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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa, kuu-

luu tunnettu sananlasku.

Kun Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kap-

palainen Jyrki Vaaramo kertoi viime viikon Rauhan 

Tervehdyksessä vanhoillislestadiolaisten kokemis-

ta ennakkoluuloista Oulun seudulla, moni kalikka 

kalahti.

Jutusta tuli valtavasti palautetta.

Vaaramon lapsia haukuttiin koulussa lestoiksi ja 

kiusattiin. Kun perhe muutti Oulunsalosta Vaasaan, 

nimittely loppui.

Moni lestadiolainen kiitteli juttua ja kertoi 

samanlaisista kokemuksista. Moni ei-lestadiolainen 

kritisoi juttua ja sanoi, että 

lestadiolaiset itse suhtautu-

vat muihin yhtä ennakkoluu-

loisesti kuin he kokevat mui-

den suhtautuvan heihin.

Yksi palautteen antaja 

jopa kertoi, ettei hänen les-

tadiolainen naapurinsa tervehdi häntä, koska hän 

ei kuulu liikkeeseen. Sitä hän ei maininnut, terveh-

tiikö hän itse naapuriaan.

Niin tai näin, palautevyöry joka tapauksessa 

osoittaa, että Jyrki Vaaramo on oikeassa: Kuilu van-

hoillislestadiolaisten ja muiden välillä on valitetta-

vasti totta.

Mitä me kaikki voimme tehdä tämän kuilun häl-

ventämiseksi? Olisi tärkeää, että se oikeasti hälve-

nisi. Elämme arjessa rinnakkain, ja ihmisinä olemme 

kaikki samanarvoisia.

Olisi väärin ja julmaa, jos lapsemme eivät saisi 

leikkiä yhdessä siksi, että toinen on musta ja toinen 

valkoinen, toinen rikas ja toinen köyhä – tai toinen 

lestadiolainen ja toinen ei-lestadiolainen.

Suvaitsevaisuuteen kuuluu se, että ihminen saa 

vapaasti pitää kiinni vakaumuksestaan ja hyväksyy 

sen, että toiset pitävät kiinni omastaan.

Suvaitsevaisuus merkitsee myös sen tosiasian 

hyväksymistä, että ihmisillä, jot-

ka ovat erilaisia esimerkik-

si arvojensa puolesta, on 

oikeus elää rauhassa ja 

olla sellaisia kuin ovat.

Monet meistä tuntu-

vat olevan suvaitsevai-

sia valikoivasti.

Hyvää pääsiäistä 

kaikille!

Annetaan lastemme
leikkiä yhdessä

HELI VÄYRYNEN
heli.vayrynen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Purkupäätös 
kirpaisee 

kirkkoherraakin

Oulun Pateniemen seura-
kuntatalo puretaan syk-
syllä. Päätöksen taustal-
la on Oulun seurakun-

tayhtymän yhteisen kirkkoval-
tuuston linjaratkaisu seurakun-
tayhtymän talouden turvaami-
sesta pääasiassa tiloista ja kiin-
teistöistä luopumalla.

Tuiran seurakunnan kirkko-
herra Niilo Pesonen ymmärtää, 
että Pateniemen seurakuntata-
lon purkaminen on monelle ki-
peä asia. Ihmiset ovat osallistu-
neet siellä jumalanpalveluksiin 
ja muihin kirkollisiin tilaisuuk-
siin, kuten häihin ja hautajaisiin. 
Monelle seurakuntatalo on rakas 
ja tärkeä.

Purkaminen kirpaisee vähän 
kirkkoherraakin, sillä hän toimi 
Pateniemessä ja Rajakylässä pap-
pina 2000-luvun alussa.

Pesonen kertoo, että 24. päi-
vä toukokuuta Pateniemessä pi-
detään jäähyväismessu, jonka 
toteuttamiseen pyydetään seu-
rakuntalaisten ideoita. Niitä voi 
lähettää seurakunnan työnteki-
jöille.

Pesonen oli jäsen Tuiran seu-
rakunnan pohjoisten alueiden 
tarveselvitysryhmässä, jonka eh-
dotuksen tilaratkaisuiksi kirk-
koneuvosto hyväksyi viime vii-
kolla.

Päätöksessä linjattiin Patenie-
men seurakuntatalon purkami-

Pateniemen seurakuntatalossa pidetään 
jäähyväismessu toukokuussa 

sen ohella muitakin Tuiran seu-
rakunnan tulevia tilaratkaisuja.

Talo on 
huonossa kunnossa
Pateniemen seurakuntatalo on 
käyttöikänsä päässä ja niin huo-
nossa kunnossa, että sitä ei kan-
nata korjata.

Pateniemessä ja Rajakylän seu-
rakuntakodissa on pidetty juma-
lanpalveluksia vuoroviikoin. Pe-
sonen kertoo, että Rajakylässä pi-
detään kenties palveluksia joka 
viikko sen jälkeen, kun Patenie-
messä palvelukset lakkaavat.

Oulun seurakuntien kiinteis-
töjohtaja Jaana Valjus kertoo, et-
tä seurakuntayhtymä omistaa Pa-

Monet meistä 
tuntuvat olevan 
suvaitsevaisia 
valikoivasti.
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Jeesus on kuollut, hänen lä-
himmät seuraajansa ovat 
pettyneitä ja piilossa. Oliko 
Jeesus sittenkin ollut vain 

yksi valemessias?
Kun naiset kertovat tyhjästä 

haudasta, heitä ei tietenkään us-
kota. Mutta sitten Jeesus ilmes-
tyy monelle, kokemus Hänen 
läheisyydestään herättää uskon.  
Sen varassa lähdetään viemään 
ilosanomaa maailmaan. 

Kirkon piirissä on varhaisis-
ta ajoista asti kysytty: Kumpi on 
suurempi ihme, se, että kristin-
usko leviämistä siivittivät ih-
meet vai se, että niitä ei olisi 

Nykyihmiset eivät usko 
ihmeisiin, ainakaan 
julkisesti.

lainkaan tarvittu? Vasta 300-lu-
vun lopulta alkaen kristinusko 
oli niin suuri tekijä, että sen oma 
arvovalta riitti sanoman tehok-
kaaseen levittämiseen.

Nykyihmiset eivät usko ih-
meisiin, ainakaan julkises-
ti. Kuitenkin Jeesus yhä ilmes-
tyy ihmisille. Joskus hän tulee 
ihan lähelle, ja silloin sydämeen 
paistaa kuin kirkas ja lämmin 
aurinko. Kokemus menee pian 
ohi, mutta sitä ei voi koskaan 
unohtaa. Se muuttaa kaiken, an-
taa uuden merkityksen ja tehtä-
vän, kenelle sanat ja sävelet, ke-
nelle kuvat, kenelle tiedon, ke-

nelle rakkauden teot.
Näiden ihmisten tehtävä-

nä on ollut ja on yhä kertoa 
muille, että Hän elää ja vaikut-
taa keskuudessamme. Uskom-
me ja kokemuksemme mukaan 
Hän on läsnä kirkossaan, jossa 
useimmat oppivat tuntemaan 
Hänen opetuksensa ja läsnä-
olonsa. 

Ihminen on paitsi osa luo-

makuntaa myös iäisyysolento. 
Hän kaipaa kohdata Jumalansa. 
Nykytutkimuksen mukaan us-
ko kuolemanjälkeiseen elämään 
on evolutiivista perua. Sitä on 
esiintynyt aina ja kaikkialla. 

Vanha, viisas kirkonmies tii-
vistää: Kirkko on, koska täällä 
kuollaan. Toivonamme ja loh-
tunamme on, että tuo ääretön 
rakkauden valo ja lämpö on 
meitä vastassa, kun kerran pää-
tämme maallisen matkamme.

Nyt pääsiäisen koittaessa yh-
dymmekin riemulauluun, Kris-
tus nousi kuolleista, kuolemalla 
kuoleman voitti!

Jeesus yhä ilmestyy ihmisille
Kolumni

teniemen seurakuntatalon ton-
tin. Tonttia ei luultavasti myydä, 
vaan yhtymä hakee käyttötarkoi-
tusmuutosta tontille mahdolli-
sesti asuntorakentamiseen. Pate-
niemen toiminta siirretään Par-
kettitie 3:een.

Pyhä Luukas 
peruskorjataan
Oulun yliopiston kampuksella si-
jaitseva Pyhän Luukkaan kappeli 
peruskorjataan 2020-luvun alus-
sa. Kustannusarvio on 2,4 mil-
joonaa euroa.

Pe k ka H e l i n

24. päivä toukokuuta 
Pateniemessä 
pidetään 
jäähyväismessu, 
jonka 
toteuttamiseen 
pyydetään 
seurakuntalaisten 
ideoita.

Heikkokuntoisen Pateniemen seurakuntatalon käyttöaste on alhainen ja tilat tarpeeseen nähden ylimitoitetut.

Yhtymän omistama Rajakylän 
seurakuntakoti käytetään kiin-
teistön elinkaaren loppuun, missä 
vierähtänee viidestä kahdeksaan 
vuotta. Siihen saakka toimitaan 
Parkettitie 3:en tiloissa.

Kun tila on käytetty loppuun, 
rakennetaan Pateniemenrantaan 
seurakuntatalo tai kappeli, jonka 
kustannusarvio on 2,2 miljoonaa 
euroa. Pateniemenrannan tavoi-
teaikataulu on 2020–2023.

Seurakunnallinen työ ei lo-
pu Rajakylässä, vaan seurakun-
ta tekee yhteistyötä kaupungin ja 

MARJA-KAISA HEIKKINEN
uskonnonopettaja 

Muhokselta

kolmannen sektorin kanssa. Tä-
mä voisi tarkoittaa muun muas-
sa sitä, että seurakunta tekee dia-
koniatyötä vaikkapa palvelutalon 
yhteydessä.

Ritaharjussa etsitään Valjuk-
sen mukaan vuokratilaa joko 
kauppakeskuksesta tai keskustas-
ta. Ritaharjussa on jo monitoimi-
talossa kerhotoimintaa, jonka on 
tarkoitus jatkua.

Pateniemenrannan ja Ritahar-
jun tilojen koot riippuvat toisis-
taan. Patenniemenrannan toi-
mitilojen koko, 200–500 neliötä, 

riippuu Ritaharjun alueen seura-
kuntakodin suuruudesta. 

Syrjäinen Kuivasjärven seura-
kuntakoti valmistellaan touko-
kuussa myyntiin, koska toiminta 
seurakuntakodissa on hyvin vä-
häistä.

Jaana Valjuksen mukaan lo-
pulliset rakentamis- tai myynti-
päätökset tekee yhteinen kirkko-
valtuusto tapaus kerrallaan.

PEKKA HELIN
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Muu media

Suudelma oli pääsiäiskorttien keskeinen 
aihe menneinä vuosikymmeninä…

… Pitkä historia on myös uskonnollisilla 
pääsiäiskorteilla, joissa kuvattiin 
ristinaiheita ja ikoneja.

– Nykyään vanhat uskonnolliset 
pääsiäiskuvat ovat korteista väistyneet. 
Eniten asemaansa on säilyttänyt muna, 
kertoo Suomen postikorttiyhdistyksen 
Apollon puheenjohtaja Olli Saarinen.

Helsingin Sanomat 
30. maaliskuuta

Vanhusten kotikäyntien kysyntä kasvaa
Yhä useampi vanhus kai-

paa seurakunnista pap-
pia tai diakoniatyönteki-
jää kotikäynnille. Ilmiön 

syynä on se, että vanhusten mää-
rä kasvaa ja entistä useampi asuu 
yksin kotonaan.

Seurakunnissa on mietitty, 
miten kotikäyntien määrää voi-
daan lisätä ja miten apua kaipaa-
vat vanhukset löydetään.

Oulun seurakuntayhtymän 
vanhustyön pastori Markku Pa-
losaari vierailee säännöllisesti 
vanhusten luona kodeissa ja lai-
toksissa. Vanhus haluaa tavata 
papin monista eri syistä.

– Usein vanhus pyytää kulke-
maan lopun matkaa yhdessä. Mo-
ni haluaa selvittää ajatuksiaan ja 
tunteitaan jonkun ulkopuolisen 
kanssa, Palosaari kertoo.

Käynteihin sisältyy tukea, neu-
vontaa, asioiden järjestelyä ja yh-
teydenottoja eri tahoihin. Jotkut 
haluavat jutella käytännön asiois-

ta, kuten muutosta.
Myös oma tai läheisen sairas-

tuminen, parisuhde tai sen puut-
tuminen, kuolema ja syvälliset 

Markku Palosaari muistuttaa, että moni vanhus kaipaa kuuntelijaa. Vapaaehtoisen 
lähimmäispalvelun tarve lisääntyy.

H e l i  Väy r y n e n

Kirkko tukee monien
lasten harrastuksia
  Suomalaisten aut  tamishalu on kasvanut
– Suomalaisten auttamishalu ei 
ole kadonnut, päinvastoin, iloit-
see Kirkkohallituksen kasvatus ja 
perheasiat -yksikön apulaisjohtaja 
Pekka Asikainen.

Hän toimii vapaaehtoisena 
asiamiehenä Tukikummit-sääti-
össä. Säätiö kerää rahaa Kirkon 
diakoniarahastolle lasten ja nuor-
ten tukemiseen ja syrjäytymisen 
ehkäisyyn.

– Ihmiset kokevat kirkon erit-
täin luotettavaksi auttamistahok-
si, Asikainen jatkaa.

Monet yksityiset ja yhteisöt 
ohjaavat Tukikummit-säätiölle 
esimerkiksi syntymäpäivälahjoi-
tuksia ja konserttituottoja.

Säätiö tilittää rahat Kirkon 
diakoniarahastolle, joka päättää 
niiden jaosta.

– Jokainen avustuseuro me-
nee lyhentämättömänä perille, ja 
jokainen säätiössä mukana oleva 
on talkoilla mukana toiminnassa.

Säätiö on perustettu tukemaan 
kaikkein vaikeimmassa tilanteessa 
olevia lapsia ja nuoria Suomessa.

Avustuksia tarvitsevat entistä 
useammat suomalaislapset.

Pohjois-Suomessa
säätiötä ei tunneta
Vuonna 2007 perustettua Tu-
kikummit-säätiötä ei Asikaisen 
mukaan vielä tunneta kovin hy-
vin Pohjois-Suomessa.

Noin 15 prosenttia Tukikum-
mien avustuksista ohjautuu Ou-
lun hiippakunnan alueelle dia-

Kirkkohallituksen apulaisjohtaja Pekka Asikainen asuu osan viikosta Helsingissä, osan kotikaupungissaan Oulussa. Hän toivoo, että kirkon tekemä hyvä työ tulisi tutummaksi 
suomalaisille. Hän kaipaakin kirkolle omaa brändi- tai mainostoimistoa.

H e l i  Väy r y n e n
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Jäätkö kaipaamaan seurakuntataloa?Gallup

Ihmisiä

Teatteria lapsuudesta saakka 

Hailuotolaisen Anne-Maria Haapalan lapsuudenko-
dissa Muoniossa oli teatterivaatteita varten oma ko-
mero. Lapset saivat ottaa kaapista asusteita ryhtyes-
sään hauskuttamaan esityksillään muita.

Haapala muistaa, että joskus lapset saivat myös äitinsä 
mukaan esityksiin.

Teatteri on kulkenut Haapalan harrastuksena aikuisuu-
teen asti. Hän on aina ollut ahkera vieras teattereissa.

Viime kesänä Anne-Maria Haapalan teatteriharrastus sai 
uudenlaista potkua. Hän oli tehnyt puolisonsa, Hailuodon 
kirkkoherran Timo Juntusen kanssa käsikirjoituksen Serk-
kuni Mikael -näytelmään. Se kertoo kahden syrjään jääneen 
papin tarinan. Mika löysi naisen itsestään, tarinan Tiina so-
keutui.

– Esitimme Serkkuni Mikaelin kesällä Konnevedellä Vox 
Elevato -kirkkofestivaaleilla. Näytelmä synnytti loistavaa 
keskustelua yleisön kanssa. Kokemus antoi minulle uutta 
uskoa siihen, että teatterin keinoilla voidaan käynnistää hy-
vää puhetta tärkeistä asioista, Haapala kertoo.

Tulevana pääsiäisenä, pääsiäislauantaina, Hailuodon kir-
kossa on esitys, joka perustuu myös Anne-Maria Haapalan 
tekstiin. Näytelmä Seitsemän naista ristillä kertoo surusta, 
kärsimyksestä, pelosta ja rakkaudesta. Draamassa on myös 
toivo läsnä: Niin kauan kuin on elämää, on myös toivoa.  

Hailuoto tekee Haapalalle hyvää.
– Saaren ilmapiiri on energisoiva. Saarelaiset innostu-

vat helposti uuteen niin kuin tähän Seitsemän naista ristillä 
-draamaan. Ristin naiset ovat saaren asukkaita. Kenelläkään 
heistä ei ole näyttelijän kokemusta, mutta he ovat halunneet 
olla mukana tässä esityksessä, Haapala iloitsee joukostaan.

RIITTA HIRVONEN

Seitsemän naista ristillä -esityksestä kerrotaan sivulla 7. 

Anne-Maria Haapala on töissä Oulun ammattikorkeakoulussa 
viestintäjohtajana. Teatteri on hänelle rakas, tärkeä harrastus.

R
iitta H
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n

en

Vanhusten kotikäyntien kysyntä kasvaa
Kysyimme Oulun Pateniemen raitilla, miten ihmiset 
suhtautuvat Pateniemen seurakuntatalon purkusuunnitelmiin.

TEKSTI JA KUVAT: PEKKA HELIN

hengelliset kysymykset puhut-
tavat käynneillä.

Vanhukset kärsivät
yksinäisyydestä
Yleensä pappi käy yhden van-
huksen luona useammin kuin 
kerran. Yksinäisyys nousee 
käynneillä esiin säännöllisesti.

– Palvelukodit ovat täynnä 
yksinäisiä vanhuksia. Kun ikää 
tulee lisää, ihminen ei enää jak-
sa etsiä uusia ystäviä.

Vaikeimmassa tilantees-
sa ovat hyvin iäkkäät, joiden 
liikunta- ja toimintakyky on 
alentunut.

– Meidän tehtävämme on 
käydä tervehtimässä näitä ih-
misiä. Seurakunnasta löytyy 
aina joku, joka pääsee paikalle.

Moni seurakuntalainen käy 

vapaaehtoisena tervehtimässä 
vanhuksia. Vapaaehtoisen lä-
himmäispalvelun tarve kasvaa. 

– Ihmiset ovat halukkaita 
auttamaan. Auttamistahtoa on 
paljon.

Palosaaren mukaan seura-
kuntien vanhustyö on laajaa, ja 
ikäihmisille järjestetään mo-
nenlaista toimintaa.

Tietoa vanhusten palveluista 
löytyy soittamalla omaan seu-
rakuntaan, seurakuntien net-
tisivuilta ja Rauhan Tervehdyk-
sestä.

– Diakoniatyöntekijät ja pa-
pit ovat joka seurakunnassa 
myös vanhuksia varten.

HELI VÄYRYNEN

Kirkko tukee monien
lasten harrastuksia
  Suomalaisten aut  tamishalu on kasvanut

koniatyön kautta.
– Prosenttiosuus voisi olla suu-

rempikin. Oulun hiippakunnan 
alueella on paljon lapsia ja nuoria 
ja syrjäytymiskehitys on huoles-
tuttavan suurta.

Asikainen kysyykin, onko 
kirkko vielä havahtunut tällaisiin 
uusiin mahdollisuuksiin ja inno-
vaatioihin auttaa ihmisiä.

Tukikummien kautta avus-
tusta voi saada ottamalla yhteyt-
tä seurakunnan diakoniatyönte-
kijään, joka kartoittaa tilanteen ja 
muut mahdolliset auttamisväylät.

– Jos päädytään siihen, että 
Tukikummien avustus olisi mah-
dollinen, laaditaan hakemus Kir-
kon diakoniarahastolle.

Hakemus käsitellään Kirkon 
diakoniarahastossa. Tukikum-
mit-säätiön tehtävä on vain ke-
rätä rahaa hyväntekeväisyyteen.

Toppatakkeihin ja
koulukirjoihin tukea
Yli puolet eli noin 60 prosenttia 
Tukikummien avustuksista me-

nee lasten ja nuorten harrastus-
toiminnan tukemiseen.

Reilut 15 prosenttia menee 
opiskelukustannuksiin, kuten 
koulukirjoihin, ja neljännes me-
nee muuhun tarkoitukseen.

– Se muu on hyvin kirjavaa. 
Siellä on toppatakkia, kenkiä ja 
muuta.

Tähän kategoriaan kuuluvat 
myös matka- ja tapaamiskulut.

Toissa vuonna Tukikummit 
tilitti Kirkon diakoniarahastolle 

vajaat 760 000 euroa. Avustuksia 
on myönnetty vuosina 2008–2013 
yli 1500 perheelle.

Tuen saajan ei tarvitse kuulua 
mihinkään uskonnolliseen yh-
dyskuntaan.

Avustuksia myönnetään sellai-
siin tarpeisiin ja kuluihin, joihin 
ei ole saatavissa yhteiskunnan tu-
kea.

HELI VÄYRYNEN

Oulun hiippakunnan 
alueella on paljon 
lapsia ja nuoria ja 
syrjäytymiskehitys 
on huolestuttavan 
suurta.

Pekka Asikainen

Pystyn elämään ilman seurakun-
tataloakin, sillä en kuulu kirk-
koon. Minulla ei ole tunteita seu-
rakuntataloa kohtaan. 

Olen joskus 1960-luvulla osal-
listunut talossa kerhotoimintaan 
ja pelannut siellä pingistä, Pate-
niemen poikia kun olen. Toimin-
taa johti Huhtinen-niminen pap-
pi, jonka pojistakin muistaakseni 
tuli pappeja.

Ilkka Kärkkäinen

Pitäisihän kylällä seurakuntata-
lo olla. Eikö sitä voisi korjata, sil-
lä korjataanhan sitä muitakin ra-
kennuksia? Korjaaminen tuli-
si halvemmaksi. Olen itse raken-
nusmies, joten tunnen näitä asi-
oita. 

Olen asunut Pateniemessä vas-
ta pari vuotta, joten minulle ei ole 
ehtinyt kehittyä tunnesiteitä ta-
loa kohtaan.

Martti Piippo

En ole kuullut, että talo puretaan. 
Minua ei haittaa, vaikka talo pu-
rettaisiinkin, jos tilalle rakenne-
taan uusi ja hienompi rakennus. 
Onhan joka kylässä ja kaupungis-
sa kirkko. Villissä lännessäkin oli 
aina kirkko ja saluuna.

Pateniemen kirkossa en ole 
käynyt, sillä olen asunut vasta vä-
hän aikaa alueella. Käyn toki kir-
kossa esimerkiksi häissä ja hau-
tajaisissa.

