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Kierrätä minut!
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Kierrätystä on Suomessa harjoiteltu niin kauan kuin 

täällä on ollut asutusta, mutta kukaan ei vielä ole on-

nistunut kertomaan, miksi suhteellisen yksinkertaises-

ta ja mukavasta puuhasta on täytynyt tehdä monimutkaista 

ja ikävää. Tämän ratkaiseminen saattaisi ehkä muuttaa ih-

misten suhtautumista kierrätykseen.

Ihmisten pitäisi pystyä helposti ratkaisemaan, mihin mikä-

kin kierrätettävä materiaali kuuluu. Kun materiaalin sitten 

laittaa kierrätykseen, pitäisi siitä saada pikemmin hyöty kuin 

rangaistus.

Tämä on vielä utopiaa. Kierrätettävien materiaalien oikea-

oppisen lajittelun määräykset ovat edelleenkin salatiedettä, 

jonka opiskeleminen saattaa viedä vuosia. Ongelma olisi hel-

posti ratkaistavissa. Materiaaleihin voisi painaa merkin, joka 

kertoo, mihin kierrätysjätteeseen se on lajiteltava.

Jostain syystä kiinteistöjen on tilattava ja maksettava jäte-

astiain tyhjennys, vaikka jätteitä ei kertyisi. Onneksi tämä 

sääntö ei koske niin kutsuttuja ekopisteitä. Niitä ei tarvitse 

koskaan tyhjentää.

Aatoksia

Hiljaisuutta,  
kiitos!

Tulkaa! Minne? Katsokaa! Ketä? 
Tempaudun väkijoukon mukaan en-
nen kuin oikein ehdin edes tajuta 
minne tie vie. Kulkeudun ihmispal-
jouden mukana eteenpäin. Painan sil-
mäni kiinni, en voi katsoa. Silti näen. 

En kykene pakenemaan. Olen 
syyllinen, minun pitäisi katua, kä-
sistä ja jaloista sidottuna helvetissä! 
Tämä on totisinta totta, tässä ja nyt.

J. S. Bachin Matteus-passio vie 
kuulijansa keskelle piinaviikon pe-
ruuttamattomia tapahtumia. Kerto-
mus etenee vääjäämättömästi koh-
ti Golgataa, pääkallonpaikkaa, mes-
tauskukkulaa. Siellä seison. Seisot. 
Seisomme.

Jumalan karitsa, joka pois ottaa 
maailman synnin! Minunkin, to-
dellako? Aurinko pimenee, maa tä-
risee, kalliot halkeilevat. ”Tämä oli 
todella Jumalan Poika!”, huudahta-
vat kauhusta kangistuneina paikalla 
olevat sotilaatkin.

Tulee ilta. Viimein seisomme Jee-
suksen haudan äärellä. Kertomus 
päättyy, viimeisen sävelen kaikukin 
haihtuu. On hiljaista.

Piinaviikon sanoma on järisyttä-
vä, mykistävä. Matteus-passiossa kul-
jemme noin kolmen ja puolen tunnin 
sisällä lähes viikon mittaisen matkan. 
Matkan, joka päättyy Jeesuksen ris-
tinkuolemaan ja hautaamiseen. Pää-
siäinen siintää hämärästi edessäpäin. 
Miten jatkamme matkaa eteenpäin?

Matteus-passion ensisijainen ta-
voite ei ole nostattaa veren adrena-
liinipitoisuutta hetkellisesti. Sano-
ma on niin perustavaa laatua olevaa, 
että se saisi jäädä elämään kuulijoi-
densa sisimpiin. Sen tulisi vaikuttaa 
elinikäisesti.

 Passio muodostuu sävelletyistä 
raamatunteksteistä, virsistä ja ruko-

Lähimmäisenrakkaus 
huulten heiluttelua
Viikon oho! -palstalla pohditaan Marja-
Sisko Aallon eroa Imatran kirkkoherran 
virasta.

”Sukupuolenvaihdoksen itselleen teet-
tänyt Imatran kirkkoherra Marja-Sisko 
Aalto on päättänyt erota virastaan. Näin 
Aalto vastasi seurakuntalaisten kirkos-
ta eroamisiin ottamalla hatkat seura-
kunnan korkeimman paimenen pallil-
ta. Kirkko on seksuaalikysymysten kans-
sa melkoisessa ristiaallokossa. Eikä tyyn-
tä ole näköpiirissä niin kauan kuin eri-
laisuus on syntiä ja lähimmäisenrakkaus 
vain tyhjää huulten heiluttelua.”

Kaleva 21.3.2010

Suomalaisnainen 
riittää sellaisenaan
Venäjällä vaatekauppojen johtajana toi-
minut Galina Malin kertoo kymmenen 
suomenvuotensa opeista.

”Ymmärrän ja arvostan tätä yhteis-

kuntaa yhä enemmän. Esimerkiksi suo-
malaisnaiset uskovat itseensä ja siihen, 
että he riittävät sellaisenaan ilman meik-
kiä ja muotivaatteita. He myös keräävät 
tavaransa ja lapsensa ja lähtevät huonos-
ta liitosta. Enää en päivittele edes veroja, 
koska näen, mitä niillä maksetaan.”

Kodin Kuvalehti 11.3.2010

244 700 eurolla 
ruokaa pankkiin
Ruokapankkitoiminta on todettu edel-
leen tarpeelliseksi Helsingin seurakun-
tayhtymässä.

”244 700 euroa on varattu tänä vuon-
na Helsingin seurakuntayhtymän ruo-
kapankkitoimintaan. Vuonna 2009 ruo-
kapankkirahaa käytettiin 193 042 euroa. 
Myönnettyä rahaa jäi käyttämättä 43 757 
euroa. Ruokapankkitoiminta on ruoan 
jakelun lisäksi myös syrjäytyneiden tu-
kemista.”

Kirkko ja kaupunki 17.3.2010

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

25.3.2010

uksista. Se on enemmän kuin kon-
sertti – se on musiikin tavoin toteu-
tettu jumalanpalvelus. Voisimmeko 
kunnioittaa sitä samoin kuin muita 
hiljaisen viikon jumalanpalveluksia? 
Emme rikkoisi Jeesuksen hautarau-
haa raikuvilla aplodeilla vaan pois-
tuisimme kirkosta Vapahtajamme 
kärsimyshistorian puhuttelemina. 
Antaisimme rauhan omille ja tois-
ten ajatuksille.

Miksi yleensäkin osoitamme suo-
siotamme esiintyjille konsertissa 
kuin konsertissa? Onko se vain to-
tuttu toimintatapa vailla sen syvälli-
sempää merkitystä?

Itse miellän kirkkokonsertit kiin-
teäksi osaksi kirkon jumalanpalve-
luselämää. Tältä pohjalta myös suo-
sionosoituksien tilanteeseen sopi-
vuutta ja tarpeellisuutta tulisi mie-
lestäni arvioida. Pohjimmiltaan ky-
se on tilannetajusta, ei siitä, mitä saa 
tehdä ja mitä ei. 

Ehkä ymmärryksemme voi-
si avartua, jos muistaisimme, mi-
tä Bach kirjoitti säveltämänsä pas-
sion loppuun. Siinä kohdassa, mis-
sä nuottikuvan perusteella kirkon jo 
täyttää seesteinen hiljaisuus, lukee 
käsikirjoituksessa: Soli Deo gloria – 
Yksin Jumalalle kunnia.

JUHA SORANTA
Kirjoittaja on Karjasillan 

seurakunnan kanttori.

EU:n direktiivigallerian hämärimmässä 

nurkkauksessa on nerokas paperi, joka 

kieltää toista sataa vuotta vanhan ja hy-

väksi havaitun valaistustekniikan ja määrää ti-

lalle aivoja vaurioittavaa ympäristömyrkkyä si-

sältäviä kalliita lamppuja, joiden kalmanvalkea 

valo saa olohuoneen näyttämään ruumishuo-

neelta. Energiansäästölamppujen energian-

säästökin perustuu siihen, että niistä on vä-

hennetty ulos tulevaa valoa saman verran kuin 

sisään syötettävää energiaa. 

Yhdysvalloissa on toisin, koska siellä lamp-

puteknologiaa ei valita ideologian vaan järjen 

perusteella. Teollisuus on havainnut, että heh-

kulamppujen energiankulutus voidaan vähen-

tää murto-osaan nykyisestä kehittämällä val-

mistusmateriaaleja.

Amerikkalaiset saavat siis aikanaan kohtuul-

lisen hintaisia vähän energiaa kuluttavia, läm-

mintä valoa säteileviä kirkkaita hehkulamppu-

ja, jotka eivät sisällä elohopeaa.

Kuka sillä välin keräisi meillä ongelmajäte-

lamppuja talteen?

• • • •

Viikon nollatutkimus, tällä kerralla Cornellin 

yliopistosta, kertoo ruoka-annosten koon kas-

vaneen yli 60 prosenttia tuhannessa vuodes-

sa. Tutkimus perustui keskiaikaisiin viimeistä 

ehtoollista esittäviin maalauksiin, joista tut-

kijoiden mukaan on nähtävissä lautasten ja 

annosten koon kasvu.

Tämän luotettavan lähdeaineiston perus-

teella voidaan myös todeta keskiajan ihmis-

ten eläneen merkillisessä kaksiulotteises-

sa maailmassa, jossa esineet näyttävät aina 

yhtä suurilta riippumatta siitä, mikä on nii-

den etäisyys katsojaan.

Pimeyteen vaeltava unioniKierrätän, siis maksan
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Jumalan luomakunta 
on keskeinen osa 
kristillistä uskoa. Siksi 
ympäristökasvatuksen on 
oltava kirkon ytimessä. 
Ympäristökasvatusta 
tarvitsevat niin lapset 
kuin aikuiset.

– Jotta kirkon ympäristötoimin-
ta on uskottavaa, se vaatii tekoja, 
korostaa kirkon yhteiskuntatyön 
sihteeri Ilkka Sipiläinen.

Ympäristökasvatus on kasva-
tuksellista toimintaa, jossa ihmi-
set tulevat tietoisiksi ympäristö-
kysymyksistä sekä omista rooleis-
taan ympäristön hoitajina ja säi-
lyttäjinä. Oppimisen kautta yksi-
löiden ja yhteisöjen arvot, tiedot 
ja toimintatavat muuttuvat kestä-
vän kehityksen mukaisiksi.

Vinkkejä ympäristökasvatus-
työhön saa myös tuoreen kirjan 
muodossa. Tammikuussa jul-
kaistu Ympäristökasvatus seu-
rakunnassa -teos on kirjoitettu 
avuksi ympäristökasvatuksen 
toteuttamiseen seurakunnissa.

– Kirjassa on johtavien ym-
päristökasvattajien kirjoituksia. 
Parhaiten se sopii työntekijöil-
le, mutta miksei myös seurakun-
nan ympäristöaktiiveille maalli-
koille, kirjan yhdessä Pekka Tu-
kevan kanssa toimittanut Sipiläi-
nen kertoo.

Luomakunta haltuun 
kasvatustyöllä

Viljelijän ja 
varjelijan vastuu
Seurakunnan ympäristökasvatus 
perustuu kristilliseen luomisus-
koon. Jumala ei luonut kasveja ja 
eläimiä vain ihmistä varten, vaan 
niillä on myös itseisarvonsa.

Parhaimmillaan ympäristö-
kasvatuksen tulisi toteutua lä-
päisyperiaatteella kaikessa seu-
rakunnan toiminnassa: käytän-
nön toimista jumalanpalvelusten 
saarnoihin, virsiin ja esirukouk-
siin.

Luontevimmin ympäristökas-
vatus liittyy nuoriso- ja rippikou-
lutyöhön. Viime kesänä oululai-
sen Tuiran seurakunnan järjes-
tämässä ekorip-
pikoulussa nuo-
ret muun muas-
sa nauttivat lä-
hiruokaa, eivät 
syöneet punais-
ta lihaa sekä vä-
hensivät turhaa 
sähkön ja veden 
kulutusta.

– Nuoret ja 
lapset ovat jo ai-
ka valistuneita. 
Haapajärvellä olen kuullut monta 
kertaa kysymyksen: miksei täällä 
kierrätetä. Silloin pitää olla vas-
taus, miksi näin ei tehdä, kertoo 
kirkkoherran työstä virkavapaal-
le siirtynyt Kari Tiirola. 

Kysymykset laittoivat omal-
ta osaltaan vauhtia seurakunnan 

ympäristödiplomin suorittami-
seen. Kierrätysasiat Haapajärvel-
lä ovat kunnossa, ja kirkkoherra 
Tiirola nykyisin Oulun hiippa-
kunnan ympäristöasioista vas-
taava hiippakuntasihteeri.

Haaskaus 
on maineriski
Ympäristöasioiden hoidolla on-
kin merkitystä seurakuntien jul-
kisuuskuvalle: esimerkiksi ympä-
ristödiplomi luo energiasäästöjen 
lisäksi positiivista imagoa seura-
kunnalle. 

Ympäristödiplomin yhtenä 
vaatimuksena on, että seurakun-
nalla on ympäristökasvatusohjel-

ma, jota se nou-
dattaa.

– Seurakun-
nat haluavat ol-
la  mukana ym-
päristöasioissa 
yhä enemmän. Ei 
voida sanoa, että 
kirkko on viher-
tymässä, mutta 
ympäristötietois-
tumassa, Sipiläi-
nen toteaa.

– 1980- ja 1990-luvuilla kirk-
ko oli edellä muita ympäristöasi-
oissa, sillä esimerkiksi yrityksillä 
ei ollut vielä omia ympäristöoh-
jelmia. Sitten tuli lama, ja kirk-
ko jäi ympäristökysymyksissä jäl-
keen. 2000-luvulla kirkko on taas 
edelläkävijöiden joukossa, mutta 

Kolmasosa 
seurakunnista 
vihertää
Kirkon ympäristödiplo-
mi on seurakunnille laa-
dittu ympäristöjärjestel-
mä. Vuodesta 2001 läh-
tien käytössä olleen ym-
päristödiplomin on saa-
nut noin kolmasosa seu-
rakunnista.
 Oulun hiippakunnas-
sa ympäristödiplomiseu-
rakuntia on kolmetois-
ta: Haukipudas, Kem-
pele, Kiiminki, Liminka, 
Muhos, Pello, Pudasjär-
vi, Posio, Rovaniemi, Tai-
valkoski, Utajärvi, Yli-
vieska, Tyrnävä. Lisäksi 
Haapajärvelle, Kittilälle 
ja Perholle myönnettiin 
diplomi vuoden alussa.
 Diplomi on voimas-
sa neljä vuotta, minkä 
jälkeen sitä on haetta-
va uudelleen sen het-
kisten vaatimusten mu-
kaan. Oulun hiippakun-
nassa Inarin, Oulaisen ja 
Ranuan diplomit odotta-
vat uusimista.
 Seurakunta voi myös 
menettää myönnetyn 
diplomin. Näin voi käy-
dä seurakunnille liitos-
prosessissa, jos kaikilla 
liitoksessa mukana ole-
villa ei ole diplomia. Uu-
si seurakunta joutuu ha-
kemaan diplomia uudes-
taan.
 – Tilanne voi olla ikä-
vä seurakunnalle, joka 
on nähnyt työtä diplo-
min saamiseksi, jos uu-
dessa seurakunnassa ei 
ole kiinnostusta ympäris-
töasioihin. Siksi olisi hyvä, 
että liittymäsopimukseen 
kirjattaisiin periaate, joka 
velvoittaa uuden seura-
kunnan sitoutumaan ym-
päristöasioihin ja diplo-
min hakemiseen, hiippa-
kuntasihteeri Kari Tiirola 
huomauttaa.
 Suurista seurakun-
tayhtymistä Espoolla, 
Helsingillä, Tampereel-
la, Vantaalla sekä Turul-
la ja Kaarinalla on diplo-
mi. Suurten listalta Ou-
lun seurakuntayhtymä 
loistaa poissaolollaan, 
vaikka Oulussa aloitet-
tiin ympäristöohjelma 
diplomin saamiseksi jo 
vuonna 2006.

kovaa saa juosta, että pysyy kär-
jessä, Sipiläinen huomauttaa.

Omassa työssään Sipiläinen 
on kiinnostunut työelämä-, ym-
päristö-, talous- ja globalisaatio-
kysymyksistä, muttei näe teemo-
ja erillisinä, vaan kestävän kehi-
tyksen käsitteen kautta toisiinsa 
liittyvinä.

– Vähähiiliseen yhteiskun-
taan siirtyminen mullistaa ko-
ko yhteiskunnallisen toimin-
nan. Esimerkiksi siten, että sel-
lunkeittotehtaat valmistavat ke-
rosiinia lentoyhtiöiden käyttöön 
ja voisimme lentää puuenergial-
la. Muutokset tapahtuvat raken-
teissa.

TeKSTiT: MARJO HÄKKiNeN

Ilkka Sipiläinen korostaa, että 
ympäristökasvatus vaatii tekoja.

Mar jo  Hä k k in e n

iSto c k p h o to

Olen kuullut monta 
kertaa kysymyksen: 
miksei täällä 
kierrätetä. Silloin 
pitää olla vastaus, 
miksi näin ei tehdä.

Kari Tiirola
hiippakuntasihteeri
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Kirkon lapsityöntekijät uskoivat 
hengellisyyden olevan perheil-
le huomattavasti tärkeämpi ar-
vo kuin se lapsiperheiden mieles-
tä onkaan.

Neuvottelupäivillä todettiin, 
että tutkimus pakottaa kirkon 
työntekijät arvioimaan, miten 
vanhemmat ymmärtävät hen-
gellisyyden. 

Pohdittava on myös sitä, tar-
vitaanko kirkossa kokonaan uu-
denlaisia sanoja ja sanoitusta 
kertomaan hengellisistä asioista, 
jotta hengellisyys koettaisiin tär-
keäksi vanhempien keskuudessa.
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Tuiran rippikoulussa 
on elvytetty hiipuvaa 
perinnettä: kirjeiden 
kirjoittamista. 
Pääsiäistervehdykseen 
nuorille kuului myös 
rairuohon siemeniä.

Tuiran seurakunnan rippi-
koulunuori Elena Käräjä-
oja sai hiljaisen viikon alla 
kotiseurakunnastaan pos-

tia: hänelle lähetetyssä kirjeessä 
oli tervehdys omalta rippipapilta 
ja iloisena yllätyksenä myös pieni 
rairuohon siemenpussi. Kirjees-
sä Elenaa rohkaistiin kylvämään 
siemenet ”kevään ja elämän kun-
niaksi”.

Elenan lisäksi yhä harvinai-
sempaa maapostia – tai etanapos-
tia, kuten nuoret kutsuvat perin-
teistä postiluukusta tipahtavaa 
kirjettä – saavat myös muut kah-

Harvinaista postia rippikoululaisille
den rippikouluryhmän nuoret 
Tuirassa.

Seurakunnasta on lähetetty 
rippikoululaisille kevään aikana 
kaksi kirjettä, jotka molemmat 
ovat sisältäneet myös vastauskuo-
ren postimerkkeineen. 

Nuorilta ihastuttavaa 
vastauspostia
Nuorisotyöntekijä Terhi-Lii-
sa Sutinen kehotti paastonajan 
alussa lähettämässään kirjees-
sään nuoria pohtimaan, millaiset 
asiat ovat heille tärkeintä elämäs-
sä. Rippikoululaisten tehtävänä 
oli vastata Sutisen kysymykseen, 
mistä he olisivat valmiita luopu-
maan paastonaikaan kuuluvassa 
”oman elämänsä kevätsiivouk-
sessa”. Kirjeessä puhuttiin myös 
nuorten elämään kuuluvasta kii-
reestä: miten aikatauluja voisi 
hieman höllentää?

Sutinen ihastelee nuorilta saa-

miaan kirjeitä. Niissä todettiin 
muun muassa viisaasti, että kii-
reen synnyttää jokainen itse. Ul-
kopuoliset eivät tee kalenteriin 
merkintöjä.

Elenan mielestä kiirettä saa 

torjuttua myös niin, että tekee so-
vitut asiat heti eikä viivyttele aina 
viime hetkille saakka, jolloin kii-
re ehtii usein yllättää.

Kirjeistä 
kenties perinne
Sutinen on saanut nuorilta myös 
hyvin luottamuksellista postia, 
mistä hän on hyvin otettu.

– Jos olisimme käyneet nuor-
ten kanssa kirjeenvaihtoa sähkö-
postitse, kirjeet olisivat varmaan 
olleet lyhyempiä. Copypaste-toi-
minto olisi saattanut olla käytössä.

Sutiselle itselleen perinteisen 
kirjeen lähettäminen on ollut 
tervetullutta vaihtelua, sillä hä-
nen työhönsä kuuluu nykyisin 
paljon virtuaalista yhteydenpi-
toa nuoriin.

Työntekijät suunnittelevat lä-
hettävänsä perinteisiä kirjeitä 
myös ensi vuonna uusille rippi-
koululaisille. 

”Kirjeitä ei tule 
yleensä lähetettyä”
Myös Elena iloitsee kirjeenvaih-
dosta työntekijöiden kanssa. Hän 
suunnittelee kylvävänsä ruohon 
siemenet, koska pitää pääsiäisko-
risteista.

Elena ei muista, milloin olisi 
edelliskerran saanut tai lähettä-
nyt itse käsinkirjoitetun kirjeen. 
Kortteja sen sijaan tulee postitet-
tua ainakin matkoilta.

Viime viikolla rippipappi Päi-
vi Jussilan lähettämässä kirjeessä 
Elenaa rohkaistiin tutustumaan 
virsiin, vaikka ne eivät olisikaan 
omaa mielimusiikkia. Papin pos-
ti sisälsi myös kysymyksen: mais-
tuuko sinulle pääsiäisenä parem-
min suklaa vai mämmi? 

Suklaa, lukee Elenan kirjees-
sä Jussilalle.

RiiTTA HiRVONeN

Mar i  L ä h te e nmaa

Elena Käräjäoja sai pussillisen siemeniä.

R i i t t a  H i r vo n e n

Seurakuntien 
lapsityöntekijöille jäi 
paljon mietittävää, 
kun tutkimuksessa 
selvitettiin lapsiperheiden 
huolenaiheita ja arvoja. 
Hengellisyys ei noussut 
tärkeäksi arvoksi 
vanhempien vastauksissa.  

Kun lapsiperheet määritte-
levät itse suurimmat huo-
lenaiheensa, ne ovat ter-
veys, lasten kasvatus, van-

hemmuus ja kiireiset aikataulut. 
Sen sijaan seurakuntien lapsi-
työntekijät arvioivat lapsiperhei-
den painivan eniten muun muas-
sa talousvaikeuksien, työttömyy-
den ja lomautusten tuomien on-
gelmien kanssa.

Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan lapsityöstä vastaava pap-
pi Tiina Kinnunen miettii, mis-
tä erilaiset käsitykset lapsiperhei-
den huolenaiheista johtuvat. Hän 
pohtii, ovatko nykypäivän lapsi-
perheet jo niin tottuneita talou-
delliseen niukkuuteen, etteivät 

Hengellisyys 
ei tavoita lapsiperheitä

pidä enää rahan vähyyttä erityi-
senä huolenaiheena. 

2000-luvun lapsiperheiden 
arvoja ja huolenaiheita selvi-
tettiin Seurakuntien Lapsityön 
Keskuksen ja Lasten Keskuksen 
tuoreessa tutkimuksessa. Kyse-
lyyn osallistui 172 lapsiperheen 
vanhempaa, pääsääntöisesti äi-
tejä, ja 246 lapsityöntekijää eri 
puolilta Suomea. 

Vanhemmat vastasivat tutki-
mukseen Facebookissa ja Mei-
dän Perhe -lehden kotisivuilla. 
Työntekijöille pyyntö osallistua 
tutkimukseen lähetettiin henki-
lökohtaisesti.

Tutkimuksen tuloksista ker-
rottiin viime viikolla Oulussa 
pidetyillä lapsityönohjaajien ja 
lapsityön teologien neuvottelu-
päivillä.

Lähipiiri kirkkoa 
tärkeämpi tukiverkosto
Kun tutkimukseen osallistuvat 
perheet vastasivat, keiden puo-
leen he kääntyvät, kun lapsi ky-
syy vanhemmilta vaikeita ky-
symyksiä, listan kärjessä olivat 
puoliso, isovanhemmat ja ystä-

vät. Vanhemmat pitävät myös 
kummeja tärkeinä tukihenkilöi-
nä lapsen elämässä. Sen sijaan 
kirkon ja muiden uskonnollisten 
yhteisön työntekijät jäivät listan 
häntäpäähän. 

Lapsen hoitopaikan henkilö-
kunta mahtui neljän kärkeen. 

Seurakuntien Lapsityön Kes-
kuksen tiedottaja Erja Saarinen 
arvelee, että vanhemmat mieltä-
vät ainakin päiväkerhoissa toimi-
vat lastenohjaajat jossain määrin 
enemmän hoitopaikan kuin kir-
kon työntekijöiksi. 

Saarisen mukaan vanhempi-
en vastauksissa korostuu pari-
suhteen, perheen ja läheisten tär-
keä merkitys arjessa.

Neuvottelupäivillä todettiin, 
että tutkimustulos jätti seura-
kuntien lapsityöntekijät mietti-
mään sitä, eivätkö lapsiperheet 
tunne seurakuntien työntekijöi-
tä ja heidän ammattitaitoaan riit-
tävästi, jotta kääntyisivät heidän 
puoleensa lasten kysymyksissä.

Voiko hengellisyyden  
arvoa nostaa?
Kolmas kirkkoa herättelevä tut-

kimustulos paljastui, kun ky-
selyyn vastanneet listasivat 56 
vaihtoehdon joukosta omia nä-
kemyksiään lapsiperheille tär-
keistä arvoista. Vastaajien oli 
valittava kymmenen tärkeintä 
ja vähiten tärkeää arvoa. 

Lapsiperheet ja lapsityönte-
kijät arvioivat hyvin pitkälle sa-
mansuuntaisesti lapsiperheiden 
arvostuksia. Kummassakaan 
ryhmässä muun muassa valta ja 
menestys eivät nousseet kärkisi-
joille.

