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Kirkko ja kaupunki -lehdessä 14.3. päätoi-
mittaja Seppo Simola arvostelee kovin sanoin 
Suomen Luterilaista Evankeliumiyhdistystä. 
Sleyn pastori kieltäytyi vähän aikaa sitten 
yhteistyöstä naispapin kanssa.

– Sleyn johto puolustaa käyttäytymistä jo 
miljoona kertaa kuullulla tavalla: he tukeutuvat 
mukamas raamatulliseen virkakäsitykseen. 
Tämä on puppua. Sanottakoon tämäkin vielä 
miljoonannen kerran: naispappeuden torju-
jien käsitys ei ole sen raamatullisempi kuin 
hyväksyjienkään. Se vain perustuu toisenlai-
seen Raamatun ja kristinuskon tulkintaan. 
Tällaisen tulkinnan ylivoimainen valtaosa 
evankelis-luterilaisen kirkon jäsenistöä, 
luottamushenkilöitä, työntekijäkuntaa ja 
korkeasti oppineita teologejakin on jättänyt 
taakseen vuosikymmeniä sitten.

On sietämätöntä, että näitä vanhan tien 
kulkijoita ei saada ruotuun. Kirkossa pitää 
toki olla ajattelun, sanomisen ja toiminnankin 
vapaus. Kyllä kansankirkkoon pitää mahtua 
monenlaista uskontulkintaa ja erilaisia ta-
poja harjoittaa kristillistä uskoa. Pitäköön 
Sleykin ”naisista puhtaita messujaan” omissa 

oloissaan. Mutta silloin kun liikutaan kirkon 
omissa tapahtumissa, pitää kyllä hyväksyt-
tyjä pelisääntöjä noudattaa.

Koska kirkon johdon toimet eivät näytä 
johtavan tilanteen paranemiseen, on seura-
kuntien ärähdettävä käytännön teoin. On 
kieltäydyttävä yhteistyöstä Sleyn kanssa.

Ensiksi seurakuntien ei pidä lainkaan 
kutsua Sleyn työntekijöitä toimittamaan ju-
malanpalveluksia. Toiseksi seurakuntien on 
lakattava tukemasta sitä taloudellisesti.

Pastori Valma Luukka kysyy 15.3. Koti-
maan mielipidesivulla, mikä on kirkon 
tärkein tehtävä ja mitä uudistuksista tu-
levaisuudessa seuraa.

– Jossain vaiheessa kiemurteli maaham-
me uusia opetuksia, joita toiset alkoivat 
pitää vanhoja parempina. Sitä rataa on sit-
ten virallisessa kirkossa uudistettu kaikki, 
virsikirjat, raamatut, toimitusten kaavat, 
ajatukset ja tavoitteet. Jos nyt nuoremmat 
kotiutuvat paremmin kirkkoon, me van-
hemmat emme ainakaan.

”Ä iti on inana”, sanoo 2-vuo-
tias tyttäreni painautuen 
tiiviisti kylkeeni. Kesken 

arkisen tiimellyksen hän pysähtyy ja 
osoittaa rakkauttaan avoimen iloisesti 
saaden minut tuntemaan suunnaton-
ta ylpeyttä ja vastarakkautta.

Tunnen myös pelkoa. Pelkoa siitä, 
osaanko tuoda rakkauteni esiin yhtä 
vilpittömästi ja avoimesti kuin hän, 
jotta tämä ominaisuus hänessä saisi 
säilyä. Hyväksyykö rakkauteni myös 
lapseni negatiiviset tunteenpurkaukset, 
jotta lapseni kokemus turvallisuudesta 
säilyisi? Tarjoanko lapselleni rakkautta, 
joka kantaa myös silloin, kun elämä 
ei olekaan helppoa?

Tarvitsen ympärilleni turvallisuutta 
ja rakkautta. Jokainen meistä tarvit-
see. Elämä kuluu niitä etsiessä. Kun 
hetken luulen jo löytäneeni, huomaan 
etsiväni taas uudestaan.

Minä etsin. Sinä etsit. Kinaanko niin 
kuin lapsi: ”mulle eka”? Vai olenko 
valmis siihen, että sinä olet ’eka’ ja 
minä vasta sitten? Löytäisinkö itsekin 
etsimäni näin vähän nopeammin? Jos 
minä tarjoan rakkauttani ensin ja si-
nä vasta sitten, saatko sinä enemmän 
kuin minä?

Rakkauden jakaminen lisää rakkautta. 
Sitä riittää minulle, sitä riittää sinulle 
ja sitä riittää kaikille ympärillä. Jaettu 
ilo on kolminkertainen ilo.

Riittääkö rakkaudestani myös sinulle, 
joka olet kaukana ja koet kärsimystä? 
Olisinko voinut jakaa äidinrakkautta-
ni myös sinulle, lapseni (yksi 30 000:
sta), tyttö tai poika, joka tänäänkin 
kuolit veden ja ruoan puutteeseen tai 
hoidettavissa olevaan sairauteen? Jos 
olisin osoittanut rakkauteni jo eilen, 
olisitko elänyt vielä tänään?

Pystynkö lapseni lailla vilpittömästi 
rakastamaan läheistäni odottamatta 
saavani itse mitään? Pystynkö lapsen-
omaisesti jakamaan rakkauttani kaikille 
niille, jotka sitä tarvitsevat?

Pystynkö rakkaudessani jakamaan 
vähän omastani, jotta sinun (noin 
miljardi maailmassa eli noin joka 
kuudes) ei tarvitse nähdä tänään 
nälkää? Afrikkalainen siskoni (ylei-
sin lempinimi naiselle Afrikassa on 
aasi), voinko helpottaa taakkaasi, jo-
ta päivittäin kannat (16 h päivässä)? 
Voinko helpottaa taakkaasi, jotta saat 
aikaa rakastaa lapsiasi ja itseäsi?

Ohjaako rakkauteni kuluttaja-
käyttäytymistäni, ettet sinä, nainen 
tai lapsi, kärsi tänään seksiorjana tai 
lapsisotilaana? (Kongon dem. tasaval-
lassa on yli 600 000 raiskattua naista 
ja lasta, joista nuorimmat ovat 3 kk 
ja vanhimmat 80-vuotta).

Onko rakkauteni todellisia tekoja 
ihmisarvon puolesta myös tänään? Jon-
kun muunkin kuin itseni tähden?

Lupaan, että tänään on. Tänään 
lupaan rakastaa. Niin ja myös huo-
menna. Kaikkia, unohtamatta itseäni. 
Ajatuksin, sanoin ja teoin.

rakastan(ko)!

Martta leskelä, kirkon ulkomaanavun yritysyhteistyökoordinaattori, oulu

pl 279, 00181 Helsinki
puh. 0207 54 2296, faksi 0207 54 2343
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä)

Ilmoitusmarkkinointi
Minna Zilliacus, puh. 0207 54 2361

Seija kosunen, puh. 0207 54 2270
etunimi.sukunimi@kotimaa.fi

painopaikka oulu 2007 - kaleva
Jakeluhuomautukset:
www.posti.fi/palaute, puh. 0200 71000

Julkaisija rauhan tervehdys ry.
 ISSN 0356-2840
 perustettu 1907
kustantaja kotimaa-Yhtiöt oy
levikki n. 99 000, 17 seurakuntaa
aikataulu Ilmestyy torstaisin,
 kesällä joka toinen viikko.

päätoimittaja  Janne kankaala (08) 5626 410
toimittajat  pirkko paakki   (08) 5626 411  
  Satu kreivi-palosaari  (08) 5626 412
toimisto  Saila Juutilainen (08) 5626 400

Hinnat: Seurakuntatilaus 8,38 e, yksityistilaus 30,00 e
verkkojulkaisu:    www.rauhantervehdys.fi   

osoite pl 102, 90101 oulu, Isokatu 19 B 13
puhelin (08) 5626 400     Fax (08) 5626 444
toimitus@rauhantervehdys.suomi.net
etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.suomi.net
 
Ilmoitusvalmistus/vastaanotto
kotimaa-Yhtiöt oy/Sirkka-liisa Hänninen

aatoksia

22
. m

aa
li

sk
uu

ta
 2

00
7

Ilman
vippaskonsteja

Eduskuntavaalien alla puhuttiin ja kirjoiteltiin hyvän maun ra-
joista. Tähän keskusteluun yllytti ennen kaikkea SAK kuului-
salla mainoksellaan. Useat lehdet ja poliitikot tuomitsivat mai-
noksen rimanalitukseksi.

Niin tai näin, rapatessa sattuu itse kullekin.
Maanantain Kalevan ansiokkailla vaalituloksista kertovilla 

sivuilla lukijan silmään takertui pieni rikka. Yksi uutinen oli ot-
sikoitu ”Pettäjä-piispa yllätti”.

Lienee syytä todeta, että otsikon tarkoittamalla henkilöllä 
on oikea nimikin: Ilkka Kantola. Hän ei ole ollut piispa kah-
teen vuoteen. Hän on nyt kansanedustaja.

Vastedes hänestä voi varmaankin käyttää ilmaisuja kuten 
”kansanedustaja Ilkka Kantola”, ”teologian tohtori Ilkka Kan-
tola” tai ”Ilkka Kantola”.

Mitä pettämiseen tulee, se asia arvioitakoon neljän vuoden 
kuluttua hänen antamiensa vaalilupausten perusteella.

Haukiputaan seurakunta piristää aina silloin uutistulvan seassa. Ainaisen 
surkuttelun sijaan sieltä kerrotaan, että hyvin menee.

Tietoa vahvistavat luvut. 
Talous on kunnossa ja investointejakin tehdään – ihmisten tarpeisiin.

Kaikkein ilahduttavinta on kuitenkin, että seurakunta voi kertoa jumalan-
palvelusten kävijämäärien kasvaneen viime vuonna 12 prosenttia edellis-
vuodesta. Muutenkin tärkeimmillä kirkollisilla toimituksilla on tavoitettu 
viime vuonna paljon ihmisiä. Yli 36 000.

Todennäköisesti seurakuntalaiset ovat kokeneet tulleensa hyvin koh-
delluiksi ja palvelluiksi.

Tässä on onnistuttu ilman mullistavia keksintöjä tai lyhytikäisiin muo-
ti-ilmiöihin sortumista.

Toki uusille toimintatavoille ollaan Haukiputaallakin avoimia, mutta ai-
van tavallinen ja perinteinen seurakuntatyö näyttää siellä kantavan he-
delmää, kun se tehdään hyvin ja huolella. Ehkäpä samaa kannattaisi ko-
keilla muuallakin.

tittelin-
tarkistus
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u skontodialogi ei ole tieten-
kään  sitä, että kukaan ei 
puhu uskonnostaan.

Sekularismi, johon 
liittyivät vaikka taannoiset suvi-
virren kieltämispyrkimykset, ei 
ole itsekään neutraalia, totesi TT, 
dosentti Jyri Komulainen, joka pu-
hui Oulun ekumeniatilaisuudessa 
viime torstaina.

Sekularismissa on kyse sosiolo-
gisesta ideologiasta, joka liittyy nyt  
voimakkaasti kyseenalaistettuun va-
listusrationalismiin. Se haluaa rajata 
uskonnot yksityiselle alueelle.

– Monikulttuurisen ja monius-
kontoisen yhteiskunnan on olta-
va moniuskoinen. Käytännössä 
se tarkoittaa sitä, että suvivirren 
lisäksi koulun kevätjuhlassa esit-
tävät vaikkapa islamilaiset lapset 
omia uskonnollisesti merkityksel-
lisiä laulujaan.

Jyri Komulainen näkee sekularis-
min lisäksi uskontojen kohtaamisen 
uhkana uusliberalismin, joka pyrkii 
tuotteistamaan uskonnon.

–  Oletteko käyneet Hengen ja 
tiedon messuilla Helsingissä? Sen 
kaupallisempaa tapahtumaa saa 
hakea. Jokainen ”shoppaa” itse 
uskontonsa.

kaikki uskonnot
totta?

Kolmas aate, joka vaikeuttaa us-
kontodialogia on Komulaisen mu-
kaan perennialismi.

– Perennialistit sanovat, että 
”kaikki uskonnot ovat pohjimmil-
taan totta”. New Age -virtaus on 
myös perennialistinen. Se sivuuttaa 
uskontojen itseymmärrykset. Oi-
keasti uskonnot ovat päämääriltään 
ja elämänmuodoiltaan radikaalisti 
erilaisia.

Jyri Komulainen sanookin, että 
aito uskontojen kohtaaminen ei 
voi tapahtua jonkin ”metateorian” 
ohjaamana.

– Uskontojen keskenään jännitteisiä 
itseymmärryksiä on kunnioitettava 
ja ne on otettava vakavasti.

Komulaisen mukaan eri tavoin 
ajattelevina uskovina on mahdol-
lista silti elää yhdessä.

– Ehkä ihminen voi myöntää 
itselleen senkin, että hän pohjim-
miltaan haluaa käännyttää toisen 
oman uskonsa taakse.

Jyri Komulainen sanoo, että kris-
tinuskon on löydettävä vuorovai-
kutushakuiset ja vastakulttuuriset 
voimavaransa. Kyse on yksinkertai-
sesti vieraanvaraisuudesta.

–  Muukalainenkin on sisaremme 
ja veljemme.

uskonto palannut
erilaisena

Sekularisaation myötä on uskottu 
vuosikymmeniä, että uskonnot tu-
levat katomaan.

– Uskonto ei ole kadonnut! Se on 
palannut vain hieman erilaisena, 
Jyri Komulainen selvittää.

Voittajia eivät ole perinteiset kir-
kot vaan esimerkiksi karismaatti-
nen liikehdintä.

– Puhutaan myös lännen itämais-
tumisesta. Esimerkiksi äiti Amma 
sai valtavan väkijoukon liikkelle 
Suomessa, mutta ei hänestä Inti-
assa puhunut kukaan, kertoi juuri 
kahden viikon Intian matkalta pa-
lannut Jyri Komulainen.

Myös buddhalaisia kirjoja kään-
netään ja myydään enemmän kuin 
koskaan.

– Puhutaan jo yöpöytäbuddha-
laisuudesta. Sieltä postmoderni 
ihminen ammentaa aatteitaan.

Jyri Komulainen huomautti Ou-
lun tuomiokapitulin järjestämän 
tilaisuuden yleisölle aiheellisesti, 

ehtoollisyhteyden 
puuttuminen on suru

u S k o N N o t t o M u u d e N  va at I M u S  o N  I t S e S S Ä Ä N  a at e ,
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eri uskonnot 
voivat elää rinnakkain

ekumeniapaneeliin osallistuivat vasemmalta maallikkojohtaja pentti remes oulun metodistiseurakunnasta, 
johtava pastori Markku tossavainen helluntaiseurakunnasta, keskusrekisterin johtaja veijo koivula oulusta, 
kappalainen rupert Moreton anglikaanisesta kirkosta Suomessa sekä seurakuntapastori päivi Jussila tuiran 
seurakunnasta ja kirkkoherra raimo kiiskinen oulun ortodoksisesta seurakunnasta.

dosentti Jyri komulainen myön-
si, että kehä kolmosen ulkopuolel-
la uskonnollisuus on toisenlaista, 
kuin pääkaupunkiseudulla ja muu-
tamassa muussa etelän suuressa 
kaupungissa.

Ajankohtaista ekumeniasta -päivässä tuli mo-
neen kertaan esille suru, joka kristityillä on kirk-
kokuntien ehtoollisyhteyden puuttumisesta.

– Se on syntiä, huokaisi paneelikeskusteluun 
osallistunut ortodoksisen seurakunnan kirkko-
herra Raimo Kiiskinen.

– Ykseys on kuitenkin olemassa kasteen pe-
rusteella, pastori Päivi Jussila muistutti.

Keskusrekisterin johtaja Veijo Koivula piti 
silti mahdottomana, että aitoja lähdetään pai-
kallistasolla ylittämään omin päin.

– Se on kuin  pelaisi jalkapalloa pesäpallon 
säännöillä. Molemmat pelit menevät pilalle.

Helluntaiseurakunnan ja metodistiseurakun-
nan johtajat kertoivat ehtoollispöytänsä olevan 
auki kaikille.

Odotettu paneelikeskustelu jäi vähän vaisuksi, 
koska keskustelijat eivät tahtoneet muistaa ky-
symyksiä pitkien johdantojen jälkeen.

Ekumeniatilaisuuden avasi piispa Samuel Sal-
mi ja päätösrukoukseen johdatti metropoliitta 
Panteleimon. Tilaisuuden juonsi piispan teo-
loginen sihteeri Timo Helenius. Ajankohtaisia 
asioita valotti kirkkohallituksen teologisten asi-
ain sihteeri Matti Repo.

Pastori Ilkka Mäkinen ja lähetyssihteeri Ulla 
Mäkinen kertoivat saksalaisesta Silta-projektis-
ta, jossa eri uskonnot kävivät hyvin eläväistä ja 
konkreettista uskontodialogia monella tasolla.

– Laitoimme muun muassa vuorotellen juhla-
ruokiamme, Ulla Mäkinen kertoi. – Käytännön 
pyrkimys oli, että eriuskoisten keskinäinen elämä 
on helpompaa esimerkiksi naapurustossa.

Oululaistunut islamilainen Karim Taubic 
kertoi, että omaa islamilaista uskoa voi hyvin 
elää todeksi Oulussa. Päiväohjelmaan kuuluu 
muun muassa viisi rukoushetkeä.

Sk-p

on 100-vuotias uudistuva seurakuntalehti, jonka levik-
ki on lähes 100 000 kpl. Lehteä julkaisee Rauhan Ter-
vehdys ry. Yhdistyksen jäseninä on 13 ev.-lut. seurakun-
taa ja Oulun seurakuntayhtymä. Lehden kustantaja on 
Kotimaa-Yhtiöt Oy. Lehti ilmestyy 43 kertaa vuodessa 
ja sen toimitus on Oulussa. Etsimme

toIMItuSSIHteerIÄ
Työtehtäviin kuuluu lehden suunnittelu, aineistojen 
muokkaaminen, juttujen kirjoittaminen ja kuvaami-
nen. Toimitussihteeri toimii tarvittaessa päätoimitta-
jan sijaisena.

Arvostamme kirkollisen elämän tuntemusta, hyvää 
yleissivistystä, journalistisia taitoja sekä ideointikykyä.

Työ alkaa sopimuksen mukaan.
Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoivomuksineen 

pyydämme toimittamaan viimeistään 13.4. klo 15.00 
osoitteeseen Rauhan Tervehdys ry, PL 102, 90101 OU-
LU tai sähköpostitse janne.kankaala@rauhantervehdys.
suomi.net.

Lisätietoja antavat hallituksen puheenjohtaja Han-
nu Ojalehto, p. 0400 681 833 sekä päätoimittaja Janne 
Kankaala, p. 08 5626 410.

että tutkimuksissa pääkaupunki-
seutua koskeva uskonnollisuus on 
aivan eri asia kuin uskonnollisuus 
pohjoisessa.

Täällä buddhalaisen kirjan sijas-
ta yöpöydän valtias on vielä Raa-
mattu.

Satu kreIvI-paloSaarI
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Jumalanpalvelukset oulun kirkoissa

toimipaikatkirkot

Talvi

Kevät

Kesä

Syksy

Joulu

Tuomiokirkko 
Kirkkokatu

Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39

Kastellin kirkko 
Töllintie 38

Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti

Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6

Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3

Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7

Pateniemen kirkko 
Taskisentie

Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2

Heinätorin seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2

Kaakkurin toimintakeskus 
Sarasuontie 5

Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86

Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4

Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1

Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19

Vanha pappila 
Isokatu 17

Vanha pappila, Ylikiiminki
Harjutie 5

Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

menot oulussa katso myös www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri.

Oulujoen kirkossa  su 25.3. klo 
10 perhemessu, toimittaa Paavo 
Moilanen, saarnaa Riitta Ken-
tala, kanttorina Lauri Nurkkala, 
Saarelan ja Heikkilänkankaan 
päivä- ja iltapäiväkerholaiset 
avustavat.
Huonesuon seurakuntakodis-
sa su 25.3. klo 12 messu, toimit-
taa Ilkka Mäkinen, kanttorina 
Lauri Nurkkala. Kirkkokahvit.
Pikkaralan koululla su 25.3. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Antti Leskelä, kant-
torina Erika Holappa.
Myllyojan seurakuntatalossa 
su 25.3. klo 14 perhekirkko, 
toimittaa Antti Leskelä, saarnaa 
Riitta Kentala, kanttorina Lauri 
Nurkkala, lapsikuoro avustaa.

Oulun tuomiokirkossa su 25.3. 
klo 10 messu, toimittaa Ari-
Pekka Metso, saarnaa Heikki 
Hilvo, avustaa Jyrki Vaaramo, 
kanttorina Raimo Paaso, Oulun 
yliopiston opettajaopiskelijoi-
den kuoro. Kolehti Herättäjä-
yhdistyksen heimorahastolle 
talkootyön tukemiseen Viron ja 
Inkerin kirkoissa. Kirkkokahvit 
Keskustan seurakuntatalossa.
Intiön seurakuntakodissa 
su 25.3. klo 12 kaikenikäisten 
messu, toimittaa Ari-Pekka 
Metso, kanttorina Hanna 
Savela.