Matti Esko

”Media suhtautuu
nuivasti kirkkoon”
Apulaisjohtaja Pekka Asikaisen Kirkkohallituksesta kaipaa 

kirkolle omaa brändi- tai mainostoimistoa, jotta kirkko sai-
si esille kaiken sen hyvän, mitä se tekee.

– Kirkko itse on surkea tässä asiassa. Sellainen fiilinki on, 
ettei pidetä oikein sopivana, että kirkko itse pitää esillä näitä asioi-
ta, Asikainen sanoo.

Hän muistuttaa, että kirkko satsaa yli 330 miljoonaa euroa vuo-
dessa lapsi- ja nuorisotyöhön. Perheasiain neuvottelukeskuksessa on 
noin 17 000 kohtaamista vuodessa.

– Meidän uutisemme näistä asioista eivät mene läpi nykymedi-
an todellisuudessa.

Asikainen kokee median asennoituvan nuivasti kirkolliseen vies-
tintään.

– Voisi sanoa, ettei media ole tällä hetkellä puolueeton. Pyörittää-
kö 1500 henkilön Vapaa-ajattelijat tämän hetken mediatodellisuutta?
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Armo menee lain edelle
Usko ei ole riippuvainen historiallisista 
tapahtumista, toteaa Jeesuksen ylösnousemusta 
tutkinut Matti Myllykoski

I näytös: 
Haastattelu puhelimessa

KAIVAN NETISTÄ esiin numeron 
ja soitan siihen. Ei vastausta. Na-
puttelen perään tekstiviestin, jos-
sa pyydän haastattelua. 

Istahdan pöydän ääreen ja eh-
din aloittaa jo toisen jutun kir-
joittamisen, kun puhelin soi. 
Näytössä välkkyy Matti Mylly-
kosken nimi. 

Miesääni tervehtii ystävällises-
ti. Mietin, että hän on varmaan 
positiivisesti yllättynyt yhteyden-
otosta. 

Liki kaikissa Myllykosken ni-
mellä tehdyissä nettihaun osu-
missa mainittiin hänen väitös-
kirjastaan, jonka populaariversio 
Jeesuksen viimeiset päivät herätti 
keskustelua vuonna 1994. 

Sen jälkeen hän on pysynyt 
poissa lööpeistä. Teologian toh-
tori Matti Myllykoski on nykyi-
sin dosentti ja johtava tietoasian-
tuntija Helsingin yliopiston pää-
kirjastossa. 

– Pidän luentoja ja lueskelen 
kaikenlaista, hän naurahtaa pu-
helimessa.

21 vuotta sitten elettiin toisen-
laista aikaa kuin nyt. 

– Väitöskirjani oli ensimmäi-
nen suomeksi Jeesuksesta kirjoi-
tettu historialliskriittinen kirja. 
Uutta tutkimustapaa säikähdet-
tiin, hän pohtii.

VÄITÖSKIRJASSAAN Myllykos-
ki totesi, että Jeesus olisi luulta-
vimmin heitetty joukkohautaan, 
eikä kalliohautaan. Koska ei tie-
detty, mihin hänet oli haudattu, 
Jeesusta seuranneet naiset olivat 
menneet etsimään häntä ja osu-
neet tyhjän kalliohaudan luo. 

Oppilaiden ilmestyskokemuk-
set synnyttivät Myllykosken mu-
kaan tarinan ylösnousemuksesta. 

Tutkimustulokset herättivät 
paljon kritiikkiä ja pahennus-
ta varsinkin kirkon perinteisissä 
ja fundamentalistisissa piireissä. 
Joidenkin mielestä aihetta ei olisi 
saanut tutkia. 

Myllykosken mukaan ylös-
nousemus on aina ollut monitul-
kintainen asia. 

– Tutkijat ovat kautta vuosi-
satojen pohtineet, miten eletään 
kuoleman jälkeen ja mikä on 
ylösnoussut ruumis. Esimerkik-
si Paavalin mukaan ylösnoussut 
ruumis ei ole se sama ruumis, jo-
ka pannaan hautaan, hän kertoo.

Myllykosken mukaan hänen 
väitöstutkimuksensa epämiellyt-
täviksi koetut tulokset pyrittiin 
osoittamaan vääriksi leimaamal-
le ne ”tieteellisesti hataralla poh-

jalla oleviksi ja kestämättömik-
si”. Mutta kumpaakaan ne eivät 
olleet. 

– Pahimmat asenteellisuudet 
ovat onneksi jo jääneet histori-
aan, Myllykoski toteaa.

Hänen mukaansa minkään-
laiset tutkimustulokset eivät vie 
pohjaa uskolta. 

– Usko on riippumaton histo-
riallisista tapahtumista, Mylly-
koski toteaa.

Haastattelu päättyy tältä erää, 
sillä Myllykoski kiiruhtaa palave-
riin. Sovimme tapaavamme seu-
raavan kerran Oulussa, kun hän 
saapuu alustajaksi uskonnon ja 
elokuvan suhdetta tarkastelevaan 
Pilkahdus-tapahtumaan.

II näytös: 
Elokuvissa Valveella

TUNNISTAN MYLLYKOSKEN he-
ti hänet nähdessäni, kiitos vuosi-
en varrella kirjoitettujen haastat-
telujen, joita olin lueskellut netis-
tä. Myllykoski on pukeutunut pu-
naisiin housuihin.  

Odotellessamme teatterisa-
lin ovien avautumista keskuste-
lemme elokuvasta A serious man. 
Amerikkalaisten Joel ja Ethan 
Coenin vuonna 2009 tekemä elo-
kuva tarkastelee Raamatusta tut-
tua Jobin hahmoa nykypäivässä. 

– Jobin kirjan perusjuoni on 
selvä. Jumala antaa Saatanan kiu-
sata oikeamielistä miestä uskoen, 
ettei tämä kiroa häntä.

Kun Job itse pitää vastoin-
käymisiään vain koettelemukse-
na, hänen niin kutsutut ystävän-
sä kertovat niiden olevan rangais-
tusta hänen synneistään. 

Siis perinteistä lakiuskonnol-
lista ajattelua: synneistä rangais-
taan.

Teologian tohtori Myllykosken 
mukaan elokuvan sanoma on se, 
että ihmisen tulee ottaa yksinker-
taisuudella vastaan kaikki koh-
taamansa asiat. 

– Odotamme turhaan vastauk-
sia, joita emme voi saada.

Myllykosken mukaan teoria ja 
käytäntö ovat aina hankauksissa.

– Ihminen elää aina jossain yh-
teisössä. Niistä kaikista löytyy la-
ki ja armo. Käytännössä Raamat-
tua luetaan aina elämän ehdoilla, 
hän toteaa.

A SERIOUS MAN -elokuvan to-
sitarina Yhdysvaltojen keskilän-
nessä sijaitsevasta uskonnollises-
ti puhdasoppisesta yhteisöstä va-
laisee Myllykosken mielestä inhi-
millisyyden nostamista lakipykä-
lien edelle.

– Kun pastorin naimaton tytär 
pamahtaa paksuksi, yhteisö nuh-
telee häntä, mutta on armollinen 
ja ymmärtäväinen. Tyttöä ei sul-
jeta yhteisön ulkopuolelle, vaikka 
hän on toiminut vastoin sen sään-
töjä. Aivan toisin siis, kuin olisi 
voinut ajatella.  

Myllykosken mukaan kaikis-
sa uskonnoissa on olemassa ar-
mon käsite. 

– Riippuu kuitenkin aina ih-
misistä, miten sitä käytetään. 

Teatterisalin ovet aukeavat. 
Matti Myllykosken on aika kertoa 
näistä ajatuksista myös muille. 

ELSI SALOVAARA

Ihminen elää aina 
jossain yhteisössä. 
Niistä kaikista 
löytyy laki ja armo.

Teologian tohtori Matti Myllykoski näkee 
Jobin hahmossa miehen, jonka usko kestää 
vastoinkäymisistä huolimatta. 
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Sanna Roukala kokee en-
si lauantaina jotain aivan 
uudenlaista elämässään. 
Hän on mukana Hailuo-

don kirkossa esitettävässä Seitse-
män naista ristillä -draamassa.

Näytteleminen ei ole Rouka-
lalle tuttua. Hän lähti kuuden 
muun saarelaisnaisen mukana 
esitykseen, koska piti draaman 
tekstistä.

– Yllätyin, että uskaltauduin 
mukaan näyttelemään, Sanna 
Roukala toteaa.

Pääsiäislauantaina, 4. huhti-
kuutta kello 21 esitettävä Seitse-
män naista ristillä kertoo elämän 
tummista väreistä, surusta, kärsi-
myksestä ja pelosta, mutta myös 
rakkaudesta ja toivosta. 

Näytelmän käsikirjoituksen 
on tehnyt – saarelainen hänkin – 
Anne-Maria Haapala.

Roukalan roolihenkilö on lap-

settomuudesta kärsivä 29-vuoti-
as Marika. Marikan kanssakär-
sijöitä näytelmässä ovat muun 
muassa rintasyöpää sairastava 

Kaisa ja muistisairaan miehensä 
omaishoitaja Kirsi.

Sanna Roukala ihastelee draa-
man tärkeää viestiä surun moni-

Sonja Perkola laulaa Seitsemän naista ristillä -esityksessä Mateli Kuivalattaren 
itkuvirttä. Draaman muut muusikot ovat viulisti Sinikka Alaleppilampi ja 
kontrabasisti Ari Kivelä.

A nn e - Mar ia  Haa p a la

Tärkeää puhetta surusta

naisuudesta.
– Surulla on monet kasvot. Su-

rua voi olla myös, vaikka sitä ei 
näkyisi päällepäin lainkaan.

Roukala paljastaa, että draa-
man harjoituksissa on niin itket-
ty kuin naurettu. Vaikka esitetyn 
roolihahmon kohtalo ei ole näyt-
telijän henkilökohtainen koke-
mus, yhteisiä elämän kipupistei-
tä tarinan naisten kanssa löytyy. 

Käsikirjoittaja Anne-Maria 
Haapala kertoo, ettei Seitsemän 
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Sipilä
www.juhasi.fi

Keskusta

@juhasipila
juhasi.fi

Oulun vaalipiiri

Suomi yhdessä
kuntoon.

75

naista ristillä ole vesper tai kirk-
konäytelmä.  Hän myöntää poh-
tivansa, pettyvätkö ne, jotka tu-
levat lauantaina kirkkoon katso-
maan perinteistä pääsiäiskuvael-
maa. 

– Kristillisyys on näytelmäs-
sä arjen luottamusta. Naiset ha-
luavat surunsa ja kärsimyksensä 
keskellä kokea seuraavan päivän.

– Kertomusten henkilöiden 
puhuma kieli on arkista, vailla 
lainattuja lauseita Raamatusta. 

Haapalan mukaan naisten ta-
rinoiden kanssa esityksessä käy-
vät dialogia musiikki, Mateli 
Kuivalattaren itkuvirret ja Eino 
Leinon runoihin tehdyt laulut.

Näytelmän jälkeen on tarjol-
la iltateetä kirkolla ja keskuste-
lumahdollisuus näyttelijöiden 
kanssa.

RIITTA HIRVONEN

Kertomusten 
henkilöiden puhuma 
kieli on arkista, vailla 
lainattuja lauseita 
Raamatusta. 

Anne-Mari Haapala

Uudistunut lehtipisteissä.
Voit tilata Askelen myös kotiisi

Asiakaspalvelu 020 754 2333
asiakaspalvelu@kotimaa.fi

www.askellehti.fi
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Hengellisyyttä ilolla
 Keskustelukerhossa kuunnellaan musiikkia, lauletaan ja jutellaan

– Se on moro, osta poro. Ei vaan 
Sepe, muttei Repe, leikittelee sa-
noilla Tero Ansamaa, 63.

Hän arvuuttelee toisilta, mil-
loin ”Repe” eli Reino Helismaa 
kuoli. 

– Vuonna 1965, hän sanoo, 
kun muilla ei muistu mieleen. 

Kaikki tuntevat Ansamaan 
erinomaisesta numeromuistista. 

Ollaan Heinätorin seurakun-
tatalolla, ja alkamassa on Oulun 
seurakuntien kehitysvammais-
työn keskustelukerho. Kahvitel-
laan ja odotellaan illan ohjelmaa. 
Tunnelma on lämminhenkinen. 
Hymyä ja halauksiakin riittää.

Innokkaasti haastatteluun 
osallistuvat kerholaiset kertovat 
ohjelmasta. Yleensä askarrellaan 
tai lauletaan hengellisiä lauluja ja 
virsiä. Noin kerran kuukaudessa 
pidetään levyraatia. 

– Olemme tuoneet levyraatiin 
omia levyjä. Pari kertaa vuodessa 
sen pitää kirkkomuusikko Taina 
Voutilainen. Ne ovat olleet todel-
la monipuolisia. On ollut esimer-
kiksi gospelia ja hengellistä rock-
musiikkia, kehuvat Suvi Ropo-
nen ja Jari Koistinaho. 

Joka kerta kerhoillan päätteek-
si pidetään hartaushetki.

Musiikki on
sydäntä lähellä
Musiikki on kerholaisten sydän-
tä lähellä. Aila Nissinen tykkää 
rautalankamusiikista, siinä missä 
Tiina Ketonen Antti Tuiskusta. 

– Antti on mukava. Kävin hä-
nen konsertissaankin, hän kertoo. 

Kerhon uusin ja nuorin jäsen 
on Jari Koistinaho.

– Olen musiikin suhteen lä-
hes kaikkiruokainen. En kuiten-
kaan pidä lauluista, joissa huude-
taan, koska silloin sanoista ei saa 
selvää.

Roponen ja Mirva Pekkola 
kuuntelevat mielellään ikivihrei-
tä iskelmiä. 

– Fanitan Charles Plogmania 
ja Rosette-orkesteria. Olen pääs-
syt Plogmanin kanssa yhteisku-
vaankin, Pekkola sanoo. 

– Kerhoilta katkaisee arjen 
mukavasti. Eipähän jää ihan nel-
jän seinän sisälle, Suvi Roponen 
toteaa. 

Hän on toiminut kerhossa va-
paaehtoisena avustajana vuodes-
ta 2006. 

– Täällä tunnen olevani hyö-
dyksi ja kuuluvani johonkin. Teh-
täväni on auttaa liikuntavammai-
sia kerhossa kävijöitä esimerkik-
si pukeutumisessa. Tarvittaessa 
autan myös syömisessä, Roponen 
sanoo.

– Keskustelukerho on ver-
taisryhmä, kuten kaikki muut-
kin kerhomme. Pohjavireenä on 

hengellisyys, sitähän tässä jae-
taan, mutta jalat maassa ja iloi-
sella meiningillä, kertoo kehitys-
vammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne Kellokumpu. 

Jokainen voi tulla kerhoon 
juuri sellaisena kuin on. 

Salissa alkaa laulu. Tero An-
samaa kyselee, joko otetaan ku-
vat, jotta ehtii vielä joukkoon mu-
kaan. 

Mies on varsinainen konkari, 
sillä hän on käynyt seurakunnan 
kerhossa vuodesta 1969, jolloin si-
tä pidettiin Raatin nuorisotalolla.

JAANA SKYTTÄ

Ku va t :  J aa na Sk y t t ä

Kirkko laajeni
Minecraf t-
pelimaailmaan
Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon lastenkirkko.fi-palvelu 
on laajentanut toimintaansa 
Minecraft-pelimaailmaan.

7–10-vuotiaille suunnatus-
sa Fisucraftissa voi muun mu-
assa rakentaa kirkkoja, rat-
kaista tehtäviä ja seikkailla se-
kä rakentaa vapaasti omia ra-
kennelmia.

Hiljaisen viikon ja pääsi-
äisen aikana voi Fisucraftissa 
käydä tutustumassa vähitellen 
rakentuvaan Jerusalemiin.

Minecraft-Jerusalem näyt-
tää sellaiselta kuin se olisi voi-
nut olla Jeesuksen elinaikana. 
Minecraft-Jerusalemista löy-
tyvät muun muassa Jerusale-
min temppeli, Herodeksen pa-
latsi, Getsemanen puutarha ja 
Golgata.

Fisucraft-palvelimelle voi 
Minecraftissa kirjautua osoit-
teella pelaa.fisucraft.net.

Kun Lordi voitti, 
arvasin sen 
etukäteen. 
Taitaa tulla nytkin 
menestystä.

Aila Nissinen

Kerhotoiminta piristää arkea, ja moni on löytänyt porukasta uusia ystäviä. Ryhmäkuvassa ylhäältä vasemmalta Lauri Siren, Jari Koistinaho, Mirva Pekkola ja Tero Ansamaa 
sekä alhaalta vasemmalta Suvi Roponen, Esko Luokkala, Tiina Ketonen, Aila Nissinen ja Päivi Henriksson.

Monipuolista toimintaa
•  Oulun seurakuntien kehitysvammaistyö tarjoaa kerhojen lisäksi 

leirejä, retkiä, rippikouluja ja muita kokoontumisia sekä käyntejä.

•  Kehitysvammaistyössä toimii kaksi pappia ja diakoniatyöntekijä. 

Kaikissa Oulun seurakunnissa on kehitysvammaistyön yhdyshen-

kilö.

•  Kehitysvammaisten rippikoulusta lisätietoja antaa pastori Elina 

Hyvönen, p. 040 579 7805.

•  Kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijän vastaanotto torstaisin 

klo 9–11, Puusepänkatu 4, 2. kerros, p. 040 5156 935.

– Minä kuuntelen sydämeni 
palosta ihan mitä lystää, toteaa 
Lauri Siren.

Ansamaa nauttii eniten 70-lu-
vun musiikista.

– Sieltä löytyy hyvää ulkomais-
ta musiikkia, jopa kotimaistakin.

Kerholaiset toivovat menestys-
tä Pertti Kurikan Nimipäivät -yh-
tyeelle Euroviisuihin. 

– Kun Lordi voitti, arvasin sen 
etukäteen. Taitaa tulla nytkin 
menestystä, arvelee Aila Nissinen.

Uusia ystäviä
on tullut
Mukavinta kokoontumisissa on 
kavereiden tapaaminen.

– Viimeinenkin tuttavani, jo-
ka otti minut kylään, kuoli hiljat-
tain. Kerho on sen takia minulle 
tärkeä, sanoo Nissinen.

Koistinaho kokee tulleensa 
otetuksi kerhossa hyvin vastaan.

– On tullut uusia ystäviä, hän 
iloitsee.

Hartaushetki alkaa triangelinsoitolla. Tällä kertaa sitä soittaa Esko Luokkala. Vieressä 
seuraavat diakoniatyöntekijä Anne Kellokumpu, henkilökohtainen avustaja Tiina 
Abdullah ja Mia Häggblom. 

Vapaaehtois-
työlle uusi 
verkkopalvelu
Kirkkopalvelut ry tuo mark-
kinoille täysin uuden verk-
kopalvelun vapaaehtoistoi-
minnan koordinointiin eri 
paikkakunnilla. Uusi palvelu 
avautuu osoitteessa vapaaeh-
toistyo.fi.

Uuden palvelun avaamisen 
taustalla on Kirkkopalvelujen 
koordinoiman Suurella Sy-
dämellä -vapaaehtoistoimin-
nan verkko-osoitteesta virin-
nyt kiista.

Kiistalla ei ole vaikutus-
ta vuoden 2015 Yhteisvastuu-
keräyksen varoin tehtävään 
avustustyöhön. Kirkkopalve-
lujen mukaan Yhteisvastuu-
varoja ei käytetä uuden verk-
kopalvelun tekniikan toteutta-
miseen. Sen rahoituksesta vas-
taa Kirkkopalvelut ry.

Vapaaehtoistoiminnan ke-
hittäminen Suurella Sydämel-
lä -verkoston avulla on par-
haillaan käynnissä olevan Yh-
teisvastuukeräyksen kotimai-
nen pääkohde. 

f i su c ra f t . n e t /
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Limingassa on 12 
jumalanpalvelusryhmää.  
Ryhmiä on pitäjän eri 
kyliltä, esimerkiksi 
Ketunmaalta, Tupoksesta 
ja Heinijärveltä.

Limingassa on opittu, et-
tei jumalanpalvelus ole pa-
pin ja kanttorin pingisotte-
lu, jossa kaksikko toisilleen 

nyökkäillen alttarilta urkupar-
velle aloittaa vuoronperään omaa 
osuuttansa.

Seurakuntalaisten näkyvä pa-
nos kuuluu jumalanpalvelukseen. 
Näin ovat piispatkin ohjeistaneet. 

Limingassa jokaista jumalan-
palvelusta yhdessä papin ja kant-
torin kanssa tekevät jumalanpal-
velusryhmäläiset eli seurakunta-
laiset.

Saarnaan 
vinkkejä
Limingassa on 12 jumalanpalve-
lusryhmää.  Ryhmiä on pitäjän eri 
kyliltä, esimerkiksi Ketunmaalta, 
Tupoksesta ja Heinijärveltä.

Myös muutamilla työaloilla, 
kuten diakonialla, on oma jouk-
konsa, joka avustaa messuissa. 
Paikallisella rauhanyhdistyksel-
lä on muiden tavoin viisi vuoroa 
kirkkovuoden kierrossa.

Vuorossa oleva ryhmä kokoon-
tuu reilua viikkoa ennen suunnit-
telemaan messua. Seurakunta-
laisten kommentit saattavat kuu-
lua papin saarnassa, ja tavallista 
on, että messun esirukouksen ai-
heet ovat ryhmäläisten laatimia. 

Vapaaehtoiset toivottavat kir-
kon ovilla väkeä tervetulleiksi ja 
lukevat päivän raamatuntekstejä. 

Vastikään jumalanpalvelus-
ryhmät sitoutuivat huolehtimaan 
siitä, että jokaiseen messuun kuu-
luu kirkkokahvit.

Esillä oleminen
pelottaa
Jumalanpalvelusryhmien vetu-
rit, ryhmänvetäjät, kokoontuvat 
säännöllisesti yhteen seurakun-
nan työntekijöiden kanssa kerto-
maan kuulumisia.

Marja Saarnio Heinijärveltä 
sanoo, että monet messun teh-
tävät, kuten tekstinlukeminen ja 

kolehdin kantaminen, liittyvät 
esillä olemiseen. Tämä ei hänen 
mukaansa innosta kaikkia.

Vastuut jumalanpalvelukses-
sa eivät saisi pelottaa. Tarjolla on 
oltava tehtäviä, joita voi tehdä il-
man esillä olemisen pakkoa, tote-
aa myös Satu Vuollo Tupoksesta.

Erkki Haverinen Kirkonky-
lältä muistuttaa, että yksi tärkeä 
vastuu kirkossa on niin sanottu 
kirkonpenkkitehtävä.

– Se tarkoittaa, että kirkossa on 
lupa toteuttaa kristityn tehtävää 
istumalla penkissä ja veisata tai 
olla veisaamatta. Raamatun Ma-
riankin tehtävä oli istua, hiljentyä 
ja kuunnella.

RIITTA HIRVONEN

I l k ka To r n b e r g

Sanni Junttola nuorten jumalanpalvelusryhmästä toivotti viime sunnuntaina 
seurakuntalaisia tervetulleiksi kirkkoon.

