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Toimitus paastoaa
Sivut 19 ja 24

Ensimmäinen paastoviikko yllyttää laittamaan ainakin 
yhden hyvän asian kiertoon. Mikä se olisi?
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Aatoksia Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Jumalan pelko   
on hyväksi
Psykologi Pirjo Alajoki sanoo, että elä-
män perusturva on Jumalan pelko.

”On ikävää, ettei tästä asiasta nyky-
ään kristityissä piireissä juuri puhuta, 
saati opeteta, Jumalan vihasta puhumi-
nen koetaan liian pelottavaksi, vaikka sitä 
kautta armokin kirkastuisi. Vallalla ovat 
sen sijaan ihmisten pelko ja leimaaminen. 
Kirkko perustelee näkemyksiään pitkälti 
tämän ajan henkeä mukaillen esimerkik-
si tieteellä, tutkimuksella ja tasa-arvolla. 
Ne näyttävät nyt käyvän selitykseksi lä-
hes kaikkeen!”

Sanansaattaja 9/2011

Virtahepo   
kirkossa
Jussi Rytkönen kertoo Lars Levi Laesta-
diuksen juhlavuoden tuomista ajatuksis-
taan.

”Lestadiolaisuuden suurimpien suun-
tauksien seurakuntaoppi, joka sulkee 
muut kirkon jäsenet pois, on syvästi on-
gelmallinen teologinen kummajainen. 
Luterilaisessa kirkossa siihen kuitenkin 
suhtaudutaan kirkkopoliittisista syis-
tä sallivasti. Sakastissa voi olla virtahe-
po, mutta kun sitä syöttää ja taputtaa, se 
ymmärtää säännöt ja on hovikelpoinen. 
Näin sitä voidaan olla näkemättä.

Varsinkin vanhoillislestadiolaisuus 
näyttää tyyneltä, mutta pinnan alla kup-
lii. Kotimaan toimitukseen tulee ajoittain 
yhteydenottoja, joissa toivotaan käsiteltä-
vän liikkeen sisäistä vallankäyttöä ja seu-
rakuntaopin seurauksia. Kovin itse kuu-
lemani omaa liikettään arvostelleen hen-
kilön luonnehdinta on ollut: ’ Meillä seu-
rakunta on ottanut Jumalan paikan.’

Juhlavuoden parasta antia olisi van-
hoillislestadiolaisuuden itsekriittinen 
avautuminen. Samalla liikkeessä voisi al-
kaa se tuuletus, jota varsinkin sen vaien-
nettu nuorempi polvi on peräänkuulutta-
nut internetissä.”

Kotimaa 9/2011

Ulkoistetaan 
epävarmuus 
Monet päättäjät, kirkon johto mukaan 
lukien, ovat omaksuneet kritiikittö-
mästi vallalla olevan uusliberalistisen 
talousmallin. Se on epäinhimillisel-
lä tuotosajattelullaan luonnollistanut 
työelämän kroonisen epävarmuuden, 
tehden arjestamme turvatonta kieppu-
mista pätkätöiden ja lisääntyneen hoi-
vavastuun oravanpyörässä. 

Uusi julkisjohtamisen malli säästö-
tavoitteineen on otettu käyttöön kir-
koista kouluihin yritysmaailmasta, 
vaikka se ei sovellu lainkaan hyvin-
vointialojen ja uskonnollisen elämän 
aloille. Niiden tehtävänä ei ole eikä saa 
olla edistää eliitin vaurastumista tai 
henkilökunnan työehtojen heikennys-
tä, puhumattakaan, että tehokkuus ja 
tuottavuus kuuluisi-
vat niiden arvoihin. 

Läsnäololla, välit-
tämisellä ja tuskan 
lievittämisellä ei ole 
hintaa, jonka talou-
den mittarimiehet 
voivat lyödä lukkoon 
ja rutistaa tilaaja-
tuottaja-raameihin-
sa. Opettaa ei voi no-
peammin tai lohdut-
taa kuolevaa tehok-
kaammin.

Siispä vaaliteemoihini kuuluvat 
kohtuuhintaisten, tasa-arvoisten, pe-
rusoikeuksiin perustuvien palvelujen 
palauttaminen monikansallisilta pörs-
siketjuilta kunnan omaksi turvalliseksi 
toiminnaksi. Nykyhallitus on rapaut-
tanut julkista sektoria tietoisesti luo-
dakseen markkinat yksityisyrityksille 
ja lisätäkseen ostovoimaisten valinnan 
vapautta.

Pienituloisilla ei valinnan vapaut-
ta ole, koska julkiset palvelut eivät pe-
laa eikä hoitoon tahdo päästä. Suo-
mi on saanut moitteita muun muas-
sa YK:lta eriarvoisuuden syvenemises-
tä terveydenhuollossa. Myös erityises-

ti heikoimpien ikäihmisten oikeuksia 
on vahvistettava lakien ja lisäresurs-
sien avulla, säännöllisillä valvontatoi-
menpiteillä, kunnollisella tiedon jaka-
misella, neuvontapisteillä, vanhuspal-
velulailla. 

Vanhusten ja mui-
den palveluntarvitsi-
joiden laiminlyönnis-
tä on tehtävä perus-
turvarikos, sillä viida-
kon lait, joita hallitus-
puolueet ovat säätä-
neen talouseliitin hy-
väksi, ei heitä suojele.

Konsultit ovat 
oman aikamme lähe-
tyssaarnaajia, joiden 
tuomiopäivän pasuu-
nalla vaaditaan palk-

ka-ale-talkoita hyvinvointivaltion pe-
lastamisen ehtona. Kirkon tulisi kriti-
soida kultaisen vasikan eli pörssimaa-
ilman ja markkinoiden taikauskois-
ta rauhoittelua ja uhrijuhlia, jossa lah-
joina ovat pienituloisten oikeudet. Oy 
Suomi Ab ei ole koskaan ollut rikkaam-
pi, ahneempi ja silti se on nyt pihim-
pi kuin koskaan haavoittuvaisimpien 
ryhmien perusturvan ja toimivan ar-
jen suhteen. 

KAARINA KAILO
Kirjoittaja on kiiminkiläinen kunnanvaltuutettu, 

kirkkoneuvoston jäsen ja vasemmistoliiton 
kansanedustajaehdokas.

Eduskuntavaalien painaessa päälle ehdokkaat 

pyrkivät tiivistämään sanottavansa muutaman 

sanan mittaisiin iskulauseisiin. He haluavat 

markkinoida itsensä ja arvomaailmansa äänestäjille. 

Jotta olisi myyvä, on tiedettävä mitä kansa haluaa.

”Omaishoitajien tuet kuntoon! Opintotuki on 

sidottava indeksiin! Kansanedustajien palkkoihin ylä-

raja! Työtä kaikille suomalaisille!”

Lyhyestä virsi kaunis.

Iskulauseet ovat tehokas keino ja auttavat luo-

maan kuvaa ehdokkaasta. Mutta ne ovat vain osato-

tuus. Kiinnostuksen herättyä äänestäjien tulisi osa-

ta katsoa myös iskulauseiden yli: nähdä ehdokkaan 

koko persoona ja kuunnella iskulauseiden peruste-

lut. Mielipidettä ehdokkaasta ei pitäisi muodostaa 

ennen sitä. 

Sama juttu on kirkon kanssa. Kirkko voidaan tii-

vistää iskulauseisiin. "Meidän kirkko – osallisuuden 

yhteisö! Luomakunnan yhteisöllisyyden puolesta! 

Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi!"

Kirkkoon on liitetty myös paljon vähemmän imar-

televia iskulauseita. "Kirkko hylkii homoja! Uskon-

nontunnit ovat aivopesua! Kirkon verotusoikeus 

on lopetettava!" Lukipa ehdokkaiden linjauksia tai 

tutustuipa kirkon strategiaohjelmiin kuinka laajasti 

tahansa, paras tuntuma tulee omakohtaisesta koke-

muksesta. Vaalikone ei kerro koko totuutta, eivät 

myöskään oman seurakunnan nettisivut. Ehdokasta 

on lähestyttävä henkilökohtaisesti, samoin kirkkoa. 

Silloin itse asiasta iskulauseiden takana voi muodos-

taa omia käsityksiä – ja luoda vaikka omia iskulau-

seita. 

Totuus iskulauseiden takana

Läsnäololla, 
välittämisellä ja 
tuskan lievittämisellä 
ei ole hintaa, jonka 
talouden mittarimiehet 
voivat lyödä lukkoon 
ja rutistaa tilaaja-
tuottaja-raameihinsa.

Muhammedin on mentävä vuoren luo, ei vain tii-

railtava sitä etäisyydeltä.

Jos itse et ole ehdokas, sellaista ehdokasta ei löy-

dykään, joka olisi kaikesta juuri samaa mieltä kuin 

sinä. Sama juttu on kirkon kanssa.

Sen kanssa on vaan elettävä.

ANNA muLLe 

tähtItAIvAS!
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Piispa Samuel Salmi täyttää 
60 vuotta 19. maaliskuuta. 
Oulun hiippakunta järjes-
tää perjantaina 18. maalis-

kuuta piispan kunniaksi kaikille 
avoimen päiväjuhlan Keskustan 
seurakuntatalossa (Isokatu 17) ja 
Sävelten juhla -konsertin Oulun 
tuomiokirkossa.

Päiväjuhla alkaa kello 12 eku-
meenisella rukoushetkellä ja jat-
kuu piispan juhlakirjan julkista-
misella ja piispan muotokuvan 
paljastamisella. 

Rukoushetken toimittavat 
muun muassa metropoliitta Pan-
teleimon ja tuomiorovasti Matti 

Piispan syntymäpäiväjuhlia vietetään 18. maaliskuuta
Pikkarainen. Päiväjuhlan musii-
kista vastaa director musices Mai-
ja Tynkkynen.

Päiväjuhlaan toivotaan etukä-
teisilmoittautumista 14. maalis-
kuuta mennessä Oulun hiippa-
kunnan tuomiokapituliin osoit-
teeseen anna-maija.vuorma@evl.
fi tai puhelimitse 040 5860 513I.

Juhlakirjan kirjoittivat  
ystävät ja työtoverit
Samuel Salmi – Pohjoisen piis-
pa -kirjan kirjoittajat ovat piis-
pan työtovereita ja ystäviä. Kir-
jan artikkelit käsittelevät Salmea 
kirkollisena ja yhteiskunnallisena 

vaikuttajana, hänen ekumeeni-
sia yhteyksiään sekä rakkauttaan 
luomakuntaa ja pohjoista ihmis-
tä kohtaan. 

Kirjasta nousevat esille Salmen 
piispana esillä pitämät asiat kuten 
ympäristön arvo ja saamelaisten 
asema luterilaisessa kirkossa.

Juhlakirjan julkaisemistilai-
suudessa puhuvat kirjoittajista 
muun muassa metropoliitta Pan-
teleimon, maaherra emeritus Ei-
no Siuruainen, Saamelaiskäräjien 
hallintopäällikkö Juha Guttorm, 
johtaja Heikki Aronpää Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskuksesta, 
koulutuspsykologi Ritva Uhin-

ki ja lääninrovasti Jouko Lepistö.
Juhlakirjan ovat toimittaneet 

hiippakuntadekaani Niilo Peso-
nen ja kirkkoherra Kari Tiirola. 
Kirjan on kustantanut Edita Pub-
lishing Oy.

muotokuvan lahjoittavat 
seurakunnat
Piispa Salmen muotokuvan ovat 
lahjoittaneet Oulun hiippakun-
nan seurakunnat. Muotokuvan 
on  maalannut oululainen taitei-
lija Raimo Törhönen.

Sävelten juhla -konsertti järjes-
tetään Oulun tuomiokirkossa kel-
lo 18. Konsertissa esiintyvät saa-

melaismuusikko Anna Näkkälä-
järvi, Mikko Salmi ja Johanna 
Pekkarinen duo, Henna-Mari 
Sivula, laulu, Maija Tynkkynen, 
cembalo ja urut, Sofia Magdalena 
-yhtye ja musiikkiryhmä Amani.

Illan juontaa hiippakuntasih-
teeri Pekka Asikainen. Kirkko-
kahvit juodaan Keskustan seura-
kuntatalossa, jossa on nähtävänä 
aiemmin päivällä paljastettu piis-
pan muotokuva. (RT)

Piispa Samuel Salmea voi muistaa 
tukemalla Raamattukoulun toimintaa 
Tansanian ystävyyshiippakunnassa, 
tilinumero NORDEA 110730-642268.

Kaikki kirkon 
herätysliikkeet eivät saa 
seurakunnilta taloudellista 
tukea kesäjuhliensa 
järjestelyihin. 
Uusheräyksen 
Kalevi Silvola toivoo 
avustusperiaatteista 
avointa keskustelua 
kirkossa.

Oulun seudulla on ensi ke-
sänä kaksi suurta kirkol-
lista kesäjuhlaa, herän-
neiden herättäjäjuhlat 

Oulussa ja vanhoillislestadiolais-
ten suviseurat Lumijoella. Kah-
den juhlan rahoituspohja on pe-
rinteisesti erilainen.

Paikallisseurakunnat tukevat 
totutusti omalla alueellaan järjes-
tettäviä herättäjäjuhlia. Myös Ou-
lun seurakuntayhtymä on myön-
tänyt tapahtumalle 100 000 euron 
avustuksen. 

Suomen Rauhanyhdistysten 
Keskusyhdistyksen (SRK) vt. pää-
sihteeri Tuomas Hänninen ker-
too, ettei SRK:n käytäntönä ole 
ollut edes pyytää paikallisseura-
kunnilta tukea suviseurojen jär-
jestämiseen. Siksi myös tulevan 
kesän suviseurat nousevat pys-
tyyn ilman Lumijoen seurakun-
nan taloudellista apua. 

Suoran rahallisen avustuksen 
sijaan seurakunnat ovat tukeneet 
suviseuroja muilla tavoin, kuten 
antamalla ilmaiseksi tilojaan juh-
laväen käyttöön. Näin on myös 
Lumijoella.

Hänninen ei näe epäsuhtaa 
siinä, että seurakunnat avusta-
vat herättäjäjuhlia merkittävillä 
summilla. Hän uskoo, että kir-
kon piirissä pyritään olemaan 
tasapuolisia kesäjuhlien tuke-
misessa. 

”Kaikki herätysliikkeet 
toimivat kirkon sisällä”
Lestadiolainen Uusheräys -he-
rätysliikkeen johtokunnan pu-
heenjohtaja Kalevi Silvola toivoo, 
että kirkossa käytäisiin keskuste-
lua, millä periaatteilla seurakun-
nat tukevat omilla alueillaan jär-
jestettäviä kirkollisia kesäjuhlia.

– Teemme omat kesäseuram-
me aina yhteistyössä paikallisseu-
rakuntien kanssa, mutta Uusherä-
ys ei ole saanut seurakunnilta suo-
raa taloudellista tukea juhlajärjes-
telyihin. Apu on ollut muun muas-
sa kolehtituottoja ja mahdollisuus 
käyttää seurakunnan tiloja.

– Vaikka emme ole anoneet 
tukea aktiivisesti, olen pohtinut, 
miksi esimerkiksi Herättäjä-Yh-
distys on päässyt kirkon sisällä 
siihen asemaan, että seurakun-
nat avustavat sitä kesäjuhlien to-
teutuksessa.

– Käytäntö tuntuu minusta 
hieman kummalliselta, siksi halu-
aisin avustusperiaatteista avointa 
keskustelua.

Silvolan mukaan tasapuoli-
nen kohtelu olisi perusteltua, sillä 
– kuten hän sanoo – kaikki herä-
tysliikkeet toimivat kirkon sisällä.

Kansanlähetyspäiville 
myös tukea
Suomen Evankelisluterilainen 
Kansanlähetys saa paikallisseura-
kunnilta tukea oman kesäjuhlan-
sa, kansanlähetyspäivien järjestä-
miseen. Kotimaisen ja ulkomaisen 
työn johtaja Arto Hukari kuvailee 
tukisummaa ”merkittäväksi”. 

Hukari kertoo, että avustus on 
keskimäärin noin 15 000 euroa.

– Tuen suuruus on luonnollisesti 
kiinni seurakunnan koosta. Joskus 
summa on selvästi tuon luvun alle, 
mutta joka tapauksessa rahallinen 
apu on huomattava osa kesäjuhla-
budjettiamme, hän selvittää.

Hukari korostaa, että kansan-

Kirkollisten kesäjuhlien  
avustussummat vaihtelevat

Lumijoella odotetaan lumien sulamista, jotta suviseura-alueen rakentaminen talkootöinä voisi hiljalleen alkaa.

Tu o m o Tu o miko sk i

lähetyspäiviä tehdään tiiviissä yh-
teistyössä seurakuntien ja myös 
rovastikuntien kanssa. 

Sley saa tukea 
osasta seurakuntia
Myös Suomen Luterilainen Evan-
keliumiyhdistys Sley järjestää 
liikkeen kesätapahtuman, evan-

keliumijuhlan, yhteistyössä pai-
kallisseurakuntien kanssa. 

Toiminnanjohtaja Lasse Nik-
karikoski kertoo, että vain osa 
järjestelyvastuussa olevista seu-
rakunnista myöntää juhlille ta-
loudellista apua. 

Jos tukea myönnetään, sum-
mat ovat Nikkarikosken mukaan 

muutamia tuhansia euroja.
Toiminnanjohtaja iloitsee sii-

tä, että seurakunnat tukevat usein 
evankeliumijuhlia esimerkiksi 
antamalla työvoimaa juhlaorga-
nisaation käyttöön.

RIIttA hIRvONeN
PeKKA heLIN
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Minkä rakennuksen historia 
liittyy fregatti Toivoon?
Arvaa! on Rauhan Tervehdyksen vuorovaikutteinen kuva-ar-
voituspalsta. Julkaisemme joka numerossa yhden seurakun-
tien rakennuksia tai esineistöä esittävän kuvan. Sinun tehtävä-
näsi on tietää, mikä kohde on kyseessä. 
Lähetä vastauksesi ja yhteystietosi viimeistään maanantaina 14. 
maaliskuuta osoitteeseen arvaa.kuvasta@rauhantervehdys.fi. 
Jos sinulla on paikkaan liittyvä mukava muisto tai tarina, lii-
tä se vastaukseesi.
Oikea vastaus ja parhaat tarinat julkaistaan seuraavassa nume-
rossa. Osallistuminen kannattaa, sillä oikein vastanneiden kes-
ken arvotaan kirja- tai levypalkinto.

Viime viikon kuvassa: 
Kaukovainion kappeli
Kiitos kaikille osallistujille ja on-
nea arvonnan voittajalle, oulu-
laiselle Merja Nurrolle. Kauko-
vainion kappeli edustaa 1970-lu-
vun rakennuskantaa ja on tärkeä 
kaupunginosan kohtaamispaikka. Kappelin tiloissa kokoonnu-
taan kerran viikossa Ystävän kamariin. Se perustettiin tampe-
relaisen Mummon Kammari -liikkeen innoittamana. Ystävän 
kamarissa on vuodesta 1993 lähtien kahviteltu, laulettu virsiä ja 
keskusteltu ajankohtaisista aiheista mukavassa seurassa.

mARJO häKKINeN

Julkaisija: Rauhan Tervehdys ry.
     ISSN 0356-2840
     Perustettu 1907
Kustantaja: 
Levikki: n. 98 000, 14 seurakuntaa
Aikataulu: Ilmestyy torstaisin,
     kesällä joka toinen viikko.

Päätoimittaja Janne Kankaala opintovapaalla
Päätoimittaja (va): Elsi Salovaara 044 5626 447
Toimittaja: Pekka Helin 044 5626 451
Toimittaja: Riitta Hirvonen 040 5297 558
Harjoittelija: Reetta Järvenpää 044 5626 452
Ulkoasu: Mari Lähteenmaa 044 5626 448

Osoite: PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 9, 5. krs
Puhelin: (08) 5626 400 / 044 5626 450
Verkkojulkaisu: www.rauhantervehdys.fi
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi
Tilaukset: Kustannus-Oy Kotimaa / 020 754 2333 
Tilaushinnat: Seurakuntatilaus 10,93 €, yksityistilaukset 
30,00 € /vuosi, 20,00 € / 6 kk ja 15,00 € / 3 kk
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Kustannus-Oy Kotimaa / Janne-Antti Latvala  
PL 279, 00181 Helsinki  
p. 020 754 2296,
faksi 020 754 2343
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(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä) 
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Arvaa! Postia
Ku va t :  A nn i  K innu n e n

Palautetta

Lähetä postia 
Maksimissaan 2000 merkin mittaiset 

tekstit voi toimittaa joko sähköpostilla 
(toimitus@rauhantervehdys.fi) tai postitse 

(PL 102, 90101 OULU). Kirjoittajan 
yhteystiedot on liitettävä jokaiseen tekstiin. 

Toimituksella on oikeus lyhentää 
tekstejä tarvittaessa ja tehdä 

niihin otsikot.

• Lopettakaa jo ne Johanna Korhosen jutut. Ei tuollaiset lesbo-
hommat sovi kirkon lehteen. Kysynpä vaan, onko lehti kirkon vai 
kirkon repijöiden asialla?

• Miksi meille Hailuodossa Rauhan Tervehdys välillä tulee, 
ja välillä ei?

Toimitus vastaa: Kiitokset kysymyksistä. Ensim-
mäiseen voin todeta olevamme seurakuntaleh-
tenä kirkon asialla ja tarjoavamme areenan kes-
kustelulle kirkosta ja seurakuntaelämästä. Sitä 
tekee myös Johanna Korhonen kolumneillaan. 
Hailuodon jakelun viat ovat johtuneet siitä, et-
tä lehtiä on lähtenyt liian vähän jaettavaksi. Ti-
lanne on nyt huomattu ja se korjataan.

eLSI SALOvAARA, PäätOImIttAJA (vA)

Lähetä 
palautetta 

Onko sinulla naseva mielipide, 
kysymys tai kommentti? 

Lähetä se meille palautesivumme 
kautta osoitteessa 

www.rauhantervehdys.fi
tai sähköpostilla toimitus@

rauhantervehdys.fi.

Alkaako koulumme 
kasvattaa  
muslimeja?
Ainakin EU on aloittanut tämän linjan käyt-
töönoton. Nimittäin Euroopan unionin ko-
missio on tuottanut kouluille vuosikalenterin, 
josta puuttuvat kristilliset juhlat. Kalenteri si-
sältää muiden suurten uskontojen juhlat, mu-
kaan lukien islamin, hindulaisuuden, ja juuta-
laisuuden tärkeät päivät. 

EU:n komissio on painattanut tätä kalente-
ria jo yli kolme miljoonaa kappaletta. Kalen-
teri on lähetetty yli 21 000 kouluun jaettavak-
si oppilaille.

On paljon kertovaa, ettei kristillisiä juh-
lia siitä löydy, vaikka mukaan on kelpuutet-
tu muiden isojen maailman uskontojen merk-
kipäiviä.  Myös yleiset lomapäivät, kuten Eu-
rooppapäivä mainitaan kalenterissa.

Kristillisistä juhlista ei mainita edes jou-
lua, vaikka enemmistö eurooppalai-

sista edustaa kristinuskoa.
Joko EU on viemässä meil-

tä uskonnonvapaudenkin? 
Meitä ei EU-kriittisyys auta, 
vaan meidän on lähdettävä 
tästä. Sillä on myöhäistä 
haukotella kissan kynsissä.

