 20.–22.4. Juuman 
leirikeskus. Tervetuloa keväi-
selle perheleirille Kuusamon 
Juumaan, jossa asialliset asiat 
hoidetaan, mutta muuten 
ollaan kuin Ellun kanat. Liiku-
taan luonnossa sekä leikitään 
ja askarrellaan. Ilm. www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri. Hinta: 41 e/ 
aikuinen, 4–18-vuotiaat 27 
e. Hinta sis. matkat, ruuan ja 
majoituksen.  

OulujOen seurakunta

Seurakuntaväen retki Kuu-
samoon la 26.5. Käymme 
Posiolla Pentikin myymälässä 
ja Oulangalla Kiutakönkäällä. 
Yövymme Kuusamon tropii-
kissa ja osallistumme juma-
lanpalvelukseen Kuusamon 
kirkossa. Kotimatkalla poik-
keamme petoeläinpuistossa ja 
Päätalon kotimökissä. Hinta 
133 e (sis. matkat, majoitus, 
ruoka, kahvit sekä tutustu-
miskohteet). Etusija Oulujoen 
seurakuntalaisilla. Matkalla 
mukana Anna-Maija ja Ulla-
Maija. Ilm. viim. 25.4. p. (08) 
316 1340.

kuorot ja  
yhdistykset
karjasillan seurakunta

Kastellin kirkkokuoron har-
joitus ma 2.4. klo 18.30, Kas-
tellin kirkko. 
Oulun seudun virsikuoron 
harjoitus ma 2.4. klo 18.30, 
Kaukovainion kappeli. 
TervasCanto-kuoron harjoitus 
ti 3.4. klo 17.30, Kaukovainion 
kappeli. 
Mieskuoro Weljet ti 3.4. klo 
18.30, Kastellin kirkko. 
Karjasillan kirkkokuoron 
harjoitukset ke 4.4. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Tervetuloa, 
myös uudet laulajat!
Pyhän Andreaan lapsikuoron 
harjoitukset to 5.4. klo 16–17, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

OulujOen seurakunta

Lapsikuoroharjoitukset ma 
2.4. klo 16.45, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
Kirkkokuoroharjoitukset ke 
4.4. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo. 
Ylikiimingin alue
Lapsikuoro to 5.4. klo 17, Yli-
kiimingin seurakuntatalo. 
Kirkkokuoro to 5.4. klo 18.30, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Muut menot
Sinkkuilta pe 30.3. klo 18.30–
20.30, Keskustan seurakuntata-
lo, alasali. Eri ikäisten aikuisten 
yksineläjien kohtaamispaikka. 
Rauni Kemi kertoo sotalapsista 
ja sotalapsitoiminnasta. 
Hiljaisuuden retriitti 27.–29.4. 
Rokuan leirikeskus. Retriitin 
ohjaavat Katariina Pitkänen p. 
050 3868677 ja Ulla Säilä 040 
5747129. Hinta on 41e. Ilm. 
viim. 4.4. p. (08) 3161340 tai 
www.oulunseurakunnat.fi/ta-
pahtumakalenteri. 
Rikasta minua -parisuhde-
kurssi 11.–13.5. Rokuan lei-
rikeskus. Keskitytään suhteen 
vahvuuksiin ja mahdollisuuk-
siin. Etsitään yhteisiä konkreet-
tisia tavoitteita ja keinoja niiden 
toteuttamiseen arjessa. Ohjaaji-
na  Riitta ja Jouko Piippo. Hinta 
82 e/pari. Etusija oululaisilla. 
Lisätietoja www.oulunseura-
kunnat.fi/parisuhdeleirit. Ilm. 
viim. 20.4. Johanna Kerolalle, 
puh. 050 5402 558
Sylikkäin -parisuhdekurssi  
11.– 13.5., Rokuan leirikeskus. 
Parisuhteen seksuaalisuuden 
rikastuttamisviikonloppu pa-
reille, jotka ovat käyneet Rikasta 
minua -kurssin. Ohjaajina Aino 
ja Heikki Kaikkonen. Hinta 82 
e/pari. Etusija oululaisilla. Lisä-
tietoja www.oulunseurakunnat.
fi/parisuhdeleirit. Ilm. viim. 
20.4. Johanna Kerolalle, puh. 
050 5402 558.
Kaatuneitten Omaiset ma 
2.4. klo 12, Keskustan seura-
kuntatalo. 
Kirkkotekstiilipiiri ke 4.4. klo 
18, Kaukovainion kappeli. 
Pääsiäisvaellus ke 4.4. klo 18, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Puuhakerho ma 2.4. ja ke 4.4. 
klo 9, Intiö, hautausmaan huol-
torakennus. 

Tuomiokirkko: Ulla-Maija 
Castrén s. Sohlo 70 v, Sirkka 
Maija Valpuri Moisala s. Tau-
riainen 81 v, Markku Juhani 
Hentilä 45 v, Iikka Sakari Mä-
kikyrö 25 v.
Karjasilta: Saimi Mirjami 
Kontio s. Tervola 89 v, Hilkka 
Mirjam Isoviita s. Koivunen 
89 v, Anna-Liisa Joutsenoja s. 
Pyykkö 85 v, Anna Lempi Räi-
sänen s. Väisänen 89 v.
Tuira: Väinö Kalervo Kohola 
86 v, Vesa Veikko Kontio 45 
v, Varpu Lyydia Mikkonen s. 
Moilanen 75 v, Taimi Tuulikki 
Miettunen s. Manninen 85 v, 
Osmo Juhani Impola 62 v, Gösta 
Elias Saarinen 85 v, Eeva Maria 
Raumala s. Ruonakangas 88 v.
Oulujoki: Tuija Helena Nummi 
s. Ilmola 40 v.

Tuomiokirkko: Tapio Kullervo 
Kolmonen ja Hanni Eliisa 
Koivuranta, Janne Kalervo 
Haukipuro ja Riikka-Maaria 
Jussila, Juha Johannes Penttilä 

ja Marja Katariina Myllylä.
Tuira: Jari Ilmari Kestilä ja 
Minna Helena Niemisalo, 
Mika Juhani Luukkanen ja 
Eira Maarit Päkkilä, Jorma 
Juhani Rahko ja Riitta Kaarina 
Viikinen.
Karjasilta: Jarno Juhani Ran-
nanpää ja Heidi Maria Ris-
timäki.
Oulujoki: Antti Samuli Vihtkari 
ja Maria Pauliina Similä.

kansainvälisyys
 

English Service su 1.4. 
klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli.

Dementoituneen 
sielunhoidollinen

kohtaaminen
Oulun hiippakunta järjestää 
tiistaina 17.4. seminaaripäi-
vän, jossa terveydenhuollon 
ja vanhustyön ammattilaiset 
pohtivat dementoituneen 
kohtaamista sielunhoidon 
näkökulmasta. 

Koulutuspäivän avaa piispa 
Samuel Salmi, jonka jälkeen 
kuullaan päivän pääluennoit-
sijan, Turun yliopiston geriat-
rian professorin, Sirkka-Liisa 
Kivelän ajatuksia dementian 
syistä ja siitä, kuinka muisti-
häiriöitä sairastava ihminen 
tulisi kohdata.

Tilaisuudessa  puhuu myös 

lääninrovasti Erkki Piri Sii-
kalatvan seurakunnasta. Hän 
kertoo, kuinka kohdata de-
mentoinut hyödyntäen kaikkia 
viittä aistia. Piri kuvailee iäk-
käiden sielunhoitoa sydäntään 
lähellä olevaksi asiaksi.

– Jokaiselle ihmiselle tulee 
turvata yhtäläinen ihmisarvo, 
hän painottaa.

Päivän aikana kuullaan 
myös puheenvuoro sosiaali- 
ja terveysneuvos Marja-Leena 
Kärkkäiseltä ja Oulun seura-
kuntayhtymän sairaalapasto-
rilta Hannele Lusikalta.

3.4. klo 20 
Oulujoen kirkossa

Lauletaan pääsiäisajan 
virsiä, yksinlaulu Jorma 
Kärnä, runoja ja musiik-
kia. Hartauspuhe Pert-
ti Lahtinen.

Hiljaisen viikon 
kirkkoilta
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Lauantaina 31.3. 
Haluaisitko osallistua Yhteisvastuu-
keräykseen, mutta yksin liikkeelle lähteminen 
on tylsää? Klo 10 meitä lähtee iloinen joukko 
Karjasillan seurakunnan alueilla olevien kaup-
pojen eteen keräämään  lippailla yhteisvastuuta. 
Liity porukkaan, juodaan ensin hyvät kahvit 
yhdessä Karjasillan kirkolla (Nokelantie 39) 
ja startataan sitten puoleksitoista tunniksi 
keräämään rahaa hyvään tarkoitukseen.
Tänä vuonna apuasi tarvitsevat perheet, joissa 

Hiljaisen viikon  
urkuvartit

tuomiokirkossa
Ma 2.4. klo 12.15

“Tutkimaan, oi Jeesus auta”

Ti 3.4. klo 12.15
“Oi Jumalan Karitsa”

Ke 4.4. klo 12.15
“Oi rakkain Jeesukseni”

Maija Tynkkynen
Barokin -ja romantiikanajan urkukoraaleja

”Sen tien on 
Herra käynyt 

loppuun saakka.”

Hiljaisen viikon 
rukoushetket

hiljaisuutta, 
rukouslaulua, 

raamatunlukua

Karjasillan kirkossa, 
Nokelantie 39,

palmusunnuntaista 
keskiviikkoon
1. - 4.4.2007 

klo 19.

vanhemmilla on mielenterveysongelmia. 
Yv-varat menevät kotimaassa Mielenterveyden 
Keskusliitolle.
Nähdään, tule kirkolle suoraan tai soita 
etukäteen yhteisvastuukeräysjohtajalle Riitta 
Hirvoselle, p. 0400 964 697.
Varjoista valoon -tapahtuma klo 15–17, Tuiran 
koululla. Ohjelmassa draamaa, tanssia, puhetta, 
yhteislaulua housebändin säestyksellä ja tieten-
kin gospelia. Esiintyjinä ovat tänä vuonna tans-
siryhmä Elliots ja hieman raskaampaa gospelia 
soittava Pater Noster. Kännykkäarvontaa. 

Yv-viNkki 

tahdotko tehdä hyvää?
 
Järjestäkää leikkimielinen mu-
nan maalaus kilpailu. Aikaa 
15 minuuttia. Myykää par-
haat munat yhteisvastuun 
hyväksi huutokaupassa. Ki-
san voi järjestää yhdessä ys-
tävien tai naapureiden kans-
sa. Aikuisetkin innostuvat 
hullutteluun lasten rinnal-
la. Kummit mukaan!

Oulun yhteisvastuun keräys-
tili: 574136-2123726.
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urkuvartit jo 
perinne

Hiljaisen viikon urkuvartit ovat muodostuneet tärkeäksi hil-
jaisen viikon perinteeksi Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa. 
Urkuri Maija Tynkkysen soittaa ma 10.4., ti 11.4. ja ke 12.4. 
klo 12.15 Bachin, Brahmsin ja Regerin paastoajan urkukoraa-
leja Oulun tuomiokirkossa.

Urkuvartit ovat nimensä mukaisesti noin 15 minuutin mit-
taisia musiikkihetkiä, joita voi pistäytyä kuuntelemassa vaikka 
lounastauolla tai kesken kaupungilla kiertelyn.

Urkuvartteihin on vapaa pääsy.
Hiljaista viikkoa kutsutaan myös nimellä piinaviikko tai suuri 

viikko. Viikon aikana seurakuntalaiset hiljentyvät muistelemaan 
Jeesuksen kärsimyksiä. Viikon jokaisena päivänä voi Oulun 
ev.-lut. seurakunnissa kokoontua seuraamaan kärsimyshisto-
rian tapahtumia. 

Kärsimyshistoria on perinteisesti jaettu kuuteen lukuun eli 
ahtiin, joista saarnattiin jumalanpalveluksissa hiljaisen viikon 
päivinä. Näitä tilaisuuksia on nimitetty ahtisaarnoiksi. Ahteja 
voidaan käyttää edelleen, mutta nykyisessä Evankeliumikirjassa 
niiden sijasta on katkelmat Luukkaan, Johanneksen ja Matte-
uksen evankeliumeista.

Hiljaisen viikon viettäminen kristillisessä kirkossa on ikivanha 
tapa. Jerusalemissa sitä vietettiin jo 300-luvulla. Kristikunnan 
läntisessä perinteessä hiljaisen viikon vietto kehittyi jonkin ver-
ran myöhemmin. 

Miten voit nainen?
Pudasjärvellä vietetään musiikkipainotteisia naistenpäiviä 14-
15.4.

Lauantain ohjelma Hilturannassa sisältää raamattutunnin 
”Miten voit nainen?” sekä yhteislaulu- ja musiikkituokioita.

Niistä vastaa värikäs ja eloisa kouluttaja-muusikko  Tuula Hak-
karainen, lempinimeltään ”Haxu” Kansan Raamattuseurasta. 

Lauantai-iltana seurakuntakodissa klo 19.00 Hakkaraisen Elämää 
edestakaisin- konsertti-performanssi - runoa ja musiikkia.

Konserttiin ovat kaikki, miehetkin, tervetulleita. Konserttiin 
on vapaa pääsy.

Sunnuntaina on  Hilturannassa aamuhartaus ja  ehtoollisju-
malanpalvelus  seurakuntakodissa klo 10.00. Kirkkoherra Os-
kari Holmström saarnaa ja musiikista  vastaavat kanttori Keijo 
Piirainen ja Tuula Hakkarainen.

Hilturannassa on mahdollisuus yöpymiseen. Päivien osanot-
tomaksu 10 e ja yöpyminen 5.

kärsimysajan 
virsiä ja lauluja 

Kärsimysajan virsiä ja lauluja Piip-
polan kirkossa pitkänperjantai-ilta-
na klo 19. Kirkko on pitkäperjantain 
mustassa asussa, laulua johtaa dir.
cant Unto Määttä, sanaosuuden hoi-
taa kirkkoherra Erkki Piri.

runoja isovanhemmuudesta
Marjatta Kaasila ja Satu Kreivi-Palosaari lukevat lämminhen-
kisiä runoja isovanhemmuudesta Oulun taidemuseon kahvilas-
sa sunnuntaina 1.4. kello 15. Runohetken otsikkona on Siinä 
sie olet lapsenlapsi - oman linnun hautoma.

oulun katedraalikuoro 
etsii laulajia

Syksyllä 2004 perustettu Oulun katedraalikuoro etsii uusia lau-
lajia Bach-projektiin.

J. S. Bachin teos Jesu Meine Freude esitetään tuomiokirkossa 
pyhäinpäivänä 3.11. Toisena teoksena kuoro harjoittelee  D. 
Buxtehuden samannimistä teosta Jesu Meine Freude.

Oulun katedraalikuoro on tuomiokirkkoseurakunnan kuoro, 
joka on keskittynyt isoihin kirkkomusiikkiteoksiin Raimo Paa-
son johdolla. Nuorekas kuoro harjoittelee viikoittain, ja harjoi-
tuksissa perehdytään myös äänenmuodostukseen ja -huoltoon. 
Laulajien on mahdollista saada myös henkilökohtaista opastusta 
äänenmuodostuksessa.

Uusille laulajille järjestetään koelaulu. Kuoro etsii erityisesti 
sopraanoja ja miesääniä. Koelaulut pidetään 12.4. Lisätietoja 
kuorosta saa Janne Kolehmaiselta, p. 050 480 1316, ja hänelle 
ilmoittaudutaan myös koelaulua varten. Lisätietoja myös Ou-
lun tuomiokirkkoseurakunnan kanttorilta Raimo Paasolta, 
puh. 040 8386 .
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o ululainen Riitta Heikki-
nen valmistautuu viettä-
mään 60-vuotisjuhliaan tä-

nä vuonna.
– Karjasillan seurakunnaltakin 

tuli kutsu yhteiseen juhlaan huh-
tikuussa. Mielenkiintoista. Voisin 
lähteä mukaan. Läsnäolohan on 
kiitos juhlan järjestäjille, Riitta 
Heikkinen sanoo.

Kymmenen vuotta sitten hän jär-
jesti kunnon 50-vuotisjuhlat.