Hyvä eduskuntavaaliehdokas.
Ota yhteyttä:
Pirjo Teva, 040 680 4057, pirjo.teva@kotimaa.fi
Minna Zilliacus, 040 774 7777, minna.zilliacus@kotimaa.fi

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Hautauspalveluja

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

Samalla pallolla

Tavallinen köyhä bang-
ladeshilainen on tuskin 
koskaan kuullut Jeesuk-
sesta Vapahtajana. Maan 

valtauskonto on islam ja suurin 
uskonnollinen vähemmistö on 
hindut. Miten Bangladeshis-
sa vietetään pääsiäistä, Lähe-
tysyhdistys Kylväjän työnteki-
jä Annukka Isokoski?

– Maassa on kristittyjä vain 
noin puoli prosenttia väestöstä, 
eikä pääsiäinen näy mitenkään 
katukuvassa. 

Pääsiäissunnuntai on kuiten-
kin hallituksen vapaapäivä. Va-
paapäivillä kunnioitetaan niin 
muslimien kuin hindujen, kris-
tittyjen ja buddhalaisten merkit-
tävimpiä juhlia. 

Palstalla julkaistaan uskontoaiheisia uutisia sekä lähetystyöntekijöiden kuulumisia eri puolilta maailmaa.

Uudet vaatteet juhlan merkiksi
Pääkaupungissa Dhakassa 

kristityt kerääntyvät päivän sa-
rastaessa pääsiäisaamuna yhtei-
seen jumalanpalvelukseen par-
lamenttitalon viereiselle suurel-
le aukiolle. Tapahtuma saa me-
diassa positiivista julkisuutta.

Tärkeintä pääsiäisen vietos-
sa bangladeshilaisille kristityille 
on yhteinen ajanvietto perheen 
ja seurakunnan kanssa sekä juh-
laruoka, joka on usein paistettua 
mausteista riisiä ja lihaa. 

Monissa perheissä pääsiäistä 
juhlistetaan myös hankkimalla 
uudet vaatteet juhlan kunniaksi.

Miten itse vietät pääsiäistä ko-
tikaupungissasi Naogaonissa?

– Vietän sitä paikallisseu-
rakunnan tuttavaperheiden ja 

työtovereiden kanssa. Juma-
lanpalveluksen jälkeen tanssi-
taan paikallisia piiritansseja ja 
riemuitaan yhdessä ylösnou-
semuksen sanomasta. Laitam-
me joko yhdessä lounasta piha-
maalla tai vierailemme toistem-
me kodeissa. 

Onko pääsiäisen kristillisel-
le sanomalle "kiinnostuneita 
korvia" Bangladeshissa?

– Pääsiäinen ja sen vietto he-
rättävät helposti keskusteluja. 
Ihmiset ovat yleensä avoimia ja 
uskontoja vertaillaan kohteliaa-
seen ja suvaitsevaan sävyyn. 

RIITTA HIRVONEN
Bangladeshissa terveysalan kehitysyhteistyöprojekteissa työskentelevän 
Annukka Isokosken työtä tukee muun muassa Karjasillan seurakunta. 

www.juhahanninen.fi

Kyläläisten voimin 
messu paremmaksi 
Esillä oleminen kirkossa ei kaikkia houkuta
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Palautteet ohjelmista: radiostu-
dio.oulu@evl.fi,  p. 044 3161 563 / 
Mervi Päivärinta (ma–pe), Oulun 
seurakuntayhtymä, Radiostudio, 
PL 122,  90101 OULU

Turun Mikaelinkirkosta. 
Ma 6.4. klo 10 Tuomasmessu 
Turun Mikaelinkirkosta.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.
To 2.4. aamuhartauden pi-
tää Oulun ev.lut. seurakun-
tien kansainvälisen työn pas-
tori Stiven Naatus.
  
YLE TV1
Pe 3.4. klo 10 Lasten Passio Lep-
pävaaran kirkossa Espoossa.
Su 5.4. klo 10 Pääsiäispäivän 
messu Keravan kirkossa.
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 11.05.

La 4.4. klo 23 pääsiäisyön mes-
su Raahen kirkosta.  
Su 5.4. klo 10 pääsiäispäivän 
messu Pattijoen kirkosta.
klo 8.45. pääsiäispäivän Radio-
pyhäkoulun pitää lastenohjaaja 
Outi Metsikkö Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnasta.  

www.virtuaalikirkko.fi
To 2.4. klo 19 messu Oulun 
tuomiokirkosta.
Pe 3.4. klo 10 sanajumalanpal-
velus Oulun tuomiokirkosta.
klo 18 J. S. Bach: Jesu, meine 
Freude ja Gabriel Fauré: Re-
quiem Oulun tuomiokirkosta.
Su 5.4. klo 10 pääsiäispäivän 
messu Oulun tuomiokirkosta   
 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Pe 3.4. klo 10 jumalanpalvelus 
Mikkelin tuomiokirkosta. 
Su 5.4. klo 10 pääsiäismessu 

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 5.4. klo 8.45. Radiopyhä-
koulu. Lastenohjaaja Outi Met-
sikkö Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnasta.
Klo 10 messu Karjasillan kirkosta. 
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon. 
Tunnelmia Heinätorin seura-
kuntatalon pääsiäisvaellukselta.
Ke 8.4. klo 15.15 Kurkistus 
kirkkoon. Pastori Jukka Joen-
suu Oulunsalon seurakunnasta 
kertoo Avioliittokoulusta.

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
To 2.4. klo 19 messu Saloisten 
kirkosta.
Pe 3.4. klo 10 sanajumalanpal-
velus Kemin kirkosta.

Ilmoittaja, 
ota yhteyttä. 

Ilmoitusmarkkinointi 
Pirjo Teva

020 754 2284, 
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Yhdistykset

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Kaikki ovat tervetulleita.

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28 Oulu
su 5.4 klo 12.00 ja
HPE Pyhän Tuomaan kirkko
Mielikintie 3 klo 17.00
Siirtolantie 28 Oulu
ma 6.4. klo 12.00 ja 17.00
Tervetuloa!

Herännäis-/Siionin virsiseurat: su 5.4. klo 18.30 pääsiäisseurat Kempeleen 
kirkossa, to 9.4. klo 18.00 Raahen seurakuntakodin pienessä salissa.
Tervetuloa! 

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Ke 1.4. klo 14 Toimintapiiri.
Su 5.4. klo 17 Seurat Matti Rahja.
To 9.4. klo 18:30 Nuortenaikuistenilta.

JUMALA VOI, Sanan ja Rukouksen ilta Pyhän Andrean kirkossa
Kaakkurissa tiistaina 7.4. klo 18.00. Tilaisuudessa puhuvat Pirkko 
Vesavaara ja Juha Tervaskanto. Ylistysryhmä, rukouspalvelua, kirja-
lahja kaikille. Tervetuloa!

Muut seurakunnat

To 2.4. klo 18 Kiirastorstain ehtoollis-
kokous, Voitto Oinonen
Su 12.4. klo 18 sunnuntain kokous, 
Kai Similä 
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

Su 5.4. klo 11.00 JUMALANPALVELUS
Ke 8.4. klo 19.00 SANAN JA 

RUKOUKSEN ILTA
Su 12.4. klo 11.00 LÄHETYSTILAISUUS

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 3.4. klo 11 Pitkäperjantain ehtoollisjumalan-
palvelus, Pasi Markkanen, Taisto Vähäaho, Laulun 
Aika - ryhmä. Su 5.4. klo 11 Ylösnousemusjuhla, 
Hannu Orava, Katja ja Juan Castillo. Seimi ja 
lastenkokoukset. Ti 7.4. klo 18 Toppilan Majakan 
rukousilta, Paakakatu 3. Ke 8.4. klo 19 Hyvän-

tekeväisyyskonsertti. Tuotto Romanian romanilasten hyväksi. Henry Hedman, 
Lassi Makkonen, Seurakuntakuoro, Elo – ryhmä. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. 
TERVETULOA!  www.uskotv.fi 

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

To 2.4. klo 13 raamattu- ja rukouspiiri, klo 18 Rukous ristin äärellä.
Su 5.4. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 Pääsiäisjuhla, puhuu Juha 
Hilli. Pyhäkoulussa pääsiäismunajahti. Nyyttäriateria.

Ti 7.4. klo 10 hartaus, klo 10.30- 13 Taukopaikka-kahvila. Avoimet ovet, 
lepopaikka arjen keskellä. Pikkupurtavaa ja mielenkiintoisia ihmisiä. 
Tervetuloa kaikki!
Pelastusarmeijan Kumppanuuskeräys 16.3.-12.4. lipaskeräyksenä.

To 2.4. klo 19 Kiirastorstain ehtoollisjuhla, Outi Huczkowski, Risto Wotschke, 
musiikki: Daisy Öster. Su 5.4. klo 11 Aamukirkko, EI pyhäkoulua, EI Saints’ 
Clubia, Henri Tuhkala, Pekka Tuominen, musiikki: Anna Karppanen. Ke 8.4. 
klo 13 Senioripiiri. To 9.4. klo 19 Lähde-ilta, Teuvo Marttila. Varkkileiri 
11.-12.4., ilmoittaudu Outille. La 11.4. klo 10-17 Rukouskoulu, Leena 
Turpeinen, ennakkoilmoittautuminen ks. www.oulu.svk.fi . Tervetuloa!

1900 € 
85 € 

Kauniit, edulliset 
kivet ja pronssit 

www.HautakiviHalvemmalla.fi 

GSM: 045 109 1809 
E-mail: hautakivi@ 
hautakivihalvemmalla.fi 

105 € 

480 € 

860 € 

118 € 

Myydään hautakiviä

Pitkäperjantaina 3.3.
Sanajumalanpalvelus kello 10 

Oulun tuomiokirkossa, Kirkkokatu 3a
Oulujoen kirkossa, Oulujoentie 69

Ylikiimingin kirkossa, Kirkkomäki
Yli-Iin kirkossa, Kirkkokuja 4

Oulunsalon kirkossa, Uhrikirkonkuja 2
Karjasillan kirkossa, Nokelantie 39

Haukiputaan kirkossa, Kirkkotie 10
Tuiran kirkossa, Myllytie 5

Pyhän Luukkaan kappeli, Yliopistokatu 7
Kiimingin kirkossa, Kirkonniementie 8

Sanajumalanpalvelus kello 12 
Pyhän Tuomaan kirkko, Mielikintie 3

Rajakylän seurakuntakoti, Tervakukkatie 2
Jeesuksen kuolinhetken hartaus kello 15

Tuiran kirkko, Myllytie 5
Oulun tuomiokirkossa

Martinniemen seurakuntakodissa,  Repolantie 2
Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki 

kello 15 Karjasillan kirkossa, Nokelantie 39
 

Lankalauantaina 4.4.
Pääsiäisyön messu kello 23 

Oulun tuomiokirkossa, Kirkkokatu 3a
Ylikiimingin kirkossa, Kirkkomäki
Karjasillan kirkossa, Nokelantie 39

Pyhän Tuomaan kirkossa, Mielikintie 3
Pateniemen kirkossa, Taskisentie

Kiimingin kirkossa, Kirkonniementie 8
Haukiputaan seurakuntakeskuksessa, Kirkkotie 10

Sukkasunnuntaina 5.4.,  1. pääsiäispäivä
Messu kello 10 

Oulun tuomiokirkossa, Kirkkokatu 3a
Kiimingin kirkossa, Kirkonniementie 8

Oulujoen kirkossa, Oulujoentie 69
Yli-Iin kirkossa, Kirkkokuja 4

Karjasillan kirkossa, Nokelantie 39
Kastellin kirkossa, Töllintie 38

Tuiran kirkossa, Myllytie 5
Haukiputaan kirkossa, Kirkkotie 10

Kiimingin kirkossa, Kirkonniementie 8
Oulunsalon kirkossa, Uhrikirkonkuja 2

Kaikenikäisten monikulttuurinen 
pääsiäismessu kello 10 
Pyhän Luukkaan kappelissa, Yliopistokatu 7
Pääsiäisen kappelimessu kello 12 
Maikkulan kappelissa, Kangaskontiontie 9
Messu kello 12 
Ylikiimingin kirkossa, Kirkkomäki
Pääsiäispäivän perhemessu kello 12 
Pyhän Andreaan kirkossa, Sulkakuja 8
Pääsiäispäivän messu kello 12 
Kaukovainion kappelissa, Hiirihaukantie 6
Rajakylän seurakuntakodissa, Tervakukkatie 2
Messu kello 13 
Jäälin kappelissa, Rivitie 9
Messu kello 17 
Heinätorin seurakuntatalossa, Aleksanterinkatu 71
Ehtoollisjumalanpalvelus 
vanhan käsikirjan mukaan kello 17 
Pyhän Tuomaan kirkossa, Mielikintie 3

Maanantai 6.4., 2. pääsiäispäivä
Sanajumalanpalvelus kello 10 
Oulun tuomiokirkossa, Kirkkokatu 3a
Haukiputaan kirkossa, Kirkkotie 10
Ylikiimingin kirkossa, Kirkkomäki
Yli-Iin kirkossa, Kirkkokuja 4
Messu kello 10 
Karjasillan kirkossa, Nokelantie 39
Oulujoen kirkossa, Oulujoentie 69
Tuiran kirkossa, Myllytie 5
Kiimingin kirkossa, Kirkonniementie 8
Messu kello 12 
Hintan seurakuntatalossa, Hintantie 89
Perheiden iloinen pääsiäiskirkko kello 15 
Pyhän Tuomaan kirkossa, Mielikintie 3
Iltakirkko ja pääsiäiskantaatti kello 19 
Oulunsalon kirkossa, Uhrikirkonkuja 2

Pääsiäisen 
jumalanpalvelukset ja messut
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Hoos. 6: 1-3
Tulkaa, palatkaamme Herran luo!
Hän on raadellut, mutta hän myös parantaa,
hän on lyönyt, mutta hän myös sitoo haavat.
Vain päivä tai kaksi, ja hän virvoittaa meidät,
kolmantena päivänä hän nostaa meidät ylös,
ja niin me saamme elää ja palvella häntä.
Ottakaamme opiksemme,
pyrkikäämme tuntemaan Herra!
Hän tulee, se on varmaa
kuin aamun koitto.
Hän tulee kuin sade,
kuin kevätsade, joka kastelee maan.

1. Kor. 5: 6-8 
Ettekö tiedä, että pieni määrä hapatetta 
hapattaa koko taikinan? Puhdistakaa siis 
talonne hapantaikinasta, niin että teistä 
tulee uusi taikina. Happamattomiahan te 
olettekin, sillä meidän pääsiäislampaamme, 
Kristus, on jo teurastettu. Meidän on siis 
aika viettää juhlaa, ei vanhan pahuuden 
ja kelvottomuuden hapattamina, vaan 
happamattomina, vilpittömyydessä ja 
totuudessa.

Matt. 28: 1-8
Sapatin päätyttyä, viikon ensimmäisen päivän 
koittaessa, tulivat Magdalan Maria ja se 
toinen Maria katsomaan hautaa. Äkkiä maa 
alkoi vavahdella ja järistä, sillä Herran enkeli 
laskeutui taivaasta. Hän tuli haudalle, vieritti 
kiven pois ja istuutui sille. Hän oli hohtava 
kuin salama ja hänen vaatteensa olivat 
valkeat kuin lumi. Vartijat pelästyivät häntä 
niin, että alkoivat vapista ja kaatuivat maahan 
kuin kuolleet.
Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi: 
”Älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte 
ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä, hän 
on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. 
Tulkaa katsomaan, tuossa on paikka, jossa 
hän makasi. Menkää kiireesti sanomaan 
hänen opetuslapsilleen: ’Hän on noussut 
kuolleista. Hän menee teidän edellänne 
Galileaan, siellä te näette hänet.’ Tämä oli 
minun sanomani teille.”
Naiset lähtivät heti haudalta, yhtaikaa 
peloissaan ja riemuissaan, ja riensivät 
viemään sanaa Jeesuksen opetuslapsille.

Kysymysten keskellä
Paras muistoni kotiseuroista on vuosien takaa, kun neljävuotias veljenpoikani yllätti 
kuulijat pääsiäiseen liittyvillä kysymyksillään. Pyhäkoulussa oli kerrottu pääsiäisen 
tapahtumista, ja se hämmensi kovasti pienen ajatuksia. Hän ei voinut ymmärtää, miksi 
Jeesuksen piti kokea niin paljon vääryyttä ja pahaa! 

Poika näytti meille sotilaat, soihdut kädessään vangitsemassa Jeesusta. Poika kysyi, 
miksi sotilaat olivat niin pahoja? Miksi he halusivat vahingoittaa Jeesusta? Olivatko he 
oikeastikin pahoja?  

Pojan ihmettely jatkui ristin luona ja Jeesuksen haudalla. Miten Jeesus voi elää, vaikka 
vasta kuoli ja haudattiin? Pääseekö Jumala hautaankin asti? Miten Jumala voi herättää 
kuolleista? Elääkö Jeesus nyt, ja onko Hän meidän kanssamme? 

Tuo poika puhutteli meitä paljon enemmän kuin kukaan muu tuona iltana. Lapsi 
näki silmissään Jeesuksen, sotilaat, ristin ja haudan. Hän näki pääsiäisessä suuren ilon, 
mutta samalla hän tunsi pelkoa ja epävarmuutta. Lapsen usko rakentuu kaikesta kuu-
lemastaan. Tajusin, kuinka tärkeää on kertoa lapselle Jeesuksesta. 

Pääsiäisen tapahtumia ei ole helppo ymmärtää. Mutta on tärkeää muistaa, että tämän 
kaiken oli Jumala suunnitellut jo kauan sitten. Se oli osa suurta pelastussuunnitelmaa, 
ja siksi pääsiäinen on ilon juhla! 

Tuota pääsiäisen iloa enkeli käski haudalle tulleitten naisten lähteä opetuslapsille ker-
tomaan.  Naiset kiiruhtivat, peloissaan ja riemuissaan, mielessään iloiset sanat: ”Ei hän 
ole täällä, hän on noussut kuolleista.” 

Poika totesi lopuksi: Ei tarvitse pelätä. Jeesus on meidän kanssamme. Mutta näkeekö 
Jeesus meidät aina? Näkeekö Hän katonkin läpi ja vaikka on pimeää?

Kyllä Hän näkee! Jeesus on kanssamme nyt ja aina. 

MARJO KOSKI-VÄHÄLÄ
diakonissa-kansliasihteeri

Lumijoen seurakunta

Sanan aika
Pääsiäispäivä 5.4.2015
Psalmi: Ps. 118:15-23 (24)
1. lukukappale: Hoos. 6:1-3 (1. vuosikerta) tai Jes. 25:8-9
2. lukukappale: 1. Kor. 5:6-8
Evankeliumi: Matt. 28:1-8
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Kiirastorstaina Jeesus asettaa 
pääsiäisaterialla ehtoollisen 
sakramentin. Illalla Jeesus 
vetäytyy Getsemanen puutarhaan 
rukoilemaan voimaa Isältään. 
Mestarinsa kavaltanut Juudas 
johdattaa yöllä joukon miehiä 
pidättämään Jeesuksen. 

Pitkäperjantaina Jeesus 
roomalainen maaherra 
Pontius Pilatus tuomitsee 
Jeesuksen kuolemaan ja hänet 
ristiinnaulitaan Golgatalla. Jeesus 
kuolee keskipäivän aikaan Hänet 
haudataan kallioon hakattuun 
hautaan.

Pääsiäisen tapahtumat Luukkaan mukaan
Kiirastorstai Pitkäperjantai

Rauhan Tervehdys etsi vastauksia kysymyksiin, 
jotka askarruttavat pääsiäisessä.
Kysymyksiä tiedusteltiin muun muassa 
lehden Facebook-sivuilla.

Pääsiäinen oli jo ennen Kristusta

Oliko pääsiäistä ennen Kristuksen kuolemaa ja 
ylösnousemusta?
Kyllä, sillä jo Vanhassa testamentissa puhutaan 
”Herran pääsiäisestä”.

Mitä pääsiäisen vietto sisälsi ennen sille annettua 
kristillistä merkitystä?
Juutalaisilla pääsiäinen eli pesah oli ja on juhla exoduksen 
eli Egyptin orjuudesta vapautumisen muistoksi. 
Hebreankielinen sana pesah merkitsee kulkea ohi. Tällä 
viitataan vitsaukseen, kun egyptiläiset eivät päästäneet 
israelilaisia lähtemään. Esikoispoikien surmavitsaus kulki 
ohi israelilaisten kodeista, kun nämä sivelivät ovensa 
uhrikaritsan verellä. Tämän jälkeen exodus toteutui.

Joulu on aina samaan aikaan. Miksi pääsiäistä vietetään 
joskus maaliskuussa ja joskus huhtikuussa? 
Jeesuksen kuoleman tarkkaa ajankohtaa ei voida täysin 
selvittää. Todennäköisimmät päivät ovat 7.4. vuonna 30 
tai 3.4. vuonna 33. Nikean kirkolliskokouksessa vuonna 
325 sijoitettiin pääsiäinen kevätpäiväntasauksen jälkeisen 
täydenkuun jälkeiseksi sunnuntaiksi. 

Nikean säännön mukaan pääsiäinen sattuu aikavälille 
22.3.–25.4. Kaavaa on kuitenkin tarkennettu. 30.3.1845 
Suomi vietti pääsiäistä ainoana maana maailmassa. Muualla 
se oli 23.3. tai 27.3. johtuen kalenterimuutoksista.

Opetuslapsissa yllättävä muutos

Onko historiantutkimus tai tiede pystynyt todistamaan, 
että Jeesuksen hauta oli tyhjä ja että hänet oli nähty elossa 
kuoleman jälkeen?
Tieteellistä todistusta tyhjästä haudasta ei ole. Mutta muutos, 
joka tapahtui Jeesuksen seuraajissa, on aina hämmästyttänyt 
ihmisiä. Jeesuksen oppilaiden vakuuttuneisuus tyhjästä 
haudasta ja ylösnousseen kohtaamisista saivat aikaan 
rohkean ja pelottoman kansanliikkeen. 

Ihmiset todistivat Kristuksen ylösnousemuksesta, vaikka 
se tarkoitti uhkaa myös heitä kohtaan. 

Mikä oli siis syy tähän seuraukseen? Jokin niin mullistava 
ja merkittävä kokemus, josta ei voinut vaieta.

Miksi Jeesuksen piti kuolla synnin sovittajana vielä niin 
väkivaltaisella tavalla ristillä?
Heprealaiskirje selittää Jeesuksen kuoleman suurena 
sovitusuhrina, joka korvasi kaikki aiemmat uhrit. 

Verenvuodatus liittyy olennaisesti tähän – muuten uhri ei 
olisi täyttänyt lain vaatimuksia.