Eroavaisuuksia kahden ryh-
män näkemyksissä syntyi poh-
dittaessa hengellisyyden merki-
tystä lapsiperheiden elämässä. 

Kirkossa on selvitetty lapsiperheiden huolenaiheita ja arvoja tuoreessa 
tutkimuksessa. Tulokset yllättivät seurakuntien lapsityöntekijät.
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Maata  kiertelemässä

Nainen soluttautui kirkkoon
Evankelikaaliset kristityt olivat 
kauan mysteeri Gina Welchil-
le. Hän tiesi ainoastaan sen, että 
he yrittivät muuttaa Yhdysvalto-
ja tavalla, josta Welch ei pitänyt.

Myöhemmin Welch muutti 
opiskelujensa vuoksi Virginiaan, 
jossa asuu paljon evankelikaalisia. 
Mitä enemmän Welch oppi heis-
tä, sitä vähemmän hän ymmärsi.

Ratkaistaakseen mysteerin 
Welch päätti vuonna 2005 liit-
tyä evankelikaalisten kristittyjen 
kirkkoon ja teeskennellä olevan-
sa yksi uskovista.

Kirkko on kuuluisan ame-
rikkalaisen saarnaajaan Jerry 
Falwellin perustama ja sijaitsee 
Lynchburgissa Virgianiassa. 
Welch kirjoitti kokemuksistaan 
kirjan In the Land of Believers, 

Uskovien maassa.
Welch oli yllättynyt löydöistään. 

Kaikki ei ollutkaan aivan niin yk-
sinkertaista kuin hän oli kuvitellut. 
Salailu rassasi häntä niin paljon, et-
tä hän päätti olla ryhtymättä vastaa-
vaan enää koskaan.

Gina Welch kasvoi maallistu-
neessa juutalaisperheessä Kali-
forniassa. Hänestä ei tullut Fal-
wellin kirkossa uskovaa eikä hän 
muuttanut poliittisia näkemyksi-
ään. Welch kritisoi yhä konserva-
tiivisia evankelikaaleja.

Silti Welch oppi pitämään mo-
nista seurakuntalaisista ja kir-
kon tuomasta yhteenkuuluvuu-
den tunteesta.

– Luulen, että aivoistani puut-
tuu ominaisuuksia, jotka johtavat 
uskonnollisuuteen. Silti minulla 

oli kokemuksia, joita on vaikea 
selittää. Ne olivat jotain uutta ja 
tunteellista, joka vavisutti näke-
mystä itsestäni. Yritin saada sel-
ville, oliko kokemuksillani mi-
tään tekemistä uskonnon, Raa-
matun tai Jumalan kanssa, mut-
ta en onnistunut siinä.

Välttääkseen paljastumisen 
Welch antoi jopa kastaa itsensä. 

Welch ei pitänyt evankelikaa-
listen älyllisestä passiivisuudesta. 
Hänen tapaamansa ihmiset olivat 
yleensä ottaen hyvin epäkriittisiä.  
He ottivat täydestä myytit homo-
seksuaalisuudesta, ympäristöasiois-
ta ja ulkopuolisesta maailmasta tes-
taamatta koskaan näkemyksiään.

Eniten Welchia vaivasi lasten 
käännyttäminen. Seurakuntalai-
set painottivat käännytystyössä 

helvetillä pelottelua. Silti Welch 
lähti Alaskaan pelastamaan sielu-
ja ja ollakseen paljastumatta yrit-
ti käännyttää erään lapsen.

Evankelikaaliset julistivat 
Welchin mukaan evankeliumia, 
mutta eivät hiiskahtaneetkaan 
köyhyydestä, syrjinnästä tai ih-
misoikeuksien loukkauksista.

Kun Welch lopulta lähti kir-
kosta, hän ei ollut kovin ilois-
saan. Enää ei ollut musiikkia, ei 
”ryhmäterapiaa” saarnan muo-
dossa eikä ihmisiä, jotka ilahtui-
vat nähdessään Welchin. Lähtö 
kirkosta merkitsi sitä, että Welch  
todennäköisesti joutui jättä-
määnsä ystävänsä lopullisesti.

ReLiGiON NeWS SeRViCe

Kirkon 
sektorille uusi 
järjestölehti
Kirkon Nuorisotyönteki-
jöiden liiton (KNT) siirty-
minen viime syksynä Aka-
vaan vahvisti sen yhteistyö-
tä Diakoniatyöntekijöiden 
Liiton (DTL) kanssa.

Yhteistyön konkreettise-
na tuloksena on uusi yhtei-
nen jäsenlehti Dino, jonka 
ensimmäinen numero il-
mestyy tällä viikolla.

Lehden päätoimittajana 
on DTL:n toiminnanjohta-
ja Riitta Hiedanpää. Pää-
toimittajuus vaihtuu vuo-
sittain ammattiliittojen 
välillä. Lehti postitetaan 
jäsenetuna molempien liit-
tojen jäsenille ja yhteistyö-
kumppaneille. 

Luento 
katolisten 
suhteesta 
evoluutioon
Oulun yliopistolla kuul-
laan perjantaina 26. maa-
liskuuta kello 12.15 luento 
otsikolla Ambivalence and 
Conflict: Catholic Church 
and Evolutionary Theory.

Katolisen kirkon ja evo-
luutioteorian suhdetta ana-
lysoi Helsingin yliopiston 
tutkijakollegiumiin kuulu-
va professori Gereon Wol-
ters Konstanzin yliopistos-
ta. Kaikille avoin luento pi-
detään biologian laitoksen 
auditoriossa salissa YB210. 

Lasten 
toimintailta 
Lumijoen 
koululla
Kids' Action Night -toimin-
tailta järjestetään perjan-
taina 26. maaliskuuta kello 
18–21 Lumijoen koululla. 

Ohjelmassa on jätti-
nyyttärit, taikuri, toimin-
tapisteitä, miekkailua, kas-
vomaalausta, musiikkia ja 
opetusta. Ilta on tarkoitet-
tu 6–13-vuotiaille. Tapah-
tumaan on vapaa pääsy.

Nuorisotyöntekijä Hanna Liuska toivoo, 
että koulutyö saisi enemmän resursseja.

Kuuntelevien aikuisten 
tarve lisääntyy 
suurissa kouluissa, 
Karjasillan seurakunnan 
nuorisotyöntekijä 
Hanna Liuska sanoo.

Ehtivätkö suurten koulujen 
opettajat huomata ajois-
sa, jos joku lapsista ei py-
sy opetuksessa mukana? 

Tämä huolettaa Karjasillan alu-
een kouluyhteyshenkilöä, seura-
kunnan nuorisotyöntekijää Han-
na Liuskaa Mäntylän ja Värtön 
koulujen lakkauttamispäätöksen 
jälkeen.

Paperilla suurkoulut näyttä-
vät hyviltä, mutta siirtyvätkö asi-
at sellaisinaan käytäntöön, hän 
epäilee. Liuska toteaa, että hänen 
työpäivissään pitäisi olla nykyis-
tä enemmän aikaa olla kouluissa. 
Liuska on tehnyt koulutyötä Lin-
tulammen ja Mäntylän kouluissa 
kolme vuotta.

Seurakunnissa paineita 
voimistaa koulutyötä

– Kuuntelevien ja nuoria tuke-
vien aikuisten tarve kasvaa, kun 
koulujen kokoa kasvatetaan. Mei-
dän pitää olla kuitenkin tietoisia 
siitä, mitä kirkon työntekijät te-
kevät koulussa: me emme ole esi-
merkiksi psykologeja emmekä 
myöskään opettajia.

Perinteisten päivänavauksien 
lisäksi Liuskan työtä on kouluis-
sa esimerkiksi koulupäivystys. 
Silloin hän on helposti saatavil-
la lasten ja nuorten puhekump-
paniksi. 

Kirkkohallitus aikeissa 
selvittää koulutyön sisältöä
Kirkkohallituksen kasvatus ja 
nuorisotyön työalasihteeri Katri 
Vappula pitää tarpeellisena selvit-
tää seurakuntien tekemän koulu-
työn sisältöä. Tähän mennessä on 
tilastoitu vain työn määrä. 

– Seurakunnat ovat vanhas-
taan tehneet paljon niin sanot-
tua kokoavaa varhaisnuoriso- ja 
nuorisotyötä omien seiniensä si-
sällä, mutta nyt aiempaa use-
amman työntekijän katseet ovat 

Karjasillan kirkkoherra Ju-
hani Lavanko sanoo pet-
tyneensä oululaispäättäjien 

ratkaisuun lakkauttaa Mäntylän 
ja Värtön koulut. 

– Päätöksentekoa tuntui oh-
janneen vain yksioikoinen ajatus 
suuruuden ekonomiasta, Lavan-
ko suomii. 

Hän miettii, miksi kaupungin 
päättäjät eivät kuunnelleet eri-
tyisen tarkasti psykologeja, psy-

kiatreja tai sosiaalityöntekijöitä. 
Heidän mukaansa iso koulu ei 
tue lapsen hyvinvointia.

– Kun tehdään päätöksiä, 
jotka vaikuttavat suoraan ih-
misten elämään ja yhteisölli-
syyteen, pitäisi olla herkkyyttä 
pysähtyä kuuntelemaan asian-
tuntijoita.

Monen muun kaupunkilaisen 
tavoin Lavanko myöntää pelkää-
vänsä, että pienten koulujen lak-

kauttaminen näkyy muutamien 
vuosien päästä menoina sosiaali- 
ja terveyspuolella.

Lakkauttamispäätöksen jäl-
keen hän iloitsee erityisesti sii-
tä, että seurakunta on tervetullut 
kouluihin. Pitkä yhteistyö mah-
dollistaa sen, että työntekijät pys-
tyvät tukemaan oppilaiden hy-
vinvointia yhdessä koulun hen-
kilöstön kanssa.

koulujen tuomista paineista seu-
rakuntien koulutyölle. 

– Keskusteluttaahan isojen yk-
siköiden toimivuus myös monia 
seurakuntien työntekijöitä seu-
rakuntaliitoksissa, Vappula lisää.

TeKSTiT: RiiTTA HiRVONeN

kääntyneet kouluja kohti. Koulu-
työ on jo nyt varhaisnuorisotyön 
yksi tärkeä kivijalka, kohtaahan 
työntekijä koulussa kattavasti ko-
konaisia ikäluokkia.

Vappula uskoo, että Hanna 
Liuskan lisäksi moni muukin kir-
kon työntekijä huolehtii suurien 

Suuruuden ekonomia ei sovi kaikkialle

R ii t t a  H i r vo n e n

A r k i s to  /  E s s i  T i i t t an e n

Oululainen Mäntylän koulu on päätetty lakkauttaa.
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PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas
Nuolihaukantie 4 A 6
puh. 045 134 7171

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Mahdollisuus kotitalous-

vähennykseen 60%. Ota yhteyttä! 
Takkurannantie 307, 90820 KELLO. 

GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 538 0100
Avoinna ma-pe 9.30 - 16.30
www.oulunpantti.net

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, mönkiät, kelkat  
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- soittimet, elektroniikka, taide, jne

KULTAKORUJA HALVALLA JA 
REHELLISESTI PAINON MUKAAN 

- uusia ja kunnostettuja käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 5€

- korjataan koruja, tilaustöitä

 - ostetaan puhelinosakkeita, päivän
  hintaan, rahat heti puhtaana käteen

Panttilainakonttori Oy

R e v o n t i e  4 5  H A U K I P U D A S 
Liput  p.  (08) 887 4312 ja tuntia ennen ovelta, 

ennakkoon Kiiminkijoen opiston toimisto, 
Oulusta kaupunginteatterin Myyntipalvelu 

p. (08) 5584 7600
w w w . t e a t t e r i k u o p p a . f i

PIENI KUOLEMA 
JERUSALEMISSA

Mikko ja Anna Salmi. Teksti 
Helena Paalanne ja Mikko 

Salmi. Ohjaus Raija Päkkilä. 
Vain kaksi näytöstä:

     Ke 31.3. klo 19 ensi-ilta
     To   1.4. klo 19

Liput 10 € Lippuja on!

 

Yhdistykset

SEUROJA.
Esikoislestadiolaiset ry

La 3.4.10 klo 18.00 
 Limingan seurakuntatalo
Su 4.4.10 Siirtolant. 28 Oulu
Ma 5.4.10 Siirtolant. 28 Oulu
TERVETULOA.

Herännäis-/ Siioninvirsiseurat: su 28.3. klo 13.00 Tennilän kylätalolla 
Rovaniemellä, su 28.3. klo 15.00 Tuiran kirkolla. 
Hiljaisen viikon tiistai: ti 30.3. klo 19.00 Limingan kirkossa, ti 30.3. 
klo 19.00 Piippolan kirkossa.

Pe 26.3. klo 19 Nuortenilta.
Su 28.3. klo 16.30 Pyhäkoulu, klo 17 
Seurat Heino Kouva.
Su 4.4. klo 16.30 Pyhäkoulu, klo 17
Seurat Vesa Pöyhtäri. Tervetuloa!

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

Luterilainen messu joka sunnun-
tai klo 10.30 Tuulimyllynkatu 18.
Kirkkokahvit, pyhäkoulu. Tervetuloa!

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Seuraava opetus Kristuksen 
kirkon tuntomerkeistä -kurssista 
(klo 18, Tuulimyllynkatu 18): 30.3. 
Paimenvirka - TM Antti Leinonen

Seurat su 28.3. klo 15. Mika 
Pouke, Matti Silvola. Tänään 
Opiskelija- ja NA ilta klo 19. 
Ari-Pekka Metso: Hengellinen 
väkivalta. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi 

Palveluja tarjotaan

Muut seurakunnat

WWW-sivujen suunnittelu 
ja toteutus sekä 

verkkopalvelujen 
kehittäminen, ATK-huollot 
ym. asennus ja korjaustyöt

Insinööritoimisto 
Jorma Rissanen
p. 044 2040 909

kotisivu.dnainternet.net/jorriss4

KOTI KUNTOON
KEVÄÄKSI !
 Ikkunanpesut
ym. siivoukset

koteihin ja yrityksiin.
 

KOTIPALVELU KETTERÄSTÄ
Soita 040 513 3636

Su 28.3. klo 11.00 JUMALANPALVELUS
Pe 2.4. klo 11.00 EHTOOLIS-

JUMALANPALVELUS 
Akseli Hirvaskoski

TERVETULOA!
Srk:n kotisivu: http://www.muhoksen-

helluntaiseurakunta.fi 

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

” Jeesus vastasi: Minä olen tie, totuus 
ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo 
muuten kuin minun kauttani!” Joh. 14:6.
La 27.3.10 klo 10 Raamattutunti, Juma-
lanpalvelus ja lastenkirkko. Srk:n nuoret. 
Ke 31.3.10 klo 18 Seurat, aiheena

Ilm.kirjan pasuunat, Marko Huurre. Tarjoilua. Pääsiäissapatti 3.4.10 klo 10 Raamat-
tutunti, Jumalanpalvelus ja lastenkirkko, Srk:n vanhimmat. Aamurukouspiiri ma-pe 
klo 10-11. Tervetuloa tilaisuuksiimme!

Oulun Adventtikirkko
 Tuulimyllynkatu 18 
 http://oulu.adventtikirkko.fi  
 08 530 3953

www.ohsrk.fi 

Pe 26.3. klo 19 LIFT-ilta. La 27.3. klo 18 
Israel-ilta. Su 28.3. klo 11 Jumalanpalvelus, 
Hannu Orava, Holy Wind. Su 28.3. klo 10–14 
LÄHETYSMYYJÄISET. Su 28.3. klo 18 Ystävän 
paikka, Laulun Aika. Ke 31.3. klo 19 Oulun hel-
luntailähetys ry:n vuosikokous, klo 20 Oulun 

helluntaiseurakunnan yhdyskuntaseurakunnan vuosikokous.

Su 28.3. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00, KANNATUSRYHMÄ klo 
13.00. Ma 29.3. Kotiliitto klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. Ti 30.3. Raamat-
tupiiri 18.00. Tervetuloa!

To 25.3. klo 19 LÄHDE-ilta, Jyrki Halonen, Risto 
Wotschke, God’s Bell, rukouspalvelua, aihe: ”Pe-
lastuksen tie”. Pe 26.3. klo 18.30 Varkki-ilta, klo 

18 Kids’ action night Lumijoella. Su 28.3. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints’ 
Club, Toni Väyrynen, Tommi Koivunen, aihe: Unelma uudesta Jumalaa rakastavasta 
sukupolvesta. Ma 29.3. klo 18 Seurakunnan virallinen kokous (jäsenille). Ti 30.3. 
klo 13 Päiväpiiri, klo 18 Alfa-kurssi. Ke 31.3. klo 18 Nuortenilta, Sini Niemelä. To 1.4. 
klo 19 Kiirastorstain ehtoollisjuhla. www.oulu.svk Tervetuloa!

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

• 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

Pakkahuoneenkatu 20 A 20, 90100 OULU
puh. 08 311 4492 | www.kallepyrhonen.fi 

Isokatu 11, OULU   Tuomiokirkon vieressä
puh. 311 3354   Päivystys 24 h. puh. 0400 385 354

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Tapahtumat

Valokuva Jeesuksesta?
Voiko se olla totta? 

Voiko meillä olla todiste 2 000 v. takaa?
Tule kuulemaan dosentti Juha Hiltusen esitelmää! 

Oulussa ti 30.3.2010 
Keskustan srk, Isokatu 17, 2. kerros, klo 18.00. 

VAPAA PÄÄSY
Järj. Oulun Tuomiokirkko srk ja Pyhän Hildegardin seura ry Kun aurinko alkaa kevääl-

lä näyttäytyä kirkkaana 
ja lämpimänä, mielem-
me täyttää usko siitä, että 

pimeys aina ajallaan väistyy va-
lon tieltä. Samalla tavalla voim-
me kokea pääsiäisen kertomuk-
sen, jossa armon olemassaolon ja 
valon puolesta käytiin voitokas 
taistelu. Niitä tuntemuksia, joi-
ta pääsiäisen aika herättää, tul-
kitaan eri tavoin hiljaisen viikon 
aikana. 

Hiljaisen viikon tiistaina Mu-
hoksen kirkossa kuullaan kon-
sertti, jossa passiomusiikki ker-
too kärsimyshistorian eri nä-
kökulmista. Pergolesin Stabat 
Mater lähestyy Jeesuksen so-

vitustyötä äidin inhimillises-
tä näkökulmasta; siitä lohdut-
tomasta surusta ja avuttomuu-
den tunteesta, jota äiti tunsi lap-
sensa kärsiessä. Osat teoksesta 
esitetään sekä sopraano-barito-
niduettoina että soolo-osuuksi-
na kamariorkesterin säestyksellä.

Se, mitä me saimme osaksem-
me sovitustyöstä, jonka tulokse-
na oli ikuinen armo, kuullaan 
sävelin ilmaistuna Buxtehuden 
kantaatissa Jesu, meine Lebens 
Leben. Teoksen monimuotoi-
suus, joka kuuluu kuorolaulun ja 
orkesterin synnyttämänä täyte-
läisenä sointina sekä sopraano- ja 
tenorisoolojen kuvaamana nöy-
ränä ajatuksena, tulkitsee pienen 

ihmisen suurta kiitollisuutta. 
Bachin 4. kantaatista, Christ 

lag in Todesbanden, esitettävät 
osat ylistävät Jeesuksen ylösnou-
semusta; sitä suurta juhlaa, joka 
tuli valon voitosta.

Näiden teosten johdattelemi-
na voimme kulkea tien Ihmisen 
pojan jalanjäljissä. Hiljaisen vii-
kon tiistain tilaisuuden musii-
kista vastaavat Muhoksen kama-
rikuoro ja Kamariorkesteri se-
kä solistit, sopraano Anne-Ma-
ri Ranta-Pylkkönen, tenori Sep-
po Pöykkö ja baritoni Ossi Ka-
java. Tilaisuus alkaa Muhoksen 
kirkossa tiistaina 30. maaliskuu-
ta kello 19. (RT)

Passiomusiikkia 
Muhoksen kirkossa

OLE ARKIENKELI.
LAHJOITA 

YHTEISVASTUUKERÄYKSEEN. 
WWW.YHTEISVASTUU.FI
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Oululainen Mäkisen 
perhe pyrkii ottamaan 
ympäristöasiat huomioon 
jokapäiväisessä 
elämässään. 

Pöydällä on pari kattilaa, lei-
päkori ja iso kulho kukku-
roillaan porkkanaraastet-
ta. Pöydän ääressä istuu 

kolme nuorta, jotka Oulun tuo-
miorovastikunnan lähetyssihtee-
ri Ulla Mäkinen esittelee. Tytär 
Hilla, poika Juuso ja pojan ystä-
vä Kristiina. 

Perheen isä, Oulujoen seura-
kunnan pappi Ilkka Mäkinen, 
viettää vapaapäiväänsä hiihtä-
mällä metsässä pitkän lenkin. 

Keskimmäinen lapsista, 
16-vuotias Pihla, saapuu vähän 
myöhemmin paikalle.

Aterioimisen ohessa paikal-
la olevat Mäkisen perheen jä-
senet kertovat arjestaan. Tavalli-
sen perheen tavallisesta elämäs-
tä, joka poikkeaa keskivertoper-
heen arjesta vain hiukkasen. Se 
hiukkanen tulee perheen yhtei-
sestä pyrkimyksestä ympäristöä 
mahdollisimman vähän rasitta-
vaan elämään.

– Kukin tekee ratkaisunsa 
omien resurssiensa mukaan, Ul-
la toteaa.

Ekologiset seikat vaikuttavat 
perheen ratkaisuihin sekä arke-
na että juhlassa. Esimerkiksi lo-
mamatkat pyritään suunnittele-
maan niin, ettei päästöjä tule pal-
joa. Koska tytöt halusivat välttä-
mättä ulkomaille, kävi perhe vii-
me kesänä Latviassa. Se on sopi-
van matkan päässä: ulkomailla, 
muttei liian kaukana.

etanoita 
salaatissa
Ruokapöydässä ympäristöystä-
vällisiin ratkaisuihin pyrkiminen 
näkyy monella tapaa. Esimerkik-
si leipä on lähellä leivottua, hedel-
mät ovat banaania lukuun otta-
matta Euroopas-
sa kasvatettuja, ja 
yleisin salaattiai-
nes on valkokaali.

Liian tiukkoja ei 
kuitenkaan halu-
ta olla, koska se ei 
olisi etenkään las-
ten kannalta mie-
lekästä.

– Jos lapset ha-
luavat eteläafrik-
kalaisia viinirypä-
leitä, voidaan nii-
tä ostaa pari kertaa 
vuodessa.

Metsästä kerätään marjoja ja 
omalla kasvimaalla kasvatetaan 
herneitä, salaattia, kaalta ja ke-
säkurpitsaa. Perheen naiset ovat 
yrittäneet opettaa miehille, et-
tä salaatinlehdet pitää mieluiten 
pestä yksitellen, jotta ylimääräi-
set eläjät saadaan niistä pois.

– Saahan etanasta toisaalta hy-
vin proteiinia, Ulla sanoo.

Tavallisen ekologista elämää

Pyörällä 
pääsee
Kirkkokankaalla asuvat Mäkiset 
liikkuvat mahdollisimman suu-
ren osan matkoistaan pyörällä. 
Vanhempien työhön kuuluu liik-
kumista paikasta toiseen tavaroi-
ta mukana kuljettaen, mutta sekin 
onnistuu pyöräillen.

Elämäntavan huono puo-
li tosin on Ilkan mukaan se, et-
tä kaikki pitää suunnitella huo-
lellisesti etukäteen. Unohtuneita 
tavaroita on ikävä lähteä pyörällä 
hakemaan.

– Nyt kovimmilla pakkasil-
la olen kulkenut moottoroiduilla 
vehkeillä, Ulla lieventää.

Pihla ja Hilla kulkevat myös 
koulumatkansa pyörällä, toinen 
Madetojan musiikkilukioon, toi-

nen Pohjankarta-
non yläasteelle.

Aiemmin Pihla 
pelasi jalkapalloa 
kolmesti viikossa. 
Hän pyöräili kotoa 
harjoituksiin Pate-
niemeen, 13 kilo-
metriä suuntaansa.

– Siihen me-
ni aina koko il-
ta. Tunnin varasin 
pyöräilemiselle, 
harjoitukset kesti-
vät puolitoistatun-
tia ja kotimatka 

vielä tunnin.
Jalkapalloharrastus on jäänyt, 

eikä nykyisin tarvitse muuten-
kaan polkea pyörällä niin paljoa, 
sillä suurin osa harrastuksista on 
suoraan koulun jälkeen.

– Pyörällä liikkumiseen liit-
tyy myös vapaus. Ei tarvitse olla 
riippuvainen muista, eikä jäädä 
odottamaan linja-autoa tai mi-

tään muutakaan, Pihla kuvailee.
Joskus joku hänen koulukave-

rinsa saattavat sanoa ihailevansa 
häntä, kun hän kovillakin pakka-
silla pyöräilee kouluun.

– Minua kaverini sanovat hul-
luksi, 13-vuotias Hilla kertoo 
pyöräilykommenteista.

Perheen 18-vuotias esikoinen 
Juuso harrasti nuorempana jää-
palloa. Hän kulki harjoituksissa 
pyörällä, kuten perheessä on ta-
pana. Ilkka-isä olisi halunnut ha-
kea poikansa harjoituksista au-
tolla, mutta Juuso vastusti ajatus-
ta, koska se ei hänestä ollut ym-
päristön kannalta mielekästä. 

Mäkisten omakotitaloa pide-
tään lämpimänä kaukolämmöl-
lä ja lämmittämällä leivinuunia 
useita kertoja viikossa. Lämmi-
tyksessä käytettävät puut on Ilk-
ka kerännyt kilometrin säteeltä, 
ne ovat voimalinjan raivauksesta 
jäänyttä hakkuujätettä.

Ensin Ilkka yritti kuljettaa 
puita pyörän perään kiinnitet-
tävällä peräkärryllä, mutta se 
osoittautui työlääksi. Niinpä hän 
vuokrasi peräkärryn, kiinnit-
ti sen auton perään ja siirsi puut 
pihaan. Pihassa ne pienittiin en-
nen siirtoa liiteriin.