JAAKKO JuKKOLA
Kansanedustajaehdokas (kd.) 

sitoutumaton
Pyhäjoki

Vanhusten asialla
Joka kerta ennen vaaleja van-
husten asia nostetaan esille. Eh-
dokkaat käyvät syöttämässä ja 
ulkoiluttamassa vanhuksia ja 
lehdestä saamme nähdä kosket-
tavia kuvia huolenpidosta.

Miten sitten käy vaalien jäl-
keen, onko vanhusten asioihin 
ja hyvinvointiin puututtu? Vas-
taus on ei. 

Saamme edelleen lukea 
kuinka vanhukset makaavat 
vaipoissa, joita vaihdetaan kor-
keintaan kaksi kertaa vuoro-
kaudessa. Saamme lukea, et-
tä vanhuksemme näkevät suo-
ranaista nälkää, kun ei syöttä-
jiä ole tarpeeksi. Saamme lu-
kea, ettei vanhuksia ehditä ul-
koiluttaa.

Miksi tähän ei lupauksista 
huolimatta puututa? Turha tul-
la sanomaan, että työntekijöistä 
on pulaa. Meillä on pitkä jono 
työttömiä, jotka mielihyvin tu-
lisivat auttamaan ihmisiä, jot-
ka ovat luoneet meille tämän 
maan. 

Suomen kunnat, 
Oulu mukaan luki-
en, laiminlyö työllis-
tämisvelvollisuuten-
sa. Nytkin Oulun kau-
punki eli me veronmak-
sajat jouduimme palaut-
tamaan yli viisi miljoonaa 
euroa sen takia, koska kysei-
nen työllistämisvelvollisuus on 
laiminlyöty. 

Tämä tekee lähes 40 eu-
roa jokaista oululaista kohden. 
Voiko tämä edes olla mahdol-
lista? Kyllä voi, näin asioitam-
me oikeasti hoidetaan.

Tämäkin summa olisi voitu 
käyttää työttömien palkkaami-
seen vanhustenhuoltoon. Ul-
koiluttamiseen, syöttämiseen 
ja vaippojen vaihtoon. 

Vanhukset olisivat tosi kii-
tollisia, jos edes joku joutaisi 
hetken aikaa rauhassa jutella 
heidän kanssaan ja juoda jopa 
kahvikupposen. Tähän ei ny-
kyisillä henkilöstöresursseilla 
ole mahdollisuus.

 
 

Mielestäni Oulun kaupungin 
tulisi luopua tilaaja-tuottaja-
mallista eli kaksinkertaisesta 
hallinnosta, vähentää johtajis-
toa ja säästyneillä varoilla pal-
kata työntekijöitä sinne mihin 
henkilöstöä oikeasti tarvitaan.

Lisäämällä henkilökuntaa 
suorittavaan portaaseen, van-
huksemme saisivat sen kunni-
an ja arvonannon, joka heille 
kuuluu ja jonka he totta toti-
sesti ansaitsevat.

RItvA PuOLAKKA
kansanedustajaehdokas 

Muutos 2011 
Oulun vaalipiiri

Sudensilmät

Hän oli melkein koko ikänsä tutkail-
lut kuolemaa ja päässyt rauhaan asi-
an kanssa. Ajatus kuolemisesta toi hä-
nen mieleensä haikeutta, mutta poh-
jimmaiseksi tunteeksi nousi levollisuus.

"Ei kuolema ole niin erikoista kuin luul-
laan", hän pohdiskeli. "Saisipa kuiten-
kin kuolla arvokkaasti, saappaat jalas-
sa, vaikka karhun kanssa painiessa."

Eipä hän näistä ajatuksistaan toisil-
le puhunut, koska hänen mielestään 
jokaisen on itse tehtävä kuolemisasiat 
selviksi. Uteliaille hän saattoi murah-
taa: "Tänne synnytään, vähän eletään 
ja lopulta kuollaan, ei siinä sen kum-
mempaa."

Niin tuli se päivä, jolloin Kuolema las-
ki kätensä hänen olkapäälleen. Koske-
tus oli luja, mutta hätkähdyttävän lem-
peä: "On aika."

Mies kääntyi, katsoi sudensilmillään 
toisiin samanlaisiin: "Olen valmis."

Karhun kynnet tekivät tehtävänsä. Se 
oli hyvä päivä.

JuhA häKKILä
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Lähi-idässä kiehuu: juutalaisten Messias tulee
Maata kiertelemässä

Mubarak on lennähtä-
nyt pyrstölleen, Gad-
dafi on pyllähtämäs-
sä perässä, väkijou-

kot kaatavat diktaattorien patsai-
ta ja Libyan lakeuksilla säklättä-
vät konetuliaseet. Kaikki johtuu 
siitä, että Jahve on hermostunut.

Jahven hermoilu johtuu ääri-
ortodoksisen rabbi Aharon Leib 
Steinmanin mukaan siitä, et-
tä jotkut juutalaiset suhtautuvat 
halveksivasti Tooran eli juutalais-
ten pyhien kirjoitusten opiskelua 
kohtaan.

– Kun agitoi Tooraa vastaan, 
niin Jumala agitoi maailmaa vas-
taan, Steinman miettii.

Hänen mukaansa Tooran opis-
kelun ja maailman olemassaolon 
välillä on yhteys. Lähi-idässä ja 

Pohjois-Afrikassa kiehuu, koska 
Tooraa ei lueta. 

Toinen rabbi panee parem-
maksi. Chaim Kanievsky, jol-
la uskotaan olevan mystisiä voi-
mia, selittää väkivaltaisuudet toi-
sella tavalla.

– On selvää, että monia yli-
luonnollisia asioita tapahtuu. Ih-
miset ovat tulleet luokseni ja sa-
noneet, että nyt pelissä ovat Gog  
ja Magog, rabbi taivastelee.

Gog ja Magog ovat Raamatun 
mukaan kansoja, jotka lopun ai-
koina hyökkäävät Israelia vas-
taan. 

– Luultavasti rauhattomuus 
kertoo siitä, että Messias on tu-
lossa ja meidän on valmistaudut-
tava siihen, Kanievsky väläyttää. 

Juutalaisten Messias tulee ai-

kojen lopulla päättämään Israe-
lin kansan hajaannuksen ja tuo-
maan ikuisen maailmanrauhan 
sekä oikeuden. 

Rabbi Michel Yehuda Lefko-
witz on puolestaan varma, että 
Jumala on synnyttänyt kaaok-
seen asettaakseen ihmiset oikeil-
le paikoilleen.

Jumala nöyryyttää niitä, jot-
ka ovat syntisen ylpeitä. Koska he 
luulivat olevansa niin viisaita, et-
tä olivat tietävinään mitä ja mi-
ten tehdä, Jumala aiheutti kaaok-
sen. Jumala nauraa heille ja odot-
taa milloin he viisastuvat. 

The Washington Postin ko-
lumnistin Brad Hirschfieldin 
mukaan rabbien näkökulma on 
äärimmäisen kapea. Maailman 
tapahtumat johtuvat heidän mu-

kaansa siitä, mitä juutalaiset te-
kevät toisille juutalaisille vaikka-
pa Tooraa halventamalla.

Rabbien ajatuksenjuoksu on 
toisellakin tavalla pulmallinen. 
Jumala ja maailman tapahtumat 
ovat vahvistavinaan sen mitä on 
aiemminkin uskottu. 

– Jumala onkin luotu meidän 
kuvaksemme eikä päinvastoin, 
Hirschfield napauttaa.

Hirschfield kysyy, onko Juma-
la vain vahvistaja sille tiedolle, jo-
ka jo on hallussamme vai sitten-
kin jotain enemmän?

PeKKA heLIN

Lähteet: Jewish World, The 
Washington Post

Kirkon 
Ulkomaanapu 
kasvanut rajusti
Kirkon Ulkomaanavun liike-
vaihto on kaksinkertaistunut 
kymmenessä vuodessa ja hen-
kilöstömäärä viisinkertaistu-
nut, kertoo säätiöön perehty-
nyt Kirkko ja kaupunki -lehti.

Tänä päivänä Kirkon Ulko-
maanapu on yksi Suomen suu-
rimmista kehitysyhteistyöjär-
jestöistä. Vuonna 2009 se käyt-
ti ulkomaiseen avustustyöhön 
lähes 21 miljoonaa euroa.

Alustavien tietojen mukaan 
Ulkomaanavun kokonaistuotot 
nousivat vuonna 2010 ensim-
mäistä kertaa yli 30 miljoonan 
euron. Tähän on vaikuttanut 
Haitin katastrofiapuun ja jäl-
leenrakentamiseen saatu tuki.

Tehtäväkseen Ulkomaanapu 
on määritellyt ”köyhyyden vä-
hentämisen kaikkein heikoim-
massa asemassa olevien ihmisten 
keskuudessa”. Työmuotoja ovat 
humanitaarinen työ katastrofeis-
sa, jälleenrakennustyö katastrofi-
en ja kriisien jälkeen sekä pitkä-
kestoinen kehitysyhteistyö.

Pappien 
työasuista 
pääosa tehdään 
Suomessa 
Kirkon työntekijöiden virka-
asut valmistetaan pääosin ko-
timaassa. Pappien virkapukuja 
myyvän Sacrum oy:n mukaan 
naisten virka-asut valmistetaan 
Tampereella ja miesten Turussa 
ja Tampereella.

Pappienasusteita interne-
tissä myyvän Crosspinen mu-
kaan osa heidän myymistään 
paidoista on ruotsalaista tuo-
tantoa. 

Työasuihin käytettävät kan-
kaat tulevat Sacrum oy:n johta-
jan Timo Lankisen mukaan eu-
rooppalaisilta toimittajilta.

– Suomessa ei enää kudota 
kankaita, ne tulevat Englannis-
ta ja Belgiasta, eurooppalaisil-
ta toimittajilta. Viimeistä alku-
perämaata on kuitenkin vaikea 
jäljittää.

Myöskään Crosspinessa 
työskentelevä Heli Kiikka ei 
osaa varmuudella sanoa mistä 
kankaat tulevat.

– Osa kankaista tulee Italias-
ta, mutta koko ketjua en uskalla 
mennä sanomaan.

Rikosten uhreille palveluja 
tarjoava Rikosuhripäivys-
tys (RIKU) haluaa nostaa 
keskusteluun rikosuhrien 

heikon aseman Suomessa. Mo-
neen muuhun Euroopan valti-
oon verrattuna rikosuhrityö on 
Suomessa yhä vaatimatonta re-
surssipulan vuoksi. 

Vaikka Rikosuhripäivystys 
tarjoaa apua jatkuvasti kasvavis-
sa määrin, eivät voimavarat mah-
dollista kaikkien avuntarvitsijoi-
den auttamista. 

Toiminta vuodelle 2011 on tur-
vattu valtion, Raha-automaatti-
yhdistyksen ja kuntien tuen an-
siosta. Tuki on kuitenkin kerta-
luontoista, joten vuoden 2012 ra-
hoitus saattaa jäädä vajaaksi. Ri-
kosuhripäivystys on asettanut ta-
voitteekseen sen, että valtio sitou-
tuu pysyvään rikosuhritoimin-
nan rahoitukseen. 

valtaosa autettavista 
on naisia
Rikosuhripäivystyksen käyttö on 
jatkuvassa kasvussa. Osan kas-
vusta selittää uusi tekstiviestipal-
velu Rikumobiili, jonka toiminta 
alkoi syksyllä 2010. 

Myös RIKUn tukihenkilöiden 
tarjoaman avun käyttö on lisään-
tynyt. Viime vuonna vapaaehtoi-
nen tukihenkilö välitettiin jo rei-
lulle tuhannelle asiakkaalle. Suu-
rin osa yhteyttä ottaneista on vä-
kivaltarikoksen kohteeksi joutu-
neita. 

Asiakkaiden sukupuolija-
kauma on vuosien mittaan pysy-
nyt lähes samana. Vuonna 2010 

Rikosuhripäivystys  
vaatii pysyvää rahoitusta

asiakkaista runsas 74 prosenttia 
oli naisia. 

Oikeuspoliittisen tutkimus-
laitoksen tekemän tutkimuksen 
mukaan valtaosa Rikosuhripäi-
vystyksen asiakkaista on asioinit 
ensin viranomaisten kanssa. 40 
prosenttia heistä kertoi olevan-
sa tyytymättömiä viranomaisten 
kohteluun.

ulkomaalaistaustaisten 
osuus kasvaa
Kaikista yhteydenotoista ulko-
maalaistaustaisten uhrien määrä 
on kasvanut edellisvuodesta yli 31 
prosenttia. Ulkomaalaistaustai-
sista rikosuhreista suurin yksit-

täinen ryhmä viime vuonna oli-
vat venäjänkieliset. 

RIKU on lisännyt palveluis-
taan tiedottamista maahanmuut-
tajien keskuudessa vuonna 2007 
alkaneen Ulrik-projektin avulla. 
Viime vuonna aloitettiin yhteis-
työ matkailun turvallisuuden pa-
rantamiseksi Lapissa. 

27 palvelupistettä
ympäri maan
Rikosuhripäivystyksen perusteh-
tävä on parantaa rikoksen uhrin, 
hänen läheisensä ja rikosasiassa 
todistavan asemaa vaikuttamal-
la ja tuottamalla palveluita. Riko-
suhripäivystyksellä on tällä het-

Tukirahoilla toimiva rikosuhripäivystys kärsii resurssipulasta.

kellä 27 palvelupistettä ympäri 
Suomen, noin 30 palkattua työn-
tekijää sekä noin 300 vapaaehtois-
ta toimijaa. 

RIKU on valtakunnallinen yh-
teistyöhanke, jonka toiminnasta 
vastaavat Suomen Setlementtiliit-
to, joka myös koordinoi toimin-
taa, sekä Ensi- ja turvakotien liit-
to, Suomen Mielenterveysseura, 
Mannerheimin Lastensuojeluliit-
to, Suomen Punainen Risti, Kirk-
kohallitus ja Naisasialiitto Unio-
ni. (RT)

Lisätietoja Rikosuhripäivystyksestä: 
www.riku.fi
Rikumobiili toimii numerossa 18184.
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RAUHAN 

TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt

puh. 040 729 2119, 
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoita

Yhteisvastuu 2011 torjuu 
nuorten yksinäisyyttä 

Suomessa ja Mosambikissa.

Ole hyvä.
Ole arkienkeli.

Lahjoita www.yhteisvastuu.fi

Soita 0600 1 7010
(10,18 € / puh. + pvm)

tai 0600 1 7020
(20,12 € / puh + pvm)

Muut seurakunnat

Yhdistykset

Herännäis/Siioninvirsiseuroja: to 17.3. klo 13.00 Palvelutalo Nestori, 
Vakkatie 3A, Pyhäntä, to 17.3. klo 18.00 Ritva ja Esko Ruottisella, Oulun-
tie 41, Temmes, pe 18.3. klo 18.00 Sinikka ja Aimo Pietilällä, Korvenpe-
räntie 238, Pudasjärvi.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 17.3. klo 19.00 Marjaana ja Matti Tikan-
mäellä, Rapsakkapojantie 8, Metsokangas, Oulu.
TULOSSA: su 20.3. klo 15.00 Oulun seudun virsikuoron 20-vuotisjuhla-
veisuut Karjasillan kirkossa Oulussa (kahvitus tilaisuuden päätteeksi).

Ev.lut. Kansanlähetys
Oulu Su 13.3. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa, Sulka-

kuja 8, Varikko-messu, Saarna Raili 
Kemppainen, Erityisesti perheille 
tarkoitettu, lapsille pyhäkoulu. Tiis- 
taisin klo 18 Heinätorin srk-talon 
tiloissa (käynti sisäpihalta) Matalan 
kynnyksen ilta 15.3. Pietari Suuren 
Neuvoston edessä, Martti Vainikka 
ja 22.3. Seurakunnan rukouksen  
voima, Martti. ETU-AASIAN OPIN- 
TOPÄIVÄT Kastellin kirkossa 19.– 
20.3.2011 La klo 12–17.15, jonka  
jälkeen ruokailu (7e) ja Tuomas-
messu. Su klo 10 Messu, kirkko-
kahvit ja Lähetysjuhla, jossa skype- 
yhteys Heliin ja Hannuun. Pe 18.3. 
klo 18.30 Aarre-ilta 11–14 vuotiaille 
Öbergin talon alakerrassa. Tyrnävä 
Ma 14.3. klo 18 srk-talo, Tule ja 
katso ”Unohdetut Jeesuksen seu-
raajat” Raili Kemppainen.

To 10.3. klo 18 Lähetyspiiri ja katekis- 
musvartti. Su 13.3. klo 16.30 Pyhäkou- 
lu, klo 17 Seurat Matti Rahja. Terve-
tuloa!

Seurat su 13.3. klo 15. Martti 
Lintula, Niilo Karjalainen. 
Raamattup. ma 14.3. klo 14. 
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Su 13.3. klo 11.00 JUMALANPALVELUS
Ke 16.3. klo 19.00 SANAN JA 

RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

Srk:n kotisivu: http://www.muhoksen- 
helluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Joh. 8:36. Jos Poika vapauttaa teidät, 
te olette todella vapaita. La sapattina  
12.3.2011 jumalanpalvelus klo 11. Raa- 
mattutunnin aiheena: Vapaus riippu- 
vuuksista, puhujana pastori Juha Mik-
konen sekä lastenkirkko ja Herran eh-

toollinen. La sapattina 19.3.2011 jumalanpalvelus klo 11 Raamattutunnin aiheena: 
Luonto terveyden lähteenä, puhujana Nicole Kari-Koskinen sekä lastenkirkko. 
Ma–pe klo 10–11 Aamurukouspiiri, keskustelunaiheena Raamattu ja inhimilliset tun-
teet. Ke klo 18 Rukousta ja ylistystä. Ke 16.3.2011 klo 17 Seurakunnan vuosiko-
kous. Lämpimästi tervetuloa!

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

www.ohsrk.fi

Su 13.3. klo 11 Jumalanpalvelus, Hannu Orava, 
Juha Hilli,   Pauli Uusikylä. Ke 16.3. klo 19 Sana 
ja rukous, ehtoollinen, Jari Mykkänen, Pasi 
Markkanen. To 17.3. klo 12 Päiväpiiri. Päiväru-
kous ti, ke ja to klo 11–12. TERVETULOA!

Su 13.3. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00
Ma 14.3. Kotiliitto klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00.

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT!

To 10.3. klo 19 Lähde-ilta, Hannu Valkonen, Martti 
Väyrynen, God`s Bell, tarjoilu, aihe: uskon askel. Su 
13.3. klo 11 Radioitava aamukirkko & pyhäkoulu, 

Sini Niemelä, Risto Wotschke, God`s Bell. Ti 15.3. klo 14 Päiväpiiri, klo 18 ALFA-kurs-
si. Ke 16.3. klo 14 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta. To 17.3. klo 19 Rukousilta, Tuomo 
Ruuska. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirkkomusiikin opiskelijat aloittivat keskiviikkoaamunsa laulamalla. 

– Kanttori on harvinaisen moni-
puolinen muusikko, kirkkomusii-
kin opiskelija Johanna Kinnunen 
sanoo. 

Ensimmäisen kerran hän is-
tahti kanttorin paikalle jo 16-vuo-
tiaana tehdessään silloin tällöin 
sijaisuuksia. Välissä Kinnunen eh-
ti lukea itsensä luokanopettajaksi, 
mutta useamman vuoden työelä-
män jälkeen vanha polte kantto-
riksi palasi, ja hän päätti hakeutua 
kirkkomusiikin koulutukseen. 

Kinnunen ja muut kurssilaiset 
saapuvat viimeiselle gospel-pe-
riodin tunnille lievästi väsynei-
nä. Osalla on läksyt tekemättä. 
Ryhmä on ollut edellisenä päivä-
nä Kuusamossa markkinoimassa 
koulutusohjelmaansa potentiaali-
sille uusille opiskelijoille. He esit-
tävät kurssin opettajalle (sekä pai-
kalla olevalle toimittajalle) kap-
paleen Taivaan kansalainen, jon-
ka sovitus on opiskelija Minna-
Leena Erkkilän käsialaa. Johan-
na Kinnunen säestää kurssilaisia. 

mielekästä ja 
monipuolista opiskelua
Tulevaisuudessa kirkkomusiikin 
opiskelijat työllistyvät pääasiassa 
kanttoreiksi. Kinnusen mukaan 
työllisyysnäkymät ovat hyvät. 

– Yleensä musiikin alalla on 
vaikea saada töitä, mutta kantto-
reilla on kyllä kysyntää. 

Oulun kirkkomusiikin opiske-
lijoilla on hyvät yhteydet seudun 
kanttoreihin ja kanttoriyhdistyk-
seen. Yhteisiä projekteja tehdään 
paljon, ja työharjoittelut suoritetaan 
seurakunnissa, joten verkostot syn-
tyvät luontevasti jo opiskeluaikana. 

Kirkkomusiikkia on opetettu 
Oulun seudun ammattikorkeakou-
lussa vuodesta 2001 alkaen. Nykyi-
sin koulutus on Pohjois-Suomessa 
ainoa virkaan kelpoistava. 

Johanna Kinnusella on menos-
sa kolmas opiskeluvuosi. Yhteen-

Kirkkomusiikin 
tulevat ammattilaiset

sä opintojen laajuus on 270 opin-
topistettä eli 4,5 vuotta. Opinnot 
sisältävät muun muassa koko mu-
siikin koulutusohjelmalle yhteisiä 
musiikin teorian ja musiikin his-
torian kursseja. 

Erityisesti kirkkomusiikin 
opiskelijoille tarkoitettuja kursseja 
ovat esimerkiksi liturginen laulu, 
gospel ja seurakunnan musiikki-
kasvatus. Pääaineekseen kirkko-
musiikin opiskelija voi valita joko 
urut, laulun tai kuoron johtami-
sen. Lisäksi opinnoista löytyy esi-
merkiksi liturgista soittoa ja im-
provisointia. 

Musiikin koulutusohjelman 
sisällä tehdään paljon yhteistyötä. 
Esimerkiksi pianon soiton opis-
kelija voi säestää kirkkomusiikin 
opiskelijoiden laulua. 

tilat ja kalusto 
kohdallaan
Tunnin aikana käydään läpi ja 
testaillaan erilaisia tapoja säes-
tää. Opettaja Joonatan Rautio de-
monstroi pianolla, miten hitaas-
ta kappaleesta saadaan meneväm-
män kuuloinen komppia muutta-
malla. 

Tuttuunkin virteen saadaan 
uusi tunnelma, kun säestykseen 
haetaan vaikutteita esimerkiksi 
Etelä-Amerikan rytmeistä. Myös 
opiskelijat pääsevät kokeilemaan 
ja hakemaan pianosta erilaisia 
komppeja. Yhden säestäessä muu 
ryhmä laulaa. 

Johanna Kinnusella on koulu-
tuksesta pelkästään hyvää sanot-
tavaa.

– Meillä on todella hyvät tilat ja 
välineet. Lisäksi opetus on laadu-
kasta. Nämä eivät edes ole mitään 
ylisanoja, hän naurahtaa. 

Oulun ammattikorkeakoulun 
kulttuurialan yksiköstä löytyy 
muun muassa kolmet urut, säh-
köurut sekä useampia pianoja ja 
flyygeleitä, joilla harjoitella. 

– Lisäksi meillä on täällä tosi 
hyvä porukka.

