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Aatoksia

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Oulun tuomiokirkon äänentoistoa parannetaan tä-

män vuoden aikana kuten Rauhan Tervehdys nume-

rossa 9 kertoi. Remontin yhteydessä uusitaan kirk-

kosalin, urkuparven ja kryptan äänentoisto. Työ 

suunnitellaan tietokonemallien avulla.

Uudistus on varmasti kaikkien kirkossakävijäin 

mielestä tervetullut. Valitettavan moni hyvä saar-

na on kaikunut kuuroille kiviseinille, koska seura-

kuntalaisten korviin asti ääniaallot eivät ole kantau-

tuneet. Kaikua on kuin keskiaikaisessa katedraalis-

sa ja papin sanoja on vaikea erottaa toisistaan. Nyt 

parannusta on tulossa sekä musiikin että puheen 

kuuluvuuteen.

Tuomiokirkko ei ole ongelminensa ainoa. Monet 

muut seurakuntien tilat ja rakennukset ovat akustii-

kaltaan surkeassa kunnossa. Näitä puutteita pitäisi 

ryhtyä ripeästi korjaamaan.

Tärkeä apu on teknologia. Seurakuntien tilojen 

rakenteita on harvoin mahdollista muuttaa akustii-

kaltaan paremmin toimiviksi, koska monet kiinteis-

töt ovat historiallisesti arvokkaita ja tiukasti suojel-

tuja. Jopa äänentoistolaitteiden asentaminen saat-

taa olla rajoitettua. Tämä koskee etenkin sellaisia 

rakennuksia, jotka ovat jalustalle nostettujen ark-

kitehtien suunnittelemia. Museovirasto saattaa esi-

merkiksi estää kaiuttimien asentamisen näkyvälle 

paikalle, jos rakennus on Aallon käsialaa.

Niissä tilanteissa, joissa rakennuksen historialli-

set arvot ovat ristiriidassa äänentoiston paranta-

misen kanssa, pitäisi äänentoisto asettaa etusijal-

le. Kirkot ja muut seurakuntatilat ovat ensisijaises-

ti sanan kuulemista varten. Rakennuksen arkkiteh-

tuuri ei yleensä kärsi tällaisista parannuksista olen-

naisesti tai peruuttamattomasti.

Äänentoistoa parannettaessa on käytettävä 

alan parhaita asiantuntijoita. Joihinkin vanhoihin 

kirkkoihin on rakennettu äänentoistojärjestelmiä 

ammattikoululaisten harjoitustyönä. Seurakunnis-

sa on varmasti tarkoitettu hyvää, mutta tehtävä, 

joka on asiantuntijoillekin vaikea, käy harjoitteli-

joille ylivoimaiseksi.

Aatoksia

Vihdoinkin sanan kuuloon

Tupakasta keskusteltava
Oulun yliopiston rehtori Lauri Laju-
nen pohtii Kotimaassa julkaistussa ylei-
söosastokirjoituksessaan nuorten tupa-
kointia.

”Tupakointi aloitetaan murrosiässä ja 
merkittävin aloittamiseen vaikuttava te-
kijä on ystävien tupakointi. Kirkon tu-
lee tukea nuoria kokonaisvaltaisesti hy-
vään ja terveelliseen elämään. Seurakun-
nat, jotka sallivat tupakoinnin rippikou-
luleireillä tekevät karhunpalveluksen sekä 
nuorille että yhteiskunnalle.”

Kotimaa 6. maaliskuuta 2008

Yksipuolista musiikkia
Teologian tohtori Hannu Vapaavuori teki 
väitöskirjansa virsilaulusta ja 1800-luvun 
kansallisesta kulttuuri-identiteetistä.

”Niin silloin kuin nytkin ’asiantun-
tijoilla’ oli selkeästi eri käsitys kirkko-
musiikista kuin seurakuntalaisilla. Mitä 
kansa halusi laulaa, oli heidän mielestään 
huonoa musiikkia.”

”Hannu Vapaavuori huomauttaa, et-
tä kirkossa puhutaan kyllä paljon kirk-

Meidän, heidän 
vai minun kirkko

Harva tietää, että vastikään on ilmes-
tynyt uusi kirkon strategia ”Meidän 
kirkko – osallisuuden yhteisö”. En sa-
no, että tarvitseekaan tietää, vaikka 
joidenkin strategiasta kertovien leh-
tijuttujen mukaan kirkon toiminnan 
tulevaisuus lepää paljolti aktiivisten 
seurakuntalaisten varassa. Se tieto jo 
herättää.

Mitä strategiassa sanotaan vapaa-
ehtoisuudesta? Strategisten suuntavii-
vojen kohdalla mainitaan, että ”tarjo-
amme vapaaehtoisille mahdollisuuden 
toimia lähimmäisenrakkauden puoles-
ta ja kantaa vastuuta”. Toisaalla sano-
taan, että ”luovumme työntekijäkes-
keisestä ajattelutavastamme ja luom-
me seurakuntalaisille mielekkäitä toi-
mintamahdollisuuksia”.  Hiukan epä-
selväksi jää, kehen tässä kohdin viita-
taan me-pronominilla; kuka tarjoaa, 
kuka luopuu?

Lyhyet maininnat vapaaehtoisuu-
desta strategiassa eivät kerro paljon-
kaan enempää kuin mitä tähän asti on 
totuttu. Ei ainakaan mitään uutta.

Sinänsä vapaaehtoisuus on työnte-
kijäkeskeisessä kirkossa ristiriitainen 
asia. Ei liene salaisuus, että monet seu-
rakunnan työntekijät kokevat vapaaeh-
toiset riesana. Hommat hoituisivat jou-
hevammin, jos tekisi itse kaiken. Moni 
vapaaehtoinen on niin vaativakin, ettei 
sitä tahdo jaksaa.

Mutta ilolla olen pannut merkille, 
että paljon on niitäkin työntekijöitä, 
jotka mielellään kokoavat vapaaehtois-
porukkaa tekemään yhdessä. Hyvä te-
kemisen meininki syntyy molemmin-
puolisesta kunnioituksesta.

Minun oma aktiivisen seurakunta-
laisen urani on aika ohut. Olen kanta-

nut ristiä ristisaatossa, sytytellyt kynt-
tilöitä rukoushetkissä, väsännyt esiru-
kouksia. Pikku hommia, mutta kaiken 
olen yrittänyt tehdä palveluasenteella.

Näin julkisesti haluan ilmoittaa, ett-
en ole kovin halukas keittämään kirk-
kokahveja tai tiskaamaan. Ei siksi, että 
nämä työt olisivat jollakin lailla vähä-
pätöisiä, vaan juuri päinvastoin. Seura-
kuntatalojen keittiöiden kahvinkeitti-
met ja tiskikoneet ovat niin monimut-
kaisia, että tarvitaan melkoista teknistä 
tietämystä, että niitä osaa käyttää.

Tekstinlukeminenkin jumalanpal-
veluksessa on vähän niin ja näin. Ai-
nakin tuomiokirkossa, jossa on useim-
miten niin jäykkä tunnelma, että sisä-
lukutaitokin tahtoo unohtua. Ja tuo-
miokirkossa kaikuukin siihen malliin, 
ettei koskaan tiedä milloin viimeinen 
tavu on päässyt perille asti.

”Meidän kirkko” saattaisi onnistu-
akin, jos olisin myös seurakunnassa 
reilusti oma itseni. Kuuluisin yhdessä 
työntekijöiden kanssa samaan tiimiin, 
minua kohdeltaisiin tasa-arvoisena ja 
voisin käyttää juuri niitä taitoja, jotka 
minulla on. Ei kiinnitettäisi niin paljon 
huomiota askelkuvioihin tai tyylipuh-
taaseen suorittamiseen, puhuttaisiin-
kin kuin ihminen ihmiselle.

 
MAARIT PELTONIEMI

Oulun NNKY:n toiminnanohjaaja

komusiikin monipuolisuudesta. Mutta 
monipuolista se ei totisesti ole: Kirkko-
muusikkojen koulutus ei anna eväitä ei-
kä käytännöllisiä valmiuksia monipuoli-
seen musiikilliseen osaamiseen. Klassi-
selle kirkkomusiikille ei esitetä eikä näh-
dä varteenotettavia vaihtoehtoja.”

Hannu Vapaavuoren haastattelu Sana-lehdessä 
6. maaliskuuta 2008

Takki ja hakaristi
Iivi Anna Masso kirjoittaa Uuden Suo-
men blogissaan nuorten omituisista vaat-
teista.

”Mikä saa 2000-luvun suomalaisen 
teinitytön kirjailemaan takkiinsa haka-
ristin ja Hitlerin nimen? Suomalainen 
koululainen tuskin pääsee lukioikään tie-
tämättä, kuka Hitler oli ja mitä hän teki. 
Kysymys ei voi olla tietämättömyydestä. 
Onko kansanmurha noista tytöistä ok? 
Onko se niin cool, että sen kannattajaksi 
on mielekästä aktiivisesti julistautua.”

Uusi Suomi 7. maaliskuuta 2008

13.3.2008
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Postia mielipidepalstalle: Mielipidepalstalla julkaistaan lukijoiden mielipiteitä. Tekstit voi toimittaa joko sähköpostilla (toimitus@rauhantervehdys.suomi.net),  
postitse (PL 102, 90101 OULU) tai faksilla puh. (08) 5626 444. Kirjoittajan yhteystiedot on liitettävä jokaiseen tekstiin. Toimituksella on oikeus lyhentää tekstejä tarvittaessa ja tehdä niihin otsikot.

Rauhan Tervehdyksessä 9/2008 oli 1. 
kivi -artikkeli otsikolla Jumala ei so-
tilasvalalle korvaansa lotkauta. Minä 
suunnittelin jo 15 vuoden ikäisenä so-
tilasuraa, ja niin suoritin mielelläni va-
rusmiespalveluksen ja vannoin sotilas-
valan.

Mutta tulin uskoon vuonna 1988, 
ja ko. kirjoitus pani minut mietti-
mään tuota sotilasvalaa. Jos nyt olisin 
varusmiesikäinen ja uskovainen, niin 
en vannoisi sotilasvalaa, vaan antaisin 
juhlallisen vakuutuksen. Kehottaisin-
kin niitä uskovaisia nuoria, jotka me-
nevät aseelliseen varusmiespalveluk-
seen, miettimään kumpi olisi oikein: 
juhlallinen vakuutus vai sotilasvala. 

Jos ihminen on psyykkisesti ja fyysi-
sesti terve, niin minä en näe mitään es-
tettä aseelliselle varusmiespalvelukselle.

Käsky, älä tapa, kuuluu alkutekstis-
sä älä murhaa. Raamattu kieltää henki-
rikoksen, mutta ei esivallan toimintaa 
järjestyksen ja turvallisuuden takaami-
seksi yhteiskunnassa.

SEPPO LuNkI
Oulu

Uskovainen, älä vanno sotilasvalaa!

K ansanedustaja Ilkka Kan-
tola on yksi yhdeksästä 
SDP:n puheenjohtajaeh-

dokkaasta.
Kantolalla on kristillinen taus-

ta: Hän on Turun arkkihiippa-
kunnan entinen piispa.

SDP on puolue,  jossa on ollut 
jonkin verran keskustelua kirkon 
erottamisesta valtiosta.

– En ole suurten muutosten 
kannalla, Kantola toteaa.

Evankelis-luterilainen kirkko 
pärjää hyvin nykyisessä asemas-
saan eikä kirkon asema ole val-
tiollekaan mikään ongelma.

Ongelma kirkolle on, että kir-
kosta erotaan. Kantola ei lähde 
pohtimaan, kuinka alas kirkon 
jäsenmäärän pitää laskea, jotta 
kirkon ja valtion eroa pitäisi edes 
ryhtyä harkitsemaan.

Jos kirkosta erotaan samaan 
tahtiin kuin viime aikoina, kir-
kon verotulot laskevat tuntuvas-
ti. Jos kirkon jäsenmäärä putoaisi 
rajusti ja verotusoikeudesta luo-
vuttaisiin, seuraus voisi olla se, 
että kirkon ydinjäsenet, kirkkoon 
sitoutuneet kansalaiset, maksai-
sivat vapaaehtoisesti enemmän 
kuin nykyisen kirkollisveron 
määrän, Kantola arvioi.

SDP:ssä kentän 
ääni ei kuulu
Kantola pitää SDP:tä puolueena, 
joka saisi vähän herkemmällä 
korvalla kuunnella kentän mieli-
piteitä. Kentältä onkin jo kuultu 

Kantola ei kääntäisi kirkon 
ja valtion laivaa

asiasta moitteita.
– Puolue on ollut 12 vuot-

ta hallitusvastuussa. On joudut-
tu tekemään nopeita päätöksiä, 
Kantola valittelee. Kantolan mu-
kaan hän olisi kuunteleva pu-
heenjohtaja, joka ottaisi kentän 
paremmin huomioon.

– Sellainen johto, joka tekee 
kaiken yksin, ajaa äkkiä ojaan.

Kantolan mielestä teologin 
tausta olisi etu puolueen puheen-
johtajalle.

Yliopisto-opinnoissaan hän 
tottui käsittelemään ja pohti-
maan tietoa, mistä on hyötyä yh-
teiskunnallisessa keskustelussa.

Vastustajien mukaan Kanto-
lan heikkous on hänen ohut po-
liittinen kokemuksensa.

Hän on ollut kansanedustaja-
na vasta puolitoista vuotta. 

– Eikö tämä mene jo liian pit-
källe? Kantola kuvaa joidenkin 
puoluetovereidensa mietteitä.

Kantolalla on mielestään antaa 
puolueelleen jotain poikkeuksel-
lista. Nimittäin vahvan osaami-
sensa eettisten kysymysten ja ar-
vojen pohdinnassa sekä toimin-
nan liittämisestä arvoihin.

kirkon vaalit 
turhan suljetut
Kantola ottaa kantaa helmikuus-
sa pidettyihin kirkolliskokous- 
ja hiippakuntavaltuustovaalei-
hin. Turun arkkihiippakunnassa 
nähtiin jo poliittisin tunnuksin 
nimettyjä listoja, joiden ehdok-

kaat kuuluvat puolueisiin. Sellai-
sia olisi hyvä nähdä enemmän-
kin avoimuuden vuoksi, sillä lis-
tat ovat kuin ovatkin poliittisia. 

Niiden nimissä ei vain kerrota 
poliittisista suuntautumisesta.

Vaalien yhteydessä nuoret eh-
dokkaat arvostelivat voimak-
kaasti listojen hämäräperäisyyt-
tä. Kukaan ei tuntunut tietävän, 
mitä listoja oli liikkeellä.

Kuka keräsi niihin ehdokkaita 
ja mitä arvoja listat edustivat?

Kantolan mukaan vaaleista pi-
tää tiedottaa avoimemmin ja vai-
vaa nähden. Laki olisi kuitenkin 
äärimmäinen keino vaalien avoi-
muuden edistämiseksi.

Kirkkoa on haukuttu organi-
saatioksi, jolla ei ole selkeää joh-
tajaa.

Kirkkohallitus tekee päätök-
siä, piispoilla on omat vaikutta-
misen keinonsa.

Monikasvoisuudella on etun-
sa, mutta joskus Kantola huomaa 
toivovansa, että kirkolla olisi joh-
dossaan näkyvä hahmo, jonkin-
lainen toiminnanjohtaja, joka 
uskaltaisi visioida siitäkin huo-
limatta, että hänet ammuttaisiin 
joskus alas.

PEkkA HELIN

Ku va ko t imaa /  Mat t i  K a r p p in e n

Ilkka Kantolan mielestä SDP:ssä ei kuunnella riittävästi kentän ääntä.

Toimitukselle tullutta palautetta 1. kivestä
w w w.sxc . hu /  Pä i v i  T i i t t an e n

Ei tarvitse yhtään miettiä, miksi nuori-
so eroaa kirkosta, jos seurakuntalehti-
kin mollaa juuri heidän suorittamaan-
sa asepalvelusta ja vannomaansa va-
laa naurettavalla artikkelilla, varsin-
kin kun moni on uhrannut kokonaisen 
vuoden elämästään palvelukseen.

1. Suomessa ei ole armeijaa, vaan 
puolustusvoimat!

2. Sotilasvalansa voi valita, joko her-
ran nimeen tai juhlallisen vakuutuksen, 
jonka kirjoittaja jo näytti tietävän.

Älä tapa -käskyssä käytetään sanaa 
ratsach, joka merkitsee murhaamista, 
ennalta harkittua surmatyötä. Näin ol-
len tämä käsky ei kiellä esimerkiksi so-
dassa tappamista silloin, kun ollaan esi-
vallan asialla estämässä väkivaltaa.

Aseen ottaminen ei ole ymmärtääk-
seni kristitylle väärin. Mutta asiassa pi-
tää olla omantunnon vapaus. Kukaan ei 

voi pakottaa toista ottamaan asetta, saa-
ti astumaan rintamalle.

Ja joku viisas on sanonutkin: ”Seura-
kunta on ainoa armeija maailmassa, jo-
ka lyö omia haavoittuneitaan.”

• • •

En ota kantaa siihen, mille valalle Ju-
mala korvaansa lotkauttaa. Asioista voi-
daan keskustella, mutta rajatun ammat-
tikunnan nimeäminen typeryksiksi on 
mautonta. Sotilaspastorin nimittely ka-
jahtaneeksi ukoksi, jonka puheita alok-
kaat älysivät olla ottamatta todesta, on 
ala-arvoista. Aiotteko jatkossakin hei-
tellä kivillä lukijoita? Minä en aina-
kaan halua siihen kivisateeseen joutua. 
Ennen muinoinhan ihmisiä kivitettiin 
kuoliaaksi. Siihenkö pyritte?

Sellainen johto, joka 
tekee kaiken yksin, 
ajaa äkkiä ojaan.
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Maailman koko väestö vuonna 
2008 on noin 6,7 miljardia. Heis-
tä kristityiksi luetaan kolmannes, 
eli 2,2 miljardia.  

Kristittyjen määrän keskimää-
räinen vuosikasvu on 1,3 prosent-
tia. Muiden uskontojen kohdalla 
vuosikasvu on 1,14 prosenttia. 

Koko maailman väestön vuo-
sikasvuprosentti on 1,19. Tämä 
merkitsee, että maailman väestö 
lisääntyy 219 000 ihmisellä vuo-
rokaudessa. Ihmisiä, jotka eivät 
vielä lainkaan ole kuulleet evan-
keliumia, on yli 1,8 miljoonaa.  

24. kerran julkaistun maail-
man lähetys- ja uskontotilaston 
ovat laatineet missiologit David 
B. Barrett, Todd M. Johnson ja 
Peter F. Crossing. 

Muslimeja on Barrettin tilas-
ton mukaan 1 412,3 miljoonaa eli 
21,1 prosenttia maailman väestös-
tä. Hinduja on yhteensä 887,9 mil-
joonaa eli 13,2 prosenttia. Uskon-
nottomia on tilaston mukaan 767,4 
miljoonaa, prosenttiosuus 11,4.

kaksi prosenttia ateisteja
Kiinalaisperäisten uskomusten 
kannattajia on yhteensä 387,4 
miljoonaa eli 5,7 prosenttia maa-
ilman väestöstä. Buddhalaisia 
puolestaan on hieman enemmän, 
5,8 prosenttia. Kansanuskontoja 

kannattaa alle neljä prosenttia ih-
misistä. Ateisteja lasketaan ole-
van 147,7 miljoonaa eli 2,2 pro-
senttia maailman väestöstä. 

Voimakkainta kasvu on mus-
limien keskuudessa. Seuraavina 
ryhminä kasvavat sikhit, hindut 
ja kristityt. Kansanuskontojen 
kannattajat, juutalaiset, budd-
halaiset, uudet uskonnot, kiina-
laisten uskomuksien kannattajat, 
ateistit ja uskonnottomat lisäävät 
kannatustaan hitaimmin.

Kristillisestä ryhmistä suurin 
on roomalaiskatoliset, joita on  
1 130 miljoonaa. Niin sanottui-
hin riippumattomiin kirkkokun-
tiin kuuluu 422,6 miljoonaa. Pro-
testantteja on 386,6 miljoonaa, 

ortodokseja 252,8 miljoonaa ja 
anglikaaneja 82,7 miljoonaa. 
Voimakkain määrällinen kasvu 
tapahtuu niin sanotuissa riippu-
mattomissa kirkoissa.

Helluntailaisiin, karismaatti-
siin ja uuskarismaattisiin yhtei-
söihin, joihin voi kuulua myös jä-
seniä päällekkäisesti, arvioidaan 
kuuluvan 601,6 miljoonaa hen-
keä. Tämän ilmiön kasvu on toi-
seksi voimakkaita. 

Kristittyjä on nykyään selvästi 
enemmän eteläisellä pallonpuolis-
kolla eli Afrikassa, Aasiassa, Osea-
niassa ja Latinalaisessa Amerikas-
sa yhteensä 1331,3 miljoonaa, eli 
kristityistä yli 63 prosenttia. 
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Raamattuvisa 
kasvattaa lukuintoa

Kolmannes Maan asukkaista kristittyjä
w w w.sxc . hu /  S am ra t  M o n d a l

Raamattu ei ole tylsä opus 
ainakaan Kiimingin Lai-
vakankaan koulun oppi-

laiden mielestä. Koululta osallis-
tui 102 oppilasta valtakunnalli-
sen Raamattuvisan karsintakil-
pailuun marraskuussa. Nyt kou-
lulta starttaa 3-henkinen joukkue 
alueelliseen kisaan, joka pidetään 
Kajaanissa ensi lauantaina. 

Peruskoulun 5.–6.-luokkalai-
sille suunnattu Raamattuvisa pi-
dettiin ensi kertaa vuonna 1992 ja 
pyörii nyt kuudetta kertaa.

11-vuotiaat Sofia Perola, Em-
ma Päkkilä ja Jiri Ylimäki ovat 
valmentautuneet koitokseen huo-
lella. Agricolan juhlavuoden Raa-
mattuvisassa testataan tietämys-
tä Markuksen evankeliumista ja 
osista Mooseksen kirjaa, Aposto-
lien tekoja ja galatalaiskirjettä. 

Oppilaat ovat tutkineet netis-
tä edellisvuosien kilpailukysy-
myksiä. Opettaja Eveliina Jurve-

linin johdolla on etsitty tärppe-
jä ja pohdittu tekstissä kerrottu-
jen tapahtumien merkitystä. Lu-
kualuetta on käyty läpi myös Kii-
mingin seurakunnan kappalai-
sen Miia Seppäsen kanssa. 

Lasten mielestä Raamattu kyl-
lä imaisee mukaansa, kun siihen 
pääsee sisään. 

– Välillä on kuin lukis jotain 
kirjaston kirjaa, Jiri vakuuttaa. 

 – Mää luen kaksi tuntia joka 
päivä. Menen yksinäiseen huo-
neeseen ja suljen oven. Joskus 
vanhemmat tulevat sanomaan, 
että nyt riittää.

Sukuluettelot tylsiä
Emman mielestä sukuluettelot 
ovat olleet tylsintä luettavaa, sa-
moin kohta, jossa Jumala esimer-
kiksi antaa ohjeita lampaan val-
mistamisesta. Silti hän suosit-
telee muillekin lapsille Raamat-
tuun tarttumista. 