Kirjasto 
tasoittaa eroja
Lehtiä Mäkisille tulee muutamia: 
sanomalehti, Aku Ankka sekä 
joitain ammattilehtiä. Muut leh-
det käydään lukemassa kirjastos-
sa, jonka palveluita perhe muu-
tenkin käyttää ahkerasti. 

– Joskus teemme Hillan kans-
sa niin, että ostamme kiinnosta-
valta vaikuttavan lehden itselle, 
Pihla kertoo. 

Kirjastosta lainataan sekä kir-

joja että musiikkia.
Suomalaista kirjastolaitosta 

Ulla kiittelee lämpimästi. 
– Se on ekologisesti erittäin 

mielekäs ja sosiaalisia eroja ta-
soittava järjestelmä.

Kirjaston käyttö ei maksa mi-
tään. Tietokonettakaan ei tarvit-
se omistaa, sillä sitä voi käyttää 
kirjastossa.

Saksassa lähetystyössä olles-
saan Mäkiset asuivat 3 000 asuk-
kaan kylässä, jonka ainoa kirjas-
to oli koulussa. Se oli auki parina 
päivänä viikossa muutaman tun-
nin kerrallaan.

Nykyinen lähikirjasto Oulun 
Myllyojalla on avoinna viitenä 
päivänä viikossa kahdeksan tun-
tia kerrallaan, ja on vain yksi lu-

kuisista oululaisista kirjastoista. 
Aina ympäristön kannalta 

parhaiden ratkaisujen tekemi-
nen ei tunnu helpolta. Pitää ottaa 
huomioon erilaisia tekijöitä ja va-
lita niiden perusteella mitä tekee.

– Nykyihmisen ongelma on, 
että hänet on tuomittu valitse-
maan. Joka päivä pitää tehdä eri-
laisia valintoja, Ulla muistuttaa.

Ulla ja Hilla lähtevät kaupun-
kiin harrastusten pariin. He me-
nevät autolla, koska samalla on 
tarkoitus käydä ruokaostoksil-
la. Auton perässä on aina kaksi 
kymmenen vuoden ikäistä tait-
tolaatikkoa, joita käytetään os-
toskassin korvikkeina. 

SATU LAPiNLAMPi

Mäkisen perheen ekovinkit
- Lahjoille voi itse tehdä monta kertaa käytettävät paperikassit.

- Roskapussin voi korvata perunasäkeillä tai hedelmäpusseilla. 

- Jätteet voi lajitella jo roskiskaappiin laitettaessa ja siirtää ne sieltä 

kerran tai kahdesti viikossa liiterissä oleviin laatikoihin, jotka on 

helppo nostaa auton perään ja tyhjentää kierrätyspisteeseen.

- Kertaalleen käytetyistä paperiarkeista tulee vielä hyviä 

muistilappuja.

- Muovikelmua ei tarvitse ostaa, kun säilyttää ruuat 

pakasterasioissa tai laittaa kulhon päälle lautasen kanneksi.

- Pyykki- ja tiskikonetta ei kannatta käyttää suurimman 

sähkönkulutuksen aikaan, vaan ennemmin vaikka myöhään illalla. 

- Pyykit voi kuivata ulkona talvellakin, ja nostaa yöksi sisään, jolloin 

ne ovat aamulla laittaa kuivia.

- Vaatteita kannattaa kierrättää esimerkiksi sisarusten kesken – tai 

lasten kasvettua tyttäriltä äidille.

- Automatkoilla kannattaa hoitaa monia asioita kerralla: käydä 

kaupassa, kirjastossa ja viemässä tavaraa kierrätyspisteeseen.

- Asunnon lämpö kannattaa pitää kohtuullisena.

- Ympäristön kannalta on mielekkäämpää valita perämeren 

silakkaa kuin tuontilohta.

Elämäntavan 
huono puoli tosin 
on se, että kaikki 
pitää suunnitella 
huolellisesti 
etukäteen. 
Unohtuneita 
tavaroita on ikävä 
lähteä pyörällä 
hakemaan.

A nn i  K innu n e n

Ulla Mäkinen vie tyhjiä maitopurkkeja liiterissä olevaan kierrätysastiaan.
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Torinon käärinliinana tun-
nettu, reilut neljä metriä 
pitkä pellavakangas on ai-
heuttanut kohua ja tutki-

muksia vuosikymmenten ajan. 
Sen uskotaan olevan joko ristiin-
naulitun ja haudatun Jeesuksen 
aito käärinliina tai keskiajalla 
tehty väärennös. 

Käärinliinaa on tutkittu mo-
dernein menetelmin 1970-luvul-
ta alkaen. Väärennysväitteitä on 
kumottu vedoten muun muassa 
kemiallisten, fysikaalisten ja ri-
kospatologisten analyysien tu-
loksiin, jotka osoittavat, ettei lii-
nan vainajakuvaa ole voitu ai-
kaansaada keinotekoisesti. Vii-
meksi sitä väitettiin kuitenkin 
väärennökseksi lokakuussa val-
mistuneessa italialaistutkimuk-
sessa, jossa valmistettiin vastaa-
vanlainen käärinliina 1300-lu-
vun menetelmin.

Negatiivit paljastivat 
kasvot kääriliinassa
Vanhin luotettava maininta kää-
rinliinasta on peräisin vuodel-
ta 1357. Esineen omisti tuolloin 
ranskalainen aatelismies, joka 
järjesti pyhäinjäännöksen julki-
sia esityksiä pyhiinvaeltajille an-
saitakseen rahaa perustamansa 
Lireyn kollegiaattikirkon ylläpi-
tokuluihin. 

Vuonna 1898 käärinliina va-
lokuvattiin ensimmäisen ker-
ran. Valokuvien negatiivien kat-
selu toi selkeästi esiin käärinlii-
naan piirtyneen negatiivikuvan 
ristiinnaulitusta miehestä.  

Käärinliinan historialliset vai-
heetkin kyetään kartoittamaan 
verraten hyvin. Onkin melkoinen 
ihme, että käärinliina ylipäätään 
on säilynyt jokseenkin vahingoit-
tumattomana kaksi vuosituhat-
ta. Käärinliinalla on historiansa 
aikana ollut yhtä paljon palvojia 

Onko Torinon käärinliina 
kuva Jeesuksesta? 

kuin vihollisia. Käärinliina on 
koetettu tuhota useaan kertaan.

Käärinliinalla on ollut vaiku-
tusvaltaisia suojelijoita, joiden 
ansiosta se on säilynyt nykypäi-
vään. Pyhän Johannes Kastajan 
kirkon katedraali Torinossa on 
ollut käärinliinan säilytyspaikka 
jo yli 430 vuotta.

Käärinliina on 
esillä pääsiäisenä
Torinon käärinliinaa näytetään 
julkisesti hyvin harvoin. Viimek-
si näin tapahtui vuonna 2000 ja 
seuraavan kerran se on esillä tu-

levana pääsiäisenä, jolloin mil-
joonien ihmisten uskotaan saa-
puvan katsomaan ja kunnioitta-
maan sitä. 

Käärinliina saa yhä laajenevaa 
kansainvälistä huomiota, eten-
kin kun tiede antaa vahvistusta 
sille, että kyseessä hautaliina, jo-
hon ristiinnaulittu Jeesus Nasa-
retilainen aikanaan käärittiin. 

Oulun yliopiston dosentti, 
antropologi Juha Hiltunen on 
perehtynyt käärinliinan vaihei-
siin ja sen aitoustutkimuksiin ja 
kirjoittanut niistä ensimmäisen 
suomeksi julkaistun teoksen Va-
lokuva Jeesuksesta. 

RAUHAN TeRVeHDYS

Valokuva Jeesuksesta -luento 
tiistaina 30. maaliskuuta kello 18 

Oulussa Keskustan seurakuntatalossa 
osoitteessa Isokatu 17. 

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. 
Järjestäjinä Oulun 

tuomiokirkkoseurakunta ja Pyhän 
Hildegardin seura ry.

OLE ARKIENKELI.
LAHJOITA 

YHTEISVASTUUKERÄYKSEEN. 
WWW.YHTEISVASTUU.FI

Terveydenhoitoa

J A K e L U H Ä i R i ö T 
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p. 0200 71 000 
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Caritas Hyvinvointi
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Dosentti Juha Hiltunen on perehtynyt tutkimuksiin, jotka pyrkivät selvittämään, 
onko Torinon käärinliina todella Jeesuksen käärinliina.

Rauhan Tervehdys 
muuttaa

Rauhan Tervehdys muuttaa uusiin toimitiloihin 
pääsiäisen jälkeen. Uusi käyntiosoite on 6.4. alkaen 

Isokatu 9,  90100 Oulu. Toimitus sijaitsee viidennessä 
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PL 102, 90101 Oulu.
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nyt hiljaisuudessa. Sen tuoma hy-
vä kestää paremmin ajan kulua.

Marjon mukaan viime viik-
koina antoisinta – jopa onnelli-
sinta – on ollut juuri pelkkä ole-
minen, paikalleen asettuminen. 
Joskus pysähtymiseen on kuulu-
nut musiikkia, mutta hän on ol-
lut paljon hiljaisuudessa.

– Olen kokenut hetkiä, joita 
haluan tavoitella pysyviksi elä-
määni, Marjo Pääkkönen kertoo 
kokemuksistaan.

Paasto 
mahdollistaa juhlan
– Paasto ei se ole suoritus eikä sil-
loin ole jaossa erityisiä hengelli-
siä irtopisteitä. Jeesus opetti, et-
tei uskoa pidä kätkeä vakan al-
le, mutta paastoamisesta hän pu-
hui aivan toisin: sen tulee tapah-
tua ihmisen sisällä kaikessa hil-
jaisuudessa. Siksi paastosta tuli-
si puhua vain pienin kirjaimin, 
pohtii oululainen lääkäri Jarkko 
Karvonen. 

Karvosen paastoon kuuluu ta-
vallista yksinkertaisempi ruoka-
valio, mutta ennen muuta hänel-
le on tärkeää hiljainen mietiske-
ly, oman elämän rehellinen pun-
tarointi.

– Paaston aikana punnitsen 
suhdettani Jumalaan ja lähim-
mäisiini: Olenko pitänyt heis-

Kaikkea tarjotaan 
kyläpaikassa aina 
kohteliaasti lisää. 
Tässä virassa 
paastoaminen ei 
ole joka tilanteessa 
yksinkertaista.

Kirkkovuoteen kuuluvan 
paastonajan alkaessa Mu-
hoksen kirkkoherra Jouni 
Heikkinen ryhtyi puolit-

tamaan ruoka-annoksensa. Myös 
välipalat ja kahvitteluun kuulu-
vien herkkujen määrä väheni. 
Heikkinen rauhoitti elämäänsä 
kotona pitämällä television yhä 
useammin suljettuna. Televisi-
on äänien tilalle hän valitsi klas-
sisen musiikin. Erityisesti Heik-
kinen alkoi soittaa itselleen passi-
oita. Kirjoikseen hän valitsi eku-
meenista kirjallisuutta.

Tylsää elämää?
Ei lainkaan, Heikkinen on 

päinvastoin innostunut elämänsä 
ensimmäisestä pitkästä paastosta. 

Vaikka Heikkisen paastomat-
kan alkusysäyksenä oli kirkos-
sa suurta suosiota viime viik-
koina saanut niin sanottu läski-
kampanja, laihdutus ei ole suu-
rin motiivi muuttaa arkisia tot-
tumuksia.

– Kyllä tässä on kyse muus-
takin kuin muutaman ylikilon 
poissaamisesta. Haluan oppia 
kuuntelemaan kehoani: mitä se 
sanoo minulle? Voiko ruumiini 
hyvin? Miten minä voin?

Heikkinen ei moiti itseään sii-
tä, että innostui vasta nyt kokei-
lemaan paastoamista. 

– Peruslaiskuus on jarruttanut 
paastolle ryhtymistä. Nyt skarp-
pasin ja koen ensimmäistä kertaa 
paastonajan syvemmältä kuin ta-
vallisesti.

– Luther kehotti pyhään huo-
lettomuuteen, mutta hän ei var-
maankaan tarkoittanut välinpi-
tämättömyyttä omasta hyvin-
voinnista, Heikkinen nauraa.

Seurakuntalaisten on välillä 
vaikea ymmärtää toisesta kahvi-
kupista kieltäytyvää kirkkoher-
raa, jolle herkutkaan eivät tunnu 
kelpaavan.

– Kaikkea tarjotaan kyläpai-
kassa aina kohteliaasti lisää. Täs-

Kolme 
kokemusta 
paastosta

sä virassa paastoaminen ei ole jo-
ka tilanteessa yksinkertaista. En 
tahtoisi loukata ketään kieltäyty-
mällä tarjotuista antimista.

Kiireestä 
eroon
Oululainen toimittaja Marjo 
Pääkkönen paastoaa parhaillaan, 
vaikka hän ei etukäteen suunni-
tellut paastoavansa juuri kirkko-
vuoteen kuuluvan paaston aika-
na. Enemmänkin paaston ajan-
kohdassa oli kyse siitä, että vuo-
denkierrossa takana on ajanjak-
so, johon ovat kuuluneet niin 
jouluherkut kuin Runebergin 
tortut, laskiaispullat ja ystävän-
päivän leivokset. Niiden jälkeen 
tuntui hyvältä aloittaa paasto.

Pääkkönen on keventänyt 
ruokavaliotaan syömällä taval-
lista enemmän keittoja ja vihan-
neksia, mutta ennen kaikkea hä-
nen paastonsa tarkoitus on rau-
hoittaa elämää. 

Marjo on yliviivannut kalen-
teristaan menoja ja pohtinut sa-
malla, mitkä lähtemiset ovat vält-
tämättömiä. Hän haluaa eroon 
kiireen tuomasta huonovointi-
suudesta.

– Minusta on kiva olla mones-
sa mukana, mutta se tarkoittaa 
jatkuvaa ärsyketulvaa. Ja vaik-
ka kuinka osallistuisin, se ei vie-
lä välttämättä tarkoita, että aja-
tuksissani syntyisi jotakin uut-
ta. Olen huomannut, että joskus 
antoisampaa on lukea kunnol-
la yksi lehtiartikkeli alusta lop-
puun kuin plarata läpi useita leh-
tiä päivässä.

Marjo Pääkkösen paasto on 
sisältänyt myös omien kulutus-
tapojen arvioimista. Hän myön-
tää, että monet ostokset saattavat 
tuntua sallitulta itsensä hemmot-
telulta, mutta tavara tuo usein 
vain hetkellisesti hyvän mielen.

– Pitempiaikaisen mielihyvän 
olen saanut siitä, että olen levän-

tä riittävästi huolta? Onko jotain 
anteeksipyydettävää? Tällaiset 
kysymykset tuntuvat paljon olen-
naisimmilta kuin jokin ulkoinen 
asia paastoamisessa, kuten ruoan 
keventäminen.

Karvonen varoisi käpertymäs-
tä paaston aikana liiaksi itseen-
sä. Jeesuksen opetuksen mukaan 
paasto on ennen muuta käytän-
nön tekoja lähimmäisten hyväk-
si. Niitä Jumala odottaa paasto-
ajilta. Karvonen muistaa Jesajan 
kirjan sanoja, joissa paaston viet-
täjiä kehotetaan ”vapauttamaan 
syyttömät kahleista, murtamaan 
leipää nälkäisille, avaamaan ko-
ti kodittomille ja vaatettamaan 
alaston”.

– Jumala pyytää oikeuden-
mukaisuutta ja armahtavaisuut-
ta. Siinä on minulle vakavan kil-
voituksen paikka.

Karvonen haluaa paastota jo 
siksi, että pääsiäinen tuntuisi oi-

keasti juhlalta. Hän toteaa hyvän 
ruoan kuuluvan monen suoma-
laisen tavalliseen, yltäkylläiseen 
arkeen.

– Siksi juhla voi tulla ja men-
nä, jos en valmistaudu siihen 
millään tavalla. Tämä koskee 
niin pääsiäistä kuin joulua. En 
halua syödä juhlaruokia etukä-
teen, hän miettii.

Karvosen mukaan paasto on 
aina kuitenkin kirkkovuodessa 
sivuasia. Tärkeintä on itse juhla 
– pääsiäinen –  ja sen syy:

– Jeesus on kuollut ja ylös-
noussut minunkin vuokseni.

RiiTTA HiRVONeN 

Jouni Heikkinen ja Marjo 
Pääkkönen kertoivat paaston 

aloitustunnelmistaan
18. helmikuuta ilmestyneessä 

Rauhan Tervehdyksessä.

Kirkon perinteisen opetuksen mukaan kristillinen paasto on pidät-

täytymistä tietyistä ruuista, esimerkiksi lihasta, tai joistakin etuoi-

keuksista tai nautinnoista. Se voi myös olla pyrkimystä yksinkertai-

seen elämäntyyliin. 

Tärkein paastojakso kirkkovuodessa on pääsiäistä edeltävä paas-

tonaika, joka kestää 40 päivää. Adventtipaasto on paastoa jouluun. 

Lähde: www.evl.fi

Jouni Heikkinen innostui lukemaan paaston aikana kirjahyllystä löytämäänsä vanhaa paastokirjaa.

Marjo Pääkkönen huomasi että 
pyörälläkin ehtii perille.

Jarkko Karvonen yksinkertaisti 
ruokavaliotaan paaston alkaessa.

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n
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Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi

Su 28.3. aluelähetys klo 9.55–
12. Kello 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta. Messun toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja hän-
tä avustaa Ari-Pekka Metso. 
Musiikista vastaavat kantto-
rit Henna-Mari Sivula ja Rai-
mo Paaso sekä Tuomiokirkko-
kuoro. Kello 11.30 Radiopy-
häkoulussa lastenohjaaja Au-
li Kipinä puhuu palmusun-
nuntaista. Kello 11.45 Kurkis-
tus kirkkoon -ohjelmassa vie-
raillaan avantouintitempauk-
sessa, joka järjestetään Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi. Oh-
jelman toimittaa Saara Karja-
lainen. Ohjelmat ovat kuulta-
vissa osoitteessa www.oulun-
seurakunnat.fi/kurkistuskirk-
koon.
Radio Dei Toivon päivä, juon-
tajana mediapastori Mikko 
Salmi. Ohjelmat voi kuunnel-
la osoitteesta www.toivonpai-
va.fi
Ma-ke kello 16.20 Kysy mi-
tä haluat – Mikko vastaa mi-
tä haluaa. Mikolle voi lähettää 
kysymyksiä osoitteessa www.
toivonpaiva.fi
Ke 31.3. kello 15.40 Naisen al-
lakassa Suvi Erikssonin ko-
lumni.
To 1.4. kello 15.40 Kasvun 
paikka. Pääsiäisvaelluksen 
käsikirjoittajaa TerttuAakkoa 
haastattelee Marja Blomster.

Radio Pooki 88,0 MHz, kaa-
peliverkossa 89,5 MHz
Su 28.3. kello 9.45 Radiopy-
häkoulussa lastenohjaaja Auli 
Kipinä puhuupalmusunnun-

taista.
Su 28.3. kello 10 jumalanpal-
velus Ylivieskan kirkosta. Ju-
malanpalveluksen jälkeen 
kuullaan uusintana Etappi-
ohjelma viime maanantailta. 
Mervi Jutilan toimittamassa 
ohjelmaan on koottu Kalajo-
en kristillisen opiston henki-
lökunnan toivelauluja.
Ma 29.3. kello 17.05 Etappi-
ohjelmassa osallistutaan elä-
mykselliselle Ylös Jerusale-
miin pääsiäisvaellukselle. Oh-
jelman toimittaa Risto Partti-
maa Raahesta.
Ke 31.3. kello 17.05 Perhevar-
tissa keskustelua lasten harras-
tuksista. Mitä harrastaminen 
antaa, mikä määrä on nuo-
relle hyväksi ja mikä voisi ol-
la liikaa? Pianonsoitonopettaja 
Anna Karppasta ja hänen op-
pilastaan Anna Leinosta haas-
tattelee Marja Blomster.

www.virtuaalikirkko.fi
Su 21.3. kello 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Messun toi-
mittaa Jyrki Vaaramo ja
häntä avustaa Ari-Pekka Met-
so. Musiikista vastaavat kant-
torit Henna-Mari Sivula ja 
Raimo Paaso sekä Tuomio-
kirkkokuoro.

Eetterissä

Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.fi/radio

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi

Jeesuksen persoona kieh-
too jatkuvasti. Nasaretilais-
ta kirvesmiestä voidaan hy-
vällä syyllä pitää maailman-

historian merkittävimpänä hen-
kilönä. Mitä oikein tapahtuikaan 
juutalaisen kansan keskuudessa  
2 000 vuotta sitten? Mitä se mer-
kitsee tänään? 

Kempeleessä, Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa esitetään 
pääsiäisen aikaan näytelmä Tun-
netko sinäkin hänet? Näytelmän 
keskipisteessä ovat ylpeät ylipapit 
juonineen ja pieni Jeesuksen ys-
täväjoukko. Rakkaus, viha, katu-
mus, ilo ja suru myllertävät. Mi-

tä jää käteen, kun haaveet särky-
vät ja elämä näyttää menetetyltä? 

Näytelmän on käsikirjoitta-
nut Raamatun, Tytti Issakaisen 
ja Paavo Rintalan tekstien poh-
jalta Timo Juntunen, joka vastaa 
myös ohjauksesta. 

Näytelmän esittää joukko 
Kempeleen seurakunnan työn-
tekijöitä ja vapaaehtoisia. Puvus-
tuksesta vastaa Minna Sorvala ja 
lavastuksesta Saija Kivelä. 

Yleisöesitykset ovat palmu-
sunnuntaina 28. maaliskuuta 
kello 18 ja hiljaisen viikon tiistai-
na 30. maaliskuuta kello 19. (RT)

Jeesus Nasaretilainen 
lavalla Kokkokankaalla

Lue ja    
kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

Metaani on kaatopaikkojen 
jätevuorien suurin vaara. 
Myrkyllistä kasvihuone-

kaasua syntyy sekajätteiden jouk-
koon heitetyistä biologisesti ha-
joavista jätteistä. 

Euroopan unioni on laatinut 
jo vuonna 2005 kaatopaikkadi-
rektiivin. Siinä vaaditaan kom-
postoimaan kaikki biohajoava jä-
te. Suuri osa biojätteestä kasvat-
taa silti yhä sekajätevuoria. 

Yhä useampi haudoilla kävijä 
osaa jakaa kynttiläjätökset oikei-
siin muovin- ja metallinkeräys-
astioihin. Suurin ongelma ovat-
kin kukkavihkot, jotka sisältävät 
maatuvien kukkien lisäksi yleen-
sä ainakin muovia ja rautalankaa. 

Suomessa viedään vuosit-
tain hautausmailta kaatopaikal-
le noin 200 000 kuution verran 
pelkästään kukkavihkoista syn-
tyvää jätettä. 

Surevilla omaisilla tai hauta-
usmaita siivoavalla henkilökun-
nalla ei ole aikaa tai mahdol-
lisuutta hajottaa kukkalaittei-
ta osiin ja eri kierrätysastioihin. 
Siksi ne heitetään yleensä suo-
raan sekajätteeseen.  

Vaihtoehto tarjolla
Vaihtoehtoja kuitenkin on. 

Esimerkiksi nastolalainen 
Ekofinland Oy valmistaa maatu-
via sidonta-alustoja. Niissä muo-
vialusta, johon kukat asetellaan, 
on tehty biohajoavasta muovista.

Rautalankoja ei myöskään tar-
vita. Kun kimppu solmitaan sil-
killä, pellavalla tai jollain muul-
la maatuvalla aineella, koko kuk-
kalaitteen voi laittaa sellaisenaan 
kompostiin tai biojäteastiaan. 

– Biohajoavasta muovista voi 
tehdä periaatteessa mitä vaan, 
mutta toistaiseksi tämä on ainoa 
tuotteemme, kertoo yrityksen 
Pohjois-Suomen edustaja Janne 
Vimpari.

Maatuvaa muovia 
Toistaiseksi maatuvia kukkavih-
kojen sidonta-alustoja myydään 
Suomessa yli sadassa paikassa, 
mutta niitä löytyy vain muuta-
man pohjoissuomalaisen hauta-
ustoimiston valikoimista. 

Miinus 200 000 kuutiota
Maatuvat kukkavihkot keventävät jätekuormaa

Anne Juvosen mukaan kukkavihkojen suosituin väriyhdistelmä on sinivalkoinen. 
Maatuvaan alustaan tehty kukkalaite näyttää aivan samalta kuin muut. 

Yksi niistä on oululainen  
J. Ala-Ahon hautaustoimisto. 

– Nämä ovat olleet meillä vali-
koimissa reilun kuukauden, ker-
too kukkasitoja Anne Juvonen. 

Jos ei tietäisi, että kyseessä on 
hajoava materiaali, sitä ei ulko-
näöstä erottaisi. Muovisen käsi-
osan erottaa luontoystävällisek-
si vain siitä, että sen pohjassa lu-
kee, että se on 100-prosenttises-
ti hajoava. 

Maatuvien sidonta-alustojen 
käytölle ei ole Juvosen mukaan 
juurikaan rajoituksia. 

– Ihan kaikki kukat eivät kui-
tenkaan sovi, vaan niiden pitää ol-
la tukevavartisia, koska rautalan-
kaa ei laiteta tukemaan kukkia. 

Juvosen mukaan asiakkaan 

kanssa neuvotellaan aina tilan-
teeseen ja vuodenaikaan sopivis-
ta kukista. 

Perinne istuu tiukassa
Ympäristöystävälliselle kukka-
laitteelle tulee hintaa keskimää-
rin kymmenen euroa enemmän. 
Juvonen kertoo, että vain muuta-
ma asiakas on valinnut maatuvan 
vaihtoehdon. 

Niin Juvonen kuin Vimpari 
uskovat, että perinteinen kukka-
laite valitaan enemmänkin tottu-
muksesta. 

– Jos kukkakaupoilla ja hauta-
ustoimistoilla on tarjota vaihto-
ehtoja, kuluttajat varmasti arvos-
tavat sitä, Vimpari toteaa. 