Opiskelijatoimintaa 
omilla ehdoilla
Kirkkomusiikin opiskelijoilla on 
oma opiskelijayhdistys Cadenza, 
jossa Kinnunen toimii tällä het-
kellä rahastonhoitajana. Järjestön 
toiminta on puhtaasti opiskelija-
lähtöistä, opettajat eivät puutu sen 
toimintaan ollenkaan.

– Me teemme erilaisia projek-
teja, muun muassa järjestämme 
konsertteja ja avustamme juma-
lanpalveluksissa. Sillä kerätään 
rahaa opintomatkoja varten, Kin-
nunen kertoo. Hän itse on ehti-
nyt opiskeluaikanaan käymään 
Wienissä Itävallassa sekä Saksas-
sa Bremenissä ja Hampurissa. 

ReettA JäRveNPää

Kirkkomusiikkia voi hakea 
opiskelemaan ammattikorkeakoulujen 
yhteishaussa. Tänä vuonna haku 
on 7.3.–12.4. Hakukaavakkeen voi 
täyttää osoitteessa www.amkhaku.fi.

Ku va t :  Re e t t a  J ä r ve n p ää

Johanna Kinnunen.
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Sinappia

Hyvin sanottu!
”Lupaukset on tarkoitettu pidettäväksi”, minulle sanottiin 
tiukasti viime viikolla. Niin onkin. Otin huomautuksen to-
desta, vaikka halusin puolustautua ja selittää. 

”Lupaukset on tarkoitettu pidettäväksi” tai ”Sanasta 
miestä, sarvesta härkää” ovat tuttuakin tutumpia sanonto-
ja. Ne ovat viisaita sananparsia, fraaseja, joiden noudatta-
minen helpottaa omaa ja kanssaihmisten elämää.

Viime vuosina olen todennut monta kertaa, että ikivan-
hat, lähes kliseiset mietelmät, kuten ”Ei kukaan ole seppä 
syntyessään” tai ”Ei kysyvä tieltä eksy”, kuulostavat kor-
vissani uudenlaisilta. Minusta niissä on jotakin ihastutta-
van ikiaikaista, vaikka moderni ihminen on yrittänyt kek-
siä uusia viisauksia ja totuuksia.

Olen varma, että minusta tulee vanhana hieman raivos-
tuttava täti-ihminen, joka viljelee nuorempiensa harmiksi 
ehkä ärsyttäviltäkin tuntuvia, mutta pettämättömiä kan-

sanviisauksia: ”Niin makaa, kuin petinsä 
petaa”, ”Paistaa se päivä risukasaan-

kin” ja ”Joka kuuseen kurkottaa, 
se katajaan kapsahtaa”.

Minulla on naapuri, joka on 
kerännyt kymmenvuotiaasta 
asti – yli 30 vuotta – mietel-
miä, sananlaskuja, sitaatteja 
ja pieniä, elämänviisaita ru-
nonpätkiä. 

alk.

Muistiin kirjoittaminen alkoi, kun lukemista harrasta-
vaa pientä tyttöä harmitti palauttaa kirjastoon kirjoja, jois-
sa oli kauniita, tärkeiltä kuulostavia lauseita edessä olevaa 
elämää varten. 

Kun kirjasta kirjoitti ylös parhaat palat, oli kuin teos oli-
si jäänyt osittain omaan hyllyyn.

Naapurini kertoo, että talletettuihin lauseisiin on yhä 
mukava palata aina välillä. Ne ovat eräänlaisia päiväkirja-
merkintöjä. Muistiin laitetut oivallukset herättävät kerta 
kerran jälkeen ilon siitä, miten hienosti joku onkaan sanal-
listanut juuri sen asian, jota itsekin on pohtinut.

Uusimpien vihkojen tuoreimpia merkintöjä ovat lausel-
mat: ”Viha on tunne, katkeruus on valinta” ja edesmenneen 
näyttelijän Matti Pellonpään viisaus: ”Menköön tämä elä-
mä näin”. Vastikään vihkoon tallentui myös kirjailija Ka-
ri Hotakaisen toteamus: ”Mielen oveen ei käy järjen avain”.

Edelliset ajatelmat paljastavat minusta hyvin, miksi ih-
miset ovat harrastaneet kautta aikojen sanontojen viljelyä: 
lyhyet, tiiviit viisaudet ovat jääneet elämään, koska ne ovat 
yksinkertaisesti niin totta.

Naapurillani on tällä hetkellä kymmenkunta vihkoa 
täynnä mietelmiä. Satojen sanontojen joukossa on yksi hel-
mi ylitse muiden, johon hän palaa aina uudelleen. Tärkeä 
lause löytyy Uuden testamentin Roomalaiskirjeestä: ”Rat-
kaisevaa ei siis ole, mitä ihminen tahtoo tai ehtii, vaan se, 
että Jumala armahtaa.”

Voiko tuota paremmin enää kukaan kiteyttää asiaa, jon-
ka soisin muistavani joka ikinen päivä.

RIIttA hIRvONeN

Sinappikolumneissaan Rauhan 
Tervehdyksen toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman tapahtumia.

Rauhan 
Tervehdys!

Jos et halua kotiisi 
ilmaisjakeluita, mutta 
ehdottomasti Rauhan 

Tervehdyksen, 
tilaa itsellesi oma 

lehti 30 euron 
vuosihintaan. 

Tilaaminen onnistuu 
numerosta 

020 754 2333 
tai sähköpostilla 
tilauspalvelut@

kotimaa.fi.

Tilaa

Lue ja    
kommentoi
www.rauhantervehdys.fi
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Seija Helomaa

Kappalainen
Kiimingin seurakunta

Tärkeintä elämässäni on 
luottamus Luojaan, perhe 
ja läheiset. Kotijoukkoihi-
ni kuuluu puoliso Kimmo 
(kirkkoherrana Pudasjärvel-
lä) ja 3-vuotias Emma. 
Rakkain raamatunkohta-
ni on Roomalaiskirjeen kah-
deksannen luvun sanat siitä, 
kuinka Kristus on meidän 
turvamme: "Olen varma sii-
tä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, 
ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voi-
mat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä 
Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuk-
sessa, meidän Herrassamme." Olipa elämä iloa tai surua, vir-
heitä tai voittoja, ristiltä loistaa valtava rakkaus.
Olen halunnut nykyiseen työhöni, koska olen kuullut Kii-
mingin seurakunnasta paljon hyvää. Työssäni saan keskittyä 
muun muassa jumalanpalveluselämän ja lähetystyön kysymyk-
siin, ja uskon, että minulla on paljon sekä annettavaa että opit-
tavaa.
Esikuvani: Minulla ei oikeastaan ole yhtä tiettyä esikuvaa, mut-
ta paljon on ihmisiä, joilta olen saanut oppia elämällä heidän lä-
hellään. Esimerkiksi kotipaikkakuntani Enon kanttorilta Lahja 
Haapasalolta opin, mitä tarkoittaa kutsu kirkon työhön.
Harrastan mielelläni käsitöitä, lukemista, musiikkia. Opiske-
len harrastuksena kirjallisuutta, vanhaa kreikkaa ja johtamiseen 
ja organisaatioon liittyviä asioita Oulun yliopistossa.
Terveiseni lukijoille: tulkaa juttelemaan vaikka kaupan kas-
salla. Tullaan tutuiksi. Ihmetellään näitä elämän ja iankaikki-
suuden kysymyksiä yhdessä.

KAISA ANttILA

Lue Seija Helomaan hartausteksti sivulta 11.

Eeva-Maija 
Kolehmainen

Ammatti: Talous- ja hallin-
tosihteeri
Luottamustehtävä: Tuiran 
seurakunnan seurakuntaneu-
voston jäsen sekä Oulun yh-
teisen kirkkovaltuuston jäsen, 
hautaustoimen johtokunnan 
puheenjohtaja 
Ehdokaslista: Kuunteleva kirkko

Haluan vaikuttaa kotiseurakunnassani siihen, että kir-
kon kynnys on matala ja seurakunnan toimintaan on helppo tul-
la mukaan. 
Kymmenen vuoden päästä kirkossa on välitön rakkauden 
tunnelma ja musiikillisesti rikas jumalanpalveluselämä.
Minulle tärkeitä raamatunkohtia ovat Rakkauden Kaksois-
käsky (Matt. 22:34–40) sekä Ps. 147:1.
Tärkeintä elämässäni on perhe, läheiset ja usko tulevaan.
Arvostan useissa ihmisissä erilaisia piirteitä. Yksi eniten arvos-
tamistani henkilöistä on isoveljeni. 
Terveiseni lukijoille: Toivon lukijoille uskoa, iloa ja rakkaut-
ta elämään. 

KAISA ANttILA

Rauhan Tervehdys 
esittelee tällä palstalla  
tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. 

 Uusi
kasvo

Ilkka Huhta julkaisi viime syksynä Papit 
sisällissodassa -kirjan. Huhdan mukaan 
pappien tarinat eivät sovi vallalla olleisiin 
yleistyksiin.
Kun kirkkohistorian tutkija Ilkka Huh-

ta perehtyi Suomen sisällissodassa olleiden 
kenttäpappien tarinoihin arkistolähteiden 
kautta, hän huomasi, etteivät tarinat mahtu-
neet valkoisen ja punaisen Suomen kehittele-
miin yleistyksiin. 

– Jokaisella papilla oli oma tarinansa. Val-
koinen Suomi kuvasi sisällissotaan lähteneet 
papit jälkikäteen sankarillisina kristittyinä 
pappeina, jotka lähtivät aatteelliseen taistoon 
isänmaan ja Jumalalta saadun esivallan puo-
lesta. Mutta ei tällaisilla motiiveilla varustet-
tuja pappeja kovin montaa ollut. 

– Punainen puoli puolestaan kuvasi heidät 
vallankumouskirjallisuudessa kansaa kiihot-
taviksi lahtaripapeiksi. Eivät he niin kurjia ja 
pahoja miehiä olleet.

Sisällissodan syttyessä tammikuussa 1918 
muutamia pappeja lähti vapaaehtoisina val-
koisten joukoissa kohti taistelukenttiä. Jotkut 
papit toimivat valkoisten paikallisissa suoje-
luskunnissa. Sodan puolessavälissä, maalis-
kuun loppupuolella, valkoinen armeija or-
ganisoitui. Valkoinen Suomi ja kirkko olivat 
kiinteässä yhteydessä toisiinsa, joten tuomio-
kapitulit nimesivät valkoisten eri rykmenteil-
le omat papit. 

Jotkut papeista olivat vastavalmistuneita, 
joiltakin edellinen pätkätyö oli päättymässä 
kirkollisvuoden lähestyessä loppuaan. 

– Osa halusi mukaan, osa joutui. Taistelu-
rintamalla oli samanaikaisesti 25–30 pappia. 
Kirjassani kerrotaan yli 60 papin tarina. Heis-
tä toistakymmentä oli niin sanottuja aseelli-
sia pappeja. Sodan kuluessa yhteensä 37 pap-
pia sai palkkansa armeijalta. 

Sotilassielunhoito 
tärkein tehtävä
Sodassa olleiden pappien tarkasta lukumää-
rästä ei ole tietoa. 

– Jotkut olivat rykmenttien matkassa vain 
hetken. Ja kun taisteluja tai joukkoja sattui 
olemaan paikallisseurakunnan alueella, seu-
rakuntapapisto osallistui esimerkiksi sotilas-
sielunhoitoon, Huhta sanoo.

Sotilassielunhoito oli kenttäpappien tär-
kein tehtävä. Sisällissodan olosuhteet löivät 
luonnollisesti leimansa myös pappien työlle. 

– Sisällissodassa oli paljon muutakin puu-
haa kuin järjestää sotilassielunhoitoa. Tais-
telujen aikana saattoi vain koettaa tukea so-
tilaita rinnalla kulkijana. Sodan olosuhteis-
sa papit eivät aina edes löytäneet omaa ryk-
menttiään. 

– Kun taistelut taukosivat, oli tilaisuus 
kenttähartauksiin. Voitettujen taistelujen jäl-
keen järjestettiin näyttäviäkin sotilasjuma-
lanpalveluksia. 

Sisällissodan aikaan kirkossa oli yhteensä 
noin tuhat pappia. 

Punaisen Suomen alueella puolella oli 
noin 250 seurakuntaa. Moni punaisen Suo-
men seurakuntien papeista pyrki pysymään 
täysin passiivisina. 

– Vain muutama pappi näyttää antaneen 
jonkinlaisen aktiivisen tuen hetkellisesti val-
lassa olleelle paikalliselle punaiselle vallanpi-
täjälle. Nämä papit joutuivat selittelemään te-
kojaan jälkikäteen tuomiokapitulissa.

Punaisten joukoissa ei kirkonmiehiä tais-
teluissa juuri nähty. Einar Rauhamäki, Ruot-
sinpyhtään apupappi, on ainut tunnettu pu-

“Jokaisella papilla oli oma tarinansa”

naisten puolelle asettunut pappi. Hän oli vai-
monsa kanssa perustamassa työväenyhdistys-
tä ja punakaartia Ruotsinpyhtäällä, ja osal-
listui vallankumoukseen aseellisena. Sodan 
jälkeen Rauhamäki menetti pappisoikeuten-
sa ja joutui pakenemaan Ruotsin kautta Neu-
vosto-Venäjälle.

Oululaisille 
tietoa rintamalta
Oulusta lähti sisällissodan taisteluihin helmi-
kuussa vapaaehtoinen komennuskunta. Sen 
mukana matkaan lähti myös oululainen pas-
tori Arvi Järventaus. 

– Hänestä tuli länsiarmeijan kenttäpapis-
ton esimies huhtikuun loppupuolella. Aseet-
tomana palvellut Järventaus toimi koko so-
dan ajan komennuskunnassa sotakirjeen-
vaihtajana ja lähetti oululaiseen Kaiku-leh-
teen kirjoituksia. Näin oululaiset saivat tie-
toa siitä, missä oman kaupungin sotilaat me-
nivät, kertoo Huhta.

Sodan loppuessa valtaosa rintamapapeista 
palasi paikallisseurakuntaan töihin. 

– Osa halusi pois armeijasta mahdollisim-
man nopeasti. Varsinkin ne, jotka olivat näh-
neet teloituksia läheltä. Osa taas oli armeijas-
sa kuin kotonaan. Puolentusinaa kenttäpap-
pia jäi armeijan palvelukseen.

JuhANA uNKuRI

Minna S o r va la
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Voit tilata Askeleen myös kotiisi
Tilauspalvelu 020 754 2333   tilauspalvelut@kotimaa.fi 

Nyt lehtipisteessä.

www.askellehti.fi 

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas
Nuolihaukantie 4 A 6
puh. 045 134 7171

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

Ihmistä
etsimässä.

Kevään 2011
EDUSKUNTAVAALIT
lähestyvät.
Nyt sinulla on mahdollisuus 
tavoittaa äänestäjät seura-
kuntalehden välityksellä.

Ota yhteyttä
ja kysy lisää!

Ilmoitusmarkkinointi
Marita Lyyra 

(014) 641 481 
040 729 2119

marita.lyyra@kotimaa.fi 

Täyden palvelun 
hautaustoimisto

PAKKAHUONEENKATU 5,
90100 OULU

p. 044 342 0341 (24h)
www.sotaniemi. 

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

Palveluja tarjotaan

Puhelin: 0800 966 46
Internet: www.sellina.fi

kaikkiin elämäsi 
vaiheisiin siivouksesta koti-

sairaanhoitoon

Hoivaa 
ja Huolenpitoa

Siivous ja Kotipalvelu
                    Mar-Let

* Kotisiivous ja palvelu
* Yrityssiivous
* Ikkunanpesu
* Loppusiivous
* Muuttosiivous
* Sopimussiivous
p. 044 0500 252
* Kotital.vähennysoikeus
www.siivousjakotipalvelumar-let.fi

“Jokaisella papilla oli oma tarinansa”
K ans a l l i n e n au d iov i suaa l i n e n a r k i s t o 

Lauantaina 5. maaliskuuta järjestettiin Oulussa vuo-

sittainen Pilkahdus-elokuvatapahtuma. Tapahtu-

massa käsitellään vaihtuvalla teemalla elokuvan ja 

uskonnon välistä suhdetta. Tänä vuonna aiheena oli 

Veli veljeä vastaan.

Vuoden 1918 sisällissotaa on jo varhaisessa vai-

heessa pyritty käsittelemään taiteen keinoin. Pil-

kahduksessa esitettiin sisällissodan aikaan sijoittu-

va, vuonna 1957 julkaistu toivo Särkän elokuva 1918 

– mies ja hänen omatuntonsa.

Elokuva kertoo papista, joka joutuu vaikeiden 

valintojen eteen. Hän päätyy hyvän ystävänsä työ-

toveriksi valkoisten pitämälle vankileirille. Siellä pa-

pit joutuvat todistamaan useita teloituksia ja katso-

maan sivusta nälkää ja kurjuutta.

Päähenkilö taistelee itsensä kanssa raskaiden 

moraalisten päätösten edessä. Mitä tehdä, kun ei 

voi hyväksyä vankien tappamista? Kannattaako 

heille julistaa Jumalan sanaa, kun he eivät sitä ha-

lua kuulla?

Lopulta päähenkilö astuu vankien keskelle esit-

täen olevansa yksi heistä ja pyrkii julistamaan evan-

keliumia ruohonjuuritasolta käsin. Hän päätyy uh-

raamaan itsensä pelastaakseen erään punavangin 

hengen.

Kempeleen kirkkoherra Pekka Rehumäki kertoi 

tapahtumassa elokuvan taustoja. Hän muistutti, et-

tä elokuva perustuu Jarl hemmerin 1930-luvulla jul-

kaistuun romaaniin.

– Sisällissota näkyi kirjallisuudessa heti. Esimer-

kiksi Juhani Aho ja eino Leino käsittelivät aihetta 

ilman kenenkään syyllistämistä. Pian nousivat esiin 

myös sellaiset kirjat, joissa julistettiin ”valkoista to-

tuutta”. Samaan aikaan julkaistiin sotakriittisiä kir-

joja, kuten tämä Hemmerin romaani.

Toivo Särkkä mieltyi romaaniin ja haaveili pit-

kään sen esittämisestä elokuvana. Lopullinen elo-

kuva noudattaa tarkkaan romaanin juonta. Siitä 

paistaa läpi Hemmerille yleinen teema: päähenkilöt 

menettävät uskonsa sodan kauhujen oikeutukseen.

Rehumäen mukaan kirkon ja pappien asema elo-

kuvassa heijastaa todellisuutta. Tämä näkyy esimer-

kiksi tilanteessa, jossa päähenkilön ystävä pakenee 

punaisten sotilaita.

– Sosialismiin kuului uskonnonvastaisuus ja kapi-

na vanhaa valtaa vastaan. Kirkko edusti näitä mo-

lempia. Levottomuuksien alkuvaiheessa viha toisi-

naan purkautui väkivaltana pappeja kohtaan, Re-

humäki kertoo.

Kirkon edustajat olivat pääasiassa oikeistolaisia. 

Sovitteleviakin ääniä kuitenkin löytyi.

– Muun muassa Kotimaa-lehden kirjoittelussa 

näkyi sovinnollisempi sävy. Kirkossa oli vähemmistö, 

joka puhui työväen olojen parantamisen puolesta.

Pilkahdus-elokuvatapahtuma järjestettiin tänä 

vuonna kolmannen kerran. Tapahtuman taustalla 

toimivat Oulun ortodoksisen hiippakunnan säätiö, 

Tuiran seurakunta ja Oulun Elokuvakeskus ry.

KAISA ANttILA

Pilkahduksessa pohdittiin papin omaatuntoa

Helge Herala ja Åke Lindman esittivät vaikeiden päätösten kanssa kamppailevia pappeja Toivo Särkän elokuvassa 
”1918 – mies ja hänen omatuntonsa”.
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Eetterissä

Radio Dei 106,9 mhz, 
kaapeliverkossa 94,1 mhz
www.radiodei.fi
Sunnuntaina 13.3. kello 9.55–
12.00 Oulun seurakuntien 
aluelähetys. Klo 10 messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Messun 
toimittaa Anna-Mari Heikki-
nen, ja häntä avustaa Hanna-
Maija Ollanketo. Kanttoreina 
Raimo Paaso ja Henna-Ma-
ri Sivula. Klo 11.30 radiopy-
häkoulussa puhuu lapsityön-
ohjaaja Kirsi Merenheimo-
Mäenpää, aiheena on Jeesus 
kiusausten voittaja. Klo 11.45 
Kurkistus kirkkoon -ohjel-
massa on vieraana 60 vuotta 
täyttävä Oulun hiippakunnan 
piispa Samuel Salmi. Häntä 
haastattelee Marja Blomster.

Radio Dei Toivon päivä
Ohjelmat voi kuunnella myös 
Dein juttuarkistosta, 
www.toivonpaiva.fi
Ma 14.3.– pe 18.3. klo 15.20 
Viikon vieras -ohjelmassa 
haastattelussa 60 vuotta täyt-
tävä Oulun hiippakunnan 
piispa Samuel Salmi. Häntä 
haastattelee Marja Blomster. 
Haastatteluista koostettu uu-
sinta julkaistaan tiistaina 22.3. 
klo 22.05.
Ke 16.3. klo 15.40 Uskomaton 
Mies. Oululaisen Jukka Kaup-
pilan ajatuksia.
To 17.3. klo 15.40 Viisi teesiä 
kirkosta. Rauhan Tervehdyk-
sen toimittaja Pekka Helin 
kertoo unelmiensa kirkosta.

Radio Pooki 88,0 mhz, 
kaapeliverkossa 89,5 mhz
Su 13.3. klo 9.45 radiopyhä-
koulussa puhuu lapsityönoh-
jaaja Kirsi Merenheimo-Mä-
enpää, aiheena on Jeesus kiu-
sausten voittaja.
Su 13.3. klo 10 radiojumalan-
palvelus Ylivieskan kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 13.3. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Messun toi-
mittaa Anna-Mari Heikki-
nen, ja häntä avustaa Hanna-
Maija Ollanketo. Kanttoreina 
Raimo Paaso ja Henna-Mari 
Sivula.
Pe 18.3. klo 18 piispa Samuel 
Salmen syntymäpäiväkon-
sertti Sävelten juhla. Esiinty-
jinä saamelaismuusikko An-
na Näkkäläjärvi, Mikko Sal-
mi ja Johanna Pekkarinen 
duo, Henna-Mari Sivula (lau-
lu), Maija Tynkkynen (cem-
balo ja urut), Sofia Magdale-
na -yhtye, johtajanaan Raimo 
Paaso, sekä Amani, johtaja-
naan Terhi Latvala. Illan juon-
taa hiippakuntasihteeri Pekka 
Asikainen.

Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.fi/
radio
Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi

Nettiradio 
www.evl.fi/srk/kempele
Su 13.3. klo 10 messu Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Kalevi Junnikka-
la, avustaa Paulus Pikkarainen 
ja Hugo Lehkonen, kanttorina 
Marja-Liisa Jääskeläinen.

Jumalako johdatti vai paholai-
nenko petkutti, kun olin jäl-
jentäessäni katekumenaatti-
ryhmän kokoontumisia ka-

lenteriini jättänyt yhden tapaamis-
kerran merkitsemättä. 