Karjasillan kirkossa: Su 25.3. 
klo 10 messu, toimittaa Satu 
Saarinen, avustavat Juha Vähä-
kangas, Mervi Keskinen ja 
Asta Leinonen, kanttorina 
Juha Soranta. Kirkkokahvit. 
Radiointi Radio Dei. Messun 
jälkeen mahdollisuus henki-
lökohtaiseen keskusteluun ja 
rukoukseen. Kolehti Herättä-
jäyhdistyksen heimorahastolle 
talkootyön tukemiseen Viron ja 
Inkerin kirkoissa. 
Su 25.3. klo 16 vauvakirkko, 
toimittaa Satu Saarinen, avustaa 
Riitta Leppäluoto, kanttorina 
Riitta Piippo. Kirkkokahvit ja 
soseet.
Kastellin kirkossa su 25.3. klo 
17 Marianpäivän messu, toteu-
tetaan NNKY:n kanssa, toimit-
taa Liisa Karkulehto, avustaa 
Asta Leinonen, kanttorina 
Ilkka Järviö. Karjasiltakvartetti. 
Messun jälkeen iltapala seura-
kuntasalissa. Kolehti NNKY:n 

toiminnan tukemiseen. Huom. 
aika.
Kaukovainion kappelissa su 
25.3. klo 12 messu, toimittaa 
Vesa Pöyhtäri, avustaa Esa 
Harju, kanttorina Juha Soranta. 
Kirkkokahvit. Kolehti ks. Kar-
jasilta.
Maikkulan kappelissa su 25.3. 
klo 12 perhemessu, toimittaa 
Esa Nevala, avustaa Virpi Sil-
lanpää-Posio, kanttorina Riitta 
Piippo. Tenavakuoro ja lapsi-
kuoro. Kirkkomehut ja kahvit. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Pyhän Andreaan kirkossa su 
25.3. klo 12 vauvakirkko, toi-
mittaa Mirjami Dutton, avustaa 
Mervi Keskinen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Tahkokankaan palvelukes-
kuksessa su 25.3. klo 13 sana-
jumalanpalvelus, toimittaa 
Elina Hyvönen, kanttorina 
Ilkka Järviö.

Tuiran kirkossa: Su 25.3. klo 
10 messu, toimittaa Helena 
Paalanne, avustaa Päivi Jus-
sila, kanttorina Heikki Jämsä. 
Kolehti Herättäjäyhdistyksen 
heimorahastolle talkootyön 
tukemiseen Viron ja Inkerin 
kirkoissa. 
Su 25.3. klo 18 messu, toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Hannu 
Ojalehto, kanttorina Tommi 
Hekkala. Kolehti Hiljaisuuden 
viljelyn vahvistamiseen kirkos-
samme, Hiljaisuuden Ystävät 
ry:lle.
Ke 28.3. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Riitta Louhelainen, 
kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki. Kolehti nimikkolähetti-
työlle Kylväjän kautta.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
25.3. klo 12 messu ja kappa-
lainen Juha Valpun virkaan-
asettaminen, toimittaa Hannu 
Ojalehto, saarnaa Juha Valppu ja 

avustaa Helena Paalanne, kant-
torina Jukka Jaakkola. Kolehti 
ks. Tuira klo 10. Juhlakahvit. 
Pyhän Luukkaan kappelissa 
su 25.3. klo 10 messu, toimittaa 
Riikka Honkavaara, avustaa 
Stiven Naatus, kanttorina Jukka 
Jaakkola. Kolehti ks. Tuira 
klo 10.
Pateniemen kirkossa su 25.3. 
klo 12 messu, toimittaa Riitta 
Louhelainen, saarna Anneli 
Kauppi, avustaa Ulla Mäkinen, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Naiskuoro. Kolehti ks. Tuira 
klo 10.
Rajakylän seurakuntakodissa 
su 25.3. klo 12 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Juha Huhtala, 
avustaa Merja Oksman, kant-
torina Marjo Irjala. Kolehti ks. 
Tuira klo 10.

Hartauselämä
Hiljaisuuden ilta ma 26.3. klo 
19, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Ilta muodostuu psalmitekstistä, 
hiljaisesta rukouksesta ja eh-
toollisesta. Tilaisuuden jälkeen 
on mahdollisuus jäädä teelle.
Aamurukous ke 28.3. klo 7.45, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Vii-
kon tekstit, hiljaisuutta, yhteistä 
rukousta ja laulua. 

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Sana elää raamattu- ja rukous-
ilta pe 23.3. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Uudenheräyksen päivä la 
24.3. klo 9, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Aamupiiri la 24.3. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
-ilta la 24.3. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Marianpäivän sanomaa sa-
noin ja sävelin su 25.3. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. Aili 
Heikkinen, lausunta ja Kirsti 
Leino, piano.
Sunnuntaiseurat su 25.3. klo 
15, Heinätorin seurakuntatalo. 
Juhani Seppänen ja Pirjo-Leena 
Hemmi.
Ajan valtimolla -luento su 25.3. 
klo 17, Keskustan seurakun-
tatalo. Miten voitan pelkoni?, 
työnohjaaja Matti Hökkä.
Päiväseurat ke 28.3. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Raamattupiiri ke 28.3. klo 16, 
Aurinkokoti, Isokatu 93. 

Keskiviikkoseurat ke 28.3. klo 
18, Oulun tuomiokirkon kryp-
ta. Juhani Liukkonen.
Miesten piiri ke 28.3. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Ompeluseurat to 29.3. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Raamattupiirit: 
Ke 28.3. klo 16, Aurinkokoti, 
Isokatu 93. Jyrki Vaaramo.
To 29.3. klo 14, Keskustan 
seurakuntatalo. Anna-Mari 
Heikkinen.

karjasillan seurakunta

Rauhanyhdistyksen raamattu-
luokka pe 23.3. klo 17.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Raamattupiirit:
Ti 27.3. klo 12, Kastellin kirk-
ko. 
Miesten raamattupiiri ke 28.3. 
klo 19, Kaukovainion kappeli. 
Mukana Juha Vähäkangas.
To 29.3. klo 18, Kastellin kirk-
ko. 
To 29.3. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
To 29.3. klo 18.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 29.3. klo 18.30, 
Kaukovainion kappeli. 

tuiran seurakunta

Miestenpiiri ti 27.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Ilkka Mäkinen 
alustaa aiheesta Muslimit Eu-
roopassa.
Raamattupiirit:
To 29.3. klo 13, Tuiran kirkko, 
luentosali. Vetäjänä pastori 
Riitta Louhelainen.

To 29.3. klo 15, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkamari. 
To 29.3. klo 18, Niittyaron 
kerhohuone. 
Rauhanyhdistyksen seurat to 
29.3. klo 19, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 

OulujOen seurakunta

Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 23.3. klo 19, Sangin-
suun seurakuntakoti. 
Rauhanyhdistyksen seurat su 
25.3. klo 17, Oulujoen kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 27.3. klo 19, Myllyojan 
seurakuntatalo. Antti Leskelä ja 
Pentti Hintsala.
Raamattupiiri ma 26.3. klo 
18.30, Oulujoen kirkko. Sa-
kastissa.
Miesten raamattupiiri to 29.3. 
klo 19, Myllyojan seurakun-
tatalo.

Musiikki
J.S. Bach Johannespassio su 
1.4. klo 18, Oulun tuomiokirk-
ko. Johtaa Ari Angervo, Oulu 
Festivo, Oamk:n 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

Konsertti Michala Petri pe 
23.3. klo 19, Oulun tuomio-
kirkko. Valtakunnalliset puhal-

linmusiikkipäivät. Pääsymaksu 
17/13/6 e.
Vanhojen koululaulujen yh-
teislaulua su 25.3. klo 14, Kes-
kustan seurakuntatalo. Seppo 
Viljamaan ja Liisa Valkolan 
lauluesitys, säestykset Raimo 
Paaso. Kahvitarjoilu yhteisvas-
tuun hyväksi.

karjasillan seurakunta

Rauhanyhdistyksen pääsiäis-
lauluilta pe 23.3. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

tuiran seurakunta

Tarton Peetrin kirkon kamari-
kuoron konsertti pe 23.3. klo 
19.30, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Kuoronjohtajana Kristiina-Ma-
ria Lorenz. Vapaa pääsy.
Marian ilmestyspäivän juhla-
vesper su 25.3. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Laulu-, vaski-
yhtye- ja urkumusiikkia. 
Yhteislaulutilaisuus ja pianon 
huutokauppa ke 28.3. klo 18, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Mukana dir. mus. Pertti Haipola 
ja kanttorit Lauri-Kalle Kal-
lunki ja Jukka Jaakkola. Illan 
aikana myydään huutokaupalla 
käytöstä poistettu Fazer-piano. 
Pianolla pohjahinta. Tuotto 
yhteisvastuulle.

OulujOen seurakunta

Virsilauluilta to 29.3. klo 18, 
Ulla ja Ilkka Mäkinen, Nykäsen-
kankaantie 11. Kahvitarjoilu ja 
arvontaa yhteisvastuulle.

diakonia
karjasillan seurakunta

Ystävän kammari ti 27.3. 
klo 12–13.30, Kaukovainion 
kappeli. 
Diakoniapiirit:
Ma 26.3. klo 12, Kaukovainion 
kappeli. 
Ke 28.3. klo 15, Maikkulan 
kappeli. 

tuiran seurakunta

Diakonian puhelinajanvaraus 
on peruttu pe 23.3. Seuraava 
ajanvaraus pe 30.3 klo 9-11. p. 
(08) 531 4616. 
Juttutupa ti 27.3. klo 11, Kos-
kelan seurakuntakoti. 
Työttömien ateria ti 27.3. klo 
12, Rajakylän seurakuntakoti. 
Käsityöryhmä ti 27.3. klo 14, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Vapaaehtoisten Lämmitä lä-
himmäistä -ilta ti 27.3. klo 17, 
Koskelan seurakuntakoti. Kä-
sitöiden lomassa suunnitellaan 
yhdessä YV-myyjäisiä.

OulujOen seurakunta

Lapinkangas-Sanginsuun dia-
koniapiiri ti 27.3. klo 12, San-
ginsuun seurakuntakoti. 
Madekosken diakoniapiiri to 
29.3. klo 12, Tuohinolla, Lou-
helantie 2. 

Yhteinen seurakuntapalvelu

KUULOVAMMAISET:
Raamattupiiri ma 26.3. klo 13, 
Palvelukeskus Runola. 
Kuurojen lähetyspiiri ma 26.3. 
klo 17.30, Kuurojen yhdistys. 

Lasten paikka ma 26.3. klo 
17.30, Kuurojen yhdistys, Kos-
kitie 19.
Aabrahamin poppoo ti 27.3. 
klo 13.30, Öbergin talo. Huo-
nokuuloisten päiväpiiri Dia-
koniakeskuksessa. 
KEHITYSVAMMAISET:
Varttuneiden kehitysvam-
maisten porinapiiri ti 27.3. 
klo 13.15–14.15, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Kehitysvammaisten keskuste-
lukerho ti 27.3. klo 17–18.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Perheilta ke 28.3. klo 16.30–
19.30, Hietasaaren kaupunki-
leirikeskus. Kehitysvammaisille 
perheineen. Sauna, ohjelmaa ja 
ruokailu (maksullinen). Ilmoit-
taudu p. (08) 316 1340.
NÄKÖVAMMAISET:
Raamattu- ja keskustelupiiri to 
29.3. klo 13–14.30, Öbergin talo. 
Diakoniakeskuksen alakerran 
ryhmätilassa.
PÄIHDETYÖ:
Päihdetyön naistenryhmä pe 
23.3. klo 13, Öbergin talo. 
Naisten ilta ma 26.3. klo 18, 
Öbergin talo. Yhdessäoloa, 
saunomista ja iltahartaus.

lähetys 
Lähetyssoppi to 29.3. klo 
10–14, Keskustan seurakunta-
talo, alasali. 

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta 
Kirkkokahvit su 25.3. klo 11.30, 
Keskustan seurakuntatalo. Elvi 
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ja Jaakko Lounela kertovat 
Sambian orpotyöstä. 
Lähetyspiiri ti 27.3. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Ari-Pekka Metso.
Lähetyspiiri ke 28.3. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 

karjasillan seurakunta

Kaukovainion lähetyspiiri 
ti 27.3. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. 

tuiran seurakunta

Lähetyspiiri ma 26.3. klo 16.30, 
Tuiran kirkko. 

OulujOen seurakunta

Lähetys- ja raamattupiirit:
Ma 26.3. klo 18.30, Oulujoen 
kirkon sakasti. 
Ma 26.3. klo 18, Myllyojan seu-
rakuntatalo, Ystävänkamari.
Ma 26.3. klo 18.30, Hintan seu-
rakuntatalo, väliaikaistila.
Ke 28.3. klo 14, Madekoskella 
kodeissa. Yhdyshenkilö Soila 
Närhi, p. (08) 531 6197.

lapset ja  
lapsiperheet
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Periodipyhäkoulu su 25.3. 
klo 15, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Myös kummit ja isovan-
hemmat ovat tervetulleita.
Päiväkerhot: 
Ma 26.3. klo 12, Heinätorin 
seurakuntatalo.
To 29.3. klo 12, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Perhekerhot:
Ke 28.3. klo 10, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
To 29.3. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti.

karjasillan seurakunta

”Mummola” la 24.3. klo 15, 
Kaukovainion kappeli. Lapsille 
leikkejä, aikuiset keskustelevat. 
Keitto ja kahvit. 
Pyhäkoulut:
To 29.3. klo 14.30, Pyhän Andre-
aan kirkko. Iltapäiväkerholaisil-
le ja muille 7–8-vuotiaille.
Su 25.3. klo 12, Maikkulan 
kappeli. 
Su 25.3. klo 12, Kaukovainion 
kappeli. 
Perhekerhot:
Ma 26.3. klo 10, Kaakkurin 
toimintakeskus. 
Ke 28.3. klo 9.30, Maikkulan 
kappeli, Kaukovainion kappeli 
ja Kastellin kirkko.
Ke 28.3. klo 10, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

tuiran seurakunta

Koko perheen pikkukirkko su 
25.3. klo 15, Koskelan seura-
kuntakoti. Kirkko-, mehu- ja 
leikkihetki. Tule perheesi ja rak-
kaittesi kanssa levähtämään.
Perheiden pääsiäisvaellus ke 
28.3. klo 18.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Tervetuloa seuraamaan 
pääsiäisen ajan tapahtumia.
Pyhäkoulut:
Su 25.3. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Jumalanpalveluksen 
saarnan aikana.
Su 25.3. klo 12, Niittyaron seu-
rakuntakoti, Pateniemen kirkko 
ja Rajakylän seurakuntakoti.
Su 25.3. klo 15, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Kansainvälinen pyhäkoulu su 
25.3. klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 

OulujOen seurakunta

Talvikankaan perhekahvila 
ti 27.3. klo 9.30, Talvikankaan 
monitoimitalo, nuorisotila. 
Pyhäkoulut:
Su 25.3. klo 12, Myllyojan 
seurakuntatalo ja Hintan seu-
rakuntatalo. 
Arkipyhäkoulu ke 28.3. klo 
18, Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti. 
Perhekerhot:
Ke 28.3. klo 9.30, Hintan 
seurakuntatalo, Myllyojan 
seurakuntatalo, Huonesuon 
seurakuntakoti, Saarelan seu-
rakuntakoti, Heikkilänkankaan 
seurakuntakoti ja Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
To 29.3. klo 9.30, Hönttämäen 
seurakuntakoti. 
Ylikiimingin alue
Perhekerho to 29.3. klo 10, 
Ylikiimingin vanha pappila.
Kauneimmat lastenlaulut 
su 25.3. klo 13, Ylikiimingin 
seurakuntatalo. Yhteislaulua ja 
lasten musiikkiesityksiä. Mu-
kana seurakunnan lapsikuoro. 
Mehu- ja kahvitarjoilu. 

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

karjasillan seurakunta

Varkkipäivä 7-12-vuotiaille 
la 24.3. klo 11–14, Maikkulan 
kappeli. Askartelemme pää-
siäismunia ja ovikoristeita.
Välipala.  Ilm. tekstiviestillä 
nuorisotyönohjaaja Marille p. 
040 730 4118.
Oloillat 11-14-vuotiaille ma 
26.3. klo 18, Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus. Yhteistä 
tekemistä, olemista ja pientä 
napostelua. Ilm. tekstiviestillä 
viikkoa ennen nuorisotyönoh-
jaaja Marille p. 040 730 4118 tai 
Esalle p. 040 575 2713.

Nuoret
Nuortenilta ÜberÖberg ke 
28.3. klo 18, Öbergin talo. Tule 
ja tuo mukanasi aihe tai asia, 
jota haluat yhdessä pohtia.

karjasillan seurakunta

Cafe Andreas -nuortenilta ti 
27.3. klo 18, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Nuortenilta ke 28.3. klo 18, 
Maikkulan kappeli. Jutustelua, 
pelejä ja purtavaa.
Nuortenilta to 29.3. klo 18, 
Kastellin kirkko, alakerta. Ju-
tustelua ja purtavaa.

tuiran seurakunta

Nuorten raamattupiiri pe 23.3. 
klo 19, Kuivasjärven seurakun-
takoti. 
Nuortenilta la 24.3. klo 18, 
Koskelan seurakuntakoti. Tule 
sinäkin nauttimaan musii-
kista, pelihetkistä ja  hyvästä 
seurasta.
Isoskoulutus su 25.3. klo 15, 
Tuiran kirkko. 
Nuorten gospelryhmä ke 28.3. 
klo 18, Tuiran kirkko. 
Varjoista valoon -tapahtuma la 
31.3. klo 15, Tuiran koulu. Oh-
jelmassa draamaa, tanssia, pu-
hetta, yhteislaulua housebändin 
säestyksellä ja tietenkin gos-
pelia. Esiintyjinä tanssiryhmä 
Elliots ja hieman raskaampaa 
gospelia soittava Pater Noster. 
Myynnissä on myös arpoja YV:n 
hyväksi, 1 e / kpl. Pääpalkintona 
kännykkä! Tuiran seurakunnan 
rippikoululaisille ja isosille. 
Vapaa pääsy. 

OulujOen seurakunta

Nuorten ilta - olla Jumalan käy-
tössä pe 23.3. klo 18.30, Hintan 
seurakuntatalo, korvaavat tilat. 
Tutustumme muutamaan Raa-
matun henkilöön, jotka ovat 
olleet Jumalan käytössä. Alustus 
Ilkka Mäkinen.

Avoimet ovet (avarit). Pelejä, 
mukavia ihmisiä ja pientä 
tarjoilua:
Ma 26.3. klo 20, Hintan seura-
kuntatalo. 
Ti 27.3. klo 19, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Ke 28.3. klo 19, Hönttämäen 
seurakuntakoti. 
To 29.3. klo 19, Saarelan seura-
kuntakoti. 
To 29.3. klo 19, Heikkilänkan-
kaan seurakuntakoti. 

opiskelijat ja  
nuoret aikuiset
Opiskelijaseurakunnan yhtei-
nen ilta la 24.3. klo 19, Öbergin 
talo. Sukujuuria etsimässä, 
Samuel Korhonen. Järjestää 
OPKO.
Changemaker-ilta to 29.3. klo 
18, Tuiran kirkko. Varjoista 
Valoon -tapahtuman suun-
nittelua, omien banderollien 
tekemistä.
Uusheräyksen opiskelijailta 
to 22.3. klo 19, Koulukatu 41. 
Ikävä, Vuokko Laurila.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 26.3. klo 
18.30, Lähetyskoti, Torikatu 
9 A 32. Musiikki-ilta, Hencca 
Pekuri.
Lutukan raamattupiiri ti 27.3. 
klo 16, yliopiston Tellus-kir-
jasto. Luonnontieteen opiske-
lijoille.
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 28.3. klo 18.30, Tuiran 
kirkko. Kristuksen kirkko vai ih-
misten? Martti Arkkila. Huom. 
poikkeuksellinen paikka!
Körttiopiskelijoiden seurat ke 
28.3. klo 19. Annaleena Pelto-
niemellä, Myllytie 6 A 14.
Rauhan Sanan ilta to 29.3. klo 
19, Koulukatu 10 C. Peli-ilta. 
SLEY:n ilta pe 23.3. klo 18.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Vesa Pöyhtäri.

Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Hopealanka ma 26.3. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Seurakuntakerho ke 28.3. klo 
13, Domus Botnica -kerhohuo-
ne, Toivoniementie 1. Kerho 
kokoontuu joka kuukauden 
viimeisenä keskiviikkona.
Tarinatupa ke 28.3. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Raksilan kerho to 29.3. klo 12, 
Kajaanintie 1. 

karjasillan seurakunta

Eläkeläisten kerho ma 26.3. klo 
12.30–14, Maikkulan kappeli. 
Vanhuslinja ke 28.3. klo 9–11. 
p. 040 574 7157. 
Eläkeläisten kerho to 29.3. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 29.3. klo 
13, Kastellin kirkko. 
Karjasillan seurakunnassa 
tänä vuonna 60 vuotta täyttä-
vien juhla su 15.4. klo 10–13, 
Karjasillan kirkko. Juhla alkaa 
messulla. Ilmoittautumiset 
viim. 4.4. kirkkoherranviras-
toon p. (08) 531 3200.

tuiran seurakunta

Seurakuntakerho ti 27.3. klo 
14, Kangastien palvelukeskus. 
Ohjelmassa hartaus, yhteislau-
lua Pertti Haipolan säestyksellä 
ja arvontaa sekä lopuksi kahvit. 
Tuotto yhteisvastuulle. 
Senioreiden laulupiiri ke 28.3. 
klo 12.30, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Yhteislaulua ja kahvit. 
Seurakuntapiiri to 29.3. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Seurakuntakerho to 29.3. klo 
13.30, Palokan palvelukeskus. 

OulujOen seurakunta

Seurakuntapiirit:
Ma 26.3. klo 10, Hintan väliai-
kaistilat, Hintantie 89. 
Ti 27.3. klo 12, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
To 29.3. klo 13, Myllyojan seu-

rakuntatalo. 
To 29.3. klo 14, Hoikantien pal-
velutilat, Hoikantie 21–23. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
26.3. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti.
Martantupa ti 27.3. klo 12.30, 
Myllyojan seurakuntatalo.
Ylikiimingin alue
Maanantaikuoro ke 28.3. klo 
10, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. 

leirit ja retket
Perheiden ja työikäisten kuu-
rojen leiri 13.–15.4. Juuman lei-
rikeskus. Ilm. leirille viim.27.3. 
mennessä Eija Mukka 040 591 
2657, eija.mukka@evl.fi.
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

Kaikenikäisten leiri Kauko-
vainolaisille 5.–6.5. Rokuan 
leirikeskus. Yhteyttä toisiimme 
ja yhteyttä Taivaan Isään. Oh-
jelmaa 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 myymäläs-
sä ja Oulangalla Kiutakön-
käällä. Yövymme Kuusamon 
tropiikissa ja osallistumme 
sunnuntaina jumalanpalve-
lukseen Kuusamon kirkossa. 
Kotimatkalla poikkeamme 
petoeläinpuistossa ja Päätalon 
kotimökissä. Hinta 133 e (sis. 
matkat, majoitus, ruoka, kahvit 
sekä tutustumiskohteet). Etusi-
ja Oulujoen seurakuntalaisilla. 
Matkalla mukana Anna-Maija 
ja Ulla-Maija. Ilm. viim. 25.4. 
p. (08) 316 1340.

kuorot ja  
yhdistykset
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Tuomiokirkkokuoron harjoi-
tus to 29.3. klo 17, Keskustan 
seurakuntatalo. 

karjasillan seurakunta

Kastellin kirkkokuoron har-
joitus ma 26.3. klo 18.30, 
Kastellin kirkko.
TervasCanto-kuoron harjoitus 
ti 27.3. klo 17.30, Kaukovainion 
kappeli. 
Mieskuoro Weljet ti 27.3. klo 
18.30, Kastellin kirkko. 
Karjasillan kirkkokuoron 
harjoitukset ke 28.3. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Tervetuloa, 
myös uudet laulajat!
Pyhän Andreaan lapsikuoron 
harjoitukset to 29.3. klo 16, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Maikkulan tenavakuoron 
harjoitukset to 29.3. klo 16.30, 
Maikkulan kappeli. 
Maikkulan lapsikuoron har-
joitukset to 29.3. klo 17.30, 
Maikkulan kappeli. 

OulujOen seurakunta

Lapsikuoroharjoitukset ma 
26.3. klo 16.45, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
Kirkkokuoroharjoitukset ke 
28.3. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo. 
Ylikiimingin alue
Lapsikuoro to 29.3. klo 17, Yli-
kiimingin seurakuntatalo. 
Kirkkokuoro to 29.3. klo 18.30, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Muut menot
Meitä on moneksi -naisten 
tapahtuma su 25.3. klo 12, 
Pateniemen kirkko. Messu, mu-
kana Tuiran kirkon naiskuoro. 
Yhteinen ateria 5 e. Laske rimaa, 
sisko! alustus Raili Ojalehto. 
Tuotto Yhteisvastuukeräykselle 
ja seurakunnan lähetystyölle.  
Puuhakerho ma 26.3. klo 9, 
Intiö, hautausmaan huoltora-
kennus.  
Fransupiiri ma 26.3. klo 18, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Kivikerho ti 27.3. klo 10, Pyhän 
Tuomaan kirkko.  
Puuhakerho ke 28.3. klo 9, 
Intiö, hautausmaan huoltora-
kennus. 
Kirkkotekstiilipiiri ke 28.3. klo 
18, Kaukovainion kappeli. 
Hiljaisuuden retriitti 27.–29.4, 
Rokuan leirikeskus. Retriitin 
ohjaavat Katariina Pitkänen p. 
050 386 8677 ja Ulla Säilä 040 
574 7129. Hinta 41e. Ilm. viim. 
4.4. p. (08) 3161340 tai www.
oulunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri 

kansainvälisyys
English Service su 25.3. 
klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 25.3. klo 18, 
Kaukovainion kappeli.

Karjasilta: Panu Onni Oskari 
Leppänen. 
Tuira: Maija Anniina Marjatta 
Pohjolainen.
Oulujoki: Jyry Patrik Maximus 
Salo.

Tuomiokirkko: Urho Kalervo 
Hamari 85 v, Rauni Sirkka 
Annikki Suorsa s. Väänänen 81 
v, Leena Sisko Tellervo Siitari s. 
Haaranen 72 v,  Elsa Maria Kar-
jala 91 v, Eino Armas Ritvaniemi 
83 v, Anna-Liisa Haapala s. 
Vanhakangas 77 v.
Karjasilta: Vilho Juhani Jokela 
68 v, Reijo Antero Kostilainen 
54 v, Matti Aukusti Parpala 90 
v, Arvo Juhani Kallio 52 v, Aksel 
Rainer Nykänen 86 v.
Tuira: Vieno Annikki Oikarinen 
s. Rusanen 87 v, Johan Fredrik 
Juusola 89 v.
Oulujoki: Mikko Petteri Koret 
28 v, Esko Kalle Lämsä 75 v.

Tuomiokirkko: Mikko Antero 
Kaan ja Kati Riitta Kaarina 
Partanen.
Tuira: Jarkko Tapani Tuominen 
ja Sari Johanna Turtiainen, 
Antti Hermanni Alakärppä ja 
Maiju Juliaana Vilponen, Tero 
Matias Junnila Ja Ulla-Maija 
Helena Mäkleäinen, Marko 
Kalevi Kynkäänniemi ja Miia 
Marika Perätalo.
Karjasilta: Markus Tapani Tii-
rola ja Ulla Emilia Karppinen.
Oulujoki: Timo Jaakko Hanhela 
ja Jaana Marjatta Leskelä.

Marian 
ilmestyspäivän messu
su 25.3. klo 17 Kastellin kirkossa. 
Kirkkoon voi tulla hiljentymään jo klo 16. Omassa 
rauhassa voi keskittyä kuuntelemaan rauhallista 
musiikkia ja hiljaisuutta, sytyttää kynttilän tai 
viivähtää esirukousalttarin äärellä. Messun toi-
mittaa pastori Liisa Karkulehto ja avustamassa 
ovat diakoniatyöntekijä Asta Leinonen sekä naisia 
Oulun NNKY:stä. Musiikista vastaa kanttori Ilkka 
Järviö yhdessä Karjasiltakvartetin kanssa. Messun 
jälkeen on iltapala.

Juhlavesper 
Marian ilmestyspäivänä 25.3. klo 19 
Pyhän Tuomaan kirkossa.
Laulu-, vaskiyhtye- ja urkumusiikkia. Säveltäjäni-
miä ovat mm. Scheidemann, Scheidt, Praetorius 
ja Hassler. Vesper on osa kirkkomusiikkia opis-
kelevan Essi Takkisen opinnäytetyötä.

kantelu 
pöyhtäristä 
tutkintaan

Oulun tuomiokapituli lähetti 
kappalainen Vesa Pöyhtäriä 
koskevan kantelun valmista-
vaan tutkintaan.  

Pastori Saija Kronqvistille 
annettiin valtakirja Kiimin-
gin seurakunnan kappalaisen 
virkaan 1.5.2007 alkaen.  

Tuomiokapituli julisti 
haettavaksi Siikalatvan seura-
kunnan Kestilän kappeliseu-
rakunnan kappalaisen viran 
sekä Siikasalon seurakunnan 
Vihannin kappeliseurakun-
nan kappalaisen viran. Hake-
mukset virkoihin on jätettävä 
23.4.2007 mennessä.  
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tahdotko tehdä hyvää?
 
Osta irtokarkkeja, päällystä ne kotona kauniisti uudelleen 
itse tekemälläsi kääreellä. Yhteisvastuukeräyksen teemaan 
Ehjä lapsen mieli liittyen voit kirjoittaa askartelemaasi 
karkkipaperiin kannustavan ja kauniin ajatuksen.

Myy karkkeja yhteisvastuun hyväksi vaikkapa kylä-
reissulla.

Oulun yhteisvastuun keräystili: 574136-2123726.

Su 25.3. klo 10 messu Karjasillan kirkosta, 
toimittaa Satu Saarinen, avustavat Juha Vä-
häkangas, Mervi Keskinen ja Asta Leinonen, 
kanttorina Juha Soranta.
Su 25.3. klo 11.25 radiopyhäkoulussa lasteno-
hjaaja Kirsi Isola puhuu marianpäivästä.
Toivon iltapäivä ma-pe klo 14-17:

Ke 28.3. klo 15.45 Naisen allakka. Elämä ei ole pelkkää ruusuilla 
tanssimista, JoJon toiminnanjohtaja Helena Jäykkä kolumnoi.
To 29.3. klo 15.45 Kasvun paikka-ohjelma. Millaista toimintaa nuo-
ret tarvitsevat ja kuinka aktivoida heitä siihen? Nuorisotyönohjaa-
ja Jouni Heikinheimoa haastattelee Marja Blomster.

Su 25.3. klo 9.45 radiopyhäkoulussa lasteno-
hjaaja Kirsi Isola puhuu marianpäivästä.
Su 25.3. klo 10 messu Kemin kirkosta.
Jumalanpalveluksen jälkeen edellisen maa-
nantain Etappi-ohjelman uusinta. Keskuste-
lua kirkon elämän ajankohtaisnäkymistä, vie-

raana Raudaskylän Kristillisen Opiston rehtori Jukka Hautala. Toi-
mittaa Jukka Harvala Ylivieskasta.
Ma 26.3. klo 17.05 Etappi-ohjelman toimittaa Markus Päivärin-
ta Kalajoelta. 

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

r a d I o - o H J e l M at

www.oulunseurakunnat.fi

Lauantaina 24.3.
Kaikenikäisten tapahtuma
Myllyojan asukastuvalla 
(Jokivarrenpolku 5) klo 12. 
Yhteislaulua, arpoja, kah-
via, munkkia, yms. Lapsille 
poniratsastusta. Puhe Antti 
Leskelä. 
Maanantaina 26.3.
Pienoisnäytelmä Nokkos-
vihta klo 12 Sanginsuun 
seurakuntakodilla. Lähteellä-
teatteri. Käsikirjoitus Ilmari 
Turja, ohjaus Ester Alakopsa. 
Kahvit ja arpa 5 e.

Keskiviikkona 28.3.
Yhteislaulutilaisuus klo 18, 
Rajakylän seurakuntakodilla. 
Illan aikana huutokaupataan 
käytöstä poistettu Fazer-pia-
no. Pianolla pohjahinta.

Torstaina 29.3.
Myyjäiset klo 11 Heinätorin 
seurakuntatalolla. Myytävänä 
mm. leivonnaisia ja arpoja. 
Voit myös tuoda omia tuottei-
ta myyntiin.Tarjolla lihakeit-
toa myös kotiin ostettavaksi 
(omaan astiaan).     

Gregoriaanista laulua 
tuomiokirkossa

Oulun tuomiokirkossa lauletaan ihmisen musiikiksi sanottua 
gregoriaanista laulua sunnuntaina 25.3. klo 16. 

Konsertin laulajat ovat gregoriaanisen laulun harrastajia 
Oulu-Opistosta, Oulun kansalaisopistosta sekä Pyhän Hilde-
gardin seurasta. Laulajia on valmentanut ja konsertin johtaa 
musiikkipedagogi Victoria Alatalo. Konsertin järjestää Pyhän 
Hildegardin seura.

Gregoriaaninen laulu syntyi varhaiskeskiajalla ja liittyi kirkon 
ja luostarielämän jumalanpalveluksiin. Se sai nimensä tuolloi-
sen paavi Gregoriuksen mukaan. Gregoriaaninen laulu on yk-
siäänistä, levollisesti etenevää, säestyksetöntä ja latinankielistä 
laulua. Sanat ovat Raamatun rukouksia ja psalmeja.

Laulua pidetään ihmistä hoitavana rauhallisuutensa ja sisäl-
tönsä vuoksi. Se luo vastakohtaa aikamme kaoottiselle melulle 
ja hälylle.

Konserttiin on vapaa pääsy. Ohjelma 5 e.

Itsetuntoa 
hoitava sana

– Itsetuntomme saattaa kaivata huoltoa varsinkin suomalais-
ta työelämää koskevien rakennemuutosten keskellä. Jokin it-
setuntoa hoitava sana voi panna alulle merkittäviä muutos-
prosesseja. 

– Tällainen sana voi löytyä esimerkiksi kirjastosta käsiin osu-
neesta kirjasta, teatteriesityksen vuorosanoista tai myös hyvien 
ystävien ilmaisemista ajatuksista. Sana voi kantaa odottamatto-
man paljon hyvää satoa koko elinympäristöömme, psykologian 
lisensiaatti Arto Mikkola sanoo.

Hänen mukaansa itsetunto voidaan ymmärtää sellaiseksi 
oman sisäisen ryhtimme rakenteeksi, joka oikeastaan on ko-
ko elämänpituisen oppimisprosessin tulos. Siksi siinä kaivattu 
uudistuminen tarvitsee tuoreita oppimismahdollisuuksia ja 
oppimisympäristöjä.

Arto Mikkola tarjoaa virikkeitä eri tavoin kuormittunutta it-
setuntoa uudistavien oppimiskokemusten etsintään Oulunsalon 
seurakunnan järjestämässä luentotilaisuudessa maanantaina 
26.3. Yleisöluento Itsetuntoa hoitava sana alkaa seurakuntata-
lolla kello 18.30.

Vapaaehtoistyössä ja lähimmäispalvelussa toimiville suun-
nattu luento Vapaehtoisen ilot ja surut kristittynä kasvamisen 
näkökulmasta alkaa tiistaina 27.3. kello 9. Yhteys Lahja Rauti-
olaan, p. 044 7453 848.

arto Mikkola on valtakunnallisen diakonia-ammattikor-
keakoulun lehtori. 

valmennuskurssi 
teologisiin 

tiedekuntiin 
pyrkiville

Oulun hiippakunnan tuomioka-
pituli järjestää valmennus- ja ker-
tauskurssin teologisiin tiedekun-
tiin pyrkiville. 

Toukokuun 2.-3. päivinä tuo-
miokapitulin tiloissa pidettävä 
kurssi valmentaa sekä Joensuun että 
Helsingin teologisten tiedekuntien 
pääsykokeisiin. Valmennuskurssi 
on osa ”teologin koulutuspolku” 
-nimistä hiippakunnan koulutus-
ohjelmaa, jolla tuetaan teologian 
opiskelijoita opintojen aikana sekä 
papistoa ammatillisen täydennys-
koulutuksen keinoin.

Valmennuskurssi on suunnattu 
lukio-opintonsa päättäneille. Kurssi 
painottuu pääsykoekirjallisuuden 
ja pääsykoetta tukevan tietouden 
käsittelyyn. 

Kurssille otetaan enintään 20 
opiskelijaa. Etusija osallistumiseen 
on Oulun hiippakunnan alueelta 
tulevilla.

Ilmoittautuminen 16.4. mennessä 
Anneli Sillanpäälle, p. 08 5358 550 tai 
anneli.sillanpaa@evl.fi. Kurssimak-
su 20 e maksetaan 25.4. mennessä 
Oulun hiippakunnan tuomiokapi-
tulin tilille 110730-642268.

Hakuaika Joensuuhun päättyy 
10.5. ja Helsinkiin 18.5.

Lisätietoja kurssin kouluttajilta: 
Piispan teologinen sihteeri Timo 
Helenius, timo.helenius@evl.fi, 044 
755 5552. Kasvatuksen hiippakun-
tasihteeri Pekka Asikainen, pekka.
asikainen@evl.fi, 044 755 5553. 
Notaari Outi Uusimäki, outi.uu-
simaki@evl.fi, 044 755 5512.

uusheräyksen 
lähetystyötä sata vuotta

Lestadiolaisen Uusheräyksen lähetystyön aloittamisesta tulee 100 
vuotta täyteen tänä vuonna. Lähetystyö järjestäytyi 21.3.1907 
Oulussa, jossa pidettiin Suomen Lähetysseuran Lestadiolaisen 
Haaraosaston perustamiskokous.

Sadan vuoden merkkipaalun juhlinta alkaa niinikään Oulussa. 
Ensimmäiset maakunnalliset juhlaseurat pidetään kaupungissa 
maaliskuun 24.-25. päivinä. 

Juhlille saadaan mukaan Suomen Lähetysseurassa Uusheräyksen 
nimikkolähetteinä toimineita työntekijöitä, mm. rovasti Heikki 
Hilvo ja diakonissa- erikoissairaanhoitaja Kerttu Nygrén.

Uusheräyksen ensimmäinen lähetti lähti Kiinaan vuoden 1909 
syyskuussa. Kiinasta tulikin Uusheräyksen varsinainen työkenttä 
Suomen Lähetysseuran Haaraosastona. Työalueella oli 13 lähet-
tiä Kiinan sulkeutumiseen mennessä. Viimeisimpiä heistä oli 
Oulussa eläkepäiviään viettävä diakonissa Alli Rönkkömäki.

Kesäseurat Uusheräys pitää Kurikassa heinäkuun 6.-8. päi-
vinä. 

Iloinen 
perhetapahtuma 

kiimingissä
Kiimingin seurakuntakeskuksessa 
vietetään perinteistä iloista perhe-
tapahtumaa sunnuntaina 25.3. klo 
15. Se on perheille suunnattu yh-
teisvastuutapahtuma, jossa esiin-
tyy oululainen lastenorkesteri Soiva 
Siili. Konsertin jälkeen on tarjolla 
kahvia ja mehua, arpoja, kasvomaa-
lausta, onnenpyörä jne. Itse tapah-
tuma on ilmainen, mutta kahvista, 
arvoista ja muista toiminnoista ke-
rätään pieni maksu, joka tilitetään 
Yhteisvastuukeräykseen.

Huutokauppa 
yhteisvastuulle

Kiimingissä kerätään ehjää ja käyt-
tökelpoista tavaraa huutokaupat-
tavaksi Yhteisvastuukeräyksen hy-
väksi. Huutokauppa on huhtikuun 
viimeisenä lauantaina.

Jos kodistasi löytyy esineitä tai 
tavaroita, joista voit luopua, lah-
joita ne hyvään tarkoitukseen. 
Yhteisvastuukeräyksen tuotto 
käytetään sellaisten lasten hyväksi, 
joiden perheissä on mielenterve-
ysongelmia.

Tavaran voi tuoda etukäteen seu-
rakuntakeskukseen viikolla 17 tai 
lauantaina 28.4. ennen huutokaup-
paa, joka alkaa kello 10. Meklarina 
toimii Jouni Kokkoniemi.

Ilmoita lahjoituksesta kirkkoher-
ranvirastoon, p. 08 8161 003.

Mikael Agricola oli rohkea, jäärä-
päinen ja itsetietoinen mies, joka 
tiesi tehtävänsä merkityksen Raa-
matun suomentajana ja luterilai-
suuden välittäjänä Suomeen. Ajoiko 
hänen lahjakkuutensa hänet suu-
riin tehtäviin, vai pelasiko hän it-
se itselleen asemansa?

YLE:n Koulu-tv:tä varten tuo-

tettu sarja Agricolan kaavussa etsii 
kaavun sisältä uudenlaista kuvaa 
Mikael Agricolasta. Sarjassa on kol-
me osaa, jotka esitetään Koulu-tv:
ssä YLE TV 1:ssä ja YLE Teemalla 
maanantaisin 26. maaliskuuta al-
kaen klo 12.30. Uusinnat esitetään 
keskiviikkoisin klo 10.15.

Jääräpäisen agricolan kaavussa

rI
It

ta
 H

Ir
vo

N
eN



7nro 12 • 22.3.2007 •rauhan tervehdys 

S iikasalon seurakuntaan kuu-
luva Paavolan koulu, ja siel-
tä joukkue Paavolan parhaat, 

voitti hiippakunnallisen virsivisa-
kilpailun.

