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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Matka on 
jo alkanut

Uskon asioista ei pidä lässyttää lapsille, 
pastori Riikka Honkavaara toteaa

Jeesus 
pohdituttaa  
myös lasta 

Äiti, kuka se Jeesus oikein 
on? Isä, onko mummil-
la kylmä siellä haudassa? 
Miksi haava sormessani 

ei parantunut, vaikka rukoilin et-
tä se paranisi?

Kun lapsi kysyy uskon kysy-
myksiä, voi aikuisella jäädä huu-
li pyöreäksi. Miten lapselle pitäisi 
puhua hengellisistä asioista?

– Ei haittaa, vaikka ei aina 
osaisi antaa täydellistä vastausta, 
pastori Riikka Honkavaara Tui-
ran seurakunnasta vakuuttaa.

Tärkeintä on, että lapselle pu-
huu hänen ikätasonsa mukaises-
ti ja turvallisella tavalla. 

– Lapselle ei tarvitse lässyt-
tää, mutta ei myöskään tarvitse 
mässäillä Raamatun karuimmil-
la kohdilla. Lapselle tulisi välit-
tää se ilo ja riemu, joka kuuluu 
uskoon.

Lapsi etsii 
pyhää
Honkavaara korostaa sitä, että 
lapsi on täysiarvoinen uskonnol-
linen kokija. Hän muistuttaa, että 
Raamatussa lapset nostetaan jopa 
uskovaisen esikuviksi.

– Jeesus sanoi, että lasten kal-
taisten on Jumalan valtakunta. 
Lapsi on siis asiantuntija, jolta me 

voimme oppia jotakin uskosta.
Aikuinen pohtii uskonasioita 

usein järkeilyn kautta. Lapset sen 
sijaan ovat vahvasti kokijoita.

– Eivät nämä uskonkysymyk-
set loppujen lopuksi voi niin mo-
nimutkaisia olla. Miksi muuten 
juuri lapsen kaltaiset pääsisivät 
Jumalan valtakuntaan.

Honkavaara haluaa muistut-
taa aikuisia siitä, että usko on 
myös lapsen oikeus.

– Lapsella on luonnostaan kai-
puu pyhyyteen. Meillä aikuisil-
la on velvollisuus antaa lapselle 
mahdollisuus kokea pyhää.

Usko on 
iloinen asia
Lapselle kyseleminen on luonnol-
lista ja spontaania. Elämän suuret 
kysymykset voivat nousta esiin 
esimerkiksi kesken haalarin pu-

Lapsella on 
luonnostaan 
kaipuu pyhyyteen. 
Meillä aikuisilla on 
velvollisuus antaa 
lapselle mahdollisuus 
kokea pyhää.

 
toimitus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Kirkkovuoden kierrossa kärsimyksen sunnun-

taista, 5. paastonajan sunnuntaista, alkaa 

syvä paastonaika. Tänä vuonna tuo sunnun-

tai jäi pääsiäisen varhaisesta ajankohdasta johtu-

en iloisen Marian ilmestyspäivän alle, mutta he-

ti tämän viikon maanantaina laskeuduttiin syvään 

paastonaikaan.

Miten paastonaika näkyy niin seurakuntien 

toiminnassa kuin tavallisessa arkielämässämme?

Käsillä oleva syvä paastonaika on viimeinen 

vaihe matkalla ristin pääsiäiseen. Kirkon 

liturgisessa elämässä 

jumalanpalvelusten ja 

hartaustilaisuuksien 

raamatunlukukappaleet, 

rukoukset ja musiikki 

kertovat vahvaa sanomaa. 

Ylistys ja kiitos tekevät tilaa 

mietiskelylle ja itsetutkistelulle.

Syvä paasto huipentuu ensi sunnuntaina, 

palmusunnuntaina alkavassa hiljaisessa viikossa. 

Muutamia vuosikymmeniä sitten kokoonnuttiin 

hiljaisella viikolla huomattavassa määrin 

kirkkoihin kuulemaan ahtisaarnoja. Kiirastorstain 

ehtoolliskirkko oli yksi vuoden väkirikkaimmista 

jumalanpalveluksista.

Kiivastahtinen elämäntapa on lyönyt 

nykyään hiljaiseen viikkoon vahvasti arkisen 

leiman. Ahtisaarnat tai niiden tilalle järjestetyt 

iltajumalanpalvelukset eivät vedä enää väkeä. 

Vain kiirastorstai on tästä jonkinlainen poikkeus.

Monissa seurakunnissa hiljaisen viikon 

tilaisuuksien painopiste onkin nykyään draamassa 

ja musiikissa, kärsimysnäytelmissä ja passioissa tai 

muissa musiikkiesityksissä. Niihin tulijoita riittää.

Matka ristin pääsiäiseen luotaa ihmisen 

kärsimyksen, synnin ja syyllisyyden syvyyksiin. 

Vielä vahvemmin se luotaa Jumalan rakkauden 

syvyyksiin.

Kristillistä uskoa ei ole ilman 

ristin pääsiäistä. Ristin 

pääsiäistä ei ole ilman 

joulua. Ylösnousemuksen 

pääsiäistä ei ole ilman 

joulua ja ristin pääsiäistä.

HANNU OJALEHTO

Kristillistä 
uskoa ei ole 
ilman ristin 
pääsiäistä.
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Mitä merkitsi, jos 
seurakuntatyön 
keskus olisikin 
diakonia eikä 
jumalanpalvelus? 

Ruotsin piispat saivat vastauksen

Kolumni

Muutama vuosi sitten 
Ruotsissa tehtiin ky-
sely, jossa tiedustel-
tiin ihmisten asen-

teita ja odotuksia kirkkoa ja 
sen työtä kohtaan. Mitä kirkol-
ta odotetaan? Mitä työtä kirkon 
pitäisi tehdä? 

Kyselyyn vastanneiden kiin-
nostus jumalanpalveluksiin oli 
vähäinen. Listauksen viimei-
sellä sijalla oli perinteinen sun-
nuntaiaamun jumalanpalvelus, 
eivätkä muutkaan jumalanpal-
velukset kovin korkealle lista-
uksessa nousseet. 

Mutta muutama asia oli yli 
muiden: ihmiset toivoivat kir-

kolta köyhien ja syrjäytyneiden 
auttamista sekä lasten ja ikään-
tyvien parissa tehtävää työtä.

Tutkimuksen mukaan ihmi-
set haluaisivat kirkon, joka oli-
si diakoninen. Heille mieluinen 
kirkko olisi vähän niin kuin Pe-
lastusarmeija: soppaa ja sielun-
hoitoa. 

Diakonian asemaan seura-
kuntatyössä tartuttiin myös 
viime joulukuussa ilmestynees-
sä Ruotsin piispojen yhteisessä 
paimenkirjeessä. Siinä kehotet-
tiin seurakuntia tarkastelemaan 
strategioitaan, toimintasuunni-
telmiaan ja teologiaansa. 

Piispat kysyivät, miten dia-

konian asemaa voitaisiin seu-
rakunnissa vahvistaa tai tehdä 
siitä jopa kaikkea seurakunta-
työtä ohjaava. Tämä tarkoittai-
si, että diakoninen asenne ”ha-
pattaisi” kaiken seurakunta-
työn, jokaisen ryhmän ja jokai-
sen tilanteen.

Mitä merkitsi, jos seurakun-
tatyön keskus ei olisikin diako-
nia eikä jumalanpalvelus? Mie-
tittäisiinkö silloin, ketkä ovat 
osattomia ja sivussa seurakun-
nan lapsi-, nuoriso- ja aikuis-
työssä, jumalanpalveluselämäs-
sä tai kuorotoiminnassa? 

Kirkon työtä ei tehdä gal-
luppien mukaan vaan Kristusta 
seuraten, totesivat Ruotsin piis-
pat kirjeessään.

Jumalanpalvelusta ja diako-
niaa ei tarvitse asettaa vastak-
kain. Eivätkö jumalanpalvelus 
ja messu toteudu siellä, missä 
leipä murretaan köyhille ja Kris-
tuksen ruumis jaetaan?

keää huomioida, miten lapselle 
puhutaan synnistä.

– Nykyään väitetään, että ih-
misillä ei enää olisi synnintuntoa. 
Todellisuudessa se löytyy lapsel-
takin, joka luontevasti pelkää, 
mitä vanhemmat sanovat, jos he 
ovat tehneet jotain kiellettyä.

– Synnistä saa puhua lapsel-
le, mutta se ei saisi olla murskaa-
va taakka. On tärkeää puhua yh-
tä lailla synninpäästöstä. Kun Ju-
mala antaa synnit anteeksi, ne on 
todella anteeksi annetut. Hän ei 
enää palaa niihin seuraavan vir-
heen yhteydessä.

KAISA ANTTILA

Pahan salliminen on kiperä kysymys kaikille

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k

Lasten kysymykset voivat olla erittäin vaikeita, itse asiassa samoja, joita ihmiskunnan suurimmat kristityt filosofit ovat pohtineet kautta vuosisatojen.  Siksi vanhempien ei tarvitse tuntea riittämättömyyttä, jos he eivät 
pysty heti vastaamaan kaikkiin lapsen pohdiskeluihin.

kemisen. Vaikka aikuinen ei juu-
ri sillä hetkellä pystyisi pysähty-
mään syvään keskusteluun lap-
sen kanssa, kysymykselle pitäisi 
antaa tilaa.

– Tunnistan ihmisten puheis-
ta sellaisen auktoriteettikeskeisen 
uskontokasvatuksen, jota he itse 
ovat lapsena kohdanneet. Lapsen 
kysymyksiä ei kuunneltu, vaan 
kerrottiin tiukasti, miten hänen 
kuuluu uskoa.

– Jos lapsen ei sallita kysyä, hän 
ei opi kysymään ääneen. Pohdin-
nat eivät kuitenkaan katoa min-
nekään. Ne kulkevat mukana ai-
kuisuuteen asti.

Honkavaaran mielestä on tär-

Jos aikuinen ei tiedä vastausta lapsen kysy-
mykseen, pastori Riikka Honkavaaran mie-
lestä lapselle voi ihan suoraan kertoa oman 
tietämättömyytensä.

– Tärkeää on sanoa, että selvitetään vastaus 
yhdessä. Tieto ei maailmasta lopu, jos uskaltaa 
kysyä ja etsiä vastausta.

Tiedonhakua ei myöskään tarvitse tehdä yksin.
– Kirkon työntekijöiltä saa aina tulla kysymään 

mieltä askarruttavista asioista. Seurakunnan 
tapahtumissa voi tulla juttelemaan. Esimerkiksi 
papit saa kiinni monen eri välineen kautta.

Honkavaaran mukaan lapsen esittämien 

kinkkisten kysymysten kuunteleminen voi olla 
aikuiselle vaikeaa, koska silloin hän joutuu 
kohtaamaan myös omat kysymyksensä.

– Lapset miettivät samoja asioita, joita 
on mietitty aina. Esimerkiksi kysymys siitä, 
missä Jumala oli, kun jotakin pahaa tapahtui, 
askarruttaa myös meitä aikuisia. 

Näiden pohdintojen äärelle pysähtyminen voi 
olla antoisaa myös aikuiselle.

– Pyhyyden kohtaaminen vaatii nöyryyttä 
niin lapselta kuin aikuiseltakin. Mutta vaikeiden 
kysymysten tuumaileminen voi olla kiinnostavaa 
ja opettavaista ihan minkä ikäiselle vain.

JUHA RAUHALA
Haaparannan kirkkoherra
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Oulun hiippakunnan lä-
hetysjuhlat pidetään 
2.-4.syyskuuta Siika-
latvalla, Piippolan am-

matti- ja kulttuuriopistolla. 
Juhlien järjestelytoimikunnan 
puheenjohtaja Johannes Hyyti-
nen toivoo siikalatvalaisilta tal-
kooapua vieraiden majoittami-
seksi. Koska kyseessä ovat tal-
koot, korvausta majoituksesta ei 
makseta.

– Kuka tahansa voi ilmoittau-
tua, jos kodissa on ylimääräinen 
huone vieraille. Myös kesämök-
kiään tai asuntoautoaan voi tar-
jota, Hyytinen kertoo.

Majoitusta voi tarjota myös 
Pulkkilasta, Pyhännältä ja Kes-
tilästä, jolloin omilla autoillaan 
juhlille saapuvat vieraat kul-
kevat juhlapaikalle Piippolaan 

Euro pitäisi 
saada 
pyörimään 
täällä eikä 
ulkomailla. 

Jouni Tornio

Muut mediat

ME 60-LUVULLA nuoruuttamme 
eläneet elimme toivossa ja luulossa, 
että väkivalta on poistettavissa, että 
ihmiset viisastuvat. Että ihmiskunta 
oppii joskus – lähiaikoina – 
elämään sovussa. Että sodat saadaan 
loppumaan. Että jokainen voi jotakin 
tehdä sen hyväksi, että lapset ja 
naiset saavat elää väkivallattomassa 
ympäristössä. Että miehiä ei mikään 
instanssi voi pakottaa nostamaan 
asetta lähimmäistä tai vierasta vastaan 
– vähiten naisia ja lapsia.

Liisa Keitaanpää Satakunnan Kansan 
verkkoblogissa  13.3.2016.

Juhlavieraille etsitään    kotimajoitusta

muutamissa kymmenissä mi-
nuuteissa. 

Talon asukkaiden ei tarvitse 
huolehtia vieraiden kuljettami-
sesta.

Vieraat ovat nimikkolähette-
jä ja lähetystyön ystäviä eri puo-
lilta hiippakuntaa. He ovat Hyy-
tisen mukaan yksittäisiä ihmisiä 
tai pariskuntia. Joillakin voi olla 
mukanaan lapsia.

Majoitettavien määrä selvi-

Ostakaa 
kotimaista, 

viljelijä vetoaa
Maanviljelijät saivat piispat 
rinnalleen vaatimaan EU:lta 

oikea-aikaisesti maksettuja tukia 

Kirkon viime torstaina jul-
kaistu huolenilmaisu vil-
jelijöiden puolesta on oi-
kein tervetullut. Tätä 

mieltä on traktorinsa ratissa is-
tuva entinen maanviljelijä, ny-
kyinen eläkeläinen Jouni Tornio 
Lumijoelta. 

Kirkon kannanotossa perään-
kuulutettiin sekä Suomen valtiol-
ta että Euroopan unionilta maa-
taloustukien oikea-aikaista mak-
samista. Huolenilmaisussa todet-
tiin, että maataloustuottajien vai-
keudet ovat kasvaneet kestämät-
tömiksi. 

Maatalouden harjoittamisen 
ja maatalousyrittäjien hyvinvoin-
nin tulee olla valtion ja yhteis-
kunnan erityisen huomion koh-
teena, piispojen ja kirkon maa-
seututoimikunnan linjauksessa 
vaadittiin.

Seurakunnan luottamusteh-
tävissä vaikuttava Tornio tote-
aa, ettei Lumijoen kaltaiselta pie-
neltä seurakunnalta heltiä suurta 
taloudellista avustusta maatalou-

den harjoittajille. 
– Viljelijän apulantamaksu 

saattaa olla 16 000–17 000 euroa, 
seurakunnan vuosittainen koko 
avustusbudjetti noin 3 000 euroa. 

Henkistä tukea ei Tornion 
mielestä ole koskaan liiaksi tar-
jolla. 

– Kaikki tuki on tarpeen, jot-
ta viljelijä jaksaisi nyt, vaikka on 
vaikeaa.

Tornio osallistui viime viikolla 
Oulun seudun viljelijöiden trak-
torimarssiin.

Kotimainen ruoantuotanto
oltava kunnossa
Kuopion piispa Jari Jolkkonen 
toteaa julkilausumassa, että mo-
net viljelijät ovat joutuneet vara-
rikon partaalle ilman omaa syy-
tään. 

Piispat kysyvät, ovatko maan-
viljelijät joutuneet maailmanpo-
litiikan ja ruuan halpenemisen 
maksajiksi. Monet jatkavat työ-
tään voimiensa äärirajoilla.

– Tilanne on vakava myös 

turvallisuuspoliittisesti. Suomen 
täytyy pitää huolta ruuantuotan-
nosta myös mahdollisina kriisiai-
koina. Tämä on entistä tärkeäm-
pää nyt, kun elämme poliittisesti 
epävakaita aikoja, Jolkkonen sa-
noo.

Myös Jouni Tornio on pohti-
nut monet kerrat maatalousyrit-
täjien jaksamista. Hän muiste-
lee vastikään julkaistua uutisista 
törkeästä eläinsuojelurikoksesta 
lihakarjatilalla. 

– Oliko tuon onnettoman ti-
lanteen takana tilan omistajan 
uupuminen? Mihin kaikkeen vil-
jelijän ahdinko vielä johtaa? Tor-
nio kysyy.

”Valitkaa 
kotimainen ruoka”
Jouni Tornio on lähes vihainen 
sanalle halpuuttaminen. Ruoan 
halvasta hinnasta hyötyvät elin-
tarvikeketjut ja kuluttajat, mutta 
viljelijöille alennetusta hinnasta 
jää vain murusia. 

– Mutta kuluttajalla on vapaa 

tahto. Hintalappu tuntuu olevan 
se, jota ostajat katsovat tarkasti.

Tornio vetoaa kuluttajiin, että 
he valitsisivat kotimaisen ruoan.

– Euro pitäisi saada pyörimään 
täällä eikä ulkomailla. 

Lumijoen seurakunnassa eu-

ron jäämisestä kotinurkille huo-
lehditaan ostamalla leipää ja pe-
runaa suoraan oman paikkakun-
nan tiloilta. Diakoniatyönteki-
jä Marjo Koski-Vähälä kuvai-
lee lähiruoan suosimista lopulta 
pieneksi teoksi alueen viljelijöi-
den hyväksi. Hän ja kirkkoher-
ra Markku Tölli kyselevät, mi-
tä muuta seurakunnan tuki voi-
si olla.

– Olemme täällä Lumijoella 
maalaisia kaikki. Viljelijöiden ah-
dinko on tiedossa ja siitä syntyy 
puhetta, kun tapaamme. Seura-
kunta auttaa, jos voi, Tölli toteaa. 

RIITTA HIRVONEN

Kuka tahansa 
voi ilmoittautua, 
jos kodissa on 
ylimääräinen 
huone vieraille.

Jouni Tornio osallistui viime viikolla Oulun seudun viljelijöiden traktorimarssiin, joka oli Helsin gin laajaa traktorimarssia tukeva mielenosoitus.



5Rauhan Tervehdys  |  Nro 10  |  17.–24.3.2016

Moosa Myllykangas rakensi viime viikolla tottuneesti seitsemästä 
teoksesta koostuvan näyttelyn Tuiran kirkon eteiseen.

Ihmisiä

Taide tuli surun avuksi

Kuvataiteilija Moosa Myllykangas seisoo vaarallisen 
näköisesti tikapuilla. Hän kurkottelee Tuiran kirkon 
eteisaulan kattoon kiinnittääkseen ikkunan eteen 
erivärisistä lasinpalasista tehdyn työn.

Taiteilijan ojentelu päättyy hyvin, lasiteos on nopeasti 
muiden katseltavana. Ympyrän muotoon asetellut palaset 
ovat enemmän kuin onnistunut sommitelma. 

Tuiran seurakunnassa järjestettiin alkuvuonna ensim-
mäistä kertaa ryhmä, jossa kriisin ja trauman kokeneita ih-
misiä kutsuttiin työstämään tapahtunutta taiteen, mietiske-
levän rukouksen sekä keskustelun kautta.  

Tuiran näyttelyn nimeksi tuli Paluu kauneuteen.
– Ryhmässä kuljettiin pitkä matka surusta, tuskasta ja sy-

västä synkkyydestä kauneuteen, ryhmän toisena ohjaajana 
toiminut Myllykangas kuvailee.

– Kokoonnuimme viisi kertaa ateljeessani. Halusin, että 
rupeama on tiivis paketti. 

Tekemisen ohessa osa ryhmäläisistä purki tuntojaan, toi-
set keskittyivät enemmän vain omaan teokseensa. Kenen-
kään ei ollut pakko sanoa mitään. 

Moosa Myllykangas ei ollut sattumalta Romusta taiteek-
si -ryhmän ohjaaja. Kuvataitelija menetti puolisonsa kolme 
vuotta sitten. Tapahtunut järkytti.

Ajan kuluessa taiteilija uskaltautui kysymään itseltään: 
Mitä hyödyllistä voisin tehdä? Olisiko ryhmä, jossa kriisin 
kokeneet voisivat käsitellä omaa suruaan taiteen keinoin, 
tyhmä ajatus?

Myllykangas tunnustaa epäilleensä, innostaisiko hänen 
ideansa riittävän määrän ihmisiä mukaan. Lopulta kiinnos-
tuneita oli enemmän kuin pystyttiin ottamaan mukaan.

RIITTA HIRVONEN

Näyttely Tuiran kirkolla on esillä 29. maaliskuuta saakka, ja 
se on nähtävillä kirkon aukioloaikoina. 

Vähemmällähän sitä pääsee, kun 
itselleen nauraa, silloin ei louk-
kaakaan ketään. Meikäläinen 
kun on pudonnut jo kelkastakin, 
kun tätä someaikaa eletään, mut-
ta ei se haittaa. 

Televisio-ohjelmat eivät minua 
oikeastaan naurata, sellaiset käy-
tännön kömmähdykset enem-
mänkin. 

Raija Smed, Hailuoto

Kyllä meillä nauretaan paljon 
ihan arjen kommelluksille. Telk-
karia ei meillä juuri katsota, mut-
ta Siskonpeti-ohjelman kaltainen 
fiksu huumori uppoaa minuun. 
Mitkään munamiehet sen sijaan 
ei naurata. 

Marttaa taitaa naurattaa eni-
ten kutittelu ja Veikko-veli.

Jenni Pörhö ja Martta 4 v, Oulu

Nauran sekä itselle että muille, 
se riippuu vähän päivästä. Mieli-
ala vaikuttaa asiaan, jos on hyvä 
päivä, niin silloin tulee naurettua 
helpommin. Kerron kavereillekin 
omista mokistani tai jos olen teh-
nyt jotain hauskaa. 

Televisiossa voi olla jotain 
hauskoja juttuja, mutta varsinai-
sia suosikkisarjoja ei ole.

Teemu Hulanmäki, Oulu

Juhlavieraille etsitään    kotimajoitusta

R
iitta H

irvo
n

en

ää myöhemmin. Kaiken kaik-
kiaan kolmen päivän juhlille 
odotetaan noin 1 500 kävijää. 
Enimmällään heitä saattaa ol-
la paikalla 500–700.

Hyytisen mukaan majoi-
tuksen tason ei tarvitse vasta-
ta viiden tähden hotellia. Nor-
maali asumistaso riittää, sel-
lainen, joka on isännilläkin. 

Jokaiselle täytyy kuiten-
kin löytyä huone sänkyineen. 
Juhlavieraita ei haluta laittaa 
nukkumaan lattialle patjalle. 
Sellainen ei ole Hyytisen mie-
lestä enää tätä päivää.

– Juhlilla tarjotaan aamu- 
ja iltapala, joten isäntäväen ei 
tarvitse järjestää ruokia. Tar-
joilua saa toki tehdä, jos itse 
haluaa, Hyytinen tähdentää.

Hyytisen mielestä majapai-

kan tarjoaminen on majoit-
tajalle suuri etuoikeus. Hän 
viittaa mahdollisiin antoisiin 
keskusteluihin, joita vierailla 
ja isännillä tapaa tällaisissa ti-
lanteissa olla.

Majoittaminen on isännil-
le myös siunaukseksi, Hyyti-
nen uskoo.

Siikalatvan lähetysjuhlien 
aiheena on Koti ovella. Teema 
viittaa siihen, että lähetystyö 
alkaa aina omalta ovelta.

PEKKA HELIN

Jos haluat ottaa vieraita vastaan 
lähetysjuhlien ajaksi, anna 
yhteystietosi sekä majoitettavien 
määrä ja majoituspaikkatiedot 
kirkkoherranvirastoon, 
p. 040 552 8989.

Mikä naurattaa?Gallup

Kysyimme tiistaina Oulun keskustassa liikkuneilta, 
millainen huumori on heidän mieleensä ja nauravatko 
he mieluummin itselleen vai toisille.