Niinpä rukous-teeman käsittelyn 
aikana puuhailin kotona tavallisia 
työ- ja kotihommia tietämättä, et-
tä ryhmä käsitteli kiinnostavia kysy-
myksiä: Miksi olen syntynyt? Voiko 
johdatukseen luottaa vai ovatko asi-
at sattumia? Miksi Jumala ei aina au-
ta? Miten Jumalan äänen voi kuulla? 

Olinpa harmistunut poissaolos-
tani!

Helmikuun puolen välin tors-
taina aiheena oli Raamattu. Pas-
tori Päivi Jussila muistutti, että on 
kulunut vain viisisataa vuotta sii-
tä, kun Martti Luther ehdotti jä-

risyttävästi, että kirkoissa kuulta-
van pappilatinan sijasta jokaisella 
on oltava oikeus lukea Raamattua 
omalla äidinkielellään. 

Siitä alkoi uudistus, jonka kaut-
ta Lutherin oppilas Mikael Agrico-
la suomen kirjoituskielen kehittä-
misen lisäksi aloitti Raamatun 
käännöstyön omalle armaalle suo-
menkielellemme 1530-luvun alus-
sa. Kieltä on uudistettu aika ajoin 
meidän päiviimme asti. 

Olen itse käynyt rippikoulun 
vanhan, vuoden 1938 käännök-
sen käytön aikaan. Rippikoulun 
jälkeen saimme yläaste- ja lukio-
vaiheessa kotiseurakunnassamme 
Vaalassa osallistua onneksemme 
raamattutunteja sisältäviin nuor-
ten viikonloppuihin. 

Rippikoulussa uskoon tulemi-

nen ja innokas Raamatun tutkis-
kelu nuoruusvuosina jätti yllättä-
vätkin jäljet. Olen kokenut Raama-
tun vanhan kielen – jotkut sano-
vat sitä Kaanaan kieleksikin – rik-
kaaksi sisällöltään. Se on minulle 
tuttua ja merkityksellistä. 

Uuden, 1992 käyttöön otetun 
käännöksen kanssa on ollut vaike-
uksia. Sanat ja lauseet ovat nyt hel-
pommin ymmärrettäviä, mutta si-
sällöltään köykäisempiä. 

Katekumenaattiryhmässä tut-
kimme yhdessä Jesajan kirjan 55. 
lukua, erityisesti jakeita 6–11. Jo 
alkujae ”Etsikää Herraa, kun hä-
net vielä voi löytää, huutakaa häntä 
avuksi, kun hän on lähellä” on mie-
lestäni vahvemmin sanottu vanhas-
sa käännöksessä: ”… huutakaa hän-
tä avuksi, kun hän läsnä on”. 

Lukiessani kohtaa ”sillä hänen 
anteeksiantonsa on runsas” muis-
tin, että tämäkin on sanottu toisin 
vanhassa versiossa. Kotona tarkis-
tin asian: ”sillä hänellä on paljon 
anteeksiantamusta”.

Ryhmässä keskustelimme muis-
ta vaikeuksista päästä juoneen 
kiinni Raamatun luvussa. Vaikea-
selkoisuus, vertauskuvallisuus, eri 
kirjoittajien ja kulttuurin muovaa-
vat ongelmat – emme oikein aina 
ymmärrä Raamatun ajan asioi-
den merkitystä. Esimerkiksi tulis-
ten kivien kerääminen astiaan toi-
sen pään päälle ei olekaan kidutus-
keino lähimmäiselle, vaan pimeän 
tien kulkijaa valaiseva ja lämmittä-
vä rakkaudellinen teko.

SAILA KuKKOhOvI-JämSä

Usko tai älä!

Sarjassa Oulussa 
järjestettävälle
katekumenaatti-
kurssille 
osallistuja 
kertoo, mistä 
kurssilla oikein 
puhutaan.

Fanita Rauhan Tervehdystä!
Tärskäyksen omat sivut löytyvät nyt myös Facebookista. 

Kommentoi juttuja ja anna palautetta tuoreeltaan.

www.facebook.com/rauhantervehdys

Mika A h o n e n

Lasten raamattuohjelma Aar-
rearkun uuden tuotantokau-
den ohjelmat alkavat lauan-
taina 19. maaliskuuta kello 

17. Ohjelma näkyy SuomiTV-ka-
navalla koko maassa kaikissa ta-
louksissa kanavapaikalla 12. Oh-
jelmaa esitetään joka toinen lau-
antai.

Aarrearkussa selvitetään lap-
sille Raamatun salaisuuksia draa-
man keinoin. Jokaisessa ohjel-
massa ratkaistaan arvoituksellisia 
tehtäviä, opitaan uusia hengellisiä 
lastenlauluja ja tutustutaan katso-

jien lähettämään postiin. Välillä 
ollaan etsivätoimistossa, välillä 
ritarilinnassa. Mukana ovat raa-
mattuetsivä Masa (Matti Mäki-
nen), muusikko Jussi Pyysalo ja 
juontaja Elina Vaittinen sekä iloi-
nen lasten ryhmä. Alakouluikäi-
set lapset eivät jää ohjelmassa ko-
risteeksi, vaan heillä on merkittä-
vä osuus omine vuorosanoineen 
ja lauluineen. 

– Sellaisia lastenohjelmia, jois-
sa lapset näyttelevät, on varsin vä-
hän, kertoo ohjelman myös käsi-
kirjoittanut Elina Vaittinen. 

– Tuntuu mukavalta, että kun 
tehdään ohjelmaa lapsille, muka-
na on myös lapsia.

Ohjelmaa on jo tehty kaksi 
tuotantokautta ja nyt alkavat kol-
mannen tuotantokauden lähetyk-
set. Ohjelmaa tuottavat Evanke-
linen lähetysyhdistys - ELY ry ja 
medialähetysjärjestö IRR-TV.

Lisätietoja ohjelmasta löytyy 
osoitteesta www.aarrearkku.fi, 
jossa voi myös katsoa uusimmat 
jaksot. (RT) 

Aarrearkku aukeaa jälleen
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Sanan 
aika

Kerran Kain toi Herralle uhrilahjaksi maan satoa, 

ja Abel toi lampaidensa esikoiskaritsoja ja niiden 

rasvaa. Herra katsoi suopeasti Abeliin ja hänen 

uhriinsa, mutta Kainin ja hänen uhrinsa puoleen 

hän ei katsonut. Silloin Kain suuttui kovin ja hänen 

katseensa synkistyi. Herra kysyi Kainilta: "Miksi 

sinä suutuit ja katselet synkkänä maahan? Jos teet 

oikein, voit kohottaa katseesi, mutta jos et tee, on 

synti ovella vaanimassa. Sinua se haluaa, mutta 

sinun on pidettävä se kurissa."

    Kain sanoi veljelleen Abelille: "Lähde mukaani." 

Mutta kun he olivat kulkeneet jonkin matkaa, Kain 

kävi veljensä Abelin kimppuun ja tappoi hänet. 

Silloin Herra kysyi Kainilta: "Missä on veljesi 

Abel?" Kain vastasi: "En tiedä. Olenko minä veljeni 

vartija?" Herra sanoi: "Mitä oletkaan tehnyt! Etkö 

kuule, kuinka veljesi veri huutaa minulle maasta?"

1. Moos. 4:3–10

Ensimmäisenä paaston ajan sunnuntaina puhutaan kiusauksista. Ensimmäiset kiusatut 
ja langenneet olivat Aatami ja Eeva. He söivät kielletyn hedelmän, tekivät toisin, kuin 
oli käsketty, ja joutuivat pois paratiisista.

Vanha tarina kertoo pojasta, joka piti ensimmäisiä ihmisiä hyvin typerinä. Kuka 
söisi hedelmää, joka nimenomaan oli kielletty? Ei poika ainakaan itse ajatellut sellai-
seen halpaan menevänsä.

Erään kerran pojan isä antoi luvan leikkiä työhuoneessaan, jonne ei tavallisesti saa-
nut mennä. Ainoa ehto oli, että hyllyn päälle väärinpäin asetettuun purkkiin ei saanut 
koskea. Poika jäi leikkimään mietteliäänä. 

– Miksi noin tavallisennäköiseen purkkiin ei muka saisi koskea? Ei kai sitä kukaan 
huomaisi, jos vähän kurkistaisi sen alle?

Poika nosti purkkia ja sen alta pyrähti pois perhonen. Se lensi suoraan ulos avoi-
mesta ikkunasta. Poika oppi jotain tärkeää kiusauksista.

Ihminen on kautta aikojen himoinnut parempaa asemaa, valtaa, mainetta, rahaa. 
Päiväkodeissa opetetaan pelisääntöjä, joilla pitäisi elämän läpi pärjätä, mutta me siir-
rymme vain hiekkalapion sijaan lyömään toisiamme toisilla tavoin. Työpaikkoihimme 
meitä seuraa kiusaus jättää yksi ulos leikistä, tai ottaa toisen tavara tai idea. Koteihimme 
meitä seuraa kiusaus olla kärsimätön, kiusaus ajatella pitkän päivän jälkeen ensin omaa 
mukavuutta, kiukutellakin. Me kannamme samaa itsekkyyttä, johon jo ensimmäiset 
ihmiset lankesivat, lapsesta vanhukseen.

Paastonaikana on hyvä rauhoittua katselemaan omaa elämäänsä ja pohtimaan, 
minkälaiset asiat juuri minulle ovat kiusauksia. Mistä asioista voisin luopua, jotta 
lähimmäiseni voisivat paremmin, jotta itse voisin paremmin, jotta jumalasuhteeni voisi 
paremmin? Jokaisella meillä on omat kiusauksemme. Kristitty ystävä rinnalla näissä 
pohdinnoissa voi olla aivan korvaamaton tuki, peili, ja rohkaisija.

Kristus katselee meitä, kiusausten keskellä kamppailevia. Hän katselee, kun lanke-
amme, ja meihin ja toisiin sattuu. Hän suree. Mutta kun käännymme mustinkin sydä-
min hänen puoleensa ja kadumme kompurointejamme, Hän antaa anteeksi. Hän rakas-
taa ja armahtaa. Hän nostaa meidät iloon, vapauteen. Paastonaika on valmistautumista, 
se on matka kohti ylösnousemuksen ja valtavan rakkauden juhlaa. Kerran kilvoittelu 
päättyy ja armahdettuina saamme astella Taivaan ikuiseen juhlaan.

SeIJA heLOmAA
Kiimingin kappalainen

Kiusauksissa

Sunnuntai 13.3.
Päivän psalmi 

Ps. 91:1–4, 11–12 
1. lukukappale 

1. Moos. 4:3–10 tai 
1. Moos. 3:1–7 (8–19)  

2. lukukappale 
Jaak. 1:12–15 
Evankeliumi 

Matt. 16:21–23 

Autuas se, joka koettelemuksessa kestää. Sen 

kestettyään hän on saava voitonseppeleeksi 

elämän. Jumala on sen luvannut niille, jotka häntä 

rakastavat. Älköön kukaan kiusauksiin jouduttuaan 

ajatelko, että kiusaus tulee Jumalalta. Jumala ei ole 

pahan kiusattavissa, eikä hän itse kiusaa ketään. 

Jokaista kiusaa hänen oma himonsa; se häntä vetää 

ja houkuttelee. Ja sitten himo tulee raskaaksi ja 

synnyttää synnin, ja kun synti on kasvanut täyteen 

mittaan, se synnyttää kuoleman.

Jaak. 1:12–15
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Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, että hänen oli 

mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan 

vanhimpien, ylipappien ja lainopettajien käsissä. 

Hänet surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä hän 

nousisi kuolleista.

    Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä: 

"Jumala varjelkoon! Sitä ei saa tapahtua sinulle, 

Herra!" Mutta hän kääntyi pois ja sanoi Pietarille: 

"Väisty tieltäni, Saatana! Sinä tahdot saada minut 

lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, 

vaan ihmisestä!"

Matt. 16:21–23 
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Terhi ja Maire viettävät paljon aikaa yhdessä. Nykyään mukana on myös Terhin 
Alba-tytär. Matkustelu ja lukeminen ovat naiskolmikolle rakkaita harrastuksia.

Hannalla ja Pinjalla on mutkattomat ja läheiset välit. Pinjalle Hanna-kummi on enemmän kuin täti; hän on perheenjäsen.

Kummi on 
aikuinen 
ystävä

Kuusivuotias Pinja 
Sarajärvi osaa heti nimetä 
asioita, joita kummin 
kanssa on kiva touhuta.
– Me on käyty uimassa 
ja ostoksilla ja olen ollut 
kummitätillä yötä.

Kummijärjestelmä on hyvin 
vanhaa perua ja se on yk-
si tutuimmista luterilaisen 
kirkon perinteistä. 

Vuosisatojen saatossa kummin 
tehtävät ja velvollisuudet ovat 
muuttuneet vain vähän. Se tär-
kein, lämmin ystävyys ja läsnä-
olo, on ainakin pysynyt muuttu-
mattomana. 

”tässä on 
meidän perhe”
Pinja Sarajärvi esittelee Hanna-
tätinsä kummikseen, muttei ihan 
suoralta kädeltä osaa sanoa, mitä 
se kummi tarkoittaa.

– Se tekee mun kanssa asioita, 
ostaa hyviä lahjoja ja halaa pal-
jon, Pinja toteaa kuitenkin vähän 
arastellen.

Hanna Kokkonen on tuntenut 
kummityttönsä Pinjan koko tä-
män elämän ajan, tai oikeastaan 
vähän kauemminkin.

– Taisin olla ihan niitä ensim-
mäisiä joille siskoni, Pinjan äi-
ti, kertoi vauvan olevan tulossa. 
Ja ihan samaan syssyyn ilmoitti 
senkin, että minusta tulee kum-
mi. Siis ilmoitti, ei kysynyt, Han-
na naurahtaa.

Eikä Hanna missään tapauk-
sessa olisi kummiudesta kieltäy-
tynytkään. Hän pitää sitä oikea-
na kunniatehtävänä.

– Kummina oleminen ei ole 
mielestäni suinkaan sitä, että os-
tetaan jouluisin ja syntymäpäivinä 
joku kallis lahja. Enemmän se on 
sitä, että antaa aikaansa lapselle.

– Mutta osaa Hanna tuoda hy-
viä tavaroita ja nättejä vaatteita, 
Pinja silti huikkaa tähän väliin.

Kasvattamista 
ja kuuntelemista
Kummin tärkeänä velvollisuute-
na on perinteisesti pidetty kum-
milapsen kristillisestä kasvatuk-
sesta huolehtimista. 

Kristillinen kasvatus merkitsee 
eri asioita eri kummeille. 

– Itse ajattelen sen niin, että 
yritän kummina omalla esimer-
killäni näyttää Pinjalle oikean ja 
väärän eron. Mutta kirkossa tai 
seurakunnan tapahtumissa ei 
meillä tule oikein käytyä, Hanna 
pohdiskelee.

Hannan ja Pinjan välit ovat 
lämpimät ja mutkattomat. Han-
na voitelee Pinjalle voileipiä ja 
pyyhkii tottuneesti tytöltä muru-
sia suupielestä. 

– Kun Pinja oli pienempi, tou-
husimme enemmänkin yhdessä. 
Nyt teemme harvemmin mitään 
ihan kahdestaan, kun aikaa vie-
vät sekä opiskelu että työ, Hanna 
harmittelee.

Hanna ei silti ole harvinainen 
vieras Pinjan perheen luona. Jos 
on vieras laisinkaan. Pinjan äiti 
Sanna kertookin, että kummitä-
ti on heille ilman muuta perheen-
jäsen.

– Jouluakin vietimme perheen 
kesken. Kuusta koristelemasta ja 
joulupöydän ympäriltä löytyivät 
Sanna, lapset ja Hanna.

– Eniten toivon sitä, että suhde 
Pinjaan säilyy tällaisena läpi elä-
män. Mielelläni olisin murrosiäs-
säkin tytölle sellainen aikuinen, 
jolle voisi jutella asioista, joista 
vaikka äidin kanssa voi olla vai-
kea puhua, Hanna summaa. 

tìa-mairen 
tytöt
– Kummi on itselle merkitty eri 
sukupolven ihminen. Itselle mer-
kitty aikuinen. 

Näin Terhi Törmälehto muis-
telee määritelleensä lapsuudes-
saan 1970-luvun lopulla sen, mi-
kä on kummi.

Terhin perhe sekä hänen kum-
mitätinsä Maire Viitasalo asuvat 
Oulun Intiössä vain muutamien 
satojen metrien päässä toisistaan. 
He tapaavat toisiaan useita kertoja 
viikossa. Joskus ihan vain kahvit-
telun merkeissä, toisinaan he käy-
vät elokuvissa tai näyttelyissä. 

Aina välimatka ei ole ollut näin 
lyhyt. Terhi on viettänyt välillä 
vuosia ulkomailla ja koko lapsuu-
denkin hän asui Mairen kanssa 
eri paikkakunnalla.

– Koko ajan olemme kuitenkin 
olleet tekemisissä. Mairen omat 
tytöt ovat kanssani samoja ikiä, 
ja sekin osaltaan lähensi suhdet-
tamme, Terhi muistelee.

– Ja ihan lapsesta asti mielsin 
kummitädin jotenkin eri tavalla, 
kuin tavallisen tädin. Maire oli 
enemmän vain minua varten.

– Kyllä minäkin taisin suhtau-

tua Terhiin eri tavalla kuin hä-
nen sisaruksiinsa. Käytännössä 
se näkyi vaikka niin, että joulu- 
ja muut muistamiset olivat vähän 
isompia, Mairekin muistelee.

Mutta tässäkään suhteessa ei-
vät lahjat ole ikinä olleet pääroo-
lissa, vaikka ne lapselle toki mie-
luisia olivatkin. 

– Kirjoja ainakin sain paljon ja 
lukeminen on edelleen meitä yh-
distävä harrastus, Terhi kertoo.

Mairelta saamansa Anna- ja 
Runotyttö-kirjat Terhi on pitänyt 
visusti tallessa ja ne ovat hänelle 
tärkeitä muistoja lapsuudesta.

Nykyisin jo kolmas sukupolvi 
tyttöjä lueskelee yhdessä, kun Ter-
hin tytär Alba on liittynyt tiimiin.

Kummius muuttui 
ystävyydeksi
Myös Alba ja Maire ovat paljon 
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Hannalla ja Pinjalla on mutkattomat ja läheiset välit. Pinjalle Hanna-kummi on enemmän kuin täti; hän on perheenjäsen.

Kuka on kummi?
Kummi on lapsen elämässä tärkeä 

ihminen, turvallinen aikuinen ja ys-

tävä. Ihannetapauksessa kummius 

ei katkea siihen, kun lapsi täyttää 

18 vuotta, vaan jatkuu läheisenä 

suhteena läpi elämän. 

Yleensä kummeiksi valitaan 

vanhempien hyvin tuntemia lähei-

siä ystäviä tai sukulaisia. Kummi on 

kutsuttu vanhempien rinnalla pi-

tämään huolta lapsesta. Huolen-

pidossa ja ystävyydessä toteutuvat 

kristittynä elämisen periaatteet ja 

lähimmäisenrakkaus. 

Evankelisluterilaisen kirkon 

mukaan kummin tärkein tehtävä 

on lapsen puolesta rukoileminen. 

Kummeja ei voi vaihtaa eikä kum-

meilta voi ottaa pois tehtäväänsä 

kastetoimituksen jälkeen. Kummi-

en lisääminen on mahdollista eri-

tyisistä syistä.

Pääsääntöisesti lapsella tulee ol-

la vähintään kaksi kummia. Joissain 

erityistapauksisia riittää yksikin 

kummi. Kummiuden edellytys on 

konfirmaatio, eli rippikoulua käy-

mätön ei voi olla virallinen kummi. 

Kummien enimmäismäärää ei ole 

laissa ilmoitettu, vaan se jää van-

hempien harkittavaksi. 

Kummilla ei ole lapseen nähden 

juridisia oikeuksia tai velvollisuuk-

sia. Kummin tehtävä on tukea van-

hempia lapsen kristillisessä kasva-

tuksessa ja olla lapselle aikuinen 

ystävä. Kummi voi rukoilla lapsen 

puolesta ja muistaa lasta muuten-

kin. Tehtävä perustuu luottamuk-

seen ja vapaaehtoisuuteen.

Menneinä aikoina vanhemmat 

saattoivat sopia kummin kanssa, 

että mikäli heille tapahtuu jota-

kin, kummi huolehtii lapsesta. Tä-

nä päivänä vastaavassa tilanteessa 

lapsen muut lähiomaiset päättävät 

lapsen tilanteesta. Jos kummilla on 

hyvä suhde lapseen, hän on tuossa 

tilanteessa yksi vaihtoehto lapsen 

kasvattajaksi. 

tekemisissä. Viime syksynä pari-
vuotias Alba oli Mairella joka toi-
nen viikko päivähoidossa, ja nyt 
yhteiset hetket jatkuvat vähintään 
kerran viikossa kerhossa käynnin 
merkeissä.

– Alballa on mummot Suomes-
sa ja Kolumbiassa, heidän lisäk-
seen on sitten Tìa-Maire, eikä tyt-
tö tee näiden kolmen välillä eroa 
siitä, kuka on rakkaampi. Tía on 
espanjaa ja tarkoittaa tätiä. Maire 
on Alballe nyt yksi mummo lisää, 
Terhi kertoo.

– Siitä paljon puhutusta kris-
tillisestä kasvatuksesta en var-
maan oikein ole osannut huoleh-
tia. Enemmänkin olen ollut eri 
sukupolvea edustava ystävä Ter-
hin elämässä, Maire pohtii. 

Hän muistaa, kuinka Terhi oli 
lapsena usein heillä yökylässä ja 
leikki serkkujensa kanssa. 

– Niistä hetkistä on monia iha-
nia muistoja! Maire muistelee.

Yksi tärkeimmistä Terhin 
ja Mairen yhteisistä muistoista 
ovat Terhin ja Alban kolumbia-
laisen isän Jairon häät Argen-
tiinassa Etelä-Amerikassa. Ter-
hin sukulaisista läsnä olivat vain 
hänen vanhempansa sekä Mai-
re-kummi. 

– Kummin ominaisuudessa os-
tin hääpaikalle koristeet ja kukat, 
Maire kertoo.

– Kaiken kaikkiaan voisi sanoa 
niin, että suhteemme on muut-
tunut perinteisestä kummiudes-
ta kahden aikuisen ystävyydek-
si, naiset toteavat katsellen Alban 
touhuja Mairen olohuoneessa.

teKStIt: ANNI JYRINKI

Ku va t :  A nn i  J y r i nk i

Lue ja    
kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

www.facebook.com/rauhantervehdys
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Rukous
Herra, meidän Jumalamme,

sinä annoit Poikasi joutua kiusauksiin

ja ahdistuksiin,

jotta hän voisi kiusattuja auttaa.

Vahvista meitä, 

niin että hänen avullaan

voittaisimme pahan hyökkäykset.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden.

Kirkkovuosikalenterin 2. vuosikerran 
rukous tulevalle sunnuntaille.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 13.3. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen ja 
avustaa Hanna-Maija Ollan-
keto. Kanttoreina Raimo Paa-
so ja Henna-Mari Sivula. Ra-
diointi Radio Dei, suora lähe-
tys myös osoitteessa www.
virtuaalikirkko.fi.
Messu su 13.3. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen ja 
kanttori Henna-Mari Sivula.
Messu su 13.3. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Olavi Rimpiläinen, 
saarna Samuel Korhonen. 
Lapsille pyhäkoulu.