– Vaikka ei oiskaan uskovai-
nen, voi olla hauskaakin lukea 
Raamatun tarinoita.

Kaikkien kolmen mielestä 
Raamatun asiat jäävät mieleen 
paremmin, kun lukee itse. 

Eveliina Jurvelinin mielestä 
kisaan valmistautuminen on sel-
västi kehittänyt lasten kykyä hah-
mottaa kokonaisuuksia. 

– Oppilaat ovat esimerkiksi 
huomanneet, miten samoja asioi-
ta käsitellään Uudessa ja Vanhassa 
Testamentissa, ja miten asiat liit-
tyvät toisiinsa. Lukualueet ovat 
ympäri Raamattua, joten samalla 
kirjan rakenne tulee tutuksi.

Jurvelinin mukaan myös ylei-
nen kulttuuritietämys on karttu-
nut. On tuottanut ahaa-elämyk-
siä huomata, miten monet asi-
at suomalaisessa kulttuuriperin-
teessä ovat kotoisin Raamatusta. 

Kilpailussa oppilaiden haas-
teena on painaa mieleen yksi-

tyiskohtia, mutta myös opillises-
ti merkittäviä asioita. Edellises-
sä visassa kysyttiin muun muas-
sa seuraavaa: Kenet Suuren Neu-
voston jäsenet kivittivät hengiltä? 
Mitä rikas mies pyysi tuonelassa 
itselleen, ja miksi tähän pyyntöön 
ei vastattu? Miten Pyhän Hengen 
vuodatus ilmeni aistein havaitta-
valla tavalla?

Raamattuvisan aluekilpailuun 
osallistuu 13 joukkuetta. Pohjois-

Pohjanmaalta mukana on oppi-
laita Kempeleen Ylikylän koulus-
ta Kempeleestä, Tupoksen kou-
lusta Limingasta, Lumijoen pe-
ruskoulusta, Korivaaran koulusta 
Muhokselta ja Kirkonkylän kou-
lusta Oulunsalosta. Aluekilpai-
lussa menestyneet pääsevät lop-
pukilpailuun, joka kisataan Hel-
singissä 26. huhtikuuta.

RIIkkA VuORIjäRVI

Kilpailu on hyvä kannustin Raamatun tutkimiseen, tietää opettaja Eveliina Jurvelin. 
Ympärillä Laivakankaan koulun kisajoukkue Jiri Ylimäki, Sofia Perola ja Emma Päkkilä.

R i i k ka Vu o r i j ä r v i
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Maata  kiertelemässä

Koraani pitäisi kieltää. Musli-
mien pyhä kirja on yhtä hirveä 
kuin Adolf Hitlerin teos Tais-
teluni. Näin on sanonut äärioi-
keistolainen hollantilainen polii-
tikko Geert Wilders. Wilders on 
Vapaus-puolueen johtaja ja kan-
sanedustaja.

Wildersin sanat ovat nostaneet 
metakan muslimien keskuudes-
sa. Vielä suuremman kohun on 
nostattanut Wildersin elokuva 
Koraanista, joka saanee ensi-il-
tansa maaliskuussa.

Wilders ei ole juuri antanut 
tietoja elokuvasta, mutta selvil-
lä on, että Koraani saa elokuvas-
sa melkoisen kovan käsittelyn. 
Elokuvan nimi on Fitna, sana 
on arabiaa ja  tarkoittaa vapaasti 
suomennettuna eripuraa.

Elokuva tulee Wildersin mu-
kaan osoittamaan, kuinka Ko-
raani synnyttää suvaitsematto-
muutta, murhia ja terroria.

Eräs hollantilainen päiväleh-
ti on nähnyt otoksen elokuvasta. 
Lehden mukaan elokuva alkaa 
kuvalla, jossa Koraani on avattu-
na. Sivuilla näkyy muslimimais-
sa tapahtuneita julmuuksia, joi-
den Geert uskoo olevan Koraa-
nin säkeiden innoittamia.

Elokuvaa ei kielletä
Geert lupaa  julkaista elokuvansa, 
vaikka Hollannin hallitus on va-

roittanut, että elokuva voi vahin-
goittaa maan poliittisia ja talou-
dellisia intressejä. Hallitus ei kui-
tenkaan aio kieltää elokuvaa.

Mikään  mediayritys ei ole il-
meisesti luvannut julkaista elo-
kuvaa. Jos mikään firma ei jul-
kaise elokuvaa, Wilders julkaisee 
elokuvan itse internetissä.

Erään hollantilaisen lehden 
mukaan Wilders oli vaatinut ka-
navia sitoutumaan elokuvan esit-
tämiseen kokonaisuudessaan il-
man, että ne ovat edes nähneet 
sitä.

Geertin mukaan Hollannin 
kulttuuri on ylivoimainen jäl-
keenjääneeseen islamilaiseen 
kulttuurin verrattuna. Siirtolais-
ten pitäisi sopeutua maan kult-
tuurin ja tehdä pesäero Koraa-
nin suvaitsemattomiin ja fasisti-
siin piirteisiin.

Wildersin elokuva on huo-
lestuttanut kristittyä maailmaa. 
Esimerkiksi Indonesian kirkot 
ovat osoittaneet huolensa. Jopa 
sotilasliitto Nato on varoittanut, 
että elokuvalla voi olla kielteisiä 
seurauksia.

Naton pääsihteeri Jaap de 
Hoop Scheffers kommentoi elo-
kuvaa viime viikolla sen jäl-
keen, kun Afganistanissa oli ol-
lut mielenosoituksia. Pääsihtee-
ri oli huolestunut Naton sotilai-
den turvallisuudesta Afganista-

nissa. He saattavat pääsihteerin 
mukaan joutua tulilinjalle elo-
kuvan takia.

Muslimeista kohuttu 
Hollannissa jo vuosia
Hollanti nosti viime viikolla ter-
rorivalmiustasoaan Wildersin 
elokuvan vuoksi. Terrori-iskun 
uhka määritellään nyt merkit-
täväksi rajatun sijaan. Taso on 
toiseksi korkein asteikolla, vaik-
ka Hollannin oikeusministeriön 
mukaan terrori-iskusta ei ole mi-
tään konkreettista todistetta.

Wilders on ollut poliisin suo-
jelussa sen jälkeen, kun islami-
lainen kiihkoilija murhasi hol-

lantilaisen elokuvaohjaaja Theo 
Van Goghin vuonna 2004. Van 
Goghin elokuva näytti Koraanin 
säkeitä alastoman naisen varta-
loon heijastettuna.

Hollannissa on kohuttu mus-
limisiirtolaisuudesta jo vuosia. 
Aiemmin suvaitsevaisena maana 
tunnetussa Hollannissa siirtolai-
suudesta uskaltauduttiin keskus-
telemaan poliitikko Pim Fortuy-
nin johdolla.

PEkkA HELIN

Lähteet BBC, 
Helsingin Sanomat

Ortodoksista 
poppanataidetta 
Oulussa 

Oulun ortodoksisen seura-
kunnan seurakuntasalissa 
(Torikatu 74) on ihastelta-
vissa ainakin pääsiäiseen as-
ti uskonnollishenkistä käsi-
työtaidetta. 

Risto Martikaisen kuva-
kudoksia esittelevä näytte-
ly henkii ikonien maailmaa 
loistavien värien ja hahmo-
jen puolesta. Kristus, Juma-
lanäiti ja pyhä Nikolaos tois-
tuvat monissa töissä.

Risto Martikainen on saa-
nut kudontaoppinsa Alavu-
den kehitysvammaisten kou-
lussa ja Kainuun kansanopis-
tossa. Kymmenen vuotta sit-
ten hän alkoi itse suunnitella 
kuvakudoksia. 

Martikaisesta on parhail-
laan tekeillä kotimainen do-
kumenttielokuva.

Naispappeutta 
juhlitaan 
sunnuntaina
 
Oulun tuomiokirkossa viete-
tään naispappeuden 20-vuo-
tisjuhlajumalanpalvelusta 
palmusunnuntaina 16.3. al-
kaen kello 10. 

Piispanmessussa saar-
naa rovasti Ulla Säilä. Hän 
on ensimmäisiä Suomes-
sa papiksi vihittyjä naisia ja 
myös ensimmäisiä Oulussa 
työskennelleitä naispappe-
ja. Messun jälkeen on kirk-
kokahvit ja juhlatilaisuus 
Keskustan seurakuntatalol-
la (Isokatu 17). 

Oulun hiippakunnassa on 
257 kirkon virassa toimivaa 
pappia, joista 73 on naisia.

Keskustan seurakuntata-
lolla vietettävä juhla on kai-
kille avoin. Juhlatilaisuudes-
sa puheenvuoron käyttävät 
piispa Samuel Salmi ja Kar-
jasillan seurakunnan kappa-
lainen Satu Saarinen. 

Juhlaohjelmassa on näy-
telmä Pappeuden syli, joka 
peilaa historian eri naishah-
mojen kautta naisen mah-
dollisuuksia toimia kirkon 
viroissa ja tehtävissä. Näy-
telmän on ohjannut Hele-
na Tornberg ja käsikirjoit-
tanut naispapeista koostuva 
Ryhmä Napakat. Ryhmän jä-
senet ovat Satu Saarinen, Ai-
no Pieskä, Katariina Pitkä-
nen, Sanna Okkola, Hanna 
Hytönen, Mirja-Liisa Lind-
ström ja Seija Helomaa. He 
myös näyttelevät Pappeuden 
syli -näytelmän.

Juhlan yhteydessä Kes-
kustan seurakuntatalolla on 
esillä myös valokuva- ja leh-
tileikenäyttely liittyen nais-
pappeuden 20-vuotiseen his-
toriaan.

Koraani-elokuvan 
ensi-ilta lähestyy
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Myllyojan 

Maikkulan

p. 5572 170
av. ark. 9.30 - 17.30  Kangaskontiontie 3, OULU

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

av. ark. 9 - 18, la 9 - 15  Karvarinaukio 7, OULU

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

Kirkkokatu 4 A 12, 90100 Oulu
puh. 377 191 ja 0400 687 201, fax. 377 091

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit

P E R U N K I R J O I T U K S E T
ja muut lakiasiainpalvelut VUOSIEN 
KOKEMUKSELLA. Tarvittaessa myös 
kotonanne iltaisin ja viikonloppuisin. 
Varatuomari H. Luukkonen, 
Uusikatu 23 A 4, puh. 339 962.

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

UUTTA: avokuntoutuspalvelu. Ota yhteyttä! 
Takkurannantie 307, 90820 KELLO. 

GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

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

ILMAINEN NEUVO OY
Oikeudellinen puhelinpalvelu

0600 30 6060
puhelun hinta 2,95 � min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo. 

 
RAUHAN TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

myyntipäällikkö Sari Havia
puh. 020 754 2307 sari.havia@kotimaa.fi

Ilmoita

LAAJA MUISTOKIVI-
NÄYTTELY
Kaiverrukset

Avoinna ma-pe 10-17
Puh. 040-521 7107
Piriläntie 145, Kempele

www.loimaankivi.fi 
maritta.mottonen@loimaankivi.fi 

LOIMAAN KIVI

OULUN KIVICENTER

Puolet halvemmalla Elegalta!

020 757 8873
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Hiihtolomaviikolla Oulun 
seurakuntien Rokuan 
leirikeskuksessa nähtiin 
paljon onnellisia ilmeitä, 
kun edellisvuoden 
Yhteisvastuukeräys kantoi 
hedelmää kolmepäiväisen 
perheleirin muodossa. 
Kohderyhmänä olivat 
mielenterveyskuntoutujat 
ja heidän perheensä. 
Leirillä pääosassa oli 
yhdessäolo perheen 
kesken ja loma arjesta.

H aastattelimme kahta 
leirille osallistunut-
ta pariskuntaa leirin 

annista ja arjen kokemuksista. 
Oululaisen Eilan masennus al-

koi onnettomuudesta ja sen tuo-
masta monivammaisuudesta.

– Mielenterveystoimistossa 
oma hoitajani ehdotti tätä leiriä, 
hän kertoo tulostaan. 

Leirillä ovat mukana aviomies 
Hannu sekä 11- ja 8-vuotiaat po-
jat. Vanhimmat lapset ovat jo len-
täneet pesästä. 

Kiiminkiläinen Arja puoles-
taan on kärsinyt syn-
nytyksen jälkeisestä 
masennuksesta. Ongel-
ma on ollut sama kaik-
kien lasten jälkeen. Lei-
rillä ovat mukana mies 
Kari ja koko kuusilap-
sinen katras kymmen-
vuotiaasta reilun vuo-
den ikäiseen.

Perheet kiittelevät 
sitä, että leirillä van-
hemmat ehtivät todel-
la olla lasten kanssa. 
Vaikka leiripäivät on 
rytmitetty ruokailujen 
mukaan ja tarjolla on 
erilaisia aktiviteetteja 
lätynpaistosta sauno-
misiin ja hiihtoretkiin, 
perheillä on myös aikaa vain olla 
huolehtimatta ruoanlaitosta, tis-
keistä ja pyykkäyksestä. 

koti imee voimat
Terapiaistunnot eivät kuuluneet 
leirin ohjelmaan.

– Täyttä lomailuahan tämä 
on. Aikuisten kanssa tulisi ehkä 
puhuttuakin omista kohtaloista, 
Eila tuumii.

– Minusta olisi kivakin vaih-
taa ajatuksia samassa tilanteessa 
olevien kanssa, Arja kertoo.

Molemmat äidit kertovat, että 

usein viimeisetkin voimat mene-
vät arjen pyörittämiseen ja lapsis-
ta huolehtimiseen. 

– Kuntien perhetyön resurs-
sit ovat aika rajalliset. Apua saa 
korkeintaan tunnin viikossa. On 
kuitenkin hyvä tietää, että on 
paikka mihin soittaa, vaikkei he-
ti konkreettista apua saisikaan. 
Kyllähän sitä on aina melko he-
lisemässä, kun mies illalla tulee 
töistä, Arja summaa naurahtaen.   

– Me olemme saaneet hyvin 
tukea kaupungin ja seurakun-
nan taholta, kertoo puolestaan 
Eila. Häntä kuitenkin pelottaa 
palata takaisin arkeen, riittävät-
kö voimat kaikkeen?

– Minä olen todella huono ren-
toutumaan kotona, kun siellä on 
se pyykkikone, Eila myöntää.

kahden vastuu
Eila ja Arja kiittelevät puolisoi-
taan. Se, että toinen vanhemmis-
ta on jakamassa vastuuta aina-
kin osan aikaa helpottaa. Yksin 
pärjääminen tuntuisi mahdotto-
malta. 

Jo kliseiseksi sananparreksi 
muotoutunut parisuhteen hoito 
on kuitenkin tärkeää. Vanhem-
mat tarvitsevat myös omaa ai-
kaa. 

– Hienoa nähdä 
täällä olevista pa-
riskunnista, kuinka 
se toinen on pysy-
nyt vierellä, vaikka 
puoliso olisi kuinka 
huonokuntoinen, 
Eila pohtii ja kiit-
telee samalla omaa 
puolisoaan Han-
nua. 

– Niin, minä se 
meidät tänne leiril-
lekin loppujen lo-
puksi houkuttelin, 
olen sellainen pri-
mus motor. Välillä 
pitää irtautua arjes-
ta, käydä konserteis-
sa ja sellaista. Vedän 

aina hihasta, että nyt lähdetään, 
Hannu kertoo.

Kummassakaan perheessä ko-
tityöt eivät kuitenkaan ole vain 
emännän vastuulla, vaan miehet 
kantavat kortensa kekoon.

– Molempien on hyvä ottaa 
vastuuta ja antaa myös ottaa si-
tä, Eila toteaa.

Myös isommat lapset on hyvä 
kasvattaa huolehtimaan yhteisis-
tä asioista. 

– Viikkoraha ei tule itsestään, 
vaan isommille lapsille jaetaan 
hommia, kertoo Kari.

Paljon puhutut turvaverkot 
ovat myös tärkeitä. Tärkeä lähi-
piiri, sukulaiset, voivat usein ol-
la kaukana.

– Meillä esimerkiksi molem-
pien vanhemmat asuvat toisilla 
paikkakunnilla. Ja eiväthän he-
kään välttämättä edes ymmärrä 
tilannetta, Arja ja Kari kertovat.

Lapset kuuntelijoina
Pariskunnat kertovat, että myös 
lapset ovat joutuneet kohtaa-
maan vanhemman pahan olon. 
Se voi herättää pelkoa ja ahdis-
tusta. Molemmissa perheissä 
avoimuuden uskotaan auttavan 
ymmärtämään.

– Kun minulla on paha olo, 
niin minä itken ja puhun ja lap-
set kuuntelevat, Arja kertoo.

– Meillä pidetään perhepala-
vereita, jossa käydään läpi miksi 
äiti itkee, kertoo puolestaan Eila. 

Tärkeää on myös pyytää an-
teeksi lapselta ja puolisolta, jos 
väsyneenä sanoo pahasti. 

– Osa lapsista on hirveän 
herkkiä, ja heistä huomaa, että 
he säästelevät silloin kun äidillä 
on vaikeaa, mutta myöhemmin 
kun on paremmassa kunnossa, 
niin testataan taas, molemmat 
äidit kertovat.

– Yhteisvastuukeräykseen olen 

Vuoden 2007 Yhteisvastuukeräyksen kohteena olivat mielenterveyskuntoutujat ja heidän perheensä. Oulun seurakunnat 
järjestivät keräysvaroilla leirin, jolle osallistui kymmenkunta perhettä.

 Mielenterveyskuntoutujien perheleiri antoi voimaa arkeen

 Miksi 
 äiti itkee?

Kuntien 
perhetyön 
resurssit ovat 
aika rajalliset. 
Apua saa 
korkeintaan 
tunnin viikossa. 
On kuitenkin 
hyvä tietää, 
että on paikka 
mihin soittaa, 
vaikkei heti 
konkreettista 
apua saisikaan.

osallistunut aina tilaisuuden tul-
len, mutta vasta nyt konkreetti-
sesti tajuaa, kuinka niillä todella 
on merkitystä. Se on tärkeää, et-

tä pidämme huolta toisistamme, 
Arja pohtii.

ELSI HuTTuNEN

Haastateltavien nimet on 
muutettu.
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Radio-ohjelmien palautteet: radiostudio.oulu@evl.fi

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
Su 16.3. kello 10 jumalanpalvelus Karja-
sillan kirkosta, toimittaa Mirjami Dut-
ton, avustaa Asta Leinonen, kanttoreina 
Juha Soranta ja Riitta Piippo. Gideonei-
den kirkkopyhä.

Su 16.3. kello 11.25 Palmusunnuntain las-
ten radiopyhäkoulussa puhuu lastenohjaa-
ja Auli Kipinä.
Radio Dei Toivon iltapäivä
Ke 19.3. kello 15.45 Naisen allakka. Pastori 
Virpi Sillanpää kolumnoi.
To 20.3. kello 15.45 Kasvun paikka. Limin-
gan kirkkoherra Ilkka Tornbergin ja Marja 
Blomsterin keskustelunaiheena nuorten tu-
keminen surutyössä.
To 20.3. kello 16.45 Silminnäkijänä maail-
malla. Lähetysseuran ohjelmassa haastatel-
tavana IT-teknikko Raimo Haapakorpi, jo-
ka on työskennellyt kaksi vuotta Tansanian 
kirkon Tumaini-yliopistossa atk-päällikkö-
nä ja kehittämässä yliopiston it-koulutusta.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,9 MHz
Su 16.3. kello 9.45 Palmusunnuntain lasten 
radiopyhäkoulussa puhuu lastenohjaaja Au-
li Kipinä.
Su 16.3. kello 10 messu Nivalan kirkosta. 
Jumalanpalveluksen jälkeen edellisen maa-
nantain Etappi-ohjelma uusintana, aiheena 
Kummilapsi maailmalta. Seurakunnan tie-
dottaja Rebekka Naatusta haastattelee Mar-
ja Blomster.
Ma 17.3. kello 17.05 Etappi-ohjelman toimit-
taa Jukka Harvala.

Radiotiedot

Muut seurakunnat Yhdistykset

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100
Avoinna ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

www.oulunpantti.net

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, moottorikelkat,  
 säilytys lämpimässä hallissa
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- osaomistus- ja asumisoikeusasunnot
- 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

jAkELu-
HäIRIöT 

ilmoitetaan 
Postin 

asiakaspalveluun, 
p. 0200 71 000 

www.ohsrk.fi 

Pe 14.3. klo 18-21 Kids`action night Kaak-
kurin koululla, Pesätie 15. Pe 14.3. klo 19 
LIFT-ilta. La 15.3. klo 19 Breikki-ilta nuorille 
aikuisille. Su 16.3. klo 11 Pyhäpäivän sana, 
Leevi Launonen, Pauli Uusikylä & co. Su 16.3. 
klo 15 MEDIAFOORUMI, Risto Uimonen, Kei-

jo Leppänen, Janne Kankaala, Leevi Launonen ja Eero Pokela. Ti 18.3. klo 
18 Hengellisen musiikin ilta, Juhani Valentin ja lauluryhmä. Ke 19.3. klo 
19 Sana ja rukous, Juha Hilli, Ilovalo -lastenkuoro. To 20.3. klo 18 Tullaan 
tutuksi ilta, Juhani Valentin ja lauluryhmä. Pe 21.3. klo 11 Ehtoollisjuhla, 
Markku Tossavainen, Tiina Hilli ja Jaana Kemppainen.  TERVETULOA!

La 10:00 jumalanpalvelus. 22.3. Pääsiäinen, ehtoollinen. Kevään lähetys-
viikon erikoisuhrilahja. Ma-pe 10:00 aamurukouspiiri. Ti 18:00 Alfa-
kurssi.   Tervetuloa!

To 13.3. klo 19 Rukousilta, Ulla Keränen, Kati 
Neuvonen. Pe 14.03. klo 18 Kids`Action Night, 
Kaakkurin koululla, toiminta-ilta 6-12-vuotiaille 

täynnä ohjelmaa. Su 16.3. klo 11 Perhekirkko, Mikko Vaara, Isän Ihmeet, Ilonsäteet. 
Klo 17 Hengellinen tilaisuus, Korsuhovin kerhohuoneella, Jouni Korkala. Ti 18.3. 
klo 13 Päiväpiiri, klo 18 Alfa-kurssi, aihe: Miksi ja miten rukoilen. Ke 19.03. klo 
18 Nuortenilta. To 20.03. klo 19 Kiirastorstain ehtoollisjuhla, Sini Niemelä, Martti 
Väyrynen. www.oulu.svk.fi . Tervetuloa!

Akkuna Sanasta maailmaan
 Raamatun ja lähetyksen iltapäivä
 Su 16.3. klo 16 Hintan srk-talolla
 Raamattutunti Sakarjan kirjasta, 
 rovasti Raimo Mäkelä. 
Lapsille ja varhaisnuorille omaa ohjelmaa. 
Järj. Kylväjä, Oulujoen srk, Kirkkopalv. op.keskus

LAPIOSALMEN ERÄLEIRIKESKUS
Posiolla kutsuu: Keväthangille, 
pääsiäiseksi (Jaakko Granlund, kuljetus
l-autolla 20.3.)
Hiihto- ja lähetysleiri 5.-11.4. (L. Purho, ym.)
Naistenpäiville 11.-13.4. (Eliina Heinonen)
Tied. ja ilm. p. 0400 344 545 tai
os. info@lapiosalmi.fi 
Kts. myös www.lapiosalmi.fi   TERVETULOA!