TEKSTI: ELSI SALOVAARA
KUVAT: HEIDI MAKKONEN

Rukous viljelijöiden puolesta
”Tänään rukoilemme maanviljelijöiden puolesta.
Auta heitä, jotka eivät selviydy laskuistaan
ja jotka pelkäävät työnsä ja koko elämäntapansa puolesta.
Armahda heitä, joita tulevaisuus
ahdistaa ja joita kauhistaa ajatus joutua katkaisemaan sukupolvien ketju.
Armahda tätä yhteiskuntaa, jonka ahdinko uhkaa jo perusasioita, ruuan tuotantoa.
Auta meitä neuvottomia, anna viisautta löytää teitä kestävään ja kohtuulliseen 
tulevaisuuteen.
Anna päättäjille näkökykyä ja määrätietoisuutta.
Anna meille kaikille yhteisvastuun mieltä ja jakamisen halua.
Anna viljelijöille kestävyyttä keskellä murrosaikaa”

Yllä on katkelmia leipäsunnuntain rukouksesta, joka oli osa 10.3. julkaistua kirkon huolenilmausta maata-
loustuottajien puolesta. Kannanotto ja rukous ovat luettavissa kokonaisuudessaan nettiosoitteessa sakasti.evl.fi

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

Jouni Tornio osallistui viime viikolla Oulun seudun viljelijöiden traktorimarssiin, joka oli Helsin gin laajaa traktorimarssia tukeva mielenosoitus.
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Ku va t :  E l s i  S a l ovaa ra

Kivun ja lohdun tulkkeina
 Pääsiäismusikaali tarjoaa samaistumiskohteita kirkonpenkissä istuville

Laittakaa korvat tukkoon! 
Nyt voi hieman paukkua, 
täällä harjoitellaan uut-
ta kohtausta, ohjaaja Tuuk-

ka Myllymäki huutaa kuuluval-
la äänellä.

Tuiran kirkkosalin penkeissä 
istuva viisikymmenpäinen kuo-
rolaisten joukko hiljenee. Kolme 
mustiin pukeutunutta naista al-
kaa lyödä tummilla nuijilla puis-
ta ristiä. Iskujen pauke saa lisävoi-
maa taustanauhoista. 

Ääni luo pahaenteistä tunnel-
maa, kunnes musiikki hiljenee. 

– Kiitos, se oli siinä. Missä on 
Jeesus? INRI-pääsiäismusikaalia 
luotsaava Myllymäki kysyy. 

Jeesusta esittävä Aki Saarela 
astuu esiin ja ottaa paikkansa alt-
tarilta opetuslasten keskeltä. Näy-
telmän läpimenoharjoitus on val-
mis alkamaan.

Jeesus estelyistä
huolimatta
Harjoitusten jälkeen on aikaa 
huokaista ja kertoa, kuinka Tui-
ran kirkossa pääsiäisenä esitettä-
vä näytelmä alkoi syntyä. 

Saarela kertoo saaneensa vuo-
si sitten puhelun, jossa häntä pyy-
dettiin mukaan spektaakkeliin, 
joka on ”hieman erilainen ja tar-
koitettu sellaiselle porukalle, joka 
ei ehkä kirkossa juuri käy”. 

Tuiran seurakunnan nuoriso-
työnohjaaja Terhi-Liisa Sutinen 
soitti entiselle rippilapselleen, 
jonka äänen muisti komeaksi. 

Saarela suostui, mutta totesi, 

ettei osaa nähdä itseään Jeesuk-
sena. Kun puhelin soi uudelleen, 
Saarela sai tietää, että roolijaos-
sa hänet oli nimetty Jeesukseksi. 

– Mikäpä siinä, kyllähän nimi-
rooli aina kelpaa freelancemuusi-
kolle, hän hymyilee.

INRI voi
olla yllätys
Myös musikaalin ohjaaja Tuukka 
Myllymäki oli Terhi-Liisa Sutisel-
le ja INRI-teoksen säveltäneelle 
Outi-Mari Karppiselle tuttu en-
tuudestaan. Myllymäki esitti Joo-
sefia muutama vuosi sitten nais-
ten tekemässä joulumusikaalissa. 

Teatteri-ilmaisun ohjaajaksi 
valmistunut Myllymäki on haa-
veillut pääsevänsä tekemään Raa-
matun teksteihin pohjautuvan 
teoksen. 

– Haluaisin puhutella myös 
niitä ihmisiä, joilla ei ole hengen 
paloa.

Aki Saarela toteaa, että monel-
la on harras mielikuva pääsiäisen 
musiikkiesityksistä. Siksi INRI 
voi olla heille yllätys. 

– Kuten jo sana musikaali ker-

too, se on paljon pop-musiikki-
maisempi kuin klassiset teokset. 

Saarela ja Myllymäki uskovat, 
että jokainen kuulija voi omas-
ta hengellisestä taustastaan riip-
pumatta löytää musikaalista sa-
maistumiskohdan. Se voi olla 
lastaan sureva Maria, syyllisyy-
den kanssa piehtaroiva Pietari, 
Jeesuksen pyhyyteen havahtuva 
vartiomies tai jopa Isänsä tahdon 
kyseenalaistava Jeesus. 

Tarina on yhä 
ajankohtainen
Molemmille miehille on tullut 
Jeesuksen viimeisiin päiviin mu-
sikaalin myötä uudenlainen ulot-
tuvuus. 

– Pääsiäisen tapahtumia tulee 
ajateltua monen Raamatun hen-
kilön näkökulmasta, ja mietittyä, 
miksi he toimivat niin kuin toi-
mivat. 

– Ja ennen kaikkea, miten itse 

olisin toiminut vastaavassa tilan-
teessa, Saarela pohdiskelee.

INRI-musikaalin ytimessä 
ovat sydämen asiat, jotka ovat iki-
aikaisia. 

– Ihmiset ovat ahdingossa, he 
kokevat monenlaista huolta. Jos 
elämässä painaa jokin asia, niin 
tämä näytelmä – niin ikävistä asi-
oista kuin se kertookin – osoittaa, 
että murhe ei ole kaiken loppu. 

– Lohdutuksen sana on esityk-
sessä syvällä, Tuukka Myllymäki 
toteaa.

Ohjaaja näkee esityksen käsi-
kirjoituksessa viittauksia myös 
omaan aikaamme. 

– INRI herättää meitä jokaista 
pohtimaan, olemmeko rehellisiä 
itsellemme. Olisiko meistä nouse-
maan vastarintaan joukkoja vas-
taan? Myllymäki kyselee. 

Pääsiäismusikaalin harjoi-
tukset ovat Tuiran kirkossa tällä 
kertaa loppusuoralla. Kohtauk-
set ja niiden hiominen valtaavat 
yhä enemmän varsinkin ohjaajan 
ajatuksia. 

– Joskus myöhään harjoitus-
ten jälkeen istun kotona pimeäs-
sä, kuuntelen laulujamme kuu-
lokkeilla ja huomaan hymyilevä-
ni. Se on hieno tunne.  

ELSI SALOVAARA

INRI Pääsiäismusikaalin 
valmisteluista voi lukea osoitteesta 
http://musikaali-inri.blogspot.fi/. 
Esitykset Tuiran kirkossa la 26.3. ja su 
27.3. klo 16 ja 20 molempina päivinä.

Jokainen kuulija voi 
omasta hengellisestä 
taustastaan 
riippumatta löytää 
musikaalista 
samaistumiskohdan.

Pääsiäismusikaali INRIn ohjaaja Tuukka Myllymäki näyttää Jeesusta esittävälle Aki Saarelalle ja muulle näyttelijäryhmälle, minne Jeesus kulkee ristinsä kanssa.

Loppukohtauksessa lavalla on laulamassa liki viisikymmentä kuorolaista.
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Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@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

MUUTOT JA ASUNTOJEN
TYHJENNYKSET

P. 0400 801 406
kuljetuskeranen@luukku.com

Uutta kuntoutukseen
Olemme avanneet uudet,

täyden palvelun kuntoutustilat 
Oulun Taka-Lyötyssä:

• Fysioterapiaa • Toimintaterapiaa
• Ohjatut liikuntapalvelut

• Kuntosali  • Monitoimisali
• Terapia-allas

Ajanvaraus: 044 468 4271
Os. Kapellimestarinkatu 4.

www.caritaslaiset.fi

Tie pääsiäiseen alkaa palmusunnuntaista 

Osallistu messuun kotikirkossasi

Pistä kymppi taskuun ja lähde kirkkoon. 
Osallistumalla kolehtiin olet mukana 

Suomen Lähetysseuran työssä. 
Kolehdin tuotolla koulutamme työntekijöitä 
uusille seurakunnille eri puolilla maailmaa. 

Jumalan armo kuuluu kaikille.

Tervetuloa kirkkoon!

Terveisin kotiseurakuntasi ja Suomen Lähetysseura

Laatukivet kohtuuhintaan 
www.HautakiviHalvemmalla.fi 

510 € 

Leveä malli 1 
Korkeus 3,0 cm 
Leveys 9,9 cm 

Käytetään 
- Vaihtoehto, ei käytössä 

99 € 

148 € 
1195 € 2425 €  

Sanna Taipale  –  Puh: 045 109 18 09  –  Email: hautakivi@hautakivihalvemmalla.fi 
960 €  

Myydään hautakiviä

Ville Mankkinen, kapellimestari  
Länsi-Pohjan Oratoriokuoro,  
Seitakuoro & Navichorus
Liput ovelta: 22/17/10/55 EUR (2 aik + 4 lasta)
Liput ennakkoon: 20/15/8/50 EUR
Ennakkomyynti päättyy to 17.3.2016.  
Myynti: www.lippu.fi,  
kaupunginorkesterin toimisto: 0400 913 670  
Lisätiedot: www.keminkaupunginorkesteri.fi

VERDI: REQUIEM
KEMIN KAUPUNGINORKESTERI

20.3. KLO 15 OULUN TUOMIOKIRKKO
19.3. KLO 16 KEMIN KIRKKO

MUUTOT JA ASUNTOJEN
TYHJENNYKSET

P. 0400 801 406
kuljetuskeranen@luukku.com

Aikuiset voisivat 
olla vähän 
avarakatseisempia. 
Ei siitä pääsiäinen 
mene pilalle, vaikka 
ovelle ilmaantuisikin 
ei-toivottu virpoja.

Juha Nirkko

Virpomisperinteellä 
on kristilliset juuret
Virpominen muuttuu, mutta tuskin katoaa

Palmusunnuntaina virvo-
taan Jeesuksen Jerusale-
miin ratsastamisen muis-
toksi.

Kristittyjen tiedetään kulke-
neen palmusunnuntain kulku-
eissa palmunoksat käsissään jo 
300-luvulla. 

Meillä pohjoisessa palmunok-
sien korvikkeeksi otettiin pajun-
oksat.

Miten virpominen on muuttu-
nut, arkistotutkija Juha Nirkko 
Suomalaisen kirjallisuuden seu-
rasta?

Virpominen nykymuodossaan 
on suhteellisen nuori ilmiö. Se le-
visi toisen maailmansodan jäl-
keen Karjalasta tulleiden siirto-
laisten mukana.

Ortodoksiseen kulttuuriperin-
töön kuuluu virpominen oksilla, 
jotka on siunattu pyhitetyllä ve-
dellä. Virpomalla ortodoksit toi-
vottavat tuttaville, ystäville ja su-
kulaisille Jumalan siunausta tule-
valle vuodelle.

Nykyvirpominen on sekoitus 
itäistä ja läntistä perinnettä. 

Oksalla virpomiseen on yhdis-
tynyt läntinen trullina kiertelyn 
perinne. 

1800-luvulla ja vielä 1900-lu-
vun alussakin Suomessa harras-
tettiin yleisesti elinkeinomagiaa: 
Rullit tai trullit pyrkivät naapu-
rin navettaan leikkaamaan eläin-
ten karvoja tai jopa nahanpaloja. 
Tällä haluttiin tuhota toisten kar-
jaonni.

Trullina kiertely muuntui 
myös lastenperinteeksi, joka oli 
suosittua jo 1800-luvulla Länsi-
Suomessa. 

Mukaelma trullikulttuurista 
alkoi 1940-luvulla sekoittua itä-
suomalaisten virpomiseen ja vä-
hitellen pienet virpojat alkoivat 
pukeutua noidiksi.

Nykyisin virpominen on kar-
nevalisoitunut: lapsista asuihin 
sonnustautuminen on hauskaa, 
heille pukeutuminen on osa vir-
pomisen konseptia.

Joka vuosi paheksutaan, kuinka 
palmusunnuntaita ei enää erota 
halloweenista ja kuinka virpo-
minen on vain ärsyttävää ker-
jäämistä. Suhtaudummeko vir-
pomiseen turhan tiukkapipoi-
sesti?

Aikuiset voisivat olla vähän 
avarakatseisempia. Ei siitä pääsi-

äinen mene pilalle, vaikka ovel-
le ilmaantuisikin ei-toivottu vir-
poja.

Virpominen muuttuu eikä sen 
kehitystä pysty ohjaamaan. Juu-
ri siinä on kansanperinteen käyt-
tövoima, nyt ja kautta aikojen. Se 
mikä toimii, elää. Ja jostain syystä 
tämä virpomakiertue toimii. 

En ryhdy perinnepoliisiksi. It-
se asiassa jo Karjalassa virpomi-
seen liittyi paljonkin muuntelua – 
esimerkiksi aikuiset miehet saat-
toivat virpoa toisiaan viinaryy-
pyn toivossa ja toisinaan virpo-
miseen liittyi myös sosiaalityön 
ulottuvuus, kun varaton virpoi 
varakkaampaa.

Pitäisikö virpomiseen kehittää 
jonkinlainen etiketti nimen-
omaan aikuisille?

Aikuinen ei ainakaan saa käyt-
täytyä tylysti, vaikka ei haluaisi-
kaan osallistua tähän leikkiin.

Virpomiseen voi koettaa suh-
tautua ilon kautta, iloisena koh-
taamisena. 

Säilyykö virpominen?
Se on säilyttämisen arvoinen, 

elävä perinne. En usko, että se 
ihan helposti katoaa.

Itse pidän mieluummin tämän 
olemassa olevan karkinkeruu-
kierroksen kuin otan tilalle ame-
rikkalaistyylisen karkki tai kep-
ponen -kierroksen syksyllä.

MINNA KOLISTAJA

M inna Ko l i s t a ja

Palmusunnuntaina virvotaan Jeesuksen Jerusalemiin ratsastamisen muistoksi. Pajunoksat symboloivat palmunoksia.
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Vain rohkea nauraa itselleen
Pelokasta oma persoona ei naurata, sillä hän ei uskalla 
nähdä itseään, huumorintutkija sanoo 

Palmusunnuntaina 
puhutaan 
syyllisyydestä
Teologi ja kirjailija Anna-Lii-
sa Valtavaara puhuu aiheesta 
Syyllinen olo – syystä vai suot-
ta? Keskustan seurakuntata-
lolla (Isokatu 17) sunnuntaina 
20. maaliskuuta kello 17 alka-
vassa Elämän lähteellä -tapah-
tumassa. 

Tilaisuudessa on mahdol-
lisuus henkilökohtaiseen kes-
kusteluun ja rukouspalveluun.

Valtavaaran mukaan syylli-
syydentunne ei aina kerro to-
dellisesta syyllisyydestä. Oi-
kea ja väärä syyllisyys sekoit-
tuvat helposti ja myös vahvis-
tavat toisiaan. 

Molemmat ovat raskaita 
taakkoja, mutta aivan eri asi-
oita. Ne syntyvät eri tavoin, 
siksi niistä vapaudutaankin eri 
tavoin. Kenenkään ei kuuluisi 
elää kestosyyllisenä, Valtavaa-
ra korostaa puheessaan.

Tilaisuuden järjestää Oulun 
tuomiokirkkoseurakunta.

Tuomiokirkko 
avoinna
hiljaisen viikon
Oulun tuomiokirkko on avoin-
na hiljaisella viikolla maanan-
taista torstaihin 21.–24.3. kel-
lo 10–19 hiljentymistä ja ru-
koilemista varten. Kryptassa 
on mahdollisuus keskusteluun 
ja kahvitteluun.

 – Hiljainen viikko antaa 
mahdollisuuden kiireen kes-
kellä pysähtymiseen. Kirkkoon 
voi tulla silloin kun itselle so-
pii, vs. kirkkoherra Anna-Ma-
ri Heikkinen sanoo.

Palmusunnuntaista alkava 
hiljainen viikko eli piinaviik-
ko johdattaa kohti pääsiäistä 
seuraten Jeesuksen elämän vii-
meisiä vaiheita. 

Karjasillan 
kirkossa
lukupassiosarja
Karjasillan kirkon hiljaisen vii-
kon iltakirkot toteutetaan lu-
kupassiosarjana 21.–23.3. kello 
19. Kärsimystiellä-sarjassa kut-
sutaan hiljentymään, rukoile-
maan sekä pysähtymään.

Lukupassioissa pappi ja seu-
rakuntalaiset lukevat Jeesuk-
sen maallisen elämän viimei-
sistä tapahtumista Matteuk-
sen, Markuksen ja Luukkaan 
evankeliumeista. Välissä laule-
taan Jeesuksen kärsimystiehen 
liittyviä virsiä ilman säestystä.

– Toteutustapa on karu, 
mutta koen, että juuri näin hil-
jaisen viikon iltakirkot on tänä 
aikana toteutettava. Piinavii-
kon evankeliumitekstit ja vir-
ret yksinkertaisimmassa mah-
dollisessa muodossa kuultuna 
ovat järisyttävä yhdistelmä, sa-
noo kanttori Juha Soranta.

Monet eivät osaa nauraa 
itselleen. Edes Char-
lie Chaplin ei kyennyt 
siihen.

Neuvostoliittolainen elokuva-
ohjaaja Sergei Eisenstein muis-
teli kirjoituksessaan erästä illan-
viettoa 1930-luvun Hollywoodis-
sa. Seurapiiri osallistui leikkiin, 
jossa vieraat antoivat toisilleen ar-
vosanoja erilaisista luonteenomi-
naisuuksista. Arvosanat olivat yh-
destä viiteen.

Charlie Chaplinille tehtiin jek-
ku. Hänelle annettiin huumorin-
tajusta vain nelonen. Koomik-
kojen kuningas raivostui: hän ei 
pystynyt nauramaan itselleen.

– Chaplin ansaitsi nelosensa, 
Eisenstein kirjoittaa.

Miten oppia nauramaan itsel-
leen, jos edes Chaplin ei sitä osan-
nut?  Sitä voi kysyä perheneuvoja, 
huumorintutkija Paavo Kerkkä-
seltä. Hän on tehnyt muun muas-
sa väitöskirjan poliisien huumo-
rintajusta. 

Kerkkäsen mukaan taitoa ei voi 
hankkia yksittäisten, helppojen 
niksien tai poppakonstien avulla. 
Tutkija tähdentää, että monet ih-
miset pärjäävät, vaikka eivät kyke-
nisi nauramaan itselleen.

 
Elämää kokenut 
nauraa itselleen
Eräs tyypillinen itselleen nauraja 
oli Kerkkäsen mukaan Raamatun 
ikäloppu Saara-eukko, jolle ker-
rottiin, että hän tulisi raskaaksi. 

Saaraa nauratti: hänkö, vanhus, 
saisi lapsen? Jumalallinen viesti 
pakkasi naurattamaan. 

Mutta me tiedämme, miten lo-
pulta kävi. Saara sai lapsen Juma-
lan avulla.

Itselleen nauraminen vaatii 
Kerkkäsen mielestä ennen kaik-
kea rohkeutta, suhteellisuuden-
tajua ja elämänkokemusta. Van-
hemmalla iällä on helpompi nau-
raa itselleen.

Kerkkäsen mukaan turha tär-
keily loppuu, kun pysähtyy roh-
keasti arvioimaan itseään. Silloin 
saattaa ruveta hymyilyttämään.

Yksi keino saada omaan per-
soonaan etäisyyttä on lähteä mat-
kalle. Jostain syystä uusi maantie-
teellinen paikka auttaa ihmistä 
näkemään itsensä toisella tavalla. 

Sama vaikutus on työpaikan 
vaihdolla.

– Suhteellisuudentaju saa ih-
misen arvostamaan itseään, mut-
ta ei luulemaan liikoja. Tällöin on 

hyvät edellytykset ottaa rennosti.
– Pelokasta oma persoona ei 

naurata, sillä hän ei uskalla näh-
dä itseään. Pelkäävä kätkee vir-
heensä päinvastoin kuin rohkea, 
joka ottaa ne reilusti esille uskal-
taen suhtautua erheisiinsä huvit-
tuneesti. Rohkea myös asettuu 
alttiiksi arvostelulle. 

 
Aina ei kannata 
hekotella
Itselleen ei pysty aina nauramaan 
heti eikä siihen ole välttämättä 
syytäkään. Jotkut asiat ovat liian 
vakavia naurettaviksi.

Kerkkänen esittää kaavan: tra-
gedia yhdistettynä ajankulumi-
seen summautuu usein ajan ku-
luessa nauruksi.

Nauru on selviytymiskeino. 
Jos osaa nauraa itselleen, se hel-
pottaa oloa. 

Kerkkänen luokittelee kolme 
tapaa nauraa itselleen.

– Inhimillinen virhe tai vää-
rinkäsityksen sattuminen nau-
rattaa usein. Joku etsii silmäla-
sejaan ja huomaa, että päässähän 
ne ovat. Monet eivät edes huomaa 
tällöin naurahtavansa.

Toinen tapa on jo aiemmin 
mainittu etäisyyden ottaminen 
omaan elämäänsä. Tällöin omat 
tekemiset, elämänarvot ja asen-
teet on mahdollista nähdä uudel-
la tavalla ja jopa naurettavinakin. 

Kun osaa katsoa itseään uudel-
la tavalla, itsetuntemus ja itsensä 
arvostaminen kehittyvät myön-

teisesti.
Kolmas tapa nauraa itselleen 

on suunniteltu hauskuus, jos-
sa koomikot ovat mestareita. He 
kehittävät kommelluksista juttu-
ja, joita voivat toistaa ilta toisensa 
jälkeen. Samalla lompakko lihoo 
mukavasti.

Äly ei tuo
taitoa nauraa
Ihmisen älykkyydellä ei ole vält-
tämättä tekemistä itselleen nau-
ramisen kanssa. Kerkkäsen mu-
kaan monet kehitysvammaiset 
osaavat tämän taidon jopa mui-
ta paremmin.

Huumorintutkija aloitti ko-
miikan seuraamiseen jo pienenä 
lukemalla sarjakuvia ja katsomal-
la Spedevisiota. 

Spede Pasanen oli Kerkkäsen 
mielestä koomikko, joka ei sietä-
nyt arvostelua vaan saattoi heit-
täytyä häijyksi jouduttuaan sen 
kohteeksi.

Tutkija tuntee humoristeja, 
jotka taitavat hyvin ammattinsa, 
mutta eivät kestä kritiikkiä. 

Heitä ei ilkeämielinen tai asi-
antuntematon arvostelu aina 
naurata niin kuin ei monia mui-
takaan. 

Mutta kun aikaa kuluu, ilkeä-
kin arvostelu saattaa muuttua hu-
vittavaksi.  

– Ja silloin nauru raikaa jäl-
leen, Kerkkänen toteaa.

PEKKA HELIN

Yksi keino saada 
omaan persoonaan 
etäisyyttä on 
lähteä matkalle. 
Jostain syystä uusi 
maantieteellinen 
paikka auttaa ihmistä 
näkemään itsensä 
toisella tavalla. 

Rauhan Tervehdyksen Kasvun Paikka 
-juttusarjassa pohditaan tärkeitä 

elämäntaitoja. Sarja ilmestyy 
noin kerran kuukaudessa.

Kasvun
PA IK K A

Tiin
a K

ivirasi
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Muut seurakunnat

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 Pe 18.3. – su 20.3. Lähi-itä Oulussa: Kristinus-
ko, lähimmäisenrakkaus, ja islam. Pe 18.3. klo 
18 Todistus-ilta (suomi ja arabia), Omar Talib ja 
Ali Jawad. La 19.3. klo 10 – 17 Arabiankielisen 
työn koulutuspäivä. La 19.3. klo 18 Valon 
Faith Hero, Martti Ahvenainen, Omar Talib. Su 

20.3. klo 11 Lähetysjumalanpalvelus, Martti Ahvenainen, Juan Castillo, 
Uusikatu-band. Lastenkokoukset ja seimi. Su 20.3. klo 12.30 Oulun Hellun-
taiseurakunnan vuosikokous. Su 20.3. klo 17 International Service.
Ma 21.3. klo 18 Sykarin kaivolla, ilta naisille.
Ma 21.3. klo 18 Syty soimaan-ilta, seurakunnan musiikkiväelle. Ke 23.3. 
klo 19 Oulun helluntailähetys ry:n vuosikokous. Päivärukous ti, ke ja to 
klo 11. www.uskotv.fi

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. La 19.3. klo 11-13 Soppaa 
ja evankeliumia. T-C. Ma 21.3. klo 15-18 Majakka-kahvio. Ti 22.3. klo 18 
Majakka-ilta. TERVETULOA!  