Miksi Jumala ei vain sopeudu maailmaan pahuuteen, 
katso vääryyksiä läpi sormien?
Jumalan ei tarvitse niellä vääryyksiä ja 
epäoikeudenmukaisuutta, kuten ihmisten. Jumala on 
vanhurskas, Jumala pitää kiinni oikeudenmukaisuudesta ja 
totuudesta.

Ei siksi, että hänen hipiänsä olisi herkkä, vaan koska 
hän puolustaa heikkoja ja sorrettuja tässä maailmassa.

Jumala ei siedä pahuutta. Väärät teot pitää sovittaa, 
vähempi ei riitä.

Puput ja ruohot sopivat kristillisyyteen

Mitä kirkko ajattelee noidista, pääsiäiskokon 
polttamisesta, pupuista ja rairuohosta?
Monenlaiset perinteet voivat elää rinnakkain. Rairuoho, 
munat tai puput eivät ole ristiriidassa kristinuskon 
pääsiäisperinteen kanssa. Ne kuvaavat uuden elämän 
ihmettä ja kevään tuloa. Manaamista ja noituutta on 
ollut myös Vanhassa testamentissa. 

Noidat ja muut perinteet voivat olla lapsille tärkeitä. 
Mitäpä kirkko voi sanoa asioista, jotka tuottavat iloa 
lapsille.

Liittyykö pääsiäispyhiin kieltoja ja kehotuksia? 
Saako pitkäperjantaina esimerkiksi puistella 
mattoja?
Tamppaisinko mattoja kerrostalon pihalla, 
jos tietäisin, että samaan aikaan on jonkun 
asukkaan hautajaiset tai kuolinpäivä? Kirkko 
antaa mahdollisuuden käsitellä pitkäperjantaina 
kuolemaan liittyviä tunteita ja ajatuksia.

Oulun seurakunnissa pääsiäislauantaihin liittyy 
sellainen kielto, ettei silloin vihitä avioliittoon, 
siunata hautaan eikä kasteta lapsia. Sinä päivänä 
Jeesus on haudassa.

Missä pääsiäiskukko asustaa?
Erikoista on, että pääsiäisyönä munii kukko eikä 
kana. Lapset osaavat varmaan parhaiten vastata 
tähän kysymykseen.

Kysymyksiin vastasivat Oulunsalon seurakunnan 
kappalainen Minna Salmi, eksegetiikan professori 
Lauri Thurèn Itä-Suomen yliopistosta, 
Tuiran seurakunnan kappalainen Lauri Kujala ja 
Raahen seurakunnan kappalainen Pekka Tuomikoski.

KOONNUT: RIITTA HIRVONEN JA HELI VÄYRYNEN

Vain sovitus 
kelpasi Jumalalle
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Kuva on Floralia-puutarhanäyttelystä, joka järjestettiin viime 
viikonloppuna Kempeleessä. Risti ei kuulunut alkuperäiseen asetelmaan.

KOONNUT:  PEKKA HELIN
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Kuka voisi ymmärtää pääsi-
äisen sanoman sen syvyyksiin 
saakka? 

Kristus on noussut kuolleista, 
Hän elää. 

Se riittää. 

Hyvä Jumala, anna minulle voi-
maa jaksaa siihen asti, kunnes – 
Raamatun pääsiäisaamun ker-
tomuksen tavoin – joku vierit-
tää kiven pois minun syvän pi-
meyteni edestä.
Pääsiäisen sanoma koskee ko-
ko maailmaa, koko ihmiskuntaa. 
Jumala on kiinnostunut jokaises-
ta ihmisestä. 

Ihmisen ilo ja onni riippuvat 
paljon niistä ihmisistä, joiden 
kanssa me elämme.  Kun eläm-
me hyvin keskenämme, voimme 
hyvin. 

Meillä on kyky loukata toi-
siamme, rakkauteen voi tulla ryp-
py, ilo ja onni häviävät. Siksi me 
tarvitsemme pääsiäisen sanomaa 
myös keskinäisiin suhteisiimme, 
yhteiseen elämäämme. 

Pääsiäisen sanoma on syväs-
ti henkilökohtainen. Jeesus on 
voittanut myös sen pimeyden, jo-
ka juuri nyt saattaa vallita sielu-
jemme syvyydessä. 

Hän voi tuoda sielumme hau-
danpimeyteen valon, joka poistaa 
kaiken pahan; niin elämän kuin 
kuoleman pelon. 

Ilo on pääsiäisen viimeinen sana
Rakastetulta runoilijalta Anna-
Maija Raittilalta on peräisin sa-
na, joka kuvaa oivallisesti pääsi-
äistä. Tuo sana on juhlailo. 

Kaiken kylmyyden, pimeyden, 
julmuuden ja pahuuden keskellä 
me tarvitsemme juhlailoa Ylös-
nousseen seurassa. 

Juhla syntyy yksinkertaisista 
asioista: keskinäisestä jakamises-
ta, luottamuksesta, ystävyydestä 
ja yhteydestä.

Minä olen sen verran yksin-
kertainen, että saatan kokea tuon 
juhlailon välähdyksen aivan taval-
lisessa sunnuntain messussa. Kun 
yhdessä rukoilemme, laulamme ja 
hiljennymme sanan ja sakramen-
tin äärellä, voin kokea juhlailoa 
Ylösnousseen läsnäolosta. 

RIITTA HIRVONEN

Hiljaisena lauantaina 
Jeesus lepää haudassa. 
Luukkaan evankeliumi ei 
kerro mitään lauantain 
tapahtumista.

Pääsiäispäivänä sunnuntaina Jeesuksen 
lähipiiriin kuuluvat naiset havaitsevat, 
että kivi oli vieritetty haudan suulta. Kaksi 
miestä kertoo, että Jeesus on noussut 
kuolleista. Saatuaan tapahtumasta tiedon 
Pietari lähtee juoksee kiireesti haudalle. 
Päästyään paikalle hän näkee ainoastaan 
Jeesuksen käärinliinat. 

Samana päivänä kaksi opetuslasta 
kulkee Emmauksen tiellä ja 
Kristus liittyy heidän seuraansa. 
Opetuslapset tunnistavat 
Jeesuksen ja kiirehtivät 
Jerusalemiin kertomaan asiasta 
apostoleille. Jeesus ilmestyy myös 
apostoleille. 

Toisena pääsiäispäivänä 
maanantaina muistetaan 
Jeesuksen ilmestymisiä.

Lankalauantai 1. pääsiäispäivä 2. pääsiäispäivä

Lähetystyöntekijä Olavi 
Heino haluaisi tietää, 
mitä Pietari ja Johannes 
miettivät juostessaan 
Jeesuksen haudalle. Entä 
opetuslapset Emmauksen 
tiellä kohdatessaan 
Jeesuksen?
Olavi Heino paneutuu 
pääsiäisen hengelliseen 
sanomaan. 

Elämmekö niin kuin pääsiäistä 
ei olisikaan?
Näin taitaa olla. Kun katsomme, 
mitä ympärillämme tässä maail-
massa tapahtuu, on helppo vai-
pua epätoivoon. Pahuus näkyy eri 
puolella maailmaa – Lähi-idässä, 
Afrikassa, Euroopassa – ja myös 
suomalaisessa elämänmenossa.  

Väkivaltaa ja julmuutta riittää 
jopa lapsia, kaikkein haavoittu-
vimpia kohtaan. 

Mutta meidät kristityt on kut-
suttu toivonkantajiksi, sillä Kris-
tuksen voitto kuolemasta mursi 
epätoivon.

Meidän ei tule luopua toivos-
ta, vaan olla hyvän puolella ja va-
laa muissakin uskoa toivon sano-
maan. 

 
Raamatun pääsiäiskertomuksis-
sa on monia ihmisiä, joiden rin-
nalla olisin halunnut kulkea.
Olen ollut mukana useissa pää-
siäisen hiljaisuuden retriiteissä.  
Olemme kulkeneet Jeesuksen ja 
opetuslasten rinnalla kiirastors-
taista pitkäperjantain ja lankalau-
antain kautta pääsiäisen ylösnou-
semukseen.

Olemme kulkeneet pitkään 
syvissä vesissä, synkissä tunnel-
missa. 

Pääsiäisen riemullisiin tunnel-
miin on jäänyt liian vähän aikaa. 
Mieli ei ole ehtinyt täyttyä ilolla. 

Miltä naisista tuntui, kun kivi 
Jeesuksen haudalla oli vieritetty 
pois ja hauta oli tyhjä? Mitä ajat-
telivat Pietari ja Johannes juostes-
saan tyhjälle haudalle? Entä Mag-
dalan Maria kohdatessaan Mesta-
rinsa puutarhassa? Tai opetuslap-
set Emmauksessa? 

Pääsiäinen antaa 
ilolle viimeisen sanan

Olisi hyvä viipyä heidän rin-
nallaan ja imeä itseensä orastavan 
toivon sanomaa ylitsepursuavaan 
riemuun saakka.

Voiko pääsiäisen sanomaa syn-
tien sovittamisesta ja ylösnou-
semuksesta kukaan ymmärtää 
täydellisesti?
Pääsiäinen on kirkon suurin juh-
la. Sen vuoksi jumalanpalvelus-
takin vietetään joka sunnuntai, 
ylösnousemuksen päivänä. Se on 
rytmittänyt kirkon ja kristitty-
jen elämää ja viikkoa kirkon al-
kuajoista saakka.  

Pääsiäisen sanoma on kätket-
tynä tähän elämänrytmiin. Joka 
sunnuntai me aloitamme uuden 
viikon pääsiäisen sanoma mie-
lessämme. Saamme uuden vii-
kon, uuden mahdollisuuden elää 
ja tehdä työtä Ylösnousseen läs-
näolossa. 

Hän on läsnä meidän elämäs-
sämme, kulkee rinnalla antaen 
toivon, ilon ja voiman elää. Siinä 
on pääsiäisen sanoma arjen kes-
kellä. 

Eikö tämä riitä meille? 

Kuka voisi ymmärtää 
pääsiäisen sanoman 
sen syvyyksiin 
saakka? 
Kristus on noussut 
kuolleista, Hän elää. 
Se riittää. 

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

M
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Olavi Heino
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Menot Oulun seurakunnissa 2.–9.4.2015

Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sovitaan Oulussa kunkin seurakunnan omassa 
kirkkoherranvirastossa. 
Kirkkoherranvirastot ovat avoinna kirkollisten 
toimitusten sopimista varten ma–pe klo 9–16. 

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 9, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tila-
varaukset kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

Palveleva puhelin
p. 01019 0071 su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.
Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa pai-
kallispuhelumaksun verran. Matkapuhelinta käytet-
täessä laskutusperusteena ovat oman operaattorin 
puheluhinnat. Huom! Kaikki operaattorit eivät sisäl-
lytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Puusepänkatu 4, 2 kerros.
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 

Lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p.  050 5211 065
Vs. kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne Kellokumpu, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 5912 653

Isokatu 17, 90100 Oulu
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyöntekijä
Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
Leila Virén, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  
puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Vs. Kansainväilentyön pastori 
Stiven Naatus, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori 
Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni 
Salla Tuominen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729 
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja vs. 
Marjaana Rantakeisu, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus 
Isokatu 17, 90100 Oulu
ajanvaraus ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, 
p. 044 3161 557 

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
Hannele Lusikka p. 040 5797 806

Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Kuluva hiljainen viik-
ko eli piinaviik-
ko johdattaa koh-
ti pääsiäistä, kirk-

kovuoden suurinta juhlaa. 
Oulun ev.lut. seurakunnis-
sa pääsiäistä vietetään lu-
kuisissa messuissa, juma-
lanpalveluksissa ja muissa 
tapahtumissa. 

Kiirastorstaina 2.4. kai-
kissa Oulun seitsemässä 
seurakunnassa nautitaan 
Jeesuksen asettaman vii-
meisen aterian kunniak-
si ehtoollista kello 19 alka-
vissa messuissa.

Kiirastorstain messun 
päätteeksi alttari riisutaan 
ja puetaan pitkäperjantain 
mustaan. Tästä alkaa kol-
men päivän mittainen ris-
tin ja ylösnousemuksen 
pääsiäisjuhla.

Hiljaisen viikon perjan-
tai on pitkäperjantai, Jee-
suksen kuolinpäivä. Kir-
konkellot ja urut ovat tuol-
loin vaienneet eikä kyntti-
löitä sytytetä muiden pyhi-
en tapaan.

Kirkkovuoden suurin juhla
kokoaa kristityt yhteen

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Minea Fanni 
Helmiina Karttunen.
Haukipudas: Veeti Juhani 
Similä, Anna-Sofia Annikki 
Raappana.
Karjasilta: Kosti Vilhelmi 
Ahonen, Elle Alide Annola, 
Aaron Uljas Autio, Luka Oli-
ver Hiltunen, Aada Johan-
na Huhta, Otto Aimo Ju-
hani Järvinen, Tommi Emil 
Kauppinen, Peppi Iida Or-
vokki Keinänen, Amin Elli-
ot Kivilompolo, Pihla Juu-
lia Kuorilehto, Juuso Olavi 
Maikku, Jooa Elmeri Pent-
ti, Lilja Marie Poukkula, Eevi 
Annikki Sakko, Romeo Ben-
jamin Vähäjylkkä.
Kiiminki: Anni Lumi Marin-
tytär Lahti.
Oulujoki: Benjamin Kaarlo 
Matias Harmaala, Inari Hel-
mi Alina Kaakinen, Riia Se-
lina Koivukangas, Armida 
Bea Fredrika Koivula, Aava 
Mathilda Pohjola, Ainu So-
fie Räihä, Sylvianna Edvina 
Sinisalo.
Oulunsalo: Jimi Ilmari Heik-
kinen, Samuel Lauri Henrik 
Heikkinen, Leo Alvar Korkia-
koski.
Tuira: Rasmus Benjamin 
Ahonen, Eemil Aukusti Kau-
nisto, Enni-Lotta Minea Leh-
tonen, Venla Elea Nurmen-
niemi, Seela Marianna Pah-
kala, Elias Onni Johannes Pe-
sola, Sebastian Aleksanteri 

Pitkäperjantaina järjes-
tetään sanajumalanpalve-
luksia sekä kello 15 alkavia 
Jeesuksen kuolinhetken ru-
koushetkiä ja hartauksia.

 
Kärsimyksestä
suureen riemuun
Hiljainen lauantai eli lan-

kalauantai 4.4. huipen-
tuu pääsiäisyön messuun, 
jolloin kärsimys muuttuu 
suureksi riemuksi.

Oulun ev.lut. seurakun-
nissa pidetään pääsiäisyön 
messuja Oulun tuomiokir-
kossa, Ylikiimingin kirkos-
sa, Karjasillan kirkossa, Py-

hän Tuomaan kirkossa, Pa-
teniemen kirkossa, Kiimin-
gin kirkossa sekä Haukipu-
taan seurakuntakeskukses-
sa kello 23 alkaen.

Yömessujen jälkeen kir-
koissa nautitaan pääsiäis-
yön aterioita, jotka päät-
tävät laskiaisesta alkaneen 
paastonajan.

Pääsiäisyönä ja pääsiäis-
sunnuntaina 5.4. kirkkojen 
liturginen väri muuttuu 
valkoiseksi – ilon ja kiitol-
lisuuden väriksi.

Oulun kirkoissa järjes-
tetään pääsiäissunnuntaina 
ja 2. pääsiäispäivänä maa-
nantaina 6.4. useita mes-
suja ja jumalanpalveluksia. 
Esimerkiksi Pyhän Luuk-
kaan kappelissa pidetään 
sunnuntaina kaikenikäis-
ten monikulttuurinen pää-
siäismessu kello 10 alkaen.

Kaikki pääsiäisen mes-
sut, jumalanpalvelukset ja 
muut tapahtumat löytyvät 
seurakuntien omilta sivuil-
ta (15–23).

Pitkänen, Amanda Elmiina 
Savela, Samu Roope Ilmari 
Åman.

Vihityt
Karjasilta: Markku Erkki Ola-
vi Kinnunen ja Paula Tellervo 
Ylikulju, Heikki Kalevi Kaup-
pi ja Elina Marjatta Niemi-
nen, Petri Pietari Koivisto ja 
Niina Maria Tuoma.
Oulujoki: Antti Eemeli Kyllö-
nen ja Jonna Karoliina Luok-
kanen, Tuomo Hermanni Ti-
hinen ja Piia Maria Toppi-
nen.
Tuira: Jukka Tapani Järvinen 
ja Soili Johanna Sallinen. 

Kuolleet
Tuomiokirkko: Veikko Mati-
as Uusitalo 89, Sirkka Maija 
Patala 91.
Karjasilta: Aarne Rikhard 
Ulander 80, Terttu Sohvi 
Rauhio 89, Onni Aaro Toro-
painen 76, Tyyne Sofia Knuu-
tila 89, Ritva Maija Kurttila 
60, Paavo Ollikkala 60, Aar-
no Mikael Anttila 84.
Oulujoki: Pentti Juhani Paa-
simaa 74, Aune Sofia Petäjä 
103, Anna-Liisa Itkonen 93, 
Saimi Elisabet Kangas 88.
Oulunsalo: Aarne Rikhard 
Ulander 80.
Tuira: Aili Siviä Tölli 95, Aar-
ne Johannes Isola 93, Elma 
Maria Kaakinen 94, Teijo 
Antti Karhu 61, Taimo Olavi 
Tihinen 63.

Oulun ev.-lut. seurakunnat ovat Facebookissa. 
Käy tykkäämässä.

Uusi tai vanha koti, vuokra- tai omistusasunto – kodin 
siunaamisen voi tehdä missä elämänvaiheessa tahansa 
ja kaikissa kodeissa. Tilaisuus saa olla asukkaidensa 
oloinen ja näköinen, rento tai juhlava, pienellä tai isol-
la porukalla. Kutsu pappi kotiisi!

www.oulunseurakunnat.fi/kodin-siunaaminen

Koti on minulle tärkeä ja olen siitä kiitollinen.  
Annan kotini, perheeni ja elämäni siunattavaksi,  

Jumalan käsiin.

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a
Keskustan srk-talo
Isokatu 17
Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71
Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2
Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu to 2.4. klo 14, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jyr-
ki Vaaramo, avustaa Hanna-
Maija Ollanketo ja kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki. Tuo-
miokirkkokuoro. 
Hiljaisuuden rukoushetki to 
2.4. ja 9.4. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo Lilja. NNKY ja 
Sinapinsiemen ry Hiljaisuut-
ta, rukousta, Taize-lauluja. 
Messu to 2.4. klo 19,  Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jyr-
ki Vaaramo, avustaa Hanna-
Maija Ollanketo ja kanttori-
na Péter Marosvári. Lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Sanajumalanpalvelus pe 
3.4. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Ari-Pekka 
Metso ja avustaa Anna-Ma-
ri Heikkinen, kanttorina Pé-
ter Marosvári. Lähetys www.
virtuaalikirkko.fi.
Kuolinhetken hartaus pe 
3.4. klo 15,  Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Anna-Mari 
Heikkinen ja kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 4.4. klo 18,  Vanha pappila.
Pääsiäisyön messu la 4.4. 
klo 23, Oulun tuomiokirkko. 
Toimittaa Jouko Lankinen ja 
avustaa Jyrki Vaaramo, kant-
torina Péter Marosvári. 
Messu su 5.4. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jyr-
ki Vaaramo ja avustaa Han-
na-Maija Ollanketo, kantto-
rina Lauri-Kalle Kallunki. Mu-
siikkiavustus Sinikka Ala-Lep-
pilampi, viulu.

Messu su 5.4. klo 17, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Pasi Palmu. 
Sanajumalanpalvelus ma 
6.4. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Hanna-
Maija Ollanketo ja avustaa 
Anna-Mari Heikkinen, kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki. 
Raamattupiiri ti 7.4. klo 19,   
Intiön seurakuntakoti. Poh-
jois-Pohjanmaan Kansanlä-
hetys. 
Raamattupiiri ke 8.4. klo 17,   
Heinätorin seurakuntatalo.
Keskiviikkoseurat ke 8.4. 
klo 18, Vanha pappila. Es-
ko Visuri. 
Vanhan pappilan lähetys-
piiri to 9.4. klo 14, Vanha 
pappila. Jaakko Lounela.  
Raamattupiiri to 9.4. klo 15,   
Intiön seurakuntakoti. Jyrki 
Vaaramo. 
Ompeluseurat to 9.4. klo 19,  
Keskustan seurakuntatalo. 

Harrastukset ja kerhot
Lenkkiryhmä to 2.4. ja 9.4. 
klo 18, Keskustan seurakun-
tatalo. Lisätietoja: Mono 
Kuoppala, p. 040 5747 124.
Pienoismallikerho pojille, 
isille ja isoisille su 5.4. klo 
14, Heinätorin seurakunta-
talo. Tervetuloa rakentele-
maan autoja, lentokonei-
ta, figuureita yms yhdessä 
isot ja pienet "pojat"! Kerho 
kokoontuu Heinätorin seu-
rakuntatalossa joka toinen 
sunnuntai. Lisätietoa: Jukka 
Kärkkäinen, p. 040 5747 183.
Olenko vai enkö ole? -toi-
mintaryhmä ti 7.4. klo 17, 
Keskustan seurakuntatalo. 

Ilmaisutaidon toimintaryh-
mä 13–15-vuotiaille. Ryhmää 
vetää Marko Nurisalo ja toi-
minta toteutetaan tuomio-
kirkkoseurakunnan ja ODL:n 
Paku projektin yhteistyönä. 
Tiedustelut ja ilmoittautumi-
set: mari.tuokkola@evl.fi
Askartelukerho 1.–4.-lk ty-
töt ja pojat ti 7.4. klo 18 , Hei-
nätorin seurakuntatalo.
Silmukka ke 8.4. klo 10,  Ou-
lun tuomiokirkon krypta.  Li-
sätietoja: Anna-Mari Heikki-
nen, p. 040 5752 718.
WII-tanssikerho 3.–6.-lk ty-
töt ja pojat ke 8.4. klo 17  
Keskustan seurakuntatalo, 
Monitoimisali. Paikkatiedus-
telut: Kaija Siniluoto, p. 050 
5249 779.
Puuhakerho 1.–6.-lk tytöt ja 
pojat ke 8.4. klo 17.30  Kes-
kustan seurakuntatalo, Lilja 
ja Lumme, 2 krs.
Avoimet ovet nuorille ke 
8.4. klo 18, Keskustan seura-
kuntatalo. Lisätietoja: Mono 
Kuoppala, p. 040 5747 124.
Puuhakerho 1.–6.-lk tytöt ja 
pojat ke 8.4. klo 18  Intiön 
seurakuntakoti.
Eläkeläisten kerho to 9.4. 
klo 10.30, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Kaikenikäisille 
eläkeläisille avoin ryhmä. Li-
sätietoja: Kaisa Jaakkola, p. 
040 7304 117. 
Intiön eläkeläisten kerho to 
9.4. klo 12.30, Intiön seura-
kuntakoti. Kaikille eläkeläi-
sille avoin kohtaamispaikka. 
Tule kahvikupposen, hartau-
den, keskustelun ja pienen 
ohjelman äärelle. 
Matalankynnyksen raamis 

to 9.4. klo 18,  Vanha pappi-
la, Dom. Iso kirja kiinnostaa. 
Pohdintaa on virittämässä 
pastori Jouko Lankinen. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihdetyön diakoniatyönte-
kijän päivystys to 2.4. ja 9.4. 
11, Keskustan seurakuntata-
lo. Keskustelua, ohjausta. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria ke 8.4. klo 11, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Hin-
ta 2 €. 
Naamakirja livenä ke 8.4. 
klo 15, Keskustan seurakun-
tatalo, Monitoimisali. Lisätie-
toja: Mono Kuoppala, p. 040 
5747 124.