Karjasillan seurakunta
Messu su 13.3. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Liisa 
Karkulehto, avustaa Mirjami 
Dutton, kanttorina Sirpa Il-
vesluoto. Kirkkokahvit. Mes-
sun jälkeen mahdollisuus kes-
kusteluun ja rukoukseen. 
Messu su 13.3. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Ma-
ri Flink, avustaa Satu Saari-
nen, kanttorina Juha Soran-
ta. Kirkkokahvit.
Messu su 13.3. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Liisa Karkulehto, avustaa Sa-
tu Saarinen, kanttorina Juha 
Soranta. Kirkkokahvit.
Messu su 13.3. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 

Mari Flink, kanttorina Eeva-
Maija Sorvari. Kirkkokahvit. 
Varikkomessu su 13.3. klo 
12 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Toimittaa Kimmo Kieksi yh-
dessä vapaaehtoisten kans-
sa, saarnaa Raili Kemppainen
Kansanlähetyksestä,avustaa 
Mirjami Dutton, musiikista 
vastaa messubändi Tuomas 
Keskitalon johdolla. Kirkko-
kahvit ennen messua kello 11.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 13.3. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Vanhusten viikkomessu to 
17.3. klo 12 Karjasillan kirkos-
sa. Toimittaa Satu Saarinen, 
avustavat Heikki Karppinen, 
Asta Leinonen, Marjo Heiska-
nen, kanttorina Riitta Piippo.
Viikkomessu to 17.3. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, kant-
torina Sirpa Ilvesluoto. Tee-
hetki.

Tuiran seurakunta
Messu su 13.3. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, avustaa Hele-
na Paalanne, kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki.
Messu su 13.3. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustavat 
Pasi Kurikka, Johanna Kerola, 
Jorma Laapotti ja Esko Limin-
goja, kanttorina Riitta Ojala. 
Usko tai älä -ryhmän kutsun 
jumalanpalvelus.
Sanajumalanpalvelus su 

13.3. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Jukka Kol-
monen, kanttorina Heikki 
Jämsä.
Messu su 13.3. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Harri Fagerholm, avus-
taa Petteri Tuulos, kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki.
Iltamessu su 13.3. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Riit-
ta Louhelainen, avustaa Pet-
teri Tuulos, kanttorina Heik-
ki Jämsä.
Viikkomessu ke 16.3. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Anna-Leena Häkkinen, kant-
torina Tommi Hekkala. 
Viikkomessu ke 16.3. klo 20 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Veijo Koivula. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 13.3. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Jukka 
Joensuu, avustaa Pentti Kor-
tesluoma, kanttorina Sanna 
Leppäniemi, mukana myös 
Oulujoen kirkkokuoro. 
Viikkomessu su 13.3. klo 16 
Hintan seurakuntakodissa. 
Toimittaa Pentti Kortesluo-
ma, kanttorina Sanna Lep-
päníemi. Messun jälkeen Ni-
mikkotyö tutuksi -tilaisuus.

YLIKIIMINKI
Sanajumalanpalvelus su 
13.3. klo 10 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Jenni Rau-
takoski.

YLI-II
Sanajumalanpalvelus su 
13.3. klo 10 Yli-Iin kirkossa. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Anna-Kaisa Pit-
känen.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
13.3. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Matti Keskinen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell. 

Haukipudas 
Konfirmaatiomessu su 13.3. 
klo 10 kirkossa, toimittaa 
Leena Brockman, saarna Sa-
mi Puolitaival, kanttorina El-
se Piilonen. Konfirmoitavana 
hiihtoloman leiririppikoulu-
ryhmä.
Sanajumalanpalvelus su 
13.3. klo 16 Martinniemen 
srk-kodilla, toimittaa Leena 
Brockman, kanttorina Kaisa 
Säkkinen.

Kempele 
Messu su 13.3. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Kalevi Junnikka-
la, avustaa Paulus Pikkarainen 
ja Hugo Lehkonen, kanttorina 
Marja-Liisa Jääskeläinen. Py-
häkoulu saarnan aikana
Kuuntele jumalanpalvelukset 
suorana netistä: www.evl.fi/
srk/kempele. 

Kiiminki
Messu su 13.3 klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Raimo Salonen, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo, avustaa Miia Seppä-
nen. Kirkkokuoro.
Messu su 13.3 klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Raimo Salonen, kanttori-
na Jarkko Metsänheimo.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
13.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Matti Keskinen, kanttori-
na Juha Pöykkö.

Lumijoki 
Sanajumalanpalvelus su 
13.3. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli ja kanttori-
na Hanna Korri.

Muhos
Konfirmaatiomessu su 13.3. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Pekka Kyllönen, kanttorina 
Ossi Kajava, avustaa Rainer 
Väänänen.

Oulunsalo
Messu su 13.3. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Vesa Äärelä, 
kanttorina Tuomo Kangas.

Siikalatva
Kestilä
Sanajumalanpalvelus su 
13.3. klo 10 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Unto Määttä.

Piippola
Jumalanpalvelusta ei ole 
13.3. Piippolassa. Tervetu-
loa muiden kappeleiden ju-
malanpalveluksiin.

Pulkkila
Iltakirkko su 13.3. klo 19 
Pulkkilan kirkossa. Toimittaa 
Timo Hakkarainen, kanttori-
na Unto Määttä.

Pyhäntä 
Sanajumalanpalvelus su 
13.3. klo 13 Pyhännän kirkos-
sa. Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Veijo Kinnunen.

Rantsila
Jumalanpalvelusta ei ole 
13.3. Rantsilassa. Tervetuloa 
muiden kappeleiden juma-
lanpalveluksiin.

Tyrnävä
Kalevalalainen messu su 
13.3. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttorina Riina Impiö. Glo-
ria-kuoro avustaa.
Messu su 13.3. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, kanttorina Rii-
na Impiö.

Seija H
elo

m
aa
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Hartaus to 10.3. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Ari-
Pekka Metso.
Torstain raamattupiiri to 
10.3. klo 14, Vanhan pappi-
lan Rovastisali. Luemme hep-
realaiskirjettä. Anna-Mari 
Heikkinen.
Hartaus to 10.3. klo 18.30, 
Kuntotalo. Ari-Pekka Metso.
Ompeluseurat to 10.3. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Aamupiiri la 12.3. klo 10, 
Vanha Pappila, Sipiläsali. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 12.3. klo 18, Vanha pappi-
la, Sipiläsali. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 13.3. klo 17, Oulun tuomio-
kirkko. Aarno Haho ja Pentti 
Vinnurva.
Raamattupiiri ke 16.3. klo 
15, Aurinkokoti. Piirin vetäjä 
Jyrki Vaaramo.
Raamattupiiri ke 16.3. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 16.3. 
klo 18, Vanha pappila. Harri 
Fagerholm.
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 16.3. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Järjestäji-
nä myös Oulun NNKY ja Sina-
pinsiemen ry.
Hartaus to 17.3. klo 14, Sara 
Wacklin -koti. Hanna-Maija 
Ollanketo.
Torstain raamattupiiri to 
17.3. klo 14, Vanhan pappilan 
Rovastisali. Luemme heprea-
laiskirjettä. Anna-Mari Heik-
kinen
Raamattupiiri to 17.3. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Piirin 
vetäjä Jyrki Vaaramo.
Hartaus to 17.3. klo 18.30, 
Kuntotalo. Hanna-Maija Ol-
lanketo.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 10.3. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Pappilan Raamattupiiri ke 
16.3. klo 11, Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
16.3. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. Löydä oma näkökulma-
si Raamattuun miesten raa-
mattupiirissä! Mitä kysymyk-
siä Raamatusta haluan jakaa, 
mistä asioista kaipaan kes-
kustelua? Minkälaisia näkö-
kulmia samaan tekstiin löy-
tyy kun sitä lukee yhdessä? 
Aloita Raamatun tutkiminen 
tänään ja tule mukaan. 
Raamattupiiri to 17.3. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirkko. 
Raamattupiiri to 17.3. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 17.3. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 
Ilosanomapiiri to 17.3. klo 
18.30, Karjasillan kirkko. Ilo-
sanomapiiri - Kohtaamisia 
Jeesuksen kanssa. Piiri ko-
koontuu torstaisin viikko-
messun jälkeen n. klo 18.45. 
Lisätietoa Virpi 041 5244 424. 

Tuiran seurakunta
Miestenpiiri ti 15.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Mika Pouke 
alustaa aiheesta "Ajatuksia 
Esterin kirjasta".
Raamattupiiri to 10.3. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Vetäji-

nä Riitta Louhelainen p. 040 
5850 818 ja Arja Suomela.
Raamattupiiri ti 15.3. klo 13, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Raamattu- ja lähetyspiiri ke 
16.3. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkon ystävänkamari. Muka-
na Pasi Kurikka.
Raamattupiiri to 17.3. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Vetäji-
nä Riitta Louhelainen p. 040 
5850 818 ja Arja Suomela.
Raamattu- ja rukousilta to 
17.3. klo 18, Tuiran kirkko. 
Kokoonnumme Tuiran kir-
kolla tilassa nimeltä Sumppu.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 17.3. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Pateniemi-Herukka-suur-
alueen ja Rajakylän yhtei-
nen raamattupiiri ke 30.3. 
klo 18, Pateniemen kirkko. Li-
sätietoja Heli Mattila p. 040 
5747 145.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Virsi-illat ti 15.3. klo 18, 
Heinätorin seurakuntata-
lo. Paastonajan virsiä, Esko 
Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
Paastonajan virsiä Karjasil-
lan kirkossa su 13.3. klo 15, 
Karjasillan kirkko. Ks. erilli-
nen Yhteisvastuuilmoitus.
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille 
ke 20.4. klo 18–20, Kastellin 
kirkko. Elina Hirvonen: Ka-
uimpana kuolemasta ja Mar-
jane Satrapi: Persepolis – ira-
nilainen lapsuuteni.

Diakonia
Työttömien ruokailu keski-
viikkoisin klo 11–13, Öber-
gin talo.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
3161 405.

Karjasillan seurakunta
Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappeli. 
Maksuton puuroaamiainen, 
joka sisältää puuroa, leipää, 
kahvia ja teetä. Puuroaami-
ainen on kaikille avoin yhdes-
säolon hetki. 
Palvelupiiri ma 14.3. klo 
16.30, Kaukovainion kappe-
li. Diakoniaryhmä sinulle, jo-
ka haluat toimia vapaaehtoi-
sena Karjasilta-Kaukovainio 
alueella.
Ystävän kammari ti 15.3. 
klo 13, Kaukovainion kap-
peli. Vapaamuotoinen koh-
taamispaikka, jossa kahvitel-
laan, keskustellaan ja hiljen-
nytään hartauteen.
Maikkulan diakoniaryhmä ti 
15.3. klo 14–15.30, Maikkulan 
kappeli. Kaikenikäisten paik-
ka toimia seurakuntalaisena 
eri tehtävissä. 

Tuiran seurakunta
Työttömien ruokailu torstai-
sin klo 12–13, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Tarjolla herkul-
lista kotiruokaa. Aterian hin-
ta 2 €. Lisätietoja diakoni Sa-

mi Riipinen 040 5747 149. 
Pateniemen Juttutupa ma 
14.3. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Vieraana Esko Limin-
goja. "Olen kasvanut pienek-
si" – runoja elämästäni.
Työttömien aamupala ma 
14.3. klo 10–11, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Aterian hinta 
1 €. Lisätietoja diakoni Sami 
Riipinen 040 5747 149.
Juttutupa ma 14.3. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. Lisä-
tietoja diakonissa Eeva-Marja 
Laitiselta p. 040 5157 267.
Diakoniapiiri ma 14.3. klo 14, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Pateniemi-Herukka alueen 
yhteinen diakoniapiiri to 
24.3. klo 13, Pateniemen kirk-
ko. Lisätietoja Heli Mattila p. 
040 5747 145.
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 31.3. 
klo 13.30–15, Palokan pal-
velukeskus. Lisätietoja Heli 
Mattila p. 040 5747 145.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519.

Yhteiset 
seurakuntapalvelut
kehitysvammaiset:
Porinapiiri ti 15.3. klo 13.15–
14.15, Heinätorin seurakun-
tatalo. 
Keskustelukerho ti 15.3. klo 
17–18.30, Heinäpään seura-
kuntatalo. Avoin ryhmä kai-
kenikäisille.

kuulovammaiset:
Lähetyspiiri ma 14.3. klo 14, 
Tuiran kirkko. Anneli Kaup-
pi vieraana kertomassa lähe-
tystyön raamatullisista pe-
rusteista.

näkövammaiset:
Näkövammaisten raamattu-
ja keskustelupiiri to 17.3. klo 
13–14.30, Caritas-kodilla, Ca-
ritas-sali. Opasystävä on vas-
tassa pihalla pääoven lähei-
syydessä klo 12.30 alkaen.

päihdetyö:
Naistenryhmä pe 11.3. klo 
13–15.30, Diakoniakeskus, 
Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros.
Tavoiteryhmän retkipäivä 
ma 14.3. klo 9–16. 

Lähetys
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma–ke ja pe klo 10–14. 
Puodista käytettyjä astioi-
ta, liinavaatteita, koruja, kir-
joja, polkupyöriä sekä pajan 
tuotteita, tarjolla myös kah-
via yms. Pajassa tehdään kä-
sitöitä, korjataan pyöriä ja as-
karrellaan. Lahjoituksia ote-
taan vastaan p. 044 316 1720. 
Lähetyssoppi - myyjäiset ja 
kahvila torstaisin klo 10–14, 
Elohuone, Isokatu 11. Tuo-
reita leivonnaisia, kotitekoi-
sia hilloja ja mehuja, käsitöi-
tä, arpoja yms. Tuotto Oulun 
ev.-lut. seurakuntien lähetys-
työlle. Tervetuloa ostoksille, 
lahjoittajaksi ja mukaan va-
paaehtoistoimintaan!
Lähetystovi pe 11.3. klo 12–
13, Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja. Lauluja Luojasta, Riit-
ta Ojala.

Oulun tuomio- 
kirkkoseurakunta
Lähetyspiiri to 10.3. klo 14, 
Vanha pappila. Hanna-Maija 
Ollanketo.
Lähetyspiiri to 17.3. klo 14, 
Vanha pappila. Ari-Pekka 
Metso.

Karjasillan seurakunta
Lähetyspiiri ti 15.3. klo 17.30, 
Kaukovainion kappeli.

Tuiran seurakunta
Lähetyspiiri ma 14.3. klo 
11.30, Tuiran kirkko. Retki Li-
minkaan, lähtö Tuiran kirkol-
ta klo 11.30 Lisätietoja Tarja 
Oja-Viirret 040 5747 172.

Oulujoen seurakunta
Nimikkotyö tutuksi: Tan-
sania su 13.3. klo 17, Hin-
tan seurakuntatalo. Kantto-
ri Sanna Leppäniemi välit-
tää kuulumisia Tansaniasta 
nimikkolähetti lastenlääkä-

ri Leena Pasasen luota. Oulu-
joen seurakunnan lapsikuo-
ro laulaa afrikkalaista mu-
siikkia.
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
14.3. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo. Kokoonnumme 
Ystävän kamarissa.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 14.3. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. Piirin vetäjä Ter-
hi Sirén.

YLIKIIMINKI
Lähetyksen kirpputori-
kahvila pe 11.3. klo 11, Piis-
pankamari, entisellä kun-
nantalolla. Kupponen kah-
via ja jotain pientä ostetta-
vaa kirpputorilta. Lähetyk-
sen hyväksi voi myös val-
mistaa ja lahjoittaa myyn-
tiin eri artikkeleita. Parsin-
tapalvelua puhtaille villa-
vaatteille.
Lähetysilta to 17.3. klo 18, 
Ylikiimingin seurakuntata-
lo. Japanin lähetyksen his-
toriaa sanoin, kuvin ja säve-

lin. Emäntinä toimivat Sirpa 
Laurila ja Pirkko Rasi.

Lapset ja  lapsiperheet
Pyhäkouluissa lasta kuljete-
taan lapsentajuisesti tutustu-
maan kristilliseen uskoon ja ra-
kastavaan Jumalaan. Pyhäkou-
luun ei tarvitse ilmoittautua ja 
se on osallistujille maksuton.
Perhekerhoihin lapsi tulee 
yhdessä huoltajan kanssa. 
Kerho alkaa yhteisellä har-
taushetkellä.
Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Pyhäkoulu su 13.3. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu su 13.3. klo 16.30, 
Koulukatu 10. 
Perhekerho to 10.3. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 
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Varikkomessu

Sunnuntaina 13.3. kello 12 pide-
tään Karjasillalla uudenlainen 
jumalanpalvelus. Pyhän Andre-
aan kirkolla järjestettävän va-

rikkomessun ovat suunnitelleet ja to-
teuttaneet pääosin vapaaehtoiset. Yksi 
järjestäjistä, Mervi Kokkonen, kertoo 
idean taustoista.

– Tuttavapiirissämme olemme kes-
kustelleet siitä, että jumalanpalvelus 
voisi olla vapaampi tilaisuus. Monet 
heistä ovat lapsiperheitä, jotka toivoi-
vat paikkaa, jonne olisi helppo tulla 
myös lasten kanssa.

Varikkomessu ei kuitenkaan ole 
perhemessu. Lapset on huomioitu esi-
merkiksi saarnan aikana pidettävän 
pyhäkoulun muodossa.

Varikkomessussa liturgia on karsit-
tu minimiin. Musiikista vastaa mes-
subändi, joka soittaa monenlaista mu-
siikkia. Luvassa on ainakin uudenlai-
sia virsisovituksia ja maanläheistä ylis-
tysmusiikkia.

– Virsien lisäksi kaipasimme ylis-

tysmusiikkia luterilaiseen tyyliin. Va-
rikkomessun laulujen aikana ei kenen-
kään tarvitse tuntea painetta nostaa 
käsiä ylös, Kokkonen kuvailee.

Varikkomessut jatkuvat tämän ke-
vään ajan. Niitä järjestetään kerran 
kuussa, aina kuukauden toisena sun-
nuntaina.

Jos kevään messut sujuvat hyvin, 
toivovat järjestäjät voivansa jatkaa nii-
tä myös syksyn puolella.

– Tiedän monen haaveilevan, että 
he löytäisivät seurakunnasta paikan, 
johon voisivat sitoutua. Siksi toivom-
me, ettei varikkomessu jää pelkäksi 
projektiksi, Kokkonen selittää.

Maaliskuun varikkomessun toi-
mittaa Kimmo Kieksi yhdessä vapaa-
ehtoisten kanssa. Saarnaamassa on 
Raili Kemppainen Kansanlähetykses-
tä ja messubändin johdossa on Tuomas 
Keskitalo. Kirkkokahvit tarjoillaan jo 
ennen messua kello 11.

KAISA ANttILA

E l s i  S a l ovaa ra
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Perhekerho ti 15.3. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Perhekerho to 17.3. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu su 13.3. klo 10, 
Kastellin kirkko. Jumalanpal-
veluksen aikana.
Pyhäkoulu su 13.3. klo 10–
11, Karjasillan kirkko. Juma-
lanpalveluksen aikana ker-
hohuoneessa. Lopuksi lapset 
menevät kirkkosaliin.
Pyhäkoulu su 13.3. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana kerho-
huoneessa. Lopuksi lapset 
menevät kirkkosaliin.
Pyhäkoulu su 13.3. klo 12, Py-
hän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ma 14.3. klo 10, 
Sarasuon monitoimitalon 
päiväkoti. Tarjolla kahvia tai 
mehua pienellä purtavalla.
Perhekerho ma 14.3. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Tar-
jolla kahvia tai mehua pienel-
lä purtavalla.
Taidepyhis ma 14.3. klo 14.30–
16, Metsokankaan koulu. 
Perhekerho ke 16.3. klo 9.30, 
Kaukovainion kappeli. Tarjol-
la kahvia tai mehua pienellä 
purtavalla.

Tuiran seurakunta
Vauva-aamu ma 14.3. klo 10–
12, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Tarkoitettu perheen ensim-
mäiselle alle vuoden ikäisel-
le lapselle ja vanhemmalle. 
Puuhailemme eri teemojen 
mukaan, hiljennymme altta-
rin äärellä, kahvittelemme ja 
syömme piltit. Kokoonnum-
me Pyhän Luukkaan kappe-
lilla kerran kuussa seuraavin 
teemoin: 14.3. Vauvat jump-
paa ja 4.4. Vauvat maalaa. 
Ryhmään otetaan kymme-
nen vauvaa vanhempineen. 
Ilmoittaumiset Pyhän Luuk-
kaan kappelin ryhmään las-
tenohjaaja Teija Kokolle p. 
050 5347 477. 
Pyhäkoulu la 12.3. klo 11.30, 
Kuivasjärven seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 13.3. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli.
Pyhäkoulu su 13.3. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Purjehtijantien perhekerho 
ti 15.3. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Koskelan perhekerho ke 
16.3. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti. 
Kuivasjärven perhekerho 
ke 16.3. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Pateniemen perhekerho ke 
16.3. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. 
Pyhän Tuomaan perhekerho 
ke 16.3. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Rajakylän perhekerho ke 
16.3. klo 9.30, Rajakylän seu-
rakuntakoti. 
Pyhän Luukkaan perheker-
ho to 17.3. klo 9.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli.

Oulujoen seurakunta
Perhekerho to 10.3. klo 13, 
Hönttämäen seurakuntakoti.
Pyhäkoulu su 13.3. klo 12, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 13.3. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo.  
Perhekerho ke 16.3. klo 9.30, 
Huonesuon seurakuntakoti. 

Perhekerho ke 16.3. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 
Perhekerho ke 16.3. klo 9.30, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 16.3. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 16.3. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 16.3. klo 9.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho to 17.3. klo 13, 
Hönttämäen seurakuntakoti. 

YLIKIIMINKI
Perhekerho ke 16.3. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Varhaisnuoret

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Kokkikerho ma 14.3. klo 18–
19.30. Kokkikerhossa toimii 
kaksi ryhmää: 1.–3.-luokkalai-
sille ja 4.–6.-luokkalaisille. Ker-
hossa kokkaillaan helpoista ja 
herkullisista resepteistä. Uu-
det osallistujat ilmoittautu-
kaa Marille, p. 050 5249 779. 
Askartelukerho ti 15.3. klo 
17, Heinätorin seurakuntatalo. 
1.–4.-luokkalaisten oma kerho.

Tuiran seurakunta
Kokkikurssi 3.–4.-luokkalai-
sille ti 15.3. klo 17–18.30, Niit-
tyaron seurakuntakoti. Kurssi 
järjestetään 22.2., 1.3., 15.3. ja 
22.3. Kurssilla tehdään help-
poja välipaloja kuten marja-
rahkaa ja lämpimiä voileipiä. 
Kurssi on osallistujille ilmai-
nen. Ilmoittaudu nuorisotyön-
ohjaaja Anna-Leena Ylänteel-
le p. 040 745 1469. Voit tul-
la mukaan myös kesken kurs-
sin. Kurssille mahtuu kerralla 
8 henkilöä. Kurssin ohjaajat 
ovat Hanna ja Suvi.
Avarit 1.–6.-luokkalaisille to 
17.3. klo 14–16, Tuiran kirkko. 
Kouluikäisten avoimet ovet 
Tuiran kirkon uudessa nuoriso-
tilassa. Avareissa nautitaan vä-
lipalaksi herkkuja kuten näk-
käria ja mehua tai vaikka kaa-
kaota ja korppuja, pelaillaan 
lautapelejä, tehdään läksyt ja 
kuunnellaan musiikkia tai vain 
oleskellaan. Avareissa on aina 
paikalla ainakin yksi aikuinen 
seurakunnan työntekijä. Li-
sätietoja voit kysellä nuoriso-
työnohjaaja Anna-Leena Ylän-
teeltä p. 040 745 1469.