Pohjanmaan Pipliaseura ry:n
vuosikokous pidetään Reisjärven
seurakuntakodissa 6.4.2008 klo 13. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat. 
Raamattulähetyspäivä alkaa klo 10 
kirkossa. Kaikki tervetulleita!
                                           Hallitus                            

Paikkoja avoinna

LIMINGAN SEURAKUNTA on lähes 8000 jäsenen yhteisö 
Oulun kupeessa. Tällä hetkellä kasvamme nopeimmin Suomessa ja 
ikärakenteemme on nuorin (keski-ikä 30,9 vuotta).

Seurakunnassamme on avoinna 

TA LO U S P Ä Ä L L I K Ö N  virka
Viran kelpoisuusehdot ja tehtävät sisältyvät Limingan seurakunnan 
talouspäällikön johtosääntöön.

Viran palkkaus ja muut edut ovat KirVESTESin mukaiset.

Vapaamuotoiset hakemukset ja CV:t osoitetaan Limingan 
seurakunnan kirkkoneuvostolle, Pappilantie 6, 91900 Liminka. 
Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 27.3.2008 klo 16:00. 
Kuoreen merkintä ”Talouspäällikkö”.
Lisätietoja asiasta antaa kirkkoherra Ilkka Tornberg 044 7521 222.

Lue ja    
kommentoi

www.rauhantervehdys.fi

 
RAUHAN

TERVEHDYKSESSÄ

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

myyntipäällikkö
Sari Havia

puh. 020 754 2307 
sari.havia@kotimaa.fi

Ilmoita
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Palmusunnuntain aiheena on Kunnian kuninkaan alennustie. Perinteisen palmunleh-
väaiheen sijasta toinen vuosikerta käsittelee tilannetta Martan ja Marian kodissa Be-
taniassa. Koti oli Jeesukselle hyvin tuttu. Myös Lasarus kuului samaan perheeseen. 

Ennen evankeliumitekstiämme kerrotaan, miten ylipapit ja fariseukset olivat antaneet 
määräyksen, jonka mukaan Jeesuksen olinpaikka oli ilmoitettava heille heti kun mahdol-
lista hänen pidättämistään varten. Jeesus oli siis maallisessa mielessä ”lainsuojaton” jo Jo-
hanneksen evankeliumin tässä vaiheessa.

Yhteisessä kokoontumisessa on harras tunnelma. Ehkäpä läheiset aavistavat, että Jeesuk-
sen sanat kärsimyksestä ja kuolemasta käyvät pian toteen. Maria voitelee kalliilla nardus-
voiteella Jeesuksen jalat, vaikka Juudas Iskariot estelee. Jeesus asettuu Marian puolelle sa-
noen: ”Anna hänen olla, hän tekee tämän hautaamistani varten. Köyhät teillä on luonanne 
aina, mutta minua teillä ei aina ole.” Voiteen määrä vastaa lähes roomalaista puntaa, joka on 
327, 45 grammaa. Voidetta kuluu siis melkoinen pullollinen. Iskariot ei näe tässä hengellistä 
kuvaa, vaan hänen huomionsa kiinnittyy yksinomaan tapahtuneeseen ”haaskaukseen”. 

Rahat olisi siis voinut sijoittaa ”hyödyllisemminkin”, mikä kai tässä yhteydessä tarkoitti 
lähinnä Iskariotin omaa taskua. Hänhän kavalsi myöhemmin Jeesuksen rahasta. Siksi mo-
tiivina ollut ahneus näyttää hallitsevan Juudas Iskariotin kaikkea toimintaa. Pullon hinta, 
kolmesataa denaaria vastaa 200 kultarahaa, joka todellakin oli huomattava summa tuon 
ajan roomalais-juutalaisessa yhteiskunnassa.

Kuolemaan liitettiin vainajan maallisen ”tomumajan” hoitaminen ja huomiointi. Väli-
meren maissa ruumis mätäni nopeasti. Erityisesti rikkaita varten hankitut ruumisvoiteet 
pyrkivät vielä vähän aikaa hidastamaan tätä prosessia. On merkillepantavaa, että myöhem-
min naiset riensivät Jeesuksen hautaamisen jälkeen voitelemaan hänen ruumiinsa. Haudal-
la heitä kuitenkin kohtasi ihme: ylösnoussut ei enää tarvinnutkaan voitelua.

PEkkA TuOMIkOSkI

Päivän psalmi Ps. 22: 2–6  tai 
Ps. 118: 26–29
Ensimmäinen lukukappale 
Jes. 50: 4–10  tai Sak. 9: 9–10
Toinen lukukappale 
Fil. 2: 5–11  tai 2.Kor. 2: 14–17.
Evankeliumi Joh. 12: 1–8

Sanan peili 
Palmusunnuntain nimi viittaa Jeesuksen ratsastukseen Jerusalemiin. Ihmiset heittivät 
palmunoksia ja vaatteitaan hänen tielleen. Tämän muistelemiseen liittyy vanha tapa 
tuoda palmusunnuntaina kirkkoon palmunoksia ja kantaa niitä kulkueissa. Pohjoisem-
missa maissa on palmunoksien sijasta käytetty pajunoksia. 

Tänä palmusunnuntaina muistellaan Jeesuksen viimeistä vierailua Betanian kodissa, 
jossa hänen kuolleista herättämänsä Lasarus asui. Jeesuksen kunniaksi järjestettiin kii-
tosateria sen johdosta, että Jeesus oli herättänyt Lasaruksen kuolleista. 

Jeesuksen toiminnan kehä umpeutui Betanian kodissa. Hän aloitti toimintansa 
kodin siunaamisella häissä Galilean Kaanassa. Hän päättää toimintansa ystäväkodissa 
Betaniassa ja saa itse kodin siunauksen viimeiselle matkalleen. Ateria oli Jeesuksen 
evästys kärsimystielle. 

Betanian kodissa Maria teki tunnusteon. Hän otti täyden pullon kallisarvoista nar-
dusöljyä ja voiteli Jeesuksen jalat ja kuivasi ne hiuksillaan. Voidepullon hinnaksi arvioi-
tiin 300 denaaria, mikä merkitsi siihen aikaan työläisen vuosipalkkaa. Hyvätuoksuista 
nardusta morsian käytti yleensä valmistautuessaan häihinsä (Laul. 1:2,4:14). Nardus oli 
Marialle vuosien säästöjen suuri summa varattuna hiljaisesti ja salaisesti hänen omassa 
elämässään mahdollisesti koittavaa suurta hetkeä varten. Tämä suurin hetki olikin nyt 
käsillä. Maria voiteli Herransa Karitsan häitä varten. 

Marian tunnusteko kohtasi terävää kritiikkiä jopa Jeesuksen työtovereissa. Juudas 
Iskariot kauhisteli Marian tuhlausta: järkevämpää olisi ollut myydä voide ja antaa rahat 
köyhille. Juudaksen järkevä laskelmointi nousi oman edun tavoittelusta ja johti hänet 
vilppiin, kavallukseen ja lopulta tuhoon. Laskelmoiva ja järkeilevä Juudas on uskoa ja 
rakkautta säteilevän Marian täydellinen vastakohta. 

Palmusunnuntain sanoma on meille Sanan peili. Näemmekö tässä peilissä oman 
kuvamme? Löytyykö meistä Marian uskoa ja rakkautta, jolle iankaikkisen elämän arvot 
ovat kaikki kaikessa? Vai ohjaako meitä Juudaksen tapaan kylmänviileä laskelmointi, 
ahneus ja katkeruus ajallisten arvojen saalistukseen? 

Entä mitä me näemme ihmisissä, jotka heittelevät vaatteitaan ja palmunoksia Jeesuk-
sen tielle? Valmistammeko me Herramme tuloa omaan ja lähimmäisten elämäämme? 
Mitkä ovat meidän “vaatteemme ja palmunoksamme”, joista olisimme valmiit luopu-
maan Herramme kuningastien valmistamiseksi? 

kEIjO NISSILä 
Kirjoittaja on teologian tohtori ja Oulun hiippakuntadekaani emeritus. 

Vapahtajamme Jeesus Kristus.

Tänään tahdomme muistella

ihmeellisiä tekojasi.

Haluamme liittyä mielessämme niihin,

jotka tervehtivät sinua

palmunlehvät käsissään.

Vaikka emme aina osaa ilmaista iloamme

yhtä riemullisesti kuin he,

sinä näet sydämemme hiljaisen ilon.

Avaa kaikki mikä meissä on lukossa,

jotta voisimme ottaa sinut vastaan.

Ylistys sinulle ikuisesti.

w w w.sxc . hu /  A nna H - G .
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Papin miehestä 
tuli feministi

Oululaisen uskonnon ja filosofian opetta-
jan Teemu Honkavaaran oma kanta nais-
pappeuteen on myönteinen – miehen omi-
en sanojen mukaan ymmärrettävistä syis-
tä. Puoliso Riikka Honkavaara työsken-
telee pastorina Tuiran seurakunnassa Ou-
lussa.

Riikka Honkavaara vihittiin papiksi 
Oulussa 2005.

– Papiksi ryhtymisen puntarointi si-
tä ennen oli pitkällinen prosessi. Vihki-
mys oli suuri hetki. Ylpeydellä seurasin si-
tä kirkossa.

Honkavaaran mielestä on rikkautta, et-
tä pappeina on sekä miehiä että naisia.

– Teologisessa tiedekunnassakin naisia 
on kohta 70 prosenttia. Ala naisvaltaistuu, 
mutta olisi hyvä, jos sukupuolijakauma 
pysyisi aika tasan. Pappeja on kuitenkin 
seurakunnissa niin moneen lähtöön, et-
tä sukupuolesta huolimatta kaikille kyllä 
löytyy omansa.

kakkukahveja 
viikonloppuisin?
Honkavaarat tapasivat toisensa opiskelu-
aikoina ja menivät naimisiin 2004. Papin 
puolisona Teemu Honkavaaralle oli suu-
rin yllätys nähdä, kuinka vaativaa ja ras-
kasta vaimon työ on.

– Monella on käsitys, että papin työ 
on yhtä juhlaa ja kakkukahveja. Pappi on 
työssään esillä ja työskentely on intensii-
vistä. Ajatukset eivät voi olla samaan ai-
kaan muualla. Raskaitakin teemoja tulee 
vastaan. Harvassa työssä ollaan samalla 
tavalla suurien kysymyksien äärellä ja jou-
dutaan pohtimaan niitä, hän sanoo.

Työasiat tulevat kotiin, joskin seura-
kuntalaisten yhteydenotot kotiin ovat säh-
köpostin, työpuhelimien ja päivystävien 
pappien ansiosta melko vähäisiä. Työasiat 
heijastuvat kotona myös puolisoon, vaik-
ka luottamuksellisuussyistä niiden sisältö 
pysyy salaisuutena.

Työn vaativuus yllätti puolison

J aan i  F ö h r

Teemu ja Riikka Honkavaara tapasivat opiskeluaikana. Papin mies on nähnyt läheltä, millaista nuoren 
naispapin taival on.

– Olen ollut naispapin puoliso vuodes-
ta 1991 lähtien. Sinä aikana minusta on 
kasvanut feministi, sanoo sieviläinen Jus-
si Leppälä. Ei kuitenkaan yksisilmäinen 
ja rähisevä feministi, vaan hyvällä taval-
la naisasiamies. 

Leppälän vaimo Anita Leppälä on Sie-
vin seurakunnan kirkkoherra. Papiksi hä-
net vihki silloinen Lapuan hiippakunnan 
piispa Yrjö Sariola.

– Kahtakymmentä naispappeuden 
vuotta kannattaa juhlia. Vaimon pappis-
vihkimys oli yksi hienoimmista juhlista, 
joissa olen saanut olla mukana. Kun Ou-

lun uusi piispa asetti Anitan kappalaisen 
virkaan, pitkän odotuksen jälkeen piispan 
siunaus naispapeille oli totta myös Oulun 
hiippakunnassa.

kasvattavaa aikaa
Puolison tien lehtorista papiksi ja ensim-
mäisten naispappien kokemien asioiden 
seuraaminen on kasvattanut Leppälää. 
Sekä ihmisenä että näkemään naisten ase-
man kirkossa ja toimimaan sen puolesta.

– Se on kasvattanut näkemään myös, 
miten miehinen kirkon organisaatio on. 
Etupäässä naiset ovat vapaaehtoisina toi-

mijoina kirkossa. Sen kulttuuri on mies-
ten luomaa ja aikansa elänyttä. Kirkossa 
on ollut nimenomaan naisteologin mentä-
vä aukko jo pitkään. Papin virka jos mikä 
on juuri naiselle sopiva – ja miehelle myös, 
Leppälä sanoo.

Esimerkiksi sielunhoidossa, kohtaami-
sessa ja kuuntelemisessa naiset ovat Lep-
pälän mielestä omimmillaan.

– Papin on pystyttävä katsomaan laa-
jasti ympärilleen. Naisella on taitoa koh-
data ihminen kokonaisvaltaisesti.

jakajana, tukijana 
ja hellapoliisina
Papin puoliso joutuu jakamaan monen-
laisia asioita.

– Tässä saa olla jakamassa koko elä-
män kirjon, jonka pappi työssään kohtaa. 
Olen erittäin ylpeä siitä, että saan olla pa-
pin mies, sanoo Leppälä.

Vaimon ammatti on heijastunut Lep-
pälään myös viikonloppujen viettämisessä 
hellan ääressä ja lastenhoitajana.

– Se on hyväkin asia: ruuanlaittotaito 
on kehittynyt. Itselläni viikonloput ovat 
vapaat, pienessä seurakunnassa taas vii-
konloppu saattaa olla papille varsinainen 
työputki riippuen toimitusten määrästä, 

hän sanoo.
Yhteistä vapaa-aikaa Leppälöillä ei ole 

luontevasti joka viikko, vaan aikaa on täy-
tynyt järjestää. Tosin järjestelyjä ja jousta-
mista on Leppälän mielestä odotettavissa 
ammatissa kuin ammatissa, jos molem-
mat puolisot ovat töissä.

Torjunta tuntuu pahalta
Naispappeuden vastustamisen takia Lep-
pälä on saanut olla myös tukijana ja vie-
relläkulkijana.

– Tosi törkeitäkin juttuja on tullut vas-
taan, aviomies kertoo.

Naispappeuskiista on heijastunut myös 
Leppälän omaan työhön. Ennen Ylivies-
kan seurakunnan tiedotussihteeriksi ryh-
tymistään hän työskenteli lähetyssihtee-
rinä.

– Alkuaikoina minua ei enää pyydetty 
herätysliikkeen tilaisuuksiin, mutta vuo-
sien mittaan tilanne on muuttunut. Tor-
junta tuntuu aina todella pahalta, tuli se 
missä muodossa vain. Naispappeuskysy-
mys tuntuu käsittämättömältä. Eikö se ole 
kuitenkin kristittyjen ja kirkon murheista 
pienimpiä tässä elämässä?

PäIVI MäkINEN

20 vuotta
naispappeutta



11   Nro 10     13.3.2008

Faktaa

Naispappeuden vaiheita 
Suomessa
1913 Wendla Ivaska suoritti Suomessa ensimmäisenä 
naisena teologisen loppututkinnon.

1931 16 naisteologia vetosi arkkipiispa Lauri Ingmaniin 
työpaikkojen luomiseksi naisteologeille sekä ehdotti 
rajoitettua sakramentinjako-oikeutta. 

1932 ensimmäinen naisteologi Hilja Wallenius otettiin 
Helsingin Pohjoisen seurakunnan palvelukseen 
nuorisotyöntekijäksi. 

1934 Suomen Naisteologiyhdistys perustettiin.

1952 Eira Paunu väitteli ensimmäisenä naisena Suomessa 
teologian tohtoriksi. 

1953 kirkkolakiin otettiin määräykset naisteologin 
tehtävistä seurakunnan palveluksessa. Kirkolliskokous asetti 
komitean tutkimaan naisteologin asemaa kirkossa. 

1955 Liisa Riippa anoi Kuopion tuomiokapitulilta 
pappisvihkimystä. 

1957 komiteamietintö valmistui. Naisteologit ilmoittivat 
lausunnossaan, että he jäisivät edelleen maallikon asemaan 
ja kannattivat pappisviran avaamista naisille. 

1962 mietintö pappisviran avaamisesta jumaluusopillisen 
loppututkinnon suorittaneille naisille valmistui. 

1963 kirkolliskokous äänesti ensimmäisen kerran 
naispappeudesta. Aloite kaatui äänin 68 puolesta, 55 
vastaan. Läpimenoon olisi tarvittu 3/4 enemmistö. 

1963 kirkolliskokous perusti lehtorin viran. 

1965 ensimmäiset naisteologit suorittivat 
tuomiokapituleissa lehtorin tutkinnon. 

1969 ensimmäinen suomalainen naisteologi vihittiin 
papiksi Ruotsissa. 

1970 Suomen Naisteologiyhdistys muuttui Suomen kirkon 
lehtorien yhdistykseksi. 

1976 kirkolliskokouksessa kaatui ehdotus pappisviran 
avaamisesta naisille äänin 66 puolesta, 37 vastaan. 

1978 kirkkolakiin tulivat lehtorien uudet oikeudet, mm. 
oikeus saarnata kirkkoherran luvalla, oikeus avustaa pappia 
ehtoollisenjaossa, oikeus konfirmoida sekä oikeus jakaa 
ehtoollista vanhainkodeissa ja sairaaloissa.

1984 kirkolliskokouksessa kaatui ehdotus pappisviran 
avaamisesta naisille äänin 73 puolesta, 32 vastaan. 

1986 naispappeus hyväksyttiin äänin 87 puolesta, 
21 vastaan. Päätöksen liitettiin ponsi, jonka mukaan 
naispappeuden vastustajilla on kirkossa kotipaikkaoikeus. 

1988 kirkkolain muutos astui voimaan 1. tammikuuta. 
Seitsemässä tuomiokirkossa vihittiin ensimmäiset naispapit 
6.3.1988 kello 10, yhteensä 92 naista. Oulun hiippakunnan 
naispapit ovat saaneet vihkimyksen muissa hiippakunnissa. 

1990 kirkolliskokous avasi piispan viran naisille. Päätös astui 
voimaan 1.2.1991. 

1991 Lehtorien yhdistyksen nimeksi tuli Suomen kirkon 
naisteologit ry.

Faktaa

Naispappeus muissa 
luterilaisissa kirkoissa
Tanskassa ensimmäiset naispapit vihittiin 1948 ja Ruotsissa 
pappisvirka avattiin naisille vuonna 1958 hallituksen pää-
töksellä. Ensimmäinen luterilainen naispiispa, Maria Jepsen, 
valittiin Saksan evankeliseen kirkkoon vuonna 1992. Luteri-
laisia naispiispoja on sen jälkeen valittu Saksassa, Ruotsissa, 
Norjassa, Tanskassa, Ranskassa, Hollannissa, Kanadassa, Yh-
dysvalloissa, Nicaraguassa, Chilessä, Perussa, Etelä-Afrikas-
sa, Surinamissa ja Hongkongissa.

Pienessä seurakunnassa kirkkoherran mies on kaikkien tuntema, mutta ruustinnaksi sieviläinen Jussi Leppälä ei ole 
ryhtynyt eikä vaihtanut harrastuksiaan pitsinnypläykseen. Roolin vetäminen voisi koitua raskaaksi.

To mi  H i r v i n e n

Ei suoraa 
vastustusta
Naispappeuden vastustajat eivät ole mieli-
piteitään Honkavaaralle tulleet ainakaan 
suoraan sanomaan.

– Jonkin verran Riikalle on kuiten-
kin tullut viestiä, että samaa mieltä ei ol-
la. Riikan nuoruus saattoi alkuaikoina he-
rättää mielipiteitä: miten niin nuori pappi 
voi tulla puhumaan elämän suurista asi-
oista, hän sanoo.

Jokainen pystyy Honkavaaran mieles-
tä miettimään, miltä puolisoon kohdistu-
va arvostelu tuntuu.

– Moni eri mieltä olija tekee silti yhteis-
työtä. Se on arvokasta ja kunnioitettavaa, 
Honkavaara sanoo.

Eriävä mielipide pitää hänen mieles-
tään ymmärtää, mutta kiusaamista ei pi-
dä sietää, ei töissä eikä koulussa.

– Naispappien arvostelun ei sanota koh-
distuvan persoonaan, mutta jos henkilö ei 

sukupuolensa takia kelpaa työtehtävään, 
niin mihin muuhun arvostelu kohdistuu 
kuin persoonaan?

Tähdellisempääkin on
– Eri katsantokannat naispappeuteen kyl-
lä ymmärtää osittain, mutta omasta mie-
lestäni tähdellisempääkin keskusteltavaa 
kirkossa on. Äänekkäimmät eivät edusta 
koko näkemystä asiasta. Ääripäiden edus-
tajat helposti poimitaan mediassa esille, 
koska halutaan pitää yllä vastakkainaset-
telua, hän sanoo.

– Uskon, että kiista tulee helpottumaan. 
Kirkolla on muitakin teemoja, joihin pitää 
keskittyä, eikä naispappeuteen voida jäädä 
roikkumaan. Se korostaa eripuraa ja saat-
taa kääntyä kirkkoa vastaan.

PäIVI MäkINEN

Työn vaativuus yllätti puolison
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Tuomasmessu la 15.3. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa. Toi-
mittaa Katariina Pitkänen, 
saarna Marja Kopperoinen. 
Teemana Herran huonees-
ta teidät siunataan. Musiik-
ki Amani-Kuoro Sari Pahka-
lan johdolla. Juontaja Kata-
riina Rytky, esirukousvastaa-
va Hilkka Nivukoski. 
Naispappien 20-vuotisjuh-
lamessu su 16.3. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Hanna-Maija Karjalai-
nen, saarna Ulla Säilä, avus-
taa Anna-Mari Heikkinen. 
Kanttori Henna-Mari Sivula, 
urkuri Maija Tynkkynen ja 
Tuomiokirkkokuoro. Kirkko-
kahvit Keskustan seurakun-
tatalolla.
Englanninkielinen vesper su 
16.3. klo 18, Öbergin talo.
Ahtisaarna ma 17.3. klo 19 
Oulun tuomiokirkossa. Toi-
mittaa Matti Pikkarainen, 
urkuri Maija Tynkkynen. Tui-
ran kamarikuoro.
Ahtisaarna ti 18.3. klo 19 
Oulun tuomiokirkossa. Toi-
mittaa Ari-Pekka Metso, 
kanttori Henna-Mari Sivula.
Messu to 20.3. klo 14 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, kant-
tori Raimo Paaso.
Messu to 20.3. klo 19 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Matti Pikkarainen, avustaa 
Hanna-Maija Karjalainen. 
Kanttori Henna-Mari Sivula.
 