Kilpailu käytiin viime viikon 
tiistaina Oulussa.

Paavolasta lähtee toukokuussa 
kolmihenkinen joukkue Helsinkiin 
visaamaan virsitietoudesta.

Voittojoukkueessa ovat mukana 
neljännen luokan tytöt Milja Kar-
humaa, Vanamo Lahti ja Meeri 
Kulha.

– Tytöt harjoittelivat tosi ah-
kerasti ja ovat olleet innokkaita 
virsien laulajia pienestä saakka, 
kiitteli opettaja Sirkku Kärsämä 
suojattejaan.

– Voitto oli silti yllätys, emme 
ole edes osallistuneet kilpailuun 
aiemmin.

paavolan ja koko hiippakunnan parhaat

voittajajoukkue paavolan parhaat 
lähtee edustamaan hiippakuntaamme 
valtakunnalliseen finaaliin 
toukokuussa Helsinkiin. 

Kärsämä nauraa, että ilo oli ka-
tossa, kun tytöille selvisi Helsin-
gin reissu.

– Luottavaisin mielin jatkamme 
kisaa eteenpäin.

Toiseksi tuli Päivärinnan koulun 
joukkue Virsikiitäjät Ylivieskasta 
ja kolmanneksi Oulunsalon seu-
rakunnan Pitkäkankaan koulun 
”Terästytöt”.

Hiippakunnallisessa kilpailussa 
oli 22 joukkuetta, mutta koulujen 
väliseen alkuerään osallistui lähes 
130 koululuokkaa.

– Mahtava määrä, ei voi muuta 

N eitsyt Maaria emonen.
Maria Herran piikanen.
Suomalaisessa runoudessa 

käytetään neitsyt Mariasta läm-
pimiä nimityksiä. Hän on lempeä 
hahmo, Jeesuksen äiti, Jumalan 
synnyttäjä. Kirkkovuoden aikana 
on muutama päivä, jolloin Maria 
on tapahtumien keskipisteessä.

Mutta mitä todella tiedämme 
Mariasta?

– Emme paljonkaan. Raamatusta 
olemme lukeneet enkeli Gabrielin 
ilmestymisestä hänelle, Jeesuksen 
syntymästä ja Marian surusta poi-
kansa ristiinnaulitsemisen vuoksi. 
Raamatun tutkijatkaan eivät pysty 
kertomaan Mariasta ja hänen elä-
mästään yksityiskohtaisemmin, 
kolme oululaista naista sanoo.

Aili Heikkinen, Mirja Gran-
lund ja Kirsti Leino halusivat 

hakea Mariasta kertovia tekstejä 
tulevan marianpäivän Sanan ja 
sävelen hetkeä varten. Taustaksi 
he löysivät teologian tohtori Rai-
ja Sollamon kirjasta katkelman, 
joka piirtää kuvaa Marian aikana 
eläneen naisen arkipäivästä ja elä-
mänkaaresta.

Minkä ikäinen Maria oli syn-
nyttäessään Jeesuksen? Luultavasti 
melko nuori, ehkä korkeintaan 
16-vuotias. Kuinka paljon lapsia 
hänellä oli? Mahdollisesti iso per-
he. Sollamokaan ei uskalla sanoa 
asiaa tarkemmin.

Mariasta kertovista teksteistä on 
koottu esitys, joka haluaa keskittyä 
hänen kokemuksiinsa tavallisena 
juutalaisena naisena ja äitinä. Har-
vinaisuutena on melodraama, jonka 
sanat ovat V. A. Koskenniemen ja 
sävellys Erkki Melartinin.

Harvinainen melodraama kertoo Mariasta

o ululainen Taru Pisto valit-
tiin viime viikolla Oulun-
salon seurakunnan toiseksi 

kanttoriksi. Seurakunnalle se on 
historiaa, sillä toista kanttoria on 
toivottu pitkään. Tarulle taas työ 
on ensimmäinen vakituinen kant-
torin virka. 

Taru Pisto on ensimmäiseltä am-
matiltaan pianonsoiton opettaja. 
Kanttoriksi hän valmistui vuosi 
sitten toukokuussa.

– Tiedän jo aika hyvin, mitä kant-
torin virka sisältää. Olin viime vuon-
na kesäkanttorina Haukiputaalla. 
Siellä soitin jumalanpalveluksissa, 
häissä ja hautajaisissa, olin mukana 
kolmella rippikoululeirillä ja sairaa-
loissa hartauksia pitämässä.

– Työ on todella monipuolista ja 
vaihtelevaa. Ja on mukava tavata 
erilaisia ihmisiä, Taru luonnehtii.

osa nuorisotyötä

Millaista työ tulee olemaan Oulun-
salossa, se selviää, kun Taru aloit-
ta seurakunnassa viimeistään ke-
säkuun alussa. Oulunsalon kokoi-
sessa seurakunnassa jo perustyötä 
riittää kahdelle kanttorille.

– Oulunsaloon haettiin kirk-
komuusikkoa, joka työskentelee 
nuorten kanssa. Kitaraa soittava 

nuorisotyönohjaaja Kirsi Järvelin 
tulee olemaan työkaverini, Taru 
tietää. Hän on alustavasi selannut 
kirjojaan ja etsinyt materiaalia 
nuorisotyön tuleviin tarpeisiin. 
Ja seurakuntalaisten toiveita hän 
haluaa kuunnella.

Vaikka uuden viran haltijan ei 
tarvitse kulkea kenenkään jalanjäl-
jissä, vanhemman kollegan kokemus 
ja tuki ovat arvokkaita.

– Onneksi Tuomo Kangas jatkaa 
vielä pitkään kanttorin virassa. 

kypsyttelyä

Pianonsoiton opettajan uusi suun-
tautuminen kirkkomusiikkiin vaa-
ti kypsyttelyä ja rohkeuttakin. Kir-
kon työhön aikovan täytyy seistä 
sen edustamien arvojen ja periaat-
teiden takana.

– Seurasin sivusta, mitä Tuomo 
Nikkola opetti kirkkomusiikin opis-
kelijoille Oulun konservatoriossa. 
Kiinnostuin. Kun virsidraamaan 
tarvittiin urkujensoittajaa, aloin 
opiskella sitä taitoa.

– Ajattelen, ettei kaikkea tulevai-
suudestaan kannata lyödä lukkoon 
etukäteen vaan antaa asioiden ke-
hittyä. Silloin voi tarttua kohdalle 
tulevaan kiinnostavaan asiaan, 
Taru sanoo.

koti oulussa

Tarun ja hänen puolisonsa Juha 
Piston omakotitalon ulko-ovella 
Pateniemessä jo tietää, että on tul-
lut oikeaan paikkaan. Sisältä kuu-
luu hauskoja törähdyksiä.

– Juhalla on kaksi tuubaa, joita 
hän soittaa Oulun sotilassoittokun-
nassa, Taru kertoo. Talon etsintä 
kesti kauan, sillä sen oli täytettävä 
monia vaatimuksia. Esimerkiksi 
harjoittelemiseen on oltava oma 
huone. Se on yksi syy, miksi uusi 
kanttori ei ihan heti muuta Ou-
lunsaloon.

Talossa on myös flyygeli sekä ko-
meat digitaaliset kirkkourut. Taru 
esittelee myös nokkahuilunsa, sop-
raano-, altto- ja tenorinokkahuilut. 
Bassohuilua hän ei ole hankkinut 
sen korkean hinnan vuoksi.

– Nokkahuilu on yksinkertai-
suudestaan huolimatta vivahteikas 
soitin, ja sillä voi soittaa vaativaakin 
ohjelmistoa, Taru Pisto kehuu. Ku-
kapa tietää, vaikka oulunsalolaiset 
nuoret ryhtyisivät perehtymään sii-
hen uuden kanttorinsa kanssa.

pIrkko paakkI

Runon taustana kulkee herkkä ja 
kaunis musiikki. Niiden avulla voi 
eläytyä Marian mietteisiin.

Tilaisuudessa kuullaan myös 
mm. M. Lähteenkorvan Maria 
vuoritiellä, J. Pohjanmiehen sävel-
tämä ja O. Paloheimon sanoittama 
Neitsyt Marian kehtolaulu sekä S. 
Nuormaan sanoittama ja S. Palm-
grenin säveltämä Ja neitsyt pikku 
poijuttansa.

Esiintyjät ovat Mirja Granlund, 
luenta, Aili Heikkinen, laulu ja 
Kirsti Leino, piano.

pIrkko paakkI

Marianpäivän Sanan ja sävelen 
hetki Heinätorin seurakuntasalissa 
sunnuntaina 25.3. kello 12.

taru tulee kanttoriksi oulunsaloon

sanoa, hymyili hiippakuntakanttori 
Anja Hyyryläinen.

Vaikka hän arvioi kysymyk-
set vaikeiksi, oli osaamistaso silti 
korkealla.

– Täysiä pisteitä ei saanut mikään 
joukkue, mutta voittajat pääsivät 
52/54 pisteellään lähelle.

Viimeiseksi tullut joukkue sai 
sekin 33 pistettä, joten lapset olivat 
virtensä opetelleet hyvin.

– Virsilauluinnostus nousee kil-
pailujen myötä. Se oli kuultavissa, 
kun lapset lauloivat kisan aluksi, 
Hyyryläinen kertoo.

Satu kreIvI-paloSaarI

Nokkahuilun soittaminen on yksi 
taru piston harrastuksista.

Mirja Granlund (vas.), kirsti leino ja aili Heikkinen ovat kiinnostunei-
ta Marian elämästä
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N yt siellä olisi se lumiukon tekoil-
ma, katselee jääliläinen Eila Nou-
siainen ikkunasta ulos vähän hai-
keana.

Puoliso Ahti tulee vierelle ja etsii valoku-
vaa. Viimein se löytyy. Snow Man, lumiuk-
ko, jonka kasvoilla ovat hiilisilmät ja oikea 
porkkananenä. Eila ja Ahti hymyilevät posket 
punaisina ukon vierellä.

– Pakko meidän oli tehdä Mialle lumiukko, 
kun hän puhuu siitä niin paljon. Saa nähdä 
nyt edes kuvasta.

Nousiaisen pariskunnalla on yksi lapsi 
Arto ja hänellä yksi lapsi Mia. Melkein yhtä 
paljon kuin lapsesta ja lapsenlapsesta iso-
vanhemmat puhuvat azerbaidzhanilaisesta 
miniästään Juliasta.

– Parempaa miniää en olisi voinut ku-
vitella. Hän on niin ihana, empaattinen 
ihminen!

Arto, Julia ja Mia asuvat USA:ssa, Mary-
landin osavaltiossa.

Isovanhemmat ovat tavanneet heitä vii-
meksi vuosi sitten, jolloin olivat kuukauden 
perheen luona. Julia on saanut nyt viisumin, 
johon liittyy työlupa.

– Kesällä he tulevat käymään, isovanhem-
mat riemuitsevat.

Näyttää leluja
puhelimessa

Suunnitelmien mukaan Mia saattaa olla mum-
min ja vaarin luona jopa kolme viikkoa.

– Toissa kesänä Mia kasteli mummin kuk-
kia, vain juoksi nurmikolla ja oli innoissaan, 
kun pääsi pyörän kyytiin. Kaikki sellainen 
on kerrostalossa asuvalle lapselle aivan uutta 
ja ihmeellistä.

Arto Nousiainen työskentelee musiikki-
johtajana suuressa sikäläisessä kristillisessä 
seurakunnassa. Aiemmin hän oli lähetys-
työntekijänä Azerbaidzhanissa, jossa tapasi 
Juliansa.

– Mia saa kristillisen kasvatuksen, siitä 
ei ole huolta. Hän on nyt 3,5 –vuotiaana 
innokas pyhäkoululainen ja tulee aikanaan 
käymään seurakunnan esikoulut ja koulut 
aina lukioon saakka, jos perhe jää seudulle 
pidemmäksi aikaa.

Isovanhemmat kantavat hieman huolta 
amerikkalaiskaupungin rikollisuudesta, 
mutta eivät anna pelkojen lamauttaa.

– Rukoilemme perheen puolesta paljon.
Ristiin laitetut kädet eivät ole ainoa yhte-

ys, vaan mummi ja vaari ottavat tämän tästä 
myös skypeyhteyden pojan perheeseen.

– Heillä ei ole vielä kameraa skypessään. 
Onkin liikuttavaa, kun Mia tulee silti  puhe-
limeen ”näyttämään” mummille ja vaarille 
uutta lelua ja kirjaa.

I S o va N H e M M at  I k Ä v ö I v Ä t  k a u k a N a  a S u va a
l a p S e N l a S ta a N ,  va I k k a  t u k e vat  p e r H e e N  r at k a I S u a

olisi hauska tehdä 
lumiukkoja Mian kanssa

prinsessasta
tuli heti kuva

Muutaman oikean kirjeenkin mummi on 
kirjoittanut, jotta ne jäävät muistoksi, muu-
ten sähköposti lähettää tiuhasti valokuvia 
ja tekstiä toiselle puolen maailmaa ja siel-
tä takaisin.

– Tein Mialle hänen toivomansa prinses-
samekon, koska neiti ilmoitti, että ei ole tyttö 
vaan prinsessa. Heti jouluna saimme suloi-
set kuvat prinsessasta. Äiti oli hommannut 
työlle tiarankin.

Ahti Nousiainen on perheen tekniikkamies 
ja selostaa asiantuntevasti yhteysratkaisut. 
Hän tulostaa Eilalle kuvat, jotka vaimo lii-
maa albumeihin tarinoiden kera.

– Apua, näitä albumeita on jo viisi, Eila 
nauraa.

Kuvat tuovat paljon iloa ja lohtua, kun 
ikävä iskee.

– Kyllä kai minä joskus ihan itken, Eila 
sanoo.

Isovanhemmat ymmärtävät perheen tar-
peen olla työssä  siellä kaukana. 

– Arto kokee, että hänen paikkansa on 
nyt siellä. Että se on Jumalan tahto. Siihen 
tahtoon meidän on helppo taipua.

Eila ja Ahti Nousiainen kertovat, kuinka 
ainokaisen lapsen saaminen kesti aikanaan 
heillä yli yhdeksän vuotta. Myös Arto ja 
Julia odottivat pikku Mian tuloa vuosikau-
sia. Keskenmenotkin ovat tulleet perheessä 
tutuiksi.

– Minua pistää vihaksi, jos joku puhuu 
lasten tekemisestä. Ei niitä tehdä, mutta 
lapsia voidaan suurena Jumalan lahjana 
saada, Eila miettii.

Mummonkin
syli huutaa lasta

Kun isovanhemmat ensimmäisen kerran ta-
pasivat pojantyttärensä, painui hetki mie-
leen pysyvästi.

– Arto tuli hakemaan meidät lentoken-

tältä, ja Julia jäi vauvan kanssa kotiin. Kun 
tulimme, hän oli juuri kylvettänyt viiden 
kuukauden ikäisen pikkuisen, kääräisi sen 
akuankkapyyhkeeseen ja ojensi meidän sy-
liin: - Lapsenlapsenne.

Eila vetää henkeä vähän aikaa, ennen kuin 
pystyy  jatkamaan tarinaa.

– Nuorena äitinä syli huutaa lasta, mut-
ta kyllä se huutaa vielä mummonakin las-
tenlasta.

Kesällä Mian kanssa mennään järveen ui-
maan. Sekin – ”iso vesi” - on elämys uimista 
jo harrastavalle tyttärelle.

– Niin läheisinä tyttö meitä pitää, vaikka 
näemme harvoin. Se on kyllä hänen van-
hempiensa ansiota.

Satu kreIvI-paloSaarI

eila ja ahti Nousiainen juttelevat skypen kautta pojan perheen kanssa usein.

Mummi eila Nousiainen on koonnut Miasta 
jo monta albumia.
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S uomen Isovanhemmat ry:n pu-
heenjohtajalla Pekka Leinosel-
la on ollut skype käytössä vuo-

den ajan.
Skype on tietokoneeseen kytkettävä 

verkkopuheluihin tarkoitettu ohjelma, 
johon voi liittää myös kameran.

Pekka Leinonen on laitteeseen tyy-
tyväinen ja arvelee sen tuovan paljon 
uusia mahdollisuuksia isovanhempien 
ja lasten väliseen vuorovaikutukseen.

– Kuulin, kuinka eräs mummo sky-
pen välityksellä lukee sadun lapsen-
lapselleen joka ilta. Miten viehättävä 
ajatus! Skypessä ei ole tärkeintä kuvan 
resoluutio vaan asia ja tunnelma.

Isovanhempien yhdistyksen puheen-
johtaja toteaa, että lasten ja sitä myö-
ten lastenlasten muutto ulkomaille on 
monelle kova paikka.

– Siltikin, vaikka samanaikaisesti 
iloitaan lasten menestymisestä.

Uusin tekniikka mahdollistaa säännöl-
lisen yhteyden pidon, ja Isovanhempien 
yhdistyksen puheenjohtajan kertoman 
mukaan haastatellut  oululaismummot 
ja pappa ovat varsin edistyksellisiä tek-
niikankäyttäjiä.

– Minä tunnen vain viisi isovanhem-
paa, jotka käyttävä skypeä. Kynnys on 
vielä suuri.

Puheenjohtaja Pekka Leinonen tietää, 
että useimmista  isovanhemmista uusi 
tietotekniikka tuntuu vaikealta.

Leinonen ei puhu pelkästään tietoko-

neista vaan myös puhelimista. Ohjelmat 
ovat vaikeita ja näppäimet pieniä.

– VTT:ssä on aloitettu projekti, jonka 
avulla on tarkoitus kehittää mobiili-ja 
muita teknisiä palveluja ikäihmisille. 
Isovanhemmat ovat työryhmässä mu-
kana, Leinonen iloitsee.

Ikäihmiset kyllä oppivat uutta tek-
niikkaa, mutta he tarvitsevat harjoitusta 
paljon enemmän kuin saavat.

– Tärkeää on, että neuvoja on pitkä-
mielinen ja ymmärtäväinen.

Leinonen toivoo, että digineuvon-
nan tapaan vapaa-ajanjärjestöt alkai-
sivat neuvoa ikäihmisiä myös muun 
tekniikan käytössä.

Suomessa on toiminut kymmenen 
vuotta myös Enter Ry eli Ikäihmis-
ten tietotekniikayhdistys. Yhdistys 
ehkäisee ikäihmisten syrjäytymistä 
tietoyhteiskunnassa ja auttaa ikään-
tyneitä selviytymään tietotekniikan 
vaatimuksista.

– Yhdistyksen kännykkäluotseilla 
on kädet täynnä työtä, järjestön net-
tisivuilla kerrotaan.

Isovanhemmuutta voi harjoittaa myös 
”lainaksi”, jos omat asuvat kaukana, 
Pekka Leinonen muistuttaa.

– Kannattaa hakeutua vaikka lähiseu-
dun päiväkotiin kummi-isovanhem-
miksi. Varamummoille ja -vaareille 
on aina tarvetta.

 (Sk-p)

p u H e e N J o H ta J a  p e k k a  l e I N o N e N :

”Isovanhemmille 
helpompaa 
tekniikkaa”

M arjatta Kaasilan silmät ehtivät kostua haastattelun aikana monta kertaa. 
Taikasana on Emma.

– Aamula ensimäisenä ja illala viimisenä se tyär on mielesä, isoäiti 
puhelee, kemijokivarren murthela.

Kolmevuotias Emma on Kaasiloiden, Marjatan ja Väinön, toistaiseksi ainoa 
lapsenlapsi. Omia heillä on kolme tytärtä.

Isovanhemmat surevat sitä, että eivät näe pikku Emmaa kovin useasti, hän kun 
asuu äitinsä Jaanan ja isänsä Andrewin kanssa Sveitsissä, Zurichissä.

– Olimme juuri siellä viisi viikkoa, ja huhtikuussa Emma on tulossa äitinsä 
kanssa tänne. Mutta emme me yleensä arkipäivää saa jakaa hänen kanssaan.

Nyt, kun isovanhemmat ovat hyväkuntoisia, he voivat vierailla aika ajoin tyt-
tären perheen luona Sveitsissä.

– Joskus olen miettinyt, että mitä se on sitten, kun me tulemme vanhaksi... 
Mutta turha sitä on etukäteen surra.

Marjatalle on erityisen tärkeää, että Emmalla on Suomen kansalaisuus. Em-
ma Aliisa on Tuiran seurakunnan jäsen. Se asia on tärkeä Emman vanhemmil-
lekin.

– Emman ristiäisiä vietettiin Tervolan Koivussa. Siellä ovat hänen juurensa.

Ämmi ja äiji
kamerassa

Pikkutytön ikävään auttavat mainiosti jokailtaiset skypepuhelut. Kameran avul-
la Emma saa jopa nähdä ämmin ja äijän.

– Miten hauskaa, että Emma kutsuu meitä vanhoilla isovanhempien kutsuma-
nimillä. Ämmiksi minäkin olen mummoani sanonut, Marjatta iloitsee.