Toiveena on, että hautausmai-
den kukkavihkoista vain murto-
osa menisi tulevaisuudessa seka-
jätteeseen. 

eLSi SALOVAARALuontoystävällinen kukkalaite solmitaan kiinni luonnonniinestä tehdyllä nauhalla. 

Ku va t :  E l s i  S a l ovaa ra

Näyttää tavalliselta muovilta, mutta ei 
ole sitä. Alusta maatuu samaan tahtiin 
kukkien kanssa.
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Palmusunnuntain aiheena on Kunnian kuninkaan alennustie ja sen evankeliumitekstit 
kertovat samasta tapahtumasta kuin 1. adventtisunnuntain. Latinaksi palmusunnun-
tain nimi on ’dominica palmarum’. Se viittaa Jeesuksen ratsastukseen Jerusalemiin. 

Siellä ihmiset heittivät palmunoksia hänen kulkureitilleen ja huusivat: ”Hoosianna! Siu-
nattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas.” Tähän viittaa myös VT:n 
Sakarian kirjan lukukappale: ” Iloitse, tytär Siion! Riemuitse, tytär Jerusalem! Katso, ku-
ninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on, hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla, aasi on 
hänen kuninkaallinen ratsunsa.”

Jälkikäteen tarkasteltuna Kristuksen julkinen toiminta tähtäsi alusta lähtien hänen 
maanpäällisen elämänsä loppuajan ihmeellisiin pelastushistoriallisiin tapahtumiin. Evan-
keliumikirja taustoittaa tapahtunutta näin: ”Betaniassa voideltu Jeesus ratsasti Jerusalemiin 
kohti kärsimystä ja kuolemaa, mutta juuri niistä tuli toivon ja voiton merkki, jonka vertaus-
kuvia ovat palmunoksat. Palmusunnuntaina Kristuksen kirkko lähtee seuraamaan hänen 
elämänsä viimeisiä vaiheita.”

UT:n lukukappaleena on Kristus-hymni, jossa kerrotaan Jeesuksen jumalallisesta ole-
muksesta. Hymni alkaa näin: ”Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuk-
sella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan 
vertainen vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän 
eli ihmisenä ihmisten joukossa, hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin-
kuolemaan asti.”

Missään muussa kohden Raamattua Paavali ei esim. mainitse kaikista kielistä ”taivaas-
sa kuin maan päällä ja maan alla”, mikä viittaa suorastaan kosmologisiin mittasuhteisiin. 
Hymni päättyy sanoihin ”Isän Jumalan kunniaksi” suoritettavaan tunnustukseen: ”Jeesus 
Kristus on Herra.” Tähän kaikkien maailman kielten on yhdyttävä. Kristus-hymnissä ki-
teytyy hienosti koko Paavalin kristologia, pelastususkon ydin.

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 
Evankeliumi Joh. 12:12–24 

Herra,

Ravitse meitä armollasi joka aamu,

että osasimme iloita jokaisesta elämämme päivästä!

Aamen.

On turvallista olla Isän sylissä
Ystäväni Laten äiti menehtyi pari viikkoa sitten. Ystäväni toimi monta 
vuotta äitinsä omaishoitajana. Tuona päivänä hän totesi saaneensa pot-
kut. Me ystävät olemme hieman huolissamme hänen tulevaisuudestaan, 
edessä on haasteita ja karikoita; miten tästä eteenpäin ja millä tavalla hän 
saa elämänsä uuteen kuosiin.

Hautaan siunaamisen rukouksessa todetaan: ”Kaikkivaltias Jumala, tai-
vaallinen Isä. Sinä olet Poikasi kärsimisellä ja hänen riemullisella ylösnousemi-
sellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Auta meitä kaikesta sydämestämme 
turvautumaan Kristukseen.” Kuolema vie lähellä eläneen rakkaan tärkeän ihmisen 
pois. Emme saa enää kuulla hänen ääntään, puhua hänen kanssaan emmekä kohdata 
hänen katsettaan. Emme voi osoittaa hänelle enää rakkauttamme ja huolenpitoamme 
kuten tähän asti.

Tällä viikolla on Karjasillan kirkossa järjestetty perinteinen pääsiäisvaellus rie-
mukkaasta palmusunnuntaista Golgatalle ja pääsiäisaamun tunnelmiin, epäuskosta, 
surusta, toivottomuudesta, iloon, riemuun, lauluun ja tanssiin: ”Jeesus nousi haudas-
taan ja elää ikuisesti.” Mitä pääsiäisaamun ilosanoma ”Jeesus elää!” merkitsee meille 
tänään?  Apostoli Paavali ojensi korinttilaisia: ”Ellei kuolleita herätetä, ei Kristustakaan 
ole herätetty. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, teidän uskonne on pohjaa vailla ja te 
olette yhä syntienne vallassa.  Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän 
elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä.”

Ihmisen elämä on kahden ristinmerkin välinen matka. Arkun päälle piirrettävä 
hiekkaristi julistaa Jumalan rakkaudesta meitä kaikkia kohtaan. ”Jeesus Kristus, Vapah-
tajamme, herättää sinut viimeisenä päivänä”. Ristinkuolemallaan Jeesus Kristus voitti 
synnin, kuoleman ja Saatanan vallan. Jeesus Kristus on meidän Vapahtajamme, mei-
dän Sovittajamme, meidän Lunastajamme, meidän Herramme. Ystäväni Late on esi-
merkki myös minulle, pystynkö samaan, osaanko tehdä oikean ratkaisun kun on sen 
aika. Odotan pelolla tulevaa.

JUHA VÄHÄKANGAS
Karjasillan seurakunnan pastori

w w w.sxc . hu



12    Nro 11      25.3.2010

Ekologisuus ja ympäristön-
suojelu on nykyään arki-
päivää. Valtiot tekevät so-
pimuksia päästövähennyk-

sistä ja yksittäiset ihmiset lajitte-
levat roskansa. Kirkkokaan ei ole 
jättäytynyt kelkasta. Viime aikoi-
na seurakuntia myöten on alet-
tu miettiä, mitä voitaisiin tehdä 
ympäristön hyväksi. Tarvittava 
muutos on kuitenkin suuri. 

Valta ja vastuu 
luonnosta 
Raamatun luomiskertomusta 
on perinteisesti tulkittu niin, et-
tä Jumala antoi maailman ihmi-
sen hallittavaksi. Eikö siis ihmi-
nen voi Raamatun mukaan tehdä 
ympäristölle mitä haluaa? 

Teologian tohtori Pauliina 
Kainulainen muistuttaa, että 
valta ei tule yksin. 

– Luomiskertomuksessa on 
selvä luonnon hallinnan ajatus. 
Se kuitenkin ympäröidään aina 
vastuun ajatuksella: viljele ja var-
jele, hän selittää. 

Etenkin Vanhan testamentin 
puolella puhutaan paljon luon-
nosta.

– Esimerkiksi psalmeissa on 
runsaasti luonnon kunnioitusta 
ja ihmettelyä, Kainulainen kertoo. 

– Niissä puhutaan siitä, kuin-
ka ihminen on pieni Jumalan 
luomassa suuressa kosmoksessa. 

Uuden testamentin tarinoista 
puolestaan paistaa läpi sen ajan 
ihmisten maanläheisyys. 

– Jeesuksen vertaukset puhu-
vat kedon kukista ja siemenistä. 
Alkukirkossa pelastus miellet-
tiin kokonaisvaltaiseksi. Se kos-
ketti sekä ihmistä että koko luo-
makuntaa. 

Luomakunnan 
pyhyys unohdettiin 
Melko pian kristinuskon synty-
misen jälkeen suhtautuminen 
luontoon muuttui merkittäväs-
ti. Kristinusko otti vaikutteita 
muista kulttuureista, esimerkik-
si filosofi Platonin opeista. 

Platonin ajatuksiin kuului, et-

tä kaikki fyysinen ja havaitta-
va on vain heikko heijastus jos-
takin täydellisestä. Täydellisyy-
teen ihminen voisi päästä käsik-
si vain järkensä avulla. Samalla 
kun Platonin oppien mukaisesti 
mieli nostettiin jalustalle, kaik-
kea ruumiillista alettiin pitää vä-
hempiarvoisena. 

Kainulainen muistuttaa, että 
tällainen ruumiin halveksunta ei 
nojaa Raamattuun. 

– Esimerkiksi luomiskerto-
muksessa kerrotaan, että Jumala 
näki kaiken luomansa olevan hy-
vää – ihan kaiken, ilman ehtoja. 
Ehtoollisessa puolestaan on ky-
se Jeesuksen ruumiista ja verestä. 

Myös Martti Luther eli luon-
toläheisessä maailmassa. 

– Lutherin käsityksen mukaan 
Jumala on läsnä ja lähellä luon-
nossa, sen pienimmissäkin yksi-
tyiskohdissa, Kainulainen selittää. 

Raamatun luontomyönteisestä 
suhtautumisesta huolimatta kris-
tillinen kirkko suhtautui luon-
toon ja etenkin ihmisruumiiseen 
huonosti lähes kahden tuhannen 
vuoden ajan. 

Keskiajan jälkeen ajatus luon-
non kunnioittamisesta heikkeni 
entisestään. 

– Valistuksen aikana haluttiin 
eroon kirkosta ja sitä kautta myös 
luomakunnan pyhyydestä. Maa-
ilma nähtiin koneena, jota ihmi-
sen tuli hyödyntää ja hallita, Kai-
nulainen kuvaa. 

Vasta viime aikoina on löydet-
ty uudestaan luonnon merkitys. 

– Kirkossa tehdään ekologista 
suursiivousta ja puhutaan luon-
non pyhyyden palauttamisesta, 
Kainulainen kertoo. 

– Kyse on siis luonnon pyhyy-
destä kristillisesti ymmärretty-
nä. Se ei tarkoita panteismia, eli 
luonnon ja Jumalan samaista-
mista, hän korostaa.

Kirkko osallistuu 
ilmastotalkoisiin 
Ekologisempi elämä vaatii muu-
tosta ihmisten ajattelussa ja toi-
mintatavoissa. Muuttuminen ei 

muistuttaa luonnon pyhyydestä
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ole kuitenkaan helppoa. 
– Skeptikkojen esiinmarssi 

kertoo siitä, että monet ihmiset 
eivät halua muutosta, Kainulai-
nen muistuttaa. 

Kainulaisen mielestä kirkolla 
olisi hyvä mahdollisuus olla tu-
kemassa ajattelun muutosta. 

– Kirkko voisi pitää esillä kris-
tinuskon perusarvoja. Esimer-
kiksi usko siihen, että yksinker-
tainen elämä on hyvää elämää, 
tukee ekologisempia elämänta-
poja. 

Suomessa kirkko on osallis-
tunut ilmastotalkoisiin myös te-
kojen tasolla. Tästä esimerkkei-
nä ovat jo lähes kymmenvuoti-
as ympäristödiplomi sekä vuon-
na 2008 julkaistu kirkon ilmas-
to-ohjelma. Kirkon edustajat oli-
vat mukana myös Kööpenhami-
nan ilmastokokouksessa. 

Vaikka muutos on vielä kes-
ken, löytyy paikallisista seura-
kunnistakin esimerkkejä ympä-
ristötyöstä. Ympäristödiplomi 
löytyy lähes sadalta suomalaisel-

Kirkon ilmasto-ohjelma 
Kirkon ilmasto-ohjelman lähtökohdat voi tiivistää kolmeen 

sanaan: kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus. Ilmasto-ohjelma 

sisältää sekä teologiset perusteet luonnon suojelemiseen, että 

käytännön ehdotuksia niin kirkon hallinnolle, seurakunnille kuin 

kirkon jäsenillekin. 

Seurakuntalaisille suositellaan:
- elämäntavan kohtuullistamista

- rukousta ja hiljentymistä: se antaa elämäntavan  

muutokselle voimaa ja suuntaa

- lepopäivän pyhittämistä: sille voi etsiä muuta sisältöä   

kuin kuluttaminen

- seurakunnassa, paikkakunnalla ja kansanedustajiin 

vaikuttamista

Seurakunnille suositellaan:
- uusiutuvan energian käyttöä

- ympäristödiplomin käyttöönottoa

- kohtuullisen elämäntavan etsimistä

- esimerkkinä toimimista

Kirkon ilmasto-ohjelmaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa 

evl.fi/ilmasto-ohjelma.

ta seurakunnalta. 
Kainulainen kertoo Pohjois-

Karjalassa olevasta Enosta, jonne 
on haluttu perustaa uraanikai-
vos. Siellä seurakunta heräsi ot-
tamaan kantaa uraanin etsimis-
tä vastaan. 

– Luomakunnan sunnuntaina 
seurakunta järjesti tilaisuuden, 
jossa muun muassa piispa Wil-
le Riekkinen otti kantaa uraani-
kaivoksen perustamista vastaan. 

– Ympäristöasiat ovat esimer-
kiksi nuoria aikuisia kosketta-
via asioita. On tärkeää, että kirk-
ko on mukana puhumassa niistä. 
Kirkko on pikkuhiljaa löytämäs-
sä ääntänsä tässäkin asiassa, Kai-
nulainen arvioi. 

TeKSTiT: 
KAiSA ANTTiLA

Pauliina Kainulainen osallistuu 
keskustelutilaisuuteen Missä sielu 

lepää – pyhän kohtaamisen paikat 
maanantaina 5. huhtikuuta kello 17 

Oulun tuomiokirkon kryptassa.

muistuttaa luonnon pyhyydestä

Ku va t :  Tu o m o ja  K a i s a  A n t t i l a
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 28.3. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo, avustaa 
Ari-Pekka Metso, kanttorei-
na Henna-Mari Sivula ja Rai-
mo Paaso, Tuomiokirkkokuo-
ro. Radiointi radio Dei. www.
virtuaalikirkko.fi.
Messu su 28.3. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo, kanttori 
Henna-Mari Sivula.
Messu su 28.3. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Tapio Pokka.
Iltakirkko ma 29.3. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa. Toi-
mittaa Anna-Mari Heikki-
nen, urkuri Maija Tynkky-
nen. Tuiran kamarikuoro 
johtajana Risto Laitinen.
Iltakirkko ti 30.3. klo 18 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Tiina Kinnunen, urku-
ri Maija Tynkkynen, Oulun 
Laulu.
Iltakirkko ke 31.3. klo 18 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo, laulu Aila 
Knihtilä, urkuri Maija Tynk-
kynen.
Kiirastorstain messu to 1.4. 
klo 14 Oulun tuomiokirkos-
sa. Toimittaa Ari-Pekka Met-
so, avustaa Anna-Mari Heik-
kinen, urkuri Maija Tynkky-
nen.
Kiirastorstain messu to 1.4. 
klo 18 Oulun tuomiokirkos-
sa. Toimittaa Tiina Kinnu-
nen, avustaa Jyrki Vaaramo, 
kanttori Henna-Mari Sivula, 
Tuomiokirkkokuoro.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 25.3. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Juha Vähäkangas, kant-
torina Sari Wallin. Kahden 
vartin kirkkohetki.
Messu su 28.3. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Asta 
Leinonen, kanttorina Juha 
Soranta. Mahdollisuus kes-
kusteluun ja rukoukseen.
Messu su 28.3. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Jaakko 
Tuisku, avustaa Nina Nieme-
lä, kanttorina Riitta Piippo. 
Messu su 28.3. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toimit-
taa Juha Vähäkangas, avus-
taa Asta Leinonen, kanttori-
na Juha Soranta. 
Messu su 28.3. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimit-
taa Esa Nevala, avustaa Ni-
na Niemelä, kanttorina Riit-
ta Piippo. Kirkkokahvit.
Muskarikirkko su 28.3. klo 
15 Pyhän Andreaan kirkos-
sa. Toimittaa Sanna Komu-
lainen, avustaa Päivi Suti-
nen, musiikista vastaa Jenni 
Koskenkorva. Mukana päi-
väkerholaiset ja muskariryh-
mät. Kahvi-, mehu- ja piltti-
tarjoilu. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 28.3. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Hiljaisen viikon iltajuma-
lanpalvelus ma 29.3. klo 19 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Liisa Karkulehto, saarna 
Ulla Säilän johdolla Jeesuk-
sen ristin tien askeliin eläy-

tyen bibliodraaman keinoin, 
kanttorina Juha Soranta. 
Kastellin kirkkokuoro, joh-
tajana Ilkka Järviö.
Hiljaisen viikon iltajuma-
lanpalvelus ti 30.3. klo 19 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, saarna Ul-
la Säilän johdolla bibliodraa-
man keinoin, kanttorina Ju-
ha Soranta. 
Hiljaisen viikon iltajuma-
lanpalvelus ke 31.3. klo 19 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Juha Vähäkangas, saar-
na Ulla Säilän johdolla bib-
liodraaman keinoin, kantto-
rina Juha Soranta. 
Messu to 1.4. klo 18 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustaa Katja Ylita-
lo, kanttorina Ilkka Järviö. 
Messu to 1.4. klo 18 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, avustaa 
Yrjö Vilhunen, kanttorina 
Katja Nauha. 
Messu to 1.4. klo 19 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Ul-
la Säilä, saarnaa Liisa Karku-
lehto, avustavat Matti Häk-
kinen ja Heikki Karppinen, 
kanttorina Sari Wallin. 
Messu to 1.4. klo 19 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, avustaa 
Sanna Komulainen, kantto-
rina Henriikka Rantala, viu-
listi Anna Savolainen. 
Hiljaisuuden messu to 1.4. 
klo 19 Maikkulan kappelissa. 
Toimittaa Esa Nevala, avus-
taa Marjukka Hamari, kant-
torina Riitta Piippo. Kappelin 
laulu- ja soitinryhmä.

Tuiran seurakunta
Messu su 28.3. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Han-
nu Ojalehto, avustaa Anna-
Leena Häkkinen, kanttori-
na Katri Sippola. Gideonien 
kirkkopyhä.
Messu su 28.3. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Lauri Kujala, avustaa Päi-
vi Jussila, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. Gideonien kirkko-
pyhä.
Messu su 28.3. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Harri Fagerholm, avus-
taa Juha Valppu, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri. Gideonien 
kirkkopyhä.
Sanajumalanpalvelus su 
28.3. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Pasi Kurik-
ka, kanttorina Katri Sippo-
la. Trilli-muskari. Gideonien 
kirkkopyhä. Kirkkokahvit.
Iltamessu su 28.3. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Riit-
ta Louhelainen, avustaa Pa-
si Kurikka, kanttorina Tom-
mi Hekkala. 
Hiljaisen viikon iltajuma-
lanpalvelus ma 29.3. klo 19 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Helena Paalanne, kanttori-
na Tommi Hekkala.
Hiljaisen viikon iltajuma-
lanpalvelus ti 30.3. klo 19 
Tuiran kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Heik-
ki Jämsä. 
Hiljaisen viikon jumalanpal-
velus ke 31.3. klo 19 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Anna-
Leena Häkkinen, kanttorina 
Heikki Jämsä. 

Viikkomessu ke 31.3. klo 19 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Toimittaa Hannu Ojalehto, 
puhe Olavi Voittonen, kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki. 
Sekakuoro Tuike. 
Eläkeläisten ja laitosväen 
messu to 1.4. klo 13 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Lauri Ku-
jala, avustavat Paula Kyllö-
nen ja Eeva-Marja Laitinen, 
kanttorina Raakel Pöyhtäri.
Kiirastorstain messu to 1.4. 
klo 19 Tuiran kirkossa. Toi-
mittaa Riikka Honkavaara, 
avustavat Juha Tahkokorpi 
ja teol.yo Mikko Aaltonen, 
kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki. Heli Nissinen, barito-
nitorvi.
Kiirastorstain messu to 1.4. 
klo 19 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa Harri Fager-
holm, avustaa Pasi Kurikka, 
kanttorina Raakel Pöyhtäri, 
Eveliina Holma, viulu.
Kiirastorstain messu to 1.4. 
klo 19 Pyhän Luukkaan kap-
pelissa. Toimittaa Päivi Jus-
sila, avustaa Lauri Kujala, 
kanttorina Katri Sippola, Pir-
jo Mäntyvaara, laulu.
 
Oulujoen seurakunta
Perhemessu su 28.3. klo 10 
Oulujoen kirkossa. Toimittaa 
Jukka Joensuu, avustaa Ilk-
ka Mäkinen, kanttorina Lau-
ri Nurkkala. Lapsikuoro, joh-
tajana Anna Haanpää-Ve-
senterä. Saarelan päivä- ja 
iltapäiväkerho.
Messu su 28.3. klo 12 Hintan 
seurakuntatalossa. Toimit-
taa Jouni Riipinen, avustaa 

Anna-Maija Sälkiö, kanttori-
na Sanna Leppäniemi. Kirk-
kokahvit.
Messu su 28.3. klo 12 San-
ginsuun seurakuntakodis-
sa. Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Kirkkokahvit. 
Iltakirkko ma 29.3. klo 19 
Oulujoen kirkossa. Toimit-
taa Jouni Riipinen, kanttori-
na Lauri Nurkkala. 
Iltakirkko ti 30.3. klo 19 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi.
Iltakirkko ke 31.3. klo 19 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Ilkka Mäkinen, puhe Riit-
ta Kentala, kanttorina Lau-
ri Nurkkala.
Messu to 1.4. klo 19 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Jouni 
Riipinen, avustaa Pentti Kor-
tesluoma, kirkkokuoro, joh-
tajana ja kanttorina Sanna 
Leppäniemi. 

YlIKIIMInKI
Perhekirkko su 28.3. klo 12 
Ylikiimingin seurakuntata-
lossa. Toimittaa Jukka Joen-
suu, kanttorina Leo Rahko.
Iltakirkko ma 29.3. klo 19 
Ylikiimingin kirkossa. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Leo Rahko. 
Iltakirkko ti 30.3. klo 19 Yli-
kiimingin kirkossa. Toimit-
taa Jouni Riipinen, kanttori-
na Leo Rahko. Mieskvartet-
ti Oulun Poijat, Tuomo Rou-
nioja, Seppo Kanniainen, Ol-
li Lahtinen ja Arvo Kareinen.
Iltakirkko ke 31.3. klo 19 Yli-
kiimingin kirkossa. Toimit-

Kiitos talvesta 

Auringon timantit hangella.

Valkoinen latu ja majakka.

Repussa evästä, meren jää,

vain katson, kun maltan hengähtää,

niin kaunis on talvinen sää. 

Meeri Pollari
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taa Olavi Isokoski, kanttori-
na Leo Rahko. 
Messu to 1.4. klo 19 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kirkkokuoro, 
johtajana ja kanttorina Leo 
Rahko. 

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
28.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Veikko Kärnä, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell.
Ahtisaarna ma 29.3. klo 19 
kirkossa. Matti Keskinen.

Haukipudas
Perhemessu palmusun-
nuntaina 28.3. klo 12 kir-
kossa. Huom. aika. Toimit-
taa Sami Puolitaival, saarna 
Jaakko Kaltakari, kanttorina 
Else Piilonen, urkurina Han-
nu Niemelä, seurakunnan 
lapsikuoro. 
Hiljaisen viikon maanan-
tain iltajumalanpalvelus 
29.3. klo 19 kirkossa. Toimit-
taa Sami Puolitaival. Gospel-
jumalanpalvelus, musiikista 
vastaa Uudisraivaajat. 
Iltajumalanpalvelus ti 
30.3. klo 19 kirkossa. Toimit-
taa Eeva Mertaniemi, kant-
torina Hannu Niemelä, Hau-
kiputaan Mieskuoro, johtaa 
Mihkel Koldits.
Iltajumalanpalvelus ke 
31.3. klo 19 kirkossa. Toimit-
taa Martti Heinonen, kant-
torina Hannu Niemelä, Per-
jantaikuoro, johtaa Pent-
ti Tiri.
Kiirastorstain messu to 1.4. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa 

Jaakko Kaltakari, saarna Ja-
ri Flink, kanttorina Else Piilo-
nen, musiikkiavustajina Ou-
lun ammattikorkeakoulun 
kirkkomusiikin opiskelijat.
 
Kempele
Gospelmessu kaikenikäi-
sille to 25.3. klo 19 kirkossa.
Palmusunnuntain perhe-
messu su 28.3. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Seija Helo-
maa, avustaa Timo Riihimä-
ki, kanttorina Marja-Liisa 
Jääskeläinen. Kuuntele ju-
malanpalvelus: www.evl.fi/
srk/kempele.
Iltakirkko ma 29.3. klo 19 
kirkossa. Toimittaa Timo 
Juntunen, kanttorina Tane-
li Setälä.
Iltakirkko ke 31.3. klo 19 
kirkossa. Leena Brockman, 
kanttorina Eija Savolainen.

Liminka
Konfirmaatiomessu su 
28.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Aino Pieskä, avustaa Kir-
si Junnonaho, kanttorina Mi-
ka Kotkaranta. Päiväkoulun 
konfirmaatio.
Sanajumalanpalvelus su 
28.3. klo 15 Vanamossa. Toi-
mittaa Anna-Maari Ruota-
nen, kanttorina Mika Kotka-
ranta.
Iltakirkko ma 29.3. klo 19 
kirkossa. Puhe Anna-Maari 
Ruotanen, kanttorina Mika
Kotkaranta.
Iltakirkko ti 30.3. klo 19 seu-
rakuntatalossa. Puhe Jouko 
Lauriala. Avustaa Herättäjän 
Limingan paikallisosasto.

Kiirastorstain messu to 
1.4. klo 19 kirkossa. Toimit-
taa Aino Pieskä, avustaa An-
na-Maari Ruotanen, kantto-
rina Mika Kotkaranta. Muka-
na Tähdet-kuoro.

Lumijoki
Palmusunnuntain sanaju-
malanpalvelus 28.3. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Markku 
Tölli, saarnaa Samuel Korho-
nen, kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen. 
Hiljaisen viikon iltajuma-
lanpalvelukset ma 29.3. 
klo 18 ja ti 30.3. klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Markku Töl-
li, kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen.
Kiirastorstain iltamessu to 
1.4. klo 18 kirkossa. Toim it-
taa Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen.