Karjasillan  
seurakunta
Messu su 16.3. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Mirja-
mi Dutton, avustaa Asta Lei-
nonen, kanttori Juha Soran-
ta ja Riitta Piippo.  Gideonei-
den kirkkopyhä. Radio Dei. 
Messun jälkeen on mahdolli-
suus henkilökohtaiseen kes-
kusteluun ja rukoukseen. 
Messu su 16.3. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustaa Esa Nevala, 
kanttorit Ilkka Järviö ja Sirpa 
Ilvesluoto. Gideoneiden kirk-
kopyhä. Kirkkokahvit. 
Perhemessu su 16.3. klo 12 
Pyhän Andreaan kirkossa. 
Toimittaa Petri Satomaa, 
avustaa Asta Leinonen, kant-
torit Sirpa Ilvesluoto ja Ilkka 
Järviö. Pyhän Andreaan lap-
sikuoro. Kirkkokahvit. 
Perhejumalanpalvelus su 
16.3. klo 12 Kaukovainion 
kappelissa. Toimittaa Vesa 
Pöyhtäri, kanttori Juha So-
ranta.
Messu su 16.3. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Esa Nevala, avustaa Juha 
Vähäkangas, kanttori Riitta 
Piippo.
Sanajumalanpalvelus su 
16.3. klo 13 Tahkokankaan 
palvelukeskuksessa. Toimit-
taa Elina Hyvönen.
Arabiankielinen jumalan-

palvelus su 16.3. 
klo 17 Kauko-
vainion kappe-
lissa. 
Messu to 20.3. 
klo 18 Kas-
tellin kirkos-
sa. Toimittaa 

Olavi Mäkelä, avustaa Juha 
Vähäkangas, kanttori Ilkka 
Järviö.
Messu to 20.3. klo 18 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, avustaa 
Mirjami Dutton, kanttori Sir-
pa Ilvesluoto. 
Messu to 20.3. klo 18 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Vesa Pöyhtäri, kanttori Eeva-
Maija Sorvari.
Kiirastorstain hiljaisuuden 
messu to 20.3. klo 18 Maik-
kulan kappelissa. Toimit-
taa Esa Nevala, avustaa Ma-
ri Jääskeläinen, kanttori Riit-
ta Piippo.
Messu to 20.3. klo 19 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Juha-
ni Lavanko, avustaa Liisa Kar-
kulehto, Kimmo Kieksi ja Erja 
Järvi, kanttori Juha Soranta. 
Karjasillan kirkkokuoro.

Tuiran seurakunta
Messu su 16.3. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Harri Fa-
gerholm, saarna Raimo Mä-
kelä, avustaa Tapio Pokka, 
kanttori Tommi Hekkala. 
Messu su 16.3. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Juha Valppu, avustaa 
Petteri Tuulos, kanttori Lau-
ri-Kalle Kallunki.
Messu su 16.3. klo 12 Pate-
niemen kirkossa. Toimittaa 
teol. yo Marja-Leena Tah-
kola, avustaa Lauri Kuja-
la, kanttori Raakel Pöyhtä-
ri. Tuiran seurakunnan Nais-
kuoro. 
Messu su 16.3. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Harri 
Fagerholm, kanttori Tommi 
Hekkala, Lauri-Kalle Kallun-
ki urut ja viulu. 
Iltamessu su 16.3. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Lauri 
Kujala, avustaa teol. yo Mar-
ja-Leena Tahkola, kanttori 
Raakel Pöyhtäri. Kolehti Ke-
mijärven seurakunnan dia-
koniatyölle irtisanottavien 
työntekijöiden tukemiseen.
Hiljaisen viikon iltajuma-
lanpalvelus ma 17.3. klo 19 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Juha Valppu, kanttori Tom-
mi Hekkala.
Messu ti 18.3. klo 13 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Juha Tah-
kokorpi, saarna Hanna Hytö-
nen, avustavat Paula Kyllö-
nen ja Aino-Liisa Ilkko.
Iltajumalanpalvelus ti 18.3. 
klo 19 Tuiran kirkossa. Toi-
mittaa Päivi Jussila, avustaa 
teol. yo Marja-Leena Tahko-
la, kanttori Heikki Jämsä.
Iltajumalanpalvelus ja HPE 
kirkkokäsikirjan vanhan 
kaavan mukaisesti ke 19.3. 
klo 19 Tuiran kirkossa. Toi-
mittaa Harri Fagerholm, 
avustaa Pasi Kurikka, kant-
tori Heikki Jämsä. Psalmi-
kuoro.
Viikkomessu ke 19.3. klo 20 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Veijo Koivula.
Kiirastorstain messu to 
20.3. klo 19 Tuiran kirkossa. 
Toimittaa Nanna Helaakoski, 
avustavat Lauri Kujala, Terhi-
Liisa Sutinen ja teol. yo Mar-
ja-Leena Tahkola, kantto-
ri Tommi Hekkala. Jaana ja 
Jorma Pulkkinen, laulu.
Kiirastorstain messu to 

20.3. klo 19 Pyhän Tuomaan 
kirkossa. Toimittaa Petteri 
Tuulos, avustaa Pasi Kurik-
ka, kanttori Raakel Pöyhtäri, 
Kiimingin seurakunnan poi-
kakuoro, johtaa Ulla Met-
sänheimo.
Kiirastorstain messu to 
20.3. klo 19 Pyhän Luukkaan 
kappelissa. Toimittaa Päivi 
Jussila, avustaa Stiven Naa-
tus, kanttori Lauri-Kalle Kal-
lunki. Saara Karhumaa, viu-
lu, Johanna Fiskaali, viulu.

Oulujoen seurakunta
Perhemessu su 16.3. klo 10 
Oulujoen kirkossa. Toimit-
taa Antti Leskelä, saarna 
Riitta Kentala, kanttori San-
na Leppäniemi. Muskariryh-
mät ja lapsikuoro, johtaa An-
na Haanpää-Vesenterä.
Messu su 16.3. klo 12 Hintan 
seurakuntatalossa. Toimit-
taa Paavo Moilanen, saarna 
Ilkka Mäkinen, kanttori An-
na Elina Jaakkola. 70-vuo-
tiaiden syntymäpäiväjuhla, 
puhe Paavo Moilanen. 
Messu su 16.3. klo 12 San-
ginsuun seurakuntakodissa. 
Toimittaa Antti Leskelä, Riit-
ta Kentala, kanttori Sanna 
Leppäniemi.
Hiljaisen viikon iltakirkko 
ma 17.3. klo 19 Oulujoen kir-
kossa. Toimittaa Pentti Kor-
tesluoma, kanttori Anna-Eli-
na Jaakkola.
Iltakirkko ti 18.3. klo 19 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, kanttori An-
na-Elina Jaakkola.
Iltakirkko ke 19.3. klo 19 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Ilkka Mäkinen, kanttori San-
na Leppäniemi.
Kiirastorstain messu to 
20.3. klo 19 Oulujoen kirkos-
sa. Toimittaa Antti Leske-
lä, saarna Paavo Moilanen, 
kanttori Anna-Elina Jaakko-
la, avustaa lapsikuoro.

YlIKIIMINgIN AluE
Messu su 16.3. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Veijo Koivula, kanttori Leo 
Rahko.
Iltakirkko ma 17.3. klo 19 Yli-
kiimingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttori Leo 
Rahko.
Iltakirkko ti 18.3. klo 19 Yli-
kiimingin kirkossa. Käy yrt-
titarhassa polku... Hiljaisen 
viikon sanomaa sanoin ja sä-
velin. Toimittaa Martti Pen-
nanen, kanttori Leo Rahko, 
avustaa kirkkokuoro.
Iltakirkko ke 19.3. klo 19 Yli-
kiimingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttori Jenni 
Rautakoski.

Iltakirkko to 20.3. klo 19 Yli-
kiimingin kirkossa. Toimit-
taa Martti Pennanen, kant-
tori Jenni Rautakoski, avus-
taa kirkkokuoro.

Hailuoto
Palmusunnuntain perheju-
malanpalvelus su 16.3. klo 
12. Toimittaa Matti Keski-
nen, kanttori Kaisamarja 
Stöckell, Saaren Sirkut avus-
tavat. Mehutarjoilu.
Hiljaisen viikon iltajuma-
lanpalvelus ti 18.3. klo 19. 
Toimittaa Matti Keskinen, 
kanttori Kaisamarja Stöckell. 
Luetaan hiljaisen viikon ah-
dit ja lauletaan kärsimysvir-
ret 67– 83.
Kiirastorstain messu to 
20.3. klo 19. Toimittaa Matti 
Keskinen, kanttori Timo Ust-
jakoff.

Haukipudas
Messu su 16.3. klo 10 kirkos-
sa, liturgia Jaakko Kaltaka-
ri, saarna Arto Nevala, kant-
torina Hannu Niemelä. Kon-
firmoitavana talven 4. rippi-
kouluryhmä.
Perhejumalanpalvelus su 
16.3. klo 12 Kellon srk-kodis-
sa, Martti Heinonen, kantto-
rina Katri Niskakangas, seu-
rakunnan Lapsikuoro.
Hiljaisen viikon iltajumalan-
palvelus ma 17.3. klo 19 kir-
kossa, liturgia ja saarna Pek-
ka Siljander, kanttorina Han-
nu Niemelä, nuorten gospel-
ryhmä. Iltakirkkoon kutsu-
taan erityisesti nuoria.
Iltajumalanpalvelus ti 18.3. 
klo 19 kirkossa, liturgia ja 
saarna Maria Vähäkangas, 
kanttorina Hannu Niemelä, 
Haukiputaan Mieskuoro.
Iltajumalanpalvelus ke 
19.3. klo 19 kirkossa, liturgia 
ja saarna Juha Sarkkinen, 
kanttorina Katri Niskakan-
gas, Perjantaikuoro.
Kiirastorstain messu to 
20.3. klo 19 kirkossa, litur-
gia Jaakko Kaltakari, saar-
na Martti Heinonen, kantto-
rina Katri Niskakangas, Pu-
taan Puolinuotit.

Kempele
Sanajumalanpalvelus su 
16.3. klo 10 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. Toimittaa 
Timo Riihimäki, kanttorina 
Eija Savolainen. Pyhäkoulu 
saarnan aikana.
Iltakirkko ma 17.3. klo 19 kir-
kossa. Toimittaa Pekka Re-
humäki.
Iltakirkko ke 19.3. klo 19 kir-
kossa. Toimittaa Sami Puoli-
taival, kanttorina Marja-Liisa 

Jääskeläinen.
Kiirastorstain messu 20.3. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa Sa-
mi Puolitaival, avust. Pekka 
Rehumäki.

Kiiminki
Messu 16.3 klo 10 kirkko, 
palmusunnuntain konfir-
maatiomessu, Raimo Salo-
nen, Aulikki Rinta-Säntti, 
Jarkko Metsänheimo.
Messu 16.3 klo 13 Jäälin srk-
koti, Raimo Salonen, Jarkko 
Metsänheimo.
Iltajumalanpalvelus ma 
17.3. klo 19 kirkossa, Miia 
Seppänen ja Jarkko Metsän-
heimo, Kiiminkijoen opiston 
yksinlaulajia.
Iltajumalanpalvelus ti 18.3. 
klo 19 Jäälissä, Markku Palo-
saari, Marja Ainali, Kiiminki-
joen opiston yksinlaulajia.
Iltajumalanpalvelus ke 19.3 
klo 19 kirkossa, Raimo Salo-
nen, Marja Ainali. Kiiminki-
joen opiston yksinlaulajia.
Kiirastorstain messu to 20.3 
klo 19 kirkko, tulkki kuuroil-
le. Markku Palosaari, Pau-
li Niemelä, Topi Marin, Mar-
ja Ainali, kirkkokuoro. Kulje-
tuspyynnöt virastoon ke 19.3 
klo 14 mennessä.

Liminka
Perhemessu su 16.3. klo 10 
kirkossa, toimittaa Kimmo 
Helomaa, kanttorina Mika 
Kotkaranta. Päiväkerholai-
set avustavat.
Iltakirkko ma 17.3. klo 19 kir-
kossa. Aino Pieskä.
Iltakirkko ti 18.3. klo 19 kir-
kossa. Kimmo Helomaa.
Iltakirkko ke 19.3. klo 19 kir-
kossa. Ilkka Tornberg. Muka-
na Tähdet.
Hartaus ja ehtoollinen to 
20.3. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Messu kiirastorstaina 20.3. 
klo 19 kirkossa. Aino Pieskä, 
avustaa Kimmo Helomaa.
Sanajumalanpalvelus pitkä-
perjantaina 21.3. klo 10 kir-
kossa. Kimmo Helomaa. Mu-
kana kirkkolaulajat.

Lumijoki
Palmusunnuntain perheju-
malanpalvelus su 16.3. klo 
18.  Iltatee srk-talolla.
Ahtisaarnat: ma 17.3 ja ti 
18.3 klo 18 kirkossa.
Kiirastorstain messu to 20.3 
klo 18.
Koululaisjumalanpalvelus 
to 20.3 klo 11.15 kirkossa.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 21.3 klo 10.
Pääsiäismessu su 23.3 klo 10.
Sanajumalanpalvelus  
ma 24.3 klo 18.
Palvelukset toimittavat Timo 
Juntunen ja Maili Muuttola-
Junkkonen.

Muhos
Perhemessu su 16.3. klo 12 
kirkossa; toimittaa Pekka 
Kyllönen, kanttori Ossi Kaja-
va, lapsikuoro avustaa.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
18.3. klo 14 Sinisiivessä, Kyl-
lönen.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
19.3. klo 14 Koivu- ja Tähti-
kodeissa, Heikkinen. 

Hartaus ja ehtoollinen to 
20.3. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Kyllönen. 

Pudasjärvi
Ehtoollisjumalanpalvelus 
seurakuntakodissa su 16.3. 
klo 10, Yrjö Tala, Oskari 
Holmström, Jukka Jaakkola.
Ahtisaarna seurakuntako-
dissa ma 17.3. klo 19.
Ahtisaarna seurakuntako-
dissa ti 18.3. klo 19.
Ehtoollisiltakirkko seura-
kuntakodissa to 20.3. klo 19. 
Holmström, Jaakkola, kirk-
kokuoro.
Ehtoollisiltakirkko Saraky-
län kappelissa to 20.3. klo 
19. Kyllönen, Piirainen, kap-
pelikuoro, Sarakylän päivä-
kerholaiset ja satumuskari-
laiset. 

Siikalatva
KESTIlä
Sanajumalanpalvelus su 
16.3. klo 10 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Janne Isomaa, 
kanttori Veijo Kinnunen.
Hiljaisen viikon ehtoollis-
kirkko ti 18.3. klo 13. Toi-
mittaa Janne Isomaa, kant-
tori Unto Määttä. Lisätie-
toja Leena Räsänen, p. 040 
823 2926/0207 109 869. Kah-
vit seurakuntakodissa. 
Hiljaisen viikon iltakirkko 
ke 19.3. klo 19, toimittaa Jan-
ne Isomaa.
lasten pääsiäiskirkko to 
20.3. klo 9.30, toimittaa Jan-
ne Isomaa ja Katariina Rau-
tio.
Kiirastorstain messu to 
20.3. klo 19. Toimittaa Jan-
ne Isomaa.

PIIPPolA
Sanajumalanpalvelus su 
16.3. klo 12 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kant-
tori Ulla Koskela.
lasten pääsiäiskirkko ti 
18.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Erkki Piri, avustaa Saila 
Karppinen.
Iltakirkko/siioninvirsiseurat 
ti 18.3. klo 19 kirkossa, Jouni 
Riipinen, avustaa Violakuoro 
ja Piippolan Mieskuoro.
Ahtikirkko ke 19.3. klo 19 
kirkossa. Toimittaa Erkki Pi-
ri, kanttorina Unto Määttä. 
Messu kiirastorstaina 20.3. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa 
Erkki Piri, kanttori Unto 
Määttä. 

PulKKIlA
Messu su 16.3. klo 19 Junno-
nojan rukoushuoneella. Toi-
mittaa Urpo Luokkala, kant-
tori Arja Leinonen. 
Pääsiäiskirkko ti 18.3. 
klo 10 Piippolan kirkos-
sa, toimittaa Erkki Piri. 
Ahtisaarna ke 19.3. klo 19 
seurakuntatalolla, Urpo 
Luokkala. 
Messu kiirastorstaina 20.3. 
klo 19 seurakuntatalolla, toi-
mittaa Urpo Luokkala.

PYHäNTä
Sanajumalanpalvelus pal-
musunnuntaina 16.3. klo 12 
Pyhännän kirkossa. Toimit-
taa Sulo Kautto, kanttori 
Veijo Kinnunen. Kolehti Ou-
lun hiippakunnan diakonia-
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Hartauselämä
Aamurukous ke 19.3. klo 
7.45, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Aamurukous muodos-
tuu Raamatun teksteistä, 
laulusta, hiljaisuudesta ja ru-
kouksesta. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
ompeluseurat to 13.3. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
Sana elää -raamattu- ja ru-
kousilta pe 14.3. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 15.3. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 15.3. klo 10, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Päiväseurat ke 19.3. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
opettajien raamattupiiri ti 
18.3. klo 18, Oulun tuomio-
kirkon krypta. 
Miestenpiiri ke 19.3. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Ehtoollishartaudet:
Ke 19.3. klo 14.15, Aurinko-
koti. Jyrki Vaaramo.
To 20.3. klo 14, Aurinkokoti. 
Ari-Pekka Metso.
Hartaudet:
To 13.3. klo 18.30, Kuntotalo. 
Anna-Mari Heikkinen.
Ke 19.3. klo 18.30, Kuntota-
lo. Jyrki Vaaramo.
To 20.3. klo 14, Intiön Hoiva-
koti. Pyhä ehtoollinen osas-
toilla klo 14, Elina Hyvönen.

Karjasillan seurakunta
Rauhanyhdistyksen raamat-
tuluokka pe 14.3. klo 17.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Kärsimysajan kuvia ja virsiä 
ma 17.3. klo 18, Kaukovaini-
on kappeli. Toimittaa Vesa 
Pöyhtäri.
Hiljaisen viikon 
rukoushetket:
Ma 17.3. klo 19, Karjasillan 
kirkko. Toimittaa Erja Järvi, 
kanttori Ilkka Järviö. Kastel-
lin kirkkokuoro.
Ti 18.3. klo 19, Karjasillan 
kirkko. Toimittaa Liisa Kar-
kulehto, kanttori Juha So-
ranta. Körttiopiskelijoiden 
kuoro, johtaa Minna-Maija 
Huhta.
Ke 19.3. klo 19, Karjasillan 
kirkko. Toimittaa Kimmo 
Kieksi, kanttori Sirpa Ilves-
luoto, Riitta Piippo ja Ilkka 
Järviö.
Raamattupiirit:
To 13.3. klo 18, Kastellin kirk-
ko. 
To 13.3. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
Ti 18.3. klo 12, Kastellin kirk-
ko. 

Ke 19.3. klo 18, Karjasillan kirk-
ko, ryhmätyötila. Miehille.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat:
To 13.3. klo 18, Kaukovaini-
on kappeli. 
To 13.3. klo 18, Kastellin kirk-
ko. 
Pe 14.3. klo 18.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Pe 14.3. klo 19, Maikkulan 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
Miestenpiiri ti 18.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. 
Raamattupiirit:
To 13.3. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. 
Ti 18.3. klo 18, Niittyaron 
kerhohuone. 
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
13. ja 20.3. klo 15, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Pasi Kurikka.

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 14.3. klo 18.30, 
Myllyojan seurakuntatalo.
Akkuna-iltapäivä su 16.3. 
klo 16, Hintan seurakuntata-
lo. Sakarja – rajun sanoman 
palveluksessa. Puhe Raimo 
Mäkelä. Lapsille pyhäkoulu. 
Varhaisnuorille oma ohjel-
ma. Järj. myös Kansanlähe-
tys, Kylväjä ja SLEY. 

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta 
Virsilauluilta Palmusun-
nuntaista pääsiäisen iloon 
la 15.3. klo 21, Oulun tuo-
miokirkko. Urut Henna-Ma-
ri Sivula, esilaulu Juha Haku-
linen, sello Anna Miettunen, 
juonto Jyrki Vaaramo.
Hiljaisen viikon urkuvartit:
Ma 17.3. klo 12.15, Oulun 
tuomiokirkko. Maija Tynk-
kynen.
Ti 18.3. klo 12.15, Oulun tuo-
miokirkko. Maija Tynkky-
nen. 
Ke 19.3. klo 12.15, Oulun 
tuomiokirkko. Maija Tynk-
kynen. 
Virsilauluilta ti 18.3. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hiljaisen viikon virsiä, Esko 
Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
Rauhanyhdistyksen pääsi-
äislauluilta pe 14.3. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Kirjatorstai to 13.3. klo 
18–20, Karjasillan kirkko. Kir-
joina Coscinny & Sempe: Nik-
ke palaa kesälomalta, Pik-

ku Niken uudet seikkailut I, 
Jarkko Martikainen: Pitkät 
piikit ja muita kertomuksia.
Runo kertoo pääsiäisestä 
-runoilta 16.3. klo 19, Karja-
sillan kirkko. Tule kuuntele-
maan ja virittäytymään pää-
siäisen viettoon.
Nuoren seurakunnan pu-
naisen veisukirjan lauluilta 
pe 28.3. klo 20, Pyhän An-

dreaan kirkko. Nuoren seu-
rakunnan veisukirjan lauluja 
lauletaan KGB:n eli Kaakkuri 
Gospel Bandin johdolla.

Tuiran seurakunta
Hiljaisen viikon 
iltamusiikit:
Ma 17.3. klo 19, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Sekakuoro Tui-
ke, johtaa Lauri-kalle Kallun-
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Hiirihaukantie 6

Tuiran kirkko 
Myllytie 5
Pyhän Tuomaan 
kirkko 
Mielikintie 3
Pyhän Luukkaan 
kappeli 
Yliopistokatu 7
Pateniemen kirkko 
Taskisentie 3
Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69

Kirkot Toimipaikat

K a r i  M ie t t u n e n

Heikkilänkankaan 
seurakuntakoti
Kyytipojantie 2
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren  
kaupunkileirikeskus
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 
kaupunkileirikeskus
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
Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5
Siipi - lähetyksen puoti ja paja
Nokelantie 48
Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie
Vanha pappila
Ylikiiminki, Harjutie 5
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Oulun tuomiokirkossa soi sunnuntaina 16.3. 
kello 18 mieskuoro Pohjan Laulun eku-
meeninen kirkkokonsertti. Konsertin joh-

taa Mihkel Koldits. Uruissa on Marjatta Lounela.
Kirkkokonsertissa ovat mukana Oulun ortodok-

sisen hiippakunnan metropoliitta Panteleimon, 
tohtori Risto Hämeenkorpi katolisesta kirkosta ja 
Oulun evankelis-luterilaisen hiippakunnan piispa 
Samuel Salmi. Kukin heistä käyttää konsertissa pu-
heenvuoron. 

Konsertti alkaa valmistavalla,  tunnelmaa luo-
valla alkumusiikilla, joka loppuu Tsaikovskin Ru-
koukseen. 

Metropoliitta Panteleimonin puheenvuoron jäl-
keen ollaan kiirastorstain ja pitkänperjantain tun-
nelmissa muun muassa Madetojan De Profundik-
sen ja Brucknerin Ave Maria-rukouksen sävelin. 