Su 20.3. klo 11.00
JuMAlANPAlVEluS
kE 23.3. klo 19.00

SANAN JA RukoukSEN IlTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
To klo 13 Pelastusarmeija tutuksi. Tarkoitettu kaikille Pelastusar-
meijasta ja sen toiminnasta tietoa haluaville.
Su klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu. 
Puhuu luutnantti Markku Tulander, aihe: Jumalan siunaus.
Ma klo 13 Maanantaikerho.
Ti klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila.
Ke klo 17 Veljesliitto.
Kumppanuuskeräys 14.3.- 10.4. keräämme lipaskeräyksellä 
varoja Pelastusarmeijan työlle meitä köyhemmissä maissa.  

To 17.3. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, todistuksia, Musiikki: God’s Bell. 
Pe 18.3. klo 12 Varttikirkko & ruokajakelu, klo 19 Helmi-nuortenilta. Su 
20.3. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saint’s Club, Ritva Halonen, Risto  
Wotschke, aihe: Ef. 2. 10-21, musiikki: Puolinuotti. Su 20.3. klo 18 AL-
FA-kurssi alkaa. Ti 22.3. klo 10 Äitimiitti & taaperotapaaminen. Ke 23.3. 
klo 18 Varkki-ilta. To 24.3. klo 19 Kiirastorstain ehtoollisjuhla, Outi Hucz-
kowski, Risto Wotschke, musiikki: Seppo & Sanna Kolehmainen. Tervetuloa!

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Hanna Ekola 
konsertoi Oulussa
Kukapa meistä ei tarvitsi-

si elämäänsä rauhoittavia 
levähdyshetkiä ja pysäh-

tymistä toivon ja lohdutuksen 
äärelle. Hyvän mahdollisuu-
den voimien keräämiseen tar-
joaa Hanna Ekolan ja Virpi Sa-
lon Lauluja Valoksi ja Voimaksi 
-konserttikiertue.

Oulussa he konsertoivat lau-
antaina 19. maaliskuuta kello 16 
Karjasillan kirkossa. Konsert-
tiin myydään 15 euron hintai-
sia ohjelmia ovelta. 

Konsertti hiljentää kuulijan 
kiitoksen, valon ja toivon äärel-
le. Kuulijaa lähelle tulevat tul-
kinnat luovat näkyä siitä, että 

elämämme on turvassa ja hy-
vissä käsissä.

Laulaja-kirjailija Hanna 
Ekola on monipuolinen taitei-
lija. Villihevosilla koko kansan 
tutuksi tulleelta laulajalta on il-
mestynyt 12 levyä. 

Lohdullisia toivonlauluja si-
sältäviä kirkkokonsertteja hän 
on laulanut jo yli 20 vuoden ajan. 

Lisäksi Ekolalta on ilmesty-
nyt 18 ajatelma- ja runoteosta.

Ekolan kanssa musisoi laula-
ja-pianisti Virpi Salo. Heleä-ää-
ninen Ekola ja tummaääninen 
Salo ovat esiintyneet yhdessä jo 
vuodesta 1995 lähtien. 

Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

Ehtoollisen voi nauttia 
myös yksityisesti
Leipä ja viini tulevat seurakunnan 
työntekijän mukana myös koteihin

Kun sunnuntaiaamun ju-
malanpalvelus kirkossa 
päättyy, saattaa pappi tai 
diakoniatyöntekijä seu-

raavaksi kiiruhtaa seurakunta-
laisen kotiin. Mukaan hän ottaa 
messussa siunatut ehtoollisaineet, 
viinin ja leivän.

Oulun tuomiokirkkoseura-
kunta markkinoi kotiehtoollis-
ta tänä keväänä aiempaa aktiivi-
semmin. Jokaiselle kuukaudelle 
on nimetty yksi sunnuntai, maa-
liskuussa sunnuntai 20.3., jolloin 
kotiehtoollisen viettämiseen tar-
jotaan erityinen mahdollisuus. 

Kotiehtoollinen on 
sairaan ehtoollinen
Tuomiokirkkoseurakunnan kap-
palaisen Ari-Pekka Metson mu-
kaan kotiehtoollisen kaukaisim-
mat juuret ovat 100-luvulla. Met-
so arvioi, että pitkästä perintees-
tä huolimatta seurakuntalaiset ei-
vät välttämättä tunne seurakun-
nan tarjoamaa käytäntöä.  

– Lähtökohtana on osallistu-
minen yhteiseen jumalanpalve-
lukseen, mutta aina se ei ole mah-
dollista. Esteenä messuun tulemi-
selle voivat olla sairaus, korkean 
iän tuomat vaivat tai liikuntara-
joitteet.

– Kirkkokäsikirja puhuukin 
sairaan ehtoollisesta, Metso ko-
rostaa.

Tuomiokirkkoseurakunnan 
diakoniatyöntekijä Kirsi Karp-
pinen ja Karjasillan seurakun-
nan vanhustyön diakoniatyönte-
kijä Asta Leinonen näkevät, että 
kotiehtoollinen vastaa huoleen, 
etteivät ihmiset jäisi esimerkiksi 
juuri sairauden vuoksi pois juma-
lanpalveluselämästä.

Jokainen 
koti kelpaa 
Metso kertoo, että kotiehtoollisen 
sisältöä voidaan soveltaa tilanteen 
mukaan. Poikkeuksetta kaavaan 
kuuluvat rippi, synnintunnustus 
ja synninpäästö sekä ehtoollisen 
asetussanat. Muuten toteutus voi 
olla pelkistetty ja yksinkertainen.

Laulettavat virret ovat usein 
seurakuntalaisen toiveita. 

Paikka tai osallistujien määrä 
eivät ratkaise ehtoollisen pyhyyt-
tä tai merkityksellisyyttä, Metso 
korostaa.

– Kristus on sakramentissa 
läsnä, vaikka paikalla olisi vain 
kaksi tai kolme ihmistä.

Seurakunnista rohkaistaan 
kysymään kotiehtoollista arkai-
lematta.

– Nurkkia ei tarvitse siivota 
etukäteen. Yhteys syntyy muis-
ta asioista, ja tilanteen painopiste 
on ehtoollisen hengellisessä mer-
kityksessä, Metso toteaa.

Kirsi Karppinen korostaa 
myös kiireettömyyttä. Ihmisen 
tulee voida tuntea, että työnteki-
jä on tilanteessa häntä varten.

– Näen kotiehtoollisen koh-
taamisena, jossa on sielunhoidol-
linen näkökulma. Usein näissä ti-
lanteissa käydään elettyä elämää 
perusteellisesti läpi.

Tuttua työntekijää
helppo pyytää
Seurakunnasta 
riippuen myös 
diakoniatyön-
tekijä voi toimit-
taa kotiehtoolli-
sen kirkkoherran 

luvalla. Vanhustyötä tekevä As-
ta Leinonen kertoo, että kotieh-
toollisten taustalla on usein seu-
rakuntalaisen ja työntekijän pitkä 
yhteinen taival.

– Kun ihmisten välillä vallit-
see jo valmiiksi luottamus, tuttua 
työntekijää on helppo lähestyä ja 
pyytää käymään.

– Ehtoollinen on yhteyden, ar-
mon ja rakkauden ateria, jota sai-
rauden tai muiden elämän tuomi-
en rajoitteiden ei toivoisi katkai-
sevan. 

– Ehtoollisessa on kysymys 
lahjasta, jonka vastaanottamisen 
mahdollisuuden soisi kaikille sitä 
kaipaaville, Leinonen kiteyttää.

Seurakunnissa vietettiin yk-
sityisiä ehtoollisia vuonna 2014 

noin 6 300 kertaa. Niihin 
osallistui lähes 15 500 

henkilöä.   
Mahdollisuus koti-

ehtoolliseen on kaikissa 
seurakunnissa.

MAARIA KESKITALO

Ari-Pekka Metso 
kertoo, että 
kotiehtoollista 
varten seurakunnissa 
on erityiset 
matkaehtoollisvälineet.

H
eid
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akko
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Paikkoja avoinna

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Palautteet ohjelmista:  
p. 044 3161 563 / 
Mervi Päivärinta (ma–pe), 
Oulun seurakuntayhtymä,  
Radiostudio, 
PL 122, 90101 OULU.  
Ohjelmatiedot ja jutut verkossa:  
www.oulunseurakunnat.fi/
verkkokirkko

Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa on aiheena Tuiran 
kirkon pääsiäismusikaali Inri. 
Haastattelussa ovat musikaa-
lin käsikirjoittaja Terhi-Liisa 
Sutinen ja säveltäjä Outi-Ma-
ri Karppinen. Uusinta ke 23.3. 
klo 15.15.
 
Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 20.3. klo 9.45 Palmusun-
nuntain Radiopyhäkoulun pi-
tää lapsi- ja perhetyön sihteeri 
Mari Jääskeläinen Karjasillan 
seurakunnasta.
Klo 10 jumalanpalvelus Yli-
vieskan kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi 
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 20.3. klo 10 jumalanpalvelus 
Oulun tuomiokirkosta ja Ou-
lunsalon kirkosta.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 20.3. klo 8.45 Palmusun-
nuntain Radiopyhäkoulun pi-
tää lapsi- ja perhetyön sihteeri 
Mari Jääskeläinen Karjasillan 
seurakunnasta.
Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys klo 9.55–12. Kuul-
tavissa myös osoitteessa www.
radiodei.fi
Klo 10 messu Oulunsalon kir-
kosta.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.

Oulun tuomiokirkosta lähete-
tään myös:
Hiljaisen viikon iltakirkot jo-
ka ilta 21.–23.3. klo 19 sekä kii-
rastorstain messu 24.3. klo 19

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus maanantaista 
lauantaihin klo 6.15–6.25, toi-
nen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus maanantaista per-
jantaihin klo 18.50–19, lauan-
taisin klo 18.
Palmusunnuntaina 20.3. klo 
10 jumalanpalvelus Hämeenlin-
nan kirkosta. Virret: 60; 54:1; 15; 
479:1-4: 72:6,61
 
YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin kel-
lo 15.10 ja uusintana maanan-
taisin kello 11.05. 

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

Yhdistykset

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

KIINTEISTÖNHOITAJAN
pysyväisluonteinen työsuhde,

sijoituspaikkana kiinteistöpalvelut, Rokuan leirikeskus

Hakuaika päättyy 22.3.2016 klo 15.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi/avoimet-tyopaikat.

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu  
seitsemän seurakuntaa, yhtymän johto 
ja kuusi palveluyksikköä. Seurakuntien 
jäsenmäärä on noin 150 000. Päätoimi-
sia työntekijöitä on noin 400.
www.oulunseurakunnat.fi

To 17.3. klo 19 Nuortenilta.
Su 20.3. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Lauluseurat Reino Heikkilä.

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.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Herännäis-/ Siionin virsiseurat: to 17.3 klo 17.30 kirkkoneuvoston 
kokoushuoneessa Rovaniemellä, to 17.3 klo 18.00 Hanna-Leena ja Ilpo 
Mattilalla, Teerisalontie 7, Mattilanperä, Raahe, pe 18.3 klo 18.00 Sinikka 
ja Aimo Pietilällä, Taipaleenharju, Pudasjärvi, su 20.3 klo 11.30 Vihannin 
seurakuntatalossa, su 20.3 klo 15.00 Karjasillan kirkolla, Nokelantie 39, 
Oulu,  ma 21.3 klo 19.00 ahtikirkko Tyrnävän kirkossa, ti 22.3 klo 19.00 
ahtikirkko Piippolan kirkossa, tarjoilu Väinölässä, ti 22.3 klo 19.00 ahti-
kirkko Limingan kirkossa (Huom. ei seuroja)
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset: to 17.3 klo 18.00 Körttiksellä,  
Luokotie 5 A 5, Oulu.   Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Rt 17.3. Su 20.3. klo 16 
HuoltoaSemalla 
”Käykäämme Herraa vastaan!” 
Juonto Rauno ja Ulla Junttila 
Musiikki ja todistus Saara ja 
Heikki Kalliopuska 
Opetuspuhe Niilo Karjalainen 
Mahdollisuus sielunhoitoon 
ma 21.3. klo 14 Raamattupiiri                  
ma 21.3 klo 16 Teehuone 
ti 29.3. 9-12 Aamupäivän paasto 
ja rukous

oulun seudun uusheräys ry

Vain aasi sopi 
Jeesuksen ratsuksi

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14.00 
Tervetuloa!

Palmusunnuntai aloittaa 
hiljaisen viikon ennen 
pääsiäistä. Se muistuttaa 
Jeesuksen voitokkaasta 

saapumisesta Jerusalemiin. Vä-
kijoukko juhli häntä huutaen 
Hoosianna eli Oi, auta.

Syyriassa ja Egyptissä pal-
muja siunattiin ja juhlaa vie-
tettiin jo 300-luvulla. Lännen 
kristityille palmusunnuntain 
juhla vakiintui 600-luvun kir-
kossa.

Jo ennen kristinuskon syn-
tymistä antiikin roomalaisilla 
palmu oli voiton symboli. Sitä 
kannettiin urheilukilpailujen 
tai sotien voittokulkueissa. 

Kristityillä palmusta tuli 
kuoleman voittamisen ja mart-
tyyriyden symboli. Vanhan tes-
tamentin teksteissä ennustettiin, 
että Messiaan tullessa kaupun-
kiin hänen eteensä levitetään 
palmun lehviä.

Italialaisen kirkon katto-
maalaus (kuvassa) näyttää, 
kuinka palmunlehvien lisäk-
si ihmiset levittivät myös omia 
vaatteitaan kunnioituksensa 
osoituksena Jeesuksen aasin-
tamman eteen. 

Messiaan ratsu on ehdotto-
masti aina aasi, ei missään tapa-
uksessa hevonen. Aina 1800-lu-
vulle saakka hevosen näkemi-
nen ihmiselle loi samoja mieli-
kuvia kuin nykyihmiselle pans-
sarivaunun näkeminen. Hevosta 
käytettiin sotaan, aasia rauhan 

ajan töihin.
Tarkempi katse erottaa Jeesuk-

sen aasin takaa nuoremman, aa-
sin varsan. Se muistuttaa uuden 
elämän mahdollisuudesta, uudel-
leen syntymisestä. 

Jeesuksen ratsastusasento on 
poikittain aasin selässä, ei haja-
reisin. Hajareisin istuminen viit-
taa omistamiseen. Istuessaan poi-
kittain Jeesus osoittaa, että hän ei 
omista mitään. Kaikki tämän-
puoleinen, hänen ratsunsakin, 
on vain lainaa.  

Markuksen evankeliumin 11. 
luvun mukaisesti maalauksessa 
näkyy, että Jerusalemin porteil-

la on valtava väkijoukko: kaikki 
odottavat juutalaisten suurta juh-
laa, pääsiäistä. Osa ihmisistä kii-
peää puihin nähdäkseen parem-
min Messiaan. 

Muurien takaa näemme lupa-
uksen uudesta elämästä, Jumalan 
valon. Se sädehtii kirkon kellotor-
nien tapaisten rakennelmien ta-
kaa. Kuva muistuttaa kristillisen 
kirkon ja uskon syntymästä.

LIISA VÄISÄNEN

Palmusunnuntaita vietetään tänä 
vuonna 20.3.

Giovanni Carlonen 1620-luvulla tehty kattomaalaus Jeesus ratsastaa Jerusalemiin 
löytyy genovalaisesta kirkosta Italiassa.
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Aasin jäljillä
Ei olisi arvannut pieni aasi Lähi-idässä, että siitä puhutaan vielä vuosituhansien päästä 
ympäri maailman. Edes opetuslapset eivät aasia hankkiessaan tienneet tapahtuman 
merkityksellisyyttä. Se selvisi heille pääsiäisen tapahtumien jälkeen. Tuolloin opetuslap-
set huomasivat, että aasi oli ollut toteuttamassa tehtävää, joka sille oli annettu. 

Myös Jeesus oli toteuttamassa hänelle annettua tehtävää. Palmusunnuntaista alkoi 
tapahtumaketju, joka johti siihen, että myös hänestä puhutaan vuosituhansia myöhem-
min ympäri maailmaa. Pääsiäisen jälkeen kristinuskon ydinviesti ristinkuolemasta ja 
syntien anteeksiantamisesta levisi vähitellen maailmalle.

Ei Jeesusta ja aasia voi verrata toisiinsa. Päivän evankeliumin kaksi päähahmoa poik-
keavat toisistaan siinä, että Jeesus tiesi – toisin kuin aasi – mikä hänen tehtävänsä oli. 
Hän tiesi, mikä suunnitelma Jumalalla oli hänen varalleen. Aasin ymmärryksen tasosta 
en usko samaa.

Ken tahtoo käydä Herran askelissa -virressä todetaan pienen siemenen kuolevan ja 
antavan mahdollisuuden muuttua leiväksi. Leipä taas antaa toisille mahdollisuuden elää: 
toinen ruokkii toista, kuten virressä todetaan. 

Siemenelle on annettu tehtävä, jota seuraamalla se toteuttaa omaa tehtäväänsä maail-
massa.

Myös meillä on tehtävä tässä maailmassa. Olemme osa Jumalan suunnitelmaa. Jumala 
ei odota meiltä tekoja itseään kohtaan. Jeesuksen ristinkuolema pelasti meidät. Meidän 
tehtävämme on suunnata rakkautemme toisiamme kohtaan. 

Olemme auttamassa ja tukemassa kanssakulkijaa – lähellä ja kaukana. Tämän pyyn-
nön Jumala on osoittanut meille eri tavoin Raamatun lehdillä. 

Tehtävämme on selvä. Niin oli aasillakin. 

AARO RYTKÖNEN
Kirjoittaja on espoolainen pappi ja 

Kirkon Ulkomaanavun rauhanverkoston päällikkö

Sunnuntai 20.3.2016
Psalmi: Ps. 22:2-6 tai Ps. 118:26-29 
1. lukukappale: Jes. 50:4-10 tai Sak. 9:9-10
2. lukukappale: Fil. 2:5-11
Evankeliumi: Joh. 12:12-24

Sak. 9: 9-10
Iloitse, tytär Siion!
Riemuitse, tytär Jerusalem!
Katso, kuninkaasi tulee.
Vanhurskas ja voittoisa hän on,
hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla,
aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa.
Hän tuhoaa sotavaunut Efraimista
ja hevoset Jerusalemista,
sotajouset hän lyö rikki.
Hän julistaa kansoille rauhaa,
hänen valtansa ulottuu merestä mereen,
Eufratista maan ääriin asti.

Joh. 12: 12-24
Seuraavana päivänä levisi tieto, että Jeesus oli 
tulossa Jerusalemiin. Ihmiset, joita oli saapunut 
juhlille suurin joukoin, ottivat palmunoksia ja 
menivät häntä vastaan huutaen:
      - Hoosianna!
      Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran 
nimessä,
      Israelin kuningas!
Jeesukselle tuotiin aasi, ja hän nousi sen 
selkään, niin kuin on kirjoitettu:
      - Älä pelkää, tytär Siion,
      sinun kuninkaasi tulee!
      Hän ratsastaa nuorella aasilla.
    Opetuslapset eivät vielä tuolloin 
ymmärtäneet tätä, mutta kun Jeesus oli 
kirkastettu, he muistivat, että hänestä oli näin 
kirjoitettu ja että hänelle myös oli tapahtunut 
niin.
    Ne, jotka olivat olleet Jeesuksen mukana, 
kertoivat, miten hän kutsui Lasaruksen 
haudasta ja herätti hänet kuolleista. Tämän 
vuoksi, kuultuaan millaisen tunnusteon Jeesus 
oli tehnyt, ihmiset lähtivät joukolla häntä 
vastaan. Fariseukset puhuivat keskenään: 
”Näettekö? Mikään ei auta. Koko maailma 
juoksee hänen perässään.”
    Niiden joukossa, jotka olivat tulleet juhlille 
rukoilemaan Jumalaa, oli myös muutamia 
kreikkalaisia. Nämä tulivat Filippuksen luo - 
sen, joka oli Galilean Betsaidasta - ja sanoivat: 
”Me haluaisimme tavata Jeesuksen.” Filippus 
meni puhumaan asiasta Andreakselle, ja sitten 
he molemmat menivät Jeesuksen puheille.
    Jeesus sanoi heille:
    ”Hetki on tullut: Ihmisen Poika kirkastetaan. 
Totisesti, totisesti: jos vehnänjyvä ei putoa 
maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, 
mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon.”

Sanan aika
H
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en
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Emma asuu yhdeksän tunnin automatkan päässä muista Lähetysseuran 
Kambodžan-työntekijöistä, mutta silloin tällöin tavataan. Emman kotona lounaalla 
Mekongin alueen kehitysyhteistyökoordinaattori Tapani Haapala, organisaation 
kehittämisen asiantuntija Ari Muttonen sekä Helsingin-toimistosta vierailulle tullut 
kehitysyhteistyökoordinaattori Leena Korpivaara. 

Kulttuureista 
tuli kutsumus

 Emma Holmström 
on elänyt suuren osan elämästään 

alkuperäiskansojen keskellä

Emma Holmström on viettänyt huomattavan osan elämästään alkuperäiskansojen 
keskellä eri puolilla maailmaa. – Siksi äidinkielinen lukutaitotyö on erityisen lähellä 
sydäntäni.

Kun Emma Holmström, 37, 
lähti vuonna 2009 Suomen 
Lähetysseuran työntekijä-
nä Kambodžaan, se oli hä-

nelle jo seitsemäs asuinmaa. Hän 
syntyi Ruotsissa, kun hänen isän-
sä Oskari oli siellä seurakunta-
työssä suomalaisten siirtolaisten 
parissa. Äiti Anna-Riitta työs-
kenteli suomalaisten lasten koti-
kielenopettajana. 

Emma oli viisivuotias heidän 
muuttaessaan Pudasjärvelle. Kun 
hän oli täyttänyt 13 vuotta, perhe 
muutti maapallon toiselle puolel-
le, Australian kautta Papua-Uu-
teen-Guineaan.

– Isä toimi Laen kaupungissa 
kansainvälisen seurakunnan pap-
pina ja äiti perusti esikoulun me-
lanesian pidgin -kieltä äidinkiele-
nään puhuville kaupunkilaislap-
sille. Vanhempani olivat Suomen 
Luterilaisen Evankeliumiyhdis-
tyksen, Sleyn palveluksessa, Em-
ma selvittää. 

– Suoritin 11. ja 12. luokat 
Australian Brisbanessa ja sieltä 
lähdin Englantiin opiskelemaan.

Emma Holmström on Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan, Tui-
ran ja Oulujoen seurakuntien ni-
mikkolähetti.

Kulttuurien tutkimus 
kiinnosti eniten
Emma aloitti Kentin yliopistossa 
kansainvälisten suhteiden opin-
not, mutta vaihtoi sosiaaliantro-
pologiaan. Se on tiede, joka tutkii 
yhteiskuntien ja kulttuurien mo-
nimuotoisuutta.

– Pian tajusin, että aine vastasi 
kiinnostustani ja Papua-Uuden-
Guinean aikaista kokemustani 
vieraista kulttuureista enemmän. 

Emman äidillä oli näihin ai-
koihin vuoden pesti opettajana 
Kambodžassa. 

– En tiennyt maasta muu-
ta kuin punakhmerit ja kansan-
murhan 1970-luvulla. Aloin tut-
kia asiaa ja tein loppututkielma-
ni Kambodžan nationalismista ja 
kansanmurhasta, Emma kertoo. 

Hän vietti viisi viikkoa äidin 
luona Kambodžassa keräten ma-
teriaalia graduun. Silloin hän 
ajatteli, että maahan olisi joskus 
mukava palata. 

Valmistuttuaan Emma muutti 
kuitenkin Keniaan, Afrikan itä-
reunalle. 

– Vanhempani olivat siellä 
töissä, joten sinne oli helppo läh-
teä.

Emma asui Keniassa viisi 
vuotta ja työskenteli muun mu-
assa YK:n alaisessa UNESCO:ssa 
alkuperäiskansojen asioiden pa-
rissa. 

Yllättävä paluu 
Kambodžaan
Suomeen palattuaan Emma ot-
ti yhteyttä Lähetysseuraan ja tie-
dusteli työmahdollisuuksia. Hän 
hämmästyi kuullessaan, että 
Kambodžassa olisi hänelle töitä 
alkuperäiskansojen keskuudes-
sa. Lähetysseuran kumppanijär-
jestö International Cooperation 
Cambodia ICC tarvitsi työnteki-
jää kulttuurien suojelun ja doku-
mentoinnin neuvonantajaksi. 

Kambodžassa Emma opiske-
li ensimmäisen vuoden khmerin 
kieltä pääkaupungissa Phnom 

Penhissa. Sieltä hän muutti Ra-
tanakirin lääniin, joka rajoittuu 
pohjoisessa Laosiin ja idässä Viet-
namiin. 