Hän on kirjoittanut Emmasta kirjankin, jonka nimi on Sievä on pienen uni.
– Mummous on niin erilaista kuin äitiys. Sain omat lapseni nuorena, ja nyt 

mietin, miten huoleton sitä on osannut ollakin.
Emma on tummaihoinen, ja hänen englantilaisen isänsä juuret ovat Jamai-

kalla.
– Ihan eri tavalla tulee huokailtua taivaan Isän puoleenkin. Että piä siitä tyt-

tärestä aina huolta.
Marjatta sanoo, että Emma on iloinen ja valoisa lapsi. – Kaikki rakastavat 

sitä.
Kun Emma syntyi, ja viesti tavoitti isovanhemmat, oli tunne sanoinkuvaa-

maton.
– Mie itkin vain..
Marjatta Kaasila sanoo suoraan, että on hän kokenut kateudenkin tunteita 

siitä, että jotkut saavat elää lapsenlastaan lähellä.
– Lapsenlapsi on isovanhemmille sellainen pyhälapsi. Siitä saa nauttia, mutta 

ei tarvitse hoitaa väsyksiin saakka.
Sveitsissä ollessaan Marjatta lauloi iltaisin pienokaiselle vanhaa tuttua las-

tenlaulua: ”Älä silmä pieni katso mihin vain, sillä Isä taivainen näkee Emman 
sydämeen...”

Satu kreIvI-paloSaarI 

aina emma mielesä

eila ja ahti tekivät lumiukon Jäälissä ja lähettivät Snow Manista kuvan amerikkaan. Mia-
neiti oli riemuissaan.

tuirassa asuva Marjatta kaasila on tehnyt kirjan verran lorujakin lap-
senlapsestaan emmasta.
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elämästä lapsuudesta aikuisuuteen 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa 
ma 26.3. klo 19.
Sairaalavierailun suunnittelupala-
veri ti 27.3. klo 13 keskustan seura-
kuntakeskuksen kokoushuoneessa. 
Sairaalavierailu ti 10.4. klo 13.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Perhekerhot kokoontuvat keskiviik-
koisin Vanhassa pappilassa, Kirkon-
kylän seurakuntakodilla ja Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa klo 9.30-11 
sekä tiistaisin, keskiviikkoisin ja per-
jantaisin klo 9.30-11 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri ke 28.3. 
klo 12 Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa. Seurakuntapiiri to 29.3. 
klo 13 Kirkonkylän seurakuntakes-
kuksessa.
Kirkkokuoron harjoitukset ke 28.3. 
klo 18 Kirkonkylän seurakuntako-
dissa.
Naisten piiri to 29.3. klo 18.30 Kir-
konkylän seurakuntakodissa. 
Miesten piiri to 29.3. klo 18.30 Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa. 
Mukana Sami Puolitaival.
Kirpputori Ilonpisara avoinna ti ja 
to klo 14-17, la klo 10-13. Ti 27.3. 
klo 14-17 kirpputori Ilonpisaran 
remonttialen viimeinen päivä. Muu-
tostyöt ovat valmiit, sen kunniaksi 
kahvitarjoilu.
Jazzmessu 2. pääsiäispäivänä ma 9.4. 
klo 18 Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa. Projektikuoro ja -yhtye. 
Tuttuja virsiä jazztyyliin. HPE. Kolehti 
yhteisvastuulle. Messun jälkeen iltapa-
la. Järjestää yhteistyössä Kempeleen 
kunta ja seurakunta.
Varhaisnuoret: Kokkokankaan seu-
rakuntakeskus: maanantaisin klo 
17.30-18.30 Toimintakerho 7-10 
-vuotiaille tytöille ja pojille, tiistai-
sin klo 16.30-17.30 Sekakerho 9-12 
-vuotiaille, keskiviikkoisin klo 17.30-
18.30 Toimintakerho 8-11 -vuotiaille 
tytöille, ja klo 16-17.30 Koirakerho 
9-13 -vuotiaille, torstaisin klo 18-19 
Kansainvälisyyskerho 7-12 -vuotiaille. 
Vanha pappila: tiistaisin klo 17-18 
Monitoimikerho 8-11 -vuotiaille 
pojille ja tytöille, keskiviikkoisin klo 
16.30-18 sekakerho 10-12 -vuotiaille. 
Keskustan seurakuntatalo: maanan-
taisin klo 18-19.30 Monitoimikerho 
3-6 -luokkalaisille tytöille ja pojille. 
Nuoret: Nuorten ilta to 22.3. klo 19 
Vanhassa pappilassa. Yön yli lähetys 
23.-24.3. Vanhassa pappilassa. Nuor-
ten lähetystiimi ke 28.3. klo 18.30 
Vanhassa pappilassa. Päiväpappila 
tiistaisin klo 14-17 Vanhassa pappi-
lassa. Päivystys torstaisin klo 14-16.30 
keskustan seurakuntatalolla. Nuorten 
peli-ilta keskiviikkoisin Kempelehal-
lilla klo 17-18. 
Rippikoulu: YK7; Nuorten ilta to 22.3. 
klo 18 Vanhassa pappilassa, muut kaksi 
käyntiä huhtikuun aikana torstaisin 
klo 19.
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, Nor-
dea-pankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10-12. 
Perhelentopallo lauantaisin klo 9-11 
kirkonkylän koululla.
Kempeleen rauhanyhdistys: To 22.3. 
klo 19 kotiseurat radan itäpuolella 
Anne ja Esko Pyhtilällä, Mesikäm-
menentie 16. Pe 23.3. klo 18 raamat-
tuluokat, nuorenpien ryhmä Pekka 
Karvosella, Porttilyhdynkuja 1, Jouko 
Hintsalalla, Voipolku. Su 25.3. klo 12 
pyhäkoulut Paiturissa, Arja ja Markku 
Lampelalla, Kokkokankaalla, Karvo-
sella, Porttilyhdynkuja 1, Santamäessä 
Lampelalla, Tarakkamäentie 6, Keskus-
ta-Ollila, Karppisella, Ollakankuja 5, 
klo 16 seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe 23.3. 
klo 19 lauluseurat Tapani Hannilalla, 
Vesa Kumpula. La 24.3.  klo 19  raa-
mattuluokka ry:llä. Su 25.3.  klo 12  
pyhäkoulut: Paasolla ja Paavo Aholalla. 
Su 25.3.  klo 16  seurat ry:llä, Matti 
Räihä, Kari Ahola. Ma 26.3. klo 18 
sisarilta ry:llä.
Kastetut: Juuso Kalervo Hänninen, 
Topias Eerikki Mällinen, Kasperi Elias 
Koskinen, Lilja Lyydia Brandt.
Kuollut: Signe Katariina Seppänen, e. 
Sankilampi s. Minkkinen, 97 v.

hoon, ota yhteyttä diakoniatoimistoon  
ajanvarausvastaanotolle perjantaisin 
klo 9-11, p. 5472 636.
Lähetyspiiri srk-keskuksen pienryh-
mätilassa ti 27.3. klo 13.
Roomalaiskirjeen luentosarja jat-
kuu Kellon srk-kodissa ke 28.3. klo 
18 aiheella Uusi elämä Kristuksessa, 
Arto Nevala. Luentosarja liittyy 
Agricolan juhlavuoden ohjelmaan. 
Luentosarjan seuraavat luennot ovat 
Martinniemen srk-kodissa ke 11.4. ja 
ke 27.4. Luennoitsijoina ovat Hauki-
putaan seurakunnan papit. Tervetuloa 
Roomalaiskirjeen sanoman äärelle 
yhdessä keskustelemaan Raamatun 
sanomasta. 
Juttukahvila Martinniemen srk-ko-
dissa 29.3. klo 13-14.30. Juttukahvilassa 
on alussa hartaushetki, jonka jälkeen 
kahvit ja vapaata keskustelua. Tervey-
denhoitaja mittaamassa verenpainetta 
klo 13.30-14.30. Mikäli tarvitset kulje-
tuksen kerhoon, ota yhteyttä diakonia-
toimistoon ajanvaraus vastaanotolle 
perjantaisin klo 9-11, p. 5472 636.
Tuhkimo -teatterinäytös Yhteisvas-
tuukeräyksen hyväksi Teatterikuopal-
la su 25.3 klo 16 yhteistyössä Kiimin-
kijoen opiston ja Nurkkanäyttämön 
kanssa. Liput 8/10 e ja perhelippu 25 
e (2 lasta ja 2 aikuista). Lippuja voi 
ostaa Kiiminkijoen opiston toimis-
tosta, kirkkoherranvirastosta ja Oulun 
kaupunginteatterin lipputoimistosta. 
Lipputuloista lahjoitetaan puolet 
Yhteisvastuukeräykselle.
Omaishoitajien ryhmä Wirkkulassa to 
29.3. klo 14 (Kirkkotie 10 D). Ryhmä 
tarjoaa omaistaan kotona hoitavalle 
mahdollisuuden jakaa kokemuksia 
samassa elämäntilanteessa olevien 
kanssa. Ryhmän vetäjinä toimivat 
Helena Seppänen, p. 040 581 9316 ja 
Maija-Liisa Rehu, p. 050 469 0422.
W. A. Mozartin Requiem srk-kes-
kuksessa ke 16.5. klo 20, liput 10 e 
,Kiiminkijoen opiston toimistosta ja 
kirkkoherranvirastosta. 
Kesätyöntekijöitä tarvitaan edelleen. 
Hakuaikaa on jatkettu seuraaviin 
tehtäviin: Isonniemen leirikeskuksen 
keittiö- ja siivoustyöntekijöitä 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 pe 
30.3. kello 14 mennessä Haukiputaan 
seurakunnan taloustoimistossa, osoite 
Kirkkotie 10, 90830 Haukipudas. 
Kuoreen on merkittävä tehtävä jota 
haetaan. Nuorten kesätyöpaikoista 
tiedotetaan myöhemmin keväällä. 
Seuratkaa kirkollisia ilmoituksia!
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-kodissa 
perjantaisin klo 9.30-11.
Varhaisnuoret: 6-luokkalaisten avoi-
met ovet: Martinniemen srk-kodissa 
to klo 15-17 (Huom! Martinniemen 
srk-kodilla ei ole tänään to 22.3. 6-

22.–29.3.2007 seurakuntaviikko

Hailuoto

Kempele

Haukipudas

Kiiminki
To 22.3. klo 14.30 
Saarenkartanon har-
taus.
To 22.3. klo 18.30 kirk-
kokuoro, kevätkokous 
ja harjoitus.
Pe 23.3. klo 18 naisten ilta Metsäs-
tysmajalla.
Su 25.3. klo 10 messu, avustaa FM, 
teol.yo. Samuel Mäkinen.
Su 25.3. klo 17 lähetyksen lauluilta 
Kirkonmäellä. Kuvia vaellukselta 
Santiago de Compostelaan.
Ma 26.3. klo 13 päiväpiiri Saaren-
kartanossa.
Ti 27.3. klo 9.30 perhekerho Kirkon-
mäellä.
Ti 27.3. klo 11 Eläkeliitto.
Ke 28.3. klo 9.30 päiväkerho.
Ke 28.3. klo 14 Kartanossa kajahtaa, 
Kaisamarja ja Saaren Sirkut laulavat 
ja laulattavat.
To 29.3. klo 18.30 kirkkokuoro. 
Su 1.4. klo 10 palmusunnuntain 
perhekirkko.
Suntio on vuosilomalla 13.3. - 30.3. si-
jaisena Kari Tanskanen, jonka tavoittaa 
suntion puhelimesta, 040 585 8010.
Yhteisvastuun listakerääjiä tarvit-
taisiin vielä. Listoja jakaa diakonissa 
Marjo Heikkinen, p. 040 743 0382.

 

Messu kirkossa su 
25.3. klo 10, litur-
gia Nevala, saarna 
Siljander, kanttori-
na Niemelä, kirkko-
kuoro Haukiputaan 
Laulu. Seurakunta 
tarjoaa ilmaista kirkkokyytiä. Mikäli 
tarvitset kuljetuksen, ota yhteyttä 
diakoniatoimistoon pe 23.3. klo 9-11, 
p. 547 2636.
Perhejumalanpalvelus Kellon srk-
kodissa su 25.3. klo 12, Vähäkangas, 
kanttorina Pohjola, Trio Malikat. 
Eläkeliiton Haukiputaan yhdistys ry 
tarjoaa kirkkokahvit jumalanpalve-
luksen jälkeen.
Musiikki: Eläkeläisten musiikkipiiri 
srk-keskuksen monitoimisalissa tä-
nään to 22.3. klo 13. Seurakunnan lap-
sikuoron harjoitukset srk-keskuksessa 
tänään to 22.3. klo 17. Kirkkokuoro 
Haukiputaan Laulun harjoitukset 
srk-keskuksessa tänään to 22.3. klo 
18.30. 
Joel Hallikaisen Rakkautta etsimässä 
-konsertti srk-keskuksessa la 24.3. klo 
18. Ohjelma 10 e. Lastenhoito järjestet-
ty, varaa hoito 16.3. mennessä, p. 040 
5014 764. Konsertin jälkeen kahvit lä-
hetystyön hyväksi. Liput tuntia ennen 
konserttia ovelta.
Seurakuntakerho Jokivarren van-
hustentalolla ma 26.3. klo 13, Kellon 
srk-kodissa ke 28.3. klo 13 sekä srk-
keskuksen monitoimisalissa to 29.3. 
klo 13. Mikäli tarvitset kuljetuksen ker-

luokkalaisten avoimia ovia), Aseman 
nuokkarilla (entinen eskari) to klo 
15-17 ja Kellon srk-kodissa ke klo 
15-17. Raamattukerho varhaisnuo-
rille srk-keskuksen pienryhmätilassa 
ti 27.3. klo 17-18.
Nuoret: Avoimet ovet Kellon srk-
kodissa ke klo 18-20, Vakkurilassa 
to klo 17.30-19.30, Martinniemen 
srk-kodissa to klo 18-20 (Huom! Mar-
tinniemen srk-kodilla ei ole tänään to 
22.3. nuorten avoimia ovia) ja Aseman 
nuokkarilla (entinen eskari) to klo 
18-20, gospelryhmä Vakkurilassa 
tiistaisin klo 18-20.
Rauhanyhdistys: raamattuluokka 
Marja-Riitta ja Ensio Kropsulla pe 
23.3. klo 18.30, seurat hoivaosastolla su 
25.3. klo 16, Tapani Alakärppä, seurat 
srk-keskuksessa su 25.3. klo 18, Veikko 
Sivula, Tapani Alakärppä, lauluseurat 
Martinniemen seurakuntatalolla ke 
28.3. klo 18.30, Jokikylä: päiväker-
hot ry:llä keskiviikkoisin ja torstaisin 
klo 17.30-19, raamattuluokka ry:
llä pe 23.3. klo 17, opistomyyjäiset 
ja ompeluseurat ry:llä pe 23.3. klo 
18.30, pyhäkoulut su 25.3. klo 12: 
Antti Partasella, Tuomo Lukkarilla, 
Tapio Pakasella, Sampo Saarijärvellä 
ja Asko Viljamaalla, Kello: seurat ry:
llä su 25.3. klo 17, Simo Saarikoski, 
Osmo Sarajärvi, pyhäkoulut su 25.3. 
klo 12 Orava-Takkuranta Kälkäjällä, 
Linnunlaulu 7 ja Hietalanmäki-Ki-
viniemi Rehulla, Uhanperäntie 18, 
sisarilta Katariina Similällä to 29.3. klo 
18 pääsiäisaskartelun merkeissä.
Kuollut: Taitu Aliisa Haarala 96 v., 
Hilja Sofia Savilaakso 92 v., Helvi Mirja 
Maria Pakonen 85 v., Inkeri Irja Maria 
Suutari 83 v.
Avioliittoon kuulutettu: Janne Olavi 
Krankka ja Laura Elina Jylhä-Ollila.
Kastettu: Saana Ella Amanda Klasila, 
Joona Tapio Nieminen, Jeremias Ant-
ton Rehu, Piia Marketta Laurikkala, 
Antton Veli Ilmari Piira.

Messu su 25.3. klo 10 
kirkossa. Toim. Liika-
nen, avust. Juntunen, 
kantt. Savolainen. Ko-
lehti Herättäjä-Yhdis-
tys ry:lle talkootyöhön 
Viron ja Inkerin kir-
koissa.
Että jaksaisin ensi viikkoon -messu 
su 25.3. klo 17 vanhassa kirkossa. 
Mukana Aino ja Heikki Kaikkonen 
sekä Houseband. HPE.
Kantelekonsertti  su 25.3. klo19 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Jokilaak-
sojen Kanteleensoittajat -yhtye. Mu-
kana lähes 40 soittajaa Eero Pitkälän 
johdolla. Juontaa Pertti Hankonen. 
Ohjelma 2 e.
Varhaisnuorten kuorojen harjoituk-
set Kirkonkylän seurakuntakodissa 
to 22.3. klo 16.30-17.30 ja pe 23.3. 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa 
klo 15-16. 
Tasaus-myyjäiset kirpputori Ilon-
pisarassa to 22.3. klo 14-17. Vohveli-
kahvit, arpoja, leivonnaisia. Tervetuloa 
ostoksille! Lahjoituksena otetaan 
vastaan leivonnaisia vielä ennen myy-
jäisten alkua.
Tasaus-lipaskeräys Zeppelinissä la 
24.3. klo 11-13. Keräyksen alkaessa 
nuorten aikuisten kuoro laulaa klo 11 
keskustorilla, jossa myös nuorten teke-
miä myyntituotteita ja kasvomaalausta 
lapsille. Tuotto Suomen Lähetysseuran 
Tasaus-keräykseen, jolla parannetaan 
lukutaito-opetusta ja koulutusta eri 
maissa.
Alfa-kurssi kokoontuu kevään ajan 
12.3.-14.5. maanantaisin Kirkonkylän 
seurakuntakodissa, Kirkkotie 11, klo 
18-20.30. 
Nuortenaikuisten kuoron harjoi-
tukset pe 23.3. klo 18 Kirkonkylän 
seurakuntakodissa.
Versojen harjoitukset su 25.3. klo 
16 Kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Harjoitusten yhteydessä vuosikokous 
klo 17.
Ylivilkas lapsi ja lennokas aikuinen 
- Markku Mutasen luentotilaisuus 
tarkkaavaisuushäiriöisen (ADHD) 

Marian ilmestyspäi-
vänmessu su 25.3. 
klo 10 kirkossa, Pauli 
Niemelä, saarna Arto 
Kouri, Saija Kivelä, 
Jarkko Metsänheimo. 
Luottamushenkilöi-
den tehtävään siunaaminen. Kirkko-
kahvit seurakuntakeskuksessa messun 
jälkeen. Kolehti Herättäjä-Yhdistyksin 
heimorahastolle käytettäväksi talkoo-
työhön Viron ja Inkerin kirkoissa.  
Jäälin messu su 25.3. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodilla. Messussa käytetään 
Tuomo Nikkolan säveltämiä liturgisia 
osia. Raimo Salonen, Marja Ainali.  
Naisten lauluryhmässä laulavat Erja 
Haho, Maija-Liisa Huttula, Raisa 
Karjalainen, Birgitta Kontio, Aliisa 
Mikkonen ja Merja Pyykkönen. Kolehti 
kuten yllä.
Jumalanpalvelus su 25.3. klo 13 Hut-
tukylän koululla, Pauli Niemelä, Jarkko 
Metsänheimo
Viikkomessu ke 28.3. klo 18 kirkossa
Tarton seurakunnan kamarikuoron 
ja Kiimingin kirkkokuoron konsertti 
torstaina 22.3 klo 18. Kiimingin seu-
rakuntakeskuksessa. Kahvitarjoilu 
ja arvontaa Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi. 
Eläkeläisten seurakuntakerho Alaky-
län nuorisoseurantalolla to 22.3. klo 
12. Kuljetuspyynnöt Erja Haholle, p. 
0400 775 164.
Hartaus to 22.3.klo 13 Koivulehdossa, 
28.3. klo 14 Jaarankartanossa, Raimo 
Salonen, Marja Ainali.
Joel Hallikaisen Rakkautta etsimässä 
-konsertti Kiimingin seurakuntakes-
kuksessa pe 23.3. klo 19. Ohjelma 10 eu-
roa. Lastenhoito järjestetty. Varaa hoito 
16.3. mennessä, p. 040 5014 764. 
Tilaisuuden jälkeen kahvit lähetystyön 
hyväksi.
Iloinen perhetapahtuma su 25.3. klo 
15 seurakuntakeskuksessa, tapahtu-
massa esiintyy Soiva Siili. Konsertin 
jälkeen tarjolla kahvia ja mehua, arpoja, 
onnenpyörä yms. Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi.
Hiljaisuuden viikonloppu 24.-25.3  
Suvelassa. Aloitamme lauantaina klo 12 
ja päätämme yhdessäolon sunnuntaina 
klo 12.30. Mukana diakonissat Leena 
Saarikoski ja Ulla Junttila. Hinta 15 e. 
Lisätietoa saa Ulla Junttilalta, p. 040 
579 3247.
Rauhan Sanan seurat  su 25.3. klo 15 
Montin -salissa, Matti Rahja.
Jäälin diakoniapiiri ma 26.3. klo 12.30 
- 14 Jäälin seurakuntatalolla.
Diakoniapiiri ma 26.3. klo 18 Kola-
mäen kerhohuoneella.  
Eläkeläisten leiripäivä ti 27.3. klo10-
16 Suvelassa. Leiripäivän hinta 5 e. 
Leiripäivään on mahdollisuus saada 
kuljetus. Ilmoittautumiset ja kuljetus-
pyynnöt pe 23.3. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon, p. 816 1003.
Psyykkisesti sairaiden omaisryhmä 
ke 28.3. klo 17-18.30 Jäälin seura-
kuntakodilla.
Siionin virsiseurat  ke 28.3. klo 18.30 
Juhani ja Maija-Liisa Laurilan luona, 
Laurinkoskentie 2. Puhujana mm. 
Jouni Riipinen.
Miesten päivä suunnitteluilta to 
29.3. klo 17.30-18.30 seurakuntakes-
kuksessa 
Hiljaisuuden ilta ke 28.3. klo 18.30-
19.30 Lähimmäisen tuvalla viikkomes-
sun jälkeen, Ulla Junttila
Kirkkokuoro to 29.3. klo 18.30 seura-
kuntakeskuksessa
Rukouspiiri to 29.3 klo 18.30 Lä-
himmäisen tuvalla,  raamatunlukua, 
rukousta ja esirukousta.
Yhteisvastuumyyjäiset pe 30.3. klo 
10- 18 S-Market Ahdissa. Myytävänä 
leivonnaisia, käsitöitä, pääsiäisajan 
koristeita ym, sekä arpoja.
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.
Perhetyö:  Pizzaa ja parisuhdetta -ilta 

Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  
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pe 30.3. klo 18.30 Montin -salilla. Illan 
aiheena parisuhteen vaiheet. Alustaa 
Hannu Kippo. Lastenhoito järjestetty 
Kirkkopirtillä. Ilmoittautumiset 23.3. 
mennessä Saija Kivelälle, p. 040 560 
9678.
Perheiden ulkoilutapahtuma su 
1.4  klo 14-16 Jäälissä Tarhanmäellä. 
Mäenlaskua, temppurata, leikkejä yms. 
Myynnissä makkaraa, kahvia ja mehua 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Perhekerho tiistaisin Kirkkopirtillä 
sekä torstaisin Jäälin seurakuntakodilla 
klo 9.30-11.
Perhekahvila tiistaisin Jäälin seura-
kuntakodilla  sekä torstaisin Kirkko-
pirtillä klo 13-14.30.
Nuorisotyö: Tarton seurakunnan 
kamarikuoron ja Kiimingin kirk-
kokuoron konsertti to 22.3. klo 18 
seurakuntakeskuksessa. Konserttiin 
osallistuvat ne rippikoululaiset, jotka 
eivät päässeet Klassisen musiikin kon-
serttiin su 18.3.
Nuorten avoimet ovet Alakylän nuo-
risoseuralla tiistaisin klo 17-20.
Rauhanyhdistys:  Päiväseurat su 25.3. 
klo 13 rauhanyhdistyksellä, Pentti 
Hintsala, Kari Kainua pyhäkoulu, ei 
pyhäkoulua, päiväseurat, raamattu-
luokka pe 23.3. klo 19 rauhanyhdis-
tyksellä. 
Vihitty: Pentti Johannes Niemelä ja 
Elsa Johanna Siltakoski, Mikko Kalevi 
Iisakka ja Sanna Irene Tiri. 
Kuollut: Jari Veikko Räisänen 42 v., 
Kerttu Valpuri Rantasuo os. Huhtala 89 
v., Anna Elmiina Louhela e Vähäkuo-
pus os. Kuha 92 v. , Arja-Ireene Soilikki 
Sormunen os. Kallio 62 v. 
 

Liminka

S atu Tuhkimosta on vanha, mutta puhuu 
asiasta, joka on todellisuutta tänäkin päi-
vänä.

On nuori tyttö ja hänen ympärillään ihmisiä, 
jotka loukkaavat ja kohtelevat huonosti. On 
myös ihminen, joka auttaa ja vie tytön uuteen, 
parempaan elämään. Tuhkimo on  kuin Yh-
teisvastuukeräyksen kohteena oleva lapsi, joka 
elää yhdessä mielenterveysongelmista kärsivän 
vanhemman kanssa. Prinssi kuvaa lähimmäisiä, 
jotka keräävät rahaa lapsen auttamiseen.

– Tuhkimo on loistava näytelmä esitettäväksi 
juuri nyt, kun Yhteisvastuukeräyksen teemana 
on Ehjä lapsen mieli.

Tätä mieltä ovat kaikki näytelmän valmistami-
sessa mukana olevat tahot, Kiiminkijoen opiston 
Nurkkanäyttämön väki sekä prinssi Juha Virran-
niemi ja Tuhkimo Maija Männikkö.

Tuhkimon viimeinen esitys Nurkkanäyttämöllä 
Haukiputaalla ensi sunnuntaina lahjoittaa puolet 
pääsylipputuloista Yhteisvastuukeräykselle.

”Miksi sisaret 
olivat ilkeitä?”

Juha Virranniemi ja Maija Männikkö ovat ko-
keneita teatterilaisia. Juha aloitti Nurkkanäyttä-
möllä Raija Päkkilän ohjauksessa yli kymmenen 
vuotta sitten. Maija muistelee aloittaneensa te-
atteriharrastuksen viidesluokkalaisena lähes 12 
vuotta sitten. Nurkkanäyttämöllä Tuhkimo on 
hänen neljäs näytelmänsä.

Juha kehuu Nurkkanäyttämön Tuhkimoa 
aidoksi, lämpimäksi saduksi, joka kietoo lapset 
pauloihinsa. Näyttelijälle se onkin parhaimman-
laatuista palautetta. Samoin se, että lapset tulevat 
esityksen jälkeen juttelemaan näyttelijöiden kanssa. 
Pojat ihailevat prinssiä ja tytöt Tuhkimoa. Hän 
saa kuulla, että ”olet ihana prinsessa”.

– Joskus lapset kysyvät, miksi sisarpuolet oli-
vat ilkeitä minua kohtaan. Yritän aina vastata, 
vaikka se tuntuu vaikealta. Pieni lapsi ei erota 
satua todesta, enkä näytännön jälkeen ole enää 
roolihenkilö vaan oma itseni, Maija sanoo.

Haukiputaan tuhkimo 
kerää apua yhteisvastuulle

vähästäkin
tulee paljon

Harrastajanäyttelijät eivät saa palkkiota esiin-
tymisestään, lipputulot menevät Kiiminkijoen 
opistolle. Se luovuttaa puolet viimeisen esityk-
sen tuloista Haukiputaan seurakunnan tämän-
vuotiseen Yhteisvastuukeräykseen.

Keräyksen teema on Ehjä lapsen mieli. Kam-
panja kiinnittää huomionsa niihin lapsiin, jotka 
asuvat mielenterveysongelmaisissa perheissä ei-
vätkä saa kotoaan ehjän mielen rakentamiseen 
tarvittavia aineksia, huomiota, huolenpitoa rak-
kautta ja tukea. 

Juha Virranniemelle ja Maija Männikölle Yh-
teisvastuukeräys on tuttu, siihen on lahjoitettu 
rahaa omastakin pussista.

–Muutakin hyväntekeväisyyttä kannatan, eten-
kin jos koen kohteen tärkeäksi, Juha kertoo.

Maija antaa opiskelijan tuloistaan hyvään tar-
koitukseen sen minkä pystyy.

– Jos jokainen antaa edes vähän, lopputulok-
sesta tulee hyvä. 

viimeinen
näytös yv:lle

Nurkkanäyttämön Tuhkimo -satua kerrotaan jyl-
hissä lavasteissa ja loisteliaissa puvuissa. Näyttä-
möllä on näyttelijöitä ja pieniä tanssijoita kaikki-
aan 21 henkeä. Näytelmää varten sävelletty mu-
siikki tarjoaa kehyksen koko kertomukselle.

Sadun on eri versioiden pohjalta kirjoittanut 
Anna Häyrinen. Ohjaus on Raija Päkkilän. 

Viimeinen iltanäytös lauantaina 24.3. klo 18. 
Näytös Yhteisvastuukeräyksen hyväksi  sunnun-
taina 25.3. klo 16. Osoite on Teatterikuoppa, 
Revontie 45, Haukipudas.

Liput 8/10 e ja perhelippu 25 e. Lippuja saa 
p. 08 8874 312 Kiiminkijoen opiston toimistos-
ta ja tuntia ennen esitysten alkua sekä Oulusta 
kaupunginteatterin lippupisteestä. Yhteisvas-
tuunäytökseen saa lippuja myös Haukiputaan 
kirkkoherranvirastosta.

pIrkko paakkI

Lumijoki

Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty!
Toiveremontti

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

Ilmainen
remonttiarvio
kotonasi

Keittiöt,
saunat,
kylpyhuoneet,
huoneisto-
remontit

Avaimet
käteen
-kotiremontit
luotettavasti

Maija Männikkö tuhkimona ja Juha virranniemi prinssi Florestanina Nurkka-
näyttämön tuhkimossa.

Kuoroharjoitukset: 
To 22.3. Tähdet klo 
16 ja kirkkolaulajat 
klo 18 srk-talolla. To 
29.3. ei kuoroharjoi-
tuksia.
Messu su 25.3. klo 10 kirkossa, saarnaa 
pastori Lea Heinaste Jarva-Petri srk:
sta, liturgina Ilkka Tornberg, kantto-
rina Mika Kotkaranta. Virret: 256:1-3, 
728, 53, 482:4, 194:1-, 229, 50:1ja6. 
Kolehti Jarva-Petrin seurakuntatyön 
tukemiseen.
Pyhäkoulut: Su 25.3. klo 15 Koti-Pieti-
lässä. Tupoksessa pyhäkoulu ti 27.3. klo 
17.30 Kimpimäellä, Kotilehto 1B.
Raamattu-ja rukouspiiri ti 27.3. klo 
18.30 Haverisilla.
Herännäis-Siioninvirsiseurat ti 27.3. 
klo 19 Irja ja Aaro Arviolla, Asema-
katu 1.
Seurakuntakerho ke 28.3. klo 11 
(Huom.aika!) eläkeasiaa srk-talolla. 
Vieraana TELA:n tiedottaja Matti 
Vainio. Tilaisuuteen kutsutaan elä-
keyhdistykset ja kerhot sekä asiasta 
kiinnostuneet. Kahvitarjoilu. Arvontaa 
yhteisvastuulle.
Nuorten ja nuorten aikuisten raa-
mattupiiri ke 28. 3. klo 18 lähetys-
vintillä.
Lähetyksen ystävärengas ke 28.3. klo 
19 lähetysvintillä.
Lähetyssihteeri vintillä maanantaisin 
klo 12-14.
Kirkkoherranvirasto ja muut toimis-
tot suljettu 29.-30.3. suunnittelupäi-
vien vuoksi. Soittopyyntöjä voi jättää, 
p. 044 7521 220.
Ajanvaraus diakoniatoimistoon: 
Tupos ma ja to klo 9-10 Marja-Liisa 
Hautamäki, p. 044 7521 227.  Kirkon-
kylä, Sinikka Ilmonen ke ja pe klo 9-10, 
p. 5621 226 tai 044 7521 226.
Perhekerhot: Ti 27.3. klo 9.30-11 

Kotikololla.  Ke 28.3. klo 9.30-11 
Vanamossa.
Päiväkerhot: Päiväkerhoja ei ole to-pe 
29.-30.3. työntekijöiden suunnittelu-
päivän vuoksi.
Nuoret: Ke 28.3. klo 18 Nuorten ilta 
Nuorten kololla.
Partio: Pe 23.3. Make päivystää 
partiotoimistossa klo 14-16. La 24.3. 
Vaeltajien Kotatalkoot kämpällä 
alkaen klo 10. Ilmoittautuminen 
ja tiedustelut Hannu Luukinen. Su 
25.3. kirkkopalvelussa Karhut. Ke 
28.3. Mafeking 7./06-07 Kotikololla 
klo 17.30-20.30. Aiheena Ensiapu. 
Kouluttajana Riikka Mattila. Partio-
asu ja muistiinpanovälineet. Kaikki 
paikalle. Pe 30.3. Make ei päivystä. 
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. 
Lippukunnan kotisivut www.niit-
tykarpat.fi. Partiotoimisto/Markku 
Korhonen, markku.korhonen@evl.
fi, 562 1223 tai 044 752 1223. 
Rauhanyhdistys: Su 25.3. klo 11.30 
pyhäkoulut ja klo 14 seurat ry:llä. Vart-
tuneiden kerho ti 27.3. klo 12 ry:llä.
Kastettu: Aarne Alfred Alakärppä, 
Niila Tapio Hatula ja Mikael Sebastian 
Kimpimäki.
Kuollut: Toini Ines Sainila e. Lind 88 
v 10 kk 28 pv.
 

To 22.3. klo 10 per-
hekerho srk-talossa. 
Klo 14 kokkikerho 
kerhohuoneella. Klo 
17.30 lähetysilta 
vanhustentalon ker-
hohuoneella, kahvia, 
ideointia. Klo 18 kirkkoneuvosto 
virastossa. 
Su 25.3. klo 18 (huom. aika) mari-
anpäivän messu kirkossa, toim Tölli, 
Juhani Pitkälä saarnaa. Kolehti Lumi-
joen rauhanyhdistykselle.  
Ti 27.3.  klo 10 3 v  ja  klo 12.30  4 v 
päiväkerho . Klo 18-19 sählykerho 
4-8- vuotiaille liikuntahallilla, oma 
maila mukaan, välillä pieni raamishet-
ki. Huom. sudenpennuilla ei tänään 
laumailtaa (tulossa retki perjantaina, 
lisätietoja johtajalta)
Ke 28.3. klo 10 5 v päiväkerho, klo 
12 keskipäiväkerho srk-talossa (Fil. 
2: 5-11),  klo 14 hartaushetki Lumi-
lyhdyssä klo 18.30 kuoroharjoitus 
srk-talossa. 
To 29.3. klo 10 perhekerho srk-talossa. 
Klo 14 kokkikerho kerhohuoneella. 
Klo 14 hartaushetki Alatemmeksen 
vanhainkodissa. Klo 15.30 oma ryh-
män rippikouluilta srk-talossa.
Varhaisnuorten leiri (4-6 lk) 30.3.-
1.4. Siikajoen kalastuskunnan majalla. 
Ilmoittautumiset 27.3. mennessä 
kirkkoherranvirastoon puh 387 172, 
lisätietoja Pekka Siitoselle, p.  040 
535 7567.
Yhteisvastuurynnäkkö  eli yhteis-
vastuukerääjät kiertelevät kylillä ja 
kotiovilla vasta  la 14.4. klo 13-15. 
Rynnäkköön osallistuvat kaikki 
rippikoululaiset. Ohje toimitetaan 
jokaiselle.
Rauhanyhdistys: Pe 23.3. klo 19 
raamattuluokka H Vanhalalla. 24-
25.3. Marianpäiväseurat La 24.3. klo 
18 seurat ry:llä alustus Erkki Tölli 
iltahartaus Kari Hirvasniemi. Su 25.3. 
klo 12 seurat ry:llä Erkki Tölli, Alpo 
Ojala ja Juhani Pitkälä klo 16 hartaus 
Lumilyhdyssä Alpo Ojala klo 18 Messu 
kirkossa, toim Markku Tölli saarna 
Juhani Pitkälä,  iltahartaus ry:llä Alpo 
Ojala. Päiväkerho ry:llä 17.30-19 I ti 
27.3. II ke 28.3. III to 29.3. To 29.3. klo 
13 varttuneidenkerho Inkeri ja Risto 
Laurilalla. 
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 
Kastettu: Ukko Valtteri Jarinpoika 
Kokko.
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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.
Rovastikunnan retki 10. - 13.7. Vienan 
Karjalaan (Uhtua, Paanajärvi, Kemi), 
tarkempia tietoja Leena Räsänen, p. 
0207 109 869.
Seurakunnan kotisivut  ovat valmis-
tuneet. Osoite: www.siikalatvanseu-
rakunta.fi

kestilä
To 22.3. klo 15.30 - 17 
puuhakerho kerho-
kodissa.
Pe 23.3. klo 9 - 16 yh-
teisvastuun hyväksi 
S-marketissa kahvi-
tarjoilu sekä myytävänä arpoja sekä 
koululaisten värittämiä kasseja. Klo 13 
ehtoollishartaus Pihlajistossa, Olavi 
Palovaara. 
La 24.3. klo 9 - 14  rippikoulua seura-
kuntakodissa,  kuulustellaan 10 käskyä 
ja Herran siunaus.
Su 25.3. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Kautto ja Olli Kinnunen, 
kirkkokuoro avustaa. Rippikoululaiset 
osallistuvat.
Ti 27.3. klo 11 - 13.30 päiväkerho ja klo 
15.30 - 17 Sudarikerho kerhokodissa. 
Klo 19 kirkkokuoron harjoitukset 
seurakuntakodissa.
Ke 28.3. klo 11 Järvikylän diakonia- ja 
lähetyspiiri Nyppylässä.
To 29.3. klo 11 - 13. perhekerho ja klo 
15.30 - 17 Puuhakerho kerhokodissa. 
Klo 17.30 - 18 nuorten teemailta 
yläasteikäisille kerhokodissa. Rippi-
koululaisille merkintä!
Tulossa:Rovastikunnan retki 10. 
- 13.7. Vienan Karjalaan (Uhtua, 
Paanajärvi, Kemi), tarkempia tietoja 
Leena Räsänen, p. 0207 109 869.
Rauhanyhdistys: pe 23.3. klo 19 
opistomyyjäiset ry:llä. La 24.3. klo 
19.30 nuortenilta ry:llä. Su 25.3. klo 
12 seurat ry:llä, Jorma Hintikka ja 
Usko Ojala.

piippola 
La 24.3. rippikoulua, 
lähtö Lamulle klo 11 
linja-autolla seura-
kuntakodilta, paluu 
samana iltana, rippi-
koululaiset osallistuvat myös su 
25.3. klo 12 jumalanpalvelukseen.
Su 25.3. klo 12 Marian ilmestyspäi-

vän messu kirkossa, Piri ja Määttä, 
kirkkokuoro avustaa. Rippikoululaiset 
osallistuvat. Kolehti Herättäjä-Yhdis-
tyksen heimorahastolle käytettäväksi 
talkootyöhön Viron ja Inkerin kir-
koissa. Klo 18 raamattupiiri Hyyti-
sellä Niemenkuja 23, aiheena Matt. 
26: 34 - 46.
Ma 26.3. klo 11 veteraanikuoro ja 
klo 14.30 kirkkokuoro seurakunta-
kodissa.
Ti 27.3. seurakuntakerhon retki Haa-
pavedelle, ilmoittautumiset Sailalle, 
p. 0207 109 856, lähtö kirkon parkki-
paikalta klo 11.15, maksu kerholaisilta 
3,50 e ja muilta 10 e.
Ke 28.3. klo 16 - 19 diakoniatiimi 
järjestää pääsiäisaskartelu/yhteis-
vastuumyyjäiset seurakuntakodilla. 
Tapahtumassa voit yhteisvastuun hy-
väksi juoda kahvia, ostaa leivonnaisia 
ja rieskaa sekä askarrella pääsiäisko-
risteita.
Rauhanyhdistys: Su 25.3. klo 13 
seurat ry:llä.

pulkkila 
To 22.3. klo 10 perhe-
kerho, klo 11.30 Laak-
kolan kinkerit Aulis 
ja Elina Hiltusella, 16 
tyttö- ja poikakerho, 
klo 19 kirkkokuoro.
Pe 23.3. klo 13 Vornan kinkerit Juha ja 
Marjo Saukolla, klo 13 päiväkerho.
La 24.3. klo 10.30 rippikoululaiset 
kokoontuvat srk-talolle, missä dia-
koniatunti, välipalaa ja siirtyminen 
Koivulehtoon palvelupäivän mer-
keissä..
Su 25.3. klo 10 messu kirkossa, Arkkila, 
klo 13 kodinsiunaaminen ja seurat 
Maija-Liisa Yliklaavulla, Kurrenkuja 
1 A.
Ti 27.3. klo 13 ystävyysseura vanhus-
tentalolla, missä ehtoollisen vietto. Klo 
19 Hyvärilän-Latvan kinkerit Hyväri-
län vanhalla koululla Alli Visurilla.
Ke 28.3. klo 10 palvelupäivän kinkerit 
srk-talolla.
To 29.3. klo 10 perhekerho, klo 13 
omaishoitajien kokoontuminen 
Koivulehdossa, klo 16 tyttö- ja poika-
kerho, klo 19 kirkkokuoro.
Rauhanyhdistys: Pe 23.3. klo 19 raa-
mattuluokka ry:llä. Su 25.3. klo 11.30 
pyhäkoulu ry:llä, klo 19 seurat ry:llä.
Kuollut: Gunnar Ensio Makkonen 72 
v ja Lars Peter Soppela 53 v.