Risto Hämeenkorven puheenvuoron jälkeen jat-
ketaan Arvo Pärtin De Profundis -teoksella. Lo-
puksi kuullaan juhlallinen 8-ääninen Franz Bibe-
lin Ave Maria, jota ennen on piispa Salmen puheen-
vuoro. 

Loppulauluna on Jean Sibeliuksen kiitoslaulu 
Soi kiitokseksi Luojan. 

Konsertti aloittaa Pohjan Laulun 100-vuotisjuh-
lakonserttisarjan. Konsertin tuotto lahjoitetaan ly-
hentämättömänä Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

SATu LAPINLAMPI

Ekumeenisessa 
konsertissa 
pääsiäisajan 
tunnelmia

enot Oulussa 
työlle.
Ehtoolliskirkko kiirastors-
taina 20.3. klo 18.30. Toi-
mittaa Sulo Kautto ja Jor-
ma Manninen, kanttori 
Veijo Kinnunen. 
Ahtisaarnat Jeesuksen 
kärsimyksestä ti 18.3. ja ke 
19.3. klo 19 kirkossa, Kaut-
to ja Kinnunen.

RANTSIlA
Sanajumalanpalvelus su 
16.3. klo 10 Rantsilan kir-
kossa. Toimittaa Erkki Pi-
ri, kanttori Arja Leinonen. 
Lapsikuoro Stellat avus-
taa. 
Pallerokirkko ma 17.3. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Han-
nu Lauriala, kanttori Ar-
ja Leinonen. Eskarilaiset 
avustavat. 
Ahtisaarnat ti 18.3. klo 19 
Hovin koululla ja ke 19.3. 
klo 19 kirkossa. 
Messu kiirastorstaina 20.3. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa 
Hannu Lauriala, kanttori 
Arja Leinonen. Kirkkokuo-
ro Rantsilan Laulu avus-
taa. 

Siikasalo
RuuKKI
Sanajumalanpalvelus su 
16.3. klo 10  Paavolan kir-
kossa. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen kirkkokahvit ja 
virpominen Paavolan seu-
rakuntatalossa. Toimittaa 
Reino Tanjunen, kanttori 
Kokko Samuli.
Hiljaisen viikon maanan-
tain iltakirkko ma 17.3. 
klo 19  Paavolan kirkossa. 
Toimittaa Lauri Haapala, 
kanttori Yrjö Nissinen.
Hiljaisen viikon tiistain il-
takirkko ti 18.3. klo 18 Re-
vonlahden kirkossa. Toimit-
taa Lauri Haapala, kanttori 
Yrjö Nissinen.
Hiljaisen viikon tiistain il-
takirkko ti 18.3. klo 19 Paa-
volan kirkossa. Toimittaa 
Lauri Haapala, kanttori Yr-
jö Nissinen.
Hiljaisen viikon keskivii-
kon musiikki-ilta ke 19.3. 
klo 19 Ruukin srk-talossa. 
Toimittaa Kaija-Liisa Ke-
ränen, kanttori Yrjö Nissi-
nen.
Kiirastorstain messu to 
20.3. klo 19 Paavolan kir-
kossa. Toimittaa Lauri Haa-
pala, saarna Kaija-Liisa Ke-
ränen, kanttori Yrjö Nissi-
nen.

SIIKAJoKI
Messu su 16.3 klo 12 Sii-
kajoen kirkossa. Toimittaa 
Lauri Haapala.
Hiljaisen viikon maanan-
tain kirkkoilta ma 17.3. 
klo 19 entisellä Karinkan-
nan koululla, nykyisessä 
Karinkannan palvelukodis-

sa. Toimittaa 
Reino Tanju-
nen.
Hiljaisen 
viikon kes-
kiviikon 
musiik-
ki-ilta ke 
19.3. klo 19 Siikajoen kir-
kossa. Toimittaa Reino Tan-
junen.
Kiirastorstain ehtoollis-
kirkko to 20.3. klo 19 Sii-
kajoen kirkossa. Toimittaa 
Reino Tanjunen.
 
VIHANTI
Perhemessu su 16.3. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Kai-
ja-Liisa Keränen, kanttori 
Asko Rautakoski.
Hiljaisen viikon maanan-
tain iltakirkko ma 17.3. klo 
19. Toimittaa Lauri Kotila, 
kanttori Asko Rautakoski.
Hiljaisen viikon tiistain il-
takirkko ti 18.3. klo 19 kir-
kossa. Toimittaa Eero Kos-
kela.
Hiljaisen viikon keskivii-
kon iltakirkko ke 19.3. klo 
19 kirkossa, mukana laulu-
ryhmä. Toimittaa Eero Kos-
kela.
Ehtoollisen vietto to 20.3. 
klo 12 vanhainkodilla. Toi-
mittaa Eero Koskela.
Kiirastorstain messu to 
20.3. klo 19 kirkossa. Toi-
mittaa Eero Koskela, kant-
tori Asko Rautakoski.

Tyrnävä
Messu su 16.3. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa, toimittaa 
Leila Ikonen, kanttorina 
Heikki Lumiaho.
Perhejumalanpalvelus su 
16.3. klo 15 Temmeksen 
seurakuntatalolla, toimit-
taa Leila Ikonen, kanttori-
na Heikki Lumiaho. Kirk-
kokahvi.
Hiljaisen viikon tilaisuu-
det: Ahtisaarna ma 17.3. 
klo 19 Tyrnävän kirkossa, 
Jouni Riipinen. Kuljetus-
pyynnöt Temmekseltä, p. 
0400 280 678. Ahtisaarna 
ti 18.3. klo 19 Tyrnävän kir-
kossa, Aarno Haho. Kirkko-
kahvi ry:llä. Hiljaisen viikon 
musiikki-ilta ja ahtisaarna 
ke 19.3. klo 19 Tyrnävän 
kirkossa. Hiljaisuuden lau-
lu- ja soitinmusiikkia. Iko-
nen, Korkiakoski ja kirkko-
kuoro. Kuulammen koulun 
pääsiäiskirkko to 20.3. klo 
12 Tyrnävän kirkossa. 
Kiirastorstain messu 20.3. 
klo 19 Tyrnävän kirkossa, 
Ikonen, Korkiakoski ja kirk-
kokuoro.
Kiirastorstain messu 20.3. 
klo 19 Temmeksen kirkos-
sa, Isokääntä ja Lumiaho. 
Kuljetuspyynnöt, p. 0400 
280 678.
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ki, Johanna Ruusuvuori sello.
Ti 18.3. klo 19, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Pyhän Tuo-
maan Lapsikuoro, johtaa 
Raakel Pöyhtäri, Karjasillan 
lapsikuorot, johtaa Riitta 
Piippo ja Sirpa Ilvesluoto. 
Ke 19.3. klo 19, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Jorma Kär-
nä, laulu ja Raakel Pöyhtä-
ri, urut.
Pääsiäisajan iltamusiikki pe 
28.3. klo 20, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Sekakuoro Tuike mu-
sisoi pääsiäisajan musiikkia. 
Ohjelmassa Niilo Rauhalan 
tekstiin Lauri-Kalle Kallun-
gin säveltämä Riemu syttyy 
-teos. Pianistina ja urkurina 
Emilia Soranta. Vapaa pääsy. 
Ohjelma 3 e yv-keräykselle.
oulaisten nuorisokuoron ja 
laakson kamarikuoro Vox 
Ardensin konsertti su 30.3. 
klo 18, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kuoroja johtaa Tapani Ti-
rilä. Ohjelmassa mm. Rach-
manovin, Arvo Pärtin ja Per-
golesin musiiikkia sekä ko-
toisia tuttuja lauluja.
Pianokonsertti su 6.4. klo 
16, Tuiran kirkko. Esiintyjä-
nä pianisti Jussi-Pekka Heik-
kilä. Konsertissa kuullaan sa-
liin hankitulla uudella flyy-
gelillä mm. Rachamanovia, 
Chopania, Sibeliusta ja Me-
rikantoa. Ohjelmamaksu yh-
teisvastuulle.

Diakonia

Karjasillan seurakunta
Palvelupiiri auttavat kädet 
ma 17.3. klo 18. Karjasillan 
kirkko. Yhdessä olemisen ja 
tekemisen paikka sinulle, jo-
ka tahdot toimia seurakun-
nassa erilaisissa tapahtumis-
sa ja tehtävissä.

Oulujoen seurakunta
Madekosken diakoniapiiri 
to 13.3. klo 12, Martta Mart-
tilalla, Marttilantie 35.

Yhteinen  
seurakuntapalvelu
KuuloVAMMAISET
Ystäväilta to 13.3. klo 16, 
Palvelukeskus Runola. Runo-
lan asukkaiden ja kaupungil-
la asuvien viittomakielisten 
yhteinen ilta.

NäKöVAMMAISET
Näkövammaisten kerho ke 
19.3. klo 13–14.30, Keskustan 
seurakuntatalo. 

PäIHdETYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 14.3 retki Vasamolle ja pe 
28.3. klo 13, Diakoniakeskus, 
alakerta.
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 17.3. klo 14.30, Diakonia-
keskus. 
Päihdetyön raamattupiiri 
ti 18.3. klo 13, Diakoniakes-
kus. 

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti 
ja paja avoinna ma-ke klo 
10–14, pe 16–19 ja la klo 
12–15.  Lisätietoja p. 044 
3161 570 / lähetyssihteeri.

Tuiran seurakunta
lähetyspiiri ma 17.3. klo 

16.30, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiirit: 
To 13.3. klo 14, Madekoskella 
kodeissa. Yhdyshenkilö Soila 
Närhi, puh. 08 5316197.
Ma 17.3. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, Ystävän ka-
mari. 
Ma 17.3. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

YlIKIIMINgIN AluE
lähetysilta to 13.3. klo 19, 
Marja-Liisa ja Reino Hiltu-
nen. Mukana Jouni Riipinen 
ja Leo Rahko.
Piispankamari pe 14.3. klo 
11, Ylikiimingin vanha pap-
pila. Kirpputori ja kahvila lä-
hetyksen hyväksi.

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 16.3. klo 12, 
Makasiininkadun kerhohuo-
ne. 
Perhekerho to 13.3. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Hiihtoiltapäivä perheil-
le ja hiihtokilpailu lapsille 
su 16.3. klo 14–16, Lämsän-
järven kaupunkileirikeskus. 
Tule ulkoilemaan koko per-
heen kanssa. Lapsille hiihto-
kilpailut, joihin ilmoittautu-
minen alkaa jo klo 13. Muka-
na menossa Kastellin omako-
tiyhdistys ja Kastellin aluetii-
mi. Hartaushetken pitää pas-
tori Olavi Mäkelä, kahvi- ja 
mehutarjoilun tuotto yhteis-
vastuulle.
Pyhäkoulut: 
Su 16.3. klo 10, Kastellin kirk-
ko. Jumalanpalveluksen ai-
kana.
Su 16.3. klo 12, Kaukovainion 
kappeli. Jumalanpalveluksen 
aikana.
Iltapäiväkerholaisten kanssa 
to 20.3. klo 14.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Perhekerhot:
Ma 17.3. klo 10, Sarasuon 
päiväkoti. 
Ti 18.3. klo 9.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Ke 19.3. klo 9.30, Kastellin 
kirkko. 
Ke 19.3. klo 9.30–11, Karjasil-
lan kirkko. Olemme säävara-
uksella mäessä.
Ke 19.3. klo 10, Pyhän Andre-
aan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Musiikkileikkikoulu Trilli 
ma 17.3. klo 15.30 ja ti 18.3. 
klo 9, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kysy lisää: Tuija Puuru-
nen p. 050 3576 915. 
Pyhäkoulut: 
Su 16.3. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.
Su 16.3. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 16.3. klo 12, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Su 16.3. klo 12, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.
Su 16.3. klo 12, Pateniemen 
kirkko. Jumalanpalveluksen 
aikana.

Oulujoen seurakunta
Arkipyhäkoulu ke 19.3. klo 
18, Vähäsuontie 32. 

Varhaisnuoret
Lisätietoja varhaisnuorten 
kerhoista osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri.

Nuoret
Yökahvila Nuorten paikka 
la 15.3. klo 20, Erityisnuori-
sotyön toimitilat, Isokatu 11. 
Päihteettömään yökahvilaan 
ovat tervetulleita yli 13-vuo-
tiaat nuoret viettämään lau-
antai-iltaa muiden nuorten 
ja illan ohjaajien kanssa. Tar-
jolla erilaisia pelejä, kahvia 
kera korppujen sekä hyvää 
seuraa!
Nuortenilta Überöberg ke 
19.3. klo 18–20, Öbergin talo. 
Karjasillan seurakunnan ja 
tuomiokirkkoseurakunnan 
yhteisen isostoiminnan gran-
deisosleirit.  Sinustako iso-
nen? Ilmoittaudu www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo tai 
08 31 61 340 (arkisin 9–16):
uudet isoskandit 18.–20.4., 
Rokuan leirikeskus. Lisätieto-
ja Hannalta (040 57 47 147).
Wanhat isoset 18.–20.4., Ro-
kuan leirikeskus. Lisätietoja 
Hannalta 040 57 47 147 tai 
Vähikseltä 040 57 47 158.
Tuiran isoskoulutusleirit: 
Leirien aiheena on Raamat-
tu, luova toiminta ja iltaoh-
jelmat. Muistathan, että voit 
ilmoittautua vain toiselle lei-
reistä. Ilmoittautuminen: 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo. Leiri on isoskoulutet-
taville maksuton. Lisätieto-
ja nuorisotyönohjaaja Merja 
Oksmanilta, p. 040 524 5944 
tai merja.oksman@evl.fi. 
leiri I pe 11.–13.4., Rokuan 
leirikeskus. 
leiri II 25.–27.4., Rokuan lei-
rikeskus. Tuiran seurakunnan 
kevään isoskoulutusleirien 
aiheena on Raamattu, luova 
toiminta ja iltaohjelmat. 

Karjasillan seurakunta
Kappeli Cafe pe 14.3. klo 
19–22, Kaukovainion kappe-
li. Yökahvilan merkeissä, ju-
tustelua ja mukavaa yhdes-
säoloa.
gospeltanssiryhmä ma 17.3. 
klo 18–19, Kaukovainion kap-
peli. Haluatko liikkua gospel-
musiikin tahdissa, opetel-
la uutta ja saada samalla lii-
kuntaa? Ryhmä aloittaa toi-
mintansa, kun on tarpeeksi 
osallistujia. Lisätietoa ja ilm. 
Riina p. 050 4334 102.
Cafe Andreas -nuortenilta 
ti 18.3. klo 18–20.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. Oleilua, 
pelailua ja hyvää seuraa.

Tuiran seurakunta
Meri-Toppilan yökahvila pe 
14.3. klo 20–23, Meri-Toppi-
lan monitoimitalo. Mukavaa 
yhdessäoloa ja pelailua ylä-
asteikäisille.
Pöllönkankaan yökahvi-
la Pöllö pe 14.3. klo 20–23, 
Pöllönkankaan ostoskeskus. 
Mukavaa yhdessäoloa ja pe-
lailua yläasteikäisille. Terve-
tuloa!

Nuoret aikuiset 
K18-ilta to 13.3. klo 18–20.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Vaihtoehtoinen tapa viettää 
iltaa hyvässä seurassa.
3 Kohtaamista Plus -ilta 
pe 14.3. klo 18.30, Kastellin 
kirkko. Puhuja- /artistivie-
raana Joose Keskitalo. Tule 
kohtamaan Jumala, oma it-
sesi ja lähimmäisesi. Jokai-
sessa illassa live-musiikkia 
housebandin johdolla, vaih-
tuva teema ja vieraileva pu-
huja, ilmaista iltapalaa. Las-
tenhoito mahdollisuus.Lue 
lisää www.oulunseurakun-
nat.fi/3kohtaamista.
Crossroads-ilta pe 14.3. klo 
19, Tuiran kirkko. Musiikkia, 
puheita, rukousta ja yhdes-
säoloa. Tuomiokirkkoseura-
kunnan pappi Hanna-Maija 
Karjalainen puhuu Sinusta. 
Teejatkot.
opiskelijoiden yhteinen 
raamattupiiri ti 18.3. klo 16, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Ekumeeninen pääsiäishar-
taus yliopiston opiskelijoille 
ja henkilökunnalle ke 19.3. 
klo 10, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Toimittaa kirkkoherra 
(ort.) Raimo Kiiskinen ja yli-
opistopastori Ari Savuoja. 
Cassiopeia-kuoro. Voirinke-
likahvitus. 
Cross Cafe. Nuorten aikuis-
ten kristillinen kahvila pe 
28.3. klo 19. Kristillinen kah-
vila, joka tarjoilee parillisten 
viikkojen perjantaina elävää 
musiikkia, evankeliumia ja 
elämyksiä rennossa seuras-
sa ja mukavassa ilmapiirissä. 
28.3. lavalle nousee oululai-
nen virsiä soulmeiningillä 
soittava CRB. Konsertin va-
paaehtoinen ohjelmamaksu 
2 € ohjataan KUA:n työlle.

oPISKElIJAJäRJESTöT:
Körttiopiskelijoiden seu-
rat to 13.3. klo 19, Juho Pel-
toniemellä, Myllytie 6 A 14, 
Tuira.
Evankelisten nuorten ai-
kuisten ilta pe 14.3. klo 
18.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. Kärsimys, Sirpa Hon-
kanen.
oPKon opiskelijailta la 15.3. 
klo 19, Öbergin talo. Tiede 
on uskosta kiinni, Lauri A. 
Wendland.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 17.3. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Miten Jumala puhuu?, Pek-
ka Nuutinen.
Evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 19.3. 
klo 18.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Opetuslasten pääsi-
äinen, Juha Heinonen.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Toiminta- ja keskusteluker-
ho to 13.3. klo 10.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 13.3. klo 
12, Kajaanintie 1. 
Tarinatupa ke 19.3. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho: 
To 13.3. klo 11.30–14, Pyhän 

Yhteisvastuu-      tapahtumat
Hiihtoiltapäivä perheille 
ja hiihtokilpailu lapsille 
su 16.3. klo 14–16 

Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa
Tule ulkoilemaan koko perheen kanssa. Lapsille hiih-
tokilpailut, joihin ilmoittautuminen alkaa jo klo 13. 
Mukana Kastellin omakotiyhdistys ja Kastellin alue-
tiimi. Hartaushetki pastori Olavi Mäkelä. Kahvi- ja 
mehutarjoilun tuotto keräykselle.

Aprillipäivän pilkkikisat oritkarissa
ti 1.4. klo 18–20

Yritykset ja yhteisöt: max. 4 henkilöä, joukkuemak-
su 50 euroa, Yksityiset henkilöt: aikuiset 10 euroa, 
10–16v 5 euroa, alle 10-v. ilmaiseksi. Tarvittaessa lai-
napilkit ja syötit (1 e / purkki) paikanpäältä. Hyvät 
palkinnot, kaikki lapset palkitaan. 

linja-auto myöhässä -näytelmä
pe 4.4. klo 12 Myllyojan seurakuntatalolla

Kerttu Kastellin näytelmän esittää Lähteellä-teatteri. 
Ohjaus Ester Alakopsa. Liput 5 e (sis. arvan ja kah-
vin).

Kouluikäisten 
kehitysvammaisten lasten perheet

Pastori Elina Hyvönen tavattavissa 
ke 19.3. klo 17–18.30 

matalankynnyksen kohtaamispaikassa Kamraatissa
 

Järj. myös Oulun kehitysvammaisten tuki ry:n 
Kamraatti-projekti

Kevätleiri 3.–5.-luokkalaisille 
Vasamon leirikeskuksessa Ylikiimingissä 4.-6.4.

Leirin hinta 30 euroa. 
Etusijalla ovat Karjasillan seurakunnan alueella asuvat. 

Ilmoittautumiset 19.3. mennessä p. (08) 316 1340. 
Lisätietoja Atte Kääriäinen p. 040 506 0315.
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Andreaan kirkko. Vietämme 
”puuhapäivää”. Lounas klo 
11.30. Opettelemme vapaa-
lankahuovutusta. Ota villalan-
koja ja vanha lakana mukaasi.
To 13.3., Kastellin kirkko. 
Kohtaamispaikka eläkeläi-
sille, keskustellaan, kahvitel-
laan, lauletaan ja hiljenny-
tään sanan äärellä.
To 13.3. klo 13.30–15, Karja-
sillan kirkko. Yhdessäoloa ja 
juttelua hartauden, kahvin 
ja ohjelman lomassa.

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten hiljaisen viikon 
messu ti 18.3. klo 13, Tuiran 
kirkko. Messun jälkeen on 
yhteinen kahvihetki, jonka 
jälkeen paluukuljetus n. klo 
14.45. Linja-autoreitti 1: Klo 
12.05 Palokan palvelukes-
kus, klo 12.10 Rajakylän seu-
rakuntakoti, klo 12.20 Koske-
lan seurakuntakodin pysäk-
ki, klo 12.25 Koskelan palve-
lukeskus, klo 12.35 Mäntyko-
ti, klo 12.40 Kangastien pal-
velukeskus, klo 12.50 Tuiran 
kirkko. Linja-autoreitti 2: Klo 
12.10 Pateniemen kirkko, klo 
12.15 Kuivasjärvi, Karjaken-
tän pysäkki, klo 12.20 ajaa 
Kaitoväylää, Yliopistonkadun 
pysäkki, klo 12.30 Hiidentien 
päätepysäkki, ajaa Järvitie-
tä, klo 12.35 ajaa Kaarna-
tietä, Alppila, klo 12.45 Tui-
ran kirkko. Kuljetus on ilmai-
nen, tervetuloa!
Seurakuntapiiri, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Eläkeläis-
ten seurakuntapiiri kokoon-
tuu maalis-huhtikuun aika-
na seuraavasti: 13.3., 27.3., 
3.4., 10.4., 17.4. ja 24.4. klo 
13–14.30. 
Eläkeläisten kerho, Rajaky-
län seurakuntakoti. Kokoon-
tuu maalis-huhtikuun aikana 
seuraavasti: 13.3., 27.3., 10.4. 
ja 24.4. klo 14–15.30. 

Oulujoen seurakunta
Seurakuntakerhot:
To 13.3. klo 14, Metsolan Ho-
vi. 
To 13.3. klo 10, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
To 13.3. klo 13, Myllyojan 
seurakuntatalo. 

Leirit ja retket

Oulun tuomiokirkko-  
seurakunta 
Eläkeläisten leiri 25.–28.3., 
Rokuan leirikeskus. Leirin 
hinta 56 €, joka sisältää ma-
joituksen, ruoat, kuljetuk-
sen ja vakuutuksen Oulun 
ev.-lut. seurakuntien jäse-
nille. Etusija leirille tuomio-
kirkkoseurakuntalaisilla. Il-
moittautumiset numeroon 
08 3161 340. 
Karjasillan seurakunta
äiti-tyttöleiri 28.–30.3., Ro-
kuan leirikeskus. Luvassa yh-
teisiä leikki- ja lauluhetkiä, 
askartelua, ulkoilua, lepoa 
ja hiljentymistä. Unohtamat-
ta hyvää ruokaa. Hinta aikui-
silta 41 €, lapsilta (4–18-vuo-
tiaalta) 27 €, alle 4-vuotiaat 
maksutta (sis. täysihoito, 
matkat sekä vakuutus Oulun 
ev.-lut seurakuntien jäsenil-
le). Ilm. viim. 20.3. Anu Kon-
tiolle, p. 040 5747162. Leiril-
le otetaan ilmoittautumisjär-

jestyksessä. 