Tällä aikaa tehtävänkuva oli 
muuttunut alkuperäisestä suun-
nitelmasta. Emmasta tuli han-
kehallinnon asiantuntija ICC:n 
alaisessa alkuperäiskansojen yh-
teisöpohjaisessa RIDE-hank-
keessa. 

– Suurimman osan ajasta olen 
toimistossa, mutta joskus käyn 
kylissä. Äidinkielinen lukutaito-
työ on asia, jonka olen aina näh-
nyt tärkeänä sekä työkokemuk-
seni ja koulutukseni kautta, että 
myös perheeni historian vuoksi.

Silloin tällöin Emma käy koko-
uksissa Phnom Penhissa asti, eikä 
se ole mikään kevyt reissu. Mat-
ka kestää pikkubussilla yhdeksän 
tuntia yhteen suuntaan.

Työntekijät tallentavat 
kulttuuria äidinkielellään
Vaikka Emman osaaminen sosi-
aaliantropologina ei tullut aiotul-
la tavalla käyttöön, hän näkee asi-
assa hyviä puolia: 

– Parasta on se, että paikalli-
set työntekijät tallentavat ja yllä-
pitävät kulttuuria. He tuottavat 
omalla äidinkielellään materiaa-
lia, kirjoittavat satuja, nauhoitta-

Kangmis Touch kylässä opetellaan iltaisin lukemista tampuanin kielellä. Lukutaitoluokissa on monen ikäisiä oppilaita. Periaatteessa ne ovat avoimia myös aikuisille.

Emman työpaikalla, on pieni myymälä, josta voi ostaa alkuperäiskansojen käsitöitä. 
Juttukaverina Thieng Savoeun, joka toimii hankkeen mediakoordinaattorina 
Ratanakirin läänissä.

Kylissä on yhä 
selkeät sukupuolia 
koskevat säännöt, ja 
naistyöntekijöiden 
puute vaikeuttaa 
työtämme.

Emma Holmström



13Rauhan Tervehdys  |  Nro 10  |  17.–24.3.2016

vat lauluja ja haastattelevat perin-
teistä. 

– Koska kulttuuriperintö on 
vaarassa hävitä, sen dokumen-
tointi on tärkeää. Kun ihmiset te-
kevät itse tätä työtä, kulttuuripe-
rintö myös pysyy elinvoimaisena.

Emman mukaan alkuperäis-
kansojen kylissä ihmiset huo-
maavat usein, että heillä on tie-
totaitoa enemmän kuin ovat us-
koneetkaan, samoin kykyä toimia 
yhteisönä. 

Uusia asioita opitaan tekemäl-
lä itse johtopäätöksiä. Esimerkik-
si sairauksien huomataan johtu-
neen vessojen, kaivojen ja vesijoh-
tojen puutteesta. 

– Moni on kokenut, että tä-
hän mennessä ulkopuolelta ei ole 
tullut mitään hyvää, Emma huo-
mauttaa.

– Alkuperäiskansojen kieli, us-
konto ja yhteisö ovat hyvin erilai-
sia kuin valtaväestöllä, khmereil-
lä.  Niihin voidaan suhtautua hy-
vin halveksuvasti. Ennen, ja va-
litettavasti paljon nykyäänkin, 
”kehityksen” tavoitteena on ollut 
”sivistää” alkuperäiskansat ja teh-
dä heistä valtaväestön kaltaisia.

Päätöksen kylänkehityshank-
keista tekevät kyläneuvostot, 
mutta jos kyläpäällikkö ei ole 
mukana, muutosta ei tapahdu. 

Naisia tarvitaan 
työhön lisää
Yksi ongelma työssä alkuperäis-
kansojen parissa on naispuolisten 
työntekijöiden vähäisyys. 

– Kylissä on yhä selkeät suku-
puolia koskevat säännöt, ja nais-
työntekijöiden puute vaikeuttaa 
työtämme, Emma kertoo. 

– Soveliaisuussyistä naisten on 
joskus hankala kertoa ongelmis-
taan miestyöntekijöille. Tässä on 
isoja eroja eri yhteisöjen ja jopa eri 
kylien välillä.

– Koetamme vastata tähän 
haasteeseen muun muassa pi-
tämällä erillisiä kokoontumisia 
naisille, jotta hekin pääsisivät ää-
neen. Ongelman vakavuus ym-
märretään ja asian eteen onkin jo 
tehty paljon työtä. 

Syynä naistyöntekijöiden vä-
hyyteen on ennen kaikkea se, että 
koulutettuja naisia on alkuperäis-
kansojen keskuudessa vähän. Ti-
lanne on vähitellen parantumas-
sa, sillä yhä useampi tyttö saa jo 
yläasteen päätökseen. 

Monta kulttuuria 
samassa maassa
Emma Holmström kertoo, et-
tä Kambodžan alkuperäiskanso-
jen ja pääväestön, khmerien, kult-
tuureissa on suuria eroja. Khmer-

kulttuuri on hyvin hierarkkinen, 
arvojärjestykseen perustuva. Al-
kuperäiskansojen kulttuurit ovat 
sisäisesti tasa-arvoisempia. Al-
kuperäiskansat ovat perinteisesti 
omistaneet maat yhdessä, khme-
rit ovat omistaneet maita yksityi-
sesti.

Khmer-kansalla oli kuningas-
kunta jo ennen Ranskan siirto-
maavaltaa, alkuperäiskansat puo-
lestaan ovat asuneet Kambodžan, 
Vietnamin ja Laosin alueilla mo-
lemmin puolin rajaa. 

Punakhmerien noustua val-
taan 1970-luvun lopulla alku-
peräiskansojen yhteisöjä pidet-
tiin ihailtavina esimerkkeinä 
kommunismista, yhteisöllisestä 
maanomistuksesta. Kauhu vyö-
ryi sittemmin näille syrjäisim-
mille alueillekin. Kyliä pakko-
siirrettiin, toisinajattelijoita vai-
nottiin ja surmattiin. Monet pa-
kenivat rajan yli.

Miinat ja hurja liikenne
vammauttavat
Ratanakirin läpi kulki Vietnamin 
sodan aikana Ho Chi Minh -reit-
ti, Pohjois-Vietnamin huoltoreit-
ti Etelä-Vietnamissa toimineel-
le Vietkong-sissiliikkeelle. USA 
pommitti sitä raskaasti katkais-
takseen huoltoreitin. 

Räjähteitä ja maamiinoja on 
Kambodžassa raivattu vuosi-
kymmeniä. Silti ne vammautta-
vat yhä. Nykyään suurin osa vam-
moista johtuu kuitenkin liiken-
neonnettomuuksista.

Emma toivoo, että ICC-jär-
jestö pystyisi kiinnittämään ny-
kyistä enemmän huomiota vam-
maisten tilanteeseen. Asiaa on jo 
alettu käydä läpi työntekijöiden 
kanssa. 

– Mutta vieläkin käydään kes-
kustelua siitä, kuka on vammai-
nen, Emma huomauttaa. 

– Monen vaikeasti vammaisen 
ihmisen asema on lohduton. 

Ruuanlaitto 
rentouttaa
Emma Holmström asuu 17 000 
asukkaan Banlungissa, pienen 
matkan päässä työpaikastaan. 

– Kaupunki kasvaa ja kehit-
tyy nopeasti ja on todellisuudes-
sa väkimääräänsä suurempi. Kas-
vua edistää se, että Banlung on 
Ratanakirin läänin pääkaupun-
ki. Rajakaupunkina siellä on yhä 
enemmän liiketoimintaa. Tämä 
on kuitenkin turvallinen asuin-
paikka.

Emman seurana kauniissa ta-
lossa on kaksi koiraa, jotka tosin 
eivät tule keskenään kovin hyvin 

toimeen. Emma saa välillä toimia 
jämäkkänä erotuomarina. 

Paikalla aikoinaan sijainnees-
sa tampuan-kylässä oli pyhä puu, 
jossa punakhmerit teloittivat 
kansanmurhan aikana ihmisiä.  
Naapuritontilla oli sotilaan talo, 
joka oli miinoitettu. 

– Kun tätä kotitaloani raken-
nettiin, naapuritalossa syttyi 
tulipalo ja miinat alkoivat rä-
jähdellä. Rakennustyöt piti kes-
keyttää useaksi päiväksi”, Em-
ma kertoo. 

– Omistaja jatkoi sittemmin 
raivaamalla miinoja puutarhas-
taan.

Emma ei anna menneisyyden 
kauhujen häiritä itseään. Työ-
päivän jälkeen hän lähtee leikki-
mään koiriensa kanssa isolle, ai-
datulle pihalle tai lukee sähkökir-
joja. Hän harrastaa myös ruuan-
laittoa. 

– Toimistossa vietetyn työ-
päivän jälkeen on rentouttavaa 
pilkkoa porkkanaa juuri oikean 
kokoisiksi paloiksi!”

PIRRE SAARIO

Juttu on julkaistu Lähetyssanomissa 
1/2016

Kangmis Touch kylässä opetellaan iltaisin lukemista tampuanin kielellä. Lukutaitoluokissa on monen ikäisiä oppilaita. Periaatteessa ne ovat avoimia myös aikuisille.

Ku va t :  P i r r e  S aa r i o
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Lasten tuomasmessu 
pidetään ensimmäistä kertaa Oulussa

Menot Oulun seurakunnissa 17.–24.3.2016

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 17, 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
Isokatu 17, 90100 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 
Lapsi- ja perhetyön diakoni 
 Kari Rekilä, p. 050 5211 065
Kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Christa Moilanen-Hyttinen, 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
Erityisnuorisotyöntekijä
 Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyöntekijä
 Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
 Mari Tuokkola, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
 Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  
 puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Kansainvälisentyön pastori
   Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Vs. oppilaitospastori Terttu Laaksonen, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori
   Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581 (virkavapaalla)
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
   Johanna Kari, 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

Elämän polku

Kastetut: 

Haukipudas: Elle Heili Kata-
riina Kestilä, Onni Alexan-
der Jylkkä, Senni Aleksan-
dra Björkbacka, Elmeri Väi-
nö Petteri Junnikkala, Lovii-
sa Anni Kristiina Huru.
Karjasilta: Leo Kaarlo Olavi 
Adl, Krister Nicoles Jounila, 
Viena Loviisa Jurvelin, Roo-
pe Oskari Karvonen, Beata 
Alma Elisabet Mölläri, Sinna 
Minea Pasanen, Vilma Ilona 
Matilda Pieskä, Ilmari Aalto 
Kaleva Särkimäki, Miio Mat-
tias Vuorma.
Kiiminki: Oliver Eino Mika-
el Ollila, Luka Aslak Antila, 
Nooa Leonard Takarautio, 
Emma Emilia Satta.
Oulujoki: Aava Eveliina He-
vosmaa, Eemi Daniel Joona, 
Nooa Mikael Antero Kova-
lainen, Hilde Aino Sofia Ma-
linen.
Oulunsalo: Vili Väinö Viljami 
Karvonen.
Tuira: Aada Aino Aleksandra 
Ahosola, Aada Sofia Hekka-
la, Amanda Inka Emilia Kan-
tola, Eemil Olavi Koski, Mart-
ti Kalervo Kurtti, Mauri Ola-
vi Kuurola, Pirjo-Birgitta Mir-
jami Långström, Urho Juha-
ni Saarela.

Vihityt
Haukipudas: Seppo Pekka 
Olavi Perkiö ja Pirkko Liisa 
Tähtelä, Konsta Juhani Vähä-
kuopus ja Jenna Tuulia Petä-
jäjärvi.
Karjasilta: Taneli Matti Jo-
hannes Mölläri ja Sanna 
Maarit Hirvaskari.
Oulunsalo: Ville-Matti Pet-
teri Vänttilä ja Jenna Emilia 
Pernu.
Tuira: Johannes Valtteri Han-
nuksela ja Raili Margareeta 
Määttä, Mika Elias Visuri ja 
Riitta Marketta Piippo.

Oulussa vietetään 
ensimmäistä ker-
taa lasten tuomas-
messua lauantai-

na  19.3. otsikolla Hoosian-
na! huudetaan. 

Messu järjestetään Kas-
tellin kirkossa kello 18. 
Tuomasmessun toimijoina 
ovat lapset ja nuoret, mutta 
kaikenikäiset ovat tervetul-
leita mukaan.

Juontojen ja rukous-
ten lisäksi lapset avustavat 
messussa tekstinlukijoina, 
kulkueessa sekä ehtoolli-
sella. 

Perheitä pyydetään ot-
tamaan messuun mukaan 
virpomavitsoja, jotka siu-
nataan alttarilla vanhan 
kristillisen tradition mu-
kaan.

– Taustalla on ajatus siu-
nauksen ja terveyden toi-
vottamisesta, kertoo tuo-
masmessun toimittava Sa-
tu Kreivi-Palosaari. 

–Virpominen muistut-
taa siitä, miten Jeesusta ter-
vehdittiin palmunoksilla 
Hoosianna-huutojen saat-
telemana.

 Lasten osallisuutta ko-
rostava Kreivi-Palosaari us-

Leikkaa talteen!

koo lapsen aistivan pyhän 
aikuista herkemmin. 

– Aikuinen lähestyy ju-
malanpalvelusta usein tie-
don ja järjen kautta, mutta 
lapsi kokee asiat kokonais-
valtaisesti kaikilla aisteilla, 
avoimesti ihmetellen.

Tuomasmessussa saar-
naa haapajärveläinen ro-
vasti Kaija Tiirola, joka 
on kehittänyt lasten osal-

lisuutta messussa ja kou-
luttaa kirkon väkeä otta-
maan lapset rinnalle toi-
mijoiksi jumalanpalvelu-
selämään.

Messun musiikissa 
avustavat Oulujoen seu-
rakunnan lapsi- ja nuori-
sokuorot aCorde ja Mido 
Anna Haanpää-Vesente-
rän johdolla ja Taina Vou-
tilaisen säestyksellä. 

Juontajana toimii Vil-
ma Antila ja esirukoukses-
sa avustavat Elena Karppi-
nen ja Saara Heikkinen.

Kuoromusiikin lisäk-
si messussa lauletaan tut-
tuja rakkaita lastenvirsiä, 
ja nuori kohderyhmä on 
huomioitu myös kirkko-
kahveilla, joilla tarjotaan 
limsaa ja popcornia.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Eila Helena 
Lamusuo 95, Mauri Vihtori 
Lähde 93, Lahja Rauha Kyllik-
ki Mikkonen 74, Heikki Pert-
tula 91, Kerttu Marjatta Roh-
kimainen 81, Lauri Ilmari Vik-
ström 84.
Haukipudas: Hannele An-
nikki Hannus 61, Eevi Maria 
Skarp 93.
Karjasilta: Eila Annikki Hau-
tamäki 85, Kari Olavi Kontio 
46, Elli Heleena Kyngäs 74.
Kiiminki: Eila Kaarina Toppi-
nen 74.

Oulujoki: Terttu Anneli 
Laakkonen 78, Esa Jouni An-
tero Roininen 63, Martti Jo-
hannes Siurua 88, Mauno Jal-
mari Toppinen 88, Kaija Elina 
Vepsäläinen 80.
Tuira: Maria Kyllikki Kankaa-
la 92, Mauno Aate Olavi Ki-
viniemi 71, Seija Leena Mar-
jatta Käyhkö 61, Matti Ilmari 
Lindvall 91, Sulo Antero Ma-
tila 84, Ari Juhani Palomäki 
46, Aune Kreeta Räinä 94, 
Rauni Esteri Sorvisto 85.
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Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa ma 21.3. 
klo 9–11 p. 044 3161 419 tai 
käymällä Isokatu 17.

Harrastukset ja kerhot

Musiikkitilaisuudet
Aaria-ilta pe 1.4. klo 20–21 
Oulun tuomiokirkko.  Oamk:n 
laulupedagogiopiskelijat 
laulavat orkesterin säestyk-
sellä oratorio- ja kantaat-
tiaarioita. Säveltäjinä mm.  
D. Buxtehude, J. S. Bach,  
G. F.  Händel, W. A. Mozart ja 
J. Haydn. Musiikin johto Ol-
li Heikkilä. Vapaa pääsy, kä-
siohjelma 5 €. Seurattavissa 
www.virtuaalikirkko.fi.
Pääsiäisvirsien ilta la 2.4. 
klo 20–21 Oulun tuomiokirk-
ko. Tervetuloa laulamaan! 

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

Kiirastorstai-illan 
konsertti 
to 24.3. klo 21–21.55 
Oulun tuomiokirkossa. 
Dietrich Buxtehuden 
kantaatti Membra 
Jesu Nostri (Jeesuksen 
seitsemän ruumiin osaa) 
BuxWV 75. 
Muhoksen kamarikuoro, 
kamariorkesteri. 
Vapaa pääsy.  
Käsiohjelma 10 €.

Oulun seurakuntien virastot 
menevät kiinni kiirastorstaina 24.3. klo 14. 

Virastot ovat auki pääsiäisen jälkeen 
tiistaina 29.3. normaaliin tapaan.

 

 

KRISTUS YHDISTÄÄ 
- YHTEYTEEN JA RUKOUKSEEN 

Lauantaina 2.4. klo 14 alkaen  
Kastellin kirkolla (Töllintie 38, Oulu)  

 
 

Uskovien identiteetti ja esirukous 

OPETUKSET: Antti Hämäläinen  
  (Ahvenanmaan Rukouspalvelu ry)  

 
 

TILAISUUKSIEN AIHEET:  

 

14.00: Rukouksesta esirukoukseen  
 - sovituksen ulottuvuudet 

 

15.15:  Uskovien identiteetti  
 ja esirukous                       

16.15:  Tarjoilutauko 

 

17.00:  Seurakunta ja Jumalan  
 valtakunta 

Olet lämpimästi tervetullut!   

Järjestäjinä: Oulun seudun Kristus yhdistää -verkosto 

Konsertit 
Oulun tuomiokirkossaOulun tuomiokirkossa
KIIRASTORSTAI-ILLAN KONSERTTI 
to 24.3. klo 21
D. Buxtehude: Membra Jesu Nostri (BuxWV 75)
Muhoksen kamarikuoro ja solistit, 
musiikinjohto Ossi Kajava

AARIA-ILTA 
pe 1.4. klo 19
Oamk:n musiikinopiskelijat esittävät aariota 
orkesterin säestyksellä, musiikinjohto Olli Heikkilä
 
PÄÄSIÄISVIRSIEN ILTA 
la 2.4. klo 20
Oulun tuomiokirkon kanttorit

KUOROKONSERTTI 
ke 27.4. klo 20
Oulun tuomiokirkon kamarikuoro ja solistit, 
musiikinjohto Lauri-Kalle Kallunki

Hiljaisella viikolla  
21.–27.3. ei ole kerhoja 

eikä piirejä.

Pääsiäisen tapahtumat seurakunnassa
Hiljaisen viikon pysäkit klo 10–19 Oulun tuomiokirkossa, jolloin kirkko on avoinna 
hiljentymistä varten. Mahdollisuus keskusteluun ja kahvitteluun kryptassa. 
 Ma 21.3. Itkua ja kyyneleitä – ihmisenä elämisen vaikeus 
 Ti 22.3. Väsyneenä etsin vastausta – kuule minua Jumala 

ILTAKIRKOT
Iltakirkko ma 21.3. klo 19 Tuomiokirkko. Toimittaa Anna-Mari Heikkinen ja 
kanttorina Henna-Mari Sivula. Oulun Laulu, johtaa Kristian Heberg. 
Iltakirkko ti 22.3. klo 19 Tuomiokirkko. Toimittaa Mari Flink ja 
tuomiokirkkoseurakunnan nuoret ja nuoret aikuiset. Hiljaisen viikon tiistain 
iltakirkko, jota ovat suunnittelemassa ja toteuttamassa seurakunnan nuoret ja 
nuoret aikuiset. Mukana Simo Ollikainen sekä Taina Voutilainen ja Sarastus-kuoro. 
Iltakirkko ke 23.3. klo 19 Tuomiokirkko. Toimittaa Jouko Lankinen ja kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Kaikki iltakirkot lähetetään osoitteessa www.virtuaalikirkko.fi.

JUMALANPALVELUKSET
Messu su 20.3. klo 10 Tuomiokirkko. Toimittaa Ari-Pekka Metso ja avustaa Jouko 
Lankinen. Kanttorina Henna-Mari Sivula. Pohjan Laulu, johtaa Mihkel Koldits. 
Lähetys www.virtuaalikirkko.fi 
Messu su 20.3. klo 13 Intiön srk-koti. Toimittaa Ari-Pekka metso ja kanttorina Henna-
Mari Sivula. 
Messu to 24.3. klo 14 Tuomiokirkko. Toimittaa Urpo Luokkala ja avustaa 
Anna-Mari Heikkinen. Kanttorina Henna-Mari Sivula. www.virtuaalikirkko.fi
Messu to 24.3. klo 19 Tuomiokirkko. Toimittaa Urpo Luokkala ja avustaa 
Anna-Mari Heikkinen. Kanttorina Lauri-Kalle Kallunki. Tuomiokirkon kamarikuoro, 
johtaa Lauri-Kalle Kallunki. www.virtuaalikirkko.fi
Sanajumalanpalvelus pe 25.3. klo 10 Tuomiokirkko. Toimittaa Jouko Lankinen ja 
avustaa Salla Autere. Kanttoreina Henna-Mari Sivula ja Péter Marosvári. 
Lähetys www.virtuaalikirkko.fi ja radiointi YLE. 
Kuolinhetken hartaus pe 25.3. klo 15 Tuomiokirkko. Toimittaa Salla Autere, 
kanttorina Lauri-Kalle Kallunki.  
Pääsiäisyön messu la 26.3. klo 23 Tuomiokirkko. Pääsiäisyön messu. Toimittaa 
Ari-Pekka Metso. Avustaa Jouko Lankinen, urkurina Péter Marosvári, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. 
Pääsiäispäivän messu su 27.3. klo 10 Oulun tuomiokirkko. Toimittaa Mari Flink, 
avustaa Salla Autere, kanttorina Henna-Mari Sivula, urkurina Lauri-Kalle Kallunki. 
www.virtuaalikirkko.fi
Pääsiäispäivän messu su 27.3. klo 13 Heinätorin srk-talo Toimittaa Mari Flink ja 
kanttorina Péter Marosvári. www.virtuaalikirkko.fi
2. pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus ma 28.3. klo 10 Tuomiokirkko. Toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, avustaa Ari-Pekka Metso, kanttorina Lauri-Kalle Kallunki, 
urkurina Peter Marosvari.

Muut menot
Messu su 20.3. klo 17 Heinä-
torin srk-talo. Tapio Pokka.
Elämän Lähteellä – Sanaa ja 
rukousta su 20.3. klo 17 Kes-
kustan  srk-talossa. Teologi ja 
kirjailija Anna-Liisa Valtavaa-
ra  puhuu aiheesta ”Syyllinen 
olo – syystä vai suotta?”. Ti-
laisuudessa on mahdollisuus  
henkilökohtaiseen keskuste-
luun ja rukouspalveluun.
Kaatuneitten omaiset ma 
21.3. klo 12.30 Keskustan 
srk-talo.

Ekumeeninen  
jumalanpalvelus
torstaina 17.3. klo 19
ortodoksisessa seurakunta-
salissa (Torikatu 74)

Toimittaa isä Marko Patro-
nen ja ekumeeninen 
työryhmä. Kirkkokahvit. 

Earth Hour -rukoushetki 
lauantaina 19.3. klo 18 Karjasillan kirkossa. 
Earth Hour on ilmastotapahtuma, jossa eri puolilla 
maailmaa sammutetaan valot tunnin ajaksi. Annam-
me hengähdystauon ihmisille ja maapallolle sammut-
tamalla lamput ja viettämällä rukoushetken kyntti-
länvalossa. Rukoushetken toimittaa Olavi Mäkelä. 
Lue lisää Earth Hourista sivulta 24.

Kärsimyksestä 
pääsiäisen iloon
www.oulunseurakunnat.fi/paasiainen

Juniorityön  
koulutusviikonloppu
pe 1.4.  klo 17–20 ja la 2.4. klo 10–16.45 
Maikkulan kappelissa (Kangaskontiontie 9).
Koulutusviikonloppu kaikille lapsi- ja juniorityöstä kiin-
nostuneille. Kouluttajana Kansanlähetyksen juniori-
työn vastaava Niina Kultalahti-Nikamaa.
           