pyhäntä
To 22.3. klo 11-13 per-
hekerho, klo 15.30 
- 17 aarrearkku-kerho 
ja klo 17 partio ker-
hohuoneessa. Klo 12 
veteraanikuoro, klo 
17 lapsikuoro ja klo 18 kirkkokuoro 
seurakuntakodissa. 
Pe 23.3. klo 14.30 kerho-ohjaajako-
kous kerhohuoneessa ja klo 17.30 
nuorten kuoro seurakuntatalolla.
Su 25.3. klo 12 Marian ilmestypäi-
vän sanajumalanpalvelus kirkossa, 
Kautto ja Kinnunen ja lapsikuoro. 
Lapsiperheet tervetuloa. Kolehti He-
rättäjä-Yhdistyksen heimorahastolle 
käytettäväksi talkootyöhön Viron ja 
Inkerin kirkoissa.
Ma 26.3. klo 11 - 13 perhekahvila, 
MLL kerhohuoneessa. Klo 16 - 17.30 
salaisuuksien kaivos-kerho (3-6 lk).
Ti 27.3. lukupiirit klo 9 Kirkkotiellä 
vanhustentalon ja klo 11 Ukonojan 
kerhohuoneessa. Klo 19 Tavaskengän 
ja Perukan seurakuntailta Eira ja Aarne 
Kiiskisellä. Klo 17 - 18.30 nuorten 
teemailta yläasteikäisille seurakunta-
talolla. Rippikoululaisille merkintä!
Ke 28.3. klo 12 varttuneen väen ker-
ho seurakuntatalolla. Klo 11 - 13.30 
päiväkerho.
To 29.3.  klo 13 omaishoitajat Nes-
torissa. 12 veteraanikuoro, klo 17 
lapsikuoro ja klo 18 kirkkokuoro 
seurakuntakodissa. Klo 12 veteraani-
kuoro, klo 17 lapsikuoro ja klo 18 
kirkkokuoro seurakuntakodissa. Klo  
15.30 - 17 aarrearkkukerho (0-2 lk) 
ja klo 17 partio kerhohuoneessa. Klo 
18 Pyhännän lähetystiimi seurakun-
tatalolla.
La 31.3. klo 9 - 14.30 päivärippis. Kaik-
ki mukaan seurakuntatalolle (kh)!
Rauhanyhdistys: marianpäivänä su 
25.3. Klo 13.30 hartaus Nestorissa ja 
klo 16 leiri-ilta ry:llä. Ke 28.3. klo 18.30 
lauluseurat ry:llä

Pudasjärvi

Rantsila

Siikalatva

Oulunsalo

Muhos
Su 25.3. klo 10 messu 
kirkossa, lit. Heik-
kinen, saarna toi-
minnanjohtaja Simo 
Juntunen, kanttori 
Kajava, Oulun seudun 
virsikuoro. Herättäjän 
kirkkopyhä, kolehti yhdistyksen hei-
motyölle Viron ja Inkerin kirkoissa. 
Messun jälkeen ruokailu, kahvit ja 
Muhoksen Herättäjä-Yhdistyksen 30-
vuotisjuhlaseurat srk-talossa, puhujina 
Simo Juntunen, Esko Laukkanen, Jouni 
Heikkinen. Klo 16 raamattuopetusilta 
srk-talossa. Aiheena Jesajan evanke-
liumi, Pepi Sihvonen. 
La 24.3. klo 18 nuorten iltakirkko.
Ti 27.3. klo 12 Laitasaaren seurakun-
tapiiri rukoushuoneella, Kajavan Ossi 
laulattaa paastonajan virsiä ja lauluja. 
Klo 14 hartaus Sinisiivessä, Pekkala. 
Klo 18 aikuisten raamattupiiri srk-
talon kappelihuoneessa, Pekkala. Klo 
19 iltahartaus Rokualla, Heikkinen.
Ke 28.3. klo 11.30 keskipäivänker-
ho srk-talossa. Vieraana Tyrnävän 
sivistystoimenjohtaja Tuomas Lohi 
aiheenaan Kekkosen ja lehdistön 
suhde 40-50-luvuilla. Arvonta! Klo 13 
kinkerit Päiväkeskuksessa, Kyllönen. 
Klo 17.45 rukouspiiri srk-talon kappe-
lihuoneessa, Marja Leena Savolainen. 
Klo 18.30 kauneimmat hengelliset 
laulut srk-talossa. 
To 29.3. klo 13 alkaen hartaushetket 
Jokirinteen palvelukodeissa, Kyllö-
nen. 
Pe 30.3. klo 16-17.30 diakoniatyön 
pääsiäismyyjäiset srk-talossa.
Lähetystyö: Ke 28.3. klo 18.30 Kau-
neimmat hengelliset laulut - tilaisuus 
srk-talossa. Keräämme kolehdin 
kummikohteen työn tukemiseen 
Etiopiassa.
Kuorot: Ke 28.3. klo 10.30 päiväkuo-
ron, klo 17 lapsikuoron ja klo 18.30 
kirkkokuoron harj. srk-talossa.
Lapset/perheet: Perhekerhot tiistaisin 
klo 9.30-11.30 srk-talossa ja Päivärin-
teen srk-salissa sekä torstaisin klo 10-12 
Laitasaaren rukoushuoneella. 
Varhaisnuoret: Pääsiäisleiri 7-13-vuo-
tiaille Koortilassa 31.3.-1.4. 
Nuoret: Isoskoulutusleiri Koortilassa 
24.-25.3. alkaen la klo 10. Nuorten il-
takirkko la 24.3. klo 18 kirkossa. Kaikki 
rippikoululaiset mukaan. Nuortenilta 
ke 28.3. klo 17-18.30 Päivärinteen srk-
salissa. Koulupastoripäivystys to 29.3. 
klo 10.45-12.15 yläasteella ja lukiolla. 
Nuorisotyönohjaajat Tuula Väänänen, 
p. 040 524 6534 ja Rainer Väänänen, 
p. 040 585 1057.
Rippikoulut: Kesä II - rippikoulun 
teemallinen nuortenilta to 29.3. klo 
18-19.30 srk-talossa.
Partio: Sähköhämähäkkien leiri Ran-
ta-Kemilässä 23.-25.3. Vuosikokous ke 
28.3. klo 19 kololla.
Laitasaaren rukoushuone: Aamuru-
kous maanantaisin klo 6.30. Perheker-
ho torstaisin klo 10-12. Vuosikokous 
ma 26.3. klo 18. Seurakuntapiiri ti 
27.3. klo 12, Ossi Kajava.
Rauhanyhdistys: Pe 23.3. klo 19 opis-
toilta ry:llä. Su 25.3. klo 12 pyhäkoulut: 
kirkonkylä Kivelä, Korivaara Mehtälä, 
Pälli A. Pitkänen, Suokylä Kämäräinen. 
Klo 14 seurat terveyskeskuksessa ja klo 
18 ry:llä. Ma 26.3. klo 18 päiväkerhot 
ry:llä. Ke 28.3. klo 10 perhekerho 
ry:llä. 
Laitasaaren ry: Pe 23.3. klo 19 kodin 
ilta ry:llä. La 24.3. klo 11 päiväkerho. Su 
25.3. klo 12 pyhäkoulut Mika Kinnusel-
la, Kosuniementie 24 ja E. Parviaisella. 
Klo 17 seurat ry:llä.
Kuollut: Helli Irene Turusenaho e 
Henttunen 91 v, Anja Anneli Pieni-
niemi e Kontu 72 v.
Kastettu: Eetu Johannes Keränen.
Muhoksen srk:n kotisivu: www.evl.
fi/srk/muhos

21.3. ei omaishoi-
tajien keskustelu-
ryhmää. Ryhmä seu-
raavan kerran 18.4. 
jolloin retki Ouluun
Hartaustilaisuus Sa-
lonkartanossa ke 21.3. 
klo 13.30, Minna Salmi. 
Konservatorion kuoron iltamusiikki 

kirkossa ke 21.3. klo 10, joh. Tuomo 
Nikkola.
Lähetysilta ke 21.3. klo 18, Repussa.
Seurakuntakerho seurakuntatalolla 
to 22.3. klo 11. Lahja Rautiola.Vilho 
Luttinen kertoo muistoja työelämäs-
tään. Kerhon alussa Hilkka Ahonen 
Piehingin marjoista.
Tilkkutäkkilaulujen ilta pe 23.3. klo 
18.30 Murajalla, Ruiskuja 3.
Messu kirkossa su 25.3. klo 10, Minna 
Salmi. Kolehti Yhteisvastuukeräyk-
selle.
Hiljaisuuden messu kirkossa su 25.3. 
klo 17.
Herättäjäseurat su 25.3. klo 18.30 
Oulunsalon vanhassa Pappilassa, 
Pappilantie 28.
Isoskoulutus peruskurssi rippileirejä 
varten ensi viikonloppuna 23.-25.3. 
Leirikirjeet lähetetty syksyllä ilmoit-
tautuneille. Jos haluat vielä mukaan, 
niin soita Kirsille torstai-iltaan men-
nessä, p. 040 772 0373.
Kitarapiiri kokoontuu torstaisin klo  
16-18 ja perjantaisin klo 15-17. Sähkö-
kitaran soiton opetusta maanantaisin, 
lisätietoa Kirsiltä.
Reppu on auki nuorille perjantai-
iltaisin klo 19-20. Päättyy iltahar-
tauteen klo 24.
Seurakunnan ja MLL:n perhekahvila 
torstaisin klo 10-12.30 Repussa. 
Tilkkutäkkilaulujen ilta pe 23.3. klo 
18.30, Murajalla, Ruiskuja 3. Tule yksin 
tai perheen kanssa mukavaan poruk-
kaan laulamaan! Lisätietoja Vesalta, p. 
044 745 3858.
Perhekerho ti 27.3. klo 12.30 srk-ta-
lolla,  pääsiäisaskarteluja.
Perhekerho ke 28.3. klo 9 Minttuku-
jalla, pääsiäisaskarteluja.
Parkkipaikka ke 28.3. klo 9 srk-talolla, 
pääsiäisaskarteluja.
Pääsiäisvaellus 3.-4.4. klo 9-15 seu-
rakuntatalon ympäristössä. Ryhmät 
ilmoittautukaa kirkkoherranviras-
toon, p. 514 2700. Lisätietoja Kirsiltä, 
p. 040 772 0373.
Yleisöluento: Itsetuntoa hoitava sana, 
psykologi Arto Mikkola seurakuntata-
lolla ma 26.3. klo 18.30. Kahvitarjoilu 
klo 18 alkaen.
Vapaaehtoistyötekijän ilot ja surut 
kristittynä kasvamisen näkökulmas-
ta psykologi Arto Mikkola luennoi 
vapaaehtoisessa toiminnassa mukana 
oleville ja lähimmäistyössä toimiville. 
Ilmoittautuminen kirkkoherranviras-
toon 21.3. mennessä, p. 514 2700.
Virsilaulupiiri Anja Hentun kotona, 
os. Harjapäänkuja 32, ti 27.3. klo 12.30. 
Minna Salmi.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
28.3. klo 13.30, Päivi Pulkkinen.
Seurakuntakerho seurakuntatalolla 
29.3. klo 11, Vesa Äärelä, Päivi Pulk-
kinen.
Hartaustilaisuus Kempeleen vuo-
deosastolla to 29.3. klo 13, Pekka 
Kinnunen.
Messu kirkossa 1.4. klo 10, Vesa 
Äärelä.
Joukko seurakuntalaisia valmistaa 
käsitöitä diakoniatyön ja Kylä Kama-
ritoiminnan hyväksi. Onko sinulta  
jäänyt käyttämättömiä villalankoja, 
kangaspaloja, virkkauslankoja tms.? 
Otamme niitä ilolla vastaan diakonia-
toimistossa. Voit myös soitella Lahjalle, 
p .044 745 3848.  
Salonpään ry: Lauluseurat Kurun-
lahdella to 22.3. klo 18.30. Raamat-
tuluokka la 24.3, nuoremmat Räihällä 
klo 18, isommat Viljamaalla klo 19.30. 
Seurat ry:llä su 25.3. klo 14, Harri 
Hyväri, Lauri Karhumaa. 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. Klo 17:30 sisar-
piirin vierailu SRK:lle, Uusikatu 28, 
lähtö omilla autoilla ry:ltä. Su  25.3. 
klo 12 raamattuluokka I, ry, raamat-
tuluokka II: Kylänpuoli ja Keskikylä; 
ry, Karhuoja; Eero Ilkko, klo 17 kodin 
ilta, ry, Evankeliumi kodin arjessa, 
Erkki Alasaarela. Ti 27.3. klo 19 lau-
luseuraoja kodeissa: Karhuoja; Matti 
Pitkälä, Heinäsuolankuja. 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 Koskimäki, Jouko 

Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntako-
dissa su 25.3. klo 10, 
Kukkurainen, Piirainen, 
Vox Margarita.
Sarakylä: Ehtoollisju-
malanpalvelus Sarakylän kappelissa su 
25.3. klo 10, Holmström, Jurmu ja 
Sarakylän satumuskarilaiset. Juma-
lanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit 
ja Marianpäiväjuhla. Muistakaa 
mahdollisuus käyttää taksia kirkko-
kyyditykseen, kyydin edestakainen 
hinta 3 e.
Maakirkko Puhoksen koululla su 25.3. 
klo 13, Kukkurainen, Piirainen.
Lastenlaulukonsertti seurakuntako-
dissa pe 23.3. klo 18, Marjut Kossi ja 
Taina Marja-aho. Konsertin päätteeksi 
kahvia, mehua ja pullaa yhteisvastuun 
hyväksi.
Marianpäivän musiikkimatinea 
Laulun laineilla su 25.3. klo 17 Su-
vannossa Koskenkolossa,  Kirsiojantie 
2472. Terttu Puurunen, laulu ja Elina 
Jylhänlehto, piano. Vapaa pääsy. Pul-
lakahvit lähetystyön hyväksi.
Lähetystyö: Kirpputori talkootuvassa 
ke 28.3. klo 10-13.
Kuorot: Eläkeläisten musiikkipiiri ke 
28.3. klo 13, lapsikuoro to 29.3. klo 17, 
kirkkokuoro to 29.3. klo 18, Sarakylän 
kappelikuoro to 29.3. klo 18.45.
Ystävänkammari seurakuntakodissa 
ti 27.3. klo 10-12, pääsiäisaskartelua.
Koillismaan omaishoitajien leiri 
25.-26.4. Kuusamossa Soiviossa. Ilm. 
13.4. mennessä Leena Saarikoskelle, p. 
040 539 6402.
Borovoihin ensi kesän leirille 10.-
16.7. tarvitaan vapaehtoisia työnte-
kijöitä. Jos olet kiinnostunut, ilmoit-
taudu kirkkoherranvirastoon 30.3. 
mennessä.
Nuorisotyö: Rönö perjantaina 23.3. 
klo 18-22.
Satumuskari seurakuntakodissa ti 
27.3. klo 16.30-17.15.
Pyhäkoulu su 25.3. klo 12 Putulalla 
(Korpisella).
Perhekerho seurakuntakodissa ti 27.3. 
ja to 29.3. klo 10-13 sekä Suvannon 
koululla to 29.3. klo 10-13.
Rauhanyhdistys: Kurenalan ry:llä  om-
peluseurat pe 23.3. klo 18 ja opistoilta 
su 25.3. klo 17. Sarakylä: Opistoilta 
Osmo Nurmelalla pe 23.3. klo 19.
Haudattu: Lahja Katariina Pintamo-
Kenttälä 80 v ja Frans Tuomas Antero 
Kipinä 66 v.
Kastettu: Anni Emilia Oinas.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 
klo 9-14, p. 882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@
evl.fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi. 

To 22.3. klo 17-19 
nuortenilta Nuppu-
lassa. Osallistumisesta 
saa rippikoulumer-
kinnän. 
Su 25.3. klo 10 sa-
najumalanpalvelus 
kirkossa, Lauriala ja Leinonen. Kolehti 
Herättäjä-Yhdistyksen heimorahastol-
le käytettäväksi talkootyöhön Viron ja 
Inkerin kirkoissa. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen tasauspäivän tilaisuus 
seurakuntatalossa. Lähetyskahvit ja 
-arpoja.
Ma 26.3. klo 10-12 perhekerho Palle-
rot Nuppulassa.
Ti 27.3. klo 16-20 askartelu- ja kirppi-
silta seurakuntatalolla. Pääsiäisaskar-
telua. Yhteisvastuuarpoja. Tyttökerho-
laiset pitävät kahviota. Kirppispöydän 
hinta 2 e/pöytä. Pöytävaraukset, p. 
044 518 1171 (Eeva-Liisa) tai 250 143 
(virasto). 
To 29.3. klo 13 seurakuntakerho 
Rauhalan kerhohuoneella.
La 31.3. klo 11 lapsikuoro Stellat 
markkinoilla. 
Su 1.4. eläkeliiton kirkkopyhä. Klo 
10 jumalanpalvelus kirkossa, Lau-

Haapsaari.
Kastettu: Milla Kristiina Matero, Nelli 
Karoliina Österman, Albert Lauri Ju-
hani Saartenoja.
Vihitty: Tapio Hannes Pelkonen ja 
Johanna Maaria Vuorma.

riala ja Leinonen, lapsikuoro avustaa. 
Jumalanpalveluksen jälkeen eläkeliitto 
tarjoaa täytekakkukahvit seurakun-
tatalolla. 
Su 1.4. klo 19 Petri Laaksosen kon-
sertti kirkossa. Ohjelma 10 euroa. 
Ohjelmia voi ostaa etukäteen kirk-
koherranvirastosta, kirjastosta ja 
rippikoululaisilta. 
Kuorot: To 22.3. klo 19 Rantsilan 
Laulu seurakuntatalolla. Ke 28.3. klo 
11 veteraanikuoro, klo 15 tyttökuoro 
Stellat ja klo 16 poikakuoro Stellat 
seurakuntatalolla. To 29.3. klo 14 
Hovin Stellat Hovin koululla ja klo 19 
Rantsilan Laulu seurakuntatalolla. 
Kerhot: Ti 27.3. Hovin nuppukerho 
3-5 -vuotiaille klo 10-11.30 ja Sipolan 
varhaisnuoret klo 13.15-15 sekä Tyt-
tökerho Nuppulassa klo 15.30-17.30. 
Ke 28.3. 3-4 -vuotiaiden Nuppukerho 
Nuppulassa klo 10-12 ja Mankilan 
varhaisnuoret klo 14.15-16. Pe 30.3. 
Nuppukerho 5-vuotiaille Nuppulassa 
klo 10-12. Ma 2.4. klo 14-16 Hovin 
varhaisnuoret Hovin koululla.
Tulossa: Pääsiäispäivänä 8.4. klo 10 
jumalanpalvelus Mankilan ruko-
ushuoneella ja jumalanpalveluksen 
jälkeen kirkkokahvit ja Rukoushuo-
neyhdistyksen vuosikokous.
Rovastikunnan retki 10.-13.7. Vienan 
Karjalaan (Uhtua, Paanajärvi, Kemi). 
Tarkempia tietoja Leena Räsänen, p. 
020 710 9869.
Rauhanyhdistys: La 24.3. klo 19 seurat 
ry:llä. Pe 30.3. klo 19 ompeluseurat 
ry:llä.  
Kastettu: Jenni Liisa Maria Tolonen ja 
Senja Martta Emilia Vesala.
Avioliittoon vihitty: Saila Sinikka 
Uhre ja Timo Herman Tauriainen. 
Kuollut: Veli Aimo Kangas, 90 v.

kIrkollISet Jatkuu S. 15
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KOULUTTAA, TUTKII JA KEHITTÄÄ

Ota yhteyttä!

Lisätietoja: www.diak.fi

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

a siakas saa kaupan liha-
tiskiltä käteensä kauniis-
ti käärityn paketin, jo-
ka sisältää porsaanfilet-

tä, ottaa sen vastaan ja läiskäyttää 
ostoskärrynsä pohjalle.

Sämpyläpussi lennähtää kaaressa 
paketin päälle.

Pari appelsiinia pyörii kaupan 
hedelmäosaston lattialla. Joku pot-
kaisee ne loitommaksi.

Nuoret ovat pizzalla. Jäljelle jää 
käsittämätön kasa leipomuksen 
reunaosia, tuskin jäähtyneitä, val-
miina roskiin.

Televisiolle tehdyssä, mutta 
hyllytetyssä mainoksessa runsas 
ruokapöytä edustaa hyvinvointia 
ja rikkautta, josta on tarkoitus 
maistella vain parhaat palat.

Ruoka on monelle suomalaiselle 
itsestään selvä asia, josta harvoin 
kiitetään, pikemminkin sen syö-
misessä nirsoillaan. Kuka enää 
kunnioittaa ruokaa?

koskemme vain,
jos ostamme

Ruoan, jokapäiväisen leipämme, 
merkitystä on pohdittu vain vä-
hän teologiselta kannalta. Teologi, 
tutkija Minna Rikkinen Helsingin 
yliopiston käytännöllisen teologi-
an laitokselta kuitenkin sanoo, et-
tä hän uskontotieteilijänä kiinnit-
tää huomiota siihen, jos ruoka on 
väärässä paikassa. Lattia on vää-
rä paikka.