Muhos
Palmusunnuntain perhe-
kirkko su 28.3. klo 12 kir-
kossa. Toimittaa Pekka Kyl-
lönen, kanttorina Ossi Kaja-
va, lapsikuoro avustaa. 
Kiirastorstain messu to 
1.4. klo 19 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, saarnaa 
Jouni Heikkinen, kanttori-
na Ossi Kajava, kirkkokuo-
ro avustaa.

Oulunsalo
Sanajumalanpalvelus su 
28.3. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Mari Flink, kantto-
rina Tuomo Kangas. Keitto-
lounas.

Perhemessu su 28.3. klo 12 
kirkossa. Toimittaa Minna 
Salmi, kanttorina Taru Pis-
to. Keittolounas.

Siikalatva
KESTIlÄ
Perhekirkko palmusunnun-
taina 28.3. klo 12 kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomo-
la, kanttorina Unto Määttä, 
avustaa Sirkku Palola.
Ahtikirkko ma 29.3. klo 19 
kirkossa. Toimittaa Reijo 
Tuomola, kanttorina Unto 
Määttä.
lasten pääsiäiskirkko ti 
30.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Reijo Tuomola, kanttori-
na Veijo Kinnunen, avustaa 
Sirkku Palola. Päivä- ja per-
hekerholaisille sekä päivä-
hoito- ja esikouluväelle.
Hiljaisen viikon ehtoollis-
kirkko ti 30.3. klo 13 kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomo-
la, kanttorina Unto Määttä, 
avustavat Rauni Tuomaala ja 
Tarja Kemi. Tarjoilua seura-
kuntakodissa. Kyydityspyyn-
nöt Rauni Tuomaala p. 020 
7109 856.

PIIPPolA
Sanajumalanpalvelus pal-
musunnuntaina 28.3. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Rei-
jo Tuomola, kanttorina Un-
to Määttä.
lasten pääsiäiskirkko ti 
30.3. klo 10 Piippolan kir-
kossa. Toimittaa Erkki Piri, 
kanttorina Unto Määttä.
Ahtikirkko ti 30.3. klo 19 
Piippolan kirkossa. Toimit-

taa Merja Jyrkkä, puhe Sau-
li Typpö, Herättäjäyhdistys, 
kanttorina Unto Määttä. 
Piippolan mieskuoro ja Vio-
lakuoro avustavat. Kirkko-
kahvit Väinölässä. 

PulKKIlA
Sanajumalanpalvelus pal-
musunnuntaina 28.3. klo 12 
Pulkkilan kirkossa. Toimit-
taa Sulo Kautto, kanttorina 
Veijo Kinnunen.
lasten pääsiäiskirkko ma 
29.3. klo 10 Pulkkilan kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Veijo Kin-
nunen.
Ahtikirkko ma 29.3. klo 19 
Pulkkilan kirkossa. Toimit-
taa Merja Jyrkkä, kanttori-
na Arja Leinonen.
Ahtikirkko ti 30.3. klo 19 
Pulkkilan kirkossa. Toimit-
taa Reijo Tuomola, kantto-
rina Veijo Kinnunen.
Hiljaisen viikon ehtoolli-
nen ke 31.3. klo 19 Junno-
nojan Rukoushuoneella. Toi-
mittaa Martti Arkkila, kant-
torina Pekka Kyöstilä.

PYHÄnTÄ
Sanajumalanpalvelus pal-
musunnuntaina 28.3. klo 10 
Pyhännän kirkossa. Toimit-
taa Sulo Kautto, kanttorina 
Veijo Kinnunen.
Ahtikirkko ma 29.3. klo 19 
Pyhännän kirkossa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen, kantto-
rina Veijo Kinnunen, avus-
taa Linnea Ervasti, trum-
petti.
lasten pääsiäiskirkko ke 
31.3. klo 9.15 Pyhännän kir-

kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Veijo Kin-
nunen. Lapsikuoro avustaa. 
Kirkon jälkeen päivä- ja per-
hekerholaiset siirtyvä srk-ta-
lolle.
Ahtikirkko ke 31.3. klo 19 
Pyhännän kirkossa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen, kant-
torina Veijo Kinnunen. Lap-
si- ja nuorisokuoro laulavat 
kärsimysajan lauluja.

RAnTSIlA
Sanajumalanpalvelus pal-
musunnuntaina 28.3. klo 10 
Rantsilan kirkossa. Toimit-
taa rovasti Hannu Lauriala, 
kanttorina Arja Leinonen. 
Lapsikuoro Stellat avustaa. 
Palleroiden pääsiäiskirkko 
ma 29.3. klo 10 Rantsilan kir-
kossa. Toimittaa Erkki Piri ja 
Merja Jyrkkä, kanttorina Ar-
ja Leinonen.
Ahtikirkko ti 30.3. klo 19 
Hovin koululla. Toimittaa 
Perttu Kyllönen, kanttorina 
Arja Leinonen.
Ahtikirkko ke 31.3. klo 19 
Rantsilan kirkossa. Puhe Au-
kusti Nevala, kanttorina Ar-
ja Leinonen.

Tyrnävä
Konfirmaatiomessu su 28.3. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Timo Liikanen, kant-
torina Pentti Korkiakoski.
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25.–31.3.2010enot Oulussa 

Hiljainen viikko alkaa

Tulevana sunnuntaina vietetään 
palmusunnuntaita, joka aloit-
taa hiljaisen viikon. Sen aikana 
kristityt muistelevat Kristuk-

sen kärsimystä. Oulussa kärsimyshis-
torian tapahtumien äärelle voi hiljen-
tyä viikon jokaisena päivänä. Tilai-
suuksiin on vapaa pääsy.

Palmusunnuntaina jumalanpalve-
lukset kutsuvat oululaisia kello 10 ja 
12. Lisäksi Pyhän Andreaan kirkossa 
Kaakkurissa pidetään Muskarikirkko 
kello 15. Sinne kutsutaan erityisesti 
viimeisen vuoden aikana kastettuja 
vauvoja perheineen.

Musiikkia kuullaan palmusun-
nuntaina kello 18 tuomiokirkon mu-
siikkihartaudessa, Ylikiimingin kir-
kon Sävelhartaudessa sekä Käy yrtti-
tarhasta polku -runoillassa Maikku-
lan kappelissa.

Palmusunnuntain raamatunteks-
teissä Jeesus ratsastaa Jerusalemiin 
juhlittuna kuninkaana ja auttajana. 
Hiljaisen viikon aikana Kristuksen 
suosio vaihtuu kärsimykseen.

Hiljaisen viikon alussa, maanan-
taista keskiviikkoon järjestetään ilta-

kirkkoja kello 18 Oulun tuomiokir-
kossa sekä kello 19 Karjasillan, Tuiran, 
Oulujoen, ja Ylikiimingin kirkoissa.

Yliopiston ekumeeninen pääsiäis-
hartaus pidetään tiistaina kello 10 Py-
hän Luukkaan kappelissa. Hartauden 
toimittavat Metropoliitta Panteleimon 
ja oppilaitospastori Antti Leskelä.

Hiljaisella viikolla järjestetään 
myös monenlaisia musiikkitilaisuuk-
sia. Maanantaista keskiviikkoon Ou-
lun tuomiokirkossa on lounasaikaan 
kello 12.15 Urkuvartti, joissa kuullaan 
paastonajan urkumusiikkia. Hiljaisen 
viikon virsi- ja lauluilta järjestetään 
maanantaina kello 18 Kaukovainion 
kappelilla ja tiistaina kello 18 Heinä-
torin seurakuntatalolla.

Pyhän Tuomaan kirkossa voi osal-
listua Hiljaisen viikon iltamusiikki-
tilaisuuteen maanantaina ja tiistaina 
kello 19. Maanantaina esiintyy Oulun 
ammattikorkeakoulun kirkkomusiiki-
nopiskelijoista koostuva projektikuo-
ro ja soitinyhtye, tiistaina mukana ovat 
Pyhän Tuomaan lapsikuoro ja Amable.

RAUHAN TeRVeHDYS

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
ompeluseurat to 25.3. klo 
18.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. 
Aamupiiri la 27.3. klo 10, 
Vanha pappila. 
Sunnuntaiseurat su 28.3. 
klo 15, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
28.3. klo 17, Keskustan seu-
rakuntatalo. Kristityn vapau-
desta tulee puhumaan Vesa 
Salo Raahesta. Henkilökoh-
taista rukouspalvelua sekä 
yhteinen esirukous, johon 
voi jättää kirjoitettuja ru-
kouspyyntöjä.
opettajien raamattupiiri 
ma 29.3. klo 16, Vanha pap-
pila, Jössensali. 
Hartaus ke 31.3. klo 14, Hol-
lihaan palvelukoti. Jyrki Vaa-
ramo, pyhä ehtoollinen.
Raamattupiiri ke 31.3. klo 
16, Aurinkokoti. Jyrki Vaa-
ramo.
Miesten piiri ke 31.3. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Rukoushetki ke 31.3. klo 19, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Järjestää myös Sinapinsie-
men ry ja Oulun NNKY.
Hartaus to 1.4. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Jyrki 
Vaaramo, ehtoollinen.
Torstain raamattupiiri to 
25.3. klo 14, Keskustan seu-
rakuntatalo. Ruokala. 1. 
Moos. 27. Anna-Mari Heik-
kinen.

Karjasillan seurakunta
Torstai-illan raamattupii-
ri to 25.3. klo 18, Kastellin 
kirkko. 
Raamattupiiri to 25.3. klo 
18, Maikkulan kappeli.
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 26.3. klo 
18, Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 28.3. klo 18, Pyhän Andre-
aan kirkko. Jorma Kiviranta, 
Antti Kiuru.
Ilosanomapiiri ti 30.3. klo 
18, Karjasillan kirkko. 
Hengellisen syventymisen 
piiri ti 30.3. klo 18.30, Maik-
kulan kappeli. 
Pappilan raamattupiiri ke 
31.3. klo 11, Kastellin kirkko. 
Jatkamme Jesajan kirjan lä-
pikäymistä.
Miesten raamattupiiri ke 
31.3. klo 18, Karjasillan kirk-
ko, ryhmätyötila. Lisätietoa 
Kimmo Kieksi, 050 310 5001.

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 25.3. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Vetä-
jinä Arja Suomela ja Riitta 
Louhelainen. Raamattupii-
ri kokoontuu tilassa nimeltä 
Sumppu.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
to 25.3. ja 1.4. klo 16, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Luetaan 
Matteuksen evankeliumia 
ja saadaan lähetystietoutta. 
Kokoonnutaan ystävänkam-
marissa. Lisätietoja Pasi Ku-
rikka p. 040 5747 139.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 25.3. klo 18.30, 
Tuiran kirkko.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 25.3. klo 19, Pyhän 

Tuomaan kirkko. 
Herännäisseurat su 28.3. klo 
15, Tuiran kirkko. 
Raamattupiiri ti 30.3. klo 18, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Raamattupiiri ke 7.4. klo 
18, Pateniemen kirkko. Li-
sätietoja Heli Sytelältä 040 
5747 145. 

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 26.3. klo 18.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Rauhanyhdistyksen seu-
rat su 28.3. klo 17, Oulujoen 
kirkko. Viljo Juntunen ja Es-
ko Kalaoja.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 30.3. klo 19, Myllyo-
jan seurakuntatalo. 

YlIKIIMInKI
Sävelhartaus su 28.3. klo 
18, Ylikiimingin kirkko. Uta-
järven ja Ylikiimingin kirkko-
kuorot, johtajina Anna-Mari 
Tuovinen ja Leo Rahko. 

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Palmusunnuntain musiikki-
hartaus su 28.3. klo 18, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Ari-Pekka Metso, laulu Sa-
ri Hourula, nokkahuilu Ste-
fanie Archer ja urut Maija 
Tynkkynen.
urkuvartti ma 29.3. klo 
12.15, Oulun tuomiokirkko. 
Paastonajan urkumusiikkia 
teemasta Tutkimaan, oi Jee-
sus auta.
urkuvartti ti 30.3. klo 12.15, 
Oulun tuomiokirkko. Paasto-
najan urkukoraaleja teemas-
ta Kas Karitsata Jumalan.
Virsilauluilta ti 30.3. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hiljaisen viikon virsiä, Esko 
Laukkanen.
urkuvartti ke 31.3. klo 12.15, 
Oulun tuomiokirkko. Paasto-
najan urkukoraaleja teemas-
ta Oi rakkain Jeesukseni.

Karjasillan seurakunta
Rauhanyhdistyksen pääsi-
äislauluilta pe 26.3. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko.
Käy yrttitarhasta polku su 
28.3. klo 18–19.30, Maikku-
lan kappeli. Hiljennytään 
kohti Golgataa yhdessä lau-
laen ja runoja kuunnellen. 
Mukana diakoniatyönteki-
jä Nina Niemelä ja kantto-
ri Riitta Piippo. Tilaisuuden 
jälkeen teehetki, jonka jär-
jestää Maikkulan diakonia-
ryhmä. 
Pietari-oratorio ma 5.4. klo 
18, Karjasillan kirkko. Nii-
lo Rauhalan sanoittama ja 
Antti Heikkilän säveltämä 
pääsiäisenä 2009 kantaesi-
tetty oratorio. Cantio Lau-
dis -kuoro ja Oulun Kama-
riorkesteri. Solisteina tenori 
Heikki Rainio, mezzosopraa-
no Sirkka Rautakoski, bari-
toni Joose Vähäsöyrinki, ba-
ritoni Ari Rautakoski ja bas-
so Markku Liukkonen. Ol-
li Heikkilä johtaa teoksen. 
Ohjelma 10/5 €.
Kirjavirtaa pappilassa -kir-
jallisuuspiiri ke 14.4. klo 18, 
Kastellin kirkko. Giovanni 
Guareschin Isä Camilloin ky-

lä tai Isä Camillo vauhdissa 
tai Isä Camillo ja hänen lau-
mansa sekä P. G. Wodehou-
sen Kiitos, Jeeves. 
Huuda minua avuksi hädän 
päivänä – psalmiluentaa ja 
viulumusiikkia su 18.4. klo 
18, Kastellin kirkko. Neljä lu-
kijaa, kaksi barokkiviulistia 
ja yksi kanttori. Vapaa pää-
sy, käsiohjelma 2 € Yhteisvas-
tuukeräykseen.

Tuiran seurakunta
Hiljaisen viikon iltamusiik-
kitilaisuus ma 29.3. klo 19, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Pu-
he, Päivi Jussila. Oulun am-
mattikorkeakoulun kirkko-
musiikinopiskelijoista koos-
tuva projektikuoro ja soitin-
yhtye esittää Buxtehuden 
passiokantaattisarjan Mem-
bra Jesu Nostri päätöskan-
taatin Illustra faciem tuam  
eli Nyt käännä kasvosi mei-
hin. Lisäksi ohjelmassa pari 
Kaj-Erik Gustafssonin paas-
tonaikaan liittyvää kuorote-
osta. Kuoroa johtaa Raakel 
Pöyhtäri ja urut Katri Sippo-
la. Vapaa pääsy.
Hiljaisen viikon iltamusiik-
ki ti 30.3. klo 19, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Pyhän Tuo-
maan lapsikuoro ja Amable-
kuoro esiintyvät. Ohjelmas-
sa hiljaisen viikon ja pääsiäi-
sen lauluja. Kuoroa johtaa 
Tuiran kanttori Katri Sippo-
la, Raakel Pöyhtäri, urut, Su-
vi Kaikkonen, huilu. Vapaa 
pääsy. 
Tuiran kanttorien yhteis-
vastuukonsertti su 25.4. klo 
16, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Tuiran seurakunnan kantto-
rit Katri Sippola, Marjo Irja-
la, Heikki Jämsä, Lauri-Kalle 
Kallunki ja Tommi Hekkala 
musisoivat perinteisessä yh-
teisvastuukonsertissaan. Va-
paa pääsy. Ohjelmamaksu 5 
€ Yhteisvastuukeräykselle. 
Ks. Yhteisvastuuilmoitus.

Oulujoen seurakunta
Runon ja musiikin ilta la 
27.3. klo 19, Oulujoen kirkko. 
Illan aiheena on lapset ja lap-
siperheet. Runot rovasti, ru-
noilija Niilo Rauhala. Musii-
kista vastaavat kanttorit Leo 
Rahko ja Lauri Nurkkala sekä 
nuorten puhallinyhtye Ylikii-
mingistä. Iltahartaus Pertti 
Lahtinen. Kolehti Yhteisvas-
tuukeräykselle. Ks. Yhteis-
vastuuilmoitus.

Diakonia
liikuntavammaisten kerho 
pe 26.3. klo 13–14.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. Aiheena 
Pääsiäinen. Mukana Sirpa.
Työttömien ateria ke 31.3. 
klo 11–13, Öbergin talo. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 3161 
405 keskustelua, kotikäyntiä 
tai taloudellisen tuen hake-
mista varten.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 5313 
219 tai Karjasillan diakonia-
toimistolta, Nokelantie 39. 

Ystävänkamari ti 30.3. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Työttömien ruokailu to 
25.3. ja 1.4. klo 12, Rajaky-
län seurakuntakoti. Lisätie-
toja Sami Riipinen p. 040 
5747 149. 

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 p. 08 5313 519 tai käy-
mällä Myllyojan seurakunta-
talossa. 
Madekosken diakoniapiiri 
to 25.3. klo 12, Lahja Heikki-
sellä, Tiilitie 5 A 16.

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
KEHITYSVAMMAISET
Perhepiiri to 25.3. klo 12–
13.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
nuorten aikuisten retki la 
8.5. klo 16 kotakirkko-ret-
ki Isoniemeen, Haukipu-
taalle. 18–40-vuotiaille. Mu-
kaan lähtevät diakoni Kai-

sa Jaakkola ja pastori Elina 
Hyvönen. Lähtö Öbergin ta-
lon pihasta klo 16. Matka-
eväät seurakunnan puoles-
ta. Ilm. viimeistään 23.4. p. 
040 5156 935.

KuuloVAMMAISET
Hyvä tietää – mukava osal-
listua -luento pe 26.3. klo 
9.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Hiljaisen viikon ehtoollis-
kirkko to 1.4. klo 16, Palve-
lukeskus Runola. 

nÄKöVAMMAISET
näköpiiri to 25.3. klo 13–
14.30, Myllyojan seurakunta-
talo. Vierailu Myllyojan elä-
keläisten kerhossa. Mennään 
omin kyydein. Paula ja opa-
systävät ovat vastassa Myl-
lyojan seurakuntatalon park-
kipaikalla klo 12.30 alkaen. 

PÄIHDETYö
naistenryhmä pe 26.3. klo 
13–15.30, Öbergin talo. Vie-
raana kirkkomuusikko Taina 
Voutilainen.
Tavoiteryhmä ma 29.3. klo 
14.30, Öbergin talo. 

Lähetys
lähetyssoppi to 25.3. klo 10–
14, Keskustan seurakuntata-
lo. Leivonnaisia, käsitöitä, ar-
poja ja muuta mukavaa sekä 
vohvelikahvila. Tuotto ohja-
taan nimikkotyölle Suomen 
Lähetysseuran kautta. 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja pe 26.3. klo 10–14. Puo-
dista käytettyjä astioita, lii-
navaatteita, koruja, kirjo-
ja sekä pajan tuotteita, tar-
jolla myös kahvia yms. Pajas-
sa tehdään käsitöitä. P. 044 
316 1720. 
lauluhetki to 25.3. klo 13, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Mukana Maija Tynkkynen.
lähetystovi pe 26.3. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Raamattua: Hanna, hal-
veksittu, mukana Pentti Kor-
tesluoma.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 25.3. klo 14, 
Vanha pappila, Sipiläsali. 
Raamattutunti Juha Sarkki-
nen.
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Tuiran seurakunta
lähetyspiiri ma 29.3. klo 
16.30, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja Tarja Oja-Viirret p. 040 
5747 172. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 29.3. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 29.3. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

YlIKIIMInKI
Piispankamarin kahvila ja 
kirpputori pe 26.3. klo 11, 
Entinen kunnantalo. Myytä-
vänä käsitöitä ja pientä tava-
raa. Tuotto lähetykselle.

Lapset ja lapsiperheet
Päiväkerhot löytyvät osoit-
teesta www.oulunseurakun-
nat.fi/lastentapahtumat.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 28.3. klo 12, 
Makasiininkatu 6. Pyhäkou-
lu on lasten oma kirkko. Py-
häkoulussa lasta kuljete-
taan lapsentajuisesti tutus-
tumaan kristilliseen uskoon 
ja rakastavaan Jumalaan. Py-
häkouluun ovat tervetullei-
ta kaikki yli 4-vuotiaat. Tä-
tä pienemmmille toivomme 
mukaan omaa saattajaa. Py-
häkouluun ei tarvitse ilmoit-
tautua ja se on osallistujille 
maksuton.
Pyhäkoulu su 28.3. klo 
16.30, Koulukatu 10.

Karjasillan seurakunta
Mummon ja Vaarin pysäk-
ki la 27.3. klo 15, Pyhän An-
dreaan kirkko. Pääsiäisen sa-
nomaa eläytyen, yllättyen ja 
askarrellen. Huovutetaan ja 
maalataan munia. Myös kok-
kikoululaiset yllättävät. Huo-
mioi vaatetus.
Pyhäkoulu su 28.3. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Pyhäkou-
lu jumalanpalveluksen aika-
na. Lopuksi lapset menevät 
kirkkoon.
Pyhäkoulu su 28.3. klo 10, 
Kastellin kirkko. Pyhäkoulu 
jumalanpalveluksen aikana. 
Lopuksi lapset menevät siu-

nattaviksi kirkkoon.
Pyhäkoulu su 28.3. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Py-
häkoulussa lapsi saa eväitä 
koko elämäänsä varten.
Perhekerho ma 29.3. klo 10–
11.30, Sarasuon päiväkoti. 
Taidepyhis ma 29.3. klo 
14.30, Metsokankaan kou-
lu. Pyhäkouluun otetaan 16 
1.–3.-luokkalaista.
Perhekerho ti 30.3. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ke 31.3. klo 
9.30, Maikkulan kappeli. Per-
hekerho on lasten ja aikuis-
ten kohtaamispaikka seura-
kunnassa. Aloitamme pie-
nellä hartaushetkellä kirk-
kosalissa. Kerhossa myös 
laulamme, leikimme, askar-
telemme, juomme kahvit tai 
mehut ja vietämme aikaa yh-
dessä jutellen.
Perhekerho ke 31.3. klo 10, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu la 27.3. klo 11.30, 
Kuivasjärven seurakunta-
koti. Pyhäkoulussa tutustu-
taan lapsen tajuisesti raa-
matun kertomuksiin ja lau-
lellaan sekä lopuksi askarte-
lu tai muu toimintahetki. Li-
sätietoja Aila Valtavaaralta 
p. 040 5747 109.
Pyhäkoulu su 28.3. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Isoille ja pienille oma pyhä-
koulu jumalanpalveluksen 
yhteydessä. Lisätietoja Aila 
Valtavaara p. 040 5747 109.
Pyhäkoulu su 28.3. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Lasten oma kirkkohetki. Li-
sätietoja Aila Valtavaaralta 
p. 040 5747 109.
Kansainvälinen pyhäkoulu 
su 28.3. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Pyhäkoulu 
suomen kielellä. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 28.3. klo 12, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 28.3. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

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

Nuoret
uusien ja vanhojen isosten 
Grande-leiri vol. 2 16.–18.4. 
Rokuan leirikeskus. Karjasil-
lan ja tuomiokirkkoseura-
kunnan uusien ja vanhojen 
isosten yhteinen leiri. Toi-
nen leiriajankohta oli 19.–
21.2. 

Karjasillan seurakunta
nuortenilta ke 31.3. klo 19–
20.30, Kaukovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan isos-
koulutusleiri II 26.–28.3. Ro-
kuan leirikeskus. Tarkoitettu 
uusille tuiralaisille isoskoulu-
tettaville. Leiri täytetään il-
moittautumisjärjestyksessä. 
Leirillä sukelletaan Raamat-
tuun ja harjoitellaan isosten 
ohjaustaitoja. Leiri on isos-
koulutettaville maksuton. Li-
sätietoja nuorisotyönohjaaja 
Merja Oksman, p. 040 5245 
944 tai merja.oksman@evl.fi. 
nuortenilta ke 31.3. klo 
18.30–20, Koskelan seura-
kuntakoti. Luvassa rentoa 
yhdessäolemista, pelailua ja 
yhteislaulantaa, ajankohtais-
ten asioiden äärellä olemista 
sekä hartautta.

Nuoret aikuiset 
Takkailta ti 30.3. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
nuorten aikuisten raamat-
tupiiri ke 31.3. klo 18, Van-
ha pappila. 

oPISKElIjAjÄRjESTöT
Körttiopiskelijoiden seurat 
to 25.3. klo 19. Körttis, Luo-
kotie 5 A 5.
Evankelinen nuorten ai-
kuisten ilta pe 26.3. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Ristinkantajata, Vesa Pöyh-
täri.
oPKon opiskelijailta la 27.3. 
klo 19, Öbergin talo. Valitus-
virret. Aki Lautamo.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 29.3. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Tapio Pokka: Pyhä, pyhä, py-
hä... mitä pyhyys on?
Evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 31.3. 
klo 18.30, Pyhän Luukkaan 

Valot sammuvat 
lauantaina kirkoista

Oulun ev.-lut. seurakunnat osallistuvat 
maailmanlaajuiseen Earth Hour -kam-
panjaan tulevana lauantaina. Valot sam-
mutetaan kiinteistöistä ja kaikilta kolmel-

ta hautausmaalta lauantaina 27. maaliskuuta kel-
lo 20.30–21.30. Valot jätetään palamaan vain nii-
hin paikkoihin, missä se turvallisuussyistä on vält-
tämätöntä.

Osallistumalla kampanjaan seurakunnat vies-
tittävät huolensa ilmastonmuutoksesta sekä toi-
veensa siitä, että ilmastonmuutoksen torjunta ote-
taan vakavasti kaikilla tasoilla.