– Rakastan juhlien laittamista. 
Teen itse kaiken. Leipominen ja 
touhuaminen jotenkin valmistaa 
henkisesti juhlaan.

– Ehkä tämänvuotisista juhlista 
ei tule yhtä isoja. Moni läheinen on 
poistunut. Kummisetäni ja kum-
mitätini eivät enää ole juhlijoiden 
joukossa, Riitta kertoilee.

Hänen mielestään kannattaa 
kuitenkin aina juhlia, jos siihen 
on aihetta. Kovin usein elämässä 
ei ole juhlahetkiä. Syntymäpäivät 
ovat mukavia virstanpylväitä, jol-
loin voi pysähtyä, kutsua ihmisiä 
koolle ja nauttia juhlasta.

– Vanhenemista minä en juhli, Riitta 
Heikkinen sanoo topakasti.

iloisuusko 
nuorentaa?

Moni luulee Riittaa nelikymppi-
seksi. Iloinen ilme, välitön luon-
ne ja kiinnostus ihmisiä ja elämää 
kohtaan auttavat ilmeisesti säilyt-
tämään nuorekkuuden.

– En tunne itseäni yhtään van-
hemmaksi kuin vaikkapa viisikymp-
pisenä. Ja kun vertaan itseäni 90-
vuotiaaseen äitiini, 60 ei ole vielä 
mitään, Riitta nauraa.

Hän ei ole koskaan salannut 
ikävuosiaan eikä sitäkään, että on 
tarvinnut apua kuuloonsa jo pari-
kymmentä vuotta.

– Miksi ottaa painoslastikseen ja 
peitellä asiaa, jolle ei voi mitään. 
Mieluiten sanon suoraan, etten 
kuule hyvin, jos en saa selvää toi-
sen puheesta.

Riitta Heikkisen mielestä häntä 
taitaa pitää nuorekkaan oloisena 
23-vuotias perheen kuopus, joka 

riitta juhlii, mutta ei vanhenemista
ei kaihda sanomasta: Älä osta noita 
mummokamppeita.

penkki
omenapuun alla

Iän karttuminen muuttaa kuitenkin 
ihmistä salakavalasti. Riitta Heik-
kinen on huomannut tulleensa ro-
manttisemmaksi kuin joskus viitisen 
vuotta sitten olisi arvannut.

– Ennen kotona kaiken piti olla 
virtaviivaista. Nyt ihastelen ruusu-
kuvioisia esineitä. Hankin tuoliini 
lampaantaljan, jolla on mukava 
istuskella. Katselen ja haeskelen 
kirpputoreilta ja antiikkikaupoista 
vanhoja tavaroita, joista pitäisin.

– Mökillä on nyt takorautainen 
penkki omenapuun alla. Siinä vie-
tän usein aikaani. Nautin, kun olen 
saanut kasvimaaltani isoja punajuu-
ria ja omenasadosta valmistetuksi 
hilloa. Uskomatonta!

Viisikymppisenä hän ei voinut 
kuvitella viihtyvänsä mökillä, jo-
ka on ihana rauhan tyyssija ja jos-
sa voi puuhailla milloin sellainen 
huvittaa.

pieniä
luopumisia

Kuusikymppisenä voi Riitta Heikki-
sen mielestä toteuttaa uusia asioita 
samalla tavoin kuin nuorempana-
kin. Hänellä on puolisonsa kanssa 
edessä muutto uuteen kotiin.

– Jotkut iäkkäät ihmiset, jotka 
ovat rakentaneet itselleen talon, 
eivät millään raskisi luopua siitä. 
Me olemme luopuneet kahdesta 
omakotitalosta, joiden pihoilla 
olin tehnyt kovasti töitä. Toivoin 
vain, että uudet asukkaat jatkaisi-
vat samaa.

– Tällaiset luopumiset ovat kui-
tenkin pieniä, niissähän on kyse 
vain maallisesta.

– Minusta on hauskaa kokeilla 
ja nähdä, millaisiksi uudet kuviot 
muodostuvat, Riitta sanoo tulevasta 
kodista kerrostalossa.

Hänelle on mieluinen haaste ra-
kentaa kotia, sisustaa ja luoda oma 

koti uuteen ympäristöön.
Surun paikka on se, että iäkkäästä 

koirasta oli luovuttava joulukuus-
sa, samoin sen kanssa tehdyistä 
kävelylenkeistä ja monista pitkä-
aikaisista ’koiratutuista’. Tällaisia 
tuttavuuksia ei enää synny.

uusiin
seikkailuihin

Kuusissakymmenissä viimeistään 
mietitään, milloin olisi aika vetäy-
tyä eläkkeelle. Riitta Heikkinenkin 
on pohtinut asiaa. 

Työmotivaatio on korkealla. 
Kirjakaupassa hän tapaa päivittäin 

kirjakauppa Biblia on riitta Heikkiselle kiintoisa ja mieluisa työpaikka.

ihmisiä, joiden kanssa juttu luistaa. 
Puhutaan häät ja hautajaiset.

– Ehkä kolmen vuoden kulut-
tua ...

Silloin Riitta Heikkinen saattaa 
ajatella kuten monesti aiemminkin, 
että tämä oli nyt tässä, lähdetään 
kohti uusia seikkailuja.

pirkko paakki

Karjasillan seurakunta järjestää juh-
lan tänä vuonna 60 vuotta täyttä-
ville Karjasillan kirkossa sunnun-
taina 15.4. kello 10-13. Ilmoittau-
tumiset viimeistään 4.4. kirkkoher-
ranvirastoon, p. 531 3200.

Pitkästi yli 200 opiskelijaa tai nuorta 
ahertaa Oulun ja lähiseurakuntien 
hautausmailla kesätöissä keväästä 
syksyyn. Määrä on suunnilleen sa-
ma kuin aiempinakin vuosina.

Hautausmaat on pidettävä siis-
teinä, nurmikot leikattava ja kukat 
kasteltava. Seurakunnat haluavat 
myös tarjota alueensa nuorille ja 
joillekin työttömille työmahdol-
lisuuksia.

Seurakunnat ovat ratkaisseet työl-
listämisen eri tavoin. Koululaiset ja 
opiskelijat palkataan suoraan, hieman 
vanhempia työntekijöitä saadaan 
työvoimatoimiston kautta.

Hailuodossa ja Lumijoella tehdään 
yhteistyötä Eläkeliiton paikallisosas-
ton kanssa. Osastot saavat käyttää 
seurakunnan tiloja veloituksetta 
kokouksiinsa. Vastapalvelukseksi 
jäsenet päivystävät kirkossa vii-
konloppuisin oppaiden pitäessä 
vapaapäivää.

Nettihaku oulussa

Suurin työllistäjä on Oulu, joka 
tarvitsee vuosittain 120-130 kesä-
työläistä hautausmaille Intiöön ja 
Oulujoelle.

Hautausmaiden kesätyöt alkavat toukokuussa
– Hakijoita oli moninkertaisesti 

enemmän, 1 796. Tänä vuonna töitä 
saattoi hakea internetin kautta toista 
kertaa. Nettihakemuksia saimme 
yli 1 500. Myös hautausmaan toi-
mistossa saattoi käydä täyttämässä 
hakulomakkeen.

– Viime vuonna hakijoita oli 2 
300 ja sitä edellisenä vuonna 800, 
puistopuutarhuri Juha Moilanen 
kertoo.

Työsuhteet kestävät yhdestä vii-
teen kuukauteen. Ensimmäinen työ 
hautausmailla on yleissiivous, joka 
aloitetaan yleensä toukokuun alussa. 
Sitten kukkapaikat kunnostetaan 
ja lannoitetaan. Kukkien istutus 
aloitetaan kesäkuun puolella.

Kun syyskuun loppu koittaa ja 
kukat on kerätty pois, hautausmaan 
työt vähenevät.

Hortonomi tyrnävällä

Pudasjärvi tarjoaa kahden viikon 
työsopimuksia koululaisille pari-
kymmentä. Aikuisia työllistetään 
yleensä seitsemän. Siikajoella on 
aiempina vuosina tarvittu neljä ja 
Rantsilassa pari kolme kesätyönte-
kijää. Siikalatvan neljässä seurakun-

nassa palkataan työllistämistuella 
neljä henkilöä. Opiskelijoita ote-
taan töihin kahdeksan, heistä osa 
toimii Piippolan ja Pyhännän tie-
kirkkojen esittelijöinä.

Limingassa kirkonkylän ja Ran-
takylän hautausmaiden hoitoon, 
nurmikonleikkuuseen ja kirkon 
esittelijöiksi tarvitaan yhdeksän ke-
sätyöntekijää. Tyrnävällä luotetaan 
hortonomiin, joka ammattilaisena 
huolehtii istutuksista. Hautaus-
mailla ahkeroi pari koululaista ja 
Tyrnävän ja Temmeksen kirkkojen 
esittelijöinä samoin kaksi.

Kiiminki palkkaa työllistämistu-
ella kirkon esittelijän. Kiinteistöjen 
kunnossapidosta huolehtii kaksi 
ja hautausmaiden kunnosta kaksi 
henkilöä. Muhoksella puutarha-
alan opiskelija tulee toimimaan 12 
hautausmaatyöntekijän esimiehe-
nä. Lumijoella kesätyöntekijöiden 
määrä on 10, joista kolme esittelee 
kirkkoa.

lisärahaa Haukiputaalla

Haukiputaalla jouduttiin uuteen 
tilanteeseen, koska kunta ei aiem-
paan tapaan osallistu nuorten palk-

kaamiseen hautausmaa- ja puisto-
töihin. Yleensä kunta on maksanut 
puolet 24 nuoren palkkauksesta. 
Kirkkovaltuusto hyväksyi viime 
viikolla neuvoston esityksen 4 000 
euron lisämäärärahan varaamises-
ta, jotta entinen määrä opiskelijoi-
ta saadaan kesätöihin. Nuoret työl-
listetään kahdeksi viikoksi.

Lisäksi Haukipudas tarvitsee 
kymmenkunta henkilöä useiksi 
kuukausiksi hautausmaalle, neljä 
kirkonesittelijää sekä kolme Ison-
niemen leirikeskukseen.

Hailuotoon saadaan kesäteologi, 
joka voi pitää hartauksia erilaisil-
le ryhmille kirkossa kirkkoherran 
loman akana. Kirkon esittelijöitä 
otetaan kaksi. Hailuodossa pi-
detään tärkeänä, että kirkko on 
mahdollisimman usein avoinna 
saarella vieraileville turisteille. Op-
pisopimussuhteessa oleva suntio 
huolehtii hautausmaasta.

Kempeleessä hautausmaan hoito 
on ulkoistettu vuosia sitten.

pirkko paakki

torvipojat 
konsertoivat

Muhoksen Torvipojat pitävät 
palmusunnuntain konsertin 
Muhoksen kirkossa 1.4. Kon-
sertti alkaa kello 18. Torvi-
poikia johtaa dir.mus. Olavi 
Heikkinen ja laulusolistina 
on baritoni Pertti Haapalai-
nen. Trumpettisolistina kuul-
laan Jorma Tikkistä ja bary-
tonistina Esa Erholtzia. Pu-
heen pitää kirkkoherra Jou-
ni Heikkinen.

Torvipojat soittavat puhal-
timille sävellettyä hengellistä 
musiikkia ja kirkkomusiikkia. 
Ohjelmassa kuulaan Mozar-
tin, Händelin, Beethovenin, 
Sibeliuksen, Merikannon ja 
Rydmanin sävellyksiä. 

Kirkon ovella myydään 5 
euron hintaisia ohjelmalehti-
siä soittokunnan toiminnan 
tukemiseksi.

Suvela 
toistaiseksi

käytössä
Kiimingin seurakunta esittää 
kirkkovaltuustolle, että Suve-
lan leirikeskusta käytetään lä-
hivuodet, ja 2010 jälkeen ra-
kennetaan uusi leirikeskus, 
joka samalla täyttää tulvan-
suojelun vaatimukset.

Kirkkoneuvosto käsitteli 
tilinpäätöksen, joka osoit-
ti ylijäämää noin 250 000 
euroa.

Jäälin seurakuntakodin 
laajennus käynnistynee lä-
hiviikkoina.

Hankkeen kokonaiskus-
tannukset ovat noin 1,3 mil-
joonaa euroa.

Kirkkoneuvosto esittää 
kirkkovaltuustolle valtuus-
tokauden strategian, jonka 
visiossa seurakunta kohtaa 
kiiminkiläiset arjessa ja kut-
suu pyhänä juhlaan. Samalla 
kirkkoneuvosto esittää myös 
vision vuoteen 2015. Par-
haimman vaihtoehdon mu-
kaan Kiimingin seurakunta 
kasvaa itsenäisenä seurakun-
tana. Tiettyjä tukipalveluja 
varaudutaan toteuttamaan 
yhteistyössä seurakuntien 
kanssa.

kanttori
pyöräytti
kotisivut

Limingan seurakunta on saa-
nut uudet kotisivut. 

Uusi dynaaminen ja visuaa-
lisesti kaunis kotisivuratkaisu 
mahdollistaa sivuston helpon 
ja nopean päivittämisen. Tuo-
reimmat uutiset ja ilmoitukset 
näkyvät etusivulla ja Viikon 
tapahtumat   sivu sisältää 
kirkolliset ilmoitukset.

Samat ilmoitukset löytyvät 
myös Rauhan tervehdys-leh-
destä. Kotisivut elävät koko 
ajan, ja sisältöä tuotetaan 
tarpeen mukaan. Kotisi-
vut on tehnyt seurakunnan 
kanttori Mika Kotkaranta, 
joka vastaa myös sivuston 
ylläpidosta. www.limingan-
seurakunta.fi.
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Kirkolla on ikivanhat perinteet 
musiikin tilaajana eläviltä 
säveltäjiltä. Barokin aikana 
oli kunnia-asia, että joka 
sunnuntaina oli tuoretta 
esitettävää. Suomen ev.-lut. 
kirkon Propriummusiikki-
projektin tuloksena 
suomalaiset nykysäveltäjät 
ovat tuottaneet satoja teoksia 
seurakuntien käyttöön.

K irkon historiassa tunnetaan ai-
koja, jolloin psalmin 98 kehotus 
”Laulakaa Herralle uusi laulu!” 
on otettu kirjaimellisesti todesta. 

Barokin aikoina kanttorin virkaan kuului 
säveltää uutta musiikkia kaiken aikaa. Im-
provisointi ja musiikin sovittaminen oli-
vat jokaisen muusikon perustaitoja. Kuu-
luisin tuon ajan kirkkomuusikoista lienee 
Johann Sebastian Bach (1685–1750), jo-
ka sävelsi lähes viisi vuosikertaa loisteliaita 
kantaatteja joka kirkkovuoden sunnuntail-
le. Useimmissa oli mukana orkesteri, kuo-
ro ja laulusolisteja.

– Olen usein ihmetellyt sitä miten hän 
aina halusi säveltää uutta, ja miten vähän 
hän kierrätti vanhoja kappaleitaan. Hä-
nen tuotantonsa oli hämmästyttävän laaja, 
huomauttaa diplomiurkuri ja -pianisti Is-
mo Hintsala.

Ismo Hintsala toimii urkujensoiton leh-
torina Oulun seudun ammattikorkeakou-
lussa ja opettaa tulevia kanttoreita. Hänen 
mukaansa Leipzigin Tuomaskirkon kant-
torina toiminut Bach havainnollistaa hyvin 
musiikin hengellistä merkitystä.

– Bach kehitti monimutkaisen sävellystek-
niikan ja kätki musiikkiin valtavasti symbo-
liikkaa. Näillä keinoilla hän pyrki kuvaamaan 
Jumalan suuruutta ja hänen tutkimattomia 
teitään, jota ihmisen on vaikea käsittää. 
Taidokkaisiin esityksiin panostettiin, koska 
ajateltiin, että musiikkia tehdään Jumalan 
kunniaksi. Esitykset hiottiin niin taitavasti 
kuin mahdollista. Puolivillaista ei tehty, 
Hintsala sanoo.

taide oli ikkuna 
taivaaseen

Hintsalan mukaan soitinmusiikin runsaus 
kertoo siitä, että musiikkia arvostettiin myös 
kauneuden vuoksi. Luotettiin siihen, että 
kauneus vie ihmisen yli arkitodellisuuden 
hengellisiin ulottuvuuksiin. Tämä tuli esille 
myös kirkkorakennuksen koristelussa.