PERJANTAI 1.4.
Klo 17 Yhteinen aloitus
Klo 17.45 Suuressa mukana lapsi- ja juniorityössä. 
Alustus ja keskustelua.
Klo 18.30 Donkkis Big Night formaatin esittelyä ja 
keskustelua.
LAUANTAI 2.4.
Klo 10 Aamuhartaus ja yhteistä rukousta.
Klo 10.45 Ryhmätyöskentelyä.
Klo 12.15 Ruokailu
Klo 13 Donkkis Big Night valmistelut
Klo 14 Donkkis Big Night - käytännön toteutus
klo 16 Tapahtuman purku ja palautekeskustelu
Lisätietoja Minna Helanen, p. 0440 386 966 tai minna.
helanen@sekl.fi. Koulutukseen ei tarvitse ilmoittautua 
erikseen.  Järjestäjinä Karjasillan seurakunta ja Pohjois-
Pohjoismaan SEKL.
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Harrastukset ja kerhot
Juttunurkkaa ei ole hiljaisel-
la viikolla 21.–28.3.
Naisten kasvuryhmä ti 22.3. 
osallistuu Pääsiäispolun ylei-
sönäytökseen, joita on klo 
18, 18.30 ja 19 Kiimingin seu-
rakuntakeskuksessa. 
Diakoniatyön vapaaehtoi-
set tervetuloa Pääsiäispo-
lulle.
Varttikirkko ja nuorten Yö-
kahvila pe 18.3. klo 18.30–22 
Jäälin kappelissa.
Naisten lenkkiryhmä lenk-
keilee maanantaisin klo 18–
19. Lähtö Kiimingistä kirkon 
parkkipaikalta. Lenkin kesto 
n. tunti. Tule mukaan ja tuo 
kaverisikin.

Niemelä, Haukiputaan Kir-
kon Kamarikuoro. 
Rukouspiiri to 17.3. klo 15 
srk-keskuksessa.

Harrastukset ja kerhot 
Lähetyspiiri pe 18.3. klo 
12.30 srk-keskuksessa. Min-
na Helanen kertoo Maria ja 
Mikko Vuorman työstä Pa-
pua Uudessa-Guineassa. 
Nuorten ilta pe 18.3. klo 18–
21 Wirkkulassa. Rippikoulu-
laiset saavat merkin oltuaan 
tunnin nuorten illassa. 

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot eivät kokoonnu 
pääsiäisviikolla.

Menot Oulun seurakunnissa 17.–24.3.2016

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, 
Wirkkula
Kirkkotie 10

Martinniemen srk-koti 
Repolantie 2

Kellon srk-koti 
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

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Konfirmaatiomessu su 20.3. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Miia Seppänen, avustaa Jii-
Pee Nyyssönen, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo. 
Konfirmaatiomessu su 20.3. 
klo 14 kirkossa. Toimittaa 
Harri Isopahkala, avustaa 
Elisa Happonen, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo.
Lähetyksen lauluilta to 17.3. 
klo 18 Eila ja Ahti Nousiaisel-
la, Terveystie 9 as 15.
Raamattupiiri to 31.3. klo 10 
Montin-salissa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11, p. 040 
7008 151. Huom! ma 21.3. ja 
28.3. ei ole päivystystä!
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuroa ja ruokai-
lua ei ole hiljaisella viikolla. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot, perhekahvi-
lat ja päiväkerhot eivät ko-
koonnu hiljaisella viikolla 
21.–28.3.
Ilta perheille to 17.3. klo 18–
20 Jäälin kappelissa. Leppoi-
saa yhdessäoloa, askartelua, 
muskaria, hiljentymistä ja il-
lan päätteeksi pientä iltapa-
laa. Tervetuloa! 
Pyhäkoulu su 20.3. klo 12 
Kirkkopirtissä. 
Esikkoryhmä tiistaisin klo 
10–12 Jäälin kappelissa. 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 20.3. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jari Flink, avus-
taa Martti Heinonen, diako-
nina Tarja Kainulainen, kant-
torina Hannu Niemelä ja Ee-
va Holappa, seurakunnan 
lapsikuoro. Isosten tehtä-
vään siunaaminen. Messun 
jälkeen kirkkokahvit srk-kes-
kuksessa.
Sanajumalanpalvelus su 
20.3. klo 16 Martinniemen 
srk-kodilla. Toimittaa Pek-
ka Aittakumpu, kanttorina 
Hannu Niemelä. Jumalan-
palveluksen jälkeen kirkko-
kahvit ja Viis veisaan vartin 
yli viis -virsilauluhetki. Lau-
lamme klo 17.15 yhteislau-
luna viisi virttä, joiden taus-
toista kertoo kanttori Han-
nu Niemelä. Tervetuloa ju-
malanpalvelukseen, kahveil-
le ja lauluhetkeen!
Iltajumalanpalvelus ma 
21.3. klo 19 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, musiikki 
Gospel-ryhmä. 
Iltajumalanpalvelus ti 22.3. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa 
Martti Heinonen, kanttori-
na Hannu Niemelä, Hauki-
putaan Mieskuoro. 
Iltajumalanpalvelus ke 23.3. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa Lee-
na Brockman, kanttorina Ee-
va Holappa, musiikkiavustaja-
na Haukiputaan seniorikuoro. 
Kiirastorstain messu to 
24.3. klo 19 kirkossa. Toimit-
taa Jari Flink, avustaa Pekka 
Aittakumpu, diakonina Min-
na Similä, kanttorina Hannu 

Koulun jälkeen Tuvalle tors-
taisin! Tupa on torstaisin klo 
14–16 Wirkkulassa järjestet-
tävää koulun jälkeistä toi-
mintaa alakouluikäisille ty-
töille ja pojille. To 31.3. al-
kaen tupa on klo 13–15.  Tu-
paan ei tarvitse ilmoittautua 
ja se on maksutonta toimin-
taa. Lisätietoja Elisa Manni-
nen, p. 050 5133 225. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro ma 21.3. srk-
keskuksessa. Kello 9.50 aa-
muhartaus, kello 10 maksut-
tomalla aamupalalla puu-
roa, leipää ja kahvia. Halu-

Hernekeittoa 
soppatykistä 

to 17.3. klo 11–13 Kellossa S-marketin pihalla ja 
pe 18.3. klo 11–13 Martinniemen srk-kodin pihalla. 

Vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi. Klo 12 jälkeen keittoa voi ostaa 
omaan astiaan 5€ / litra, mikäli keittoa 

vielä on myytäväksi asti. 

Palmusunnuntain konsertti 
sunnuntaina 20.3. klo 20 srk-keskuksessa. 

Heinrich Schützin Die Sieben Worte Jesu Christi am 
Kreuz ja Antonio Salierin Requiem c-molli. 
Oulun konservatorion projektikuoro, johtaa Ritva Leh-
tiniemi-Anundi. Cembalo ja piano Markus Vaara, Kon-
servatorion jousikvintetti. Solistit: Reijo Alatalo, Anne 
Harttunen, Matteus Jämsä, Mari Klemettilä, Satu Lot-
vonen, Paulus Sipilä ja Jukka Tallgren. 
Vapaa pääsy, ohjelma 5 € Yhteisvastuukeräykselle. 

tessaan voi antaa vapaaeh-
toisen maksun. Syönnin jäl-
keen kuullaan runoja. Muka-
na "runopappi" Juha Vähä-
kangas Karjasillan seurakun-
nasta. Kokoontuminen päät-
tyy viimeistään klo 11.30. En-
nakkoilmoittautumista ei 
tarvita. Kaupan ylijäämäruo-
kaa tarvitsevat voivat ottaa 
yhteyttä diakoniatoimistoon 
ma klo 9–11, p. 044 7310 232.
Diakonian puhelinpäivystys 
maanantaisin klo 9–11 talo-
udellisen avun hakemiseksi  
p. 044 7310 232.

Parisuhdeilta 
perjantaina 1.4. klo 18.30 srk-keskuksessa. 
Sinun kanssasi huomiseen – lauluja ja tarinoita parisuh-
teesta, Jukka Salminen. Paneelikeskustelu ja maittava 
iltapala. Tule virkistymään puolisosi kanssa! Illan ajaksi 
on järjestetty lapsille hoitajat, jotka tarjoavat heille ilta-
palan. Ilmoita iltaan tulevien aikuisten ja hoitoa tarvit-
sevien lasten lukumäärä sekä mahdolliset perheen eri-
tyisruokavaliot 29.3. mennessä Minna Similälle, minna.
simila@evl.fi tai p. 040 866 8319. Illan pääsymaksu 10 
euroa aikuiselta Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 

Muut menot
Matka pääsiäiseen – Obe-
rammergaun kärsimysnäy-
telmä multimediaesitykse-
nä to 17.3. klo 19 srk-keskuk-
sessa. 
Kirkkoherranvirasto avoin-
na kiirastorstaina klo 9–14.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat su 20.3. klo 16 
ry:llä. Kello: kotiompeluseu-
rat pe 18.3. klo 18.30 Peräta-
lolla, Kellontie 116, seurakun-
tapäivä su 20.3. klo 15 ry:llä. 
Jokikylä: nuorten myyjäiset 
pe 18.3. klo 18 ry:llä, seurat 
su 20.3. klo 17 ry:llä.

Pääsiäisen tapahtumat
Pääsiäispolku Kiimingin seurakuntakeskuksessa
Seurakuntakeskukseen rakennetaan Pääsiäispolku. 
Pääsiäispolulla saa kokea ja nähdä pääsiäisen keskeiset 
tapahtumat palmusunnuntaista pääsiäisen aamuun. 

Iltanäytökset su 20.3. klo 17 ja 18 sekä ti 22.3. klo 18, 
18.30 ja 19. Pääsiäispolulle ovat kaikki tervetulleita 
vauvasta vaariin.

Hiljaisen viikon iltakirkko ma 21.3. klo 19 kirkossa. 
Toimittaa Pauli Niemelä, kanttorina Sari Wallin.

Iltakirkko ke 23.3. klo 19 kirkossa. Toimittaa 
Marika Huttu, kanttorina Jarkko Metsänheimo.

Kiirastorstain messu to 24.3. klo 19 kirkossa. 
Toimittaa Miia Seppänen, avustaa Pauli Niemelä, 
kanttorina Sari Wallin, kirkkokuoro.

Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 
pe 25.3. klo 10 kirkossa. Toimittaa teol. yo Henri 
Artovaara, saarnaa Harri Isopahkala, kanttorina 
Jarkko Metsäheimo, mieskvartetti.

Pääsiäisyön messu la 26.3. klo 23 kirkossa. 
Toimittaa Marika Huttu, kanttorina Sari Wallin, 
Jorma Tikkinen trumpetti.

Messu su 27.3. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Seija Helomaa, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo, Metsäkukat.

Jäälinmessu su 27.3. klo 13 Jäälin kappelissa. 
Toimittaa Seija Helomaa, kanttorina Sari Wallin.

Messu ma 28.3. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Harri Isopahkala, saarnaa Niilo Rauhala, 
kanttorina Jarkko Metsänheimo.

YV-lentopalloturnaus la 2.4. 
alkaen klo 9 Laivakankaan 
koululla (os. Laivakankaan-
tie 10). Turnauksen yhtey-
dessä järjestetään kahvila-
toimintaa sekä myydään ar-
poja. Tervetuloa kahvittele-
maan ja seuraamaan pelejä!

Muut menot
Rauhanyhdistys: pe 18.3. 
klo 18 miestenilta, Repose-
län maja, Reposeläntie 440, 
la 19.3. klo 18 pääsiäismusiik-
ki-ilta ry:llä,  su 20.3. klo 17 
seurat ry:llä, Johannes Tuo-
mela, Risto Lohi.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 20.3. klo 14 Mon-
tin-salissa, Vesa Pöyhtäri.
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Ilta perheille 
torstaina 17.3. klo 18–20 Jäälin kappelissa. 

Leppoisaa yhdessäoloa, askartelua, muskaria, 
hiljentymistä ja illan päätteeksi pientä iltapalaa. 

Tervetuloa!
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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

Jumalanpalvelukset
Earth Hour -rukoushetki la 
19.3. klo 18 Karjasillan kirk-
ko. Katso ilmoitus 15.
Messu su 20.3. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa Erja 
Järvi, avustavat Heikki Karp-
pinen, Nina Niemelä ja Kim-
mo Kieksi, kanttorina Juha 
Soranta. Musiikissa avusta-
vat Oulun NMKY:n mieslau-
lajat ja Cantio Laudis kuoro. 
Messun jälkeen on mahdolli-
suus keskusteluun ja rukouk-
seen. Kirkkokahvit.
Perhemessu su 20.3. klo 10, 
Kastellin kirkko. Toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustaa Tii-
na Siloaho, kanttorina Riitta 
Piippo. Kirkkokahvit.
Messu su 20.3. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Ulla Mitrunen-Nyyssönen, 
avustaa Kimmo Kieksi, kant-
torina Sirpa Ilvesluoto. Musii-
kissa avustaa Kaakkurin lap-
si- ja tyttökuoro. Kirkkokah-
vit.
Messu su 20.3. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Erja Järvi, avustaa Nina Nie-
melä, kanttorina Ilkka Järviö. 
Kirkkokahvit.
Sunnuntain 20.3. koleh-
ti  seurakuntatyöhön Ango-
laan, Singaporeen, Thaimaa-
seen ja Venäjälle Suomen Lä-
hetysseuran SLS:n kautta. 
Arabiankielinen hartaus su 
20.3. klo 15.30, Kaukovaini-
on kappeli. Hartaus on osin 
suomeksi. Teehetki hartau-
den jälkeen. Järjestäjinä  
sudanilaiset kristityt.

Hengelliset tilaisuudet 
Raamattupiiri to 17.3. klo 
18, Kastellin kirkko.  
Maikkulan raamattupiiri to 
17.3. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Herättäjäyhdistyksen seu-
rat su 20.3. klo 15, Karjasil-
lan kirkko.
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 22.3. klo 13, Kastellin 
kirkko. 
Lähetyspiiri ti 29.3. klo 
17.30, Kaukovainion kappe-
li. Illoissa on rukousta, ajan-
kohtaista lähetystyöstä, vie-
railijoita, kahvit ja yhdessä-
oloa yhteisen asian äärellä.
Rauhanyhdistys: Ompelu-
seurat pe 18.3. klo 18.30 Py-
hän Andreaan kirkko ja klo 
19 Maikkulan kappeli. Kirk-
koseurat pe 18.3. klo 19, 
Kastellin kirkko. Puhujina 
ovat Timo Riihimäki ja Ve-
li Tuomivaara. Hiljaisen vii-
kon ehtoollisjumalanpalve-
lus ti 22.3. klo 18, Kaukovai-
nion kappeli. Rauhanyhdis-
tyksen kehitysvammaisten 
kerhon hiljaisen viikon eh-
toollisjumalanpalvelus. Pap-
pi Urpo Luokkala ja kanttori 
Elisa Saarnio. 
 

Harrastukset ja kerhot 
Isoshaku 2016 Karjasillan 
seurakunnan rippikoululei-
reille ja 10-leirille on avoin-
na 4.3.–1.4. Valinnoista il-
moitetaan la 23.4. isospäi-
vässä ja isoskoulutusleiril-
lä. Mikäli et pääse kumpaa-
kaan paikalle, ota yhteyttä 
Tiinaan p. 040 5747 167 tai 
Jenniin p. 044 3161 452 ja ky-
sy rohkeasti mille leirille olet 
tullut valituksi.

Nuorten avoimet ovet ylä-
koululaisille to 17.3. klo 17, 
Kaukovainion kirjasto (Hiiri-
haukkatalo). 
Eläkeläisten kerho to 24.3. 
klo 12,  Pyhän Andreaan kirk-
ko. Kerho kokoontuu parillis-
ten viikkojen torstaisin har-
tauden, kahvittelun ja eri tee-
mojen äärellä. 
Donkkis Big Night -tapah-
tuma koululaisille la 2.4. klo 
14–16 Maikkulan kappelissa.
Donkkis Big Night on 
6–13-vuotiaiden oma toi-
minnallinen tapahtuma. Il-
lan päätteeksi arvotaan osal-
listujien kesken palkintoja. 

Lapsille ja
lapsiperheille

LähetysSeikkailuPyhis su 
20.3. klo 10, Kastellin kirkko. 
LuontoPyhis su 20.3. klo 15, 
Lämsänjärven leirikeskus. 
Perhekerho Kaakkurissa ti 
22.3. klo 10 ja ke 23.3. klo 
9.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 
Kaakkurin olohuone, ver-
taistukiryhmä yhden van-
hemman perheille ke 23.3. 

klo 17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. Olkkari on muka-
va ja turvallinen kokoontu-
mispaikka yhden vanhem-
man perheille. Olohuone-
tila soveltuu erinomaises-
ti juuri erityislapsille, sillä ti-
lat ovat esteettömät. Olkka-
rin tarkoituksena on se, et-
tä voimme jakaa yhdessä niin 
arjen ilot ja surutkin. Olkka-
rista voit löytää uusia ystäviä 
ja uusia kokemuksia. Lapsil-
le on omaa puuhaa ja hoita-
jat leikittämässä. Tarjolla il-
tapalaa sekä lapsille että ai-
kuisille. 
Pappilan parkki to 24.3. klo 
13, Kastellin kirkon pappila. 
Lasten ja perheiden oma hui-
lipaikka. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro pe 18.3. klo 9, Py-
hän Andreaan kirkko. Ilmai-
nen aamupuuro, joka sisäl-
tää kaurapuuroa, leipää, leik-
keleitä, kahvi, tee yms. Alus-
sa hartaus. Pitkäperjantaina 
25.3. ei ole aamupuuroa.

Kiirastorstai 24.3.                                          
Messu klo 19 Karjasillan kirkko  
(Liisa Karkulehto, Kamarikuoro Melodiam)
Messu klo 19 Kastellin kirkko (Erja Järvi)
Messu klo 19 Pyhän Andreaan kirkko  
(Ulla Mitrunen-Nyyssönen, Pyhän Andreaan naiskuoro)
Messu klo 19 Kaukovainion kappeli (Kimmo Kieksi)
Messu klo 19 Maikkulan kappeli  
(Olavi Mäkelä, ChapelBand)

Pitkäperjantai 25.3.                                              
Sanajumalanpalvelus klo 10 Karjasillan kirkko  
(Esa Nevala, Jenni Koskenkorva ja Riitta Piippo)
Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki klo 15  
Karjasillan kirkko (Esa Nevala)

Pääsiäisyö la 26.3.                                                 
Pääsiäisyön messu ja ateria klo 23 Karjasillan kirkko  
(Kimmo Kieksi, Weljet mieskuoro, pääsiäisateria)

Pääsiäispäivä su 27.3.                                           
Messu klo 10 Karjasillan kirkko  
(Maija Hyvönen, Karjasillan kirkkokuoro, kirkkokahvit)
Messu klo 10 Kastellin kirkko  
(Juha Vähäkangas, kirkkokahvit)
Perhemessu klo 12 Pyhän Andreaan kirkko  
(Heikki Karppinen, kirkkokahvit)
Messu klo 12 Kaukovainion kappeli  
(Maija Hyvönen, Karjasillan kirkkokuoro, kirkkokahvit)
Kappelimessu klo 12 Maikkulan kappeli  
(Erja Järvi, ChapelBand, kirkkokahvit)

2. Pääsiäispäivä ma 28.3.                                         
Messu klo 10 Karjasillan kirkko  
(Liisa Karkulehto)

Kuin pääsiäisen koitto
Jo säteittesi alla puhkeaa kevät maan. (vk 101)

Kärsimystiellä 
-lukupassio hiljaisella viikolla 

ma 21.3. / ti 22.3. / ke 23.3. klo 19 
Karjasillan kirkossa.

Kärsimystiellä on hiljaisen viikon lukupassiosarja. 
Lukupassioissa luetaan Jeesuksen maallisen elämän 
viimeiset tapahtumat Matteuksen, Markuksen ja 
Luukkaan evankeliumeista. Kärsimystiellä-lukupas-
sioiden lukutapa on yksinkertainen ja koruton. Lu-
kijoina ovat pappi ja seurakuntalaiset. Evankeliumi-
tekstien välissä lauletaan Jeesuksen kärsimystiehen 
liittyviä – myös harvemmin laulettuja – virsiä ilman 
säestystä. Tervetuloa hiljentymään, tervetuloa rukoi-
lemaan. Seuraamaan Kristusta, joka jakaa myös si-
nun kärsimyksesi.
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Musiikkitilaisuudet 
Sävelhartaus 
to 17.3. klo 19, Pyhän Andreaan kirkko. Esiintyy Kama-
rikuoro Melodiam johtana Johan Myllynen. Musiikin ja 
runon vuoropuhelua, ohjelman runkona Mikko Kinnu-
sen "Seitsemän sanaa ristillä"-runokokonaisuus. Kuoro- 
ja yhteislaulua, urkumusiikkia. Vapaa pääsy. Loppuhar-
taus pastori Esa Nevala.

Oi, katso Golgataa! -iltamusiikki 
la 19.3. klo 18, Pyhän Andreaan kirkko. Oulun konser-
vatorion kirkkomuusikot esiintyvät Christian Ahlsko-
gin johdolla, laulusolistina Ahti Alatalo. Kuoro- ja yk-
sinlaulua sekä urkumusiikkia. Vapaa pääsy, ohjelma-
maksu 10 euroa.

Palmusunnuntain laulukonsertti 
su 20.3. klo 19, Karjasillan kirkko. Huom. esitysaika 
muuttunut! Esko Jurvelin ja laulunoppilaat laulavat 
pääsiäisajan lauluja urkujen säestyksellä. Vapaa pääsy, 
ohjelmamaksu 10 euroa.

Hiljaisen viikon virsi-ilta 
ma 21.3. klo 18.30, Kaukovainion kappeli. Teehetki klo 
18.30. Virsi-ilta klo 19. Tilaisuuden järjestää Kaukovai-
nion lähetyspiiri ja Oulun seudun virsikuoro.   
Pääsiäispäivän sellokonsertti 
su 27.3. klo 18, Pyhän Andreaan kirkko. Esiintyy Juha-
na Ritakorpi. Vapaa pääsy. Ohjelmamaksu 10 euroa.

PääsiäisPaja 
sunnuntaina 20.3. Karjasillan kirkossa.

Palmusunnuntain klo 10 messun jälkeen 
kirkkokahvien PääisiäisPajalla taiteillaan 
symbolinen teos Aulin ja Tainan kanssa. 
Tule ja koe tämä riemu itse. Tervetuloa!

Vapaa pääsy. Ohjelma 10 €
Toivomme yleisön saapuvan paikalle hyvissä 
ajoin ennen konsertin ilmoitettua alkamisaikaa.

Pietari
Oratorio

tenori (Pietari)
basso (Jeesus)
baritoni (kertoja)
sopraano
mezzosopraano
tenoribaritoni
baritoni

san. Niilo Rauhala
säv. Antti Heikkilä

Solistit
Heikki Rainio,

Markku Liukkonen, 
Tomi Punkeri,

Virva Puumala, 
Johanna Fiskaali, 

Tuomo Rahko, 
Jaakko Yrjänä, 

Cantio Laudis -kuoro
Oulun Kamariorkesteri

Olli Heikkilä, musiikinjohto

Karjasillan kirkossa ma 28.3.2016 klo 18

Vapaa pääsy. Ohjelma 10 €
Toivomme yleisön saapuvan paikalle hyvissä ajoin 

ennen konsertin ilmoitettua alkamisaikaa

Vapaa pääsy. Ohjelma 10 €
Toivomme yleisön saapuvan paikalle hyvissä 
ajoin ennen konsertin ilmoitettua alkamisaikaa.

Pietari
Oratorio

tenori (Pietari)
basso (Jeesus)
baritoni (kertoja)
sopraano
mezzosopraano
tenoribaritoni
baritoni

san. Niilo Rauhala
säv. Antti Heikkilä

Solistit
Heikki Rainio,

Markku Liukkonen, 
Tomi Punkeri,

Virva Puumala, 
Johanna Fiskaali, 

Tuomo Rahko, 
Jaakko Yrjänä, 

Cantio Laudis -kuoro
Oulun Kamariorkesteri

Olli Heikkilä, musiikinjohto

Karjasillan kirkossa ma 28.3.2016 klo 18

Vapaa pääsy. Ohjelma 10 €
Toivomme yleisön saapuvan paikalle hyvissä 
ajoin ennen konsertin ilmoitettua alkamisaikaa.