Kuorot ja kerhot
Lisätietoja kuoroista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.

Muut menot
Eläkepapit ja puolisot to 
13.3. klo 13, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Miesten kesken -keskuste-
lutilaisuus Pyhän Andreaan 
kirkolla to 13.3. klo 18–20, 
Pyhän Andreaan kirkko. Til-
mann Bösinger pitää alus-
tuksen aiheesta ”Maailman-
kaikkeuden kehityskaari” 
Kahvitarjoilu.
Kaatuneitten omaiset ma 
17.3. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Alfa-kurssit:
Ti 18.3. klo 18–20.30, Karja-
sillan kirkon seurakuntasalit. 
Kurssi alkanut 5.2. Ilmoittau-
du mukaan: Kimmo Kieksi, 
050 310 5001, kimmo.kieksi@
evl.fi tai Ari Kauppila 0400 
581 631, ari.kauppila@oulu.
fi. Lisäinfoa www.oulunseu-
rakunnat.fi/Alfa-kurssi.
Aprillipäivän pilkkikisat 
oritkarissa ti 1.4. klo 18. 
Yritykset ja yhteisöt: max. 
4 hlöä, joukkuemaksu 50 €, 
Yksityiset hlöt: aikuiset 10 
€, 10-16v 5 €, alle 10 v ilmai-
seksi. Tarvittaessa lainapil-
kit ja syötit (1 € / purkki) pai-
kanpäältä. Hyvät palkinnot, 
kaikki lapset palkitaan. Tuot-
to Yhteisvastuukeräykselle.

Kansainvälisyys
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 16.3. klo 17, Kau-
kovainion kappeli.
Englanninkielinen vesper su 
16.3. klo 18, Öbergin talo.

Kastetut
Tuomiokirkko: Sara Mariia 
Tuukkanen.
Karjasilta: Joonas Mika-
el Hartikka, Iiris Roosa Ma-
ria Huotari, Hilva Malviina 
Tommintytär Huusko, Matil-
da Aino Loviisa Jääskeläinen, 
Jenna Hilla Julia Kivari, Jan-
na Aallotar Kähkönen, Lu-
mia Elli Karoliina Leinonen, 
Aleksi Johannes Rytky, Joo-
se Elmeri Tahkola, Linnea 
Päivänkehrä Pylkkänen, To-
pias Aleksi Alaspää, Eetu Al-
lan Rafael Neitola, Tiila Säde 
Silvia Junttila.  
Tuira: Ella Aava Adeela Ala-
kärppä, Hannes Viljami 
Kemppainen, Ilmari Timo 
Olavi Lappi, Oiva Kalevi Ni-
kurautio, Leo Robert Valtte-
ri  Nivakoski, Taika Eliisa Pep-
piina Pirttijärvi, Emma Lumi 
Amelia Tuomaala, Sini Aino 
Emilia Varonen, Vilma Sofia 
Väisänen, Alvar Joonas Ta-
kalo.
oulujoki: Johannes Jaakko 
Ilmari Kauppila, Oskar Alek-
sis Lääkkö, Miko Leonard Pa-
loma, Vilma Maria Paloma, 
Toivo Aatos Takkinen, Vilja 
Annu Lyydia Vilponen, Elina 
Olivia Tarkiainen. 

Vihityt
Tuomiokirkko: Ville-Pekka 

Heinonen ja Kati Susanna 
Kiviluoma, Heikki Veli Jurva-
kainen ja Sanna Elina Kirsti-
nä.
Karjasilta: Mikko Pekka Ta-
pani Poropudas ja Hanna 
Tuire Marjaana Ylitalo, Os-
mo Tapani Leinonen ja Kati 
Pia Hannele Hiltunen, Heik-
ki Eemil Pernu ja Heini Han-
nele Hiironen.
Tuira: Jukka Pekka Härkönen 
ja Minna Katariina Pekama, 
Antti Tuomas Maununiemi ja 
Maria Karoliina Marjeta, Ka-
ri Matias Kinnunen ja Tiina 
Marika Onnela.
oulujoki: Jukka Antero Hol-
ster ja Mirka Marjaana Pek-
kola.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Tyyne Maria 
Väisänen, 99; Anne Kristiina 
Nesmon s. Niemitalo, 57.
Karjasilta: Tauno Vilho Il-
mari Huotari, 67; Erkki Kale-
vi Pellikainen, 63; Eero Mati-
as Palovaara, 64; Aino Raakel 
Junttila s. Heikkinen, 87; Ai-
mo Leo Ensio Soini, 85; Ahti 
Aadolffi Hätälä, 97.
Tuira: Saimi Dagny Vainio s. 
Sipola, 89; Pirjo Iiris Soilik-
ki Lehtisalo s. Vesamäki, 66; 
Maila Terttu Tammi s. Top-
pila, 76; Ilmi Annikki Siira 
s. Markus, 88; Helli Annik-
ki Tanneraho s. Tuomikos-
ki, 82.
oulujoki: Tuula Anneli Mus-
tonen s. Paavola, 60; Margit 
Anna Liisa Pyykkö s. Virk-
kunen, 75.

Nokelantie 48 B, käynti  
Latokartanontien puolelta.

Avoinna ma–ke klo 10–14,  
to suljettu, pe klo 16–19,  

la klo 12–15. 

Hiljaisen viikon iltamusiikki 
Pyhän Tuomaan kirkossa

Maanantaina 17.3. klo 19. 
Sekakuoro Tuike, johtaa Lauri-Kalle Kallunki, Johanna 
Ruusuvuori sello. 
Tiistaina 18.3. klo 19 
Pyhän Tuomaan Lapsikuoro ja Karjasillan lapsikuorot esit-
tävät Kaija Eerolan säveltämän Ihmeellinen viikko-laulu-
kokoelman, joka sisältää pääsiäisajan kärsimyksen ja pää-
siäisen ilon lauluja. 
Keskiviikkona 19.3. klo 19 
Jorma Kärnä, laulu ja Raakel Pöyhtäri, urut.

Hiljainen viikko Ylikiimingin kirkossa
Ma 17.3. klo 19 iltakirkko, toimittaa Olavi Isokoski.
Ti 18.3. klo 19 Käy yrttitarhassa polku... Hiljaisen viikon sanomaa sanoin
ja sävelin. Kirkkokuoro, Leo Rahko, Martti Pennanen.
Ke 19.3. klo 19 iltakirkko, toimittaa Olavi Isokoski.
Kiirastorstaina 20.3. klo 19 ehtoolliskirkko, toimittaa Martti Pennanen.

Kellonkartanon kevätpäivät 15–16.3.

Terve mieli – terve usko 
Lauantai 15.3. Keskustan seurakuntatalo 
klo 13 Kristitty ja mielenterveys
klo 15 Mistä tiedän, että olen kristitty? 
klo 18 Miten voin saada anteeksi ja antaa anteeksi? 

Palmusunnuntai 16.3. Tuiran kirkko 
klo 10 jumalanpalvelus, Fagerholm, saarna Mäkelä: 
Herran Palvelija – Herran palvelijat. Kirkkokahvit. 
klo 12 Armoton elämä – armollinen Jumala. 
Raamattuopetus Mäkelä

Lisäksi: Su klo 16 Hintan seurakuntatalolla 
Akkuna-iltapäivässä Raimo Mäkelän raamattutunti 
Sakarjan kirjasta.

Lisätietoja www.kellonkartano.fi. 
Järj. Kellonkartanon ystävät, Oulun tuomiokirkkoseurakunta, 
Tuiran seurakunta ja Kirkkopalvelut.

Miesten kesken -keskustelutilaisuus 
Pyhän Andreaan kirkolla Karjasillan seurakunta Muut menot muut 
menot 13.03.2008 18:00 Tilmann Bösinger pitää alustuksen aiheesta 

”Maailmankaikkeuden kehityskaari” Kahvitarjoilu Pyhän Andreaan kirkko 

oulaisten nuorisokuoron ja 
laakson kamarikuoro Vox Ardensin yhteiskonsertti 

Sunnuntaina 30.3. klo 18 
Pyhän Tuomaan kirkossa 

Molempia kuoroja johtaa Tapani Tirilä. Ohjelmassa mm. Rachmanovin, Arvo 
Pärtin ja Pergolesin musiiikkia sekä ” kotoisia” tuttuja lauluja. 

(Tuiran seurakunta)

Vapaaehtoistyön kurssi 
Tule mukaan vapaaehtoistyön kurssille 5.–9.4. 
(Öbergin talolla la 5.4 klo 10–16, su 6.4. klo 
10–17 ja ma 7. – ke 9.4 klo 17.30–20). Kurssi on 
tarkoitettu kaikille kirkon vapaaehtoistyössä 
toimiville ja toiminnasta kiinnostuneille. 
Painopisteenä on diakonian vapaaehtoistoiminta. 
Kurssin sisältö koostuu vapaaehtoistoiminnan 
perusteista, vuorovaikutustaitojen 
tarkastelusta, ryhmän toiminnasta ja diakonian 
toimintamuotoihin tutustumisesta. Ilm. viim. 
14.3. Heikki Kaikkoselle, p. 040 5025010.

Cross Cafe pe 28.3. klo 19 

Kristillinen kahvila, joka tarjoilee parillisten viikkojen perjantaina elävää musiikkia, e
vankeliumia ja elämyksiä rennossa seurassa ja mukavassa ilmapiirissä. 

Maaliskuun 28. päivä lavalle nousee oululainen, huippuhyvä, virsiä soulmeiningillä soittava CRB. 
Tuomas Keskitalon virsisovitukset ja Noora Katajan loistava soololaulu takaavat mahtavan illan. 

CRB on yhtyeenä jo käsite oululaisessa gospelmusiikin kentässä. 
Toivottavasti uusi tapoja tuottaa ja esittää perinteisiä virsiä kuullaan jatkossa entistä useammin ja 

entistä enemmän messuissa. 
Konsertin vapaaehtoinen ohjelmamaksu 2 e ohjataan Kirkon Ulkomaanavulle.
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Hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

eurakunnissa tapahtuu 13.–20.3.2008

tansa tältä keväältä. Suden-
pennuille ei ole saatu uutta 
johtajaa!
Rauhanyhdistys: Pe 14.3. 
klo 19 raamattuluokka T. 
Vanhalalla klo 19 aikuiste-
nilta ry:llä Ali Viinikka (nuo-
ret  järjestää) Su 16.3. klo 12 
pyhäkoulu I J. Jussila II Myl-

Hiljaisella viikolla 
ei kerhoja.
lasten pääsiäisvaellus  
ke 19.3 klo 10 srk-talolla.
Hiljaisen viikon harta-
us ke 19.3 klo 14 Lumilyh-
dyssä.
Päiväkerhot: 3-vuotiai-
den päiväkerho ti 25.3. klo 
10, 4-vuotiaiden ti 25.3. 
klo 12.30 ja 5-vuotiaiden 
ke 26.3. klo 10 kerhohuo-
neella.
Sisaruskerho to 27.3.  
klo 10 kerhohuoneella.
Perhekerho to 27.3. klo 10 
srk-talolla.
Kokkikerho to 27.3. klo 14 
kerhohuoneella.
Hartaushetki ke 26.3. klo 
14 Lumilyhdyssä.
Keskipäiväkerho ke 
26.3. klo 12 srk-talolla. 
Joh.21:1–14.
lähetysilta to 27.3 klo 18 
Helli Eeronkedolla.
Partio: Ketut ja Punatulkut 
ovat lopettaneet toimin-

Kirkkokuoro to 13.3.  
klo 18.30.
Aamukahvila to 20.3. klo 9 
Luukulla.
Päiväpiiri to 20.3. klo 13 Saa-
renkartanossa.
Saarenkartanon ehtoollis-
hartaus to 20.3. klo 14.30.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
16.3. klo 17 Mäkikankaal-
la, Vesanpolku 5. Juha Kan-
niainen.
Kastettu: Kerttu Maria  
Anneli Sipilä.

YHTEYSTIEdoT
Kirkkoherranvirasto p. 387 172 
kirkkoherra p.040 557 4957 
diakonissa p. 045 638 1973, 
suntio p. 045 630 6081, 
talouspäällikkö p. 045 630 6082, 
kerhohuone p. 387 512.

Virsikirjan kannesta kanteen laulaminen etenee kärsi-
mysvirsiin, jotka lauletaan Hailuodon kirkossa kahdessa 
osassa. Virret 54–66 lauletaan sunnuntaina 16.3. kello 14  
ja virret 67–83 tiistaina 18.3. kello 19 hiljaisen viikon ah-
tien lukemisen yhteydessä.

Kinkeriväkeä Vähämetsän pirtissä. Katekismuksen luku onnistui 
niin rippikoululaisilta kuin vanhemmiltakin.

Kirkkoherranvirasto
Luovontie 52,
 90480 Hailuoto
08 8100 565, 
hailuodon.seurakunta@
evl.fi.
Avoinna ma klo 9.30–12 
ja ke klo 12–14.30. 

Kirkkoherra Matti Keski-
nen 040 7430 371.

lynen III E. Hirvasniemi klo 
16 seurat Lumilyhty Esko Ok-
sa. To 20.3. klo 13 varttu-
neidenkerho Viinikalla. Pe 
21.3. klo 17 seurat ry:llä Risto 
Laurila. Päiväkerho ry:llä klo 
17.30–19 I ti 25.3. II ke 26.3. 
III to 27.3. 

Kiimingin seurakunta jäljittää 
seurakunnan entisiä ja ny-
kyisiä isosia. 

Tavoitteena on saada koolle mah-
dollisimman suuri joukko isosena 
toimineita muistelemaan, kerto-
maan kuulumisiaan ja viettämään 
aikaa yhdessä muun muassa impro-
visaatioteatterin ja Jouko Mäki-Lo-
hiluoman musiikin parissa.

Kaikkien aikojen isosten iltaa 
vietetään Kiimingissä lauantaina 
19. huhtikuuta.  

– Iltaan kutsutaan kaikki Kii-
mingin seurakunnassa isosena ol-
leet ja toivomme kovasti, että pai-
kalle pääsisi mahdollisimman pal-
jon eri ikäluokkien isosia, Kiimin-
gin seurakunnan pitkäaikainen 
nuorisotyönohjaaja Aulikki Rinta-
Säntti sanoo.

Sana kiertämään
Seurakunnassa on tutkittu arkis-
toja ja tehty salapoliisin työtä, jot-
ta löydettäisiin tämän päivän osoit-
teet ja uudet sukunimet kaikille 
isosena olleille, mutta sekään ei ole 
riittänyt. 

– Seurakunnan entinen kans-
listi Kirsti Matilainen osoittau-

Kiimingin 
seurakunnan 
isosia 
kaivataan

tui aikamoiseksi aarteeksi: hän 
muisti uskomattoman hyvin, 
mihin joku oli muuttanut opis-
kelemaan, kenen kanssa joku 
toinen meni naimisiin tai mikä 
kolmannen henkilön uusi su-
kunimi on. Silti osa isosista on 
edelleen hukassa. 

Toivomme, että sana lähti-
si kiertämään, jotta jokainen 
seurakunnassa isosena toimi-
nut tuntisi itsensä tervetulleek-
si isosten iltaan, Aulikki Rin-
ta-Säntti kertoo ja pyytää, et-
tä ihmiset kertoisivat tulevasta 
tapahtumasta mahdollisimman 
monelle isosena joskus olleelle 
tuttavalleen. 

Hänen mukaansa seurakun-
ta on lähettänyt yli 400 korttia 
ja kirjettä kutsuna ja ennakko-
muistutuksena ihmisille. Kor-
teista noin neljännes palautui 
seurakuntaan, joten läheskään 
kaikkia isosena toimineita ei ole 
tavoitettu. 

Onneksi kuitenkin suurin 
osa korteista on mennyt peril-
le. Rinta-Säntin mukaan ennen 
joulua lähetetty ennakkomuis-
tutus poiki ilahtuneita sähkö-
postiviestejä eri puolilta maail-
maa.  

– Ihmiset ovat hyvillään, kun 
saavat näin hyvän syyn tavata 
ihmisiä, joita eivät ole nähneet 

monen vuoteen ja hyvän syyn 
tulla käymään entisellä koti-
paikkakunnallaan.

Osa seurakunnan 
juhlavuoden tapahtumia

Kaikkien aikojen isosten ilta 
on osa Kiimingin seurakunnan 
150-vuotisjuhlallisuuksia. 

Juhlavuosi näkyy seurakun-
nassa monin tavoin. Seurakun-
ta ei peri tämän vuoden aikana 
rippikoulu-, leiri-, kerho- eikä 
ruokamaksuja seurakuntalaisil-
ta. Juhlavuodeksi seurakuntaan 
on palkattu perhetyöntekijä aut-
tamaan perheitä yllättävissä ti-
lanteissa ja lisäksi toukokuussa 

järjestetään kotikäyntikampan-
ja, jossa toivotetaan uudet seura-
kuntalaiset tervetulleiksi paik-
kakunnalle.

SATu LAPINLAMPI 

Ilta on muistojen ja muistoja 
olisi mukava jakaa. Seurakunta 
toivoisi lainaan ihmisten vuosien 
varrelta ottamia valokuvia.

Iltaan on ennakkoilmoittau-
tuminen. Ilmoittautumisia 
ja kyselyitä ottaa vastaan 
seurakunnan nuorisotyönhjaaja 
Aulikki Rinta-Säntti, 
p. 040 7431 904 
tai aulikki.rinta-santti@evl.fi

Etsintäkuulutus:

Vuoden 1986 isoskoulutusleirin 
Kiiminkiläiset, Haukiputaalaiset ja Iiläiset 
osallistujat Kiimingin Suvelassa.

Pau l i  K a r vo s e n o ja
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Haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

Seurakuntakerho to 13.3. 
klo 13 srk-keskuksen moni-
toimisalissa. Kuljetusta tar-
vitsevat, soittakaa pe klo 
9–11 p. 5472 636.
Juttukahvila to 13.3. klo 
13 Martinniemen srk-kodis-
sa. Terveydenhoitaja mit-
taamassa verenpainetta klo 
13.30–14.30. Kuljetusta tar-
vitsevat soittakaa pe klo 
9–11 p. 5472 636.
Yhteiskristillinen rukousilta  
pe 14.3. klo 18.30 hellun-
taiseurakunnan rukoushuo-

neella Kellossa, Martti Hei-
nonen.
Perhekerhoja ja varhais-
nuorten kerhoja ei ole 
hiljaisella viikolla (vko 12).
Nuoret: elokuvailta to 13.3. 
klo 18 Kellon srk-kodissa. 
www.alakkonäämua.fi. 
Kevät minussa -psykodraa-
mapäivä la 29.3. Wirkkulas-
sa. Osallistumismaksu, 30 
e, sis. draamatyöskentelyn 
ja ruoan. Mukaan mahtuu 
enintään 12 osallistujaa. Ilm. 
ke 19.3. mennessä Kump-
panuusyhdistyksen toimin-
nanohjaaja Kati Niskalalle, 
p. 044 3223 646 tai haukipu-
taan.kumppanuusyhdistys@
dnainternet.net. Ilm. myös 
mahdollinen erityisruoka-
valiosi. Ohjaajana koulutta-
ja To, Tro Teija Veikkola. Järj. 
Haukiputaan Kumppanuus-
yhdistys ry. ja Haukiputaan 
seurakunta.
Rauhanyhdistys Haukipu-
das: raamattuluokka pe 14.3. 

Askeleet -kuoro pe 14.3. klo 
18 kirkonkylän srk-kodissa.
Nuorten yhteisvastuuta-
pahtuma la 15.3. klo 10–16 
ja virsikaraoke klo 11 alkaen 
Zeppelinin keskusaukiolla.
Versojen vuosikokous su 
16.3. klo 14 ja harjoitukset 
klo 15.30 kirkonkylän srk-ko-
dissa.
Sanan ja rukouksen ilta su 
16.3. klo 17 kirkonkylän srk-
kodissa. Puhujana Jean Roos. 
Rukouspalvelu. 
Kuvanäyttely Herramme ris-
tintie 17.–20.3. klo 14–17 
Zeppeliinin kappelissa.

Iltamusiikki seurakuntakes-
kuksessa ti 18.3. klo 19, Kii-
mingin srk:n projektikuoro 
ja Muhoksen srk:n kamari-
kuoro ja soitinyhtye. Solistei-
na mm. Ossi Kajava ja Jarkko 
Metsänheimo. 
Pyhäkoulu su 16.3. klo 12 
Kirkkopirtti.
Hartaus to 13.3. klo 13 Kola-
mäki/hartaus/Raimo Salonen.
Hartaus to 20.3. klo 14 Jaa-
rankartano/viikkomessu/Rai-
mo Salonen, Marja Ainali.
Poikakuoro to 13.3. klo 
17–18 srk-keskus.
Kirkkokuoro to 13.3. klo 
18.30 srk-keskus.
Projektikuoro to 13.3. klo 
19.15–20.45  Muhoksen kir-
kossa yhdessä soitinryhmän 
ja Muhoksen kuoron kanssa.
Vapaehtoisten ja Kiimingin 
Marttojen yhteinen ilta ma 
17.3. Montin-Sali klo 17.30, 
teetarjoilu. Menemme kirk-
koon klo 19. 
Porinapiiri Kotirinteen ker-

hohuoneella ma 17.3. klo 
13. Porisuttajana Eeva-dia-
konissa.
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 18.3 klo 12–13.30 Alaky-
län nuorisoseuralla.
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 18.3 klo 13–14.30 Jäälin 
seurakuntakodilla. 
Kodinhoitaja Toini Haapa-
lan puhelinpäivystys ark. 
klo 8–9, p. 044 576 0019.  
Hiljaisella viikolla (vk 12) ei 
ole päiväkerhoja, tervetuloa 
lasten pääsiäiskirkkoihin! 
lasten pääsiäiskirkot ke 
19.3. klo 9.30, 10.30, 11.30 
seurakuntakeskuksessa ja to 
20.3. klo 9.30, 10.30 Jäälin 
srk-kodilla. Miia Seppänen, 
Birgitta Kontio.
lasten parkki avoinna per-
jantaisin klo 12–15 Jäälin seu-
rakuntakodilla. Parkki on tar-
koitettu 3–6 vuoden ikäisille 
lapsille. Tied. 0400 835 374.
Perhekerhot ja -kahvilat: 
Perhekerho ti Kirkkopirtil-

lä ja to Jäälin srk-kodilla klo 
9.30–11.30. 
Perhekahvila ti Jäälin srk-ko-
dilla ja to Kirkkopirtillä klo 
13–14.30. Perhekerho ensim-
mäistä lasta odottaville äi-
deille klo 12–14 torstaisin. To 
13.3. Montin-salissa. Tied. 
040 560 9678.
Seurakunnan kesätyöpaikat 
(ikä väh.18 v.) haku 15.4.2008 
mennessä, hakemuskaavake 
osoitteesta: www.evl.fi/srk/
kiiminki/linkit ja lomakkeet 
tai taloustoimistosta. Työnte-
kijöiden valinta 18.4.2008.
Nuorisotyö: Iltakirkko 14.3. 
klo 18 Jäälin srk-kodilla, jonka 
jälkeen gospelkahvila Kuppi 
ja lusikka klo 22 saakka. Avoi-
met ovet Alakylän nuoriso-
seuralla tiistaisin klo 17–20.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
16.3. klo 17, rauhanyhdistys. 
Raamattuluokka pe 14.3. klo 
18, rauhanyhdistys. Laulu-
seurat pe 14.3 klo 19 kyläpii-
reittäin.