Suomen evankelisluterilaisen kirkon ilmasto-
ohjelman keskeisiä lähtökohtia ovat kiitollisuus, 
kunnioitus ja kohtuus. Kirkko kehottaa seurakun-
talaisiaan muun muassa muuttamaan elämäntapo-
jaan kohtuullisemmiksi, nauttimaan luonnosta ja 
sen ihmeistä sekä pyhittämään lepopäivän ja etsi-
mään elämään muuta sisältöä kuin kuluttaminen.

Earth Hour on maailmanlaajuinen ilmastokam-
panja, jossa ihmiset ympäri maapalloa sammutta-
vat valonsa tunniksi samana päivänä. Kampanja 
sai alkunsa vuonna 2007 Australiasta. Oulun seu-
rakuntayhtymä on myös jatkossa mukana vastaa-
vissa kampanjoissa.

RAUHAN TeRVeHDYS

kappeli. Jeesus elää! -pääsi-
äisseurat.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Toiminta- ja keskusteluker-
ho to 25.3. klo 10.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. Kes-
kustelukerhossa jutellaan 
eri teemoista ja hiljennytään 
hartauteen.
Raksilan kerho to 25.3. klo 
12, Hautajaishuoneisto. Seu-
rakuntakerho.
Sara Wacklinin seurakunta-
kerho ma 29.3. klo 13.
Tarinatupa ke 31.3. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 25.3. 
klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 25.3. 
klo 13, Kastellin kirkko. Mu-
kana Asta Leinonen.

Tuiran seurakunta
Vanhustyön linja keskiviik-
koisin klo 9–11 puhelinnu-
merossa 08 5314 616. Nume-
roon voi soittaa, kun on yk-
sin tai kaipaa kuuntelija a, 
kun haluaa puhua tärkeistä 
asioista ja kun haluaa pyytää 
kotikäyntiä tai jättää soitto-
pyynnön.
Eläkeläisten kerho to 25.3. 
klo 13, Tuiran kirkko, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Keskitui-
ran kerholaisten Pääsiäis-
vaellus Pyhän Luukkaan kap-
peliin. Lähtö Tuiran kirkolta 
klo 13. Lisätietoja Aino-Liisa 
Ilkko p. 040 7510 064.
Eläkeläisten kerho to 25.3. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. Ehtoollisen vietto, mu-
kana Pasi Kurikka. Lisätieto-
ja Eeva-Marja Laitinen p.040 
5157 267.
Seniorien laulupiiri to 25.3. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Yhteislauluja, kahvitar-
joilu ja hartaus. Mukana 
Raakel Pöyhtäri ja Päivi Moi-
lanen. 
laulaen kevättä kohti -dia-
koninen lauluryhmä to 
25.3. klo 14, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Lauletaan, hil-
jennytään ja nautitaan mu-
siikista. Mukana diakoni Sa-

Pietari-oratorio 
maanantaina 5.4. klo 18 Karjasillan kirkossa 

Niilo Rauhalan sanoittama ja Antti Heikkilän säveltä-
mä pääsiäisenä 2009 kantaesitetty oratorio. Cantio 
Laudis -kuoro ja Oulun kamariorkesteri. Solisteina te-
nori Heikki Rainio, mezzosopraano Sirkka Rautakoski, 
baritoni Joose Vähäsöyrinki, baritoni Ari Rautakoski ja 
basso Markku Liukkonen. Olli Heikkilä johtaa teoksen. 

Ohjelma 10/5 €.

Pietari-oratorio 

Yöpyhis 17.–18.4.2010
Yöpyhis alkaa lauantaina 17.4. klo 16 ja 

päättyy sunnuntaina 18.4. klo 10 alkavaan messuun.
Paikkana on Pyhän Luukkaan kappeli ja 

kappelin kerhotilat.

Yöpyhis on pyhäkoulua leiritunnelmissa - laulua, pelailua ja 
uusia ystäviä. Se on koululaisen kokoinen yökyläily kirkolle.

Yöpyhis on myös hiljentymisen paikka. Hiljennymme 
opetukseen,hartauteen, ja nukkumaan.

Yöpyhis on ilmainen ja suunnattu kouluikäisille. Osallistujille 
tarjotaan päivällinen, sekä ilta- ja aamupala. 

Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje.

Vetäjinä ovat koulutetut aikuiset pyhäkoulunopettajat.
Lähde rohkeasti mukaan!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 12.4. mennessä:
Maria Matilainen 050 3021 303, tai 

Maria.matilainen@netti.fi

Tuiran seurakunnan pyhäkoulutyö

Muskarikirkko 

sunnuntaina 28.3. 
klo 15 Pyhän 
Andreaan kirkossa

Toimittaa Sanna 
Komulainen, avustaa 
Päivi Sutinen, 
musiikista vastaa 
Jenni Koskenkorva. 
Mukana avustamassa 
seurakunnan 
päiväkerholaiset 
ja muskariryhmät. 
Kahvi-, mehu- ja 
pilttitarjoilu. 

Mukaan kutsutaan 
erityisesti viime ja 
kuluneen vuoden 
aikana kastettuja 
vauvoja perheineen.

Vanhustyön 
pastori 
Markku 

Palosaari
päivystää

numerossa
044 316 1420.

Palosaaren 

kanssa voi sopia 

kotikäynnistä, jos 

vanhus kaipaa 

keskustelua, 

rukousta, 

ehtoollista.
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25.–31.3.2010enot Oulussa 

mi Riipinen, kanttori Katri 
Sippola ja diakoniopiskelija 
Mirja Nikula.
Eläkeläisten ja laitosväen 
messu to 1.4. klo 13, Tuiran 
kirkko. Messun jälkeen on yh-
teinen kahvihetki, jonka jäl-
keen paluukuljetus noin klo 
14.45. Linja-autokuljetus on 
osallistujille ilmainen. Linja-
autoreitti 1: klo 12.05 Palo-
kan palvelukeskus, klo 12.10 
Rajakylän seurakuntakoti, 
klo 12.20 Koskelan seurakun-
takodin pysäkki, klo 12.25 
Koskelan palvelukeskus, klo 
12.35 Tuiran palvelukeskus, 
klo 12.45 Tuiran kirkko. Lin-
ja-autoreitti 2: klo 12.10 Pate-
niemen kirkko, klo 12.15 Kui-
vasjärvi, Karjakentän pysäk-
ki, klo 12.20 Ajaa Kaitoväy-
lää, Yliopistonkadun pysäk-
ki, klo 12.30 Hiidentien pää-
tepysäkki, ajaa Järvitietä, klo 

Hiljaisen viikon messu
Keskiviikkona 31.3. klo 19 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa Hannu 
Ojalehto, puhe Olavi Voittonen, 
kanttorina Lauri-Kalle Kallunki. 
Sekakuoro Tuike. 

Hiljaisen viikon  
sanajumalanpalvelukset 
ja kirkkohetket
Maanantaina 29.3. klo 18 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa Anna-Mari 
Heikkinen, urkuri Maija Tynkkynen.

Maanantaina 29.3. klo 19 Karjasillan 
kirkossa. Toimittaa Liisa Karkulehto, 
avustaa Ulla Säilä, kanttorina Juha 
Soranta. Kastellin kirkkokuoro, 
johtajana Ilkka Järviö.

Maanantaina 29.3. klo 19 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Helena Paalanne, 
kanttorina Tommi Hekkala.

Maanantaina 29.3. klo 19 Oulujoen 
kirkossa. Toimittaa Jouni Riipinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala.  

Maanantaina 29.3. klo 19 Ylikiimingin 
kirkossa. Toimittaa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Leo Rahko. 

Tiistaina 30.3. klo 18 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa Tiina 
Kinnunen, urkuri Maija Tynkkynen, 
Oulun Laulu.

Tiistaina 30.3. klo 19 Karjasillan kirkossa. 
Toimittaa Jaakko Tuisku, avustaa Ulla 
Säilä, kanttorina Juha Soranta. 

Tiistaina 30.3. klo 19 Tuiran kirkossa. 
Toimittaa Juha Valppu, kanttorina Heikki 
Jämsä.

Tiistaina 30.3. klo 19 Oulujoen kirkossa. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi.

Tiistaina 30.3. klo 19 Ylikiimingin 
kirkossa. Toimittaa Jouni Riipinen, 
kanttorina Leo Rahko. Mieskvartetti 
Oulun Poijat, Tuomo Rounioja, Seppo 
Kanniainen, Olli Lahtinen ja Arvo 
Kareinen.

Keskiviikkona 31.3. klo 18, Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa Jyrki 
Vaaramo, laulu Aila Knihtilä, urkuri 
Maija Tynkkynen.

Keskiviikkona 31.3. klo 19 Karjasillan 
kirkossa. Toimittaa Juha Vähäkangas, 
avustaa Ulla Säilä, kanttorina Juha 
Soranta. 

Keskiviikkona 31.3. klo 19 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Anna-Leena 
Häkkinen, kanttorina Heikki Jämsä. 

Keskiviikkona 31.3. klo 19 Oulujoen 
kirkossa. Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
puhe Riitta Kentala, kanttorina Lauri 
Nurkkala.

Keskiviikkona 31.3. klo 19 Ylikiimingin 
kirkossa. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko.

Hiljaisen viikon urkuvartit 
oulun tuomiokirkossa 
Maanantaina 29.3. klo 12.15 Maija 
Tynkkynen soittaa paastonajan 
urkumusiikkia teemasta Tutkimaan, oi 
Jeesus auta.

Tiistaina 30.3. klo 12.15 Maija Tynkkynen 
soittaa Paastonajan urkukoraaleja 
teemasta Kas Karitsata Jumalan.

Keskiviikkona 31.3. klo 12.15 Maija 
Tynkkynen soittaa Paastonajan 
urkukoraaleja teemasta Oi rakkain 
Jeesukseni.

Hiljaisen viikon rukoushetki
Keskiviikkona 31.3. klo  19 Oulun 
tuomiokirkon kryptassa. Järjestää 
Sinapinsiemen ry, Oulun NNKY ja 
tuomiokirkkoseurakunta.  

Hiljaisen viikon iltamusiikit 
Pyhän Tuomaan kirkossa
Maanantaina 29.3. klo 19. Puhe Päivi 
Jussila. Oulun ammattikorkeakoulun 
kirkkomusiikinopiskelijoista koostuva 
projektikuoro ja soitinyhtye esittää 
Buxtehuden passiokantaattisarjan 
Membra Jesu Nostri päätöskantaatin 
Illustra faciem tuam eli  Nyt käännä 
kasvosi meihin. Lisäksi ohjelmassa pari 
Kaj-Erik Gustafssonin paastonaikaan 
liittyvää kuoroteosta. Kuoroa johtaa 
Raakel Pöyhtäri ja urut Katri Sippola. 
Vapaa pääsy.

Tiistaina 30.3. klo 19. Pyhän Tuomaan 
lapsikuoro ja Amable-kuoro esiintyvät. 
Ohjelmassa hiljaiseen viikkoon ja 
pääsiäiseen liittyviä lauluja. Kuoroa 
johtaa Tuiran kanttori Katri Sippola, 
Raakel Pöyhtäri, urut, Suvi Kaikkonen, 
huilu. Vapaa pääsy. 

Yliopiston ekumeeninen 
pääsiäishartaus 
Tiistaina 30.3. klo 10 Pyhän Luukkaan 
kappelissa. Toimittaa piispa (ort.) 
Metropoliitta Panteleimon ja vs. 
oppilaitospastori Antti Leskelä, 
puhe kirkkoherra Jouni Riipinen. 
Kanttorina Taina Voutilainen. 
Ortodoksisen seurakunnan lauluryhmä. 
Voirinkelikahvit.

Virsilauluilta
Tiistaina 30.3. klo 18 Heinätorin 
seurakuntatalossa. Hiljaisen viikon virsiä, 
Esko Laukkanen.
 

Hiljaisen viikon tilaisuuksia

Palmusunnuntain ja kiirastorstain jumalanpalvelukset löytyvät lehden sivuilta 14–15
muiden jumalanpalvelusten joukosta.

12.35 Ajaa Kaarnatietä, Alp-
pila, klo 12.45 Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho to 25.3. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 25.3. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. Kerhossa vieraita nä-
köpiiristä.
Eläkeläisten kerho to 25.3. 
klo 14, Metsolan Hovi. 

YlIKIIMInKI
laulukerho to 25.3. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo.

Leirit ja retket
Retki Tampereelle 21.– 
23.5. Retki on tarkoitettu 
9–14-vuotiaille oululaisille. 
Ilmoittautumiset p. 08 3161 
340 arkisin klo 9–16 tai www.

oulunseurakunnat.fi/ilmo vii-
meistään 3.5. Lisätietoja ret-
kestä Esa Harjulta, p. 040 
5752 713. Tarkemmat tiedot 
ks. erillinen ilmoitus.

Karjasillan seurakunta
lähde matkaan -leiri 9.–
11.4. Vasamon leirikeskus. 
Ks. erillinen ilmoitus.

Oulujoen seurakunta
Retki Baltiaan. Seurakun-
taretki Viroon, Latviaan ja 
Liettuaan 9.–13.6. Matkan 
hinta on noin 450 € / 2 hh 
tai 550 € / 1 hh, lähtijöiden 
määrästä riippuen. Mukaan 
mahtuu 40 nopeinta, etusi-
jalla Oulujoen seurakunnan 
jäsenet. Matka sisältää kyy-
dit turistibussilla ja laival-
la, hotellimajoitukset, ruo-
kailut puolihoidolla, mat-
kavakuutuksen Oulun seu-
rakuntien jäsenille, opas-
tetun kaupunkikiertoaje-
lun Riikassa sekä opastetun 
päiväretken Ristikukkulalle 
ja Rundalenin palatsiin. Si-
tovat ilmoittautumiset vii-
meistään 9.4. p. 08 3161 
340. Tiedustelut Eija Röning 
040 558 0435 ja Anu Fedo-
toff 040 574 7098. Matka-
järjestelyistä vastaavat Kos-
kilinjat ja Matka-Vekka. 

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

Tuiran seurakunta
Puuhakerho maanantaisin 
ja keskiviikkoisin klo 9, Inti-
ön hautausmaan kasvihuo-
neen kellari. Puutöitä.
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
30.3. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kerho kokoontuu kir-
kon kellarissa.

Muut menot
Sinkkuilta pe 26.3. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. Pastori Juha Vähä-
kangas alustaa aiheesta Tie-
tä pitkin kulkiessani mä etsin 
kohtaloani. Sinkkuilta on ai-
kuisten yksineläjien kohtaa-
mispaikka.
lahjoita vanha polkupyörä-
si kunnostettavaksi. Siives-
sä, lähetyksen puodissa ja 
pajassa kunnostetaan van-
hoja polkupyöriä. Kunnos-
tetut pyörät myydään seura-
kuntien lähetystyön hyväksi. 
Pyöränhuoltoviikko Siives-
sä 19.–23.4. Siipi, lähetyk-
sen puoti ja paja ma-ke, pe 
klo 10–14. Perushuolto 30 €, 
täyshuolto 40 €. Tuotto lähe-
tystyölle.

Kansainvälisyys
lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.

Kansainvälinen pyhäkoulu 
su 28.3. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Pyhäkoulu suo-
men kielellä. Lisätietoja Aila 
Valtavaara p. 040 5747 109.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 28.3. klo 17, Kau-
kovainion kappeli.

Matteuspassio soi myös 
virtuaalikirkossa 

Pitkäperjantaina 2. huhtikuuta kello 18 Oulun tuo-
miokirkossa soi Matteuspassio, jota pidetään pro-
testanttisen kirkkomusiikin loisteliaimpana aartee-
na. Teoksen ytimenä on Jeesuksen kärsimyskerto-
mus evankelista Matteuksen kertomana.

Esityksen käsiohjelma maksaa 20 euroa. Eläke-
läisille, opiskelijoille ja varusmiehille sen hinta on 
15 euroa. Käsiohjelman ostaneilla on etuoikeus is-
tumapaikoille. Mukaan pääsee myös internetin vä-
lityksellä osoitteessa www.virtuaalikirkko.fi. Lisäk-
si Matteuspassio esitetään myös Limingan kirkossa 
keskiviikkona 31. maaliskuuta kello 18.

Evankelista Matteuksen vaativan osan esittää te-
nori Niall Chorell. Jeesuksen osan laulaa Jorma Hyn-
ninen. Muiksi solisteiksi on valittu sopraano Henna-
Mari Sivula Oulusta, altto Essi Luttinen Helsingistä, 
basso Jari Parviainen Muuramesta sekä Ari Rauta-
koski Iistä.

Teoksen kokonaisilmeestä rakentaa merkittävän 
osan 70-henkinen kuoro, jonka ytimen muodostavat 
Oulun tuomiokirkon Katedraalikuoro, Sofia Magda-
lena -yhtye sekä Oulun Kamarikuoro ja Pohjankar-
tanon tyttökuoro. Säestävä orkesteri on Oulunsalo 
Ensembe, jonka konserttimestarina toimii Sinikka 
Alaleppilampi. Orkesterissa on soittajia Suomen li-
säksi myös Japanista, Saksasta, Virosta, Venäjältä ja 
Unkarista. Teoksen johtaa Raimo Paaso.

RAUHAN TeRVeHDYS

9–13-vuotiaiden oululaisten 

Retki Tampereelle 
21.–23.5. 

Vieraillaan Pandan tehtaanmyymälässä, museokeskus 
Vapriikissa, Tikkakosken ilmaislumuseossa ja Särkännie-
messä sekä osallistutaan jumalanpalvelukseen Ylöjär-
ven kirkossa. 

Retken hintaan 140 € sisältyy matkat, majoitus, tapa-
turmavakuutus seurakunnan jäsenille, ruokailut, sisään-
pääsymaksut kaikkiin kohteisiin ja elämysavain Särkän-
niemen elämyspuistoon. 

Retkelle otetaan 45 retkeläistä ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. Ilmoittautumiset p. 08 3161 340 arkisin klo 9–16 
tai www.oulunseurakunnat.fi/ilmo viimeistään 3. tou-
kokuuta. 

Lisätietoja retkestä Esa Harju 040 5752 713.
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Elämän polku

ToimipaikatKirkot
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli   
Kangaskontiontie 9

Oulun tuomiokirkko  
Kirkkokatu

Oulujoen kirkko   
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Andreaan kirkko  
Kaakkurinraitti

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

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

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Keskustan seurakuntatalo  
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti 
Koskelantie 86

Kuivasjärven   
seurakuntakoti   
Karppalantie 6

Lämsänjärven   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2

Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajankylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven eräleirikeskus 
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

Toppilan    
monipalvelukeskus  
Paalikatu 19

Vanha pappila   
Isokatu 17

Vanha pappila,  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55, Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Öbergin talo  
Kirkkokatu 5

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
p. (08) 316 1401
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932
Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3200
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

Tuiran seurakunta
Myllytie 5, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 4600
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Hannu Ojalehto p. 0400 681 833

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3500
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Jouni Riipinen p. 044 3161 719

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki, p. (08) 8177 008 
avoinna ma, ti, to ja pe klo 10–13

Neuvonta ja vaihde p. (08) 316 1300, 
www.oulunseurakunnat.fi, 
etunimi.sukunimi@evl.fi

Kirkolliset toimitukset Virkatodistukset
Keskusrekisteri, Isokatu 9, p. (08) 316 1303
avoinna ma–pe klo 9–16

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät 
tilavaraukset kirkkoherranvirastoista 
ma - pe klo 9 - 16.

Päivystävä sairaalapastori
24h/vrk   p. 040 570 7033Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 

siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 90100 Oulu, 1. kerros
p. (08) 316 1410, 
pappi.oulu@evl.fi

Pappi tavattavissa tuomiokirkossa

Oulun tuomiokirkko on avoinna ja pappi tavattavissa 
sunnuntaisin klo 12–14 kastetoimituksia, avioliittoon 
vihkimisiä, sielunhoitoa ja kirkkoon liittymisiä varten. 
Tällöin on mahdollista myös varata aikoja kirkollisiin 
toimituksiin.

Kastetut
Tuomiokirkko: Runo Hilkka 
Inkeri Ahtinen, Sami Juha-
ni Kvist, Katariina Sofia Paa-
sovaara, Pihla Elle Amanda 
Väyrynen.
Karjasilta: Henni Aleksan-
dra Heikkilä, Linus Vilja-
mi Heikkilä, Veera Amanda 
Karvonen, Juho Karl Kivilah-
ti, Iida Sofia Kuusisto, Aleksi 
Jami Olavi Uutinen.
Tuira: Fanni Pilvikki Harju, 
Peetu Eemeli Janiel Hiltu-
nen, Otso Eino Juhani Hä-
mälä, Kasper Onni Tapio Jur-
mu, Mandi Vivian Kaarivaa-
ra, Veera Olivia Koskela, Ella 
Sofia Aallotar Kulju, Kiti Emi-
lia Kuoksa, Jerry Jarmonpoi-
ka Kuusiniva, Ville Samuel 
Lahtela, Neea Iiris Ojala, Eri-
ca Aliisa Felisia Paakkari, Sii-
ri Maria Paaso, Minnea Jose-
fiina Susanna Parkkila, Miro 
Anton Telekäinen, Sara Va-
nessa Telekäinen, Kiira Mila-
na Safrina Timonen.
oulujoki: Enni Ilona Hert-
teli, Assi Eevi Ilona Koskela, 
Nanni Hilla Helinä Näyhä, 
Venla Maria Pelttari, Jon-
na Emilia Talsta, Elias Ante-
ro Uusitalo.

Vihityt
Tuomiokirkko: Miika Alek-
si Pelttari ja Soili Maaria Er-
vasti, Juho Jaakko Takkinen 
ja Reeta Sofia Annola, Juho 
Petteri Salonpää ja Oili Au-
ne Maria Leskelä.
Karjasilta: Jukka Pekka Kos-
kelo ja Jessica Anne Muju-
nen.
Tuira: Tomi Antero Lepistö ja 
Niina Hannele Moilanen, Ti-
mo Kalevi Rautiainen ja Tiina 
Riikka Partanen, Anssi-Pek-
ka Ojanlatva ja Laura Karo-
liina Vänttilä, Eino Taneli Ty-
ni ja Päivi Tuulia Similä, Juk-
ka Pekka Ylikärppä ja Anne 
Marjut Hiltunen..
oulujoki: Matias Eemil Kota-
järvi ja Veera Rebecca Salli-
nen, Henri Matias Hietala ja 
Pirita-Karoliina Knuuti.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Elna Auroo-
ra Kärkkäinen s. Tikkala 78,  
Aune Irja Annikki Rimpinen 
s. Koskela 89. 
Karjasilta: Esko Armas Koi-
vuniemi 86,  Aini Inkeri Nurk-
kala 68.
Tuira: Teuvo Iisak Karling 64, 
Paavo Rantala 85, Arto Kale-
vi Rättilä 20.
oulujoki: Terttu Maritta 
Karppinen s. Lattunen 64, 
Lauri Martti Komminaho 80.

Yhteisvastuulounas 
sunnuntaisin maaliskuussa 

Karjasillan kirkolla 
Hinta 6 €. Lounaan voi myös ostaa etukäteen lahjaksi 
lähimmäiselle tai niitä voi lunastaa diakoniatyön käyt-
töön edelleen jaettaviksi. 

Huuda minua avuksi hädän päivänä 
– psalmiluentaa ja viulumusiikkia 

sunnuntaina 18.4. klo 18 
Kastellin kirkossa 

Neljä lukijaa, kaksi barokkiviulistia ja yksi kanttori. 
Vapaa pääsy, käsiohjelma 2 €.

Tuiran kanttorien yhteisvastuukonsertti 
sunnuntaina 25.4. klo 16 
Pyhän Tuomaan kirkossa

Kanttorit Katri Sippola, Marjo Irjala, Heikki Jämsä, 
Lauri-Kalle Kallunki ja Tommi Hekkala musisoivat. 
Vapaa pääsy. Ohjelmamaksu 5 €.

Runon ja musiikin ilta 
lauantaina 27.3. klo 19 

Oulujoen kirkossa 

Illan aiheena on lapset ja lapsiperheet. 
Runoja lukee rovasti, runoilija Niilo Rauhala. 
Musiikista vastaavat kanttorit Leo Rahko ja 
Lauri Nurkkala sekä nuorten puhallinyhtye 

Ylikiimingistä. Iltahartaus Pertti Lahtinen. Kolehti 
Yhteisvastuukeräykselle.

laulava Kala etsii laulajia
Maikkulan kappelissa kokoontuu keskiviikkoisin kello 
18-19.30 Kappelin lauluryhmä, lyhenteenä Kala, joka 
symboloi seurakuntaa. 

Kappelin laulua voisi kuvailla entisten nuorten laulu-
ryhmäksi, joka esittää sen tyyppistä gospelmusiikkia, 
jota sen jäsenet nuoruudessaan 1970- ja 1980-luvuil-
la kuuntelivat ja lauloivat. Ohjelmistossa löytyy mm 
Jaakko Löytyn, Pekka Simojoen ja Anna-Mari Kaski-
sen sävellyksiä ja sanoituksia. Lauluryhmän tukena on 
myös soitinryhmä. Lauluryhmään kaivataan lisää kes-
ki-ikäisiä ja sitä nuorempia laulajia, jotka haluavat ja-
kaa laulun lahjansa seurakuntaelämän kehittämiseksi.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset kanttori Riitta Piipolle 
p. 040 5833 035.

lähde matkaan -leiri 
9.–11.4. 

Vasamon leirikeskuksessa 

1.–3.-luokkalaisille. Leirillä leikitään, pelaillaan, as-
karrellaan, hiljennytään ja vietetään mukavaa leiri-
elämää. Leirin hinta on 30 €. 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja viimeistään 26.3. At-
te Kääriäinen, 040 5060 315, atte.kaariainen@evl.fi.
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Diakoniatyön 
vastuuhenkilönä 
toimii huhtikuun 

loppuun asti 
kirkkoherra 

Matti Keskinen. 
Diakoniatyön 

puhelut ohjautuvat 
hänelle. 

eurakunnissa tapahtuu 25.–31.3.2010

Hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

Haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi

Kirkkoherranvirasto
Luovontie 52

Virastopäivystys maanantaisin 
kello 9.30–12. 
Muina aikoina palvelu mobiilivaihteen 
kautta numerosta 08 8100 565. 