Pietari
Oratorio

tenori (Pietari)
basso (Jeesus)
baritoni (kertoja)
sopraano
mezzosopraano
tenoribaritoni
baritoni

san. Niilo Rauhala
säv. Antti Heikkilä

Solistit
Heikki Rainio,

Markku Liukkonen, 
Tomi Punkeri,

Virva Puumala, 
Johanna Fiskaali, 

Tuomo Rahko, 
Jaakko Yrjänä, 

Cantio Laudis -kuoro
Oulun Kamariorkesteri

Olli Heikkilä, musiikinjohto

Karjasillan kirkossa ma 28.3.2016 klo 18
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Kolmenpolven messu su 
20.3. klo 10 Oulujoen kirk-
ko. Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
avustaa Anne ja Reeta Pas-
ma, ehtoollisavustaja Hele-
na Ylimaula. Kanttorina San-
na Leppäniemi, Haukiputaan 
mieskuoro.
Messu su 20.3. klo 12 Sangin-
suun seurakuntakoti. Toimit-
taa Ilkka Mäkinen, kanttori-
na Sanna Leppäniemi. Kirk-
kokahvit. 
Perhekirkko su 20.3. klo 10 
Yli-Iin kirkko. Toimittaa Pert-
ti Lahtinen, avustavat Tiina 
Kemola, Elisa Klasila, kantto-
rina Lauri Nurkkala. 
Perhekirkko su 20.3. klo 10 
Ylikiimingin kirkko. Toimit-
taa Olavi Isokoski, avustavat 
Mervi Holmi, Riikka Backman, 
kanttorina Leo Rahko. Lapsi-
kuoro ja Hiltukylän kylätoi-
mikunta tarjoaa kirkkokahvit. 
Ekumeeninen hiljaisen vii-
kon ilta ma 21.3. klo 18 Ou-
lujoen hautausmaan orto-
doksinen alue, rovasti, Isä Ei-
no Hynninen.
Ekumeenisen hiljaisen vii-
kon hartaus helluntailaises-
ta näkökulmasta ma 21.3. klo 
18.30 Oulujoen kirkko. Opet-
taja, pastori Mikko Saukko-
nen Helluntaiseurakunnasta. 
Lauluja kitarasäestyksellä. 
Hiljaisen viikon ahtisaar-
na ma 21.3. klo 19 Oulujoen 
kirkko. Toimittaa Satu Saari-
nen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. Resonanssikuoro.
Hiljaisen viikon ahtisaarna 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89,
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 17.–24.3.2016

ti 22.3. klo 19 Oulujoen kirk-
ko. Toimittaa Antti Leskelä, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi. Resonanssikuoro.  
Rukoushetki – Evening 
prayer ke 23.3. klo 18 Sangin-
suun seurakuntakoti. Wed-
nesdays 6 P.M. during spring. 
Hiljaisen viikon ahtisaarna 
ke 23.3. klo 19 Oulujoen kirk-
ko. Toimittaa Antti Leskelä, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Resonanssi-kuoro. 
Kiirastorstain messu Oulu-
joen kirkko 24.3. klo 19. Toi-
mittaa Sanna Komulainen, 
avustaa Satu Saarinen, kirk-
koväärtit, kanttorina Lauri 
Nurkkala, Gaudiate-kuoro. 
Kiirastorstain messu 24.3. 
klo 19 Yli-Iin kirkko. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, avustaa 
Salla Tuominen, kanttorina 
Anja Hyyryläinen. 
Kiirastorstain messu 24.3. 
klo 19 Ylikiimingin kirkko. 
Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko, Ylikii-
mingin kirkkokuoro. 
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus 25.3. klo 10 Ou-

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

Pysäkki
Kauppiaantie 5

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Palmusunnuntain messu su 
20.3. klo 10 Oulunsalon kirk-
ko. Toimittaa Jukka Joensuu, 
avustaa Sanna Korhonen, 
kanttori Pirjo Mäntyvaara, 
musiikkikerho, kirkkoväärti 
Eeva Hepo-oja, Gideon-työn 
esittely, muualle menevät 
rippikoululaiset mukana, Ra-
dio Dei, kirkkokahvit.
Iltakirkko ma 21.3. klo 19 
Oulunsalon kirkko. Toimit-
taa Päivi Liiti, kanttori Eeva 
Maija Sorvari. 
Iltakirkko ti 22.3. klo 19 Ou-
lunsalon kirkko. Toimittaa 
Pekka Kinnunen, kanttori Ee-
va Maija Sorvari. 
Hartaus ke 23.3. klo 13.30 
Salonkartano, Katriina Sipi-
lä, Eeva Maija Sorvari. 
Iltakirkko ke 23.3. klo 19 Ou-
lunsalon kirkko. Toimittaa 
Petri Satomaa, kanttori Pirjo 
Mäntyvaara. 
Seurakuntakerhoa ei ole kii-
rastorstaina 24.3. 
Messu to 24.3. klo 19 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Jukka 
Joensuu, avustaa Riitta Mar-
kus-Wikstedt, kanttori Pirjo 
Mäntyvaara, Uusi Ääni, kirk-
koväärti Heimo Tölli. 
Sanajumalanpalvelus pe 
25.3. klo 10 Oulunsalon kirk-
ko. Toimittaa Päivi Liiti, kant-
tori Eeva Maija Sorvari, kirk-
koväärti Veikko Pitkälä.

Lähetys
Postimerkkikeräys jatkuu. Lä-
hetystyö ottaa vastaan posti-
merkkejä, postikortteja (jois-

lujoen kirkko. Toimittaa Sa-
tu Saarinen, kanttorina San-
na Leppäniemi. Kirkkokuoro.  
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 25.3. klo 10 
Yli-Iin kirkko. Toimittaa Pert-
ti Lahtinen, kanttorina Anja 
Hyyryläinen. Kirkkokuoro.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 25.3. klo 10 
Ylikiimingin kirkko. Toimit-
taa Ilkka Mäkinen, kanttori-
na Leo Rahko.  
Pääsiäisyön messu la 26.3. 
klo 23 Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokos-
ki, avustaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Leo Rahko. Kirk-
kokuoro. Messun jälkeen il-
tapala seurakuntatalolla. 
Messu 1. pääsiäispäivänä 
27.3. klo 10 Oulujoen kirk-
ko. Toimittaa Antti Leskelä, 
avustaa Riitta Kentala, kant-
torina Lauri Nurkkala. Pääsi-
äisaamun aamupala Oulujo-
en pappilassa klo 8.30–9.30. 
Messu 1. pääsiäispäivänä 
27.3. klo 12 Hintan seurakun-
tatalo. Toimittaa Antti Les-
kelä, avustaa Riitta Kentala, 

sa on postimerkki) ja vanho-
ja rahoja. Nämä voi toimit-
taa Oulunsalon seurakun-
nan toimitalolle kirkkoher-
ranvirastoon tai lähettää it-
se Suomen Lähetysseuralle 
valmiiksi maksetussa kirje-
kuoressa. Kirjekuoria on saa-
tavana kirkkoherranvirastos-
ta tai kirkon eteisestä. Pos-
timerkit, kortit, yms. huuto-
kaupataan kaksi kertaa vuo-
dessa Suomen Lähetysseu-
ran toimesta. Rahat käyte-
tään lähetystyön tuukemi-
seen maailmalla.

Musiikkitilaisuudet
Palmusunnuntain sävelhar-
taus su 20.3. klo 19 Oulunsa-
lon kirkko. Ks. ilmoitus.  
Käy yrttitarhasta polku" 
– Jeesuksen kärsimystiel-
lä sanoin ja sävelin pe 25.3. 
klo 15 Oulunsalon kirkko. Ks. 
ilmoitus. 

Uganda-ilta 
torstaina 17.3. klo 18 Myllyojan srk-talossa. 
Ohjelmassa terveisiä Ugandasta, Anu Fedotoff. Lap-
sikuoro A corde ja Oulujoen kirkkokuoro. Runoja  ja 
yhteislaulua. Tarjolla kanakeittoa, leipä ja juoma sekä 
kahvitarjoilu. Vapaaehtoinen maksu 5 €. Arpoja. 
Tuotto Yhteisvastuukeräykselle. 

Yhteisvastuutilaisuus  
torstaina 31.3. klo 13 Myllyojan seurakuntatalossa.  
Runoja ja musiikkia. Alkuhartaus kirkkoherra Satu Saa-
rinen. Oulun Seudun Lausujien esitys Yhteisvastuu- 
keräyksen hyväksi. Ohjelma 5 € sisältää kahvin ja arvan.

Kahvikonsertti 
sunnuntaina 3.4. klo 15 Hintan seurakuntatalossa.  
Urkumusiikki, Maija Tynkkynen ja runot, Hannu Tarvas. 
Käsiohjelma 5 € sisältää kahvitarjoilun. 
Tuotto Yhteisvastuukeräykselle. 

Harrastukset ja kerhot
Teetä, tekemistä ja tarinoi-
ta -matkaryhmän lähetys-
kahvila – kohtaamispaikka 
la 19.3. klo 18 Keskustan seu-
rakuntatalolla.

Lapsille ja
lapsiperheille

Hiljaisella viikolla 21.–28.3. 
ei ole lasten kerhoja eikä lap-
siparkkia.

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä: Su 20.3. klo 17 radioin-
tiseurat ry:llä, Teuvo Aho, 
Esa Kurkela. Pe 25.3. klo 16 
seurat ry:llä Timo Riihimäki, 
Erkki Alasaarela. Salonpää: 
Su laulupyhäkoulu ry:llä klo 
12. Seurat ry:llä klo 16. Pe 
25.3. seurat ry:llä klo 16.
 

kanttorina Lauri Nurkkala.
Messu 1. pääsiäispäivänä 
27.3. klo 10 Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen. 
Kirkkokuoro.
Sanajumalanpalvelus 1. 
pääsiäispäivänä 27.3. klo 12 
Ylikiimingin kirkko. Toimit-
taa Sanna Komulainen, kant-
torina Leo Rahko. 
Messu 2. pääsiäispäivänä 
28.3. klo 10 Oulujoen kirk-
ko. Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
avustaa Satu Saarinen, kant-
torina Lauri Nurkkala. 
Sanajumalanpalvelus 2. 
pääsiäispäivänä 28.3. klo 10 
Yli-Iin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Anja 
Hyyryläinen. 
Messu 2. pääsiäispäivänä 
28.3. klo 12 Ylikiimingin kirk-

ko. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Anja Hyyryläinen. 

Harrastukset ja kerhot 
Piispankamari pe 18.3. klo 
11 Ylikiimingin asukastupa. 
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 21.3. klo 18 Myllyojan 
seurakuntatalo. 

Lapsille ja
lapsiperheille

www.oulunseurakunnat.fi/
lapset ja varhaisnuoret/ta-
pahtumat löytyvät päiväker-
hot, pikkukoulut, perheker-
hot ja nuorten kerhot.
Saarelan kerho 2.–4.-luok-
kalaisille to 24.3. klo 17 Saa-
relan seurakuntakoti. Lisää 
kerhoja: www.oulunseura-
kunnat.fi/oulujoen-koulu-
laistenkerhot.

Ennen pääsiäistä
   Oulunsalon kirkossa 
 
Palmusunnuntain sävelhartaus
Giovanni Pergolesi: Stabat Mater
20.3. klo 19 Oulunsalon kirkossa
Pirjo Mäntyvaara, sopraano ja 
Eeva Maija Sorvari, altto
Naiskuoro Aava
Soitinyhtye
Ohjelma 5 euroa Yhteisvastuulle.

Käy yrttitarhasta polku
Jeesuksen kärsimystiellä sanoin ja sävelin
Pitkäperjantaina 25.3. klo 15
Pirjo Mäntyvaara ja Tuomo Rahko, laulu
Miikka Lehtoaho, piano
Kyllikki Lantto, Hellevi Pirttisalo ja Anja 
Salo, lausunta
Vapaa pääsy

Yhteydenotot ja 
ilmoittautumiset: 
Kanttori Pirjo Mäntyvaara, 
p. 044 7453 849, 
pirjo.mantyvaara@evl.fi

Repun musiikkikerhon 
Palmusunnuntai-projekti
Esiintyminen
Palmusunnuntain 
messussa 20.3. klo 10.

Harjoitukset Repussa 
torstaina 17.3. ja 
perjantaina 18.3. 

klo 15–16
Kaikki 

alakoululaiset 
TERVETULOA 

MUKAAN! 

Kyläkamari 
ma 21.3. klo 11–14 
seurakunnan uusi 
toimitila Pysäkki, 
Kauppiaantie 5. 
Käynti sisäpihan puolelta. 
Paikalla SPR:n Terveyspointti.

Diakonian 
aamupuuro 
ti 22.3. klo 9–10. Diako-
nian aamupuuro on tar-
koitettu vähävaraisille 
ja yksinäisille oulunsalo-
laisille. 

Käykäämme nyt Jerusalemiin
Hiljaisen viikon iltamusiikki 
maanantaina 21.3. klo 19 Ylikiimingin kirkossa. 
Ylikiimingin puhaltajat, johtaa Jaakko Rahko. 
Ohjelmassa paastonajan puhallin- ja urkumusiikkia. 
Lausunta Sirkka Kokko. 

Virsilauluilta  
keskiviikkona 23.3. klo 19 Yli-Iin kirkossa. 
Pertti Lahtinen, kanttorina Anja Hyyryläinen, 
miesten lauluryhmä, laulutrio Maariet. 
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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 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan srk-koti
Koskelantie 86

Rajakylän srk-koti
Tervakukkatie 2

Palokan srk-koti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 20.3. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Anssi Putila, 
kanttori Tomi Heilimo. 
Messu su 20.3. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Riikka Honkavaara, avustaa 
Niilo Pesonen, kanttori Heik-
ki Jämsä. Pyhäkoulu saarnan 
aikana. 
Messu su 20.3. klo 12, Raja-
kylän seurakuntakoti. Toi-
mittaa Riitta Louhelainen, 
avustaa Anu Ojala, kanttori 
Heikki Jämsä. 
Messu su 20.3. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Riikka Honkavaara, avustaa 
Anna-Leena Häkkinen, kant-
tori Anu Arvola-Greus. 
Iltamessu su 20.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Soi-
li Pitkänen, avustaa Anu Oja-
la, kanttori Tommi Hekkala. 
Hiljaisen viikon maanantain 
rukoushetki ma 21.3. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Niilo 
Pesonen, kanttori Tomi Hei-
limo.  Kirkon ovet auki tun-
tia ennen rukoushetkeä hil-
jentymistä varten. 
Hiljaisen viikon tiistain ru-
koushetki ti 22.3. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Anu 
Ojala, kanttori Heikki Jämsä.  
Kirkon ovet auki tuntia en-
nen rukoushetkeä hiljenty-
mistä varten. 
Hiljaisen viikon keskivii-
kon rukoushetki ke 23.3. 
klo 19, Tuiran kirkko. Toimit-
taa Jaakko Syynimaa, kantto-
ri Heikki Jämsä, Psalmikvar-
tetti. Kirkon ovet auki tuntia 
ennen rukoushetkeä hiljen-
tymistä varten. 
Kiirastorstain messu to 
24.3. klo 19, Tuiran kirkko. 
Toimittaa Riikka Honkavaa-
ra, avustaa Soili Pitkänen, 
kanttori Tommi Hekkala. 
Kiirastorstain messu to 
24.3. klo 19, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Toimittaa Niilo Pe-
sonen, avustaa Anna-Lee-
na Häkkinen, kanttori Lau-
ra Räihä.  
Kiirastorstain messu to 
24.3. klo 19, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Toimittaa Anu Ojala, 
avustaa Minna Salmi, kantto-
ri Tomi Heilimo. 
Kiirastorstain messu to 
24.3. klo 19, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Toimittaa Lau-
ri Kujala, avustaa Juhani Sep-
pänen, kanttori Heikki Jämsä. 
Hartaus pe 18.3. klo 14, Ca-
ritas Matriiti, Valtatie 37, 2. 
kerros.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 18.3. klo 18.30 

Pyhän Luukkaan kappeli. 
Eläkeläisten hiljaisen viikon 
messu ti 22.3. klo 13–14.45, 
Tuiran kirkko. Messun toi-
mittaa pastori Minna Salmi, 
diakoniatyöntekijöinä Paula 
Mikkonen ja Eeva-Marja Lai-
tinen. Messun jälkeen kirk-
kokahvit. Linja-autokuljetus. 

Harrastukset ja kerhot 
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 17.3. klo 12.30 Tuiran kirk-
ko, Sumppu. Vetäjinä pasto-
ri Riitta Louhelainen ja Leo 
Tolonen. 
Seniorien laulupiiri to 17.3. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Laulamme yhteislauluja 
kanttori Tomi Heilimon säes-
tyksellä. Mukana diakoni Päi-
vi Moilanen. 
Eläkeläisten kerho to 17.3. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. 
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 17.3. klo 17, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Vetäjänä toimii 
Jarmo Luoto. Tarkemmat tie-
dot pastori Riitta Louhelai-
nen, p. 040 5850 818. 
Käsityökerho pe 18.3. klo  
9.30–11.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari. 
Käsityökerho ma 21.3. klo 
12, Tuiran kirkko, Sumppu. 
Ikäihmisten suvantohetki 
ma 21.3. klo 14, Tuiran kirk-
ko. Avoin kohtaamispaikka 
eläkeläisille. Tule keskuste-
lemaan ja viettämään päivä-
kahvihetki muiden eläkeläis-
ten seurassa. Mukana diako-

ni Paula Mikkonen. 
Käsityökahvila ti 22.3. klo 
12–15, Koskelan seurakun-
takoti. 
Käsityökerho ke 23.3. klo 15, 
Rajakylän seurakuntakoti.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
23.3. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari.
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 24.3. klo 12.30, Tuiran 
kirkko, Sumppu. Vetäjinä 
pastori Riitta Louhelainen ja 
Leo Tolonen. 
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 24.3. klo 17, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Vetäjänä toimii 
Jarmo Luoto. 
Puutyökerho ma 25.3. klo 9 
ja ke 27.3. klo 12, Siipi - lähe-
tyksen puoti ja paja, Noke-
lantie 48 B, kellaritila. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus  
talou dellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 044 
3161 412. Muissa asioissa yh-
teys oman alueen diakonia-
työntekijään.
Diakonian ateria to 17.3. klo 
12–13, Pyhän Luukkaan kap-
peli. 
Diakonian ateria to 17.3. klo 
12–13, Rajakylän seurakun-
takoti. 
Diakonian aamupala ma 
21.3. klo 10–11, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Diakonian ateria to 24.3. klo 
12–13, Rajakylän seurakunta-
koti. 

Kohtaamisilta Rajakylässä 
keskiviikkona 30.3. klo 17.30 
Rajakylän seurakuntakodissa. 

Illassa mukana pastorit 
Riitta Louhelainen 
ja Soili Pitkänen. 

Ilta on kaikille avoin 
kohtaamispaikka, jossa on

 mahdollisuus tavata ja 
viettää aikaa yhdessä 

sekä laulaa 
toivelauluja kanttori 

Laura Räihän johdolla.

Jeesus kuoli ristillä, 
mutta nousiko 

hän myös kuolleista?

Sitä pohtii Pilatus ja joukko opetuslapsia 
kevään jännittävimmässä musikaalissa. 

Esitykset pääsiäisenä Tuiran kirkossa 
lauantaina 26.3. klo 16 ja 20 sekä 

sunnuntaina 27.3. klo 16 ja 20. 

Säveltäjä Outi-Mari Karppinen, 
sanoittaja & käsikirjoittaja Terhi-Liisa Sutinen, 

ohjaaja Tuukka Myllymäki.
Vapaa pääsy, ohjelmamaksu ovella.

Järjestää Tuiran seurakunta.

Lue juttu sivulta 6.

Eläkeläisten  
hiljaisen viikon messu 

tiistaina 22.3. klo 13–14.45 Tuiran kirkossa. 

Messun toimittaa pastori Minna Salmi, 
diakoniatyöntekijöinä Paula Mikkonen ja 

Eeva-Marja Laitinen. Messun jälkeen kirkkokahvit. 
Linja-autokuljetus. 

Linja-autoreitti 1: 
klo 11.55 Attendo Niittytuuli Risuniityntie
klo 12.05 Palokan seurakuntakoti Parkettitie
klo 12.15 Rajakylän seurakuntakoti
klo 12.25 Koskelan seurakuntakodin pysäkki
klo 12.35 Tuiran palvelukeskus Kangastie
klo 12.45 Tuiran kirkko

Linja-autoreitti 2: 
klo 12.10 Pyhän Luukkaan kappeli
klo 12.20 Hiidentien päätepysäkki, ajaa Järvitietä 
klo 12.30 Metsolan kartano Mielikintie
klo 12.35 Pyhän Tuomaan kirkko
klo 12.40 Ajaa Kaarnatietä
klo 12.45 Tuiran kirkko

Paluukuljetukset lähtevät klo 14.45 Tuiran kirkolta.

Majatalo-konsertti 
perjantaina 8.4. klo 18 Tuiran kirkossa. 

Pekka Simojoen lauluja säveltäjän itsensä esittäminä. 
Simojoki on yksi tämän hetken tuotteliaimpia ja tun-
netuimpia suomalaisia gospelmuusikoita ja hengellis-
ten laulujen tekijöitä, joka on ollut tien päällä vuodes-
ta 1979. Hän on kirjoittanut lukuisia rakastettuja laulu-
ja, messuja ja musikaaleja. 

Yhteensä Simojoen lauluja on kertynyt yli 700. Tule kuu-
lemaan hänen säveltämiään lauluja Pekan itsensä esit-
tämänä. Tilaisuuden jälkeen kahvitarjoilu. Vapaa pääsy.

Hiljaisen viikon 
musiikki-illat

lauantaista keskiviikkoon klo 19 
Pyhän Tuomaan kirkossa.

La 19.3. Erik Westbergs Vokalensemble
Su 20.3. klo 17 Konservatorion kuoro
Ma 21.3. Cappella pro Vocale
Ti 22.3. Laulu ja soitinyhtye Reger
Ke 23.3. Aiolos

Koskelan seurakuntakodilla vietetään 

hiljaisuuden päivä 
torstaina 7.4. klo 12–17. 
Päivän tarkoituksena on tutustuttaa ihmisiä hiljaisuu-
den retriittiin. Mukaan mahtuu 10 henkilöä. Päivä ei 
maksa mitään. Hiljaisuuden päivää ohjaavat koulute-
tut retriitin ohjaajat vs. pastori Soili Pitkänen ja diako-
ni Heli Mattila. 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot vs. seurakuntapastori Soi-
li Pitkäselle viikolla 13 numeroon 040 5064 244 tai soi-
li.pitkanen@evl.fi
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Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu 17.–24.3.2016

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

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Seurakuntapastori 
Juha Luokkala
p. 040 0386 983

Diakonissat
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Vs. nuorisotyönohjaaja
Niko Maarala 
p. 040 5083 403

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

SMenot Oulun seurakunnissa 17.–24.3.2016

Perhekirkko su 20.3. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell. 
Hiljaisen viikon iltakirk-
ko ti 22.3. klo 19.
Kiirastorstain messu to 
24.3. klo 19. 
Pitkäperjantain sanaju-
malanpalvelus pe 25.3. 
klo 10.
Pääsiäispäivän messu 
su 27.3. klo 10.

Kirkkoherra Merja Jyrkkä 
lomalla 14.–20.3., sijaisena 
Juha Luokkala. 
Ehtoollishartaus su 20.3. klo 
13 Koivulehdossa, su 20.3. 
klo 14 Siikalatvan vuodeosas-
tolla, ma 21.3. klo 14 Pihlajis-
tossa ja ke 23.3. klo 14 Poh-
jantähdessä.
Raamattupiiri su 20.3. klo 
14.30 Rantsilan seurakunta-
talossa. 
Ystävänkammari ke 23.3. 
klo 10 Kestilän srk-kodissa.
Järvikylä-Rivinperän diako-
niailta ke 23.3. klo 18 Heik-
kilässä Raimo ja Anja Lyyti-
käisellä. 
Hartaus to 24.3. klo 14 Suo-
pursussa.
Seurakuntakerho to 17.3. 
klo 12 Pulkkilan, to 17.3. klo 
13 Rantsilan ja pe 18.3. klo 10 
Kestilän srk-talossa.
Perhekerho ma 21.3. klo 10 
Nuppulassa. 
Päiväkerho to 17.3. klo 10 ja 
klo 13 Nuppulassa , to 17.3. 
klo 10 ja pe 18.3. klo 10 Pulk-
kilan kerhokodissa, pe 18.3. 
klo 10 ja klo 13 Pyhännän 
kerhotilassa.  
Varhaisnuoret to 17.3. klo 
15.30 Tavastkengän koulul-
la ja to 17.3. klo 15.30 Hovin 
koululla. 
Kuorot: Pulkkila: To 17.3. 
kirkkokuoro klo 13.30, Stel-
lat klo 15.15 ja käsikellot klo 
18.30 srk-talossa. Pyhäntä: 
To 17.3. veteraanikuoro klo 
12, nuorisokuoro klo 14.30 
ja lapsikuoro klo 17.45 srk-
talossa. Rantsila: Veteraani-

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Iina Palokankaan & 
Simo Ollikaisen LI-
VE! -konsertti pe 
18.3. klo 21, Keskus-
tan seurakuntatalo. 
Ks. tarkemmin s. 15.
Lauluja valoksi ja voimaksi -konsertti, Hanna Ekola 
ja Virpi Salo la 19.3. klo 16, Karjasillan kirkko. Ks. tar-
kemmin s. 9. 
Oulun yliopiston ekumeeninen pääsiäishartaus ti 
22.3. klo 15 Pyhän Luukkaan kappeli. Yliopiston hen-
kilökunnan ja opiskelijoiden perinteinen hiljentymis-
hetki pääisäisen sanomaan. Puhe metropoliitta Elia, 
toimittavat kirkkoherra (ort.) Marko Patronen ja yli-
opistopastori Ari Savuoja. Huilu soittokunnan ja mu-
siikkikoulun toiminnanohjaaja Johanna Kari, urut 
kirkkomuusikko Taina Voutilainen, ekumeeninen lau-
luryhmä: metropoliitta Elia, Marko Patronen, Taina 
Voutilainen, kanttori Anu Arvola-Greus, kanttori He-
lena Matsi ja kanttori Juhani Matsi. Hartauden jäl-
keen paastonajan vesirinkelikahvit. Kaikki ovat terve-
tululleita! 
Luukas-messu pe 1.4. klo 19. Suunnittelu on käynnissä 
Facebookissa ryhmässä "Luukas-messu". Siellä voit an-
taa ideasi yhteiseen käyttöön! Parhaiten vaikutat, kun 
tulet paikalle 1.4. jo klo 17.30, jolloin työstämme mes-
sun valmiiksi. Messua junailevat diakonissa Saila Luuk-
konen ja yliopistopastori Ari Savuoja. Tervetuloa mu-
kaan, koska juuri sinä tiedät, millainen on hyvä messu!