Valistuksen aikana asenne kirkkomusiik-
kiin muuttui. Uskonpuhdistuksen ääriliik-
keet halusivat karsia kirkosta taiteet, koska 
pelkäsivät että aisteihin vetoavat elämykset 
johtavat ihmisiä pois hengelliseltä tieltä.

Vain laulumusiikki kuten virret ja psalmit 
olivat sallittuja, ja niidenkin opillista sisältöä 
alettiin kontrolloida ankarasti.

– Monin paikoin kirkoista hävitettiin ur-
kuja ja taide-esineistöä, Hintsala kertoo.

Maalliset tahot kuitenkin pitivät huolen 
kirkkomusiikin säilymisestä. Ruhtinaat tilasi-
vat kilvan messuja kuuluisilta säveltäjiltä.

Protestanttisissa maissa esitettiin suuria 
kirkkomusiikkiteoksia hovien ja yliopistojen 
toimesta. Urkuja alettiin rakentaa konsert-
tisaleihin kirkkojen sijaan.

– Taidemusiikin painopiste siirtyi pois 
kirkon piiristä valistuksen aikana, eikä ole 
palannut sinne sen jälkeen. Kaupunkien mu-
siikki-instituutiot alkoivat hallita musiikin 
ammattimaista esittämistä. On kuitenkin 
ollut urkureita ja kanttoreita kuten César 
Franck ja Olivier Messiaen, jotka ovat ol-

leet myös taidemusiikin kehityksen kärjessä, 
huomauttaa Ismo Hintsala.

Urkurakennus ja musiikkielämä alkoivat 
elpyä protestanttisissa kirkoissa 1800-luvun 
loppupuolella. Tyylilajeiltaan kirkossa kuul-
tu musiikki oli usein kuitenkin varovaisen 
konservatiivista.

Nykyäänkin kirkoissa kuullaan yleensä 
perinteisiä kirkkomusiikin klassikoita. Elävi-
en säveltäjien suuria kirkkomusiikkiteoksia 
esitetään suhteellisen harvoin.

Helppous ratkaisee 
nykyaikana

Valistuksen ajalta periytyvä epäluuloinen 
suhtautuminen taiteeseen voi tuntua kir-

uutta kirkkomusiikkia sävelletään paljon 
mutta esitetään vähän.

k i r k k o S a l i t  a u k i  u u D e l l e  M u S i i k i l l e

Uusi musiikki ylistää tuoreesti Jumalaa

laulettavaa riittää. Suomalaiset kanttorit 
ovat ahkeria kuorosovitusten tekijöitä. 

urkujen juhlavaa 
sointia kuunnellessa on 

vaikea uskoa, että on ollut 
aikoja jolloin urkumusiikki 

oli kielletty kirkoissa.

kon sisällä tänäkin päivänä. Kun mietitään 
mikä musiikki on sopivaa kirkossa esitettä-
väksi, taiteellisen innovatiivisuuden näkö-
kulma on esillä harvoin.

On vieras ajatus, että rohkeuden, luovuu-
den ja taitavien tulkintojen avulla voitaisiin 
palvella Jumalaa. Nyt tuntuvat ensisijalla 
olevan tavallisen seurakuntalaisen tai kir-
konviran haltijan tottumukset ja jopa arki-
nen musiikkimaku. 

Mutta onko niin, että ihmisiä palvellaan 
parhaiten tarjoamalla yllätyksettömästi si-

rt
/a

rk
iS

to
 

rt
/a

rk
iS

to
 



9nro 13 • 29.3.2007 •rauhan tervehdys 

pa lv e l u H a k e M i S t o

p a r a n t a a  e l ä m ä ä

Yksi lö l l istä  ja  turva l l ista  hoi toa

Kauppurienkatu 27-29, Oulu, www.sairaalabotnia.fi
Ajanvaraus (08) 3232 400

B  TNIA
Sepänkatu 21, 90100 Oulu, www.odl.fi

Ajanvaraus (08) 313 2000

TERVEYS

k i r k k o S a l i t  a u k i  u u D e l l e  M u S i i k i l l e

Uusi musiikki ylistää tuoreesti Jumalaa

S uomen evankelisluterilainen kirkko on aktiivinen uuden musii-
kin tilaaja.

Kirkon jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunta (KJMK) jul-
kaisee jatkuvasti suomalaisten säveltäjien tuotantoa seurakuntien käyt-
töön. Viimeisin suurhanke on kuluvan vuoden tammikuussa päättynyt 
Propriummusiikki-projekti, jonka tuloksena syntyi lähes 600 uutta 
sävellystä – vähintään kolme teosta joka kirkkovuoden sunnuntaille. 
Proprium tarkoittaa jumalanpalveluksen niitä osia, jotka vaihtuvat 
kirkkovuoden kierron mukaan.

– Tarkoituksena on ollut täydentää käytettävissä olevaa nuottiaineis-
toa niiltä osin, kuin siinä on ollut puutteita. Joihinkin päivän teksteihin 
ja psalmeihin sävellettyä musiikkia on ollut vaikea löytää, sanoo kirkon 
jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunnan varajäsen, OAMK:n lehtori 
Ari Rautakoski.

Propriummusiikki-projektin ohella KJMK on julkaissut tällä vuosi-
tuhannella esimerkiksi kokoelman Vesper-musiikkia ja uusia virsiso-
vituksia Runeberg-juhlavuoden kunniaksi. Useimmista teoksista on 
nähtävissä nuottikatkelma Internetissä.

Naissäveltäjät 
esillä

Propriummusiikki-projektin aineisto kuvaa hyvin suomalaisen kirkko-
musiikin monipuolisuutta. Mukana on teoksia kymmeniltä tekijöiltä, 
joukossa Suomen tunnetuimmat kirkkomusiikin vaikuttajat.

Naissäveltäjillä on vahva edustus. Mukana on myös useita eturivin 
taidemusiikin säveltäjiä kuten Ilkka Kuusisto ja Olli Kortekangas. Tun-
nettuja oululaisnimiä edustavat Lauri Nurkkala ja Tuomo Nikkola. 

Sävelkieleltään useimmat teokset ovat helposti omaksuttavia. Mo-
derneinta tyyliä edustaa Jyrki Linjaman Blues-kantaatti uruille ja sop-
raanolle.

Lauluääni soi useimmissa Proprium-teoksissa, onhan kysymys päi-
vän teksteihin liittyvästä musiikista. Laulettavaa löytyy sekakuorolle, 
lapsikuorolle ja eri äänityyppien solisteille.

Jos käytettävissä on jokin jousisoitin, puhallin tai kitara, soolo- ja 
säestysosuuksia löytyy useista kappaleista. Soolosoitinmusiikkia on 
lähinnä uruille.

riikka vuoriJärvi  

Propriummusiikki löytyy osoitteesta: 
http://www.evl.fi/kkh/to/kjmk/proprium/prop_1.htm

Uuden 
jumalanpalvelus-

musiikin aarreaitta

ismo Hintsalan mielestä musiikin kauneus 
voi olla hieno evankelioinnin väline.

laulettavaa riittää. Suomalaiset kanttorit 
ovat ahkeria kuorosovitusten tekijöitä. 

tä mihin he ovat tottuneet? Voisiko kirkko 
palvella seurakuntalaisiaan avartamalla hei-
dän taiteellista horisonttiaan ja murtamalla 
heidän ennakkoluulojaan? 

Ismo Hintsala arvelee, että kentällä ole-
vat kanttorit säveltävät ja sovittavat paljon 
enemmän kuin tiedetään. Useimmiten 
teokset on räätälöity tiettyyn tilanteeseen ja 
tietyille esittäjille. Tyylilaji on perinteiseen 
painottuvaa käytännön syistä.

– Realiteetti on se, että moderni musiikki 
on haasteellista esitettävää, toteaa Tuomo 
Nikkola, yksi Oulun seudun kysytyimmistä 
kirkkomusiikin säveltäjistä.

– Harvoilla seurakunnilla on esimerkik-
si kuoro, joka pystyy laulamaan modernia 
musiikkia. Ei ole järkevää, että menee koko 
vuosi yhden teoksen harjoitteluun, Nikko-
la toteaa.

Ismo Hintsalan mukaan kirkko on pitänyt 
tilaussävellysten perinnettä yllä esimerkiksi 
suurten juhlatapahtumien yhteydessä.

– Yksittäiset seurakunnat tilaavat aika 
usein sävellyksiä kirkon tai uusien urkujen 
vihkiäisiin. Etelä-Suomessa jotkin seura-
kuntayhtymät ovat tilanneet jopa kirkko-
oopperaa, hän kertoo.

riikka vuoriJärvi
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Palmusunnuntain 
perhemessu su 1.4. 
klo 10 kirkossa, Miia 
Seppänen, Birgitta 
Kontio kanttorina 
Marja Ainali. Kolehti 
seurakuntien musiik-
kitoiminnan tukemiseen, Suomen 
Kirkkomusiikkiliitto ry.  Kirkkokahvi 
messun päätyttyä seurakuntakes-
kuksessa.
Perhemessu su 1.4. klo 13 Jäälin seura-
kuntakodilla, Miia Seppänen, Birgitta 
Kontio, kanttorina Jarkko Metsänhei-
mo. Kolehti kuten yllä. Kirkkokahvi 
messu päätyttyä.
Pääsiäisvaellus perheille ma 2.4. klo 
17.30, 18.30 ja 19.30 seurakuntakes-
kuksessa. 
Viikkomessu ke 28.3. klo 18 kirkossa, 
Markku Palosaari.
Hiljaisuuden ilta ke 28.3. klo 18.30-
19.30 Lähimmäisen tuvalla viikkomes-
sun jälkeen, Ulla Junttila.
Mitä kiiminkiläinen mies tarvitsee? 
Miestenpäivän suunnitteluilta to 
29.3. klo 17.30-18.30 seurakuntakes-
kuksessa, kaikki tervetuloa.
Kirkkokuoro to 29.3. klo 18.30 seura-
kuntakeskuksessa.
Rukouspiiri to 29.3. klo 18.30 Lä-
himmäisen tuvalla,  raamatunlukua, 

Palmusunnuntain 
messu 1.4. klo 10 kir-
kossa. Liturgi Liikanen, 
saarna Harri Eronen. 
Radiolähetysjärjestö 
Sanansaattajat ry:stä, 
kantt. Jääskeläinen. 
Mukana Versot. Kolehti Suomen 
Kirkkomusiikkiliitolle, seurakuntien 
musiikkitoiminnan tukemiseen. 
Messun jälkeen kirkkokahvit ja lä-
hetysjuhla. Ilosanoma leviää Intiassa 
choudharin kielellä. Juhlistamme uutta 
Intian radiotyötä koskevaa nimikkoso-
pimustamme.
Hiljaisen viikon iltakirkko ma 2.4. 
klo 19 kirkossa. Toim. Juntunen, kantt. 
Savolainen, mukana nuortenaikuisten 
kuoro ja huilisti Anu Hieta.
Ry:n pääsiäisajan lauluilta ti 3.4. klo 
19 kirkossa.
Iltakirkko ke 4.4. klo 19 kirkossa. Toim. 
Puolitaival, kantt. Jääskeläinen.
Kiirastorstain messu 5.4. klo 19 kir-
kossa. Toim. Riihimäki, avust. Tuisku, 
kantt. Savolainen.
Pietarit hiilivalkealla kiirastorstaina 
5.4. klo 22 kirkon pihalla. Mukana Sami 
Puolitaival ja Matti Lahtinen.
Varhaisnuorten kuorojen harjoituk-
set Kirkonkylän seurakuntakodissa 
to 29.3. klo 16.30-17.30 ja pe 30.3. 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa 
klo 15-16. 
Nuortenaikuisten kuoron harjoi-
tukset pe 30.3. klo 18 kirkonkylän 
seurakuntakodissa.
Naisten piiri to 29.3. klo 18.30 kirkon-
kylän seurakuntakodissa. 
Miesten piiri to 29.3. klo 18.30 Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa. 
Mukana Sami Puolitaival.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Perhekerhot kokoontuvat keskiviik-
koisin Vanhassa pappilassa, kirkon-
kylän seurakuntakodilla ja Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa klo 9.30-11 sekä 
tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantai-
sin klo 9.30-11 Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa. Perhekerhojen ja 
perhepäivähoitajien kirkkohetki ke 
4.4. klo 10 sekä Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa että Kokkokankaan seurakun-
takeskuksessa. Muuten perhekerhoja 
ei ole hiljaisella viikolla 2.-6.4.
Normaaleja päiväkerhoja ei ole hiljai-
sella viikolla.Pääsiäisen tapahtumista 
kertovaa esitystä esitetään vuorotellen 
kaikissa kerhopisteissä seuraavasti: Ma 
2.4. klo 9.30 Vanhassa pappilassa, klo 
11 Kokkokankaalla, klo 12.30 Kokko-
kankaalla. Ti 3.4. klo 9.30 kirkonkylän 
seurakuntatalon kerhohuoneessa, klo 
11 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Päiväkerhot jatkuvat ti 10.4.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiriä ei ole  
ke 4.4. eikä seurakuntapiiriä to 5.4.
Kirkkokuoron harjoituksia ei ole 
ke 4.4.
Ystäväpalvelun vapaaehtoiset, lähtö 
Madetojansaliin konserttiin 4.4. klo 18 
Kirkonkylän seurakuntatalon edestä.
Kirpputori Ilonpisara avoinna ti ja 
to klo 14-17, la klo 10-13. Kirpputori 
kiinni hiljaisella viikolla.
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. 
Kerhoja ei ole hiljaisella viikolla.
Nuoret: Nuorten messu to 29.3. klo 
19 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
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: Rippikouluradan kor-

vaus to 29.3. klo 14-17, varaa aikaa 
45 min. JP-opetuksen korvaus su 
1.4. klo 9.
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, 
Nordeapankin alakerrassa keskiviik-
koisin klo 10-12. Aamukahvilaa ei 
ole ke 4.4.
Perhelentopallo lauantaisin klo 9-11 
kirkonkylän koululla. Ei hiljaisella 
viikolla.
Kempeleen rauhanyhdistys: To 29.3. 
klo 19 kotiseurat radan itäpuolella Kyl-
likki ja Erkki Karvosella, Rahkosentie 
36. Pe 30.3. klo 18 raamattuluokat, 
nuorenpien ryhmä Henry Koivukan-
kaalla, Katintie 13, vanhempien ryhmä 
Kullervo Kujalalla, Katintie 7. Su 1.4. 
klo 12  pyhäkoulut Paituri, Sanna ja Pasi 
Pulkkisella, Kokkokangas, Leinosella, 
Vesihaudantie 10, Santamäessä Kärk-
käisellä, Lääninperäntie 12, Keskusta-
Ollila, Luokkasella, Rautiontie 7, klo 16 
seurat ry:llä. Ti 3.4. klo 19  pääsiäisajan 
lauluilta PKK.
Murron rauhanyhdistys: Pe 30.3.  
klo 19  lauluseurat Sami Peltokor-
vella, Voitto Paaso. La 31.3.  nuorten 
retki  Isosyötteelle. La 31.3.  klo 19 
raamattuluokka ry:llä. Su  1.4.  klo 12  
pyhäkoulut: Vaaralalla ja Korhosella. 
Su 1.4.  klo 16  seurat ry:llä, Aarno 
Haho, Vesa Kumpula.
Kastetut: Henna Sofia Kaarina Holap-
pa, Aava Isla Elea Näykki.
Kuollut: Rauha Maria Kallio s. 
Lehrbäck, 91 v. Salli Inkeri Kangas s. 
Keskikotila, 82 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