Nuoret
Nuorten Livechat Church 
su 13.3. klo 18–21, http://
irc-galleria.net/communi-
ty/3232444. Tervetuloa kes-
kustelemaan ja pohtimaan. 
Tule mukaan ja ota kantaa. 
Illan aiheena on paastonaika.

Karjasillan seurakunta
Nuortenilta ke 16.3. klo 19–
20.30, Kaukovainion kappeli. 
Tervetuloa viettämään nuor-
teniltaa yhdessä olon, hiljen-
tymisen ja pienen purtavan 
äärellä. Lisätietoja Hannalta 
p. 040 5747 147.
Wanhojen Isosten Olohuo-
ne to 17.3. klo 18–20, Kastel-
lin kirkko. Ks. erillinen ilmoi-
tus s. 17. 

Tuiran seurakunta
Nuorten impro-ryhmä ti 
15.3. klo 17–18.30, Tuiran 
kirkko. Hyppää mukaan tun-

temattomaan ja tule impro-
visoimaan yhdessä! Ryhmäs-
sä tutustutaan improvisaa-
tiotekniikoihin ja pidetään 
hauskaa! Lisätietoa ryhmän 
toiminnasta saat nuoriso-
työnohjaaja Merja Oksman-
nilta, merja.oksman@evl.fi.
Päikkärit ke 16.3. klo 14–
17, Tuiran kirkko. Lisätieto-
ja Terhi-Liisa Sutinen p. 040 
7245 446.
Nuortenilta ke 16.3. klo 
18.30, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Yökahvila pe 11.3. klo 19, 
Hintan seurakuntatalo.

Nuoret aikuiset
Alfa-kurssi ti 15.3. klo 18–
20.30, Elohuone. Tutki elä-
män tarkoitusta! Alfa-kurssi 
on mahdollisuus kenelle ta-
hansa tutustua kristinuskoon 
mukavalla ja rennolla tavalla. 
Se on paikka, jonne on help-
po tulla, kysyä kysymyksiä, 
tutkia erilaisia aiheita ja et-
siä vastauksia yhdessä. Alfa-
kurssi koostuu kymmenestä 
viikoittaisesta tapaamisesta. 
Lisätietoa osoitteessa www.
elossa.fi. Ilmoittautumiset 
Kimmo Kieksi p. 050 310 5001.

OPISKELIJAJÄRJESTöT:
Evankelinen nuorten aikuis-
ten ilta pe 11.3. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalon ala-
sali. Hannu Kippo: Olet tär-
keä miehenä ja naisena.
OPKOn ilta la 12.3. klo 19, 
Öbergin talo. Apologia –
puolustanko vai puoluste-
lenko? Antti Leinonen.
3-K ilta ma 14.3. klo 18.30. 
Liisa Kingma: "Minä olen tie, 
totuus ja elämä."
Oulun körttiopiskelijoiden 
ja nuorten aikuisten seurat 
to 17.3. klo 19. Ompeluseu-
rat Marjaana ja Matti Tikan-
mäellä, Repsakkapojantie 8, 
Metsokangas.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Senioripäivä ma 14.3. klo 11–
12, Heinätorin seurakuntata-
lo. Mahdollisuus verenpai-
neen mittaukseen ja 4 euron 
hintaiseen ruokailuun.
Eläkeläisten kerho ma 14.3. 
klo 12.15, Heinätorin seura-
kuntatalo. Yhdessä hiljen-
nymme ja keskustelemme 
ajankohtaisista teemoista.
Tarinatupa ke 16.3. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 17.3. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kerhossa hiljenny-
tään ja keskustellaan eri tee-
moista. 
Eläkeläisten kerho to 17.3. 
klo 12, Kajaanintie 1. Seura-
kuntakerho, jossa hiljenny-
tään ja keskustellaan ajan-
kohtaisista asioista.

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 10.3. 
klo 12–14, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 10.3. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Vanhusten viikkomessu to 
17.3. klo 12, Karjasillan kirk-
ko. Keittolounas ja kahvit 
messun päätyttyä seurakun-

tasalissa. Linja-auto kulkee 
seuraavasti: Maikkulan kap-
peli 10.40, Kaakkuri (Sulka-
kujan pysäkki) 10.50, Kauko-
vainion kappeli 11.00, Kas-
tellin kirkko (Töllintie) 11.10, 
Caritas (Lintulammentien py-
säkki) 11.25. Paluukyyti läh-
tee kirkolta klo 14.

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten kerho to 17.3. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. Yhteyshenkilö Eeva-Mar-
ja Laitinen p. 040 5157 267.
Eläkeläisten kerho to 17.3. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Yhteyshenkilö Päivi Moi-
lanen p. 040 5747 064.
Seniorien laulupiiri to 17.3. 
klo 13.30–15, Tuiran kirkko. 
Tervetuloa laulamaan, kuun-
telemaan musiikkia ja kes-
kustelemaan. Ohjelmassa 
yhteislaulua, kahvitarjoilu 
ja hartaus. Mukana kantto-
ri Lauri-Kalle Kallunki ja dia-
koni Paula Kyllönen. 

Oulujoen seurakunta
lkäihmisten kuntopiiri ma 
14.3. klo 18, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Aikuisten kuntopiiri ke 16.3. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho ma 14.3. 
klo 12, Hintan seurakuntatalo. 
Porinapiiri ma 14.3. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 

YLIKIIMINKI
Porinakerho ma 14.3. klo 
10–12, Vanhustentalon ker-
hohuone. 

YLI-II
Yli-Iin torstaikerho to 17.3. 
klo 11, Yli-Iin seurakuntatalo. 

Leirit ja retket
Eläkeläisten leiri 4.–6.4. Ro-
kuan leirikeskus. Ks. erillinen 
ilmoitus s. 17.
Eläkeläisten leiri 11.–13.4. 
Rokuan leirikeskus. Ks. erilli-
nen ilmoitus s. 17.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Vuontispirtin kevätretki 
16.–20.4. Vuontispirtti, Raat-
tama. Lähde hiljentymään 
hangille Raattaman Vuontis-
pirtille. Tunturihotelli Vuon-
tispirtti on Pallas-Ounastun-
turin kansallispuiston maise-
missa. Mahdollisuus hiihtää 
pitempiä ja lyhyempiä mat-
koja sekä ulkoilla lähimaas-
tossa. Pitemmillä matkoilla 
on mukana eräopas. Retken 
hinta 2 hh 265 €, 1 hh 300 €. 
Hinta sisältää aamiaisen, ret-
kieväät, päivällisen ja matkat 
sekä tapaturmavakuutuksen 
Oulun ev.-lut. seurakuntien 
jäsenille. Retkelle mahtuu 
46 hlöä. Mukana diakonia-
pappi Jyrki Vaaramo ja dia-
konissa Kirsi Karppinen. Si-
tovat ilmoittautumiset viim. 
1.4. arkisin p. (08) 3161 340 
tai www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo. Matkasta voit tiedus-
tella Kirsi Karppiselta p. 040 
5747 181. 

Karjasillan seurakunta
Ihme-leiri, 1.–3.-luokkalais-
ten kevätleiri 1.–3.4., Vasa-
mon leirikeskus. Ks. erillinen 
ilmoitus s. 17.

Lasten 
hiihtotapahtuma 
kruunaa loman

Lasten hiihtotapahtuma Hiihdä, hiihdä, hiih-
dä! järjestetään ensi sunnuntaina 13. maalis-
kuuta Lämsänjärven kaupunkileirikeskukses-
sa, osoitteessa Hiihtomajantie 2.

Koko perheen vuosittaisessa ulkoilu- ja hiihto-
tapahtumassa pidetään myös lasten hiihtokilpai-
lut, joihin voi ilmoittautua paikan päällä. Kilpai-
luihin ilmoittautuminen alkaa kello 13 ja itse kil-
pailut starttaavat kello 14. Sarjat jaetaan 3–4-vuoti-
aista aina 13–14-vuotiaisiin. Tytöt ja pojat hiihtävät 
omissa sarjoissaan.

Suositussa tapahtumassa ovat mukana myös Kar-
jasillan seurakunnan diakoni Sirpa Kemppainen ja 
lastenohjaaja Mari Jääskeläinen.

Paikan päältä löytyy kahvi- ja mehutarjoilua, va-
paaehtoinen maksu menee Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi. Lisäksi myytävänä on myös makkaraa ja 
arpoja. Tapahtuma päättyy noin kello 16.

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Honka-
la-Lämsänjärven pienkiinteistöyhdistys, Kastellin 
omakotiyhdistys ja Karjasillan seurakunta. 

– Tapahtumalla on tarkoitus tehdä hyvää yhdes-
sä. Karjasillan seurakunnan ja yhdistysten yhteistyö 
on toiminut pitkään oikein hyvin, pastori Juha Vä-
häkangas Karjasillan seurakunnasta kertoo.

w w w.sxc . hu
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Tuiran seurakunta
Veteraanileiri 2.–5.5. Roku-
an leirikeskus. Leirin hinta 64 
€ sisältää matkat, ruokailut 
ja vakuutukset Oulun ev.-lut. 
seurakuntien jäsenille. Ilmoit-
tautuminen 8.4. mennessä p. 
(08) 3161 340 tai www.ou-
lunseurakunnat.fi. Tiedus-
telut diakoniatyöntekijöiltä 
Saila Luukkonen p. 040 5747 
092 ja Paula Kyllönen p. 040 
7235 880.

Muut menot
Puurosunnuntai su 13.3. klo 
9–10, Karjasillan kirkko. Ks. 
erillinen ilmoitus s. 18.
Matalan kynnyksen ilta ti 
15.3. klo 18, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Pietari Suuren 
neuvoston edessä, Martti Vai-
nikka.
Silmukka ke 16.3. klo 13–16, 
Vanha pappila. Tarkoitettu 
kaikille, jotka haluavat tulla 
juttelemaan, viettämään ai-
kaa yhdessä, tekemään omia 
käsitöitä, tai käsitöitä yhdes-
sä sovittuun tarkoitukseen.
Paastonajan pysähdys 18.–
20.3., Heinätorin seurakun-
tatalo. Retriitinomainen vii-
konloppu paastonajan teks-
tien ja rukouksen merkeissä. 
Yöpyminen kotona. Viikonlo-
pun hinta 20 € sisältäen ruo-

kailut. Mukana Heidi Karvo-
nen ja Anna-Mari Heikkinen. 
Ilmoittautumiset (08)  3161 
340 4.3. mennessä. Mukaan 
mahtuu 15 osanottajaa. Il-
moittautuneille lähetetään 
ohjelma.
Seurakuntaretki Solovets-
kiin 18.–21.8. Lähde mu-
kaan seurakuntaretkelle So-
lovetskin luostariin ja Vie-
nan Karjalaan. Matkan hinta 
on noin 490 euroa riippuen 
matkalaisten määrästä. Hin-
ta sisältää kuljetuksen turis-
tibussilla, majoitukset, ruo-
kailut, opastetun kokopäivä-
vierailun Solovetskin saarel-
le, sekä viisumit vakuutuksi-
neen. Sitovat ilmoittautumi-
set 5.4. mennessä osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/il-
mo tai Yhteiseen seurakunta-
palveluun, p. (08) 316 1340. 
Tiedustelut matkanjohtaja 
Pentti Kortesluomalta p. 040 
575 2716. Etusijalla ovat Ou-
lujoen seurakunnan jokivar-
sien alueen jäsenet. Matka-
järjestelyistä vastaavat Kos-
kilinjat ja Turun Neva Tours. 

Kansainvälisyys
Viestinviejäkoulutus, 2. osa 
ti 15.3. klo 17.30, Vanha pap-
pila. Martta Leskelä, Päivi 
Korkee.

Paastonajan virsiä 
sunnuntaina 13.3. klo 15 

Karjasillan kirkossa 

Yhteis- ja kuorolaulua. Mukana Karjasillan kirkko-
kuoro ja Tuomiokirkkokuoro sekä kanttorit Henna-
Mari Sivula ja Juha Soranta. Kolehti Yhteisvastuuke-

räykselle.

Ulkoilua yhteisvastuulle 
tiistaina 15.3. klo 17.30–20 

Iinatin luistelukentällä

Tule viettämään koko perheen ulkoiluiltaa Maikku-
lan suuralueen yhteistyöryhmän MYTY:n ja Karjasil-
lan seurakunnan yhteisvastuutapahtumaan. Ohjel-

massa mäenlaskua, luistelua, rusettiluistelua, kasvo-
maalausta, makkaraa ja lämmintä mehua & glögiä. 

Vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuun hyväksi.

Kuivasjärven alueen Yhteisvastuukeräys 
keskiviikkona 16.3. klo 17.15–20

Kokoonnutaan Kuivasjärven seurakuntakodille, jos-
sa kahvit ja keräysalueiden jako. Kerääjät kiertävät 

lippaan kanssa kodeissa parin tunnin ajan. Vapaaeh-
toisia kerääjiä kaivataan. Lisätietoa ja ilmoittautu-
minen Raija Yrjölälle p. 040 574 7093 maanantaihin 

14.3. mennessä. 

Taidemyyntitapahtuma 
Yhteisvastuun hyväksi 

perjantaista sunnuntaihin 25.–27.3. 
Oulun kaupunginkirjaston näyttelytilassa

Yhteisvastuun taidetiimi, Oulun Taiteilijaseura ja 
Karjasillan seurakunta rakentavat viikonloppunäyt-
telyn pääkirjaston näyttelytilaan. Taiteilijat lahjoit-
tavat myytyjen taulujen hinnasta 40 % Yhteisvas-
tuukeräykseen. Näyttely avoinna kirjaston aukiolo-
aikoina, perjantaina klo 18–20, lauantaina 10–17 ja 
sunnuntaina 12–15. 

Kulttuuria

Kirjavirtaa Pappilassa! 
Kirjallisuuspiiri lukevaisille 
keskiviikkona 16.3. klo 18 Kastellin kirkossa 

Tämä kirja vie mukanaan, hieno tarina, 
uskomaton lukukokemus. Tämä kirja on 
luettava! Ken Follett: Taivaan pilarit.

"Taivas sylissäni" -
Marianpäivän runotapahtuma 
sunnuntaina 27.3. klo 18–20 Kastellin kirkossa

Wanhojen Isosten Olohuone 
torstaina 17.3. klo 18–20  Kastellin kirkossa

Kutsumme kaikkia Karjasillan ja 
Tuomiokirkkoseurakunnan vanhoja isosia 
omaan olohuoneeseen kaksi kertaa kuukaudessa 
torstai-iltaisin joko Kastellin kirkon pappilaan 
tai Heinätorin seurakuntakodille. Olohuoneen 
sisustuksesta päätätte itse! Lisätietoja saat Jenniltä, 
p.044 3161 452.

Yhdessäoloa 
nuorille

Ihme-leiri 
1.–3.4. Vasamon 
leirikeskuksessa 

Leiri on tarkoitettu 
1.–3.-luokkalaisille. 

Mukaan mahtuu 
20 lasta. Leirin hinta 

on 30 euroa. Hintaan 
sisältyvät matkat, 

majoitus, ruoat, ohjelma 
ja tapaturmavakuutus 

Oulun ev.-lut. seurakuntien 
jäsenille. 

Leirillä leikitään, pelaillaan, 
askarrellaan, ulkoillaan, 

hiljennytään ja ihmetellään hyvässä 
seurassa. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 

18.3. mennessä Atte Kääriäiselle, 
p. 040 5060 315, atte.kaariainen@evl.fi.

Diakonia

Eläkeläisten leirit Rokualla
Kevätaurinko kutsuu Oulun seurakuntien 
eläkeläisiä leireille. Oulun ev.-lut. seurakuntien 
jäsenet ovat tapaturmavakuutettuja leirin ajan. 
Leirin osallistujille lähetetään leirikirje.

Tuiran seurakuntalaisille
4.–6. huhtikuuta
Leirin hinta 44 euroa täysihoitoineen 
kahden hengen huoneessa. Vetäjinä leirillä 
ovat diakoniatyöntekijät Paula Kyllönen ja 
Aino-Liisa Ilkko.
Ilmoittautumiset 15.3. mennessä 
p. 08 3161 340 ma-pe klo 9–16.

Oulujoen seurakuntalaisille
11.–13. huhtikuuta
Leirin hinta on 44 euroa sisältäen matkat, 
täysihoidon. Ilmoittautumiset 24.3. mennessä 
p. 08 3161 340 ma–pe klo 9–16 tai
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Kanssasi mukana diakonissat Eija Röning 
ja Ulla-Maija Ruotsalainen.

Yöllinen konsertti 
Tuomiokirkossa

Oli aika, jolloin Petros Paukkunen oli ahke-
ra ja aikaansaapa pianonsoiton opiskelija. 
Kotikaupunkinsa Kotkan musiikkiopis-
tossa hän lasketteli koskettimilla Lisztin ja 

Chopinin haastavimpia virtuoositeoksia sujuvasti 
jo nuorella iällä. 

Koitti kuitenkin juuri sellainen aivan tavallinen 
päivä, jossa päältä katsoen ei pitäisi olla mitään eri-
koista: kanttori laski innokkaan ja kirkasotsaisen 
15-vuotiaan teinin hetkeksi kokeilemaan Kotkan 
kirkon pääurkuja. 

– Se maailma soi heti, ne värit ja vivahteet. 
Urkulehterille pauhun keskelle piti päästä uudes-

taan ja uudestaan. Pian Paukkunen oli jo Markku 
Mäkisen urkuoppilaana ja nyt, 20 vuoden iässä, Ol-
li Porthanin oppilas Sibelius-Akatemian solistisel-
la osastolla. 

Urkujen sointi on samalla suostutellut Paukku-
sen aivan toisenlaisen musiikin pariin. Lisztin ro-
manttinen väristys on vaihtunut barokin ja renes-
sanssin toccatoihin ja fuugiin ja länsimaisen musii-
kin varhaisten vuosisatojen mystiikkaan. 

– Romantiikan taiteen olemus tulee tunnepoh-
jaisesti, maalailevasti, se on suoria fiiliksiä sointi-
tehoista. Renessanssissa ja barokissa sen lisäksi tu-
lee se ilo ja mielihyvä, kun näkee sen nerouden siel-
lä rakenteissa. Renessanssi ja barokki ovat musiikin 
ylevintä ja upeinta aikaa. No, tietysti romantiikka 
myös, ei yhtään vähemmän.

Improvisointi on Paukkuselle luontevaa. 
– Improvisaatio on yksi hetki, joka menee ohi, ja 

sitten voi tehdä muuta. Mutta ei improvisointi ole si-
tä, että soitetaan sitä, mitä tulee mieleen. Pyrin ole-
maan tietoinen siitä, mitä olen tekemässä.

KImmO PIhLAJAmAA

Petros Paukkusen yökonsertti Oulun tuomiokirkon 
uruilla lauantaina 12. maaliskuuta kello 22 alkaen. 
Ohjelmistossa Max Regerin, Wolfgang Amadeus Mo-
zartin ja Olivier Messiaenin musiikkia sekä oma imp-
rovisaatio. Konserttiin on ilmainen sisäänpääsy. 

K imm o P ih la jamaa
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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

Toimipaikat

Kirkot
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  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Yli-Iin kirkko

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Elohuone,  
Isokatu11

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 

Rajakylän   
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   
Asemakatu 6

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Öbergin talo  
Kirkkokatu 5

Diakoniakeskus 
Diakoniatyön erityispalvelut: näkö-, kuulo- ja 
kehitysvammaistyö sekä päihde- ja kriminaalityö.
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. 08 3161321
avoinna ma-pe klo 9–16

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 sopimuksen mukaan
Kappalainen Olavi Isokoski p. 040 7300 407

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

Yli-Iin seurakuntapiiri
Elatuspellontie 4 a 2, 91200 Yli-Ii, p. (08) 3161 411
avoinna ma, ti, to, pe klo 9–13
kappalainen Pertti Lahtinen p. 040 719 7931.

Elämän polku
Kastetut 

Tuomiokirkko: Netta Maaret 
Junes, Mikke Martti Aukusti 
Mäkelä, Ellen Olivia Sipilä.
Karjasilta: Krista Alisa Ala-
saarela, Mino Lucas Aleni-
us, Noomi Elea Haapsaari, 
Ruut Ilona Hekkala, Kalle Ee-
mil Hotakainen, Patrik Vikto-
ri Immonen, Beata Adeliina 
Järviö, Enni Kaarina Kemp-
painen, Emma-Lotta Lilja 
Kortelainen, Ina Alicia Latva-
la, Viljami Eelis Antero Leino-
nen, Nella Eerika Pirinen, Aa-
ron Oliver Rahikkala, Leo Pet-
teri Salonpää, Anni Matlee-
na Taponen, Hilda Helli Jose-
fiina Tuokkola, Topias Valtte-
ri Vanhala.

Tuira: Elsa Kanerva Annu-
nen, Eeli Oskari Eilonen, Ii-
ris Helmi Inkeri Harju-Aut-
ti, Jaakko Julius Honkonen, 
Sonja Emilia Ailakki Koske-
la, Julius Valdemar Koske-
lo, Lenni Eino Juhani Käyh-
kö, Eero Juhani Malila, In-
ka Emilia Mikkonen, Eemil 
Rikhard Määttä, Emma Emi-
lia Elisabeth Niemelä, Roope 
Jalmari Niemi, Anton Mika-
el Olavi Nyman, Ella Aman-
da Pietarila, Ella Sofia Piitti-
nen, Inari Aurelia Rahtu, An-
na Helmi Juulia Rantala, Kais-
la Venla Emilia Rantala, Veik-
ka Onni Eemeli Rantala, Da-
niel Petteri Rauma, Anton El-
meri Ronkainen, Aaron Juho 
Isak Sankalahti, Malva Aino 

Sofia Säkkinen, Lenni Leo-
nard Sääskilahti, Inna Villiina 
Tamminen, Mikael Eeli Vilja-
mi Väisänen. 
Oulujoki: Inari Aada Vella-
mo Holmi, Viivi Justiina Hy-
värinen, Pieta Peppiina Ku-
ha, Sonja Aurora Olivia Lam-
mi, Aapa Joutsi Viljami Luuk-
konen, Akseli Paavo Hem-
minki Mäkikyrö, Iiro Oskari 
Vähänen.
 

Vihityt
Karjasilta: Kim Mikael An-
derson ja Riikka Johanna Pit-
konen, Henri Samuel Luok-
kanen ja Annika Leeni Elise 
Rönkkö, Harri Tapani Uuti-
nen ja Minna Pauliina Pasa-

nen, Mika Antero Leinonen 
ja Anna-Mari Jokela.
Tuira: Tatu Markus Keränen 
ja Anu Johanna Pieski.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Paavo Juha-
ni Irjala 71.
Karjasilta: Emil Erik Dahl-
ström 94.
Tuira: Rainer-Antero Eskeli-
nen 56, Reijo Sakari Heikki-
nen 69, Sirkka Liisa Tuulik-
ki Hoisalo s. Kontio 83, As-
ta Maija Liisa Linne 80, Seija 
Tuulikki Lode 81.
Oulujoki: Joni Juhani Päl-
synaho 24, Eino Albert Sir-
viö 88.