Virkatodistukset ja sukuselvitykset 
Oulun keskusrekisteristä p. 08 3161 300.

Työntekijöiden 
numerot:
Kirkkoherra 
040 7430 371
Kanttori  
040 7430 381
Diakonissa 
040 7430 382
Suntio 
040 5858 010

Yhteystiedot

Virasto 387 172 
Kirkkoherra 
045 2369 094 
Diakonissa 
045 638 1973 
Suntio 
045 630 6081
Talouspäällikkö 
045 630 6082
Kerhohuone 387 512

Kirkkokuoro to 25.3. klo 
18.30 kirkossa.
liikuntasalin perhevuoro 
pe 26.3. klo 10–11.
Pyhäkoulu su 28.3. klo 12 
kirkossa.
Eläkeliitto ti 30.3. klo 11 
srk-salissa.
Saarenkartanon ehtool-
lishartaus to 1.4. klo 14.30.
Kastetut: Aino Eriika Kurik-
ka, Anna Selina Isola.

Pyhäkoulu saarnan aika-
na kirkon sakastissa. Sana-
jumalanpalvelus alkaa su 
28.3. klo 10.
Päiväkerhot: Sisarusryhmä 
B  torstaina klo 10 ja perhe-
kerho klo 10 srk-talolla. 
Huom. pe 26.3. ei ole kerho-
ja vaan yhteisvastuulounas. 
Hiljaisella viikolla 29.3.–4.4. 
ei myöskään kerhoja vaan 
Pääsiäinen neljällä alttarilla 
-tilaisuus ti 30.3. srk-talossa.
Katso erillinen ilmoitus.
Hartaus to 25.3. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodissa.
Partio: Metsähanhet to 
25.3. klo 18 Naskun laavul-
la pappilassa. Hiljaisella vii-
kolla 29.3.–4.4 ei partiota.
Diakonia: Yhteisvastuulou-
nas pidetään tänä vuonna 
pe 26.3. klo 11–13.30, tar-
jolla palapaisti, perunat, sa-
laatti, jälkiruokana persik-
karahka sekä kahvit ja kon-
vehti. Hinta 8 € aikuiset ja 4 
€ lapset. Lisäksi arvontaa ja 
myynnissä leipomuksia, lisä-
tietoja Marjolta p. 045 6381 
973. www.yhteisvastuu.
Kids´ Action night pe 26.3. 

klo 18–21 Lumijoen koulussa 
6–13-vuotiaille. Ohjelmassa 
taikatemppuja, kasvomaa-
lausta, ongintaa, tyynyso-
ta, pelejä, arvontaa, ope-
tusta, musiikkia, nukketeat-
teri ja muuta mukavaa. Va-
paa pääsy. Järjestää seura-
kunta ja muut yhteistyöta-
hot. Pidetään jättinyyttärit, 
tuo mukanasi yhteiseen ke-
koon sipsejä, keksejä, suk-
laata, limsaa ynnä muuta.
Kuorot: Hiljaisella viikolla 
29.3.–4.4. ei ole kuoroja. 
Pääsiäiskirkko koululai-
sille ke 31.3. klo 9.
Keskipäiväkerho: Ke 31.3. 
ei ole kerhoa.
lumilyhdyn hartaushetki 
ke 31.3. klo 14.
limingan rovastikunnan 
yhteinen omaishoitajien 
leiri 4.–6.5. Rokuan kunto-
keskuksessa. Leirin omavas-

tuu 50 €. Tarkempi ohjelma 
Marjolta, sekä ilmoittautu-
miset 12.4. mennessä.
Rauhanyhdistys: Nuor-
tenilta pe 26.3. klo 19  M. 
ja T. Karjulalla ja raamattu-
luokka klo 19 Hintsalalla. 
Pyhäkoulu su 28.3. klo 12 I 
Juha Klaavo, II Myllynen, III 
Alakärppä ja seurat klo 17 
ry:llä.  

Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 25.3. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa. 
Ripari-ilta to 25.3. klo 
16.30–17.30 Vakkurilassa.
Yhteiskristillinen rukous-
ilta pe 26.3. klo 19 Kellon srk-
kodissa, Martti Heinonen.
nuorten matkaryhmään 
ilmoittautuminen Katrille 
p. 045 6576 122. Ensimmäi-
nen tapaaminen la 27.3. klo 
15.30 Vakkurilassa.
Kaikille avoimet pääsiäis-
vaellusesitykset ti 30.3. 
klo 17, 17.30 ja 18 Kellon srk-
kodilla. Esitys kestää noin 20 
minuuttia.
Hiljaisen viikon urkuvart-
ti ke 31.3. klo 12.15 srk-kes-
kuksessa, Hannu Niemelä.
Perhekerhoja ei ole hiljai-
sella viikolla 29.3.–4.4.
Varhaisnuorten kerho-
ja ei ole hiljaisella viikolla 
29.3.–4.4.
nuorten avoimia ovia ei ole 
hiljaisella viikolla 29.3.–4.4.

lähetyspiiri ti 6.4. klo 13 
lähetystoimiston vieraska-
marissa.
naiseuden unelmia ja 
haasteita. Äitiryhmä aloit-
taa ti 6.4. klo 17.30 Wirk-
kulassa, Kirkkotie 10 B. Tied. 
ja ilm. perheterapeutti, psy-
kodraamaohjaaja-opiskeli-
ja. Teija Pirnes, p. 040 5420 
651, teija.pirnes@instory.fi.
Miesten saunailta ti 6.4. 
klo 19.30–21 Vesijatulin 
takkahuoneessa ja tilaus-
saunassa. Kokoontuminen 
Jatulin aulassa klo 19.25. 
Tied. Martti Heinonen p. 
040 5812 546.
Seurakuntakerho ke 7.4. 
klo 13 Kellon srk-kodissa ja 
to 8.4. klo 13 srk-keskuksen 
isossa salissa. Kuljetuspyyn-
nöt perjantaisin klo 9–11 dia-
koniatoimistoon p. 5472 636.
Mielenterveyskuntoutuji-
en omaisten vertaistuki-
ryhmään odotetaan osallis-
tujia. Seuraava kerta ke 14.4. 
klo 18 Kirkkotie 10 C.
Vapaaehtoisten vinkki-
ilta ma 12.4. klo 17 Put-
taan Tuvalla, Kirkkotie 10 
C. Vinkkejä ja ohjausta va-
paaehtoisille, jotka avusta-

vat liikkumisessa ja ulkoilus-
sa apua tarvitsevia. Koulut-
tajana fysioterapeutti An-
ne Haapala. Ilmoittautumi-
set to 8.4. mennessä Johan-
nalle, p. 045 1393 993.
Hetki parisuhteelle -per-
heleiri 16.–18.4. Isoniemen 
leirikeskuksessa. Leiri an-
taa tilaa puolisoiden väli-
selle kohtaamiselle ja pari-
suhteen syventämiselle. Ai-
kuisille ja lapsille omaa oh-
jelmaa. Aikuisten ohjel-
maa ohjaa perhe- ja parite-
rapeutti Teija Pirnes. Leiril-
le mahtuu enintään 10 per-
hettä. Leirin hinta 60 €, ta-
loudellisista syistä voi anoa 
muutosta leirimaksuun. 
Osallistujille lähetetään lei-
rikirje. Tied. ja ilm. 31.3. 
mennessä Laila Rantakokko, 
p. 040 8668 319, laila.ranta-
kokko@evl.fi
Rovastikunnan lähetys-
pyhä su 18.4 Pudasjärvellä. 
Ilm. pe 9.4. mennessä Hele-
na Ylimaulalle p. 040 5014 
76. Messun jälkeen lounas 
ja juhla.
Haukiputaan eläkkeen-
saajat ti 30.3. klo 13.30 srk-
keskuksen monitoimisalissa.
Haukiputaan kehitysvam-
maisten tuki ry:n kevät-
kokous ke 31.3. klo 18 srk-
keskuksen monitoimisalissa.
Rauhanyhdistys: Hauki-
pudas: Raamattuluokka pe 
26.3. klo 18.30 Isollaniemel-
lä, pyhäkoulut su 28.3. klo 
12 A. Paasolla, Kämäräisel-

lä, Lauhikarilla ja Hannuk-
selalla, seurat su 28.3. klo 
16 hoivaosastolla ja klo 18 
srk-keskuksessa. jokikylä: 
Kuukausimyyjäiset pe 26.3. 
klo 18.30 ry:llä, nuortenilta 
la 27.3. klo 18 ry:llä, teema-
na ystävyys, yhteispyhäkou-
lu su 28.3. klo 12 ry:llä, ruo-
kamyynti klo 12.30, seurat 
su 28.3. klo 16 ry:llä, yhteis-
päiväkerho ti 30.3. klo 17.30 
ry:llä. Kello: päiväkerho pe 
26.3. klo 17 Kellon srk-kodis-
sa, raamattuluokka (isot) pe 
26.3. klo 17.30 Huhtalalla, 
ompeluseurat pe 26.3. klo 
18.30 Saarella, pyhäkou-
lu su 28.3. klo 12 Jokelalla 
ja Ojalalla, pitkäperjantain 
lauluseurat pe 2.4. klo 18.30 
Kellon srk-kodissa.
Kuollut: Iines Lilja Leski-
nen 80, Paavo Henrik Kan-
niainen 78.
Kastettu: Emma Anja 
Amanda Seppänen, Nea 
Nora Alisa Koivukangas, 
Heta Hilppa Helmiina Ko-
monen, Aaro Aleksanteri 
Manninen, Tuomas Antero 
Järvenpää. 

Kirkkoherranvirasto ja 
taloustoimisto avoinna 
kiirastorstaina klo 10-14.

Messu alkaa poikkeuksellisesti kello 12

Perhemessu palmusunnuntaina 28.3. klo 12 kirkossa, 
toimittaa Sami Puolitaival, saarna Jaakko Kaltakari, 
kanttorina Else Piilonen, urkurina Hannu Niemelä, 
seurakunnan lapsikuoro. Jumalanpalveluksen yhte-
ydessä isosten tehtävään siunaaminen.

Yhteisvastuulounas su 28.3. klo 11–13 Kellon 
srk-kodissa. Tarjolla uunilohi ja perunat, 
sekavihannekset, tuoresalaatti ja punajuurisalaatti, 
leivät ja ruokajuomat, leivoskahvit. Hinta 8 €, 
5–12-vuotiaat lapset 4 €, alle 5-vuotiaat ilmaiseksi. 
Ruoka on laktoositonta ja gluteenitonta. Kala-
allergisille tarjolla lihapullakastike.

Sinulle...
Jukka Partala mukana Sinua varten -illassa.
Ilta alkaa su 28.3. klo 18 kirkossa. Sinua varten 
-illoissa kuunnellaan raamatunopetusta, 
rukoillaan rukouspyyntöjen puolesta ja 
lauletaan ylistyslauluja. Illoissa on mahdollisuus 
henkilökohtaiseen keskusteluun ja sielunhoitoon.

Pääsiäinen 
neljällä alttarilla
Päiväkerholaisten ja päi-
vähoidossa olevien las-
ten pääsiäistapahtuma ti 
30.3. Päivähoitolaiset klo 
9.30, päivä- ja perheker-
holaiset klo 10.15. 
Tervetuloa.

Kaikille avoimet 
pääsiäisvaellukset 

ti 30.3. klo 17, 17.30 ja 
18 Kellon srk-kodilla. 
Esitys kestää noin 20 

minuuttia.
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liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Kirkkoherranviraston 
aukioloajat ma-ti ja pe 
klo 9–15, ke klo 9–14, to 
klo 9–17.  

Kuorot: Tähtien harjoituk-
set to 25.3. klo 16–17 srk-ta-
lossa.
Kids' Action night -toi-
mintailta perjantaina 26.3. 
klo 18–21 Lumijoen koulus-
sa. Jättinyyttärit, taikuri, 
toimintapisteitä, miekkai-
lua, kasvomaalausta, mu-
siikkia, opetus yms. Tarkoi-

tettu 6–13-vuotiaille. Vapaa 
pääsy. 
Päiväkotien ja päivähoi-
don pääsiäiskirkko ma 
29.3. klo 9.30 kirkossa. 
Tilaisuus kaikille eläke-
läisjärjestöille aiheena 
ikäihmisen kotona sel-
viytyminen ti 30.3. klo 12 
Limingan seurakuntatalos-

sa. Kouluttaa MPKY:n piiri-
päällikkö Timo Kesäläinen. 
Hiljaisen viikon hartaus Ilk-
ka Tornberg.
Tupoksen päiväkotien ja 
päivähoidon pääsiäiskir-
kot ke 31.3. klo 8.45 ja klo 
9.30.
Matteus-passio ke 31.3. 
klo 18 kirkossa.
Hartaus to 1.4. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodissa.
Hyvänmielen päiväkah-
vit mielenterveyskun-
toutujille ti 6.4. klo 12 pap-
pilan pihapiirin vintillä. Mu-
kana Sinikka Ilmonen.
Seurakuntakerho ke 7.4. 
klo 12 srk-talossa. Vieraana 
lehtori Kerttu Inkala. Puhu-
taan kirkon vuositeemasta 
Pyhä.
Hyvät yhteisvastuuke-
rääjät. Nyt on hyvä aika 
suorittaa arkienkelin tehtä-
vä ja kerätä Yhteisvastuuke-
räys. Lista ja rahat palaute-
taan Osuuspankkiin. Yhteis-
vastuukeräykseen voi osal-
listua myös lahjoittamalla 
arpavoittoja 12.4. mennes-
sä p. 044 7521 226.
Tupoksen olohuonetoi-
mintaa ei ole ke 31.3 hiljai-
sen viikon vuoksi.
nuorisotyö: Nuortenilta to 
25.3. klo 18–20 Vanamossa. 
Mukana kesä 3 -riparilaiset. 
Nuorten palveluryhmäkou-
lutus la 27.3. klo 9.30–15 Va-
namossa. Isoskoulutusta Va-
namossa su 28.3 klo 12–16 
uudet isot  ja klo 15–18 jat-

Papin päivystys perjan-
taisin klo 13–16 Zeppelinin 
kappelissa.
Aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot kokoontu-
vat: Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa ti ja ke klo 9.30–11 
ja pe klo 9.30–11 perhepäi-
vähoitajille ja heidän hoito-
lapsilleen. Vanhassa pappi-
lassa ke ja to klo 9.30–11, 
Kirkonkylän srk-kodissa ke 
klo 9.30–11 ja Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa ti ja pe 
klo 9.30–11. Perhekerhoja ei 
ole hiljaisella viikolla 29.3.–
4.4.
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille to klo 16.15 
Kirkonkylän srk-kodissa ja 
pe klo 15 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. 

Askeleet pe 26.3. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Versot su 28.3. klo 16 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Rauhanyhdistyksen pää-
siäisajan lauluilta ti 30.3. 
klo 19 kirkossa.
Kirkkokuoroa ei ole ke 
31.3. 
Eläkeläisten piirit: Päivä-
piiriä ja seurakuntapiiriä ei 
ole hiljaisella viikolla 31.3. 
ja 1.4. 
oma hetki -omaishoita-
jien keskusteluryhmä to 
1.4. klo 12.30–14 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.
Huom! Omaishoitajaryh-
mää ei ole to 8.4.

Kirpputori Ilonpisara 
suljettu hiljaisella viikolla.  
Päihdeongelmaisten ja 
yksinäisten päivätoimin-
ta Veikon valinta arkisin 
klo 9–14 Ollakantie 14.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joilla 
on päivisin aikaa maanan-
taisin klo 10–12 Kirkonky-
län srk-kodissa. 
Varhaisnuorten kerhot: 
Vanha pappila: Maanantai-
kerho ma klo 17–18, Kok-
kikerho ke klo 16–17.30 ja 
17.30–19, Draama- ja leik-
kikerho to klo 17–18. Kok-
kokankaan seurakuntakes-
kus: Monitoimikerho to 

klo 17.30–19. Nuorisoseu-
ra: Poikien pelikerho ti klo 
16–17.30. 
nuoret: Gospelmessu kai-
kenikäisille to 25.3. klo 19 
kirkossa. Wanhojen ilta pe 
26.3. klo 20 Vanhassa pap-
pilassa. Nuorten pelivuoro 
ti klo 16.30 Kempelehallis-
sa. Päivystys pe klo 16–19 
Zeppelinissä.  
Rippikoulu: YK7:n ja muu-
alla rippikoulun käyvien 
nuorten ilta to 25.3. klo 18 
Vanhassa pappilassa. Rippi-
koulukortit tulee palauttaa 
viim. to 8.4. klo 17 mennes-
sä kirkkoherranvirastoon, 
Tiilitie 1.

Eläkeläisten retki Rova-
niemelle 22.4. 

Hinta 20 € sisältää mat-
kat, ruokailut ja kahvit. 
Ilmoittautuminen 6.4. 
mennessä Heini Karhu-
maa p. 040 7790 368 tai 

Leena Hintsala p. 040 
7790 365.

Kirpputori 
Ilonpisaran 

vapaaehtoisten 
virkistyspäivä 
12.4. Ouluun. 

Lähtö Kirkonkylän 
seurakuntakodilta klo 
10. Ilm. 1.4. mennessä 
kirkkoherranvirastoon 

puh. 5614 500 tai 
Soilelle tai Minnalle.

Perhelentopallo la klo 
9–11 Kirkonkylän ala-as-
teella.
Kempeleen rauhanyh-
distys: Raamattuluokat 
pe 26.3. klo 18 pienem-
mät: Hintsala, Voipolku 7. 
Isommat: Taskila, Haukka-
suontie 4. Aviopuolisoilta 
pe 26.3. klo 19 ry:llä. Pyhä-
koulut: su 28.3 klo 12 Kok-
kokangas: Hintsala, Voipol-
ku 7. Keskusta-Ollila: Sauk-
konen, Hiekkatie 10. Santa-
mäki: Romppainen, Rytitie 
20. Paituri: Tahkola, Eeron-
polku. Seurat 28.3. klo 16 
ry:llä. Pääsiäisajan lauluilta 
ti 30.3. klo 19 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseuramyyjäiset pe 
26.3. klo 19 ry:llä. Seurat su 
28.3. klo 16 ry:llä.
Kastetut: Minttu Vilja Myl-
lyaho, Emmi Sirkka Susan 
Keränen, Miska Matti Ee-
meli Kämäräinen, Nikolas 
Väinö Suonperä, Anni Ka-
tariina Paananen, Pauli Ju-
hani Koukkula, Linda Victo-
ria Rissanen.

koisot.
Pääsiäisyön messu la 3.4. 
klo 23 kirkossa.
lähetys: Lähetysvintti sul-
jettu hiljaisella viikolla.
Perhekerhot: Kerhoa ei ole 
ti 30.3  hiljaisen viikon vuok-
si. Tervetuloa lasten Pääsi-
äiskirkkoon. Kerhoa ei ole 
Vanamossa ke 31.3. hiljai-
sen viikon vuoksi. Tervetu-
loa lasten pääsiäiskirkkoon.
Partio: Make päivystää pe 
26.3. klo 15–17 partiotoi-
mistossa. Hukat su 28.3. klo 
9.30 kirkkopalvelussa. Hil-
jaisella viikolla 29.3.–5.4. ei 
ole partiotoimintaa. Lippu-
kunta hiljentyy pääsiäisen 
sanoman äärelle. Mafeking 
7 ke 7.4. klo 18–20.30 par-
tiokämpässä. Aiheena: itse-
puolustus, ensiapu ja henki-
nen ensiapu. Retkivarustus, 
säähän sopiva asu, eväät ja 
juotavat. Make päivystää pe 
9.4. klo 15–17 partiotoimis-
tossa. Kanervat su 11.4. klo 
9.30 kirkkopalvelussa. Ma-
fecafe ke 14.4. klo 17–18 
partiotoimistossa. Tilaisuus 
on mafekingiläisille ja sen 
käyneille. Hallitus pe 16.4. 
klo 18–20 partiokämpässä. 
Asiat Riikalle ajoissa. Retki-
varustus ja -asu. Lippukun-
nan tiedotukset löytyvät 
osoitteesta www.niittykar-
pat.fi.
Rauhanyhdistys: Kodin-
seurat pe 26.3. klo 18.30 Eila 
ja Pentti Pietiläisellä ja Han-
na-Maria ja Markus Sorva-

rilla. Ylikiimingin myyjäi-
set la 27.3. klo 11 Limingan 
ry:llä. Pyhäkoulut su 28.3. 
klo 11.30 ja klo 14 seurat Li-
mingan kirkossa sekä klo 17 
seurat ry:llä.

Kastettu: Tobias Aarno Ju-
hana Korpi, Kaisla Mirjami 
Päkkilä, Oliver Pekka Juha-
ni Taipaleenmäki.
Kuollut: Rauha Annikki 
Pehkonen s. Niemelä 76.
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Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Kirkkoherranvirasto
08 5142 700
Vattukuja 2
ma–to 9–13

ke 14–17
pe 10–13

Hiljaisella viikolla eli viikol-
la 13 ei ole lapsityön nor-
maalia viikkotoimintaa, ei-
kä sunnuntaina 4.4. pyhä-
koulua. Hiljennymme pääsi-
äisen aikaan osallistumalla 
Pääsiäisvaellukselle. Ks. eril-
linen ilmoitus.
Hartaus ke 31.3. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Mari Flink.
Seurakuntakerhoa ei ole 1.4.
Hartaus  to 1.4. klo 11.30 
Teppolassa.  
Pitkäperjantain herännäis-
seurat pe 2.4. klo 18.30 Kem-
peleen kirkossa.
Salonpään ry: Kevätseurat 
la 27.3. klo 18 ry:llä. Alus-
tus Erkki Hyväri. Kevätseu-
rat su 28.3. klo 12 ry:llä, alus-
tus Markku Holma. Seurat su 
28.3. klo 17 ry:llä, Markku 
Holma ja Aarno Sassi. Seurat 
ma 5.4. klo 16 ry:llä, Harri Hy-
väri ja Lauri Karhumaa.
Kirkonkylän ry: Myyjäista-
varoiden vastaanotto ja ruo-
kailu pe 26.3. klo 17, myyjäi-

set klo 18.30, nuortenilta klo 
20 ry:llä, aiheena Uskovaise-
na koulussa, Juhani Pitkälä. 
Seurat la 27.3. klo 11.30 Tep-
polassa, Timo Määttä. Seu-
rat la 27.3. klo 19 ry:llä, Erkki 
Alasaarela. Raamattuluokka 
I. su 28.3. klo 12, ry:llä, Raa-
mattuluokka 2 Kylänpuoli 
ja Keskikylä; ry:llä Karhuo-
ja; Tuomas Lääkkö. Seurat 
klo 16 ry:llä, Juhani Lepistö, 

Pääsiäisvaellus 
30–31.3. seurakuntatalolla 

Ryhmät päivällä klo 8.45–14, 
yleisötilaisuus ti klo 16–19. 

Ilmoittautuminen 
Sanna Korhoselle p. 044 7453 851 

to 25.3. mennessä.

DIAKonIATYön MAHDollISuuDET jA 
HAASTEET – YHTEISKunnAllInEn MuuToS

Ti 27.4. klo 18 toimitalolla
Aiheesta puhuu TtT, Yliopettaja Lea Rättyä

Tilaisuus on avoin kaikille, erityisesti 
mukaan kutsutaan seurakunnan ja kunnan 
luottamushenkilöitä
Kahvitarjoilu.

Toivo Määttä. Ahtisaarna 
ti 30.3. klo 19 kirkossa, Jari 
Kupsala. Varttuneiden kerho 
ke 31.3. klo 12 ry:llä.
Kastettu: Valto Onni Ilma-
ri Kurkela, Joona Matias Ho-
lappa.
Vihitty: Miika Antero Jo-
kinen ja Mirja Elli Marjatta 
Kemppainen.
Kuollut: Jarmo Jaakko Hol-
tinkoski 62.

”Tiellä ken vaeltaa, 
ken aasilla ratsastaa..” 

PAlMuSunnunTAI 28.3.
Sanajumalanpalvelus klo 10

Keittolounas 
seurakuntatalolla

Perhemessu klo 12
Keittolounas seurakuntatalolla.

Keittolounaan hinta:
Aikuiset 5€, koulu-ikäiset 2,5 €, 

alle kouluikäiset ilmaiseksi.
Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

PÄÄSIÄISAIKA KIRKoSSA:

Ahtisaarna 
ma 29.3. klo 19 

Minna Salmi, Tuomo Kangas.
Ahtisaarna 

ti 30.3. klo 19 
Jari Kupsala, Tuomo Kangas.

Ahtisaarna 
ke 31.3. klo 19

Mari Flink, Taru Pisto.
Ehtoolliskirkko 

to 1.4. klo 19
Tapio Kortesluoma, Mari Flink, 

Taru Pisto, oboisti Jyrki Runsten.
Sanajumalanpalvelus 

pe 2.4. klo 10
Tapio Kortesluoma, Taru Pisto, 

Uusi Ääni.
Messu 

su 4.4. klo 10
Mari Flink, Tapio Kortesluoma, 

Tuomo Kangas.
Sanajumalanpalvelus 

ma 5.4. klo 10
Mari Flink, Tuomo Kangas.