Perhekirkko kirkossa 
su 1.4. klo 10, liturgia 
Vähäkangas, saarna 
Tervonen, kanttorina 
Pohjola, Seurakunnan 
Lapsikuoro. Jumalan-
palveluksen jälkeen kirkkokahvit srk-
keskuksessa.
Hiljaisen viikon tapahtumat: Pääsiäis-
vaellus Kellon srk-kodilla 2.-4.4. klo 
9-13.30. Iltaesitykset ma 2.4. klo 17 ja 
17.30. Ma 2.4. iltakirkko kirkossa klo 
19, toimittaa Jaakko Kaltakari, kantto-
rina Hannu Niemelä, laulu Sirkka Rau-
takoski. Ti 3.4. iltakirkko kirkossa klo 
19, toimittaa Maria Vähäkangas, kant-
torina Hannu Niemelä, Haukiputaan 
Mieskuoro, johtaa Simo Säilänne. Ke 
4.4. iltakirkko kirkossa klo 19, toimittaa 
Martti Heinonen, kanttorina Minna 
Pohjola, Perjantaikuoro, johtaa Pentti 
Tiri. Kiirastorstain messu kirkossa to 
5.4. klo 19, liturgia Martti Heinonen, 
saarna Arto Nevala, kanttorina Minna 
Pohjola, laulu Reijo Alatalo.
Seurakuntakerho srk-keskuksen mo-
nitoimisalissa tänään to 29.3. klo 13. 
Mikäli tarvitset kuljetuksen kerhoon, 
ota yhteyttä diakoniatoimistoon  ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, p. 5472 636.
Juttukahvila Martinniemen srk-ko-
dissa tänään to 29.3. klo 13-14.30. 
Juttukahvilassa on alussa hartaushetki, 
jonka jälkeen kahvit ja vapaata keskus-
telua. Mikäli tarvitset kuljetuksen ker-
hoon, ota yhteyttä diakoniatoimistoon 
ajanvarausvastaanotolle perjantaisin 
klo 9-11, p. 5472 636.
Omaishoitajien ryhmä Wirkkulassa 
tänään to 29.3. klo 14 (Kirkkotie 10 
D). Ryhmä tarjoaa omaistaan kotona 
hoitavalle mahdollisuuden jakaa koke-
muksia samassa elämäntilanteessa ole-
vien kanssa. Ryhmän vetäjinä toimivat 
Helena Seppänen, p. 040 581 9316 ja 
Maija-Liisa Rehu, p. 050 469 0422.
Musiikki: Seurakunnan lapsikuoron 
harjoitukset srk-keskuksessa tänään to 
29.3. klo 17. Kirkkokuoro Haukipu-

To 29.3. klo 18.30 
kirkkokuoro. 
Su 1.4. klo 10 palmu-
sunnuntain perhe-
kirkko; lasten oma 
pääsiäisen ajan juma-
lanpalvelus. Saaren Sirkut ja pyhäkou-
lulaiset mukana kirkossa. Tervetuloa 
kaikenikäiset kirkkovieraat!
Su 1.4. klo 14 Hälli-päivän juhla 
kirkossa.
Ma 2.4. klo 13 päiväpiiri Kirkon-
mäellä.
Ma 2.4. klo 19 hiljaisen viikon iltaju-
malanpalvelus.
Ti 3.4. klo 10 aamukahvila Luukulla.
Ti 3.4. klo 19 hiljaisen viikon iltakirk-
ko, runoja, jonka jälkeen raamattu- ja 
rukousilta seurakuntasalissa.
Ke 4.4. klo 9.30 päiväkerho.
Ke 4.4. klo 19 hiljaisen viikon iltakirk-
ko, musiikkia.
To 5.4. klo 19 kiirastorstain messu.
Pe 6.4. klo 10 pitkäperjantain sanaju-
malanpalvelus.
Su 8.4. klo 10 pääsiäispäivän messu, 
kirkkokuoro avustaa.
Ma 9.4. klo 10 sanajumalanpalvelus.
Yhteisvastuun listakerääjiä tarvit-
taisiin vielä. Listoja jakaa diakonissa 
Marjo Heikkinen, p. 040 743 0382.

rukousta ja esirukousta
Yhteisvastuumyyjäiset pe 30.3. klo 
10- 18 S-Market Ahdissa. Leivonnaisia, 
käsitöitä, pääsiäisajan koristeita, arpoja 
ja onnenpyörä..
Omaishoitajat ma 2.4. klo 14 Lähim-
mäisen tuvalla, Ulla Junttila ja Irmeli 
Roininen.
Vapaaehtoisten ilta ma 2.4. klo 17.30 
Montin-salissa, mukana  Kiimingin 
Martat. Ulla Junttila.
Lähetyspiiri ti 3.4. klo 12 Lähimmäi-
sen tuvalla.
Eläkeläisten seurakuntakerho ti 3.4. 
klo 13 Jäälin seurakuntakodilla, Ulla 
Junttila.
Iltajumalanpalvelus ti 3.4. klo 19 Jää-
lin seurakuntakodilla, Raimo Salonen, 
kanttorina Marja Ainali, laulu Mikko 
Alakärppä.
Hartaus ke 4.4. klo 13 Jäälissä Kotirin-
teellä, Ulla Junttila ja klo 14 Kolamäessä 
vanhustentalon kerhohuoneessa, Ulla 
Junttila.
Iltajumalanpalvelus ke 4.4. klo 19 
kirkossa, Markku Palosaari, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo, laulu Tuomo 
Nikkola.
Kiirastorstaina 5.4. viikkomessu Jaa-
rankartanossa klo 14, Markku Palosaa-
ri, kanttorina Jarkko Metsänheimo.
Kiirastorstain messu to 5.4. klo 19 
kirkossa, Miia Seppänen,  Erja Haho, 
Sanna Karjalainen, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo, kirkkokuoro. Tulkkaus 
kuuroille. Kuljetuspyynnöt 4.4. men-
nessä khranvirastoon, p. 040 584 4406 
tai 816 1003.
Kevätrunojen - ja laulujen ilta ma  
9.4. klo 18 Jäälin seurakuntakodilla, 
Erja Haho.
Perhetyö: Perheiden ulkoilutapah-
tuma su 1.4  klo 14-16 Jäälissä Tar-
hanmäellä. Mäenlaskua, temppurata, 
leikkejä yms. Myynnissä makkaraa, 
kahvia ja mehua Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi.
Perhekerho ja Perhekahvila, huom! 
Hiljaisella viikolla ei ole perhekerhoa 
eikä perhekahvilaa.
Seurakunnan kesätyöpaikat (ikä 
vähintään 18 v.) haettavana 20.4. 
mennessä, hakemuskaavake osoit-
teesta: www.evl.fi/srk/kiiminki/linkit 
ja lomakkeet tai taloustoimistosta. 
Työntekijöiden valinta 27.4.
Nuorisotyö: Nuorten avoimet ovet 
Alakylän nuorisoseuralla tiistaisin 
klo 17-20.
Rauhanyhdistys: Lauluseurat  pe 
30.3. klo 19 Jäälin seurakuntakodilla 
(Huom! paikka muuttunut). Seurat su 
1.4. klo 17 rauhanyhdistyksellä, Arto 
Nevala, Ilkka Alakärppä. Pyhäkoulu 
su 1.4. klo 12  Alakylässä Holapalla ja 
Salmelalla, Huttukylässä Tornbergilla, 
rauhanyhdistyksellä, kirkonkylässä 
kirkkopirtillä ja L. Toppisella, Tirin-
kylässä Impiöllä.
Vihitty: Kyösti Juhani Lauhikari ja 
Jenni Emilia Heinänen.
Kastettu: Milla Annika Mankinen, 
Miko Manne Magnus Tyni, Viivi 
Milla Marjatta Ukkola, Sanni Josefiina 
Vilppola.
Kuollut: Antti Olavi Anttila 38 v.
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Kiiminki

kiiminki
taan Laulun harjoitukset Kellon srk-
kodissa tänään to 29.3. klo 18.30. 
W. A. Mozartin Requiem srk-kes-
kuksessa ke 16.5. klo 20, liput 10 e, 
Kiiminkijoen opiston toimistosta ja 
kirkkoherranvirastosta. 
Pääsiäismyyjäiset srk-keskuksessa ke 
4.4. klo 17-18.30. Myytävänä leivon-
naisia, käsitöitä ym.
Kesätyöntekijöitä tarvitaan edelleen-
kin. Hakuaikaa on jatkettu seuraaviin 
tehtäviin: Isonniemen leirikeskuksen 
keittiö- ja siivoustyöntekiöitä tarvi-
taan noin 3 kk:n ajaksi. Hygieniapassi 
välttämätön. Lisätietoja antaa emäntä 
Lotta Ovaska, p. 040 5946 285. Palkkaus 
KirVESTES:n mukainen. Työpaikkoja 
haetaan vapaamuotoisella hake-
muksella, joiden tulee olla perillä 
perjantaina 30.3. kello 14 mennessä 
Haukiputaan seurakunnan taloustoi-
mistossa, osoite Kirkkotie 10, 90830 
Haukipudas. Kuoreen on merkittävä 
tehtävä jota haetaan. Nuorten kesä-
työpaikoista tiedotetaan myöhem-
min keväällä, seuratkaa kirkollisia 
ilmoituksia.
Yhteisvastuulounas Kellossa 18.3. 
tuotti 964,40 e. Kiitokset kaikille eri 
tavoin osallistuneille! Arvonnassa 
osuivat voitot seuraavasti: raanu Sirkka 
Alho, herkkukassi Henna Paso, poppa-
naliina Laura Venäläinen, t-paita Leila 
Halonen, patakinnas Pentti Vahtola, 
kahvipaketti Riitta Moilanen, yllätys-
pussi Aleksi Vehkaperä ja pääsiäiskarkit 
Eija Tiri. Onnittelut voittajille.
Perhekerhot: Vakkurilassa tiistaisin 
klo 9.30-11, Kellon srk-kodissa tors-
taisin klo 9.30-11 ja klo 12-13.30, 
Jokelan vanhalla koululla torstaisin 
klo 10-11.30 ja Martinniemen srk-ko-
dissa perjantaisin klo 9.30-11. Huom! 
Hiljaisella viikolla ei ole perhekerhoja. 
Viikolla 15 Vakkurilan, Kellon ja 
Martinniemen perhekerhoissa valo-
kuvaus.
Varhaisnuoret: 6-luokkalaisten 
avoimet ovet: Martinniemen srk-
kodissa to 29.3. klo 15-17 ja Aseman 
nuokkarilla (entinen eskari) to 29.3. 
klo 15-17. Huom! Hiljaisella viikolla ei 
ole varhaisnuorten avoimia ovia eikä 
varhaisnuorten kerhoja.
Nuoret: Avoimet ovet Vakkurilassa 
to 29.3. klo 17.30-19.30, Martinnie-
men srk-kodissa to 29.3. klo 18-20 ja 
Aseman nuokkarilla (entinen eskari) 
to 29.3. klo 18-20.  Huom! Nuorten 
avoimia ovia ja gospel-ryhmää ei ole 
hiljaisella viikolla. Raamattukerho 
nuorille srk-keskuksen pienryhmäti-
lassa ti 3.4. klo 17-18.
Rauhanyhdistys: pääsiäismyyjäiset 
ry:llä la 31.3. Ruokailu klo 11 alkaen 
ja myyjäiset klo 12, tavaran vast. otto 
alkaen klo 10, seurat ry:llä su 1.4. klo 
14, Kalevi Haapalahti, Juhani Kinnu-
nen, Jokikylä: raamattuluokka ry:llä 
pe 30.3. klo 17, ompeluseurat ry:llä pe 
30.3. klo 18.30, pyhäkoulu su 1.4. klo 
12: Jaakko Vänttilällä, Pekka Kujalalla, 
Juha Hartikalla, Kari Vengasaholla 
ja Marko Lahtisella, seurat ry:llä su 
1.4. klo 17, Juhani Kallioranta, Eero 
Lahtinen, yhteiskerho ry:llä ke 4.4. 
klo 17.30-19, Kello: sisarilta Kata-
riina Similällä tänään to 29.3. klo 18 
pääsiäisaskartelun merkeissä, ompelu-
seurat ry:llä 30.3. klo 17.30, hartaus 
vuodeosastolla palmusunnuntaina 1.4. 
klo 14, mukana lasten lauluryhmä.
Kuollut: Reijo Olavi Kiuttu 66 v., Kaisu 
Inkeri Pietilä 62 v.
Kastettu: Janina Karoliina Similä, Eetu 
Aleksi Ylitalo, Jonne Lauri Johannes 
Eriksson, Pietari Antti Aaron Hauru, 
Sara Natalia Koivukangas.

kiimingin seurakunnassa vietettiin taannoin juhlaa, jossa erja Haho siu-
nattiin diakonian virkaan ja eija Ylikerälä emäntä-siivojan tehtävään. 
kuvassa heidän lisäkseen talouspäällikkö kati Yrttiaho (vas.), kappalai-
nen Miia Seppänen, kirkkoherra pauli Niemelä, diakonissa ulla Junttila 
ja lea paso. 
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To 29.3. klo 10 perhe-
kerho srk-talossa. Klo 
14 kokkikerho ker-
hohuoneella. Klo 14 
hartaushetki Alatem-
meksen vanhainko-
dissa. Klo 15.30 oma 
ryhmän rippikouluilta srk-talossa.
Su 1.4. klo 10 palmusunnuntain 
sanajumalanpalvelus kirkossa, Tölli, 
Kolehti Suomen Kirkkomusiikkiliitto 
ry:lle, seurakuntien musiikkitoimin-
nan tukemiseen.
Hiljaisella viikolla ei ole partiota, 
sählykerhoa, eikä päivä- ja perhe-
kerhoa!
Ma 2.4. klo 18 iltajumalanpalvelus 
kirkossa, Tölli.
Ti 3.4. Tänään on kerholaisille Pääsi-
äinen symbolein -tilaisuus seurakun-
tatalolla seuraavasti: klo 9.30 päiväkoti, 
klo 10.15 eskari ja klo 11 kerholaiset. 
Klo 18 iltajumalanpalvelus kirkossa.
Ke 4.4. klo 14 jumalanpalvelus  Lu-
milyhdyssä, Tölli. Klo 19 kristittyjen 
yhteinen rukousilta Kalliorinteellä 
Ylipäässä. Tänään ei ole kuorohar-
joituksia.
To 5.4. klo 18 kiirastorstain iltamessu 
kirkossa, Tölli. 
Yhteisvastuurynnäkkö eli yhteis-
vastuukerääjät kiertelevät kylillä ja 
kotiovilla vasta  la 14.4. klo 13-15.  
Rauhanyhdistys: Pe 30.3. klo 19 raa-
mattuluokka Aimo Aspegrenilla. Su 