Musiikkitilaisuudet
Faurèn Requiem pe 3.4. klo 
18  Oulun tuomiokirkko. Ks. 
ilmoitus.
Virsilauluilta ti 7.4. klo 18  
Heinätorin seurakuntatalo. 
Pääsiäisvirsiä. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Heinäpään perhekerho ti 
7.4. klo 10,  Heinätorin seu-
rakuntatalo. 
Tiistai Tupa ti 7.4. klo 13.30,  
Keskustan seurakuntatalo, 
Monitoimisali. Mukana Kai-
ja Siniluoto, p. 050 5249 779. 
Kokkikerho 1.–4.-lk tytöt ja 
pojat ti 7.4. klo 16.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. Ennak-
koilmoittautuminen: Kaija 
Siniluoto, p. 050 5249 779.
Keskustan perhekerho to 
9.4. klo 10,  Keskustan seura-
kuntatalo. 
Laulupuu-taaperoikäisten 
musiikkikerho to 9.4. klo 
15, Heinätorin seurakunta-
talo. Tiedustelut: tea.lakka-
la@evl.fi tai 050 5207 757.

10-leirille 
ilmoittautuminen 

Tule mukaan Kymppileirille! Kymppileiri on tarkoitet-
tu tänä vuonna 10 vuotta täyttäville tytöille ja pojille. 
Kymppileiri on neljä päivää kestävä telttaleiri Rokuan 
leirikeskuksessa. Leirillä uidaan, retkeillään, pelataan 
–  ja tietenkin myös syödään hyvin! Leirillä majoitutaan 
puolijoukkueteltoissa. Suunnitelmissa vauhdikasta ja 
monipuolista ohjelmaa. 
Leirin hinta on 55 euroa, hinta sisältää matkat, majoi-
tuksen, ruuat, ohjelman ja tapaturmavakuutuksen Ou-
lun ev.lut. seurakuntien jäsenille. 
Leiri järjestään Rokualla 
23.–26.6. Tuomiokirkkoseurakunnan sekä  Oulunsalon, 
Tuiran ja Haukiputaan seurakuntien jäsenet ja 
27.–30.6. Kiimingin, Oulujoen ja Karjasillan seurakun-
nan jäsenet. 
Kymppileirin ilmoittautuminen päättyy 15.4.2015. 
Ilmoittautua voit Oulun seurakuntien nettisivulla
www.oulunseurakunnat.fi/kymppileiri.

Polkupyörien keväthuolto
Siipi – lähetyksen puoti ja paja, 
Nokelantie 48 B, käynti Latokartanontien puolelta

Polkupyörän perushuoltoa edullisesti 7.–17.4. 
ma–ke, pe klo 10–14. Varaa aika p. 044 3161 720.
Perushuolto 30 €. Huom! Asiakas hankkii 
tarvittavat varaosat, myös renkaat etukäteen.

Seniorit!
Kun vanha ihminen kaipaa 
keskustelukumppania, 
yhteistä hiljentymistä, 
rukousta, ehtoollista, 
ota yhteyttä 
vanhustyön pastoriin:
Markku Palosaari 
p. 044 3161 420
markku.palosaari@evl.fi

J. S. Bach: Jesu, meine Freude (BWV 227)
Gabriel Fauré: Requiem (Op. 48)
Oulun tuomiokirkossa pitkäperjantaina 3.4. klo 18
Cantio Laudis -kuoro, Pudasjärven kirkkokuoro, 
Sekakuoro Tuike,  Oulun Kamariorkesteri
Virva Puumala (sopraano),
Jussi Juola (bassobaritoni), 
Olli Heikkilä (musiikinjohto)
Vapaa pääsy! Käsiohjelma 10 € 
tuntia ennen kirkon ovelta.
Esitystä voi seurata myös 
internetissä, osoitteessa: 
www.virtuaalikirkko.fi.
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Vappukeitaan suunnittelu 
tiistaina 7.4. klo 16.30–18 Keskustan 
seurakuntatalossa, 2. krs, Kaneli.
Vapaaehtoistehtäviä tarjolla vappuaatoksi ja 
vapuksi. Tule mukaan! Vappukeidas järjestetään 
keskustan seurakuntatalolla 1.5. ja sitä 
valmistellaan 30.4. 
Tehtävinä mm. keiton valmistaminen, voileipien 
teko, kahvin keittäminen, munkkien leipominen, 
koristelu, järjestely, tarjoilu, astioiden keruu, 
tiskaaminen ja myynti. 
Missä sinä haluaisit olla mukana? Tule 
suunnittelemaan ja toteuttamaan iloista 
tapahtumaa!
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www.suurellasydamella.fi
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Menot Oulun seurakunnissa 2.–9.4.2015

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seura-
kunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Vakkurila, Wirkkula, 
Puttaan Tupa ja 
Vieraskamari
Kirkkotie 10

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. 040 5844 406 
Kirkonniementie 6
90900 Kiiminki
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Hengelliset tilaisuudet
Raamattupiiri to 9.4. klo 10 
Montin-salissa.
Lähetyksen lauluilta 16.4. klo 
18 Mirja Vilmin luona osoit-
teessa Tuohimaantie 13 a 5.
Hartaus ja laulutuokio ke 
8.4. klo 13 Senioritalon Olo-
huoneessa. 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Kiirastorstain messu 2.4. klo 
19 kirkossa. Toimittaa Mart-
ti Heinonen, saarna Arto Ne-
vala, kanttorina Hannu Nie-
melä, Haukiputaan Kirkon 
Kamarikuoro, johtaa Hannu 
Niemelä.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 3.4. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Sami Puo-
litaival, kanttorina Hannu 
Niemelä, Haukiputaan Kir-
kon Kamarikuoro. 
Pitkäperjantain hartaus pe 
3.4. klo 15 Martinniemen srk-
kodilla. Toimittaa Sami Puo-
litaival, kanttorina Kaisa Säk-
kinen, sello Heini Säkkinen. 
Pääsiäisyö messu la 4.4. klo 
23 srk-keskuksessa. Toimit-
taa Arto Nevala, saarna Jari 
Flink, kanttorina Hannu Nie-
melä, Haukiputaan Kirkon 
Kamarikuoro. Messun jäl-
keen pääsiäisyön ateria.
Messu 1. pääsiäispäivänä 
5.4. klo 10 kirkossa. Toimit-

taa Leena Brockman, saarna 
Martti Heinonen kanttorina 
Kaisa Säkkinen, Tatu Alanä-
rä, trumpetti. 
Sanajumalanpalvelus 2. 
pääsiäispäivänä 6.4. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Arto Ne-
vala, kanttorina Kaisa Säkki-
nen.
Raamattupiiri ke 8.4. klo 18 
srk-keskuksen neuvottelu-
huoneessa.
Yhteiskristillinen rukousil-
ta to 9.4. klo 18 Kellon srk-
kodilla.

Harrastukset ja kerhot
Gospel-bändi ke 8.4. klo 
18 Vakkurilassa. Tule mu-
kaan musisoimaan Hauki-
putaan seurakunnan nuor-
ten Gospel-bändiin! Harjoi-
tukset keskiviikkoisin klo 18–
19.30 Vakkurilan nuorisoti-
lassa. Mukaan mahtuu, kun-
han osaat soiton tai laulun 
alkeet. Lisätietoja Katri Haa-
pakorva p. 045 6576 122. 
Eläkeläisten musiikkipiiri to 
9.4. klo 13 srk-keskuksessa.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodis-
sa sekä perjantaisin klo 10–
11.30 Vakkurilassa, Martin-
niemen srk-kodissa ja Joke-
lan vanhalla koululla. Perhe-
kerhoon ei ole ilmoittautu-
mista ja sinne voi tulla silloin 
kun itselle sopii. Pääsiäisvii-
kolla ei perhekerhoja.

Apua ja tukea
tarvitseville

Senioriapu auttaa kotona 
asuvia iäkkäitä ihmisiä va-
paaehtoistyönä kodin avun-
tarpeissa, ei remonttia, sii-
vousta eikä muuttoja. Kysy 
lisää Mauri Raappanalta, p. 
044 2104 415 tai Johanna Ke-
rolalta, p. 045 1393 993.
Aamupuuroa ei ole ma 6.4. 

Muut menot
Kirkkoherranvirasto avoin-
na kiirastorstaina 2.4. klo 
9–14.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151. Hox! ma 6.4. ei ole 
päivystystä!
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu seuraavan ker-

ran ma 13.4. klo 11–12. Jää-
lin kappeli.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro seuraavan 
kerran ma 13.4. klo 10–11 Ko-
lamäen kerhohuoneella.

Musiikkitilaisuudet
Ruskakööri pe 10.4. klo 10 
seurakuntakeskuksessa.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla torstaisin klo 
9.30–11.

Perhekahvilat Kirkko-
pirtillä perjantai-

sin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelil-
la maanantai-
sin klo 9.30–11. 
Huom. ma 6.4. 
ei ole perhe-

kahvilaa.
Esikkoryhmä tiis-

taina klo 10–12 Jää-
lin kappeli.

Harrastukset ja kerhot
Nuorten musaryhmä to 2.4. 
18–20 Jäälin kappelilla.
Nuorten Yökahvila pe 10.4. 
klo 18.30–22 Jäälin kappelilla.
Juttunurkka seuraavan ker-
ran ma 13.4. klo 10–13. Jää-
lin kappeli.
Naisten kasvuryhmä ti 14.4. 
klo 14 Suvelan saunalla. Vie-
railija Martoista, aiheena 
hyötykasvit  ruukussa ja laa-
tikossa.
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho kaikenikäisille eläkeläisil-
le ti 14.4. klo 12–14 Suvelan 

Piispan keväinen 
sauvakävelytapahtuma 
torstaina 9.4. klo 18 Jäälissä. 

Sauvakävelytapahtuma Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi käynnistyy osallistumismaksujen keräämisellä. 
Varsinainen liikkeellelähtö tapahtuu klo 18.30 Jäälin 
kappelin (Rivitie 9) pihalta piispan puheenvuoron ja 
lämmittelyjumpan jälkeen. 
Kävelijät voivat osallistua joko pieninä ryhminä tai 
ihan itsekseen. Hauskat asut sallittu, huomioliivi tai 
heijastin on kuitenkin pakollinen. Kävelyreittejä on 
ehdolla 3 km ja 6 km pituisena.
Osallistumismaksu on aikuisilta 10 €, lapsilta ja 
opiskelijoilta 2 €, joka sisältää lämpimän juoman 
kävelyn jälkeen. Tapahtumassa on lisäksi myynnissä 
arpoja. Kaikkien kävelijöiden kesken arvotaan 
lahjakortti Kiimingin fysioterapiaan.
Tervetuloa ”sauvailemaan” piispan seurassa hyvän 
asian puolesta!

Yhteisvastuukeräyksen 
tempauspäivä 
perjantaina 24.4. klo 10–18 
Haukiputaalla kirkonkylän, 
Kellon ja Martinniemen kauppojen edessä. 

Tule lipaskerääjäksi, saat ohjauksen tehtävään 
ennen vuoron alkamista. 
Lipaskerääjien lisäksi kutsumme mukaan ihmisiä, 
jotka ilahduttavat keväisen päivän kulkijoita 
erilaisilla taidoilla: laulaen, soittaen, hartioita 
hieromalla, runoilemalla, piirtäen... 
Ilmoittaudu Johanna Kerolalle, p. 045 1393 993 tai 
johanna.kerola@evl.fi
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Jumalanpalvelukset
Kiirastorstain messu to 2.4. klo 19 kirkossa. 
Toimittaa Seija Helomaa, avustaa Seija Lomma, 
kanttorina Sari Wallin, kirkkokuoro.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 
pe 3.4. klo 10 kirkossa. Toimittaa Miia Seppänen, 
kanttorina Jarkko Metsänheimo, mieskvartetti.
Pääsiäisyön messu la 4.4. klo 23 kirkossa. 
Toimittaa Juha Tahkokorpi, 
kanttorina Sari Wallin, Silja Haho, viulu.
Messu su 5.4. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Harri Isopahkala, 
kanttorina Jarkko Metsänheimo, 
lasten laulukouluryhmät 
Ulla Metsänheimon johdolla.
Messu su 5.4. klo 13 Jäälin kappelissa. 
Toimittaa Harri Isopahkala, 
kanttorina Jarkko Metsänheimo, 
Lotta-Maria Heiskanen, viulu.
Messu ma 6.4. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Pauli Niemelä, saarnaa Erkki Piri, 
kanttorina Sari Wallin, Taina Palola, huilu.

leirikeskuksessa. Tiedossa 
mukavaa yhdessäoloa, kah-
vittelua ja vierailija Lea Pa-
son asiaa muistista. Eläkeläis-
ten seurakuntakerhoon jär-
jestetään kuljetus, jonka voi 
tilata edellisen viikon torstai-
hin klo 14 mennessä Erja Ha-
holta p. 0400 775 164. 

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 5.4. klo 12 
seurat ja perheruokailu ry:llä, 
Tauno Kujala. Su 5.4. klo 17 
pääsiäisseurat ry:llä, Erkki Pi-
ri, Erkki Vähäsöyrinki. Ma 6.4. 
klo 16 pääsiäisseurat ry:llä, 
Erkki Vähäsöyrinki, Erkki Piri.

Seurakunnan 
työntekijä 

tavattavissa 
Senioritalolla 

torstaisin 
klo 9–10. 
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Yhteisvastuu-lounas 
sunnuntaina 12.4 klo 11–13 Kellon seurakuntakodilla. 

Kauniisti katetuista pöydistä tarjoillaan 
herkullista broileria riisin ja kasvisten kera. 
Jälkiruokana kahvit ja kermainen marjarahka. 
Ruoka on laktoositonta ja gluteenitonta. 
Lounaan hinta 10 €, 5-12 v. 5 € ja 
alle 5-v. ilmaiseksi. 

Tuotto Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 
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Yhteisvastuu -lounas su 12.4 
klo 11–13 Kellon srk-kodilla. 
Ks. ilmoitus.
Lukupiiri ma 13.4. klo 18 srk-
keskuksen neuvotteluhuo-
neessa. Kirjana Jari Tervo: Esi-
koinen.
Ilmoittautuminen Oulun ro-
vastikunnan yhteiseen isos-
päivään. Isospäivä la 25.4. klo 
13–18 Haukiputaalla kirkon ja 
srk-keskuksen ympäristössä. 
Tapahtuma on tarkoitettu kai-
kenikäisille isoskoulutuksessa 
oleville ja isoskoulutuksen jo 
käyneille nuorille. Ohjelmassa 

mm. gospel-musiikkia, askar-
telua, rentoutumista, messu 
kirkossa. Lisätietoja tapahtu-
masta saat oman seurakunta-
si nuorisotyönohjaajilta. Ilm. 
12.4. mennessä www.oulun-
seurakunnat.fi/tapahtumat.
Ry:n toimintaa: Haukipu-
das: pääsiäisseurat su 5.4. 
klo 17 ry:llä, pääsiäisseurat 
ma 6.4. klo 12 ry:llä jatku-
en viikkomessulla klo 17 kir-
kossa  Kello: pitkäperjantain 
lauluseurat pe 3.4 klo 18 Kel-
lon srk-kodilla. Jokikylä: seu-
rat ma 6.4. klo 14 ry:llä.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko
Nokelantie 39

Kastellin kirkko
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Diakonian ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta.

Karjasillan
seurakunta

rellä, laulamme, 
keskustelem-
me ja juom-
me kahvit.
Diakonia-
ryhmä ti 7.4. 
klo 14 Maik-
kulan kappeli. 
Diakoniatyön 
vapaaehtoisten 
kokoontumispaikka. 
Kokoonnumme viikoittain 

rupattelemaan ja 
suunnittelemaan 

vapaaehtois-
työn toimintaa.   
Lähetyspiiri ti 
7.4. klo 17.30 
Kaukovainion 

kappeli. Tervetu-
loa kaikki lähetys-

työstä kiinnostuneet 
kuulemaan ajankohtaisia 

uutisia lähetyskentiltä, ru-
koilemaan, tutkimaan Raa-
mattua, keskustelemaan ja 
kahvittelemaan.  
Sukanvarsi ke 8.4. klo 14 Sii-
pi - lähetyksen puoti ja paja 
Tule tekemään käsitöitä yh-
dessä lähetykselle tai lähim-
mäiselle. 
Pyhän Andreaan Naiskuoro 
ke 8.4. klo 18 Pyhän Andre-
aan kirkko. Nuorekas kuo-
romme kaipaa joukkoon li-
sää innokkaita ja laulamises-
ta kiinnostuneita naisia. Lisä-
tiedustelut kanttori Sirpa Il-
vesluodolta, p. 050 5251 882.
Eläkeläisten kerho to 9.4. 
klo 13 Karjasillan kirkko. 
Kaikille alueen eläkeläisille 
avoin kohtaamispaikka, jos-
sa hiljennytään hartauteen 
ja vaihdetaan ajatuksia kah-
vikupin ääressä.  
Eläkeläisten kerho to 9.4. 
klo 13 Kastellin kirkko. Eläke-
läisten kerho sisältää hartau-
den, kahvit ja vaihtuvaa oh-
jelmaa tai keskustelua.
Lisätietoa kuoroista löydät 
os. www.oulunseurakunnat.
fi/kuoroharjoitukset.

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro pe 3.4. klo 9–10  
Pyhän Andreaan kirkko. 
Aamupuuro to 9.4. klo 9–10  
Kaukovainion kappeli.
Tuuppa kahville! to 9.4. klo 
16–18, Karjasillan kirkko. 
Tuuppa kahville! on vertais-
toimintaa nuorille ja nuoril-
le aikuisille  (alle 30-v.) joilla 
on tai on ollut haasteellinen 
elämäntilanne. Torstaisin klo 
16–18 Karjasillan kirkon vin-
tillä,  urkuparven takana.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Jumalanpalvelukset kts. 
erillinen ilmoitus. 
Miesten raamattupiiri ke 
8.4. klo 18 Karjasillan kirkko, 
ryhmätyötila.
Raamattupiiri to 9.4. klo 18 
Maikkulan kappeli.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Kirkkoseurat ti 7.4. klo 
19 Karjasillan kirkko. Ompe-
luseurat pe 10.4. klo 17 Kas-
tellin kirkko. Raamattuluok-
ka pe 10.4. klo 18 Maikkulan 
kappeli. Ompeluseurat, pe 
10.4. klo 19 Maikkulan kap-
peli.

Lapsille ja
lapsiperheille

Pyhäkoulu su 5.4. klo 10–11 
Kastellin kirkko Messun aika-
na lasten oma kirkkohetki. 
Pyhäkoulun päätteeksi lap-
set pääsevät osallistumaan 
yhteiselle ehtoolliselle van-
hempien kanssa. 
Päiväkerhot, perhekerhot, 
perhetupa, pyhäkoulut, isä-
lapsi sählykerhot, liikunta-
kerhot ja kokkikerhot löy-
dät os. www.oulunseura-
kunnat.fi/kerhot_piirit_ta-
pahtumat.

Harrastukset ja
kerhot

Ystävän kamari ti 7.4. klo 13 
Kaukovainion kappeli. Tule 
tapaamaan tuttuja ja vierai-
ta! Hiljennymme sanan ää-

Pääsiäisen kappelimessu 
sunnuntaina 5.4. klo 12 Maikkulan kappelissa. 

Kristus on ylösnoussut! 
Magdalan Maria ja toinen Maria löytävät Jeesuksen 
haudan tyhjänä, ja Herran enkeli ilmoittaa Jeesuksen 
nousseen kuolleista. Miten pääsiäisen ilosanoma ta-
voittaa meidät, keskellä elämämme huolia ja tilanteita? 
Tule kappelimessuun kuulostelemaan omaa sydäntäsi 
ja Jumalan Sanaa, joka voi puhua juuri sinulle. 
Rukousjaksossa voit jättää oman pyyntösi paperille kir-
joitettuna tai sytyttää tuohuksen rukouksen merkiksi. 
Messun toimittaa Erja Järvi, ja musiikkitoteutuksesta 
vastaa Riitta Piippo ja soitinryhmä. 
Kolehti Kirkon ulkomaanavulle katastrofirahastoon. 
Messun jälkeen kirkkokahvit.

Sanan ja rukouksen ilta 
tiistaina 7.4. klo 18 Pyhän Andreaan kirkossa.
Tilaisuudessa puhuvat Pirkko Vesavaara ja 
Juha Tervaskanto. Ylistysryhmä, rukouspalvelua, 
kirjalahja kaikille. Tervetuloa!

Mitä nyt Martta? 
Minne matka, Maria?

Tarinateatteria 
torstaina 9.4. klo 18–19.15 Maikkulan kappelilla

 
Tarinateatteriryhmä Routaraja improvisoi 

näyttämölle tuokiokuvia, tunteita 
ja tarinoita sinun elämästäsi

K
irko

n ku
vap

an
kki / Jaan

i Fö
h

r

Kiirastorstai 2.4.                                       
Messu klo 19 Karjasillan kirkko  
(Liisa Karkulehto, musiikissa Mikael Säily)
Messu klo 19 Kastellin kirkko (Erja Järvi)
Messu klo 19 Pyhän Andreaan kirkko  
(Heikki Karppinen)
Messu klo 19 Maikkulan kappeli  
(Olavi Mäkelä, Kappelin laulu)

Pitkäperjantai 3.4.                                           
Sanajumalanpalvelus klo 10 Karjasillan kirkko  
(Satu Kreivi-Palosaari, Karjasillan kirkkokuoro,  
laulu Jenni Koskenkorva)
Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki klo 15 
Karjasillan kirkko (Heikki Karppinen)

Pääsiäisyö la 4.4.                                              
Pääsiäisyön messu klo 23 Karjasillan kirkko  
(Juhani Lavanko, Weljet mieskuoro, pääsiäisateria)

Pääsiäispäivä su 5.4.                                        
Messu klo 10 Karjasillan kirkko (Liisa Karkulehto, 
Pyhän Andreaan naiskuoro, Gadenza, kirkkokahvit)
Messu klo 10 Kastellin kirkko (Esa Nevala, laulu Jorma 
ja Jaana Pulkkinen, kirkkokahvit)
Perhemessu klo 12 Pyhän Andreaan kirkko  
(Mirjami Dutton)
Messu klo 12 Kaukovainion kappeli  
(Esa Nevala, Karjasillan kirkkokuoro, kirkkokahvit)
Kappelimessu klo 12 Maikkulan kappeli  
(Erja Järvi, kappelin soitinryhmä, kirkkokahvit)

2. Pääsiäispäivä ma 6.4.                                   
Messu klo 10 Karjasillan kirkko  
(Maija Konttinen, Eläkeliiton kuoro)

sunnuntaina 12.4. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa
Tervetuloa Varikolle! Aiheena Ylösnousseen todista-
jat. Messun toimittaa Heikki Karppinen yhdessä va-
rikkotiimin vapaaehtoisten kanssa, avustajana Jenni 
Koskenkorva. Musiikista vastaa varikkobändi. Lapsille 
pyhäkoulu. Messun jälkeen kirkkokahvit. Kolehti Suo-
men Gideonit ry:n työn tukemiseen. 