– Haluan kohdella ostamaani 
ruokaa hyvin. Olen tarkkana, et-
tei ostoskärryni pohjalle joudu 
tuotteita, jotka litistyvät raskaam-
pien alle.

– Äitinä havaitsen, jos lapset kä-
pälöivät ruokatarvikkeita kaupas-
sa. Itse en anna lasteni tehdä niin. 
Muihinkaan tavaroihin emme koske 
kaupassa, jos emme aio niitä ostaa, 
Minna Rikkinen kertoo.

Hänen mielestään pikaruoka-
kulttuurin suosiota tukee se, että 
ruoka on meille välttämätöntä. 
Syödään jotakin nopeasti ja yk-
sin. Mitä vähemmän ruoan eteen 
nähdään vaivaa, sitä vähemmän 
sille annetaan arvoa.

kokit palauttavat 
ruoan kunnian

– Toisaalta elämme ruoan renes-
sanssiaikaa. On mediaseksikäs-
tä seurata televisiokokkien ohjel-
mia, poimia niistä uusien herk-
kujen ohjeita ja käydä gourmet-
ravintoloissa.

Rikkisen mielestä kokit nostavat 
ruoka-aineiden arvoa kertomalla 
niiden erilaisuudesta ja siitä, miten 
niiden aromit saadaan parhaiten 
esille. Jos perhe tai ystävät koon-
tuvat saman pöydän ääreen naut-
timaan aterian, ruoka luo yhteyttä 
ihmisten välille.

– Ehkä ruoan kunnian palau-
tus liittyy juuri vuorovaikutuk-

kiitos ja kunnia ruoallemme
seen ja yhteisöllisyyteen, teologi 
ajattelee.

Hänen perheessään jokainen kiit-
tää ruoasta ja käyttäytyy kauniisti 
ruokapöydässä. Se on osa ruoan 
kunnioittamista.

– Itse en voi nousta pöydästä 
kiittämättä, vaikka olisin yksin ko-
tona. Kiitos ei tule itselleni, ruoan 
valmistajalle, vaan Jumalalle siitä, 
että on ruokaa. Se on tavallaan 
myös ruokarukous.

kokemus yllättää
harjoittelijan

Lumijokinen emäntä Sisko Sute-
la tekee täydet työpäivät navetas-
sa ja sen lisäksi ostaa ruoat ja val-
mistaa ne.

– Ruokaostokset ovat täyttä työtä, 
ei mitään shoppailemista. Päivittäin 
syödään kaksi ateriaa ja iltapala. 
Niihin pitää keksiä vaihtelua. Ja 
jos pyöräyttää vaikka lihapullat, 
keittää perunat ja värkkää salaatin, 
valmisteluun menee aikaa. Vaivatta 
ei mitään synny.

– Maalaistalossa syödään kotiruo-
kaa, ei osteta valmista. Yleensä perhe 
on tyytyväinen vaikka ei ehkä tule 
ajatelleeksi, millaisen työn tuloksena 
ruoka ilmestyy pöytään.

Ulkopuoliset taas eivät ymmär-
rä, millainen työ vaaditaan ruoan 
tuottamiseen.

– Tilallamme työskennellet har-
joittelijat ovat sanoneet, että vasta 
itse koettuaan he ymmärtävät, mil-
laisten vaiheiden ja töiden jälkeen 
maito saadaan tankkiin. Myös 
lihan tuottaja käyvät läpi pitkän 
prosessin kasvattaessaan karjansa 
teuraaksi.

– Siksi on ikävä katsella vaikkapa 
hotellin aamupalalla, miten ruokaa 
mätetään lautanen kukkuroilleen, 
osa syödään, jäljelle jää sotku, Sisko 
Sutela päivittelee.

Mistä saadaan
perunat 

Hän on saanut kasvatuksen, että 
ruokaa arvostetaan eikä sotketa. 
Esimerkin ovat antaneet vanhem-
mat, jotka ovat itse kokeneet, ettei 
ruokaa ollut pois heitettäväksi.

Emäntä joutuu äärimmäisen 
harvoin heittämään ruoka-aineita 
hukkaan, joskus ehkä nopeasti pi-
laantuneen salaatin. Perunankuo-
retkin viedään navettaan. 

Tuottaja itse arvostaa luonnolli-
sesti puhtaassa ilmassa ja tarkkojen 
määräysten mukaan tuotettua ravin-
toa, nauttiihan hän sitä itsekin. Ja 
ainakin Lumijoen lapsille yritetään 
opettaa, mistä ruokamme tulee.

– Tilallamme käy syksyisin päivä-
kotilapsia katsomassa, mistä peru-
nat ovat kotoisin. He saavat nostaa 
niitä maasta ja viedä kotiin. Lypsy-
karjaakin voi käydä katsomassa. Se 
on monelle lapselle elämys.

pIrkko paakkI

l ea Kärki on emäntä, jonka työ-
nä on joskus ruoan valmista-
minen henkilöstöravintolas-

sa, joskus tarjoileminen isolle jou-
kolle kahvitilaisuudessa. Jo kolme-
kymmentä vuotta sitten hän ruok-
ki rippikoululaisia leirillä.

Ruoanlaitto kuuluu hänen elä-
määnsä usein seitsemänä päivänä 
viikossa, vain jokunen viikonloppu 
tekee poikkeuksen.

– Vanhimpana tyttärenä sain 
laittaa ruokaa kotona. Se oli mu-
kavaa, samoin marjassa käynti, 
Lea kertoo.

Edes lapsena hän ei suhtautunut 
nyreästi perunoiden kuorimiseen. 
Pikemminkin hän ajatteli, että 
omassa maassa kasvaneet perunat 
olivat hyviä.

– Pudasjärveltä tulleista siemen-
perunoista kasvoi makea sato.

leipä tarjolle
oikein päin

Emännälle ei tulisi mieleenkään 
paiskata leipäpussia kaupassa kär-
ryyn. Hän haluaa kohdella kun-
nioittaen tätä useimmille ihmisil-
le tärkeää perustarviketta. Leipää 
ei myöskään panna tarjolle nurin 
päin, pohja ylös. Se olisi epäkun-
nioittavaa kohtelua.

– Opin itseäni vanhemmilta lei-
pureilta tekemään ristin sämpylä- 
ja pullataikinan päälle. Se on paitsi 
kaunis tapa myös ihan käytännölli-
nen merkki siitä, miten taikina on 
noussut ja milloin se on valmista 
leivottavaksi.

Ammatti-ihmisenä Lea Kärjelle 
on tärkeää, että tomaatit leikataan 
kauniiksi paloiksi salaattiin ja ko-
konaisuus näyttää hyvältä, ettei 
kasviksia keitetä liian kypsiksi, 
jottei niiden makua turmeltaisi ja 
että jälkiruokaleivokset on asetel-
tu sievästi tarjoiluvadille. Kaikki 
merkitsee arvon antamista ruoalle, 
jota nautimme terveydeksemme ja 
iloksemme.

Makea ja suolainen 
tarjolle kauniisti

kiitos opitaan
kotona

Kesäleirillä jonkun lapsen suusta 
saattaa päästä lause: En syö tätä. 
Lea yrittää opettaa heille ennak-
koluulottomuutta ja suostutella 
maistamaan suupalan.

– Nykyajan lapset ovat sentään 
oppineet syömään kalakeittoa, 
etenkin lohikeitto maistuu heille, 
Lea tietää. Jotkut lapset kiittävät 
ruoasta, jos ovat oppineet sen ko-
tona. Muutamat tulevat keittiöön 
asti kiittämään. 

lea kärjen mielestä ei ole yhdentekevää, millä tavoin leivokset asetel-
laan tarjoiluvadille.

Lean mielestä lapsia pitäisi opet-
taa rauhoittumaan ruokailun ajaksi. 
Heillä tahtoo olla kiire pois pöy-
dästä, siinä käydään vain ’syökä-
semässä’. Kuka muistaa, mitä söi 
ja miltä se maistui?

Käsite ruokarauha, itselle ja muil-
le kiireettömän hetken antaminen 
ruokailun ajaksi, saattaa olla tun-
tematon käsite nuorille.

Lea Kärki itse nauttii päästessään 
joskus toisen valmistamaan pitopöy-
tään. Se on juhlallista ja ansaitsee 
kunnioituksen vaivannäöstä.

pIrkko paakkI
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ruoka on ilo silmällekin, ellei sitä sotketa.
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Jumala, kiitos lapsistamme. Siunaa 

ja varjele heitä, ole heidän turvansa, 

sillä itse emme osaa emmekä kykene.

Ilo syntyvästä
Kaksi kirkkaanpunaista viiva. Se on totta. Raskaustesti on positiivinen. Sydän 

hypähtää ilosta. Odotus on palkittu. Me saamme lapsen. Yhtäkkiä elämä näyt-

tää aivan uudelta. Minusta tulee äiti. 

Samaan aikaan päässäni pyörii kysymyksiä, miten selviän lapsen kanssa? Osaan-

ko, kykenenkö, jaksanko? Sisimmässäni hämärästi tajuan, ettei elämäni ole enää 

koskaan sama, kuin ennen tätä hetkeä. Ja se pelottaa.

Nuoren Marian saama tieto raskaudesta tuli täytenä yllätyksenä. Se varmis-

tettiin suoraan taivaasta Jumalan lähettilään suulla: ”Älä pelkää, Maria, Jumala 

on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat 

hänelle nimeksi Jeesus.” 

Isompaa yllätystä nuorelle, koskemattomalle naiselle on vaikea kuvitella. Sen 

sijaan helppoa on kuvitella, että Marian sisimmässä risteilivät aivan samat häm-

mentävät kysymykset kuin jokaisen esikoistaan odottavan mielessä.

Iloinen odotus uhkaa saada päälleen monia varjoja. Näin erityisesti omana 

aikanamme, jolloin mielen tässäkin asiassa valtaa suorituskeskeinen ajattelu. 

Vanhemmuus on tehtävä, johon on valmentauduttava. Se on haaste, josta ei 

hevin kunnialla selviä.

On totta, että vanhemmuus luo kahden ihmisen välille aivan erityisen suh-

teen, joka kestää läpi elämän ja jota ei voi vaihtaa. Äidin ja isän suhde lapseensa 

vaikuttaa ratkaisevasti lapsen kasvuun ja kehitykseen

Lapsi ja vanhemmuus ei kuitenkaan ole projekti, selviytymistä vaativa suori-

tus, vaan se on ennen kaikkea Jumalan lahjaa, armoa. Enkelin sanojen mukaan 

lapsen syntymä Marialle oli Jumalan armon osoitus. Jumalan suurta hyvyyttä 

on se, kun saa elämäänsä lapsen. 

Sekä lapsen, että vanhemman suurin lahja toisilleen on hyväksyä toisensa sel-

laisena kuin on. Rakastaa silloinkin, kun sitä vähiten ansaitsisimme. Se on armoa, 

yllätyksellistä hyvyyttä, joka pulppuaa elämäämme taivaasta. Jumalan hyvyys 

hipaisi Marian elämää, kun hän sai kutsun tulla Vapahtajan äidiksi. On ihanaa 

tietää, että Jumalalla riittää hyvyyttä ja armoa meille kaikille - niin lapsellisille 

kuin lapsettomillekin. Hänellä on suunnitelma jokaiselle meistä.

Iloitaan vanhemmuudesta ja ammennetaan siitä elämäämme voimia ja sisäl-

töä. Näin senkin uhalla, että eräänä päivänä kokisimme Marian tavoin viiltä-

vän miekan lävistävän sydämemme, kun suru ja huoli lapsestamme uhkaa elä-

määmme.

tarJa korpela
kappalaINeN tuIraN SeurakuNta

vuodeN pappI 2006

M arian ilmestyspäivän liturginen väri on paastonaikana poikkeuksellisesti valkoi-
nen. Päivän otsikko ”Herran palvelijatar” viittaa enkeli Gabrielin ilmestymiseen 
Marialle. Gabriel merkitsee ”Jumala osoittaa voimansa”. Maria lupaa olla käy-

tettävissä suureen tehtävään. Yleensä miehet eivät edes tervehtineet naista tuon ajan juu-
talaisuudessa - siksi Marian on todella täytynyt hämmästyä.

Vuoteen 1772 saakka kirkoissa vietettiin heinäkuun alussa ”Marian käyntipäivää”, jossa 
aiheena oli Marian ja Elisabetin kohtaaminen. Nyt tämä aihe sisältyy Marian ilmestyspäi-
vän 2. ja 3. vuosikertaan.

Ilmoitukseen liittyy kiinteästi myös Johannes Kastajan ”ihmeodotus”. Vanha Elisabet oli 
raskaana kuudennella kuukaudella Marian saadessa ilmoituksen. Joulu ja juhannus ovat-
kin kalenterissa puolen vuoden päässä toisistaan. Paljon on spekuloitu myös sillä, miten 
Jeesuksen syntymäjuhla osuu ”valon kasvamisen” aikaan talvipäivänseisauksen jälkeen ja 
Johanneksen juhla taas ”yöttömän yön aikaan”. Jo ennen kristillistä aikaa seisauspäivien 
tuntumassa on ollut suuria juhlia.

Galilean Nasaret ilmoitetaan Marian kotipaikaksi. Se oli vaatimaton kaupunki yli 100 kilo-
metriä Jerusalemista pohjoiseen jyrkkäreunaisen vuoren laella. Nasaretilaiset saivat tuolloin 
elantonsa pääasiassa maanviljelyksestä ja puutarhanhoidosta - sen todistavat arkeologien 
löytämät viljavarastoluolat, vesi- ja oliiviöljysäiliöt, puristamot ja myllynkivet.

Neitseestäsyntyminen on yksi maailmanhistorian kiistellyimpiä ihmeitä. Se on uskonasia. 
Luukkaan mukaan se vaati myös Marialta heittäytymistä luottamukseen.

Ajanlaskumme alussa kihlautuminen oli laillisesti sitova: esimerkiksi ennen häitä me-
nehtyneen sulhasmiehen morsian oli jo ”hänen suvussaan”. Tätä kautta on ymmärrettä-
vää, että Mariakin oli kihlauksensa kautta ”daavidilainen” (vrt. sukuluettelot Matteuksen 
evankeliumin alussa). Kihlautuminen suoritettiin antamalla symbolinen rahalahja tai te-
kemällä kirjallinen sopimus kahden todistajan läsnäollessa. Keskimääräinen kihlausaika 
ennen häitä oli yksi vuosi.

pekka tuoMIkoSkI

Ensi sunnuntai on Marian ilMEstyspäivä. 
päivän psalMi on ps. 113: 1-8, 
1. lukukappalE JEs. 7: 10-14 Ja 2. 
lukukappalE rooM. 9: 2-8. EvankEliuMi 
on luuk. 1: 26-38.
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Siikajoki
To 22.3. klo 
16.30 kirkko-
kuoro Ruukin 
seurakuntata-
lolla.

Murto-Ojaky-
lä-Juurussuon 
diakoniapii -
ri to 22.3. klo 
11.30 Eila Ma-
terolla.
Ha r t a u s  p e 
23.3. klo 10.30 
sotainvalidien 
palvelutalolla.
Sanajumalan-
p a lve lu s  s u 

pa I k k o J a  av o I N N a

Vireästi toimivassa seurakunnassamme 
on haettavana

DIAKONIAN VIRKA
Virkaan valittavalta edellytämme diakonissan tai 
diakonin tutkintoa tai ammattikorkeakoulutut-
kintoa, joka antaa kelpoisuuden kirkon diakonian 
virkaan.
Erityishaasteena seurakunnassamme on perhetyö.
Palkkaus on hinnoitteluryhmän A06 (H27-H32) 
mukainen. Virkaan valitun on esitettävä hyväk-
syttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 
6 §:n mukainen rikosrekisteriote ennen viran 
vastaanottamista. Viran täytämme 1.7.07 lukien 
tai sopimuksen mukaan.
Hakemukset ansioluetteloineen pyydämme lähet-
tämään Pudasjärven seurakunnan kirkkoneuvos-
tolle, PL 58 93101 Pudasjärvi, 13.4.2007 klo 
12.00 mennessä. Lisäksi toivomme ansioluette-
lon sähköpostitse osoitteeseen: 
pudasjarvi.srk@evl.fi . Hakemuksia emme palauta.
Lisätietoja antaa kirkkoherra Oskari Holmström,
puh. 08-8823 127, 0400-225 055 tai diakonissa
Leena Saarikoski, puh. 08-8823142, 040-5396 
402.
Seurakuntaamme ja kaupunkiimme voi tutus-
tua osoitteissa www.pudasjarvenseurakunta.fi  ja 
www.pudasjarvi.fi .

Pudasjärven seurakunnan kirkkoneuvosto

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.

Siikasalo

Tyrnävä

Su 25.3. klo 12 sanajumalanpal-
velus seurakuntatalolla. Reino 
Tanjunen.
Ti 27.3. klo 13 virsihetki Puis-
tolassa.
Ke 28.3. klo 14.15 lapsikuoro 
seurakuntatalolla.
To 29.3. klo 13 diakonia- ja 
lähetyspiiri seurakuntatalolla 
sekä klo 16.30 kirkkokuoro 
Ruukin seurakuntatalolla.
Palmusunnuntaina 1.4. klo 

12 messu kirkossa. Reino 
Tanjunen.
Rauhanyhdistys: To 22.3. klo 
17.30 päiväkerho ry:llä. Pe 
23.3. klo 19.30 raamattuluokka 
Jouko Pietarilalla ja nuorten 
iltakylä Ari Kälkäisellä. Su 25.3. 
klo 12 pyhäkoulut Juho Haholla 
ja Markku Haholla sekä klo 17 
seurat ry:llä. To 29.3. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä.
Siikajoen palvelupiste avoinna 
to – pe klo 10-14. Puh. 241 113 
tai toimistosihteeri, p. 044  3438 
148. Muina aikoina sopimuksen 
mukaan.

25.3. klo 10 Tyrnävän kirkossa, 
Ikonen. Kirkkokuoro. Kolehti 
yhdistyksen heimorahastolle 
käytettäväksi talkootyöhön 
Viron ja Inkerin kirkoissa, 
Herättäjä-Yhdistys ry.
Sanan ja sävelen ilta su 25.3. klo 
19 Tyrnävän kirkossa, Ikonen. 
Kirkkokuoro.
Seurakuntakerho pääsiäisvael-
luksella ti 27.3. klo 13 Tyrnävän 
kirkossa.
Ilosanomapiiri ti 27.3. klo 
18.30 Tyrnävän srk-talolla.
Hartaus ke 28.3. klo 13 Peltolan 
palvelukeskuksessa.
Markkuu-Ängeslevän dia-
koniapiiri to 29.3. klo 11.30 
Kaskelassa.
Temmes: Herättäjän seurat to 
22.3. klo 18.30 Isokoskella, Hau-
rukyläntie 16. Toivevirsi-ilta 
yhteisvastuun hyväksi su 25.3. 
klo 16 Temmeksen srk-talolla, 
Lapsikuoro.
Kuorot: Lapsikuoro to 22.3. 
klo 16 Temmeksen srk-talolla. 
Kirkkokuoro ke 28.3. klo 19 
Tyrnävän srk-talolla.
Nuoret: Nuortenillat: to 22.3. 
klo 18 Murrossa, Kivikausi 2 
B 11 ja pe 23.3. klo 18 Tyr-

nävän srk-talolla. Yökahvila 
pe 23.3. klo 20-24 Tyrnävän 
srk-talolla.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: To 
22.3. klo 19 lauluseurat Hannu 
Rekisellä. Su 25.3. klo 14 seurat 
Lepolassa ja klo 16 seurat ry:llä, 
Urho Savela, Eero Salin. Murto: 
Pe 23.3. klo 19 lauluseurat Tapa-
ni Hannilalla, Vesa Kumpula. La 
24.3. klo 19 raamattuluokka ry:
llä. Su 25.3. klo 12 pyhäkoulut 
Similällä, Peltokorvella, Leppä-
lällä ja Hannilalla, klo 16 seurat 
ry:llä, Matti Räihä, Kari Ahola. 

Ma 26.3. klo 18 sisarilta ry:llä.
Kuollut: Aili Vappu Kylli, s 
Aikkila 82 v.
Avioliittoon vihitty: Pekka 
Ilkka Juhani Mäkinen ja Elina 
Maria Katariina Paananen.

kIrkollISet Jatkuu
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Myllyojan 

Maikkulan

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

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

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

Y H d I S t Y k S e t M u u t  S e u r a k u N N at

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

o p I S k e l I J a M e N o t

Katso lisää menoja sisäsivujen 
Opiskelijat ja nuoret aikuiset 
kohdasta.

Että jaksaisin ensi
viikkoon -messu

Sanaa ja gospelmusiikkia

Kempeleen vanhassa kirkossa

su 25.3. klo 17.00

Mukana Aino ja Heikki

Kaikkonen sekä

Houseband

Kempeleen seurakunta