JÄRJESTÖT
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset to 17.3. klo 18 
Körttiksellä, os. Luokotie 5 A 5, Oulu. Seuroissa muka-
na opiskelijapastori Raisa Jarkkola.
OPKOn opiskelijailta la 19.3. klo 18.30 Keskustan seu-
rakuntatalo. Teemana: mitä pääsiäisenä tapahtui?  
Puhe: Tomi Koho.
Evankelisten nuorten aikuisten ilta ma 21.3. klo 18 
Heinätorin seurakuntatalossa. Teemana: kärsimyksen 
ongelma. Puhe: Jari Flink.
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 23.3. klo 18.30 Py-
hän Luukkaan kappelissa. Hiljaisen viikon seurat. Kaik-
ki yhdessä.

Viikoittaiset
kerhot

Päiväkerho (3–5-v.) 
keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 

kerhohuoneessa.
Viisasten kerho 

keskiviikkoisin klo 13–14 
Saarenkartanossa.

Koululaisten chimes-
ryhmä keskiviikkoisin 

klo 14.30–15.30 kirkolla.
Kaverikerho 

torstaisin klo 10–11.30 
srk-salissa ja 

kerhohuoneessa.
Kirkkokuoro torstaisin 

klo 17 kirkolla.

Rauhanyhdistyksen seu-
rat su 20.3. klo 14.30 Tuula 
ja Veli-Pekka Lepistöllä, Ala-
maankuja 5.
Saarenkartanon ehtoollis-
hartaus to 24.3. klo 14.

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISET
Perhepiiri to 17.3. klo 12–13.30 Vanha pappila, Jössen 
sali. Kehitysvammaisten vanhemmille tarkoitettu ver-
taisryhmä. Lisätietoja diakoniatyöntekijä Christalta,  
p. 040 5156 935.
Nuorten kahvila pe 18.3. klo 16.30–18.30 Keskus-
tan seurakuntatalossa. Nuorten kahvila on tarkoitet-
tu 15–17-vuotiaille kehitysvammaisille nuorille. Ohjel-
massa yhdessä oloa, iloista mieltä, pelailua sekä hy-
vää ruokaa ja juomaa. Mukaan voi tulla yksin tai ka-
verin kanssa. Ennakkoilmoittautumista ei tarvitse teh-
dä. Tapahtuma on maksuton. Lisätietoja tapahtumas-
ta antaa diakoniatyöntekijä Christa Moilanen-Hytti-
nen p. 040 5156 935. 
Ehtoolliskirkko to 24.3. klo 13 Tahkokangas, juhlasa-
li. Toimittaa pastori Elina Hyvönen ja kanttori Taina 
Voutilainen. Kehitysvammaisille ja heidän läheisilleen.

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu-ja keskustelupiiri to 17.3. 
13–14.30 Caritas-koti, Caritas-sali, Kapellimestarinka-
tu 2. Keskustelun lomassa juomme kahvit. Opasystä-
vä on vastassa klo 12.30 alkaen pääoven läheisyydessä.
Näköpiiri ti 22.3. klo 13–14.30 Keskustan seurakun-
tatalo. Ohjelmallinen kokoontumien kahvittelun ke-
ra näkövammaisille ja läheisille. Hiljentyminen pääsiäi-
sen sanoman äärelle. Mukana pastori Heikki Karppinen 
Karjasillan seurakunnasta. Opasystävä on vastassa klo 
12.30 sisäpihalla pääoven lähellä. Jos tulet taksilla, aja 
osoitteeseen Asemakatu 6, sisäpihalle.

KUULOVAMMAISET
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijän vastaanot-
to on maanantaisin ja torstaisin klo 9–11 Keskustan 
seurakuntatalon 1. kerroksessa. Vastaanottoa ei ole 
21.–31.3.
Hyvä tietää -luento pe 18.3. klo 9.30 Keskustan seu-
rakuntatalo. Kuurojenpappi Leila Ikosen johdolla kes-
kustellaan, mitä tehdä surun kohdatessa. Mitä hauta-
jaisiin liittyviä asioita on hoidettava? Mitä teen? Min-
ne menen? Kuka auttaa surevaa? 
Viittomakielinen messu su 20.3. klo 12 piispantalon 
tallikirkko, os. Hallituskatu 3. Messun toimittaa kuu-
rojenpappi Leila Ikonen, viittomakielinen kuoro esiin-
tyy Ulla-Maija Aaltomaan johdolla. Kirkkokahvit, jonka 
tuotto käytetään kummilapsen koulunkäynnin tukemi-
seen Tanzaniassa, Njomben kuurojenkoulussa. 

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 18.3. klo 13–15, Monitoimisali, Kes-
kustan srk-talo, Isokatu 17. Päihderyhmä naisille.
Tavoiteryhmä ma 21.3. klo 10–12, Monitoimisali, Kes-
kustan srk-talo. Päihderyhmä miehille ja naisille.
Vuontisryhmän kuntolenkki ma 21.3. klo 14–15, Kes-
kustan seurakuntatalo. Päihdetyön järjestämän Vuon-
tispirtin vaellusreissun kuntolenkki.
Päihdetyöntekijä Tellervo Kiannon päivystysvas-
taanotto ti 22.3. klo 9–11, Keskustan seurakuntatalo. 
Olen käytettävissä myös luottamuksellisia keskusteluja 
ja sielunhoitoa varten.  Soita ja varaa aika, p. 040 756 
4022 tai tellervo.kianto@evl.fi.

Worship Service in Arabic on every Sunday at 3.30 pm 
in Kaukovainio Chapel (Address: Hiirihaukantie 6). Tea-
fellowship after the service. Arabiankielinen hartaus 
Kaukovainion kappelilla sunnuntaisin klo 15.30. Harta-
us on osin suomeksi. Teehetki hartauden jälkeen. Järjes-
tää sudanilaiset kristityt.

Kansainvälisyys – In English
English Worship Service, englanninkielinen hartaus 
su 20.3. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli. Kansainvälis-
ten ihmisten viikoittainen kokoontuminen. Weekly gat-
hering for international people.  Service every Sun at 4 
pm in St. Luke’s Chapel. Kaksikielinen pyhäkoulu, Sun-
day school for children. Kirkkokahvit, coffee fellowship. 
Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa.

Sanginsuun seurakuntakoti
keskiviikkoisin kevään ajan klo 18
Wednesdays 6 P.M. during spring

Rukoushetki     Evening prayer

Tervetuloa kaikki!    Welcome everyone!

Oulujoen seurakunta, Oulun seurakuntien kansainvälinen työ

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja 
ma, ti, ke ja pe klo 10–14, Noke-
lantie 48 B. Suljettuna 21.–28.3. 
Astioita, kirjoja, cd-levyjä ym. 
kirpputoritavaraa, uusia neulei-
ta, leluja ja puutöitä sekä kahvila lähetyksen hyväksi. 
Keräiletkö kirjoja, etsitkö vauvalle neuletta, kaipaatko 
juttuseuraa? Tähän kaikkeen ja moneen muuhun voit 
saada vastauksen tai tehdä löydön Siivestä. Pullakah-
vit voit nauttia 3 eurolla. Lahjoituksia otetaan vastaan,  
lisätietoa p. 044 3161 720. Tervetuloa!
Lähetystovi pe 18.3. klo 12 Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja. Mitä lähetystyö saa aikaan maailmassa? Kuinka 
lähetystyö käyttää elokuvaa evankelioinnin välineenä  
(tapaus Sinema Leo). Paula Rosbacka.

Partioilta aikuisille ja perheille su 20.3. klo 18–19.30 
Lämsänjärven leirikeskuksessa. Teetä trangialla ja nuo-
tio syttyy kiehisillä! Aikuisten ja perheiden toinen par-
tioilta. Sään mukainen varustus, sillä olemme ulkona 
osan ajasta. Ota myös puukko ja muki mukaan. Lisä-
tietoja SaPa p. 040 5747 116, sanna.parkkinen@evl.fi.

Partio
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www.hailuodonseurakunta.fi

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 17.–24.3.2016

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Virasto suljettuna keskivii-
kon 23.3.
Päiväkerhot normaalisti,  
lisätietoa kerhoista Siljalta, 
p. 044 7750 601.
Perhekerho to 17.3. klo 10 
srk-talossa. 
Rippikouluilta oman leirin 
väelle to 17.3. klo 16 srk-ta-
lossa. Muista opetella jokin 
ulkoläksyistä!
Friday club 0-4-luokkalai-
sille pe 18.3. klo 17.30–19 
srk-talossa ja Friday night 
4–6-luokkalaisille pe 18.3. 
klo 19–20.30 srk-talossa. 
Raamattupiiri ti 22.3. klo 
18.30 srk-talossa, 1. Tess.3.
Yhteisvastuurynnäkkö to 
31.3. lipaskeräys kotien ovil-
la.
Rovastikunnan lähetyspäi-
vä Hailuodossa su 3.4. alka-
en klo 14.30 ruokailulla. Oh-
jelmaa 15.15–17.30 hartaus, 
puhutaan turvapaikanhaki-
joista, musiikkia, Mafingan 
orpokodin hyväksi arvontaa 
ja myyntiä. Ilmoittautumi-
nen 24.3. mennessä Hailuo-
don lähetyssihteerille, ks. 
Hailuodon kirkolliset.
Lämmin kiitos kaikille Eero 
Pehkosen yhteiseen muisto-
adressiin osallistuneille.
Tulossa: Miesten retki Li-
mingan ja Lumijoen mie-
hille järjestetään syksyllä la 
10.9. Ohjelmassa Kainuun 
kierros. Ilmoittautumiset 
elokuun aikana. Myös nais-
ten retki on suunniteltu alus-
tavasti samalle päivälle, mut-
ta eri paikkaan.

kuoro ke 23.3. klo 11 srk-ta-
lossa.
Rauhanyhdistys: Siikalat-
van alueen rauhanyhdistys-
ten talvipäivät la 19.3. klo 
19 Pulkkilan ry:llä. Alustus 

 

Palmusunnuntai 20.3.
Messu klo 10 Piippolan kirkossa, Juha Luokkala ja Veijo Kinnunen.
Messu klo 10 Pulkkilan kirkossa, Jonne Pirkola, Arja Leinonen ja Pulkkilan Stellat. 
Messu klo 13 Rantsilan kirkossa, Juha Luokkala, Arja Leinonen ja Rantsilan Stellat. 
Iltakirkko klo 19 Pyhännän kirkossa, Arto Tölli ja Sari Koskelo.

Malkamaanantai 21.3. 
Lasten pääsiäiskirkko klo 10 Rantsilan kirkossa, 
Jonne Pirkola, Arja Leinonen ja Johanna Hietala.
Ahtikirkko klo 19 Kestilän kirkossa, Tero Väisänen ja Arja Leinonen.

Tikkutiistai 22.3.
Lasten pääsiäiskirkko klo 9.30 Piippolan kirkossa, 
Juha Luokkala, Arja Leinonen ja Marketta Taipaleenmäki.
Viikkomessu klo 13 Kestilän seurakuntatalossa, 
Juha Luokkala, Veijo Kinnunen ja Eeva-Liisa Kekkonen. Kirkkokahvit. 
Herättäjän ahtikirkko klo 19 Piippolan kirkossa, Matti Nuorala, Veijo Kinnunen, 
Viola-kuoro ja Piippolan Mieslaulajat, johtajanaan Kaisu Boutellier. Kirkon jälkeen 
kahvit Väinölän kerhohuoneessa.
Ahtikirkko klo 19 Rantsilan kirkossa, Pekka Marttila ja Jaakko Tyni.

Kellokeskiviikko 23.3.
Lasten pääsiäiskirkko klo 10 Kestilän kirkossa, 
Jonne Pirkola, Veijo Kinnunen ja Johanna Hietala.
Lasten pääsiäiskirkko klo 10 Pulkkilan kirkossa, 
Juha Luokkala, Arja Leinonen ja Marketta Taipaleenmäki.
Ahtikirkko klo 19 Junnonojan Rukoushuoneella, 
Samuel Korhonen ja Pekka Kyöstilä.

Kiirastorstai 24.3.
Lasten pääsiäiskirkko klo 9.30 Pyhännän kirkossa, 
Juha Luokkala, Veijo Kinnunen ja Johanna Hietala.
Messu klo 18 Piippolan kirkossa, Merja Jyrkkä ja Pekka Kyöstilä.
Messu klo 19 Kestilän kirkossa, Juha Luokkala, Ulla Koskelo ja kirkkokuoro.
Messu klo 19 Pyhännän kirkossa, Sulo Kautto, Veijo Kinnunen ja nuorisokuoro. 
Messu klo 19 Rantsilan kirkossa, Jonne Pirkola ja Pentti Jäntti.
Messu klo 20 Pulkkilan kirkossa, Merja Jyrkkä ja Pekka Kyöstilä.

Jumalanpalvelukset

Palmusunnuntain iltajumalanpalvelus 
su 20.3. klo 18 kirkossa. Toimittaa Markku Tölli, 

kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen.
Koulun pääsiäiskirkko 
to 24.3. klo 9 kirkossa.

Pikkukirkko 
to 24.3. klo 10 kirkossa. Pikkukirkko on lapsille 

suunnattu lyhyt kirkkohetki, jonne 
aikuisetkin ovat tervetulleita.

Kiirastorstain iltamessu 
to 24.3. klo 18 kirkossa.

Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 
pe 25.3. klo 10 kirkossa.
Pääsiäispäivän messu 
su 27.3. klo 10 kirkossa. 

2. pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus 
ma 28.3. klo 14 Lumilyhdyssä.

Rauhanyhdistys: Pe 18.3. 
klo 19 nuortenilta A&E Kä-
märäisellää  klo 19.30 raa-
mattuluokka pienet A&J Hir-
vasniemellä ja isot Lääköllä. 

Kastettu:  
Linnea Hilma Alina 
Verronen (Kestilä)
Vihitty: Johannes Valt-
teri Hannuksela ja Rai-
li Margareeta Määttä 
(Piippola)
Kuollut: Annikki Elisa-
bet Juntunen e. Tolonen 
89 (Rantsila), Martti Hen-
rikki Anttila 89 (Rantsila, 
Sirkka Kaarina Mattila 
e. Aaltonen 84 (Kestilä), 
Viljo Olavi Frondelius 61 
(Piippola)

YV-lipaskeräys
perjantaina 18.3. 

klo 14–16 Kestilässä.
Kerääjinä 

rippikoululaiset.

 

Pääsiäismyyjäiset 
torstaina 24.3. klo 12 Piippolan 
seurakuntakodissa. Myytävänä leivonnaisia, 
arpoja ja kahvit. Tuotto lähetystyölle. 
Karjalanpiirakoita voi tilata etukäteen 
p. 044 576 3119 Leena Hyytinen ma 21.3. mennessä. 

Limingan rovastikunnan 
lähetyspäivä Hailuodossa 

sunnuntaina 3.4.

Jos jääkulkua ei ole, lautta lähtee Hailuotoon klo 13.30.
Ruokailu seurakuntasalissa alkaen klo 14.

Ohjelma alkaa klo 15.15.
Ohjelmassa mm. 

maahanmuuttajavieras Osama Al-Ogaili, 
kansainvälisen työn pappi Árpàd Kovàcs

puhuu aiheesta kirkkoturva, 
Rovasti ja Hulttiot esiintyvät.

Kahvit klo 17.30 ja messu klo 18.
Takaisin mantereelle klo 20 lautalla. 

Ilmoittautumiset lähetyspäivään 24.3. mennessä 
osoitteeseen marja.rantasuomela@evl.fi

Kauneimpien hengellisten  
laulujen iltapäivä 

sunnuntaina 3.4. klo 14 
Kestilän seurakuntakodissa.

Teuvo Marttila laulaa ja laulattaa 
kauneimpia hengellisiä lauluja. 

Kahvitarjoilun järjestää Kestilän eläkeliitto.

aiheesta "Pidä usko ja hyvä 
omatunto", Risto Launonen. 
Talvipäivät jatkuvat su 20.3. 
klo 13 Pulkkilan ry:llä. Alus-
tus aiheesta "Jumalan valta-
kunta – turvapaikka", Pekka 

Kyllönen. Kestilä: Ompelu-
seurat pe 18.3. klo 19 ry:llä. 
Pyhäntä: Seurat su 20.3. 
klo 16 ry:llä. Rantsila: Opis-
tomyyjäiset pe 18.3. klo 19 
ry:llä. 

Kutsu juhlatalkoisiin
Ilmoittaudu joko suoraan seurakunnan työntekijöil-
le tai www.vapaaehtoispankki.fi/siikalatvanseurakun-
ta. Vapaaehtoispankkiin on linkki myös seurakunnan 
kotisivulta: www.siikalatvanseurakunta.fi. Ilmoittau-
tua voit myös sähköpostitse siikalatva@evl.fi tai puhe-
limella, p. 040 5528 989. 

Pääsiäisen ajan tilaisuuksia

La 19.3. klo 19 Aikuistenilta 
ry:llä. Su 20.3. klo 15.30 seu-
rat Lumilyhdyssä. Ma 21.3. 
klo 19 Miestenilta ry:llä.
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Eläkeläisten piirejä ei ole to 
24.3. 
Varhaisnuoret: www.kem-
peleenseurakunta.fi/koulu-

laiset. Varhaisnuor-
ten kuoroa ei ole 

24.3.
Nuoret: 
Nuorten il-
ta to klo 
19 Vanhas-
sa pappilas-

sa. Yöpap-
pila pe 18.3. 

klo 20 Vanhassa 
pappilassa. Raamis 

ke 23.3. klo 18 Vanhassa 
pappilassa. Nuorten pääsi-
äisjuhla to 24.3. alkaen mes-
sulla klo 19 kirkossa.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Kotiseurat to 17.3. klo 
18.30 ITÄ Malinen, Hömöti-
aisentie 5. Lauluraamattu-
luokka pe 18.3. klo 18 ry:llä. 
Pyhäkoulut su 20.3. klo 12 
Lampela, Kuovikuja 2, San-
tamäki, Murtoperä, Isoröl-
li 9, Linnakangas, Hintsala, 
Leilitie 4, Keskusta-Ollila, 
Hintsala Heli ja Lasse, Pai-
turi. Su 20.3 12:00 Poukku-
la, Ketolanperäntie 469 Py-

Palmusunnuntain per-
hemessu su 20.3. klo 10 
Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Päi-
vi Ollikainen, avustaa Ju-
ha Maalismaa, messudia-
koni Saija Kivelä, kantto-
ri Marjo Irjala, musiikki-
avustus Varhaisnuorten 
kuoro.
Hiljaisen viikon iltakirk-
ko ma 21.3. klo 19 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Päivi Ol-
likainen, kanttori Taru 
Pisto, musiikkiavustus 
Versot.
Hiljaisen viikon iltakirk-
ko ke 23.3. klo 19 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Kimmo He-
lomaa, kanttori Marjo Ir-
jala.
Kiirastorstain messu 
24.3. klo 19 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Päivi Ollikainen, 
avustaa Kimmo Helo-
maa, messudiakoni Arto 
Pisilä, kanttori Marjo Ir-
jala, musiikkiavustus As-
keleet.
Kuuntele jumalanpal-
velukset suorana: www.
kempeleenseurakunta.fi

Seurakunnissa tapahtuu  17.–24.3.2016

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe 
klo 9–15, ke klo 11–18
p. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

Via Dolorosa

su 20.3. klo 19
ti 22.3. klo 12
ke 23.3. klo 19
pe 25.3. klo 15
la 26.3. klo 21

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500

Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
Kirkkoherranviraston 
aukioloajat 
ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, 
to klo 9–17.

Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
P. 044 7790 041

www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Kirkkoherranviraston au-
kioloajat on avoinna kiiras-
torstaina 24.3. klo 9–15.
Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodis-
sa. Ei ma 21.3.
Nuttukerho ma 
klo 18 Kirkon-
kylän srk-ko-
dissa. Ei ma 
21.3.
Kirpputori 
Ilonpisara ti, 
to, pe klo 14–
17, Tiilitie 1. 
Ruokapankki 
Manna ti klo 17–19 Kir-
konkylän srk-kodilla ja Asu-
kastuvalla. 
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot: Pyhän Kol-
minaisuuden kirkko: to klo 
9.30–11. Vanha Pappila ti klo 
9.30–11. Keskustan srk-ta-
lo: ti klo 9.30–11. Kokkokan-
kaan seurakuntakeskus: ti 
klo 9.30–11 ke klo 9.30–11 ja 
pe klo 9.30–11 (perhepäivä-
hoitajat ja hoitolapset).  
Askeleet to 17.3. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Kirkkokuoro to 17.3. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.

Ystävärengas to 17.3. klo 
14 mukana Ala-Temmeksen 
vanhainkodilla hartaudessa 
Lisätietoja Marika Kamps.
Kierrätystori avoin-
na to 17.3. klo 
15 Lähetysvin-
tin alakerras-
sa. Voit ha-
kea tarvitse-
maasi ilmai-
seksi tai tuo-
da tarpeetto-
maksi käynyt-
tä vaatetta, ken-
kiä, astioita ym.
Neulekahvilan koruilta to 
17.3 klo 17.30 Lähetysvintillä.
Aamupuuro ja ruokajake-
lu pe 18.3. seurakuntatalol-
la. Aamupala tarjolla eurolla 
klo 9–10.30. Kauppojen lah-
joittamaa ruokaa jaossa klo 
10 alkaen. 
Esikko-ryhmä ma 21.3. klo 
9.30 Lähetysvintillä. Ensim-
mäisen lapsen saaneiden 
vanhempien ja vauvojen 
ryhmä. Mukana diakoni Rit-
va Sassali ja neuvolan perhe-
työntekijä Erja Vainiokangas. 
Omaishoitajien vertaisryh-
mä ma 21.3. klo 13:30 seura-
kuntatalolla. Mukana seura-
kuntapastori Maisa Hauta-

 
 

Pääsiäis-
vaelluksen  

yleisöesitykset 
tiistaina 22.3. 
klo 18 ja 18.30 
Kokkokankaan 

seurakunta-
keskuksessa.

Konfirmaatiomessu su 
20.3. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa ja saarnaa Ol-
li Seikkula, kanttorina 
Hanna Korri, avustamassa 
Maisa Hautamäki ja Ma-
ria Pohjola, jumalanpal-
velusryhmänä rippikou-
luisoset.
Perheiden pääsiäinen 
ma 21.3. klo 18 kirkos-
sa. Toimittaa Maisa Hau-
tamäki, kanttorina Mi-
ka Kotkaranta. Mukana 
myös Tähdet-kuoro, Mila 
Kimpimäki, Tuija Mouru-
järvi, Ari Natunen, Ritva 
Juvani ja Helena Hakka-
rainen.
Ahtisaarna ti 22.3. klo 19 
kirkossa. Toimittaa Olli 
Seikkula, kanttorina Han-
na Korri, Herättäjän väki 
osallistuu toteutukseen.
Kiirastorstain ehtoollis-
hartaudet to 24.3.  klo 
14 Alatemmeksen van-
hainkodilla ja klo 15 Hon-
kisuon Mummolassa.
Kiirastorstain messu to 
24.3. klo 19 kirkossa. Toi-
mittaa ja saarnaa Mai-
sa Hautamäki, kanttori-
na Hanna Korri, avusta-
va pappi Ilkka Tornberg, 
Minka-kuoro. 
Pitkäperjantain juma-
lanpalvelus pe 25.3. klo 
10 kirkossa. Toimittaa 
ja saarnaa Aino Pieskä, 
kanttorina Mika Kotka-
ranta, Kirkkolaulajat.