Pääsiäisyön 
messu 

lauantaina 4.4. 
klo 23

Karjasillan 
kirkossa. 

Satu K
reivi-P

alo
saari

Soppapäivä työttömille ja vähävaraisille 
torstaina 23.4. klo 9 Kaukovainion kappelissa. 
Karjasillan seurakunnan diakoniatyön järjestämä 
soppapäivä, jossa tarjotaan broilerikiusausta 
ilmaiseksi työttömille ja vähävaraisille.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoen-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Oulujoen 
seurakunta

Ylikiiminki
Harjutie 5 
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen 
p. 040 7300 407

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 2.–9.4.2015

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Kiirastorstain messu 2.4. 
klo 19 Oulujoen kirkko, toi-
mittaa Sanna Komulainen, 
avustavat Ilkka Mäkinen ja 
Pentti Kortesluoma. Oulujo-
en kirkkokuoro.
Kiirastorstain messu 2.4. 
klo 19 Yli-Iin kirkko, toimit-
taa Pertti Lahtinen, avusta-
vat Hilla Jurvelin ja Salla Tuo-
minen, kanttorina Anja Hyy-
ryläinen.
Kiirastorstain messu 
2.4. klo 19 Ylikii-
mingin kirkko, 
toimittaa Sa-
tu Saarinen, 
kanttorina 
Leo Rahko. 
Kirkkokuoro. 
Sanajuma-
lanpalvelus 
pe 3.4. klo 10, 
Oulujoen kirkko. 
Toimittaa Ilkka Mäki-
nen, kanttorina Lauri Nurk-
kala. Gaudiate-kuoro. 
Sanajumalanpalvelus pe 
3.4. klo 10, Yli-Iin kirkko. Toi-
mittaa Hilla Jurvelin, kantto-
rina Anja Hyyryläinen. Kirk-
kokuoro. 
Sanajumalanpalvelus pe 
3.4. klo 10, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko. 
Pääsiäisyön messu la 4.4. 
klo 23, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokoski, 
avustaa Ilkka Mäkinen, kant-
torina Leo Rahko. Kirkkokuo-
ro. Yöpala tarjoilut seura-
kuntatalolla. 

Messu su 5.4. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, saarna Riit-
ta Kentala, kanttorina Lauri 
Nurkkala. 
Messu su 5.4. klo 10, Yli-

Iin kirkko. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, 

kanttorina An-
ja Hyyryläinen. 
Kirkkokuoro
Messu su 5.4. 
klo 12, Ylikii-
mingin kirk-

ko. Toimittaa 
Pentti Kortes-

luoma, saarna Riit-
ta Kentala, kanttorina 

Leo Rahko. Laulukerho. 
Messu ma 6.4. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Satu 
Saarinen, avustaa Saila Kuk-
kohovi-Jämsä, kirkkoväärti 
Mikko Jämsä, Petra Aarnio, 
laulu. Kanttorina Sanna Lep-
päniemi. 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu to 2.4. klo 19, Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Petri 
Satomaa, avustaa Riitta Mar-
kus-Wikstedt, kanttori Taru 
Pisto, Uusi Ääni -kuoro. 
Sanajumalanpalvelus pe 
3.4. klo 10, Oulunsalon kirk-
ko. Toimittaa Minna Salmi, 
avustaa Anneli Nieminen, 
kanttori Tuomo Kangas. 
Messu su 5.4. klo 10, Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, kanttori Tuomo 
Kangas. 
Iltakirkko, pääsiäiskantaat-
ti ma 6.4. klo 19, Oulunsalon 
kirkko. Toimittaa Petri Sato-
maa, kanttori Tuomo Kan-
gas, nuorisokuoro Fermaatti. 
Hartaus ke 8.4. klo 13.30, Sa-
lonkartano, Minna Salmi.
Seurakuntakerho to 9.4. klo 
11 seurakunnan Toimitalos-
sa, Jukka Joensuu.
Hartaus to 9.4. klo 11.30 Tep-
pola, Minna Salmi.

Kuulo-
vammaisten ja 

Oulujoen seurakunnan 
eläkeläisten leiri  
ma –ke 25.–27.5.  

Rokuan leirikeskuksessa. 
Ks. ilmoitus s. 20. 

Harrastukset ja kerhot
Leikkikerho ti 7.4. klo 14, 
Reppu. 
Poikien liikuntakerho 1.–3.-
lk ti 7.4. klo 16, Salonpään 
koulu.
Heppakerho ti 7.4. klo 16, 
Reppu.  
Poikien liikuntakerho 4.–6.-
lk  ti 7.4. klo 17, Salonpään 
koulu.
Kokkipuuhakerho ti 7.4. klo 
17.30, seurakunnan Toimita-
lo.
Lapsikuoro ke 8.4. klo 17, 
kirkko. 
Kitarapiiri to 9.4. klo 16, 
Reppu.
Toimintakerho to 9.4. klo 16, 
Pitkäkankaan koulu. 
Tyttöjen liikuntakerho to 
9.4. klo 16, Salonpään koulu. 
Kokkipuuhakerho to 9.4. klo 
17.30, Reppu.
Uuden Äänen harjoitus to 
9.4. klo 18, kirkko. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Repun perhekerho ti 7.4. klo 
9.30.
Naisten ja tyttöjen askare- 
ja oloilta ti 7.4. klo 18, Rep-
pu.
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja hoitolapsille to 
9.4. klo 9, seurakunnan Toi-
mitalo.

Lähetystyö
Lähetysilta ke 8.4. 18, seura-
kunnan Toimitalo. Illassa kes-
kustelua uskon, lähetyksen 
ja elämän ympärillä, eri tee-
ma-aihein. Kaikki tervetullei-
ta mukaan. Pieni iltapalatar-
joilu, vapaaehtoinen maksu 
lähetystyön hyväksi. 

Muut menot
Kehitysvammaisten tuki 
ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous ke 8.4. klo 19, Ca-
ritas talo.
Rauhanyhdistykset:  Kir-
konkylä Pe 3.4. seurat klo 
16, Pauli Pasanen, Juhani Le-
pistö. Su 5.4. seurat klo 16, 
Pentti Saulio, Harri Vähä-
jylkkä. Ma 6.4. seurat klo 12, 
Pentti Saulio, Harri Vähäjylk-
kä. Ma 6.4. seurat klo 17, Har-
ri Vähäjylkkä, Pentti Saulio. 
Salonpää Pe 3.4. seurat klo 
16. To 9.4. kotiseurat Immo-
sella klo 18.30.
Herättäjäyhdistys su 5.4. klo 
18.30 pääsiäisseurat Kempe-
leen kirkossa.

Messu ma 6.4. klo 12, Hin-
tan seurakuntatalo. Toimit-
taa Satu Saarinen, kanttori-
na Sanna Leppäniemi. 
Sanajumalanpalvelus ma 
6.4. klo 10, Yli-Iin kirkko. Toi-
mittaa Pertti Lahtinen, kant-
torina Anja Hyyryläinen. 
Sanajumalanpalvelus ma 
6.4. klo 10, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko. 

Harrastukset ja kerhot
Seniorikerho pe 3.4. klo 11, 
Juopulin kylätalo. 
Fransupiiri ti 7.4. klo 17, Myl-
lyojan seurakuntatalo.
Seurakuntakerho to klo 9.4. 
klo 10, Huonesuon seurakun-
takoti. 
Torstaikerho to 9.4. klo 11, 
Yli-Iin seurakuntatalo.
Neulansilmä to 9.4. klo 17,  
Hönttämäen seurakuntako-
ti. Kansainvälinen tyttöjen ja 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus taloudellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–10 p. 040 7033 690 tai samaan aikaan käymällä 
paikanpäällä Myllyojan seurakuntatalolla. Muissa asiois-
sa voit ottaa yhteyttä oman alueen diakoniatyöntekijään.

Kuulkaa korpeimme kuiskintaa, 
jylhien järvien loiskintaa…” 
seurakuntaretki Oulunsalon seurakuntalaisille Suomus-
salmen ja Raatteentien maisemiin to–pe 23.–24.4.  Oh-
jelmaan mahtuu historiaa, hyvää ruokaa, kulttuuria ja 
kylpylähemmottelua.  Osallistumismaksu 50€ / henkilö 
ja tämä kattaa melkeinpä kaiken. 
Mikäli haluaa hemmotteluhoitoja perjantaiaamulle niin 
ne täytyy varata ja kustantaa itse Kunnoks Hoitolaitok-
sesta p. (08) 710 380. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 10.4. klo 12 mennes-
sä vs. diakoni Anneli Niemiselle, p. 044 7453 853, anne-
li.nieminen@evl.fi.

Pääsiäisyön messu 
lauantaina 4.4. klo 23 
Ylikiimingin kirkossa.

Yöpalatarjoilut seurakuntatalolla. 
Kulttuurin 
ja musiikin kirkkoilta 
sunnuntaina 12.4. klo 18 Oulujoen kirkossa.
Kalastajanpoika-kanttaatti, säveltänyt Lauri Nurkka-
la. Osia J.S. Bachin Magnificatista, Gaudiate kuoro, 
johtaa Lauri Nurkkala. Mikko Kinnunen puhe, Han-
nu Tarvas lukee ”Aavistajan” Joni Skiftesvikin teok-
sesta Aavistaja ja muita novelleja. Kolehti Yhteisvas-
tuukeräykselle. 

Yhteisvastuukonsertti 
torstaina 23.4 klo 19 Oulujoen kirkossa. 
Konsertissa esiintyvät Jaana ja Jorma Pulkkinen lau-
lu, sekä Oulujoen kirkkokuoro johtajana Sanna Lep-
päniemi. Säestyksestä vastaavat Sari Wallin ja Sanna 
Leppäniemi. Ohjelma koostuu uudemmasta hengelli-
sestä musiikista ja negrospirituaaleista. Kolehti kerä-
tään Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Konserttiin kutsutaan kaikenikäisiä lepäämään ja voi-
maantumaan musiikista toivon sävelien myötä. Vapaa 
pääsy, tervetuloa. 

Tonkkatorstai 
torstaina 9.4. klo 12–13 seurakunnan Toimitalon pihassa. 
Seurakuntamme uuden kenttäkeittimen ensimmäinen 
todellinen tulikoe – keitämme ja myymme seurakunta-
laisille hernekeittoa. Keittoa on mahdollisuus ostaa pai-
kanpäällä nautittavaksi tai litroittain kotiin vietäväksi. 
Myynti noin klo 12–13 toimitalon pihassa, Vattukuja 2. 
Tuotto yhteisvastuun hyväksi. Emäntinä paikalla Heli Lai-
tinen ja marttapiirin erikoisneuvoja Marja-Leena Pirkola. 
Tervetuloa ja omat astiat mukaan!
Lisätietoja: vs. diakoni Anneli Nieminen, p. 044 7453 853. 
Mikäli haluat tulla opettelemaan kenttäkeittimen käyt-
töä, olet lämpimästi tervetullut, ilmoittautua voi Anne-
lille. 

”Käy yrttitarhasta polku”
Pitkäperjantain sanomaa sanoin ja sävelin 
perjantaina 3.4. klo 15 Oulunsalon kirkossa.
Esiintyjät: Hellevi Pirttisalo ja Anja Salo
Musiikki: Tuomo Kangas
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu yhteisvastuun hyväksi

Raamattu-
luentosarja

Avioliitto Raamatussa
ke 8.4. klo 18 Oulunsalon seurakunnan 
Toimitalon yläsalissa, Vattukuja 2

Mitä Raamattu puhuu avioliitosta? Mitkä ovat 
Jeesuksen antamat yhteiselämän ohjeet? Onko 
eronneen uudelleen avioituminen Raamatussa 
ongelma? Minkälainen käsitys Apostoli Paavalilla 
oli avioliiton tarpeellisuudesta? Seurakuntapastori 
Jukka Joensuu pohdiskelee avioliiton merkitystä 
Raamatussa.

Suurella Sydämellä 
– runoja ja musiikkia 
torstaina 16.4. klo 13 Myllyojan seurakuntatalossa. 
Oulun Seudun Lausujien runo- ja musiikkiesitys.  
Hinta 5 € sisältää kahvin ja arvan. 
Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Oulujoen seurakunnan kirkkoherranvirasto 
muuttaa Hintan seurakuntataloon (Hintantie 89) 
Myllyojan seurakuntatalon remontin ajaksi.  Kirkkoher-
ranvirasto on suljettu 30.4. muuton vuoksi. Oulujoen 
kirkkoherranvirasto palvelee 4.5.–30.9. välisen ajan Hin-
tan seurakuntatalon 2. kerroksessa, p. (08) 5313 500. 
Päivystävä pappi on tavattavissa Hintan sakastissa 1. 
kerroksessa ma–to klo 10–14, p. 044 7883 990.

w
w

w
.sxc.h

u

naisten käsityökerho. Lisätie-
toja antaa Sari Meriläinen p. 
040 5583 294

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 

löytyvät päiväkerhot, pik-
kukoulut, pyhäkoulu, per-
hekerhot, perhekahvilat ja 
nuorten kerhot.

Musiikkitilaisuudet
Laulukerho to 9.4. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Kiirastorstain messu to 2.4. 
klo 19, Tuiran kirkko. Toimit-
taa Petteri Tuulos, avustaa 
Niilo Pesonen ja Juha Valp-
pu, kanttorina Katri Sippola. 
Johanna Fiskaali, laulu, Anna 
Manninen, viulu.
Kiirastorstain messu to 2.4. 
klo 19, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Toimittaa Päivi Jussi-
la, avustaa Jonne Pirkola  ja 
Anu Ojala, kanttorina Anna 
Kälkäjä. 
Kiirastorstain messu to 2.4. 
klo 19, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa Pasi Kurikka, 
avustaa Lauri Kujala ja Jon-
na Piirainen ja teol. yo Anit-
ta Uusikartano, kanttori-
na Tommi Hekkala. Kuoro 
D'amen.
Pitkäperjantain sanaju-
malanpalvelus pe 3.4. klo 
10, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Anu 
Arvola-Greus.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 3.4. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Jonne Pirkola, avus-
taa Anu Ojala, kanttorina 
Katri Sippola.  
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 3.4. klo 12, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Lauri Kujala, avustaa 
teol. yo Anitta Uusikartano, 
kanttorina Tommi Hekkala.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 3.4. klo 12, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Toimittaa Jukka Kolmonen, 
avustaa Riitta Louhelainen, 
kanttorina Heikki Jämsä.
Jeesuksen kuolinhetken ru-
koushetki pe 3.4. klo 15, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Päivi 
Jussila, avustaa teol.yo Anit-
ta Uusikartano, kanttorei-
na Tommi Hekkala ja Heik-
ki Jämsä.
Sanajumalanpalvelus pe 
3.4. klo 15.30, Caritas Matrii-
ti, 2. kerros. 
Pääsiäisyön messu la 4.4. 
klo 23, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa Jonna Piirai-
nen, avustavat Lauri Kujala, 
teol. yo Anitta Uusikartano, 
Anssi Putila ja Marika Ala-
kopsa, kanttorina Anu Ar-
vola-Greus, urkurina Niina 
Ylikulju, Cappella pro Voca-
le. Pääsiäisateria messun jäl-
keen.
Pääsiäisyön messu la 4.4. 
klo 23, Pateniemen kirkko. 
Toimittaa Riitta Louhelainen,
avustavat Niilo Pesonen, 
Marja Manelius ja Tuulikki 
Ståhlberg, kanttorina Katri 
Sippola. Messun jälkeen pää-
siäisateria.
Messu su 5.4. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Juha Valp-
pu, avustaa Riitta Louhelai-
nen, kanttorina Heikki Jämsä. 
Kaikenikäisten monikulttuu-
rinen kastemessu su 5.4. klo 
10, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Toimittaa Päivi Jussila, saarnaa 
Stiven Naatus, avustaa Terhi-
Liisa Sutinen, kanttorina An-
na Kälkäjä. Johanna Fiskaali, 
yksinlaulu. Afrikkalainen Ma-
ranatha -lauluryhmä. 
Messu su 5.4. klo 12, Rajaky-
län seurakuntakoti. Toimit-
taa Jonne Pirkola, avustaa 
Jaakko Syynimaa, kanttorina 
Heikki Jämsä. 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 059
tavattavissa 
ma–pe klo 10–14

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

Kohtaamisilta 
keskiviikkona 15.4. klo 17.30 
Tuiran kirkon Suvantosalissa. 
Sisäänkäynti kirkkoherran-

viraston ovesta. 
Tule iltakahville ja laulamaan 

toivelauluja kanttori 
Tommi Hekkalan johdolla.

Illassa mukana pastorit 
Riitta Louhelainen ja 

Jukka Kolmonen. 

Ei iltamessua Tuiran kirkos-
sa su 5.4. 
Ehtoollisjumalanpalvelus 
Vanhan käsikirjan mukaan 
su 5.4. klo 17, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Toimittaa Nii-
lo Pesonen, saarna Eino Ruu-
sula, avustaa Pasi Kurikka, 
kanttorina Heikki Jämsä.
Messu ma 6.4. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Jukka Kol-
monen, avustaa Jonne Pir-
kola, kanttorina Anu Arvo-
la-Greus.
Perheiden iloinen pääsiäis-
kirkko ma 6.4. klo 15, Pyhän
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Jonna Piirainen, avustavat 
Anu Ojala ja teol. yo Anitta 
Uusikartano, kanttorina Anu 
Arvola-Greus.
Viikkomessu ke 8.4. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Pa-
si Kurikka, kanttorina Tom-
mi Hekkala.
Viikkomessu ke 8.4. klo 20, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Veijo Koivula. 
Seurat ma 6.4. klo 15, Kos-
kelan seurakuntakoti. Puhu-
jina Juhani Seppänen ja Jon-
ne Pirkola. Jeesus – kuole-
man voittajan kohtaaminen 
ihmisille.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 9.4. klo 
18.30, Tuiran kirkko.

Harrastukset ja kerhot
Kivi- ja tiffanylasi–kerho ti 
7.4. klo 10–14, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Kerho kokoon-
tuu Pyhän Tuomaan kirkon 
kellari tiloissa. Pääovelta oi-
kealle kävellessä löytyy por-
taat kellariin.
Käsityökahvila ti 7.4. klo 
12, Koskelan seurakuntako-
ti. Tervetuloa tekemään kä-
sitöitä yhdessä lähetystyön 
tarpeisiin. 
Miesten piiri ti 7.4. klo 18, 
Tuiran kirkko. Petteri Tuulos 
alustaa. 
Puutyökerho ke 8.4. klo 9, Sii-
pi – lähetyksen puoti ja paja. 
Käsityökerho ke 8.4. klo 15, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Sisäänkäynti parkkipaikan 
puolelta. Kerho kokoontuu 
keskiviikkoisin. 
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
8.4. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari. 
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 9.4. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko, Sumppu. Vetäjänä pasto-
ri Riitta Louhelainen ja Jukka 
Kolmonen. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Otetaan vastaan vaate- ja 
tavaralahjoituksia. Huom! 
Ajanmukaisia, ehjiä ja puh-

taita vaatteita, kotitalous-
tavaraa sekä huonekaluja. 
Vaatteita ja kotitaloustava-
raa jaetaan apua tarvitse-
ville diakoniatyön tapahtu-
missa. Lisätietoja ja yhtey-
denotot Tuiran seurakunnan 
diakoni Sami Riipinen, p. 040 
5747 149.
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala ke 
8.4. klo 10–11, Koskelan seu-
rakuntakoti.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 9.4. klo 12, Py-
hän Luukkaan kappeli. Ateri-
an hinta 2 €.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 9.4. klo 12, Ra-
jakylän seurakuntakoti. Ate-
rian hinta 2 €. 
Rauhoitu Sanan ja teekupin 
ääressä to 9.4. klo 17-18.30, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Kaikille avoin keskusteluryh-
mä kokoontuu Koskelan seu-
rakuntatalon vintillä. Lisätie-
toja diakoni Heli Mattila, p. 
040 5747 145. Ryhmään ovat 
tervetulleita kaikki ne, joita 
kiinnostaa keskustella maa-
ilman tapahtumista ja kris-
tillisestä elämästä. Illan aika-
na juodaan teetä, keskustel-
laan, luetaan hengellistä kir-
jallisuutta ja rukoillaan. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtu-
mat löytyvät päiväkerhot, 
puuhakerhot, perhekerhot, 
pyhäkoulut, varhaiskasva-
tuksen musiikkiryhmät ja 
nuorten kerhot.
Nallekahvila to 9.4. klo 10. Si-
säänkäynti kirkon takaa oves-
ta "Telakka". Lapsiperheiden 
Nallekahvila yhdessäolon ja 
kahvittelun merkeissä. 
Yksinhuoltajien olohuone 
to 9.4. klo 17.30–19.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Mu-
kana pastori-perhetera-
peutti Helena Paalanne, jo-
ka alustaa aiheesta "Uuteen 
suhteeseen". Illassa pohdi-
taan uuden suhteen ja uu-
sioperheen vuorovaikutus-
kuvioita. Lisätietoja Raija Yr-
jölä, p. 040 5747 093, raija.yr-
jola@evl.fi.
 

Musiikkitilaisuudet
Gabriel Faurén Requiem pe 
3.4. klo 18 Oulun tuomiokir-
kossa. Virva Puumala (sop-
raano) ja Jussi Juola (basso-
baritoni), Sekakuoro Tuike 
ja Pudasjärven kirkkokuoro, 
Oulun Kamariorkesteri, joh-
taa Olli Heikkilä. Vapaa pää-
sy. Käsiohjelma 10 € tuntia 
ennen kirkon ovelta.

Kaikenikäisten 
monikulttuurinen kastemessu 

sunnuntaina 5.4. klo 10 Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Messun toimittavat Päivi Jussila,
Stiven Naatus (saarna), Anna Kälkäjä (musiikki), 

Terhi-Liisa Sutinen,
Johanna Fiskaali (yksinlaulu) ja afrikkalainen

Maranatha -lauluryhmä.

Perheiden iloinen pääsiäiskirkko 
maanantaina 6.4. klo 15 Pyhän Tuomaan kirkossa.

Toimittaa Jonna Piirainen, avustavat Anu Ojala 
ja teol. yo Anitta Uusikartano, 
kanttorina Anu Arvola-Greus.