Kiimingin Rauhan Sana: 
Seurat su 16.3 klo 15 srk-kes-
kus, Heino Kouva. 

Kastettu: Noora Helmi Eve-
liina Mäkinen, Joni Juhani 
Laitinen, Jooa Oskar Henrik-

ki Kuusirati.
Kuollut: Aino Annikki Ti-
ri, 86.

diakonian vapaaehtoisten 
järjestämä yhteislauluhet-
ki ma 17.3. klo 14 palvelutalo 
Hovilassa.
Ry:n pääsiäisajan lauluilta 
ti 18.3. klo 19 kirkossa.
Pietarit hiilivalkealla kiiras-
torstaina 20.3. klo 21 kirkon 
pihalla. Mukana Sami Puoli-
taival ja Timo Juntunen.
leville levähtään – Naisten 
retki lappiin 19.–20.4. Lähtö 
lauantaina kello 7 keskustan 
seurakuntakodilta (tiilitie 1). 
Hinta 40 e. Ilmoittautumiset 
17.3. mennessä. Merja Jär-
venpäälle, p. 040 7790 372 
tai Soile Pakkaselle, p. 040 
7790 367 tai sähköp. etuni-
mi.sukunimi@evl.fi.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta keskiviikkoisin 
klo 10, Nordea-talon alaker-
rassa. 
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 
10–13. Kirpputori kiinni hil-
jaisella viikolla 17.–23.3.

Varhaisnuorten kerhot nor-
maalisti. Varhaisnuorten ro-
vastikunnallinen Äxön-päi-
vä la 5.4. Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Ilmoittautumi-
set 20.3. mennessä Merjalle, 
p. 040 7790 372.
Nuoret: Nuortenilta to 13.3. 
klo 19 VP. Yöpappila pe 14.3. 
klo 20 VP. Nuorten peli-ilta 
keskiviikkoisin klo 16.30–18 
Kempelehallilla. Nuorisotyön 
päivystys perjantaisin klo 
16–18 Zeppelinissä.
Rippikoululaiset: YK 7 Nuor-
ten ilta to 13.3. klo 18–20 
Vanhassa pappilassa. Rippi-
koululaisten diakonia- ja lä-
hetyspäivä kirkonkylän srk-
kodissa la 15.3. klo 10–12 
(päiväkoulu, YK1, YK2) ja klo 
12–14 (YK3, YK4 ja YK5)
äijäsähly su klo 13.30–15 
Santamäen koululla. 
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän koululla.
Kempeleen ry: Kotiseurat to 
13.3. klo 19, länsipuoli: Tert-
tu ja Olavi Lohi, Salmiojan-

tie 7. Itäpuoli: Riitta ja Eero 
Poukkula, Ketolanperäntie 
469. Päiväkerho, ulkoilupäivä 
la 15.3. klo 12 Sarkkirannan 
mäkimontulla. Opistoilta ja 
seurat su 16.3. klo 16 ry:llä, 
Juha Paananen. Tiistaiker-
ho 18.3. klo 12 Pirjo ja Urpo 
Luokkalalla, Kiiestie 20. Pää-
siäisajan lauluilta ti 18.3. klo 
19  Pyhän Kolminaisuuden 
Kirkko, Timo Liikanen. 
Murron ry: Lauluseurat pe 
14.3. klo 19 Sanelma ja Jan-
ne Marjasella, Loilanmut-
ka 3. Leirikeskusilta ja seurat 
su 16.3. klo 16 ry:llä. Iltakirk-
ko ti 18.3. klo 18 (ahtisaarna) 
Tyrnävällä.
Kastetut: Aamu Anneli Haa-
paniemi, Hannes Oska-
ri Kemppainen, Sofia Olivia 
Salmela, Fanni Emilia Salme-
la, Karoliina Helena Lääkkö, 
Niko Mikael Koskinen, Jenna 
Heidi Helena Kumpulainen, 
Jere Santeri Alaluusua.
Vihitty: Heikki Juhani Salme-
la ja Anu Susanna Kaukko.

klo 18.30 kirkossa, pääsiäis-
myyjäiset ry:llä la 15.3. klo 12 
alkaen ruokailulla klo 11, seu-
rat su 16.3. klo 17 ry:llä, Esa 
Koukkari, Jaakko Kaltakari.
Jokikylä: päiväkerho to 13.3. 
ja to 20.3. klo 17.30–19 Joki-
kylän koululla, raamattuluok-
ka pe 14.3. klo 17.30 Pirjo ja 
Juha Kaarivaaralla, myyjäiset 
Kiimingin ry:llä la 15.3., myy-
jäiset ja ruokailu klo 12, py-
häkoulut su 16.3. klo 12 Antti 
Partasella, Pekka Kujalalla, Ju-
ha Hartikalla, Ari Luhtanimel-
lä ja Ville Illikaisella, Kello: 
myyjäiset ry:llä la 15.3. alkaen 
klo 13 ruokailulla ja arpojen 
myynnillä, Simo Saarikoski.
Kuolleet: Vilho Matti Hanhe-
la, 89; Tuula Inkeri Holopai-
nen, 64; Esa Mikael Tahva-
nainen, 25.
Kastettu: Eeli Alpo Johan-
nes Annunen, Niko Kristian 
Rompasaari, Jasu Mico Kris-
tian Koppelo, Vieno Unelma 
Ruokamo.

Yhteisvastuutapahtuma 
pe 14.3. klo 10–16 Valinta-
talon aulassa. Yhteisvas-
tuukeräyksen esittelyä ja 
kahvitarjoilu. Yhteisvas-
tuutuotteita, leivonnaisia 
ja arpoja. Samanaikaisesti 
lipaskerääjät myös K-mar-
ketin, S-market Reimarin 
ja Säästökuopan edessä.

Vanhan ja uuden risteyskohdassa
Säveltäjä Ilmari Mäenpää kertoo, että visuaaliset vaikutelmat ovat hänelle säveltämi-
sessä tärkeitä. Kiimingin punaisen puukirkon liepeillä on tapahtunut vuosien saatossa 
paljon. Kirkon ympärille on  rakentunut historiallinen tarina. Kirkko on nähnyt sodat ja 
monet muuttuvat yhteiskunnalliset tilanteet.

Nykypäivä on kirkon miljöössä myös läsnä. Seurakuntakeskuksen arkkitehtuuri on mo-
derni. Mäenpää kertoo, että hänen töissään on usein punainen lanka, jonka takia ihmi-
set haluavat siihen syventyä. Mäenpään sävellysteos Kiimingin seurakuntakeskuksen uu-
sille uruille ja sellolle esitetään syksyn konserttisarjassa 23.11. kello 18.

Kiimingin seurakuntakeskuksen urkukonserttisarja:
26.10. Risto Ainalin sävellysteos juhlamessun ja kirkkomaan 
vihkimisen yhteydessä
2.11. klo 18 Lauri-Kalle Kallunki urkuimprovisaatio ja yhteis-
lauluilta
9.11. klo 14 Poikakuoron Isänpäivän konsertti
16.11. klo 18 Tapio Tiitu urkukonsertti
23.11. klo 18 Ilmari Mäenpää sävellyskonsertti 
30.11. klo 18 Tuomo Nikkolan juhlakantaatti

Lue Risto Ainalin ja Tuomo Nikkolan sävellysteoksista 
www.evl.fi/srk/kiiminki juhlavuosisivultamme.

Kirkkoherranvirasto 
avoinna kiirastorstaina 
20.3. klo 9–15.
Perhekerhoja ei ole kii-
rastorstaina eikä pitkäper-
jantaina.
Eläkeläisten piirejä ei ole 
hiljaisella viikolla.
Varhaisnuorten kuoroa ja 
mukulakuoroa ei hiljaisel-
la viikolla. 

APuA ARJEN ASKAREISIIN!

Haukiputaan seurakunnan nuorten matkaryhmä 
kerää rahaa Kyproksen matkaa varten. 
Ryhmään kuuluu 11 reipasta 15–17-vuotiasta 
nuorta. Keräämme rahaa mm. tekemällä erilaisia 
kotitöitä ihmisten kodeissa. 
Meidät voi tilata kotiin apulaiseksi numerosta 
045 657 6122, Katri Haapakorva tai 
numerosta 040 824 5681, Tarja Kainulainen. 

Hinnasto:
Lastenhoito  5 e/h
Siivousapu  5 e/h
Lumityöt   10 e/piha ja 15 e/iso piha
Haravointi  15 e/piha ja 30 e/iso piha
Nurmikon leikkuu  10 e/piha ja 15 e/iso piha
Koirien ulkoilutus  5 e/h
Ikkunoiden pesu (apulainen) 5 e/h
Raksa-apulainen  5 e/h
Voit kysyä apulaisia myös muihin kodin tehtäviin!
Hemmottele itseäsi helpottamalla arkeasi ja tee samalla 
hyväntekeväisyyttä nuorten hyväksi!

Terveisin Haukiputaan seurakunnan matkaryhmä
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liminka www.liminganseurakunta.fi

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 13.–20.3.2008

Kuorot: Tähdet to 13.3. klo 
16 srk-talolla.
Nuorten palveluryhmä to 
13.3. klo 15.15 kokoontu-
minen diakoniatoimistoon. 
Lähdemme vanhainkotiin. Il-
moita, p. 044 7521 226 (kyy-
tien takia).
Virtaa välillämme -suhde-
kurssi alkaa to 13.3. klo 18 
Kempeleen Kokkokankaalla 
ilmoittautuneille.
Seurakuntakerhoa ei ole  
ke 19.3. Osallistutaan ilta-
kirkkoihin.
Hartaus ja ehtoollinen to 
20.3. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Jeesuksen kuolinhetken 
hartaus pe 21.3. klo 15  
Rantakylän kappelilla. 
Esikoislestadiolaisten seu-
rat la 22.3. klo 18 Limingan 
seurakuntatalolla. 
Seurakuntaretki ke 26.3. 
Kaikille avoin Pökkylän Pu-
naiseen tupaan Luohualle. 
Poikkeamme Paavolan kir-

Hartaus ja ehtoollinen ti 
18.3. klo 14 Sinisiivessä, Pek-
ka Kyllönen.
Pääsiäisen kirkkohetki lap-
sille ke 19.3. klo 9.30 kir-
kossa, Jouni Heikkinen, Os-
si Kajava. Perhe- ja päivä-
kerholaiset, päiväkodit, per-
hepäivähoitajat lapsineen. 
Avoin kaikille. 
Hartaus ja ehtoollinen ke 
19.3. klo 14 Koivu- ja Tähti-
kodeissa, Jouni Heikkinen. 
Iltahartaus ke 19.3. klo 19 
Rokualla, Pekka Kyllönen.
Hartaus ja ehtoollinen to 
20.3. klo 13 Päiväkeskukses-

sa, Pekka Kyllönen. 
Kuorot: mukana hiljaisen vii-
kon musiikkihartauksissa ja 
jumalanpalveluksissa, ei kuo-
roharjoituksia. 
lapset/perheet: palmusun-
nuntain perhemessu su 16.3. 
klo 12 kirkossa. Pekka Kyllö-
nen, Ossi Kajava. Pääsiäisen 
kirkkohetki lapsille ke 19.3. 
klo 9.30 kirkossa, Jouni Heik-
kinen, Ossi Kajava. Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
srk-talossa ja Päivärinteen 
srk-salissa sekä torstaisin klo 
10–12 Laitasaaren rukous-
huoneella. 
Rippikoulut: Kesä II -rippi-
koulun teemallinen nuorte-
nilta pe 14.3. klo 18–19.30 
srk-talossa.
laitasaaren rukoushuone: 
aamurukouksen 10-vuotis-
juhlahetki ma 17.3. klo 6.30, 
mukana kirkkoherra Jouni 
Heikkinen. Hiljaisen viikon il-
takirkko ti 18.3. klo 19, Heik-
kinen, eläkeliiton lauluryh-

mä. Perhekerho torstaisin 
klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: pe 14.3. klo 19 opisto-il-
ta ry:llä. La 15.3. klo 19 nuor-
tenilta Laitasaaren ry:llä. Klo 
19 raamattuluokka-iltaky-
lä 7–8-lk Hilkka ja Veli-Heik-
ki Mikkosella. Su 16.3. klo 12 
pyhäkoulu: palmusunnun-
tain perhekirkko. Klo 14 seu-
rat terveyskeskuksessa ja 
klo 17 ry:llä. Ma 17.3. klo 18 
päiväkerhot ry:llä. Kotisivu 
www.muhoksenrauhanyh-
distys.fi 
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: la 15.3. klo 11 päiväker-
ho ry:llä. Klo 19 isojen raa-
mattuluokka ja iltakylä Mik-
kosella, Mettäperäntie. Klo 
19 nuortenilta ry:llä. Su 16.3. 
klo 12 ja klo 18 seurat ry:llä.
Vihitty: Pekka Jaakko Anton 
Lammi ja Anne Maarit Äijälä.
 

kossa. Lähtö klo 10 Sarlotan 
nurkalta ja paluu klo 15.30 
mennessä. Hinta 25 euroa 
(matka, ruokailu, kahvit). 
Ilm. viimeistään 19.3. men-
nessä, p. 044 7521 226 / Si-
nikka tai kirkkoherranviras-
to, p. 044 7521 220.
lähetystyö: Vintti seuraa-
van kerran auki ma 31.3. klo 
12–14. Sukkakilpailu päät-
tyy 31.3. Toimitatko kutoma-
si sukkaparin lähetyssihtee-
rille vinttiin.
Varhaisnuorisotyö: Kerho-
nohjaajakokous pe 14.3. klo 
15.15 nuokkarilla.
Nuorisotyö: Nuortenilta to 
13.3. klo 18–20 Kotikolol-
la. Isoskoulutus la 15.3. klo 
15–18.30 Vanamossa. Huom! 
Molemmat ryhmät yhtä ai-
kaa. Yökahvila Olkkari la 
15.3. klo 19–23 Vanamossa. 
Hiljaisella viikolla ei ole nuo-
risotyön toimintaa.
Pyhäkoulutyö: Pyhäkou-
lua ei ole su 16.3. perhekir-

YHTEYSTIEdoT
Kirkkoherranvirasto
Pappilantie 6
p. (08) 5621 220, 
044 7521 220 
fax. (08) 5621 235, 
liminka@evl.fi
avoinna ma, ti, to ja pe 
9–14, ke 9–14 ja 16–18
toimistosihteeri  
Rauni Tervo,  
rauni.tervo@evl.fi

Taloustoimisto
Pappilantie 6
avoinna ma-pe 9–16
talouspäällikkö  
Oula Multanen,  
oula.multanen@evl.fi
p. (08) 5621 221,  
044 7521 233
Anna-Leena Luttinen,  
p. (08) 5621 221

Seurakuntatalolla järjestetään lauantai-
na 29.3. kello 9.30–14 kirpputori Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi. 
Kirpputoriohjeet kirpputorille myymään 
haluaville: 
- Varaa pöytä viimeistään torstaina 27.3. 
(pöytämaksu 5 €). Pöytävarausmaksu menee kokonai-
suudessaan keräykselle.
- Tuo kirpputoriaamuna myytäväksi tarkoitettu tavara 
seurakuntatalolle kello 8.45–9.30.
- Myy itse tuomasi tavarat ja ota myymättä jääneet ta-
varat mukaasi kirpputorin päätyttyä. Seurakunta ei ota 
myymättä jääneitä kirpputoritavaroita vastaan.
- Voit lahjoittaa saamistasi myyntirahoista sopivaksi 
katsomasi summan Yhteisvastuukeräykselle.

Kirpputorin aukioloaikana toimii Yhteisvastuu-kahvila. 
Osallistu ja tule tukemaan tämän vuoden keräystä!

Pöytävaraukset ja lisätiedot:  
040 571 46 36 / Tiina,  
tiina.inkeroinen@evl.fi tai  
040 752 43 87 / Marko,  
marko.vayrynen@evl.fi.

Kirpputori Yhteisvastuukeräyksen hyväksi

kon takia.
Päiväkerhot ja perhekerhot 
eivät kokoonnu hiljaisella 
viikolla (viikko 12).
lasten pääsiäiskirkot: Ti 
18.3. klo 9.30 Limingan kir-

kossa. Ke 19.3. klo 8.45 ja 
9.30 Vanamo-salissa.
Perhekerhot: Ti 25.3. klo 
9.30–11 Kotikololla. Vanhem-
pi konstaapeli Petri Korka-
la vierailee aiheenaan Lap-

si liikenteessä. Ke 26.3. klo 
9.30–11 Vanamossa.
Partio: To 13.3. Vaeltajailta. 
Lisätietoja varjoilta. Pe 14.3. 
Make päivystää partiotoimis-
tossa klo 14–16. 15.–16.3. Su-
denpentuleiri Pattijoen Ve-
teraanimajalla. Leirikirjeet 
lähempänä laumanjohtajil-
ta. Su 16.3. Kirkkopalvelussa 
Tuomenmarjat.
Rauhanyhdistys: Pe 14.3. klo 
18.30 raamattuluokka (7–8) 
ry:llä sekä klo 18.30 nuorte-
nilta Vanamossa. La 15.3. klo 
18.30 raamattuluokka (5–6) 
ry:llä. Su 16.3. klo 11.30 py-
häkoulut ja klo 14 seurat 
Niittypirtin palvelutalolla ja 
ry:llä sekä klo 18.30 seurat ja 
opistoilta ry:llä. Varttuneit-
ten kerhon retki Ouluun ma 
17.3. Lähtö klo 11 ry:ltä.
Kastettu: Miklas Sebastian 
Olavi Kynsilehto, Joanna Ilo-
na Lepistö, Arttu  Sakari Au-
kusti Parkkinen.

Kyyditys messuun

Pääsiäispäivän 23.3. 
messuun järjestetään 
kirkkokyyditys, 
ilmoittautumiset viim. 
ke 19.3. kirkkoherran-
virastoon, p. 533 1284.

lapsityön pääsiäiskirkko 
ke 19.3. klo 19 seurakunta-
kodissa.
Palmusunnuntain pyhäkou-
lu su 16.3. klo 13 Honkako-
dilla.
Perhekerhot 
ti 18.3. klo 10–13 seurakun-
takodissa ja Syötteellä.
Kuorot: 
lapsikuoro to 13.3. klo 17, 

kirkkokuoro to 13.3. klo 18, 
Sarakylän kuoro to 13.3. klo 
18.45. 
Satumuskari ke 19.3. klo 
16–17 Sarakylässä, kiirastors-
tain esiintymisen kenraali-
harjoitus.
lähetyksen kirpputori ke 
19.3. klo 10–13 talkootuvas-
sa.
Nuorten iltakahvila Rönö  

pe 14.3. klo 18–22.
Rauhanyhdistykset: Raa-
mattuluokka Sarakylässä 
Taisto Mannisella pe 14.3. 
klo 19. Palmupäivät Ku-
renalan rauhanyhdistyksellä 
la 15.3. klo 18. ja su 16.3. klo 
13. seurat ja HPE seurakun-
takodissa su 16.3. klo 17. (P. 
Vuonokari, Y. Tala) 
Kastettu: Kimi Pentti ja Em-

mi Kristiina Salmela, Mil-
la Sofia Pankinaho ja Vieno 
Unelma Ruokamo.
Avioliittoon vihitty: Juha 
Tapani Ruokamo ja Marjo 
Riitta Sääskilahti sekä Eero 
Tapio Viljamaa ja Elisa Maria 
Koivukangas.

Cross stitch-kristillinen illanvietto kaikenikäisille 
pe 14.3. klo 18 Tupoksen Vanamossa. Israel-teema, 
puhujana Matti Laurila, Kinneret-ryhmä esittää 
israelilaisia kansantansseja, hebrealaista musiikkia, 

lopuksi itämainen iltapala. Lasten 
Cross stitch klo 18 Vanamossa. 

Jeesus elää! Miksi 
vietämme pääsiäistä? 

Raamattuopetus/ Pekka 
Siitonen. Lähetyksen 

Basaari klo 17 
alkaen.

Pudasjärven rauhanyhdistys järjestää vuosittain palmusunnuntain aikana perintei-
set seurakuntapäivät lauantai-iltana ja sunnuntaina. 
Palmupäivien ohjelmassa on uskomiseen ja elämään liittyviä alustuksia ja niistä viri-
äviä keskusteluja. Sunnuntaina kokoonnutaan jumalanpalvelukseen ja iltakirkkoon 
seurakuntakodille, minkä jälkeen on vielä kahvit ja iltahartaus rauhanyhdistyksellä.
Palmupäivien väkimäärä on vaihdellut vuosittain; enimmillään väkeä on ollut toista 
tuhatta. Osallistujat ovat olleet pääasiallisesti Koillismaan alueelta. Viime vuosien 
väestön vähentyminen ja muuttoliike näkyy myös palmupäivien väkimäärässä.
Palmupäiviä alettiin viettää 1960-luvulla. Niiden pitopaikkana on ollut alkuaan seu-
rakuntakoti, myöhemmin Rimminkankaan koulu ja nykyisellään rauhanyhdistyksen 
toimitalo. 
Tervetuloa palmupäiville.

Palmupäivät Pudasjärven rauhanyhdistyksellä

HIlJAISEN VIIKoN IlTATAPAHTuMAT KIRKoSSA

Palmusunnuntain iltamusiikkia su 16.3. klo 18. Utajärven nuorisopuhallinorkesteri, 
Muhoksen kirkkokuoro, solistina Pertti Haapalainen.
Paastonajan kauneimmat vir-
ret ja hengelliset laulut ma 
17.3. klo 19, kolehti lähetys-
työlle. 
Iltakirkko perheille ti 18.3. klo 
19, mukana nuorten lauluryh-
mä.
Paastonajan kantaatteja ke 
19.3. klo 19, Kiimingin seura-
kunnan projektikuoro, Muhok-
sen kamarikuoro, musiikkikou-
lun orkesteri. Ohjelmassa Bach-
in, Buxtehuden ja Nikkolan 
kantaatteja kuorolle, solisteille 
ja orkesterille.
Kiirastorstain messu to 20.3. 
klo 19, liturgi Jouni Heikkinen, 
puhe Pekka Kyllönen, kanttori 
Ossi Kajava, kvartetti.

w w w.sxc . hu /  I va r  van Bus s e l

w w w.sxc . hu /  Ku r s a d Ke te c i
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Siikasalo www.siikasalo.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Perinteinen Metsäkirkko 
Sunnuntaina 16.3. kello 18 vietetään perinteistä 
metsäkirkkoa luonnon helmassa Markkuulla. 
jumalanpalveluksen toimittaa Teemu Isokääntä.