Seurat ja HPE 
ma 5.4. klo 16

Tuomo Kava, Leo Väyrynen.

omaishoitajien ryhmä to 
25.3. klo 13 päiväkeskuksessa.
lähetyslauluilta to 25.3. klo 
19 Vappu ja Seppo Räätäril-
lä, Rantatie 210, Jouni Heik-
kinen.
Yhteisvastuun lipaskeräys 
pe 26.3. klo 11–18 muhos-
laisten liikkeiden edustoilla.
Diakoniatyön myyjäiset pe 
26.3. klo 16–17 K-supermar-
ket Mimmin edessä. 
Miesten ilta pe 26.3. klo 18 
Koortilassa, Matti Savolainen.
Earth hour – valon hetki – 
kynttilärukous luomakun-
nan puolesta la 27.3. klo 
20.30 seurakuntatalossa, Jou-
ni Heikkinen, Ossi Kajava. 
naisten ilta su 28.3. klo 17–
19 Koortilassa. Hartaus, kes-
kustelua, nyyttärit. 
Hartaus ma 29.3. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heik-
kinen. 
Hiljaisen viikon musiikki-
hartaus ma 29.3. klo 19 kir-
kossa. 
Hartaus ja ehtoollinen ti 
30.3. klo 13 Muhoksen pal-
velukodissa, Pekka Kyllönen.
Hiljaisen viikon passiomu-
siikkia ti 30.3. klo 19 kirkossa. 
Rukouspiiri ke 31.3. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Hiljaisen viikon musiikki-
hartaus ke 31.3. klo 19 kir-
kossa. 
Hiljaisen viikon iltamessu 
ke 31.3. klo 19 Laitasaaren 
rukoushuoneella, Simo Pek-
ka Pekkala, kanttorina Mar-

jo Irjala.
Kuorot: Ke 31.3. klo 17 lapsi-
kuoro seurakuntatalossa, klo 
18 kirkkokuoro kirkossa.
lapset ja perheet: Perhe-
kerhot normaalisti. Palmu-
sunnuntain perhekirkko su 
28.3. klo 12 kirkossa. Pääsi-
äisen kirkkohetket lapsille ti 
30.3. klo 9 alkaen. 
nuoret: Isosilmoittautumi-
nen kesän leireille 24.3. al-
kaen kirkkoherranvirastos-
sa oleviin listoihin. Päivystys 
nuorisotoimistossa pe 26.3. 
klo 15–17 p. 533 1201. Yö-
kahvila Valopilikku la 27.3. 
klo 19–24 Nuokkarilla. Raa-
mattupiiri nuorille ja rippi-
koululasille su 28.3. klo 12–
13 srk-talon alakerrassa. Isos-
yö 16.–17.4. Oulunsalossa uu-
sille ja vanhoille isosille. Tie-
dustelut ja ilmoittautumiset 
31.3. mennessä Rainerille p. 
040 5851057.
Rippikoulut: Päivärippikou-
lun teemallinen nuortenilta 
pe 26.3. klo 18–19.30 srk-ta-
lon alakerrassa. Oppitunnit 
la 27.3. klo 10–14 Koortilassa 
ja jumalanpalvelus su 28.3. 
klo 12 kirkossa.
laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. Ke 31.3. klo 19 
hiljaisen viikon iltamessu, Si-
mo Pekka Pekkala, kanttori-
na Marjo Irjala.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Sisarilta to 25.3. klo 19 
ry:llä. Opistoilta pe 26.3. klo 
19 ry:llä. Kiimingin ry:n myy-

jäiset la 27.3. ry:llä. Pyhäkou-
luna palmusunnuntain per-
hekirkko su 21.3. klo 12. Seu-
rat su 21.3. klo 14 terveys-
keskuksessa. Radioseurat su 
21.3. klo 17 ry:llä (Radio Poo-
ki). Päiväkerhot ma 29.3. klo 
17.30 ja klo 18.30 ry:llä. Lau-
luseurakerho ti 30.3. klo 13 
Anna-Liisa ja Kaarlo Männi-
köllä. Veljespiiri ke 31.3. klo 
19 Utajärven kirkossa, virsi-
lauluilta.
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 26.3. klo 19 opistoil-
ta ry:llä. La 27.3. klo 11 päi-
väkerho ry:llä. Su 28.3. klo 12 
perhekirkko Muhoksen kir-
kossa. Klo 17 seurat ja laulu-
tuokio ry:llä. 
Kastettu: Samuel Antero 
Harjunpää.
Kuollut: Jari Juhani Värttö 
56, Mauri Ensio Syväterä 89, 
Helga Orvokki Ukkola s. Hei-
nikoski 89. 

Earth hour – valon 
hetki – 

kynttilärukous 
luomakunnan 

puolesta 

la 27.3. klo 20.30 
seurakuntatalossa, 
Jouni Heikkinen, 

Ossi Kajava. 
Iltakahvi tai tee. 

lIPASKERÄYS
pe 26.3. klo 11–18 
muhoslaisten liikkeiden 
edessä

YHTEISVASTuu-
MYYjÄISET
pe 26.3. klo 16–17
K-supermarket Mimmin 
edessä. Myynnissä 
limppuja, kakkuja ja 
rahkapullaa. Lisäksi 
arvonta. Talkooapuna 
Muhoksen kirkonkylän 
Martat.

Hiljaisen viikon 
musiikkihartaudet 
Muhoksen kirkossa kello 19

Ma 29.3. lauletaan kärsimysajan 
virsiä
kanttori Ossi Kajava, 
puhe Jouni Heikkinen.

Ti 30.3. passiomusiikkia
kamarikuoro ja orkesteri, solisteina 
Anne-Mari Ranta-Pylkkönen ja Seppo 
Pöykkö,kanttori Ossi Kajava, puhe 
Jouni Heikkinen.

Ke 31.3. hiljaisuuden laulut 
kirkkokuoro, 
kanttori Ossi Kajava, 
puhe Pekka Kyllönen.

YlEISöluEnTo: 

lASTEn PÄÄSIÄISTAPAHTuMIA SEuRAKunTATAlollA

Ma 29.3. Perhekerhot klo 10–11. Kylmälänkylän ja Päi-
värinteen päiväkerholaiset klo 12–13. Seurakuntatalon 
maanantai-torstain päiväkerholaiset klo 14–15.
Ti 30.3. Seurakuntatalon torstaiaamun päiväkerholaiset 
klo 13–14.
Ke 31.3. Kolmivuotiaat päiväkerholaiset klo 9–10. Seura-
kuntatalon maanantaiaamun päiväkerholaiset klo 11–12.

Tapahtuman jälkeen nautitaan pienimuotoinen pääsiäi-
sateria! Murhe väistyi, ilo voitti!

Tervetuloa toivottavat Anja, Anne, Katja, Sirpa ja Tuula
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Pääsiäisvaellus järjestetään kaikille seurakuntalaisille avoimena tänään torstaina 
25.3. kello 19 Tyrnävän kirkossa. Kuljetus Temmekseltä. Pääsiäisvaelluksessa vaeltajat 
kulkevat pääsiäisen ajan tapahtumien läpi kiirastorstaista pääsiäisaamun iloon asti. 

Tervetuloa!

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Siikalatvan seurakunta

    San. Niilo Rauhala

Säv. Antti HeikkiläPieta
ri-

  ora
torio

Solistit:

Rantsilan kirkossa su 4.4. klo 19
Karjasillan kirkossa ma 5.4. klo 18

 
Heikki Rainio, tenori (Pietari)
Sirkka Rautakoski, mezzosopraano
Joose Vähäsöyrinki, baritoni
Ari Rautakoski, baritoni
Markku Liukkonen, basso
 
Cantio Laudis -kuoro           
Oulun Kamariorkesteri
 
Olli Heikkilä, musiikinjohto
 

Vapaa pääsy, ohjelma 10/5 euroa

srk_pietarioratorio_A4.indd   1 1.3.2010   09:07:03

Ehtoollishartaus pe 26.3. 
klo 13.30 Lepolassa.
Seurakuntakerhoa ei ole ti 
30.3.
Hartaus ke 31.3. klo 13.15 Li-
mingan sairaalassa.
Murto-ojakylä-juurussuon 
diakoniapiiri to 1.4. klo 
10.30 Kauttarannassa.
Varhaisnuorten kerhot: 1.–
4.-lk keskiviikkoisin klo 16–
18 Tyrnävän srk-talolla ja 
5.–6.-lk torstaisin klo 16–18 
Tyrnävän srk-talolla. Torstai-
sin klo 16–18 Murron kerho-
huoneessa, Kauttaranta 12 
A 2.
nuoret: Nuortenilta pe 
26.3. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
Rippikoulu: Ryhmä I, oppi-
tunnit la 27.3. klo 9–15 ja 
konfirmaatioharjoitus klo 
15 Tyrnävän kirkossa. Kon-
firmaatio su 28.3. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa.
Aamukammaria ei ole ke 
31.3.
Temmes: Pääsiäisvaellus to 
25.3. klo 19 Tyrnävän kir-
kossa, kuljetuspyynnöt Tem-
mekseltä Olavi Savela 0400 
280 678. Hartaus pe 26.3. 
klo 11 Eläkeliiton kerhossa. 
Raamattu- ja tuumailupiiri 
RaaTuu su 28.3 klo 16 Tem-
meksen seurakuntatalolla. 
Pohditaan yhdessä Ristin, 
Ylösnousemuksen ja Toivon 
näköaloja.
Tyrnävän rauhanyhdistys:  
Myyjäiset la 27.3. klo 12 
ry:llä, ruokailu klo 11. Seu-
rat su 28.3. klo 14 Lepolassa 

ja klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseuramyyjäiset pe 
26.3. klo 19 ry:llä. Seurat su 
28.3. klo 16 ry:llä.
Kuollut: Maire Marjatta 
Alakylmänen s. Tervonen 
90, Ari Kalevi Lithovius 45.

Pääsiäisajan 
käsityömyyntitori 
la 27.3. klo 10–14 
Temmestorilla 

Käsitöiden lisäksi myytävänä 
leivonnaisia ja makkaraa. 
Kahvin tuotto 
Yhteisvastuukeräykselle.

Kerhot 
lomailevat 

Päivä- ja perhekerhoja ei 
ole viikolla 13, 

eli Hiljaisella viikolla.

Iloista Pääsiäistä 
toivottavat lastenohjaa-

jat apulaisineen.

KESTIlÄ
Perhekerho to 25.3. klo 11 
ja varhaisnuorten kerho to 
25.3. klo 15.15 kerhokodissa.
Yhteisvastuumyyjäiset pe 
26.3. klo 9–15 Kestilän Sales-
sa. Kahvitarjoilu, myytävänä 
leivonnaisia, arvontaa.
ompeluseurat pe 26.3. klo 
19 ry:llä.
Pyhäkoulu su 28.3. klo 13 
ry:llä.
Seurat su 28.3. klo 19 ry:llä.
Kirkkokuoron harjoitukset 
ma 29.3. klo 19.30 kirkossa 
ahtisaarnan jälkeen.
Pääsiäiskirkko päivä- ja per-
hekerholaisille sekä päivä-
hoito- ja esikouluväelle ti 
30.3. klo 10.
Hiljaisen viikon ehtoollis-
kirkko ti 30.3. klo 13 kirkos-
sa. Kyyditystä tarvitsevat ot-
takaa yhteys diakoniatyönte-
kijä Rauni Tuomaalaan p. 020 

7109 856. Tarjoilua kirkon jäl-
keen seurakuntakodissa.
Raamattuluokka ke 31.3. klo 
19 ry:llä
Ehtoollishartaus to 1.4. klo 
13 Pihlajistossa, Reijo Tuo-
mola.
Pääsiäisajan rippikouluope-
tusta to 1.4. klo 17–20.30 kir-
kossa.
Vuokrattavana: Siikalatvan 
seurakunta vuokraa ensi-
sijaisesti kestisille opiskeli-
joille Kestilän kappeliseura-
kunnan/Mankisten rahaston 
kerrostalohuoneiston Oulun 
keskustasta, Kirkkokatu 53 B 
9, 3 h + kk, 61 m2. Huoneisto 
on vapaa heti. Yhteydenotot 
talouspäällikkö Tarmo Mylly-
koski, p. 0207 109 852.
Kuollut: Juho Fredrik Leivis-
kä 94.

PIIPPolA
Rauhanyhdistyksen seurat su 
28.3. klo 15 srk-kodissa.
Veteraanien lauluryhmä ma 
29.3. klo 11 srk-kodissa.
lähetystyön pääsiäismyy-
jäiset to 1.4. klo 13–15 Piip-
polan srk-kodissa. Myytävä-
nä leivonnaisia ja käsitöitä.
Ehtoollishartaus to 1.4. klo 
14 Vaarintalossa ja klo 14.30 
Ainolassa.
Pääsiäisajan rippikouluope-
tusta Piippolan ja Pulkkilan 
ryhmille to 1.4. klo 17–20.30 
Piippolan kirkossa.
Kärsimysajan virsiä ja lau-
luja pitkäperjantaina 2.4. 
klo 19 Piippolan kirkossa.

PulKKIlA
Varhaisnuorten kerho to 
25.3. klo 16 ja päiväkerho pe 
26.3. klo 10 kerhohuoneessa.
lähetyskahvila ke 31.3. klo 
14–18 srk-talossa. Myytävä-
nä myös leivonnaisia lähe-
tystyön hyväksi.
Ehtoollishartaus to 1.4. 
klo 13 Koivulehdossa, Mer-
ja Jyrkkä.
Pääsiäisajan rippikouluope-
tusta Piippolan ja Pulkkilan 
ryhmille to 1.4. klo 17–20.30 
Piippolan kirkossa. Jos tarvit-
set kyytiä, ilmoittaudu kirk-
koherranvirastoon p. 0207 
109 860 ke 31.3. mennessä. 
Raamattuluokka pe 26.3. 
klo 19 ry:llä.
Pyhäkoulu su 28.3. klo 11 
ry:llä.
Seurat su 28.3. klo 19 ry:llä
Kuollut: Elli Kaisa Launonen 
s. Kaikkonen 93, Eeva Elina 
Rainevaara 91.

PYHÄnTÄ
Arkipyhäkoulua to 25.3. klo 
9.15 Puolukkamäen päiväko-
dissa.
Pääsiäisvaellus ja ehtoollis-
hartaus to 25.3. klo 12 Nes-
torissa.
Hartaus to 25.3. klo 14 Kuu-
rankukassa. 
Pyhännän Vanhustentalo-
yhdistys ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous pe 26.3. 
klo 13 Takojantie 3 kerho-
huoneella. Käsitellään sään-
töjen 7 § mukaiset asiat. 
Rippikoulua la 27.3. klo 9–14 
kerhohuoneessa ja to 1.4. 

pääsiäisajan rippikouluope-
tusta klo 17–20.30 kirkossa. 
Seurat ja lauluilta la 27.3. 
klo 19 ry:llä. 
Varhaisnuorten kerho ma 
29.3. klo 15 kerhotilassa ja ke 
31.3. klo 13 Tavastkengällä.  
lasten pääsiäiskirkko ke 
31.3. klo 9.15 kirkossa, jonka 
jälkeen päivä- ja perheker-
holaiset siirtyvät srk-talolle.
Pääsiäisyön messu la 3.4. 
klo 23 kirkossa, pääsiäisyön 
ateria srk-talossa.
Kuorot: Veteraanikuoro to 
klo 12 (ei 25.3.), lapsikuoro 
to klo 16.30, kirkkokuoro to 
klo 18 ja nuorisokuoro pe klo 
17.30 srk-talossa. 

RAnTSIlA
Arkipyhäkoulua to 25.3. klo 
9.15 Tenavarinteellä ja klo 10 
Lastentalolla. 
Pikku nuput to 25.3. klo 12 
Nuppulassa.
lapsikuoro Stellojen joulu-
laulukortti. Harjoitukset ää-
nitystä varten pe 26.3. klo 14 
kirkossa, äänitys la 27.3. klo 
10 kirkossa. Joululaulukortti 
ilmestyy marraskuussa 2010. 
SRK:n lähetysseurat pe 
26.3. klo 18.30 kirkossa.
Palleroiden pääsiäiskirkko ma 
29.3. klo 10 kirkossa.
Veteraanikuoro ke 31.3. klo 
11 srk-talossa. 
Pääsiäisajan rippikouluope-
tusta to 1.4. klo 17–20.30 
Rantsilan kirkossa.
Kastettu: Vanessa Lumia Äi-
jälä.

Khra Erkki Piri lomalla 
8.–28.3. 

Sijaisena kappalainen 
Perttu Kyllönen, 
p. 0207 109 871. 

Kärsimysajan virsiä ja lauluja

Keskiviikkona 31.3. klo 19 Pyhännän 
kirkossa. Lapsi- ja nuorisokuoro 
laulavat kärsimysajan lauluja 
Ahtikirkossa.

Pitkäperjantaina 2.4. klo 19 
Piippolan kirkossa 
sanajumalanpalveluksen yhteydessä. 

Hiljaisen viikon tilaisuuksia:

Aamusoitto hiljaisella viikolla maanantaista 
torstaihin klo 8 Tyrnävän kirkossa.

Ahtisaarna ma 29.3. klo 19 Tyrnävän kirkossa.

Ahtisaarna ti 30.3. klo 19 Tyrnävän kirkossa.

Musiikkiahti ke 31.3. klo 19 Tyrnävän kirkossa. 
Kirkkokuoro, kanttorina Pentti Korkiakoski, hartaus 
Leila Ikonen.

Kiirastorstain messu klo 19 Tyrnävän kirkossa, 
toimittaa Leila Ikonen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski, Murron nuorten kuoro avustaa.

Kiirastorstain messu klo 19 Temmeksen kirkossa, 
toimittaa Timo Liikanen, kanttorina Riina Impiö, 
Korsukuoro avustaa. Kirkkokyyti, kuljetuspyynnöt 
0400 280 678.
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Ihmisen tehtäväksi 
on annettu viljellä 
ja varjella maata. 
Toisinaan 
varjeleminen 
tuntuu työläältä, 
kun esimerkiksi omat 
tiedot lajittelusta 
uhkaavat osoittautua 
riittämättömiksi. 
Jotta kierrättäminen 
helpottuisi, 
Rauhan Tervehdys 
selvitti mikä 
mihinkin kuuluu.

Monissa leipäpusseis-
sa on paperin keskel-
lä muovinen ikkuna. 
Pitääkö pusseista ir-

rottaa muovi erikseen ja kuu-
luuko pussin muu osa karton-
gin vai paperin sekaan?
Muovia ei tarvitse irrottaa pus-
seista. Leipäpussit ja monet muut 
elintarvikepakkaukset ja lahjapa-
peritkin valmistetaan vahapin-
taisesta paperista. Se kuuluu kar-
tongin joukkoon. Sellaiset lahja-
paperit, joissa on paljon painovä-
riä, teippejä ja tarroja kuuluvat 
sekajätteeseen. 

Mihin kuuluvat tyhjät ja puoli-
tyhjät hiuslakkapullot 
ja kynsilakanpoistoai-
neet?
Mikäli pulloissa on vie-
lä osa sisällöstä tallella, 
kuuluvat ne ongelmajä-
tekeräykseen. Tyhjät ja 
paineettomat aerosoli-
pullot voi laittaa metalli-
keräykseen, tyhjät muo-
vipullot muoville tarkoi-
tettuun astiaan. Kynsi-
lakkakin on ongelmajä-
tettä, mutta pienet mää-
rät voidaan laittaa seka-
jätteeseen. Ongelmajät-
teet viedään joko oman 
kunnan jäteasemalle tai 
Ruskon jätekeskukseen. 
Myös Toppilan kierrä-
tyskeskus ja Oulun van-
kilan myymälä ottavat 
ongelmajätteitä vastaan.

Voiko ikkunalliset kirjekuoret 
laittaa keräyspaperiin?
Kyllä voi. Kaikki postin kautta 
tuleva materiaali käy keräyspa-
perin joukkoon, myös ikkunalli-
set kirjekuoret. Niittejä ei tarvit-
se poistaa, lehdet ja muut paperit 

voidaan laittaa sellaisenaan pape-
rinkeräykseen.

Uskaltaako luottamuksellista 
tietoa sisältäviä papereita lait-
taa paperinkeräykseen?
Luottamuksellista tietoa sisältä-
vät paperit voi laittaa keräyslaa-
tikkoon. Oulun Jätehuollon pal-
velupäällikkö Ilona Suppanen 
kehottaa miettimään asiaa to-
dennäköisyyksien kaut-
ta: epäterveesti ute-
liaan ihmisen on 
vaikea löytää pa-
perinkeräysasti-
asta henkilötun-
nuksin varustet-
tua tietoa, se huk-
kuu muun paperin 
joukkoon. Jos on 
huolissaan tietosuo-
jastaan, voi papereista 
repäistä nimi- ja osoite-
kentän ja sosiaaliturva-
tunnuksen pois ja laittaa 
ne sekajätteeseen. Vaiva 
ei ole suuri, mutta sillä saa 

mielenrauhan.

Mihin jäteastiaan laite-
taan vanhat kirjat? 
Jos kirjoilla on vielä lu-
kuarvoa, ne kannattaa 
viedä osto- ja myynti-
liikkeisiin tai kierrätys-
keskukseen.  Resuiset 
kirjat saa laittaa pape-
rinkeräysastiaan, mutta 
muovitetut tai pahviset 
kannet täytyy repiä irti.  
Kovat kannet kuuluvat 
sekajätteeseen, pehmeät 
kartonkikannet karton-
gin keräykseen.

Saako kopiopaperien 
kääreet laittaa keräys-
paperin joukkoon? 
Kääreet eivät kuulu ke-
räyspaperiastiaan.  Ne 
ovat erikoiskäsiteltyjä, 

koska niiden tarkoitus on suoja-
ta kopiopapereita kosteudelta ja 
liialliselta kuivumiselta.  Kääreet 
voi laittaa keräyskartongin jouk-
koon. 

Lajitteluohjeissa sanotaan, et-

tei PVC-muovia 
saa viedä keräyk-
seen. Mistä tietää, mikä 
on PVC:tä? 
Tavallisimpia PVC-tuotteita ovat 
sadevaatteet, suihkuverhot, pu-
hallettavat lelut, kerniliinat, 

muovimatot, letkut, mapit, 
muovitaskut, luotto-

kortit ja vinyyliääni-
levyt.  Useimmat 
muovituotteet on 
nykyisin merkit-
ty.  PVC:n merkki 
on kolmion sisäl-

tä löytyvä nume-
ro 03.  Tunnistami-

seen tarvitaan tark-
kaa näkökykyä, koska 

merkki on vain kynnen 
kokoinen. PVC-tuotteet 

kuuluvat sekajätteeseen. 

Mihin jäteastiaan laitetaan 
tyhjät kahvipaketit? 
Useimmat kahvit pakataan va-
kuumipakkaukseen, joka on 
muovin ja alumiinin sekoitus.  
Sitä ei valitettavasti voi hyödyn-
tää, joten se laitetaan sekajättei-
siin. Hyötykäyttöä kahvipake-
teille saa ompelemalla niis-
tä esimerkiksi kestäviä 
kauppakasseja.

Saako tuikkukynttilöi-
den metallikuoret, hauta-
kynttilöiden kannet ja ul-
kotulien foliot viedä me-
tallinkeräykseen? 
Kaikki kelpaavat metal-
linkeräykseen.  Jos jätteen 
määrään haluaa vähentää, 
voi hautausmaalla ja pihal-
la käyttää lasi- tai jäälyhty-
jä, joissa voi polttaa taval-
lisia kynttilöitä.  Haudoille 
unohdetut puoliksi sulaneet 
ja mustuneet muovikynttilät 
eivät ilahduta eläviä eivätkä 
kuolleita. Ne kannattaa kerä-
tä pois, jotta haudalla olisi siis-
tiä. Muoviset kynttilänkuoret voi 
laittaa steariineineen joko muo-
vinkeräysastiaan tai sekajättei-

siin. Kynttilänjämiä voi halutes-
saan säästää ja sulattaa niistä it-
selleen uusia kynttilöitä.

Mihin jäteastiaan 
kuuluvat hehku-
lamput ja ener-
giansäästölam-
put?
Hehkulamput 
ja halogeeni-
lamput kuulu-
vat sekajättee-
seen. Energian-
säästölamput, lois-
teputket ja pienloiste-
lamput ovat ongelmajätettä. 
Ne tulisi säilyttää ehjinä. Ledi-
lamput kuuluvat sekajätteeseen. 
Itse valaisimet kuuluvat sähkö- ja 
elektroniikkaromun keräykseen. 

Toistaiseksi ongelmajättei-
den keräyspisteitä on vähän. Ilo-
na Suppasen mukaan kaupat 
suunnittelevat energiansäästö-

lampuille keräysjärjestelmää, 
mutta suunnitelman to-
teutuminen vie aikaa.

Voiko lasinkeräykseen 
laittaa pullon, jossa on 
metallikauluri ja kork-
ki paikallaan?
Metalliosat kannattaisi 
poistaa pulloista. Ilona 
Suppanen vinkkaa, et-
tä metallikaulurin saa 
näppärästi irti työntä-
mällä esimerkiksi voi-
veitsen kärjen kaulurin 
alle ja vääntämällä hie-
man.

Mihin jäteastiaan laite-
taan rikkoutuneet cd- ja 

dvd-levyt?
Ne kuuluvat sekajätteeseen. 

Jatkokäyttöä levyille saa ripus-
tamalla niitä mansikkapenkin 
päälle rastaita pelottamaan. Eh-

jiä muovisia levykoteloita ei kan-
nata laittaa jätteisiin ennen kuin 
on kysynyt esimerkiksi paikal-

lisesta kirjastosta, oli-
siko heillä käyttöä 

koteloille. 

Mihin laite-
taan saunan-
pesään ker-
tynyt tuhka?
Tuhka kan-
nattaa käyt-

tää oman pi-
han kalkituk-

seen, lannoitukseen 
ja tuholaistorjuntaan. Mi-

käli se laitetaan jätteisiin, on oi-
kea paikka sekajätteen seassa. On 
tärkeää varmistaa, että tuhka on 
täysin jäähtynyttä. Se kannattaa 
kostuttaa ja pakata tiiviisti, jot-
tei se pölise.

Mihin jäteastiaan laitetaan 
maalipurkit?
Mikäli purkin pohjalla on mär-
kää maalia tai lakkaa, kuuluvat 
ne ongelmajätteeseen. Jos purk-
ki on tyhjentynyt, voi sen lait-
taa metallinkeräykseen. Jos poh-
jalla on kovaksi kuivunutta van-
haa maalia, voidaan maalipurk-
ki ja kuivat pensselit laittaa seka-
jätteisiin.

Vanhat kännykät?
Vanhat puhelimet, kuten myös 
vanhat televisiot ja mikroaalto-
uunit ja muut kodin sähkölait-
teet kuuluvat sähkö- ja elektro-
niikkaromun keräykseen. 

Voiko puhelinluettelon laittaa 
paperinkeräysastiaan? 
Voi laittaa.  

SATU LAPiNLAMPi

Kirjankannet 
kartonkiin ja muita 
kierrätysvinkkejä