Yhteisvastuutapahtuma 
torstaina 9.4. klo 13 
Pyhän Tuomaan kirkolla. 

Runoja esittää Terttu Aakko, musiikkia ja 
yhteislauluja säestää haitarilla Pertti Haipola. 
Kahvitarjoilu ja arvontaa. Käsiohjelma 5 €, 
joka sisältää linja-autokuljetuksen ja kahvit.

Linja-autokuljetus:
klo 11.45 Pyhän Luukkaan kappeli, ajaa Kaitoväylää, 
klo 11.55 Pateniemen kirkko, 
klo 12.05 Palokan palvelukeskus, 
klo 12.15 Rajakylän seurakuntakoti, 
klo 12.20 Koskelan seurakuntakodin pysäkki, 
klo 12.25 Tuiran palvelukeskus, 
klo 12.30 Tuiran kirkko, 
klo 12.40 Metsolan kartano, 
klo 12.45 Pyhän Tuomaan kirkko. 
Paluukuljetus lähtee klo 14.45.
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Pääsiäisyön 
messu 

lauantaina 4.4. 
klo 23

Pyhän Tuomaan ja 
Pateniemen 

kirkoissa.
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Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Kappalainen
Martti Arkkila 
p. 040 5199 600

Diakoniatyöntekijät
Kirsti Hakkarainen
p. 040 5083 403
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista tai 
p. 044 3340 380.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset 
Oulun 
keskusrekisteristä, 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

Pääsiäisvaellus to 2.4. klo 12 
Nestorissa. Vaellus päättyy 
ehtoollishartauteen. 
Syöpäkerho ke 8.4. klo 12.30 
Rantsilan srk-talossa. 
Väyrylänsaaren kylätoimi-
kunnan vierailu ke 8.4. klo 14 
Pihlajistoon ja ryhmäkotiin. 
Ehtoollishartaus pe 3.4. klo 
13 Vaarintalossa ja Ainolassa, 
su 5.4. klo 13 Koivulehdossa 
ja klo 14 Siikalatvan vuode-
osastolla, ke 8.4. klo 14 Poh-
jantähdessä.
Seurakuntakerho ke 8.4. klo 
10 Pyhännän, to 9.4. klo 12 
Pulkkilan, to 9.4. klo 13 Rant-
silan ja pe 10.4. klo 10 Kesti-
län srk-talossa.
Perhekerho ti 7.4. klo 10 Py-
hännän kerhotilassa, ke klo 
10 Kestilän kerhokodissa. 
Päiväkerho ti klo10 Kestilän 
kerhokodissa, pe klo 10 Pulk-
kilan srk-talon ja pe klo 10 Py-
hännän srk-talon kerhohuo-
neessa. Rantsilan kerhot ti 
klo 10 ja to klo 12 Nuppulassa.   
Varhaisnuoret ti klo 14.30 
Kestilän kerhokodissa, ti klo 
14.30 Pyhännän kerhotilassa, 
ti klo 15 Hovin koululla, ke 
klo 16.30 Piippolan srk-talos-
sa ja to klo 15.30 Tavastken-
gän koululla. Poikakerho to 
klo 15.30 Nuppulassa. 
Kuorot: Pulkkila: To 9.4. kirk-
kokuoro klo 13.30 ja Stellat 
klo 15.15 srk-talossa. Pyhän-
tä: To 9.4. veteraanikuoro klo 
12, lapsikuoro ”Pienet” klo 
16.30 ja ”Isot” klo 17.30 srk-
talossa. Rantsila: Veteraani-

Kiirastorstain messu to 
2.4. klo 19 kirkossa. Rip-
pikoululaiset kirkkoon jo 
klo 18.
Pitkäperjantain sanaju-
malanpalvelus pe 3.4. 
klo 10, kirkkokuoro avus-
taa.
Pääsiäismessu su 5.4. klo 
10. Kirkkokuoro avustaa 
ja pääsiäiskahvit srk-salis-
sa messun jälkeen.
Sanajumalanpalvelus 
ma 6.4. klo 10.

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISET 
Jumalanpalvelus to 2.4. klo 13, Tahkokankaan palve-
lukeskus, Kiilakiventie 5. 
Keskustelukerho ti 7.4. klo 17–18.30, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Kerho kaikenikäisille kehitysvammaisille.

NÄKÖVAMMAISET 
Näkövammaisten raamattu-ja keskustelupiiri,
torstaina 9.4. klo 13–14.30 Caritas-kodilla, Caritas-sali, 
Kapellimestarinkatu 2. Luemme Matteuksen evankeliu-
mia yhdessä ja keskustelemme. Kahvitarjoilu. Opasystä-
vä vastassa klo 12.30 alkaen Caritas-kodin pihalla pää-
oven läheisyydessä. 

KUULOVAMMAISET 
Viittomakielinen kuoro to 2.4. klo 12.30, Keskustan 
seurakuntatalo. Hiljaisen seurakunnan koskettavaa ja 
kaunista musiikkitoimintaa. Sinä viittomakielinen se-
niori tai juniori, tule mukaan kuoroon. Harjoittelemme 
viikottain ja esiinnymme messuissa ja juhlissa. Lisätie-
toja voit kysyä Ulla-Maija Aaltomaalta p. 050 5933 378. 

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 10.4. klo 13, Keskustan seurakunta-
talon Monitoimitila. Perjantaisin klo 13–15. 
Tavoiteryhmä ma 13.4. klo 10, Keskustan seurakunta-
talon Monitoimitila. Maanantaisin klo 10–12. Päihdeon-
gelman kanssa kipuileville miehille ja naisille.

SMenot Oulun seurakunnissa 2.–9.4.2015

Lähetys

Siipi – lähetyksen puoti ja paja 
Pääsiäislomalla 28.3.–6.4.  
Avoinna ma, ti, ke, pe klo 10–14 
sekä la  25.4. ja 23.5. klo 10–14.
Astioita, kodintekstiileitä, koruja, kirjoja, äänilevyjä, 
kortteja ym. kirpputoritavaraa, käsitöitä ym. uusia pajan 
tuotteita sekä kahvila lähetystyön hyväksi. Nokelantie 
48 B (Höyhtyän ostoskeskuksen vieressä) p. 044 3161 720.
Pyörien keväthuolto Siivessä 7.–17.4. ma–ke, pe klo 
10–14 Ajanvaraus p. 044 3161 720. Perushuolto 30 €. 
Asiakas hankkii tarvittavat varaosat, myös renkaat etu-
käteen.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Kuulovammaisten ja 
Oulujoen seurakunnan 
eläkeläisten leiri 
ma–ke 25.–27.5. Rokuan leirikeskuksessa.
Tervetuloa viihtymään ja ulkoilemaan Rokuan maas-
toon. Leirin hinta on 47 € sis. matkat, täysihoidon ja va-
kuutuksen Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille. 
Ilmoittautuminen viimeistään 24.4. mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat tai 
Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657 tai 08 3161 321. 
Kanssasi mukana diakonissat Eija Röning ja Anne-Ma-
ri Kyllönen. Tarkempia tietoja myöhemmin lähetettä-
vässä leirikirjeessä.
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Sarastus-kuoron harjoitukset ke 8.4. klo 18–19.30, Kes-
kustan seurakuntatalon pieni seurakuntasali, Isokatu 17.
Sarastus-kuoro on nuorten aikuisten ja opiskelijoiden 
kuoro. Harjoittelemme huhtikuun Tuomasmessun lau-
luja.
 
Seuraavan Luukas-messun ideointi on käynnissä! Jo-
kainen meistä voi tehdä tätä messua, joka on joka kerta 
hieman erilainen – enemmän sellainen kuin sinä haluat!
Liity Facebookissa ryhmään "Luukas-messu" ja anna ide-
asi ja kommenttisi yhteiseen käyttöön! Voit tulla myös 
paikalle Tuiran kirkkoon pe 24.4. klo 18, jolloin työstäm-
me paikalla olijoiden voimin messun osat valmiiksi ja it-
se messu starttaa samana iltana klo 19.  Tervetuloa mu-
kaan joko tekemään tai osallistumaan tai mieluiten mo-
lempiin! Kolehti kerätään Tuiran seurakunnan kautta vä-
hävaraisille opiskelijoille annettaviin ruoka-avustuksiin. 
Messun jälkeen kirkkokahvit ja iltapala. Järjestää Oulun 
ev.lut. seurakuntien oppilaitostyö ja Tuiran seurakunta.
Koska juuri sinä tiedät, millainen on hyvä messu! 

JÄRJESTÖT
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 8.4. klo 
18.30–21, Yliopistonkatu 7. Aiheena: Pääsiäisen salai-
suus. Puhe Jaakko Lounela. 

Kansainvälisyys - In English
English Worship Service on Sunday 5th of
April at 4 pm. in St. Luke's Chapel. Sunday school
for children. Coffee fellowship.
Englanninkieliset seurat su 5.4. klo 16 Pyhän Luukkaan 
kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu. Kirkkokahvit.
Multi-cultural mass for all ages and baptism on Eas-
ter Sun 5th of April at 10 am in the St. Luke's Chapel, 
Yliopistokatu 7, Linnanmaa. Special music, solo singing 
and the African Maranatha choir. Welcome!
Kaikenikäisten monikulttuurinen kastemessu su 5.4. 
klo 10 Pyhän Luukkaan kappelissa. Messun toimittavat 
Päivi Jussila, Stiven Naatus (saarna), Anna Kälkäjä (mu-
siikki), Terhi-Liisa Sutinen, Johanna Fiskaali (yksinlaulu) 
ja afrikkalainen Maranatha-lauluryhmä. Tervetuloa!

Eläkeliitto ti 7.4. klo 11 srk-
salissa.

Seuraava 

yhteinen 
aamiainen 

perjantaina 17.4. 
(ei pitkäperjantaina).
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Perheleiri 
24.–26.4. Rokuan leirikeskuksessa. 

Perheleirillä luvassa mukavaa yhdessä oloa, 
ulkoilua, saunomista, askartelua, yhteisiä 
hartaushetkiä sekä hyvää ruokaa.
Hinta aikuisilta 45 € ja 4–18-v. 31 €. 
Alle 4-vuotiaat lapset osallistuvat leirille ilmaiseksi. 
Etusijalla Karjasillan seurakunnan jäsenet. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 23.3.–9.4. 
lapsi- ja perhetyön sihteeri Mari Jääskeläiselle, 
p. 040 5747 109 tai mari.jaaskelainen@evl.fi.

Löytöretki – 
kesäleiri 2.–6.-luokkalaisille 

9.–11.6. Perämerellä Montajan saarella 
Simon kunnan edustalla. 

Leirin hinta 30 €.
Ilmoittautuminen 22.5. mennessä 

www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat/2015-02-09/
loytoretki-kesaleiri

Lisätietoja Juhalta, p. 040 5752 713.
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Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma ja ke klo 9–14 ja 
pe klo 9–12

Kirkkoherranvirasto
p. 044 7750 600
Kerhohuone
p. 044 7750 601
Kirkkoherra
p. 044 7750 602
Kanttori
p. 044 7750 603
Suntio
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

eurakunnissa tapahtuu 2.–9.4.2015

Kiirastorstai 2.4.
Lasten ja koululaisten pääsiäiskirkko 
klo 9.30 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, 
avustaa Marketta Taipaleenmäki. 
Kanttorina Arja Leinonen. 
Lasten ja koululaisten pääsiäiskirkko 
klo 9.30 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila, avustaa Sirkku 
Palola. Kanttorina Veijo Kinnunen.
Messu klo 18 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Arja Leinonen. 
Messu klo 19 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila, 
kanttorina Pekka Kyöstilä.
Messu klo 19 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Penna Parviainen. 
Kanttorina Veijo Kinnunen, 
avustaa lapsikuoro ”Isot”.

Messu klo 19 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Hannu Lauriala. Kanttorina 
Pentti Jäntti, avustaa veteraanikuoro.
Messu klo 20 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Arja Leinonen.

Pitkäperjantai 3.4.
Sanajumalanpalvelus klo 10 Kestilän 
kirkossa. Toimittaa Martti Arkkila. 
Kanttorina Veijo Kinnunen, 
avustaa kirkkokuoro. 
Sanajumalanpalvelus klo 10 Pulkkilan 
kirkossa. Toimittaa Leila Ikonen. 
Kanttorina Arja Leinonen, 
avustaa kirkkokuoro.
Sanajumalanpalvelus klo 13 Pyhännän 
kirkossa. Toimittaa Leila Ikonen. 
Kanttorina Veijo Kinnunen, 
avustaa lapsikuoro ”Isot”.

Jeesuksen kuolinhetken hartaus 
klo 15 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina 
Pekka Kyöstilä.
Kärsimysajan virsiä ja lauluja klo 19 
Rantsilan kirkossa. Kanttorina Arja 
Leinonen, hartaus Hannu Lauriala, 
avustaa Pulkkilan kirkkokuoro.

Pääsiäispäivä 5.4.
Messu klo 10 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Leila Ikonen. Kanttorina 
Veijo Kinnunen, avustaa kirkkokuoro.
Messu klo 10 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina 
Ulla Koskelo.
Perhemessu klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila. 
Kanttorina Arja Leinonen, avustaa 
kirkkokuoro ja Pulkkilan Stellat.

Messu klo 13 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Leila Ikonen. 
Kanttorina Veijo Kinnunen, avustaa 
lapsikuoro ”Pienet”. 
Perhemessu klo 13 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila. 
Kanttorina Arja Leinonen, avustaa 
Rantsilan Stellat.

2.pääsiäispäivä 6.4.
Messu klo 10 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Pekka Kinnunen, 
kanttoria Veijo Kinnunen. 
Sanajumalanpalvelus 
klo 10 Mankilan 
Rukoushuoneella. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Arja Leinonen. 
Kirkkokahvit.

 

Viikoittaiset kerhot (tauolla Hiljaisen viikon).

Viisastenkerho keskiviikkoisin klo 13 Saarenkartanossa. 
Kaikenikäisten kaverikerho torstaisin klo 10 kirkolla. 
Kirkkokuoro torstaisin klo 18 srk-salissa. 

lumijoki.seurakunta.netLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Hiljaisen viikon keskiviikon 
hartaus Lumilyhdyssä 1.4. 
klo 14.
Päiväkerhoja ei ole pääsiäis-
viikolla 14. Lisätietoja ker-
hosta Siljalta p.044 7750 601.
Koulun pääsiäiskirkko to 
2.4. klo 9.15 kirkossa.
Perhekerho to 2.4. klo 10 
perhekerho, alkaen pikku-
kirkolla kirkossa.
Pikkukirkko to 2.4. klo 10 
kirkossa. Lapsille suunnat-
tu pieni hartaushetki, johon 
kaikki ovat tervetulleita.
Nuorten ilta to 2.4. klo 19 
srk-talossa.
Lapsiparkki ke 8.4. klo 
12.30–14.30. Varaukset Sil-
jalta p. 044 7750 601.
Partio: Mafeking ke 8.4. klo 
18 Limingassa kotikololla.
Rippikouluilta to 9.4. klo 
18 srk-talossa, oman leirin 
väelle, ulkoläksynä Herran 
siunaus.
Raamattupiiri to 9.4. klo 19 
srk-talossa, Apt.t. 17.

Lämmin kiitos kaikille 
Yhteisvastuukeräykseen 
osallistuneille! 
Toki vieläkään ei ole myö-
häistä osallistua: virastos-
sa on lipas, jonne voi lah-
joittaa, netistä löytyy lisä-
tietoa www.yhteisvastuu.fi 
tai soita ja kysy neuvoa 
Marjo, p. 045 6381 973.

Rauhanyhdistys: Ma 6.4. klo 
17 seurat ry:llä. Päiväkerho 
ry:llä ti, ke ja to klo 17–18.30.

Kuollut:
Antti Vilhelm Piippo 97 (Pyhäntä), 
Laura Maria Kurikka e. Väyrynen 96 (Rantsila), 
Elma Vilhelmiina Mikkonen e. Hyvönen 86 (Pyhäntä), 
Kauko Otto Johannes Luttinen 65 (Piippola), 
Minna Katariina Ritola 45 (Hyvinkää)

kuoro ke klo 11 ja Stellat ke 
klo 17 srk-talossa. 
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Pääsiäisseurat su 5.4. klo 12 
ja klo 19 sekä ma 6.4. klo 12 
ry:llä, Arto Tölli, Timo Aitto-
oja ja Pekka Kinnunen. Pulk-
kila: Seurat pe 3.4. klo 13 
ry:llä, Martti Murtoperä ja 
Seppo Joentakanen.  Ompe-
luseurat pe 10.4. klo 19 Lee-
na ja Juho Jylhänkankaalla. 

PÄÄSIÄISMYYJÄISET  
kiirastorstaina 2.4. klo 13–14 
Piippolan seurakuntakodissa. 
Herkullisia leivonnaisia, arpoja, kahvia.
Tuotto lähetystyön hyväksi.
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Pääsiäisen jumalanpalvelukset
Kiirastorstain iltamessu 
to 2.4. klo 18 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen. 
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 
pe 3.4. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen, kuoro. 
Pääsiäispäivän messu 
su 5.4. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen, kuoro. 
Ehtoollinen jaetaan myös Lumilyhdyssä. 
Messun jälkeen kirkkovieraille 
jaetaan suklaamunat.
2. Pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus 
ma 6.4. klo 10 Lumilyhdyssä. 
Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen.

Pääsiäislauantaina 4.4. klo 21 kirkossa.
Näytelmä kertoo surusta, kärsimyksestä, pelosta,  

rakkaudesta ja toivosta. 
Käsikirjoitus ja ohjaus: Anne-Maria Haapala. 
Liput 10 € / 8 €. Lippuja voi ostaa ennakkoon 

Hailuodon kirjastosta. Näytelmää ei sen vakavista 
teemoista johtuen suositella lapsille. 

Pyhäntä: Seurat pe 3.4. klo 
18, seurat su 5.4. klo 16 (Pek-
ka Huhtala ja Veikko Hei-
de) ja seurat ma 6.4. klo 18 
ry:llä. Lauluseurat ke 8.4. klo 
18.30 Ulla ja Marko Koskelol-
la. Rantsila: Seurat pe 3.4. klo 
18.30 ry:llä, Hannu Aitto-oja. 
Seurat ma 6.4. klo 18.30 Man-
kilan rukoushuoneella, Erkki 
Tölli. Ompeluseurat pe 10.4. 
klo 19 ry:llä.

Dir.cant.

Maija Tynkkysen
URKUKONSERTTI 
sunnuntaina 12.4. klo 15 
Kestilän kirkossa.
 
Ohjelma 5 €.

Rovastikunnallinen lähetyspyhä 
sunnuntaina 12.4. Paavolassa.
Jumalanpalvelus klo 10 Paavolan kirkossa.
Jumalanpalveluksen jälkeen ruokailu ja juhla seurakun-
tatalossa.
Juhlan jälkeen tutustumme Pökkylän Punaseen Tupaan 
Luohuan kylällä. Tuvan yhteydessä lanka- ja sisustus-
myymälä.  
Linja-auton kulkureitti: Kestilän kirkon parkkipaikka 
klo 8.00, Tavastkenkä klo 8.20, Pyhännän seurakuntata-
lo klo 8.35, Piippolan kirkon parkkipaikka klo 8.50, Pulk-
kila seurakuntatalo klo 9.00 ja Rantsilan kirkon parkki-
paikka klo 9.30.
Matkan hinta 5 €. Ruoka on omakustanteinen. 
Ilmoittautuminen viimeistään ke 8.4. kirkkoherran-
virastoon p. 040 5528 989. Kerro myös ruoka-allergiat.
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www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe 
klo 9–15
ke klo 9–14 ja 16–18
p. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500
 
Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
Kirkkoherranviraston 
aukioloajat ovat 
ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 9–17
 
Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
p. 040 7790 279
 
www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele
 
Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Pääsiäislauluilta su 5.4. klo 
19 kirkossa.
Perhekerho ti 7.4. klo 9.30–
11 seurakuntatalolla. Maisa-
pappi mukana kerhossa. Ai-
heena "Lapsen uskonnolli-
nen kehitys". 
Hyvänmielen päiväkahvit ti 
7.4. Vierailu Lumijoelle, lähtö 
poikkeuksellisesti klo 11.30 
srk-talon pihalta yhteiskyy-
dein. Mukana diakonissa Ma-
rika Kamps, p. 044 7521 243 
ja esh Maire Taikina-Aho, p. 

Kiirastorstain messu to 2.4. klo 19 kirkossa. Toimittaa 
Olli Seikkula, avustaa Aino Pieskä, kanttorina Mika Kot-
karanta.
Pitkäperjantain jumalanpalvelus pe 3.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Ilkka Tornberg, kanttorina Hanna Korri. 
Pääsiäisyön messu la 4.4. klo 22 kirkossa. Toimittaa Ilk-
ka Tornberg ja Olli Seikkula, saarnaa Maisa Hautamäki, 
kanttorit Hanna Korri, Mika Kotkaranta, Kirkkolaulajat, 
Aikuisten kuoro, Celeste- ja Tähdet-kuorot. Kastepuun 
käyttöönotto. Pääsiäisateria kirkossa messun jälkeen. 
Pääsiäispäivän messu su 5.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Aino Pieskä, kanttorina Mika Kotkaranta, jumalan-
palvelusryhmänä Kedonperä. Niittypirtin ehtoollinen 
messun jälkeen.
Toisen pääsiäispäivän jumalanpalvelus ma 6.4. klo 16 
Limingan rauhanyhdistyksellä (Katajamaa 2, Liminka). 
Toimittaa Ilkka Tornberg, saarnaa Lauri Hannila, kant-
torina Hanna Korri, jumalanpalvelusryhmänä Limingan 
ry. Kirkkokahvit.

050 4302 023. 
GospelGym ti 7.4. klo 20.15 
Vanamo-salissa. 
Perhekerho Ke 8.4. klo 9.30–
11 Vanamon Olohuoneessa. 
Satuhierontaa. Nosh-vaate-
esittely / Susanna Laulajai-
nen. 
Seurakuntakerho eläkeläi-

sille ke 8.4. klo 12 seurakun-
tatalolla. Rovasti Markku Ni-
ku kertoo Torinon liinasta.
Kuorot ke 8.4.  Nuorten kuo-
ro Celeste klo 17 kirkossa, Ai-
kuisten kuoro klo 18.30 kir-
kossa. 
Neulekahvila ke 8.4. klo 
17.30 Lähetysvintillä.
Aamupuuro pe 10.4. klo 9 
seurakuntatalolla. Euron aa-
mupala ja jaossa kauppojen 
lahjoittamaa ruokaa. 
Ystävärengas pe 10.4. klo 
12–13.30 Lähetysvintillä. Ys-
tävärengas on vapaaehtois-
porukka, joka käy viemässä 
mm. laulutervehdyksiä eri 
laitoksiin. 
Otetaan vastaan arpajais-
voittoja yhteisvastuutapah-
tumiin. Voitot voi toimittaa 
kirkkoherran virastoon.
Partio: 3.–6.4. piirin talvi-
leiri TUISKU-15, 8.4. päivys-
tys 15–17. Mafekafe ja Mafe-
king. Tarkemmat tiedot toi-
minnasta löydät www.niitty-
karpat.fi
Rauhanyhdistys: To 2.4. klo 
10.30 perhekerho ry:llä. Pe 
3.4. klo 16 ja 17.30 Pitkäper-
jantain seurat ry:llä. Su 5.4. 
klo 19 Pääsiäislauluilta Limin-
gan kirkossa. Ma 6.4. klo 16 
sanajumalanpalvelus maa-
kirkkona ry:llä sekä kahvitar-
joilu. To 9.4. klo 12 varttunei-
den kerho ry:llä.