Puurosunnuntait maaliskuussa
Karjasillan kirkossa

Aamupuurolla kokoonnutaan yksinkertaisen asioi-
den äärellä yhteen. Maaliskuun ajan Karjasillan kir-
kolla tarjotaan sunnuntaiaamuisin klo 9 alkaen puu-
roa, leipää, kahvia ja teetä ennen klo 10 alkavaa ju-
malanpalvelusta. 

Puurosunnuntain tarkoituksena on helpottaa lapsi-
perheiden ja muidenkin kirkkoon lähtöä, kun kotona 
ei tarvitse laittaa aamiaista. Kaikki ovat tervetulleita. 
Taustalla on myös halu tehdä puheiden sijaan jotain 
konkreettista hyvää, ettei kukaan jäisi yksin. Ennen 
kaikkea pyhäaamun puuro ennen jumalanpalvelusta 
on kiireetön hetki olla yhdessä. Puuroaamiainen on 
maksuton, sen tarjoaa Karjasillan seurakunta.
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Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna: 
ma, ke, pe klo 9–14

Virasto 
08 387 172
Kirkkoherra 
045 2369 094
Talouspäällikkö 
045 6306 082
Kerhohuone 
08 387 512 
Kirkko 
08 387 336 
Srk-talo 
08 387 395
Suntio 
045 6306 081
Diakonissa
045 6381 973

lumijoki.seura-
kunta.net

Kirkkoherranvirastossa 
päivystys maanantaisin 
klo 9.30–12. 
Muina aikoina palvelu 
mobiilivaihteen kautta 
numerosta 08 8100 565. 
Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä 
p. 08 3161 300.

 
Diakoniatyöntekijän 
vastaanotto tiistaisin 
klo 9–10 kirkon 
sakastissa.

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

Päiväkerhot 
jatkavat 
normaa-
listi vii-
kolla 11.
Kokki-
kerho 
to 17.3., 
ryhmä A. 
Perheker-
ho to 17.3. 
klo 10 srk-ta-
lolla.
Metsähanhet to 17.3. klo 18 
Naskun laavulla.
Ystävyyden talo pe 18.3. klo 
10 srk-talolla.
Kuoro ke 16.2. klo 18.30 srk-
talolla.
Seurakuntailta to 10.3. klo 
18.30 srk-talolla nimikkolä-
hetin hyväksi. Emäntänä Kirs-
ti Jakkula, illan juontaa Liisa 
Kingma.
Helli Eeronkedon syntymä-
päiväseurat la 12.3. klo 16 
alkaen srk-talossa. Mahdol-
liset muistamiset lapsityöl-
le Lasten Mission kautta, ti-
li: 800019-1205493, merkitse 
tiedoksi: Helli 70 v. 
Kid´s action toimijoiden pa-

laveri ti 15.3. klo 
18.30 srk-talolla.

Kid´s action - 
tapahtuma 
6–13-vuotiail-
le la 19.3. klo 
14–17 Lumi-
joen koululla. 

Jättinyyttärit, 
toimintapisteitä 

ym. Vapaa pääsy!
Yhteisvastuukerä-

ys: Haluaisitko toimia 
arkienkelinä ja kerätä lipas-
keräystä? Osa alueista vielä 
kiertämättä. Ota yhteys Mar-
joon p. 045 6381 973.
Diakonia: Marjon tavoitat 
puhelimitse p. 045 6381 973.
Rauhanyhdistys: Su 13.3. klo 
12 pyhäkoulu I A&A Aspe-
gren II T&H Vanhala III Pitkä-
nen ja klo 17 seurat ry:llä.Ma 
14.3. klo 19 sisarpiiri Lääköllä. 
Päiväkerho ry:llä ma, ke klo 
17–18.30 ja ti, to klo 17.30–19. 
Ke 16.3. klo 19 ompeluseurat 
E&K Karjulalla.
Kastettu: Jone Nico Johan-
nes Sovisalo ja Miska Jari 
Kristian Eskola.

Vapaaehtoistyön 
toimintaryhmään? 
Haluatko mukaan 

diakonian, lähetyksen 
tai lapsi- ja nuorisotyön 

toimintaryhmiin? 
Kysy lisää Markulta 

p. 045 236 9094. 

Eläkeliitto ti 15.3. klo 11 srk-
salissa.
Päiväpiiri ke 16.3. klo 10 Saa-
renkartanossa.
Kaverikerho to 17.3. klo 10 
srk-salissa.
Kirkkokuoro to 17.3. klo 
18.30.

Iltakirkko
sunnuntaina 13.3. klo 18
Virsikirja kannesta kanteen -laulutuokio 
iltakirkon jälkeen.
Laulamme paastonajan virsiä.

A ar o Ku k ko h ov i

Hiihtoloma-
viikolla 
(vko 10) 

ei kerhoja.

Kaappihyvät 
ihmiset, huomio!
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ryhtyy 
paastoamaan 
Facebookissa. 
Lähde mukaan.

Eilen, tuhkakeskiviikkona se 
alkoi: paastonaika. Ei, älä 
yhtään ajattele, ettei paasto 
koskisi sinua, koska et ken-

ties ole omasta mielestäsi kelpo 
kristitty, joka valmistautuisi pää-
siäiseen paastoten.

Aivan liian moni tavallinen 
kirkkoon kuuluva ajattelee, ettei 
paasto ole ”meikäläisen laji”. 

On se. 
Tämän vuoden Yhteisvastuu-

keräys sisältää arkienkelin puoli-
vallattoman seitsemän vapautu-
misen viikkoa -paastokalenterin. 

Kalenteri ei sido ketään hau-
danvakavaan paastoaikaan, mut-
ta johdattelee reippaasti meitä 
tuhlaajapoikia ja -tyttöjä ponnis-
telemaan positiivisesti paremman 
elämän ja maailman puolesta.

Elämällä tahtoo olla taipumus 

kaavamaistua. Ajankäyttö, tapa 
ajatella ja jopa koko elämänkat-
somus jumittuu miltei huomaa-
matta samaan uraan. Siksi välil-
lä on hyvä pysähtyä vähän pitem-
mäksi aikaa pohtimaan oman elä-
män rataa. Onko jotakin, minkä 
pitäisi olla toisin? 

hyvän kieltäjät 
ovat pelkureita
Monille suomalaisille rakas kir-
jailija, kesällä menehtynyt runoi-
lija Tommy Tabermann muis-
tutti, että Nasaretin mies kutsuu 
”kaappihyviä” ihmisiä sanoista 
tekoihin. Tabermanin mukaan 
rakkauden ja muutoksen mahdol-
lisuudet kieltävät kyynikot olivat 
pelkkiä ”pikkupoikia ja pelkurei-
ta elämän edessä”.

Hyvin sanottu.
Paastokalenterissa on esitetty 

muutamia mahdollisia haasteita, 
joita paastoaja voi ottaa vastaan.

Kiinnostaisiko luopua lem-
pisynneistä, jos ne estävät Kor-
keimman kohtaamisen ja ihmi-
seksi elämisen?

Kommentoi 
Facebookissa
Meitä Rauhan Tervehdyksen toi-
mituksen väkeä innostaa heit-
täytyä kilvoittelemaan paastoka-
lenterin hauskassa hengessä. Voit 
seurata paastomme etenemistä 
Facebook-sivuillamme. 

Haastamme sinut paastoa-
maan kanssamme. Heti ensim-

mäinen paastoviikko yllyttää lait-
tamaan ainakin yhden hyvän asi-
an kiertoon. Mikä se olisi?

Kommentoi paastokalente-
rin herättämiä ajatuksia ja toimi-
tuksen mietteitä paaston edetes-
sä pääsiäistä kohti. Julkaisemme 
kommentteja ja myös lukijoiden 
omia kokemuksia lehden Postia-
palstalla joka viikko.

Paastokalenteri löytyy tämän 
lehden takasivulta.

RIIttA hIRvONeN

Seuraa paastoamme osoitteessa 
www.facebook.com/rauhantervehdys. 
Paastonajan tapahtumia löytyy 
seurakuntien kirkollisista 
ilmoituksista s. 15–18 ja 19–23.

Yhteisvastuukeräyksen arkienkeli pyörähti toimituksessa innostamassa hilpeään kilvoitteluun.

Re e t t a  J ä r ve n p ää
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Kirkkoherranvirasto 
avoinna 
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17

p.    08 561 4500
fax. 08 561 4555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 10–14
to klo 10–17 

p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

Vapaaehtoistoiminnan pe-
ruskoulutus huhtikuun alus-
sa. Peruskoulutus on tarkoi-
tettu vapaaehtoistoiminnas-
ta kiinnostuneille ja niille va-
paaehtoistoiminnassa mu-
kana oleville, jotka eivät ole 
vielä osallistuneet peruskou-
lutukseen. Kouluttajina Pir-
jo Hätälä (Vares-verkosto) 
ja Johanna Kerola (Haukipu-
taan seurakunta). Lisätieto-
ja koulutuksesta www.vares-
keskus.fi. Ilm. www.vareskes-
kus.fi tai p. 044 7868 882.
Seurakuntakerho eläkeläisil-
le to 10.3. klo 13 srk-keskuk-
sen isossa salissa. 
Juttukahvila kaikenikäisille 
to 10.3. klo 13 Martinniemen 
srk-kodilla.
Rukouspiiri to 10.3. ja 17.3. 

klo 18 Puttaan Tuvassa.
Diakonia- ja lähetyspiiri ma 
14.3. klo 14.30 Kellon 
srk-kodilla. 
Lähetystyön käsi-
työpiiri ti 15.3. klo 
13. Puttaan Tuvas-
sa (Kirkkotie 10 C). 
Raamattupiiri ke 
16.3. klo 18 Puttaan 
Tuvassa (Joh 22.)
Eläkeläisten musiikkipiiri to 

17.3. klo 13 srk-keskuksessa.
Mies tai nainen, haluaisitko 

antaa aikaasi ja apuasi 
ulkoiluystävän tar-

vitsijalle? Vapaaeh-
toisapuna voi olla 
vaikka kaksi tun-
tia kahdesti kuus-

sa. Ota yhteyttä, 
niin sovitaan tapaa-

misesta: johanna.kero-
la@evl.fi tai p. 045 1393 993.
Puttaan Tupa Kirkkotie 10 
C, seurakunnan avoin käyn-
tipaikka torstaisin ja perjan-
taisin klo 12–15. Liity Puttaan 
Tuvan sauvakävelijöihin. Ke-
vään aikana sauvakävelyä 
perjantaisin klo 12–13. Lisäk-
si kerran kuukaudessa tutus-
tumista liikuntapaikkoihin. 
Lisätietoja Puttaan Tuvalta.
Nuorten raamis kokoontuu 
torstaisin klo 18–20 Wirk-
kulassa. Illoissa pohdimme 
meitä kiinnostavia asioita ja 
tarkastelemme niitä Raama-
tun valossa.
Missiokerho (varhaisnuor-
ten raamattu- ja lähetysker-
ho) perjantaisin klo 15–16.30 
Puttaan Tuvassa.
Perhekerhot: Jokelan vanhal-
la koululla tiistaisin klo 10–

Työikäisten miesten piiri la 
12.3. klo 16 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Versot su 13.3. klo 17 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Että jaksaisin ensi viikkoon 
-ilta su 13.3. klo 18 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. 
Palvelukoti Hovilan ulkoilu 
ma 14.3. klo 13.30. Mukana 
seurakunnan vapaaehtoiset.
Oma Hetki -ryhmän 
tutustumiskäynti 
to 17.3. Hoivakoti 
Pieneen Pelakuu-
hun, Kangastie 2. 
Kuljetus Kirkonky-
län srk-kodilta ja 
Kokkokankaan srk-
keskuksesta klo 12.45.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Perhekerhot kokoontuvat: 
ti, ke klo 9.30–11 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ja pe klo 
9.30–11 Kokkokankaan srk-
keskuksessa perhepäivähoita-
jille ja heidän hoitolapsilleen. 
Ke ja to klo 9.30–11 Vanhassa 
pappilassa. Ke klo 9.30–11 Kir-
konkylän srk-kodilla ja ti klo 
9.30–11 (perhepäivähoitajille 
ja heidän hoitolapsilleen) Kir-
konkylän srk-kodilla. Ti ja pe 
klo 9.30–11 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ke 16.3. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa, Aihee-
na ikääntyvien lihaskunto, lii-
kunta ja ravinto. Vierailijana 
Kari Kiviaho. Seurakuntapii-
ri to 17.3. klo 12 Kirkonkylän 
srk-kodissa.  

Kirkkokuoroa ei ole ke 16.3. 
Varhaisnuorten kuorot nor-
maalisti
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta arkisin klo 9–14 
Kurikkatie 3.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maanan-

taisin klo 10–12 Kirkonkylän 
srk-kodissa. 

Kirpputori Ilonpi-
sara avoinna ti 
ja to klo 14–17, la 
klo 10–13. 
Varhaisnuorten 

kerhot ks. koti-
sivuilta www.evl.fi/

srk/kempele/nuorisot_
kerhot.htm. 
Varhaisnuorten leiri 4.–6. 
-luokkalaisille 15.–17.4. Luurin-
mutkassa. Ohjelmassa leikkiä, 
laulua, pelailua, Raamatun ää-
rellä hiljentymistä yms. Ilmoit-
tautuminen 8.4. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, p. 5614 
500. Hinta: 28 € 1. lapsesta, si-
saralennus 2. lapsesta 50 % ja 
seuraavista lapsista 75 %.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 19 
Vanhassa pappilassa. Nuorten 
pelivuoro ti klo 16.30 Kirkon-
kylän koululla. Päivystys Zep-
pelinissä pe klo 16–19. 
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella. 
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Seurat su 13.3 klo 16 ry:llä. 
Kirkkoseurat to 17.3. klo 19 
Pyhän Kolminaisuuden kirkko.
Murron rauhanyhdistys: Ul-
koilupäivä su 13.3.

11.30, Kellon srk-kodissa tors-
taisin klo 9.30–11, Martinnie-
men srk-kodissa perjantaisin 
klo 9.30–11 sekä kirkonkylän 
Vakkurilassa perjantaisin klo 
10–11.30. Perhekerhoon ei ole 
ilmoittautumista.
Apua arjen askareisiin seu-
rakunnan nuorten matkaryh-
män kautta. Tied. Tarja Kainu-
lainen p. 040 8245 861 tai Eli-
sa Manninen p. 045 6576 122.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: pyhäkou-
lut su 13.3. klo 12 Tuomelal-
la, Kämäräisellä, Huttusella 

Limingan 
rovastikunnan 
lähetyspäivä 
”Sinä kannat, 

Sinä viet”

su 27.3. klo 14 Muhoksen 
seurakuntatalolla 

Vieraana Kiinan-lähetti 
rovasti Päivö Parviainen. 

Lähetyspäivä päättyy 
klo 18 alkavaan 

iIltamessuun kirkossa. 
Ilmoittautumiset 
16.3. mennessä 
p. 040 779 7705.

Haukiputaan seurakunta 
tarvitsee kesätyöntekijöitä 
HAUTAUSMAA- JA PUISTOTYöNTEKIJöITÄ 
kasvukauden ajaksi, noin 5-5,5 kk. Lisätietoja: seurakun-
tapuutarhuri Erkki Mikkonen, p. 040 5601 961 (vuosilo-
malla vk 10). 

LEIRIKESKUKSEN KEITTIö- JA SIIVOUSTYöNTEKIJöITÄ 
kesäksi, noin 3 kk ajaksi. Hygieniapassi välttämätön. Li-
sätietoja: emäntä Marjatta Paavola, p. 040 5946 285. 

KIRKONESITTELIJöITÄ 
ajalle 6.6.–15.7. ja 18.7.–26.8. Lisätietoja: seurakuntames-
tari Sari Haverinen p. 040 5437 539 tai kirkkoherranvi-
rasto p. 5471 185.

Palkkaus KirVESTES:n mukainen. Työpaikkoja haetaan 
vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemusten tulee olla 
perillä maanantaina 14.3.2011 kello 14 mennessä Hauki-
putaan seurakunnan taloustoimistossa, osoite Kirkkotie 
10, 90830 Haukipudas. Kuoreen on merkittävä tehtävä 
tai tehtävät joita haetaan. 

NUORTEN KESÄTYöPAIKOISTA 
tiedotetaan myöhemmin keväällä, seuratkaa kirkollisia 
ilmoituksia.

Haukiputaan seurakuntakeskuksen ja 
flyygelin 20-vuotisjuhlakonsertti 
su 13.3. klo 18 srk-keskuksen isossa salissa. Risto Lauriala, 
piano. Konserttiohjelmana Frans Lisztin suurteos Har-
monies poetiques et religieuses (Runollisia ja uskonnol-
lisia sointuja). Vapaa pääsy, ohjelma 5 e Yhteisvastuuke-
räyksen hyväksi. 

Perheen päivä 
Sunnuntaina 3.4. Martiniemen seurakuntakodilla. 
Ruokailu klo 14  (lihamureke, perunamuusi, maito/
mehu, leipä, jälkiruoaksi aurinkorahka), klo 14.45 
lastentrubaduuri Seppo Kuusikko laulaa ja laulattaa, 
askartelutuokio, klo 16 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Leena Brockman, kanttorina Kaisa Säkkinen, 

jumalanpalveluksen jälkeen 
kirkkokahvit. 

Ilmoittautumiset. maanantaihin 
28.3. mennessä: outi.
palokangas@evl.fi tai 
p. 040 5471 472. Kerrothan 

samalla mahdollisista 
ruoka-aineallergioista.

Perheen päivä on 
maksuton.

Alussa oli -raamatturetriitti 
1.–3.4. Luurinmutkassa
Opetustuokioiden, yhteisten keskus-
telujen ja henkilökohtaisten hiljenty-
misten myötä perehdymme 1. Moo-
seksen kirjaan. Oppaana kirkkoher-
ra Pekka Rehumäen lisäksi Rovanie-
men kappalainen Pentti Tepsa, Raa-
matun alkukielten erinomainen tun-
tija. Ilmoittautuminen 25.3. mennes-
sä kirkkoherranvirastoon p. 5614 500.

Isät ja lapset Luurinmutkassa 
8.–10.4. Lähtö pe klo 18 keskustan 
srk-talolta, paluu su klo 13. Perin-
teeksi muodostunut isien ja lasten 
reissu, nyt uudessa leirikeskuksessa. 
Tiedossa mukavaa yhdessäoloa niin 
perheen kuin koko porukan kanssa. 
Mukaan mahtuu rajoitetusti. Hinta 
25 € / aikuinen, 5 € / lapsi. Ilmoittau-
tumiset 18.3. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon p. 5614 500.

Aamurukous 
keskiviikkoisin 

klo 6 
kirkossa. 

Kastetut: Iina Maria Lotta 
Luojumäki, Sara Sofia Maria 
Pirkkalaniemi.
Vihitty: Toni Olavi Halmekan-
gas ja Heli Annika Pitkänen.
Kuollut: Tyyne Katariina 
Heikkinen s. Järvelin 98, Hel-
mi Maria Hyppönen s. Kuu-
sisto87.

ja R. Alakärpällä, seurat su 
13.3. klo 17 ry:llä, eläkepiiri 
ti 15.3. klo 13 srk-keskukses-
sa. Kello: ompeluseurat pe 
11.3. klo 18.30 ry:llä, pyhä-
koulu su 13.3. klo 12 Vester-
bergillä ja Kurtilla, seurat su 
13.3. klo 17 ry:llä, päiväkerho 
ma 14.3. klo 17.30 ry:llä.
Kastettu: Ella Maria Haapa-
la, Jonna Maria Haipus, Joo-
na Pekka Miroel Moilanen, 
Joonas Elias Antero Leiviskä, 
Matti Verneri Heinonen.
Kuolleet: Kerttu Katariina 
Karjalainen 72.

Hiihtoloma-
viikolla 

(vko 10) ei ole 
perhekerhoja
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www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

Kirkkoherranvirasto
ma, ti, to ja pe klo 
9–15 ke klo 9–14 ja 
16–18

p.      08 562 1200
         044 752 1220
fax.   08 562 1235

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91901 Liminka

Kirkkoherranvirasto 
ma-pe klo 9–16
puh. 040 584 4406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki 

Rovastikunnallinen
lähetyspyhä Muhoksella 
27.3. klo 14-19. Mukana 
Päivö Parviainen. Ilmoita 

Inkerille lähtösi p. 040 
8383 222 kyydityksen ja 

ruokailun vuoksi ma
14.3. mennessä.

Kuorot: Tähdet to 17.3. klo 
16–17 srk-talolla. Kirkkolau-
lajat, ei harjoituksia ke 16.3.
Hartaus to 10.3. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Tukihenkilötoiminnas-

sa mukana olevat tai siitä 
kiinnostuneet, osallistutaan 
15.3. klo 17 luennolle Oulun 
pääkirjaston Pakkalansalissa. 
Ensitietoa muistisairauksista, 
Riitta Leskinen. Kyytiä tarvit-

sevat, ilmoita 14.3. mennessä 
p. 044 7521 226.
Seurakuntakerho ke 16.3. 
Kemissä.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
16.3. klo 18.30 Emilialla, Lei-
litie 4 B 8.
Diakoniatyö: Diakonisso-
jen vastaanotot: Kirkonkylä/
diakonissa Sinikka Ilmonen, 
p. 044 752 1226. Tupos/dia-
konissa Nita Nahkala, p. 044 
752 1240.
Lähetystyö: Lähetysvintti 
ma 14.3. klo 12–14 yhdessä-
oloa käsitöiden, kahvittelun 
ja juttelun merkeissä.
Nuorisotyö: Nuorten lähe-
tysvintti ke 16.3. klo 17–18.30 
Lähetysvintillä. Nuortenilta 
to 17.3. klo 18–20 Tupoksen 
Nuokkarilla. Nuorten raamis 
to 17.3. klo 16.30–18 pappi-
lan yläkerrassa. Opiskelijail-
ta pe 18.3. klo 18–21 Nuori-

soNurkassa.
Perhekerhot: Ko-

ti-Pietilässä 
ti 15.3. klo 

9.30–11. 
Diakonis-
sa Nita 
Nahka-
la yhteis-
vastuu-
asialla. 
Vanamos-
sa ke 16.3. 

klo 9.30–
11. Mukana 

diakonissa Ni-
ta Nahkala sekä 

Ari Natunen.
Partio: Mafecafe Partiotoi-

mistossa ke 16.3. klo 17–18. 
Päivystys partiotoimistossa 
pe 18.3. klo 15–17. Hallitus 
Kotikololla pe 18.3. klo 18–
20. Vaeltajien kämppäleiri 
Partiokämpällä 18.–19.3. Ma-
feking 7. sekä Eko-aims am-
pumamerkin suoritus tarpo-
jilla, samoajilla, vaeltajilla ja 
johtajilla Kotikololla ke 23.3. 
klo 18–20.
Rauhanyhdistys: Pyhäkou-
lut su 13.3. klo 11.30 ja klo 
14 seurat Alatemmeksenvan-

Kevään 2011 
musiikkitapahtumia
Ma 21.3. klo 19 Kiimingin seurakuntakeskuksessa on Ou-
lun musiikkijuhlien konsertti: esiintyjinä Pekka Kuusis-
to, viulu,  Lilli Maijala, alttoviulu ja Niko Kumpuvaara, 
harmonikka. Ohjelma sisältää kansanmusiikkipohjaista 
musiikkia sekä mm W.A Mozartin kamarimusiikkiteoksia.