Kirkkoherranvirasto 
ja muut toimistot 
suljettu 29.-30.3. 
suunnittelupäivien 
vuoksi. Soittopyyn-
töjä voi jättää, p. 044 
7521 220.
Kuoroharjoitukset: To 29.3. ei kuo-
roharjoituksia.
Perhekirkko palmusunnuntaina 1.4. 
klo 10 kirkossa, saarna ja liturgia 
Kimmo Helomaa, kanttorina Mika 
Kotkaranta. Virret: 503:3, 60, 15:1-, 
502, 517:1 ja 3. Kolehti seurakuntien 
musiikkityön tukemiseen Suomen 
Kirkkomusiikkiliitto ry:n kautta. 
Mukana päiväkerholaiset.
Perhekirkko palmusunnuntaina su 
1.4. klo 15 Tupoksen Vanamossa. Saar-
na ja liturgia Aino Pieskä, kanttorina 
Mika Kotkaranta. Virret: 503:3, 60, 
15:1-, 502, 517:1ja3. Kolehti seurakun-
tien musiikkityön tukemiseen Suomen 
Kirkkomusiikkiliitto ry:n kautta. Mu-
kana päiväkerholaiset.
Pyhäkoulut: Su 1.4. ei pyhäkoulua 
Koti-Pietilässä perhekirkon vuoksi.  
Tupoksessa pyhäkoulu ti 3.4. klo 17.30 
Kimpimäellä, Kotilehto 1B.
Iltakirkko ma 2.4. klo 19 kirkossa. 
Tornberg ja Kotkaranta.
Lasten pääsiäiskirkko ti 3.4. klo 9.30 
kirkossa. Pieskä.
Iltakirkko ti 3.4. klo 19 kirkossa. He-
lomaa ja Kotkaranta. Kirkkolaulajat 
avustaa.
Lasten pääsiäiskirkot ke 4.4. klo 8.45 
ja klo 9.30 Tupoksen Vanamossa. 
Pieskä.
Nuorten ja nuorten aikuisten raa-
mattupiiri ke 4.4. klo 18 lähetysvin-
tillä.
Iltakirkko ke 4.4. klo 19 kirkossa. 
Pieskä ja Kotkaranta.
Hartaus ja ehtoollinen to 5.4. klo 14 
Alatemmeksen vanhainkodilla.
Messu kiirastorstaina 5.4. klo 19 kir-
kossa. Tornberg, Pieskä ja Kotkaranta. 
Tähdet avustaa.
Sanajumalanpalvelus pitkäperjan-
taina 6.4. klo 10 kirkossa. Tornberg 
ja Kotkaranta. Nuorten ja aikuisten 
kuoro avustaa.
Jeesuksen kuolinhetken hartaus pit-
käperjantaina 6.4. klo 15 Rantakylän 
kappelilla. Pieskä.
Ristin juurella – konsertti pe 6.4. 
klo 19 kirkossa. Lauluyhtye Nonetti, 
johtajana dir.mus. Tibor Garanvöl-
gyi. Yksinlaulajat: Anja Garanvölgyi, 
mezzosopraano, Eeva Kinnunen, mez-
zosopraano, Samppa Ahola, baritoni, 
Eljas Ulvinen, baritoni, säestää Mika 
Kotkaranta. Lausunta: Heljä Rahikkala. 
Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa.
Messu pääsiäispäivänä su 8.4. klo 10 
kirkossa. Helomaa, Pieskä ja Kotkaran-
ta. Kirkkolaulajat avustavat.
Pääsiäislauluilta su 8.4. klo 18 kir-
kossa.
2. pääsiäispäivänä sanajumalanpal-
velus Vanamossa klo 15. Helomaa ja 
Kotkaranta.
Hiljaisella viikolla ei ole perhekerhoja 
eikä seurakuntakerhoa.
Lähetystyö: Lähetyksen kevätarpa-
jaiset 1.4.-30.6. Arpalistoja paikalli-
sissa liikkeissä ja lähetysjohtokunnan 
jäsenillä.
Lähetyssihteeri vintillä maanantaisin 
klo 12-14.
Nuorisotyö: Nuorisotyönohjaaja Ma-
ria Matilainen, p. 044 7521 225. Ti 3.4. 
Nuorten lähetysvintti klo 16.30-18. Ke 
4.4. ei nuorten iltaa.
Tulossa: Tupoksen olohuone ti 10.4. 
klo 14 alkaen Vanamossa. Teemme 

Liminka

Haukiputaan hautausmaan 
ympäristötyö sai uutta vauhtia 
ympäristödiplomista, jonka 
hankkiminen on Haukiputaan 
seurakunnan tämänvuotisena 
tavoitteena.

M erkittävin kehittämistarve hautaus-
maa- ja puistotyössä on jätteiden lajit-
telun aloittaminen, seurakuntapuutar-

huri, jätehuoltovastaava Erkki Mikkonen to-
teaa. Hautausmaalla ei jätteen lajittelumahdol-
lisuutta ollut, ja jäteastiat olivat huonokuntoi-
sia. Tänä keväänä saadaan 15 jätepistettä, joissa 
biojäte ja metallijäte kerätään omiin astioihin-
sa erilleen sekajätteestä. Samalla seurakuntako-
tien jätepisteitä uusitaan. 

Metallijätettä ovat esimerkiksi hautakynt-
tilöiden metallikannet. Biojätettä on kaikki, 
mikä on joskus ollut elävää, kuten kuihtuneet 
kukat ja lehdet. Tulevana kesänä rakennetaan 
myös kierrätyskaukalot hiekalle, sekamaalle ja 
kasvualustalle. Käytettyä kasvualustaa on jo ai-
emminkin hyödynnetty seurakunnan viherra-
kennuskohteissa. 

– Seurakuntalaiset ovat avainasemassa, jotta 
lajittelu onnistuu ja suunniteltu hyöty saavute-
taan, kirkkovaltuuston sekä ympäristötyöryhmän 
puheenjohtaja Marja Manninen toteaa.

kynttiläjätteet
vaikeita

Yksi ympäristödiplomin vaatimuksista on hau-
takynttiläjätteen vähentäminen. Muovijätet-
tä kynttilöistä kertyy varsin paljon. Ekokyntti-
löitä on olemassa, mutta niitä ei vielä ole kovin 
laajasti saatavilla. Lyhtyihin tai lasisuojiin ase-
tettavat kynttilät ovat hyvä vaihtoehto. Sanka-
rihaudoilla otettiin lasilyhdyt käyttöön vuon-
na 2005. Hankitut lyhdyt ovat kevyet ja kestä-
vät vain muutaman käyttökerran, joten vaihto-
ehtoja etsitään edelleen. 

Jäteastiain riittävyys ja hyvä saavutettavuus 
on olennaisen tärkeää. Erityisesti äitienpäivän 
aikana jäteastiat täyttyvät nopeasti. Syväke-
räysjärjestelmää harkittiin, mutta korkeiden 
perustamiskustannusten vuoksi se hylättiin. 
Asia saatiin kuntoon työvuorojärjestelyin. Äi-
tienpäiväviikonloppuna päivystetään astioiden 
täyttymistä ja tyhjentäjä pyydetään paikalle niin 
monta kertaa kuin tarve vaatii. 

Ympäristöasiat 
kuntoon Haukiputaan 

hautausmaalla
kasteluverkko

uusiksi

Pohjavesivarojen säästöön on kiinnitetty huo-
miota jo pitkään. Seurakuntakeskuksen ja kir-
kon alueella kasteluvesi otetaan Kiiminkijoesta 
ja Kellon seurakuntakodin pihalle rakennetaan 
Kalimenojan vettä käyttävä kastelujärjestelmä. 
Hautausmaan nurmialueen ja istutusten kaste-
lemiseen käytetään pohjavettä. 

Teknisesti olisi mahdollista johtaa tarvittava 
kasteluvesi Kiiminkijoesta, sillä matkaa joelle on 
hautausmaalta vain 300-400 metriä. Suunnitel-
man ja kustannusarvion valmistuttua päätetään, 
toteutetaanko hanke. Hautausmaan kasteluve-
siverkosto uusitaan jo tänä vuonna. Putkikokoa 
suurennetaan niin, että vettä riittää hautausmaan 
jokaiseen vesipisteeseen myös huippukulutuk-
sen aikana.

pakokaasuja ja
melusaastetta

Hautausmaa- ja puistotyön työkoneiden käytös-
tä aiheutuvat suorat ympäristöhaitat ovat pako-
kaasupäästöt ja melusaaste. Välillistä haittaa ai-
heuttavat jäteöljyt, jotka kerätään ja toimitetaan 
ongelmajätelaitokseen. Työkoneiden valinnassa 
pyritään ympäristöystävällisyyteen, esimerkiksi 
uusin päältäajettava ruohonleikkuri on varus-
tettu katalysaattorilla.

Ympäristökuormaa vähentää myös rikka-
ruohojen poistaminen mekaanisesti. Rikkakas-
vien torjunta-aineista luovuttiin jo vuosia sitten 
ympäristösyistä. Myös ympäristöystävällisempiä 
lannoitevaihtoehtoja kartoitetaan. 

Kukkaistutuksissa olisi mahdollista joiltakin 
osin siirtyä monivuotisiin kukkiin, perennoihin. 
Tämä keventäisi ympäristökuormaa kesäkukki-
en kasvattamiseen tarvittavan kastelun, lämmön 
ja lannoituksen sekä kuljetuksen osalta. Peren-
navaihtoehto voitaisiin tulevaisuudessa tarjota 
myös hautainhoitosopimuksiin.

Ympäristötyö on yhteistyötä. Haukiputaan 
hautausmaalla siitä kertoo käytännön esimerk-
ki jo 15 vuoden ajalta. Hautausmaan keväiset 
siivoustalkoot järjestetään tänäkin keväänä. 
Viime vuonna noin 50 henkilöä osallistui parin 
tunnin työrupeamaan ja sen jälkeen iltahartau-
teen ja iltapalalle.

– Ihmisten valveutuneisuus ilahdutti, talousjoh-
taja, ympäristövastaava Maria Satalahti kertoo. 
– Monet talkoolaiset toivoivat, että hyötyjätteet 
alettaisiin kerätä talteen. Tämän kevään talkoissa 
ovat lajitteluastiat jo käytössä. 

pirkko paakki

Lumijoki
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pajutöitä, omat pajut mukaan/Maisa, 
Kyllikki ja Sisko. Perulainen ilta ke 11.4. 
klo 18 seurakuntatalolla. Diakoissa 
Soile Pakkanen kertoo kuvin ja sanoin 
matkastaan Peruun. Tilaisuuden alussa 
aiheen mukainen tarjoilu. Yv-tuotteita 
aj arpoja myynnissä/Maisa ja Sisko. 
Tupoksen olohuone järjestää Vana-
mossa kirpputorin la 14.4. klo 10-14. 
Tule myymään omia tavaroitasi tai 
tekemään kirppislöytöjä. Varaa pöytä 
etukäteen 13.4. mennessä. Pöytä-
vuokra 4 euroa yhteisvastuun hyväksi. 
Myytävänä myös kahvia ja pullaa. 
Varaukset, 044 7521 227/Maisa tai 040 
5721 280/Kyllikki.
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.
Päiväkerhot: Päiväkerhoja ei ole to-pe 
29.-30.3. työntekijöiden suunnittelu-
päivän vuoksi.
Partio: Pe 30.3. Make ei päivystä. Olen 
työntekijöiden suunnittelupäivillä.  
Sudenpentujen retki partiokämpälle. 
Lähtö Kotikololta klo 17.45.  Kyydit 
jättävät puupinolle. Kyydit hakevat 
puupinolta klo 20.30. Lisätietoja 
laumanjohtajilta. Su 1.4. kirkkopal-
velussa Ruusunmarjat. 2.-9.4. hiljai-
sella viikolla ei ole partiotoimintaa. 
Partiolaiset hiljentyvät pääsiäisen 
sanoman äärelle. To 5.4. Make päi-
vystää partiotoimistossa klo 14-16. Su 
8.4. kirkkopalvelussa Pihlajanmarjat. 
Ke 11.4. Mafeking 8/06-07 kämpällä. 
Lähtö yhdessä Kotikololta klo 17.30. 
Haku kämpän risteyksen tukkipinoilta 
klo 20.30. Otetaan kavereita kyytiin. 
Sään mukainen ulkoiluasu ja jalkineet.  
Lämmintä vaatetta, reppu, istuinalusta, 
evästä, juotavaa, muistiinpanovälineet, 
ym. Aiheena vartionjohtajien kämpän 
käyttö koulutus. Kaikkien osallistumi-
nen tärkeää. To 12.4. Havas Pökkelö 07  
infotilaisuus partiolaisten vanhemmil-
le seurakuntatalolla klo 19-20. Pe 13.4. 
Make päivystää partiotoimistossa klo 
14-16. Lippukunnan hallitus klo 18-20 
kämpällä. Sopiva vaatetus ja varustus 
mukaan, syötävää ja juotavaa. Su 15.4. 
Kirkkopalvelussa Kanervat. Lippu-
kunnan kotisivut www.niittykarpat.
fi. Partiotoimisto/Markku Korhonen, 
markku.korhonen@evl.fi, 562 1223 tai 
044 752 1223. 
Rauhanyhdistys: Pe 30.3. klo 18.30 
raamattuluokka ry:llä (7-8). La 31.3. 
klo 18.30 raamattuluokka ry:llä (5-6). 
Su 1.4. klo 11.30 pyhäkoulut ja klo 14 
seurat Alatemmeksen vanhainkodilla 
sekä klo 17 seurat ry:llä.
Kastettu: Pihla Maaria Hintikka, Joel 
Matti Julius Jylänki ja Manu Johan 
Metsäharju.
Kuollut: Hanna Katariina Nuutinen e. 
Ansamaa e. Kramsu 86 v 11 kk 2 pv ja 
Samppa Härmä 70 v 9 kk 29 pv.
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Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntakodissa 
su 1.4. klo 10, Kyllönen, 
Holmström, Jurmu.
Ehtoollisiltakirkko 
seurakuntakodissa su 
1.4. klo 17, Kyllönen, Holmström.
Pyhäkoulu seurakuntakodissa su 1.4. 
klo 12.
Ahtisaarna seurakuntakodissa ma 
2.4. klo 19, Holmström, Piirainen, 
kirkkokuoro.
Lapsityön pääsiäiskirkko seurakun-
takodissa ti 3.4. klo 17.30, Kyllönen, 
Piirainen, lapsikuoro.
Ahtisaarna seurakuntakodissa ke 4.4. 
klo 19, Holmström, Jurmu.
Kiirastorstain ehtoollisiltakirkko 
seurakuntakodissa klo 19, Holmström, 
Puurunen ja Sarakylän kappelissa 
klo 19, Kyllönen, Jurmu, Sarakylän 
kappelikuoro.
Sanajumalanpalvelus seurakuntako-
dissa pitkäperjantaina klo 10, Kyllönen, 
Jurmu.
Diakoniatyö: Suvannon senioripäivä 
to 19.4. klo 10-14, mukana seurakun-
nan diakoniatyöntekijät.
Hiljaisella viikolla ei ystävänkam-
maria. 
Kuulovammaisten kerhon ulkoilu-
päivä ke 11.4. Hilturannassa. Lähtö 
Sivakasta klo 10, ilmoittautuminen 
Annikille, p. 040 765 4153.
Omaishoitajat seurakuntakodissa ma 
2.4. klo 11.
Yhteisvastuun lipaskeräys to 29.3. 
klo 15-17 keskustan alueella. Kerääjinä 
Kajastus Ry:n edustajat.
Naistenpäivät Hilturannassa 14.-
15.4. Vieraana Tuula Hakkarainen 
Kansan Raamattuseurasta. Ilmoit-
tautuminen 12.4. mennessä kirkko-
herranvirastoon, p. 882 3100. Osallis-
tumismaksu 10 e, sisältää ruokailun. 
Yöpyminen 5 e, omat liinavaatteet 
mukaan. Päivien ohjelma: La 14.4. 11 
tulokahvit ja majoittuminen, 12.15 
Miten voit nainen? - raamattutunti, 
Tuula Hakkarainen, 14 musiikkituokio 
Nyt on laulun aika, 15 päivällinen, 16 
laulamme yhdessä, Keijo Piirainen, 19 
konsertti seurakuntakodissa, elämää 
edestakaisin performanssi - runoja ja 
musiikkia, Tuula Hakkarainen. Illalla 
yhdessäoloa Hilturannassa, iltapala ja 
sauna. Su 15.4. 8 Hetki Sanan äärellä, 
Hilturannassa Tuula Hakkarainen, 10 
ehtoollisjumalanpalvelus seurakunta-
kodissa, kirkkokahvit.
Lähetystyö: Kirpputori talkootuvassa 
ke 4.4. klo 10-13. Tuoretta pääsiäispul-
laa myytävänä.
Rovastikunnan lähetyspyhä Yli-Iissä 
su 22.4. Lähtö seurakuntakodilta klo 
8.45, paluu n. klo 15.30. Ilmoittau-