Kastettu: Eino Topias Vierimaa
Kuollut: Aake Frans Ilmari Inkeroinen, 90

Virasto avoinna kiirastors-
taina 2.4. klo 9–15.
Aamukahvila ma klo 10 Kir-
konkylän srk-kodissa. Ei 6.4.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. Ei 6.4. 
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Varhaisnuorten kuoro to klo 
16 Vanhassa pappilassa. Ei 2.4.
Perhekerhot www.kempe-
leenseurakunta.fi/35-perhe-
kerhot.
Herännäisseurat su 5.4. klo 
18.30 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa.
Työikäisten miesten raa-
mattu- ja keskustelupiiri 
ti 7.4. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Kirkkokuoro ke 8.4. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Miesten raamattu- ja keskus-
telupiiri ke 8.4. klo 18.30 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Työikäisten naisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri ke 8.4. 
klo 19 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
to 9.4. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa ja Seurakun-
tapiiri to 9.4. klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodissa.  

Kiirastorstain messu 2.4. klo 19 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Teemu Riihimäki, avustaa Juha Maa-
lismaa, diakoni Arto Pisilä, kanttori Marjo Irjala. Musiik-
kiavustus Askeleet.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 3.4. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Toimittaa Vesa Äärelä, diakoni 
Matias Jurmu, kanttori Pirjo Mäntyvaara. Musiikkiavus-
tus kirkkokuoro.
Jeesuksen kuolinhetken hartaus 3.4. klo 15 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. Toimittaa Mari Flink, kanttori Pir-
jo Mäntyvaara.
Pääsiäisyön messu la 4.4. klo 23 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Jaakko Tuisku, avustaa Vesa Äärelä, 
diakoni Leena Hintsala, kanttori Pirjo Mäntyvaara. Mu-
siikkiavustus Versot. Yhteinen pääsiäisateria messun jäl-
keen.
Pääsiäispäivän messu su 5.4. klo 10 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Kimmo Helomaa, avustaa Mari 
Flink, kanttori Eija Savolainen.
2. pääsiäispäivän messu ma 6.4. klo 10 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. Toimittaa Vesa Äärelä, avustaa Jaak-
ko Tuisku, diakoni Arto Pisilä, kanttori Pirjo Mäntyvaara.
Kuuntele Pyhän Kolminaisuuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.kempeleenseurakunta.fi

Lapsiparkki to 9.4. klo 
12.30–15 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. 5 € / kerta. Va-
raa paikka lapsellesi p. 044 
7790 037 tai 0400 279 881.
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 9.4. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kerhot 
www.kempeleenseurakunta.
fi/41-varhaisnuorten-kerhot.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. 
Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: ti, to pe klo 14–17. 

Kirpputori kiinni 2.–3.4.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Seurat pe 3.4. klo 16 ry:llä. 
Oulun seudun nuorten lau-
luiltasu 5.4. klo 18 Limingan 
kirkossa. Seurat ma 6.4. klo 
16 ry:llä. Tiistaikerho ti 7.4. 
klo 12 ry:llä. Perhekerho ke 
8.4. klo 10–12. Sisarilta ke 
8.4. klo 18.30 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys:  
Pitkäperjantain seurat pe 
3.4. klo 16 ry:llä. Pääsiäisseu-
rat ma 6.4. klo 13 ja klo 18 
ry:llä.

Kastetut: 
Verneri Ilmari Mäkelä
Vihitty:  Mikko Sakari 
Myllyoja ja Leena Mari 
Hannele Kinnunen
Kuollut: Kerttu Elisabeth 
Holappa s. Ranta 94, Eero 
Martti Haapakoski 79

Ikäihmisten hyvinvointi-iltapäivä 
maanantaina 20.4. klo 12 seurakuntatalolla. 

Vieraaksi saamme psykologi, fil.lis. Pirkko Lahden 
joka puhuu aiheesta Elämässä kiinni, mitä tehdä? 
Liikkumisen tärkeydestä kertoo 
Susanna Mendelin-Sonny. 
Kahvitarjoilu ja YV-arvontaa ym.

Tulossa:
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. 08 5331 284. 
fax. 08 5332 887

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos
Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810
Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

Facebook
Muhoksen seurakunta
Muhoksen seurakun-
nan perhetyö
Muhoksen seurakun-
nan varhaiskasvatus

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17.*

p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611
Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Hartaus ja ehtoollinen to 
2.4. klo 13 Päiväkeskuksessa, 
Tarja Pyy.
Hartaus ja ehtoollinen to 
2.4. klo 14 Helmin kodissa, 
Jouni Heikkinen. 
Hartaus ja ehtoollinen ti 7.4. 
klo 13 Päiväkeskuksessa, Si-
mo Pekka Pekkala.
Omaishoitajien ryhmä ti 7.4. 
klo 13.15 seurakuntatalossa, 
Sari Stenroth. Samanaikaises-
ti kokoontuu muistisairaiden 
ryhmä Päiväkeskuksen tak-

Kiirastorstain messu to 2.4. klo 18 Kylmälänkylän kap-
pelissa. Toimittaa Simo Pekka Pekkala, Hanna Kaisto-
Vanhamäki, kanttorina Timo Ustjugov.
Kiirastorstain messu to 2.4. klo 19 kirkossa. Toimittaa 
Jouni Heikkinen, saarnaa Tarja Pyy, kanttorina Ossi Ka-
java, kirkkokuoro.
Pitkäperjantain jumalanpalvelus pe 3.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Tarja Pyy, kanttorina Ossi Kajava, kirkko-
kuoro.
Pääsiäisyön messu la 4.4. klo 23 kirkossa. Toimittaa 
Jouni Heikkinen, puhe Marja-Kaisa Heikkinen, kantto-
rina Timo Ustjugov.
Pääsiäispäivän messu su 5.4. klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Simo Pekka Pekkala, saarnaa Jouni Heikkinen, kantto-
rina Timo Ustjugov.
2. pääsiäispäivän messu ma 6.4. klo 18 kirkossa. Toi-
mittaa Jouni Heikkinen, saarnaa Timo Tuomisto, kant-
torina Ossi Kajava. 

Iltakirkko to 9.4. klo 19 Ro-
kualla, Jouni Heikkinen, Os-
si Kajava.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 15–16.30 (tai niin 
kauan kuin kasseja riittää) 
srk-talon alakerrassa. Kas-
seissa kauppaliikkeiden lah-
joittamia tuotteita, joissa 
merkintänä viimeinen myyn-
tipäivä tai parasta ennen. 
Kuorot: ke 8.4. klo 10.30 päi-
väkuoro, klo 17 lapsikuoro ja 
klo 18.30 kirkkokuoro seura-
kuntatalossa.
Lapset ja perheet: Perheker-
hot ti klo 9.30-11.30 srk-talos-
sa ja klo 10-12 Päivärinteen 
srk-salissa, ke klo 12.30-14.30 
Päivärinteen srk-salissa ja to 
klo 10–12 Laitasaaren ruko-
ushuoneella.
Nuoret ja rippikoulut: Kou-
lupastoripäivystys to 2.4. klo 
11–12.15 yläkoululla ja luki-
olla. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous ma klo 6.30. 
Perhekerho torstaisin klo 10-
12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Pääsiäisseurat 5.–6.4.: Su 5.4. 
klo 12 ruokailu, klo 13 seurat 
ja klo 18 alustus ry:llä. Ma 
6.4. klo 12 ruokailu ja klo 13 
seurat ry:llä, klo 18 messu 
Muhoksen kirkossa. To 9.4. 
klo 18.30 lauluseurat ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pääsiäisseurat Muhok-
sella 5.–6.4.; osallistutaan 
Muhoksen toimintaan.

Kiirastorstain messu 2.4. klo 19 klo 19 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Timo Liikanen, avustaa Salme Kinnunen 
ja nuorten palveluryhmä. Kanttori Pentti Korkiakoski.
Kiirastorstain messu 2.4. klo 19 klo 19 Temmeksen kir-
kossa. Toimittaa Leila Ikonen, avustaa Riitta Pesonen. 
Kanttori Heikki Lumiaho. Kyytiä tarvitsevat voivat ot-
taa yhteyttä Olavi Savelaan p. 0400 280 678.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 3.4. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa Timo Liikanen, kanttori Pent-
ti Korkiakoski. Kirkkokuoro.
Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki pitkäperjantai-
na 3.4. klo 15 Temmeksen kirkossa. Toimittaa Timo Lii-
kanen, kanttori Pentti Korkiakoski.
Pääsiäispäivän messu su 5.4. klo 10 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Outi Pohjanen, avustaa Merja Lukkari. Kant-
tori Pentti Korkiakoski.
2. pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus ma 6.4. klo 
10 Tyrnävän kirkossa. Toimittaa Outi Pohjanen, kant-
tori Pentti Korkiakoski.
2. pääsiäispäivän messu ma 6.4. klo 12 Temmeksen 
kirkossa. Toimittaa Outi Pohjanen, kanttori Pentti Kor-
kiakoski.

Kastettu: 
Kasper Pekka Benjamin 
Rantakangas, 
Lianna Aurora Pitkänen
Kuollut: 
Aira Ellen Keinänen s. 
Klemettinen 87

kahuoneessa klo 13–15, mu-
kana Kaisa Hartikka ja Mirja 
Paakkonen. Tiedustelut Lee-
na Leskelä, p. 040 5470 785.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
7.4. klo 13.30 Puhakan pal-
veluasunnoilla ja klo 14 Lau-
rinkodissa, Jouni Heikkinen.
Keskipäivänkerho ke 8.4. 
klo 11.30 seurakuntatalossa, 
Simo Pekka Pekkalan aihee-
na Mikael Agricola. Arvonta!
Rukouspiiri ke 8.4. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Ehtoolliskirkko to 9.4. klo 
13.30 Mikevan palveluko-
deissa, Jouni Heikkinen, Os-
si Kajava.
Lähetyslauluilta to 9.4. klo 
18.30 Marjatta Seppäsellä, 
Leskeläntie 16, Anja Hämä-
läinen, Simo Pekka Pekkala.

Kastettu: Hilda Elisabet 
Jokitalo, Mette Aava 
Katriina Lyytikäinen, 
Lumi-Maaria Katariina 
Ojala, Noomi Elviira 
Väyrynen
Kuollut: Auvo Johannes 
Rauhio  96

Raamattu- ja tuumailupiiri 
osallistuu to 2.4. klo 19 kiiras-
torstain messuun Temmeksen 
kirkossa.
Nuttupiiri kokoontuu jatkos-
sa Pappilassa niin kauan kun 
uudet seurakuntatalon tilat 
valmistuvat. Ensimmäinen 
"nuttuilta" Pappilassa on ti 
7.4 klo 17.
Körökirkko to 9.4. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa
Seurakuntakerho maanan-
taisin klo 11 Tyrnävän srk-ta-
lon kerhohuoneessa.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Pappilassa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat pe 3.4. ja ma 6.4. klo 
16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat pe 3.4. klo 16 ja ma 
6.4. klo 13 ja klo 18 ry:llä.

Senioreiden auttamistiimi 
aloittaa toiminnan Tyrnävällä 
Seurakunnan diakoniatyön organisoima Senioreiden 
auttamistiimi aloittaa kotona asuvien ikäihmisten aut-
tamisen pienissä kodin askareissa, joihin ei itse kykene 
tai uskalla ryhtyä.
Tällaisia töitä ovat esim. lamppujen ja palovaroittimi-
en pattereiden vaihdot, taulujen ym. pienten esineiden 
kiinnitys, pienimuotoiset ulkotyöt, verhojen vaihdot jne.
Auttamisen piiriin ei kuulu säännölliset lumenluonnit, 
ruohonleikkuut, kaupassa käynnit, siivoukset eikä muut-
toavut. 
Jos tarvitset jotain ”täsmäapua” kotiisi, otapa yhteyttä 
Salmeen: p. 044 7372 631, salme.kinnunen@evl.fi

Tule mukaan tekemään 

    uomasmessua 
Muhokselle! 

Se on seurakuntalaisten oma tekemä messu, 
matalankynnyksen tapahtuma, joka pidetään 

helatorstai-iltana 14.5. klo 18 seurakuntatalossa. 
Tuomasmessussa on tärkeää ihmisten kohtaaminen. 

Se on avoin, kaikille elämän etsijöille tarkoitettu 
messu. Olennaista messun järjestämisessä ovat 

nimenomaan vapaaehtoiset. Heitä tarvitaan 
monenlaisiin tehtäviin ja avustamiseen. 

Olet tervetullut suunnittelemaan messua la 11.4. klo 15 
seurakuntatalolle. Sinun panostasi tarvitaan! 

Lisätietoja: Tarja Pyy, 
p. 040 739 6456, tarja.pyy@evl.fi.

Pääsiäispäivän konsertti
sunnuntaina 5.4. klo 15 Temmeksen kirkossa

Selloduo
Anna-Maaria & Olli Varonen

Ohjelmassa mm.
Couperin, Haydn, Schubert, Sibelius

Ohjelma tarjoilee musiikkia usealta eri vuosisadalta 
sekä eri puolilta Eurooppaa. Vanhimmat sävelet ovat 
ranskalaisten mestareiden, Couperinin ja Boismor-
tierin käsialaa. Mukana on barokin ajalta myös rakas-
tettu Händelin Largo.
Wieniläisklassisuutta edustavat Schubert ja Haydn 
ja sukukansamme Unkarin musiikkia kuullaan niin 
ikään. Suomalaisuus on vahvasti edustettuna; Kuu-
lemme P. J. Hannikaisen, Harri Wessmanin ja Jean 
Sibeliuksen säveliä.

Vapaa pääsy.

Järjestää Tyrnävän seurakunta

PIPLIA – toivoa ja uskoa 
-tilaisuus sunnuntaina 12.4.
 
Kello 10 messu Muhoksen kirkossa, 
saarnaa Oulun Pipliaseuran varapu-
heenjohtaja rovasti Veikko Kärnä. 
Kello 11 Muhoksen seurakunta-
talossa, kirkkokahvin yhteydes-
sä, Oulun Pipliaseuran puheenjoh-
taja Riku Korkeamäki kertoo seu-
ran yli 200:n vuoden takaisista al-
kuvaiheista ja tämän päivän kuulu-
misista. 
Kello 12 Oulun Pipliaseuran 
vuosikokous. 

Tervetuloa!
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Palstalla ihmetellään 
ja ihastellaan 
maailmanmenoa. 

Rituaalina 
paasto

Paasto määritellään kirkon nettisivuilla näin. Se 
on syntien katumista, Jumalan pyhyyden ja rak-
kauden tutkiskelua, pyrkimystä vastuullisem-
paan elämäntapaan, luopumista omasta toisten 

hyväksi. 
Paastoaminen istuu sulavasti nykyiseen itsetutkis-

kelua ja hyvinvointia korostavaan elämäntyyliin. Ny-
kykielessä sana saa jatkuvasti uusia muotoja ja merkitys 
on laajentunut syömisestä ja juomisesta pidättäytymi-
sestä esimerkiksi media- tai some-paastoon, ekopaas-
toon ja shoppailupaastoon. Nykyvariaatiot eivät toki ole 
olemukseltaan aina kristillisiä, mutta tässä otollisessa 
henkisessä ja hengellisessä ilmapiirissä paastoaminen 
on saanut nostetta myös kirkon sisällä. 

Näen arjessani paljon eri uskontojen julkista harjoit-
tamista, pukeutumiseen tai syömiseen liittyviä valin-
toja, rukousta, paastoa, juh-
limista. Kristinuskossa olen 
aina arvostanut sitä, että us-
konnollisella suorittamisella 
ei ole itseisarvoa, mutta toi-
saalta olen myös miettinyt, 
saisivatko rituaalit ihmisen 
kiinnittymään paremmin 
omaan uskontoonsa, niinä-
kin hetkinä, jolloin siitä on 
etäällä. Säännöllisesti suori-
tetut rituaalit voisivat auttaa kantamaan hengellisesti 
köyhien kausien yli.

Minun ensimmäinen paastoni oli lihapaasto joita-
kin vuosia sitten. Retkahdin ainoastaan kerran kevät-
retken päätteeksi grillimakkaraan. Aloitin lisäksi pää-
siäisen vieton etukenoisesti, sillä en halunnut perustella 
lapsuudenkodissani omalle isälleni, miksi minua varten 
vuoltu käristys ei tänä vuonna maistu. 

Paastonaika on lopuillaan. Ystäväni innoittamana 
olen pidättäytynyt vaatteiden ostosta, pyrkimyksenä 
se vastuullisempi elämäntapa. Ne jotka tunte-
vat minut, ymmärtävät, että tässäkin 
on kilvoittelemista. Paastoni ei-
vät ole tähän asti olleet hengel-
lisesti kovin yleviä, mutta ne 
ovat ajatuksella otettuja as-
kelia kristinuskon rituaale-
ja kohti. 

MARJO KUMPULAINEN
kotoutumiskouluttaja 
Oulusta

Säännöllisesti 
suoritetut rituaalit 
voisivat auttaa 
kantamaan 
hengellisesti 
köyhien kausien yli.

www.rauhantervehdys.fi / palautePalautetta
• Kyllä Helinin Pekan ajatuksia 
(RT 26.3.) oli taas mukava lu-
kea. Nauratti ja hämmensi yhtä 
aikaa. Kiitos myös kappalainen 
Jyrki Vaaramon haastattelusta. 
Kirkossamme on vielä pappeja, 
joille Raamattu ja Jumalan sa-
na ovat pyhiä ja tosia.

Luottavainen

• Kiitos, Jyrki Vaaramo, leppoi-
sista ajatuksista. Valitettavas-
ti vanhoillislestadiolainen ta-
pakulttuuri on jyrkkä ja armo-
ton sille, joka on tehnyt "viral-
lisesta" opetuksesta poikkeavan 
valinnan. Vaikka seurapenkis-
sä saan istua ja luottaa Juma-
lan armoon, saan seuroissa ja 

muualla muilta lestadiolaisilta 
osakseni välttämistä, tervehti-
mättä jättämistä, väistämistä 
ja sosiaalista eristämistä. Tämä 
on ristiriidassa sen rakkaudel-
lisen viestin kanssa, mitä Jyrki 
Vaaramokin toi esille.

Lestadiolainen outsider

• Sinänsä on OK haastatella 
vanhoillislestadiolaista pappia, 
kun liikkeellä on vahva kanna-
tus täälläpäin. Mutta haastatte-
lija oli täysin torkuksissa, kun 
ei tehnyt kysymystä Vaaramol-
le siitä, mitä lestadiolaista op-
pia opettava pappi tekee lute-
rilaisessa kirkossa. Lestadio-
laisen papin tilanne on absur-

di, sillä hän pitää kaikkia ei-
les tadiolaisia seurakuntalaisi-
aan kadotuksen lapsina, joiden 
usko ei riitä pelastukseen, huo-
limatta siitä, että Kristus kuo-
li ristillä heidänkin puolestaan.

• Kyllä oli Jyrki Vaaramon sa-
nomat asiat todella paikallaan 
ja totta. Juuri noin olemme 
kokeneet tällä seudulla asiat. 
Maan hiljaiset, ahkerat, positii-
viset, uhrautuvaiset, Luojaansa 
uskovat ihmiset paljon kärsivät 
asenteiden ja ennakkoluulojen 
takia aivan joka hetki muun 
muassa työpaikoilla, aikuisten 
ihmisten työyhteisöissä.

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 
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Viime viikon Rauhan 
Tervehdyksessä (26.3.) 
Martat uskoi paranta-
misen varaan järkeväs-

sä ruoanlaitossa, ja kunnian-
palautus perusruoallekin oli-
si Marttojen mielestä ajankoh-
tainen asia.

Olen samaa mieltä, mutta 
jutussa ollut kahdeksan koh-
dan Vinkkejä järkevään ruo-
anlaittoon -kehys ei minua ai-
van tyydyttänyt. 

Seuraavassa oma kohden-
nukseni: 

1. Sekoita lasiin tai kannuun 
puolet mehua, puolet vettä.

2. Jos ei pysty raastamaan, 
niin kuori ja pilko aterialauta-
selle tuorekurkkua, tomaattia 

ja vaikka puolikypsää pääry-
nää. Se ei ole vielä vetinen ei-
kä makea.

3. Vähäsuolainen levite tai 
juusto leipäviipaleen päälle so-
pii, mutta ei viipaleita kahta 
enempää.

4. Jos joutuu ostamaan 450 
gramman maustamattoman 
broilerifilepakkauksen, an-
noksen voi kypsentää pannussa 
maustaen ja laittaa siitä puolet 
pakasteeseen odottamaan seu-
raavan viikon "broileripataa".

5. Liha- ja lohipyöryköihin 
sekä tomaattikastikkeeseen 
valmiseineksinä voi turvau-
tua kiireessä, mutta aterian voi 
personoida kiehauttamalla vii-
si minuuttia parsakaalia.

6. Laktoosittomissa maito-
tuotteissa parasta ennen -päi-
vään on jopa kolme viikkoa, 
mutta tämä tarkoittaa avaama-
tonta pakkausta.

7. Talouspaperi on hyödylli-
nen tuorekalan laitossa. Kan-
nattaa opetella esimerkiksi 
paistamaan itse tehdyssä veh-
näjauho-maustesekoitteessa 
käänneltyjä edullisia silakkafi-
leitä edes kerran viikossa. 40 fi-
lettä / 4 teflonpannullista. Hin-
ta on alle kahdeksan euroa.

8. Liota vedessä riisejä, her-
neitä ja papuja 12 tuntia. Kyp-
sennysaika puolittuu.

JOUKO SAKSIO
Oulu

Vinkkejä kevään ruoanlaittoon

Getsemanen varjostoista alkaa
kärsimystie raskas, tuskaisa
Jumalan tahto, pelastus sinulle
 ystäväin tuskamuistot
 pitkiä hetkiä, odotusta
 haudan takaa valjua valoa

ei kivi, vartijat estää voi
hauta auki, voimistuen soi
riemulaulu, kantautuu
 helminä valon antaa
 maanpiirin yli kaikille
 toivo, pelastus sinulle

suuri aamu koittaa pääsiäisen
valokirkkaus voittaa pimeyden
enkelin viesti kaikuu yli maan:
 Kristus on ylösnoussut
 taivas ja maa täynnä laulua
 taivas ja maa täynnä valoa

Pääsiäislaulu

AILI LIPPONEN
Oulu