Markkuun kyläyhdistys tarjoaa nokipannukahvit. 

Ajo-ohje: Muhostieltä Markkuun sillan jälkeen 
käännytään oikealle, autot jätetään sahan pihalle 
josta opastus metsäkirkkoon.

Pääsiäisvaellus
Kuvaelman esitykset 
tiistaina 18.3.
klo 17, 17.30, 18 ja 18.30 
Pyhännän seurakunta-
keskuksessa.

Lisätietoja Katariina 
Rautio 0207 109 877 
tai 040 742 7669.

Päiväkerho pe 14.3. klo 
10–12 srk-kodissa.

PulKKIlA
Kinkerit pe 14.3. klo 12 Laak-
kolassa, Jylhänkankaalla, 
Latvatie 421. 
Toimintakerho 0.–6.-lk  
pe 14.3. klo 15.30 seurakun-
tatalolla. 
Ehtoollishartaus ma 17.3. 

klo 19 Junnonojan rukous-
huoneella, toimittaa Mart-
ti Arkkila.
Kastettu: Mirka Marianna 
Niskala.

PYHäNTä
Perhekerho to 13.3. klo 10 
kerhohuoneella. 
Kirkkoneuvosto to 13.3. 
klo 18 srk-kodissa. 
Nuorten juttu pe 14.3. klo 
18–19 Nuokkarilla. 
lamujoen seurakuntail-
ta pe 14.3. klo 19 Ojalanky-
lässä Katri ja Jari Kamulalla, 
Ojalankyläntie 9B. Mukaan 
myös rippisnuoret. Esillä Joh. 
evankeliumin 18. luku. Va-
litaan diakonian kylätoimi-
kunnan jäsenet. Kolehti Yv-
keräykselle.
Hartaus su 16.3. klo 13.30 
Nestorissa. 
Paastonajan virsi-ilta su 
16.3. klo 19 kirkossa, mukana 
lapsi- ja nuorisokuorot, ko-
lehti Yv:lle, hartaus Kautto. 
Mll:n perhekahvila  

ry:llä. Klo 19 ompeluseurat 
Eija ja Mikko Kinnusella. Klo 
19 opistomyyjäiset Ruukin 
ry:llä. La 15.3. klo 19 seurat 
ja nuortenilta Ruukin ry:llä. 
Antti Lääkkö ja Kari Hirvas-
niemi. Su 16.3.klo 12 ja 18.30 
seurat Luohuan ry:llä. Aarne 
Ronkainen ja Alpo Ojala. Klo 
12 Pyhäkoulu Päivi ja Mat-
ti Hartikalla. Klo 13.30 har-
taus Mäkelänrinteellä. Pent-
ti Sippola. Ti 18.3. klo 13 ai-
kuistenkerho Anja ja Eero 
Lehdolla.
Kastettu: Anna-Sofia Evelii-
na Huttunen
Kuollut: Väinö Ylikulju, 86.

SIIKAJoKI
Perhekerho kokoontuu tors-
taisin klo 10 srk-talossa.
Seppeleen lasku to 13.3. klo 
12 kirkkomaalla talvisodan 
päättymispäivänä.
Rippikoulua srk-talossa to 
13.3. klo 14.15–17.
Virsihetki ti 18.3. klo 13 Puis-
tolassa. Yrjö Nissinen.

Nuortenilta ti 18.3. klo 18 
srk-talossa.
lapsikuoro ke 19.3. klo 15 
srk-talolla.
Rauhanyhdistys: To 13.3. 
klo 17.30 päiväkerho ry:llä. 
Pe 14.3. klo 18 Revonlahden 
ry:n myyjäiset. Su 16.3. klo 
12 pyhäkoulut klo 12 Han-
nu Kurtilla ja Aki Karsikkaal-
la. Ke 19.3. klo 18.30 ompe-
luseurat Ari Klaavolla.

VIHANTI
Perhekerho torstaisin klo 10 
osoitteessa Kirkkotie 13 B 10.
lumimetsän diakonia-lähe-
tyspiiri koulun kerhohuo-
neessa to 13.3. klo 19.
Musiikkia yhteisvastuun 
merkeissä su 16.3. klo 14 srk-
talossa. Kahvia ja arvontaa. 
Myytävänä vastaleivottu-

ja sämpylöitä ja pullaa ke 
19.3. klo 14–17 srk-talossa. 
Raamis ti klo 18–21 ja nuor-
tenilta to klo 18 sinisellä ta-
lolla. 
Sininen on kiinni hiljaisel-
la viikolla (17.-21.3.). Muistat-
han tiistain (18.3.) nuoriso-
työn iltakirkon klo 19.
Isosten pääsiäisyön valvon-
ta 20.–21.3. Vihannin sinisel-
lä talolla. Alkaa kiirastors-
tain messulla klo 19 ja päät-
tyy pitkäperjantain sanaju-
malanpalvelukseen klo 10. 
Yhdessä Ruukin ja Vihannin 
isoset.
Rauhanyhdistys: Pe 14.3. 
klo 19 Ompeluseurat Alpu-
an ry:llä. Pasi Kurtti. Ma 17.3. 
klo 19 iltakirkko. Lauri Kotila. 
Kastettu: Siiri Helmi Ilona 
Palosaari.

Kirkkoherranvirasto, ta-
loustoimisto ja seura-
kuntatoimistot ovat sul-
jettuna pe 14.3. työnteki-
jäkokouksen vuoksi.

RuuKKI
diakoniatyöntekijä päivys-
tää: puhelimitse maanantai-
sin klo 9–10, p. 050 469 4774.
Keskiviikkoisin klo 13–16 
Ruukin srk-talolla. 
Torstaisin klo 9–11 Paavolan 
srk-talolla .
Ma 17.3. klo 9–10 Revonlah-
den srk-talolla.
Ti 18.3. klo 9–11 Tuomiojan 
vanhustentalolla.
Aikuisten päiväpiiri ma 17.3. 
klo 11 Revonlahden srk-ta-
lolla.
Sukkakerho to 13.3. ja 27.3. 
Ruukin seurakuntatalolla klo 
13–14. Ei kiirastorstaina 20.3.
Perhekerhot kokoontuvat 
klo 9.30 ti Paavolan srk-taos-
sa, ke Ruukin srk-talossa ja to 
Revonlahden srk-talossa. 

Tukeva teatteri -kerho ti klo 
17-18.30 Ruukin srk-talon 
yläkerrassa. Ohjaa Marleena 
Taskila, p. 040 961 3701.
Nuortenilta Revonlahden srk-
talossa to 13.3. klo 16.30, klo 
18 Ruukin srk-talossa ja klo 
19.30 Paavolan srk-talossa.
Kirkkokuoro Ruukin srk-ta-
lossa to 13.3. klo 16.30.
Kirkkokahvit ja virpominen 
su 16.3. sanajumalanpalve-
luksen jälkeen Paavolan seu-
rakuntatalossa, järj. Paavo-
lan seudun Karjalaiset.
lapsikuoro ti 18.3. klo 16 
Paavolan srk-talolla, to 20.3. 
klo 15 Ruukin srk-talolla.
Raamattu- ja keskustelupii-
ri ti 18.3. klo 18 Ruukin seu-
rakuntatalolla.
Eläkeliiton ja seurakunnan 
yhteinen laulupiiri ke 19.3. 
klo 13 Revonlahden srk-talol-
la. Tervetuloa laulamaan! 
Rauhanyhdistykset: Pe 14.3. 
klo 18 Revonlahden ry:n 
myyjäiset Siikajoen ry:llä. Klo 
19 ompeluseurat Luohuan 

Pulkkilan ja Rantsilan kirk-
kokuorojen yhteisharjoituk-
set to 13.3. klo 10.30 Pulkki-
lan srk-talolla ja ke 19.3. klo 
12.30 Rantsilan srk-talolla.
Siikalatvan rauhanyhdis-
tysten talvipäivät Pulkki-
lan ry:llä. La 15.3. klo 19 alus-
tus aiheesta Ystäväpiiri, Han-
nu Tuohimaa. Su 16.3. klo 13 
alustus aiheesta Jumalan sa-
na uskon ja elämän perusta-
na, Pentti Vinnurva.
 
KESTIlä
Mäläskän diakonia- ja lä-

hetyspiiri to 13.3. klo 12 La-
kelassa.
Seurakunnan ohjelmaa  
pe 14.3. klo 13 Pihlajistossa.
Ystävänkammari ke 19.3. 
klo 10–13 kerhokodissa. Lau-
letaan kärsimysajan virsiä.
Perhekerho to 20.3. 
klo 10–12 kerhokodissa.

PIIPPolA
Kappelineuvosto pe 14.3. 
klo 19 srk-kodissa.
Maallikkokoulutus la 15.3. 
klo 9.30–15 srk-kodissa. 
Seurat su 16.3. klo 14 Aino 
Peltomaalla, Martti Arkkila.
Hartaus ma 17.3. klo 13.30 
kirkossa Ponnarin väelle. 
Rippikoulua ke 19.3. ja 20.3. 
klo 18 kirkossa. 
lähetysmyyjäiset to 20.3. 
klo 12–14 srk-kodissa. Myytä-
vänä karjalanpiirakoita, pul-
laa ja kakkuja. 
Kuorot: Veteraanien laulu-
ryhmä ma klo 11 srk-kodil-
la. Kirkkokuoro ma klo 14.30 
srk-kodilla. 

ma 17.3. klo 17.30  
kerhohuoneella. 
omaishoitajat ti 18.3. klo 13 
srk-talolla.
Ehtoollishartaus to 20.3. klo 
13 Nestorintuvassa. 
Rippikoulu: Päivärippikoulu 
la 15.3. klo 9–14.30 srk-talol-
la. Koko rippikouluikäluokka 
kutsutaan hiljaisen viikon ah-
tikirkkoon ke 19.3. klo 19.
Kuorot: Veteraanikuoro to 
klo 12 srk-kodissa. Lapsikuo-
ro to klo 17 srk-kodissa. Kirk-
kokuoro to klo 18 srk-kodis-
sa. Nuorisokuoro pe 17.30 
srk-kodissa.
Kastettu: Veikko Arttu Ee-
meli Kamula.

RANTSIlA
Virsilauluilta to 13.3. klo 19 
Kaino ja Kalevi Ojalla Hiuka-
lantie 5. 
opistomyyjäiset pe 14.3.  
klo 19 ry:llä. 
Eläkeliitto ti 18.3. klo 11  
srk-kodissa.
Seurakuntakerho to 20.3. 

klo 13 Rauhalan kerhohuo-
neella. 
Ehtoollishartaus kiirastors-
taina 20.3. klo 14 vanhain-
kodissa.
Kuorot: Veteraanikuoro ke 
19.3. klo 11 srk-kodissa. Kir-
konkylän Stellat ke 19.3. klo 
15 srk-kodissa. Mankilan Stel-
lat to 13.3. klo 13.30 Manki-
lan koululla. Hovin Stellat pe 
14.3. klo 13 Hovin koululla. 
Stellat: palmusunnuntaina 
16.3. lapsikuoro laulaa uudet 
esiintymisasut päällä. Toivo-
taan, että kaikki kuorolaiset 
ovat paikalla, koska jumalan-
palveluksen jälkeen otetaan 
valokuvia äänittämäämme 
CD-levyä varten. 
Perhekerho Pallerot ma klo 
10 pallerokirkko.
Päiväkerhoja ja varhais-
nuorten kerhoja ei ole hil-
jaisella viikolla.
Kastettu: Anna-Lyydia Tyni 
ja Noora Maria Viio.

Virsikinkerit to 13.3. klo 12 
Markkulassa.
Hartaus pe 14.3. klo 13.30 
Kotolassa.
Seurakuntakerhoa ei ole ti 
18.3.
Hartaus ke 19.3. klo 13 Puna-
hilkka-kodissa.
Temmes: Pääsiäisajan virsi-
kinkerit to 13.3. klo 19 Tem-
meksen srk-talolla, mukana 
Korsukuoro. Kahvia, pullaa 

ja arpoja Yhteisvastuukerä-
yksen hyväksi. Kuljetuspyyn-
nöt, p. 0400 280 678. 
Hiljaisen viikon tilaisuus ti 
18.3. klo 18.30 Maire Uusita-
lolla, Martti Arkkila. 
Ehtoollishartaus to 20.3. klo 
13 Mäntyrinteellä. 
Nuoret: Pe 14.3. nuortenil-
ta klo 18 ja yökahvila klo 20 
Tyrnävän srk-talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
To 13.3. klo 19 lauluseurat Si-
mo Pitkälällä. Su 16.3. klo 16 
seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe 
14.3. klo 19 lauluseurat Sa-
nelma ja Janne Marjasella. 
Su 16.3. klo 16 leirikeskusilta 
ja seurat ry:llä.
Kastettu: Sonja Hanna Eli-
na Hälinen, Anni Edla Ma-
ria Junttila, Peetu Sebastian 
Kokkonen, Jonne Vertti Ee-
meli Seikkala.
Kuollut: Viljo Jalmari Mäl-
linen, 90; Aarne Kalevi Kar-
hu, 80.

Nuorten 
Valoa yössä 
-tapahtuma
4.4. Haapajärvellä. 

Matkan hinta 15 euroa.
Hinta sisältää kyydin ja 

pääsylipun tapahtumaan.

Ilmoittautumiset 
Saila Karppiselle, 
p. 040 573 7988/

0207 109 856.

lASTEN 
KIRKKoHETKI 
lensi 
maahan 
enkeli 
Ti 18.3. klo 10  
Paavolan srk-
talo. 
Ke 19.3. klo 
10 Ruukin srk-
talo, klo 15 
Siikajoen srk-
talo. 
To 20.3. klo 10  
Revonlahden srk-talo.
Viikolla 12 ei ole kerhoja.

NuoRTEN JA 
AIKuISTEN 
HIIHToVAElluS
16.–20.4., ilmoittaudu sii-
kasalo@evl.fi tai Laurille, 
p. 050 5161 548.

Pekka Simojoki laulaa ja 
laulattaa pe 14.3. klo 19  
Paavolan kirkossa.

YHTEYSTIEdoT
Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1, 
91800 Tyrnävä 
p. 564 0600 
faksi 564 0640
avoinna ma-pe klo 9–14, 
to klo 15–17
toimistosihteeri Sirkka 
Halonen.
Kirkkoherran työhuone 
p.  564 0611
Kappalaisen työhuone  
p. 564 0612.
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Lähemmäksi – yhdessä seurakuntatapahtuma 
4.–6.4. Siikasalon seurakunnassa
Ohjelmassa mm. Virsivisa, tapahtumia lapsille ja nuorille, 
Pekka Ruuskan konsertti sekä juhlajumalanpalvelus. Tarkem-
pia tietoja seuraavassa lehdessä.
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1. kivi

On helppoa elää, kun on tulot. Sillä 
kellä ei ole tuloja, on mielessä vain 
menoja. Tuloton on yhteiskunnal-
linen menoerä, ja kuten mitä ta-
hansa välttämätöntä pahaa sitä pi-
tää vain kestää. Köyhyys tulee pi-
tää aina osana yhteiskuntaa, sillä 
jos kaikki olisivat keskiluokkaisia, 
ei olisi riistäjää eikä riistettävää. 

Köyhyys tarkoittaa sitä, ettei 
yksilö pärjää. Köyhää on autetta-
va, mutta vain sillä tavoin, ettei 
autettava jää roikkumaan autta-
van käteen. Auttava käsi on hyvä 
elin. Samoin kun ymmärtävä sy-
dän tai puhdas sielu, auttava käsi 
on vertauskuva. 

Köyhät ovat usein entisiä hedoi-
nisteja, joiden menot ylittivät tu-
lot. Sitten meni luottotiedot ja niin 
edelleen. Tulottomat ovat myös va-
semmistoliiton lypsykarjaa. Luot-
totiedottomien äänioikeus on yksi 
demokratian porsaanrei’istä, johon 
kokoomuslaisten pitäisi pian puut-
tua. Tämä ei tarkoita vastakkain-
asettelua, vaan totuutta. Jos ker-
ran luottamuksen arvoisista pide-
tään listaa niin olisi rehellistä vie-
dä äänioikeus paskanpuhujilta. 

Tulottomat valehtelevat tulois-
taan, koska häpeävät itseään. Me-
noista ei ole yleisesti kohteliasta 
puhua, mutta sosiaalitoimisto ei 

anna tuloja ilman selvitystä me-
noista, mikä on varsin loogista, 
kun on kysymys tulottomasta. 

Kuten sanottu, tulottomat käve-
levät kumarassa, sillä he eivät kes-
tä itseään. He kantavat harteillaan 
syyllisyyttä. Ne, joilla on, ymmär-
tävät tulottomia, sillä he osaavat 
ajatella itsensä heidän paikalleen. 
Uusimpien tutkimusten mukaan 
varakkaat ovat suhteellisesti em-
paattisempia kuin köyhät. Tämän 
arvellaan johtuvan itsetunnosta. 
Professori Tatu Vanhasen tutki-
mukset tulottomien älykkyydestä 
ovat uraauurtavia.

Jos tulottomat saisivat päättää 

tämän maan asioista, menot lisään-
tyisivät. Onneksi kansanedustajat 
muistavat korottaa palkkaansa in-
flaation edetessä. Ei ole karrikoitua 
sanoa, että tulottomat edustavat 
kaikkea sitä inhimillistä sielun ja 
luonteen heikkoutta, mitä vastaan 
kapitalismi taistelee. Tulottomuus 
on itse aiheutettua ja niiden joilla on 
pitää rajoittaa tulottomien menemi-
siä. Niistä koituu kuluja, joita heillä 
ei ole aikomustakaan hoitaa.

Rauhan Tervehdys tarttuu haas-
teeseen ja heittää ensimmäisen ki-
ven. Jos se osuu ja tekee kipeää, se 
on tarkoituskin.

Tuloton on menoerä

Tanssi päättyy Golgatalle
Kristillinen tanssi- ja tai-

deyhdistys Elliots ry. tarjo-
aa hiljaisella viikolla mah-

dollisuuden elää mukana Jeesuk-
sen viimeisissä päivissä.

– Elliots on jo muutaman vuo-
den ajan suunnitellut 2 000 vuo-
den takaisiin tapahtumiin pe-
rustuvaa pääsiäisen ilosanomas-
ta kertovaa tanssiesitystä, kertoo 
yhdistyksen tanssivastaava Anna 
Levy Hän elää – tanssien pääsiäi-
seen -esityksen synnystä.

Kuvaelma vie katsojat Jeru-
salemiin seuraamaan Jeesuk-
sen viimeisiä hetkiä maan pääl-
lä viimeisestä ehtoollisesta ris-
tiin naulitsemiseen ja ylösnou-
semukseen asti.

Jeesuksena nähdään tanssija 
Antti Kairakari ja Maria Magda-

teistyön tulosta. 
– Tanssiohjaajat ovat tehneet 

koreografiat omille ryhmilleen, 
ja yhdessä on katsottu, että ne 
sopivat yhteen. Yhdessä on myös 
harjoiteltu, jotta tyyli pysyy sa-
mana. 

Harjoituksia seuratessa huo-
maa, että kaikki saavat osallis-
tua askelten ideointiin. Mustiin 
pukeutuneet, Saatanaa kuvaa-
vat hahmot pyörittävät Jeesusta 
esittävää Antti Kairakaria ym-
päri salia. 

– Tämä taitaa olla pelottavin 
kohtaus koko esityksessä, tuu-
maa yksi tanssijoista pukiessaan 
ylle mustaa viittaa.

– Tässä kuvataan ristiinnaulit-
semista syvällisemmin kuin nau-
laamalla. On uskallettu mennä 
pintaa syvemmälle, tanssivastaa-
va Anna Levy arvioi.

– Yy, kaa, koo, nee ja sitten sun 
pitää örvähtää kuin iskun saa-
neena! kuuluu yhteinen ohjeis-
tus taustalta.

– On hyvä, että pääosan esit-
täjällä on näyttelijän lahjojakin. 
Antti itse on ohjannut paljon, ja 
se näkyy. Esitykseen Antti on teh-
nyt omat soolonsa, nyt niitä sovi-
tetaan yhteen muiden kuvioiden 
kanssa, Anna Levy kertoo.

Antti Kairakari on esityksessä 
lainassa, sillä Elliotseissa ei juuri 
ole miestanssijoita. 

–Heitä voisi tulla lisääkin, 
tanssivastaava vinkkaa.

kristillistä tanssahtelua
Viime syksynä viisivuotista tai-
valta juhlinut Kristillinen tanssi- 
ja taideyhdistys Elliots ry. järjes-
tää monenlaista toimintaa. 

– Periaatteessa toiminta on 
ihan tavallisia tanssitunteja, kris-
tillisyys näkyy siinä, että jokai-
sen alussa voi olla pieni hartaus 
tai yhteisrukous tai sitten mu-
siikkina käytetään gospelia, An-
ne Levy kertoo. 

Elliots ei ole sitoutunut mi-
hinkään tiettyyn seurakuntaan 

ja toimintaan ovat tervetulleita 
kaikki riippumatta vakaumuk-
sesta.

– Mukaan voi hakea milloin 
vaan, ryhmiin on aina mahtu-
nut. Ainoastaan liian pieniä on 
jouduttu käännyttämään pois, 
mutta nyt kolmivuotiaillekin al-
kaa oma ryhmä, Anna Levy mai-
nostaa.

Elliotsin seuraava suurempi 
projektikin on tiedossa. 

– Sen aihe ei tule suoraan Raa-
matusta, vaan se on Talvisodan 
muistonäytelmä. 

ELSI HuTTuNEN

Hän elää – tanssien pääsiäiseen
Ensi-ilta su 16.3. kello 16.
Muut esitykset ti 18.3. ja ke 19.3. 
kello 18.30.
Kesto noin tunti, ei väliaikaa.
Esitykset Valvesalissa (entisen 
Nuoriso- ja kulttuurikeskus 
Nukun Isosali)
osoitteessa Hallituskatu 7, Oulu.
Liput 5/7 euroa
Elliotsista voi lukea lisää 
osoitteesta www.elliots.org

Anna Levy on ollut mukana Elliotsissa 
pian viisi vuotta.

Antti Kairakarin esittämän Jeesuksen viimeiset hetket olivat tuskalliset.

lenan roolissa Tiina Antikainen. 
Kaikkiaan lavalle nousee noin 60 
tanssijaa Elliotsin yhdeksästä eri-
ikäisistä ja eri tanssilajeista koos-
tuvista tanssiryhmistä. 

– Mukana on niin balettia, 
hip hoppia, modernia, dancemi-
xiä, eli ei vain yhtä tiettyä tyyliä, 
Levy kertoo.

Yhteistyön hedelmä
Elliots, eli kirjaimellisesti Ju-
malan lahja, on tehnyt viiden 
toimintavuotensa aikana myös 
isompia musikaaleja, joissa mu-
kana on tanssia, näytelmää ja 
laulua. 

Hän elää -tanssiesitystä on 
harjoiteltu syksystä asti. Esi-
tyksellä ei ole vain yhtä ohjaa-
jaa, vaan kokonaisuus on yh-

Yy, kaa, koo, 
nee ja sitten 
sun pitää 
örvähtää 
kuin iskun 
saaneena!

J aan i  F ö h r
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