Tänään to 29.3. klo 
13 seurakuntaker-
ho Rauhalan kerho-
huoneella ja klo 19 
kotiseurat Heleena 
ja Taavi Minkkisellä 
(Muurahaisentie 14), 
Hannu Lauriala.
Pe 30.3. klo 14 kanttori laulattaa 
vanhainkodissa.
La 31.3. klo 11 lapsikuoro Stellat 
markkinoilla. 
Palmusunnuntaina 1.4. eläkeliiton 
kirkkopyhä. Klo 10 jumalanpalvelus 
kirkossa, Lauriala ja Leinonen, lapsi-
kuoro avustaa. Kolehti seurakuntien 
musiikkitoiminnan tukemiseen, Suo-
men Kirkkomusiikkiliitto. Jumalan-
palveluksen jälkeen eläkeliitto tarjoaa 
täytekakkukahvit seurakuntatalolla. 
Su 1.4. klo 19 Petri Laaksosen konsert-
ti kirkossa. Ohjelma 10 euroa. 
Ma 2.4. klo 10 palleroiden pääsi-
äiskirkko. Tervetuloa kaikki lapset 
hoitajineen ja huoltajineen!
Ma 2.4. klo 19 ahtisaarna Sipolan 
koululla.
Ti 3.4. klo 11 eläkeliitto seurakun-
tatalolla.
Ti 3.4. klo 19 ahtisaarna Hovin 
koululla.
Ke 4.4. klo 19 ahtisaarna kirkossa.
To 5.4. klo 19 kiirastorstain messu 
kirkossa, kirkkokuoro avustaa.
Pe 6.4. klo 10 pitkäperjantain sanaju-
malanpalvelus kirkossa, kirkkokuoro 
avustaa. Urut vaikenevat. Jumalanpal-
veluksen jälkeen lähetyskahvit ja -ar-
poja sekä kauneimmat pääsiäislaulut 
seurakuntatalolla.
Su 8.4. klo 10 pääsiäispäivän sana-
jumalanpalvelus Mankilan Rukous-
huoneella. Jumalanpalveluksen jälkeen 
kirkkokahvit ja Rukoushuoneyhdis-
tyksen vuosikokous.
Ma 9.4. 2. pääsiäispäivänä - Mikael 
Agricolan päivänä - juhlamessu 
kirkossa. Messun jälkeen kirkkokahvit 
seurakuntatalolla.
Kuorot: To 29.3. klo 14 Hovin Stellat 
Hovin koululla ja klo 19 Rantsilan 
Laulu seurakuntatalolla. Ke 4.4. klo 
11 veteraanikuoro, klo 15 tyttö- ja 
poikakuorot seurakuntatalolla. 
To 5.4. klo 14 Hovin kuoro Hovin 
koululla.
Kerhot: Pe 30.3. klo 10-12 Nuppukerho 
5-vuotiaille Nuppulassa. Ma 2.4. klo 
14-16 Hovin varhaisnuoret. Ti 3.4. 
klo 10-11.30 Hovin nuppukerho ja klo 
13.15-15 Sipolan varhaisnuoret. Ke 4.4. 
klo 10-12 Nuppukerho 3-4-vuotiaille 
Nuppulassa ja klo 14.15-16 Mankilan 

Pudasjärvi

Seurakuntakerho 
seurakuntatalolla to 
29.3. klo 11, Vesa Ää-
relä, Päivi Pulkkinen. 
Arkilounas.
Hartausti laisuus 
Kempeleen vuode-
osastolla to 29.3. klo 13, Pekka 
Kinnunen.
Messu kirkossa 1.4. klo 10, Vesa 
Äärelä, messun jälkeen Yhteisvas-
tuulounas srk-talolla (katso erill.
ilmoitus) Kolehti seurakuntien mu-
siikkitoiminnan tukemiseen, Suomen 
Kirkkomusiikkiliitto ry.
Pyhäkoulut su 1.4. srk-talolla, Mint-
tukujalla ja  Salonpäässä klo 12. Vielä 
ehdit mukaan!
Pääsiäiskonsertti kirkossa su 1.4. 
klo 15 Oulunsalon Taidekoulun Ka-
mariorkesteri. 
Ahtisaarna kirkossa ma 2.4. klo 19, 
Minna Salmi.
Ahtisaarna kirkossa ti 3.4. klo 19, 
Timo Määttä.
Hiljaisella viikolla (vko 14)ei ole 
kerhoja. Mutta ke 4.4. parkkipaik-
kalaisille varattu aika Pääsiäisvael-
lukselle klo 9 ja perhekerholaisille 
ja päiväkerholaisille klo 9.15.
Ehtoollinen Salonkartanossa ke 4.4. 
klo 13.30, Minna Salmi.
Ahtisaarna kirkossa ke 4.4. klo 19, 
Vesa Äärelä.
Hiljaisen viikon Lähetysilta alkaa 
seurakuntatalolla 4.4. klo 18 ( huom. 
paikka) kahveilla, josta siirrymme 
kirkkoon ahtisaarnaan klo 19.
Ehtoollinen Teppolassa to 5.4. klo 
11.30, Minna Salmi.
Kiirastorstain messu kirkossa to 5.4. 
klo 19, lit. Vesa Äärelä, saarna  Pekka 
Kinnunen. 
Ei seurakuntakerhoa 5.4. 
Pitkäperjantain sanajumalanpal-
velus kirkossa pe 6.4. klo 10, Pekka 
Kinnunen.
Herättäjäseurat pe 6.4. klo 18.30 
Kempeleen kirkossa.
Pääsiäispäivän messu kirkossa su 8.4. 
klo 10, Vesa Äärelä. Kolehti  Katastro-
firahastoon, Kirkon Ulkomaanapu.
Pääsiäispäivänä 8.4. ei ole pyhä-
kouluja.
2. pääsiäispäivän sanajumalanpal-
velus kirkossa ma 9.4. klo 10, Pekka 
Kinnunen.
Kitarapiiri kokoontuu torstaisin klo 
16-18 ja perjantaisin klo 15-17.  

Su 1.4. klo 12 (huom! 
aika) palmusunnun-
tain perhekirkko 
kirkossa, lit. ja saar-
na Pekkala, kanttori 
Pertti Haapalainen, 
lapsikuoro. Kolehti 
seurakuntien musiikkitoiminnan 
tukemiseen, Suomen kirkkomusiik-
kiliitto ry. Klo 18 Muhoksen torvi-
poikien konsertti kirkossa, johtajana 
dir.mus. Olavi Heikkinen, laulusolisti 
baritoni Pertti Haapalainen, puhe 
Jouni Heikkinen.
Pe 30.3. klo 16-17.30 diakoniatyön 
pääsiäismyyjäiset srk-talossa. Myy-
tävänä leivonnaisia, käsitöitä, arpoja 
ym. Mukana myös partio, lähetystyö 
ja Muhoksen syöpäosasto.
Ma 2.4. klo 19 hiljaisen viikon il-
takirkko kirkossa, puhe Heikkinen, 
kanttori Kajava, musiikkia Marja 
Pöykkö, pasuuna.
Ti 3.4. klo 10.30 Kylmälänkylän 
seurakuntapiiri kappelissa, Jouni 
Heikkisen aiheena Mikael Agricola. 
Klo 13.30 hartaus ja ehtoollinen 
palveluasunnoilla, Kyllönen. Klo 19 
hiljaisen viikon iltakirkko kirkossa, 
puhe Kyllönen. Klo 19 hiljaisen viikon 
iltamessu Laitasaaren rukoushuoneel-
la, Heikkinen.
Ke 4.4. klo 17.45 rukouspiiri srk-
talon kappelihuoneessa, Marja Leena 
Savolainen. Klo 19 hiljaisen viikon 
iltakirkko kirkossa, puhe Pekkala, 
kanttori Kajava, kirkkokuoro. 
To 5.4. klo 9.30 pääsiäisen kirkkohetki 
lapsille kirkossa, Pekkala, Kajava. Klo 
13 kinkerit Päiväkeskuksessa, Heik-
kinen. Klo 13 alkaen hartaushetket 
ja ehtoollinen Jokirinteen palveluko-
deissa, Kyllönen. Klo 19 kiirastorstain 
messu kirkossa, lit. Heikkinen, puhe 
Pekkala, kanttori Kajava, lauluryhmä, 

tuminen 18.4. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon, p. 882 3100. Retki on 
ilmainen.
Nuorisotyö:  Kevään viimeinen Rönö 
pe 30.3. klo 18-22. Rippikoululaisilla 
on mahdollisuus saada tältä kerralta 
merkintä rippikoulukorttiinsa.
Varhaisnuorisotyö: Varhaisnuorten 
toimintapäivään ilmoittautuneet: 
la 31.3. lähdemme matkaan klo 9 
seurakuntatalolta. Paluu n. klo 17.30 
seurakuntatalolle.
Varhaisnuorten kerhoja ei hiljaisella 
viikolla (viikko 14). Kerhot pyörivät 
taas normaalisti pääsiäisen jälkeen 
(viikosta 15 eteenpäin).
Päivähoidon ja perhekerhojen pää-
siäiskirkko seurakuntakodissa ti 3.4. 
klo 10.
Perhekerho to 29.3. klo 10-13 seura-
kuntakodissa ja Suvannon koululla. 
Perhekerhoja ei ole ti 3.4. eikä to 
5.4.
Rauhanyhdistykset: Palmupäivä Ku-
renalan ry:llä la 31.3. klo 18, S. Lohi 
ja  A. Mikkonen ja su 1.4. klo 13, A. 
Mikkonen. Seurat ja HPE seurakunta-
kodissa su 1.4. klo 17, A. Mikkonen ja P. 
Kyllönen. Lauluseurat pitkäperjantai-
na 6.4. klo 15 Helena ja Pentti Ihmeellä, 
Kantokuja 4. Seurat Annikki ja Aarne 
Panumalla pe 6.4. klo 13, P.Kantola ja V. 
Manninen. Sarakylä: Käsityöilta Eeva 
Puhakalla pe 30.3. klo 19.
Kastettu: Pinja Maria Särkelä, Julia 
Liisa-Maria Kokko, Juuso Oskari Tuo-
maala, Oona Ilona Valikainen.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 
klo  9-14, p. 882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@
evl.fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi. 

Kirkkoherranvirasto, Piippola p. ja fax 
0207 109 860, avoinna ma ja pe klo 9 
- 12 ja ke klo 13-17.
Lähetyssihteeri Anneli Laukkanen on 
tavattavissa keskiviikkoisin klo 9 - 11 
Piippolassa kirkkoherranvirastossa.
Seurakunnan kotisivut  ovat valmis-
tuneet. Osoite: www.siikalatvanseu-
rakunta.fi
Rovastikunnan retki 10. - 13.7. Vienan 
Karjalaan (Uhtua, Paanajärvi, Kemi), 
tarkempia tietoja Leena Räsänen, p. 
0207 109 869.

kestilä
To 29.3. klo 11 - 13. 
perhekerho, klo 15.30 
- 17 puuhakerho ker-
hokodissa ja klo 18 
- 19 nuorten teemailta 
yläasteikäisille kerho-
kodissa. Rippikoululaisille merkintä!
Pe 30.3. klo 13 seurakunnan ohjelmaa 
Pihlajistossa.
Su 1.4. klo 10 palmusunnuntain mes-
su kirkossa, Palovaara ja Kyöstilä.
Hiljainen viikko: Ma 2.4. klo 19 
iltakirkko kirkossa, Palovaara. Ti 
3.4. klo 11-13.30 päiväkerho, klo 13 
ehtoolliskirkko, Piri. Kyyditykset klo 
12.20 alkaen linja-autolla näitä reittejä: 
Koskitie-Pyhännäntie-Purontie-Pelto-
tie-Rantatie-kirkko sekä Hiissarintie-
Hakatie-Pehkolantie-kirkko. Jos tar-
vitset kyytiä tai/ja avustajaa, niin soita 
srk-toimistoon, Leena-diakonissalle tai 
Tarja Kemille (0400 638 992). Kirkon 
jälkeen kahvit srk-kodilla. Klo 15.30-17 
Sudarikerho (3.-6. lk) kerhokodissa. Ti 
ei ole iltakirkkoa Kestilässä.
Ke 4.4. klo 10-13 ystävänkammari 
kerhokodissa ja klo 19 iltakirkko 
kirkossa, Palovaara.
To 5.4. klo 15.30-17 puuhakerho 0-2 
lkklo 19 kiirastorstain messu kirkossa, 
Kautto.
Pe 6.4. klo 10 pitkäperjantain sanajp 
kirkossa, Piri, Määttä ja kirkkokuoro.
La 7.4. klo 22 (huom. aika) pääsiäisyön 
messu kirkossa, Palovaara.
Su 8.4. klo 10 pääsiäisaamun mes-
su kirkossa, Palovaara, Määttä ja 
kirkkokuoro. Rippikoululaiset osal-
listuvat joko pääsiäisyön tai -aamun 
messuun.
Ma 9.4. klo 10 2. pääsiäisp. messu 
kirkossa, Jorma Niinikoski, Määttä.
Kuollut: Liisa Huhtala s. Huuskonen, 
73 v.
Rauhanyhdistys: Pe 30.3. klo 19 
ompelusurat ry:llä. Su 1.4. seurat ry:
llä, Eero Salin.

piippola 
Su 1.4. klo 12 sana-
j u m a l a n p a l ve l u s , 
Arkki la , Kyöst i lä . 
Kolehti seurakuntien 
musiikkitoiminnan 
tukemiseen, Suomen 
Kirkkomusiikkiliito ry.
Ma 2.4. klo 11 veteraanikuoro, klo 
14.30 kirkkokuoro.
Ti 3.4. klo 19 hiljaisen viikon tiistain 
iltakirkko, pastori Jouni Riipinen, 
Mies- ja Violakuorot, joht. Marianne 
Oivo.
Ke 4.4. klo 19 hiljaisen viikon kes-
kiviikon iltakirkko, Piri, Määttä, 
rippikouluryhmä osallistuu. 
To 5.4. klo 10 kiirastorstaina lähetys-
myyjäiset srk-kodilla ( huom. paikka). 
Myytävänä mm. karjalanpiirakoita, 
rahkapiirakkaa, pullaa ja kakkuja. 
Klo 18 rippikoulu kirkossa, klo 19 
kiirastorstain messu, Piri, Määttä, 
kirkko puetaan palveluksen lopussa 
pitkäperjantain asuun.
Tulossa: Pe 6.4. klo 14 palvelukeskuk-
sen HPE, Piri, Määttä. Pe 6.4. klo 19  
Kärsimysajan virsiä ja lauluja, jonka 
yhteydessä pitkäperjantain jumalan-

Rantsila

Siikalatva

Oulunsalo

Reppu on auki nuorille perjantai-iltai-
sin klo 19-24. Päättyy iltahartauteen 
klo 24. 
Seurakunnan ja MLL:n perhekahvila 
torstaisin klo 10-12.30 Repussa. 
Pääsiäisvaellus 3.-4.4. klo 9-15 seu-
rakuntatalon ympäristössä. Ryhmät 
ilmoittautukaa kirkkoherranvirastoon, 
p. 514 2700. Lisätietoja Kirsiltä, p. 
040 7720373.
Hiljaisella viikolla 2.-6.4. ei ole 
varhaisnuorten kerhoja eikä nuorten 
toimintaa!
Salonpään ry: Lauluseurat Saara ja 
Ilkka Kurkelalla to 29.3. klo 18.30. 
Kevätseurat ry:llä 31.3. klo 19 
Alustus Miten käytän vapaa-aikani, 
Esko Kalaoja. 1.4. kevätseurat ry:llä 
klo 12 alustus Seurakunta, kultainen 
kynttilänjalka,  Ismo Iso-Heiniemi, klo 
18 seurat, Ismo Iso-Heiniemi, Pentti 
Kinnunen.
Oulunsalon kk:n ry. To 29.3. klo 
18.30  kehitysvammaisten kerho ry:
llä Su 1.4. klo 12 raamattuluokka 
I ry, raamattuluokka II Kylänpuoli 
ja Keskikylä ry, Karhuoja; Tuomas 
Lääkkö klo 17 seurat ry Yrjö Koski-
mäki, Jouko Haapsaari. Ti 3.4. klo 19 
ahtisaarna kirkossa, Timo Määttä. Ke  
4.4. klo 19 pääsiäisajan lauluilta ry, 
Ismo Hitsala. Pe 6.4. klo 17 seurat ry, 
Aarne Mikkonen, Mauno Linnanmäki. 
Su 8.4. klo 17 seurat ry, Pekka Kyl-
lönen, Pekka Kinnunen. Ma  9.4. klo 
10, sanajumalanpalvelus kirkossa  
Pekka Kinnunen. 
Kastettu: Pekka Juhani Tonteri.  
Kuollut: Anita Orvokki Uhre  65 v.

1.4. klo 12 pyhäkoulu I Pikkarainen 
II Jaakko Klaavo III Hintsala.
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 
Kesätyöpaikkoja yli 16-vuotiaille 
hautausmaalla, ulkoalueilla, kirkko-
oppaana (oppaalle kielitaito eduksi). 
Vapaamuotoiset hakemukset huhti-
kuun loppuun mennessä kirkkoher-
ranvirastoon, os. Toukolantie 3.