Hiljaisella 
viikolla (vko 12) 

ei päivä- ja 
perhekerhoja, eikä 

partio- 
toimintaa.

Kastettu:  Saku Kalevi Harjuhahto, Jemina 
Karoliina Kokkonen, Kiira Hilda Maria 
Kortelainen, Vesa Juho Matias Kotajärvi ja 
Kerttu Aino Inkeri Vehniäinen.

Kastetut: 
Emma Fanni Sofia Pirko-
la, Iina Anni Emilia  
Siuvatti, Aatu Onni Kas-
per Rautio, Alisa Reeta  
Matilda Halunen.
Kuollut: Anja Kähkölä  
s. Moilanen 78, Onni 
Kalevi Härkönen 76. 

Fr
ee

im
ag

es
mäki. Aiheena Pääsiäinen. 
Samaan aikaan Toiminnalli-
nen ryhmä hoidettavalle oh-
jaajana Kaisa Hartikka. 

Seurakuntakerho ti 
22.3. osallistuu Via 

Dolorosa -kär-
simysvaelluk-
selle, joka al-
kaa koulukes-
kuksen pihas-
ta. Pääsylippu 

10 €.
Gospel Gym ti 

22.3. klo 19 Va-
namon salissa. Hikeä 

pintaan jumppaamalla gos-
pelhittien tahtiin. Ohjaajana 
Riitta Lielahti. Vapaa pääsy.
Rovastikunnan lähetyspy-
hä Hailuodossa su 3.4. klo 
14.30. Ilm. 24.3. mennessä. 
Ks. tarkempi ohjelma Hai-
luodon ilmoituksista. 
Partio: La 19.3. Partiopiirin 
Samoajatapahtuma. Lisätie-
toa luotsilta. 21.–28.3. Hil-
jainen viikko.  Viikolla ei ole 
partiotoimintaa.  Partiolaiset 
hiljentyvät pääsiäisen sano-
man äärelle. Ke 23.3. Päivys-
tys Partiotoimistossa klo 14–
16. Tarkemmat tiedot toimin-
nasta: www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys:  Pe 18.3. 
klo 18.30 lauluraamattuluok-
ka (5-8) ry:llä. La 19.3. klo 19 
iltaseurat ry:llä. Su 20.3. klo 
12 pyhäkoulut ja klo 14 seu-
rat Niittypirtin palvelutalol-
la sekä klo 16 ja 17.30 seurat 
ry:llä. To 24.3. klo 10.30 per-
hekerho ry:llä.

häkoulu, Kokkokangas-Haa-
pamaa. Seurat su 20.3. klo 
16 ry:llä. Tiistaikerho 22.3. 
klo 12 ry:llä. Pääsiäislauluilta 
ti 22.3. klo 19 PKK. Perheker-
ho ke 23.3. klo 10 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Ko-
dinilta pe 18.3. klo 19 pyhä-
koulupiireittäin, Vanha Mur-
to: Paaso S & J, Uusi Murto: 
Paaso H & M, Peuranniemi: 
Piilonen M & P, Tuulipurto: 
Vihelä H & M, Ketolanperä: 
Koivukangas M & J. Myyjäi-
set la 19.3. klo 16 ry:llä. Seu-
rat su 20.3. klo 16 ry:llä.

Juurussuon talvitapahtuma 
lauantaina 19.3. klo 13 kylätalolla.

Seurakunta mukana esittelemässä Yv-keräystä ja 
partiotoimintaa. Myynnissä Yv-tuotteita ja -arpoja.

Sanan ja rukouksen ilta 
sunnuntaina 20.3. klo 17 

Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Illan aiheena Kristus saapuu. Puhujina AC Oulun 

maalivahti Johannes Wentin ja pastori Teemu Riihi-
mäki. Musiikissa ylistysryhmä Versot. Illan juontaa 

Heleena Hietala. Rukouspalvelu ja iltapala.

Rovastikunnallinen lähetyspäivä 
sunnuntaina 3.4. klo 14.30–19 Hailuodon kirkossa. 
Ilmoittautumiset 24.3. mennessä minna.sorvala@

evl.fi tai 040 779 7705. Lähtö Kempeleestä klo 12.45. 
Päivän ohjelma Hailuodon seurakuntapalstalla. 

Hiljaisella viikolla ei ole 
päivä- ja perhekerhoja 

eikä varhaisnuorten 
kerhoja.

Mielenterveyskuntoutujien läheisten ilta 
keskiviikkona 6.4. klo 18 Kokkokankaan srk-keskuksessa.
Poikani mieli sairastui – En voi enää vaieta! Mielenter-
veyskuntoutujan isä kertoo omista kokemuksistaan. 
Ilta on tarkoitettu henkilöille, joiden perheenjäsenel-
lä tai muulla läheisellä on ongelmia mielenterveyten-
sä kanssa tai psyykkistä sairautta. Illan aikana mahdolli-
suus myös keskustella ja kysellä.

SEURAKUNTAKERHOLAISET! 
Onko sinulla valokuvia vanhasta  Limingasta? 
Laita kuvaan nimesi ja paikka (kuoreen) ja toimita se 
Sinikalle 30.4. mennessä. Saat kuvan takaisin.

Pääsiäislauluilta  
su 27.3. klo 19 kirkossa. 

Järjestäjinä 
rauhanyhdistys ja 

seurakunta.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17.
p. 08 5331 284. 

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, 
044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen,
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

Palmusunnuntain per-
hekirkko su 20.3. klo 12 
kirkossa. Toimittaa Soile 
Tuusa, kanttorina Timo 
Ustjugov, lapsikuoro. Ju-
malanpalveluksen yhte-
ydessä isosten tehtävään 
siunaaminen. 
Hiljaisen viikon iltakirk-
ko ma 21.3. klo 19 kirkos-
sa. Toimittaa Simo Pekka 
Pekkala, kanttorina Ossi 
Kajava, päiväkuoro.
Hiljaisen viikon iltakirk-
ko ti 22.3. klo 18 Laitasaa-
ren rukoushuoneella. Toi-
mittaa Soile Tuusa, kant-
torina Ossi Kajava.
Hiljaisen viikon iltakirkko 
ti 22.3. klo 19 kirkossa. Toi-
mittaa Soile Tuusa, kant-
torina Ossi Kajava, musiik-
kikoulun lauluryhmä.
Kiirastorstain iltames-
su to 24.3. klo 18 kirkos-
sa. Toimittaa Simo Pekka 
Pekkala, kanttorina Ossi 
Kajava, kirkkokuoro.
Kiirastorstain iltamessu 
to 24.3. klo 18 Kylmälän-
kylän kappelissa. Toimit-
taa Jouni Heikkinen, kant-
torina Timo Ustjugov.

Konfirmaatiomessu su 
20.3. klo 12 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Ou-
ti Pohjanen, avustaa Jo-
hanna Rantala, kanttori 
Riitta Ojala.

Hartaus ja ehtoollinen pe 
18.3. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Jouni Heikkinen.
Yhteisvastuun lipaskeräys 
pe 18.3. kauppojen edustalla. 
Hartaus ja ehtoollinen ma 
21.3. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Jouni Heikkinen.
Porinapirtti ti 22.3. klo 12 
Laitasaaren rukoushuoneel-
la. Kahvitarjoilu.
Keskipäivänkerho ke 23.3. 
klo 11.30 srk-talossa. Hiljai-
sen viikon musiikkia, Ossi Ka-
java ja päiväkuoro. Arvonta!
Hartaus ke 23.3. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Jouni 
Heikkinen.
Limingan rovastikunnan 
”Turvaa turvatonta” – lähe-
tyspäivä su 3.4. Hailuodossa. 
Tied. ja ilm.  Anjalle p. 040 
5629131 ke 23.3. mennessä. 
Ohjelma Hailuodon palstalla.
Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 24.3. klo 11 kappelis-
sa. Hannan ja Soilen hyvän 
mielen kerho.
Kiirastorstain ehtoolliskirk-
ko to 24.3. klo 13.30 Mikevan 
palvelukodeissa, Jouni Heik-
kinen, Ossi Kajava.
Ruokakassien jakelu vähä-
varaisille ma klo 10–11 seu-
rakuntatalon alakerrassa. 
Kuorot: Ke 23.3. ei kuorohar-
joituksia.
Lapset/perheet: Hiljaisella 
viikolla ei ole kerhoja. Rie-
mulla pääsiäiseen -tapahtu-
mat 22. ja 23.3. Ks. ilmoitus.
Nuoret/rippikoulut: Yv-li-
paskeräys pe 18.3. klo 16 
kauppojen edustalla. Isos-

Kastettu: 
Felicia Beea Lidia 
Holmström
Kuollut: Toini Marjatta 
Kyllönen e. Tomperi  
s. Räisänen 73.

Raamattu- ja tuumailupiiriä 
ei ole to 17.3. Osallistutaan 
to 24.3. klo 19 kiirastorstain 
messuun kirkossa. Seuraa-
va RaaTuu to 31.3. klo 17.30 
Temmeksen srk-talolla.
Seurakuntakerhoa ei ole ti 
22.3.
Nuttupiiriä ei ole 24.3. Seu-
raavan kerran nuttuillaan 7.4. 
klo 17 Tyrnävän srk-talolla.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ti 22.3. klo 
10.30 Murron kerhotilassa.
Aamukammari ke klo 
9–10.30 Tyrnävän srk-talolla.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisil-
le vähävaraisille maanantai-
sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan niin 
kauan kuin kasseja riittää.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 20.3. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Ko-
dinilta pe 18.3. klo 19 Vanha 
Murto: Paaso S & J, Uusi Mur-
to: Paaso H & M, Peurannie-
mi: Piilonen M & P, Tuulipur-
to: Vihelä H & M, Ketolanpe-
rä: Koivukangas M & J. Myy-
jäiset la 19.3. klo 16 ry:llä, jär-
jestää Kannuksen ry. Seurat 
su 20.3. klo 16 ry:llä.

Kastettu: 
Jasper Juhani Juustila, 
Aada Ilona Eveliina Lempinen, 
Toivo Aaretti Syri.

Passiomusiikkia Muhoksen kirkossa 
keskiviikkona 23.3. klo 19.
D. Buxtehuden kantaatti Mempra Jesu Nostri 
(Jeesuksen seitsemän ruumiin osaa). Muhoksen kirkko/
kamarikuoro, kamariorkesteri, konserttimestari, Johan-
na Leponiemi, Miikka Lehtoaho, urut, solistit: Henna-Ma-
ri Sivula, Anna Happo, Outi Louhisalmi, sopraanot, Johan-
na Fiskaali, altto, Peter Marosvári, tenori, Juha Hakulinen, 
basso. Musiikinjohto Ossi Kajava. Ohjelmamaksu 10 €.

Nuorten ateria
Kiirastorstaina 24.3. klo 16 Tyrnävän srk-talolla.
Tule kokkailemaan ja ruokailemaan yhdessä ehtoollisen 
asettamisen päivänä! Yhteinen iltamme päättyy juma-
lanpalvelukseen Tyrnävän kirkossa (alkaa klo 19). 
Ilmoittautumiset pe 18.3. klo 16 mennessä Jossulle,  
p. 044 7372 632 tai johanna.rantala@evl.fi. (Ateria järjes-
tetään mikäli ilmoittautuneita on vähintään 4). 
Tervetuloa mukaan! Järj. Jossu ja Anitta-emäntä.

Pääsiäisen ajan tilaisuuksia
Iltakirkko ma 21.3. klo 19 Tyrnävän kirkossa, 
Outi Pohjanen, Matti Nuorala, Heikki Lumiaho.
Iltakirkko ti 22.3. klo 19 Tyrnävän kirkossa, 
Timo Liikanen, Leevi Koskelo, Heikki Lumiaho.
Musiikillinen iltakirkko ke 23.3. klo 19 
Tyrnävän kirkossa, Timo Liikanen, Riitta Ojala.
Kiirastorstain messu to 24.3. klo 19 
yrnävän kirkossa, Outi Pohjanen, Heikki Lumiaho.
Kiirastorstain messu to 24.3. klo 19 
Temmeksen kirkossa, Timo Liikanen, Riitta Ojala.
Pitkänperjantain sanajumalanpalvelus pe 25.3. klo 
10 Tyrnävän kirkossa, Outi Pohjanen, Riitta Ojala.
Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki pe 25.3. klo 15 
Temmeksen kirkossa, Outi Pohjanen, Riitta Ojala.
Pääsiäispäivän messu 
klo 10 Tyrnävän kirkossa, Timo Liikanen, Riitta Ojala.
2. pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus 
klo 10 Tyrnävän kirkossa, Outi Pohjanen, Riitta Ojala.
2. pääsiäispäivän messu 
klo 12 Temmeksen kirkossa, Outi Pohjanen, Riitta Ojala.

Varhaisnuorten kerhot 
kevät 2016
(Ei kerhoja pe 25.3. ja to 5.5.)

Tiistaisin kerho eskarilaisille ja 
1.–3.-luokkalaisille (tytöt ja pojat) 
klo 15.30–17 Tyrnävän srk-talon 
kerhohuoneessa.
Keskiviikkoisin kerho 3.–6.-luok-
kalaisille (tytöt ja pojat) klo 15.30–17 
Tyrnävän srk-talon kerhohuoneessa.
Torstaisin kerho 1.–6.-luokkalaisille (tytöt ja pojat) 
klo 16.30–18 Temmeksen srk-talolla.
Perjantaisin sählykerho 4.–6.-luokkalaisille (pojat) 
klo 16–17 Murron koulun liikuntasalissa.
Perjantaisin pelikerho 1.–6.-luokkalaisille (tytöt ja 
pojat) klo 17–18 Kirkkomännikön koulun 
liikuntasalissa.
Lisätietoja: seurakunnan nuorisotyönohjaaja Mikael 
Lehtimäki, 044 7372 633 tai mikael.lehtimaki@evl.fi.

koulutusleiri 19.–20.3. Koor-
tilassa ja isosten tehtävään 
siunaaminen su 20.3. klo 12 
perhekirkon yhteydessä. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantai-
sin klo 6.30. Perhekerho to 
17.3. klo 10–12. Porinapirt-
ti ti 22.3. klo 12. Hiljaisen vii-
kon iltakirkko ti 22.3. klo 18.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 17.3. klo 18.30 raamattu-

piiri ry:llä. Pe 18.3. klo 18.30 
sisarilta ry:llä. La 19.3. klo 19 
raamattuluokka-iltakylät: 
4–6lk A.&T. Hoppa, 7–8lk 
K.&E. Tihinen. Su 20.3. klo 
17 seurat ry:llä. Ma 21.3. klo 
18 päiväkerhot ry:llä. Ti 22.3. 
klo 13 lauluseurakerho Han-
nulassa.

Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 18.3. klo 18.30 yh-
teinen sisarilta Muhoksen 
ry:llä. La 19.3. klo 10 päivä-
kerho ry:llä. Klo 19 raamat-
tuluokat: pienet Mikkonen, 
isot Tihinen. Su 20.3. klo 17 
seurat ry:llä. Ti 22.3. klo 13 
lauluseurakerho Hannulassa. 

Riemulla pääsiäiseen
Pääsiäiskertomus ja pääsiäisbrunssi lapsille ja aikuisille  

Ti 22.3. klo 9.30 srk-talon  juhlasalissa
* Seurakuntatalon perhekerholaiset
* Kylmälänkylän päivä- ja perhekerholaiset 
* Laitasaaren perhekerholaiset

Ti 22.3. klo 13 
srk-talon juhlasalissa   
* Seurakuntatalon ja 
* Laitasaaren päiväkerholaiset
Ke 23.3. klo 12.30  Laitasaaren 
Rauhanyhdistyksen tiloissa
* Päivärinteen päivä- ja perhe-
kerholaiset

Haluaisiko teidän 
perhe alkaa 
ystäväperheeksi? 

Muhoksella asuval-
le alaikäiselle turvapai-
kanhakijalle (iältään 
10–16-vuotiaita). Ota 
yhteyttä Hanna-diako-
niin joko tekstiviestillä 
tai soittaen numeroon 
040 5470 784.

Earth Hour -tapahtuma
la 19.3. klo 20.30–21.30 
Koortilan toimintakes-

kuksen kodassa.
Teehetken lomassa 

mm. tutkailemme tähti-
taivasta. Omat mukit!
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Kiitos
• Sydänlämpöiset kiitokset Ma-
rianpäivän perhemessusta Kar-
jasillan kirkossa.
"Ei lopu Herran laupeus,
Uskollisuus ja rakkaus.
Polvesta polveen säilyy se
turvana Herran omille." 
Virsi 50:3
Ilolla ja riemulla,

MARJA LEENA SAVOLAINEN
muhoslainen mummi 

Palautetta www.rauhantervehdys.fi/palaute

Tarkkonen 
maalasi 
Leinosen
• Rauhan Tervehdyksessä 
10.3. kuvatekstissä oli vir-
heellinen tieto piispa Jo-
hannes Leinosen muoto-
kuvan maalarista.  Maa-
lauksen on tehnyt taiteili-
ja Olavi Tarkkonen.
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Päivän työ

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Palstalla Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien työntekijät kertovat 
lukijoille omasta työpäivästään.

Kempeleen nuorisotyöntekijä Matias Jurmu 
huomasi jälleen, että lasten ilo on tarttuvaa.

Sädekaihdinten lomasta pilkottava kevätaurinko va-
laisi majoitushuoneen, hämärä siirtyi ja aamu val-
keni Luurinmutkan leirikeskuksessa Utajärvellä. 

Varhaisnuorten keväisen lumileirin toinen lei-
ripäivä alkoi käynnistyä. Lasten silmistä loisti ilo ja into. 
Joitakin lapsia ehkä jännittikin tuleva päivä. 

Aamu alkoi vauhdikkaasti isosten jumpalla. Tässä 
treenissä myös kanki-kaikkosten keho notkistui. 

Kädentaidot, 
erilaiset askarte-
lut, olivat monelle 
lapselle mieluisia. 
Kaiholla ja kateu-
della sain itse seu-
rata lasten työs-
kentelyä ja heidän 
mielikuvituksen-
sa rikkautta. 

Ruokailun 
jälkeen oli ai-
ka siirtyä pihalle 
pulkkailemaan, 
ulkoilemaan ja 
pelailemaan lu-
mifutista. Luurinmutkan kaunis luonto ja rauha 
saivat monen mielen rentoutumaan. 

Itse sain ajatukset pois kaikesta stressistä ja kiireestä 
seisoessani haaruksia myöten lumessa ja koettaessani py-
syä vikkelien lasten ja jalkapallon perässä. 

Mitä muuta kevätpäivältä voisi toivoa kuin punaiset 
posket ja pullakahvit? 

Leiripäivämme oli poikkeuksellinen, koska pidim-
me isosten suunnitteleman ja toteuttaman iltaohjelman 
jo päivällä. Yksi työni parhaista puolista on se, kun saan 
seurata nuorten ja lasten tekemistä. Heidän ilonsa on 
tarttuvaa. 

Onnekseni olen työssä, jossa saan leikkiä ja laulaa yh-
dessä nuorten ihmisten kanssaan. Minusta leikki ei ole 
vain lasten työtä. 

Ruokailun jälkeen leirillä koitti seikkailu. Draama 
johdatti leiriväen Pakkasukon kadonneen lumen jäljille. 
Leiriläiset lähtivät ryhmänä tekemään erilaisia tehtäviä 
ympäri pimentynyttä Luurinmutkaa. 

Kynttilät, nuotio, taskulamput ja heijastimet loivat 
seikkailun tuntua. Rohkeat leiriläiset saivat urheudes-
taan palkinnoksi monenlaista suussa sulavaa herkkua. 

Varpaat sulateltiin illalla saunassa ja iltahartauden 
saattelemana tomerat lapset ja isoset asettuivat yöpuul-
le. ”Hyvää yötä, Jeesus myötä. Kiitos tästä päivästä, se oli 
kiva!”

Kirjoita meille!  Postia-palstalla julkaisemme lukijoiden mielipiteitä ja tekstejä. Mikäli haluat 
tekstisi lehteen, muista laittaa mukaan nimesi ja yhteystietosi. Tekstejä voidaan poikkeustapauksissa 
julkaista nimimerkillä, mutta silloinkin toimituksen tiedossa on oltava kirjoittajan yhteystiedot. 
Toimituksella on oikeus tarvittaessa käsitellä kirjoituksia.

Olen käynyt muutaman 
kerran Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnan 
uusissa virsienlauluti-

laisuuksissa. Viime perjantai-
na järjestetty tilaisuus oli todel-
la vireä. Ehdimme tunnin aika-
na laulaa monta virttä, lähinnä 
pääsiäiseen liittyviä.

Vaikka joukko oli edellistä 
viikkoa vähäisempi, virret lau-
lettiin innokkaasti. Uusista vir-
sistä tuli solkenaan ehdotuksia. 

Jäin pohtimaan, miksi tilai-
suus tuntui niin mukavalta. Eh-
kä juuri siksi, että kun vanha ih-
minen lähtee tilaisuuteen, hän 
lähtee saadakseen veisata virsiä 
ja elää näin hetken niiden anta-
massa mielihyvän lumossa.

Edellisellä kerralla vetäjä 
kertoi virsien sisällön taustoista. 
Kenties sekin on tärkeää, mut-

Kiitos, kun vanhakin saa laulaa

Vanha ihminen 
ei uskalla 
kerrostalossa alkaa 
laulamaan edes 
virsiä, kun se ääni 
on jo mikä on. 

Hämmästelen kuitenkin, et-
tä ympärilläni oli paljon ikäi-
siäni, joiden lauluäänet ovat 
kohtuullisen hyvässä kunnossa. 
Olen iloinen heidän puolestaan. 
He ovat saaneet pitää äänensä. 

Minä rohkenin esittää vir-
silaulutilaisuudessa Matilda-
mummoni mielivirren 229. 
Lauloin sen mummolleni hä-
nen elämänsä viimeistä edel-
lisenä päivänä sairaalassa. 

Siitä on jäänyt pysyvä rak-
kaus tuon virren sanoihin. Vii-
meinen säkeistö kuuluu näin: 
”Nyt halleluja veisaamme, tai-
vasten kuoriin nousee se, ja ker-
ran luona Jeesuksen soi kiitos 
iankaikkinen.” 

Mummoni kuoli seuraavana 
yönä rauhallisesti.

VEIKKO OHTAMAA

ta kun on jo päälle seitsemän-
kymmentä, haluaisi vain lau-
laa, virsien historia saisi jäädä 
sikseen. 

Vanha ihminen ei uskal-
la kerrostalossa alkaa laula-
maan edes virsiä, kun se ääni 
on jo mikä on. Tämä seurakun-
nan laulutilaisuus on jumalan-
palveluksen lisäksi ainoa, jossa 
voi käheytynyttä ääntään vir-
kistää.

Postia toimitus@rauhantervehdys.fi

Muhoksen seurakunta 
ja Muhoksen kirjasto 
kutsuvat ihmisiä viet-
tämään maailmanlaa-

juista Earth Hour -ilmastotapah-
tumaa Koortilan kodalle lauan-
tai-iltana 19.3. kello 20.30–21.30.

Teehetken lomassa tutkaillaan 
tähtitaivasta. Järjestäjät tarjoavat 
pientä iltapalaa ja Reilun kaupan 
teetä – oma muki tarvitaan mu-
kaan.  Omat makkarat tuovilla on 
mahdollisuus makkaranpaistoon.

Karjasillan kirkossa Oulus-
sa pidetään Earth Hour -rukous-
hetki kynttilöiden valossa samana 
päivänä kello 18.

Oulun ev.lut. seurakunnat 
osallistuvat jälleen kampanjaan 
sammuttamalla valot kiinteis-
töistä kello 20.30–21.30. Valot jä-

tetään palamaan sinne, missä se 
turvallisuussyistä on tarpeen. 

Myös hautausmaiden valot 
sammutetaan tai valon määrää 
niillä vähennetään.

Earth Hour on Maailman 
luonnon säätiön WWF:n järjestä-
mä ilmastotapahtuma, jossa yksi-
tyiset ihmiset ja yhteisöt sammut-
tavat tarpeettomat valonsa tun-
niksi ja viestittävät samalla päät-
täjille ilmastonmuutoksen torju-
misen tärkeydestä.

Seurakuntia mukana ilmastotempauksessa lauantaina