Su 27.3. Jäälin seurakuntakodilla klo 13 messun jälkeen 
”Iloa äitiydestä”- tapahtuma, jossa mm. musiikkia ja ru-
noja, mukana huilisti Riitta Anttila, Marja Ainali, Eija Ke-
ränen ja Seija Lomma.

Su 3.4. klo 18 Koululaulujen yhteislaulutilaisuus seu-
rakuntakeskuksessa. Lauluja säestää ja niiden teemois-
ta improvisoi uruilla Lauri-Kalle Kallunki. Ohjelmassa on 
myös hengellisiä yhteislauluja.

Hiljaisen viikon maanantaina 18.4. klo 19 kantaattikon-
sertti seurakuntakeskuksessa, esiintyjinä Muhoksen ja 
Kiimingin kirkkokuorot, johtajina ja solisteina Ossi Kaja-
va ja Jarkko Metsänheimo.

Su 15.5. klo 14 Rovastikunnallinen säveljuhla seurakun-
takeskuksessa. Mukana rovastikunnan lapsi-, nuoriso- ja 
kirkkokuoroja, laulusolisteja ja soittajia. 

Kiimingin seurakunnan poikakuoro osallistuu valtakun-
nallisille poikakuoropäiville 18.–20.3. ja tekee konsertti-
retken saksaan 5.–10.5. Poikakuoron tukiyhdistys toteut-
taa kevään aikana mm varainkeruumyyjäisiä ja poikakuo-
ro konsertoi ke 13.4. Oulujoen kirkossa yhdessä useiden 
laulusolistien kanssa. Kuoroa johtaa Jarkko Metsänheimo.

RETKI KEMIN LUMILINNAAN
KESKIVIIKKONA 16.3.
***kaiken ikäisille ***
lähtö klo 8.30 Taksiasemalta 
paluu klo 16 mennessä.
Alustava hinta 25 e
(matka, ruoka, pääsymaksu, opastus,
Kemin kirkossa käynti)
Järjestää Limingan seurakunta , kunta ja LNV kilta
Ilmoittautumiset pe 11.3. mennessä
Sinikka Ilmonen 044 7521 226
Leena Leppäluoto 040 7154 236.

hainkodilla sekä klo 17 seurat 
ja opistoilta ry:llä. Sisarilta ti 
15.3. klo 19 ry:llä.
Kastettu: Minea Leea Linnea 
Heikkinen, Leevi Niilo Ante-
ro Kärki, Sofia Katariina Nis-
kanen.
Vihitty: Tapani Antero Kärki 
ja Paula Hannele Mourujärvi.
Kuollut: Jalmari Rinkinen  
80, Martta Tellervo Karppi-
nen 82.

Tervetuloa juhlimaan 
Aulikin 50-vuotispäivää 

Yhteisvastuu-konsertin merkeissä 
sunnuntaina 20.3. klo 15 Kiimingin 
seurakuntakeskukseen. Konsertis-
sa esiintyy nuorten musiikkiryhmä. 
Konsertin jälkeen tarjolla kakkukah-
vit. Aulikin toivomuksesta mahdol-
liset muistamiset vain Yhteisvastuu-
keräykseen. Lahjoittaa voit tilille: 
208918–6775, viite: 303231 tai voit 
antaa lahjasi Yhteisvastuulle paikan-
päällä keräyslippaaseen.

Kirkkoherra Pauli Nieme-
lä osittaisella virkavapaalla 
1.2.–31.5.2011 ja virkavapaal-
la 1.6.–31.8.2011
Messu su 13.3 klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Raimo Salonen, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo, avustaa Miia Seppä-
nen. Kirkkokuoro.
Pyhäkoulu su 13.3. klo 12 
kirkkopirtillä.
Messu su 13.3. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Raimo Salonen, kanttori-
na Jarkko Metsänheimo.
Yhteisvastuukeräys 2011 tor-
juu nuorten yksinäisyyttä Suo-
messa ja Mosambikissa. Ole 
arkienkeli ja auta yksinäinen 
nuori muiden joukkoon. Tule 
lipaskerääjäksi tai vapaaehtoi-
seksi erilaisiin tapahtumiin. Li-
sätietoja Jaana Kontiolta.
Juttunurkka ma 14.3. klo 10–
13. Jäälin seurakuntakodilla. 
Kaikenikäisille tarkoitettu 
juttupaikka.
Työttömien ja pienituloisten 
eläkeläisten ruokailu ma 14.3. 
klo 11–12 Jäälin seurakuntako-
dilla. Aterian hinta 2 €. 
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 15.3. klo 13–14.30 Hut-
tukylän nuorisoseurantalolla. 
Kuljetuspyynnöt Jaana Kontio.
Diakoniapiiri ma 14.3. klo 13 
Kolamäen kerhohuoneella
Diakoniapiiri ma 14.3. klo 13 
Jäälin seurakuntakodilla
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäyntipyyn-
nöt: Erja Haho (Kk) 0400 775 
164 tai Seija Lomma (Kk) 040 
579 3247 ja Jaana Kontio 

(Jääli) 040 579 3248. 
Naisten saunailta to 24.3. klo 
18–20 Suvelassa, Seija Lom-
ma. Tule viettämään yhteistä 
aikaa saunoen, rentoutuen, 
pientä iltapalaa nauttien ja 
illan päätteeksi hiljentyen. 
Raamattupiiri keskiviikkoisin 
klo 13 Kolamäen kerhohuo-
neella, pastori Mirja Liikanen.
Raamattupiiri ti 15.3. klo 18.30 
Jäälin seurakuntakodilla.
Esikkoryhmä ti 15.3. klo 10–
12 Montin-Salissa. Ryhmä en-
simmäisen lapsensa saaneil-
le vanhemmille kahvikuppo-
sen äärellä. 
Perhekerhot Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodilla tors-
taisin klo 9.30–11.30.
Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä ja Jäälin seurakuntakodilla 
perjantaisin klo 9.30–11.
Lasten parkki: Lastenparkki 
Jäälin seurakuntakodilla tiis-
taisin klo 12–15. Ilmoittautu-
miset parkkiin maanantaisin 

klo 15 mennessä p. 0400 835 
374/Lastenohjaajat.
Lähetyspiiri ti 15.3. klo 12.30 
Montin-Sali. Vs. lähetyssih-
teeri Terttu Rautiainen-Mu-
lari p. 044 576 0019
Nuorisotyö: Nuorten ilta 
”Maailman kaikisa kylissä” 
to 17.3. klo 18 Jäälin seura-
kuntakoti. Seppo Meriläinen.
Kiimingin Rauhan Sanan ko-
tiseurat su 13.3. klo 14 Hilkka 
ja Iikka Perätalolla. Ukkolan-
tie 22. Puhujana Timo Kontio 
ja mahd. muita puhujia.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
13.3. klo 17 rauhanyhdistys
Kastetut: Iida Liisa Sofia Va-
rimo. Arttu Tapani Räisänen. 
Roosa-Maria Jemina Lusua. 
Emma-Riina Kristiina Pikku-
aho.Aukusti Onni Eliel Lauri. 
Aatu Otso Olavi Rajanen. An-
ni Kaisla Maria Rajanen. Len-
ni Sakari Oliver Kurkela.
Kuolleet: Erkki Henrik Vää-
nänen 57.
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TERVETULOA 
KYLÄKAMARILLE! 
Pappilantie 28 
ma–ke klo 11–14

Maanantaisin lettu- ja Terveyspointti-päivä, jolloin 
mahdollisuus myös verenpaineen mittaukseen.   

Tiistaisin kahvittelua ja seurustelua, Teematiistait 
kerran kuukaudessa (ilmoitus erikseen Rauhan ter-
vehdyksessä).

Keskiviikkoisin kahvittelua, seurustelua ja Käsityö-
kökkä.

Parillisten viikkojen keskiviikkoisin Lauluhetki klo 
12–13.

eurakunnissa tapahtuu 10.–17.3.2011S

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo

Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
08 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 10–13
ja ke myös klo 16–17

Käynti- ja 
postiosoite:
Muhostie 7 B
91500 Muhos

p. (08) 533 1284
fax. (08) 533 1284

Kirkkoherra 
040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 533 1174, 
fax 08 533 1174

Yhteispyhäkoulu su 13.3. klo 
12 Repussa.
Hartaus ke 16. 3. klo 13.30 
Salonkartanossa, Vesa Ää-
relä.
Seurakuntakerho to 
17.3. klo 11 seura-
kuntatalolla, Riit-
ta Markus-Wik-
stedt. Kirkko-
herra Tapio Kor-
tesluoma ker-
too hautaustoi-
men säädöksistä.
Hartaus to 17.3. klo 
11.30 Teppolassa. Vesa 
Äärelä.
Perhekerhot Repussa keski-
viikkoisin klo 9.30–11 ja Sa-
lonpäässä klo 9–10.30. Park-
kikerho Vattukujalla keski-
viikkoisin klo 9–10.30.

Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 15.3. klo 12 rukoushuo-
neella. Ajankohtaisimmat 
vanhuspalveluista, vieraa-
na vanhustyönjohtaja Tuu-
la Niska.
Sanginjoen seurakuntapiiri 
ti 15.3. klo 12 Marja-Liisa ja 
Esko Holapalla, Salme Kuiva-
la, Leena Leskelä.
Keskipäivänkerho ke 16.3. 
klo 11.30 seurakuntatalossa, 
Jouni Heikkinen. Ammatti-
opiston terveiset, Muhoksen 
yksikön johtaja Vesa Pirilä.
Hartaus ke 16.3. klo 15 Ran-
takodissa, Jouni Heikkinen.
Rukouspiiri ke 16.3. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Kylmälänkylän seurakun-
tapiiri to 17.3. klo 11 Kylmä-
länkylän kappelissa, aiheena 
kristillinen symboliikka, Jou-
ni Heikkinen.
Hartaus to 17.3. klo 13 Mike-
van palvelukodeissa, Pekka 
Kyllönen.
Hartaus to 17.3. klo 14 Vire 
kodissa, Jouni Heikkinen.
Enkelin siipien suojassa 
-Ikoninäyttely Koivu ja Täh-
ti -kulttuurikeskuksessa 31.3. 
saakka kirjaston aukioloai-
koina.
Kuorot: ke 16.3. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
seurakuntatalossa.
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja Päivä-
rinteen seurakuntasalissa se-

kä torstaisin klo 10–12 Laita-
saaren rukoushuoneella. Esi-
kot –ryhmä ke 16.3. klo 10–
11.30 srk-talon alakerrassa. 
Ryhmään toivotetaan ter-
vetulleiksi perheet, joille on 
syntynyt ensimmäinen lap-
si. Aiheena tällä kertaa lau-
lut ja leikit.
Nuoret: Koulupastoripäi-
vystys yläkoululla ja lukiolla 

torstaisin klo 11–12.15. 
Rippikoulut: Talvirippikou-
lun konfirmaatio su 13.3. klo 
10 kirkossa. 
Partio: Partiolaisten talvilei-
ri 18.–20.3. Ranta-Kemiläs-
sä, Utajärvellä. Ilmoittautu-
miset Katja Kilpualle viimeis-
tään 11.3. Katso lisätiedot ja 
ohjeet www.muhoksenseu-
rakunta.fi /toiminta/partio. 

Laitasaaren rukoushuo-
ne: Aamurukous maanantai-
sin klo 6.30. Seurakuntapii-
ri ti 15.3. klo 12, ajankohtai-
simmat vanhuspalveluista, 
vieraana vanhustyönjohtaja 
Tuula Niska.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Su 13.3. klo 14 seurat ry:llä. 
Ma 14.3. klo 17.30 ja 18.30 
päiväkerhot ry:llä. To 17.3. 

Tilkkutäkki-
laulujen 

ilta 
pe 18.3. klo 18.30 

Simojoella, 
Suosirrintie 7.

klo 19 ompeluseurat ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Su 13.3. klo 17 seurat 
ry:llä. Ti 15.3. klo 17.30 päi-
väkerho ry:llä.
Kastettu: Eliel Toivo Johan-
nes Alasaarela, Okko Väinö 
Ilmari Jokitalo, Silva Angelina 
Kälkäjä, Kielo Tuulikki Kärä-
jäoja, Vivian Isella Österberg.

Tilkkutäkkilaulujen ilta pe 
18.3. klo 18.30 Simojoella, 
Suosirrintie 7.
Sairaanhoitaja - diakonis-

saopislkelija Päivi Tiikka-
la työharjoittelussa 

seurakunnassam-
me 28.2. – 22.4.
Salonpää ry: 
Opistoseurat 
su 13.3. klo 16, 
Erkki Vähäsöy-
rinki. Su 27.3. 

seurat klo 16 ry, 
Juhani Lepistö, Lau-

ri Karhumaa.

Kirkonkylän ry: Seurat  la 
12.3. klo 19, Mauno Linnan-
mäki ry. Su 13.3. klo 12 Raa-
mattuluokka I. ry, Raamattu-
luokka II., Kylänpuoli ja Kes-
kikylä; ry, Karhuoja; Tuomas 
Lääkkö klo 16 seurat, Pent-
ti Kinnunen, Erkki Alasaare-
la ry. Varttuneitten kerho ke 
16.3. klo 12 ry, vieraita Tyr-
nävältä. Oulun seudun nuor-
tenilta la 19.3. klo 18 Kem-
peleen ry:llä. Su 20.3. klo 12 
Raamattuluokka I. ry, Raa-
mattuluokka II., Kylänpuo-
li ja Keskikylä; ry, Karhuoja; 
Pekka Tahkola klo 16 kodin 
ilta ry, ”Rakkauden kaksois-
käsky”, Erkki Piri.
Kastettu: Helmiina Aleksan-
dra Myllykoski, Cristian Kos-
ti Koppelo, Nico Kasper Kop-
pelo, Kauko Topi Mikael Hau-
tala.
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www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17
p. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
044 7372 630
Salme Kinnunen
044 7372 631

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, to, pe klo 9–13
p. 020 7109 860
siikalatva(at)evl.fi

Seurakuntatoimistot
Kestilä, Pulkkila, 
Pyhäntä ke klo 9–12
Rantsila ma, ti, ke 
klo 9–12

Kirkkoherra, 
lääninrovasti
Erkki Piri 
020 7109 861

Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 020 7109 731
Perttu Kyllönen
p. 020 7109 871
Reijo Tuomola
p. 020 7109 866

Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 10.3. klo 
10.30 Marjut ja Taisto Lippo-
sella, Matintie 1 B 5.
Hartaus pe 11.3. klo 13.30 Le-
polassa.
Hartaus ma 14.3. klo 14 Ko-
tolassa.
Seurakuntakerho ti 15.3. klo 
12.30 Tyrnävän seurakunta-
talolla.
Hartaus ke 16.3. klo 15 Villa-
Tyrnissä.
Hartaus to 17.3. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Nuttuja neulotaan to 17.3. 
klo 17–19 Tyrnävän seurakun-
tatalon takkahuoneessa.
Aamukammari keskiviikkoisin 
klo 9–10.30 Tyrnävän seura-
kuntatalon takkahuoneessa.

Huom! kirkkoherranvirasto 
suljettu ke 16.3. koulutus-
päivän vuoksi.

KESTILÄ
Ompeluseurat pe 11.3. klo 
19 ry:llä.
Ry:n seurat su 13.3. klo 15.15 
Pihlajistossa
Hyvölänrannan diakoniaky-
lätoimikunnan vierailu ke 
16.3. klo 13 Pihlajistoon.  
Kirkkokuoron harjoitukset 
to klo 19 srk-kodissa.
Kerhot: Varkkarikerhoti klo 
15, päiväkerho to 17.3. klo 
11 ja perhekerho ke 16.3. klo 
10 kerhokodissa. Seurakun-
takerho pe 18.3. klo 10 srk-
kodissa  
Seurakuntakerho pe 18.3. 
klo 10 srk-kodissa.
Ompeluseurat pe 18.3. klo 
19 ry:llä.
Seurakunnan ohjelmaa pe 
18.3. klo 13 Pihlajistossa. 
Kestilän eläkeliiton yhdis-
tyksen 35-vuotisjuhla su 
20.3. Alkaa jumalanpalveluk-
sella klo 10 kirkossa, ruokailu 
ja juhla srk-kodissa.

PIIPPOLA
Veteraanien laulu-

ryhmä to 10.3. 
ja 17.3. klo 

11 srk-ko-
dissa
Piippo-
lan Ry:n 
vuosiko-
kous ja 
seurat su 

13.3. klo 

15 srk-kodissa. 
Seurakuntakerho ti 15.3. klo 
12 Väinölässä  
Varhaisnuortenkerho ti 
15.3. klo 16 srk-kodissa.

PULKKILA
Kirkkokuoron harjoitukset 
to 10.3. ja 17.3. klo 13.30 srk-
kodissa.
Hartaus pe 11.3. klo 13 Koi-
vulehdossa 
Pyhäkoulu su 13.3. klo 11 
Pulkkilan ry:llä
Seurat su 13.3. klo 19 Pulkki-
lan ry:llä
Lankapiiri ma 14.3. klo 17 
Pulkkilan srk-kodissa.
Keskustan kinkerit to 17.3. 
klo 18. Pekka Kyöstilällä, Tu-
rulantie 7 b.
Vornan kinkerit to 17.3. klo 
13 Pirkko ja Pentti Jarvalla, 
Niementie 116.
Seurakuntakerho to 17.3. 
klo 12 seurakuntakodissa
Varhaisnuortenkerho to 
17.3. klo 16 Pulkkilan hiihto-

majalla, huom, paikka!.
Ompeluseurat pe 18.3. klo 
19 Elma ja Ahti Myllykoskella.

PYHÄNTÄ
Hartaus su 13.3. klo 10.30 
Nestorissa.
Seurat su 13.3. klo 16 ry:llä.
Seurakuntakerho ke 16.3. 
klo 12 srk-talossa 
Herättäjäyhdistyksen sii-
oninvirsiseurat to 17.3. klo 
13 palvelukeskus Nestorissa, 
Matti Nuorala.
Pyhännän Vanhustentalo-
yhdistys ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous pe 18.3. 
klo 14 Takojantie 3 kerhohuo-
neella.
Kuorot: nuorisokuoroke klo 
17, veteraanikuoro to 17.3. 
klo 12, lapsikuoro to 17.3. 
klo16.30 ja kirkkokuoro to 
17.3. klo 18 srk-talossa. 
Kerhot: Perhekerho ti klo 
10 srk-talon kerhotilassa, 
3–5-vuotiaiden lasten päivä-
kerho ke  klo 10 Tavastken-

gän koululla, puuhakerho to 
17.3. klo 12.15 koululla ja var-
haisnuoret klo 14.30 kerho-
tilassa.
Kuollut: Aino Lyydia Ahon-
pää s. Lämsä 83, Senja Emilia 
Leiviskä s. Konola 89 v.
 
RANTSILA
Seurat su 13.3. klo 13 ry:llä, 
Markku Kämäräinen.
Varttuneidenkerho ti 15.3. 
klo 12 ry:llä.  
Syöpäkerho ke 16.3. klo 
12.30 srk-talossa.
Lapsikuoro Stellat ke 16.3. 
klo 17 srk-talossa.
Seurakuntakerho to 17.3. klo 
13 Rauhalassa. 
Ompeluseurat pe 18.3. klo 

Temmes: Hartaus pe 11.3. klo 
11 Eläkeliiton kerhossa. Siio-
ninvirsiseurat to 17.3. klo 18 
Ritva ja Esko Ruottisella, Ou-
luntie 41. Mukana Matti Nuo-
rala ja Outi Pohjanen.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Hartaus su 13.3. klo 14 Vil-
laTyrnissä. Opistoseurat su 
13.3. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Ul-
koilupäivä su 13.3.

Kalevalainen messu
Sunnuntaina 13.3. klo 10 Tyrnävän kirkossa. 

Toimittaa Timo Liikanen, kanttorina Riina Impiö. 
Gloria-kuoro avustaa.

Luentosarja 
”Tule ja katso” 

– Jeesuksen 
opetuslapset
maanantaina 14.3. 

klo 18–19.30 Tyrnävän 
seurakuntatalolla.

Kouluneuvos 
Raili Kemppainen Poh-
jois-Pohjanmaan ev.lut. 

Kansanlähetyksestä 
luennoi 
aiheesta 

Unohdetut Jeesuksen 
seuraajat.

PULKKILAN KINKERIT 2011 
 
Läksy: Katekismus kpl 19–24 (kolmas uskonkohta), 
Virret: 192, 122
Aihe: Pyhä arjessa (keskustellaan, ei kuulustella)
Vorna: To 17.3. klo 13. 
Pirkko ja Pentti Jarvalla, Niementie 116.
Keskusta: To 17.3. klo 18. Pekka Kyöstilällä, Turulantie 7 b
Laakkola: Ke 30.3. klo 13. 
Maija-Liisa Yliklaavulla, Kaskenperäntie 15.
Hyvärilä: Pe 1.4. klo 19. 
Iida Jokelaisella, Hyväriläntie 16.

Tervetuloa mukaan!     Pulkkilan kappeliseurakunta

Kastettu: Voitto Olavi Holo-
painen, Jaajo Sebastian Le-
pistö, Elias Pekka Henrikki 
Littow, Tuomas Antti Saka-
ri Pernu.
Avioliittoon vihitty: Niko 
Petteri Salmi ja Reetta Maa-
rit Karoliina Lehtomäki.
Kuollut: Jaakko Kalle Oikari-
nen 98, Lahja Maria Sinikka 
Norrback s Lapinkari 76.

19 ry:llä.
Paavolan Pytinki-kuoron 
konsertti ”Siis sydämestä 
laulan” su 20.3. klo 19 Rant-
silan kirkossa. Kuorossa laulaa 
parikymmentä naista, johtaa 
Sanna Jaako. Vapaa pääsy.
Kerhot: Pallerokerho ma klo 
10 Nuppulassa.Tyttökerhoma 
klo 13.15 ja 15.15 Nuppulas-
sa, Varhaisnuoret ti klo 14.30 
Mankilan koululla ja to 15.30 
Hovin koululla (ei to 10.3.) 
Päiväkerhot: Isot Nuput ti 
klo 10, Pikku Nuput to 17.3. 
klo 10 ja13 Nuppulassa. Ho-
vin Nuput pe 18.3. klo 10 Ho-
vin koululla
Kuollut: Helli Maria Anttila s. 
Varvari 94.

Raahen rovastikunnan lähetyspyhä 
Raahessa Saloisten kirkossa su 27.3. alk. klo 12 messulla, , 
liturgi lääninrovasti Erkki Piri, saarna hiippakunnan lähe-
tyssihteeri Matti Laurila. Messun jälkeen lähetysjuhla ja 
lounas, vieraana Israelissa juutalaisten parissa lähetystyö-
tä tekevä Mika Pouke. Ilmoittautumiset ma 20.3. mennes-
sä kirkkoherranvirastoon p. 0207109 860 tai lähetyssihtee-
ri Enna Junnolle p. 0207109 874.

Raahen 
rovastikunnan matka 

Vienan Karjalaan 
5.–8.7. Tarkemmat 

tiedot ja 
ilmoittautumiset 

p. 040 952 3837 Leena 
Räsänen.
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