Muhos

musiikkikoulun soitinryhmä.
Kuorot: Ke 4.4. ei lapsikuoroa, kirkko-
kuoro mukana iltakirkossa klo 19.
Lapset/perheet: Perhekerhot tiistaisin 
klo 9.30-11.30 srk-talossa ja Päivä-
rinteen srk-salissa sekä torstaisin klo 
10-12 Laitasaaren rukoushuoneella. 
Kiirastorstaina 5.4. ei Laitasaaren 
perhekerhoa.
Varhaisnuoret: Hiljaisella viikolla ei 
varhaisnuorten kerhoja. 
Nuoret: Hiljaisella viikolla ei päivys-
tyksiä eikä nuorteniltoja. Nuoriso-
työnohjaajat Tuula Väänänen, p. 040 
524 6534 ja Rainer Väänänen, p. 040 
585 1057.
Rippikoulut: Kesä III - rippikoulun 
teemallinen nuortenilta to 12.4. klo 
18-19.30 srk-talossa.
Partio: Apinavartion ja vaeltajien 
talvileiri 13.-15.4. Iso-Syötteellä. Ilm. 
5.4. mennessä. Lippukunnan 100-vuo-
tisjuhlaleiri 1.-5.8. Hossassa.
Laitasaaren rukoushuone: Aamu-
rukous maanantaisin klo 6.30. Hil-
jaisen viikon iltamessu ti 3.4. klo 19, 
Heikkinen.
Rauhanyhdistys: Pe 30.3. klo 19 om-
peluseurat kodeissa: kk E. Luukkonen, 
Horsmatie 1, Korivaara H. Korkala, 
Korkalantie 31, Pälli T. Hanhisuanto, 
Ritolankuja 28, Suokylä J. Karhumaa, 
Muhosperäntie. La 31.3. klo 12 Iin 
ry:n myyjäiset ry:llä. Klo 19 iiläisten 
iltaohjelma. Su 1.4. klo 17 radioseu-
rat ry:llä (Radio Pooki). Ma 2.4. klo 
18 päiväkerhot ry:llä. Ti 3.4. klo 13 
lauluseurakerho Hilkka ja Kullervo 
Riekillä, Takatalontie 15. Ke 4.4. klo 
10 perhekerho ry:llä. 
Laitasaaren ry: La 31.3. klo 11 päivä-
kerho. Su 1.4. klo 13 seurat ry:llä.
Kuollut: Lennart Ensio Värttö 81 v.
Kastettu: Antti Sakari Kinnunen.
Muhoksen srk:n kotisivu: www.evl.
fi/srk/muhos

varhaisnuoret.
Tyttökerhoa ei ole hiljaisella viikolla 
eli ti 3.4.
Kirkkoherranvirasto suljettu 28.3.-
3.4. kanslistin loman takia.
Rauhanyhdistys: Pe 30.3. klo 19 om-
peluseurat ry:llä.   Su 1.4. klo 18.30 
lähetysseurat ry:llä. Pe 6.4. klo 18.30 
seurat ry:llä. Su 8.4. klo 18.30 seurat 
Mankilan rukoushuoneella.
Kastettu: Saga Rudi Helena Häkkilä.
Kuollut: Kirsti Katariina Koukkari s. 
Keränen, 83 v.
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Markkuu-Ängeslevän 
diakoniapiiri to 29.3. 
klo 11.30 Kaskelassa
Hartaus pe 30.3. klo 
13.30 Kotolassa.
Messu su 1.4. klo 10 
Tyrnävän kirkossa, 
Isokääntä. Perhekirk-
ko klo 12 Temmeksen 
kirkossa, Ikonen, lap-
sikuoro. Perhekirkon 
jälkeen lähetyslounas 
Temmeksen srk-ta-
lolla.  
Kolehdit: Seurakuntien musiikkitoi-
minnan tukemiseen, Suomen Kirk-
komusiikkiliitto ry.
Metsäkirkko su 1.4. klo 19 Markkuulla, 
Isokääntä.
Ahtisaarnat ma 2.4. klo 19 Tyrnävän 
kirkossa, Kerttu Inkala. Kirkkokyyditys 
Temmekseltä, yhteys Olavi Savelaan, p. 
0400 280678. Ti 3.4 klo 19 Tyrnävän 
kirkossa, Aarno Haho. 
Pääsiäisvaellus Tyrnävän kirkossa ma 
2.4. klo 18.30-19 ja ti 3.4. klo 18.30-19. 
Tervetuloa kokemaan elämyksellisesti 
Jeesuksen kärsimyshistoria. 
Seurakuntakerhoa  ei ole ti 3.4. 
Kärsimysajan musiikki-ilta ke 4.4. klo 
19 Tyrnävän kirkossa, Ikonen. Esiintyy 
Perttu Matlin tenori ja Aleksander 

Siikajoki
To 29.3. klo 13 dia-
konia- ja lähetyspiiri 
seurakuntatalolla sekä 
klo 16.30 kirkkokuoro 
Ruukin seurakunta-
talolla.
Palmusunnuntaina 1.4. klo 12 messu 
kirkossa. Reino Tanjunen.
Ma 2.4. klo 19 maakirkko Karin-
kannan nuorisoseuran talolla. Reino 
Tanjunen.
Ti 3.4. klo 13 virsihetki Puistolassa.
Ke 4.4. klo 10 päiväkerhon ja per-
hekerhon valokuvaus seurakunta-
talolla.
To 5.4. klo 19 ehtoolliskirkkoilta 
kirkossa. Reino Tanjunen.
Pitkäperjantaina 6.4. klo 10 jumalan-
palvelus kirkossa. Urut vaiti. Reino 
Tanjunen.
Pääsiäispäivänä 8.4. klo 9 konfir-

palvelus, Piri, Määttä, kirkkokuoro
Su 8.4. klo 12  pääsiäispäivän messu, 
Piri, Määttä, kirkkokuoro. Ma 9.4. 
klo 12 toisen pääsiäispäivän sana-
jumalanpalvelus, Olavi Palovaara, 
Määttä.

pulkkila 
Pe 30.3. klo 13 päivä-
kerho, klo 18 nuorte-
nilta nuokkarilla.
Su 1.4. perhekirkko, 
Arkkila, Kyöstilä ja 
lasten lauluryhmä Con 
Brio.
Ma 2.4. klo 19 ahtihartaus kirkossa.
Ti 3.4. klo 9.30 pyhäkoulujen pääsi-
äisvaellus srk-talossa klo 19 ahtihar-
taus ja ehtoollisen vietto Junnonojan 
rukoushuoneella.
Ke  4.4. klo 19 ahtihartaus kirkossa, 
Ari Lukkarinen. Kolehti nimikkolä-
heteille.
To 5.4. klo 12.30 kiirastorstain har-
taus rukoushuoneella, Laakkolan ala-
aste osallistuu, klo 13 Koivulehdon eh-
toollishartaus, klo 19 Kiirastorstain 
ehtoollinen kirkossa, kirkkokuoro, 
alttari riisutaan.
Pe 6.4. klo 10 pitkäperjantain sana-
jumalanpalvelus kirkossa, kirkko-
kuoro.
Su 8.4. klo 10 pääsiäisen messu kir-
kossa, kirkkokuoro.
Ma 9.4. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa.
Rauhanyhdistys: Pe 30.3. klo 19 ompe-
luseurat Maija Liisa ja Risto Niemisellä. 
La 31.3. klo 19 nuortenilta ry:llä. Su 1.4. 
klo 19 seurat ry:llä, Pentti Jäntti.

pyhäntä
To 29.3. klo 12 ve-
ternnikuoro, klo13.30 
ehtoollishartaus Nes-
torissa, Kautto, klo 
15.30- 17 aarrearkku-
kerho, klo 17 partio klo 
17 lapsikuoro, klo 18 kirkkokuoro. 
Pe 30.3. toimisto suljettu, klo 17.30 
nuortenkuoro.
La 31.3. klo 9-14.30 päivärippis, kaikki 
mukaan, klo 19 Iltasoitto srk-kodilla 
Tiinaliisa Typpö sello, Tuuli-Maria 
Kämäräinen Viulu ja Kristiina Puo-
litaival flyykeli. Lopuksi kahvitarjoilu 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Siikasalo

Tyrnävä

Tilaa lehti, joka avaa silmäsi

Kestotilaus on aina edullisin tilaustapa. Kestotilauksen vuosikertahinta on 81 €. Tilaus laskutetaan 6 kk välein (40,50 
€ + laskutuslisä 1,50 €) ja se jatkuu niin kauan kuin tilaaja haluaa. Kestotilauksen voi muuttaa määräaikaiseksi tai 
irtisanoa puhelimitse tai kirjeellä vähintään 2 viikkoa ennen uuden tilausjakson alkamista. Tilaajalla on oikeus peruuttaa 
etämyyntinä tekemänsä tilaus viimeistään 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Alle 18-vuotiaalla 
tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Tarjous on voimassa 31.12.2007 asti ja koskee vain uusia tilauksia.

Puhelimella
numerosta 0207 54 2333

Tilaa lehti, joka avaa silmäsi

Nimi

Katuosoite

Postinumero ja toimipaikka

Puhelin (myös suunta)

Sähköpostiosoite

Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 HELSINKI

Perinteikäs Kotimaa on astunut askelen kohti tämän päivän kristillisyyttä. Nyt kut-
summe sinut keskustelemaan. Kuka vastaa lasten hätään? Miten Idols-mania vaikuttaa 
nuorten arvoihin? Kuka puhuu niiden puolesta, joilla menee huonosti? Miten vanhuutesi 
turvataan? Mikä elämässä on tärkeää? Mikä saa yli 1,5 miljoonaa suomalaista tekemään 
vapaaehtoistyötä? Uudistunut Kotimaa tarjoaa välineitä uudenlaiseen arvokeskusteluun 
kerran viikossa ja ympäri vuorokauden internetissä www.kotimaa.fi .

Hyödynnä mahtava tutustumistarjouksemme ja tilaa nyt. Saat näkökulmia elämän iloihin 
ja suruihin, kasvatukseen, ympäristövastuuseen, uskoon, arkeen ja pyhään. 

Internetissä
www.kotimaa.fi /uusilehti

SÄÄSTÄ11,50 €TUTUSTUMISTARJOUS

Tai tilaa maksuton näytenumero tekstiviestillä
Lähetä tekstiviesti: LEHTI KOTIMAA NÄYTE ETUNIMI SUKUNIMI OSOITE,
numeroon: 173176
(Malliviesti: LEHTI KOTIMAA NÄYTE TAUNO TILAAJA TILAUSKATU 1 00100 HELSINKI)

 KMU 1

Kotimaa 
maksaa 
 posti-
maksun

Kyllä, hyödynnän lehden mahtavan tutustumistarjouksen 
6 kk 29 euroa (25 lehteä, kestotilauksen ensimmäinen jakso). 
Norm 40,50 €, säästän 11,50 €. Kestotilaus jatkuu sen jälkeen 
kestotilaushintaan 81 € (laskutetaan 2 erässä á 40,50 €)

Kyllä, hyödynnän mahtavan määräaikaistarjouksen 
7 kk 35 € (norm. 7 kk 60 euroa). Säästän 25 euroa.

Leikkaa tilauskuponki irti, täytä ja postita. Postimaksu on jo maksettu.

maatiojumalanpalvelus kirkossa, 
rippikoululaiset kirkkoon klo 8.30 
sekä klo 18 ry:n iltakirkko ja Herran 
Pyhä ehtoollinen kirkossa. Rovasti 
Aarno Haho.
2. pääsiäispäivänä ma 9.4. klo 13 maa-
kirkko Puistolassa ja klo 14 Ylivieskan 
Kappelikuoron konsertti Siikajoen 
kirkossa. Olette kaikki tervetulleita 
kuuntelemaan hengellistä musiikkia 
kirkkoomme.
Rauhanyhdistys: To 29.3. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. Pe 30.3. klo 18.30 
ompeluseurat ry:llä. La 31.3. klo 19.30 
raamattuluokka Kari Hyvärillä. Su 1.4. 
klo 13 seurat ry:llä.
Siikajoen palvelupiste avoinna to 
– pe klo 10-14. Puh. 241 113 tai toi-
mistosihteeri 044  3438 148. Muina 
aikoina sopimuksen mukaan.

Skorodumov piano.
Messu kiirastorstaina 5.4. klo 19 Tyrnä-
vän kirkossa, Ikonen. Kirkkokuoro. 
Temmes: Hartaus pe 30.3. klo 11 Eläke-
liiton kerhossa Temmeksen srk-talossa. 
Perhekirkko 1.4.  klo 12 Temmeksen 
kirkossa, Ikonen, lapsikuoro.  Perhekir-
kon jälkeen lähetyslounas Temmeksen 
srk-talolla. Ma 2.4. ahtisaarna klo 19  
Tyrnävän kirkossa, Kerttu Inkala. Kirk-
kokyyditys Temmekseltä mahdollisuus 
osallistua pääsiäisvaellukseen ennen 
ahtisaarnaa. Kirkkokyyti, yhteys Olavi 
Savelaan, p. 0400 280678. Ke 4.4. klo 
14 Hartaushetki ja ehtoollinen Män-
tyrinteellä, Ikonen. Hiljaisen viikon 
ilta ke 4.4. klo 19 Maire Uusitalolla, 
Martti Arkkila. Kiirastorstain messu 
5.4. klo 19 Temmeksen kirkossa, 
Isokääntä. Kirkkokyyti Temmeksen 
kirkkoon, yhteys Olavi Savelaan, p. 
0400 280678.
Kuorot: Lapsikuoro äänitys to 29.3. 
klo 16 - 18  Tyrnävän seurakuntata-
lossa, yhteiskuljetus lähtee klo 15.45 
Temmeksen srk-talolta ja esiintymi-
nen su 1.4. klo klo 11.30 Temmeksen 
kirkossa.
Nuoret: Nuortenillat: pe 30.3. klo 
18 Tyrnävän srk-talolla. Rippikoulu 
ryhmä I la 31.3. klo 9-15 Tyrnävän 
seurakuntatalossa. Isoiskoulutusleiri 
30.3.-1.4. Rokualla, lisätietoja Merja 
Lukkarilta, p. 044 7372617.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: To 29.3. klo 
19 lauluseurat ry:llä. Pe 30.3. klo 19 
kakku- ja pizzailta ry:llä. Su 1.4. klo 16 
seurat ry:llä. Ma 2.4. klo 19 sisarpiiri ry:
llä. Murto: Pe 30.3. klo 19 lauluseurat 
Sami Peltokorvella, Voitto Paaso. La 
31.3. nuorten retki Isosyötteelle ja klo 
19 raamattuluokka ry:llä. Su 1.4. klo 12 
pyhäkoulut Koivunevalla, Toppisella, 
Korhosella ja Niemelällä, klo 16 seurat 
ry:llä, Aarno Haho, Vesa Kumpula.
Kastettu: Iida Helmi Aliina Eero, Aatu 
Matti Tapio Korkala.

Su 1.4. klo 12 palmusunnuntain sa-
najumalanpalvelus, Olavi Palovaara, 
Veijo Kinnunen. Kolehti seurakuntien 
musiikkitoiminnan hyväksi, Suomen 
kirkkomusiikkiliitto ry.
Ma 2.4. klo 9 lasten pääsiäiskirkko, 
Kautto, Kinnunen, Rautio. Eskarit, 
päiväkoti-ikäiset, perheet. Klo 11-13 
perhekahvila MLL kh, klo 16-17.30 
salaisuuksien kaivoskerho 3-6 lk. 
kh. Klo 19  ahtisaarna ja iltakirkko, 
kautto, Kinnunen, kirkkokuoro.
Ti 3.4. klo 13 hiljaisen viikon hartaus 
Nestorissa, Kautto, Kinnunen.
Ke 4.4. klo 11-13.30 päiväker-
ho. Klo 19 Kautto, Kinnunen, 
Rautio,nuortenkuoro. Rippinuoret 
ym. nuoriso mukaan.
To 5.4. klo 11-13 perhekerho, klo 
15.30-17 aarrearkkukerho 0-2 lk, klo 
17 partio, klo 18-19 nuorten teemailta 
srk-kodilla. Klo 18.30 kiirastorstain 
ehtoolliskirkko, rov. Niinikoski, 
lapsikuoro.
Kastettu: Beata Anna Sofia Mahosen-
aho, Henri Antti Olavi Hukkanen.
Rauhanyhdistys: Su 1.4. seurat ry:
llä, Tapani Kopsa, Antero Koskela. To 
5.4. klo 18.30  ehtoolliskirkko, Jorma 
niinikoski, Kautto.

kiivasta 
keskustelua

seksuaalisuudesta
Luterilaisen maailmanliiton neu-
voston kokouksessa Ruotsin Lun-
dissa keskusteltiin kiivaasti sa-
maa sukupuolta olevien parien 
siunaamisesta.

– Jos Jumala olisi samaa suku-
puolta olevien suhteita, hän olisi 
luonut Aadamin ja Aadamin, eikä 
Aadamia ja Eevaa, sanoi kameru-
nilaisen kirkon edustaja.

Afrikkalaiset sanoivat, että 
avioliitosta, perheestä ja seksu-
aalisuudesta pitää käydä avointa 
keskustelua. He kuitenkin vältti-
vät käyttämästä sanaa homosek-
suaalisuus.

Latvian luterilaisen kirkon ark-
kipiispa Janis Vanags ei pitänyt 
ajatuksesta keskustella samaan 
aikaan perheestä, avioliitosta ja 
inhimillisestä seksuaalisuudesta. 
Hänen kirkossaan homoseksuaa-
lisuutta pidetään syntinä. Kirkon 
opetuksen mukaan ihmisen pitää 
katua syntejään ja etsiä anteek-
siantamusta. Hän sanoi, että jos 
kirkoilla on erilaiset käsitykset, 
se merkitsee eroa.

Piispa Eero Huovinen kaipasi 
syvällisempää teologista keskus-
telua avioliitosta. On tartuttava 
raamatullisiin näkökohtiin.

Jordanian ja Pyhän maan luteri-
laisen kirkon piispa Munib Younan 
ajatteli, että tarvitaan enemmän 
keskustelua siitä, mitä perheellä 
ymmärretään. Aiheesta saattaa 
syntyä ekumeeninen kriisi.

Pääsihteeri Ishmael Nokon 
mukaan lopullisia kantoja ei 
voida vielä muodostaa. Hän 
kehotti ihmisiä keskustelemaan 
toinen toistaan kuunnellen ja 
kunnioittaen.

(kt)
KIRKKOPÄIVÄT TURUSSA 25.–27.5.2007

www.kirkkopaivat.fi

+ p y h ä  y k s i n k e r t a i s u u s +
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Nöyränä ja hiljaisena tahdomme 

Jeesus sinua kumartaa. 

Tule koteihimme ja armoasi jaa.

taivaankuningas
Lapsena odotin sitä innolla joka kevät, pääsiäisen iloa, aurinkoa, ke-

väthankia ja pajunkissoja. Erityisesti odotin Palmusunnuntaita, että 

pääsisin siskojeni kanssa virpomaan. Koristelimme pajunkissat krep-

pipaperikukkasin, joilla virvoimme sukulaisiamme, toivottaen heille 

siunausta; ”Virvon varvon tuoreeks` terveeks”… Viikon päästä pääsi-

äisenä saimme palkkamme: suklaamunat, jotka olivat aina yhtä kieh-

tovia sormuksineen.

Varmaan yhtä innokkaana Jeesuskin 12- vuotiaana lapsena oli me-

nossa pääsiäisjuhlille Jerusalemiin. Viimeistä kertaa aikuisena pääsi-

äisjuhlille mennessään, Jeesus otettiin vastaan kuin kuningas. Hän 

ratsasti sinne aasilla. Ihmiset kulkivat hänen vierellään heiluttaen pal-

munoksia. Jotkut levittivät vaatteitaan tielle Jeesuksen eteen. He rie-

muitsivat ja lauloivat: ” Hoosianna, Daavidin Poika”. Näin huudettiin 

yleensä kuninkaalle.

Ihmiset iloitsivat nähdessään Jeesuksen. Hän oli auttanut heitä monta 

kertaa. Toiset luulivat, että Jeesus oli uusi kuningas. Jeesus itse tiesi, että 

hän ei ole tavallinen kuningas, vaan Jumalan lähettämä Vapahtaja.

Hän tuli luoksemme meitä kaikkia ihmisiä auttamaan ja pelasta-

maan.

Mekin voimme liittyä tähän juhlakulkueeseen vastaanottamaan Ku-

ninkaamme, Pelastajamme.

eiJa SalMeNHaara
laSteNoHJaaJa

tYrNäväN SeurakuNta

S unnuntain tekstin alussa kohistaan levinneestä huhusta: Jeesus on tulossa! Tie-
to saa kansanjoukot liikkeelle – olihan tämä mies herättänyt Lasaruksen kuolleis-
ta. Kansa käytti juhlasymboliikkana palmunoksia, kuten kuninkaiden ja sotapäälli-

köiden kulkueissa sekä lehtimajanjuhlan ja Jerusalemin temppelin muistojuhlan kauniis-
sa lehväviuhkoissa. 

Hoosianna-huuto liittyy olennaisesti psalmiin 118, jota käytettiin keskeisenä psalmina 
lehtimajanjuhlassa. Jeesusta tervehditään huudolla ”Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran 
nimessä, Israelin kuningas!” Monet luulivatkin Jeesuksen olevan lopunajallinen hallitsi-
ja, joka johtaa Israelin maailmanherruuteen. Pettymys tässä asiassa selittää myöhemmin 
kääntymisen häntä vastaan ja ”ristiinnaulitse” –huudot.

Jeesuksen kuninkuus osoittautuu pian hengelliseksi. Tämä näkyy jo hänen ratsussaan. 
Aasin tuominen Jeesukselle aiheutti varmasti ihmetystä. Aasi oli kuitenkin profeetta Sa-
karjan kirjan mukaan ”nöyrän Jerusalemin kuninkaan ratsu”. Ennustuksen mukaan tämä 
kuningas julistaakin sodan sijasta rauhaa ja hänen valtansa ulottuu kaikkialle, ”Eufratista 
maan ääriin asti”.

Opetuslapset menivät juhlahumun mukana. Johanneksen mukaan he eivät ymmärtä-
neet tapahtuvaa.

Fariseukset olivat raivoissaan Jeesuksen kansansuosiosta. He olivat jo päättäneet pidättää 
hänet. Nyt sitä ei voitu tehdä Jeesuksen ollessa kansan juhlima sankari. He siis joutuivat 
odottamaan.

Kreikkalaiset olivat joko juutalaisiksi kääntyneitä proselyyttejä tai ”jumalaapelkääviä”. 
Kaikille hänestä kiinnostuneille Jeesus osoittaa nisunjyvävertauksen kautta tulossa olevan 
kuolemansa ja ylösnousemuksensa merkityksen.

pekka tuoMikoSki

Palmusunnuntain nimi (lat. Dominica Palmarum) 
kuvaa ihmisten sPontaania suhtautumista 
Jeesukseen hänen ratsastaessaan aasilla 
Jerusalemiin. tielle levitetyt Palmunoksat Ja 
hoosianna-huuDot osoittivat arvostusta Ja 
kunnioitusta mestaria kohtaan. monet näistä 
ihmisistä nousivat myöhemmin Jeesusta vastaan. 
PaJunoksat ovat PohJoisen ihmiselle Palmua 
tutumPi voitonmerkki.



15nro 13 • 29.3.2007 •rauhan tervehdys 

9.4. klo 18 Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa Kempeleessä. Jazzkuoro ja
-bändi esittävät tuttuja virsiä. Messun
jälkeen iltapala. Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Kempeleen kunta ja seurakunta

Su 1.4. klo 10 messu Tuiran kirkosta, toimit-
taa Juha Huhtala, avustaa Riitta Louhelainen, 
kanttorina Jukka Jaakkola.
Su 1.4. klo 11.25 Radiopyhäkoulussa lapsi-
työnohjaaja Aila Valtavaara puhuu Palmu-
sunnuntaista.
Toivon iltapäivä ma-pe klo 14-17:

Ke 4.4. klo 15.45 Naisen allakka. Pastori Riikka Honkavaaran miet-
teitä hiljaisella viikolla.
To 5.4. klo 15.45 Kasvun paikka-ohjelma. Yhteisten ateriahetki-
en merkitys perheelle; pastori Virpi Sillanpää-Posiota haastatte-
lee Marja Blomster.

Su 1.4. klo 9.45 Radiopyhäkoulussa lapsi-
työnohjaaja Aila Valtavaara puhuu palmu-
sunnuntaista.
Su 1.4. klo 10 messu Oulun tuomiokirkosta, 
toimittaa Hanna-Maija Karjalainen, avustaa 
Ari-Pekka Metso, kanttorina Hanna Savela, 

urkurina Maija Tynkkynen.
Jumalanpalveluksen jälkeen edellisen maanantain Etappi-ohjelman 
uusinta, toimittaa Markus Päivärinta Kalajoelta.
Ma 2.4. klo 17.05 Etappi-ohjelman aiheena pääsiäinen, toimittaa 
Marja Blomster Oulusta.

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

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

k empeleen seurakunnan vah-
van musiikkielämän uusin 
näyttö Jazzmessu kuullaan 

ja koetaan toisen pääsiäispäivän 
iltana Kokkokankaan seurakun-
takeskuksessa.

– Suomalaisen messun aikana 
tuli tunne, että tämänkaltainen 
toiminta ei saa loppua. Rakkau-
desta jazziin ja rakkaudesta virsiin 
muotoutui ideaksi tämä messu, 
vaikuttajapariskunta Timo Jun-
tunen ja puolisonsa  Anne-Mari 
Haapala kertovat.

Pastori Juntunen kertoo olevansa 
hankkeen tuottaja-teologi. Anne-
Mari puolestaan vastaa monenlai-
sesta järjestelystä, markkinoinnista 
ja visualisoinnista.

– Tämä ei saa loppua tähänkään, 
huudahtaa Elina Könönen, joka 
johtaa Jazzmessun kuoroa.

Messun muut musiikkivastaa-
vat ovat Pietu Halonen ja Oulun 
Kaupunginteatterin kapellimestari 
Kari Veisterä.

Veisterä on tehnyt vanhoihin 
rakkaisiin virsiin uusia  jazzsovituk-
sia. Halonen ja Könönen aloittivat 
soinnutuksen, jolta pohjalta Veis-
terä työtä jatkoi. Kapellimestarilta 
on luvassa myös sooloja.  Virsien 
teemoina ovat ilo ja kiitollisuus.

– Tämä on sekä konsertti että 
jumalanpalvelus. Timo Juntunen 
kertoo.

toista vuotta
valmisteltu

Jazzmessua on valmisteltu kaik-
kiaan jo toista vuotta. Tarkoitus 
ei suinkaan ole, että messun viet-
to jäisi ainutkertaiseksi. Porukka 
on valmis viemään iloa jazzin sä-
velin myös muihin tapahtumiin ja 
seurakuntiin.

– Jazz sopii virsiin todella hyvin. 
Se on  elävää, rikasta ja polveilevaa, 
menee joka solun läpi, Timo Jun-
tunen kuvailee.

Messuun on satsattu myös tek-
niikan puolella. Valosuunnittelusta 
vastaa Eero Vuoppola ja äänisuun-
nittelusta Perttu Korteniemi.

Virret ovat täynnä iloa ja kiitolli-

suutta. Mukana ovat muun muassa 
Kosketa minua Henki, Soi kunniaksi 
Luojan ja Totuuden Henki.

– Vaikka ihmiset saattavat olla 
työelämässä kiireisiä ja stressaantu-
neitakin, on harjoituksissa todettu, 
että täällä ne murheet unohtuu, 
Elina Könönen miettii.

Sovittaja Kari Veisterä  ei pitänyt 
tehtäväänsä helppona.

– Niin jazziin kuin virsiinkin 
liittyy voimakkaita tunteita ja 
tunnesiteitä. Virsien saattaminen 
jazzgenreen täytyy tapahtua myös 
hienovaraisesti. Improvisaatioita ei 
olekaan mukana kovin paljoN.

Veisterä sanoo odottavansa Jazz-
messua innolla.

– Kuoro on hyvä, orkesteri on 
hyvä. Tärkeää on nyt, kuinka ne 
saadaan soimaan yhteen, ja äänet 

” o D o ta M M e ,  e t t ä  k o k k i S  o N  t ä p ö t ä Y N N ä ”

pääsiäisriemu soi kempeleessä jazzina
balanssiin.

Se, että kyseessä on konsertin 
lisäksi myös jumalanpalvelus on 
Veisterälle mitä luontevin asia.

– Ei tällaista ateistisella mielellä 
lähdetä tekemään! Hyvänen aika, 
virrethän ovat jumalanpalvelus-
musiikkia. Olisi aika omituista, jos 
ne sovittaisi jazziksi ja lähtisi vain 
torille esittämään.

Eniten maestroa innostaa Jeesus, 
lasten ystävä –virsi jazzveRsiona.

– Se on voimakas tunnelmaltaan, 
ja sitä paitsi... lasten ystäviä täällä 
tarvitaan!

Satu kreivi-paloSaari

9.4 klo 18 alkavaan Jazzmessuun 
kuuluvat myös ehtoollinen ja ilta-
pala messun jälkeen.

kuoronjohtaja elina könönen 
odottaa projektille jatkoa jo nyt.

pietu Halonen (oik.) on harjoituttanut orkesteria.  Mies on tehnyt paljon työtä kempeleen seurakunnan mu-
siikkielämän hyväksi.

timo Juntunen ja anne-Mari Haapala ovat vahva vaikuttajapari musiik-
kihankkeiden takana.
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”Seurakunta on
hengellinen 

yhteisö”
Kiimingin kirkkovaltuuston pu-
heenjohtaja Pekka Laukkanen 
puhui kirkkovaltuutettujen tehtä-
vän siunaamisen yhteydessä sun-
nuntaina.

– Seurakunnan tehtävän toteu-
tuminen on koko seurakunnan 
jäsenten yhteinen asia.

Laukkanen muistutti, että seu-
rakunta ihmisten yhteisönä on 
puutteellinen, ajallinen ja inhi-
millinen.

– Samalla se on näkymätön, Ju-
malan elämästä osallinen, Pyhän 
Hengen hallitsema ja johdattama.  
Kristillinen seurakunta on nimen-
omaan hengellinen yhteisî. Voisiko 
sillä muuten ollakaan olemassaolon 
oikeutta?

Laukkasen mukaan jokaisen 
luottamushenkilön tulee kysyä  
itseltään, tunteeko hän seurakun-
talaisten tarpeet ja toiveet.

Jumalanpalveluksiin osallistui 
Kiimingissä viime vuonna 16 504 
henkilöä ja määrä kasvoi yli 1000:lla 
edellisestä vuodesta.
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Palmusunnuntai 1.4.2007 klo 18.00
Oulun tuomiokirkko

J.S. Bach
Johannes-passio

Oulu Festivo 
Kapellimestari: Ari Angervo

Oulun seudun ammattikorkeakoulun kamarikuoro
Kuoron valmennus: Markku Liukkonen ja Olli Heikkilä

Solistit:
Tuomas Katajala, evankelista

Markku Liukkonen, Jeesus
Nelli Nyman, sopraano
Sirkka Rautakoski, altto 
Mikko Salakari, tenori

Raimo Paaso, basso
Ari Rautakoski, Pietari, Pilatus

Ohjelma ovelta: 10/20 € (Ohjelman lunastaneella on etusija konserttiin.)

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

ilMoita rauHaN 
terveHDYkSeSSä!

ilmoitusmyynti
Minna Zilliacus, 
p. 0207 54 2361
Seija Kosunen, 
p. 0207 54 2270

etuNiMi.SukuNiMi@
kotiMaa.Fi

pa lv e l u H a k e M i S t o

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100
Avoinna

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN 

OMAISUUS

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

KULTAKORUJA HALVALLA 
JA REHELLISESTI 
PAINON MUKAAN

- uusia ja kunnostettuja 
 käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 4 €
- korjataan koruja, tilaustöitä

- ostetaan puhelinosakkeita, päivän
 hintaan, rahat heti puhtaana käteen

Ma 2.4. klo 19 Uus-
heräyksellä, Kouluk. 41.  
Tervetuloa! 

ISRAEL-rukouspiiri

Oulun seudun Israelin ystävät


